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2015 yılından
bu yana hızla büyüyüp
gelişen ve çeşitli lokasyonlarda faaliyet
gösteren Yeşil Beyaz Spor merkezi & Clean Spa ailesi olarak
değerli misafirlerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.
Spa alanlarımızda günün stres ve yorgunluğunu atabileceğiniz, eklem ve kas ağrılarınızdan
kurtularak, kötü enerjilerden arınabileceğiniz, ferah ve geniş dinlenme alanı, Türk Hamamı, sauna, buhar
odası, kapalı havuz, ve alanlarında uzman bay-bayan terapistlerimizle hizmet vermekteyiz.
Alışılmış fitness anlayışının dışında teknolojik altyapıya sahip cihazlarımız ile üyelerimizin tüm gelişimlerini tesis
dışında da takip ederek sürekli yenilenen hizmet kalitesi ile kişiye özel eğitim anlayışını
bir üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz.
0542 804 4597 / 0332 350 2505

yesilbeyazspormerkezi.com.tr / cleanspa.com.tr
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Hayatım Bir Roman -19
İnsanlara yardım etmeyi seviyorum ve karşılık beklemiyorum. Bu
yardımları yaparken kullanılmayı da
istemiyorum.

Show TV Kanalını aramış onlar da
benim cep numaramı vermişler. Ahmet Öğretmen beni aradı ve benimle
görüşmek istediğini söyledi.

Günlük olarak beni herkes arayıp
bir şeylerin yapılmasını isterler. Ben
de elimden gelen ne varsa onlara
yardım etmeye çalışırım.

Ben de Konya da olduğumu buraya gelmeleri hâlinde kendileriyle
görüşebileceğimi söyledim. Babası
ve kardeşiyle birlikte benim yanıma
geldiler. Ben de onlarla sohbet ettim.
Kendilerini dinledim ve Ahmet Öğretmen nasıl zorluklarla okuduğunu,
çalıştığını tek tek anlattı.

Bu işleri Allah rızası için yapıyorum
ve dualarını alıyorum. Şimdi görme engelli Ahmet Öğretmen’den

Doğuştan görme engelli olan
Ahmet Öğretmen Konya’nın
Ilgın ilçesinde yaşadığını
söyledi. Çok zorluklar çekerek
ilkokulu, ortaokulu okuduğunu
ve liseye giderken ailesinden
destek alarak okula devam
ettiğini söyledi.

Zeki Dursun
Zed Haber
Ajansı

çıktığımda yollara caddelere bakarak
giderim. Belki belediye çalışanlarının
görmediği noktalar vardır. Fotoğraflarını çeker konumuyla beraber
hangi belediyeye aitse o işlerden
sorumlu kişiye gönderirim gün içerisinde o sorumlu kişi gerekeni yapar,
bana fotoğrafını çeker ve gönderir.
Ben de memnun olurum. Telefonumun Whatsapp hattına o kadar çok
haber ve istek gönderirler ki bir günde Konya merkezde 120-150 km yol
yaptığım olur. Şuan arabamın km’si
339 bin km’ye ulaştı. Diğer yazılarımda görüşmek üzere hoşça kalın.
Allah’a emanet olun. 0505.7752497

Üniversiteyi nasıl çalışıp
kazandığını anlattı. Üniversite
yıllarında çok zorluklar çektiğini ama yine de başardığını
belirtti. Ahmet Öğretmen: “Bu
zorluklar karşısında okudum,
okulumu bitirdim. Ama şu
anda öğretmenlik yapamıyorum bana yardımcı olmanızı istiyorum ve bu vesileyle sesimi
duyurmak istiyorum” dedi.

bahsetmek istiyorum.2007 yılında
Burdur Süleyman Demirel Üniversitesiden kardeşiyle beraber mezun
olmuştu. Atama bekleyen bir öğretmen adayı olan Ahmet Öğretmen’in
bir engeli vardı. Doğuştan iki gözü
de görmüyordu. Kardeşi ile beraber
aynı üniversiteye gidip aynı üniversiteden mezun olmuşlardı. Kardeşinin
hemen ataması olmuş fakat Ahmet
öğretmen ataması için bekliyordu.
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Ben de kendisine yardımcı
oldum ve sesini duyurdum.
Haberden sonra kendisine
ulaşıldı ve öğretmenlik hakkını
kazandı. Konya’nın ılgın ilçesinde
bir okulda öğretmenlik hakkı verildi.
Ahmet Öğretmen beni hiç bıkmadan
ve unutmadan 13 yıldır her cuma
arar ve bana dua eder. Neşeli bir
şekilde telefonunu kapatır. İşte ben
bu işlerle mutlu oluyorum. Gazetecilik hayatımda insanlara devamlı
yardım ettim. Onların işine koştum.
Hep yeni yeni insanlarla tanıştım ve
onlara yardımcı oldum. Sabah evden
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Eğitim

Sema KAVAK
Psikolog

16 Mart itibariyle hayatımızın birçok alanında değişiklik yapmak zorunda
kaldık. Bu değişikliklerin en başında ise eğitim öğretim sürecine online
devam edilmesiydi… işin açıkçası kısa süre içerisinde üretilebilecek en
mantıklı ve en kısa yoldu ama uzun vadede etkileri ne olacak diye düşünürken, şimdiden birçok zararını görmeye başladık.
En başta çocukları uzaklaştırmaya
çalıştığımız tablet telefon bilgisayar gibi teknolojik cihazlara daha da
yakın hale getirdik. Süreçte arkadaş
ilişkileri ve etkileşimi azalan çocuklarda depresif belirtiler görülmeye
başladı. Ödev sorumluluğu, ders çalışma alışkanlıkları, uyku düzenleri,
yeme alışkanlıkları bozulmaya ya da
değişmeye başladı.
Süreç uzadıkça anne baba ile olan
ilişkiler de gerilmeye başladı. Çünkü
artık hiçbirimiz çocuklarımızla ve eşlerimizle bu kadar fazla vakit geçirmiyorduk. Özel alanlara da müdahaleler başlayınca tahammülsüzlükler
arttı ve işin özeti, süreci çok da sağlıklı bir şekilde küçücük evlerimizin
içinde yönetememeye başladık.
Üstüne liseye giriş, üniversiteye giriş sınav tarih değişiklikleri, sınava
girme düzeni çocukların kaygılarına
kaygı ekledi. O stresli dönemi bir
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şekilde atlattılar derken şimdi ikinci
dalga söylentileri okulların açılıp açılmamasına, açılırsa maskeli mesafeli
eğitime ya da bir kısım okulların yine
online eğitimlere devam etme kararı
da işleri daha da çıkılmaz hale getirdi.
Öyle ki bu dönemde devlet okulları
ile özel okullar arasında ki uçurumlar
da istemeden arttı. Online dersler ile
öğrencileri arasındaki bağı koparmadan devam ettirmeye çalışan özel
okullarla, devlet okulları yarışamaz
hale geldi. Üstelik okulların açılması
ile sınıf mevcutlarının kalabalıkları
nedeniyle mesafenin nasıl korunacağı endişesi hem öğrencileri hem
de velileri şimdiden kaygılandırmaya
başladı.
Bu kaygıyı daha da özele indirgediğimizde okula yeni başlayacak çocukların olması. Yaşlarının küçük olması,
kurallara ve yönergelere uyma konusunda yaşanabilecek sıkıntılara maa-

lesef online dersler de çözüm olamayacağı gerçeği çaresizlik duygusuyla
bizleri baş başa bıraktı.
Benzer bir durum da üniversiteye yeni başlayacaklar için… örgün
eğitim almak isterken, gelecekteki
mesleklerini uygulamalı öğrenme
fırsatları ellerinden alınmış olması
onların da hayallerinin yıkılmasına
neden oldu. Üstelik eğitimde bu tür
değişikliklerin ilerleyen dönemde sadece bireysel değil bilimde sanatta
ve ekonomide olumsuz etkilerinin
kaçınılmaz olduğu gerçeği.
Bu gerçekle, aslında süreci ekonomik
ve beden sağlığı açısından ele alanların en büyük riski gözden kaçırdığı da ortaya çıkmış oldu. Çözümler
sadece kısa vadede günü kurtarma
operasyonundan öteye gitmeyince,
ilk gözden çıkarılan eğitim sistemi ve
gençlik oldu. Uzun vadede kaybeden
ise hepimiz olacağız.
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KORONA’DAN SONRA
SAĞLIKLI DÜŞÜNEBİLMEK

N. Yıldız
ERDAL

Zor günlerden geçiyoruz.
Bütün dünya.

Sınırları olan bir gezegenin misafirleri olduğumuz,net biçimde ortaya
çıktı.Kelebek etkisi denen şeyi bu
virüs nedeniyle yakından deneyimledik.
Kelebeğin kanatları açılıp kapanmaya devam ediyor üstelik.
Dünyanın öbür ucundaki savaşın
da,hastalığın da,iklim felaketinin
de gelip bizi bulabileceğini böylece
fark ettik.Hiçbir koşulda,hayatlarımızın dünyanın kaderinden bağımsız olmadığını anladık.
Oysa bambaşka gündemlerimiz,önceliklerimiz, planlarımız vardı.Kendi
dünyalarımız!
Kendi evlerimiz,arabalarımız,mahallelerimiz,kendi steril hayatlarımızda
kısacası kendi dünyalarımızda yaşarken,nereye gittiğimizi düşünmeden,yaşıyorduk.
Yaşadığımız hayatı, hayat zannederek.
“Algılarımızın sağlıklı olduğunu görerek”
Bir sorun olup olmadığını dahi düşünmeden,sorgulamadan
telaşla
yaşıyorduk. Zamanla yarışıyorduk.
Derinliksiz.Niteliksiz.
Bir an durursak hayat durur,dünya
durur zannederek.Dünya dursa da
bizi durduramazdı.O kadar hırslı ve
gözüpektik.Sağlıksızdık.
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Bir söz vardır : “Sorgulanmayan hayat,hayat değildir.” diye.Sorgulamayı aklımızın ucundan bile geçirmediğimiz hayatlarımız vardı.

Büyük bir belirsizlik var.Her alanda.

Tek derdimiz dolu dolu yaşamak,dünyanın nimetlerinden bolca yararlanmaktı;şimdi ise hayatta
kalmak,ölmemeye ve öldürmemeye
çalışmak oldu meselemiz.Hayatta kalmak ve hastalığı başkalarına
bulaştırmamak sorumluluğu ile baş
başa kalıverdik.

Okullar ne zaman ve niçin açılmayacak olmalı belki de doğru soru.

Gerçek bir sorumluluk sınavıydı bu,
yaşamak ve yaşatmak adına.Tıpkı
vergi vermek, trafik kurallarına uymak gibi maskesiz sokağa çıkmamak da vatandaşlık görevimiz oluverdi.
Daha önce belki yeterince sorumlulukla sahiplenmediğimiz,bedava
yaşadığımız
hayatlarımıza,başka
biçimde bakmayı öğrendik.Yeni öğretmenimiz KORONA oldu.
Hayat ,hiç bu kadar değerli olmamıştı.
Yaşamak, hiç bu kadar ciddi olmamıştı.
Bir yangın tatbikatı gibi başlayan
,sayılı gün nasılsa çabuk geçer algısıyla bir an önce geçmesini beklediğimiz KORONA günlerinin ne
zaman biteceğini şimdi hiç birimiz
bilmiyoruz.

