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Yaşadığımız şehir, yaşattığımız değerler, sevdiğimiz, bir takdirle övündüğü-
müz, eleştirilere tahammül edemediğimiz şehrimiz. Sizlere, sizinle yaşadı-
ğımız dünyanın en güzel şehrinden yazmanın keyfini yaşıyorum. Şehrimiz, 
kimi zaman çocuğumuza gösterdiğimiz şefkatimiz, kimi zaman baba nasi-
hatımız, kimi zaman sevdamız, güzel şehrimiz.
Rengiyle, kokusuyla, kültürüyle, tarihiyle güzel şehrimiz. Sonbaharın en gü-
zel zamanları şimdi, yeşilin sarıya döndüğü zaman, bir ikilem doğada hakim 
olan, her evde tatlı telaşların başladığı zaman, yazlıkların naftalinlenip istif-
lendiği, kışlıkların yavaş yavaş serinleyen ova havasında giyildiği zaman şim-
di. Toprağın yağmuru beklediği, üniversitelilerin gurbete çıktığı zaman şim-
di, misafir olarak gelecekler şehrimize, hayatın başlangıcında güzel şehrimizi 
görecek yeni yüzler hepsi, gelecek Türkiye’nin yüzü olacak. Konya kültürü 
hoşgörü üzerine kurulu, ne mutlu bize Mevlana’mız var. Dünyaya hoşgörüyü 
kimse bu kadar güzel ve içten anlatmadı. Anlamak da önemli anlayabilmek, 
anlayabildiğini nesillere aktarabilmek, bu kültürü ve şehri sevmek kadar 
önemli bu şehri anlatabilmek.
Herkes yaşadığı şehri sevmeli tutkuyla, ama diyorum ama KONYA  başka bir 
şehir başka bir yer ilk defa sizler tanık olacaksınız. Konya Vizyon okuyucuları 
olarak gururlanacağız sonra heyecanla anlatacağız sevdiklerimize, dostla-
rımıza, Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ hocamızın yazısını okuyunca yüzünüzdeki 
mutluluğu görür gibiyim ‘’OSMANLI İMPARATORLUĞUNU KONYALILAR KUR-
DU’’ Prof. Dr.Yusuf Küçükdağ hocamızın bu yazısı ilk defa bir yazılı basında yer 
alıyor. Ben bir Konyalı ve Konya Vizyon Dergisi editörü olarak gurur duyuyo-
rum, sizler de daha fazla gururlanabilirsiniz Konya Vizyon Dergisi okuyucusu 
olarak; sizleri gururlandırmak ve şaşırtmak için daha çok çalışacağız.  Prof. Dr. 
Yusuf Küçükdağ hocamıza bir Konyalı olarak bu araştırmasından dolayı ne 
kadar teşekkür etsek azdır.
Konya’mızın ödül töreni Konya’mızın bundan sonra tabiri caiz olursa Oscar’ı 
olacak. Konya’mıza yeni bir vizyon kazandırdığımıza inanıyorum ve bu bir 
başlangıç, bundan sonra yerelden ulusala doğru yer almak için çalışacağız. 
Bizim ve sizlerin ufkunu açmak bizleri bir kez daha gururlandırıyor. "Konya’nın 
vizyonu değişiyor" sloganımızla gerçekten daha çok yolumuz var. 
Her şehrin, ülkenin bir marka değeri vardır, bu marka değerleri yapılan or-
ganizasyonlar, etkinlikler, yarışmalar, değişik branş ve dallarda yapılan ödül 
törenleridir ve tüm bu organizasyonların başlangıcı yereldir. Yerelden böl-
gesele, bölgeselden ulusala, ulusaldan uluslararasına giden ve marka olan 
değerlerdir. KONYAVİZYON ÖDÜL GECESİ 20 Ekimde ilk adımını atmış olacak, 
bu adım bizim için çok önemli, Konya için çok önemli, şehrimize değer kat-
mak ve marka değerini yükseklere taşımak ve bunu sizlerle başarmak, bu 
keyfi anlatmanın imkanı yok. Yaşanılabilir şehirler katogorisinde şehrimizi en 
yükseğe taşımak ve gerçekten hak ettiği yere getirmek için kolları sıvadık, 
çünkü biz ceketimizi önceden çıkardık tıpkı sizler gibi….
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BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE GÜNBATIMI 
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünün 
bulunduğu Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda 
günbatımı vaktinde ortaya çıkan manza-
ranın seyrine doyum olmuyor.
Renk ve batış süresi yönünden dünyada 
birinci derecede gruplardan sayılan Bey-
şehir Gölü’nde grup vakti en güzel kent 
merkezindeki kıyılardan izlenebiliyor. Gü-
neşin battığı dakikalarda Beyşehir Gölü 
rengarenk bir görüntüye bürünürken, 
ortaya çıkardığı renk cümbüşü izleyenleri 
büyülüyor. Özellikle yaz mevsiminde yüz-
lerce fotoğraf meraklısı Beyşehir Gölü’nün 
dünyaca ünlü grup vaktini görüntüleye-
bilmek için bölgeye geliyor. Güneşin battı-
ğı dakikalarda kıyılarda yerini alan fotoğraf 
tutkunları en güzel kareyi yakalayabilmek 
için sık aralıklarla deklanşöre basıyor.

KONYA NUMUNE HASTANESİ'NE YENİ BAŞHEKİM
Prof. Dr. Osman Yılmaz'ın istifasının ardından boşalan 
Konya Numune Hastanesi Başhekimliği'ne hastane dok-
torlarından Halil İbrahim Topatan atandı.
Atamayı başhekimlikte düzenlenen toplantıyla duyuran Kon-
ya İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, bir önceki baş-
hekim Osman Yılmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür 
ederek, "Yeni başhekimimizle Konya Numune Hastanesi'nde 
yeni bir dönem başlıyor. Kendisi 11-12 yıldır bu hastanede beyin 
cerrahı olarak çalışan Dr. Halil İbrahim Topatan, hastanenin so-
runlarına hem burada çalışan birisi, hem de bir yönetici olarak 
irdeleyerek çözüm bulacağına eminim. Burada Konya'ya mal 
olacak bir proje yürütülüyor. Avam projesi satın alındı ve Anıt-
lar Yüksek Kurulu'ndan alınacak onayla uygulama projesine 
geçip yapım ihalesine çıkılacak. Bu konuda en ufak bir aksama 
yaşanmıyor. Yeni yönetim, hastane yönetimi konusunda daha 
açık, şeffaf ve hassas olacaktır" dedi. Kendisine böyle bir gö-

rev tebliğ edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dr. Halil İbrahim Topatan ise, "Ben de 
önce bu konumda çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Arkadaşlarımla birlikte hastane-
mizin daha iyi hizmet sunabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

KUBADABAD YOLUNA FERİBOT ÖNERİSİ
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı 
İzzet Taşcı, tarihi Kubadabad Sarayları-
nın bulunduğu bölgeye mevcut karayo-
lu ulaşımının sıkıntılı olması nedeniyle 
ziyaretçilerin gölden ulaşımının da sağ-
lanması gerektiğini bildirdi.
Taşcı, yaptığı açıklamada, ulaşımın daha 
kısa süreli hale gelmesi için göl alterna-
tifini gündeme getirerek, “Beyşehir ilçe 
merkezi ile tarihi mekanın bulunduğu 
Gölyaka beldesine hızlı feribot temin edi-
lirse 20-25 dakikada ulaşmak mümkün 
olabilecektir” dedi. Kubadabad Sarayla-
rının bulunduğu alanı gizli kalmış bir cennet olarak nitelendiren ve hızlı feribot uygulamasının 
hayata geçirilmesi halinde ziyaretçilerin bu bölgeye daha çok ilgi gösterebileceğini kaydeden 
Taşcı, “Hızlı feribot, hem Kubadabad'ın daha çok gezilip tanınmasına, hem de Beyşehir'e gelen insan-
ların göl üzerinde daha güzel geziler yapmalarını sağlayacaktır. Buraya gelirken görüyoruz, karayolu 
ulaşımı gerçekten zor. Ulaşım sorununun çok acilen halledilmesi gerekiyor” dedi.

PAMUKÇU HAN RESTORE EDİLİYOR
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Pamuk-
çu Han’ın restorasyon çalışmalarını başlattı.
İlçenin tarihi ve kültürel varlıklarını korumaya yö-
nelik çalışmalarla dikkat çeken Meram Belediyesi, 
İstasyon yanındaki tarihi otelden sonra şimdi de 
Hatunsaray yolu üzerindeki Pamukçu Han’ın res-
torasyon çalışmalarını başlattı. Meram Belediye 
Başkanı Serdar Kalaycı, Karamanoğulları Beyliği dö-
neminden kalma Pamukçu Han’daki restorasyon 
çalışmalarını inceledi. Konya merkeze 20 kilometre 
uzaklıktaki tarihi Pamukçu Han’ın restoresinin ar-
dından halkın kullanımına sunacaklarını belirten 
Başkan Kalaycı, aynı proje kapsamında hanın karşı-
sındaki çeşmenin de onarılacağını söyledi.

SELÇUKLU’DA 500 SPORCU EĞİTİM GÖRÜYOR
Konya’nın merkez Selçuklu İlçesi 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, belediye tesislerinde eği-
tim alan sporcuları ziyaret etti. 
Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir-
likte Selçuklu Belediyesi Uluslar 
arası Spor Salonu ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen jim-
nastik, wushu, tekvando ve judo 
branşlarında spor yapan çocuk-
ları ziyaret eden Başkan Altay, 
“Her yıldız sporcunun spora başlama hikayesi mutlaka vardır. Yaz spor okulumuza katılan sporcula-
rımızdan bazıları için, olimpiyatlara katılmanın ilk durağı burası olacaktır. Kim bilir bu minikler içinde 
geleceğin olimpiyat şampiyonları vardır” dedi.Özellikle jimnastik branşına katılan sporcuların yaş 
ortalamasının küçük olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, spora başlama yaşını daha aşağılara 
çekerek hem daha sağlıklı bir nesil hem de daha başarılı sporcular elde edilebileceği söyledi. Öğ-
rencilerle ve aileleriyle sohbet eden Başkan Altay, “Konya’da spor okulu anlayışını değiştirdiğimize 
inanıyoruz. Ücretsiz servislerle sporcularımızı evlerinden alıp salona getiriyoruz ve antrenman sonra-
sı yine evlerine bırakıyoruz. Kendi alanında eğitim görmüş, spor yaralanmaları ve sporcu psikolojisi 
gibi mesleki konularda kendini yetiştirmiş çalıştırıcılarla çalışıyoruz. Bize emanet edilen çocuklarımız 
için her türlü kolaylığı düşündük. Servislerin klimalı olmasından tutun da antrenman salonlarının 
iklimlendirmesinin yapılmasına kadar elimizdeki her türlü imkanı sunduk” diye konuştu.
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ERASMUS ÖĞRENCİLERİNDEN REKTÖR OKUDAN'A ZİYARET
Erasmus Değişim Programı kapsamında İrlanda'daki Dublin 
Üniversitesi'nde 2 hafta eğitim gören Selçuk Üniversitesi'nden (SÜ) 21 
kişilik öğrenci ve öğretim elemanı topluluğu, ülkeye dönüşlerinde Rek-
tör Prof. Dr. Süleyman Okudan'ı ziyaret etti.
Proje kapsamında İngiltere, İrlanda, Norveç, İspanya ve Türkiye'nin ka-
tılımıyla "Kaynaştırma Eğitimi Verilen Okullarda Etkili Liderlik ve Yönetim 
Eğitimi" başlığı ile çok uluslu ortak eğitim alma imkanı bulduklarını be-
lirten proje koordinatörü Doç. Dr. Hakan Sarı, "Öğrencilerimiz bu amaçla 
gittikleri İrlanda'da 2 hafta kaldı ve kendi meslekleri ile ilgili önemli bilgiler 
aldı. Gittikleri kurumlara nitelik katacak ve yeni yönetim stratejileri gelişti-
recek kazanımlar elde etti. Sertifikalarını alan öğrnecilerimiz, üniversitemi-
zi de en iyi şekilde temsil etti. Proje çerçevesinde gelecek yıl da İspanya'ya 
gitmeyi amaçlıyoruz. Bize her zaman olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da 
destek sözü veren Rektörümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

SİLAH SANAYİSİNİN SORUNLARI 
BEYŞEHİR'DE TARTIŞILDI
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa ile Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu, Konya'nın 
Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü ve Huğlu Beldeleri'ndeki silah 
üreticileriyle bir araya geldi.
Beyşehir Kaymakamı Cumali Atilla, Beyşehir Belediye Başkanı İz-
zet Taşçı, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı ve bazı da-
vetlilerinde hazır bulunduğu ziyarette silah sanayisinin sorunları 
masaya yatırıldı. Müsteşar Ali Boğa, silah sanayisinde yaşanan so-
runlar için sürekli bir çözüm arayışı içinde olduklarını belirterek, 
"Dünyanın her bir köşesine av tüfeği imal edip gönderen firmalarımı-
zın sorunlarını görmezden gelemeyiz. Bu sorunlar hakkında bir rapor 
hazırlayıp çözüm noktaları arayacağız. Bu konuda ne gerekiyorsa 
yapacağız. Ayrıca bu hususta bir komisyon oluşturulacak" dedi.

UZMANLAR, FAST-FOOD'DAN SAĞLIK 
VERGİSİ ALINMASINI İSTİYOR
Uzmanlar, yılbaşından 
itibaren sigara ve içki-
den alınması düşünülen 
sağlık vergisinin fast-
food ürünlerinden de 
alınmasını istiyor. 
Nefroloji ve Hipertan-
siyon Uzmanı Prof. Dr. 
Süleyman Türk, fast-
food alışkanlığının Türk 
toplumuna ve özellikle 
gençlere büyük zarar 
verdiğini belirterek, "18 
yaşından küçüklere bence 
fast-food ürünlerin satışı 
yasaklanmalı ve bu tür ürünler devlet tarafından sürekli kontrol altında 
tutulmalıdır" dedi. Hükümet tarafından yılbaşından itibaren sigara ve 
içkiden sağlık vergisi alınmasının olumlu bir davranış olduğunu ifa-
de eden Prof. Dr. Süleyman Türk, "Fast food türü yiyeceklerin sağlığa 
bu kadar olumsuz etkileri olduğu her türlü yayın organında anlatılırken, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlar ya bu zararların farkına 
varmayarak ya da umursamamayı tercih ederek fast food alışkanlığını 
devam ettirmektedir. Maalesef çocuklar, gençler, eğitim kurumlarında 
bu zararlı ürünleri yaygın olarak tüketiyor. Türkiye Diyabet Vakfı ve Di-
yabet Yaşam Derneği'nce yapılan, 'Okul Çocuklarında Beslenme Sorun-
ları' araştırmasına göre, İstanbul'daki okul kantinlerinin yüzde 97'sinde 
salata, yüzde 45'inde süt bulunmazken, buna karşın tamamında kola 
ve cips satılıyor. Kantinlerde satılan diğer yiyecekler arasında sosisli 
sandviç, tost, çikolata, hazır kek, şeker ve gazoz gibi içecek ve yiyecekler 
yer alıyor. Obezite Araştırma Derneği tarafından yapılan bir araştırma-
ya göre, 2025 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 40'ı aşırı şişman olacak. 
Buna fazla kilolular da eklenirse nüfusun yüzde 70'inin şişman olması 
öngörülüyor. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı bu konuya da el atmalı ve 
fast foodtan da sağlık vergisi alınmalı" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN BAŞKAN KONUK'A ZİYARET
AK Parti Konya Milletvekilleri Sami Güçlü ve Hüsnü Tuna ile Konya İl Baş-
kan Vekili Ziya Özboyacı ve İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürüler'den olu-
şan heyet, Pankobirlik Genel Başkanı, Anadolu Birlik Holding ve Konya 
Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk'u ziyaret etti.
Ziyaretlerinde, yüksek standartta bir demokrasiye geçiş için ilk ve en 
önemli adımın 12 Eylül referandumuyla atılacağını vurgulayan AK Parti 
heyeti, milletin kendi anayasasını yapma konusunda ilk defa yetki kulla-
nacağı bu süreçte üreticilerin desteğini de almak istediklerini belirttiler. 
AK Parti heyetinin anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarından sonra 
değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Konuk, Türkiye'nin anayasa 
değişikliklerine alışık bir ülke olduğunu belirterek, "Bir asrı doldurmadan 
1924, 1961 ve 1982 Anayasaları ile üç anayasayı toptan değiştirdik" dedi. 
Anayasasının halkoyu ile kabulü konusuna da değinen Konuk, “Bugün 
milletin hakemliğinde değişmesine veya değiştirilmemesine karar verile-
cek 82 Anayasası şekli olarak demokratik bir oylama ile kabul edildi. Hayır 
propagandasının yasak olduğu bir halk oylaması ile yürürlüğe girdi. 1982 
yılından beri yürürlükte olan mevcut anayasamızda defalarca değişiklik 
yapıldı, birçok maddesi değişti. Millet bu anayasa dönemindeki ilk referan-
dumda siyasi yasakları kaldırırken, ikincisinde yerel seçimlerin erkene alın-
masına izin vermedi. Son olarak da kendisine sorulan Cumhurbaşkanı'nı 
halk seçsin mi sorusuna, ben seçeceğim cevabını verdi. 82 Anayasası dö-
neminde bu bizim dördüncü referandumumuz. Milletimiz askeri idare dö-
nemleri sonrası onayına sunulan anayasalar hariç ilk defa sivil bir dönemde 
kapsamlı bir anayasa düzenlemesini oylayacak. Her iki taraf da görüşünü 
anlatıyor, referandumda seçmenden destek istiyor” ifadelerini kullandı.
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KTO BAŞKANI ÜZÜLMEZ'DEN İKİNCİ 500 DEĞERLENDİRMESİ
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Hüseyin Üzülmez, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu ara-
sında Konya'dan 13 firmanın yer almasının bu firmaların da geçen yıl bulun-
dukları sıranın üzerine çıkmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2009 yılında Türkiye'nin en 
büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde 13 Konya firması yer aldı. Lis-
teye giren firmaları tebrik eden Başkan Üzülmez, “İlk 500'de olduğu gibi 
ikinci 500'de yer alan firmalarımız da şehrimizin gurur kaynağı olmuşlar-
dır. Listede yer alan firmalarımızın geçen seneye göre bulundukları sıraların 
üstüne çıkmaları da sevindirici bir gelişmedir. İlk 500 firma açıklandığında 
ifade ettiğimiz gibi şehrimizin ekonomik potansiyeli bu sayıyı daha da ar-
tıracak güce sahiptir. Bu açıdan ikinci 500'de yer alan firmalarımızın önü-
müzdeki dönemlerde ilk 500'ü hedeflemeleri gerekmektedir. Bizler bu hedefi 
gerçekleştirecek alt yapının hazırlanması için gereken çalışmaları gerçekleş-
tiriyoruz’ şeklinde konuştu.

KONYA EMNİYET MÜDÜRÜ, BOSNA HERSEK MAHALLESİ SAKİNLERİNİ DİNLEDİ
Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, vatandaş-
larla bir araya gelerek sohbet etti.
Merkez Selçuklu ilçesi'ne bağlı 43 bin nüfuslu Bosna 
Hersek Mahallesi'nde, mahalle sakinleriyle bir araya 
gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, hem bilgi-
lendirdi, hem de sorunları dinledi. Emniyet Müdürü 
Namal, Bosna Hersek Polis Merkezi ve Asayiş Ekipler 
Amirliği'ne bağlı ekiplerin bölgede sürekli görev yap-
tığını belirterek, "Sakin bir mahalleniz var. 43 bin nüfu-
su olan mahallede, yüzde 40'ından fazlasını öğrenci, yüzde 14'ünü ise memurlar oluşturuyor. Bizde burada 
sizin huzurunuzu sağlamak için görev yapıyoruz. Ben hem sizi bilgilendirmek hem de sizlerin sorunlarınızı 
dinlemek için geldim" dedi. Mahalle sakinleri, parklarda rahat etmek için ekiplerin kontrollerini sık tut-
masını isterken, okulların bulunduğu bölgede de çıkışlarda trafik ekiplerinin bulunmasını talep etti. 
Emniyet müdür yardımcıları ve diğer birimlerin şube müdürlerinin de hazır bulunduğu sohbet top-
lantısında dile getirilen sorunların çözülmesi için gerekli çalışmanın yapılacağı kaydedildi.

TPAO EREĞLİ'DE PETROL ARIYOR
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol 
araması yapılıyor.
Ereğli Kaymakamı Hasan Bağcı, ilçedeki 
bazı köylerde petrol araması yapan TPAO 
çalışanlarından çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Çalışmaları yürüten Türkiye Petrol-
leri Anonim Ortaklığı (TPAO) Elektronik 
Mühendisi Cemal Gençoğlu, Ereğli'ye 28 
Temmuz'da geldiklerini ifade ederek, “2.5 
aydır burada çalışmamız devam ediyor. Pet-
rol öncesi, sondaj öncesi arama faaliyeti ya-
pıyoruz. Petrol sondajı yapmadan bir yıl önce 
biz geliyoruz. Uygun yerleri tespit ediyoruz. 
Daha sonra TPAO üst yönetimi sondaj yerine 
karar alıyor. Bu çalışmalardan sonra sondaj 
çalışmaları yapılıyor” dedi. Gençoğlu, “Biz 
yaklaşık 300 kilometrelik alanda çalışma 
yapıyoruz. Bor Organize Sanayisi ile Ereğli 
arasında, 15 kilometre eninde 30 kilometre 
boyunda 300 kilometrelik bir alanda çalıştık. 
Bundan sonra seneye sonuçlar iyi olursa son-
daj çalışmaları başlar” diye konuştu. 5 titre-
şim aracı ile suni deprem oluşturduklarını 
söyleyen Gençoğlu, “Bu araçlar yüzeyi tit-
retmeye yarıyor, sinyal yolluyor aşağıya, son-
rada biz o sinyalleri topluyoruz. Toprağın yü-
zeyinde sensorlarımıza serili gelen sinyalleri 
toplayıp Ankara'ya gönderiyoruz. Bu bilgiler 
Ankara'da işleniyor. Yer altının modellenmesi 
yapılıyor. Yeraltındaki katmanlar belirleniyor. 
Kaç metrede nasıl bir katman var haritası çı-
karılıyor. Bu işlemlerden sonra sondaj çalış-
ması kararı alınıyor. Yapılacak olan sondajın 
maliyeti 10 milyon dolar, maliyeti yüksek ol-
duğu için sondaj öncesi bizden bu çalışmalar 
isteniyor” şeklinde konuştu.

SELÇUKLU'DA EMEKLİ 
KONAKLARININ SAYISI ARTACAK
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tara-
fından Özalan Mahallesi'ne yaptırılan Emekli-
ler Konağı, birçok mahalleden emeklilerin bir 
araya gelmesini sağlıyor.
Selçuklu'da yaşayan her bireyin ihtiyacına cevap 
verebilecek hizmetler yapmaya gayret ettikleri-
ni ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, "Belediyecilik hizmetlerinde hem-
şehrilerimizin ihtiyacı olan birçok alanda proje 
üreterek bu projeleri hayata geçiriyoruz. Emekliler 
Konağı da bunlardan biridir. Özalan Emekli Kona-
ğımız fonksiyonellik ve yapı kalitesi olarak örnek 
bir yapı oldu. Bu tür sosyal alanlarının sayısını ar-
tırmaya gayret edeceğiz" dedi. Emekliler Konağı-
na sürekli gelen ve yaşları 50 ile 85 arasında de-
ğişen vatandaşlar, konağın eski köy odalarına 
benzeterek, eski geleneklerin şehir ortamında 
yaşatıldığına işaret ettiler. 

KİMSEV’E ANLAMLI İFTAR
Konya’nın tekstilde tanınmış isimlerinden 
olan Galipzade Tekstil, sosyal yardımlaşma 
derneği kapsamında adını sıkça duyuran 
Korunmaya Muhtaç ve Kimsesiz Çocuklar 
Vakfı’nda (Kimsev) iftar yemeği verdi. Önü-
müzdeki yıllarda da bu tür sosyal etkinlik-
leri destekleyeceklerini belirten Galipzade 
tekstil, tüm vatandaşların ve esnafların da 
bu konu hakkında duyarlı olmaları gerekti-
ğini bir kez daha gösterdi.
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KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDE YENİ EĞİTİM YILI BAŞLADI
Konya Ticaret Odası (KTO) - Karatay Üniversitesi'nin 2010 - 2011 
Eğitim - Öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

KTO - Karatay 
Ü n i v e r s i t e s i 
amfi salonunda 
düzenlenen açı-
lış törenine üni-
versite rektörü 
Prof. Dr Mehmet 
Babaoğlu, KTO 
Yönetim Kurulu 
ve üniversitenin 
mütevelli heye-
ti başkanı Hü-
seyin Üzülmez, 
akademisyen-

ler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan 
KTO - Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, 
üniversitenin aslında yeni değil 700 yıllık bir geçmişe sahip oldu-
ğunu belirterek, "Üniversitemiz gerçekten köklü bir tarih ve kültüre 
sahip bir üniversitedir. 700 yıllık eğitiminin ardından eğitimine 90 yıl 
ara veren üniversitemizi tekrar hayata geçirmek bizim için büyük bir 
gurur. Şu an üniversitemizde 25'i akademisyen, 7'si araştırma görev-
lisi 32 akademik personel bulunuyor. Üniversitemiz bünyesinde 3 fa-
kültede 6 lisans programıyla şu an itibariyle 250 öğrencimize eğitim 
veriyoruz. Bizim üniversitemiz öğretmeden çok öğrenme temelinde 
kurulmuş bir üniversite. Öğrencilerimiz, son 2 yıllarında okudukları 
bölüme göre belirlenen kurum, kuruluş ve firmalarda pratik yapa-
caklar. Yani ilimizde bulunan firmalar, kurumlar, Sivil Toplum Ku-
ruluşları bizlerin uygulama laboratuarı olacak. Bunun yanı sıra öğ-
rencilerimizi son yıllarında Erasmus programıyla yurt dışı eğitimine 
göndermeyi planlıyoruz. Bu üniversiteden mezun olan herkes yük-
sek bir özgüvene sahip olacak. Yeni eğitim-öğretim yılının hepimize 
hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAKAN GÜNAY'I ÜZEN MANZARA
Konya'nın Karapınar 
ilçesinde, kuruma-
ya yüz tutan Meke 
Krater Gölünü gezen 
Kültür ve Turizm Ba-
kanı Ertuğrul Günay, 
dünyanın nazar bon-
cuğu olarak bilinen 
gölün son durumunu 
görünce üzüntüsünü 
gizlemedi.
Karapınar ilçesi sınırla-
rında bulunan ve son 
yıllarda kurumaya baş-
layan Meke Gölü'ne 
gelerek incelemelerde bulunan Bakan Günay, gördüğü manzaranın 
çevre sorunlarına duyarsız kalanlara tokat gibi inmesi gerektiğini be-
lirterek, "Burası dünyanın en güzel fotoğraflarına konu olmuş bir göldü. 
Çevresindeki ağaçsız, ıssız yerin içinde masmavi güzel bir krater gölüydü 
burası. Keşke bu haliyle hiç görmeseydim. Gerçekten çok üzüldüm. Sayın 
Valimiz acil önlemler alınması gerektiğini söylemişti ama durumun bu 
kadar acil olduğunu tahmin edememiştim. Bu konuyu gerekli bakanlık-
larla paylaşmak istiyorum. Yapılacak bir şey varsa yapılsın istiyorum. Ama 
şunu bilmemiz lazım, su kullanmamızdaki dikkatsizliğimiz ve çevre sorun-
larına karşı duyarsızlığımız önümüzdeki yıllarda bu tür başka tablolarla 
karşı karşıya getirebilir. Gerçekten çok üzüldüm" dedi. Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Mugayıtoğlu ile Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Mustafa Çıpan'dan gölün son durumu hakkında bilgi alan Bakan Gü-
nay, gölün eski halini gösteren fotoğrafları da inceledi.

KONYA ASYA VE AVRUPA'YA DEMİR AĞLARLA 
BAĞLANACAK
Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Demiryolları (TCDD) 
Genel Müdürü Süleyman 
Karaman, gelecek plan-
larında Konya'yı Asya ve 
Avrupa'ya tren hatlarıy-
la bağlayacak bir sistemi 
hayata geçirmek oldu-
ğunu söyledi. 
Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatının üst yapı ihalesini alan 
yapı firmasının Konya'da düzenlediği iftar yemeğine katılan TCDD Ge-
nel Müdürü Süleyman Karaman, iftar sonrası gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. Süleyman Karaman, "Şu anda ray döşemesinde sona gelindi. 
Sadece 50 kilometrelik bir alan kaldı. Buranın da en kısa sürede ray döşe-
mesi tamamlanacak. Bizim hedefimiz 15 Ekim'de ray döşemesini bitirmek. 
Sinyalizasyon ve diğer sistemlerini de 1 Aralık ile 15 Aralık günleri arasında 
tamamlayıp deneme sürüşlerine başlamayı planlıyoruz. TCDD'nin Konya 
hedefleri arasında Konya'yı Avrupa ve Asya'ya bağlamak olduğunu da 
dile getiren Süleyman Karaman, "İlk planda Konya'yı Ankara, Eskişehir, 
Adapazarı, Kocaeli ve İstanbul'a bağlayacağız. Daha sonra ise Konya'dan 
Sivas'a, hatta daha Çin'e kadar gidilebilecek bir sistemi kurmayı planlıyo-
ruz. 2012 yılında Marmaray'ın tamamlanması ile de Konya'yı Avrupa'nın 
içlerine kadar tren hattıyla bağlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

YEDİ ASIRLIK TARİHİ CAMİ NEFES ALDI
Selçuklu sanatının şaheseri sayılan Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 
tarihi Eşrefoğlu Cami, Türkiye'de ilk kez geliştirilen bir uzaktan ku-
manda sistemiyle havalandırılmaya başlarken, 70 yıl önceki serin 
günlerine yeniden dönüş yaptı.
İçerişehir Mahallesi sınırları içerisinde 1299 yılında inşa edilen yaklaşık 
7 asırlık ahşap harikası ibadethanede, başka hiçbir camide olmayan 
“kar deposu” bulunuyor. Caminin ortasında bulunan “karlık” adı da ve-
rilen derin kuyu içerisine, rivayetlere göre geçmiş yıllarda üzerindeki 
hava boşluğundan kış aylarında damda biriken karlar kürünerek depo 
ediliyor, bu sayede cami içerisindeki ahşap malzeme, elde edilen nem 
ve rutubet sayesinde kendini koruyordu. Ancak, 1941 yılında tarihi 
caminin üzerindeki havalandırma boşluğu bir camekanla kapatılınca, 
anlatılanlara göre ibadethanenin iç kısmı nem ve rutubetten yoksun 
kaldı, havalandırma ise yetersiz hale geldi. Tarihi camide 11 yıldır imam 
olarak görev yapan ve ibadethaneyi ziyaret edenlere tarihçesi hakkın-
da bilgiler aktaran İsmail Efe, kurulan yeni sistemin Eşrefoğlu Camii'ne 
yeniden nefes aldırmaya başladığını söyledi.
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BERA HOTELS’DEN GELENEKSEL İFTAR DAVETİ
Her yıl geleneksel olarak verdiği iftar davetini bu sene 
de sürdüren Bera Oteller Grubu Genel Müdürü Yücel YA-
VUZ, Bera Alanya Otel’den sonra Bera Konya Otel’de de 
turizmcilere ve medya mensuplarına iftar daveti verdi.
Konya’nın turizmcileri ve medya mensupları ile bir araya 
getiren iftar davetine katılım oldukça yoğundu. Turizm 
sezonunun yoğunluğundan dolayı birbirleriyle fazla gö-
rüşme imkanı bulamayan turizmciler ve medya mensup-
ları uzun zamandır görüşmedikleri meslektaşlarıyla bol 
bol sohbet ederek iftar davetinin tadını çıkarttılar. Keyifli 
sohbetlerin yaşandığı iftar davetinde, kısa bir süreliğine de 
olsa iş stresinden uzaklaşan turizmcilerin neşesine diyecek 
yoktu. İftar programında bir konuşma yapan Bera Oteller 
Grubu Genel Müdürü Yücel YAVUZ davetlerine katılan tu-
rizm profesyonellerine ve medya mensuplarına teşekkür 
ederek, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde 
Konyalı turizmciler olarak tek yumruk haline geldiklerini 
belirtip, amaçlarının başta ülke ve Konya ekonomisinde-
ki pasta payını dahada arttırmak olduğunu belirtip, Bera 
Oteller Grubu’nun da büyük sanayi şehirlerinde şehir otel-
ciliğinde büyüyeceğinin altını çizdi. Yeni yatırım yapılacak 
şehirleri soran medya mensuplarına 5 büyük sanayi şeh-
rinde ar-ge çalışmalarının devam ettiğini ve yakında bu ya-
tırımlar ile ilgili medya’ya da bilgi vereceklerini kaydeden 
Yücel Yavuz; bir basın mensubunun Ankara’da bir yatırım 
var mı sorusuna da neden olmasın diye yanıt verdi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ PERSONELİNE SAĞLIK SEMİNERİ
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi personeline, kalp, damar hastalık-
ları ve hipertansiyon konulu eğitim semineri verildi. 
Belediye nikah salonunda Selçuklu Belediyesi Kurum Tabibi Dr. Mahmut Alan 
seminerde, kalp hastalıklarının bazı belirtilerine dikkat çekti. Dr. Alan, hastanın 
çoğu kez bu belirtileri kendiliğinden fark ettiğini ve bu durumundan endişe du-
yarak hekime gitmesi sonucu erken teşhis konulduğunu, erken teşhisin hastayı 
kurtarmada çok önemli etken olduğunu söyledi. Kalp damar hastalıklarının tüm 
dünyada en fazla görülen ölüm nedenlerinden birisi olduğunu kaydeden Dr. 
Alan, dünyada her yıl 17 milyon, Türkiye'de ise 300 bin kişinin kalp damar hasta-
lıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Dr. Alan, “Kalp damar hastalıkla-
rına sebep olan risk faktörleri hipertansiyon, sigara, kan yağlarındaki yükseklik, 
genetik miras ve 
kilo problemi. 
Kalp damar hasta-
lıklarından korun-
mak için sağlıklı 
yaşam biçiminin 
benimsenmesi, 
stresten uzak du-
rulması ve düzen-
li doktor kontrolü 
gerekiyor” dedi.

