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Küçük bir tezgâh olsa bile artık benim de bir işyerim vardı. 2 yıl içeri-
sinde Pazar yerlerinde tanımadığım kişi kalmamıştı. Herkes de beni 
tanımış ve sevmişti. Tüm bunlar küçük bir termosla başlamıştı, şimdi 
ise yardımcı bir eleman ihtiyacı duyacak kadar büyütmüştüm işimi. 
Yine her zamanki gibi sabah çayım demlenene kadar termos çayım-
dan 35 bardaklık çay veriyordum ve tostumu yapıyordum ama yine 
de hepsine yetişemez olmuştum. O sıralar Konya’ya gelen akrabam 
Orcan’a iş teklifinde bulundum ve kendisi seve seve teklifi kabul etti. 
O günün parasıyla Orcan’a aylık 300 bin lira verecektim. 

Sabit tezgâhı kurunca artık ilçelerdeki Pazar yerlerine gitmemeye 
başladım. Artık Konya’nın belirli yerlerine kurulan pazarlara gidiyor-
dum. Bunlar; Pazartesi, Binkonut -Salı, Uğurlu - Çarşamba, Aydınlık- 
Perşembe, Nalçacı- Cuma- Saman pazarı, Cumartesi, Pazar-Dum-
lupınar pazarlarıydı. Sanki tezgâhımla küçük bir lokanta olmuştum. 
Keyifliydim çünkü iyi para kazanıyordum. Ama yine de çok zor hava 

şartlarında çalıştığımız oluyordu. Çetin kış günlerinin yanında kavu-
rucu yaz günlerinde de müşteri memnuniyetini gözetmeye çalışıyor-
dum. 

Yaz aylarında müşterilerim tostun yanında çay yerine çoğu zaman 
soğuk içecek olup olmadığını sormaya başlamıştı. Bir gün 1 kilo yo-
ğurttan ayran yapıp müşterilerime ikram edip onların memnuniyetini 
alınca evden tedarikli gelmeye başladım. Annem ve yengem ayranı 
hazırlarlardı. Ayrıca buzdolabındaki buzları da alıp sabah Pazar yeri-
ne giderdim ve ayranımı saat 11.00 den sonra satmaya başlardım. 
Günde 200’e yakın ayran, 1000’e yakın çay ve 50 ekmeğe yakın tost 
satardım. Bunun yanında tabi ki fotoğraf çekimini de ihmal etmiyor-
dum. 

Bir gün evimizin karşısında inşaat vardı babam ve ağabeylerim 
sohbet, ederken pazardan elde ettiğim kazancın zamanla aynı ka-
lamayabileceğini hatırlatıp, paramı değerlendirmem için bir dükkân 
almamı tavsiye ettiler. Yer bile göstermişlerdi. 
Aklıma yatmıştı bu durum. Benim olumlu tavrımı gördükleri için ben 
pazardayken dükkânın pazarlığını inşaat sahibi Ali Dilişen ile yapıp 
bitirmişler ve ben 17 milyon liraya dükkânımı almıştım. 17 metrekare-
lik dükkânımın bir de bodrumu vardı. Aynı zamanda evime de yakın 
olması benim için çok avantajlıydı. Yalnız ben dükkânı kiraya verme-
ye pek sıcak bakmıyordum. Onun yerine burada çay ocağı açabi-
lirdim. Bu fikrimi ziraat fakültesini yeni bitirmiş ve iş arayan Nesim 
abime açtım. Dükkânda kendisi durursa böyle bir işe girebileceğimi 
söyleyince o da kabul etmişti. 

Konya’ya geleli 2 yıl olmuştu. Geldiğimde hiç kimseyi tanımıyordum. 
Konya’yı da hiç bilmiyordum. Pazar yerlerini evimizin yakınında tren 
yolunu takip ederek buluyordum. Termosla çay satmaya başladığım-

DEĞİŞENLER -3DÜNDEN  BUGÜNE

Gökten zembille 
inmedim...

Hayatı çok zorluklarla 
kazandım...
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da kendime hedef koymuştum ve kısa sürede bu hedefimi gerçek-
leştirmiştim. Artık termosum, bir Pazar arabam, bir dükkânım ve de 
çalıştırdığım elemanım vardı.

Bir yandan da fotoğraf çekme işini yürüttüğüm için artık askerden 
getirdiğim fotoğraf makinesini değiştirmenin zamanı gelmişti. Beta 
Color’a gittiğimde iş yeri sahibi Ali abiye bu düşüncemi açtım. O da 
bana haftalık vermek üzere motorlu kiwonson bir fotoğraf makinesi 
vermişti. Güzel bir fotoğraf makinem olmuştu, devamlı yanımda ta-
şıyordum. Bütün bu yoğun temponun ardından haftanın bir gününü 
kendimize tatil ilan etmeliydik. Hangi günü yapabiliriz diye düşünür-
ken, en uygun günün Cuma günü olduğuna karar vermiştim. 

Çünkü Cuma günü sabah beşte Pazara gittiğimde ben yine hazırlık-
larımı yapıyordum ve pazarın kurulmasını bekliyordum. Pazar esnafı 
evde kahvaltılarını yapıp saat onda geliyorlardı. Dolayısıyla fazla satış 
yapamıyordum. Bu yüzden Cuma günü tatilimiz olarak kabul ettim. 
Elemanım tatil yapmasına rağmen ben yine de tatil yapmıyor o gün-
lerde dükkânımda duruyordum. Büfe olarak işlettiğim dükkânıma 
dostlar “Mola Büfe” ismini vermişlerdi. Kolalarımızı getiren arkadaşlar 
da tabelamızı getirmişti. Artık havaların çok soğuk olduğu ve yolların 
kapandığı günlerde dükkânımda çalışıyordum. Fotoğraf işlerini de 
buradan takip ediyordum. Ehliyetim yoktu ama işlerim çok yoğundu. 
En azından bisikletim olması benim için iyi olacaktı. Konya’yı da tanı-
maya başlamıştım. Bir yandan çay servisiyle takas olacak şekilde bir 
bisiklet aldım bir yandan da ehliyet kursuna yazıldım. Böylece yeni 
yerleri gezme ve yeni insanlarla tanışma imkânı buldum. Konya’ya 
gelişimin 2. yılında artık ayakları yere basan biri haline gelmiştim. 

Bir Ramazan ayında Pazara çıkıyordum ama herkes oruç tuttuğu için 
çay servisim yoktu, sadece fotoğraf çekiyordum. Esnaftan bana bir 
teklif gelmişti o sırada. İftardan sonra İplikçi Cami ve kuyumcular çev-
resinde tezgâh açıyorlardı ve benim de çay servisi yapmamı istediler. 
Ben de iftardan sonra oraya gidip sahura kadar onlara hizmet ediyor-
dum. Pazarda çay fiyatı 50 kuruş iken, esnafın isteği üzerine burada 
100 liraya satıyordum. Hatta hiç unutmuyorum oradaki dilenciler de 
benden çay istiyordu.

Ben, bardaklarımı alır götürürler, paramı alamam diye pek gönüllü 
değildim. Ama esnaflar vermemi isteyince onlara da çay servisine 
başladım. Baktım ki dilenciler bile esnaf gibi çalışıyor. Bunun üzerine 
onlarla da sohbete dalmıştım. Onların da kendilerine göre bir hedefi 
vardı. Bana anlattıkları çok ilginç hayat hikâyeleri vardı. Onların da fo-
toğrafını çektim. Gazeteci Ali abinin bana her zaman dediği “sadece 
fotoğraf çekme, bilgi de al”  sözleri aklıma gelince, o dilencilerin söy-
lediklerini de kaydetmeye başlamıştım. 

O çektiğim simitçi çocukların fotoğrafını da almayı ihmal etmedi. Çek-
tiğim fotoğrafları müşteri kazanabilmek için çok uygun fiyata verdiğim 
için artık herkes benden fotoğraf çekmemi istiyordu. Ve ben günde 
36 pozu bitiremezken, iki 36 pozu bir günde bitirmeye başlamıştım. 

Bana göre fotoğraf bir sanattı ve ben bunu yapmaktan büyük keyif 
alıyordum. Gazeteci abinin benim fotoğraflarımı alıp beni ödüllendir-
mesinden de anlaşıldığı üzere bu işi iyi yapıyordum. 
 
Gökten zembille inmedim...
Hayatı çok zorluklarla kazandım...

Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez: Hayatında dert ve sıkıntı 
çekmemiş olan kişiler, mutluluğun kıymetini anlayamazlar.
Diğer yazılarımı bekleyin..................
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 Sema KAVAK
Psikolog – Psikoterapist -Aile Danışmanı
 Evlilik ve Çift Terapisti - Cinsel Terapist

www.semakavak.com   

SOSYAL MEDYA VE MEVLANA

Mevlana’ya bu sözleri hissettirecek, 
sonra da dile gelecek kadar hissiyatı 
maneviyatı yüksek, günlük ölümlük de-
ğil gerçek aşka bizlerin de hasıl olması 
temennisiyle… 

Bir yaşam felsefesinin katledilişine şahit 
oluyoruz farkına varmadan… Bir grafiti 
haline getirilen, içinde derin anlamlar 
barındıran o cümlelerin; bir aşkı, nefreti, 
ayrılığı, ölümü anlatmak için hali hazırda 
kullanıma hazır paket gıdalar gibi tüketi-
liyor olması can yakıyor… Belki hepimiz, 
güzel süslü şeylerle duygularımızı ifade 
edemiyoruz ama başkalarına ait şeyleri 
de tam da seni, beni yansıttığını düşüne-
rek yazmak çizmek çok da doğru gelmi-
yor.

Belki kullandığınız sözün arkasına önü-
ne size ait birkaç cümle, birkaç duygu 
ekleseniz bu kadar yok edici kırıcı incitici 
olmayacak. Artık kimin söylediği belli ol-
mayan bir söz bile daha etkin olsun diye 
Mevlana’ya, Şems’e atfedilmesi size ne 
kadar doğru geliyor… Mevlana dünya 
çapında tanınan, düşünceleriyle, yaşam 
felsefesiyle herkes tarafından merak edi-
len incelenen önemsenen saygı duyulan 
bir zad ve biz bu zad-ı muhteremin ema-
netine sahip çıkmak zorunda olan insan-
larken; her zaman olduğu gibi ilk yakıp 
yıkan, yok eden yine bizler oluyoruz. 
Şeb-i Aruz törenlerinin yaklaştığı bu dö-
nemde özellikle bu konuya ve önemine 
vurgu yapma isteğimde bundan. Özellikle 
sosyal medyada son dönemde insanların 
kendi duygu ve düşüncelerini, başkala-
rının yazdıkları çizdikleri üzerinden an-
latmaya çalıştıkları bir durum oluştu. Bu 
durum bizim üretmekten ne kadar uzak 
olduğumuzu, yorumlama irdeleme bece-
rimizin ne kadar sığlaştığını, dikkatimizin 
ve değer vermemizin ne kadar azaldığını 
ortaya koydu. Bir cümle içerisinde geçen 
“ÂŞIK” kelimesini, aşık olan gibi düşü-
nerek, “ABDAL“ kelimesini, aptal olarak 
yorumlayarak; yazım ya da söz söyleme 
sanatlarından Kinayeyi, Mecaz-ı Mürsel-i, 
Hüsn-i Talil vb. bilmeden anlamadan fark 
etmeden okuyup geçerek, bugün geldi-
ğimiz noktaya geldik.

Oysaki, ilkokuldan bu yana eğitim hayatı-
mızın içinde Atasözlerinin aslında ne de-
mek istediğini anlatan paragraflar yazar 
dururduk ki bu da bize, üç dört kelimeye 
sığdırılan bir dünyanın var olduğunu gös-
terirdi.

Yaşadığımız güncel hayat maalesef bizi 
bakıp, görmemeye; duyup anlamamaya 
o kadar alıştırdı ki; pırıl pırıl beyinlerimiz 
çocuklarımız bile sanattan, sanat aşkın-
dan, Allahtan ve Allah aşkından uzaklaştı. 
Biz kuralları öğrettik sanatta ya da inanç-
ta… Oysaki sanatın sağladıklarından, 
inancın huzurundan bahsetmiş olsaydık; 
gerçek sanatçılarla ve Allah aşkı ile yanıp 
tutuşanları görebilirdik… Çerçevelere 
sığdırılmış bir hayatı yaşamaya mecbur 
bıraktığınızda, düşünmeyen, sorgulama-
yan, kendini bulma çabasına girmeyen 
ruhu ölmüş nefes alan bedenler haline 
dönmemiz elbet kaçınılmazdı. 

Mevlana’nın da söylediği o değerli cüm-
leleri kalıp halinde insanların kullanma-
sına kızıyorum artık birileri dur demeli… 
Çünkü o bir tekerleme değil, şarkı sözü 
değil ki sadece tekrar edilsin, duyuldu-
ğunda kulağa hoş gelsin… Sözlerin içeri-
ğine uygun bir yaşam felsefesi bir duruş 
oluşturmak zorundasınız yoksa ezber-
lenmiş, tekrarlanmış cümlelerden öteye 
geçemezler ve ne kadar sık zamansız 
bir yerde gündeme düşerse o kadar da 
anlamını yitirirler ki artık sosyal medyada 
bu tür paylaşımların altında değer yitirtici 
yorumları bulmanız kaçınılmaz. O yüzden 
silkelenip kendimize gelelim, çevremiz-
dekileri uyaralım. Elimizde çok az kalan 
değerlerimiz ve değerlilerimiz var, onları 
da yitip bitince kıymetlendirmeyelim… 
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Konya  denince akıllara  Mevlana, Mev-
lana denilince de Konya gelir. 17 Aralık 
Mevlana törenleri yaklaşıyor. Yıllardır tö-
renlerimiz kapalı spor salonlarında yapıl-
maktaydı. Sanatsal etkinlikler ve törenler 
için kapasitesi yüksek bir alana ihtiyacımız 
vardı. Bu eksikliğimizde 1980’li yıllarda 
gündeme getirildi. 1989 yılında projesi 
yaptırılıp yarışmalarla karar verilen Kültür 
Merkezi’mizin 1989 yılında temeli atıldı. 
Ne yazık ki; inşaat yıllarca sürdü. Ödenek 
olmadığı için bitirilemedi. Hikayelere bile 
konu olmuştu. Ancak 4-5 hükümet deği-
şikliğinden sonra tamamlanabildi. Bu da 
Büyükşehir Belediyemizin başarısı…
   
Merkezimiz o günkü şartlarda ihtiyacımıza 
cevap verebiliyordu. O zamanlar Konya 
nüfus bakımından az bir şehirdi. Alanımız 
çok büyük olmasına rağmen kullanım açı-
sından yetersiz kalıyordu. Tekrar gözden 
geçirilip gün geçtikçe büyüyen Konya’mı-
za yakışır olmalıydı. Konya’da 3 büyük 
ilçemiz var. Artık ilçelerimiz bile kendi 
bünyelerinde kongre merkezleri yapıyor. 
Törenler Büyükşehir Belediyesi tarafından 
organize ediliyor. Bu törenler ve anmalar 
yıllardır aynı… Program aynı, konuşmacı-
lar aynı…Neden farklı bir şeyler yapılmı-
yor. Sanki Ahmet Özhan Bey’in tekelinde 
sürüp gidiyor. Ahmet Bey’de olmasa suna-
cak kimse kalmayacak. Kendisine şükran-
larımı iletiyorum.

Dünyanın her yerinden Mevlana ve Şems-i 
Tebrizi aşıkları gelip bu törenleri izliyor. 
Akşam programı izleyip, gündüzleri ise 
tarihi yerleri ziyaret ediyorlar. Konya’da 
10 gün geçiriyorlar. İlk gelenler heyecanla 
ve şevkle izleyip mutlu olarak bu güzel-
liklerin tadına varıyorlar. Bir kaç kez gelip 
izleyenler ise geçmiş yıllardaki törenin 
aynısını izlediklerinden sıkılarak çıkıyorlar.
Yeniliklere ihtiyacımız var. Zaman zaman 
düğünlerde ve otellerde sema gösterileri-
ne yer veriliyor. Belediyemiz bu kalitesiz 
görüntülerinde önüne geçti. Artık gösteri-
lerimiz cazibesini koruyacak. Törenlerimiz 
Konya’ya özgü özelliğini kaybetti. Acaba  
bu yıl Konya dışında da Mevlana anma 
törenleri yapılacak mı? Çünkü 3-4 yıldır 
İstanbul’da da yapılmaya başlandı. Bu da 
Konya’ya gelen ziyaretçi sayısının düşme-
sine sebep oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu tö-
renleri daha iyi şekilde organize edeceği-
ne inanıyorum. Kendisi azimli, başarılı ve 
saygın bir Başkan’dır. Kafasına koyduğu 
bir şeyin en iyisini yapar. Allah kolaylık 
versin. Konya Mevlana’mızı bizden uzak-
lara taşımayın. Mevlana bizim kalbimiz-
dedir. İnşallah hayırlısı olur. Törenlerin 
yalnızca Konya’da yapılmasını istiyorum. 
Mevlana törenlerine gelenlerin aynı hu-
şu’yu yaşayacağına inanıyorum. En azın-
dan Mevlana’yı tanırlar. Törenleri Dünya 
Konya’dan izlesin…

Mustafa Ceylan
İş Adamı

MEVLANA TÖRENLERİ
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Ben Büyüğüm, 
Egom Benden Büyük

Esra Kahveci
Endüstri Mühendisi

Bazı kesimler Fatih Terim’i imparator lakabıyla Türk fut-
boluna adeta dikte ettirmiştir. Ve bu dikte ettirmenin ce-
zasını maalesef sadece maddi değil, manevi anlamda 
da çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Çünkü kaliteli(!) Türk 
medyamızda Fatih Terim bir insan değil adeta bir Türki-
ye’ye bahşedilmiş bir varlıktır. E haliyle hocamız arkasını 
dönüp başarılarına bakmaksızın, kendini Dünya’nın en 
iyi teknik direktörü sanmakta, bunun akabinde her ay 
milyon dolarları kazanmaktadır. Peki bu milyon dolarlar 
sonucunda aldığımız başarı nedir? Tabi ki 2016 Avrupa 
kupasında olduğu gibi asansör takım olma unvanıdır. 
Hem de her maç sonu skandal primler alarak...

Peki neden herkes sözüm ona başarıyı ağzı kapalı bir 
şekilde izliyor? Kimsenin unutmayacağı, unutamaya-
cağı bir olayı paylaşalım. EURO 2016’da A Milli Takımın 
İspanya’ya 3-0 yenildiği maçın ardından TRT’de ekrana 
gelen ‘Pelin Çift’le Gündem Ötesi’ programında Türki-
ye Futbol Direktörü Fatih Terim’i sert sözlerle eleştiren 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ansızın A Milli Takım Teknik 
Direktörü Fatih Terim’i istifaya davet etti. Sonucunda ise 
Tarih Profesörümüz “futbol kitlelerin afyonudur” sözünü 
bir kez daha suratımıza vurarak, TRT tarafından tekrar 
yayına alınmamıştır. Çünkü maalesef ülkemizde futbol 
teknik direktörlüğü, tarih profesörlüğünden üstündür. 
Bir tarafın saatlik maaşı diğer tarafın aylık maaşına eşit-
ken, Fatih hocamız değil Tarih hocamızın kovulması çok 
da şaşılacak bir durum değildir. En azından mantıksal 
zekamız çalışıyor. Galiba bu yönden teselli(!) bulabiliriz. 

Peki Tarih Profesörünün eleştirisini bile hazmedemeyen 
bu büyük hocamız, nasıl bu hale geldi? Cevap verelim, 
ülkemiz dışında meşhur dönemde 4 sene üst üste şam-
piyon yapılıp, Avrupa takımlarında hiçbir varlık göster-
meksizin pohpohlanarak... 

Futbolculuk kariyerini anlattığı kitapta Pirlo’nun Fatih 
Terim’e ayırdığı kısımda dediği gibi “...Terim’in taktik 
bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı ba-
ğıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamı-
zı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun sürmedi... 
Belki böyle bir plan başka yerlerde işliyor olabilirdi ama 
Milan’da işlemezdi. İşlemedi zaten... Milan’da uzun 
süre görev yapamayacağı oldukça belliydi ve kısa bir 
süre sonra da kovuldu...” Bu sözler soğuk duş etkisi ya-
ratmış olacak ki, Mit dosyalarının dahi yer bulduğu spor 
programlarında Pirlo’nun sözü geçmedi.

Yanlış anlaşılmasın, Fatih Terim Türkiye’ye önemli ba-
şarılar kazandırmış spor adamlarından biridir. Ama asla 
tek değildir. Yanlış tam olarak burada başlamaktadır. 
Taraftarın ve bizlerin eleştirileri, alınan parayla ters 
orantılı bir şekilde büyüyen başarıyadır. Ve katiyen eleş-
tiriye tahammülü olmayan egoyadır.

Bir de Arda Turan meselesi var tabi. Arda’nın da ma-
alesef taraftarı protesto etmesi, en az hocanın onu 
kadroya almaması kadar hatalıdır. Türk milleti olarak, 
sağımıza solumuza döndükçe egoya çarpar olduk. Milli 
gururumuz Arda Turan “imamın dediğini yap, yaptığını 
yapma” sözüne çok aldırış etmemişe benziyor ki, im-
paratorumuzu eleştirdiğimiz benzer örneklere onda da 
karşılaşıyoruz. Haliyle bu iki ego çatışmasının arasında 
yine vergileriyle beslediği Milli Takımı, üzgün gözlerle 
izleyen milletimiz, bizler kalıyoruz. Maalesef...

Nihayetinde bu başarısızlıklar yadsınamaz bir gerçek 
iken, Türkiye Futbol Federasyonundaki bu ısrar nedir? 
diye insan merak etmektedir. Hele ki elimizde onlarca 
yetenekli Teknik Direktörler var iken... Umut ya! Fede-
rasyonumuz belki ‘Fatih hocanın maaşına kaç adet Tek-
nik Direktör çalıştırırız?’ hesabının içinden çıkamadıkları 
için suskunluklarını korumaktadırlar. 

Konumuz spor olunca ve başlıkta da ego kelimesini 
görüyorsak, bilelim ki bu yazıda Fatih Terim’den 
bahsedilecektir. Neden mi? Hepimiz gayet iyi nedenini bilsek 
de, yine de yazımıza devam edelim.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Meram ile Sakarya Elekt-
rik Dağıtım AŞ’nin (EDAŞ) Konya’daki 
Çağrı Merkezi açılışını yaptı. Açılışında 
yaptığı konuşmada en önemli unsu-
run müşteri memnuniyeti olduğuna 
değindi. Özellikle elektrik enerjisi ve 
elektrik dağıtımı anlamında Türkiye’nin 
bu değişim sürecinde eksiklerinin ne-
ler olduğunun farkında olan bir iktidar 
olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, 
şunları söyledi:

“Bunu çok daha mükemmel bir nokta-
ya taşımak için yakın dönemde sadece 
çağrı merkezleri anlamında değil, yak-
laşık 4 bin kişilik yeni bir istihdam ka-
pasitesiyle, teknik destek personeliyle 
arızalara, problemlere çok daha hızlı 
ve memnuniyeti üst düzeyde ortaya 
koyan bir hizmet anlayışıyla 21 dağıtım 
bölgemizin kıymetli şirketleri ve sahip-
leri üzerinde bu çıtayı daha yukarıya 
taşımaya söz verdik. 2011-2016 döne-
mindeki 5 yıllık süreçte yaklaşık 8.8 
katrilyonluk bir yatırımdan bahsettik. 
Ama 2016-2020 dönemindeki 5 yıllık 
dönemde bu ihtiyacın elzem olduğun-
dan hareketle bu yatırım bütçesini 18 
katrilyona çıkardık. Bu sadece dağıtım 
şirketlerinin yapacağı yatırım. TEİAŞ’ı-
mızın ana omurga sisteminde yapacağı 
yatırımlar bir kenara. Yaklaşık bir o ka-
dar biz yapacağız.”

Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini 
belirten Bakan Albayrak, “Türkiye’nin 
ötesinde bölgemiz ve dünya çok ama 
çok zor dönemlerden geçiyor. Ama 
şuna şahit olduk ki, özellikle son beş 
yılda yaşanan tüm bu süreçler Türki-
ye’yi her çıktığı cendereden daha da 

güçlendirerek ekonomik, siyasi veya 
stratejik anlamda daha da bir üst lige 
çıkaracak büyük tecrübelerle farklı bir 
noktaya taşıyor.15 Temmuz bu manada 
bu coğrafyanın, bu ülkenin kaderinde 
çok ama çok önemli bir tarih olarak 
şimdiden hepimizin, dünyanın hafızası-
na kazındı. 79 milyon olarak hiçbirimiz 
artık 14 Temmuz’daki insanlar değiliz, 
olmamalıyız da. 15 Temmuz’u hiçbir 
zaman unutmadan Türkiye’nin içinde 
bulunduğu tüm sorunlar ve sıkıntıla-
rın özelinde Türkiye’ye karşı oynanan 
oyunların çok ama çok net farkında 
olarak bugün, dünden çok daha fazla 
çalışmak zorundayız.” dedi.

Alarko Holding Genel Koordinatörü Ay-
han Yavrucu açılışını yapacakları çağrı 
merkezinin oldukça önemli bir aşa-
mayı temsil ettiğini belirterek “Enerji 
Bakanlığının önerileri doğrultusunda 
çağrı merkezimize yeni alınan 109 per-
sonelle birlikte şu anda 150 kişilik bir 
kadromuz hizmet vermektedir. Aylık 
olarak 150 ve 170 bin arasında çağrı 
alınmakta iken son alımlar sonrası aylık 
500 bin civarında çağrıyı karşılayabile-
cek kapasiteye ulaşmış oluyoruz” diye 
konuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da, 
“Sektörümüzün tüketici memnuniyeti 
için elini taşın altına koyduğuna şahit-
lik ediyoruz. İstihdama da katkı yapan 
çağrı merkezlerinin kaliteli hizmet an-
layışıyla hem vatandaşlarımıza hem de 
şirketlerimize kazandıracağına inancı-
mız tamdır” dedi.

Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altun-
yaldız ise, “Bugün 9 çağrı merkezinden 
birinin Konya’da açılıyor olmasını mem-
nuniyetle karşılıyorum. Konyalı vekille-
rimiz ve Konyalı hemşerilerimiz adına, 
Mevlana şehri adına sayın Bakanımıza 
ve Enerji Bakanlarına teşekkür ediyo-
rum. MEDAŞ ve TEDAŞ’ın hizmet kalite-
sini artıracağına yürekten inanıyorum. 
Bu vesileyle açılan çağrı merkezinin 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Albay-
rak ve protokol üyeleri tarafından çağrı 
merkezinin açılışı yapıldı. 

MEDAŞ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ AÇTI
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Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan, 
“Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sem-
pozyumu” ile anıldı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi ve Selçuklu Belediyesi tarafından 
organize edilen ve 30 Ekim’e kadar 
devam eden sempozyumda Necmettin 
Erbakan’ın siyasetçi, bilim adamı ve 
devlet adamı kimlikleri konuşuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu 
Belediyesi işbirliğiyle “Doğumunun 
90. Yılında Erbakan Sempozyumu” 
yapılıyor. Hafız Ahmet Çalışır’ın Kur’an 
tilaveti ile başlayan sempozyumda 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 
hazırladığı Necmettin Erbakan’ı tanıtan 
kısa film gösterildi. 