Ancak en çok merak edilen SORU :
okullar ne zaman açılacak?

Sağlıklı günlerde,sağlıklı düşünmek
kolaydır;ancak, kriz zamanlarında
sağlıklı düşünebilmek zordur.
Okulların ne zaman açılacağını merak ettiğimiz kadar nasıl açılacağını
da merak etmeliyiz.
Korona’dan sonra değişen algılarımızla ,sorularımız da değişmeli.
Eğitimin niteliği ne olacak,çocuklarımız hangi koşullarda,ne kadar
sağlıklı bir öğrenme süreci içinde
olabilecekler.Gereken şartlar oluşturulabilecek mi,yeterince araç var
mı?Uzaktan eğitim bir süre daha
devam etmeli mi?Zorunlu Eğitim
konusu gözden geçirilebilir mi?Sistem,bu kadar çok öğrenciyi daha ne
kadar taşıyabilecek?
Bunları da merak etmeliyiz.
Her kriz bir fırsattır.Çinliler’in sözü.
Yeni sorular, yeni cevaplara vesile
olur.
Sağlıkla kalın.

Ağustos 2020
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PANDEMİ DÖNEMİNDE
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN
ALMIŞ OLDUĞU TEDBİRLER
Tüm insanlık
olarak zor bir
süreç atlattığımız şu günlerde hepimiz
belirsizliğin
vermiş olduğu
durumdan
rahatsız. Bir
yandan hepimiz böyle bir
durumu ilk
kez yaşıyoruz.
Ancak bizlere medya ve
sosyal medya
yoluyla verilen bilgilerin
ışığında tedbir
alarak yaşamımızı idare
ettiriyoruz.
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Mart ayının ortasıyla
başlayan zorunlu tatil
süremiz haziran ayıyla
son buldu ve normalleşme sürecine geçildi.
Her sektör bu süreçten
maddi manevi olumsuz
etkilendi ve hala etkileri
devam etmekte. Çünkü
normal süresinin de ne
zaman biteceği belirsiz.
Haziran ayı ile başlayan
yeni normale alışmamız
biraz zaman alsa da alıştık. Artık maskelerle, dezenfektanlarla , kolonyalarla yaşıyoruz. Kreş
ve Gündüz bakımevleri
de bilindiği üzere haziran başı itibariyle tekrar
hizmet vermeye başladı
Bizlere gelen yeni yönetmelikle beraber verdiğimiz hizmetler pandemi öncesi ve pandemi
sonrası olarak ayrılıyor.
Şu an miniklerimizin
sağlığı ve güvenliği her
şeyden önce geliyor.
Aslında oldu olası bu
böyleydi . Her zaman
hijyen kurallarına üst
seviyede dikkat eden bir
kurumduk. Tabi bu süreçte bakanlığımız bizlere pandemi yönetmeliği
gönderdi . Her iki saatte
bir çok kullanılan masalar , kapı kolları, lavabo
ve tuvaletlerin temizliği
yapılıyor.
Dezenfektanları çok
sağlıklı bulmadığım için
çocukların el temizliğini
de su ve sabunla yap-

Elif
Dolapoğlu

mayı tercih ediyoruz.
El temizliğimiz devamlı
güzel ve sık bir şekilde
yapılıyor. Her 3 saatte
bir yavrularımızın ateşi
ölçülerek kayıt altına alınıyor.
Çocuklarımız daha az
sayıda mevcutlarla sınıflarında oluyor. Oldukça
büyük bahçe ve binaya sahip olan kurumlar
biraz daha avantajlı bu
süreçte. Miniklerin açık
ve temiz hava almasını
sağlayabiliyorlar.
Ve daha önceleri olduğu gibi dışarıdan branş
öğretmeni , pedagog ,
diyetisyen gibi saatlik
kuruma giriş çıkış yapan kimsenin kuruma
girmesini istemiyor yeni
yönetmelik. Velilerin bile
zorunlu haller olamdıkça çocuklar okuldayken
içeri giriş çıkışını istemiyor malesef. Bu süreçte
kayıt görüşmelerimizi de
randevulaşarak çocukların kurumda olamadığı
saatlerde randevulaşarak yapmaktayız.
Hepimizin ortak temennisi bu sürecin bir an
önce bitmesi ve sağlıklı
,özgür günlerin gelmesi
. Biz tedbirleri almakla
yükümlüyüz .
Tedbir bizden
takdir Allahtan .
Sağlıklı günlere
kavuşmak dileğiyle...
Ağustos 2020
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MMarr Olsun
Child / Çocuk
O SADECE BİR ÇOCUK
Sanatci Murad tarafindan cocuk gelinlere,son zamanlarda kadinlara yapilan siddete dikkat cekmek amaci ile
besteledigi türkü formundaki sarkisini Kinay Production etiketi ile yayinlandi.
Hayalleri elinden alınan, geleceği yok sayılan bir kız çocuğu, belki de oyun sandığı bir takım seramonilerden
sonra ağlamaktan şişmiş gözleriyle, omuzuna onlarca sorumluluk yüklenilerek, doğasından, çocukluğundan
kopartılarak ayrılır. Toplumdaysa çaresizliğin verdiği kanıksanmışlıkla aile işlerine karışmamak bahanesiyle cılız
birkaç itirazın dışında ses çıkmaz.
Oysa evlendirilip aile kurması, bir yuvanın sorumluluğunu taşıması, ev işleri yapması çocuk doğurması beklenen çocuk; daha eğitimini tamamlamamış, kişisel gelişimini bitirmemiş ve bu kadar yükü taşıyamayacak kadar
küçüktür.
ÇÜNKÜ O SADECE BİR ÇOCUK!
Çocuk; oyun oynaması, okula gitmesi, gelişimini tamamlaması ve kişiliği oturup kendi ayakları üstünde durana
kadar ailesi, okul, toplum ve devlet tarafından desteklenmesi teşvik edilmesi, korunması gereken toplumun
geleceği ve değeridir. Çocukların, toplumun dayatması, aile baskısı ve yasalarla kılıfına uydurularak, bir takım
çıkar ilişkilerine kurban gitmemesi, yaşadığı travmalarla çaresiz hissetmemesi, kendisi çocukken çocuk doğurup büyük sorumlulukların altında ezilmemesi, daha da vahimi tecavüzcüsü-istismarcısıyla evlendirilmesi gibi
insanlık dışı bir olaya göz yummamak için sessiz kalmamalıyız.
Küçük yaşta evliliklere HAYIR! Demeliyiz
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ÇÜNKÜ ONLAR SADECE BİRER ÇOCUK!

Ağustos 2020
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OP. DR. ŞENAY
UYSAL SÜRÜCÜ

KIL DÖNMESİ

(PİLONİDAL SİNÜS) NEDİR?
Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs), kuyruk
sokumu bölgesinde cildin altında bir
kavite (boşluk, kist, kıl kisti, pilonidal kist) gelişimidir. Oluşan bu boşlukta, kist içinde sıklıkla kıl bulunur.
Bu boşluğun iltihabı sonucu kuyruk
sokumu bölgesinde cildin altında
kronik infeksiyon meydana gelir. Vücudun birçok bölgesinde kıl dönmesi
hastalığı gelişebilir. En sık görüldüğü
bölge ise kuyruk sokumu bölgesidir.
Araştırmalar, orta hattaki kıl köklerinin (follikülerinin) cilt salgıları ya da
kıllar ile tıkanması sonucu hastalığın
başladığını göstermektedir. Kıl dönmesi bu folliküllerin açılması sonucunda infeksiyonun cilde yayılması
ile oluşan bir hastalıktır.

Erkeklerde kadınlara oranla 3 kat
daha sık rastlanır. Hastalığın oluşum
nedenleri arasında uzun süre oturmak, aşırı kilolu olmak, terlemek,
yetersiz kişisel temizlik,aşırı tüylü
vücut ,ağırlık kaldırma gibi zorlayıcı
sporlarla uğraşmak, uzun süre motosiklete veya bisiklete binme gibi
sporlar sayılabilir.

Kuyruk sokumu dışında nadir de olsa
göbek deliği gibi başka vücut bölgelerinde de görülebilir. Kıl dönmesi;
koltuk altı, berberlerin parmak araları gibi bölgelerde de görülebilir .Türkiye’de daha çok 15 - 35 yaş arasındaki erkeklerde görülen hastalık son
yıllarda kadınlarda da sık rastlanan
bir sorun olmaya başlamıştır.

Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs) belirtileri nelerdir?

Apse, şiddetli ağrı, kötü kokulu akıntı gibi ciddi komplikasyonlara neden
olabilen kıl dönmesinin erken teşhis
ve tedavisi önemlidir. Ancak toplumumuzda makat bölgesi hastalıklarında hastalar genellikle rahatsızlığın
son evresine kadar hekime başvurmamaktadırlar.

•Kıl dönmesinin başlangıç aşamasında akıntı sorunu baş gösterir. İç çamaşırındaki bu nemliliği olağan karşılayan hastalar bu evrede vakadan
genelde habersizdir.

•Bu akıntı mikroplar ile birleştiğinde
iltihap haline döner ve yeşil bir renk
alır.
•Akıntıya kötü bir koku da eşlik eder.
•Bazen kanlı akıntı da görülebilir.
•Kıl dönmesinde görülen diğer belirtiler ise kuyruk sokumunda kaşıntı,
kızarıklık, şişlik ve ağrıdır.
•Zaman içinde ağrı o kadar şiddetli
bir hâl alır ki, hasta artık günlük aktivitelerini yerine getiremeyecek hale
gelir.
Kıl dönmesinde görülen kötü kokunun nedeni ilgili bölgenin iltihaplanarak apseleşmesidir. Sinüs ağzından çıkan akıntılar mikroplar ile
birleşerek kötü kokulu ve iltihaplı bir
apsenin oluşmasına zemin hazırlar.
Pilonidal sinüs bölgesinde meydana
gelen şişliğin boyutu bölgede biriken
kılların yoğunluğuna göre değişiklik
gösterir. Kistin gerilerek apse halini
almasıyla meydana gelen ağrı daya-

nılmayacak bir şiddete sahip olabilir.
Kişi bu ağrı nedeniyle oturamaz ve
yürüyemez hale gelebilir.
Kıl dönmesi riskini azaltmak için nelere dikkat edilmelidir?
Kıl dönmesi riskini azaltmak için alabileceğiniz önlemlerden biri günlük
olarak banyo/duş yapmaktır. Günlük olarak yapılan banyo ile vücudun
belirli bölgelerine ve özellikle kuyruk
sokumuna dökülen tüyler temizlenmiş olur. Ayrıca çok tüylü vücutlarda
kişisel temizliğe daha fazla özen göstererek kıl dönmesi riskini azaltabilirsiniz. Lazer epilasyon ile hastalığın
gelişmesi ya da tedavi sonrası tekrar etme olasılığı %20-40 oranında
azaltıldığı görülmüş.
Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs) tedavisi
nasıl yapılır?
Kıl dönmesi tedavisinin yapılabilmesi için öncelikle bölgede gelişen
apsenin boşaltılması gerekir. Apse
tamamen boşaltıldıktan ve tedavisi
sağlandıktan sonra kıl dönmesi tedavisi uygulanır. Apse boşaltma işlemi modern klinik ve hastanelerde 5