KONYASPOR KIYAFET SPONSORU D'S DAMAT
Süper Lige yükselen Konyasporumuz kıyafet sponsorunu buldu. 
Semerkan Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şenyıl Süper Ligde olan 
takımımıza sponsor olmanın gururunu yaşamaktayız dedi.  Konyaspor Baş-
kanı Bahattin Karapınar ve Semerkan Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Şenyıl arasında imzalanan protokol gereği 2010-2011 Konyaspor moda 
sponsoru D'S Damat olmuştur.

2010 SEMERKAN GROUP KONYA VİZYON ÖDÜLLERİ 
ANA SPONSOR ANLAŞMASI YAPILDI
Medya F Group Yönetim Kurulu Bşk. Volkan ÇAKIR, Semerkan Group Genel 
Koordinatörü Ferit ÖZMEN'le Ana Sponsor Protokolünü imzaladı.

KONYA'DA 4 YENİ YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPILIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiğinin yoğun ol-

duğu bölgelere yaya 
üstgeçitleri yapımını 
sürdürüyor.
Başta okul önleri ol-
mak üzere şehrin farklı 
noktalarında bugüne 
kadar 11 yaya üstge-
çidini hizmete sun-

duklarını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, 4 adet yaya üstgeçidinin daha yapımının sürdüğünü 
söyledi. Yayaların mevcut trafik akışından etkilenmeden güvenli 
bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlayan yaya üstge-
çitlerinin engellilerin ve yaşlıların kolay kullanımı için rampalı 
ve asansörlü olarak inşa edildiğini vurgulayan Başkan Akyürek, 
“Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü önüne şehrimiz 
kültüründen izler taşıyan, asansörlü örnek bir yaya üstgeçidinin 
yapımı devam ediyor. Yine aynı bölgede Bosna Hersek tramvay du-
rağı önüne ve İstanbul Yolu üzeri Teknik Lise önüne asansörlü yaya 
üstgeçitlerinin yapımına başlandı. Ankara Yolu Aykent Ayakkabıcı-
lar Sanayi önüne yapımına başlanan yaya üstgeçidi ise hızlı tren 
hattının her iki tarafına iniş imkanı da sağlayacak şekilde 3 adet 
rampadan ve kablolu sistemden oluşacak” dedi.
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BAHÇEŞEHİR ANA OKULU’NDA “KÜÇÜK SİHİRLİ ADIMLAR”
Özel Konya Bahçeşehir Ana Okulu,Avrupa Birliği proje-
leri kapsamındaki Comenius Programı çerçevesin-
de ‘Mini Magic Steps’ (Küçük Sihirli Adımlar) adlı 
bir proje gerçekleştirerek yine bir ilke imza attı. 
Ana Okulu Müdürü Beyza Uluer, İngilizce öğret-
menleri Birce Gürbüz ve Ebru Aydın ile okul ön-
cesi öğretmenleri tarafından üretilen proje Av-
rupa Birliği Türk Ulusal ajansı tarafından kabul 
edilmiştir. Ülkemiz koordinatörlüğünde gerçek-
leştirilecek olan proje için Letonya,İngiltere,İsveç 
ve Macaristan’daki ana okullarıyla ortaklık kurmuş-
tur. Proje kapsamında ilk toplantı 18 Ekim 2010 tari-
hinde İngiltere’de gerçekleştirilecektir.

DARTY ARTIK KONYA’DA
Avrupa’da dokuz ülkede faaliyet gösteren İngiliz Kesa Electricals plc grubunun 
beyaz eşya ve elektronik alanındaki en önemli markası olan “Darty” 16 Eylül 
itibariyle Konya ve Konyalıyla buluştu.
Kipa A.V.M.'de açılan mağazaya ilgi bü-
yüktü. Açılış öncesi yüzlerce kişi, kam-
panyalı ürünlerden alabilmek için gece-
den sıraya girdi. Müşteriler sabahın erken 
saatlerinde mağazanın açılışı ile birlikte 
mağazaya akın etti. Talepten memnu-
niyetini dile getiren yetkililer, devamını 
beklediklerini dile getirdi. 5 binden faz-
la ürün çeşidinin en ucuza bulunabile-
ceği tek adres olarak gösterilen “Darty”  
daha önce İstanbul, İzmit, Ankara, İzmir, 
Antalya’da açmış olduğu mağazalarında 
da büyük ilgiyle karşılaşmıştı.

BAŞKENT HASTANESİ'NDEN PAKİSTANA DESTEK
Pakistan’ın yaşadığı son depremde de 6 kargo uçağıyla yardımda bulunan Başkent 
Üniversitesi Rektörlüğü, şimdi de sel felaketi nedeniyle bir insanlık dramına sahne olan 
Pakistan'a aynı duyarlılığı göstererek yardım kampanyası başlattı. 
Ülke genelinde sağlık ve eğitim alanında bir çok kuruluşu bulunan Başkent Üniversitesi 
Rektörlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına, Başkent Üniversitesi Konya Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi de topladığı çeşitli yardım malzemeleriyle destek oldu. Başkent 
Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Koordinatör Yardımcısı Dr. Ahmet 
Tolu, topraklarının beşte biri sular altında kalan ülkede 8 milyon insanın aç, 4 milyon insa-
nın ise evsiz kaldığını hatırlatarak, “Pakistan’ın yaşadığı son büyük depremde de muhtelif ilaç 
ve tıbbi malzeme yardımında bulunan Başkent Üniversitesi kurumları, bu kez sel felaketiyle zor 
günler yaşayan kardeş ülke Pakistan’a yardım elini uzattı. Personelimiz ve duyarlı hasta yakınla-
rımız tarafından 2 gün gibi kısa bir sürede yüzlerce kolilik yardım malzemesini gönderdik” dedi.

KONYA KENT ORMANI GÜNEŞ 
ENERJİSİYLE AYDINLANACAK
Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
hazırlanan, Devlet 
Planlama Teşkilatı 
ve Mevlana Kalkın-
ma Ajansı tarafından 
Küçük Ölçekli Altyapı 
Hibe Destek Progra-
mı çerçevesinde fi-
nanse edilen “Konya 
Kent Ormanı’nı Gü-
neş Enerjisiyle Aydınlatma Projesi” çalışmalarına başlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Park 
ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma 
kapsamında, Konya Kent Ormanı’nda 5,5 hektarlık mesire 
alanı içinde 5,5 kilometrelik araç yolu, 150 adet kamelya, spor 
sahası, gölet, sosyal alanlar, seyir kulesi, otopark gibi yapı ele-
manları güneş enerjili aydınlatma sistemiyle aydınlatılacak.
Toplam maliyeti yaklaşık 430 bin TL olan projenin, 220 bin 
TL’sini Mevlana Kalkınma Ajansı hibe olarak desteklerken, 
210 bin TL’si ise Büyükşehir Belediyesi tarafından eş finans-
man olarak karşılanacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
“Asıl amacı çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 
olan güneş enerjisi sistemleri ile elektrik üreterek aydınlatma 
konusunda şehrimizde bir örnek projeyi hayata geçirmek; bu 
sistemin kullanımını yaygın hale getirerek yerel yönetimlere 
bu tür proje yapmaları ve faydaları konusunda emsal teşkil 
etmektir” denildi. Projenin tamamlanmasıyla, vatandaşların 
akşam saatlerinde Kent Ormanı’nı kullanmaya başlamaları 
ve bölgenin daha aktif hale gelmesi planlanıyor.

KIRMIZI ÖDÜLLERİ TÜRKİYE GENELİNE YAYILIYOR
Kırmızı Ödülleri 8. yılında çok önemli bir adım atıyor ve Kırmız Bölge’yi başlatıyor. Sadece İstanbul 
dışındaki reklam ajanslarına açık olan Kırmızı Bölge ile her reklamcının kendi kentine ulaşılıyor.
2003 yılından bu yana, sadece gazete ve dergi reklamları arasında yapılan bir yaratıcılık yarış-
ması olması sebebiyle, Türkiye’de bir ilk olan Kırmızı Ödülleri, bu sene, İstanbul dışında yer alan 
reklamcı ve reklam verenlere daha kapsamlı ulaşmak hedefiyle, Kırmızı Bölge projesini baş-
lattı.Yerel basın reklamlarında yaratıcılığın artırılmasını özendirmek, İstanbul dışında bulunan 
reklam ajanslarının, çalışanlarının ve reklam verenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek 
amacıyla tasarlanan Kırmızı Bölge, en yaratıcı reklamcı ve reklamverenleri alkışlamaya hazır-
lanıyor. Reklam sektörünü daha derinlemesine ve ülke çapında kapsamak amacıyla, İstanbul 
dışındaki reklam ajanslarının ayağına giden Kırmızı Bölge’ye, Eylül ayı itibariyle, www.kirmizio-
dulleri.com/kirmizibolge üzerinden başvuru yapılabilecek. Kırmızı Bölge’de kategori birinciliği 
kazanan reklamların doğrudan, Kırmızı Ödülleri’nde, ilgili kategoride finalist sayılacağı ve ön 
elemeden muaf tutulacağı yarışmaya, son katılım tarihi; 3 Kasım 2010.Toplam 18 kategori içe-
ren ve katılan reklamların “Yaratıcılık ve uygulamadaki başarı” kriterleri ile değerlendirileceği 
Kırmızı Bölge’ye çok sayıda yerel reklam ajansının katılımı amaçlanıyor. Tüm Türkiye genelinde-
ki, reklamcı ve reklamverenlerin bir araya geleceği, yaratıcıklıklarını ve başarılarını kutlayacak-
ları Kırmızı Bölge ödül töreni, Aralık ayında, Ankara’da düzenlenecektir.
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VALİ DOĞAN DERBENT'TE 
İNCELEMELERDE BULUNDU
Konya Valisi Nezih Aydın Doğan, 
Derbent ilçesinde bir dizi gezi ve 
incelemelerde bulundu.
Vali Doğan, ilk olarak geçtiğimiz 
ay göreve başlayan Derbent Kay-
makamı Hüseyin Atila'yı ziyaret 
etti ve çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Daha sonra Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı ile Mal 
Müdürlüğü'nde incelemelerde bu-
lunan Vali Doğan, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ve Derbent Belediyesi'ni 
ziyaret etti. Derbent Belediye 
Başkanı Hamdi Acar'la görüşen 
Doğan, belediye hizmet binasını 
gezerek bilgi aldıktan sonra Der-
bent Kaymakamlığı'na tahsisi ger-
çekleştirilen belediye eski hizmet 
binasında incelemelerde bulundu. 
Derbent'te esnaflar ve vatandaş-
larla sohbet eden Vali Aydın Nezih 
Doğan daha sonra ilçeden ayrıldı.

TBF'DEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Metin Şahin 
tarafından Avrupa Bayan Basketbol Şampiyonası C Grubu 
eleme maçlarına ev sahipliği yapan Selçuklu Belediyesi adına 
Başkan Uğur İbrahim Altay'a teşekkür plaketi verildi.
Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımımızın da bulunduğu C 
Grubu maçları, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor ve Kong-
re Merkezi'nde oynanıyordu. Grubun son maçı olan Türkiye-
Karadağ maçının devre arasında düzenlenen plaket törenin-
de konuşan TBF Asbaşkanı Metin Şahin, Milli Takım'ın yaklaşık 
bir aydır Konya'da kamp yaptığını ve müsabakalara çıktığını 
belirterek, "Zafer Kupasında üç ayrı ülkeyi ağırlayan, sonra Av-
rupa Şampiyonası Eleme Grubundaki maçlarımızda da Konya 
misafirperverliğini gösteren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay'a teşekkür ediyoruz. Milli Takımımız gerek antrenmanlarda, gerekse maçlarda Konyalıların büyük 
ilgisi ile karşılaştı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ve Kongre Merkezine bundan sonra da önemli 
müsabakalar vererek Konya'da basketbol sporunu daha yükseklere taşıyacağız" dedi.

KONYA ŞEKER’DE BAYRAMLAŞMA
Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Konuk, çalışanlarla bayramlaştı. 
Konya Şeker Fabrikası bahçesinde geleneksel 
hale getirilen törende, Pankobirlik Genel Başka-
nı, Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Ramazan 
Bayramının ardından ilk mesai gününde çalışan-
larla bayramlaştı. Konuk, bayramların birlik ve 
beraberlik günleri olduğunu söyleyerek, “Sevgi, 

kardeşlik, hoşgörü, birlik ve dayanışmanın en yoğun olarak yaşandığı bir bayramı daha hep birlikte huzur 
içinde geçirmenin engin mutluluğunu yaşıyoruz. Konya Şeker geçmişi olan büyük bir camiadır. Kurumun 
başarısı dışında başka bir amaçları olmayan çalışanlarımızın, huzurlu bir ortamda işlerini yapmaları başa-
rımızın temelini oluşturmaktadır. Kurum içerisinde inşa ettiğimiz sevgi, kardeşlik ve dayanışma ruhu tüm iç-
tenliğiyle devam ediyor. Tüm milli ve dini bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da tüm çalışanlarımızın 
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bayramlaşmada, çalışanlarla yöneticilerimiz arasındaki sevgi ve dayanışmayı 
bir kez daha pekiştirmenin, onlarla bir araya gelip hasbıhal etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık” dedi.

KTO GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU'NDAN 
REKTÖR OKUDAN'A ZİYARET
Konya Ticaret Odası (KTO) Genç Girişimciler Kurulu, Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ı ziyaret etti.
KTO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ziyarette kurul ve 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Koyuncu, "Konya Ticaret Odası'nın girişimcilik 
konusundaki tecrübesinden faydalanarak oluşturduğumuz kurulumuz girişimci 
olmak isteyen gençlerimize yol göstererek, mevcut genç girişimcilerimizin de iş-
lerini geliştirmeleri için destek olmak ve şehrimizdeki genç girişimci potansiyelini 
harekete geçirmektir. Gençlerin niteliğini, niceliğini ve bunun donanımlı hale na-
sıl getirileceğini belirlemek amacıyla girişimcilik kültürünü gençler arasında ge-
liştirmeye çalışacağız" dedi. Koyuncu, Türkiye'nin genç nüfusa sahip, dinamik 
pazar yapısıyla büyük bir ülke olduğunu ifade ederek, "Bizlerde Türkiye'nin ve 
Konya'nın gelişip kalkınması için bu dinamik yapıyı harekete geçirmek istiyoruz" 
şeklinde konuştu. SÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ise, üniversite olarak 
gençleri her alanda desteklediklerini, girişimcilik konusunda da önemli çalışma-
lar ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Okudan, "Genç gi-
rişimcilere yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum." dedi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ ZABITA HİZMETLERİNDE 
KALİTEYİ ARTIRIYOR
Konya'nın merkez 
Selçuklu İlçe Bele-
diyesi, Zabıta teş-
kilatının 184. kuru-
luş yıldönümünde 
araç parkına iki 
yeni hizmet aracı 
dahil etti.
Teşkilatın 184. ku-
ruluş yıldönümü 
nedeniyle düzen-
lenen programda 
Zabıta personeli 
ile bir araya gelen 
Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hizmet araçlarının anahtarla-
rını teslim etti. Başkan Altay, “Belediyelerin önemli görevlerinden 
birisini oluşturan Zabıta hizmetlerimizi aksatmadan devam etti-
riyoruz. Zabıta memurlarımızın hizmet standardını yükseltmek, 
hemşehrilerimizin isteklerine daha seri şekilde cevap vermek üze-
re ekip sayımızı artırdık. Hizmete sunduğumuz yeni hizmet araç-
larımızın Zabıta teşkilatının 184. kuruluş yıldönümüne denk gel-
mesi, teşkilatımıza güzel bir hediye oldu. Hemşehrilerimizin daha 
rahat ve güvenli bir yaşam sürmesine destek veren Zabıta ekip-
lerimizi, görevlerinde gösterdikleri hassasiyet ve başarıdan dolayı 
kutluyorum. Yeni hizmet araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Başkurt ise Zabıta 
Müdürlüğünün çalışmalarında hizmet kalitesini yükseltecek 
olan yeni araçlar nedeniyle Başkan Altay'a teşekkür etti. 
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SLOVENYALI İŞ ADAMLARI
Slovenya Dekani şehrinde LAMA AVTOMATİZACİJA firmasının üç 
makine mühendisi Franci Volariç, İztok Blazeviç ve Stoyan Valenciç 
Konya Sanayi Odası`nı ziyaret etti. Sanayi Odası Genel Sekreteri M. 
Sedat Taşkazan`la görüşen Slovenyalı mühendisler ziyaret amaçları-
nın Konya`daki sanayicileri ile Slovenya arasında işbirliğini artırmak 
olduğunu söyledi.  KSO Genel Sekreteri M. Sedat Taşkazan, Konya`nın 
dinamik bir sanayiye sahip olduğunu; 80 değişik sektörde üretim 
yapıldığını bunun da Konya sanayisinin dinamik yapısını ortaya 
koyduğuna işaret etti. Slovenyalı mühendisler ise LAMA OTOMATİ-
ZACİJA şirketinin otomatizasyon makineler ürettiğini; Konya sanayi-
cileri ile işbirliği yaparak Otomatizasyon üretimindeki tecrübelerini 
Türkiye’ye aktarmanın büyük kazançlar sağlayacağını vurguladılar. 
KSO Dış Ekonomik İşler Müdürü Seyfi Suna, Sloven mühendislerden 
temel bilgileri alıp karşılıklı kataloglar ve CD’leri verilirken ileride iş-
birliğinin gerçekleştirileceğine inandığını ifade etti.
Sanayici ile Akademisyen Buluşmalı
Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemine de değinen Sloven şirketinin 
teknik direktörü Franci Volariç, “Öğrencilerin mezun olmadan önce 
bilgilendirilerek sanayiye kazandırılması çok önemli bir konu. Bir sanayi 
tesisinde staj gören öğrencinin, mezun olduktan sonra hem  meslek sa-
hibi; hem de geleceğe dair hedefi olur. Öte yandan üniversitedeki akade-
misyenlerin de sanayiyle işbirliği yapmaları gerekir. Projesi olan sanayi-
ciyle üniversitedeki akademisyen ortak bir platformda buluşmalıdır. Biz 
LAMA AVTOMATİZACİJA şirketi olarak çalışmamızla üniversitedeki aka-
demisyenlerle sanayicimizi ortak bir platformda buluşturuyoruz” dedi. 

DÜNYA’DA SÖZ SAHİBİYİZ
60 ülkenin devlet başkanı ve işadamının katıldığı ABD’deki toplantıya 
Türkiye’den sadece Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk davet edildi.
ABD Eski Başkanı Bill Clinton’un 2005 yılında kurduğu CGI toplantısına 
60’ı aşkın ülkenin devlet başkanları, işadamları, dünya ölçeğinde etkin 
şirketlerin CEO’ları, sanatçılar ve siyasilerden oluşan yaklaşık 700 da-
vetli katıldı. CGI toplantısına Türkiye’den de sadece Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep Konuk davet edildi. Büyük oranda görüştüğü konular 
BM Gündemi ile paralellik arz eden, ancak sorunlara daha hızlı çözüm 
üretmesi nedeniyle Amerikan Basınınca “BM’nin hantal yapısına alter-
natif” olarak değerlendirilen CGI’nin bu yılki toplantısında çevre ko-
nularından, yoksullukla mücadeleye, eğitimden, sağlığa kadar birçok 
konu hem dünyanın ortak meselesi olarak genel oturumlarda görü-
şüldü, hem de dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan somut meseleler, 
somut ve hızlı çözümler üretilmesi amacıyla çalışma gruplarında ma-
saya yatırıldı. Aralarında ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michalle 
Obama ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Eski ABD Başkanı Geor-
ge Bush’un eşi Laura Bush, Microsoft’un kurucusu ve sahibi Bill Gates, 
Google’un Başkan ve CEO’su Eric Schmidt, You Tube Kurucusu Chad 
Hurley, Coca Cola CEO’su Muhtar Kent,  sanatçılar Barbara Stresiand, 
Jimm Carey gibi isimlerin de yer aldığı ve siyasetten, iş dünyasına, sa-
natçılardan düşünürlere kadar geniş bir kesimden yaklaşık 700 kişinin 
katıldığı ve sel felaketi yaşayan Pakistan için yardım da toplanan, CGI 
zirvesine Türkiye’den Pankobirlik ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep KONUK, Bill Clinton'un davetlisi ola-
rak katıldı. Pankobirlik ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Konuk’un 2008 yılından itibaren katıldığı CGI, kurulduğu günden bu 
yana dünyanın çeşitli yerlerinde 57 milyar dolar harcamayla, 1700 pro-
jeyi gerçekleştirmeyi başardı. Bugüne kadar uygulanan ve 170 ülkede 
hayata geçirilen projelerle yaklaşık 220 milyon insanın hayat koşulları-
nın iyileştirildiği hesaplanıyor. UNICEF’le de işbirliği gerçekleştiren CGI, 
çok sayıda ülkede savaş ve doğal afet nedeniyle mülteci konumuna 
düşmüş çocuklara eğitim ve spor  ortamının oluşturulması, yaşanan 
salgın hastalıkların veya tehditlerinin önlenmesi için tedavi ve aşı kam-
panyaları, çevre felaketlerinin önlenmesi için ağaçlandırma, enerji sant-
rali, arıtma tesisi inşası,  istihdam sorununa çözüm üretmek için mesleki 
eğitim ve küçük girişimlerin desteklenmesi gibi somut sorunlara somut 
çözümler getiren bunlar gibi 1700 projeyi, ihtiyaç sahipleri, çözüm üre-
ticileri ve uygulayıcıları ya da bağışçıları bir araya getirerek hayata ge-
çirdi. 2008 yılından beri katıldığı CGI Zirvelerinde, tarım dışında enerji 
ve iklim değişikliği çalışma gurubunda yer alarak birikim ve tecrübesini 
katılımcılarla paylaşan, küresel sorunlara somut çözümler için önerile-
riyle katkı veren Recep Konuk, ülkemize yönelik projelerin geliştirilmesi 
ve uygulanması için de dünya liderleri, teknoloji önderi şirket yönetici-
leri ve bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

GÜNEŞ ENERJİLİ ARABA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Konya'da, üniversite öğrencisinin 1 yıllık çalışmayla hazırladığı güneş 
enerjisiyle çalışan araba görücüye çıktı. 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühen-
disliği Bölümü son sınıf öğrencisi Sezer Pıçak, Ar-Ge ve Girişimcilik Toplu-
luğu adı altında kurdukları ekiple 1 yıllık bir çalışmanın sonunda güneş 
enerjisiyle çalışan araba üretti. SÜ Alaeddin Keykubat Kampüsü'nde gö-
rücüye çıkan araba meraklı gözler tarafından ilgiyle izlendi. Yakıtsız çalı-
şan aracı yakından inceleyen ve bilgi alan öğrenciler aracı kullanma imka-
nı da buldu. Bakıldığında adeta uzay aracını andıran "Umay" dikiz aynası, 
fren sistemi, direksiyon, far gibi normal bir arabada bulunması gereken 
birçok özelliğe de sahip. 3 tekerlek üzerinde hareket edebilen araba, ih-
tiyacı olan enerjiyi ise yüzeyinde 
bulunan 16 adet güneş panelin-
den sağlıyor. Hareket etmeden 
önce üzerinde bulunan güneş 
panelleri sayesinde şarj edilebi-
len araba, özel bir akü sayesinde 
güneşten gelen ışığı, elektrik 
enerjisine dönüştürüyor. Ha-
reket esnasında da bu enerjiyi 
kullanıyor. Şoförsüz ağırlığı 205 
kilogram olan Umay, saatte 98 
kilometre hıza ulaşabiliyor.
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OSMANLI İMPARATORLUĞU’NU SELÇUKLU 
SULTANI KONYALI DEVLET 
ADAMLARINA KURDURTTU

Osmanlılarla Anadolu Selçuklu sultanlarının siyasi anlamda ilişkileri daha Ertuğrul Gazi 
(Ö. 1281-1282) zamanında başladı. I. Alâeddin Keykubat (1220-1237), Moğollar kar-
şısında Selçuklu ordusunun yanında yer alıp savaşın kazanılmasında rol oynayan 
Ertuğrul’u huzuruna kabul ederek ona Ankara yöresindeki Kavacadağı yurtluk 
olarak verdi. Osmanlı tarihçisi Karamani Mehmed Paşa, ikisi arasındaki dostluğun 
bundan sonra da devam ettiğini, Ertuğrul’un sultanın yanında savaşlara sürekli 
katıldığını yazmaktadır. Hatta Ertuğrul Gazi, değişik vesilelerle bizzat Konya’ya 
gelerek sultanla görüştü ve hediyeler sundu. Neşri, Konya’ya gelip gitmesinin 
Ertuğrul’un ihtiyarlığına kadar sürdüğünü ve Selçuklulardan kim tahta otu-
rursa otursun, Ertuğrul’a karşı hep iyi muamelede bulunduklarını Cihan-
Nüma adlı eserinde vurgulamaktadır. Bazı kaynaklar, Ertuğrul Gazi’nin 
Konya’ya başka nedenlerle de geldiğini kaydetmektedir. Öyle ise o, 
Selçuklu merkezine çok sık geliyor ve Konya’yı çok iyi biliyordu.
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Osmanlıların Konyalı ilim 
adamlarıyla yakın ilişkileri de 
daha ilk yıllarda başlamıştır. Er-
tuğrul Gazi, Konya’ya geldikçe 
ziyaret edip hürmet gösterdiği 
Edebalı’yı kendi beylik toprak-
larına götürmüştür. Münec-
cimbaşı, Ertuğrul’un Konya’ya 
geldikçe Mevlâna (Ö. 1273), 
ile de görüştüğünü eserinde 
yazmaktadır. Hatta ona göre 
Mevlâna Ertuğrul Gazi’nin ba-
ğımsız bir devlet kuracağını, 
soyunun Mevlâna nesline say-
gı gösterdiği sürece devletle-
rinin yaşayacağını müjdele-
miştir. Demek ki Ertuğrul Gazi, 
Konya’da başta sultan olmak 
üzere üst düzey yönetici, ilim 
adamı ve mutasavvıflarla gö-
rüşüp devlet idaresine dair bil-
giler alıyordu.
Osman Gazi (1258–1326), Bey-
liğin başına geçince, Selçuk-
lulara karşı babasının izlediği 
siyaseti aynen benimsedi. O 
da Anadolu Selçuklu sultanını 
Konya’ya gelip ziyaret ediyor, 
ona her vesilede hediyeler su-
nuyordu. Onun sıcak temasları 
sonucu Beyliğin Konya ile iliş-
kileri daha da gelişti.
Osman Gazi, babasının danış-
manı olan Edebalı (Ö. 1326)’ya 
da hürmet gösterdiğinden 
başka sık sık gidip tekkesinde 
kalıyor, onun tecrübelerin-
den yararlanıyordu. Babası 
gibi onun gördüğü ay rüyası-
nı, Edebalı yorumlamış, onun 
büyük bir devletin kurucusu 
olduğunu haber vermiştir. 

Şeyhin kızı ile de evlenen Os-
man Gazi’nin soyu, Edebalı’nın 
kızından doğan Orhan’dan de-
vam etmiştir.

SELÇUKLU SULTANI III. 
ALAEDDİN OSMANLI 

DEVLETİ’NİN 
TEMELLERİNİ ATTIRDI

Selçuklu Sultanının kendi so-
yundan tahta oturacak erkek 
evladı yoktu. Bu durumda 
Anadolu Selçuklu Devleti son 
bulmuş olacaktı. Anadolu 
Türkü’nün devletsiz kalmaması 
düşüncesiyle Osman Gazi’ye 
yeni bir devlet kurdurma yö-
nüne gitti. “Ve bi’l-cümle, çün-
ki Osmân’a tabl u alem geldi. 

Mâl-ı ganîmetden humsın 
çıkarup, tuhaf ve hedâyâ-yı bî-
nihâyetile kasd itdi ki, Konya’ya 
varup, Sultân Alâeddîn-i sânî’ye 
buluşup, safâ-yı himmetin alup 
velî‘ahdı ola. Zîrâ Sultan Alâeddîn 
Keykubâd bin Ferâmürz’ün oglı 
yogıdı. Osmân’ı hemân oglı 
yirine görüp, tabl u alem gön-
dermişdi. Osmân Gâzi Sultân 
Alâeddîn zamânında egerçi 
nev‘an istiklâl bulmışdı. Lâkin 
edeb-i ri‘âyet idüben, hutbe ve 
sikke[yi] yine sultân adına kıl-
mışdı. Çünki Osmân esbâbın 
tehyie itdi ki, sultâna gide. Ol 
esnâda haber geldi. Sultân 
Alâeddîn ahrete intikāl idüp, 

oglı kalmadugı cihetden yirine 
vezîri Sâhib geçdi. Osmân anı 
işidüp, teessüf idüp, el-hükmü 
li’llah diyüp, hemân buyurdı. 
Karaca-hisâr’a Tursun Fakıh’ı 
hem kādı hem hatîb itdiler, zîrâ 
bir azîzidi. Halka imâmet iderdi. 
Ede-Balı’yıla âşinâydı. Karaca-
hisâr’a dahı Germiyan’dan ve 
gayrdan müslimânlar gelüp şin 
olmışdı. Evvel hutbe Karaca-
hisâr’da okundı. Ba‘zılar eydür: 
"Sultân Alâeddin’den tabl u alem 
gelmesi Bilecük fethinden niçe 
yıllar mukaddemdür. Kara-hisâr 
alındugı vakt Ak-temür’ile gön-
derdi." (Neşrî, Cihânnümâ, Haz. Nec-
det Öztürk, İstanbul, 2008, s. 52).

Şeyh Edebalı'nın Temsili Resmi
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Demek ki Konya’da oturan Sel-
çuklu Sultanı başta olmak üzere 
tüm Selçuklu devlet adamları 
Osman Bey’i Selçuklu tahtına el 
birliği ile hazırlamaya başladılar.

KONYALI İLİM ADAMLARI 
OSMAN GAZİ’YE DESTEK 

VERDİLER
Selçuklu Konyası’nın ilim adam-
ları da Osmanlı Beyliğinin Sel-
çuklu Devleti’nin yerini alması 
programına destek verdiler. 
Bu amacı gerçekleştirmek için 
gruplar halinde Konya’dan Bi-
lecik taraflarına göç etmişler ve 
Osmanlı Devleti’ni kurma çalış-
malarına başlamışlardır. Bu ku-
rucuların öncüleri, Edebalı’nın 
ekibi olmuştur.
Osman Gazi, Konya’dan haki-
miyeti altındaki topraklara ge-
len ilim adamlarına son derece 
saygı gösteriyor ve onlardan 
devletin kuruluşuna yardım et-
melerini sağlamaya çalışıyordu. 
Onun bu tavrı, Osmanlı Beyliği-

ni cazibe merkezi haline getir-
miş, daha sonra birçok Selçuklu 
ilim adamı Osman Gazi’nin çev-
resinde toplanmıştır.
 