HAYATINDAN ÖĞRENECEĞİMİZ 
ÇOK ŞEY VAR 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, 
Necmettin Erbakan’ın yerli bir insan ol-
duğunu ancak hiçbir zaman yerel olma-
dığını ifade etti. Necmettin Erbakan’ın 
her zaman ülkesi ve İslam alemi için 
çalışmalar yaptığını belirten Sorgun, 
“İslam dünyasında onunla aynı zaman-
da başka ülkelerde yola çıkanlar, önleri 
kesildiğinde belki şiddete saptılar. Ama 
hocamız hiç bir zaman şiddete yönel-
medi. Onun hayatından alacağımız çok 
şey var. O bir mümin, bir mücahit ve o 
bir muvahhitti” ifadelerini kullandı. 

ERBAKAN HOCA TARİH YAZAN 
BİR DAVA ADAMIYDI 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek de konuşmasında Nec-
mettin Erbakan ile çalışma fırsatı bul-
duğu yılları anlattı. Başkan Akyürek, 
“Bazı insanlar vardır tarih onları yazar; 
bazı insanlar da vardır, onlar tarihi ya-
zar. Erbakan hocamız yeni nesillere 
de anlatmamız gereken, tarih yazan 

önemli bir mücadele insanı, büyük bir 
dava adamıdır. Ümmetin en önemli 
değerlerinden birisidir ve 20. yüzyıl 
hak ve hakikat mücadelesinde ve İs-
lam dünyasının hürriyetini kazanması 
mücadelesinde en önemli kilometre 
taşlarından birisidir. Hepimiz Erbakan 
hocamızdan çok şey öğrendik. Erbakan 
hocamız bir mektepti. Çok sayıda insa-
nın yetişmesine vesile oldu. Erbakan 
hocamızla Türkiye insanı Müslüman 
kimliğiyle hiç çekinmeden, utanmadan, 
her platformda var olmayı öğrendi. 
Müslüman kimliğiyle her yerde var olu-
nabileceğini bize ve dünyaya gösterdi” 
şeklinde konuştu.

BUGÜN 1969’DA BAŞLAYAN 
HAREKETİN ETKİSİNİ GÖRÜYORUZ 
Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih 
Erbakan da babasının akademisyen, 
yatırımcı, siyasetçi ve devlet adamı 
kimliğiyle Türkiye ve İslam alemine ka-
zandırdıklarını anlattı. Sempozyumun 
düzenlenmesinde emeği geçenlere te-
şekkür eden Erbakan, şunları söyledi: 
“Merhum Erbakan Hocamızın başlattığı 
Milli Görüş hareketi kısa sürede büyük 
ivme kazanmış, hareket, kısa sürede 
arzulanan hedefe doğru yol almıştır. 
Milli ve yerli söylemlerin, antiemper-
yalist duruşun meşruiyet alanını geniş-
letmiş, son derece güçlü ve yayılmacı 
bir etkiye sahip olmuştur. Günümüzde 
1969 yılında başlatılan bu hareketin ar-
tan etkisini görüyoruz. 

Milli görüş, 7 milyar insanı birleştiren, 
yeniden öze dönüş hareketi olarak sür-
dürülmüştür.” Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker, “Eğer 15 Temmuz’da bir kalkışma 
olduysa, bu kalkışmaya Anadolu halkı 
Cumhurbaşkanımız önderliğinde dur 
dediyse, bu dur deyişte rahmetli hoca-
mızın öğrettiği bilinç, aşıladığı milli du-
ruş mutlaka anılmalıdır, altı çizilmelidir” 

diye konuştu. Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Anadolu 
topraklarında İslam algısı oluşmasında 
Necmettin Erbakan’ın payının büyük 
olduğunu vurguladı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk siyasi 
tarihine ismini altın harflerle yazdıran 
Necmettin Erbakan’ın Türkiye ve İslam 
coğrafyasında iz bırakan önemli bir li-
der olduğunu söyledi. 

Programda Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Mahmut Hakkı Akın, 
Erbakan’ın yaşamı hakkında bildiri 
okudu. Büyükşehir Belediyesi Mevla-
na Kültür Merkezi’nde 30 Ekim’e ka-
dar devam eden sempozyumda; Milli 
Görüşün Temel Karakteristiği, Türkiye 
Siyaseti ve Milli Görüş, İktisadi Sistem 
ve Adil Düzen Fikri, Dünya Siyaseti ve 
Milli Görü, Milli Görüş ve İslamcılık, Mil-
li Görüşün Siyasal İletişimi, 28 Şubat 
Post Modern Darbesi ve Milli Görüş ve 
Mühendis ve Sanayici: Siyaset Öncesi 
Erbakan konuları ele alındı.

ERBAKAN HOCA BİR MEKTEPTİ
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Nurettin Bay

Cumhurbaşkanımız Konya’yı sever. Her 
gelişinde ya büyük bir müjde ile gelir, ya 
büyük bir hizmetin açılışını yapar. 

Evet son gelişinde de maddi değeri çok 
yüksek olan açılışlar gerçekleştirdi. 750 
milyon TL’si Büyükşehir’in olmak üzere 
toplam değeri 2 Milyar TL civarında açı-
lış yapıldı. (bir kısmı temel atma) 

Ancak Konya özellikle bu gelişinde bü-
yük bir müjde bekliyordu. Müjde 17 Ara-
lık’a kaldı sanırım. 

Konya’da birçok yatırım, birçok çalışma 
birçok gelişme oluyor elbet. Ancak son 
yıllarda ismine “yıldız proje” veya “çılgın 
proje” diyebileceğimiz yatırımlar yok. 
Metro projesi çılgın bir proje değilse de 
bir yıldız proje olarak değerlendirilebilir. 
Keza çevreyolu projesi, Antalya-Kon-
ya-Kayseri hızlı tren projesi, Konya-Mer-
sin hızlandırılmış demiryolu projesi, lojis-
tik köy projesi de birer yıldız projedirler. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Konya programında bu projelerden de 
bahsetmedi. Konya mitingi daha ziya-
de ulusal ve uluslar arası gündemin ön 
planda olduğu bir miting oldu. Reis, Re-
ferandum mitinglerinin ilkini Konya’da 
gerçekleştirmekle Konya’yı bir kez daha 
onure etti. Sanırım müjdeler bölümünü 
Şeb-i Arus’a bıraktı. 

Konya’nın “çılgın projesi” hiç şüphesiz 
dış kaynaklardan Konya Ovasına su ge-
tirilmesi projesidir. Bu arada Mavi Tünel 
yapılmış olmasına rağmen bağlantı ka-
nallarının henüz tamamlanmamış olma-
sından kaynaklanan sorunlar nedeniyle 
Ovanın henüz sudan yararlanmadığını 
ve yine müteahhitten kaynaklanan so-
runlar nedeniyle aynı kaynaktan şehir 

merkezine içme suyunun de getirile-
mediğini hatırlatmakta fayda var. Bu 
projelerin aksadığından Sayın Cumhur-
başkanımızın haberinin olup olmadığını 
bilmiyorum ama özellikle siyasilerin bu 
konuda özel çalışma yapmaları gerek-
mektedir. Ovanın da ovalının da sabrı 
tükenmek üzeredir. 

Mavi Tünel kendi içinde büyük proje 
olmasına rağmen, Konya Ovasındaki su-
layacağı toprakların miktarı devede ku-
lak misalidir.  Konya’nın da Türkiye’nin 
de en büyük meselelerinden biri yeraltı 
sularının derinlere çekilmesidir. Acilen 
Ova’ya dış kaynaklardan su temin edile-
mezse olan topraklarımızı da kaybede-
ceğimiz bir gerçektir. 

Bölge kaynaklarından ek su temin im-
kânımız neredeyse tükenmiştir. Bedeli 
ne olursa olsun Kızılırmak veya Karasu 
gibi büyük kaynaklar üzerinden proje 
çalışmaları yapmak gerekmektedir. Kon-
ya’nın “çılgın projesi” ancak bu olabilir. 

Son bir yıl içerisinde konu ile ilgili müjde 
“geldi-geliyor” denildi, ancak nedense 
beklenen açıklama bir türlü yapılamadı. 
Şimdi gözler 17 Aralık’ta.  Herkes Sayın 
Cuvmhurbaşkanımızdan yukarıda say-
dığımız “yıldız projeler” ile birlikte bu 
“çılgın projeyi” de açıklamasını bekle-
mektedir. 

Eğer konu ile ilgili bürokratlardan medet 
bekleniyorsa müjdenin gelmeyecek ba-
harlara kalacağından kuşkunuz olmasın. 
Bu proje için bürokratların söyleyeceği 
tek şey “efendim proje fizibil değil” ola-
caktır. Meseleyi bürokratlara bırakacak 
olursak 2023’e kalmaz buğday ithal et-
meye başlarız. Bu mesele bürokratların 
bakış açısıyla çözüme ulaştırılabilecek 
bir mesele değildir. Tıpkı 3. Boğaz köp-
rüsü gibi, 3. Havaalanı gibi, Kanal İstan-
bul gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın “bu 
proje yapılacak” kararlığı gibi bir karar-
lılık gerekmektedir. Aynı bürokratların 
yukarıda adı geçen  projeler için de ayak 
sürüdüğünden kuşkunuz olmasın. 

Eğer Ovaya büyük su kaynaklarından su 
temin edilmeyecek ise, KOP diye bir pro-
jeden bahsetmenin anlamı yoktur. KOP 
diye bir proje gelecekte de mevcudiyeti-
ni kuruyacak ve kızıl elmamız olmayı sür-
dürecek ise, büyük su kaynaklarından 
ovamıza su getirilmesi bir zorunluluktur. 
Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın 
engin basiretine, tavizsiz kararlılığına ve 
koşulsuz “yapınız” talimatına ihtiyacımız 
vardır. 

KONTV Genel Yayın Yönetmeni
TERAZİ
KONYA MÜJDE BEKLİYOR
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12.yüzyılda Konya’da yaşamış olsa da 
her devri, insana ait her durumu anla-
mış, geleceği görebilmiş ve hala bugü-
nün dünyasına seslenebilen bir filozof 
için bugün Konya’da yapılan faaliyetler, 
anma çalışmaları çok yetersizdir.

Konunun sadece turizm açısından değil, 
evrensel ve bilimsel bir bakış açısına 
da ihtiyacı vardır. Konuya eğilmeler ve 
çabalar “benim oğlum bina okur, döner 
döner yine okur”un ötesine gidememiş-
tir maalesef.

Mevlana görüş demektir, anlam demek-
tir, sanat demektir, astronomi demektir, 
müzik demektir, hatta kendi aurasında 
bir iklim, bir derinlik demektir. Mevla-
na gezilmesi, keşfedilmesi gerekli bir 
kıta demektir. Yeni bir göl, yeni bir ülke, 
yeni bir toprak parçası demektir. Bazen 
insanlar da tıpkı ülkeler gibi gezilebilir, 
keşfedilebilir. Bu nedenle başka ülkeler-
den gelen turistler çoğunlukla Konya’yı 
Mevlana olarak algılamaktadır. Başka ül-
kelerden kalkan uçaklar bir şehre değil 
bir filozof’a inmektedir. Bazen şehrin adı 
Mevlana olmaktadır. My way Mevlana.
Şeb-i Arus, Mevlana ile ilgili etkinliklerin 
en yoğunlaştığı bir tarihin adıdır. Düğün 
gecesi anlamına gelir. Mevlana ölümü bir 
düğüne benzetmiş ;Allaha kavuşacağı 
bir kapıdan geçmek olarak nitelemiştir.17 
Aralık 1273’te bu murat gerçekleşmiştir. 
Ve bu tarih Mevlana ile ilgili anma prog-
ramının asıl minvali tayin edilmiştir.

17 Aralık’ta tüm oteller dolup taşar, ertesi 
günse büyük bir sessizliğe bırakır yerini. 
Konya adeta suyu çekilmiş bir değirme-
ne dönüşür.18 Aralık’ta sanki tüm misafir-
ler gibi Mevlana’da şehri terk edip gider.
Bu nedenle 17 Aralık, Konya’nın Mevla-
na ile ilgili yaptığı çalışmaların bir vitrini 
haline gelmiştir. En yoğunlaştırılmış, en 
odaklanılmış bir tarih olarak öne çıka-
rılmıştır. Bir haftalık bir süreçte yapılan 
çalışmalar ise genellikle sema gösterileri 
ve Türk Tasavvuf müziği (Ahmet Özhan)
konserleri olarak konumlandırılmıştır.

Bu süreç çok verimli planlanmamakta 
adeta her sene birbirinin aynı etkinlik-
ler tekrarlanmaktadır. Bu da ne yazık ki 
beklentileri karşılamamakta, dünyanın 
dört bir tarafından gelen misafirleri hayal 
kırıklığına uğratmaktadır.

Bu tarihi yıldönümünde, başka şehir-
lerdeki Mevlana’yı anma etkinlikleri de 
benzer içeriklerde olup ayrıca Konyalı 
turizmciler açısından sahiplenici bir yak-
laşımla Konya dışındaki bu programlar 
eleştirilmektedir. Yani “Konya’nın Mevla-
nası” Konya’da anılmalı ve Konya’nın tu-
risti Konya’da kalmalıdır gibi. Ancak asıl 
mesele bu değildir.

Asıl mesele Mevlana’nın en doğru bi-
çimde, daha zengin içerikli etkinliklerle 
anılması, tanıtılması ,doğru projelerle 
ortaya konulmasıdır. Yoksa bu büyük 
değer, çok sığ faaliyetlerle ne yazık ki 
görünmez, bilinmez bir hale getirilmiştir. 
Nerdeyse gizlenmiştir.

Tek bir sözü bile bir insanın hayata ba-
kışını değiştirebilecek olan büyük zat ne 

yazık ki yaterince yansıtılmamış, nere-
deyse flulaştırılmıştır.
Hakkın arıya öğrettiğini aslan ve ejderha 
bilemez.
Ademoğlu dilinin altında gizlidir.
Köpek bile ilim öğrendikçe azgınlıktan 
kurtulur.

Yılan dolu bir dağa gidiyorsan yanında 
panzehir varsa korkma.(Mesnevi’den)

BİR KAÇ TESPİT
Mevlana müzesi bir türbe ve Mevlana ile 
ilgili eşyaların sergilendiği bir müze hü-
viyetindedir ve daha çok yerli turistlerin 
dua okumak ve bir anlamda kutsal bir 
algıyı duyumsamak için ziyaret ettikleri 
dini, tarihi bir mekan olarak algılanmak-
tadır. Yani konunun daha çok görsel
bir boyutu vardır, kültürel ve felsefi bir 
boyutu yoktur. Bu ziyaretler bir anlamda 
Mevlana ile kısmen bir tanışmadır ve asla 
gerçek bir tanışma hüviyetinde değildir.

Bu tarihi mekanda insanlar Mevlana’nın 
fikirlerini, yaşam felsefesini görememek-
te gerçek bir tanışma sağlanamamak-

MEVLANA’YI  
TANIMAK VE TANITMAK

Mevlana konusunda 
bugün gerçek bir 
sorumluluğa ihtiyaç 
vardır.
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tadır. Bunun dışında başka ülkelerden 
gelen turistler içinse müze bir son nokta-
dır. Fikirlerini, Mevlana’nın bakış açısını 
öğrenmiş başka ülke insanları bir de bu 
zatın yaşadığı toprakları görme isteğiyle 
gezilerinin son noktası olarak Konya’ya 
gelmeyi uygun bulmuşlardır.
Yani aslında Mevlana’yı gerçekten tanı-
mak sadece o devirde kullanılan eşyalar, 
giydiği hırkaları görmekle ya da sema 
gösterilerine konuk olarak, ney müziği-
nin eşliğinde mistik bir derinleşme ya-
şamakla değil; fikirleri ve bakış açısıyla 
tanımaktır.

Sadece eski Mesnevi el yazmalarını değil 
Mesnevi’nin anlam içeriğini; işaret ettiği 
yeri görmek ve hissetmektir. Bu, gerçek 
anlamda bir tanıma ve Mevlana keşfinin 
de önünü açacaktır. Farklı disiplinlerin 
kullanılacağı bir başka yapı, etkinlikler 
ve içerikler gerekmektedir. Yaşayan 
ve sık sık güncellenen ,içinde interak-
tif donanımların olduğu ;Mevlana’nın 
eserlerine işaret eden, farklı pencerele-
rin(kapıların) olduğu bir anlamda içinde 
sanat, kültür, müzik, tiyatro olan; sözle-
rin dikkat çekici efektlerle dikkatlere su-

nulduğu(dev ekranlarda ve farklı dillere 
tercüme edilerek) bir kreatif çalışmaya 
ihtiyaç vardır. Aslında uluslararası reper-
tuarlara ve enstürmanlara açık ,yaratıcı 
fikirlerin konuk olduğu bir sergi mekanı.
Tıpkı Guggen heim müzesi gibi. Bu tür 
bir proje hem Mevlana’nın bugünkü dün-
yaya güncellenmesini sağlayacak, hem 
de Konya’nın gerçek bir dünya kenti ol-
masının önünü açacaktır. Sadece turizm 
açısından değil, Konya’nın misyonu açı-
sından da yepyeni bir algı oluşturacaktır.
Gitgide daha da yerelleştirilen ve taş 
üstüne taş konulmayan etkinlikler yerini 
uluslararası modern algıya seslenen ve 
aslında gerçek Mevlana algısının inşa 
edildiği bir içeriğe bırakmalıdır.
Bir müzenin bir şehri nasıl değiştirdiği-
ne “Guggenheim etkisi” kavramı güzel 
bir örnektir. Bu, akıl edilmiş bir girişi-
min, çabanın şehirdeki turistik ve eko-
nomik ivmeyi

KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN 
BELİRLEYİCİ ROLÜ: BİLBAO EFFECT
(GUGGENHEIM ETKİSİ)
“Parmağıma değil işaret ettiği yere bak 
“diyen Mevlana’nın sadece parmağına 

bakmak gibidir bugünkü Mevlana mü-
zesini ve Mevlana Kültür Merkezi’ni gez-
mek.

Mevlana’yı tanımak ve onunla gerçek 
anlamda tanışmak için bir yol haritasına 
ihtiyacımız var. Ve bu anlamda, konunun 
çok uzman ellerde, çok gerçekçi bir ba-
kış açısıyla ele alınmasına ihtiyaç var. 
Mesnevi’deki ,Divan’daki olağanüstü 
söz ve mantığın canlandırılmasına ihti-
yaç var.

Tıpkı İspanya’nın artık eski önemini kay-
betmiş (eski demir endüstrisinin merkezi) 
Bilbao şehrini yeniden konumlandıran, 
mimari yapısı ve zengin içeriğiyle adeta 
dünyanın dört tarafından insanları çeken 
Guggenheim müzesi gibi, bir parlak fik-
re ve yaratıcılığa ihtiyacı var Konya’nın. 
Mevlana’nın.

Bu konunun Konya Büyükşehir Belediye-
si ve Kültür Müdürlüğünün dışında başka 
ellere ihtiyacı var.

Kültür Bakanlığı bir anlamda Türkiye’nin 
değeri olmuş olan Mevlana konusuna 
eğilmeli ve belirleyici bir rol üstlenmeli-
dir. Konu tesadüflere bırakılmayacak ka-
dar ciddi ve önemli bir konudur. Gerçek 
beklentilerin oluşturulması ve yapılması 
gerekenlerin planlanması hususunda ka-
rarlı bir süreç başlatılmalıdır.

Yeni bir mimari yapı ve en önemlisi bu 
yapının içini doldurabilecek bir donanım/
içerik oluşturulmalıdır. Gereken malze-
me elde mevcuttur. 

N.Yıldız Erdal
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Ülkemizde tarım arazilerin mirasçılar 
arasında paylaştırılması usulü, yıllar-
dan beri tarımın gelişmesiin önüne 
geçen nedenlerden biri olmuştur. 
Tarlaların paylaşılmasında mirasçılar 
arasında genellikle sorunlar yaşandı-
ğından, vatandaşlarımız her bir tar-
layı mirasçı adedince bölme yolunu 
tercih etmiştir. Özellikle tarla yüzöl-
çümlerinin fazla büyük olmadığı dağ-
lık bölgelerimizde bu durum yüzölçü-
mü komik, ekilip dikilmeye elverişli 
olmayan tarlaların oluşmasına sebe-
biyet vermiştir. Örneğin deden kalan 
5 dönümlük bir tarla önce 5 kardeş 
arasında paylaşılmış, 1 dönümlük 
parçalara ayrılmış, daha sonra baba-
nın da vefatı ile 2-3 kardeş/mirasçı 
arasında tekrar paylaştırılmıştır. Bu 
sebeple pek çok yöremizde “evlek” 
olarak tabir edilen, tek başına ekilip 
biçilmesi halinde masrafını çıkarama-
yacak tarlalar türemiştir. Bu durum 
tarımın gerilemesine, köyden kente 
göçün artmasına neden olan önemli 
faktörlerden birisidir.

Devletimiz, bu sorunu çözmek için 
bir taraftan arazi toplulaştırmalarına 
başlamış, diğer taraftan ise sorunun 
sebebini ortadan kaldırmak ama-
cıyla arazi kanunu yeniden düzen-
leyerek tarımsal toprakların belli bir 
metrekarenin altında bölünmesini 
yasaklamıştır. 30/04/2014 tarihli ve 
6537 sayılı Kanun’a göre, ülkemizde-
ki tarım toprakları niteliklerine göre 
bölgelere ayrılmış ve her bölge için 
belirlenen asgari büyüklüğün altın-
da bölünme yasaklanmıştır.  Asgari 
büyüklüğün tespitinde Bakanlık, en 
az bir çiftçi ailesinin o toprakla ge-
çinebilmesini esas almış ve iklim ve 
coğrafi şartları da nazara alarak be-
lirlemeyi yapmıştır. Buna Kanun’da 
“yeter gelirli tarım arazisi” denmiştir. 
Bu büyüklüklerin belirlenmesinde 
sulu arazi-kuru arazi, dikili arazi-ör-
tülü arazi gibi kıstaslar da gözönüne 
alınmıştır.

Kanun’a göre, tarımsal arazilerin 
bölünmesi hususunda mirasçıların 
öncelikle kendi aralarında anlaşma-
ları gerekmektedir. Anlaşma, miras 
açıldıktan sonra 1 yıl içerisinde yapıl-
malıdır. Bu süre içinde devir işlemleri 
gerçekleştirilmezse, Bakanlık devrin 

yapılması için Sulh Hukuk Mahkeme-
sinde dava açmaktadır.
 
Mirasçılar aralarında anlaşırken yine 
asgari büyüklüklere riayet etmek 
zorundadırlar. Yani, örneğin 10 dö-
nümlük bir tarlayı kafalarına göre 
bölüp parçalama imkanları yoktur. 
Öncelikle bulundukları yerin il-ilçe 
tarım müdürlüklerine gitmeleri ve 
bölge için geçerli asgari (yeter gelirli) 
büyüklüğü öğrenmelidirler. Bundan 
sonra şayet, asgari büyüklüğün al-
tında bölünme yapmadan paylaşım 
mümkünse bu şekilde paylaştırmayı 
yapmalıdırlar. 

Asgari büyüklüğün altına inmeden 
paylaşım yapılamıyorsa Kanun miras-
çılara birtakım imkanlar sunmuştur. 
Bu imkanlar kısaca, tarafların anlaşa-
rak bir ya da birden fazla mirasçıya 
taşınmazların devrinin yapılması; mi-
rasçılar arasında limited şirket kurul-
ması; mirasçılar arasında aile malları 
ortaklığı kurulması ve yine mirasçılar 
arasında kazanç paylı aile malları or-
taklığı kurulmasıdır. Miras açıldıktan 
sonra 1 yıllık süre içinde bu çözüm-
lerden hiçbiri sağlanamazsa Bakan-
lık Sulh Hukuk Mahkemesinde dava 
açmakta ve taşınmazların re’sen tak-
simini istemektedir.Bir sonraki yazı-
mızda da mirasçılara önerilen yollar 
hakkında bilgilendirme yapacağız.

Bekir AkıncıTARIMSAL TOPRAKLARIN  MİRASÇILAR
ARASINDA PAYLAŞTIRILMASINDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER - 1
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MEME KANSERİNDEN KORUNALIM Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı 

Meme kanseri siste-
mik bir hastalık olup, 

günümüzde kronik 
hastalıklar arasında yer 
alıp,  kadınlarda görülen 

kanser tipleri arasında 
birinci sırada yer al-

maktadır. Hayat boyu 
her 8 kadından birinin 

kansere yakalanma 
riski vardır. 

Meme kanseri, meme dokusunda-
ki hücrelerden gelişen kanserler-
dir. Meme dokusunun herhangi bir 
yerinden kaynaklanabilir. Genetik 
yapıda çeşitli faktörlerin ve normal 
yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan 
bozukluklar kansere neden olur. An-
cak meme kanserlerinin sadece %15-
20’lik kısmı ailesel ve genetik geçiş-
lidir. Hem anne hem baba tarafında, 
birinci ve ikinci derecede yakınların-
da meme kanseri olması önem arz 
etmektedir. Meme kanserlerinin % 
70-80’inde diğer nedenler ve risk 
faktörleri yer almaktadır.

Kadın cinsiyet ve yaşlanma meme 
kanseri için en önemli risk faktörleri-
dir. Beyaz ırkta sarı ırka ve siyah ırka 
göre daha fazla görülür. Siyah ırkta 
daha agressif meme kanseri tipleri 
görülür ve prognoz daha kötüdür. 30 
yaşından sonra ilk doğumunu yapan-
larda,18 yaş öncesinde ilk doğumunu 
yapanlara göre risk artmaktadır. İlk 
adetini erken yaşlarda görenler (12 
yaş ve altı) veya geç yaşta (16 yaş ve 
üzeri) görenlerde risk artmaktadır. 
Menopoz bilindiği gibi kadının adet-
ten kesildiği, doğurganlığının sona 
erdiği dönemdir. İleri yaşta (55 yaş 
ve üzeri) veya erken yaşta menopoza 
girme (45 yaş ve altı) meme kanseri 
riskini arttırmaktadır. 

Çocukluk dönemi ve ergenlik döne-
minde radyoterapi almış olmak ve 
yüksek doz radyasyona maruz kal-

mak riski artırmaktadır. En az bir yıl 
süreyle emzirmenin koruyucu etkisi-
nin olduğunu ve emzirme süresi art-
tıkça korunmanın arttığı çalışmalarla 
desteklenmektedir. Doğum kontrol 
haplarının uzun süre kullanımı meme 
kanseri gelişim riskini arttırmaktadır. 