dakika gibi kısa bir zaman diliminde
yapılır. Cilt üzerinde iz bırakmayan
küçük bir kesi ile apse boşaltılır ve içi
özel bir sıvı ile temizlenerek kapatılır.
Genel Cerrahi Uzmanlarının yaptığı
bu işlemin deneyimli ellerde yapılması şarttır.
Pilonidal sinüs tedavisinde ameliyatsız yöntem veya ameliyatla tedavi
yöntemleri uygulanabilir.
Ameliyatsız yöntemde ilgili bölgeye
ilaç enjeksiyonu yapılır. Fakat cerrahi
tedavi kadar etkili degildir ve tekrarlama olasılığı ameliyata göre çok
daha yüksektir.
Kıl dönmesi (Pilonidal Sinüs) ameliyatı
Kıl dönmesi ameliyatı steril bir ortamda yapılır. Kıl dönmesinde en
etkili tedavi seçeneği cerrahidir.
Ameliyatsız yönteme göre hastalığın
tekrarlama olasılığı daha düşüktür.
Uygun vakalarda ameliyat sorunlu
bölgede iz bırakmayacak küçük bir
kesik açılarak gerçekleştirilir. Ameliyattan sonra kesi bölgesi iyi bir şekilde temizlenir ve sonrasında dikiş

atılarak kapatılır. Lokal anestezi ile
yapılan, narkoz ve hastanede yatış
gerektirmeyen mikro sinüsektomi
yöntemi en az riske sahip olan operasyon olduğundan giderek daha
fazla tercih edilmeye başlanmıştır.
Operasyondan sonra hastanın vücudunda iz kalmaması, hastanede
yatmayarak gündelik yaşamına geri
dönmesi ve 20-30 dakika gibi kısa
süreli bir işlem olması ve klasik cerrahi işlemle aynı sonucu vermesi nedeniyle hasta ve doktorlar tarafından
tercih edilmektedir.
Pilonidal sinüs nedeniyle yapılan
ameliyatlarda en büyük problem
nükstür. % 10-20 nüks edebilir. En
etkin ameliyat Limberg flep kaydırma denilen çıkartılan dokunun yerine yandaki sağlam bölgeden doku
kaydırılarak yara yerinin kapatılmasıdır.
Uygulanacak tedavi hastaya göre
değişebileceği için mutlaka konuda
deneyimli genel cerrahi uzmanı fikri
alınmalıdır.
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HER ŞEY FARKLI
SEYREDECEK
Eğitim, bireyin davranışlarında, kendi
yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istenilen davranışlar oluşturma sürecidir.
Öğrenim, bireyin çevresiyle etkileşimde
bulunarak geçirdiği yaşantıların ürünü
olan kalıcı izler yaratan davranış değişikliğidir. Öğrenme daha çok yaşamın
kendisi olarak tanımlanır.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada 5.5 milyondan fazla kişiye bulaşan
yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 sebebi ile eğitim-öğretim hayatında da sallanmalar oldu.
Dünyayı alt üst eden bu hastalık sebebi
ile Türkiye’de de her alanda olduğu gibi
eğitimde çok büyük ölçüde etkilendi.

GÜLÜŞ ESTETİĞİ
Gülüş estetiği, gülüş tasarımı , diş estetiği sıklıkla karşılaştığımız ; hastalarımızın şikayeti isteği
ve talepleri...

atıldı. Bir düzenden farklı ve hazırlıksız
bir düzene hızlı bir geçişle karşılaşıldı.
Alınan kararlar, bütün dünyada olduğu
gibi başta sağlık olmak üzere ekonomi, politika, eğitim vs. gibi tüm kültürü
şekillendirdi ve şekillenmeye de devam
edeceğe benziyor. Corono çıktıktan sonra tüm alışkanlıklarımız değişti, alışagelmişin dışına çıktığımız görülmekte.
Öğrencilerin dersle ilişkilerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla kullanınlan
EBA ve EBA-TV sadece yaz aylarında
yayın yapmayacak. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında yerini daha çok
duyacağımız yayınlar ve uzaktan eğitim
sistemine hızlı bir geçiş olacak gibi.
Tehdit Sağlık

Sizlerde biliyorsunuz ki hemen okullar kapatıldı. Derhal, Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) ve EBA-TV üzerinden yayınlar
başlatıldı. Bu yayınlar TRT ile yapılan
protokolle televizyon üzerinden de desteklendi. Uzaktan eğitim adına adımlar

Konya Diş Hekimi Zahid Ak

Bu kez sağlık bu yaşanan değişimi tetikleyen güç oldu.
Yaşanan süreç ve değişim sağlığın
önemine ve hayattaki rolüne daha çok

vurgu yapıyor. Bu değişim önceki değişimlerden oldukça farklı ve zorunlu bir
değişimin kendisi.
Bu tür zorunlu değişimler başta ruh
sağlığı olmak üzere öğrencilere bir çok
açıdan zarar verecek gibi görünüyor.
Öğrencilerin okuldan uzaklaşmalarına,
yapılanları anlamsız ve değersiz bulmalarına yol açacak. Alışılmışlığın dışında
bir uygulama olduğundan bir çok karmaşalar yaşanacağı gibi bir çok zorlukları da beraberinde getirecek gibi.
Bu toplumsal değişimi ve coronanın küreselleşmeye etkilerini hep birlikte görmek dileği ile...

Peki nedir gülüş tasarımı, gülüş estetiği?

programlarında tasarım aşamasında
planlanır.

Dünyada her estetik amaç güdülen
eserde uygulanmaya çalışılan; her ressamın her sanatçının uygulamaya çalıştığı altın oranın dişlere de uygulanmaya
çalışılmasıdır .

Günümüzde dijital sistemleri kullanılarak fotoğraflarınızı özel programlara
aktarıp gülüş estetiğinizi tasarlayıp bilgisayar da resim olarak ayrıca mock- up
teknikleriyle ağzınıza uyarlayıp daha
dişlerinize hiç dokunmadan tedavi sonucunu size gösterebiliyoruz .

Altın oran ne diye sorarsanız ?
Wikipedia: Altın oran, matematik ve
sanatta, bir bütünün parçaları arasında
gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik
ve sayısal bir oran bağıntısıdır.
Altın oran bir sayısal değerdir. Kainatta
bir çok varlıkta bunu görebilmekteyiz .
Hülasa ;güzelliğin matematiksel değeri
diyebiliriz .
Bu altın oranın ağzımızdaki anlamı ;
santral dişlerimizden arka dişlere gidildikçe diş görünürlüğübu oranda azalır
. Aynı şekilde dişlerin boy / en oranları
da altın orana yaklaştıkça gözümüze
daha güzel görünürler.
İşte gülüş estetiği yaparken temel
amacımız değiştirdiğimiz diş formlarınızı altın orana mümkün olduğunca
yaklaştırmak.
Gülüş estetiği çeşitli malzemelerle yapılan fotoğraf çekimi , planlama , tasarım , preperasyon ve en sonunda bitimi
kapsayan bir süreçtir.
Gülüş estetiği ufak dokunuşlarla da
yapılabilir . Tüm dişlerinize işlem de
gerektirebilir. Bu gülümseme tasarımı
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Gülüş estetiği ya da gülüş tasarımında
önemli olan diş hekiminin fotoğraflarla
, videolarla çalışması ve tasarımını kendi yapmasıdır . Daha sonra işin protetik kısmı yani lamina yaprak porselen ,
e-max lamina , zirkonyum kaplamaları
Dental laboratuarlar tarafından yapılmaktadır. Bu laboratuvar da dijital sistemleri kullanıp fotoğraflarla işi yaparsa sonuç olarak güzel bir gülüş estetiği
sağlanır.
Gülüş estetiği diş hekimliğinde mesleğin varoluşundan itibaren aslında vardır. Göz kararı olarak bla bla... olarak
hastaya tarif edilir hastada kabul ederse dolgularla kaplamalarla hastanın
dişleri restore edilirdi . Artık bunu böyle
yapmayıp tarif etmeden konuşmadan
hastamıza gösteriyoruz kanıta dayalı
bir iş yapıyoruz.
Yani gülüş estetiği tasarımı aslında işlemin başlangıcı ve en önemli kısmı...
burada siz hastalarımıza yapacağımız
işi baştan göstermekteyiz. Daha sonra
; full seramik kronlar, laminate yaprak
porselenler, emax ler bazen de bonding
sistemleriyle gülüş estetiği tasarımımızı ağzınıza naklediyoruz. Mutlu ,estetik
ve sağlıklı gülüşler dilerim.
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YETERSİZ YAŞAM ENERJİSİ OLUMSUZLUKLARI
BERABERİNDE GETİRİYOR
Tüm canlıların sahip oldukları yaşam enerjileri vardır .Bu enerji doğumla birlikte verilmiştir.
Fakat yaşadığımız korkular, öfkeler, stresler gibi birçok olumsuz duygu durumu enerji akışımızda tıkanıklıklara, bozulmalara neden oluyor. Bu yaşam enerjimizi her daim canlı tutmak
için her yerde var olan ve kullanmamızı bekleyen, Mu Kıtası yani günümüzden 14.000 yıl
önce yaşamış ileri düzey uygarlıktan beri kullanılan, günümüz modern dünyasına Japon DrMikai Usui tarafından tekrar hatırlatılmış “REİKİ” en uygun yöntemdir.
Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz
Her insanın vücudunda irili ufaklı yaklaşık
olarak 200 civarında çakra vardır. Bunlardan 7 tanesi en büyükleri ve en temel
olanıdır. Çakra dediğimiz şey yaşam enerji kanalları ve merkezleridir. Bu kanalların
tıkalı olması demek doğadan beslenemememiz demektir. Bildiğimiz gibi sadece
yediğimiz içtiğimiz gıdalarla beslenmeyiz
doğadan da besleniriz. İşte bu tıkanık
enerji merkezleri bizim hayatı eksik, rahatsız yaşamamıza sebep olur. Mesela
yaratım üretimden sorumlu sakral çakramız kapalıysa üretim yapamayız. Hatta o
çakranın yönettiği organlar fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremez. Sağlıklı
ve mutlu halimiz doğal halimizdir. Bunun
için fizik bedenin ve enerji kanallarının
ahenk içinde çalışması gerekir. Sürekli
açık olması gereken enerji kanallarımız
çok hassastır. Aldığımız üzücü bir haber
hemen kapanmalarına sebep olabilir. Bu
kanalların sürekli açık olmasını sağlamak
için en ideal yöntem Reikidir.
İç Güdümüzde Var
Rei, evrensel ve yaşama ait anlamına gelen Japonca bir kelimedir. Ki, yada bazı
yörelerde Çi denen kelimede enerji demektir. İsminden de anlaşılacağı üzere
evrensel yaşam enerjisidir Reiki. Sonsuz
kaynaktan açık çakralarımızdan bedene
davet edilen Reiki avuçlardan akar. İşte
bu yaşam enerjisini ihtiyacı olan insana
yönlendirdiğimiz zaman enerji kanalları
açılır ve sağlıklı, mutlu doğal denge durumuna gelir. Doğal denge durumuna
geldiğini belirten Bilinçaltı Uzmanı Lily
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Konya Tabip Odası Yönetimi
Göreve Başladı
Konya Tabip Odası 2020 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda
seçilen Dr. Eyüp Çetin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu mazbatasını
alarak göreve başladı.
Lale Yılmaz “ Bir yeriniz ağrıdığında ilk ne
yaparsınız? Ellerinizi doğaçlama olarak
ağrıyan bölgeye koyarsınız değil mi ? Bu
içgüdüsel bir davranıştır. Çünkü avuçlarımızla şifa vermek içgüdümüzde doğamızda mevcuttur. En küçük Reikici 2,5 yaşındadır. Arzu eden herkes öğrenebilir. Reiki
sevgidir, şifadır, sonsuz kaynaktan gelir
ve bitmez. “ ifadelerini kullandı.
Enerji Akışı Stresi Uzaklaştırır
Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “ Çakraların temizlenmesiyle başlayacak olan
enerji akışı kişiyi stresten,korkudan ve
birçok gereksiz olumsuz duygudan uzak
tutacağı için yaşam kalitesini arttırır. Mesela kök çakrası tıkalı bir insanda gele-