OSMANLI DEVLETİ 
KURULDU

Konyalı ilim adamlarının fikirle-
ri doğrultusunda Osman Gazi, 
Beylik bünyesinde gerek mer-
kez ve gerekse taşra teşkilatında 
bir takım düzenlemelere gitti. 
Beyliğin sınırları içinde ilk vila-
yet onun sağlığında kuruldu. Bu 
sırada kaza birimleri de oluştu-
ruldu. İlk Osmanlı kadısı olarak 
Konyalı Dursun Fakih (Ö. 1326) 
atandı. En önemlisi, bağımsızlık 
alametlerinden olan paranın 
bastırılması gündeme gelmiş 
Osman Bey’in saltanatı sırasında 
ilk defa para bastırılmıştır. 
III. Alâeddin Keykubat’ın 1302’de 
ölümünden sonra Anadolu 
Selçuklu devletinde meydana 
gelen yönetim boşluğundan 
dolayı Konya’da sultana bağlı 
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askerlerin de rahatı kaçtı. Bu ne-
denle birer ikişer Konya’yı terk 
edip Osman Gazi’nin yanına 
gittiler. Onunla birlikte Bizans 
topraklarına akınlar yaparak 
Beyliğin sınırlarını genişlettiler.
Osmanlı Devleti’nde Orhan 
Bey (1281–1359) zamanı, aşi-
ret anlayışının terk edilmesi 
ile devlet kurallarının konma-
sı yönünde önemli adımların 
atıldığı bir dönemdir. Yine 
onun döneminde Konyalı ilim 
ve devlet adamlarının öncülü-
ğünde düzenli askeri birlikler 
oluşturulmuş; bunlarla ilgili 
kanunlar düzenlenerek yürür-
lüğe konmuştur. 

YENİÇERİ ORDUSU İLE 
MALİYE TEŞKİLATI 

KURULDU
I. Murad (1362-1389) döne-
minde, Konyalı Kara Rüstem 
ve onun hemşehrisi Çandar-
lı Halil (Ö. 1387) tarafından 
acemi ve yeniçeri ocaklarının 
kurulması fikir olarak ortaya 
konmuş; padişahın onayı ile 
bu birlikler oluşturulmuştur. 
İlk maliye teşkilatını yine Kon-

yalı Molla Rüstem ve Konyalı 
Çandarlı Halil’in teklifleri ile I. 
Murad kurmuştur. Maliyenin 
başına, bu fikrin babası olan 
Molla Rüstem getirilmiştir. 

EĞİTİM KURUMLARININ 
OLUŞTURULMASI

Osmanlı Beyliği’nde eğitime 
ilk Edebalı’nın açtığı tekkede 
başlanmış; burada başta Çan-
darlı Halil olmak üzere, devle-
tin ileride önemli mevkilerine 
gelecek kişiler yetiştirilmiştir. 
Çok geçmeden dönemin en 
önemli kurumları durumun-
daki medreselerin açılması 
gündeme gelmiştir. Orhan 
Gazi’nin hükümdarlığı döne-
minde medrese eğitiminin 
alt yapısı oluşturulmuş, bu-
nun için Konya’da yetmiş ilim 
adamlarından yararlanılmış-
tır. Böylece Osmanlılarda ilk 
medrese, Konya’daki Anado-
lu Selçuklu eğitim kurumları 
örnek alınarak kurulmuştur. 
İznik’te açılan medresenin 
ilk müderrisliğine Davud-ı 
Kayseri (Ö. 1359) getirilmiş-
tir. Davud-ı Kayseri, Konya’da 
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Şeyh Sadreddin-i Konevi (Ö. 
1274) ekolüne mensup ho-
calardan ders alarak yetiş-
miş, Muhyiddin-i Arabî (Ö. 
1240)’nin “Vahdet-i Vücud” 
felsefesini en iyi bilen bir dü-
şünür ve ilim adamı idi. İznik 
medresesinin ikinci müderrisi 
Taceddin-i Kürdi de Konya’da 
Muhyiddin-i Arabî ekolü çev-
resinde eğitim almış bir ilim 
adamıdır. Bu düşünür ve ilim 
adamlarının medreselerde 
oluşturdukları alt yapı sonucu 
Vahdet-i Vücud anlayışı Os-
manlı toplumunda uzun süre 
etkili olmuştur.

AHİLER OSMAN BEY’İN
YANINDA YER ALDILAR

Anadolu Selçuklu Konyası, 
aynı zamanda tasavvuf akım-
larının fikir olarak ortaya ko-
nup Anadolu’ya yayıldığı kül-
tür merkezi durumunda idi. 
Ancak Konya’da XIII. yüzyılda 
Mevlevilikten sonra en güçlü 
tasavvufi akım, aynı zamanda 

bir esnaf örgütü olarak bilinen 
Ahilik’ti. Osmanlı topraklarına 
Konya’dan ilk giden Edebalı, 
aynı zamanda bir ahi reisi idi. 
Osmanlı Devleti’nin ilk dö-
nemlerindeki üretime öncelik 
veren tasavvuf yapılanması, 
Edebalı’nın başında bulundu-
ğu ahiler tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Bunun sonucu 
Osmanlı devletinde üretimi 
hayat tarzı olarak alan tasavvuf 
anlayışı hakim kılınmış; sürekli 
üreten dinamik bir toplum ya-
ratılmış; bu sayede devlet, 620 
yıl ayakta kalmıştır. 
Sonuç olarak: Konya’da XIII. 
yüzyılda yetişen ilim ve devlet 
adamları, bir taraftan Moğol 
baskıları sonucu, diğer taraftan 
varissiz kalması nedeniyle yı-
kılmak üzere olan Anadolu Sel-
çuklu Devleti’nin yerine yenisi-
ni kurmak için Selçuklu Sultanı 
tarafından görevlendirildiler. 
Bunlar Osmanlı Devleti’ni kısa 
sürede yapılandırarak Anado-
lu Selçuklu Devleti’nin yerini 
dolduracak şekilde Anadolu’ya 

hakim kıldılar. Bu nedenle 
teknik olarak bakıldığında Os-
manlı Devleti, merkez ve taşra 
kurumları ile Anadolu Selçuklu 
devletinin prototipi ve deva-
mıdır. Bu yapı, Konya devlet 
deneyiminin ilim, fikir ve dev-
let adamlarınca aktarılması 
sonucu ortaya çıktı. Üzerinde 

bulunduğu toprakların tüm 
olumsuzluklarına rağmen Os-
manlı Devleti’nin uzun ömürlü 
olmasının temelinde yüzlerce 
yıllık Türk devlet geleneği ile 
Ahilik adı verilen tasavvuf eko-
lünün üretimi esas alan yapı-
lanması yatmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ
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Hıristiyanlık, Filistin bölgesinde doğmuş, 
Hz. İsa ve Havarileri bu bölgede Hıristiyan 
mesajını yaymaya çalışmışlardır. Ancak Hı-
ristiyanlık doğar doğmaz, iki önemli muha-
lefetle karşılaşmıştır. Birinci Muhalefet, İsa’yı 
Mesih olarak kabul etmeyen Yahudi muha-
lefetiydi. Diğer muhalefet ise, bölgeyi aske-
ri ve siyasi yönden işgal eden Roma Devleti 
muhalefetiydi. Doğan Hıristiyanlık, bu iki 
muhalefetin baskısı altında yayılma gayreti 
içine girmişti. Aslında ilk Hıristiyanların bir 
çoğu Musevi-Hıristiyanlardı. Yani, Yahudili-
ği kabul etmekle beraber, İsa’nın Mesihliği-
ni de kabul eden Yahudilerdi. İsa da bir Ya-
hudi aileden geliyordu. Ancak, Yahudilerin 
genel çoğunluğu, İsa’nın Mesihliğini kabul 
etmedikleri için, Musevi-Hıristiyan çizgi 
olarak doğan İsa’nın mesajını, kendileri için 
bir düşman hareket olarak görüyorlardı. 
Bunun için de hem İsa’ya hem de O’nun 
mesajına engel olmaya çalışıyorlardı. İsa, 
on iki havarisi ile birlikte Filistin bölgesin-
de mesajını tebliğ ederken Yahudiler, İsa ile 
ve O’nun mesajı ile alay ediyor ve bölgeyi 
işgal altında tutan Roma valisi Platus’u sü-
rekli İsa aleyhine tahrik ediyorlardı. İsa’nın 
“Yahudilerin kralı olduğunu” iddia ettiğini, 
Platus’a jurnal ederek, Romalı askerlerin 
İsa’yı tutuklamaları için gayret gösteren 
Yahudiler, nihayet Hıristiyanlığa göre İsa’yı 
çarmıha gerdirmeyi başarmışlardır. İsa’nın 
çarmıhı ve İstefan’ın öldürülmesinden son-
ra Kudüs, Hıristiyanlar için tehlike dolu 

bir şehir haline gelmiştir. Bunun üzerine 
Hıristiyanlar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya’ya 
doğru dağılmaya başlamışlardır. Özellik-
le Antakya’daki ihtida hareketleri, Kudüs 
Hıristiyan cemaatinin dikkatini hemen 
çekmiş ve derhal BARNABAS’ı Antakya’ya 
göndermişlerdi. Barnabas, Antakya’da 
yeni doğan Hıristiyan cemaatini eğitmek-
le görevlendirilmişti. Bu arada Aziz Pavlus, 

çoktan Hıristiyanlık davasının içine girmiş 
ve Antakya cemaati ile ilgilenmeye başla-
mıştı. Bu noktada Antakya üzerinde biraz 
durmamız gerekir.
Kudüs’ten sonra Hıristiyanlığın Antakya’da 
kabul ve yayılma istidadı göstermesinin ar-
kasında birçok nokta önem arz etmektedir:
Birincisi, Kudüs’teki baskılardan uzak sa-
kin bir ortamın Antakya’da mevcut olması. 

İkincisi, farklı dinlerin Antakya’da bulun-
masının sağladığı toleranslı ortamın bu-
lunması. Üçüncüsü, imparatorluğun mer-
kezi olan Roma ile ulaşımın Antakya’dan 
kolayca sağlanması. Dördüncüsü, eko-
nomik refahın Antakya’da huzurlu bir 
ortam meydana getirmesi. Beşincisi, Ka-
padokya, Asya ve Akdeniz ülkeleri için 
Antakya’nın bir giriş kapısı teşkil etmesi. 
Nitekim Anadolu’ya, Mezopotamya’ya 
ve hatta Ege ve Yunanistan ve Kıbrıs’ta 
Hıristiyanlığın yayılmasında Antakya hep 
merkezi bir üs görevi üstlenmiştir. Han-
gi kültürden gelerek Hıristiyan olursa 
olsun herkese “Hıristiyan” ismi, ilk defa 
Antakya’da verilmiştir. 
Havarilerin ve ilk Hıristiyan önderlerin sık sık 
buluştukları ve yeni stratejiler çizdikleri bir 
yer olan Antakya, yüzyıllar boyunca Hıristi-
yanlar için bu ilk dönem kutsal hatıralarının 
merkezi olarak kabul edilmiştir. Böylece 
Antakya’da Hıristiyan kilisesi iki ayrı ırktan 
oluşuyordu. Birincisi, Musevi-Hıristiyanlardı. 
İkincisi, Romalı putperestlerdi. Yani Yahudi-
lerden Hıristiyanlığa gelenler ve putperest-
likten Hıristiyanlığa geçenler…
Bunun için daha ilk dönemde Barnabas, 
Lukyus, Menahem ve St. Paul, Antakya’da 
ciddi bir misyon faaliyetinde bulunmuş-
lardır. Bu önemli faaliyete, Petrus’un 
Antakya’daki üç kez ikametini de ilave 
edebiliriz. Antakya kilisesinin bu öncüleri, 
oruçlu oldukları bir anda “Kutsal Ruh”un 

MİLADİ ÇAĞIN BAŞINDA KONYA’DA, 
GLİSRA’DA VE DERBE’DE HIRİSTİYANLIK
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kendilerine seslendiği nakledilmiştir. 
“Barnabas ile Saul’u; kendilerini çağırmış 
olduğum görev için bana ayırın.”  Kutsal 
Ruh’un, Barnabas ile St. Paul’un gitmele-
rini istediği yer Kıbrıs’tı. Onlar da kardeş-
leri tarafından uğurlandılar. Selefkiye’ye 
geldiler. Oradan gemiyle Kıbrıs’a geçtiler. 
Salamiste Yahudi havralarında vaaz edi-
yorlardı. Bu yolculukta Barnabas, Yuhanna 
ve St. Paul, beraberdi. 
Böylesine önemli bir misyon seyahatinin 
niçin Kıbrıs’a yapıldığı sorulabilir. Barna-
bas, Kıbrıslıdır. Antakya’da birçok Kıbrıslı 
ikamet etmektedir.  Yuhanna’nın onlar-
la birlikte Kıbrıs’a gidişi ise, Yuhanna’nın 
rehberlik etme ihtimaliyle açıklanabilir. 
Bu misyon faaliyetinde bütün ada dolaşıl-
mış ve Baf’a gelmişler, oradan da Perge’ye 
gelmişlerdir.  Çok başarılı bir misyon faa-

liyetinden sonra Perge’de Yuhanna, onları 
terk ederek Kudüs’e dönmüştür. Sebebi 
tam olarak bilinmeyen bu dönüş, Kudüs’te 
noktalanmıştır. Yuhanna’nın, Barnabas ve 
St. Paul’u terk edişi şüphesiz bir kırgın-
lık sonrası olmuştur. St. Paul ve Barna-
bas, misyon faaliyetine Perge’den, Psidya 
Antakya’sına (Yalvaç’a) geçerek devam 
etmişlerdir. Psidya Antakya’sında Yahudi 
havralarında vaaz vermeye başlamışlardı.  
Orada St. Paul, İsa’nın Mesihliği ve kurtarı-
cılığı konusunu Yahudilere anlatmıştır. 
Konya’da yine Yahudilerin Havrasında İsa’yı 
anlatmaya başlamışlardı. Yahudilerden 
ve Greklerden iman edenler oldu. Ancak 
inanmayan Yahudiler, cemaati kışkırtarak 
St. Paul ve Barnabas’a karşı bir muhalefet 
oluşturdular. O dönemde Konya, Galatya 
bölgesi içinde bulunuyordu ve o dönem-

de tamamen bir Yunan kentiydi.  Konya,  
çok önemli bir kentti. Oldukça zengin, ve-
rimli toprakları, bol su kaynakları ve ana 
yol üzerinde bulunması, Konya’yı hareket-
li bir kent haline getiriyordu. İşte Konya’da 
uzunca bir müddet kalan St. Paul ve Bar-
nabas, misyon faaliyetlerine devam et-
mişlerdir. Konya’da halk ikiye bölünmüştü: 
Bazıları Yahudilerin, bazıları da St. Paul ve 
Barnabas’ın tarafını tutmuşlardı.  Yahudiler 
diğer uluslardan insanları yanlarına alarak, 
St. Paul ve Barnabas’ı taşlamışlar ve şehirden 
kaçmalarını sağlamışlardı. St. Paul ve Barna-
bas da Likavonya’nın Listra (Glisra) ve sonra 
da Derbe kentlerine gelmişlerdi. 
Listra (Glisra), Konya’nın 30 km. güney batı-
sında yer alıyordu. Miladi çağın başında çok 
önemli bir kentti. Likavonya’ya bağlıydı. Hal-
kı fakirdi, ancak çiftçilikle uğraşıyordu. 
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Kendi dillerini konuşuyorlardı. Ancak Yu-
nancayı da biliyorlardı. Listra’da St. Paul 
halkın anlayacağı bir dille Yunanca mesa-
jını anlattı. Doğuştan kötürüm bir adamı 
dinledi ve ona “Kalk, ayaklarının üstüne 
dikil” dedi. Adam, yerinden fırlayıp yürü-
meye başladı.  St. Paul’un bu yaptığını gö-
ren halk, Likavonya dilinde “Tanrılar, insan 
kılığına girip yanımıza inmiş” diye haykır-
maya başlamışlardı.  Listra (Glisra) halkı, 
o dönemde putperest oldukları için bu 
olayı çok büyütmüşler, St. Paul’a HERMES, 
Barnabas’a da ZEUS adını vermişlerdi. 
Kentin dışında bulunan Zeus tapınağının 
kahini, kentin kapılarına boğalar ve çe-
lenkler getirerek onların şerefine kurban-
lar kesmeye yönelmişti.  
Listra halkı neden böyle yapmıştı? Çok mu 
cahillerdi? Hayır, böyle davranmalarının 
bir sebebi vardı: Bu bölgede şöyle bir halk 
inancı yaygındı: “Günün birinde Zeus ile Her-
mes, insan kılığında bu bölgeye gelmişlerdi. 
Bir eve uğrayarak misafir etmelerini isterler. 
Ama yoksul bir adam hariç kimse onları mi-
safir etmez. Zeus ve Hermes göğe döndükten 
sonra, kendilerine misafirperverlik gösterme-
yen kişilerin evlerini yerle bir etmişlerdir. Mi-
safirperverlik gösteren o fakir adamla eşini 
ise zenginlikle ödüllendirmişlerdir’’
Listra halkı, böyle bir inanca inandığı için, 
St. Paul ile Barnabas’ı gökten gelen Tanrı-
lar olarak görmüşlerdir. Atalarının Zeus ve 
Hermes’e yaptıkları hatayı yapmak istemi-
yorlardı. İşte bu nedenle onlara ilah gibi 
davranmışlardı. Tabii ki St. Paul ve Barna-
bas, böyle bir tebcili kabul etmediklerini 
Listra halkına bildirmişler ve şöyle demiş-
lerdi: “Biz de sizin gibi insanız. Yani yaratı-
lışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu 
boş şeylerden vazgeçmeye, göğü, yeri, deni-
zi ve bunların içindekilerin hepsini yaratmış 
olan, yaşayan Tanrıya dönmeye çağırıyo-
ruz.”  Bütün bu mucizelerden sonra halk, 
St Paul ve Barnabas’a büyük saygı göster-
meye başlamışlardı. Ancak, Antakya ve 
Konya’dan gelen bazı Yahudiler, halkı yine 
kışkırtmışlar ve St. Paul ve Barnabas’ı taş-
lamaya başlamışlardı. Hatta St. Paul’u öldü 
zannederek kentin dışına bırakmışlardı. 
Artık Listra’yı terk etme zamanı gelmişti. 
St. Paul ve Barnabas, misyon faaliyetle-
ri için Derbe’ye geçmişlerdi. Derbe, Ga-
latya bölgesinin güney doğu sınırında 
bir kasabaydı. Listra’dan yaklaşık 60 km. 
uzaklıkta, Karaman’ın 18 km kuzeyinde 
KERTİHÖYÜK’te bulunuyordu.  Derbe’de 
misyon, verimli olmuştu. Birçok öğrenci 
elde etmişlerdi. 
Derbe’den tekrar Listra’ya, Konya’ya geldi-
ler. Kendilerine tabi olan öğrencilere güven 
verdiler. Daha sonra Psidya bölgesinden 
geçerek Perge’ye geldiler ve daha sonra 

Antakya’ya geçtiler.  Artık tamamlamış bu-
lundukları görev için Antakya’ya döndüler.  
Artık Antakya’da uzun süre kaldılar. 
Fakat St. Paul’un gönlü ve kafası, Hıristi-
yanlığı kabul etmiş olan kardeşlerini ye-
niden ziyaret fikrinde idi. Bu düşüncesini 
Barnabas’a açmıştı. Bu fikri benimseyen 
Barnabas, Yuhanna’nın da yanlarında 
gelmesini teklif etmişti. Ancak daha ön-
ceki seyahatte onları yolda terk eden 
Yuhanna’yı, St. Paul kabul etmemişti. Bu 
yüzden St. Paul ile Barnabas, ayrılmışlardı. 
Barnabas, Yuhanna ile Kıbrıs’a giderken, 
St. Paul, Silas’ı yanına alarak, Suriye ve 
Kilikya’ya gitmişti.  Bu defa St. Paul, Orta 
Toroslardan geçerek, Derbe’ye gelmiş-
ti. Daha sonra Listra’ya (Glisra) geçtiler.  
Listra’da TİMOTEYUS isimli bir öğrencileri 
vardı. Annesi Yahudi, babası ise Grek’ti. St. 
Paul, Timoteyus’u sünnet ettirdi.  St. Paul, 
Lİstra’dan Konya’ya ve Psidya Antakya’sına 
geçerek Kudüs’teki alınan kararları Hıris-
tiyan olanlara tebliğ ediyorlardı. Miladi 
çağın ilk yarısında Hıristiyanlığın Psidya 
Antakya’sı (Yalvaç), Listra (Glisra), Derbe 
ve Konya’da yayılması için kilise tarihinin 

“Yabancıların Havarisi” olarak kabul etti-
ği St. Paul, dört ayrı ziyaret yapmıştır. St. 
Paul’un dördüncü ziyareti muhtemelen 
M.S. 53 yıllarında olmuştur. St. Paul, bu 
bölgedeki Yahudilerle ciddi şekilde mis-
yon faaliyetleri için uğraşmıştır. Yahudiler, 
İsa’nın Mesih ve kurtarıcılığına inanma-
dıkları için, St. Paul’un misyon faaliyetle-
rine engel olmaya çalışmışlar, ancak St. 
Paul’un bu alandaki ciddi gayreti, bölge-
de Hıristiyanlığın yayılmasını sağlamış, 
Konya, Glisra ve Derbe, Hıristiyanlık için 
Hac merkezleri olarak kabul edilmiştir. Bu 
açıdan Konya, Hıristiyanlar için inanç tu-
rizmi açısından önem taşımaktadır. 
1910 yılında, Demir yolu işçileri olarak 
Konya’da çalışan Fransız Katolik Assompti-
onistleri tarafından yapılan Konya Kilisesi, 
St. Paul kilisesi adını taşımaktadır. Böylece 
ilk Hıristiyan misyoneri olan St. Paul’un 
ismi, Konya kilisesine bir hatıra olarak ve-
rilmiştir.Yine St.Paul’un  Hırıstiyan Misyon 
faaliyetleri için geldiği Konya,Glisra ve 
Derbe,Hırıstiyanlar için bir Hac yeri olarak 
kabul edilmektedir.

Prof. Dr. Mehmet AYDIN
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İndigo kavramı ilk olarak 1970 ve sonrasında dünyaya gelen çocukları işaret etmek üzere “indigo ço-
cuklar” ifadesi ile tanımlanmıştır. Fakat İndigo kavramını sadece “İndigo Çocuklar” fikri ile sınırlan-
dırmamak gerekir. İndigo her geçen gün artan ve değişen enerji düzeninin insan doğası üzerindeki 
fiziksel, ruhsal ve zihinsel yansımalarıdır. İndigo çocuklar hem doğuştan bu yansımalara sahiptirler 
hem de insanoğlunun geçirdiği bu bilinç evrimine yardımcı olmak için buradadırlar.

İNDİGO
KRİSTAL ÇOCUKLAR 

INDIGO TİPLERİ: 
Farklı Indigo tipleri var mıdır? Eğer varsa onlar nedir ve Özellikleri nelerdir? 
Dört farklı tip vardır ve her birinin bir amacı vardır: 

1. İNSANCIL: Birincisi, kitlelerle 
birlikte çalışacak olan insancıl in-
digodur. Onlar yarının doktorları, 
avukatları, öğretmenleri, tüccarları, 
işadamları ve siyasetçileridir. Onlar, 
kitlelere hizmet edecekler ve onlar 
hiperaktiftirler. Ayrıca, son derece 
sosyaldirler. Her zaman herkesle son 
derece dostça konuşurlar. Çok güçlü 
fikir ve kanılara sahiptirler. Hiperaktif 
ve biraz sakardırlar ve bazen frene 
basmayı unutup hızla duvara çar-
pacaklardır. Onlar tek bir oyuncakla 
oynamayı bilmezler. Her şeyi ortaya 
döker ve sonra oyuncakların çoğu-
nu hiç ellemeyebilirler. Onların gidip 
odalarını toplamalarını istiyorsanız, bunu kendilerine defalarca hatırlatmanız gerekebilir, çünkü dikkatleri ko-
layca başka şeylere kayabilir. Onlar odalarına gidip ortalığı toplamaya başlarlar, ama bu bir kitap dikkatlerini 
çekinceye kadar sürer. Sonra o kitabi alıp okumaya başlarlar, çünkü onlar birer kitap kurdudur. 

2. KAVRAMCI: İkinci tip, kavramcı Indigodur. Kavramcı Indi-
go, insanlardan çok projelerle ilgilenir. Onlar yarının mühen-
disleri, mimarları, tasarımcıları, astronotları, pilotları ve subay-
ları olacaklar. Onlar sakar değildir ve çocukken, çoğunlukla, 
çok atletik olurlar. Onların yönetme sorunları vardır 
ve en çok yönetmeye çalıştıkları kişi, eğer oğ-
lansalar, anneleridir. Kızlar babalarını 
yönetmeye çalışırlar. Eğer bunda 
başarılı olurlarsa, bu büyük 
bir sorun olabilir. Bu 

indigo tipi ergenlik çağında bağımlılıklara, özellikle de uyuş-
turucu haplara eğilim gösterir. Ana-babasının onun 
davranışlarını yakından izlemesi gerekir: ve 
o saklanmaya ya da Odama girmeyin gibi 
laflar etmeye başladığında, annesinin 
onun odasını araştırması gerekir. 
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3. SANATÇI: Üçüncü tip, sanatçı 
indigodur. Bu indigo, diğerlerinden 
çok daha duyarlıdır ve genelde, 
daha ufak tefektir. Onlar daha çok 
sanatla ilgilenirler. Yaratıcıdırlar, 
onlar yarının öğretmenleri ve sa-
natçıları olacaklar. Her neyle ilgile-
nirlerse ilgilensinler, onun yaratıcı 
yanında olacaklar. Eğer tıp alanına 
girerlerse, cerrah ya da araştırmacı 
olabilirler. Güzel sanatlar alanına 
girdiklerinde, yaratıcının yaratıcısı 
olurlar. Dört ila on yaşları arasında, 
on-beş farklı yaratıcı sanatı ele alabilir, biriyle beş dakika ilgilenip bırakabilirler. Bu yüzden, 
ressamların ve müzisyenlerin annelerine hep, aletleri satın almayın, kiralayın, derim. Sanat-
çı Indigo beş-altı farklı müzik aleti de çalabilir, sonra ergenlik çağına geldiğinde, onlardan 
birini ya da bir başka sanat dalını seçip onun sanatçısı olabilir. 

4. BOYUTLARARASI: Dördüncü tip, boyutlararası indigodur. Onlar diğer indigolardan 
daha iri yarıdır, ve bir-iki yaşındayken onlara hiçbir şey anlatamazsınız. Onlar size, bunu bi-
liyorum. Bunu yapabilirim. Beni rahat bırakın, diyeceklerdir. Onlar dünyaya yeni felsefeleri 
getirecek olanlardır. Çok daha iri yarı olduklarından ve diğer üç tip gibi uyumlu olmadıkla-
rından, zorbalık da yapabilirler.

Kaynak: www.indigoturkiye.org
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İndigo Kavramı nereden gelmektedir?
İlk kez 1970’lerde ortaya atılan “indigo” fikri, 1982’de Amerikalı bir 
pedagog olan Nancy Ann Tappe tarafından yazılan “Yaşamımızı Renk 
Yoluyla Anlama” isimli kitapta kullanılmıştır.  
Nancy Ann Tappe, bilimde sinestezi olarak kabul edilen (birleşik 
duyum) bir sendroma sahipti. Nancy, bu hastalığı sayesinde, in-
sanların normalde göremediği aura olarak isimlendirilen, beden-
lerini çevreleyen elektromanyetik enerji alanların renklerini Kirlian 
fotoğraf makinesi gibi görmekteydi ve 1970’lerde yeni doğan ço-
cuklarda yeni bir tür aura rengi görmeye başladı. Bu, onun yaşamı 
boyunca daha önce hiç görmediği bir renkti. Bu, indigo rengiydi 
ve sadece dünyaya yeni gelen bazı çocukları kuşatıyordu. Bu yüz-
den Nancy onları “indigo çocuklar” olarak isimlendirdi. Daha son-
raki incelemeler bu çocukların ayrıca olağandışı kişilik tiplerine ve 
paranormal niteliklere de sahip olduklarını göstermeye başladı. 

(İndigo rengi elektromanyetik spektrumda 420 ila 450 nanometre dalga boyunda, mavi-
den mora kadar olan tonları içermektedir. Elektromanyetik tayfın insan gözü tarafından 
saptanabilen aralığı olarak bilinen Optical Spektrumda, geleneksel renk bilimcileri indi-
go rengini 7 bolümden biri olarak kabul ederken, modern renk bilimciler bu rengi ayrı ve 
kesin bir bölüm olarak kabul etmeyip mordaki 450 nanometreden düşük dalgaboyları 
aralığı olarak kabul etmektedirler.) 
İndigo çocuklar, okudukları sınıflarda çevrelerine bakıp yalnız olduklarını düşünürler 
ve birçok bakımdan da öyledirler. Beyinleri sanki daha hızlı çalışır ve diğer çocuklarla 
birlikte aynı sınıfta olmak sonsuz bir sabır gerektirir. Çoğunlukla öğretmenlerinin o 
kadar ilerisindedirler ki söylenenleri kavrayabilmek için kendi titreşimlerini yavaşlat-
mak zorunda kalırlar. Bu onlar için zordur ve bu yüzden birçoğu öğretmen konuşur-
ken gözlerini boşluğa dikip bakar. İnsanların değişime direnmeleri doğal bir şeydir. 
Ancak, indigolar değişime eğilimli olarak gelmişlerdir. Dolayısıyla ilk başta sorunlu 
çocuklar ya da baş belaları olarak görülebilirler.

Bir indigo çocuğu, yüzünden ve 
gözlerinden hemen tanıyabilir-

siniz. Çok yaşlı, derin ve bilge 
bir ifadeye sahiptir. 

 “Ben İndigo 
muyum?”

“Ben İndigo mu-
yum?” sorusu, bu say-

fayı okuyanların da, İndigo kavramını 
ilk defa işitenlerin de sora geldiği ve 
çok merak ettiği bir sorudur. Bu kav-

ramın doğru anlaşılması için hep aynı 
şeyi vurguladık: "İndigo, bir üstünlük an-

layışı değildir! İndigolar özel değil, sadece 
farklıdırlar. Bu farklılık onların yeni dünya dü-

zenini yaratmak için ihtiyaç duyacağı yetenekler-
den kaynaklanmaktadır."
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KONYA’DA  KUAFÖR  SEKTÖRÜNDE  
TEK  ULUSAL  MARKA
‘’ BAYRAM BAL ‘’
23 bay-bayan ve 6 çocuk salonuyla toplam 29 salona sahip 
marka profesyonel çalışma anlayışıyla sektöründe artık öncü 
durumunda. 2010 yılında 29 salona ulaşan BB 2011'de Irak 
Erbil - Azerbaycan Bakü ve yurt içinde açacağı 8 yeni salonla 
büyümeye devam ediyor. 

Firma ortaklarından Tevfik Başer’den salonlarla ilgili genel 
bilgiler aldık. Bayram Bal markası olarak  Konya’da sizi diğer 
salonlardan ayıran özellikler olarak neleri görüyorsunuz ?
Bay-bayan tek salon olmamız dışında, tüm ekibimiz İstanbul 
Çekmeköy'deki akademimizde eğitimden rutin olarak belli dö-
nemlerde geçmektedir. Hizmetlerimizin tamamı müşteri memnu-
niyeti üzerine kurulmuş durumdadır. Salonumuzda kullanmış ol-
duğumuz tüm ürünler dünyada kendini ispatlamış markalar. Belki 
de en büyük özelliğimiz yaptığımız hizmetin her zaman arkasında 
olmamız. Bizim için öncelikli hedef mutlu-memnun müşteri. Ayrı-
ca en kaliteli ürünleri ve hizmetleri uygun fiyatlara sunuyoruz.

Bay ve bayan salonunuzda verilen hizmetlerle ilgili de bilgi 
alabilirmiyiz ?
Erkek salonumuzda rutin saç-sakal kesiminin yanısıra boya, ma-
nikür, pedikür, cilt bakımı ve ağda işlemlerimizde mevcut. Ayrıca 
son dönemde beyaz saçlara uyguladığımız beyaz kırıcı Goldwell 
boyalarımız oldukça ilgi çekmekte. Eczacıbaşı Schwarzkopf, Osis, 
Goldwell, Keune ve Wella markaları bakım ve şampuanları yetki-
li satıcısıyız. Bayan salonumuzda özellikle son trendde saç kesim 
ve şekillerini uygulayabilen 3 tane boya ve kesim uzmanı arkada-
şımız görev yapmakta. Kullandığımız boyaların tamamı Goldwell-
organic, Schwarzkopf, Wella, Keune markalarından oluşmaktadır. 
Bu tüm salonlarımızda kullanılması zorunlu tuttuğumuz ve spon-
sorluk anlaşması imzaladığımız firmalar. Belki de Konya'da boya 
işlemlerinin müşterinin gözü önünde hazırlandığı tek salonuz. 
Bu da kullandığımız ürünlere duyduğumuz güvenin ve müşteriye 
verdiğimiz değerin bir göstergesi. Ayrıca manikür, pedikür ve ağda 
işlemlerimizde salonun kesim ve boya bölümünden bağımsız % 
100 hijyen ve steril bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Bayan salo-
numuzda da Eczacıbaşı Schwarzkopf BC Bonacure, Osis, Goldwell, 
Keune ve Wella markaları bakım ve şampuanları yetkili satıcısıyız.