Uzun boylu kadınlarda meme kan-
seri riski artmaktadır. Bunun nedeni 
bilinmemektedir. Menopoz öncesi 
dönemde aşırı zayıf kadınlarla, me-
nopozdan sonra idealin üzerinde ki-
losu olan kadınlarda meme kanseri 
riski artmaktadır. Menopoz sonrası 
dönemde aşırı kilolu beden kütle 
indeksi 30 ve üzeri olanlarda meme 
kanseri riski %30 artmaktadır.

Menopoz sonrası dönemde yağ oranı 
yüksek gıdalarla beslenme ile meme 
kanseri gelişimi arasında ilişki mev-
cuttur. Sebze ağırlıklı beslenmenin 
ise koruyucu etkisi vardır. Spor yap-
mama ve sedanter yaşam meme 
kanseri riskini artırmaktadır. Hafta-
da 1,25-2,5 saat tempolu yürümek 
meme kanseri riskini %18 oranında 
azaltmaktadır. Sigara kullanımı tüm 
kanserlerde olduğu gibi meme kan-
seri riskini artırmaktadır. Alkol tüketi-
mi kadınlarda östrojen hormonu dü-
zeylerini arttırdığı için kanser gelişim 
riskini arttırmaktadır. 

Annesinde, anne tarafından akra-
balarında, teyzesinde ve ve/veya 

kız kardeşinde meme kanseri olan 
kadınlarda meme kanseri gelişmesi 
riski normal toplumdan daha fazla-
dır. Yüksek sosyoekonomik seviyede 
meme kanseri görülme sıklığı daha 
yüksektir. Düşük sosyoekonomik 
seviyede ise görülme sıklığı daha dü-
şük olmakla birlikte mortalite (ölüm-
cül olma) daha yüksektir. 
Bazı risk faktörleri kadının kontrolü 
altındadır. Genel sağlık durumunuzu 
koruma amaçlı dengeli beslenme, 
zayıflama veya kiloyu koruma, sigara 
içmeme, alkol kullanmama, düzenli 
egzersiz gibi faaliyetlerde riski azaltır 
ve korur. Stresten uzak durulması ve  
morali yüksek tutmak hem kansere 
yakalanmayı önler hem de varsa aksi 
bir durum tedaviyi  olumlu yönde et-
kileyecektir.

Meme kanserinin en sık rastlanan 
belirtisi, memede ağrısız, zamanla 
büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. 
Ancak, hastaların çok azında ağrı da 
belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir 
olarak memede çekintiler, deride ka-
lınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da 
bozulmalar ve meme ucunun hassas-
laşması ya da içe dönmesi de dahil 
olmak üzere meme ucu belirtileri yer 
almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı 
ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya 
çıkmaktadır.
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Prof. Dr. Ali Acar
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Genelde 40 yaşından sonra, yaklaşık 
55 yaşa kadar geçen süre içinde gö-
rülen  ilk olarak adet kanamalarının 
düzensizleşmesiyle, daha sonraları 
ise kesilmesiyle biten bir dönemdir. 
Kadınlar yaklaşık hayatının üçte biri-
ni bu dönemde geçirmektedir; fakat 
artık insan ömrünün uzamasıyla bir-
likte bu geçirilen dönem de artmak-
tadır. Tüm dönemler gibi menopozda  
kadınlar için hayatın doğal bir evre-
sidir. 40 yaşından önce menopoz 
gerçekleşmesi durumuna ise erken 
menopoz denir.

Menopoz, olması gereken belirtilerin 
dışında, başka bir rahatsızlık olma-
dan yaşanabilir. Fakat bu şekilde bu 
dönemi geçiren kadınların sayısı ka-
dınların ancak dörtte biri kadarlık bir 
kısmıdır. Bu dönemde meydana ge-
len bazı değişiklikler kadının hayatını 
kötü etkileyebilir ve birçok hastalığın 
oluşmasına zemin hazırlar. Bu durum 
kadının yaşam kalitesini ve mutlu bir 
hayat sürdürmesini engeller. 

MENOPOZUN SEBEPLERİ
Yumurtalıklardaki hormon üretimi-
nin azalması sonucu adet kanama-
larında düzensizlik ortaya çıkar. Bu 
hormon üretiminin azalmasıyla vü-
cuttaki ısıyla ilgili alanlar etkilenir ve 
terleme, ateş basması gibi durumlar 
ortaya çıkar. 

Menopozun  asıl  sebebi kadınlık 
hormonları olarak bilinen östrojen 
ve progesteron hormonlarının azal-
masıdır. 40’lı yaşlardan sonra yu-
murtalıklarda bu hormonların üretimi 
iyice azalmaktadır. Bu da menopoza 
neden olmaktadır. 

Menopoz Belirtileri
1) Sıcak Basması
2) Gece Terlemeleri
3) Düzensiz Adet Görme
4) Vajina Kuruluğu
5) Cinsel İsteksizlik
6) Halsizlik
7) Duygusal Dengesizlik
8) Kilo Alma
9) Saç Dökülmesi
10) Uyku Bozuklukları
11) Konsantrasyon Sorunları
12) Depresyon, Kaygı ve Sinirlilik Hali

MENOPOZ TANISI
Menopoz bir anda ortaya çıkan bir 
durum değildir. Vücuttaki değişiklik-
ler başlar ve yıllar sonra kadın me-
nopoza girer. Yani bu geçiş dönemi 
20 yıl kadar sürmektedir. İlk başlar-
da yumurtlama azalır ve yukarıda 
klasik belirtiler içinde saydığımız, 
gece terlemesi, adet düzensizlikleri, 
ateş basması, gerginlik gibi belirti-
ler ortaya çıkar. Bu yakınmalar bir 
süre sonra artar ve adet kesilir. Bu 
dönem 5-6 aydan fazla sürerse dok-
tora başvurulmalı ve hormon testleri 
yaptırılmalıdır. Böylece östrojen ve 

FSH hormonlarına bakılır. Bunların 
vücuttaki seviyelerine bakılarak tanı 
konabilir. Ayrıca adet kanaması 1 yıl-
dır gerçekleşmiyorsa menopoz tanı-
sı konur. Her adet düzensizliği veya 
kanama olmaması menopoz değildir. 
Altta yatan başka nedenler olabilir. 
Bu yüzden mutlaka doktora başvu-
rulmalıdır.

MENOPOZ NEDİR? 

KİMLERDE GÖRÜLÜR?
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Elif Şenyüz Dolapoğlu
Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu Müdürü

Uyumsuzluk ise; bireyin kendisi ve çev-
resiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma 
ve devam ettirmede zorluk çekmesi şek-
linde açıklanabilir. Çevremizde uyumsuz 
davranışlar gösteren çocuklar genellikle 
yaramaz, huysuz, sinirli, geçimsiz olarak 
adlandırılırlar. Oysa çocuğun gösterdiği 
olumsuz her davranış uyumsuzluk gös-
tergesi değildir.

Hızlı büyüme ve gelişme içinde olan 
çocukta her yeni gelişmeyle birlikte 
değişik şartlar ve güçlükler yeni bir 
uyum çabası gerektirir. Bu dönemde 
de geçici uyum bozuklukları görülebilir.                                            
Çocuğun doğuştan getirdiği özellikleri 
ve çevresel etmenlerin uyum içinde ol-
ması önemlidir.

Uyumsuz davranışların ortaya çıkmasına 
sebep olan etmenler, kalıtım, bedensel 
nedenler ve hastalıklar, temel ihtiyaçla-
rın karşılanmaması, çevre ve ekonomik 
nedenler, yanlış eğitimdir.            
Eğitim, bireyin istenilen olumlu davranış-
lar kazanmasını amaçlar. Yanlış eğitim 
ise çocuklarda uyumsuz davranışların 
oluşmasında önemli rol oynar.

Çocuğun gelişimsel özel-
liklerini bilmeyen, bireysel 
farklılıkları görmezden ge-
len baskılı, otoriter ya da 
tutarsız davranışlar göste-
ren anne baba tutumları 
çocuklarda geçici olabile-
cek olumsuz davranışları 
pekiştirir ve yerleşmesine 
yol açar. Tüm sorumlulu-
ğun anne babada olduğu 
aile ortamında yetişen ço-
cuklar çoğunlukla ev dışı-
na çıktıklarında bocalar, ne 
yapacaklarını bilemezler.      
Çocuklara uygun eğitim 
olanakları sunularak önce 
kendisini sonra çevresini 
tanımasına yardımcı olun-
malıdır

ÇOCUKLARDA 

Uyum, bireyin sahip olduğu 
özelliklerle kendi benliği ve 
içinde bulunduğu çevresi 
arasında dengeli bir ilişki 
kurmasına denir. Yani insanın 
kendisiyle ve çevresiyle barışık 
olması, sağlıklı ilişkiler kurup 
devam ettirebilmesidir.

Çocuğun topluma uyumu 
sosyalleşme süreci içerisinde 
gerçekleşir.         
                                                                                                                                                      
                       

UYUM PROBLEMLERİ 
VE SEBEPLERİ
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Yunus Derebağ
İş Adamı

2023 hedeflerine doğru başarıy-
la koşan Türkiye, maalesef zorlu 
bir 2016 yılı geçirdi. 15 Temmuz 
darbe girişimi, şiddetlenen terör 
olayları, düşüş yaşayan turizm ve 
tarım, sabote edilmeye çalışılan 
komşuluk ilişkileri, dış güçlerin 
baskıları gibi etmenlerin hepsi-
nin bir araya gelmesi 2016 yılının 
zorlu geçmesine sebep oldu ve 
tüm bu etmenlerin ekonomiye 
yansıması da haliyle süreci zor-
laştırdı. Birinci ağırlıklı turizm, 
ikinci ağırlıklı darbe girişimi ve 
üçüncü ağırlıklı olarak tarımın et-
kisiyle 2016 ekonomisi beklenti-
lerin altında kaldı.

2016 yılında öngörülen büyüme he-
defleri yakalanamasa da 2017 yılı-
nın beklenilenin üstünde ivmeli bir 
yıl olacağına inancımız sağlam. Eko-
nomik daralmanın önüne geçmek 
için makro ekonomik tedbirler alan 
hükümet için ve mikro ekonomik 
kalkınma planları yapan işletmeler 
için 2017 yılı umut kaynağıdır.

2017 yılında ekonomik dinamizmi 
sağlamak adına tüm vatandaşla-
rımız üstüne düşeni yapmakla yü-
kümlüdür. Her şeyden önce yatırım-
dan korkan, çekingen bireyler ve 
veya şirketler olmaktan kaçınmalı, 
piyasanın iyice durağanlaşması-
nın önüne geçilmelidir. Türkiye’nin 
içinde bulunduğu durumun ve üze-
rimizde baskıların bizi çekingen bir 
toplum olmamıza doğru sürükleme-
sine izin vermememiz gerekir. Eko-
nomik kaynakları harcarken karşı-
lığında mal hizmet üretmeyen rant 
ekonomisine fırsat sağlayan bir top-

lum anlayışına karşı dimdik ayakta 
durmalıyız.

Ülke içerisindeki ticaret döngüsü-
nü sağlamaya çalışırken yurt dışı 
ticari pazarlarında da gücümüzü ve 
mevcudiyetimizi korumaya devam 
etmeliyiz. Ülkemiz üzerinde oluş-
turulan yanlış algı operasyonu var. 
Türkiye’nin geçirdiği sürecin dış 
dünyaya yansıması ve algılanma-
sı çok da gerçekçi değil hatta ka-
ramsar… Bu durumda bize düşen-
se; ülkemizi doğru temsil etmek… 
Özellikle iş adamlarının yurt dışı se-
yahatlerinde ülkemizdeki süreci çok 
doğru aktarmaları gerekmektedir. 
Riskli ülke olarak değerlendirilip, 
ticari ilişkilerde çekingen davranı-
lan, peşinat ödeme konusunda bile 
tereddüt yaşanan bir ülke olmadı-
ğımız aktarılmalı ve ithalat-ihracat 
boyutunda ticari ilişkilerimiz daha 
ileriye taşınmalıdır. Önyargıları yık-
mak bizim elimizde.

15 Temmuz sonrası perçinlenen bir-
lik ve beraberliğimizin, sağlam eko-
nomik temellere oturtulmuş olma-
sıyla oluşan güven ve istikrarla çok 
daha güçlü ve refah günler temenni 
ediyorum.

17 Aralık 2016 tarihinde yapılacak 
olan 743’üncü Şeb-i Arus töreninin 
de Mevlana sevgisine ve ilgisine 
sahip tüm gönülleri Konya’da birleş-
tirmesini diliyorum. Hoşgörü Kenti 
olan ve Mevlana ile özdeşleşen 
Konya’mızın bu törenlere sahip çık-
maya devam etmesini diler, taş ye-
rinde ağırdır mantığıyla bu manevi 
havayı solumak isteyen herkesi bu 
güzel şehirde ağırlamaktan büyük 
bir gurur duyacağımızı belirtmek 
isterim.

2017 YILINDA HERKES

ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI



29

Burak Saylam

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, 
Küpenin İncisi Seydişehir Der-
gisi’nin 13’üncü sayısı buluşma 
programı yapıldı. Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı ve Küpenin İncisi 
Seydişehir Dergisi’nin İmtiyaz 
Sahibi Ali Saylam açılış konuş-
masında, Seydişehir’in kültürel 
varlığını ortaya çıkarıp sonraki 
tarihlere taşımanın önemini vur-
guladı. 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise id-
dialı projelerimizden bir tanesinin de  
olan Kuğulu Projesi olduğunu belirte-
rek, ‘’Bu proje resmiyet kazandı. Şuan-
da KOP kanalıyla projeyi tamamladık. 
Projesi de tamamlandı ihalesi yapıldı. 
Bir mani olmazsa önümüzdeki yıl gölet 
kısmını tamamlanmış olacak.’’ dedi.
 

Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ise 
yeni bir kütüphane yapacakları müjde-
sini verdi.  Kaymakam Özyiğit şunları 
söyledi:

‘’Biliyorsunuz 1960’lardan kalma bir 
kütüphanemiz var. İnşallah oraya 3 
katlı bir kütüphane binası yapacağız. 
Sayın belediye başkanımızın da saye-
sinde orayı belediye olarak yapacak. 
Ama özellikle bir kişiden de bahsetmek 
istiyorum. Bu hayırsever Mehmet Göç 
kadar bu işi sonuçlandırmaya vesile 
olan bakan yardımcımız sayın Harun 
Tüfekci’nin de büyük katkısı var.’’ 

Programa katılan Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de Sey-
dişehir’e termal fizik tedavi merkezi 
kurulabileceğini, Selçuk Üniversitesi 
olarak tohum üzerine araştırmalar yap-
tıklarını bu araştırmalarından Seydişe-
hir tarımının faydalanabileceğini söy-

leyerek ilçeye yapılacak hizmetlerden 
kendisinin de mutlu olacağını ifade etti.

Adile Baysal Kültür Sanatevinde düzen-
lenen kutlama programına,  Kaymakam 
Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kon-
ya Gıda ve Tarım Üni. Müh. Mim. Fak. 
Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Arslan, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, Selçuk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç . 
Şerafettin Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı Hüseyin Acır, STK  Başkanla-
rı, Yazarlar, Sanatçılar Kamu kurum ve 
kuruluşlarının müdürleri, işadamları ve 
basın mensupları katıldı.

Seydişehir’de ‘Kuğulu Projesi’ tamamlandı
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AB hibe destekli Seydişehir Atık Su ve Arıtma 
tesisindeki çalışmaları basın mensuplarıyla 
yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal ve proje müdürü Gürsel Karadeniz, te-
sisin 2016 yılı sonunda tamamlanacağını bil-
dirdi.

Yapımına başlanan tesisin ihale bedelinin 8 
milyon 599 avro olduğunu vurgulayan proje 
müdürü Gürsel Eğilmez, çalışmaların son sü-
rat devam ettiğini belirterek projenin haya-
ta geçmesiyle bölgenin temiz ve sağlıklı bir 
çevreye kavuşacağını söyledi.

Yüzde 98 arıtma sağlanacağını bildiren Eğil-
mez, “Seydişehir’in kanalizasyon ve evsel 
atıkları uzun yıllardır Çarşamba kanalına 
bırakılarak oradan da Suğla Gölü ve ovası 
kirleniyordu. 8,599 milyon avro maliyeti olan 
tesis inşası Seydişehir diken İçi mevkisinde 
94 bin metrekare alana kurulan tesis yıl so-
nunda  KOSKİ’ye teslim edilecek.” dedi.

Tesis kapasitesinin günlük 6 bin metreküp 
olduğunu dile getiren Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal da yapımı tamamladıktan son-
ra işletmesi de KOSKİ Genel Müdürlüğünce 
yapılacak olan Atık su Arıtma Tesisi’nde atık 
suların çevreye zarar vermeyecek şekilde 
sulama amaçlı kullanılabileceğini belirtti.

Tutal, biyolojik arıtma olduğundan kokuya 
mahal verilmeyeceğini ve tesiste 70 kişi ça-
lıştığını anımsattı.

SEYDİŞEHİR ATIK SU ARITMA 
TESİSİNDE İNCELEMELER  
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Günümüz dünyasında insanlar ekonomik 
sorunlarla, büyük şehirlerde yaşayanlar 
trafikle, çocuğu olanlar eğitim sisteminde 
karşılarına çıkan sıkıntılarla  uğraşıyorlar. 
Listeyi uzatmak istesek uzar da uzar.Tabii 
bunlarla uğraşırken fiziksel sağlıklarını 
korumak öncelikli amaçları olmakLa bir-
likte ruh sağlıklarını da düşünen çokca 
insan var.

Fiziksel sağlığı koruma anlamında ez-
canelerde satılan vitaminlerden tutun 
da,doğal beslenme amaçlı bizim de içeri-
sinde www.babaminbahcesi.com olarak 
bulunduğumuz bir çok yöntem,araç mev-
cut olmakla birlikte ruh sağlığını onarmak 
anlamında biraz daha kısıtlayıcı yöntem-
ler mevcut.
İnsanoğlu ezelden beri kendince geliş-
tirdiği terapi yöntemlerinin yanısıra gü-
nümüz dünyasına uygun ama temelde 
baktığınızda kendi kendini terbiye etme-
ye yönelik araçlar da bulmuştur. Mesela 
meditasyon, mesela yoga. Konya’da ya-
şamış ve orada vefat etmiş Mevlana’nın 
sade yaşam ve iyi insan olmaya yönelik 
düşünceleri de aslında temelinde bu tür 
meditasyon yöntemlerinde kullanılan dü-
şünceler.

Mevlana, ‘‘Ey insanoğlu herşeyin sade 
olsun, iyi insan ol, iyi düşün başkalarına 
faydan olsun’’ diyor. Ölümün aslında Al-
lah’a kavuşma anlamında düğün günü 
olduğunu düşünmesi de, aslında bu dün-
yaya ait olmadığına ve öteki dünyanın 
gerçek olduğuna inanarak yaşaması da 
ruhunu terbiye etme anlamında terapi. 
Düğün günü yani bir diğer adıyla Şeb-i 
Arûs.

Aysun Telli
www.babaminbahcesi.com

Kurucu Ortağı  KONYA VE ŞEB-İ ARUS

Her yıl Aralık ayının 17’si ve buna 
yakın günler arasında yapılan 
Şeb-i Arûs törenlerinin en görkem-
lisi Konya’da yapılıyor.Bu törenler 
içerisinde yer alan Sema Töreni 
de ayrı bir yer kaplıyor.İstanbul’da 
da Sema Töreni izledim ama hem 
Şeb-i Arûs hem de Sema Töreni an-
lamında Konya’daki o muhteşem 
coşkuyu hissedemedim.
Konya bu açıdan yani böylesine 
manevi bir kimliğe ve coşkuya sa-
hip olduğu için çok şanslı diye dü-
şünüyorum.

Ruhen ve fiziken sağlıklı günlerde 
buluşmak dileğiyle
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Konya Mali Müşavirler Mevzuat Paylaşım 
Grubu Başkanı Ali Fahri Aras, yaptığı konuş-
mada ‘‘28 Ekim 2015 yılında farklı bir çizgi, 
farklı bir konseptle kurulan paylaşım grubu-
muz siz değerli dostlarımızın destekleriyle 
çok farklı konu ve konuklarla çok güzel şey-
ler başaracağımıza inanıyorum.’’ dedi.

Proğramda emeği geçenlere teşekkür eden 
Aras, ‘‘Emeği geçen, katkı veren, destek 
olan, her zaman yanımızda olan herkese gö-
nülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ay-
larda çok güzel sürprizlere hazır olun hepini-
ze teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum’’ 
diyerek sözlerini bitirdi.

KONYA MALİ MÜŞAVİRLER MEVZUAT 
PAYLAŞIM GRUBU BAŞKANI BERA OTELİ’NDE 
1.YILINI KUTLADI  
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ULUSAL İTFAİYE BASIN ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 
İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 
Ulusal İtfaiye Basın Ödülleri sahiplerini buldu. 
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Beyhan Palancı

Bir yol vardı ve o yol o doğru yol aşktan ge-
çiyordu. Bu aşk ne anlatılır ne yaşanır ne 
de yaşayarak öğrenilirdi. İşte bu aşk yüz-
yıllardır merak konusu olmuştur. Hz. Mevla-
na’nın bir öğrencisi de bu aşkı merak eder 
ve sorar:”Aşk nedir efendim?”Mevlana’da 
“Ben ol bil.”yanıtını verir. 

Hz. Mevlana yaşamını “Hamdım, piştim, 
yandım.”sözleriyle ifade etmiştir. 
Hz. Mevlana ölümü “Sevdiğine yani AL-
LAH’A kavuşmak” olarak tanımlamıştır. 
Onun için de ölüm gününe “düğün günü” 
veya “gelin gecesi” anlamına gelen “Şeb-i 
Arus” diyordu. 17 Aralık 1923 Pazar günü 
yeniden doğuş günüydü. 

Hz. Mevlana ölümü şu dizelerle anlatır: 
“Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye 
başladı mı ben de bu cihanın gamı var, dün-
yadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma, 
bu çeşit şüpheye düşme. Bana ağlama, 
yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşer-
sem işte hayıflanmanın sırası o zamandır. 

Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. O 
vakit benim buluşma ve görüşme zama-
nımdır. 
Beni kare indirip bırakınca sakın elveda 
elveda deme zira mezar cennetler toplulu-
ğunun perdesidir. 
Batmayı gördün ya doğmayı da seyret. Gü-
neşe ve aya batmadan ne ziyan geliyor ki?
Sana batmak görünür ama o doğmaktır. 
Mezar hapis gibi görünür ama o canın kur-
tuluşudur.

Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye 
insan tohumunda şüpheye düşüyorsun? 

Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çık-
madı? Can Yusuf’u ne diye kuyuya feryad 
etsin? 
Bu tarafta ağzını yumdun  mu o tarafta aç. 
Zira senin hayuhuyun, mekansızlık âlemi-
nin fezâsındadır. “
İşte Hz.Mevlana “düğün günü” nü böyle 
anlatır bütün insanlığa. 

Fakültede bir hocam Hz. Mevlana’nın ce-
naze merasiminde yaşanan bir olayı an-
latmıştı.Ben de sizlerle bu olayı paylaşmak 
istiyorum .
“O gün Müslüman olan, Müslüman olma-
yan,z küçük, büyük ne kadar Konyalı varsa 
hepsi Mevlana’nın cenaze merasimine ka-
tılır. Müslümanlar, Müslüman olmayanları 
sopa ve kılıçla koymaya başlarlar ve onla-
ra :’Bu merasimin sizinle ne ilgisi var? Bu 
din sultanı Mevlana bizimdir. ‘derler. Onlar 
da şu cevabı verir: ‘Biz Musa’nın, İsa’nın 
ve bütün peygamberlerin hakikatini onun 
sözlerinden öğrendik. Kendi kitabımızda 
okuduğumuz olsun peygamberlerin huy 
ve hareketlerini onda gördük . Sizler nasıl 
onun muhibbi ve müridiyseniz, bizde onun 
muhibbiyiz. Mevlana Hazretleri’nin zâtı, in-
sanlar üzerinde parlayan ve onlara iyilikte, 
cömertlikte bulunan hakikatler güneşidir 
ve güneşi bütün dünya sever. Bütün evler 
onun nuruyla aydınlanır. Mevlana ekmek 
gibidir. Herkes ekmeğe ihtiyaç duyar. Siz 
ekmekten kaçan aç bir insan gördünüz 
mü? “

Cenaze merasiminde yaşanan bu olay Hz. 
Mevlana’nın GEL, NE OLURSAN OL YİNE 
GEL! çağrısını ne güzel anlatıyor değil mi? 
Hepimiz Hz. Mevlana’nın o güzel sözlerini, 

hepsinden birer öğreti çıkaracağımız o gü-
zel sözlerini biliriz. Bu sözlerden bazılarını 
hem Türkçe hem de İngilizce olarak sizlere 
aktarmak istiyorum. 

Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı 
ne de sonu vardır.(Love is so endless sea 
neither there is a beginning of it, nor the 
end of it. )
Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazım-
dır: dikkat, intizam, çalışma. (To be succes-
full in the life, three things are necessar-
y:attention, regularity, endeavour neşe. )

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana 
içinde inci vardır. (Don’t worry for broken 
shell of mother of pearl, because of pearl 
is inside it. )

Geveze birine sır söylemek, çatlak testiye 
su koymaya benzer. (Giving a secret man-
ner to a chatty man, it means that putting 
water to craked jug.)

İnsana aradığı şeye bakarak değer biçilir. 
(One person can be evaluated based on his 
interested things. )
Aklın yoksa yandın, ya kalbin yoksa o za-
man sen zaten yoksun ki! (If you don’t 
have mind, your situation is difficult, so if 
you don’t have heart, then you are already 
unavailable.)
En büyük başarı; insanın hayatı olabildiğin-
ce yaşayabilmesidir.(The biggest succes 
is that human can live his life as much as 
possible. )
Hz. Mevlana’nın sözleri bir hayat okulu 
gibidir. Hayat okulunda başarılı olmak is-
tiyorsanız Hz. Mevlana’nın sözleriyle işe 
başlayabilirsiniz.

AŞKSIZ OLMA Kİ ÖLÜ    OLMAYASIN,

AŞK İLE ÖL Kİ DİRİ KALASIN



36



37



38

Bu yıl 743.’sü gerçekleştirilecek olan Hz. 
Mevlana’yı anma törenleri için, Konya 
tüm enerjisi ve heyecanıyla hazırlanıyor. 
Hz.Mevlana’nın tüm öğretilerine, felse-
fesine ve ahlakına sahip bir şehir Konya. 
Tam 743 yıldır bu kültürü yaşatmaya de-
vam ediyor.

Konya denince akla Hz. Mevlana, Hz. 
Mevlana denince akla Konya gelir. 
Başka bir alternatifi olmayan bir ilişki-
dir bu. Hz. Mevlana, doğduğu yer olan 
Belh’ten, ailesiyle göç ettikleri Konya’da 
uzun yıllar yaşamış, felsefesini yaymış 
ve en güzel eserlerini yine bu şehir-
de vermiştir. Şems-i Tebrizi ile de yine 
Konya’da tanışmış ve sonsuz düşünce 
kaynağı olacak öğretilerinin temellerini 
burada atmıştır. 