cek korkusu, para kazanamama korkusu
yoğun olacaktır. Bu çakra açıldığı zaman
geleceğe güvenle bakıp yeni fikirlerle dolacak ve istediği para akışını gerçekleştirecektir. Ayrıca tıpta tamamlayıcı tedavi
yerine geçmekte olup Avrupa ve Amerika
da hastanelerde kadrolu Reikiciler çalışmaktadır. Çok dikkat edilmesi gereken bir
nokta istismara çok açık bir konu olmasıdır. Reikicimizi seçerken mutlaka sarkaç
testi yaparak gerçek Reikici olup olmadığını anlamanızı tavsiye ederim. “

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin yaptığı açıklamada, “19 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiğimiz seçimde
meslektaşlarımızın teveccühleri ile yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımla birlikte önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktayız. Bugün mazbatamızı alarak hızla göreve başladık. Daha önce olduğu gibi yine yeni dönemde hekimlerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını bulduğumuz her ortamda dile getireceğiz. Amacımız odamızın çalışmalarını daha da
detaylandırmaktır. Bunu mümkün olduğunca meslektaşlarımızla koordineli şekilde yapmaya çalışacağız. Bizlere tevdi
edilen görevle aldığımız emaneti daha da ileri seviyelere taşımak için çalışacağız” diyerek düşüncelerini dile getirdi.
Yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti.
Dr. Eyüp Çetin

- BAŞKAN

Dr. Ayhan Onur

- YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr. Bahadır Öztürk

- GENEL SEKRETER

Dr. Necdet Poyraz

- YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr. Mehmet Doğrul

- MUHASİP - VEZNEDAR

Dr. Yavuz Selvi

- YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr. Mehmet Duran

- YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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COVİD-19 KÜRESEL SALGININ
İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilen Covid 19 virüsü salgını kısa süre
içerisinde tüm dünyayı etkilemiş,
20.7.2020 tarihi itibariyle 14,567,109
kişiye hastalık bulaşmış ve 607,187kişi
yaşamını yitirmiştir .
Kişilerin yaşamını tehdit eden küresel
salgın dünya genelinde birçok alanda
hukuki sorunların ortaya çıkmasına
da yol açmış ve yönetimlerce alınan
kararlar ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerine önemli sınırlamalar getirilmiştir.
Küresel salgın ile birlikte küresel
ekonomi de daralmıştır. Yaşanan
ekonomik daralma etkilerini çalışma
ilişkileri alanında da göstermiştir. Bu
süreçte birçok işyeri kapanmış, fabrikalar çalışamaz hale gelmiş, işçilerin
iş sözleşmeleri askıya alınmış ya da
işçiler işten çıkarılmışlardır. Kısa çalışma ve işsizlik sigortası fonlarından
büyük miktarda ödemeler yapılması
zorunluluğu hasıl olmuştur . Bir yandan Sosyal Güvenlik Kurumu prim
kaybına uğrarken öte yandan işsizlik sigortası fonunda önemli oranda
azalma meydana gelmiştir .
Uluslararası Çalışma Örgütü Nisan
2020’de yayınladığı bir raporda, Covid-19 salgını sonrası 1,25 milyar kişinin işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabileceğini açıklamıştır .
Küresel salgın tüm ülkeleri olumsuz
etkilemiştir. Sanayileşmiş ülkelerin
başında gelen Amerika Birleşik Devletlerinde işsizlik oranları, 20,5 milyon
kişinin daha işsiz kalması sonrası, Nisan’da kaydedilen yüzde 4,4’lük seviyeden, yüzde 14,7’ye yükselmiştir. Bu
gelişme ile işsizlik oranı, 1930’lardaki
Büyük Bunalım’dan bu yana en kötü
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seviyeye ulaşmıştır. Koronavirüsün
yıkıcı ekonomik etkisiyle büyüme
rakamları da son 10 yılın en düşük
seviyesine gerilemiş, tarihin en kötü
perakende satış rakamları raporlanmıştır . ABD’de koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı
39 milyona yaklaşmıştır .
Küresel salgın ekonomik etkilerini ülkemizde de ağır biçimde göstermiştir.
Türkiye İstatistik Kurumuna göre Nisan 2020 sanayi üretimi yıllık %31,4
azalmıştır. Sanayinin alt sektörleri
(2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5,
imalat sanayi sektörü endeksi %33,3
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %14,9 gerilemiştir. Sanayi
üretimi aylık %30,4 oranında düşüş
göstermiştir. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %13,0
imalat sanayi sektörü endeksi %32,5
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %12,4 oranında gerilemiştir .
Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamaları, virüs bulaşma ihtimali olan
kişilerin on dört gün karantina altına
alınması da çalışma hayatı ile bağlantılı sorunların çıkmasına yol açmıştır.
Küresel salgın sürecinde niteliği itibariyle uygun olan işler ise uzaktan
çalışma yöntemi ile yürütülmüştür.
Bu süreçte kısmi süreli çalışma, evde
çalışma, tele çalışma, dönüşümlü çalışma gibi birçok esnek çalışma yönteminden yararlanılmıştır.

CİZME GRUBU
AVAKKABI GRUBU
MEDİKAL TERLİK GRUBU
KAFA KORUYUCULAR!
KULAK KORUYUCULAR!
GOZ KORUYUCULAR!
SOLUNUM KORUYUCULAR!
EL KORUYUCULAR!
DUSUS TUTUCULAR!
AGIR
. YAĞ SÖKÜCÜLER
.
iŞ KIVAFETLERI
_
ILKVARDIM MALZEMELERi
..
.

Küresel salgın bazı sektörlerde ise
genişleme meydana getirmiştir. Örneğin pandemi sürecinde lojistik, kargo gibi sektörler yoğun biçimde çalışmıştır. Ayrıca marketlerin iş hacmi
pandemi öncesine göre önemli ölçüde artmıştır. Bu sektörlerde meydana
gelen genişleme, sektör çalışanlarının
da daha yoğun çalışmalarına örneğin
kanuni sınırların ötesinde fazla çalışma yapmalarına neden olmuştur.
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi
ülkemizde de çalışma ilişkileri alanında yaşanan sorunlara yönelik kararlar alınmıştır. Küresel salgın süreci
hukuk sisteminin eksiklerini görme
açısından da fırsat olmuştur. Böylelikle hukuk sisteminin küresel salgın ya da küresel ekonomik kriz gibi
olaylar karşısında ne kadar hazırlıklı
veya hazırlıksız olduğunu görme imkânı doğmuştur . Yaşanan tecrübelerden yararlanarak gerekli ve kalıcı
yasal düzenlemelerin yapılması acil
öneme sahiptir.

YANGINLA
. . MUCADELE EKiPMANLAR!
.
TRAFiK
iKAZ
VE
UYARI
EKiPMANLAR!
.
.
.
iKAZ UYARI BANTLAR! VE ETiKETLERi
iKAZ VE UYARI LEVHALAR!

"Önce İş Güvenliği"

�DAK@ĞLU.
DDK bır DADAKOĞLU AYAKKABI kuruluşudur

Büsan Organize Sanayi Fevzi
Çakmak Mah. 10765 Sk. No:1-A
Karatay/KONYA
1

T : (+90.332) 346 4 490
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: (+90.332)
346 4 490
2020
E : info@ddkisguvenligi.com
W: www.ddkisguvenligi.com
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Meram çiftçisinin bayramı devam ediyor!
MERAM ÇİFTÇİSİ, BÜYÜKŞEHİR VE MERAM BELEDİYESİ
İŞBİRLİĞİNDEN KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
MERAM ÇİFTÇİSİNE 3. EKİPMAN DESTEĞİ
BAŞKAN KAVUŞ’TAN MERAM’A ‘TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’ MÜJDESİ

MURAT YAĞIZ; “MERAM BELEDİYESİ İLE
YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN NE DENLİ
DOĞRU OLDUĞU BUGÜN DAHA İYİ ANLAŞILIYOR”

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram
Belediyesinin Meram çiftçisine ekipman
desteği sağlamak üzere imzaladıkları protokol meyvelerini vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda çiftçilere Taş Toplama, Taş
Kırma, Mobil Koyun İlaçlama ve Toz Kükürt Atma Makineleri dağıtıldı. Makinelerin dağıtım töreninde konuşan Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Göreve başladığımız günden bu yana Meram
tarımına ve çiftçisine destek en önemli
hizmet başlıklarımızdan biri oldu” diye
konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram
Belediyesi ve Meram Ziraat Odası tarafından imzalanarak hayata geçirilen
protokol Meram çiftçisine kazandırmaya
devam ediyor. Mayıs ayında dağıtılan Patates Dikim Makinelerinden sonra şimdi
de Meram çiftçisine Taş Toplama, Taş Kırma, Mobil Koyun İlaçlama ve Toz Kükürt
Atma Makineleri dağıtıldı. Meram Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen
dağıtım törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı
Mustafa Yazlık, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, meclis üyeleri, mahalle
muhtarları ve çiftçiler katıldı.
BAŞKAN KAVUŞ; “ÇİFTÇİMİZİN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR”
Tören öncesi makineleri inceleyen ve
haklarında bilgi alan Meram Belediye
Başkanı Mustafa Kavuş, çiftçilerle ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet ederek
onlarla hasbihal etti. Daha sonra geçilen
törende konuşan Başkan Mustafa Kavuş,
Meram nüfusunun ciddi bir bölümünün
tarımla uğraştığını hatırlatarak bu nedenle tarım yatırımları ve çiftçi desteklerinin kendileri için en çok önemsedikleri hizmet kalemlerinden biri olduğunu
söyledi. “Bu çalışmalar, gözümüzün nuru
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ye değil tüm bölgeye hizmet verecek. Ve
tüm bunların organizasyonu için belediyemiz bünyesinde bu cuma gerçekleştireceğimiz meclis toplantısından sonra
‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz’ü hayata geçireceğiz. Meram’ın tarımsal faaliyetlerini artırmak ve desteklerin sürecini
takip etmek amacıyla kurulacak birimimiz
hem Meram’a hem Meram çiftçisine değerli hizmetler üretecek” diye konuştu.