Konya’da sektörde gördüğünüz eksiklikler nelerdir ve daha 
ileri gidilmesi için neler yapılabilir ?
Sektörün ilerlemesi çıtanın daha da yükseltilmesi için ve Konya hal-
kına daha iyi hizmet verilmesi açısından kesinlikle salonların hijyen 
açısından denetlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çok küçük metre-

karelerdeki salonlarda herşey içiçe ve sağlık açısından olumsuz 
durumlar oluşabilmekte. Yine fiyat konusunda da standart ya-
kalanabilmeli belli sınıflardaki salonlarda farklılıklar olmamalı. 
Bunda da görev yetkili kurum ve odalara düşüyor. Bu konuda biz 
salon olarak her türlü desteği vermeye hazırız.

Müşterilere  genel anlamda tavsiyeleriniz neler olucaktır ?
Öncelikle her konuda müşterinin bilinçlenmesini ve uygu-
lanacak işlemlerle ilgili bilgi sahibi olması gerektiğini düşü-
nüyoruz. Örneğin bir boya işleminde; müşterinin saçlarında 
hangi boyanın kullanılacağını bilmesi ve görmesi en doğal 
hakkı. Salonumuzda müşterinin o anki isteğinin yanısıra ona 
yapılacak en doğru işlemi de tespit etmek ve müşteriye öner-
mek de salondaki personelin görevi, işte burada da eğitimli 
personel farkı öne çıkmakta. Başka salonlardan saçları zarar 
görmüş, yıpranmış hatta yanmış olarak gelen müşteriler olu-
yor; bunun sebebi kuaförün işlemi yanlış uygulaması, kulla-
nılan malzemenin kalitesiz olması ve bilgi yetersizliğidir. Biz 
salon olarak gelen müşterilerimize istedikleri işlemin saça ne 
derece uygun olduğunu açıklıyoruz ve en uygun ürünle en 
uygun işlemi yaparak olumsuz bir durumun yaşanmaması-
na özen gösteriyoruz. Gerekirse işlemi yapamayacağımızı da 
söylüyoruz. Bizim için müşteri bir günlük değil. Dediğimiz 
gibi yaptığımız işlemin her zaman arkasında durmayı kurum-
sallaşmanın bir parçası olarak görüyoruz. Başarının da sırrının 
buradan geçtiğini gayet iyi biliyoruz. 



67

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org

Konya’da bundaki sonraki hedefleriniz nelerdir ?
Öncelikli hedefimiz kuaför sektöründe İstanbul'daki 
salon konseptimizin aynısını Konya'da da yapmak. 
Bunu da 2011 yılında gerçekleştireceğiz. Zaten sek-
tördeki her türlü yeniliği anında Konya salonumuza 
getiriyoruz. Bizim için Konya salonu Anadoludaki 
ilk salonumuz olması sebebiyle çok önemli ve 1.5 
yılı geçen bir zamanda bize verdikleri destek ve ilgi 
nedeniyle Konyadaki tüm müşterilerimize teşekkür 
ediyoruz. Onların ilgisine layık olmak için çalışmaya 
devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Bayan Fiyat Listesi
Kesim: 10 TL.
Fön: 10 TL.
Kesim+Fön: 15 TL.
Türban: 20 TL.
Makyaj: 15 TL.

Manikür: 15 TL.
Pedikür: 20 TL.
Boya: 40 - 65 TL.
Röfle: 50 - 90 TL.
Perma: 50 - 90 TL.
Balyaj: 50 - 90 TL.

Erkek Fiyat Listesi
 Saç Kesim (Yıkama ve 
Bakım Dahil): 20 TL.
Sakal Kesim: 10 TL.
Saç Bakımı: 10 - 30 TL.

Boya: 20 - 40 TL.
Manikür: 20 TL.
Pedikür: 30 TL.
Cilt Bakımı: 30 TL.

Gelin Başı: Salonumuza Sorunuz...
Ağda: Salonumuza Sorunuz...

Damat Traşı: Salonumuza Sorunuz...

REZERVASYON
TEL: 0.332 320 24 23

Büyük İhsaniye Mh. Millet Cd. Turkuaz Apt. 
No: 18/A KONYA (Hava Hastanesi Kavşağı - Şok Market Yanı)

e-mail: bbkonya@gmail.com

TÜM BOYA İŞLEMLERİMİZDE GOLDWELL 
ORGANIC BOYALARI KULLANILMAKTADIR
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TOPRAK, SU, ATEŞ 
VE YAŞAR USTA

Toprak, Su, Ateş ve şekil veren usta eller. Yaşar usta yapa-
cağı malzemenin toprağını buluyor, getiriyor, harmanlayıp 
çamur yapıyor. Çamur, usta ellerinde şekil aldığı zaman bu 
kadar kısa sürede bu şekil nasıl verilir diye düşünüyorsunuz. 
Ustanın koltuğunda oturmak için can atıyorsunuz ama 
ustayı seyretmek daha güzel geliyor. Bir bir küçük testiler 
şekillenip sıra sıra diziliyor, kurumasın diye üzerine naylon 
örtülüyor. Sonra birkaç gün dinleniyor testiler, çömlekler, 

vazolar. Ateşle buluşma vaktini bekliyorlar. Yaşar ustanın 
80 yıllık ocağında pişecekler. Ocak iki kat, üst kat istifleme 
yeri tüm ürünler buraya konuyor. Alt kat odunların atıldığı 
yer, alt katla üst kat arasında 50 ye yakın küçük delikler var. 
Odunlar yanmaya başladı mı, 700-800 dereceye kadar çıkı-
yor ısı. Bu ateş testiyi, çömleği çamurluktan daha dayanıklı 
hal almasını sağlıyor. 5-6 saat boyunca pişiyor. Artık usta-
nın yaptığı çömlekler testiler satılmaya hazır.

FOTOĞRAFLAR; Kazım Kuyucu
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Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz?
Yaşar Bulut, çömlek ustasıyım. 
Silleliyim

Bu mesleği kaç yıldır yapı-
yorsunuz?
1960 yılında başladım bu işe çı-
rak olarak, Mehmet Sarıkaya us-
tam vardı onun yanında 1.5 yıl 
çömlek yaparak öğrendim. Sonra 
değişik yerlerde ve illerde çıraklık 
ve kalfalık yaptım.

O dönem işlerin iyi olduğu 
zaman değil mi?
Tabii. O zaman toprak malzeme-
sinin kullanımı çok yaygındı bu 
plastikler yoktu.

Hatırlıyor musunuz 40 yıl önce-
sini. Konya'da kaç usta vardı bu 
meslekte?
Konya değil sadece Sille'de 150'den fazla 
usta vardı. Bir de o dönem çalışma şart-
ları farklıydı. Bahar geldi mi Silleli ustalar 
Türkiye’nin değişik yerlerine giderlerdi. 
Burada en fazla gidilen yer Gölbaşı'ydı 
60'dan fazla usta oraya giderdi. Sille o 
zamanlar öğrenim yeriydi bu işi öğrenen 
insan burada yetişir sonra Türkiye'de bir 
yerde usta olurdu bir anlamda.

Sille olarak böyle, merkezde de yay-
gın mıydı?
Tabii şu an Dedeman otelin karşısında Kipa 
var. Onun arkasında 25'den fazla çömlek 
atölyeleri vardı. Bu atölyelerde kalfalar, çı-
raklar vardı.

Sille'de birde taş ustaları var, taşı 
meşhur dünyada. O zamanlar nasıl, 
bugün nasıl?
O zamanlar 70-80 tane taş ocağı vardı. Taş 
ustalarını siz düşünün. Taş kıran, taş söken 
şu an bir tane taş ocağı var dekoratif amaçlı 
yapıyor onlarda. 3-5 tanede taş ustası kaldı.

Çömlek yapımında ana madde toprak. Her 
toprak çömlek yapımında kullanılmıyordur. 
Toprakları nereden alıyorsunuz?
Adana'dan, Nevşehir'den, Beyşehir'den boz toprak, 
kırmızı toprak getirtiyoruz.

Yani her yapılan malzemenin toprağı farklımı?
Şimdi testide kullandığımız toprak farklı, suyu so-
ğuk tutması lazım. Küp de kullandığımız toprak 
farklı, güveçte farklı her malzemede aynı toprak 
kullanılmaz. Testi yaparken farklı toprak kullanır-
sanız o zaman su kokar hiçbir kıymeti yok. Testide  
kırmızı toprak, boz toprak ve kum karıştırıp çamu-
ru öyle elde ediyoruz. O zaman o testi suyu soğuk 
tutar ve kokuda yapmaz.
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Ürün çeşitliliğiniz baya-
ğı fazla günde ne kadar 
ürün çıkarıyorsunuz?
Ürünün büyüklüğüne bağlı, 
artık çok büyük ürün çalışmı-
yorum. Vazo veya küp yapıyo-
rum. Günde ortalama 70-80 
adet ürün çıkarıyorum. şunu 
da belirteyim küçük testilerin 
çamur olarak alıp bitmesi 1 
dakika sürüyor. 

Burada tek başınıza ça-
lışıyorsunuz neden çırak 
veya kalfanız yok?
Heves eden yok. Benim bu işe 
başladığım zaman çırak da 
çoktu kalfa da ama bu tabi işin 
iyi olduğu zamanlar. Çocuk-
lar ilkokulu bitirdi mi çıraklığa 
gelirdi. Taş işi de yaygındı. Ya 
çömlekçi ya taş ustası olurdu.

Sizin mesleğiniz ve buna benzer meslekler gerçekten bayrak 
devir alacak insanları yetiştirmede ve bulmada zorlanıyor buna 
çözüm olarak okuyan çocukların yada çalışan insanların sizin ya-
nınızda belli zamanlarda eğitim alması mümkün olmaz mı ?
Elbette benim kapım her teklife ve herkese açık, keşke sizin söylediğiniz 
gibi olsa ama şimdi çocuklar polis olmak, memur olmak istiyor.

Bir anlamda bu mesleği bıraktığınız zaman usta kalmayacak?
Evet kalmayacak. Benim kalfam, çırağım yok. Bende sağlığım el verirse 3-5 
sene daha bu işi yaparım, sonra kilidi vuracağım kapıya.

Bu durum sizi üzüyor olsa gerek?
Elbette üzülmez miyim. Bu benim mesleğim ve yok olacak. Ama bir çıra-
ğım, bir kalfam olsa tamam bu işi öğrendi dediğim zaman işi devrederim 
ve bende rahat ve huzurlu olurum. İnşallah bu şekilde olur.

Yaptığınız ürünleri kimler alıyor?
Toptan da satıyorum, parekende‘de satıyorum. Buraya gelip alıyorlar. Ka-
raman, Nevşehir ve Konya'nın ilçelerine gönderiyorum.

Yurt dışına ürün gönderdiniz mi?
Tabi 35-40 çeşit ürün İngiltere'ye gönderdim. 4-5 yıl sürdü ama küçük par-
çalardı bunlar. Orada talep küçük parçalara olduğu için yurtdışına da gön-
derdim. Buraya gelen turistler de genelde küçük parça alıyor zaten.

Hiç bu meslekte karamsarlığa düştüğünüz 
zaman oldu mu?
Bundan 7-8 yıl öncesine kadar bu iş hep geriye doğru 
gitti ama ondan sonra yavaş yavaş artış başladı. Ge-
riye gittiği dönemlerde ben yine mesleğimi yaptım 
karamsarlığa düşmedim. Düşünsenize her sene artan 
bir işiniz var ama yetişecek, bayrağı devredeceğimiz 
bir usta yok. Karamsarlık işte burada başlıyor.

Yok olmak üzere olan bir mesleğin ve onun son 
ustasıyla güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu gü-
zel söyleşi için Yaşar ustaya teşekkür ediyoruz. Ve 
buradan sesleniyoruz Yaşar usta bu mesleği öğret-
mek için çıraklar, kalfalar arıyor.
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Amerika’da ilk koloniler 1607 yılında 
İngiltere’den gelen James Town kolonicile-
ridir. Bunu daha sonra 1627 yılında Mayflo-
wer gemisi ile gelenler takip eder. Ancak bir 
takım bulgular bunlardan önce Amerika’ya 
gelen bir başka grubun olduğunu ortaya 
çıkarıyor. Meluncanlar cemiyeti kurucusu 
ve Başkanı Dr. Brent Kennedy’nin kitabında 
yer alan bilgiye göre 1571 yılında Portekiz, 
İspanyol ve Haçlı donanmaları ile Osman-
lılar arasında yapılan savaşta 10 bin kadar 
Osmanlı levendi İspanyollara  esir düşmüş-
tür. Ancak İspanyolların ve Portekizlilerin 
dönemin ünlü denizcisi İngiliz Kaptan Sir 
Francis Drake ile yaptığı bir başka deniz 
savaşında gemide bulunan 400 Osman-
lı Levendi, İspanyol ve Portekiz tutsaklar 
Drake’in gemisine esir olarak geçmiştir. 
Drake bu esirleri Küba’da kuracağı koloni-
ye götürmek isterken gemisi fırtına nede-
niyle Amerika’nın North Carolina kıyılarına 
yanaşmak zorunda kalmıştır. Drake burada 

ülkelerine dönmeyi bekleyen İngiliz asker-
leriyle karşılaşmış gemide yer açabilmek 
için esirleri Amerika kıyılarına bırakmıştır. 
Burada kaderlerine terk edilen Portekiz, İs-
panyol, Musevi ve Türklerden oluşan esirler 
yaşamlarına devam edebilmek için bölge-
deki yerli kabilelerle tanışıp, karışmışlardır. 
İşte bugün Meluncan olarak adlandırılan 
kişilerin bu esirlerin torunları olduğu sanıl-
maktadır. Ne var ki Meluncanlardan sonra 
Avrupa’lı koloniciler tarafından ten renkleri 
ve etnik kökenleri nedeniyle birtakım aşa-
ğılamalara maruz kalmış ve Apalacya etek-
lerine kadar çekilmişler ve soylarını hiçbir 
zaman açıklamak istememişlerdir.
Meluncanların ismine ilk defa 1703 yılında 
Virginia'da rastlıyoruz. Meluncanın Türkçe 
anlamı lanetlenmiş can esir alınmış sürgün 
edilmiş kaderleriyle baş başa bırakılmış 
bu insanların kendilerine elbette Melun-
can demesi gayet doğal. Meluncanların 
sadece 75 000 ini kendini Meluncan olarak 

MELUNCANLAR

Bizim gibi bizden biri onlar dünyanın 
bir ucunda Amerika kıtasında esir 
düşmüş yerleşmiş atalarımız, mual-
lakta kalan bir konu belkide, kimdir 
bu Meluncanlar bizim atalarımız mı 
yoksa tarihin belkileriyle Türklüğe 
daha yakın olduklarını düşünerek 

bir millet seçmek zorunda hissede-
rek Türklüğü kabul etmiş bir toplum 
mu? Sayıları hiç de azımsanacak gibi 
değil, resmi veriler 75 bin ile 3 milyon 
arasında olduğunu söylüyor.  Aslında 
her şey, Meluncanlar Cemiyeti kuru-
cusu ve Başkanı Dr. Brent Kennedy’nin 

yazdığı kitapla başlıyor. Araştırmalar 
Türk olduklarını gösteriyor bize de 
düşen Meluncanları araştırmak. Kon-
ya Vizyon okuyucuları olarak tarihte 
çok güzel ve gurur duyacağımız aynı 
zamanda merak edeceğimiz ataları-
mızı okumak kalıyor.
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adlandırıyor ve bunların büyük 
bir bölümü Portekizli olarak 
görüyor kendini, Afrikan Por-
tekizcesinde ise (melungo veya 
mulango )denizci anlamları ta-
şıyor. Fransızcada melange ke-
limesi karışık anlamına geliyor 
Yunancada ise koyu ve siyah 
anlamına bu anlamlardan han-
gisi daha yakın diye bakarsak 
Meluncanların Türkçe köken ve 
anlam olarak daha yatkın oldu-
ğunu görebiliriz.
Meluncanların yoğun olarak 
yaşamakta oldukları, Virginia 
eyaletinin güney kesiminde 
yer alan Wise ilçesinde in-
sanlar, kendilerinin Türk ve 
Osmanlı olduklarını övünçle 
belirtiyor. Hemen, kanıt ola-
rak da kafalarının arkasındaki 
Türk lobu da denilen çıkıntıyı 
gururla gösteriyorlar.
Prof. Dr. Brent Kennedy Me-
luncanların tarihte Osmanlılara 
kökenlerinin dayandığını söy-
lüyor. Kennedy'nin kökenleriy-
le tanışması tamamen tesadüf. 
Kennedy doktorların bir türlü 
teşhis koyamadığı bir hastalık 
nedeniyle 1988 de yatağa düş-
tü…hastalığı öyle bir hal aldı ki 
hareket bile edemiyordu. Ken-
nedy eşiyle ve çocuğuyla öle-
ceğini düşünerek son vedasını 
bile yapmış ölümü beklemeye 
başlamıştı, zaman kısalıyor ai-
lesi Kenndy'nin ölümüyle ilgi-
li programı bile hazırlamıştı. 
Kennedy'nin doktoru  Akdeniz 
anemisi teşhisi koyduğu za-
man herkes şaşırmıştı. Çünkü 
Kennedy'nin kökleri İngiliz ve 
İrlandalı olarak biliniyordu ama 

yakalandığı hastalık Akdeniz 
insanlarında görülen bir hasta-
lıktı. İngiliz, İrlanda kökenli bir 
insanda çıkma ihtimali imkan-
sızdı. Çocukluğunda annesine 
ve akrabalarına hep sorduğu 
bir soru vardı, neden İngiliz 
ve İrlandalı köklere sahip ol-
duğu halde doğu insanlarına 
daha çok benziyordu, bu so-
rular şimdi kafasını daha çok 
kurcalamaya başlamıştı. DNA 
testleri yaptırdı. Akrabalarını 
bu testleri yaptırmak için ikna 
etti. Sonuç gerçekten çok şa-
şırtıcıydı, sonuç köklerinin 
İngiliz ve İrlandalı olduğunu 
göstermiyor aksine Azeri, Lüb-
nan, Türk, Yemen, Suudi Ara-
bistan, Doğu Afrikaya kadar 
uzandığını gösteriyordu. 180’e 
yakın akrabasına yapılan test 
sonuçlarında sadece Akdeniz 
insanlarında görülen hastalık 
belirtilerine rastlanıyordu bu 
da tesadüf ve ihtimal olayını 
ortada kaldırıyordu. Hastalık 
macerası bir anda Türklere ilgi 
duymasına sebeb olmuştu ve 
Türkiye'ye, anavatanına yolcu-
luk yapma kararı aldığı zaman 
çevresindeki insanlar gitme 
dedikleri halde kalbi gitme-
sini istiyordu ve 1995 yılında 
ilk defa Türkiye’yi ziyaret etti 
ve bundan sonra onlarca kez 
Türkiye'ye geldi. Karış karış 
Anadolu illerini gezdi ve bu 
yerlerde gördükleri köklerinin 
Anadoluya dayandığı tezini 
güçlendiriyordu. Osmanlı Me-
luncan bağlantısını araştıran 
Kennedy'nin öne sürdüğü tez-
leri %100 ispat edilmesede 
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o kendisini kalben Türk olarak hissediyor. 
Bugün Meluncanların köklerini araştı-
ran bir komite var. Bu komitedeki herkes 
Brentle aynı fikirde değil elbette, her şeye 
rağmen Brentin Türkiye ziyaretleri Osmanlı 
Meluncan ilişkisini güçlendirmiş durumda. 
Brentin dediği Amerikalılar olarak biz kar-

şılaştığımızda insanlarla kucaklaşıp sarıl-
mayız sadece tokalaşırız oysa Meluncanlar 
birbirlerine sarılır bu gelenek aile içinde 
yıllardan beri yaşattığımız bir gelenek. El-
bette sadece bu davranış, Meluncanlar’ın 
köklerinin Anadolu’ya dayandığının bir 
göstergesi değil. Brent Kennedy, ABD’de 

yaşayan Yerli Amerikalı kabilelerin kullan-
dıkları dil ve soyisimlere de dikkat çekiyor. 
Cherokiler’in saate kendi dillerinde “saats”, 
anneye “ana-ta”, babaya “atta” diye hitap et-
tiklerini vurguluyor. Bu kelimeler Türkçe’de 
saat, anne ve baba kelimeleriyle benzerlik 
gösteriyor. Bir başka Amerikan yerli kabilesi 
olan Creekler’inde kutsal adamlarına “Had-
jo” olarak hitap ettiklerini dile getirirken 
Türkçe’de din adamlarına “hoca” denmesi-
nin tesadüf olamayacağına dikkat çekiyor. 
Bunun yanı sıra Meluncanlar’ın çocuklarına 
genellikle Didima (Didim, Aydın’ın ilçesi), 
Alania (Alanya, Antalya’nın ilçesi), Mahala 
gibi isimler verdiklerinide söylüyor. Brent, 
Amerikan yerlilerinin Türkçe’den etkilen-
mesini de 1500’lü yıllarda aralarına karışan 
Osmanlılar’a bağlıyor. Brentin aynı zaman-
da Robyn Vaughan Keneddy'le beraber 
kaleme aldığı ‘Meluncanlar Gururlu Bir 
Halkın Dirilişi’ adlı araştırma kitabı ve ay-
rıca kendisinin 1997 yılında kaleme aldığı 
"Anadolu'dan Appalaçya'ya - Türk Ameri-
kan Diyaloğu" adlı kitabı vardır.
Meluncanların, örf adetleri, kültürel özel-
likleri, dil yapısı, genetik bulgular ve tipo-
lojik benzerlikler Türklerle olan bağlarını 
gösteren argümanlardır. Yapılan inceleme 
ve araştırmalarda birçok somut özellik ve 
benzerlikler tespit edilmiştir. 

● Halk oyunları ritim ve hareketleri Ana-
dolu halk oyunlarıyla çok benzeşiyor, bazı 
oyunlarda tahta kaşık kullanıyorlar. 

● Erkekler, sünnet oluyorlar. 

● Erkeklerin büyük bir kısmı bıyık uzatıyor. 

● Kemençe ve kanun benzeri müzik alet-
leri çalıyorlar. 

● Amerika"da bilinmeyen, bulgurdan çe-
şitli yemekler yapıyor ve bulgura, "bulcur" 
diyorlar. 

● Yemeklerini baharatlı, salçalı, soğanlı pi-
şiriyorlar. 

● Siftah yaptıklarında parayı sakallarına 
sürüyor ya da yere atıyorlar. 

● El dokuması kilim ve battaniyelerdeki 
motifler ile Türk el sanatları desenleri ile 
tıpa tıp benziyor. 

● Günlük hayatta kullandıkları sözcüklerin 
arasında, birçok Türkçe kelime bulunmakta. 

● Kahveyi, Türk kahvesi gibi içiyor ve fin-
canı kapatıp kahve falı bakıyorlar. 

Bu arada melucan ünlüleri yazmadan 
geçmek olmaz herkesin şaşıracağı isim-
ler bunlar Elvis Presley, Abraham Lincoln, 
Ava Gartner, Tom Hanks…

www.meluncanlar.org
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Konya ticaretinin önde giden firmalarından Kamışçıoğlu Arçelik 
Bayii’nin sahibi Ömer Bey başarı öyküsünü KonyaVizyon okurla-
rına anlattı. Yapmış olduğu bine yakın para koleksiyonu,1900’lü 
yıllardan günümüze dek biriktirmiş olduğu Konya fotoğrafla-
rıyla, esnafa ve insana örnek olacak olan Ömer Kamışçıoğlu’nu 
KonyaVizyon ile birlikte yakından tanımaya ne dersiniz?

Ömer bey  Arçelik’le tanışmanızı anlatır mısınız?
1955 yılında ilk Arçelik fabrikası kurulduğunda rahmetli babam 
ilk Arçelik bayiini alıyor. 1 yıl sonra Arçelik servisinin Konya’nın tek 
bayisi oluyoruz. Daha sonra 1960-61 yıllarında 2. bayi 1970’lerde 
3. bayii oluşmaya başlıyor. 1970'den sonra bayi sayısı 10 ‘a çıkıyor. 
Şimdi ise Arçelik’in birçok bayisi bulunmakta.

Arçelik firmasıyla tanıştıktan sonra, bir eğitim aldınız mı?
1972 senesinde ben 2. kuşak olduğum için 69 yılında orta ikiden 
ayrılıp Arçelik’in fabrikasında temel eğitim aldım. Temel eğitim 
derken tamir ekibindeydim. Kendi isteğimle başladım.1974’te 
de ustalık kursu aldım. O zamanlar Arçelik servisinde hizmet 
vermekteydim. Yani eleman olarak buzdolabı, çamaşır makinesi 
tamiratları yapmaktaydım.

MÜŞTERİ,
BİZİM EN BÜYÜK 
PATRONUMUZDUR
Konya'nın ilk arçelik bayisi; Kamışçıoğlu Ailesi
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O yıllarla bu yılları karşılaş-
tırdığımızda sektör aynı sek-
tör. Teknoloji hızla ilerliyor. 
Konya’da bir farklılık var mı?
Şunu söylemek isterim ki ; 
Müşterilerimiz çok bilinçlendi. 
Eskiden bir çamaşır makinesi 
çıktığında müşteri; “Ben bunu 
almam; biz çamaşırımızı ken-
dimiz yıkarız” derken; şimdi 
çamaşır makinesiz ev kalmadı. 
“Bulaşık makinesi” diye bir şey 
bilinmezdi. Elektronik eşya da 
o zaman radyolar vardı. Radyo-
yu herkes kullanamazdı. Evin 
reisi üzerine bir örtü örterdi. 
Radyo merasimle, törenle açı-
lırdı, kapanırdı ; kimseye el sür-

dürülmezdi. Şimdi ise plazma-
lar lcd’ler  ortaya çıktı. Hemen 
her odada bir televizyon var. 
Herkesin elinde cep telefonu 
var.Beyaz eşya artışları üst dü-
zeyde. Eskiden her şey tamir 
edilirdi. Ama artık tamir bitti. 
Atılıp yenisi alınıyor.

Anladığımız kadarıyla ba-
banız size bu yolda liderlik 
etmiş. Sizi yetiştirmiş. Siz 
de çocuklarınızı aynı yolda 
yetiştiriyor musunuz?
Tabi benim küçük oğlum Me-
tin işletme eğitimi aldı. Bun-
dan sonra o da dede mesleği-
ni devam ettirecek. Arçelik’te 

tamir işi bitti. Oğlumun satış 
elemanlarının yanında pazar-
lamayı daha sonra da işin mu-
hasebe kısmını öğrenmesini 
istiyorum. Bu sürecin sonunda 
iyi bir yöneticinin ortaya çıka-
cağını düşünüyorum.

Babanızın Vehbi Koç’la özel 
bir dostluğu vardı. Bu dost-
luk daha sonra sizinle bir-
likte devam etti. Bu dostluk 
süreci nasıl gelişti?
1955 yılında ilk Arçelik fabrikası 
kurulduğunda bayii toplantıla-
rında Türkiye’de 40-50 bayii var-
dı. Tabi bayiiler o zaman birbirle-
rini tanıyorlardı. Koç ailesiyle de 
tanışıklığımız bu münasebetle 
oldu. Onların bayisi olduğumuz 
için Konya’ya Mevlana’yı anma 
törenleri kapsamında geldikle-
rinde mutlaka bizim mağaza-
mıza uğrarlar; Meram’da bağ 
evinde akşam yemekleri yerler-
di. Daha sonra kızı, oğlu, hatta 
torunları bile geldiklerinde iş 
yerimize uğrarlardı. Mevlana’yı 
anma törenlerine birlikte gidilir; 
Mevlana müzesi birlikte ziyaret 
edilirdi. Hatta oğlu Rahmi Bey 
antikayı sevdiği için, Konya’da 
bulunan bize de yakın olan Tellal 
Pazarı’na ziyaretlerde bulunulur-
du. Oradan antika halı alınırdı.
Birkaç gün bu şekilde Konya’da 
misafir olurlardı. Bunun dışında 
da bayramda kartlar gönderilir-
di. Bu anlamda bu ilişki hala da 
devam etmektedir.

55  yıllık bir Arçelik bayi-
liği ve ticaret hayatı var. 
Konya’yı 1955’te hayal bile 
edemiyoruz. Siz bu zaman-
larda ticarete başladınız. 
Konya’nın başarılı bayile-
rinden biri oldunuz. Bu ba-
şarı hala da sürmekte. Bu 
anlamda tecrübelerinizden 
de faydalanarak Konya’daki 
ticaret hayatını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Konya çok ilerledi. Eskiden satış 
konusunda kısırdı. Artık daha 
bilinçlendi. Müşteriler ve satı-
cılar bilinçlendi. Konya’da ticari 
hayat iyi durumda. Konya’nın 
esnafı çok dürüsttür. Söz ver-
diği zaman kendini tamamen 
işine verir. Yaptığı ürünü zama-
nında teslim eder. Bozuk ürün 

satmaz. Konya esnafı ticarette 
harama helale çok dikkat eder. 
Taksitle alışveriş yapıp; taksiti-
ni ödemeyen bir esnaf bilmi-
yorum ben. Borcuna sadıktır.

Bundan sonraki ticaret ha-
yatınızda hedefleriniz ne-
lerdir?
Bundan sonraki hedefim 2. bir 
işe yönelmek. Arçelik’in girdiği 
bir iş ya da otomobil sektörü 
olabilir. Bu işe oğlumun de-
vam etmesini istiyorum. Yaşım 
itibariyle artık birçok sosyal so-
rumluluk projesini yöneticilik 
anlamında desteklemeyi düşü-
nüyorum. Bu bir sosyal yardım-
laşma kurumunda başkanlık, ya 
da bir vakıf başkanlığı olabilir.

Ticarette başarının sırrı siz-
ce nedir?
Ticarette başarının en büyük sırrı 
müşteriyi patron gibi görmektir. 
Şu anda bizim en büyük patro-
numuz müşteridir. Her gelen 
müşteriye çok iyi davranmak, sı-
cakkanlı davranmak lazım. “Ben 
bu insanı nasıl mutlu ederim?” 
mantığıyla bakılmalı. Hiçbir müş-
teriyi aldatmamak lazım. Benim 
babamın bir sözü vardı. “Oğlum 
hayatta kimseyi aldatma; hatta 
gerektiğinde biraz aldan” derdi 
babam. O nasihatini hiç unut-
muyorum. Verdiğimiz ürünü 
sağlam satmak, bir de müşteriye 
ürünü sattıktan sonra “tamam 
bu artık bir daha gelmez” değil, 
satış sonrası hizmette de bulun-
mak lazım. Arıza, şikayet varsa 
bu problemi gidermek, yenisiyle 
değiştirmek, gerekiyorsa Arçelik 
fabrikasıyla irtibat kurup çözüm 
aramak gerekiyor. O kadar has-
sas çalışıyoruz ki çalışmamızdan 
bir örnek vermemiz gerekirse, 
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yeri geliyor müşteri telefon ediyor. Almış 
olduğu fırının düğmesi kırılmış oluyor, o an 
o düğme de elimizde bulunmuyor. Mağa-
zamızdaki üründen söküp orijinalini oraya 
takıyoruz. Yeter ki müşteri memnun kalsın. 
Biz de mutlu oluyoruz bu durumdan.

Eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?
Ben Meram Ortaokulu’ndan ayrıldıktan 
sonra burada HASTAŞ Koleji var. Orda 2 yıl 
devam ettim. O okulun İngilizce eğitimi 
çok sağlamdı. Bunun çok faydasını gör-
düm. Tabi o yıllarda okumaya çok sıcak 
bakmazlardı. O yıllarda kişi okumadığı za-
man sanata, ya da baba mesleğine verilir-
di. Biz de baba mesleği ile devam ettik.

“İngilizce biliyorum” dediniz. İngiliz-
ceyi nasıl öğrendiniz? 
Bu bir meraktır. Konu ile ilgili bir öğretmen 
tuttuk; dükkana öğretmenimiz gelirdi.
Filmlerin altyazılarını takip ettim. Ayrıca 
yurtdışı merakımla bu yeteneği birleşti-
rince bu yönümü de geliştirdim.

Bir de farklı hobileriniz var. Hem tari-
hi Konya fotoğraflarını uzun bir süre 
arşivlediniz; hem de para koleksiyo-
nunuz var? Bunlara nasıl başladınız? 
Bunlar hakkında bilgi verir misiniz?
Eski Konya’nın görünümünü merak ediyor-
dum. Hangi mahallede ne var? Hükümet ve 
Valilik binasının önünde ne vardı? Rahmetli 
Sefa Odabaşı hocam bana çok katkıda bu-
lundu. Resim merakımı bilenler bana hep 
resim getirmeye başladılar. Para koleksiyo-
nu konusunda da yine rahmetli Hoca Berber 
Hayri Selen vardı. Onun desteğini gördüm.

Bozuk ve kağıt para olmak üzere arşi-
vinizde kaç adet para bulunmakta?
Bine yakın kağıt ve bozuk para var. Yabancı 
paralar da var. Ancak Türk paraları çoğun-
lukta çünkü Türk paraları daha makbul.