Konya, yüzyıllardır ev sahipliği yaptığı 
bu kültürü korumuş, kollamış ve yaşat-
mış bir şehir. Mevlana kültürü, şehrin 
üzerinde adeta görünmeyen bir kalkan 
gibi, kendini hayatın her alanında his-
settiriyor. Öyle ki; iş yeri isimlerinden 
tutun da, yemek kültürüne dahi sirayet 
edecek kadar Konya halkının kanına 
işlemiş bir kültür haline gelmiş. Şehrin 
sembolü olarak görülen bir yeşil kubbe 
var ki; dünyanın neresine giderseniz gi-
din, Hz. Mevlana’yı ve onun felsefesini 
anlamış ve özümsemiş kim varsa; onu 
gördüğünde ‘’burası Konya’’ diyebilir 
rahatlıkla. Böylesine şehirle ve şehrin 
insanıyla özdeşleşmiş bir simgeyi, o şe-
hirden koparmak mümkün müdür?

Değişen ve gelişen ticari ve ekonomik 
şartlara ayak uydurmak isteyen bazı 
profesyoneller, kültür transferi yönte-
miyle başka şehirlerin, başka ülkelerin 
sembolleşmiş kişilikleri ve özellikleri ile 
yepyeni bir akım yaratmaya çalışırlar.  
Bu durum, son yıllarda kendini iyiden 
iyiye hissettirmeye başlayan ve elindeki 
değerleri kaybeden kültürlere ciddi an-
lamda sıkıntılar veren bir durum açıkça-
sı. Şeb-i Arus törenleri de böyle.

Son yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilen 
Şeb-i Arus törenleri, bu duruma önemli 
bir örnek teşkil ediyor. İlk ortaya çıktı-
ğında benim de asla anlam veremedi-
ğim, ‘’ne oluyor böyle, Hz. Mevlana yok-
sa İstanbul’a mı göç ediyor?’’ sorusunu 
kendime sorduran bir durumdu aslında. 
Elbette kültürel değerler üzerinden ger-
çekleştirilen sahne gösterileri ve çeşitli 
etkinlikleri anlayışla karşılayabiliriz, an-
cak; yüzyıllardır Konya’nın ev sahipliği 
yaptığı ve tüm dünyada evrensel bir 
etkiye sahip olan Hz. Mevlana’nın, Kon-
ya ile özdeşleşmiş isminin nasıl olur da 

İstanbul’la yan yana anılmasına anlam 
verebiliriz ki?

Bu ülkede en etkili, en iyi sanat etkinlik-
lerinin ve en fazla kitleye ulaşan çalış-
maların İstanbul’da sergilendiği aşikar. 
Bunun da yapımcıların ve bu sektörden 
para kazanan insanların iştahını kabar-
tıyor olması da oldukça normal. Ancak 
burada önce iğneyi kendimize batır-
mamız lazım. Ne oldu da biz Şeb-i Arus 
törenlerini İstanbul’a kaptırdık? Neyi 
eksik ya da yanlış yaptık da, İstanbul bu 
işi Konya’dan daha kapsamlı bir şekilde 
yapabilir hale geldi? Önce bu soruların 
cevaplarını aramak ve buna göre çözüm 
üretmek gerekir diye düşünüyorum.

İstanbul’da yapılan törenler, daha ge-
niş katılımcı sayısına ulaşıyor, daha iyi 
reklamı yapılıyor ve sponsorların da 
desteğiyle çok daha profesyonel bir 
şekilde gerçekleştirilebiliyor. Hatta öyle 
ki; İstanbul’da yapılan etkinliklerin bilet-
leri bile sinema, tiyatro, maç ve diğer 
etkinliklerin biletlerinin satıldığı ortak 
platformdan ve internet üzerinden de 
satılabiliyor, hem de oldukça yüksek 
fiyatlara. Burada hemen aklıma şu so-
rular geliyor; Konya olarak, bu sistem 
oturtulabilmiş miydi, bilet satışları yahut 
temini ne şekilde yapılıyordu, sponsor 
desteği de alınarak hem organizasyonel 
anlamda hem de daha geniş kitlelere 
ulaşmak anlamında daha profesyonel 

Hz. Mevlana Konya’nındır,   

Konya Hz Mevlana’nın
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çalışmalar yapılabilmiş miydi? Bu soru-
lara yanıt aramak ve bulmak şarttır, çün-
kü; organizasyon süreçleri bir bütündür. 
O organizasyonu nasıl yapacağınızdan 
tutun da, tanıtımını nasıl yapmalı, sah-
ne ve salon kullanımı nasıl olmalı, bilet 
satışı daha geniş kitlelere nasıl yapılmalı 
ve daha çok izleyiciye nasıl ulaşmalı gibi 
konuları, projeye başlamadan önce çok 
iyi ve profesyonel bir şekilde ele almak 
ve yerine getirmek gerekir. Tüm doğru-
ları aynı yere toplamak zor iştir, ancak 
birileri çıkıp, sizin işinizi sizden daha iyi 
yapmaya başlarsa, o zaman sizin için 
kötü bir sonucun ortaya çıkması kaçınıl-
mazdır. 

Yıllarca kent esnafının turistlere olan 
olumsuz davranışlarından dem vuran-
lar oldu. Hatta fiyat politikalarında bile 
tutarsızlık olduğu ve konaklama tesis-
lerinin yeterliliği, kalitesi ve niteliği an-
lamında da problemler yaşandığı yazıl-
dı, söylendi. Biz bu yazıda bunları ele 
almak ve esnafımızı eleştirmek amacı 
taşımıyoruz elbette. Ancak; bizlerin de 
şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz 
gerekiyor. Bahsettiğim bu konularda 
söylenenler gerçekten doğruluk payı 
yüksek iddialar mı, yoksa birer kara 
propaganda olarak mı piyasaya ser-
vis edilmiş, buna bakmak lazım. Kimse 
Konya’nın Mevlana ile olan bağlarını ko-
paramaz diyebilmemiz gerekiyor. Ama 

bunu söylerken de biz, şehrimize gelen 
insanlara ne sunabiliyoruz? En iyi şekil-
de ağırlayabiliyor muyuz, fiyat ve kalite 
politikamızı turisti kandırmak üzere de-
ğil, verdiğimiz hizmet kalitesine göre mi 
ayarlıyoruz; bunlara da bakmak lazım. 
Sonuçta bu turistler, esnafın en önemli 
kazanç kapılarından biri ve bir defa şe-
hirden memnun ayrıldıkları vakit, ertesi 
yıllarda tekrar gelmenin planlarını ya-
pıyorlar ve çevrelerindeki insanları da 
Konya’ya gelmeleri için teşvik ediyorlar.

Mevlana törenlerinin İstanbul’a kaptırıl-
ması demeyelim şimdilik ama İstanbul 
ile paylaşılması; Konya adına gelecek 
yıllarda gayet olumsuz sonuçlar doğu-
rabilecek bir durum kanaatimce. Çünkü 
yıllar ilerlerdikçe yerleşecek olan genel 
kanaat; bu törenlerin İstanbul’da da ga-
yet iyi yapılabildiği, hem kalifiye eleman 
bakımından, hem de tanıtım bakımından 
daha üstün olduğu ve hem de; salonla-
rın genişliği ve çeşitliliği, hem turistlerin 
İstanbul’u daha çok tanıyor ve daha 
kolay yurtdışı ulaşımı sağlayabiliyor ol-
maları nedeniyle daha rahat gelebildiği 
şeklinde olacak ve bu durum ilerleyen 
yıllarda, törenlerin belki de tamamen İs-
tanbul’a kaymasına sebebiyet verecek. 
İşte bu durumu, Konyalı hemşehrilerim 
gibi ben de asla düşünmek bile iste-
mem. Zira hem şehrimizin tanıtımı, hem 
de ekonomik gelişimi açısından oldukça 
kötü sonuçlara yol açacak bir son ola-
cağını söylemesi bile insana zor geliyor.

Her zaman olduğu gibi diyoruz ki; daha 
çok ve daha akıllı çalışmak lazım ki; sa-
hip olduğumuz değerleri, elimizden bu 
kadar kolay kaptırmayalım. Kalın sağlı-
cakla…
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Bu dönemi rahatsızlanmadan geçirmek 
mümkün mü?
Mevsim geçişleri bedenimizi nasıl etkiler?
Mevsim geçişleri özellikle yazdan kışa, 
kıştan bahara geçerken insan vücudunda 
çeşitli değişikliklere neden olur. Bu deği-
şiklikler sonucunda vücut direnci oldukça 
düşer, havaların da değişken olmasıyla 
beraber, ısı değişiklikleri direncimizi ol-
dukça azaltabilir. Bu nedenle, bu dönem-
de gribal enfeksiyonlar daha sık görülür. 
Anatomica Kulak Burun Boğaz ve Plastik 
Cerrahi’den Op. Dr. Tahir AKDENİZ, mev-
sim geçişinde dikkat edilmesi gereken 
faktörleri anlatıyor.

Kronik hastalıkları olanlar daha mı dik-
katli olmalı?
Mevsim geçişlerinde özellikle çocuklar, 
kronik hastalıkları olanlar, uzun süredir 
ilaç kullanan kişiler (özellikle kortizon 
kullananlar), uzun yolculuk yapanlar, çok 
yaşlı kişiler, kanser hastaları daha çok 
risk altındadır ve bu kişilerin daha fazla 
dikkatli olmaları gerekir.

Mevsim geçişlerini hastalanmadan at-
latmak için ne gibi önlemler alınabilir? 
Herkes kendisine çok iyi bakmalı ve iyi 
beslenmelidir. Özellikle meyve ve sebze 
ile beslenilmeli, protein alınmalı, iyi din-
lenilmelidir. Hastalığa yakalanacağınızı 
hissettiğinizde, vücut direncinizin düştü-
ğü anlarda özellikle iyi dinlenmeli ve uy-

kunuzu daha iyi almalısınız. Bol su içme-
lisiniz. Çocukların terledikten sonra çok 
iyi kurulanmaları, çok yoruldukları zaman 
iyi dinlendirilmeleri, gece uykularının tam 
almaları ve yatmadan 2 saat önce bes-
lenmemeleri sağlanmalıdır. Çocuklar bu 
saatlerce suyun haricinde hiçbir şey yi-
yip içmemeliler. Yetişkinler ise yatmadan 
önce son 4 saatte bir şey yiyip içmemeli-
dir. Bunlara dikkat edilirse daha az hasta 
olunur veya hastalanılsa bile daha çabuk 
iyileşilir.

Rahatsızlığı çabuk atlatmak için neler 
yapabiliriz?
Grip enfeksiyonlarına yakalandıktan son-
ra en iyi yapılacak şey, ilk üç gün kesin-
likle kimyasal ilaç kullanılmamasıdır. Grip 
ilaçları kesinlikle gribi iyileştirmez; aksine 
grip belirtilerini yok ederek gribin daha 
ağır hastalıklara dönüşmesini sağlar. Bu 
nedenle ilaç kullanmamaya gayret edil-
meli. Özellikle çok iyi dinlenilmeli. Mut-
laka TV seyretmeden, kitap okumadan, 
telefon ile meşgul olmadan sadece dinle-
nilmeli. Özellikle çok iyi uyunmalı. Üşüme 
hissi var ise ateş yükseliyor demektir. Çok 
iyi giyinilmeli ve ısıyı arttırmak için vücu-
da yardımcı olunmalı. Ateşin 39.5  geçti-
ği anlarda artık ılık suda banyo yapmak 
ya da ateş düşürücü kullanmak mümkün 
olabilir ama 39.5 dereceyi (Çocuklarda 
39 olarak sınırlandırabilir.) görmeden ilaç 
kullanmamak gerekir.

Bol su içmek, vücut direncini arttırıcı C 
vitamini kullanmak (besinlerle değil, sen-
tetik olarak), bitkisel bir takım ilaçlarla 
vücut direncini arttırmaya çalışmak, ada 
çayı, ıhlamur gibi bitkisel çaylarla vücu-
dun rahatlamasını sağlamak, daha fazla 
dinlenmek için fırsatlar yaratmak da iyi-
leşme sürecini hızlandıracaktır.

MEVSİM GEÇİŞİ KÂBUSU: GRİP
Tahir Akdeniz

Anatomica Hastanesi
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Kalitesi ve verimi yüksek olan sertifikalı 
tohumun bölge çiftçisinin vazgeçilmez 
girdisi olmaya başladı. Sertifikalı tohum 
üreten kuruluşlar ve firmalar her geçen 
yıl üretim miktarlarını arttırıyorlar. Konya 
Türkiye tohum üretiminin yüzde 38’ini tek 
başına karşılıyor.

Buğday ve arpa ekimin başlayacağı şu 
günlerde sertifikalı tohumluk kullanılma-
sının önemine dikkat çeken Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Meclis Başkanı Selçuk Öcal, 
iyi bir tohumun verim artışına katkısının 
yüzde 40 civarında olmasına rağmen, 
sertifikalı tohum kullanılmasının maliyete 
yüzde 2-3 kadar ilave getirdiğini belirtti. 
Tohumun tarımın özü, bağımsızlığın te-
meli olduğunu ifade eden Öcal, tohumun 
tarımsal bir girdinin ötesinde endüstriyel 
bir ürün olarak da ele alınması gerektiğini 
söyledi. 

Kaliteli tohum denince akla sertifikalı to-
humun geldiğini belirten Öcal, “Şurası 
net bir sonuçtur; Sertifikalı tohum kulla-
nan üretici, verim ve kalite artışını hesaba 
katmadan bile verilen destekler ve eleme 
kayıpları ile kendi mahsulünden bıraktı-
ğı tohumluktan daha karlıdır.  TMO’nun 
2011 yılında hububat alımlarında ilk defa 
kaliteye göre sınıflandırma sistemi uy-
gulamaya başlaması ve sertifikalı tohum 
destekleriyle birlikte, çiftçilerimizin ser-
tifikalı tohum kullanması artmasına rağ-
men henüz istenen seviyeye çıkmamıştır.  
2015 yılında dağıtılan tohumluk miktarı 
tarihinin en yüksek düzeyi olan 900 bin 
ton düzeyinde gerçekleşmiş ve sertifika-
lı tohumluk kullanım oranı Türkiye’de ilk 
defa yüzde 60 düzeyine ulaşmıştır. Bu 
oran Konya için de geçerlidir. 

Oysa Ülkemiz sertifikalı tohumluk ihtiyacı 
1 milyon 600 bin tondur. Kısa vadede bu 
oranın yüzde 100 düzeyine çıkarılması, 
uzun vadede tohumlukların her yıl de-
ğiştirilmesi ve tamamında sertifikalı to-
humluk kullanımının gerçekleştirilmesi, 
ulaşılması mümkün hedef olarak görül-
mekte ve kaliteli buğday üretim sorunun 
çözümünde ana koşul olarak kabul edil-
mektedir. Bu amaçlara ulaşmak ancak 
özel sektörün dinamik yapısının sisteme 
hakim olmasından geçecektir.

Tohumculuğun verilen desteklerle özel 
sektör eliyle, istenilen seviyede olmasa 
da büyüyor olması bizleri sevindirmekte-
dir. 1995 yılında tohumculukta özel sektö-
rün payı yüzde 3 iken, 2006 tarihinde çı-

karılan 553 sayılı tohumculuk kanununun 
iyi değerlendirilmesiyle bugün bu oran 
yüzde 60’a çıkmıştır.  Gelişmiş alt yapısı 
ve uzman personelimiz ile artık tohum 
tescil ve sertifikasyon işlemleri borsamız-
da yapılabilmektedir. 

Bu sayede; tohumun üretildiği yerde to-
hum tescil ve sertifikasyon işleri de ya-
pılmakta, üretici zaman ve kaynak kaybı 
yaşamamaktadır. Borsa olarak Konya’mı-
za, 12,6 milyon liralık yatırımla ‘Tohum ve 
Gen Teknolojileri Vadisi’ kazandıracağız. 
Bu yatırım Konya tohumculuğuna büyük 
bir katma değer katacaktır.” dedi.

KTB Meclis Başkanı Selçuk Öcal, sertifi-
kalı tohumluk kullanımın faydalarını da şu 
şekilde açıkladı; “Sertifikalı tohumlukta 
yabancı ot ve yabancı tohum olmadığı 
için hangi ürünü ekmişseniz onu alırsınız. 
Çeşit özellikleri bilindiğinden ekim zama-
nı tam olarak ayarlanabilir.  Sertifikalı to-
humluklarda yüksek çimlenme kabiliyeti 
vardır. Yani çiftçimizin tarlaya attığı her 
tohum çimlenir ki bu da bazı bitkilerde 
dekara ekilecek tohum miktarında %25‘e 
varan tasarruf sağlayarak tohum maliye-
tini düşürür. Sertifikalı tohum genç olması 
nedeniyle toprak rutubetinden ve bitki 
besin elementlerinden yararlanma kabi-

liyeti yüksektir. Elde edilen ürünler aynı 
özelliklerde ve kaliteli olduğundan pazar 
değerleri yüksektir, bu da satış kolaylığı 
sağlar. Un, makarna, bisküvi sanayinde 
standart ürün aranılır bir özelliktir. Söz 
konusu tohumlar toprakta bulunan ve 
tohumla taşınan bazı hastalıklara karşı 
koruyucu olarak ilaçlanmasından dolayı 
kayıplar en az düzeydedir.  Ekimde fazla 
tohum kullanılmasına gerek kalmadığı 
için tasarruf sağlar. 

Sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimiz 
sertifikalı tohumluk kullandıklarını fatura-
ları ile tespit ettirdikleri takdirde kullanı-
lan tohumluk miktarına göre destekleme 
ödemesi almaktadırlar. Ülkemizde sertifi-
kalı tohumluk satışları mevzuatlara uygun 
belgeleri olan Tohum Bayileri aracılığı ile 
yapılmaktadır. Bayilik belgesi olmayan 
yerlerden alınan tohumlar kesinlikle ser-
tifikalı değildir ve tohumluk desteği alına-
maz.” diyerek, sertifikalı tohumum bol ve 
kaliteli ürünle gelen iyi kazanç olduğunun 
altını çizdi.

Sertifikalı Tohum Ekin, Kaliteli Ürün Biçin
Selçuk Öcal

Konya Ticaret Borsası 
(KTB)  Meclis Başkanı 
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Değerli Okuyucularımız,
‘Sen bana kendi gözünle bakma, be-
nim gözümle bak da biri iki görme! 
Bana, bir an olsun benim gözümle 
bak da varlıktan öte meydan gör!’ de-
miş 17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da 
vefat eden Mevlana Celaleddin-Rumi. 
‘Cömertlik ve yardım etmede akarsu 
gibi ol, şefkat ve merhamette güneş 
gibi ol, başkalarının kusurunu örtme-
de gece gibi ol, hiddet ve asabiyette 
ölü gibi ol, tevazu ve alçak gönül-
lülükte toprak gibi ol, hoşgörülükte 
deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün, 
ya göründüğün gibi ol’ diyor Mesne-
vi-yi Manevi’nin yazarı mutasavvıf ve 
düşünce adamı 7 önemli öğüdünde. 
Şiddet ve öfkenin günlük hayatımız-
da geniş yer tuttuğu, ülkemizin zor-
lu süreçlerden geçtiği bu dönemde, 
sadece biz değil, tüm dünya ülkeleri 
bu 7 öğüde uyabilse, sanırım açsızlar 
tok, evsizler evli-barklı, işsizler iş-güç 
sahibi olur, herkes kendisinden önce 
yanındakini düşünür hale gelir. O gün-
lerin yakın olmasını diliyorum.

Mevlananın deyişinde söylediği gibi 
‘biri iki görme’ tıpta çift görme olarak 
adlandırılır. Özellikle gözün hareketini 
sağlayan kasların yönlendirildiği sinir-
lerin paraliziye uğraması sonucunda 
ortaya çıkar. Göze uzaysal düzlemde 
yukarı, aşağı, sağa, sola ve torsiyonel 
hareketleri yaptıran 6 adet kas ve bu 
kasları kontrol eden üç adet sinir bu-
lunmaktadır. Gözü dışarı doğru hare-
ket ettiren sinir 6. kraniyal sinir, gözü 
içe, yukarı ve aşağı hareket ettiren, 
torsiyonel hareket veren sinir 3. kra-
niyal sinir ve göze içe doğru torsiyon 
hareketi yaptıran kası kontrol eden 
sinir de 4. kraniyal sinir olarak adlan-
dırılır. Bu kasları kontrol eden üç sinir 
de beyin sapındaki çekirdeklerden çı-
karak kafa içerisinde uzun bir yol ka-
tederek kontrol ettikleri göz kaslarına 
ulaşırlar. Bu yol üzerinde bu sinirlere 
baskı yapacak veya bu sinirlerin ya-
pısını bozacak herhangi bir patoloji 
göz hareketlerini etkileyecek, iki göz 
arasındaki hareketler arasındaki den-
genin bozulmasıyla çift görme ortaya 
çıkacaktır.

Çift görmeye sebep olan ve göz sinir-
lerini etkileyen hastalıklar arasında 
Diyabet (Şeker hastalığı), Hipertansi-
yon, kafa içi basınç artışı, kafa içi yer 

işgal eden kitle ve tümöral yapılar, 
sinirlere komşu olan damarlardaki 
anevrizmaların (baloncuklar) yarattığı 
mekanik etkiler, geçirilmiş travma-
ların yan etkileri ve hastanın kafa içi 
kanama geçirmiş olması bulunmak-
tadır. Özellikle önceden çift görmesi 
olmayan çocuk veya erişkin hastada 
mutlaka hayati tehlike oluşturabile-
cek bu sebeplerin MR, MR anjiyografi 
ve BT gibi görüntüleme yöntemleriyle 
ekarte edilmesi gerekmektedir.

Çift görme araba sürme, yolda yürü-
me, merdiven inme, okuma-yazma, 
televizyon izleme, bilgisayar ve te-
lefon kullanma gibi temel fonksiyon-
ları bozar ve kişinin yaşam kalitesini 
etkiler. Başlangıçta çift görmenin 
önlenmesi için kayan göze kapama 
yapılması hastayı rahatlatacaktır. Kay-
manın etiyolojisi tespit edilip, kay-
manın stabil hale gelmesinden sonra 
düzelmesine kadar geçen süre zarfın-
da prizmatik camlar ile çift görmenin 
önüne geçilebilir. Kaymanın düzelme-

si özellikle diyabet ve hipertansiyon 
gibi sebeplerle olan sinir felçlerinde 
12-16 haftayı bulabilir. Çift görmenin 
ve göz hareketlerindeki bozulmanın 
bu sürenin sonunda düzelmemesi, 
özellikle 6 ayı geçmesi cerrahi tedavi 
yöntemlerini gündeme getirebilir.

Sevgili Okuyucularımız,
Sadece Tasavvuf Düşüncesinin kuru-
cusu olmayıp, Anadolu’daki kültürel 
hayatı ve sanatı derinden etkileyen 
Mevlana’nın felsefesi kültürlerarası 
birleşme ve kaynaşma temin edecek-
tir; yeter ki edebiyatımızda derin an-
lamlar bırakan dizelerdeki gibi  ‘Gene 
gel! Gene gel ! Her ne isen gene gel! 
Kafirsen, ateşe tapıyorsan, puta tapı-
yorsan da gene gel. Bu bizim derga-
hımız umutsuzluk dergahı değil. Yüz 
kere tövbeni bozmuşsan da gene gel’ 
diyebilelim.

Sağlık, huzur ve esenlikle kalmanız 
dileğiyle…

ÇİFT GÖRME
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz 

Hastalıkları Uzmanı

 Prof. Dr. Şansal GEDİK
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Türkiye üzerinde bulunduğu coğrafya 
ve jeopolitik yapısı bakımından zorlu bir 
bölgededir. Cihanşümul bir İmparatorluk 
mazisi, tarihe yön vermiş geçmişi, maz-
lumun ve ezilmişlerin yanında yer alan 
devlet anlayışı ile özgül ağırlığı olan bir 
ülkedir. Ancak coğrafyası kaderidir. So-
runları, savaşları, çatışmaları bol olan bir 
yerdedir. Kuran’da zikredilen peygam-
berlerin bile neredeyse tamamına yakını 
bu sorunlu bölgede yaşamıştır. 

Rusya ise Türkiye için sıradan bir ülke 
hiç değildir. Geçmişte karşılıklı yapılan 
savaşlar neticesinde Rusların batıdan 
İstanbul-Yeşilköy, doğudan ise Erzurum 
ve Trabzon’a kadar ilerledikleri, sıcak 
denizlere inmek istedikleri ve Türkleri 
kendilerine hep rakip olarak gördükleri 
bir vâkıadır. Günümüzde ise her iki ülke-
nin birbirine yakınlaşmasını gerekli kılan 
jeopolitik şartları, karşılıklı ticari ilişkileri, 
enerji anlaşmaları gibi birçok ortak çıkar-
ları bulunmaktadır.

 Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Moskova ziyareti ve Putin ile yaptığı sıcak 
görüşme, beklenilenin çok daha üzerin-
de olumlu geçmiştir. Her iki lider karşılıklı 
ilişkilerin, uçak krizi öncesinden çok daha 
iyi bir konuma getirilmesi hususunda 
mutâbık kalmışlardır.

 Bu yakınlaşmanın Avrupa’ya Yansıması..
 Türkiye’nin Osmanlı’nın son dönemlerin-
den bu yana Avrupalılaşma gibi bir yönü 
hep vardı. Bu bakımdan Avrupa’nın bü-
tünleşmesi yolunda atılan bütün adımlar-
da Türkiye sürekli yer almak istemiştir. Bu 
ciheti ile Nato, Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluş-
lara üye olmuş, Avrupa Birliği’ne ise 1959 
yılından bu yana üye olmak istemektedir. 
Elbette bu durum zaman içerisinde batı 
ile yakınlaşmayı ve kaynaşmayı sağlaya-
rak, ekonomik bağımlılığı da beraberinde 
getirmiştir.

Yakın zamana kadar batılı devletler, 
Türkiye’yi kontrol etmekte fazla zor-
lanmıyorlardı. Ancak Türkiye büyüyüp, 
güçlendikçe, batılılar bunu Osmanlı’nın 
canlanması olarak görerek, endişe et-
mekteler. Türkiye’de 15 Temmuz gece-
si yaşanan darbe girişimini bile yüksek 
sesle kınayamadılar. Bilakis darbe yapan 
subayların haklarını hatırlatarak, yine 
demokrasi dersi verdiler. Avrupa’nın bu 
ikircikli yaklaşımları artık Türk halkına da 
güven vermemektedir. Ne var ki ABD ve 
Avrupa’ya rağmen Türkiye bölgesinde bir 
coğrafi üstünlük yakalayarak, ağırlığını 
hissettiriyor. Suudi Arabistan, Katar ve 
Azerbaycan ile bazı ittifaklara yönelerek, 
ekonomisini kırılgan bir yapıdan çıkardı. 