çiftçilerimizin mutlu oldukları yurtlarında
kalmaları, kazançlarını artırmaları ve dolayısıyla güzel ve huzurlu bir hayata kapı
aramaları anlamı taşıyor” diye konuşan
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Meram tarımına destek, göreve başladığımız andan itibaren en önemli hizmet
başlıklarımızdan biri oldu. Sebze Fidesi
Üretim Tesisinden dağıttığımız Üzüm Sıkma Makineleri, Patates Dikim Makineleri,
ekipman destekleri hep bu anlayışımızın
birer meyvesidir. Çiftçimiz için ağır maliyet ve ciddi külfet oluşturacak ekipmanları ve yatırımları onların ortak kullanımına kazandırıyoruz. Bu modern dünyanın
da tercih ettiği, kullandığı bir sistem. Bu
çalışmalarımız, sizlerin kazancını ve o kazancın bereketini artırmak hedefiyle hayata geçiyor. Çiftçimizin mutluluğu bizim
mutluluğumuzdur.”

rin değil tüm Meram’ın kazançlı çıktığına
vurgu yapan Başkan Kavuş, bu destekleri
için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür
etti. Büyükşehir yasasından sonra geçilen yeni sistemde Büyükşehir Belediyesinin yüzde 40’ı tarımdan geçinen Konya
tarımı ve kırsal kalkınması adına önemli
yatırımlar ve destekler ortaya koyduğunu belirten Başkan Kavuş, konuşmasını
şöyle tamamladı; “Tüm bu desteklerin
yanında bu törende çiftçilerimize iki müjde daha vermek istiyorum; ilki, Kilistra
Mahallemiz ve çevresindeki mahalleler
için olacak. Kilistra Mahallemizde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kurulumuna
devam ettiğimiz kantar, sadece mahalle-

Daha sonra söz alan Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise dünyada gıda
güvenliğinin her geçen gün daha da arttığına vurgu yaptı. Özellikle son 4 ayda
bunun iyiden iyiye anlaşıldığını kaydeden
Yağız, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu süreçte hükümetimizin yerel yönetimlerimizin
yaptığı güzel çalışmalarla Türkiye tarım
ve gıda güvenliği açısından yine öne çıktı.
Ziraat Odası olarak bu çalışmalara destek
olduğumuz için gururluyuz. 69 mahallesi
bulunan Meram’ın 47 mahallesi tarımla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir.
Bugün yaşadığımız pandemi süreci ortada yokken Meram çiftçimize ve tarımına nasıl destek olabiliriz diyerek Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile bir
çalışma gerçekleştirdik. O gün yaptığımız
o çalışmanın ne kadar doğru bir çalışma
olduğu pandemi süreci ile birlikte ortaya
çıktı. Biz Meram’da tarım için bir yıl önden
gidiyoruz. Tüm bunlar için tüm çiftçilerimiz adına, Başkanımız Mustafa Kavuş’a
ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur
İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum”

MUSTAFA YAZLIK; “İNSANIMIZ DOĞDUĞU YERDE DOYSUN İSTİYORUZ”
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya tarımı ve Konya çiftçisine desteklerinin
devam ettiğini belirten Konya Büyükşehir
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Yazlık da törenin Meram
Belediyesi ve Meram Ziraat Odası ile yaptıkları protokolün bir sonucu olduğunun
altını çizdi. Ekipman desteğinin üçüncü
periyodunun da teslim edildiğine vurgu
yapan Yazlık, verilen ekipmanların tamamının Konya üretimi olduğunu kaydetti.
Hem Başkan Uğur İbrahim Altay hem de
Mustafa Kavuş’un bu konudaki hassasiyetlerinin takdire şayan olduğunu belirten Yazlık, “İnsanımızın, doğduğu yerde
doymasını esas alıyoruz. Bu nedenle tüm
ilçe belediyelerimizle tarımsal destekler
noktasında iyi ve yoğun bir işbirliği için-

deyiz. Meram Belediyesinde kurulacak
olan Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü,
bu işbirliğini ve koordinasyonumuzu artıracaktır. Şehrimize ve Meramımıza hayırlı
olsun”

BAŞKAN KAVUŞ’TAN MERAMA ‘TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’
MÜJDESİ
Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaya
koydukları işbirliğinden sadece çiftçile-
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KAZIM BÜFE ADANA

ÇAĞATAY
YILDIRIM

Damağına düşkün olan herkesi bekliyoruz.

Uzun zamandır müşterilerine hizmet veren Kazım büfe Adanaya giden herkesin
uğramadan geçmeyeciği yerlerdendir. Birçok tost çeşidini ve yengeni bulmanız
mümkündür. Bunun yanında taze vişne, kayısı, portakal, greyfurt, havuç suyu,
limonata, şalgam ve her yerde bulacağınız ama burdaki tadı bulamayacağınız
muzlu sütü bulabilirsiniz. Ayrıca kuru meyvelerden de meyve suyu bulabileceğiniz bir yer. Adanaya yolu düşen herkese tavsiye ediyoruz. Mutlaka bu tatlardan
tatmanız gerekir.

Adres: Cemalpaşa Mahallesi, Toros
Caddesi Bahadır Apt. D:No.34/B,
01120 Seyhan/Adana
Telefon: (0322) 458 29 46
26

l

Ağustos 2020

l

27

başak BURCU

Tülay YILDIRIM
Regards

(22 Ağustos-23 Eylül)

BAŞAK BURCU KADINI
Grubu: Toprak
Uğurlu sayısı: 5-14
Uğurlu günü: Çarşamba
Uğurlu rengi: Mavi, Sarı,
Gri
Uğurlu taşı :Safir, kristal,
kehribar
Olumlu özellikleri: Alçak
gönüllü, becerikli, çalışkan,
zeki, araştırmacı
Olumsuz özellikleri:
Duygusuz, detaylarda
kaybolan, şekilci

Başak kadını çok mükemmeliyetçi olduğu
için hayatının her alanının böyle olmasını
ister. Çok seçici ve eleştirici yapıları vardır.
Kusursuz bir anne ve kusursuz bir eştir.
Çocuklarınında her konuda mükemmel
olmalarını isterler. Bu yüzden evde de işte
de çok başarılı olurlar. Bu burç kadını çok
planlı olduğundan hedeflerini çok iyi belirler. O hedefe ulaşmak içinde hiç bir engel
tanımazlar. Başak burcu kadınının aşkı
sonsuz olmalı geçici yada günlük ilişkiler
onlar için çok terstir. Geleneksel aşk onlara daha yakındır. Çok ağır başlı olmalarına
rağmen bu görüntünün altında çok büyük
bir libido saklıdır.

Anlaşamadığı burçlar:
İkizler, Terazi, Koç

Çok severlerse taviz verebilirler. Başak kadını her konuda aklına güvenir ancak aşk
söz konusu olduğunda çok tutarsız olurlar.
Duygusal anlamda çok güçlü değildirler.
Çok fedekar bir ilişki yaşarlar hatta kendilerini feda bile edebilirler.

Anlaştığı burçlar: Boğa,
Yengeç, Oğlak

BAŞAK ERKEĞİ

Aries
tau

o

sco

libra

l

virgo
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le

io
rp

cancer

tarius
sagit

gemini

Gizli tutkuları: Kahraman
olmak

istemezler. Çok temkinlidirler hata yapmamak için çok
çabalarlar. Hayalleri ile yapmak
istedikleri çok yakındır. Gerçekleş-

Ayrıntılar onlar için çok önemlidir. Herşeyi çok sorgularlar. Çok çalışkan ve pratik
insanlardır işleri onların vazgeçilmezidir.
Güven onlar için çok önemlidir. Güvenmedikleri kişilerle mesafeyi korurlar. Kimseyle
içli dışlı olmazlar. Çok tutumludurlar bazen
sınırları pintiye kadar ilerleyebilir. Bu burçta
olanlar asla dağınık olmazlar. Her ne kadar
tutumlu olsalar da kaliteli yaşamayı çok
severler.

s
ru

Burcun ünlüleri: Richar
Gere,Cameron Diaz, Bergüzar Korel, Gülben Ergen,
Pınar Altuğ

Başak burcu erkeği çok titiz ve sorgulayıcıdır. Sorumluluk duyguları gelişpisces
miştir. Çok doğal ve samimidirler. Karşılarında amacı
s
riu
hedefi olmayan kişiler

Bu burçta olanlar çok detaycı, çok inceleyecidir.

aqu
a

Uygun meslekler:
Psikolog, Mimar, yazar,
ekonomist

BAŞAK BURCUNUN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

capric o
rn

En sevdiği şeyler:Doğa,
hayvanlar, sağlıkla ilgili
herşey

meyecek hayal kurmazlar. İlişkilerinde çok
emek sarf ederler hatta kendilerini adarlar.
Başak burcu erkeğinden romantizm tutku
beklemek zordur. Bu burç erkeğini kabuğundan çıkarmak epeyce zordur. Karşısındaki kişiyi epeyce tanıması ve güvenmesi
onunla ilgili bütün şüpheleri bitirmesi gerekir.