Eski Konya fotoğraflarınızdan kaç al-
bümünüz var?
Konya fotoğraflarından 5 albüm var. Aşa-
ğı yukarı herhalde 50 şer tane olsa 250 
tane vardır. Çok görülmemiş resimler var. 
1900 yılındaki resimler var. 1880’den ka-
lan resimler var. Anlayacağınız Konya’nın 
çok eski tarihine ait bir çok resim şu an 
elimde bulunmakta.

Konya Vizyon dergisi okuyucuları 
için, genç girişimcilere önerileriniz 
nelerdir?
Bu dergiyi kesinlikle alsınlar okusunlar.
Okumazlarsa dışa açılamazlar; Konya’yı 
öğrenemezler. Ne olursa olsun dergileri 
okusunlar. Genel kültürlerini geliştirsinler.

KonyaVizyon okurlarına örnek olacak bir 
başarı öyküsünü sizler için araştırdık. Esnaf-
lığın sadece çok iş yapmaktan ibaret olma-
dığını gözler önüne seren Ömer Kamışçıoğ-
lu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Bu 
röportajda herkes için çıkarılabilecek kıssa-
dan hisseleri gördük. İş ahlakının nasıl ola-
cağına, bir esnafın da dil bilebileceğine, hobi 
sahibi olabileceğine, duyarlı olabileceğine 
şahitlik ettik. Günümüzdeki esnaflık anlayı-

şı ile karşılaştırdığımızda her şeyin menfaat 
olmadığını, yapılan her işte ne olursa olsun 
ilk başta emek ve yüreğin ortaya konulma-
sı gerektiğini Ömer Kamışçıoğlu ile bir kez 
daha tekrar ettik. Ömer Bey’in birçok esnafa 
örnek olması dileklerimizle kendisine kıy-
metli vaktinde bize vakit ayırma nezaketini 
gösterdiği, bilinmeyen bir çok yönünü biz-
lerle paylaştığı için bir kez daha  siz okurları-
mız huzurunda teşekkür ediyoruz…
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TARİHİMİZİN 
İLK PARALARI
29 ekim 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyetimizin 
kendine ait yeni madeni ve kağıt paraları yoktu. 
Piyasadaki madeni paraları Osmanlı devletine ait 
altın ve gümüş meskukat ile Sultan Reşad ve Vah-
dettin devrinde darb edilen küçük değerlerde nikel 
parlar teşkil ediyor ve yine Osmanlı Devleti’nden 
devreden kağıt paralar (Evrakı Nakdiye) Cumhuri-
yet Hükümetinde de tedavül ediyordu.
Cumhuriyet dönemi kağıt paraları dört önemli 
grupta toplanabilir:
1) Arap harfli kağıt paralar, 
2) Atatürk’ün sağlığında çıkan Atatürk resimli ve 
yeni Türk harfli kağıt paralar,
3) İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı dönemin-
de çıkan İnönü resimli kağıt paralar,
4) Çok partili siyasal yaşama geçildikten sonra 1951 
den itibaren çıkarılan Atatürk resimli kağıt paralar.

Birde Cumhuriyet döneminde basılıp tedavüle 
çıkmamış paralar vardır.
İngiltere’de bastırılan 54*126 mm ebatında İs-
met İnönü resimli kağıt para
Yine İngiltere’de bastırılan 85*185 mm ebatında 
İsmet İnönü resimli 100 Türk Lirası

Ömer Kamışçıoğlu Koleksiyonudur.
Teşekkür Ederiz.

Boyutu: 80 x 170 mm ● Taşıdığı İmzalar: O. N. Göver, R. Aksan, K. Kıbrızlı
Bastırıldığı Yer: Bradbury, Wilkinson, İNGİLTERE ● Tedavüle Çıkarıldığı Tarih: 15.4.1953
Geçerlilik Süresinin Sonu: 7.5.1989

Boyutu: 90 x 165 mm ● Taşıdığı İmzalar: M. Abdülhalik
Bastırıldığı Yer: Thomas de la Rue, İNGİLTERE ● Tedavüle Çıkarıldığı Tarih: 5.12.1927
Geçerlilik Süresinin Sonu: 24.4.1949

Boyutu: 65 x 145 mm ● Taşıdığı İmzalar: K. Z. Sunel, N. Ersun, K. Kıbrızlı
Bastırıldığı Yer: Bradbury, Wilkinson, İNGİLTERE ● Tedavüle Çıkarıldığı Tarih: 27.3.1947
Geçerlilik Süresinin Sonu: 15.7.1962

Boyutu: 80 x 170 mm ● Taşıdığı İmzalar: N. Talu, N. Alptürk, R. Uygurer
Bastırıldığı Yer: Devlet Banknot Matbaası, ANKARA ● Tedavüle Çıkarıldığı Tarih: 3.6.1968
Geçerlilik Süresinin Sonu: 1.9.1986
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Konya’nın Meram bağlarının zevkini, Tavus 
Baba sırtlarından tatmak lazımdır. Meram’ın 
meşhur meltemi püfür püfür sırtı döğdükçe, 
Konyalılar buraya dökülür, sırtın yanı başında 
mütevazi türbesinde ebedi uykusunu uyuyan 
Tavus Babanın ruhu bir çok kere şad edilir.

 EFSANELERİN İZİNDE

 TAVUS 
BABA

Bu Tavus Baba kimdir? 
Ne zaman ne yapmışdır? 
Bunu kimse sormaz.  Yal-
nız yaşlı bir, iki ihtiyarın 
masal gibi torunlarına 
anlattığı bir efsane var-
dır ortada…
Bir zamanlar Hint diya-
rından gayet güzel bir 
kadın gelmiş ve bu sırtla-
ra yerleşmiş…
Güzelliği dillere destan 
olan ve çaldığı rebab-
la bilhassa mevlevileri 
mesteden bu kadın, sa-
bahın erken saatlerinde 
şakımaya başlar, güneş 
doğuncaya kadar da 
devam edermiş. 

Kimse yüzünü görmediği ve vuslatına 
eremediği için, Mevleviler onu sadece 
uzaktan dinler rebabın tatlı nağmeleri 
ile vecde gelerek tepenin eteğinde sema 
ederlermiş. Birgün rebabın sesi ansızın 
kesilivermiş. Herkes merak ve endişe 
içinde tepeye koşmuş ağaç dallarından 
yapılan bir kulübede kırık bir rebab-
la bir yığın tavus kuşu tüyü bulmuşlar. 
Tüyler toplanarak gömülmüş ve üzerine 
bir türbe yapılmış…
İşte ‘Tavus Baba’ efsanesi budur.

Kaynak: Mehmet Önder 
Katkılarından dolayı 
Prof. Dr. Saim Akkaya'ya teşekkürler



81

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org



KONYA VİZYON • EKİM/KASIM 2010  82

İNŞAAT DEKORASYONwww.konyavizyon.org  ►

“Görmediğimiz her şey bizim için yeni ve 
önemlidir” diyen Kazım Kuyucu’yu fotoğ-
raflarını, emeğini ve hayatını bir de biz-
den okuyun...

1970 yılında Konya’da dünya’ya gelen Ka-
zım Kuyucu, eğitim hayatını burada geçirdi. 
1992 yılından bu yana bir kamu kuruluşun-
da çalışan Kuyucu evli ve iki çocuk babası. 
Fotoğrafa olan ilgisi lise yıllarına uzanmak-
ta. Deklanşöre her basışta tutkuyla fotoğ-
rafa bağlanan Kuyucu fotoğraflarda hayatı 
arayan bir sanatçı. 2007 yılında ilk fotoğraf 
makinesini aldıktan sonra, hayatında sıra-
lamanın 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 Ku-
yucu, fotoğrafın ana felsefesinin çekmek-
ten öte paylaşmak olduğunu söylüyor. 
Öyle bir fotoğraf çekersiniz ki fotoğrafı 
gören herkesi aynı zamana hatta o kare-
nin içine götürürsünüz. İşte bu gerçek an-
lamda fotoğrafın emekle yoğrulmuş ve bir 
sanat adı altında isimlenmesidir. Çektiği 
fotoğraflarda anlatımı ve belgesel tarzı 
çekimleri ile beğeni toplayan Kazım Kuyu-
cu Konyavizyon dergisinde  sizler için en 
beğenilen fotoğraflarını paylaştı.
Kazım Kuyucu’nun kadrajından sizlerle…

www.kazimkuyucu.com

DEKLANŞÖR

Kazım Kuyucu
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Ateşi haps eden, şekil verenlerin ve 
ateşin mükâfatını dökümcüleri kare-
leyerek onların her karemde ayrı bir 
yüreklerini ve emeklerini anlatmaya 
çalıştım. Çekilen fotoğrafların döküm-
lerini dans ettiği bir senfoni olarak siz 
değerli okurlarıma sunmaktan onur 
ve gurur duymaktayım. Bu eserleri bu 
kadar güzel kılan en önemli şey bence 
emektir. Bu yazım emeğimizin yazısı-
dır.. Bu emek sonunda başardıklarımızı 
görmek bizi ayrıca mutlu etmektedir. 
“ATEŞTEN YÜREKLER” isimli yazımı 
sizinle paylaşmak istedim.

FOTOĞRAFLAR; Kazım Kuyucu
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Dökümcülük 
En eski ve en çok kullanılan 
usullerden birisidir. Maliye-
tin düşük olması, çok farklı 
büyüklükteki parçaların dö-
külebilmesi tercih sebepleri-
nin başında gelir. Silika kum 
taneleri bir miktar su ve kil 
ilâvesiyle birbirine bağlanır. 
Bu şekilde hazırlanan malze-
menin belli bir mukavemeti, 
tokluğu ve geçirgenliği var-
dır. Dökülecek parçanın ağaç 
veya metal modeli hazırlanır.
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Döküm sırasında kısalma 
olacağı için modelin bir mik-
tar büyük yapılması gerekir. 
Model bir kap içine konur ve 
etrafı kumla örtülerek mo-
delin şeklini alması sağlanır. 
Model çıkarıldığı zaman kalı-
bın içi boşalır. Sıvı metal, dö-
küldüğü zaman boşluğu dol-
durularak katılaşır. Kum kalıp 
bozularak parça çıkarılır ve 
temizlenir. Bu ürüne döküm 
denir. Bozulan kalıp kumla-
rı yeniden kalıp yapımında 
kullanılır. Bu usulde üretile-
cek her parça için kalıp yap-
ma mecburiyeti vardır.
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Mutluluk ve sevgi; belki de koca bir ömür harcıyoruz ya-
kalayabilmek için. Sevgi, birilerine ait olmak ve kendini 
değerli hissetme. En önemli ihtiyaçlarımızdan, olmazsa ol-
mazlarımızdan. O yüzden yaşayamıyoruz ya bir başımıza. 
Küçüklüğümüzde, annemizin, babamızın ya da ninemizin 
başımızı okşaması ne mutlu ederdi bizi ve sonraları yasla-
nılan bir omuz, sevgiyle dokunan, okşayan bir el. Eşimizin, 
sevdiğimizin bizi düşündüğünü bilmek ne çok ısıtırdı içimi-
zi.  Yıllar geçse de sürüp gidecek bir döngü bu aslında; mut-
luluk ve sevgi ayrılmaz ikili...
Nedir mutluluk? Son yıllarda moda olan kitaplarda anlatıldığı üze-
re; ne dilersen hayal et ve gerçekleşsin mi? Peki hayaller bitince... 
Ya da hayalleri maddiyatla sınırlamak ne kadar doğru. Dışarıdan 
bakıldığında pek çoklarının imrenerek baktıkları hayatlardaki 
insanlar farklı arayışlar içinde, neden? Mutluluğun, sağlığın ve 
daha pek çok şeyin yolu ihtiyaçlarımızı karşılayabilmekten ge-
çiyor. İyi bir işimiz olsun, güzel bir ev, marka bir araba, eş ya da 
sevgili ama bunların çoğuna erişememiş ve hayatı sadece evine 
bir lokma ekmek götürme savaşı olan bir anne ya da babanın 
mutluluk ve huzuruna sahip değil çokları. 

Bir kadın evinin önünde ak sakallı üç yaşlı adam gördü. onlara "Sizi 
tanımıyorum ama aç olmalısınız evime buyrun" dedi. "Biz bir eve 
beraber giremeyiz" dediler. Kadın "Neden?" diye sordu. Yaşlı adam-
lardan bir tanesi "Onun adı Zenginliktir." dedi. Bir diğerini göstere-
rek "Onun adı da Başarı, ben de Sevgi'yim." Sonra ekledi "Şimdi siz 
kendi aranızda hangimizi davet edeceğinize karar verin." Kocası "Ne 
harika zenginliği davet edelim, evimiz zenginlikle dolsun."dedi. Ka-
dın, "Neden başarıyı davet etmiyoruz?" diye sordu. o sırada onları 
dinlemekte olan kızları, "Sevgi'yi davet etsek daha iyi olmaz mı? O 
zaman evimiz sevgiyle dolardı." Sevgi'yi davet etmeye karar verdi-
ler, kadın dışarı çıktı ve Sevgi'yi seçtiklerini söyledi. Sevgi kalktı 
eve doğru yürümeye başladı. Diğer iki arkadaşı da kalktı ve onu 
takip etti. Kadın şaşkınlıkla baktı onlara. Yaşlı adam bunun üze-
rine "Eğer siz Zenginliği ya da Başarıyı davet etseydiniz diğer ikimiz 
dışarıda kalacaktık, ama siz beni tercih ettiniz. Başarı ve zenginlik 
benden hiç ayrılamaz. Benimle birlikte gelir."
Sevgi; Yaradanı sevmek her şeyden önce,  yarattığını sevmek 
ama gerçekten sevmek, sevilmeye değer olanı. Gösterebilmek 
sevgi dolu olduğunu ne büyük bir ayrıcalık değil mi? Ve buna sa-
hip olan insanlar için ne büyük bir mutluluk sevmek ve sevilmek. 
İhtiyacı  olanın yüzünü güldürmeye çabalamak. Boynunu eğmiş 
bir çocuğa ya da yaşlı nineye derdin nedir diyebilmek. Sıkıntısını 
paylaşanın sorununa duyarsız kalamamak, çözüm üretmeye ça-
lışmak elinden geldiğince. Başkaları için de çaba gösterebilmek; 
kimileri için mutluluğun ta kendisi. Kolay elde etmek belki acı-
masızlaştırıyor ya da mutluluk eşiğini yükseltiyor insanların. Kü-
çük şeylerden mutlu olabilmek için bir miktar acı yaşamak gere-
kiyor galiba. İnsan olmanın ayrıcalığının farkına varabilmek için 
de acıyı, üzüntüyü, kederi, kaybı, ayrılığı yaşamak gerekiyor. 

Mutluluk ve Sevgi 
Üstüne Hayatın 

İçinden 
Çeşitlemeler

Nilgün OTTEKİN
Uzman Psikolojik Danışman  
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Bütün bunları yaşamadan da bu ayrıca-
lığının farkında olup öylece yaşayıp gi-
den şanslı insanlar da var mutlaka ama 
farkında olmak için yaşamın ve adam 
gibi olmanın ayrıcalığını bütün bunlar 
gerekiyor gibi. 
Duhan Suresinin bir bölümünde şöyle 
buyruluyor;
“Rabb'ın seni babasını ve annesini kaybet-
miş çaresiz bir yetim olarak bulup da güçlü 
ve şefkatli kollara emanet ederek bırakmadı 
mı? seni yol bilmez bir kişi olarak bulup'da  
doğru yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç halin-
de bulup da başkalarına muhtaç olmaktan 
kurtarmadı mı? Öyleyse Ey yetim peygam-
ber incitme yetimi! Ve asla azarlama, sen-
den herhangi bir konuda bilgi isteyeni ya 
da yardım isteyeni. Ve hep anlat insanlara 
Rabb'ın sonsuz nimetini."
Görmesini bilen için, farkında olan için her 
karanlığın ardında koskoca bir aydınlık 
var aslında. İnanarak yaşamak hani moda 
tabirle olumlu düşünmek. Karşılaşılan 
zorlukların bir anlamı olduğunu kavraya-
bilmek, her şeye, her yaşanılana rağmen 
şükredebilmek ne büyük bir erdem değil 
mi?  İnşirah Suresi 5, 6 ve 7. ayetlerinde; 
"Demek ki zorlukla kolaylık iç içedir ve her 
zorluk, o zorluğu aşacak güç ve kabiliye-
ti kendi içinde barındırmaktadır. Yani her 
zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Evet her 
zorluğun yanında bir kolaylık vardır. İşte 
bunun içindir ki, ey Muhammed omuzun-
daki yük ve sorumluluğun arttıkça aynı 
aranda kalbine sebat ve kararlılık verece-
ğiz ve senin tahammül gücünü yükselterek 
zorlukları kolayca aşmanı sağlayacağız. 
Öyleyse, bir işi bitirdiğinde derhal bir başka 
işe giriş. İş bitti diye rahata düşüp kalma bi-
raz dinlendikten sonra bir başkasına yönel! 
İşte ancak bu şekilde zorluklar kolaylığa, 
sıkıntılar rahmete dönüşür."
Zorluklar olgunlaştırıyor bizi, dayanıklı ya-
pıyor. Minnacık mutluklar bile kocaman 
bir dağ oluveriyor işte o zaman. Birinin 

yüzünü güldürebilmek, ona elimizden 
gelmediğinde bir şey; sabret aydınlık 
günler yakın diyebilmek en büyük mutlu-
luğumuz oluveriyor. Ve sonlu bir dünyada 
yaşadığımızı aklımıza getirerek yaşamak. 
Ünlü düşünür Seneca "Ondan vazgeçmeye 
istekli ve hazır olanlar dışında kimse haya-
tın gerçek tadını alamaz." diyor. 
Galiba da öyle...

İnsanların çoğu hayatlarının sonunda 
dönüp baktıklarında molalarda yaşadık-
larını görürler. Takdir etmeden ve zevk 
almadan yanlarından geçip giden şeyin 
aslında hayatları olduğunu gördüklerin-
de de şaşırırlar...
Molalarda değil, hayatın içinde,  en deri-
ninde mutluluk ve sevgi ile dopdolu bir 
yaşam sürebilmeniz dileğiyle...
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Geçtiğimiz aylarda İSO tarafından yayınla-
nan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
sıralamasında 22 basamak birden yükse-
lerek, ülkemizin 36’ncı büyük sanayi devi 
ilan edilen Konya Şeker, Ekonomist Dergi-
sinin “Anadolu 500” araştırmasına da ba-
şarısıyla damga vurdu. Ekonomist Dergisi 
ile Fortis Bank’ın işbirliği ile gerçekleştiri-
len ve bu yıla kadar Anadolu’daki ilk 250 
şirketin ilan edildiği değerlendirmede bu 
sene kapsam genişletilerek Anadolu’nun 
en büyük 500 şirketi ilan edilmeye baş-
landı. Ekonomist Dergisi araştırmanın 
kapsamının genişletilmesinin nedenini 
“Anadolu sermayesi artık 250 şirkete sığma-
yacak kadar güçlü” sözleriyle açıklarken, 
değerlendirme sonuçlarının sunumunda 
şu tespitlere yer verildi; 
“Türkiye ekonomisinin Marmara Bölgesi'ne 
sıkışması uzun yıllar önlenemedi. Ticaret de 
sanayi de hep bu bölgede yoğunlaştı. Özel-
likle de İstanbul'da. Marmara Bölgesi'ni 
kapsayan yatırımlar da hep İstanbul mer-
kezli büyük sermaye gruplarının Kocaeli, 
Eskişehir, Tekirdağ, Bursa gibi kentlerde 
gerçekleştirdiği yatırımlar oldu. Bugün bu 
ağırlığın hafiflediğini söylemek için erken. 
Fakat Anadolu'da da neredeyse yoktan var 
edilen bir sanayi var. Anadolu kentleri sa-
nayi ve istihdam açısından eskisi kadar ba-
kir ve kurak değil. İstihdamın, sadece dev-
let daireleri ve kent çevresine serpiştirilmiş 
birkaç un ve yağ fabrikası ile sınırlı kaldığı 
kentlerimiz hala var. Fakat eskiden fotoğ-
rafın tümünü kapsayan bu görüntü önemli 
ölçüde azalmış durumda.”
Ekonomist ile Fortis Bank işbirliğiyle ger-
çekleştirilen ve “Anadolu’nun 500 Kapla-
nı” adı verilen değerlendirmede 6 yıldır 
aralıksız olarak ilk 10 içerisinde yer edi-
nen Konya Şeker, Anadolu’nun en büyük 
500 şirketi içerisinde 892 milyon liralık 
cirosuyla sektöründe liderlik koltuğuna 
oturdu ve Anadolu’nun en büyüğü oldu. 
Araştırmada, Konya Şeker’i Eskişehir’den 
Eti Pazarlama A.Ş. ve Balıkesir’den Banvit 
izledi.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk’un yönetiminde son on yılda her 
yıl bir önceki yıldan başarılı bir büyüme 
performansı sergileyen ve gösterdiği 
performansla istikrarlı bir büyüme stra-
tejisi için örnek gösterilen Konya Şeker, 
son 10 yılda cirosunu %1.708 oranında 

artırırken, dönem karlılığını %53.832, 
öz kaynaklarını %8.631, sermayesini ise 
%13.650 oranında yükseltti.
Ortaya koyduğu vizyon ve yaptığı yatırım-
lar sonucu Konya Şeker’in sanayi devleri 
arasında üst sıralara tırmanmasını ve mar-
kalaşmasını sağlayan Recep Konuk, Konya 

Şeker’in belli bir bölgeye sıkışmış sanayi 
yapılanmasının değişmesi için mücadele 
ettiğini ve Anadolu insanının yerinden yö-
resinden kopmadan kalkınmanın nimet-
lerinden yararlanması, zenginliğin kent-
ten köye her yere ve herkese ulaşması için 
yurt sathına dengeli bir şekilde dağılmış 
sanayi yapılanması fikrini, yaptığı yatırım-
larla kuvveden fiile geçirdiğini belirttiği 
değerlendirmesinde şunları söyledi;
“Araştırmanın sonuçlarını, hele hele de bu 
araştırma ile Konya Şeker’in başarısının 
Türkiye’nin en saygın dergilerinden biri tara-
fından bir kez daha ilanını önemsiyoruz. Bu 

bizim için onur vesilesidir. Ancak ben araştır-
ma sonuçları ilan edilirken yapılan tespitleri 
daha çok önemsiyorum. Ekonomist şunu 
söylüyor;  bir, ekonominin yani sanayinin 
Marmara Bölgesi'ne sıkışması yıllarca ön-
lenemedi. İki, Anadolu'da neredeyse yoktan 
var edilen bir sanayi var. Üç, artık Anadolu 
sanayi ve istihdam açısından eskisi kadar 
bakir ve kurak değil. Bu tespitler önemli-
dir. Hepsinin altına imzamı atarım. Bizim 
çabamız ve gayretimiz zaten Marmara’ya 
sıkışmış bir ekonomik hayatın değişmesi 
içindi. Biz zaten o sanayileşme stratejisine 
isyan ediyor, o yapıyı değiştirip Anadolu’yu 
da kalkınmanın nimetleriyle buluşturmak, 
zenginliği her ile her köye ulaştırmak gerek-
tiğini savunuyorduk. 
Biz Konya Şeker olarak bu yolda tek başımı-
za yürüdüğümüzü düşünmüyoruz, mesela 
Konya’dan  bizim dışımızda 21 şirketimiz 
daha var, Anadolu 500’de ve bu sıralamaya 
henüz girememiş 10’larca işletmemiz daha 
var. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde de yüz-
lerce işletme Anadolu’nun sanayisini öne 
taşımaya, kendilerine pazarlarda yer aç-
maya gayret gösteriyor, fırsat kapılarını zor-
luyor.  Büyük küçük hepimiz aynı gayretin 
içindeyiz; topyekün kalkınma, ülke sathında 
sanayileşme. Ben yıllar önce söylediklerimi 
hatırlatmak istiyorum; Bu ülkenin birliği, 
dirliği, gelişmesi ve kalkınması Anadolu’nun 
değer yargılarının yaşatılmasından geçer. 
O değerlerin yaşatılabilmesi de ancak Ana-
dolu insanının yerinden yöresinden kopma-
dan istihdam edilebilmesi ile mümkündür. 
Değerlerimizin göçün etkisiyle erozyona 
uğramasını, yozlaşmasını önlemek de an-
cak sanayi tesislerinin yurt sathına dengeli 
dağılmasıyla olur’’

Ekonomist ve Fortis Bank, Anadolu’nun en büyük 500 şirketini belirledi;

  ANADOLU’NUN EN BÜYÜĞÜ: KONYA ŞEKER
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MARATON 
BAŞLIYOR

Yeni eğitim öğretim sezonu, heyecanla, 
büyük beklentilerle ve bu sene neyle kar-
şılaşacağız bakalım kaygılarıyla ve tabi ki 
törenlerle başladı.
Her yeni başlangıç insana büyük heyecan 
verse de, söz konusu eğitim olunca bir 
yığın çözüm bekleyen sorunla karşı kar-
şıya kalıveriyorsunuz bir anda. Çünkü sık 
aralıklarla değişen sistemler, sınav yönet-
melikleri, atamalar, boş kadrolar, taşımalı 
eğitim, yetersiz fiziki yapılanma vs. eğitim 
sürecine ciddi yaralar vermektedir.
Geçmişe oranla sorunların asgariye indiril-
miş olması sevindirici olsa da, henüz sistem 
anlamında belli bir standarttan uzak oluşu-
muz, her dönem öğrenci ve öğrenci velileri-
nin kafasını karıştırmaktadır. Bu olumsuzluk-
ların bir an evvel önüne geçilmesi en büyük 
temennimiz elbette.Yine buradan hareketle 
okul öncesi eğitimden, yüksek öğrenime 
varıncaya dek sistemin yerleşik hale gelmesi 
adına, bu işi sadece uzmanlarına bırakmak 
ve siyasi mülahazalardan uzak durmak ger-
çeğini ve gereğini vurgulamak istiyorum. 
Yukarıda belirttiğim ayrıntılar aslında her 
dönem gündeme gelen konular olmuş, 
ama yinede her dönem geleceğe dair 
soru işaretleri kafaları meşgul etmiştir.
Böylesi durumlara birde KPSS ve YGS de 

gerçekleşen kopya olaylarının eklenmesi 
ve skandal bir tablo ile karşılaşılması stres 
ve kaos katsayısını da artırmış durumda.  
Şimdi bunları niye sizlerle paylaşıyorum 
biliyor musun; şimdiden olacaklara karşı 
hazırlıklı olmanız ve doğabilecek olum-
suzlukların sürpriz olmaması için. Varın 
gerisini siz yorumlayıp düşünün.
Yine başa dönüyor şunu bir kez daha 
vurguluyorum; sistem, istikrar ve beceri 
sorunların çözümüne büyük katkı sağla-
yacak, şüphe ve kuruntulara mahal ver-
meyecektir. İnsana yaptığımız yatırımların, 
insana olan faydasını bir kez daha gözden 
geçirmemiz gerekliliğini unutmadan, yeni 
eğitim öğretim sezonuna başlangıç yapa-
bilmeyi ümit ediyor, öğrencilerimize ve 
öğretim kadromuza “uyarılarımız ışığında” 
başarılar diliyorum.
Şimdi de eğitim kadrolarımıza ya da cami-
amıza birkaç temenni ve iyi niyetli uyarı-
larda bulunmak istiyorum.
● Sendikal çalışmalarınıza öğrencilerinizi 
kurban etmeyin, dersleriniz boş geçmesin.
● Her öğrenciyi kendi çocuğunuz gibi ye-
tiştirebilmenin gayreti içinde olun.
● Öğrencilerinize karşı yaklaşımlarınız, 
korkutarak değil sevdirerek olsun.

● Çocuklarımızın kendine has özelliklerini 
ve kabiliyetlerini açığa çıkararak gelecek-
lerini tayin etmede etkin rol oynayın.
● Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini 
birbirlerine kıyas etmeyin. Herkesi ayrı 
ayrı değerlendirin.
● Okul aile iletişimine özen gösterin, aile-
lerimizi de işin içine çekmeyi başarın.
● Sınav hazırlıklarını, sınav öcüsü haline getir-
meyin, süreci kasmadan yönetmeye çalışın.
● ”Aldığım maaş ancak bu kadarına yetiyor 
kardeşim” düşüncesine asla kapılmayın.
● Öğrencilik yıllarınızda ki beklentilerinize 
göre, beklentilere cevap vermeye çalışın.
● Hatanın da sevabın da müsebbibi oldu-
ğunuzu sakın unutmayın.
● Rol model olduğunuzu ve öğrencilerini-
zin kişilikleri üzerinde etkili olacağını aklı-
nızdan çıkarmayın.
● Her şeyden önemlisi ve bildiğimiz gibi 
hammaddeniz insan ve bu hammaddenin 
işleneceği tezgah sizin elinizde. Ne eker-
seniz onu biçersiniz…

Uyarıları ve beklentileriyle yazımızı sonlan-
dırıyor, bir sonraki birlikteliğimize kadar 

hepinize esenlikler diliyorum. 
Hoşçakalın.

Yaşar TOY
KONTV Program Müdürü
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SEÇMEN 
NE DEDİ

12 Eylül 2010 tarihinde anayasa değişik-
liği için gerçekleştirilen referandumdan 
söz etmeden önce kısaca ANAYASA ve 
REFERANDUM kelimelerinin anlamlarında 
değinecek olursak Anayasa, bir devletin 
temel kurumlarının işleyişini yazılı veya 
yazısız kuralların tamamıdır. Anayasalar ile 
halkın temel hak ve özgürlükleri güvence 
altına alınmaktadır. Anayasa ülkemizde 
sadece yazılı olmakla birlikte toplumun 
temeline indiğimizde resmi bir kanun 
niteliği taşımasa da örf-adet-gelenek ve 
göreneklerde bir nevi o yörede halk ana-
yasası niteliği taşımaktadır. Halkoylaması 
anlamına gelen referandum ile halk bir 
nevi anayasal düzenlemelerde de hak 
sahibi olmuştur. Nasıl ki halkın örf-adet-
gelenek ve görenekleri bir nevi sözlü 
anayasa niteliği taşıyor ve yaptırım gücü 
varsa ki, yazılı anayasaların da toplumun 
oylamasına sunulması o anayasanın top-
lumla özdeşliğini ifade etmektedir. Bura-
dan hareketle referandumlar demokratik 
bir ülkede atılmış doğru adımlardır. 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” bura-
dan da anlaşıldığı üzere referandum ile ege-
menlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur. 
Bu anayasal değişimde dikkat çeken bir 
diğer önemli sosyal nokta ise slogan ha-
line gelmiş olan pozitif ayrımcılık madde-
sidir. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, özürlüler, 
harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri 
ile malul ve gaziler için alınacak tedbirle-
rin ve bunların haklarının hukuki düzen-
leme ve yasalarla güvence altına alınması 
oldukça önemlidir. Türkiye’de ki kadınların 
örf- adet ve ananelerimiz gereği hala de-
zavantajlı bir konumda olduğu düşünü-
lürse ki açacak olursak aile içinde halen 
kadının arka plana bırakılarak söz sahibi 
olamaması ruhsal ve fiziksel şiddete ma-

ruz kalmasıyla sonuçlanması dolayısıyla  
kadının  aile içindeki haklarının kısıtlan-
ması anlamına gelmektedir.  Aile içinde 
kültürel bir erkek fenomenliği, kadının 
sosyal yaşamdan dışlanması ve soyutlan-
ması olarak yorumlanabilir. Her ne kadar 
okuyan - çalışan kadın portföyünde yıldan 
yıla bir artış ve  yüksek bir başarı görülse 
de toplumsal kural ve ananeler kadının 
toplumdaki yerini çoktan belirlemiştir. Eği-
timle değişmeyen bu sosyal adaletsizlikte 
durumun bir diğer gerçeği de  sadece er-
keğin  veya her iki eşinde yüksek tahsil gör-
müş olmasına rağmen kadının toplumdaki 
yerinin değişmediği ve aile içinde ki söz 
hakkının hiçe sayıldığı, ve bir insanın hak-
larının ihlalinin bu denli basit olabilmesi 
gerçeğidir. Kadın haklarının bu şekilde  gü-
vence altına alınması, bunun yanı sıra yetiş-
tirme yurduna bırakılan veya şiddet gören 
çocukların, temel hak ve özgürlüklerden 
olası nedenlerden yararlanamayan ve top-
luma kazandırılması için her tür kolaylığın 
sağlanması ve çalışmaların yapılması gere-
ken özürlü vatandaşlarımızın, savunmasız 
durumda olan yaşlılarımızın ve bizler için 
tüm yaşanılacak hayatlarından vazgeçen 
şehitlerimiz ve şehit yakınlarımızın her tür 
hakkının yasalar yoluyla  güvence altına alı-
nıyor olması gerçekten iyi bir yaşam stan-
dardının belirtisi değil mi?
Kişisel bilgilere kolay ulaşılabilirliğin çok 
kolay olduğu ve bunun genellikle kötüye 
kullanıldığı teknoloji çağında ve bunun 
yanı sıra kişi hak ve özgürlüklerinin gü-
vence altına alınması için pek çok şey dü-
şünülürken kişisel bilgilerin kişinin rızası 
olmaksızın kullanılamayacağı ve kullanıl-
dığı takdirde yargı  yolunun kullanan kişi-
ye açık olduğunun yasalaşması, toplumsal 
düzenin sağlanması ve adli olaylara sebe-
biyet veren azda olsa bu tür durumların 
önüne geçmiş olmak ve bu tür bir durum-
la karşılaştığımızda yasaların yanımızda 
olduğu ve ceza hükmü içereceğini bilmek 
hem mevcut suç oranında azalması hem 

de bu tür bir ihlalle daha önce televiz-
yonlara yansıyacak kadar büyük bir olaya 
sebebiyet verilmesinin kısmen de olsa 
önünü tıkayacaktır. Yani artık herkes ken-
disi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını 
isteme hakkına sahip olacak.
Referandum yapıldı. “Evet”ciler ve 
“Hayır”cılarla bir dönem daha sonlandırıldı. 
Ancak meclis arenasında ki çatışma bizle-
re bir kez daha siyasi birliğin imkansızlığını 
gösterdi maalesef. Türkiye adına bir şeyler 
yapılsın diye her kesimden insanın tama-
men kendi özgür iradesiyle oy kullanarak 
bizler için ne yapılabiliyorsa yapsınlar diye 
seçtiğimiz temsilciler bir koltuk sevdasına 
birleşme uzlaşma yerine savaş alanına çe-
viriyorlar ortalığı. Bizim için, oy verenleri 
için, Türkiye için ne yapıyorlar diye merak 
edip izlediğimiz basında kavgadan başka 
bir şey göremiyoruz. Siyasi arenada barışın 
geleceği yok. Siyaset böyle olunca, tem-
silcisi böyle olunca millette cepheleşiyor. 
Seçmenler yapıla araştırmalarda büyük ço-
ğunlukta temiz-kavgasız siyaset istemek-
tedirler. Seçmenler siyasilerin karşılarına 
projeler ile çıkmasını istemektedir. 
Referandum sonuçlarına bakacak olursak 
halkın %77,4 sandığa giderek referandum 
için oy kullanmıştır. Seçmenlerin %57,9’u 
referandumda anayasa maddelerinin de-
ğiştirilmesi isterken %42,1’i bu değişikliği 
istememiştir. Burada dikkat edilmesi ve 
göz ardı edilmemesi gereken ana husus-
lardan bir tanesi Milletin Meclisinde bulu-
nan tüm siyasi partilerin bir araya gelerek 
bir anayasa oluşturamamasıdır. Dileriz 
ki bir daha ki referandumlarda siyasallık-
tan uzak söylemlerin dışına çıkılarak ülke 
menfaati için ne gerekiyorsa el birliği ile 
kararlar alınır. Dileriz ki seçmenler referan-
dum için sandığa gittiklerinde siyasal dü-
şüncelerinden sıyrılarak ülke menfaati için 
ne gerekiyorsa o yönde hareket ederler…

Ersin Öztürk
Sosyolog

As-Arda Yönetim Kurulu Başkanı
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CİLT BAKIM 
ÖNERİLERİ

AYŞENUR YAZICI'DAN
Neden Sivilce Çıkar? 
Ne Yapmalıyım ?
Yağ salgısının gözenekten cilt yüzeyine 
atıldığını biliyorsunuz. Salgı fazlalaştığın-
da gözenek genişleyerek bunu yüzeye 
bırakır. Eğer gözeneğin yüzeye açıldığı 
yerde kir nedeniyle bir tıkanma varsa 
salgı gözenek içine birikir ve iltihap olu-
şur. Buna sivilce diyoruz. Peki, yağ salgısı 
neden artar diye sorarsanız, bunda yaşa-
dığınız iklimin değişmesinden tutun da 
beslenmenize, strese, hormanal değişim-
lerden tutun da kullandığınız ilaçlara ka-
dar birçok etken vardır. Saçlarınızın alnını-
za, yanağınıza değdiği yerlerde mikroplar 
tenle doğrudan temastadır. Saçlarınızı 
yüzünüzden uzaklaştırın. Allık ve pudra 
fırçalarınızı haftada bir sabunla yıkayıp 
kurutun. Yanlış kozmetik kullanımı da si-
vilceye neden olabilir. Bunu unutmayın.