Hemen her alanda çok hızlı büyüyerek, 
çok yönlü dış politika izlemekte.. Türki-
ye bu politikalarıyla Batı’dan kopmuyor 
belki ama Rusya ile yakınlaşarak doğru 
yolda ilerliyor…

Diğer yandan batı ve ABD kendi müttefik-
lerinden hiçbirinin toprak bütünlüğünün 
sağlanmasında güvenilir değil? Bu durum 
ise itimatsızlığı tetikliyor. Bilakis ABD’nin 
olduğu her yerde kaos, ülkelerin bölün-
mesi ve facialar görülmekte. Bu senaryo 
Türkiye için de yazılmıştır. Türkiye’deki 
etnik kökenliler üzerine kapsamlı çalış-
malar yapılarak, farklılıklar üzerinden iç 
karışıklıklar çıkması bekleniliyor. Türkiye 
bunun tedbirlerini alarak, çıkarları doğ-
rultusunda çok yönlü politikalar izlemek-
tedir.

Rusya ile yakınlaşma ise çok doğru bir 
hamledir..
Karşılıklı olarak yaklaşık 100 milyar dola-
ra yakın bir ticaret hacmi hedeflenmekte, 
önemli nükleer projelerde birlikte çalı-
şılması kararlaştırılmaktadır. Sebze ve 
meyve ihracatında, müteahhitlik işlerinde 
Rusya önemli bir pazar, 4 milyonun üze-
rinde Rus turist için ise tatil ve valiz tica-
retinde Türkiye önemli bir ülkedir. Hep-
sinden önemlisi iki ülke arasında enerji 
tedarik sisteminin kurulmuş olmasıdır. 
Avrupa’nın önemli bir tüketici olması, 
Türkiye’nin ise coğrafi konumu, uluslara-
rası ham petrol ve doğalgaz boru hatları-
nın merkezi yapmaktadır. Çünkü çevresi 
enerji üretim çemberi ile çevrili olan bir 
coğrafyada bulunmaktadır. Türkiye hem 
iyi bir tüketici, hem de Rus gazının Avru-
pa’ya ulaşmasında en güvenilir dağıtım 
rotasıdır. İsrail’in Akdeniz’de bulduğu 
gazın Avrupa’ya ulaştırılmasında da yine 
köprü konumundadır. Bu durum Türki-
ye’yi önemli kıldığı kadar aynı zamanda 
güvenli olmasını da gerektirmektedir. 
Rusya ile yapılan anlaşma ve yakınlaş-
manın Türkiye’ye sağlayacağı potansiyel 

jeopolitik avantaj ve kazançlar, şu an gö-
rünenin çok daha ötesindedir.

İlişkilerin tekrar eski haline dönerek iyi-
leştirilmesi ABD’nin Suriye ve Kafkas-
ya’daki plan ve projelerini menfi yön-
de etkileyebilir? Rusya ABD karşısında 
durabilecek önemli bir güç merkezidir. 
Varlığını da ABD’ye rağmen Suriye’de 
hissettirmektedir. Suriye üzerinde bir 
denge unsuru ve söz sahibidir. Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün bozularak, kuzeyin-
de bir Kürt koridoru oluşturulmak isteni-
yor. Türkiye için ise böylesi bir yapı tehdit 
unsuru olarak algılanmaktadır. Rusya ile 
birlikte hareket edilmesi, beraber politi-
kaların geliştirilebilmesi, Türkiye açısın-
dan güvenlik endişesini ortadan kaldıra-
cağı gibi, Suriye’nin de toprak bütünlüğü 
sağlayacaktır. Aynı zamanda barışın tesis 
edilmesini sağlayarak, mülteci konumun-
daki insanların tekrar ülkelerine dönüş 
kapısının aralanması imkanını verecektir.
Önemli bir başka husus ise Azerbaycan 
ile Ermenistan arasındaki Karabağ soru-
nudur. Rusya bölgede bu sorunu çözebi-
lecek ve nihayetlendirebilecek dirayete 
sahip bir ülkedir. Türkiye ile yapılan bu 
stratejik ortaklık sadece ekonomik an-
laşmaları değil aynı zamanda bölgesel 
sorunları da şüphesiz ihtiva etmektedir. 
Azerbaycan Türkiye için çok önemlidir. 
Rusya ile Karabağ sorununun çözümü 
için yapılacak görüşmeler bundan sonra 
daha da artacaktır.

Türkiye sorunun çözümü hususunda insi-
yatif alarak, meseleyi uluslararası arena-
da yüksek sesle dillendirecektir. Bölücü 
terör örgütü PKK’ya destek veren Erme-
nistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın hasmı-
dır. Bölgede yalnız kalarak köşeye sıkışa-
cak olan yine Ermenistan olacaktır.

Türkiye ve Rusya’nın Yakınlaşması..
Güngör Gökdağ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Uzmanı



47

Türk bilim insanları, Akdeniz Anemisi 
ya da tıptaki adıyla Talasemi tedavi-
sinde kullanılmak üzere yeni bir ilaç 
adayı molekül geliştirdi. Üsküdar 
Üniversitesi ve Sabancı Üniversite-
si ortaklığı ile üç yıldır devam eden 
çalışmalar sonunda mikroalglerden 
yeni bir şelatör ilaç molekülü elde 
edildi. Talasemi hastalarında ölüme 
yol açan demir yığılımını önleyen ilaç 
adayı molekülünü ilaca dönüştürmek 
üzere Avrupa Patent başvurusu yapıl-
dı.

Akdeniz Anemisi ya da tıptaki adıy-
la Talasemi tedavisinde kullanılmak 
üzere Üsküdar Üniversitesi ve Sa-
bancı Üniversitesi ortaklığında 2013 
yılında başlatılan çalışmalar kapsa-
mında yeni bir ilaç adayı molekülü 
elde edildi.

TÜBİTAK Projesi kapsamında Üskü-
dar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Belkıs Atasever Arslan 
ve Biyomühendislik Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, 
Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Ahmet 
Can Timuçin ve Prof. Dr. Selim Çetiner 
3 yıl süren araştırmaları sonucunda 
mikroalglerden yeni bir şelatör ilaç 
molekülü elde etti.

Talasemi tedavisinde kullanılabile-
cek ilaç adayı molekülün ilaca dö-
nüştürmek üzere Avrupa Patent baş-
vurusu yapıldı. Bu patent ile dünyada 
Talasemi dışında demir yığılımı olan 
birçok hastalıkta kullanılabilecek ve 
ülke ekonomisine yüksek katma de-
ğer sağlayacak, düşük maliyetli ulu-
sal ilaç üretiminin gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor.

Akdeniz Anemisinin (Talasemi) ülke-
mizin de içerisinde bulunduğu Akde-
niz bölgesinde, Orta Doğu, Hindis-
tan, Uzak Doğu ve Afrika’da sıklıkla 
görülen kalıtsal bir hastalık olduğunu 
belirten Yrd. Doç. Dr. Belkıs Atasever 
Arslan, “Dünyada her yıl 300 binden 

fazla çocuk bu hastalıkla dünyaya ge-
lirken hastalığın çeşitli alt grupları bu-
lunmaktadır” dedi.

Şelatör ilaçlar demir yığılımını önlüyor
Hastalığın tedavisinde kullanılan şe-
latör ilacın demir yığılımını önledi-
ğini belirten Arslan, “Özellikle beta 
talasemi majör hastalığında yaşam 
boyu düzenli kan transfüzyonu yapıl-
ması gerekmekte ancak bu vücutta 
demir yığılımına neden olmaktadır. 

Demir yığılımı, kalp yetmezliği, siroz 
ve endokrin anormalliklere yol açar 
ve Akdeniz anemisinde ana ölüm ne-
denlerinden biri demir yığılımıdır. Bu 
nedenle hastalar demiri uzaklaştıran 
şelatör ilaç tedavisi görmektedirler” 
diye konuştu.

AKDENİZ ANEMİSİ TEDAVİSİNDE
YENİ İLAÇ MOLEKÜLÜ GELİŞTİRİLDİ!
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MODERN SARAYLAR 
OTELİ OLARAK
ÇOCUKLARINIZADOLU DOLU BİR ARA TATİL 
PROGRAMI HAZIRLADIK.

Yarıyıl tatili yaklaşmadan bizi ararsanız çocuklarınıza sö-
mestir tatilinde etüt programları ve eğlenceli, öğretici, ke-
yifli bir o kadar da dinlendirici bir ortam sunuyoruz.
 Ara tatilde eğlenmek, dinlenmek bir o kadar da keyif al-
mak tüm çocuklarımızın hakkı diyebiliriz.

MODERN SARAYLAR 5 YILDIZ KONSEPTLİ 
RESORT OTEL
Modern Saraylar Oteli, Avsallar yöresinin yemyeşil or-
manlarının hemen yani başında Saray Mimarisi tarzında 5 
blok olarak yapılandırılmıştır. Özenle seçilen çam,  hurma, 
palmiye, araucaria ve benzer ağaçların süslediği yemyeşil 
bir bitki örtüsünün kapladığı tabiat ile iç içe, nem oranı 
son derece düşük, sessiz ve huzurlu bir ortam sunmak-
tadır.57m2’den 156m2’ ye varan seçenekleriyle odaları, 
ailelere geniş ve rahat konaklama imkânı sunmaktadır. 
 Bay ve Bayan misafirler için ayrı ayrı düşünülmüş özel 
plajlar,  açık ve kapalı havuzlar,  cami ve spa Merkezimiz 
ile alternatif tatilin Yeni Saraylısı olan Tesisimizin amacı 
insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler ya-
ratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamayı 
amaç edinmiş LEED Altın sertifikalı(Yeşil Bina)  Türkiye’ 
deki ilk muhafazakar konsept otelidir.

Aktiviteler Ve Servisler
Gündüz Animasyonu
Sahil Voleybolu, Mini Futbol, Masa Tenisi, Turnuvalar, Ya-
rışmalar, Dart ve Bayanlara Özel Step Aerobik, Su Jimnas-
tiği, Bayanlar Matinesi, Su Topu, Halı Saha Maçları, Havuz 
Oyunları, Okçuluk, Havalı Tüfek, Zumba Fitness
Akşam Programları
Canlı Müzik, Karaoke, Skeçler, Tema Akşamları, Profesyo-
nel Dış Show Programları
04-11 Yaş Grubu Çocuk Animasyonu
Haftanın her günü 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 saatleri 
arasında Mini Club, Çeşitli Oyunlar, Mini Disko, Hobi Kulu-
bü, Mini Sinema, Açık Hava Sineması
Ücretsiz Aktiviteler Ve Servisler
Masa Tenisi,  Sahil voleybol,  Mini Futbol,  Sauna,  Hamam,  
Tuz odası,  Lunapark(ilk 2 jeton ücretsiz),  TV Köşesi,  Tav-
la,  okey,  Tüm Animasyon Aktiviteleri,  su Kaydırakları ve 
Havuzların Kullanımı,  Dart,  okçuluk,  Plaj Havlusu,  oda 
içinde Dijital Kasa,  Havuz şemsiyesi,  Restoranlarda
Ücretli Aktiviteler
Nargile,  Lunapark(2 jetondan sonrası),  Paintball,  Çoçuk 
Bakımı,  Oyun Salonu,  Bilardo
Ücretli Servisler

Ailelere özel birlikte kullanabilecekleri VIP Hamam ve Sa-
una,  Güzellik salonu,  Masaj,  Kese Köpük,  Kuaför/Ber-
ber,  Çamaşırhane,  Jakuzi,  Telefon,  Doktor Hizmetleri,  
Market,  Araba Kiralama Servisi,  Özel Organizasyonlar(-
Doğum günü partisi,  Evlilik yıldönümü vs...).  Günlük Gezi 
Turları,  ATV VE Binicilik için tesis içerisinde Rezervasyon 
yaptırabilirsiniz.  ÖNEMLI NOT:  verilen tüm hizmet ve ak-
tiviteler hava koşullarina bagli olup,  koşullar müsait ol-
madğunda bazu hizmetlerin verilmesi mumkün değildir.  
operasyon saatleri ve yer değişikliği hak otel yönetiminde 
saklidi
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Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Ali Osman Karamercan, işsizlik oranının hızla düşürülmesi için 
gençlerin esnaf ve sanatkârlığa yöneltilmesi gerektiğini belirte-
rek, “Elinde mesleği olan gençlerimiz teşvik edilip desteklene-
rek kendi işini kurması sağlanmalıdır” dedi.

Gençlerin istihdam edilmesi ve meslek sahibi olabilmesi için 
mesleki eğitimin çok önemli olduğunu hatırlatan KONESOB Baş-
kanı Ali Osman Karamercan, “Esnaf ve sanatkar kendi emeği 
ile çalışırken yanında istihdam ettikleriyle işsizliğin azalmasına 
katkı sağlamaktadır. Hem çalışıp hem de öğrenim gören genç-
lerimiz, meslek öğrendiklerinde de devletimiz tarafından teşvik 
edilmeli ve kendi işini kurması için destekler sağlanmalı” diye 
konuştu.

“İŞİNİ KURACAK OLANA VERGİ 
MUAFİYETİ”
Esnaf ve sanatkârın üretim sistemin ayakta kalması için çıraklık 
eğitiminde kalitenin artırılması gerektiğini belirten Başkan Ka-
ramercan, “Esnaf yanında yetişen kalfalarında, çıraklar gibi iş 
kazası ve meslek hastalıkları sigorta primleri Hazine tarafından 
karşılanmalı ve bu gençlere teşvik ücreti desteği sağlanarak 
gençler açısından çıraklık sistemi daha cazip hale getirilmelidir. 
Bu şekildeki bir teşvik, gençlerin üniversite kapılarına yığılma-
larını önleyerek, meslek liselerine olan talebi artıracaktır. Aynı 
zamanda, sanayinin en büyük sorunu olan ara eleman ihtiyacı 
da bu şekilde karşılanmış olur. Ustalık belgesi alıp da kendi iş-
yerini kurmak isteyen gençlere de vergi muafiyeti sağlanarak 
destek verilmelidir. Bu çerçevede, mesleki kalite standardını 

sağlama adına ülkemizde hayata geçirilmeye çalışılan mesleki 
yeterlilik sistemine entegre, akredite bir çıraklık sistemini çok 
önemli buluyoruz” dedi.
 
“MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞİN İLACI”
Mesleki eğitim merkezlerinin yeniden ayağa kaldırılmasını iste-
diklerini sözlerine ekleyen KONESOB Başkanı Ali Osman Kara-
mercan şunları söyledi:
“Bu merkezlerden mezun olan gençlerimizin ustalık belgesi ile 
birlikte alacakları mesleki yeterlilik belgeleri AB düzeyinde de 
geçerli olacaktır. Hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği ülke-
lerinde iş kapılarının açılması sağlanacaktır. Buraya gelinceye 
kadar da belli destek ve teşviklerin verilmesi faydalı olacaktır. 
Başta Ahilik geleneğinin çağdaş temsilcileri olan çıraklarımızın 
lise mezunu statüsüne yükseltilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca 2 
yıllık yüksekokullarda okuyan erkek öğrencilerimiz için askerlik 
sürelerinin kısaltılması meslek yüksekokullarını cazip hale ge-
tirir.”

GENÇLERİMİZE ESNAFLIK 
TEŞVİK EDİLMELİ

Ali Osman Karamercan
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği (KONESOB) Başkanı
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Mustafa Ural

Hayatımızda anne babamızla kurduğumuz ilişki ile bir-
likte kurduğumuz en yakın ve en uzun olan ilişki, kardeş 
ilişkileridir. Kardeşler ile kurulan ilişki uyumlu olursa; iyi 
bir ilişki kurma ve bunu sürdürme şansları olacaktır. Fa-
kat, bu uyumu yakalayamazlarsa sürekli rekabet eden 
ve birlikte yaşamak zorunda olan kişiler de olabilirler. 
Çocuk sahibi olmak ve çocuk sayınız tamamen sizi ve 
eşinizi ilgilendiren bir konudur. Bununla birlikte ailede-
ki diğer kişileri, özellikle büyük çocukları etkileyen bir 
karardır ve büyük çocuğun bu durumdan hemen keyif 
duymasını beklememek gerekir. Bu uyum ancak zaman-
la oluşacaktır.

Çocuğuma kardeşi olacağını ne zaman söylemeliyim?
9 ay çocuklar için uzun bir süreyi ifade eder. Bu nedenle 
gebeliğinizde bir sorun olmadığından emin olana kadar 
beklemenizi öneririm. Kardeşi olacağı, çocuğun yaşına 
uygun kelimelerle sade ve basit bir şekilde söylenmeli-
dir. Onun tepkisine bakılmalı, durumu anlamlandırması 
için zaman tanınmalı ve duyguları sorulmalıdır. Hisset-
tiklerinden veya tepkisinden dolayı eleştirilmemelidir; 
çünkü bu durumu sizin gibi heyecanla karşılamayabilir. 
Doğum sonrası süreçte neler yapılabilir?

Doğum sonrası siz hastanede kalırken çocuğunuzun ne-
rede kalacağını önceden planlayıp bu planı çocuğunuzla 
doğumdan önce konuşmuş olmanız gerekir. Eve geldik-
ten sonra bebekle ilgilenmediğiniz zamanlarda büyük 
çocuğunuzla zaman geçirin. Ona kardeşi adına bir hedi-
ye verin ancak bebeğe gelen her hediyede büyük çocu-
ğunuza hediye vermeyin, bu konuyu ona açıklayın. Çoğu 
çocuk kardeşini kucağına almak ister. Bu durumda sizin 
kontrolünüzde ona olanak sağlayın ancak bebekle onu 
yalnız bırakmamaya özen gösterin. Anne baba olarak iki 
çocuğunuzu da sevecek kadar çok sevginiz olduğunu 
zaman zaman dile getirin.
 
Önemli Bir Zorlukla Karşı Karşıyayız 
Tüm bu bilgiler ışığında daha hassas bir değişken dev-
reye girdiğinde aile sisteminde neler olur? Engelli bir ço-
cuğun aileye katılması ile aile içi ilişkiler etkilendiği gibi 
kardeş ilişkileri de etkilenebilmektedir. Normal gelişim 
gösteren çocukların engelli kardeşlerine yönelik duy-
gusal anlamdaki tepkileri ile ilgili yapılan çalışmalarda 
birbirinden farklı türde tepkiler bulunmakla birlikte hem 
olumlu hem olumsuz tepkiler görülebilmektedir. Tepki-
lerin çeşitliliği çocuklar arasındaki bireysel farklara, sos-
yo-ekonomik düzeye, ailenin konuya yaklaşımına göre 
değişkenlik gösterebilir. En sık karşılaşılan tepkilere 
bakacak olursak olumsuz olarak kıskançlık, düşmanlık, 
suçluluk, hüzün, korku, öfke, utanma ve reddetme duy-
guları karşımıza çıkmaktadır. Madalyonun diğer yüzüne 
bakacak olursak engelli bir kardeşle büyümek, normal 
gelişim gösteren çocuklarda bireysel farklılıklara ilişkin 
anlayış, duyarlılık, sorumluluk, yeterlilik gibi olumlu duy-
guların gelişmesine de olanak sağlayabilmektedir. En-
gelli kardeşin bakım için sorumluluğunu almak normal 
gelişim gösteren kardeş için önemli bir sorumluluk ve 
sosyal gelişim imkânı sağlamaktadır. Kardeşinin engelli 

olması ile ilgili suçluluk hisseden çocuklarla sık sık kar-
şılaşmaktayız. Bu noktada çocuk ebeveynlere kardeşi 
ile ilgili birçok soru yöneltebilir. Bu soruların doğru ve 
anlaşılır cevaplanması çocuk için önem arz etmektedir. 
Engelli kardeşe aşırı sevgi göstermek de diğer kardeşte 
değersizlik duygularının oluşmasına ve yaş farkına bağlı 
olarak ilgi ve sevgi görmek için benzer davranışlar sergi-
lemesine yol açabilmektedir. 

Aileye katılan engelli çocuğun ihtiyaçları ve eğitimi ne-
deniyle tüm  aile sisteminde önemli bazı değişimler 
yaşanmaktadır. Bununla birlikte ailenin sosyal ilişkileri 
ve ev dışı aktiviteleri de değişime uğrayabilmektedir. 
Anne babanın engelli çocuklarının varlığı nedeniyle nor-
mal gelişim gösteren çocuklarına da zaman ayırmaktan 
geri durmamaları gerekmektedir. Normal gelişim gös-
teren çocuk, ailenin yaşadığı depresif süreç nedeniyle 
üzerinde ebeveynlerini mutlu etmek için başarı baskısı 
hissedebilmektedir. Ancak aile içinde tüm çocuklara 
adaletli davranıldığı takdirde bu tür problemlerin önüne 
geçilebilmektedir. Sadece engelli çocuğun gelişimine ve 
duygusal dünyasına odaklanılmamalıdır. Örneğin normal 
gelişim gösteren çocuğa ev düzeni, alışveriş, okul hayatı 
ile ilgili onun biricik olduğunu hissettiren sorular sorula-
bilir: Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu konuda sen 
ne hissediyorsun? gibi…Unutulmamalıdır ki bugün nega-
tif duygulara, rekabete ve kıskançlığa kapılarak büyüyen 
bir kardeşe, yarın engelli bir kardeşi emanet etmek zor 
olacaktır. Engelli çocuğun aile içindeki varlığının kabul-
lenilmesi ve normalleşme sürecinin sağlanması bu tür 
problemlerin azalmasına yardımcı olacaktır. Engelli bir 
kardeşe sahip olmak kardeş ilişkisine engel koymamalı, 
aksine dayanışma ve birlik duygularını aile içinde yeşer-
ten bir nitelik taşımalıdır.

Özel Gereksinimli Birey: Çocuğuma Engelli Bir 
Kardeşi Olduğunu Nasıl Anlatmalıyım?
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AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo-
nu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı, Karasu’nun Konya Ovası’na 
getirilmesini önerdi. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin 
Akademik Yıl Açılışında konuşan Ko-
nuk, Göksu Nehrinin suyunun Konya 
Ovası’na getirilmesini içeren proje-
nin meyvelerini verdiğini ve Ova’ya 
o kaynaktan suyun indirildiğini ifade 
ederek, “Konya Ovasının suya ihti-
yacı var. Tatlı sularımızla bugün hala 
denizlerimizi suluyoruz, sularımızı 
heba ediyoruz. Ben bugün de bunu 
buradan dile getirmek istiyorum, 
inşallah Karasu’yu ve diğer su kay-
naklarımızı hükümetimizin, Bakanlar 
Kurulumuzun kararlılığı ile Konya 
Ovası’yla buluştururuz. Konya Ovası 
Konya ile birlikte Karaman, Aksaray, 
Niğde demektir. Çok geniş bir coğ-
rafya demektir. Günün bereketinden 
inşallah faydalanırız, Sayın Bakanı-
mızla o gün konuşmuştuk, Göksu 
nehrinin suyu Konya Ovası’na geldi, 
Karasu’da inşallah Konya Ovası’na 
gelir, getiririz” dedi. 

TARIM TÜRKİYE’NİN PETROLÜDÜR
Türkiye petrol zengini bir ülke değil 
ancak petrolden daha kıymetli bir 
hazineye verimli topraklara ve büyük 
bir tarımsal üretim potansiyeline sa-
hip bir ülke olduğunu belirten Konuk 
şunları söyledi:

‘’Nitekim son yıllarda bu potansiyeli 
harekete geçirmek isteyen Türkiye, 
tarım sektörünü stratejik sektörler 
arasına dâhil ederek sulama yatı-
rımları başta olmak üzere arazi top-
lulaştırması, tarım arazilerinin miras 
yoluyla bölünmemesi gibi yapısal 
problemlerin çözümü ile tarımsal 
altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi 
hususunda ciddi yatırımlar gerçek-
leştirdi.  Dünya’nın bugün en önemli 
gündem maddelerinden birisi bilin-
diği gibi tarım ve gıda güvenliği ile 
güvenilir gıdanın insanlara sunula-
bilmesi. Konu bu noktaya gelince 
Türkiye, Türkiye’de de Konya bir 
adım öne çıkıyor. 

Konya, geniş ve verimli toprakları, 
dünyanın birçok ülkesi ile rekabet 
edebilecek bilgi birikimi, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi gibi bilgi ve 
bilime yaptığı sektöre ivme katacak 
yenilikçi atılımları, tarım sektöründe 
devasa adımlar atabilecek alt ya-
pıya sahip olması gibi özellikleri ile 
dikkat çekiyor. Konya Ovası da işte 
bu noktada tam anlamıyla stratejik 
bir konuma yükseliyor. Ülkemizin ta-
rım arazisinin yüzde 17’sine tekabül 
eden, 50 km genişliği, 80 km uzun-
luğu ve 4.000 km2’lik yüz ölçümü ile 
Konya Ovası sadece ülkemizin değil, 

dünyanın en önemli tarım havzala-
rından biri olarak öne çıkıyor. Tür-
kiye, Konya Ovası’nın Mavi Tünel’le 
Göksu’dan getirilen suyun ulaşama-
dığı, diğer bölgelerinin de sulanma-
sını sağlayacak yeni bir havza dışı 
kaynaktan (Karasu) Ovaya ilave su 
getirilmesini sağlayacak yatırımla-
rı gerçekleştirmesi halinde, Konya 
Ovasının tarımsal üretimde Mavi Tü-
nelle kazandığı ivmeye yeni bir ivme 
katacak ve dev bir üretim potansiye-
lini harekete geçirebilecek. ‘’ 

TÜRKİYE DÜNYANIN TARIM VE GIDA 
MERKEZİ OLABİLİR
Türkiye’nin ürettiği tarım ürünleri 
hem kendi ülkemizi, hem de dünya-
nın birçok ülkesini besleyebileceğini 
de kaydeden Konuk şöyle dedi:
‘’Ayrıca tarımda yeni teknolojilerin 
kullanımı ile de yüksek karlılığa ula-
şılabilir. Başta Karasu olmak üzere 
havza dışı 3-4 su kaynağından ovaya 
su getirilmesiyle ilgili projelendirme 
çalışmalarında son aşamaya gelin-
di. Ovayı su ile buluşturduğumuzda 
Konya Türkiye’nin, Türkiye dünyanın 
en önemli tarım merkezi haline gelir. 

Konya Ovasına dışarıdan getirilecek 
kaynaklarla ovanın kuzeyinde Altı-
nekin, Cihanbeyli’den, güneyinde 
Karaman’dan Çumra’ya, doğusunda 
Karapınar, Ereğli ve Aksaray’a kadar 
tüm tarım arazilerinde de sulu tarı-
ma geçmiş olacağız. Hükümetimiz 
bu konuda kararlılığını, bu konuda-
ki iradesini sürüncemede bırakılan, 
yıllarca taş taş üstüne konulmayan 
Mavi Tüneli süratle bitirerek gös-
termiştir. Aynı kararlılık ve irade 
Ova’nın Göksu ile gelen su ile su-

TARIMDA VERİMLİLİK YAĞMURUN 
YAĞIŞ GRAFİĞİNE BIRAKILMAMALIDIR
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lanamayan yerlerinin susuzluğunu 
giderme konusunda da mevcuttur. 
Konya Ovasına havza dışı yeni bir 
kaynaktan su getirilmesi hükümeti-
mizin gündemindedir ve bu konuda 
ciddi çalışmalar mevcuttur” dedi. 