Ağustos 2020
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DİJİTALDE BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ,
SAĞLIKLI VE YAŞAYAN KAMPÜS

KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında
kurulan ve Türkiye’nin en köklü ticaret
odalarından olan Konya Ticaret Odasının Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından
2009 yılında yeniden kuruldu. KTO Karatay Üniversitesi bugün 6 fakülte, 3
yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve
1 enstitüde yürütülen toplam 73 programla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor.
9.000’e yakın öğrencisi, 400 akademisyeni ve 4.000’e yakın mezunu ile bir
dünya üniversitesi olma hedefine gün
geçtikçe daha da yaklaşan KTO Karatay
Üniversitesi’nde yeni bölüm ve programlar açılırken iş dünyası ile istişare
toplantıları yapılarak, sektörlerin talep
ve beklentileri dikkate alınarak adımlar
atılıyor. Örneğin Türkiye’de lisans düzeyinde ilk kez KTO Karatay Üniversitesi
tarafından açılan Enerji Yönetimi ile İslam İktisadı ve Finans bölümleri, geleceğin meslekleri arasında yer alıyor. KTO
Karatay Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesinden Tıp Fakültesine, Pilotajdan Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne
dek aday öğrenciler için geniş bir program yelpazesi bulunuyor.
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi
Belgesine Sahip İlk Üniversite
KTO Karatay Üniversitesi iç ve dış paydaşların sağlığını güvence altına almak
amacıyla her zaman olduğu gibi Koronavirüs sürecinde de gerekli tedbirleri
alarak, hijyen ve sanitasyona yönelik
uygulamaların, yüksek seviyeli yönetim sistemi çerçevesinde ele alınmasını
sağladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler, Türk Standartları
Enstitüsü tarafından, TS 13811 Hijyen
ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesi ile tescillendi. Türkiye’de Hijyen ve
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Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesine
sahip ilk üniversite olan KTO Karatay
Üniversitesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini de almaya hak
kazanan Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olmuştu.

demik takviminde yer alan 1.601 dersin
1.350’si, yani derslerin yaklaşık %85’i
senkron (canlı) olarak yürütüldü ayrıca
öğrencilere, derslerin %100’ünü kayıttan tekrar (asenkron) izleyebilme fırsatı
sunuldu.
Tercih Merkezi ve Online Tercih Danışmanlığı

Pandemi sürecinde öğrenci, akademisyen ve sektör danışmanları ile siperlik
maske, anti bakteriyel dezenfektan, IR
ateş ölçer, taşınabilir solunum cihazı ön
prototipi, tek bir cihazla aynı anda dört
hastanın solunum işlevini yerine getiren
vantilatör modülü, kuru buharlı dezenfeksiyon sistemi üreten/geliştiren KTO
Karatay Üniversitesi ayrıca yerli ve millî
aşı çalışmalarında da yer alarak yoğun
proje faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

27 Temmuz tarihinde YKS sonuçlarının
ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları için tercih maratonu başladı. KTO
Karatay Üniversitesi, kampüste bulunan Tercih Merkezi’nde aday öğrenci
ve velileri bilgilendiriyor. Sosyal mesafe
kurallarına dikkat edilerek oluşturulan
merkezde, aday öğrenci ve veliler bir
yanda fakülte ve bölümlerler hakkında
akademisyenlerden bilgi alabiliyorken,
diğer yanda profesyonel tercih danışmanları ile sonuçlarını değerlendirme
fırsatına sahip oluyor. Kampüse gele-

Dijital Üniversite
Uzaktan eğitimde Türkiye’deki en güçlü
altyapılardan birine sahip olan ve bazı
dersleri uzun zamandır uzaktan eğitim
sistemiyle öğrencilere sunan KTO Karatay Üniversitesi, uzaktan eğitim kapsam ve kapasitesini pandemi sürecinde
daha da genişletti. Bahar dönemi aka-

meyecek aday öğrenciler için ise Online
Tercih Danışmanlığı sistemi devreye giriyor. 14 Ağustos tarihinde sona erecek
üniversite tercihleri için KTO Karatay
Üniversitesi üniversite adaylarının yanından olduğunu yakından hissettiriyor.
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İŞLETMELERİMİZE GİTMEDEN
TÜM İŞLEMLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİN
Yazar Rüveyda Yel

EKŞİLİ KABAK
MALZEMELER:

YAPILIŞI:

• 750 gr. Kemikli kuzu eti
(kuşbaşıda olabilir)

•Kemikli eti tencerenin tabanına yerleştirin.
Üzerine nohut’un hepsini dökün sonra 1 adet
soğanı küp küp doğrayın. Kabağın dışını soyup
dilimleyin, çekirdeğini çıkarıp 3 cm genişliğinde
küp küp doğrayın soğanın üzerine 1 kat kabak
ekleyin üzerine domates doğrayın ve 1 soğan
daha doğrayın. Tekrar kalan kabağın hepsini
üzerine döküp 1 domatesi doğrayın. Sarımsakları ilave edip reyhan ve kadife yaprağını doğrayın. Üzerine 1,5 limon sıkıp tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar altı açık kalsın,
kaynadıktan sonra kısık ateşle 5-6 saat pişirin.
Pişmesine 1-2 saat kala tavada tereyağı eritip
domates salçası ve biber salçası kavrularak yemeğin üzerine dökülür ve tuz ilave edilir.

• 1 su bardağı geceden
ıslatılmış nohut
• 1 kabak
• 2 adet orta boy soğan
• 5 diş sarımsak
• 2 adet domates
• 1,5 limon

Değerli Müşterilerimiz,hem sizlerin hem de çalışanlarımızın sağlığı için
dijital kanallarımızı kullanarak işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Abonelik + Abonelik İptali

Fatura Ödeme

Bilgi Güncelleme

Abonelik + Abonelik İptali

Fatura Ödeme

Online İşlem
Merkezi

• Kadife çiçeği yaprağı
• Reyhan

PÜF NOKTASI:

• Tuz

• Piştikten sonra 1 gece dinlenirse çok
daha lezzetli olur.
Afiyet olsun..

Mobil
Uygulama

Bilgi Güncelleme

Abonelik + Abonelik İptali

Çağrı
Merkezi
Bilgi Güncelleme

E-Devlet

Abonelik + Abonelik İptali

Online işlem merkeziminden ve Çağrı Merkezinden sadece mesken
ve ticarethane abonelikleri yapılabilmektedir.
E-Devlet işlem merkezinden sadece kesik durumda olan mesken
abonelikleri yapılabilmektedir.
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GELİŞ’İM
Modern çağ olarak adlandırdığımız bu çağda
bu iki kelimeyi
yan yana çok
sık duyuyoruz.
Kişisel gelişim…
Eminim ki hepimizin kitaplığında en az bir tane
kişisel gelişim
kitabı vardır ya
da fikirlerine,
tecrübelerine
güvendiğimiz, kendisini
geliştirdiğine

ELİF NUR SAYGI
Mail:ensagi@icloud.com

Peki amacımız gerçekten gelişmek istemek mi? Yoksa
konfor alanımızı terk etmeden hatta terk etmek istemeyip vicdanımızı rahatlatmak
mı? Burada şu örneği vermek
istiyorum; işten atılan bir yönetici ‘niçin beni atıyorsunuz
yedi yıllık deneyimim var,
neden deneyimsiz birini atmıyor sunuz?’ diye sormuş.
Yöneticinin genel müdürü
‘evet sen yedi yıldır bu şirkte çalıştın fakat yedi yıllık
deneyimin yok. Bir yıllık iş
deneyimini yedi yıldır tekrar
ediyorsun.’ demiş. Örnekteki
yönetici; kendi tekrarına düşenlerden. Kimisi bunu deneyim/tecrübe olarak adlandırır
ya da bunun altına sığınır.
Oysa deneyim dediği kavram
olduğu yerden bir adım öteye gidememesidir.

konusu. Gelişen, değişen bir
çevrenin içerisinde bende
varım diyebilmek için kişisel
olarak kendimizi geliştirmek
zorundayız. Gözümüzü açtığımız her gün farklı bir dünyaya günaydın diyoruz. Her
gün aynı kişi olarak uyanmak
geriye atılmış bir adımdır aslında.

Öyle farklı bir zaman içerisindeyiz ki; sürekli bir değişim, sürekli bir gelişim söz

Neyse ki bu hızlı değişimi
yakalamak bizlerin elinde.
Kendi sınırlarımızı zorlayıp,

kendimizin ötesinde bireyler
haline gelmek… Kitaplığımıza
yeni kitaplar için yer açmak,
farklı dil edinmek, yeni yerler
keşfetmek, ‘!’ işaretinden çok
‘?’ işaretini kullanmak, daha
az konuşup daha çok dinlemek. Gelişmiş kişilerden, gelişmiş toplumlar oluşturmak
neyse ki bizim elimizde…

inandığımız bir
konuşmacının
seminerine katılmışızdır.
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KORONAVİRÜS PANDEMİ SÜRECİNDE
ekonomi hakkında

röportaj
Yunus DEREBAĞ

Ekonomi Virüsten dolayı biraz sıkıntı
vardı, şu an virüs devam ediyor ama
kısıtlamalar kalktı, piyasa açılmaya
başladı. İnsanlar eğlence mekânlarının, düğün salonlarının açılmasını
bekliyor, ekonominin normale dönmesini bekliyor. İlerisi için ne söylersiniz?

lar görürken, Türkiye bu süreci,
hem ekonomik noktada hem de
sağlık noktasında başarılı bir şekilde idare ediyor diye düşünüyorum. Tabi elbette ülke olarak zarar
gördük. Az etkilenen de oldu, çok
etkilenen de oldu. Bunları değerlendirdiğimizde süreç başarılı ilerliyor.

Merhaba Zed Life okuyucuları. Zaman zaman düşüncelerimi sizlerle
Zed Life aracılığıyla paylaştım. Yine
paylaşmaya çalışacağım. Geçtiğimiz
yılın sonunda Çin’ de ortaya çıkan,
Dünyayı etkileyen ve maalesef ülkemizde de etkisini sürdüren Covid-19
virüsünden dolayı, Türkiye dâhil bütün ekonomiler bozuldu. Ama devamlı söylediğimiz gibi, dik durmak
lazım.

Zed Life aracılığıyla, öncelikle sayın
cumhurbaşkanımız olmak üzere,
sağlık bakanımıza, sağlık çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkürlerimi
sunuyorum. Salgının sonlarına doğru
geliyoruz diye düşünüyorum ve bu
hastalıkla yaşamı sürdürmeyi öğrendik. Kötü sonuçlarını da, nelere mal
olacağını da gördük. Sonuç olarak
hala çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Salgının işimizi aksatmasını istemiyoruz ve bu yüzden 3 önemli kurala
uymaya çalışıyoruz; maske, sosyal
mesafe ve İslam dinimizin de önerdiği hijyen. Bunlara dikkat ettiğimiz
sürece, inşallah tekrar bir artış olmadan bu salgından kurtulacağımızı
düşünüyorum. Ekonomi noktasında,
örneğin düğün salonları ve restoranlar benzeri bazı hizmet sektörleri ciddi bir biçimde etkilendi.

Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir süreç. Virüs belki mutasyona uğrayıp
kaybolacak, belki aşısı bulunacak.
Sonuçta biz bundan kurtulacağız.
Türkiye olarak biz bunu çok fazla
strese girmeden, hazırlıklı ve olgun
karşıladık. Devletimiz de bu noktada
gerekli önlemleri alarak karşıladı. Çeşitli ülkelerle çalışıyoruz, iletişimdeyiz
ve görüşlerini alıyoruz. Ve görüyoruz
ki birçok ülkeye nazaran Türkiye bu
süreci çok iyi yönetiyor. İnsanına çok
değer verdiğini görüyoruz devletimizin. Örneğin, çalışanlara maaş desteği vereceğini söyledi ve yaptı. Faizler,
önceki zamanlarla karşılaştırdığımızda, hafif bir olumsuzlukta, bir seçim
öncesinde ya da herhangi bir dalgalanmada, ekonomiden ciddi darbeler
alıyordu. Dünyayı saran bu hastalık
döneminde, ekonomiler ciddi zarar-
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Ama Türkiye’deki genel tabloya baktığımızda, üretim, sanayi, sağlık gibi
sektörlerde bir çökme yaşanmadığından dolayı, Dünyaya en iyi hizmet
verebilecek ülkeler arasında olduğumuzu gösterdik. Bugün, başka ülkelerin talebi doğrultusunda, ihtiyaçları
karşılayabilecek en iyi ülkelerden
biri olduğumuzu medikal, hızlı ve
kaliteli üretim açısından kanıtladık.
Devletimiz, milletimizle işbirliği içe-

risinde bunu çok iyi yürütüyor diye
düşünüyorum. Bayramdan sonra
kısıtlamaların yavaş yavaş gevşetilmesiyle birlikte birçok sektörde işler
açılmaya başladı. Bizim yapmış olduğumuz iş takım-tezgâh. Yani birçok
sektörde üretimin ilk aşaması demek
bu. Tekstil, gıda benzeri üretimlerde bir fabrikaya ihtiyaç vardır. Yani
takım-tezgâha ihtiyaç vardır. Hatta
takım-tezgâhı yapan bile takım-tezgâhtır. Bunu bir mihenk taşı gibi düşünürsek, vergi gelmesine rağmen
ciddi bir talep var. Bunun da diğer
sektörlere yansıyacağını düşünüyorum.
Hizmet sektörlerinin ise kısa zamanda tekrar faaliyete geçeceğini
düşünüyorum. İnsanlar evlerinde
durmaktan sıkıldı, elbette talep var
hizmet sektörüne ama dikkat edilmesi gerekiyor. İyi günler bizi bekliyor, ekonominin yoluna gireceği
günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı
olsun ve işlerimizde hep birlikte başarılı olalım. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum
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Et ve süt fiyatlarında
bir istikrar istiyoruz!
Pandemi süreci birçok sektör gibi Tarım ve Hayvancılık sektörünü de etkiledi... Kurban Bayramına az bir zaman kala durgunlaşan et ve süt fiyatları ile yem fiyatlarında yaşanan artış üreticiyi mağdur etti. Konu ile ilgili
ortak bir basın toplantısı düzenlendi, Devletten yardım talep edildi.
Birçok sektörü olumsuz yönde etkileyen koronavirüs Tarım ve Hayvancılıkta
da kendini hissettirdi. Et ve süt fiyatlarındaki durgunluk, yem fiyatlarında
yaşanan artış üretimi durma noktasına
getirdi.
Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, Depolardan çıkarılan 50 ton etin ucuz fiyatlara verilmesinin üreticiye verdiği zararı anlattı.
Konya Merkez Meram Ziraat Odası
Başkanı Murat Yağız da Devletin konuya el atarak üreticilere özellikle de
küçük işletmelere yardım edilmesi talebinde bulundu.
Et ve süt fiyatlarındaki durgunluğun
yanında saman ve yem fiyatlarındaki
yükselişin üreticileri mağdur ettiğini
dile getiren Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız ise,
“Şu an piyasada hayvan kesimi yapılamamaktadır. Bunda yaklaşan Kurban
Bayramı’nın etkisi olmakla birlikte pandemi süreci ile birlikte turizm, düğün ve
lokanta sektörünün durma noktasına
gelmesi, bunun da sonucunda et kullanımının azalması üreticimiz zor durumda bırakmış, üreticiyi de bu işten el
çekmeye yönlendirmiştir” dedi.
“Yem fiyatlarında yaşanan sürekli artışın yanında süt fiyatlarında bir ilerleme
olmaması üreticimizin ezilmesine sebep
olmuştur” ifadelerini kullanın Yıldız,
“Üreticiler olarak bu fiyat dayatması
devam edecekse, diğer sektör paydaşlarımız için de ilgili konseyler tarafından da süt/yem paritesine uygun fiyat
oluşturulması gerekmektedir. Ulusal
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Süt Konseyi öncülüğünde sektör paydaşlarımızla acilen toplanıp bu sorunu
kangren olmadan çözmeliyiz. Üreticimizin sene sonunu bekleyecek gücü kalmamıştır.
Damızlık hayvan kesimleri başlamadan
herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Aksi taktirde telafisi zor bir
süreç beraberinde bizi Avrupalı yetiştiricilerin insafına mahkum edecektir”
dedi. Saman ve yem stoku yaptığına
dikkat çeken Yıldız, “Son aldığımız duyumlarda tarım ve hayvancılık sektörü
ile ilgili olmayan bazı firma ve şahısların
saman ve balya stoku yaptıkları ve ileriki zamanlarda piyasaya fahiş fiyatlarla
sürmeye hazırlandıkları haberleri bizi
dehşete düşürmektedir.

Yem fiyatlarındaki aşırı artışa değinecek olursak, artış oranının yemin ham
maddeleri olan mısır, arpa vb. ürünlerin
fiyat artış oranından çok daha fazla olması şaşılacak bir durumdur. Stokçuluğun ve tekelleşmenin önüne geçemezsek dışa bağımlı olmaktan hiçbir zaman
kurtulamayız” diye konuştu.
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GEVALE KALESİ’NDE TARİHİN DERİNLİKLERİN

YOLCULUK DEVAM EDİYOR
Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Cem
Zorlu Gevale

aynı zamanda Konya’nın tarihi
hazinelerindendir. Buradaki çalışmalarımız özverili bir şekilde
devam edecek ve bunun sonucunda Gevale Kalemiz çok yakın
zamanda turizme kazandırılarak
Konyamıza bir değer daha katacaktır” dedi.

Kalesinde devam eden kazı
çalışmalarını
inceledi.
Selçuklu’nun tarihi miraslarından olan ve birçok medeniyete
ev sahipliği yapan Gevale Kalesi’nde tarihe ışık tutacak kazı
çalışmaları devam ediyor. Kale
restorasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra ziyarete açılarak turizme kazandırılacak.
Selçuklu Belediyesi, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler
Genel Müdürlüğü ve Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği
ile tarihi Gevale Kalesi’nde kazı
çalışmaları devam ediyor. 1700
metre rakımda devam eden kazı
çalışmalarını Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr.Cem Zorlu yerinde inceledi
Bir çok medeniyete ev sahipliği
yapan Gevale Kalesi’nde Selçuklu ve çeşitli dönemlere ait birçok
bulguya rastlanılıyor. Konya’nın
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tarihi sembollerinden olan Gevale Kalesi’nde yakın zamanda
restorasyon çalışması aşamasına geçilerek kalenin turizme
açılması yönünde önemli bir
adım daha atılmış olacak. Ziyarete açılarak turizme önemli bir
kapı aralayacak olan Gevale Kalesi Konya’nın tarihi silüetine de
farklı bir anlam katacak.
Başkan Pekyatırmacı: “Gevale
Kalesi’ndeki çalışmalar tarihe iz
düşmeye devam ediyor”
Takkeli Dağ’da 8 yıldır önemli
bir iş yürütüldüğünü ifade eden
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Şu anda kazı
çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi. Burası hem Konya’nın
360 derece gözlemlenebildiği
hem de Antik Dönemden itibaren bir kalenin bulunduğu
önemli bir yerleşim alanı. Buradaki kazılarda da önemli bulgulara ulaşıyoruz. İnşallah burada

oluşan kazıdan çıkan eserlerin
sergilendiği alanlar ve burada
restorasyonlarla birlikte Konya’nın turizmde önemli bir mekanı ve Konya silüetine önemli
bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Prof.Dr. Zorlu: “Buradaki
çalışmalar bittiğinde Konya çok
önemli bir değer daha kazanacak”
Gevale Kalesi’ndeki çalışmalar
bittikten sonra Konya’nın önemli
tarihi bir sembol daha kazanacağını söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof
Dr.Cem Zorlu: “Selçuklu Belediyemizle birlikte burada güzel bir
iş yapıyoruz. Şu an işçi, öğrencilerimiz ve kazı ekibinden oluşan
teknik grupla çalışmalarımız
sürüyor. Burası savunma amaçlı
olarak kullanılan Selçuklu döneminin en iyi kalelerinden birisi ve

Şimşir: “Yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız”

zar ortaya çıkardık, ve burada
çalışmalarımız devam ediyor. Bu
yıl daha çok kalenin kuzey ve
batı tarafındaki yapıları ortaya
çıkarmak için çalışmalar yapacağız. İnşallah yakın zamanda
da restorasyon çalışmalarımız
başlayacak. Restorasyonun da
tamamlanmasıyla inşallah burayı Konyalıların gezip görebileceği
bir yer haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı

Gevale Kalesi’ndeki tarihi gün
yüzüne çıkarmak için uzman bir
ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Zekeriya Şimşir: “Biz burada
2012 yılında yüzey araştırması
yaptık, 2013 yılından bu yana
burada kazılar yapıyoruz. Selçuklu Belediyesi 2012 yılından
bu yana bu kazı çalışmaları için
maddi destek veriyor. Bu anlamda Belediye Başkanımız Ahmet
Pekyatırmacı beye de teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bu
bölgede önemli yapıları ortaya
çıkardık. Şimdi ise zirveye gelerek burada çalışmalara başladık.
Burada yirmiden fazla kaya me-
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Yaşamak için
temel ihtiyaçlarımız olan
gıdanın, suyun
ve oksijenin
doğrudan
ilişkili olduğu
orman varlıklarımızda, yaz
aylarının gelmesi ve artan
hava sıcaklıkları ile birlikte
yangın riski
her geçen gün
artıyor. Ülkemiz ormanlarının %57’sinin
yangın riski
yüksek alanlarda olduğunu
belirten TEMA
Vakfı, insan
kaynaklı yangınlar sebebiyle tahrip olan
orman alanı
oranının %98
olduğunu vurguluyor.
42
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TEMA Vakfı, hava sıcaklıklarının
yükselmesiyle birlikte orman
yangını risklerinin arttığı aylarda
olduğumuzu hatırlatarak, insan
ihmali ve kusurlarından kaynaklanan yangınlar için herkesi daha
sorumlu davranmaya çağırıyor.
Ormanlarımızın %57’sinin yangın riski yüksek alanlarda olduğunu belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç;
“Her geçen yıl iklim değişikliğinin de etkisi ile yaşanan yüksek
sıcaklıklar, düşük nem oranı,
kurutucu rüzgârlar ve olumsuz
arazi şartları ormanların yangın
ile zarar görme riskini artırıyor.
Ülkemizde orman yangınlarının en büyük sebebi ise insan.
Türkiye’de, resmi istatistiklere
göre son 5 yılda yaşanan orman
yangınlarının %87’si (adet olarak) insan kaynaklı sebeplerle
gerçekleşti. Yine resmi verilere
göre insan kaynaklı yangınlar
sebebiyle tahrip olan orman
alanlarının oranı %98 (%54’ü
piknik ateşi, çoban ateşi, sigara,
anız yakma gibi ihmaller; %40’ı
faili meçhul; %4’ü kasıt). Orman
yangınlarının tüm orman ekosistemine zarar verdiğine özellikle
dikkat çeken Ataç; “Orman yangınları ile yanan sadece ağaçlar
değil, ormanda yaşayan binlerce canlı da hayatını kaybediyor.
Yaşam döngüsünde görülen
kırılma nedeniyle yanan orman
alanlarında ormanların sunduğu
toprak koruma, karbon depolama, oksijen üretme, su üretimi,
iklim düzenleme gibi ekosistem
hizmetlerinde de kesintiler olu-