Ne Yapmalısınız?
Sivilcenin oluşumunu engellemek için, 
gözeneğin tıkanmasına izin vermeyecek-
siniz! Düzenli jel/tonik ile temizleme ve 
haftalık bakımda önerdiğimiz peeling/
maske uygulamasıyla bunu başarabilir-
siniz. Yine de bazı adet dönemlerinde si-
vilce bir gecede bile kendini gösterebilir. 
Sivilce kurutucu, renkli kapatıcı ve tedavi 
edici stikerlerden kullanabilirsiniz. Sivil-
ceyi sıkıp içindekini boşaltmak istediği-
nizde, kökünü zedeleyebilir ve yan göze-
nekte bir sivilce daha çıkmasına yardımcı 
olursunuz! Sıktığınız sivilce yerindeki 
gözenek daha da genişleyeceğinden, bir 
sonraki sivilce için de hazır yer yaratmış 
olursunuz! Bir sonraki aşamasındaysa size 
hoş olmayan izler ve lekeler hatıra kalabi-
lir…Sabredin, sıkmayın. İlla ki sivilceleri 
temzilemek isterseniz bir uzmana gidin. 
Steril bir ortamda dezenfekte edilmiş 
aletlerle bu işlemi yapar ve ışın vererek 
sivilceyi kurutur. Bakteri üremesini engel-
leyen kremler de size çözüm getirebilir.

Neden Siyah Nokta Olur? Ne Yapmalıyım?
Gözeneklerin daha açıkça olduğu yerlerde, içinde biriken kirler ve ölü hücreler koyu renkli 
bir tıkaç oluşturur ve siyah noktacıklar halinde görünür. “Temizleyici kullanıyorum ama yine 
de oluşuyor” diyorsanız demek ki temizleyiciniz yeteri kadar kir arındırmıyordur. Cilt iyi temiz-
lenmiyor demektir. Genişlemiş gözeneğin tepesinde oluşan siyah noktalar temizlenmezse, 
içerideki yağ salgısının yüzeye çıkması engelleneceğinden sivilcelere temel oluşturabilir. 
Yağ bezlerinin aşırı çalışmasından sırtta ve göğüste, kıl köklerinin dibinde de siyah nokta-
lar oluşabilir. Kılın içinde bulunduğu keseciğin içine açılan yağ salgısı vardır. Bu yağ bezinin 
salgıladığı kesecik dolup şişerse, ölü hücreler burada birikirse yine bir siyah nokta oluşur ve 
kılın çıktığı gözeneğin ağzını kapatır. İşte siyah nokta oluşmasının sebebi budur. Kısaca siyah 
nokta için , “yağın katılaşıp gözeneği tıkadığı kirli tıkaç” diyebiliriz. Siyah noktaları bir uzmana 
temizletmek ve yeniden oluşmasını önlemek için kozmetik kullanmalısınız. Eğer siz sıkarak 
çakartmaya çalışırsanız, cildin altında bu bastırma hareketiyle ciddi bir tahribat yapabilir, gö-
zünüzün göremeyeceği kadar küçük, kılcal bir kanama oluşturabilirsiniz.

Ayşenur YAZICI



99

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org

UZMAN KİŞİ BUNU NASIL YAPAR?
Siyah noktaları gözenekler içinden zorlama-
dan çıkarabilmek amacıyla cilde buhar verir. 
Deri yumuşar. Daha sonra iki başparmağına 
yumuşak bir kağıt mendil sarar. Büyüteç al-
tında siyah noktanın iki tarafından dokuyu 
ezmeden minik bir basınç uygular. Nokta yü-
zeye çıktıktan sonra mikrop kapmasını önle-
yici bir tonikle siler. Ardından, içinden tıpası 
çıkartılmış gözeneği sıkılaştırmak için bir mas-
ke uygular. Bu temizlik işlemine siz de evde 
bakımınızı düzenli yaparak destek oluşturur-
sunuz. Kirlerden düzenli arındırılmış bir cilt, 
nemlendirilmiş ve korunmuş bir cilt zamanla 
artık siyah nokta oluşturmayacaktır. Burun ve 
çene bantları kullanarak siyah noktaları temiz-
lemek istiyorsanız: Kullanma talimatına uyun. 
Islatılmış burun derisi üzerine bandı yerleşti-
rin. Kurumasını bekleyin ve bandı çıkardıktan 
sonra losyonla bölgeyi silip bir gözenek kapa-
tıcı maske uygulayın. Nemlendiricinizi sürün. 
(Bu işlemi yaparken buharlı bir banyoda bek-
lemeyin. Bant kurumayacaktır  ve siyah nok-
talara yapışamadığından çekip çıkardığınızda 
“bant işe yaramadı” sanacaksınız!)

NEDEN GÖZLERİMİN ALTINDA BEYAZ 
YAĞ NOKTACIKLARI OLUŞUR? NE 
YAPMALIYIM?
Gözaltı derinizin diğer bölgelerden çok daha 
ince ve yağ açısından fakir olduğunu biliyorsu-
nuz. Eğer burada beyaz yağ butonları oluşmaya 
başladıysa, derinin ihtiyacı olandan çok fazla 
yağlı ürün kulanmaktasınız demektir! Yağ bu-
tonlarının yüksek kolesterole bağlı olduğunu id-
dia edenler varsa da, bunun sadece göz altında 
belirlemesiyle bağlantısının olduğunu sanmıyo-
rum. Fazla yağlı “göz makyajı temizleyicileri” de 
beyaz yağ butonlarının oluşmasına yardım ede-
bilir. Ne olursa olsun göz makyajınızı sakın saf 
yağlarla temizlemeyin. Bu iş için, uçucu yağlarla 
özel kozmetikler üretilmiştir, göz etrafının özel 
bakım isteyen bir bölge olduğunu ve yaşlanma-
nın ilk başladığı yer olduğunu da unutmayın! 
Yağ butonunuz varsa ürününüz yanlıştır!
Beyaz yağ butonları yüzde olduğu gibi, gö-
ğüste ve sırtta da oluşabilir. Bu ölü hücrelerin 
toplaşmasıyla oluşan bir yağ bezi hastalığı 
olarak tanımlanır. Minik beyaz kum tanecikleri 
gibi görünen bu noktaları deri uzmanı özel bir 
aletle temizler. Bir daha oluşmaması için anti-
septik arındırıcılar verir.

NASIL KURTULURUM?
İlk önce ürününüzü değiştirin ve jel yahut se-
rum yapıda olanlardan seçmeye gayret edin. 
Cilt bakımında uzman kişi deriyi dezenfekte 
eder. Büyüteç altında ince bir iğne yardımıyla 
deriyi kaldırıp butonu çıkarır. Ardından maske 
uygular ve yüksek frekanslı ışın vererek sağlık-
lı bir şekilde onarılmasını sağlar.
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AĞIZ KOKUSU NEDİR?
Birden fazla kişi, günün herhangi bir saa-
tinde, yakın temasa gerek olmadan, aynı 
bireyin ağzında çirkin koku tespit edi-
yorsa ve bu durum en az iki ay boyunca 
devam ediyorsa, bireyin kendisi bu çirkin 
kokuyu duymuyor olsa bile bu klinik tab-
loya ağız kokusu ismi verilir. Toplumda 
her 4 kişiden 3'ü ağız kokusundan şika-
yetçidir. Sadece sabahları uyanıldığında 
duyulan koku normaldir. Her bireyde 
mutlaka az veya çok miktarda bulunur. 
Tedavi edilmesine gerek yoktur. Buna fiz-
yolojik ağız kokusu diyebiliriz. 

Tip 1 ağız kokusu; Dil yüzeyi girintili çı-
kıntılıdır. Kriptaların derin çukurlarına yer-
leşen bakteriler, salyadan ve besinlerden 
gelen proteinleri uçucu kükürtlü bileşik-
lere parçalar. Gece ağzı açık uyuyanlarda, 
salya eksikliği olanlarda, alkol tüketenler-
de, hijyenik olmayan köprüsü olan insan-
larda, çürük dişleri olanlarda, gingivitis 
(diş eti iltihabı) olanlarda tip 1 ağız kokusu 
görülebilir. Bu tip ağız kokusunda bakteri 
kaynağı ağız içidir. 
Tip 2 ağız kokusu; Koku gene dil sırtından 
gelir fakat bakteri kaynağı ağız içi değil si-
nüsler, bademcikler boğaz veya komşu 
diğer dokulardır. Alerjik insanlarda, post 
nasal akıntısı olanlarda, farenjit, sinüzit, 
tonsillit geçirmekte olan insanlarda tip 2 
ağız kokusu bulunur.
Tip 3 ağız kokusu; Sindirim, enzim ve or-
ganları besinleri gerektiği kadar sindireme-
diğinde, besinleri bakterilerin çürütmesine 
terk eder. Bu da sırada sindirim kanalında 
açığa çıkan gazlar ağza yükselir ve kokuya 
neden olur. Reflü, gastrit, sindirim enzim 
yetersizliği, kabızlık bunlara örnek verilebi-
lir. Sürekli aynı besin maddesini her gün tü-
keten insanlarda başta peynir olmak üzere 
süt ve ürünlerini aşırı tüketen insanlarda da 
tip 3 ağız kokusu oluşabilir.
Tip 4 ağız kokusu; Ağız kokusu değil ne-
fes kokusudur. Akciğerden gelir. Akciğer 
infeksiyonlarında, tüberküloz, bronşit, za-
türre, obstrüktif akciğer hastalıkları, akci-
ğer parankim doku hastalıkları, şeker, gut, 
nefropatilerde tip 4 nefes kokusu vardır.
Hamilelerde, sürekli ilaç kullananlarda da 
görülür. Bu tip nefes kokusu hastaları ağız 

kokusu tedavisine asla cevap vermez, ağız 
içinde ne yapılırsa yapılsın hiç bir iyileşme 
göstermez. Çünkü ne koku kaynağı ağız-
dadır,  ne sebebi ağızdadır.
Ağız kokusunun temel tedavisinde bakteri 
kaynağı olabilecek tüm problemler elimi-
ne edilir. Çürük dişler tedavi edilir, hijyenik 
olmayan köprü ve kronlar yenilenir. Varsa 
diştaşları temizlenip gingivitis tedavisi ya-
pılır. Ağız içinde bakterilerin tutunabilece-
ği tüm pürüzlü yüzeyler giderilir. 
Bu arada hastaya hijyen eğitimi verilir. Her 
gün, günde üç kez dişler fırçalanmalıdır.
Diş fırçası küçük, kılları orta sert olmalıdır.
Diş fırçasını ıslatmadan, nohut büyüklü-
ğünde diş macunuyla dişetlerinden dişe 
doğru tek yönde olacak şekilde bütün 
dişler fırçalanır. Ardından dil de çok bas-
tırmadan, tahriş etmeden arkadan öne sü-
pürme hareketiyle fırçalanıp koku yapma-
sı muhtemel bütün bölgeler temizlenir.
Alkol içeren ağız gargaraları ağız kokusu-
nu artırır. Bunun için çinko içeren garaga-
ra ya da tuzlu su gargarası tercih edilme-
lidir.Aynı zamanda ağız kokusu şikayeti 
olanlar çinko içeren diş macunlarını tercih 
etmelidir. Ağız kokusu tedavisi devam et-
tiği sürece alkolsüz gargara, çinko içeren 
diş macunu ve sakız, antiseptik pastil yar-
dımcı olması açısında kullanılabilir ancak 
tek başlarına tedavi edici değildir.
Böyle bir tedavi ile tip1 ağız kokusu tedavi 
edilir tip 2 kısmen iyileşir. Diş fırçalama ve 
ağız bakımı ile ağız kokusu kayıp olur ama 
nefes kokusu kayıp olmaz. Diğer tip ağız 
kokularında dahili yönden de hastaların 
teşhis ve tedavi edilmesi gerekir.
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HALİ
RAP’İN

Konya'nın yeteneklerinden Evrensel 
gerçekten donanımıyla, sözüyle, müziğiyle 
rap müziğine getirdiği yeni solukla bu yaşta 
tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 
Dünyada ilk defa bir albümde dokuz farklı dil 
kullanan ve dokuz farklı ülkeden sanatçılarla 
çalışan bir yetenek. Evrensel'le güzel bir 
sohbet gerçekleştirdik size de düşen bu 
yeteneğin söylediklerine kulak vermek.
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Seni tanımayanlar için bize biraz kendin-
den bahseder misin?
Merhaba ben Evrensel. 1991 doğumluyum. 10 
yıldır Konya’dayım. Yaklaşık 2007-2008’den beri 
rap müziğin içindeyim. Müzikle tanıştığım ilk za-
manlarda uzun süre iyi bir araştırmacı ve dinleyici 
oldum. Sonra hayalimdeki müziği yapmaya karar 
verdim ve üretmeye başladım. İki yıl tek şarkılar 
yaptım. Bu süreçte Almanya, Amerika, Fransa ve 
Türkiye’den değerli sanatçılarla çalıştım. Geçti-
ğimiz sene yazın “Evolution” adlı ilk albümümü 
çıkardım. İlk albümünde 9 farklı ülkeden hiphop 
sanatçısı ile çalışarak, alanımda Türkiye’de ve araş-
tırdığımız kadarıyla da dünyada ilk albümünde 9 
farklı dil bulunan ilk sanatçı oldum. Selçuk Üni. 
Şenlikleri, Fantafest Vodafone Rode Show organi-
zasyonu, bazı festivaller başta olmak üzere büyük 
küçük birçok organizasyonda sahne aldım. İnşal-
lah çalışmalarımı hız kesmeden sürdüreceğim.

Rap müzikte çok başarılı bir grafik çi-
ziyorsun. Bildiğim kadarıyla bu sıralar 
ikinci albüm için stüdyodasın. Bu konu-
da bilgi verir misin?
Teşekkürler. Evet, ilk albümden sonra bir yıl gibi, 
yeni şarkılar yapma anlamında durgun bir dönem 
geçirdim. İlk albümüme sonsuz güveniyorum ama 
ilk albümden çok daha profesyonel, yine tekdüze 
olmayan, sıradan rap parçalarında bulunmayan 
tarzları içeren, bomba gibi bir ikinci albüm hazırlı-
yorum. Bir aksilik olmazsa 1-1,5 ay gibi bir sürede 
tamamlanacak. Kesin konuşamıyorum ama nasipse 
sağlam bir de klip çekmeyi düşünüyoruz, kısmet. 

Peki biraz başa dönecek olursak, bu müziğe nasıl ilgi duymaya baş-
ladın? Sana göre Dünyada ve Türkiye’de en başarılı rapçiler kim?
Ortaokulda bir arkadaşımın sınıfta, öğrendiği bazı yerli, yabancı rap şarkıları mı-
rıldanması ilgimi çekti. İsteğim üzerine, sağolsun, içinde genellikle yabancı rap 
parçaları bulunan, bir disket verdi bana. Açıkçası ilk anda çok bağımlısı olmadım 
ama kendime çok yakın buldum. Zamanla iyice ilgimi çekti. Lise yıllarımın orta-
sından itibaren üretmeye başladım. Müzikte başarı, biraz da imkânlarla, şirket-
lerle alakalı. Dünyada bilindiği üzere Eminem bence halen en başarılı isimlerden 
biri. Türkiye’de de Ceza, Sagopa, Mt gibi isimler başarılı gerçekten.

Konya’da rap müzik ne durumda?
Konya’da gerçekten bu müziğe ilgi duyan kitleler mevcut. Üretenler de var. 
Şehrin imkânları bizim müziğimiz için tam olarak yeterli olmasa da zamanla 
gelişeceğine inanıyorum.

Türkiye rap müziği 90lı yılların başında Cartel’le birlikte tanıma-
ya başladı. Daha sonraki dönemlerde Ceza, Sagopa gibi isimler 
ön plana çıktı. Fakat yine de yaklaşık 20 yıldır ülkemizde var 
olan bir müziğin isim yapmış sanatçılarının sayısı sence de az 
değil mi? Bunun sebepleri sence neler?
Evet bu düşüncenizin haklılık payı yok değil. Ama Türkiye aslında bu müziğe 
yeni yeni kulak veriyor. Bunun yanında, bahsettiğiniz gibi, ailesinden tepki gö-
rüp veya destek göremeyip rapi bırakanlar, müziğini sadece kendi çevresiyle 
paylaşanlar var. Önemli olan mücadele vermek. Destekleyenlerin sevgisinden, 
düşmanların nefretinden beslenerek. 
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Rap müziğe karşı toplumda birçok farklı bakış açı-
sı var. Kimileri küfür kullananlardan, kimileri ünlü 
rapçilerin uyuşturucu bağımlılıklarından dolayı 
eleştiriyor. Sen nasıl bakıyorsun bu duruma?
Bu önyargı maalesef halen var ama bunda biraz da bu kül-
türü yaşamaya çalışan kişilerden; hayatında uyuşturucu gör-
memiş olanların bile sözlerinde bunlardan bahsetmeleri, 
yabancı kliplerde siyah lüks jeeplerden yavaş çekimde inen, 
dumanlı ortamlardaki kaslı zencilere özenenlerin dışarıda 
şekilden şekile girerek etrafa yanlış imaj vermelerinin de et-
kisi var. İşte en kötü yanı da bu. Kendi yapmadığınız bir şey-
den sorguya çekilmek. Ne hayatım boyunca uyuşturucu kul-
landım, ne de herhangi bir şarkımda ağır, sinkaflı küfür oldu. 
Yapanların kendi tercihidir. Buna rağmen halen sokaklarda 
laf atanlar, bazı organizasyonlarda şarkı söylemeden yuhala-
yanlarla karşılaşıyoruz. Tabi sonra da pişman olanlarla da.

Peki biraz da üretim aşamasından, bir parçanın 
oluşum sürecinden bahseder misin?
Genellikle önce müziklerimizi oluşturuyoruz. Sonra o müziğe 
neler yapılabilir ona göre müzikte gerekirse birkaç düzenleme 
de yaparak, sözlerimi yazıyorum. Sonra kayıt aşamasına geçili-
yor. Kayıt işlemleri bitince bi kaç ufak master ve mix işlemleriyle 
birlikte şarkı dinlenilmeye hazır oluyor.

Bu yaptığın işin eminim ki zorlukları vardır, ki az 
önce bazılarına değindik. Bunlardan bahseder 
misin biraz genel olarak?
Öncelikle benim gibi başından beri hiçbir oluşuma, gruba 
girmemiş, ailesi de çok çok zengin olmayan kişiler için, her 
türlü teknik, maddi manevi sorunla birebir ilgilenmek, so-
rumluluğu tek başına taşımak, zor. Okul ve müziği birbirini 
ihmal etmeden götürmek, herkesin kitapları bitirdiği sınav 
zamanlarında konserlere hazırlık yapmak, çekememezlik 
içinde olan, her fırsatta yolumuza taş koymaya çalışanlarla 
oyalanmak yorucu. Dışarıdan en zor sanılan müzik üretme 
kısmı ise yaparken de eğlendiğimiz en basit kısım.

Bildiğimiz kadarıyla Selçuk Üni. Hukuk Fakülte-
sinde öğrencisin. Rap ile hukuk arasında bir te-
zatlık hissediyor musun?
İlk zamanlarda bu tezatlığı düşündüm. Ama artık öyle düşün-
müyorum. Hatta çevremdekilerin bana “Hukukçu ve rapçi” 
manasında “RapperLawyer” takma adını da vermişlikleri var. 
Biraz komik de dursa bu durum beni hoşnut ediyor. Birisi gö-
rev, birisi tutku. Gittiği yere kadar götüreceğim. Sanırım ileride 
birinden paramı, diğerinden duygularımı kazanacağım. 

Son olarak rap severlere, seni dinleyenlere genel 
olarak ne söylemek istersin?
Yanlış anlaşılmasın ama müziğimin iyi olduğunu düşünü-
yorum. Her şeye rağmen yolun başındayız. Bu yüzden beni 
destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Tanımayanlardan 
ricam; dinlesinler. Hak ediyorsak destek versinler, hak etme-
diğimizi düşünüyorlarsa, ben de hak etmediğim hiçbir şeyi 
istemiyorum zaten. Merak edenler beni MySpace (www.
myspace.com/evrensel42) ve FaceBook üzerinden (www.
facebook.com/evrenselfan) takip edebilirler. Ayrıca bu rö-
portajda emeği geçen sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. 
Müzik EVRENSEL’dir.
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AVUSTRALYA'DA BİR UFO DERGİSİ 
ORTAYA ÇIKARDI
Foton kuşağını ilk ortaya atan, Avustralya'da 
bir UFO dergisi. 1981'de yüksek enerjili 
fotonlardan oluşan bir kuşağın varlığın-
dan bahsediyor dergi. Ve yazı, 1991'de 
Avustralya'da Nexus adlı bir başka dergide 
yeniden yayımlanınca, foton kuşağı mese-
lesi iyice popüler olmaya başlıyor. Bu ku-
şağa inananların yazdıklarına göre, foton 
kuşağı ilk kez İngiliz astronom Edmund 
Halley (1656-1742) tarafından 'Pleiades' 
yani 'Ülker' takımyıldızlarını kuşatan ga-
zımsı bir kuşak olarak gözleniyor. Fredrick 
Wilhelm Bessel de foton kuşağının dönüş 
hızını, her bir yüzyılda 5,5 derece saniye 
olarak belirliyor. Paul Otto Hesse, foton ku-
şağının kalınlığını iki bin ışık yılı olarak sap-
tıyor. Sonuç itibariyle, yaklaşık olarak her 
12 bin 500 yılda bir, Güneş sistemimiz bu 
foton kuşağının içine giriyor. Foton kuşa-
ğına inananların çoğu, ilk girişin Atlantis'e 
denk geldiğini ve ikinci girişin de 2012'de 
olacağını ispat derdinde. Hatta foton ku-

şağının kendisinin de aurası var ve ilk aura 
katmanına 1962'de Dünya ve tüm Güneş 
sistemi girmiş durumda.

NELER OLACAK?
Foton kuşağına girişimizle birlikte, ola-
caklar hakkındaki öngörüler içinde hayli 
fantastik maddeler var. Şöyle: Birinci gün 
olan 21 Aralık 2012'de, kör bölgeye giri-
lecek ve tüm canlıların bedenleri değişe-
cek, hiçbir elektrikli aygıt çalışmayacak 
ve tam karanlık olacak. İkinci gün, atmos-
fer basıncının düşmesiyle, herkes kendini 
şişmiş hissedecek, buzul çağı soğuğu baş 
gösterecek. Üçüncü ve dördüncü günler-
de, atmosfer şafak vaktini andıran sönük 
bir ışıkla aydınlanacak ve foton etkisi baş-
layacak. Yıldızlar yeniden gökyüzünde 
belirecek. Gelelim finale: Beşinci ve altın-
cı günlerde, 24 saatlik gündüz devresine 
girilerek, kör bölgeden çıkılıp foton ku-
şağına girilecek, tüm canlılar kendilerine 
gelecek, güçlenecek, tazelenecek, uyanış 
ve süper bilinç devreye girecek.

2012 FOTON KUŞAĞI 
2012 yılı için yapılan, "Marduk 
geldi, dünya bitti", "Mesih geldi, 
dertler gitti" şekli öngörülerin 
biri de foton kuşağı 'mucizesi'. 
Buna göre, 2012'de karanlıklar 
aydınlanacak, çakralarını tam 
açanlar boyut değiştirecek.

Kristal çocuklar, İndigo çocuklar, çakra 
açıcılar, reikiciler, şifacılar, ruhsal rehber-
ler, UFO çağırıcılar, foton kuşağına girdi 
girecekler vs. derken, gitgide genişleyen 
Yeni Çağcılar (New Age), öyle görünüyor 
ki son dönem itibariyle altın devirlerin-
deler. Doğu mistisizmi, ezoterik gelenek, 
Hinduizm, Sufizm, Transandantalizm, 
Zen Budizm, şifa toplulukları, kutsal ki-
tap yorumcuları, kıyamet senaryoları, 
psişik deneyimler ve daha neler neler, 
Yeni Çağcıların ellerinde felsefeleşmek-
teler. Geleceğe dair yazılan kitaplar, çe-
kilen filmler, toplu meditasyonlar, kanal 
açıcılardan seminerler derken, Yeni Çağ 
piyasası hiç olmadığı kadar popüler. 
1894'te, aralarında Bernard Shaw, H. G. 
Wells gibi isimlerin de bulunduğu, sa-
natsal ve politik bir dergi iken, 1900'lerde 
içeriğine mistisizmin de dâhil olmasıyla, 
taa bugünlerdeki haline bürünen Yeni 
Çağ felsefesinin son gözdelerinden biri 
de, 2012'de gireceğimiz foton kuşağı.
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GELİN CANLAR BİR OLALIM
Bilimsel olarak bu maddeler pek çok kişiye ve bilim adamlarına mantıklı gelmese de 
foton kuşağına inananlar, harıl harıl bu büyük güne hazırlık yapıyorlar. Bir araya gelip 
barış ve uyum için dua ediyorlar, çakralarını açıyorlar, şifacılığı öğreniyorlar. Özellikle 
halkının yüzde 20'si Yeni Çağcı ABD'de, ciddi bir çalışma söz konusu. Forumlarda, kanal 
açıcılar Baş Melek Mikail'den haber getirmelerden insanların ışığı nasıl kucaklayacakla-
rına, hatta Yeni Çağ'da para mefhumuna kadar pek çok meseleyi tartışıp durmaktalar. 
Foton kuşağını anlatan Virginia Essene'in yazdığı 'You Are Becoming A Galactic Hu-
man' (Galaktik İnsan) en favori kitapları. 'Commonpassion' forumu en popüler forum. 
Türkiye'de de dernekler ve forumlar Amerika'dan geri kalmıyor.

MAYA TAKVİMİ
Barış Kültürü Girişimi, Küresel Yeni Düşün-
ce Derneği, Dünya Barış Duası Topluluğu, 
Küresel Dikşa Topluluğu, Gaia Alan Projesi, 
Earthdance ve onlarca başka grup, birliğin 
görkemli kutlamasına müzik, dans, medi-
tasyon ve dua ile katılıyorlar. 23 Kasım'dan 
itibaren, 20 günde bir Atılım Kutlamaları 
yapılıyor. Yola çıktıkları kaynak da Maya 
takvimi. Maya takvimi üzerine çalışan fo-
rumlarda da sık sık karşımıza çıkan, bir 
İndigo çocuk olduğunu keşfetmiş Fatih 
Keçelioğlu, foton kuşağını konuştuğumuz 
bir başka İndigo çocuk Didem Çivici'nin 
söylediğine göre, şu anda Tayland'da ça-
lışmalarına devam ediyor. Maya takvimi 
ve Bilincin Evrimi başlıklı blog'da Madde 
ve Ruh Derneği'nde uzun yıllar görev al-
mış Hürriyet Kalalı ile yaptığı söyleşide, 
yolculuğunu şöyle tarif ediyor Keçelioğlu: 
"Bu bilgileri üç temel bilgi olarak ifade ede-
bilirim. Bir tanesi İndigo ruhu ki, İndigo ruh 
taşıdığıma inanıyorum. İkincisi, Maya tak-
vimi ve üçüncüsü de Hint asıllı bir mistik ve 
yogi olan Sri Aurobindo'nun vizyonları ve 
felsefesi. Sri Aurobindo, Yeni Çağ'dan bah-
seden ilk insandır. Bu üç bilgi, birbirini çok 
tamamlayan bilgilerdi ve bunları Türkiye'de 
paylaşmaya karar verdim. İndigo çocuklar 
ve Sri Aurobindo ile ilgili olarak az da olsa 
çalışmalar vardı. Ben de o ana kadar hiç 
çalışma olmayan Maya takvimine yoğun-
laşmaya karar verdim. Yaklaşık üç yıl oldu. 
Bu üç yılda, Maya takvimi aşama aşama 
daha derin anlamlar ifade etmeye başladı, 
artık kendi yolumu çok net olarak görüyo-
rum. Buradayım, bu çağdayım, insanlığın 
ve dünyanın aydınlanmasına katkıda bu-
lunmak için buradayım. Bu, artık benim 
için çok açık."