PROJE GERÇEKLEŞİRSE 
KONYA OVASI’NDA 
ÜRETİM PATLAMASI YAŞANIR
Karasu Projesi veya havza dışı bir 
kaynaktan bölgeye su taşınması ile 
Konya Ovası’nda üretim patlaması 
yaşanacağını vurgulayan Başkan 
Recep Konuk, açıklamasını şöyle 
sürdürdü; 
“Konya Ovası’na mutlaka dışarıdan 
su getirmemiz gerekiyor. Şu anda 
en makul projelerden birisi ise Ka-
rasu Nehrinin Kızılırmak aracılığı ile 
Konya Ovasına aktarılmasıdır. Bugün 
ovamızda 200 metre derinlerde dahi 
su bulunamayan bölgeler var. Gele-
cek su, yörede sulu tarımı destek-
leyeceği için halkın refah seviyesini 
ve tarımsal üretim ile gıda sanayini, 
tarımsal sanayiyi olumlu etkileye-
cektir. Şunu da ifade edelim, burada 
oluşturulacak bir sinerji ile tarımımızı 
bilgi ile teknoloji ile entegre tesisler-

le destekleyebilirsek, Türkiye eko-
nomisine devasa katkı yapacaktır. 
Özellikle burada üretilecek tarım 
ürünleri ve bu tarım ürünlerinden 
oluşturulacak gıda çeşitliliğiyle ül-
kemiz devasa bir ihracat hacmi oluş-
turabilir, bunlar başarılamayacak 
hedefler değil, şu ana kadar başar-
dıklarımız, bunları da başarabile-
ceğimizin en büyük göstergesidir.  
Bunun yanı sıra sulak alanların eski 
durumlarına gelmesini sağlayacağı 
için bir mikro klima dengesi oluştu-
racak, dolayısıyla da eskiden mevcut 
olan canlı popülasyonunda da hem 
sayısal, hem de çeşitlilik olarak artış 
yaşanacaktır. Yeraltı sularının tüke-
timi de azalacağı için dolaylı olarak 
tasarruf sağlayacaktır.” 

KARASU
Karasu Nehri, Erzurum Dumlu Da-
ğı’ndan doğan, Keban yakınlarında 
Murat Nehriyle birleşerek, Fırat Neh-
rini oluşturan akarsudur.  AK Parti 
Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Baş-
kanı, PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk’un önerisi, Karasu 
Nehri’nin Erzincan’daki Kemah Bo-

ğazından tünelle Sivas’a, Sivas’tan 
da cazibeyle Kızılırmak’a akıtılması, 
buradan da Hirfanlı Barajına aktarıl-
ması ve daha sonrada derivasyonla 
Konya Ovası’na aktarılmasını öngö-
rüyor. 

Karasu’nun yıllık ortalama 4 milyar 
metreküp suyu bulunuyor, buradan 
1 milyar metreküpünün bu metotla 
Konya Ovası’na getirilebileceğini 
ifade eden Başkan Konuk, böylece 
Altınekin, Cihanbeyli, Çumra Bölgesi 
başta olmak üzere Karaman, Ereğli, 
Aksaray’ı da içine alan geniş bir ala-
nın suyla buluşturulacağını belirtiyor. 
Fırat’ın Karasu kolunun Kızılırmak 
üzerinden Konya Ovası’na aktarıl-
ması projesinin gündemde yer al-
ması ve güçlü bir hedef olarak önü-
müzdeki süreçte projelendirilmesi 
bekleniyor.
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Eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle 
‘Bilgiden Bilince Üniversite Misyonumuz’ konulu konfe-
ransta bir araya geldi. 

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konferansa AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu ve Eşi Sare Davutoğlu, AK Parti Konya Millet-
vekili Uğur Kaleli, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin,  fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve 
meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı. 

PROF. DR. DAVUTOĞLU, 
“MAKAMLAR GEÇİCİ HOCALIK BAKİ”
Öğrencilerin yoğun ilgisinden memnuniyetini dile geti-
rerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 
“Dünyada üç koku beni çok etkilemiştir. Evlat kokusu, 
kitap kokusu ve sınıfı dolduran öğrenci kokusu. Bu güzel 
atmosferde pırıl pırıl öğrencilerle beni bir araya getiren 
Selçuk Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim. Dün-
yanın her köşesinde talebelerim oldu. Yıllar sonra ger-
çekleştirdiğim yurtdışı seyahatlerimde karşılaştıklarım 
oluyor. Hala hem isimlerini hem de sınıftaki hallerini ha-
tırlarım. Öğrencilerimi evlatlarımdan, evlatlarımın kade-
rinden hiç ayırmadım. Birçok görevlerde bulundum ama 
en güzeli hocalıktır. Bütün makamlar geçicidir, hocalık 
bakidir. Bu yüzden Selçuk Üniversitesi gibi köklü bir ku-
rumda hocalık yapanları tebrik eder yeni akademik yılın 
hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi. 

‘’EN BÜYÜK DEVRİMİMİZ ÖZGÜVEN AŞILAMAK’’
Konferansta kaliteli eğitimin altını çizen Prof. Dr. Davu-
toğlu, “En temel meselemiz insan kaynağının standar-
dını yükseltmektir. Yani sizlersiniz. İnsanımızdaki cev-
heri keşfettik. Özgüven aşılayınca yapamayacağı işin 
olmadığını gördük. Son yıllarda birçok alanda devrim 
yaptık. Ama en büyük devrimi özgüven aşılamakta gör-
dük. Türkiye’nin başını kaldıracak, ufkunu genişletecek 
sizlersiniz. Sizden sonrakilere de daha güçlü bir Türkiye 
bırakmak için özgüvene sahip olup kendinizi kararlı bir 
şekilde yetiştirmeniz gerekiyor.” diye konuştu. 

Kariyer planlamasından çok birikim planlaması yapma-
nın öneminden de bahseden Prof. Dr. Davutoğlu, “Biri-
kim planlaması yaparsanız zaten kariyeriniz kendisi ge-
lir. Kendinizi iyi yetiştirirseniz unvan peşinizden gelir. Bu 
yüzden hem dil konusunda hem de beceri konusunda 
kendinizi iyi donatın.” şeklinde konuştu. 

Konferansın ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Davutoğlu’na hediye tak-
dim ederken, Konya’da ve üniversite ağırlamaktan onur 
duyduğunu ve engin tecrübelerinden faydalanmaktan 
memnun olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK DEVRİMİMİZ ÖZGÜVEN AŞILAMAK
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Artvin-Ardanuç doğumlu olup, Meslek 
Yüksekokulu Sevk ve İdare Bölümün-
de Ön Lisans, İstanbul Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümünde Lisans, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölü-
münde de Yüksek Lisans yapan, Tapu 
ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde sı-
rasıyla Samsun Bölge Müdürlüğü bün-
yesinde; Pazar Tapu Müdürü, Erzurum, 
Edirne, Denizli Bölge Müdürlüklerinde; 
Bölge Müdür Yardımcısı ,halen Konya V. 
Bölge Müdürlüğünde ise, Bölge Müdür 
Vekili olarak görev yapmakta olan Ke-
nan ÇİFTÇİ 2000-2008 yılları arasında 
ceza evleri izleme kurulunda Raportör 
olarak görev yaptı. Şiir alanında çeşitli 
yarışmalarda derecesi olan ÇİFTÇİ Edir-
ne hudut Erzurum ve Denizli gazetelerin-
de şiirlerini şiirle içiçe köşesinde neşretti. 
Konyamızda ise, TKBM Bölge Müdürlüğü 
sayfasında şiirlerini yayınlamaktadır.
 
Konya’mızı ve Konyalıları çok seven ÇİFT-
Çİ Tapu ve Kadastro alanında onların 

hadimi olarak görev yapmaktan gurur 
duyduğunu ve arzusunun Konyalıların 
memnuniyeti ve duası ile ALLAH rızası ol-
duğunu ifade etmekte, bu vesile ile “zed-
life” dergimize yayın hayatında başarıları-
na başarı katmasını dilemektedir.

Kenan ÇİFTÇİ
Tapu ve Kadastro Bölge 

Müdür Vekili

Kenan Çiftçi
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Konya’da 2 milyar TL değerindeki tesislerin toplu açılış ve 
temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meram 
Belediyesi’ni de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sel-
çuklu mimarisinde yapılan ve Meram bağlarına yakışan bele-
diye hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

MERAM BAĞLARINA YAKIŞMIŞ
Belediye önünde toplanan yoğun kalabalığa hitap eden Erdo-
ğan, “Meram ilçemizde Meram bağlarına yakışan bir belediye 
hizmet binasının, böyle Selçuklu mimarisiyle, 25 bin metreka-
re kapalı alana sahip olmak suretiyle bundan sonra tüm Me-
ram yaşayanlarına, Meram sakinlerine inanıyorum ki Meram 
Belediyemiz, her türlü hizmeti burada çok daha başarılı bir 
şekilde verecektir. Toplu açılış töreninde belediye binamızın 
kurdelesini topluca kesmiş olduğumuz için burada tekrar böy-
le bir işlem yapmayacağız. Ancak biz de size topluca hayırlı 
olsun diyeceğiz.  Başta belediye başkanımız, belediye meclis 
üyelerimiz, tüm belediye çalışanları, yüklenici firmanın yetki-
lileri, mimarından mühendisine, işçisine kadar hepsine kalbi 
şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi. 

YOĞUN SEVGİ GÖSTERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye hizmet binasına girişinde 
Ankara’dan gelen öğrenci topluluğu tarafından şiirler ve şar-
kılarla karşılandı. Daha sonra belediye başkanlık makamına 
geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, belediye hizmetleriyle ilgili sunumu arz etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meram Belediyesi 
‘Anı Defteri’ne ise şunları yazdı: 
“Toplu açılış töreni vesilesiyle geldiğim Konya’da tarihi, yeşil 
dokusu, tabii güzellikleriyle göz dolduran Meram Belediyemizi 
ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Misafirperver-
likleri için Belediye Başkanımıza ve ekine teşekkür ediyor, on-
ların şahsında tüm Meramlı kardeşlerimi selamlıyorum.” 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
MERAM BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
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Beşir Derneği’nin paylaşım noktası açılışı gerçekleştirildi. Be-
şir Derneği Temsilcisi Nuri Kayanın ev sahipliğini yaptı açılışa 
halkın ilgisi büyük oldu.

Beşir Derneği Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı, ‘’Bu 
anlamda bizler BEŞİR DERNEĞİ olarak, Türkiye genelinde 242 
temsilcimiz ve 55 ülkede insana hizmeti kendine vazife bilen 
gönüllü yardımsever ordumuz ile hizmet veren ve aynı zaman-
da Türkiye’nin en yaygın iletişim ağına sahip sosyal yardımlaş-
ma derneği olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. İhtiyaç du-
yulduğu takdirde ihtiyaç sahibi mağdur insanlara başta gıda 
ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere yakacak, giyim, 
eğitim ve sağlık gibi birçok alanda hizmet vermekteyiz.’’ dedi. 
Beşir Derneği  Genel Başkanı  Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı da 
paylaşım noktalarının işleyişi hakkında bilgiler verdi. Şanlı, 
‘’Beşir Derneği’nin en önemli projelerinden biri olan ‘Paylaşım 
Noktası’ projesiyle ihtiyaç sahipleri için ücretsiz alışveriş imkâ-
nı sağlıyor. Paylaşım Noktalarında gıdadan elbiseye, temizlik 
ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar geniş bir alanda yar-
dım yapılıyor. Derneğe yapılan başvurular neticesinde, gereli 
inceleme yapıldıktan sonra belirlediği ailelere aylık kartlar ve-
rip Paylaşım Noktalarından ihtiyaçları oranınca ücretsiz alışve-
riş yapabilmeleri imkanı sağlanıyor.” dedi. 

Açılış törenine;  Beşir Derneği  Genel Başkanı Yrd. Doç.Dr. 
Cevdet Şanlı,  3. Bölge Koordinatörü Mustafa Şahin, Konya 
Beşir Derneği temsilcisi Nuri Kaya, Konya Meram Müftüsü  
Sabri Kütükçü, Semerkand Karatay Başkanı  Zeki Bayramoğlu, 
Semerkand Selçuklu Başkanı  Bekir Yılmaz, Konya Tümsiad 
Başkanı Cemalettin Akpınar,  Konya  Tümsiad genel sekreteri  
Hüseyin  Okuyucu ve diğer davetliler katıldı.

BEŞİR DERNEĞİ KONYA’DA 
‘PAYLAŞIM NOKTASI’ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
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Beyşehir Belediyesi’nin göl kenarında 
extrem sporlar tutkunu gençlerin hizme-
tine sunduğu Skate Park, düzenlenen 
akrobasi gösterileriyle tanıtıldı. Mehte-
ran takımının çaldığı marşlar eşliğinde 
bisiklet ve patenleriyle skateboard 
gösterileri yapan Türkiye şampiyona-
larında dereceye giren genç sporcular 
izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. 

Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından kent 
merkezindeki göl kıyısında kurulan ext-
rem spor alanı Skate Park’ta, mehteran 
eşliğinde kayan patenci ve bisikletçilerin 
akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi.

Beyşehir Belediyesi tarafından Vuslat 
Parkı içerisinde kurulan Skate Park, ilçe-
de yaşayan kaykay ve paten sever genç-
lerin hizmetine sunuldu. Parkın hizmete 
girmesi nedeniyle Beyşehir Belediyesi ta-
rafından tanıtım için gerçekleştirilen ska-
teboard gösterisi parkur çevresinde top-
lanan ailelerin ve gençlerin yoğun ilgisini 
çekti. 
Antalya’dan gösteri amaçlı gelen arala-
rında Türkiye şampiyonalarında derece-
ye giren isimlerin de olduğu patenciler-
den oluşan ekip, parkurdaki rampa iniş 
ve çıkışlarında zaman zaman taklalar 
atarak gerçekleştirdikleri akrobasi göste-
rileriyle izleyenlere adeta nefesleri kesen 
heyecanlı anlar yaşattı.

Parkurda gösteri bisikleti ve patenleriyle 
bir süre Beyşehir Belediyesi Mehter Takı-
mı’nın çaldığı marşlar eşliğinde akrobasi 
hareketleri yapan ekip, izleyenlere adre-
nalin içeren dakikalar yaşattı.

Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın 
gösterileri ile başlayan tanıtım programı-
nı Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel ve 
meclis üyeleri ile birlikte izleyen Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun Antal-
ya’dan gelen sporculara gerçekleştirdik-
leri güzel gösterilerinden dolayı teşekkür 
etti. 

Başkan Özaltun, burada yaptığı konuş-
mada, Beyşehir’in son yıllarda başta tek-
vando olmak üzere pekçok sportif bran-
şta dünya çapında şampiyonluklar ve 
dereceler elde eden yıldız ve sporcular 
yetiştirdiğini hatırlattı. Beyşehir’de tüm 
sportif branşlarda yetişen gençler için 
faaliyet alanı oluşturduklarını anlatan 
Özaltun, kaykay pisti konusunda gelen 
talepleri de dikkate aldıklarını söyledi. 
Beyşehir’de skate park konusunda sos-
yal paylaşım sitelerinden ve birebir gö-
rüşmelerinde kendilerine ulaşan genç-
lerin bu yönde alanlar istemesi üzerine 
çalışma başlattıklarını aktaran Özaltun, 
bir aylık bir süre içerisinde Konya’nın 
Denizinin kenarında bir ilki daha gerçek-
leştirerek kaykay pistini gençlerin ve ço-
cukların hizmetine sunduklarını söyledi.

Bu tür park ve alanları oluştururken ana 
gayelerinin genç kuşağı internet kafeler-
den, kahvehane köşelerinden ve kötü 

alışkanlıklardan uzak tutabilmek oldu-
ğunu dile getiren Özaltun, bunun da en 
güzel yolunun bu tür alanların sayısını 
artırmaktan geçtiğini aktardı. Spor ya-
pan, sağlam vücutlu, dinamik, sağlam 
ve dürüst karakterli, iyi ahlaklı gençler 
ve sporcular yetiştirerek bugünkü ma-
kamları yeni nesle gönül rahatlığı içeri-
sinde bırakmanın arzusunda olduklarını 
anlatan Özaltun, “Biz de yetişen genç-
lerimize bu yolda bir nebze de katkıda 
bulunabilmek için onların hizmetine 
yeni yeni alanları sunuyoruz. Konya’nın 
denizi olan Beyşehir Gölü’nün kıyısın-
daki bu alan sadece Beyşehir’de değil, 
Konya’da da bir ilk olma özelliğini taşı-
yor. Yani, Konya’nın 31 ilçesi içerisinde 
skate parkı, kaykay pistinin yapımını 
gerçekleştiren ilk ilçe Belediyesi olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah, 
yine diğer ilçe belediyelerimize bu ko-
nuda da güzel bir örnek olacağımızı 
umuyoruz.” dedi.

Beyşehir’e skate parkı kuran şirketin 
Genel Müdürü Fatih Yalçın da, günü-
müzde gençlerin bu tür extrem sporla-
rına artan ilgisi neticesinde bu alanlara 
ihtiyaç duyulmaya başlandığını belirtir-
ken, ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışması ile bir-
likte reklam ve televizyonların itici gü-
cüyle bu tür extrem sporlar Türkiye’de 
de büyük yol kat arttı. Beyşehir Belediye 
Başkanımız gibi duyarlı başkanlarımız, 
özellikle gençlere bu tür sosyal alanlar 
ile yeni parkları yenilikler getirme adına 
hayata geçirmeye başladı. Beyşehir’de 
de diğer projelerimizde olduğu gibi, 
hem patencilerin, bisikletçilerin ve kay-
kaycıların hepsinin birlikte kullanabildi-
ği bir park yaptık. Konya bölgesinde de 
bir ilki gerçekleştirdik. Özelikle böyle 
çok güzel bir deniz manzaralı parkurun 
burada yaşayan gençlerimize hayırlı ol-
masını diliyorum. İnşallah, buralardan 
da Türkiye şampiyonalarına katılacak 
gençler ve sporcuların bizleri yurtdı-
şında da temsil edeceğine inanıyoruz. 
İnşallah artık Beyşehirli gençleri de 
Konya’yı temsilen bu şampiyonalarda 
görürüz.” diye konuştu.  

BEYŞEHİR’DE MEHTERANLI SKATE PARK TANITIMI 



64

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 750 
milyon liralık yatırımlarını da kapsayan 
çeşitli kurum ve kuruluşlara ait toplu açı-
lış ve temel atma törenine katılmak için 
Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Konya’nın tarihi birikimi 
ve dinamizmi ile Türkiye’ye örnek olmuş, 
Türkiye’nin önünde gitmiş bir şehir oldu-
ğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya’da Büyükşehir Belediyesi’nin 750 
milyon liralık yatırımlarını da kapsayan 
çeşitli kurum ve kuruluşlara ait toplu 
açılış ve temel atma törenine katıldı. 
Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda tarihi bir 
kalabalığın katıldığı tören öncesi Cuma 
Namazını Kapu Camii’nde kılan, Bedes-
ten’te esnaflar ile sohbet ederek Konya 
Valiliği’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı Konya halkı büyük bir coşku ile 
karşıladı.

KONYA CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ARKASINDA DİMDİK DURUYOR 
Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndaki tören-
de konuşan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın bugü-
ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ar-
kasında dimdik durduğunu, bundan son-
ra da dimdik durmaya devam edeceğini 
söyledi. Göreve geldikleri günden bugü-
ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret etti-
ği doğrultuda Konya’yı daha yaşanabilir 
şehir yapmak, lider ülke Türkiye hedefine 
katkı yapmak için canla başla çalıştıklarını 
belirten Başkan Akyürek, “12 yılda şehri-
mizin merkez nüfusu ikiye katlandı. Kon-
yamız, dünyadaki binlerce şehir arasında 
dünya ekonomisine yön veren 600 şehir 
arasına bu dönemde girdi. Yeni Büyük-
şehir Yasası ile birlikte hizmet alanımız 
30-40 katına çıktı. Kapatılan, mahalleye 
dönüştürülen beldelerimiz, köylerimiz 
bin 197 mahallemizle birlikte aynı şekilde 
çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Açılışı 
yapılan ve temeli atılan 2 milyar liralık ya-
tırımların hayırlı olmasını dileyen Başkan 

Akyürek, Konyaspor’a ve milli takıma ev 
sahipliği yapan Konya Büyükşehir Stad-
yumu’nun açılışının da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından yakın zamanda yapıl-
masını arzu ettiklerini dile getirdi. Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Konya’nın son 13 
yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini 
belirterek, açılışı yapılacak ve temeli atı-
lan eserlerin Konya’ya ve ülkeye hayırlı 
olmasını diledi. 

KONYA, ÜMİT ŞEHRİDİR 
64. Hükümetin Başbakanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 15 
Temmuz ihaneti sonrasında ilk ziyareti 
Konya’ya yaptığı için Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a teşekkür etti. Kılıçarslan Şehir 
Meydanı’nda Selçuklu sultanlarının ruhu 
önünde konuştuklarını dile getiren Davu-
toğlu, “Konya her şeyden önce bir çığır, 

ümit şehridir. Konya kendisine geleni aziz 
eyler, bahtiyar eyler. Konya, 15 Temmuz 
ihanetinde ilk ayağa kalkan şehirlerden 
biridir. Başşehir, baş eğmez. Kılıçarslan 
içimizdeyken ne hainlere teslim oluruz, 
ne de onlara fırsat veririz. Hiç kimse 15 
Temmuz’da Türkiye’nin zaafa düştüğünü 
zannederek hesap yapmasın. Bilinsin ki, 
Irak ve Suriye’deki kardeşlerimizin kaderi 
Konyalılarla aynıdır” diye teşekkür etti. 

KONYA BİR BAŞKA 
On binlerce Konyalının yoğun tezahü-
ratları arasında konuşmasına başlayan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Konya hep bizimle oldu. Biz de hep 
Konya ile birlikte olduk. Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar 30 
defa Konya’yı ziyaret ettim. Her ziyare-
timde gönlüm huzur bularak, ülkemin ve 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 

KONYA, 15 TEMMUZ’DA AHDE VEFASINI GÖSTERDİ
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milletimin geleceği ile ilgili ümitlerim 
güçlenerek ayrıldım. Yaklaşık 10 aydır 
sizlerle hasret gideremedik. Konya, 
15 Temmuz’da ahde vefasını, kadir-
şinaslığını, hakkın yanındaki sağlam 
duruşunu bir kez daha gösterdi. Toplu 
açılış ve temel atma törenlerinde 42 
kalemde toplam 2 milyar liralık eseri 
sizlerle buluşturuyoruz. Bu, laf ola beri 
gele olmaz. Bu yürek işidir, yürek. Bu 
icraat ister. 15 Temmuz işte Türkiye’yi 
bu yatırım seviyesinin üstüne çıkar-
mak istemeyenlerin bir operasyonu-
dur. 15 Temmuz, Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkar-
mak istemeyenlerin operasyonudur. 
15 Temmuz Türkiye’yi bir vagon olarak 
görmek ve göstermek isteyenlerin bir 
operasyonudur. Bu millet gerçekten 
aziz bir millettir. Biz milletimizle ifti-
har ediyoruz, gurur duyuyoruz. Sizler 
uçakları da tankları da susturdunuz ve 
sonunda 15 Temmuz’un galibi, bu aziz 
millet, Türk milleti oldu. Duracak mı-
yız? Durmayacağız. Yola aynı şekilde 
devam edeceğiz. Kararlıyız. Kıyamete 
dek bu kararlılığımız devam edecektir. 
Meydanlara dediğimizde benim aziz 
milletim 81 vilayette ölümüne yürüdü. 
Fakat, bu Konya bir başka. Elektrikler 
kesiliyor meydana, su kesiliyor yine 
meydana. Evelallah biz biliyoruz Kon-
ya’nın yüreğinin nasıl olduğunu. İnşallah 
Selçuklu’nun başkentinden Kılıçarslan’ın 
miğferi ve oklarının yer aldığı bu mey-
dandan başka bir şey çıkmaz. Herkes 
meydana dendiği zaman er meydanına 
yine koşarız” dedi. Konuşmasında 80 
milyonun tek millet, tek bayrak, tek va-
tan, tek devlet olduğunu kaydeden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, millet evet derse 
başkanlık sistemine adım atacaklarını, 
ülkenin geleceğinde aktif rol oynamaya 

mecbur olduklarını ifade etti. 

KONYA, TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE 
GİTMİŞ BİR ŞEHİR
 Temeli atılan ve açılışı yapılan tüm eser-
ler için bakanlara, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ve belediye baş-
kanlarına, meclis üyelerine, yüklenici fir-
ma çalışanlarına teşekkür eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Konya daha fazlasına 
layık. Yeni Büyükşehir Kanunu ile Konya, 
42 bin kilometrekare hizmet alanı, 31 il-

çesi, bin 197 mahallesi, 5 bin kilometre 
yol ağıyla Avrupa’daki pek çok ülkeden 
daha büyük bir şehir konumuna geldi. 
Konya bir şehir stadı kazandı ki bura-
dan dünyaya caka satıyoruz. İzleyenler 
maşallah diyor. Burada yapılan müsaba-
kalarla millilerimiz ve Konyaspor destan 
yazmaya devam edecek. Konya, tarihi 
birikimi ve dinamizmi ile Türkiye’ye ör-
nek olmuş ve Türkiye’nin önünde gitmiş 
bir şehirdir. Bu kadim şehir layık olduğu 
hizmetleri alacaktır” diye konuştu. Ko-

nuşmaların ardından Seydişehir Ala-
cabel Tüneli’nde Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, 
Konya Şehir Hastanesi inşaatında ise 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile canlı 
bağlantılar yapılarak temeller atıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile protokol mensupları hep birlikte 
kurdele keserek, içinde Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait 750 milyon lira-
lık yatırımın da bulunduğu çok sayıdaki 
kurum ve kuruluşun yatırımlarının top-
lu açılışını gerçekleştirdi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
BÜYÜKŞEHİR’DE 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, programı kapsamında Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret 
ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’ten çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Türk Yıldızları Parkı’nda bulu-
nan uçak restoran ve Konya mutfağında 
basın-yayın kuruluşlarının yöneticileriy-
le bir araya geldi. Türkiye’nin havacılık 
konseptli ilk parkı olan Türk Yıldızları 
Parkı’nın yakın zamanda açılmış olması-
na rağmen büyük ilgi gördüğünü dile ge-
tiren Başkan Akyürek, parkın içine bir de 
Havacılık Müzesi yapacaklarını söyledi. 
Türkiye’nin havacılık konseptli ilk parkı 
olan Türk Yıldızları Parkı’nın aynı zaman-
da Türk Yıldızları gösteri timinin eğitim 
alanı olduğunu hatırlatan Başkan Ak-
yürek, “Parkın ismini bu nedenle Türk 
Yıldızları Parkı koyduk. Türk Yıldızları-
nın artık kullanmadığı, hizmet dışı kalan 
uçaklar da havuzlarımızın içinde ser-
gileniyor. Hatta çocuklar içine binip bu 
uçakları görebiliyorlar. Uçak restoranda 
bulunan simülatörde de Konya’nın üstün-
de gezer gibi bir ortam oluşturulabiliyor. 
Parkımıza önümüzdeki dönemde bir ha-
vacılık müzesini de ekleyeceğiz inşallah. 
Şehre bir farklılık, değer katmış oldu. Bu 
eserin yapımında hizmet eden arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Başkan Akyürek, kendi kullandığı golf 
aracıyla gazetecilerle birlikte Türk Yıldız-
ları Parkı’nı gezdi.