İNSANLARI DESTEKLEMEYE HAZIR
'Kozmik Şifa Teknolojisi'nden 'Ruh Yücelt-
mek İçin Melek Terapisi'ne yok yok... En 
enteresan olan forumlardan biri de, Ruh-
sal Kanal Bilgileri ve Baş Melek Mikail'le 
konuşmalar. Mesela Celia Fenn kanalıyla 
Yahoo! gruplarından www.starchildglobal.
com'dan gelen bilgilere bakar isek: "Sevgi-

liler, bugün size, bu zamanda 'ışık işçileri' ola-
rak sunulan olağanüstü armağan hakkında 
konuşmak istiyoruz. Cennet Izgarası'nın dö-
şendiği 5 Mart'tan beri, bilinçliliğinizi Altıncı 
Boyut'a genişletmeniz mümkün oldu. Dünya, 
Beşinci Boyut Matrisi'ne tamamen demirlen-
di. Gezegen, şimdi Altıncı Boyut Bilinçliliği ile 
insanları desteklemeye hazır."
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Üç yavaş gezegen, Uranüs, Neptün ve Plü-
ton burç değiştirirken, hepimizi derinden 
etkileyecek gelişmeler beklemeliyiz. Özel-
likle insan-doğa ilişkisi test edilecek.
Tarihte kritik görülen bir döneme doğru 
ilerlemekteyiz. Üç büyük gezegen 2008 
yılından başlayarak 2012 yılına kadar 
burç değiştirmiş olacak. Yavaş hareket 
eden gezegenlerin hareketleri her zaman 
dikkat çekici olmuş, toplumsal, kültürel 
trendlerin yeni yönlerine işaret etmiştir. 
Bu gezegenlerin aralarında yaptıkları açı-
lar da sosyal değişimlere ve büyük çalkan-
tılara işaret etmiştir. 2008 yılında Plüton 
Oğlak burcuna, 2010-2011 geçişinde Ura-
nüs Koç burcuna, Neptün de 2011-2012 
arasında Balık burcuna geçmiş olacak. Üç 
gezegenin de burç değiştiriyor olması ta-
rihte keskin gelişmelerin, yeni yönlerin ve 

başlangıçların ortaya çıkısını gösterecek. 
Yavaş hareket eden gezegenlerin arasın-
daki açılara bakacak olursak, 2012-2013 
yılları arasında Uranüs’le Plüton arasında 
kare açı oluşacağını göreceğiz. Bu yıllar-
da Uranüs Koç burcuna, Plüton ise Oğlak 
burcuna yerleşmiş olacak. Bu iki gezegen 
yıllar önce, 1965-1966'da Başak burcunda 
yan yana gelmişti. 1965-66 yılları tarihte 
başkaldırılar dönemi olarak bilinir. Genç-
lik hareketleri, toplumda değişimi dile 
getiren akımlar bu dönemde karşımıza 
çıkar. Bu aynı zamanda endüstrileşme ve 
bireyin çalışma koşulları açısından devasa 
değişikliklerin gündeme geldiği, teknolo-
jinin emeğin yerini daha fazla aldığı, oto-
masyonun ve bilgisayarların gelişiminin 
hızlandığı dönemdir. Kuşkusuz, dengeler 
bozulacak. Unutmamamız gereken bir 

diğer unsur da insan-çevre ilişkisidir. Ağır 
endüstri atıklarının ekolojik dengeleri 
bozacağı endişesiyle yeşiller hareketinin 
ivme kazanması da bu iki gezegenin bir-
leşimi döneminde şekillenmiştir. 2008 yı-
lında Plüton’un Oğlak burcuna geçişi ile 
birlikte, dünyada büyük devletler, büyük 
organizasyonlar, endüstriler ve uluslara-
rası şirketlerin yapısında güçlü değişimler 
bekleyebiliriz. Oğlak insan yapımı hiye-
rarşik organizasyonları, devletleri ve kâr 
odaklı kuruluşları temsil eder. Ardından 
2010-2011 yıllarında Uranüs Koç burcuna 
geçince, dünya tarihi açışından çok hızlı 
gelişmelerin, girişimlerin ve öne çıkışla-
rın yaşanacağı, yeni dengelerin kurulması 
gereken bir döneme girmiş olacağız. Koç 
bireyi, bireysel girişimi ve insanin hayatta 
kalma mücadelesini simgeler. 

İNSAN-DOĞA 
İLİŞKİSİ TEST EDİLİYOR
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Bu durumda büyük organizasyonlar ve 
devletlerle bireysel girişimler arasında şid-
detli bir çatışmanın yaşanacağını söyleye-
biliriz. Bu durum bize George Orwell'in 
"1984" romanında çarpıcı biçimde anlat-
tığı gibi, birey ile devler arasında ya da 
kişisel irademizle, bizi kısıtlayan, kontrol 
etmeye çalışan güçler arasındaki savaşı 
göstermektedir. Eğer 1965-66 yıllarında 
tohumları ekilen dengeler kontrolden çı-
karsa, örneğin endüstrileşmenin ekolojik 
dengeleri bozduğu gerçeği görülemezse, 
Uranüs-Plüton karesi altında bu dengenin 
iyice bozulacağına tanık olabiliriz. 
Artik sonuçlarını iyice görmeye başladı-
ğımız global ısınma buzulların erimesi ve 
iklimlerin bozulmasını hızlandırıyor. Ozon 
tabakasının delinmesi atmosferde sera 
etkisi yaratarak doğanın kendisini onar-

masına izin vermiyor. Ancak pek çok ülke, 
ülkemiz de dahil olmak üzere, sanayi gaz-
larının kontrol edilmesi yönünde imzaya 
açılan Kyoto sözleşmesini henüz onaylamış 
durumda değil. Eğer bir an önce çevremi-
zi ve doğayı koruyacak önlemleri almaz-
sak, 2012-2013 yıllarında büyük acılara ve 
felaketlere hazırlıklı olmalıyız. Cesaretle, 
kendimiz güvenerek öne çıkacağımız bir 
döneme giriyoruz. Kendi astrolojik harita-
nızda Koç burcu hangi evde ise, o alanla 
ilgili konularda bu güçlü ve ani açılımı, öne 
çıkma cesaretini ortaya koyabiliriz. Evet, 
Uranüs’ün Koç burcuna ilerleyişi hayatımız-
da yeni bir milada karşılık geliyor. Ancak bu 
süreç hemen bir günde de gerçekleşmeye-
cek. İlk işaretini şimdi almaya başlayacağız. 
Uranüs 14 Ağustos’ta tekrar Balık burcuna 
dönecek ve nihai geçişini ancak 12 Mart 

2011’de yapmış olacak. Bu bakımdan, 2010 
Ağustos-2011 Mart arasında, yaşadığımız 
değişimi sindirme, karmaşa yaşama ve 
alışma sürecinde olacağız. 2011 Mart’ı ile 
sözünü ettiğimiz temalar yerlerine iyice 
oturacaklar. Tüm bunların yanında, Koç’a 
geçen Uranüs, karşısında bu kez Oğlak bur-
cundaki Plüton’u bulacak. Öyle anlaşılıyor 
ki, bireysel istek ve arzularımızı aşırı şiddetli 
bir tonla ortaya koyduğumuzda, bazı en-
geller ve kısıtlamalarla da karşılaşacağız. 
Önümüzdeki süreçte bir güç savaşı, adeta 
bizi güreşmeye, engelleri ortadan kaldır-
maya yönelik mücadeleler olacak. Sonuç-
ta, bu yeni görünüm hepimize canlanma, 
hayata yeniden başlama gücü ve cesareti 
getirecek. Bu enerjiyi ılımlı biçimde kullan-
maya, yenilenmenin farkında olmaya ba-
kalım. Başlangıçlardan korkmayalım.
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yoga ile zayıflama
Artık evinizde ya da ofisinizde temel yoga hareketleri ile streslerinizden arı-
nabilir ve daha sağlıklı olabilirsiniz. Başlamadan önce aşağıdakileri mutlaka 
okuyun! Yapılacak egzersizlerin amacı sizin de tahmin ettiğiniz gibi kendi-
nizi iyi hissetmenizi sağlamaktır. Eğer herhangi birisi rahatsızlık, yorgunluk 
ya da baş ağrısı hissederseniz, hareketleri hemen bırakın. Her egzersiz için 
geçerli olan altın kural vücudunuzu dinlemeniz ve aklınızı kullanmanızdır. 
“Acı yoksa kazanç da yok” kuralı her zaman için geçerli değildir. 
Yoga’ya yeni başlayanlar için özel not:
Yoga’da düzenli nefes almak gerçekten çok önemlidir. Nefes egzersizini 
biraz can sıkıcı bulabilirsiniz (yıllardır zaten nefes alıp veriyorsunuz) ama 
doğru nefes almayı öğrenmek yoganın ne önemli noktalarından biridir 
ve başlı başına bir stres ilacıdır. Başlama noktası olarak “Nefes almayı öğ-
renmek” bölümünü ilk olarak okuyun. Eğer bu kısmı okumanın çok sıkıcı 
olacağını düşünüyorsanız, derin nefes almayı unutmayın. Egzersizleri 
tamamladıktan sonra bol su içmelisiniz. Kendinizi susamış hissetmese-
niz bile vücudunuz size minnettar olacaktır.

MUCİZEVÎ EGZERSİZLER
"Yeter artık! Egzersiz yapmaya başlıyorum." gibi cengaverce sözler maalesef sonuç almak 
için yeterli değil. Yapılması gerekenleri de bilmek lazım. Egzersiz yapmak yeterince ezi-
yetli bir iş, ama işin daha da moral bozucu yanı, egzersizden sonuç alamamak. Tabii bu, 
ne yapacağınızı bilmemekten de kaynaklanabilir. İşte acil durumlar için bir kaynak: 

1. Çocukluğunuza geri dönün, kafa üstü durun. Yogadaki 'sirasasana' duruşu, bir tür 
masajdır, yüzme, hiking ve seksin birleştiği bir harekettir. Hareketi sona erdirdiğinizde, 
yüzünüz kızarmıştır ve vücudunuz enerjiyle dolup taşar. Özellikle ilk kez uygulayanlar 
için kolay bir hareket olduğu söylenemez ama denge, dolaşım ve eşgüdüm geliştirmek 
için birebirdir. Bir mat üzerinde diz çökün ve kollarınızın dirseklerden aşağıda kalan kıs-
mı bir üçgen oluşturacak şekilde, yere iyice yerleştirin. Başınızı mat üzerine, kollarınızın 
arasına koyun. Dizlerinizi kaldırın ve gövdeniz dimdik olana kadar, ayaklarınızı yavaşça 
ileri doğru taşıyın. Dizleriniz göbeğinizde kıvrılmış halde, ayaklarınızı yavaşça yerden 
kaldırın. Tamamen dik olduğunuzda, 3-5 derin nefes alın. Bu pozisyondan çıkmak için, 
yavaşça yaptıklarınızın tersini yapın. 

2. Bir ki, üç, hamle! Güzel bir kalçaya sahip olmak artık iyice elzem oldu. Bu ikinci ha-
reketimiz de işte tam bu işe yarıyor: Bu hareketle, vücudunuzun alt kısımlarındaki tüm 
kasları gerip, esnetiyorsunuz ki bu da kaidenizin seri bir biçimde şekillenmesine sebep 
oluyor. Bu hareketle, vücudunuzun alt kısımlarına giden kan akışını da hızlandırdığınız 
için, bir dakika boyunca durmaksızın bu hareketi yaparsanız, tam bir kardiyo çalışması 
yapmış oluyorsunuz. Sıkı bir popo için, en hızlı çözümün olduğuna şüpheniz olmasın! 
Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın, kollarınız iki yanınızda olsun. Gövdenizi dik tutarak, 
nefes alın ve sol bacağınızla ileri doğru bir hamle yapın (Sırtınızın dik olduğundan emin 
olmak için, egzersiz boyunca bir bozuk parayı omzunuz üzerinde taşıyın) Bu arada sol di-
ziniz 90 derecelik bir açıyla kırık olsun. Dizinizin, ayak parmaklarınızın ötesine geçme-
sine izin vermeyin. Nefes verin, sol ayağınızı geri çekerek başlangıç pozisyonuna geri 
dönün. Aynı hareketi sağ bacakla tekrarlayın. Her iki bacak için de 10'ar kere tekrar 
edin. Hareketi, bozuk parayı yere düşürmeden yapabilmeye başladığınızda, 2 kiloluk 
dambılları her iki elinizde tutarak yapın. 

3. Suları serbestçe yarın. Eğlenceli yaz günleri için harika ıslaklıkta bir seçim olan yüz-
me, kollarınızı, karnınızı ve bacaklarınızı çalıştırır ve tam bir kardiyo egzersizidir. Su, 
her yönden basınç uyguladığından, yüzme mükemmel bir seçimdir. Ayrıca her kulaçta 
stresten biraz daha uzaklaşırsınız. Kollarınızı rüzgâr değirmeni gibi hareket ettirmeye 
gayret edin. Yani bir kolunuzu tam olarak ileri doğru uzatırken, diğeri de aynı şekilde 
geride ve vücudunuzun tam yanında olmalıdır. Haftada 2-3 gün, 5-10 tur yüzün. 

Yoga; binlerce yıl önce Hindistan’da ortaya 
çıkmış bir felsefe, bir yaşam bilimidir. Yoga 
sözcüğü Sanskritçe "birleştirmek veya bü-
tünleşmek" anlamına gelir. Bu felsefeyi uy-
gulayan kişiye de "yogi" denir.
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4. Omuzlarınızı şekillendirin. Yaptığınız hiçbir şey sonuç ver-
medi ve hala arkanızda top gibi bir popo taşıyorsunuz. O za-
man bazı ufak hilelere başvurma zamanı gelmiş demektir. Eğer 
altınızı eritemiyorsanız, üstünüzü geliştirin. Böylece vücudu-
nuz daha orantılı görünür. Şimdi önereceğimiz hareketle, bir 
ay içinde çok daha uzun, ince ve güçlü hissedeceksiniz. Ayak-
larınızı kalça genişliğinde açıp, ellerinize birer 1,5-2 kilogramlık 
dambıl alın. Sırtınızı dik tutarak öne doğru eğilin ve kollarınızı 
yere doğru serbestçe bırakın. Bunu yaparken, avuç içleriniz 
yere baksın. Nefes alın ve sonra kollarınızı yere yatay bir biçim-
de yanlara uzatırken nefes verin. Bu arada da kürek kemikleri-
nizi birbirine doğru bastıracak şekilde sıkın. Tekrar başa dönün 
ve 10-12 tekrardan oluşan bir set yapın. Daha kolay yapmaya 
başladıkça bunu üç sete çıkarın. 

5. Ne varsa bu Uzakdoğu'da var: Tai Chi'yi mutlaka deneyin. 
Artık hepimizin yüzünden stres akıyor. Tai Chi'yle rahatlama, 
vücudunuzu güçlendirme ve enerji toplamayı aynı anda yapa-
bilirsiniz. Tai Chi, en az hareketle, en iyi sonuç veren bir egzersiz 
türüdür. İleri doğru bakın ve ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. 
Kollarınız vücudunuzun iki yanında olsun. Dizlerinizden hafifçe 
kırın. Sağ topuğunuzun ekseni üzerinde dönün, sağ ayağınızı 
45 derecelik bir açıyla sağa çevirip ağırlığınızı bu ayağa verin. 
Sol ayağınızı 15-16 cm kadar ileri atın. Böylece topuğunuz, daha 
önce ayak parmaklarınızın olduğu yere gelsin. Yere iyice basarak 
ağırlığınızın yüzde 70'ini sol ayağınıza kaydırın ve sonra da ağır-
lığınızın tamamını sağ ayağınıza verin. Ağırlığınızı bir ayaktan 
diğerine ritmik bir şekilde geçirmeye devam edin ve gevşeyin. 3 
dakika sonra, ayak pozisyonunuzu değiştirip tekrarlayın.

http://www.merakmerkezi.net/zayiflamakicinegzersiz.asp
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BOYUN AĞRILARINIZI 
HAFİFE ALMAYIN

Günlük hayatımızın vaz-
geçilmezleri arasında yer 
alan bilgisayarlarımız ve 
kullandığımız araçları-
mız işlerimizi kolaylaştır-
sa da çağımızda hemen 
hemen hepimizin yaşan-
tısında maruz kaldığı bo-
yun ağrılarına en fazla 
masa başı çalışanları ve 
şoförler maruz kalıyor. 
Masa başında uzun süre 
çalışmak zorunda olan 
kişiler ve şoförlerin boyun 
ve sırt ağrılarını önemse-
mediği takdirde ilerleyen 
zamanlarda boyun fıtığı 
olma olasılığı çok yüksek.

Özel Konya Farabi Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur ÇİÇEK

Bilgisayar karşısında başı öne eğik şekilde uzun süre çalışan hastalarının ortak 
sorunu boyun ve sırt ağrıları. Belli bir pozisyonda başı öne eğik şekilde 20 dakikadan 
fazla çalışmak zorunda olan kişilerde ilk önce şiddetli boyun ve sırt ağrıları baş gös-
teriyor. Dikkat edilmediği takdirde boyun düzleşmesi meydana gelebiliyor. İlerleyen 
safhalarda hala gerekli tıbbi müdahaleler yapılmamışsa boyun fıtığı ve kireçleme 
rahatsızlığı kaçınılmaz oluyor.

EGZERSİZLERİNİZİ AKSATMAYIN
Masa başında çalışmak zorunda olan kişilerin yanı sıra 
şoförler de risk altında. Boyun fıtığına yakalanmamak 
için alınabilecek önlemleri şöyle sıralayabiliriz: 
Bakış açımızı ve oturuş pozisyonumuzu 20 dakikada 
bir değiştirin. Doktorunuzun tavsiye ettiği egzersizle-
ri uygulayın. Kol destekli bir sandalyede, omuzlarınız 
geride ve ayaklarınız yere değecek şekilde oturun. Sır-
tınıza ve belinize arkadan destek verin. Ensenize de bir 
yastık ile destek sağlayın.



113

İNŞAAT DEKORASYON ◄  www.konyavizyon.org

AMELİYAT SON ÇARE
Boyun fıtığı teşhisi konulan hastala-
rına en son olarak cerrahi yöntemi 
yani ameliyatı uyguluyoruz. Has-
talarımızın büyük çoğunluğu için 
yatak istirahati, ilaç tedavisi veya 
fizik tedavi yeterli geliyor. Başlan-
gıçta şiddetli ağrı varsa istirahat ve 
ilaçlar, ağrı azaldığı dönemde ise 
fizik tedavi programı öneriyorum. 
Akut dönemdeki boyun zedelen-
melerinde de kısa süreli kullanım 
için boyunluk verilebiliyor. Ancak 
uzun süre boyunluk kullanılması 
boyun kaslarını zayıflatacağı için 
önerilmiyor. Bunların dışında bazı 
seçilmiş olgularda enjeksiyonlar 
yapılarak ağrı azaltılabiliyor.
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Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde, hemşirenin sözlük 
anlamında “Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak 
verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denet-
lemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı” yazıyor. 
Ama şimdi sıkı durun, kelimenin anlamının daha iyi anlaşılması 
için devamında şu örnek veriliyor: “Hemşirenin onlara ters ters bir 
şeyler söylediğini işitiyorum”. Sizde benim gibi güldünüz değil mi? 
Maalesef toplumumuzda bu örnekte olduğu gibi hemşireleri ters 
ters cevaplar veren, hastayla olan iletişimi zayıf olan meslek gru-
bu olarak gören toplumumuzdaki kişi sayısı hiç de azımsanacak 
kadar az değil. İşte bu noktada biz, Özel Konya Farabi Hastanesi 
hemşireleri olarak bu tabuyu yıkma amacındayız. 
Hepimiz hastanede kaldığımız süre boyunca hastalıklarımız 
konusunda bilgilenmek, hastaneden ayrıldıktan sonra nele-
re dikkat etmemiz konusunda fikir sahibi olmak isteriz. İşte 
burada kilit rol doktor-hemşire-hasta üçgeninde bir işbirliği 
gerektiriyor. Bizler, Dünya’daki son yenilikleri takip ederek de-
ğer ve inançlarımıza sonuna kadar bağlı kalarak ekip ruhuyla 
“Hastanın yerine kendimizi koyarak” hareket ederiz. Yaptığımız 
işten keyif alarak, hastanın kendisini iyi hissetmesi için kendi-
mizi durmaksızın geliştiririz. Ancak bu düşünceyle insanların 
bilinç altındaki asık yüzlü hemşireyi izlemini yıkabiliriz. Sağlık 
Bakanlığımızca ve Sağlık İl Müdürlükleri düzeyinde yapılan 
devrim niteliğindeki yenilikler, biz hemşirelere yol gösterici ol-
maktadır. Yapılan denetlemelerde, hasta memnuniyetini ölç-
me, hasta güvenliğinde alınacak önlemler çok sıkı bir şekilde 
incelenmektedir. Hoşgörü, fedakârlık, dürüstlük, merhamet, 
sabır, cesaret, özgürlük ve sorumluluk, bu değerler bizi biz ya-
pan değerler olarak sıralayabiliriz. 

Özel Konya Farabi Hastanesi Başhemşire Merve AŞKIN

Hemşire denilince aklınıza ne geli-
yor? Kiminizin aklına bir akrabanı-
zın kızı, kiminizin akına apartma-
nınıza yeni taşınan bir kişi, ya da 
kamu kurumlarında “sus” işareti 
yapan bir fotoğraf, veya çocukla-
rınızın yaramazlık yaptıklarında 
“Bak uslu durmazsan seni hemşi-
reye veririm. O da sana iğne yapar” 
diye korku salan bir canavar türü. 

İYİLEŞME VE İYİLEŞTİRMEDE 
GÜLÜMSENİN GÜCÜ

İYİLEŞME VE İYİLEŞTİRMEDE 
GÜLÜMSEMENİN GÜCÜ

Yoldan geçen kime sorsanız hemşire dediğinizde aklına gelen ilk 
şey “iğne” dir. Ancak hemşirelik iğne yapmak değildir. Peki, hemşire 
nedir? Nasıl olmalıdır? Bir hastaneye giderken doktorlarına, binası-
na, cihazlarına, hangi yöntemlerle ameliyat yapıldığına dikkat edi-
yoruz ve araştırıyoruz. Peki hemşirelerine neden dikkat etmiyoruz ?. 
Veya şöyle soralım, iyi hemşirelerden hizmet almayı hepimiz isteriz 
fakat iyi hemşireyi nasıl anlayacağız ? 
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Peki bu değerlerin somut bir göster-
gesi olarak hangi ifadeyi hastalarımıza 
gösterebiliriz?. Biz, hemşirelerimizin iyi 
olduğunu ve iyileştirmek için çaba sarf 
ettiğini gülümsemesinden biliriz. Tüm ça-
lışmalarımızın temelinde ve başarısında 
keyif almak yatıyorsa bunun başlangıcı 
gülümsemektir. Hangimiz asık yüzlü bir 
sağlık çalışanıyla muhatap olmak ister 
ki? Hastanenin kapısından girip, çıkana 
kadar gördüğümüz güler yüzlü insanlar 
bizim iyileşmemizde en etkili faktör değil 
mi? Zaten dergilerde, gazetelerde birçok 
röportajda ”Kanseri moralle yendi” başlık-
larını sıkça okumuyor muyuz? O zaman şu 
sonucu çıkartabiliriz. Hemşireler sadece sı-
radan iğne yapan ve tansiyon ölçen kişiler 
değil güler yüzle hastaların iyileşmesi için 
içtenlikle sağlık hizmeti veren çalışanlar-
dır. Dünya’nın ilk hemşiresi kabul edilen 
Florence Nightingale’nin sağlık bakıcısı 
olarak hizmet ettiği ve ailesinin hiçbir za-
man bu mesleği yapmasını istemediği hal-
de dünyanın dört bir yanında savaşlarda, 
doğal afetlerde insanlığa hizmet ederek, 
adını tarihe altın harflerle yazdırdığını dü-
şünürsek, aslında başarının sırrının yaptığı 
işten keyif almak olduğu anlaşılıyor. Ben, 
iyi hemşireyi gülen gözlerinden anlarım. 
Günün birinde hastanelerde “sus” işare-
ti yapan hemşireler yerine, gülümseyen, 
hastalarına yardımcı olan hemşire fotoğ-
rafları görmek dileğiyle…
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Özel Konya Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Durmuş ÜNLÜ

Uzun zaman önce bir şikayetinizden dolayı doktorunuza başvurdunuz. Hekiminiz, size yaptığı tetkiklerden sonra kalp rahatsızlı-
ğınızın olduğunu, yapacağınız diyetleri, uyacağınız yasakları ve kullanacağınız ilaçlarınızı size bir bir sıraladı. Ama bu söylenen-
ler sizi etkilemedi ve daha genç olduğunuzu size hiçbir şeyin olmayacağını düşündünüz. Eve döndüğünüzde yakınlarınızın me-
raklı bakışlarına “Turp gibiyim hiçbir şeyim yokmuş” cevabını vererek sağlığınızı bir kat daha riske attınız. Aradan belli bir zaman 
geçti ve günün birinde merdiven çıkarken ya da yemek sonrasında göğsünüzde sizi sıkıştıran bir ağrı hissettiniz. Kullanmadığınız 
tansiyon ilaçları ve içtiğiniz sigaralar gözünüzün önüne bir bir geldi. Kalp krizi geçiren birçok hastanın en tipik senaryosunun 
böyle geliştiğini belirtiyor Özel Konya Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Durmuş Ünlü ve devam ediyor. 

Her organ gibi kalbin de beslenmesi gereklidir. Kalbi besleyen da-
marlara koroner damar (koroner arter) denir. Koroner damarlarda 
olabilecek hastalıklar doğrudan kalbin çalışmasını ve verimini etkile-
yeceğinden dolayı hayati öneme sahiptir. Gelişmiş batı ülkelerinde ve 
ülkemizde tüm ölümlerin en az yarısı kalp damar hastalıklarına bağlı 
olması konunun ciddiyetini yeterince özetliyor.  

ERKEKLER DAHA ÇOK DİKKAT !
Kalp damar hastalıkları erkeklerde, kadınlara göre yaklaşık dört kat 
daha sık görülür. Kadınlarda bulunan östrojen hormonu bu hasta-
lıktan koruyucu nitelik taşır. Bu nedenle kadınlarda görülme sıklığı 
bu hormonun azaldığı menopoz sonrasında artar. Yapılan araştır-
malar bize erkeklerde en fazla 50-60 yaşları arasında, kadınlarda ise 
60-70 yaşları arasında görüldüğünü gösteriyor.

RİSK FAKTÖRLERİ BUNLAR
Bu hastalığa yakalanma risk faktörlerini ikiye ayırabiliriz, birinci grup-
ta düzeltilebilir risk faktörleri yer alır. Bunlar, sigara içilmesi, hipertan-
siyon, yüksek kolesterol düzeyi, fiziksel aktivite azlığı ve alkol tüketimi 
ve strestir. İkinci grupta yer alan düzeltilemeyen risk faktörleri ise ileri 
yaş, erkek cinsiyeti, ailede 55 yaşından önce koroner arter hastalığı 
öyküsünün olmasıdır. Şeker hastalığı da önemli bir risk faktörüdür.

GEÇ KALMADAN
Hastalığın erken evresinde, koroner damarlarda henüz ileri darlık 
oluşmamışken, hiçbir bulgu olmayabilir. Hastalık ilerledikçe ve da-
marın içindeki darlık arttıkça, koroner arterler kalbin oksijen ihti-
yacını karşılayamaz hale gelir ve bu durumda göğüs ağrısı ortaya 
çıkar. Bu ağrı egzersizle ilgilidir. Özellikle yokuş ya da merdiven 
çıkarken ya da yemek sonrasında göğüs kemiği üzerinde, sıklıkla 
sol kola ve çeneye yayılan sıkıştırıcı tarzda bir ağrıdır. Dinlenmekle 
5-10 dakikada geçer. Eğer bu ağrı çok şiddetli ise ve daha uzun süre 
devam ederse kalp krizi olasılığı akla gelmelidir.
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“KRİZ GELİYORUM” DEDİ
En başta anlattığımız senaryonun sonuna gelecek olursak, ilk muayenede 
doktorunun söylediklerini dikkate almayan hasta merdiven çıkarken ya da 
yemekten sonra kalbinin sıkışmasıyla kalp krizi korkusunu yaşamıştı. Bu 
durumda hemen bir kardiyoloji uzmanına başvurulmalıdır. Biz bu şikayet-
le gelen hastalarımızı önce muayenede dinliyoruz. Daha sonra hastanın 
elektrosu (EKG), sonra kalp ultrasonunu (EKO) çekerek, gerekirse EFOR testi 
yapıyoruz. Koroner kalp hastalığından şüphelendiğimiz zaman koroner an-
jiyografiyle kalbe giden damarlarda tıkanıklık olup olmadığına bakıyoruz. 

10 DAKİKADA BİLEKTEN ANJİYO
En kesin tanı koroner anjiyografi işlemi ile konuluyor. Anjio, teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte çok konforlu hale geldi. Eskiden kasıktan yapılan bu 
işlemi artık ülkemizdeki sayılı merkezle birlikte kol bileğinden rahatlıkla 
yapabiliyoruz. Bu işlem kol bileğinden sadece 5-10 dakikada tamamlanı-
yor. Birkaç saat sonra da taburcu etme imkanımız oluyor. Fakat kasıktan 
yapılan anjiyo işleminde kum torbası bağlayarak hastanın hareket kısıtlılı-
ğı oluyor ve hasta 1 gün sonra taburcu edilebiliyor. Eğer anjiyo işleminde 
kalbe giden damarlarda ciddi bir daralma görülürse aynı seansta balon 
yöntemi ile damarı açabiliyor. Damar yapısı uygun değilse ekip onayı ile 
by-pass ameliyatı için kalp-damar cerrahi kliniğimize gönderiyoruz.
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Bu sınavın bir anatomisini yaparsak 
karşımıza şu noktalar çıkar.
1. Sınav iyi bir İngilizce dil bilgisini gerek-
tirmektedir. Bu bölüm alt yapı dediğimiz 
önceki safhada alınmış olmalı veya alın-
madıysa önce gramerin detaylı bir tekrarı 
yapılmaktadır.
2. Kelime bilgisi önemlidir. Sınav ilk baştaki 
5 tane kelime sorusundan ibaret değildir. 
Kelime bilgisi çok önemlidir. Sınavın başın-
dan sonuna tüm sorularda kelime bilgisi ge-
reklidir. Soru mantığına gelmek ve onu çöz-
meden önce o sorudaki kelimeleri bilmek 
şarttır. Yani önce kelime bilgisi sonra soru 
mantığını kavrama ve çözme gelmektedir.
3. Cümle bilgisi önemlidir. Sınav bizden çeşit-
li soru tiplerinde cümle bilgisini sınamaktadır. 
Eğer İngilizce cümle kuruluşları ve bağlaçları 
bilmiyorsak bunu yapmamız imkânsızdır.

4. Paragraf bilgisi önemlidir. Sınav bizden 
kompozisyon bilgimizin olup olmadığını 
sorgulamaktadır. Eğer daha önce yazma, 
paragraf bilgisi gibi teknik dersler alma-
dıysak, paragraftan makaleye giden yazılar 
yazmadıysak bu bölüm bizim için en zor 
bölüm olacaktır. Paragraf sorularının ÜDS 
deki oranı % 48 dir. Yani sadece okuma 
soruları değildir. 4 tip paragraf sorusunu 
kapsar. Dolayısıyla bu dört teknik bölüm ve 
10-12 soru tipi bilgisi çalışılmadığı sürece 
bu sınavlarda başarılı olmak imkânsızdır.

ÜDS’ de başarı için bir 
“mucize formül” ün 

olmadığını öncelikle 
belirtmeliyim. 

Bu bir eğitim sürecidir.

Bunun için üç yol vardır:
1. Bireysel Çalışma
2. Dershaneye gitme
3. Özel ders alma

“O zaman ÜDS-KPDS için ne yapılmalı?” 
sorusunu açıklamak gene bize düşüyor. 
Resmi eğitim sisteminde müfredatı olma-
yan bu “Sınav Sistemini” gene resmi kurum 
olan üniversiteler şart koşunca insanımız 
tabii ki bocalamaya başlıyor. Bence panik 
yapmaya gerek yok. Her şeyin bir çaresi 
olduğu hepimizce malum. Önereceğim te-
mel şartlar şöyle sıralanabilir:

İngilizceyi çalışmak için güçlü bir nedeni-
nizin olması gerekir. Kendinizi bu konuda 
sorgulayın.

KİM KORKAR 
KPDS VEYA 
ÜDS’DEN? 
En çok yapılan hatalar nelerdir?
KPDS-ÜDS’ de neden başarısız olunur?
Bu sistemde bir bozukluk mu var?

İngilizce öğretimini ikiye ayırmamız gerekiyor.
Bildiğiniz gibi, artık ülkemiz bir “Sınavlar Sistemi”ne dönüşmüştür. Her sınavında kendine göre sis-
temi ve zorluğu vardır. 2 aylık bir kurs bitirmiş bir kişinin bu sınavları vermesi çok zordur. Orta öğ-
retimde hazırlık görmüş veya 8-10 ay dil kursuna gitmiş kişiler KPDS-ÜDS hazırlık kurslarına veya 
kitaplarını çalışmaya başlayabilirler. Diğer grubun ise bu hazırlığı yapabilmesi çok zor ve işkenceli bir 
yoldur. Alt yapıları olmadıkları için “Sınav İngilizcesini” anlayamayacaklardır. Bu kişilerin KPDS kursu 
yerine bir hazırlık kursuna gitmeleri ve önce alt yapılarını (gramer dahil) tamamlamaları gereklidir.

A.Nejat ALPEREN
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• İngilizceyi nasıl çalışacağınıza 
karar vermek.
1.Kendi kendinize kitaplarla 
2.Ciddi bir kursa giderek 
3.Özel bir kurs grubuna katılarak

• İngilizce öğrenimini hayatını-
zın en ön planına çıkartmak.

• Bir takım zevklerinizden, meş-
guliyetlerinizden KPDS-ÜDS’yi 
verene kadar vazgeçmek. Önemli 
işlerinizi başkalarına devretmek.

• Azimle, durmak, yorulmak bil-
meden çalışmayı düzenli bir şe-
kilde günlük sürdürmek.

Bu dört nokta tamamsa artık bi-
raz da “nasıl çalışacağımızın” ay-
rıntılarına geçebiliriz. Ben buna 
“kişisel başarı sırları” diyorum ve 
bunu aşağıda maddeler halinde 
size sunuyorum:

BAŞARI SIRLARI
1. Çözüm mantıklarını anlaya-
cak şekilde yaklaşarak ÜDS ve 
KPSD’DE çıkmış soruları defalarca 
çözmeliyiz.
2. Düzenli olarak her gün belli sayı-
da kelimeyi soru ve cümle örnekle-
riyle öğrenmeliyiz. (Burada ezber-
lemek kelimesi kullanılmadı.)
3. Mümkün olduğunca farklı ve 
düzenli bir şekilde her gün bel-
li sayıda test sorusu çözmeliyiz. 
(örneğin 100 soru)
4. Çözdüğünüz soruların man-
tığını anlamadan yanlışlarınızın 
nedenini bulmadan diğer sorula-
ra geçmemeliyiz.
5. Temel gramer konularını tekrar 
ederek iyi bir kaynaktan çalışma-
lıyız. (dergi-kitap)
6. Sınavdan önce zaman tutarak 
(2,5 saatin altına indirmeye çalı-
şarak) sınav oluyormuşçasına 80-
100 soruluk 20-30 tam deneme 
sınavı çözmeliyiz.

7. ÜDS-KPDS’ deki başarıyı bir hedef kabul ederek test çalışmalarını günlük yaşantımızda birinci 
sıraya oturtmalıyız.
8. Başarısızlığınızı bir takım başka nedenlere bağlamayarak (sistem veya zorluk) bu duruma 
daha tarafsızca yaklaşmalıyız. Nedenlerine mutlaka inmeliyiz.
9. Test sorularını kolay - zor diye ayırt etmeden hepsini yeterince önemseyerek ciddi ciddi 
çözmeliyiz.
10. Kendimize hep “ben bu işi seviyorum ve mutlaka başaracağım” telkininde bulunmalıyız.

Sevgi ve Saygılarımla,
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Birey Eğitim Kurumları, 
Bir öğretmen kuruluşu...

Yıllarını dershaneciliğe vermiş, uzmanlıklarını verdikleri eserlerle kanıt-
lamış öğretmenler tarafından kurulan bir özel öğretim kurumu...
Bilginin, birikimin ve emeğin her şeyin üstünde olduğuna inanan ve bu 
değerler üstünde yükselen bir kurum...
Gücünü kalite ve disiplinli çalışmayla elde edildiğine inanan, eğitim-
öğretim ilkelerini "öğretmence" belirleyen ve hiçbir kaygıya kapılmadan 
ödünsüz uygulayan bir öğretmen kuruluşu...
Özel öğretimdeki standartları yükseltip, öğrenciyi ve veliyi yönlendir-
mede, durum ve olaylara sadece "eğitimci" gözüyle bakarak rehberliğe 
çağdaş, güncel, gerçekçi ve işlevsel boyutlar kazandıran bir kurum...
SBS YGS - LYS Sınavlarının temel bilgi ve kavramları belirli bir sürede 
kullanma ve yorumlayabilme yeteneğini ölçen sınavlar olduğu gerçe-
ğinden hiç ayrılmadan tüm yayınlarını bu çizgide kendisi hazırlayan, 
öğretim etkinliklerini YGS-LYS /SBS gerçeğine göre biçimlendirip uygu-
layarak toplam kaliteyi yakalayan ve ulaştığı noktayı hiçbir zaman yeter-
li görmeyen, öğretmenliği, çağdaş yorumlarla ulusallıktan evrenselliğe 
uzanan Atatürkçü çizgide, profesyonel iş disiplini içinde, bir sanatçı titiz-
liğiyle ve sevgiyle icra eden bir öğretmen kuruluşu...
Bilgi'nin, hiç kıskanılmadan paylaşılacak en yüce ve tek değer olduğu-
nu özümseyen ve tüm öğretim kurumlarını bir büyük bütünün parçaları 
olarak gören, başarıyı, "birey, okul, dershane, aile ve çevre"nin katkılarıyla 
elde edilen kolektif bir sonuç olarak değerlendiren bir kurum...

Birey Eğitim Kurumları, 
Tam bir öğretmen kuruluşu...

EĞİTİM KÖŞESİ
ETKİN ÖĞRENİM SİSTEMİYLE 
KAZANMAYI GARANTİ EDEN DERSHANE

BİREY DERSHANESİ

Ufuk KARAÇUR - Kurucu Müdür
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Sevgili Öğrenciler
        Coğrafyanın araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı 

sebep sonuç ilişkileridir. Dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim ve doğal 
bitki örtüsü, yerşekillerinin oluşum ve etkileri, nüfus ve yerleşme, doğal ve beşeri 
olayların tanınması ve insanlar üzerindeki etkilerini araştırır. Genel olarak coğrafya 
sorularının yapılabilirlik oranı yüzde yetmiş  (%70) olsada geriye kalan yüzde otuz 
(%30)'luk kısım çok iyi öğrencilerin yapabileceği tarzda sorulardır. Bu yüzden coğ-
rafya dersine ait ön yargılar yıkılmalı ve o yüzde otuz (% 30)'luk kesimle beraber 
başarı yakalanmalıdır. Tablo ve grafik soruları şıklarla ilgi kurularak yapılmalı ve soru 
kökündeki önermlere dikkat edilmelidir. Örneğin tablo ve grafikte oran verilmişse, 
seçeneklerde buna dikkat etmeliyiz. Çünkü oran ile miktrar farklı şeylerdir. Buna ör-
nek olarak üretim ile verimin aynı şeyi ifade etmediğini söylemek doğru olur. Her 
derste olduğu gibi coğrafya dersi  de ayrıntılı bir şekilde  çalışma ister. Farklı kaynak-
ların yanında "Atlas ve Haritalar" coğrafya dersi için vazgeçilmez unsurlardır. Dün-
yamızı, ülkemizi, yaşadığımız şehri hatta köyümüzü bile tanımak için coğrafya’ ya 
ihtiyacımız vardır. Unutmayın ki en güzel geceler yıldızlı gecelerdir…      

Tarih Dersine Çalışma;
Derste; Bütün sözel derslerde olduğu gibi tarih dersinde de öğrenci derste işlene-
cek konulara önceden  ön hazırlıklı olarak gelmelidir. Öğretmenin dersi işlemesi 
esnasında konu kavram ve terimlerle ilgili olarak ÖSS ve SBS ile paralel olmak 
üzere pratik uyarılar, önemli ayrıntılar ve ilgili ip uçları dikkate alınmalıdır.
Bireysel Çalışmada; Dersten sonra işlenmiş konuya yönelik genel tekrar yapılmalı 
çeşitli kaynaklardan değişik sorular çözülmeli ve kesinlikle ezbercilikten kaçınıla-
rak olayın mantığı yakalanmaya çalışılmalıdır.çıkan sorular incelenerek aralarında 
ilişki kurulmalı ve sorularda değişiklik yapılarak  sorular üretilmelidir.
Tarih Dersine Ait Soruların Özellikleri
- Paragraf soruları cevabı paragrafta bulunan yorum istenilen paragrafla seçenekler 
arasında bağlantı kurulması gereken sorulardır.
- Öncüllü sorular birbirine çok yakın, çeldirici seçeneklerin yer aldığı, analiz gücüne, akıl 
yürütme ve dikkatli okuyarak soru kökünde istenilene ulaşma gücünü ölçen sorulardır.
- Bilgi soruları öğrencide var olan daha önce aldığı bilgilerin doğruluğunu ölçmeye yarar.
- Dikkati ölçen sorular ise öğrencinin doğru cevabı  dikkat ve doğru bilgiyi kullanarak 
bulmaya yönelten sorulardır.
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HAYAT DERSİ
GÜLTEN UĞURLU

Basım Tarihi: Temmuz 2010
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 282
Yapı Kredi Yayınları 

Etiket Fiyatı: 21,00 TL

SABIR TAŞI
SADIK ÇUBEK

Basım Tarihi: Temmuz 2010
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 270
Kavis Yayınları

Etiket Fiyatı: 17,00 TL

PERA'DA YAĞMUR
ERHAN GÜLERYÜZ

Basım Tarihi: Temmuz 2010 
Türü: Şiir

Sayfa Sayısı: 90
Alfa Basım Yayım Dağıtım

Etiket Fiyatı: 8,00 TL

KRAL PARKI
PIRJO HASSINEN

Basım Tarihi: Temmuz 2010
Türü: Dünya Edebiyatı

Sayfa Sayısı: 396
AnemonYayınları

Etiket Fiyatı: 20,00 TL

SAMUR DEVRİ
AHMET REFİK ALTINAY

Basım Tarihi: Temmuz 2010
Türü: Tarih

Sayfa Sayısı: 208
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Etiket Fiyatı: 12,00 TL

SAKLI DUYGULAR
SARA SHERIDAN

Basım Tarihi: Temmuz 2010
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 408
Maya Kitap

Etiket Fiyatı: 20,00 TL

ONİKİ
JASPER KENT

Basım Tarihi: Haziran 2010
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 528
Can Yayınları

Etiket Fiyatı: 24,00 TL
Çevirmen : Sibel Sakacı

Napoléon, Rusya seferinde dayanılmaz kış koşullarına mı yenildi, yoksa işin içinde baş-
ka güçler de var mıydı? 
Rusya 1812 sonbaharında başa çıkılmaz bir düşmanla karşı karşıyadır: Napoléon 
Bonaparte'ın Büyük Ordu'su. Rus şehirleri Fransızlara birer birer teslim olmuş, İmpara-
torluğun kalbi Moskova'yı kurtarmak ancak bir mucizeye kalmıştır. Bir grup üst rütbeli 
Rus asker, son çare olarak Opriçniki adı verilen, Hıristiyan Avrupa'nın uzak köşelerinde 
efsane olmuş on iki savaşçının yardımına başvurur.
Sadece geceleri ve yalnız başlarına savaşan çete, koca bir savaşın kaderini değiştirir. 
Ancak Yüzbaşı Aleksey, çetenin yolu üzerindeki ölüm haberlerinden şüphelenir. Asıl 
karabasanın henüz başlamadığını kısa sürede anlayacaktır…
“Gerçek tarihî olaylar, sınırsız fantezi ve hiç eskimeyen halk hikâyeleri. Roman, esrarlı olayları, 
dehşet duygusunu ve tarihi inanılmaz bir ustalıkla birleştiriyor.”        Fantasy Book Review

SESSİZ TANIK
AGATHA CHRISTIE

Basım Tarihi: Temmuz 2010
Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 336
Altın Kitaplar

Etiket Fiyatı: 17,00 TL

MÖSYÖ İMAM
MEHMET OYAN

Basım Tarihi: Temmuz 2010
Türü: Anı

Sayfa Sayısı: 236
Doğan Kitapçılık

Etiket Fiyatı: 14,00 TL

KİTAP KÖŞESİ
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SİNE
VİZYON

Başlangıç
Inception

Tür : Bilim Kurgu/Gerilim/Dram/Gizem
Yönetmen : Christopher Nolan 
Senaryo :  Christopher Nolan  
Yapım : 2010, ABD/İngiltere
Oyuncular : Leonardo DiCaprio (Cobb), 
Ken Watanabe (Saito), Joseph Gordon 
- Levitt (Arthur), Marion Cotillard (Mal), 
Ellen Page (Ariadne)

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok ye-
tenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zih-
nin en savunmasız olduğu rüya görme 
anında, bilinçaltının derinliklerindeki 
değerli sırları çekip çıkarmak ve onları 
çalmaktır. Cobb’un bu ender mahareti, 
onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni 
dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. 
Aynı zamanda bu durum onu uluslarara-
sı bir kaçak yapmıştır. Cobb’a içinde bu-
lunduğu durumdan kurtulmasını sağla-
yacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri 
verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız 
“başlangıç”ı tamamlayabilirse. Mükem-
mel soygun yerine, Cobb ve takımındaki 
profesyoneller bu sefer tam tersini yap-
mak zorundadır; görevleri bir fikri çal-
mak değil onu yerleştirmektir.

Ajan Salt
Salt
Tür: Gerilim/Aksiyon ■ Yönetmen: Phillip Noyce ■ Senaryo:  
Kurt Wimmer ■ Oyuncular: Angelina Jolie (Evelyn Salt), Liev 
Schreiber (Winter), Chiwetel Ejiofor (Peabody), Yara Shahidi 
(Cleo), Zoe Lister Jones (Zoe Kinnally) ■ Yapım: 2010, ABD

Evelyn Salt, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir CIA ajanıdır. 
Ancak bir itirafçının onu Rus ajanı olmakla suçlamasıyla bağlılığı 
test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kul-
lanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt’ın masum 
olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüp-
heleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bıraka-
caktır; “Salt kimdir?” Phillip Noyce yönetmen koltuğunda ‘Saint’le 
iyi bir aksiyon çekebileceği konusunda kendini ispatlamıştı.

Deney
Splice
Tür: Bilim Kurgu/Fantastik/Gerilim ■ Yönetmen: Vincenzo 
Natali ■ Senaryo:  Vincenzo Natali, Antoinette Terry Bryant      
■ Yapım: 2009, ABD/Kanada/Fransa ■ Oyuncular: Adrien 
Brody (Clive), Sarah Polley (Elsa), Delphine Chanéac (Dren), 
David Hewlett (Barlow), Abigail Chu (Çocuk Dren), Brandon 
McGibbon (Gavin)

Clive ve Elsa bilim dünyasının iki süper starıdır. Uzmanlık alan-
ları DNA kopyalamak ve farklı canlıların DNA’larını birleştirerek 
hybrid yaratıklar yaratmaktır. Bilime olan aşkları da en az birbir-
lerine olan aşkları kadar güçlüdür. Ancak çalışmalarını artık bir 
adım daha ileriye taşımanın zamanı geldiğine inanmaktadırlar: 
insan DNA’sını kopyalamak. 

Son Hava Bükücü
The Last Airbender
Tür: Macera/Fantastik/Aile ■ Yönetmen: M. Night Shyamalan
■ Senaryo: Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko, M. Night 
Shyamalan, Michael Dante DiMartino (Kitap), Bryan Konietzko 
(Kitap) ■ Yapım: 2010, ABD ■ Oyuncular: Noah Ringer, Nicola 
Peltz, Jackson Rathborne, Dev Patel, Seychelle Gabriel 

Hava, Su, Toprak, Ateş… 
Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülkedir. Ateş Ülkesi’nin di-
ğerlerine karşı vahşice bir savaş başlatmasıyla bir anda herşey 
değişir. Koskoca bir yüzyıl geçtiği halde bu yıkım sürecini değiş-
tirecek en küçük bir umut belirtisi bile yoktur. Nickelodeon ya-
pımı animasyon televizyon dizisini temel alan The Last Airben-
der, Aang’ın hayatta kalma mücadelesinin açılış bölümüdür.

Zorlu Görev
Get Him To The Greek
Tür: Komedi ■ Yönetmen: Nicholas Stoller ■ Senaryo: Nicho-
las Stoller, Jason Segel ■ Yapım: 2010, ABD ■ Oyuncular: Rus-
sell Brand (Aldous Snow), Rose Byrne (Jackie Q), Jonah Hill (Aaron 
Green), Elisabeth Moss (Daphne Binks), Sean Combs (Sergio)

Yeni  ve hırslı bir müzik şirketi ünlü bir İngiliz rock yıldızını Gre-
ek Theater'da konser vermesi için Amerika'ya davet eder. Fakat 
bu o kadar kolay olmayacaktır. Piyasada kendini kanıtlamak ve 
yer edinmek için Aldous Snow'un (Russell Brand) tüm kapris-
lerine katlanmaya çalışan Aaron Green (Jonah Hill) zor ama 
keyifli anlar yaşayacaktır. Lars Ulrich'den Christina Aguilera'ya 
pek çok ünlünün misafir oyuncu olarak göründüğü film, keyif-
li bir müzik ziyafeti de sunuyor.

SİNEMA
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TEKNOVİZYON
Samsung S8500 Wave
Samsung’un kendi hazırladığı Bada işletim siste-
mi ve saniyede 3 Megabayt veri aktarımına ola-
nak sağlayan Bluetooth 3.0 teknolojisine sahip.
Özellikler;
» Samsung Bada İşletim Sistemi
» Bluetooth 3.0 desteği
» 3.3 inç genişliğinde, Süper Amoled 
kapasitif dokunmatik ekran
» 5.0 Megapiksel’lik otomatik odaklamalı 
ve flaşlı kamera
» 5.1 kanal ses çıkışı
» HD video kaydı ve oynatma özelliği
» Sosyal ağ siteleri Widgetları
» Dolfin Web Tarayıcı
» Sese ve harekete duyarlı ToucWiz 3.0 arayüzü
» 2 Gigabayt veya 8 Gigabayt dâhili bellek
» A-GPS desteği
» WMV, DivX,MPEG4 destekli video editör

Canon HF10
Canon’un Süper Seri Optik Görüntü Sabitleyicisi ve Hızlı 
Başlangıç’a kadar güçlü çekim özellikleri sunuyor. Üstelik 
anıları paylaşmanın ve arşivlemenin başka kolay bir yolu 
olan yeni Canon DVD Yazıcı DW-100 ile uyumlu.
Özellikler;
» Çift Flash Hafıza
» 16Gb dâhili hafıza üzerine 6 saat 5 dakika video kaydı
» Şık tasarım
» 1920x1080 Full HD kayıt
» Canon HD Kamera Sistemi 
» Ani AF ve Süper OIS Aralığı
» 3.1MP fotoğraflar
» Çok açılı Canlı LCD 

Nokia N97
Telefonun ilk dikkat çeken özelliği, QWERTY klavye-
ye  sahip olması. 3,5 inç  büyüklüğünde ve 640x360 
çözünürlük sunan dokunmatik ekran 16:9 formatında. 
N97'de bulunan 5 MP kamera sadece yüksek çözü-
nürlükte fotoğraf çekmeyecek, aynı zamanda DVD 
kalitesinde video  kaydına da izin verecek.
Özellikler;
» HSDPA
» Wi-Fi
» 32 GB dahili bellek
» microSD bellek kartı desteği
» 5 MP kamera 
» 36 saat ses çalma süresi
» GPS desteği
» N-Gage oyun modülü

LG BH200
Blu-ray ve HD DVD disklerde mükemmel görüntü kalitesi sunuyor. HD 
DVD interaktif özellikler için tam destek veriyor. Şık yüksek çözünürlük 
menü sitemi ve Blu-ray Profile 1.1’i. BH200, standart DVD’leri ve audio 
CD’leri de oynatabiliyor. Ayrıca veri CD’lerindeki MP3 ve JPEG dosyala-
rını da okuyabiliyor. BH200, atası olan BH100’ün üzerine bazı eklemeler 
yapmış. Artık; diskler daha hızlı yükleniyor, HD DVD ve Blu-ray disklerde 
mükemmel görüntü kalitesi var ve interaktif HD DVD özelliklerine tam 
destek veriyor. Diğer yandan hala kapatamadığı açıkları da var. Mesela 
yüksek çözünürlük audio desteği hala eksik, saniyede 24 kare çıkış ve-
remiyor ve DVD oynatımında rahatsız edici bir açık var. Bu durum da 
BH200’ü bir DVD oynatıcı olarak kullanmayı zorlaştırıyor.

Logitech HD Pro Webcam C910
720 piksel HD görüntülü konuşma, 1080 piksel full HD video kaydı, 
Logitech Fluid Crystal Teknolojisi, Facebook ve YouYube’a tek tıkla HD 
video kaydetme özellikleriyle HD olarak görüntülü konuşmayı, video 
kaydetme ve paylaşmayı 
gerçeğe dönüştürüyor. 
Logitech’in tüm HD 
webcamleri, her bir görüntülü 
konuşmanın ve video kaydının 
kristal berraklığında akıcı 
görüntüler ve zengin, gerçekçi 
renklerle gerçekleşmesini garanti eden Logitech Fluid 
Crystal  Teknolojisi’ne sahip. Taşınabilir HD Görüntülü 
Konuşma ve Video Kayıt İçin gittiğiniz her yere 
Webcam’inizin de gitmesini istiyorsanız  “Katla ve git” 
tasarımıyla taşınabilir Logitech HD Webcam size göre.
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Sennheiser HD 215
Çarpıcı ses karakteristiği ve ortam 
sesini mükemmel olarak 
yalıtabilmesiyle muhteşem 
bir ses kalitesi sunar.
Özellikler;
» Mükemmel stereo ses
» Uzun dinleme seansları için 
rahat kullanım
» Yüksek gürültü yalıtımı 
sayesinde düşük ses ile müzik 
dinleyebilme rahatlığı
» Tek kulakla dinleme yapabillmek için 
döndürülebilen kulaklık
» Kullanışlı koruyucu kılıf 
» Tek kulaklık tarafından bağlantı
» Rahat başüstü kısmı ve kulak pedleri
» Altın kaplama 1/4

Samsung R580
Samsung R580’de bulunan yeni nesil 
Intel® Core™ i5 işlemci gücünü en çok 
ihtiyaç duyulan yere yönlendirerek 
inanılmaz hızlı hareket ediyor. High 
Definition (HD) bir video yaratırken, 
dijital bir müzik parçası bestelerken, 
fotoğrafları düzenlerken ya da 
en son  PC oyunlarını 
oynarken R580, 
kullanıcıların kolaylıkla 
aynı anda birçok görevi yerine 
getirmesini mümkün kılıyor ve bugüne 
kadarki en yüksek düzeyde verimliliği sunuyor. 
Özellikler;
» Core i5-520M 2x 2.26GHz
» 4096MB
» 500GB
» DVD+/-RW DL
» NVIDIA GeForce GT330M 1024MB
» 4x USB 2.0/Gb LAN/WLAN 802.11bgn/eSATA
» HDMI
» ExpressCard slot
» 3in1 card reader (SD/SDHC/MMC)
» webcam (1.3 megapixels)
» 15.6" WXGA glare TFT (1366x768)
» Windows 7 Home Premium
» 2.60kg

JBL CREATURE II
Çarpıcı renkli ve kıvrımlı 
tasarımı ile 
salonunuzda, 
masanızda hem 
evinizin hem de işyerinizin havasını değiştirebilir. Creature 
II'de bulunan hoparlörler ve bas seslerini veren subwoofer son 
derece kaliteli ve canlı bir ses sunuyor. Sesleri başarılı biçim-
de süzmesi kalitesini ortaya koyuyor. Bilgisayarla kullanırken 
ekranda titremeyi engellemesi için özel bir kaplamayla çevri-
li. Dokunmatik tuşlarla da ses seviyesini belirlemek mümkün 
oluyor. Sesi açmak ve kapama ile tamamen kısma işlemlerini 
dokunmatik tuşlarla yapmak mümkün. Son ses ayarını hafızası-
na aldığı için her defasında tekrar ayar yapmak da gerekmiyor. 
Hoparlörlerin her biri 8 watt. Subwoofer ise 24 watt gücünde.

iPad
24.3 cm yüksekliğinde, 19 cm genişliğinde 
ve 1.34 cm kalınlığındaki iPad'in ağırlığı 
tercih edeceğiniz modele göre değişiyor. 
Eğer iPad'inizin sadece 802.11 a/b/g/n Wi-
Fi standartlarını desteklemesini istiyorsanız 
ağırlık 680 gramda kalırken, UMTS/HSDPA 
(850, 1900, 2100 MHz) ve GSM/EDGE (850, 
900,1800, 1900 MHz) bağlantı kabiliyet-
lerine de sahip olsun derseniz ağırlık 730 
grama yükseliyor. 9.7 inç boyutundaki ar-
kadan LED aydınlatmalı ekran 1024x768 
pikselde inç başına 132 piksellik (ppi) gö-
rüntü sağlıyor. Dijital pusula, cihazın yatay 
konum değişikliğini algılayan ivmeölçer ve 
ortam ışığı ayarlayıcısıysa iPad'in standart-
ları olarak göze çarpıyor.

Samsung UE55B7000 LED TV
LED TV’leri standart LCD TV’lerden ayıran en büyük özellik, gö-
rüntüyü oluşturmak için arka aydınlatma olarak bir floresan 
lamba yerine LED’lerin kullanılıyor olması. Ekranın arkasında ışık 
kaynağı olarak bir floresan lambanın bulunmaması LED TV’lerin 
LCD TV’lere oranla çok daha ince olmalarını sağlıyor. Samsung 
UE55B7000 LED TV  de çok ince tasarımıyla ilk bakışta dikkatleri 
üzerine çekmeyi başarıyor. Ön paneldeki düğmelerin çerçeve-
nin içinde bulunması ürüne ayrı bir şıklık kazandırıyor.  Dönebi-
len bir stant üzerine monte edilen televizyonun kumandası da 
son derece modern tasarlanmış ve menüler arasında gezinmeyi 
kolaylaştırıyor. Ayrıca ürünle birlikte gelen mini kumanda ile sık 
kullanılan basit işlemleri yapabiliyorsunuz. Mini kumandanın 
tasarımı da hem ilginç hem de ürünle uyumlu olmuş.

Samsung SCX-4500
Çok Fonsiyonlu Laser 

Yazıcı  600x600 dpi s/b 
baskı çözünürlüğü İlk 

Çıktı Alma Süresi 15 sn 
(stand by modunda) Baskı 

Hızı A4 kağıdında 16ppm'e 
kadar Emülasyon SPL Fotokopi 

Kopya Hızı A4 kağıdında 16ppm'e 
kadar İlk Kopya Alma Süresi 15sn 

(stand by modunda) Çoklu Kopya 1~99 sayfa, Zoom Oranı 
50~199% Tarayıcı Optik Çözünürlük 600 x 2400 dpi'a kadar 

Gelişmiş Tarama Çözünürlüğü 4800 x 4800 dpi'a kadar... 
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Balık Burcu  (19 Şubat - 20 Mart)
Eylül ve Ekim ayları da ilişkileriniz açısın-
dan son derece karışık geçebilir. Geçmiş-
te yaşadığınız ilişkilerinize yoğunlaşabi-
lirsiniz. Alacağınız kararlar hayatınızda 
dönüm noktası olabilir. Tatil zamanının 
sonuna denk gelen bu dönemde, sevgi-

ye olan ihtiyacınız artacak. Ani kararlardan ve tepkisel davranış-
larda bulunmaktan kaçının.

Kova Burcu  (21 Ocak - 18 Şubat)
Fırsatlar ayağınıza kadar gelebilir ve bu 
dönemde işinizi büyütebilirsiniz. Yeni 
çalışma alanlarına yönelebilirsiniz. Ey-
lül ayı içerisinde iş ilişkilerinizde bazı 
kopmalar oluşabilir. Ekim ayı içerisinde 
ise geçmişle ilgili işler gündeme gele-

bilir.  Karamsar olmayın. Geçmişte almanız gereken fakat ala-
madığınız bir para varsa, bu dönemde alabilirsiniz.

Terazi Burcu  (23 Eylül - 23 Ekim)
Burcun ilk 10 günlük devresinde doğanlar 
kendilerini şanslı ve keyifli hissedecekler. 
İdeallerinize ulaşmak için kararlı çalışma-
lar yapacaksınız. Hayal gücü gerektiren 
alanlarda son derece başarılı girişimlerde 
bulunabilirsiniz. Burcun üçüncü 10 gün-

lük devresinde doğanlar önemsedikleri kişilerin desteğini alacak 
ve isteklerini ortaya koyabilecekleri fırsatlarla karşılaşacaklar. 

Yay Burcu  (23 Kasım - 21 Aralık)
Yeni bir işe başlamak yerine elinizdeki-
leri bitirmeniz daha uygun görünüyor. 
Eylül ayından itibaren artan ihtiyaçları-
nız yüzünden zorlanabilirsiniz. Harca-
malarınıza özen gösterin. Ani kazançlar 
ve ani kayıplar ortaya çıkabilir. Bu yıl 

karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanmak için gayret 
göstermelisiniz. Enerjiniz yükseliyor.

Akrep Burcu  (24 Ekim - 22 Kasım)
İlginç ilişkiler ve kaçamak aşklar yaşabilir-
siniz ancak sabırsız ve tahammülsüz dav-
ranmamaya özen gösterin. Özellikle Ekim 
ayının 13’üne kadar olan dönemde duygu 
ve düşüncelerinizin derinleşeceği, ilişkini-
zin geçmişini düşüneceğiniz ve istekleri-

nizi belirleyeceğiniz bir dönem olacak. Sevdiğinizle evlenmeyi, 
birlikte yaşamayı veya çocuk sahibi olmayı düşünebiliriniz.

Oğlak Burcu  (22 Aralık - 20 Ocak)
İlişkinizde meydana gelen gelişmeler 
duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak için 
sizi zorlayacak. Eylülün ortalarından iti-
baren gergin davranışlarda bulunmaktan 
ve sevdiğinizi zorlamaktan kaçınmalısı-
nız. Karamsar ve olumsuz duygular içine 

girebilirsiniz. Dış dünyada kendinizi belirli bir mesafe koyarak 
ifade etmekten hoşlansanız da olumsuz bir süreç.

Başak Burcu  (23 Ağustos - 22 Eylül)
Eylül ve Ekim ayları da ilişkileriniz açı-
sından son derece ilginç ve hareketli bir 
dönem olacak. Eylül ayı ilişkiler açısın-
dan oldukça zorlanacağınız bir dönem. 
İsteklerinizi gözden geçireceksiniz. As-
lında özgür ve rahat olmayı istemenize 

karşın bir anda kendinizi ilginç aşk maceralarına atılırken bu-
labilirsiniz. Bu tarihler yeni bir aşkın müjdecisi olabilir.

Aslan Burcu  (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Saygın kişilerin dikkatini çekecek, çevre-
nizde istediğiniz etkiyi uyandırmayı başa-
racaksınız. Yabancı ülkelere gidebilir veya 
oralardan gelen kişilerle yeni iş imkânları ya-
ratabilirsiniz. Ortak girişimlerinizle ilgili bazı 
engellerle karşılaşabilirsiniz. Devam eden 

iş ilişkilerinizde bazı kopmalar meydana gelebilir. Eylül döneminde, 
geçmişte almanız gereken fakat alamadığınız bir parayı alabilirsiniz.

Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)
Geçen ay Uranüs’ün ve Jüpiter’in etkisi ile 
koçların hayatı bir hayli yoğun tempoda 
geçti. Temmuz sonundan itibaren transit 
marsın terazi burcunda Satürn’le kavuşu-
mu ile birçok koç burcu sağlık sorunları 
başta olmak üzere bir hayli olumsuz ko-

nuyla mücadele etmek zorunda kaldı ve bu hassas süreç eylül 
ortalarına kadar devam edecek.

İkizler Burcu  (21 Mayıs - 21 Haziran)
Venüs ve Mars güneşinize üçgen açıda 
ve kapınızda aşk var. Bu arada sizden yaş-
ça büyük kişilerde ilginizi çekebilir ve bir 
anda kendinizi o kişinin kollarında bula-
bilirsiniz. Uzun soluklu ilişkilere merhaba 
deme zamanı  ve geçmişte sizi yaralayan, 

olumsuz izler bırakan kişiler şimdi başları önünde karşınıza çı-
kabilir ve sizde yeniden başlama kararı alabilirsiniz.

Boğa Burcu  (21 Nisan - 20 Mayıs)
Diğer zamanlara göre daha sabırlı ve sağ-
lam adımlar atıyorsunuz. Geleceğe dair 
ve şimdi Satürn’le kavuşum yapan Venüs 
ve marsta bu etkiyi en yükseği çekti. Gü-
cünüzün doruğundasınız. Telefonunuz, 
bilgisayarınız bozulabilir, beklediğiniz ha-

berler gecikebilir. Sakin olun ve iletişim araçlarınıza iyi davranın. 
Merkür’ün etkisi geçince sorunlar kendiliğinden çözülebilir. 

Yengeç Burcu  (22 Haziran - 22 Temmuz)
Ağustos ayında üstleriniz veya patronu-
nuzla iyi ilişkiler içinde olacak ve yaptığı-
nız işlerle kendinizi ortaya koymayı ba-
şaracaksınız. Grup çalışmalarında verimli 
olacaksınız. Eylül ayında finansal durumu-
nuzla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 

Gelişmeler istediğiniz hızda olmadığı için gerilim ve huzursuzluk 
duyabilirsiniz. Gelir-gider durumuzu çok iyi hesaplamalısınız.
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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
323 12 22
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
Yakapark
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

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

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

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
350 13 32

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

352 53 51
341 24 58
241 61 16

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

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

Kaldırım Cafe
Nirvana Kafe
Black Garden

Güzellik Merkezleri

Kuaför Salonları

Kafeler

Büsan Org. San.
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