UÇAK RESTORAN KONYA MUTFAĞI ŞEHRE DEĞER KATIYOR
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türki-
ye’de ilk kez Konya’da açılan Tropikal Kelebek Bahçesini gezdi.
Bir dizi ziyaret, açılış ve temel atma töreni için Konya’ya gelen Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Selçuklu Beledi-
yesi tarafından yaptırılan Avrupa’nın en büyük Tropikal Kelebek Bahçe-
sini gezdi. Emine Erdoğan’a gezisi sırasında Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, eski Başbakan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu eşlik etti.

Tropikal Kelebek Bahçesinde doğal yaşam alanı sağlanan kelebekler 
hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, 98 türe ait 20 bin bitki bulunan 
alanda kelebekleri uçarken gözlemledi.  Emine Erdoğan koluna konan 
bir kelebek ile fotoğraf çektirdi. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’dan bilgiler alan Emine Erdoğan, doğa sınıfında kelebek, bö-
cek ve bitkilerin yaşamı hakkında eğitim alan ana sınıfı öğrencileriyle 
bir araya geldi. Çocuklara tanıtılan canlı bir yılanı eline alan Erdoğan, 
öğrencilerin heyecanlı anlar yaşamasına neden oldu.

Ziyaret kartelasını imzalayan Emine Erdoğan’a, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, kelebek tablosu hediye etti. Erdoğan, “Bu tür 
yatırımlar ülke turizmine katkı sağlıyor. Anadolu’da Avrupa’nın en bü-
yük kelebek bahçesini görmek mutluluk verici” dedi. Başkan Altay ise 
Emine Erdoğan’a ziyareti için teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN 
KONYA TROPİKAL KELEBEK 
BAHÇESİNİ ZİYARET ETTİ
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Saygıdeğer okurlar, sizlere son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir ko-
nudan bahsetmek istiyorum.

Aromaterapi ve uçucu yağlar...
Aromaterapi; insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsanlar 
hastalıklardan korunmak, hastalandıklarında ise şifa bulmak, kendile-
rini daha iyi hissetmek ve daha güzel görünmek için bitkilerden fayda-
lanmışlardır.
Aromaterapi; bitkilerin kök, çiçek, tohum, yaprak gibi kısımlarından 
birtakım tekniklerle (distilasyon, ekstrasyon gibi) elde edilen uçucu 
yağlarının, sabit yağlarla, belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen 
formülasyonun terapide kullanılmasıdır.

Uçucu yağlar;
- Suda çözünmedikleri için su yüzeyinde bir tabaka oluştururlar bu yüz-
den yağ olarak anılırlar lakin sabit yağlardan farklıdırlar.

-Uçucu yağlar, organik çözücülerde, mum ve yağlarda çözünürler.
-Uçucu yağlar, bitkide protoplazmada veya hücre duvarında bulunan 
reçinemsi tabakanın ayrışmasıyla ve glikozitlerin hidrolizi yoluyla açığa 
çıkarlar.
-Uçucu yağlar bir çok maddenin karışımından oluşurlar. Kompleks kim-
yasal yapılar sahiptirler. Terpenler, hidrokarbonlar ve hidrokarbonların 
oksijenli türevleri olan alkoller, asitler, esterler, aldehitler, ketonlar, fe-
nol, ve fenol eterleri, kinonlar, laktonlar, furan türevleri, oksitler, aminler 
ve kükürtlü bileşikler içerirler.

-Uçucu yağlar, bitkinin genetik yapısı, iklim, çevresel faktörler, bitkinin 
yetiştirildiği bölge, bitkinin değişik kısımları, gün içerisindeki sıcaklık 
değişimleri, bağıl nem gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişim gös-
termektedir.
-Genellikle oda ısısında sıvıdırlar. Uçucu özelliğe sahiptirler. Eterik yağ-
lar olarak da bilinirler. Buharlaştıklarında iz bırakmazlar.
- Işık ve hava ile temasında bozulmaya uğrayabilirler. Koyu renkli şişe-
lerde, ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidirler.
- Genellikle renksiz ya da çok açık sarı renkli olabilirler. Kokuları keskin-
dir. Bitkilerden genellikle %1’ den az uçucu yağ elde edilebilir.
- Dünya üzerinde toplam uçucu yağ üretimi 22.0 milyon ton civarındadır.
- Etkileri çok güçlüdür. Uçucu yağlar ilaç, parfüm, kozmetik ve gıda sa-
nayilerinde de kullanılmaktadır.
- Uçucu yağlar terapilerde; masajlarda ya da rahatlatıcı banyolarda kul-
lanılmaktadır.
- Esansiyel yağlar hücre membramından kolaylıkla geçebildiklerinden 
deriden ve akciğerlerden kolaylıkla absorbe olurlar.
- Bir çoğunun analjezik, antiseptik, antifungal, antiviral, bakterist, seda-
tif, stimulan (uyarıcı) ve antioksidan gibi etkileri vardır.
- Uçucu yağlar Laminaceae, Rosaceae, Myrtaceae ve Umbelliferae fa-
milyalarında sıkça görülür. Toplumumuzda da sıkça kullandığımız bitki-
lerden olan nane (Mentha Piperita), biberiye (Rosmarinus Officinalis), 
adaçayı (Salvia Officinalis ), lavanta (Lavandula angustifolia), kekik
 (Thymus Vulgaris), oğulotu (Melissa Officinalis) gibi bitkiler önemli uçu-
cu yağlara sahiptir ve laminacea familyası bitkilerindendir.

Gebelerde kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Kulla-
nımları önerilmez. Özellikle Karanfil, fesleğen, ardıç, biberiye, adaçayı, 
rezene, anason, yasemin, ingiliz nanesi, kekik ve melisa gibi yağlar ge-
belerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Aromaterapötik yağlar iritan etki gösterebilirler bu sebeple deriye di-
rekt temas edilmemelidir.
- Göze tatbik edilmezler. Bazı aromaterapötik yağlar fototoksisteye se-
bep olabilirler bu sebeple bu yağların gün ışığına maruz kalınmayacağı 
saatlerde kullanılması önerilir. (özellikle Bergamot, greyfurt, limon, por-
takal, turunç vb)

- Aromaterapötik bitkilerin dozları çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için 
uygun dozlarda ayarlanmalıdır. Epilepsi rahatsızlığı bulunan kişilerde 
rezene, ökaliptus ve kekik kullanımı önerilmez.
- Uçucu yağlar mutlaka seyreltilerek kullanılmalıdır. Tarçın yağı ve ka-
ranfil yağı yüz bölgesinde kullanılmaz.
- Medikal bir tedavi sırasında aromaterapi uygulanmaz. Mevcut ilaçların 
etkilerini artırabildiği gibi azaltılabilir ya da bazı istenmeyen yan etkilere 
sebep olabilirler.
- Uçucu yağlar; bitkilerin yaprak, meyve, çiçek, gövde gibi değişik or-
ganlarında salgı tüyü, salgı kanalı, gövde kabukları gibi kısımlarında 
bulunabilirler.
- Uçucu yağların elde edilmesi oldukça zordur bu sebeple maliyeti de 
çok yüksektir. En bilinen haliyle 1 ton gül yaprağından 250 gram gül 
yağı, 500 kilo biberiye yaprağından 1 kilo biberiye yağı üretilebilmek-
tedir.

 Aromaterapi’yi Uygulama Metotları
- Masaj: Söz konusu rahatsızlığa uygun uçucu yağlar, taşıyıcı yağlarla 
uygun dozlarda seyreltilerek, kemik, kas ve sinir sistemini iyi bilen fiz-
yoterapist ya da masörlerce yapılmalıdır.
- Inhalasyon: Bu metod özellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarında ter-
cih edilebilir. Ayrıca evlerimizde, odalarımızda koku lambaları üzerine 
uçucu yağ ya da uçucu yağ karışımları ilave edilerek, sakinleştirici, din-
lendirici etkiler yaratabiliriz.
- Banyo: Banyo suyunuza uçucu yağların karıştırılması ile yapılır. Uyku 
bozuklukları, sinirlilik hali gibi durumlarda özellikle etkilidir. 

Aromaterapide kullanılan bazı yağlar:
Gül Yağı: Rahatlatıcı ve analjezik etkileri vardır.

Yılang Yılang Yağı: Saç bakımında tercih edilebilir. Saçların uzamasına 
yardımcıdır.
 Biberiye Yağı: Analjezik ve antiromatizmal etkileri vardır. Kan dolaşımı-
nı hızlandırır. Saç ve saç derisi rahatsızlıklarında etkilidir. Antiseptiktir.

Portakal Yağı: Analjezik ve rahatlatıcı etkileri vardır.

Limon Yağı: Antiseptik, analjezik ve rahatlatıcı etkileri bulunur.

Çay Ağacı Yağı: Antifungal, antiviral, antibakteriyel özellikler gösterir.

Lavanta Yağı: Rahatlatıcı ve sakinleştiricidir. Antiseptik özelliğinden 
dolayı akneli ciltlerde özellikle tercih edilir. Ülkemizde bitki florasının 
zenginliği düşünüldüğünde Aromaterapi ülkemiz açısından oldukça 
önemlidir.

 Aromaterapi; Fitoterapi dediğimiz bitkilerle tedavinin bir alanıdır. Fito-
terapi de farmakognozi bilim dalı ile ilgili bir husus olup Farmakognozi, 
eczacılık fakültelerinde anabilim dalı olarak bulunur. Bu sebeple aroma-
terapi hususunda eczacılara ve fitoterapi uzmanlığı yapmış hekimlere
danışılmalıdır. Günümüzde konunun uzmanı olmayan bir çok kişi bitki-
lerle tedavi uzmanı gibi davranmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Piyasada güvenilirliği olmayan bir çok bitkisel ürün uygun olmayan 
koşullarda muhafaza edilmekte ve satılmaktadır. İnsan sağlığını ilgilen-
diren her ürünün belli standartlarda üretilmesi, muhafaza edilmesi ve 
konunun uzmanı olan kişiler tarafından tavsiye edilmesi gerekir. Bazı
bitkilerin yağları oldukça zehirlidir. İlaç ile zehiri biribirinden ayıran şey 
ise dozudur. Bu dozu bilen ve en doğru şekliyle kullanımını tavsiye ede-
cek olan kişiler, özellikle eczacılar ve fitoterapi konusunda eğiti

Aromaterapi ve 
uçucu yağlar...
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Konya’da Meram Belediyesi 1 milyon 410 
bin metrekare alanda kentsel dönüşüm 
gerçekleştirecek. Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, ‘Dönüşüm Meram’ adlı 
tanıtımla ilçedeki kentsel dönüşüm pro-
jelerini ve planlama çalışmalarını kamu-
oyuna sundu. Başkan Toru; “Dönüşüm 
Meram; Meramımızın mazisinden, gele-
neğinden aldığı gücünü geleceğe taşıyan 
bir süreçtir” dedi. 

Dönüşüm Meram’ın iki ana bölümünün 
bulunduğunu belirten Toru, şunları söy-
ledi:
‘’Bunlardan birincisi, kentsel dönüşüm 
amaçlı Master Plan yoluyla dönüşüm. 
İkincisi ise Belediye Kanunu’nun bizlere 
vermiş olduğu yetkiyle yapılan kamu eli 
ile dönüşümdür. Meram ilçemiz zengin 
bir tarihi, doğal ve kültürel mirasa sahip 
olup, şehrin canlı ve yoğun ana merke-
zini de bünyesinde bulundurmaktadır. 
Meram güneyde 1. Derece tarım arazileri, 
batıda su koruma havzası, doğuda Kara-
tay ilçesi ve kuzeyde de Selçuklu ilçesi 
ile sınırlandırılmış adeta hapsedilmiş bir 
alandadır. Merkezdeki tarihi ve kültürel 
mirasının yanı sıra yerleşim bölgesindeki 
16 milyon metrekare 3. Derece sit alanı 
ile 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanları, 
orman alanları, askeri alanlar gibi faktör-
ler nedeniyle Meram bölgesinin gelişimi 
istenen düzeyde olmamaktadır. ‘’

Bu çapta master planı yapan Konya’da ilk 
belediye olduklarını da ifade eden Toru, 
‘’Master Plan olarak orta vadede dönü-
şümünü hedeflediğimiz 9 milyon metre-
karede sadece 28 mahallemiz bulunuyor. 
50 milyon metrekarede ise 60 mahalle-
miz var. 60 mahalleyi yeniden ele alarak 
planlamak çok kolay bir süreç değildir. 
Bu mahallelerin çoğu yoğun yapılaşmış 
meskûn sahadır. Dönüşüm Meram ile 
kentsel dönüşümün bütünleşik bir plan 
doğrultusunda ilerlemesi için Konya’da 
bu çapta bir Master Plan yapan ilk beledi-

yeyiz. Aynı zamanda Konya’da dönüşüm 
projelerini gerçekleştirmek üzere Kentsel 
Dönüşüm Müdürlüğü’nü kuran ilk beledi-
yeyiz” diye konuştu. 

DÖNÜŞÜM ALANI 1 MİLYON 410 BİN MET-
REKARE
Başkan Toru, belediye eliyle yaptıkları 
kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında 
bilgi vererek, ‘’Meram ilçesinin kalkın-
masına ivme kazandıracak kentsel dö-
nüşüm; fiziksel çöküşü durdurmak ve 
tarihi dokunun sürdürülebilirliğini sağ-
lamak, ekonomik yaşamı canlandırmak, 
yaşam kalitesini artırmak ve kültüre da-
yalı dinamikleri harekete geçirmek üzere 
inşa ettik. Bu dönüşüm çalışmalarını da 
2 başlık altında toplayabiliriz. Birincisi; 

6306 Sayılı Yasa kapsamında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Afet Riskli 
Alan’ ilan edilen dönüşüm çalışmaları ki 
bu kapsamda 3 ayrı projemiz var. Birinci-
si; Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca ve 
Fahrunnisa Mahallelerinde 270 bin met-
rekarelik alanı kapsayan proje. Bu alanda 
şu ana kadar anlaşmalarımız, çalışmala-
rımız, yıkımlar devam ediyor. Yine şehir 
merkezinde bulunan Şükran Mahallesi’n-
deki 160 bin metrekarelik alanda da bu 
kapsamda çalışmalarımız sürüyor. Turgut 
Reis ve Küçük Aymanas Mahallleri’nde 
ise 530 bin metrekarelik alan, Bakanlar 
Kurulu tarafından ‘riskli alan’ ilan edilen 
kentsel dönüşüm projelerimizden biridir” 
dedi. 

MERAM’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM
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Belediye Kanunu gereği belediye eliyle yaptıkları dönüşüm 
çalışmalarının da olduğunu kaydeden Başkan Toru, “Çaybaşı 
– Hacıfettah bölgesinde 240 bin metrekarelik alan, Aksinne 
Mahallesi’nde de 210 bin metrekarelik alan. Toplamda 1 milyon 
410 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. 7 bin 300 malik, 5 bin 17 bağımsız birim ve 
2 bin 596 parseli kapsıyor” ifadelerini kullandı. 

Uluırmak Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında kapsamlı bilgi ve-
ren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu projenin ilk eta-
bında anlaşmaları 3-4 ay içinde tamamlayarak baharla birlikte 
inşaat çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini kaydetti.
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Milli mücadele takımı olarak 22 Ha-
ziran 1922’de Siyah-Beyazlı Genç-
lerbirliği ile atılan temel, 3 Temmuz 
1923’de Yeşil-Beyazlı İdmanyur-
du’nun da tesisiyle perçinlendi. 1981 
birleşmesine kadar, iki ayrı bedende 
kanat çırpan Çift Başlı Anadolu Karta-
lı’mız yeniden köklü tarihine kavuştu: 
1922 Atiker Konyaspor. 

Konyaspor’un kaynağı 1910’ların 
Matbuatgücü’dür. Milli Mücadeleye 
büyük destek veren Babalık gazete-
sinden ilk idarecileri, yazarları, tek-
nik ekibi, muhabirleri ve devamında 

Konya spor yazarlığına da ışık tuta-
cak kadrosuyla şehrimizde sporun 
da ilk kıvılcımını yaktılar. 

1922’deki Siyah-Beyazlı Gençlerbir-
liği’dir ilk kuruluş kökümüz. Hemen 
ardından 1923’de kök salan Ye-
şil-Beyazlı Konya İdmanyurdu ile ku-
ruluşumuzu bir çift kökle perçinledik. 
1960’lı yılların ortalarına kadar kulü-
bümüz iki farklı renk, bir çift bedende 
Çift Başlı Kartal misali şehir rekabeti-
ni, bir başka deyişle Konyaspor Der-
bisi’ni yaşattılar. 

1980’lerin başına kadar III. ve II. lig-
lerde kanat çırptık. 1981 birleşme-
sinin ardından 1988’de Süper Lig’e 
taşındık. İnişli çıkışlı bir serüven ta-
kip ederek 2015-16 sezonunda zir-
veye kanatlandık. Son sezon ligi 3. 
tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi’yle 
‘Uluslararası Kulüp’ hüviyeti de kaza-
nan Yeşil-Beyazlı kulübümüz, şimdi 
köklü tarihini armasına taşıyor.

 Siyah-Beyazlı Gençlerbirliği, Ye-
şil-Beyazlı İdmanyurdu, Siyah-Beyaz-
lı Konyaspor ve devamında Kombas-
san Konyaspor, Torku Konyaspor ve 

ATİKER KONYASPOR KÖKLÜ 
TARİHİNE SAHİP ÇIKTI
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şimdilerde de Atiker Konyaspor adıyla sportif 
mücadelesini sürdüren Konyaspor’un tarihini, 
spor araştırmacılığı ve tarihi konusunda 10 bin 
parçalık spor kütüphanesi ve yurt çapında liya-
kat sahibi spor yazarı hemşerimiz Ömer Altay’a 
yıllar öncesinden sipariş vermiştik. 

Kulübümüzün 3 ay önceki Yüksek Divan Kuru-
lu’nda davet edilip, üstadımız Nail Bülbül’le bir-
likte görüşlerini, “1981 birleşme tarihi’dir. Esas 
itibariyle Konyaspor’un armasına 1920’li yıllar-
daki kök kuruluş tarihimiz işlenmelidir” şeklin-
de beyan eden Altay, yıllardır uğraşıyor, derin 
çalışmalarını tamamlama noktasına geldi. 

Kuruluş tarihimizi 1922’ye getireceğimiz bu 
tarihi Genel Kurulu’muzda TSYD Konya Şube-
si nezdinde, Konyaspor Tarihi’nin özet akışını 
takdim ettik. Genel Kurulumuz ve 1922 kuruluş 
kararımız, başta Atiker Konyaspor Kulübü Baş-
kanı Sayın Ahmet Şan, yöneticilerimiz, Divan 
Heyeti’miz olmak üzere, üyelerimiz, teknik 
ekibimiz, taraftarlarımız ve tüm camiamıza ha-
yırlı olsun.

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanımız Ahmet 
Şan’ın, Olağanüstü Genel Kurulun ardından 
delegelere hitabında, “Son 3 sezondur Türk 
futboluna damga vuran takımımızın ve cami-
amız önemli başarıları hak etti. Anadolu’dan 
tekrar bir şampiyon çıkacaksa o da Kon-
yaspor’umuz olmalı” ifadesinde vurguladığı 
gibi 1922 kuruluşlu Atiker Konyaspor’umuz, 
şimdi 2022’de şampiyonluk vizyonuna sahip. 

Yine Şan’lı Konyaspor’da, altı çizilen daimi iki 
temel hedefimiz var: İlki; Konya şehrini, Konya 
ismini tanıtmak; ikincisi de Konya’mızın genç-
lerine sporu sevdirmek. Konyaspor camiasının 
kuruluşumuzu 1922 olarak ilan ettiği bu tari-
hi oturumda, 1900’lerden bu yana Konya’da 
spor ve Konyaspor’un Tarihi’nin özet akışı, 
10’ar yıllık periyodlarda TSYD basılı döküman-
teri olarak sunuldu.

ATİKER KONYASPOR KÖKLÜ 
TARİHİNE SAHİP ÇIKTI
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Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in davetlisi olarak Kon-
ya’ya gelen İtalyan otomobil tasarımcısı heyet, Selçuk Üniversitesi ve Konya 
sanayisinde incelemelerde bulundu.

İlk ziyareti yaklaşık 2 ay önce İtalya’da, yerli otomobil konusunda gerekli alt-
yapıyı görmek ve İtalyan firmaların yerli otomobiller konusunda katkılarını 
yerinde analiz etmek için gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Şahin, bu kez maka-
mında İtalya’da alanında uzman ve otomobil tasarımı konusunda araştırmaları 
bulunan Pierro Luigi Carcerano, Yalçın Yüzbaşıoğlu ve beraberindeki heyeti 
kabul etti.

Otomobil tasarımcısı Pierro Luigi Carcerano, yaptığı açıklamada, 50 yıllık 
İtalyan otomotiv tecrübesini Türkiye’ye taşımak istediklerini ifade etti. Pro-
jelendirmenin İtalya’daki tasarımcılar tarafından gerçekleştirileceğini, üre-
timin yüzde 90’ını Türkiye’de yapmayı hedeflediklerini belirten Carcerano, 
“Otomobilimiz, Türkiye ve tüm dünyada kabul görecek kalite standartlarında 
olacak. Henüz proje aşamasındayız. Otomobilimizi benzinli ve elektrikli ola-
cak şekilde üretmeyi planlıyoruz. C segmentinde bir araç olacak. İtalya’daki 
ofiste 60 tasarım mühendisi bulunuyor. Bin kişi de bu projeye hizmet edecek. 
Rektörümüzün öncülüğünde, çalışmamızın üretim safhasında tüm parçaları 
Konya’da üretilecek hale getireceğiz. Türkiye’nin tamamıyla ilk yerli aracını, 
dünya teknolojisindeki araçların tasarım mühendisliği standartlarında tasarla-
yacağız. İlerde motor ve şanzıman da dahil hepsini Konya’da imal edip, Avrupa 
standartlarında bir araç yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Carcerano, Konya sanayisinin disiplin ve kalite açısından Avrupa standartların-
da özelliğe sahip olduğunu, var olan potansiyeli dünyaya açmak istediklerini 
sözlerine ekledi

İTALYAN TASARIMCILAR YERLİ 
OTOMOBİL İÇİN TÜRKİYE’DE
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Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma-
ları Enstitüsü tarafından “Mevlana’nın 
Doğumunun 809. Yılı Anma Etkinlikleri” 
kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sanatçısı Dr. Timuçin Çevikoğlu,  “Mev-
levi Müziğinin Kaynakları”  konulu konfe-
rans gerçekleştirdi.

Mevlana Kültür Merkezi’ndeki konferan-
sa Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştır-
maları Enstitü Müdürü Doç.Dr. Ali Temi-
zel, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz Karaka-
ya, Basın-Yayın Enformasyon İl Müdürü 
Cemil Paslı, akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
Doç. Dr. Ali Temizel, 15 Temmuz darbe gi-
rişimine dikkati çekerek, “Tarih boyunca 
daima Türkler ve İslam Dünyası üzerinde 
çeşitli siyasi, sosyal ve kültürel oyunlar 
oynanmaya çalışılmıştır. 15 Temmuz günü 
Türkiye’de yaşanan olaylar, bunların en 
acı örneklerindendir. Türk Milleti, bu acı 
olaydan da alnının akıyla çıkmayı başar-
mıştır. Bu başarıda geçmişten günümüze 
gelen İslam tasavvufuyla, birlikte yaşama 
kültürü ve Allah’tan başka kimseye kul 
olmama inancı düşüncesi etkili olmuştur.” 
dedi.

“MEVLEVİ MUSİKİSİ GÜNÜMÜZE KADAR 
ETKİSİNİ SÜRDÜRMÜŞTÜR”
Doç. Dr. Temizel, programın önemi konu-
sunda ise şunları kaydetti: 
“Belh’ten başlayan doğum Konya’da, 
Anadolu’da, İslam Dünyası’nda ve tüm 
dünyada kaynağını Kur’an-ı Kerim, Pey-
gamber efendimizin hadislerinden alan 
tasavvufun doğumu, gelişmesi, genişle-
mesi ve olgunlaşması hazırlanmşıtır. Bu 
tasavvufi hayat içerisinde Mevlevi Musi-
kisi ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan Mevle-
vi Musikisi hem tarihe mal olmuş hem de 
günümüze kadar etkisini sürdürmüştür.  
Bu konferansın hazırlanmasında emeği 
geçen ve bizleri engin bilgeleriyle aydın-
latan hocamıza en içten teşekkürlerimi 
sunarım.”

“BÜYÜK BESTEKARLARIN TÜMÜ MEVLE-
VİHANELERDE YETİŞMİŞTİR”
Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma 
Enstitüsü’nün daveti için teşekkür eden 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Dr. 
Timuçin Çevikoğlu, Mevlevi müziğinin 
kaynakları hakkında önemli bilgiler ver-
di. Çevikoğlu, Mevlana’nın musikiyle ilgili 
yüceltici fikirlerinin bulunduğunu belirte-
rek, “Eserlerinde musikiyle ilgili bir çok 
bölüm var. Mevlevilik’te başlangıçtan iti-
baren musiki çok önemle ele alınmıştır. 
Mevlevilik kültürünün en önemli parça-
sının Mevlevilik Musikisi olduğunu söyle-
mek yanlış olmaz. Mevlihanelerde sade-
ce musiki icra edilmemiştir. Bestekarlar, 
nazariyatçılar mevlihanelerde yetişmiştir. 
Hatta Türk Musikisi’nin büyük bestakar-
ların tümü Mevlevihanelerde yetişmiştir. 

Yetişenler de yeni bestekarların yetişme-
sine katkıda bulunmuştur. Bu bestakarlar, 
bütün birikimlerini, becerilerini Mevlevi 
ayin bestelemekte kullanmak istemiştir. 
Form olarak Mevlevi ayini, şaheser bes-
telemeye çok uygun bir form olduğu için 
bir Mevlevi ayini içerisinde neredeyse 
Türk klasik formların tamamı mevcuttur.” 
diye konuştu.

Konferansın ardından katılımcıların so-
rularını cevaplayan Dr. Timuçin Çevikoğ-
lu’na, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü Doç.Dr. Ali Temizel tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi.

MEVLEVİ MÜZİĞİNİN TARİHSEL SÜRECİ ANLATILDI.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, 17-25 Aralık’tan sonra parti için-
de sessiz sedasız FETÖ temizliği yapıldı-
ğını söyledi. Sorgun, “FETÖ ile mücade-
lede çok titiz davranıyoruz, ince eleyip 
sık dokuyoruz, kamuoyu sürekli ‘AK Parti 
neden kendi içinde temizlik yapmıyor’ 
diye eleştiriler var.  17-25 Aralık’tan son-
ra 2014 yerel seçimi yapıldı. O dönemde 
parti içinde bir temizlik yapıldı. Ama bazı 
şeyler türkü çığıra çığıra yapılmaz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Seçim 
İşleri Başkanı - Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Haber7’den İbrahim Günay’a 
önemli açıklamalarda bulundu.

 15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLAR
15 Temmuz gecesi darbe girişimi oldu-
ğunu öğrenir öğrenmez genel merkezle 
irtibata geçtik, külliye  ile irtibat kurup 
sayın Cumhurbaşkanımızın güvende olup 
olmadığını sordum. Akabinde il başkanı-
mızı arayıp önce teşkilatımıza ardından 
halkımızı meydanlara davet ettik. Saba-
ha karşı Ankara’ya geldim. Tabi uçaklar 
külliyenin üzerine bomba atmaya devam 
ediyordu. O günden son güne kadar kül-
liye önünde 24 saat esaslı nöbet tutuk. 
Daha sonra 7 ilde demokrasi mitinglerine 
katıldım.

“ASRIN İHANETİ”
Biz bu olaya iki açıdan bakıyoruz, bana 
bir cümleyle özetle deseler; ihanet eden-
ler açısından “Asrın İhaneti” diyorum. 
Çünkü tarihte sürekli hainler olmuş ama 
bu kadar kökü dışarıda zehirli meyveleri 
içeride aynen bir zakkum gibi ve Allah ile 
aldatan vatan, millet, din hizmet, cemaat 
kisvesiyle, suret Hak’tan görünerek alda-
tanı ortaya çıkmamıştır. Belki de “Asırların 
ihaneti” demek daha doğru olur.

“15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN VERİLMİŞ 
SADAKASIDIR”
Bir de bunun millet tarafı var; o da mil-
letimizin verilmiş sadakasıdır. Şahısların 
verilmiş sadakaları olduğu gibi milletlerin 
de verilmiş sadakaları vardır. 15 Temmuz 
bizim milletimizin verilmiş sadakasıdır. Bu 
sadaka belki Halepçe’deki mazlumların 
arındırılması, bu verilmiş sadaka belki de 
3 milyon Suriyelinin misafir edilmesi, Bu 
verilmiş sadaka belki de Somali’deki Afri-
ka’daki su kuyularıdır. Bu verilmiş sadaka 
balkanlardır, Türki Cumhuriyetlerdir, Kaf-
kaslardır.

Milleti bölmek için yapılan bu işgal ope-
rasyonu tam tersine milleti birleştirdi.

“HİÇ KİMSEYE KEFİL OLAMAYIZ”
Bu mücadele topyekün bir mücadeledir 
ve bu mücadelede herkes kendi üzerine 
düşeni yapması gerekiyor. Tabi şu ifade-
leri çok duyuyoruz “Sayın Cumhurbaşka-
nı bu konuda tek başına mı kalıyor” el-
bette tabiri caizse o bu davanın öncüsü 
ve sembolüdür. Böyle olunca mücadele-
nin onun üzerinden yürümesi doğaldır. 
Ve birde herkesin etki alanı yetki alanıyla 
orantılıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi 

başkomutanlığın içini 
dolduran karizmatik bir li-
derde bu sembol hale ge-
lir ve pik yapar. Şöyle bir 
ayrımı yapmamız lazım 
irtibatlı, iltisatlı kim varsa 
bu bürokrasinin içinde de 
olsa, siyasetin için de de 
olsa ne olursa olsun hiç 
kimseye kefil olamayız. 
Ancak bilgiye, belgeye 
dayanmadan insanları da 
sadece laflar ile sözler ile 
itham edemeyiz.

PARTİ İÇİNDE SESSİZ 
SEDASIZ FETÖ 
TEMİZLİĞİ YAPILDI
En çok vurgu yaptığımız tarih 17-25 Ara-
lık’tır. Şimdi 17-25 Aralık’tan sonra 2014 
yerel seçimi yapıldı. O dönemde parti 
içinde bir temizlik yapıldı. Ama bazı şey-
ler türkü çığıra çığıra yapılmaz. Daha 
sonra 2014 ilçe ve il kongreleri yapıldı 
kongreleri yapıldı. Orada da bir temizlik 
yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde teş-
kilatlarda bir temizlik yapıldı. 2015’te iki 
seçim yapıldı ve o dönemde de temizlik 
yapıldı. AK Parti Genel Merkezi olarak 
4 tane belediye başkanımızı ihraç ettik. 
Birçok ilçe başkanı, meclis üyesi, teşkilat 
çalışanı görevinden alındı.

FETÖ MİKROBU TÜM PARTİLERE SIZDI
Ancak bunun üzerinden siyasete yön ver-
meye, siyaseti tasfiye etmeye ve siyaseti 
dizayn etmeye müsaade etmeyiz. Siya-
sette hakem zaten millettir. Bu konuda 
“AK Parti gevşek davranıyor” diyenler 
kendilerine bakmaları lazım. Çünkü bu 
mikrop parti ayrımı gözetmeksizin her 
yere sirayet etti. Husumetle hareket edi-
lemez, bizim sürekli söylediğimiz bir şey 
var “illa adalet, illa adalet, illa adalet”

FETÖ’NÜN MAĞDURİYET OYUNU
Burada bu kadar büyük bir çalışmanın 
içerisinde eksikler olabilir, hatalar olabi-
lir. Bunun giderilmesi için de biliyorsunuz 
illere, bakanlıklara başvurular yapılıyor 
ve bunlar tek tek inceleniyor. Burada her-
kesin görevi adaletin tezahürü olmalı.

FETÖ mağdurların haklarını aramalarının 
önüne geçmeye çalışıyor tabiri caizse 
sulandırılıyor. Toplumsallaştırma çabaları 
var. Yani kendi yanlarına suçlu olmayan-
ları da alarak, kuru ile yaşı karıştırarak 
bulandırmak istiyorlar. Geçmişte millet 
bunları yaşadı ve devlet onlara tazmi-
nat ödemek durumunda kalıyor. Zaten 
dilekçelere baktığınızda tek elden çıktı-
ğını çok net görüyorsunuz. Dilekçelere 
bakarsanız memlekette bir tane FETÖ’cü 
yok. Çok yakinen bire bir tanıdığım biri-
nin eşi mektup yazmış; “benim eşimin hiç 
bunlarla ilgisi yok” diyor. Ben biliyorum ki 
40 yılı aşkın süredir bu yapının içinde. 
Onun için mağdur ile mağdur rolü yapanı 
karıştırmamamız gerekiyor.

İKİNCİ KALKIŞMA İDDİALARI
Şimdi bu tür iddialar sürekli oluyor. Ha-
tırlarsanız tarih bile verirlerdi. Bunlar 
toplumsal evham oluşturmak, toplumun 
güvenliğini sarsmak için her zaman yapı-
lıyor. Şunu söylüyorum devletimiz, hükü-
metimiz işinin başında. Şunu biliyoruz bu 
coğrafya pahalı bir coğrafya bizim bura-
da gözümüzü dört değil sekiz açmalıyız. 
Ama sürekli insanlarımızı tedirgin edecek 
şeyler zaten bu propagandanın bir unsu-
rudur. Hem tedbiri elden bırakmayacağız 
hem sürekli de halka böyle bir evham ya-
şatamayız. İlgililer bu konuda teyakkuz 
halinde olacak.

“SEÇİME HER ZAMAN HAZIRIZ”
AK Parti kuralların partisidir. Prensip 
olarak seçimleri zamanında yapmadan 
yanayız. Ama seçimden de hiçbir zaman 
kaçmamışızdır. Milletin menfaati eğer se-
çimi gerektiriyorsa bundan hiçbir zaman 
kaçınmamışızdır. Biliyorsunuz hem Hazi-
ran’da hem Kasım’da seçim yapmışızdır. 
Ama biz şöyle diyoruz “hiç seçim olma-
yacakmış gibi dingin, ama yarın seçim 
varmış gibi de hazırız.” Şuan için seçim 
zarureti söz konusu değildir. Türkiye’de 
bu mücadele sürüyor, Türkiye’de kuşat-
ma var. Hükümet görevinin başında onun 
için böyle bir seçim gündemimizde yok.

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ
Artık terör bir global köy. Kimsenin içerisi 
dışarısı kalmadı. “Eğer Halep düşerse İs-
tanbul düşer” derler. Bu bakımdan bizim 
güvenliğimiz neyi gerektiriyorsa onu ya-
pıyoruz. “Türkiye’nin Irak’ta, Suriye’de ne 
işi var?” diyenlere “siz 10 bin km öteden 
geliyorsunuz, sizin burada ne işiniz var?” 
demek gerek. Bizim bin 400 km sınırımız 
var buralarla. Bize sürekli bu sınırdan sı-
zıp saldıranlar var. Bizim en doğal hakkı-
mız orada olmak. Şimdi DAEŞ kim buna 
açıklık getirelim herkesin istediği kapıyı 
açabilmesi için kullandığı bir maymun-
cuk, bir anahtardır. Birileri DAEŞ deyip 
buradaki toprakları işgal ediyor. Bunun 
üzerine bölge terbiye edilmek isteniyor. 
Belki de yüz yıl önce yarım kalmış hesabı 
kapatmak istiyorlar. Ama Allah’ın izni ile 
buna müsaade etmeyeceğiz.
İBRAHİM GÜNAY’IN HABERİ

AK PARTİ’DE SESSİZ SEDASIZ FETÖ TEMİZLİĞİ
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BİTİM 
İNŞAAT
Firmamızın 1965 yılında kurulmuştur. 
Babadan kalma olarak mesleği yürüt-
tük ve zamanla modernleşen ve hızla 
gelişen dünyanın gereksinimleri neti-
cesinde, hizmet ve kaliteyi ön planda 
tutarak sektöründe daha başarılı bir 
firma olabilmek için kurumsallaşma 
çalışmalarına başladık. Ve 1994 yılın-
da Bitim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni 
kurduk.

HİZMETLERİMİZ
Firmamız faaliyet alanları, taahhüt ve 
alım satım olarak iki grupta toplan-
maktadır.

TAAHHÜT GRUBUNDA;
Her türlü hafriyat ve nakliyat işleri,
İhale usulü taahhüt işleri,
İç ve dış dekorasyon, dış mekan kap-
lama işleri,

ALIM SATIM GRUBUNDA;
Her türlü emlak, ev, işyeri, arsa ,tarla 
alım ve satım işleri,
Bir inşaat kullanılabilir hale gelinceye 
kadar ki tüm yapı malzemelerinin sa-
tım ve nakliye işleri,
Dekorasyon ve peyzaj için gerekli mal-
zemelerin satım işleri,
Yap-Sat işleri,

İLETİŞİM
Adres: Erenköy Mh. Dildar Sk. 
No:1-3 Selçuklu/KONYA 
Email: info@bitiminsaat.com
Tel: 0(332) 245 73 01 | 
Fax: 0(332) 246 45 90
http://www.bitiminsaat.com/
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May Thermal Resort & Spa oteli, sektöre  Ekim 2015’de hizmet vermeye başladı. 
Bölgesinin  ilgi merceğinde olan May Thermal Afyon-Antalya yolu Sandıklı ilçesinde 
Hüdai Kaplıcaları Mevkiinde bulunmaktadır. Sandıklı yerleşim merkezine 5 km 
uzaklıktadır.
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May Thermal özel amaçlı,çalıştay ve workshop toplantıları büyük 
konferanslar rahatlıkla yapabilirsiniz.Lüks dizayn edilmiş,birbirin-
den farklı konforlu salonlarıyla odalarıyla misafirlerin hizmetindedir.
Bölünebilir 1 adet 1000 kişilik balo ve fuaye alanına sahiptir.Ayrıca 
toplantılardan sonra doğru kararlar verebilmeniz kailetli hizmet  ve 
anlayışımızı sizlere sunduk.Güven konfor ve kalitenin güleryüzlü 
hizmetini May Thermal’de bulabilirsiniz.
Salonlarımız Sizlere Rahatlığın Keyfini Sunmaktadır

May Thermal’de 10 adet salonuyla sizlerin hizmetinizde. Geniş ve 
istediğinize göre salonlar otelimizde bulunmaktadır.

Belek Balo Salonu
1166 metre sütunsuz ana toplantı salonu ikiye ayrılır.Tavan yük-
sekliği 5,50 m, uzunluğu 32,10 m ve genişliği 32,30 m’dir.Tiyatro 
düzeninde max. 1400 kişi,banket üzerinde max.1000 kişi kapasi-
tesindedir.

Belek 1 Balo Salonu
636 m. sütunsuz toplantı salonu tavan 5.50 m. uzunluğu 20 m ve 
genişliği 32.30 m dir.Tiyatro düzeninde max. 500 kişi banket düze-
ninde 350 kişi kapasitesindedir.

Belek 2 Salonu
485 m. sütunsuz toplantı salonu tavan yüksekliği 5.50 m uzunluğu 
15 m ve genişliği 32.20 m’dir.Tiyatro düzeninde max.300 kişi ban-
ket kapasitesi düzeninde 250 kişidir.

Serik Toplantı Salonu
102 m. sütunsuz toplantı salonu tavan yüksekliği 3 m,uzunluğu 
15.75 m ve genişliği 6.45 m’dir.Tiyatro düzeninde max. 70 kişi,sınıf 
düzeninde 90 kişi banket düzeninde 80 kişi kapasitesine sahiptir.

Akseki Toplantı Salonu
145 m’lik sütunsuz tavan yüksekliği 3 m,uzunluğu 17.45 genişliği 
8.25 m’dir.Tiyatro düzeninde max.125 kişi sınıf düzeyinde 110 kişi 
banket düzeyinde 80 kişi kapasitesindedir. 

Sarıabalı Toplantı Salonu
42 m’lik sütunsuz toplantı salonu tavan yüksekliği 3 m,uzunluğu 
7.75 m ve genişliği 5.76 m’dir.Tiyatro düzeyinde max.30  kişi sınıf 
düzeyinde 48 kişi banket düzeyinde 35 kişi kapasitesindedir.

Side Toplantı Salonu
37 m’lik sütunsuz salonun tavan yüksekliği 3 m,uzunluğu 6.46 ge-
nişliği 5.76m’dir.Tiyatro düzeyinde max. 25 sınıf düzeyinde max. 36 

kişi banket düzeyinde 25 kişiliktir.
Aspendos Toplantı Salonu

232 m’lik sütunsuz salon tavan yüksekliği 3 m,uzunluğu 14.45 m ve 
genişliği 7.76 m’dir.Tiyatro düzeyinde 180 kişi sınıf düzeyinde 210 
kişi banket düzeyinde max. 90 kişililktir.

Olimpos Toplantı Salonu
64 m’lik sütunsuz toplantı salonu tavan yüksekliği 3 m, 7.75 m ve 
genişliği 8.25 m’dir.Tiyatro düzeyinde  25 kişi, sınıf düzeynde 30 
kişi ve banket düzeyinde 20 kişi kapasitesindedir.

Kocatepe Toplantı Salonu
47 m’lik sütınsuz tavan yüksekliği 3 m,uzunluğu 7.75 m ve genişliği 
5.76 m’dir.Tiyatro düzeyinde 30 kişi sınıf düzeyinde 48 kişi banket 
düzeyinde ise max.35 kişi kapasitesindedir. 
May Thermal Lezzeti Ve Rahatlı İle Ön Planda 

340 kişilik ana restaurant,250 ve 225 kişilik 2 adet alacarte resta-
urant ,50 kişilik patiserie, loby bar, 3 adet vitamin bar ve havuz bar 
ile bir birinden lezzetli kaliteli sunumlar ile göz doldurmaktadır.
307 Standart,16 Engelli,25 Aile Odası,26 Suit ve 2 Kral Dairesi ol-
mak üzere toplam 376 oda ve 838 yatak kapasitesine sahiptir.

Tesisimizde ayrıca açık yüzme havuzu,3 adet kapalı yüzme havu-
zu,2 adet termal sauna,8 adet termal buhar odası,3 adet terapi 
odası,2adet balneoterapi odası,5 adet çamur terapi odası,çamur 
banyosu,3 adet türk hamamı,4 adet sauna,3 adet buhar odası,12 
masaj odası,3 adet tuz odası,cilt bakım odası,fitness salonu,fizik 
tedavi bölümü,4 adet satış ünitesi,bay-bayan kuaförü ve macera 
duşları ile hizmetinizde bulunmaktadır.

Termal Su Çamurdan Gelen Sağlık ve Eğlenceli Etkinlik Alanları İle 
Keyfinizi Yaşayın 

Ayrıca tüm oda ve salonlarda, kablosuz ağ bağlantısı, çay ve kahve 
ikramı,çamaşırhane ve kuru temizleme servisi,bagaj odası,çocuk 
bölümü,masa tenisi,bowling,bilardo,dart,langırt,sinema salonu,24 
saat oda servisi hizmeti 1 adet mescit 66 araçlık otopark,toplantı,-
konferans,düğün, vb organizasyonlar için 1 adet 1000 kişilik kon-
ferans 7 adet çok amaçlı salonu ile toplantılarınızı,tatilinizi kaliteli 
ve konforlu bir şekilde geçirmenizi sağlayan  May Thermal’de siz 
değerli misafirlerimizin her zaman hizmetinizdedir.
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Thermal & Spa Sağlığınız bizim için değer-
lidir.

Sağlığınızı ve güzelliğinizi korumanız için 
doğduk. 2000 yıldır şifalı suları ile sağlık ve 
zindelik veren termal sularımız özelliklerini 
korumakta olup günümüz ileri teknolojisi ile 
birleşmiştir. Uzman doktor ve sağlık ekiple-
rimiz tarafından teknolojik tedavi yöntemleri 
ile Thermal & Spa merkezimizde siz değerli 
misafirlerimiz için spordan sağlığınıza, din-
lenceden eğlencenize, güzellikten gençliği-
nize özel ilgi ile hizmet verilmektedir. Unu-
tamayacağınız tatil ve sağlıklı bir yaşam için 

May Thermal Resort & Spa
 Fizik tedavi merkezi ve
SPA merkezi
Fitness salonu
Bay termal havuz 40-42 derece,
Bay termal havuz jakuzili 36-38 derece
Bay türk hamamı
Bay sauna
Cilt ve vücut bakımları
Yardımcı ve tedavi edici unsur olarak kürler
Doktor balıklar
Macera duşları
Masaj odaları
Bayan termal havuz 40-42 derece

Bayan termal havuz jakuzili 36-38 derece
Bayan türk hamamı
Bayan sauna
Ortak kullanım termal havuz
Çocuk havuzu (Bay-Bayan termal havuz için-
de ayılmış ısıtmalı havuz)
Ortak kullanım çocuk havuzu
Balneoterapi (termal çamur tedavi yöntemi)
Bay kuaför
Bayan kuaför
Fizik tedavi termal havuzu
Kapalı yüzme havuzu
Kaydıraklı çocuk havuzu
Termal özel aile banyoları
VIP termal özel aile banyoları
Buhar banyoları
Ozon kapsulü
Fitoterapi (doğal bitki tedavi yöntemi)
Spleoterapi (nefes astım tedavi yöntemi)
Çamur banyoları
Tuz odaları

Otelimizde uzman doktor ve profesyonel 
sağlık ekibi bulunmaktadır. Yardımcı ve ta-
mamlayıcı tedavi unsuru olarak termal suyu-
muzun faydaları
Sedef Hastalığı
Egzama Hastalığı
Kalp Damar Sistemi

Migren
Kas ve Eklem Sistemi
Solunum Sistemi
Sinir Sistemi
Damar Sertliği
İskelet Sistemi
Gastritt
Bronş Spazmları
Kabızlık
İltihap Söktürücü
Kireçlenmeler
Balgam Söktürücü
Yumuşak doku romatizmaları
Tırnak hastalıkları
Bel boyun ağrıları
Kan Dolaşımı
Astım Rahatsızlığı
Kadın hastalıkları
Saç dökülmesi ve kırılması
Cinsel Hormonların Düzenlenmesi
Eklem Burkulma ve Zedelenmeleri
Fiziksel ve ruhsal yorgunluk, asabiyet
Uykusuzluk ve stress bağlı rahatsızlıklar
Cilt Lekeleri, Kaşıntılı ve Döküntülü Deri 
Hastalıkları
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Dedeman Tokat Açılışa Hazırlanıyor
Tarihi, kültürü, ticari konumu, misafirper-
ver halkı ile Anadolu’da önemli bir şehir 
olan Tokat’ta çok yakında hizmete gire-
cek olan Dedeman Tokat Oteli’nin tanı-
tım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Atlas Yatırım Şirketi’ne ait Dedeman To-
kat Oteli tanıtım ve bilgilendirme toplan-
tısında konuşan Tokat Valisi Cevdet Can, 
Tokat’ın küllerini üfleyip köze dönüştür-
düklerini söyledi. 
 
Toplantı öncesi yaptığı konuşmasına, 
2014 yılında göreve başladığında ilk icra-
atının otel olduğunu belirterek başlayan 
Vali Cevdet Can, Tokat’ın geçmişinde 
kalkınmışlık olduğunu, yapılan işin kül-
lenen hedeflerin üzerinin üflenmesi ve 
köze dönüştürülmesi anlamına geldiğini 
ifade etti.

Tokat’ın iki önemli hedefinin tarım ve tu-
rizm olduğunu belirten Vali Can, “Bu he-
defleri gerçekleştirmek için iki yıl hazırlık 
dönemi geçirdik. Altyapı çalışmalarını 
tamamladık. 2017 yılı başından itibaren 
hedeflerimiz ete kemiğe bürünecek. Şu 
anda işlerimiz tıkır tıkır işliyor” dedi. 
 
Atlas Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı 
Nusret Argun ise konuşmasında, ulusla-
rarası standartlara sahip çok önemli bir 
eseri Tokat’a kazandırdıklarını ifade ede-
rek, “Bu yatırım yıllarca Tokat halkına ve 
Tokat turizmine hizmet edecektir. Ülke-
miz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte 
de biz yatırımcılara daha fazla çalışmak, 
daha fazla üretmek görevi düşüyor. Biz 
ülkemize her zaman inanıyoruz, güveni-
yoruz. Bu vatan için yapabileceğimiz en 
iyi hizmetin çalışmak olduğu bilinciyle 
hareket ediyoruz. Yatırımımız, bölge tu-
rizmi açısından milat olacaktır” dedi. 

 Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrul-
lah Akçakaya ise konuşmasında, 50 yıla 
yakın bir otelcilik geçmişi olan Dedeman 
grubu ve Tokat’ta yapımı devam eden 
otel hakkında bilgiler verdi. Akçakaya, 
grubun 16 tane faal otelinde 3 binin üze-
rinde odası ve 2 bine yakın çalışanı oldu-
ğunu söyledi. 

 Firmanın 17. oteli olan ve 25 milyon dolar 
civarında maliyeti olan Tokat Dedeman’ın 
2017 yılının ilk aylarında hizmete girece-
ğini dile getiren Akçakaya, bu yatırımın 
Tokat’a gelmesinde Vali Cevdet Can’ın 
önemli bir katkısı olduğunu söyledi. 
 
Tokat Dedeman Otel’in 143 oda, 325 ya-
tak, 7 toplantı salonu, 2000 metrekare 
spor merkezi, açık havuzu  ve geniş bir 
bahçesi olduğunu dile getiren Akçakaya, 
“Tokat tarihi, kültürel ve doğal yönden 
olağanüstü imkanlara sahip. Var olan 
değerlerin tanıtılmasına hep birlikte kat-
kı sağlayacağız. Özellilikle dış turizmde 
Uzak Doğu, Orta Doğu pazarı ve Arap 
turistler için bu bölge bir potansiyeldir. 

Tanıtımını yaptığımız zaman o turlar mut-
laka buralardan geçecektir” dedi. 
 
Tokat Dedeman Otel Genel Müdürü Tolga 
Ünal da yaptığı kısa konuşmada, Dede-
man Tokat Oteli’nin Tokat turizmi için çok 
önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi. 

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu 
ise konuşmasında, Tokat’a büyük hizmet-
ler verecek bu eserin vücuda getirilme-
sinde katkı sağlayan herkese teşekkür 
etti. Turizmin bir şehir için çok önemli 
olduğunu dile getiren Eroğlu, Tokat’a tu-
rizm yatırımları noktasında güzel hizmet-
ler yapıldığını söyledi. 

Toplantı sonrası Dedeman Otel yetkilileri 
Vali Cevdet Can’ı makamında ziyaret etti-
ler. Ardından Vali Cevdet Can ve berabe-
rindeki heyet, yapımı devam eden Tokat 
Dedeman Otel inşaatında incelemelerde 
bulundu. 

Toplantıya Vali Cevdet Can’ın yanı sıra; 
Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, GOÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, 
Atlas Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı 
Nusret Argun, Dedeman Otelleri Genel 
Müdürü Emrullah Akçakaya, diğer yetki-
liler ve basın mensupları katıldı.

KONYA’LI İŞ ADAMI NUSRET ARGUN’ DAN 
TOKAT’A OTEL YATIRIMI
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15 Temmuz darbe girişiminin ‘yüzyıldır sahneye konulan bir senaryonun 
parçası’ olduğunu belirten KONSİAD ŞUBE BAŞKANI HASAN HÜSEYİN 
AYDIN, ’’Milletimiz ve Cumhurbaşkanımız dik duruşuyla bu senaristlere 
Osmanlı tokadı indirdi.’’ dedi.

OSMANLI TOKADI YEDİLER
KONSİAD Konya Şube Başkanlığı tarafından ’15 Temmuz Darbe ve İşgal 
Girişimi’ başlığı ile düzenlenen panel Konya Ticaret Odası Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan Konsiad Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, ‘’Yaşananlar satranç oyununa ben-
zer bir şekilde sahnelenmek istendi. Ancak yüzyıllardır yapılan hesap-
larla sahnelenen bu senaryo karşısında milletimiz ve Cumhurbaşkanı-
mız dik duruşuyla bu senaristlere Osmanlı tokadı indirdi. Senaryolarını 
daha sahneye çıkarır çıkarmaz yerle bir etti.’’

2016’DAN BAKMAK LAZIM
Sağlık nedenlerinden dolayı panele telefonla katılan AK Parti İstanbul 
Milletvekili Metin Külünk ise, yaşanan gelişmelere 2016 değil, 2116’dan 
bakılması gerektiğini kaydetti. 15 Temmuz’un yüzyıllık bir hesabın par-
çası olduğuna işaret eden Külünk, Orta doğu ve Afrika’da aynı sena-
ristlerin oyunlarının sahnelendiğini savundu. Külünk, ‘’Allah’ın izniyle 
milletimiz ve Cumhurbaşkanımız bu hainlere dur dedi. Hesapları boz-
duk, bundan sonra ne kadar sürerse sürsün bu işin arkasında kimler 
olduğunu deşifre edeceğiz.’’ Diye konuştu.

YÜZ YILLIK HESABI MİLLET BOZDU
Hasan Hüseyin Aydın

Konsiad Konya Şube Başkanı 







90