yor. Pandemi sürecinde doğayı
ve ormanları çok özledik ancak
ormanlık alanlarda çok dikkatli
davranmamız gerekiyor” diyerek, yapılan tek bir yanlış hareketin binlerce hektar orman
alanının yok olmasına, binlerce
canlının da hayatını kaybetmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Bir yangının meydana gelmesi
için üç şartın bir araya gelmesi
gerektiğini ve bunların da; yanıcı madde, tutuşma sıcaklığı ve
oksijen olduğunu söyleyen Ataç;
“Ormanlarda bol miktarda yanıcı
madde ve oksijen her zaman var.
Doğal koşullarda da yıldırımlar
tutuşma sıcaklığına ulaşarak
yangına neden olabiliyor. Ancak
ülkemizde yıldırımlar genelde
yağmurla beraber görüldüğünden çıkan yangınlar büyük yangınlara dönüşmüyor. Hatta bu
tür yangınlar, örtü yangını şeklinde kalarak önemli bir tahribata
yol açmıyor. Son beş yılın yangın
istatistiklerine göre doğal yollarla çıkan orman yangınlarında,
yanan toplam orman alanı 864
hektarken (yaklaşık bin 150 futbol sahası), yangın başına yanan
orman alanı ortalama 0.5 hektar. Ancak insan kaynaklı çıkan
yangınlara baktığımızda, yangın
başına düşen orman alanı 3.7
hektar ve toplam yanan orman
alanı ise 40 bin 480 hektardır
(yaklaşık 54 bin futbol sahası).
Sıcaklıkların artması ile ormanlarda nemini kaybetmiş yanıcı
madde kolaylıkla tutuşabilirken,

rüzgârın kuvvetli olması halinde
yangının kontrol altına alınması
güçleşiyor ve büyük bir orman
alanı hızla tahrip oluyor. Yangından kaçamayan canlılar ise yok
oluyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’de yanan orman alanı
büyüklüğü 2019 yılında bir önceki yıla oranla 2 kat arttı.
Resmi istatistiklere göre 2015,
2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında çıkan orman yangınlarıyla
sırasıyla 3 bin 219, 9 bin 156, 11
bin 993, 5 bin 644 ve 11 bin 332
hektar olmak üzere toplam 41
bin 344 hektar (yaklaşık 55 bin
150 futbol sahası) orman alanı
tahrip oldu. Muğla Dalaman ve
İzmir Karabağlar’da gerçekleşen
iki büyük yangın nedeniyle 2019
yılında yanan orman alanı 2018
yılının 2 katından fazla oldu.
2020 yılında, Gelibolu ve son
olarak Heybeliada’da yaşanan
yangınlar da dahil olmak üzere bu tip orman yangınları haberleri almamayı umut ettiğini
söyleyen Ataç; “Herkesi orman
yangınlarına karşı çok daha dikkatli olmaya, ormanda ve yakınlarında ateş yakmamaya davet
ediyoruz. Orman yangınları ile
mücadelede büyük emek harcayan başta ormancılık teşkilatı
olmak üzere, tüm duyarlı vatandaşlarımıza ise ayrıca teşekkür
ediyoruz” dedi.
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AK Parti Konya Milletvekili,
Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım
ve Medya Başkanı Selman Özboyacı
“Kullanıcı verilerinin Türkiye’de
depolanması istemi ya da Türkiye’de temsilci bulundurma talebi mi
özgürlüğü kısıtlıyor?”

Önce Y kuşağından medet
umdunuz şimdi de Z’den
Uzun bir süredir merakla beklenen sosyal medya düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez
Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, “Kaç senedir şu kuşak iktidarı
değiştirecek, bu kuşak iktidarı değiştirecek diye diye en son Gezi Kalkışması’nda Y kuşağına,
Sosyal Medya düzenlemesinde Z kuşağına geldiniz. Böylece alfabeyi de bitirmiş oldunuz.
Gördüğünüz gibi biz yerimizde sapasağlam duruyoruz” ifadelerini kullandı.
“Sosyal Medya Kısıtlaması” teklifi
değil
Konuşmasında görüşülen yasanın
sosyal medya kısıtlaması yasası olmadığına vurgu yapan Özboyacı, bu
bir “Sosyal Medya Kısıtlaması” teklifi değil, aksine sosyal medya üzerinde hem kişisel hem de toplumsal
suçlarla mücadele edilmesini, kişisel
verilerimizin ve haklarımızın daha
sağlam bir şekilde korunmasını
ve özgürlük alanlarının daha da
genişlemesini sağlayacak bir kanun
teklifidir. Tartışmasız her bir maddesi, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak
çıkarttığımız diğer kanunlarda olduğu gibi, milletimize fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir tekliftir”
dedi.

44

l

“Kanunun asıl amacı siyasi değil
vatandaşlarımızın
sorunları
ile
alakalı”
Türkiye’nin sosyal medya mecraları
kullanıcı sayısında ilk 10’da olduğuna
da dikkat çeken Selman Özboyacı,
çıkartılacak yasa ile kullanıcıların haklarının da koruma altına alınacağını
belirtti. İngiltere, Almanya, Fransa
ve ABD gibi diğer büyük ülkelerin de
kendi vatandaşlarını koruma altına
alındığına da değinen Selman Özboyacı, “İngiltere, Almanya, Fransa
ve ABD gibi diğer büyük ülkelerin de
yaptığı üzere sosyal medya ile alakalı
bir düzenlemeyi devreye sokmaya
hazırlanıyoruz. Fikir ve düşünce ayrımı gözetmeksizin, hakaret içeren,
içerisinde aşağılayıcı ifadeler yer

alan, milli ve manevi değerlerimizi
hedef gösteren paylaşımları, eminim
ki hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Ancak
bu konulara olan yaklaşımlarımız
açısından hepimiz daha samimi olmalıyız. Kanuna duyulan asıl ihtiyacın kaynağı, siyasi olmayan ve
vatandaşlarımızın gündelik hayatıyla ilgili yaşadığı problemlerdir. Sosyal mecralarla ilgili asıl rahatsızlık ve
güvensizlik buradan kaynaklanıyor.
Hangi siyasi görüşten olursa olsun,
bütün toplum; hakaret, taciz, tehdit,
iftira gibi durumlardan rahatsız. Bu
sebeple bu konuyu siyasi açıdan ele
almak, problemin aslında yalnızca
küçük bir kısmına bakmak demektir” dedi.

Kanun
teklifinin
konuşulmaya
başladığı andan itibaren muhalefetin konuyu çarptırarak “kısıtlama
geliyor” açıklamalarının da yersiz olduğuna değinen Özboyacı,
“Bu kanun teklifi gündeme geldiği
günden bu yana bu salonda bulunan bazı siyasetçiler başta olmak
üzere birçok hesaptan özgürlüklerimizin kısıtlanacağına dair gerçekleri
yansıtmayan paylaşımları maalesef
hepimiz görüyoruz. Allah aşkına, şu
teklif metnindeki hangi düzenleme
özgürlüklere kısıtlama getiriyor?
Açıp maddeleri tek tek bakalım, suç
teşkil eden unsurları ve yaptırımları
tek tek inceleyelim. Burada sizlerin deyimi ile nerede sosyal medya
kısıtlaması var? Bütün bir mecraya
erişim engeli getirmek yerine sadece
sorunlu içeriklerin çıkartılması mı
kısıtlama? Yoksa kişilik haklarını ihlal
edici içerikler sebebiyle mağdur kişi
için düzenlenen unutulma hakkı mı?
Kullanıcı verilerinin Türkiye’de depolanması istemi ya da Türkiye’de temsilci bulundurma talebi mi özgürlüğü
kısıtlıyor? Yoksa başvurulara 48 saat
içinde cevap verilmesini ve belirli
aralıklarla raporlar yayınlamasını istemek mi? ” dedi.
“Hadi buyurun, birlikte geçirelim bu
yasayı”
Son zamanlarda CHP başta olmak üzere muhalefetin AK Parti’ye
yönelttiği sosyal medya trollüğü
çıkışlarına da değinen Selman Özboyacı, trollere karşı muhalefete
yasayı birlikte geçirme çağırısında
bulundu. Dillerden düşmeyen, adı
sanı belli olmayan, bulunamayan
ve sürekli yafta aracı olarak kullanılan trollerden şikâyet eden bir
muhalefet anlayışının olduğunun altını çizen Özboyacı, “ Hem hakarete
uğradıklarından, fakat failleri bulamadıklarından şikâyet ediyorlar. Hem
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de kendilerine gelen her olumsuz
yoruma trol faaliyeti diyerek konuyu
kapatıyorlar.Hadi buyurun, birlikte
geçirelim bu yasayı, sizin şikâyetlerinizin de çözümü olsun. Kimin trol
ordusu varmış, kim belediyelerinin
imkânlarıyla trol ordusu kuruyormuş çıksın ortaya. Gelin hep beraber
bitirelim bütün trolleri” dedi.
“Gençler, her şeye itiraz eden muhalefet anlayışını bitirecek”
Muhalefetin
yasa
kapsamında sürekli Z kuşağı üzerinden
konuşmasının genç bir Milletvekili
olarak kendisini ve gençleri rahatsız
ettiğinin altını önemle çizen Selman
Özboyacı, “Kaç senedir şu kuşak iktidarı değiştirecek, bu kuşak iktidarı
değiştirecek diye diye en son Gezi
Kalkışması’nda Y kuşağına, Sosyal
Medya düzenlemesinde Z kuşağına
geldiniz. Böylece alfabeyi de bitirmiş
oldunuz. Gördüğünüz gibi biz yerimizde sapasağlam duruyoruz.
Gençlerin siyasette neyi bitireceğini
ben sizlere anlatayım. Gençler, ideolojik bir köşe tutup, sabah yüzde
25 akşam yüzde 25 alıp, hiçbir iş

üretmeden, yapılan her hamleye
koşulsuz itiraz eden muhalefet anlayışını bitirecek. Bizler sizin o Z
kuşağı diye tabir ettiğiniz gençlerle
sürekli bir aradayız. Onların dilinden de en iyi biz anlıyoruz, çünkü
biz de genciz. Gerçekten gençlere
değer veriyorsanız, AK Parti gibi siz
de parlamentoda gençlere yer verin,
onlar da kendi yaş gruplarıyla alakalı
gündemlerini, bizim yaptığımız gibi
kendileri ifade edebilsinler” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gazi Mustafa Kemal’den
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, kadınlardan çocuklara kadar birilerinin değerlere, inançlara
hakaret etmesinin önüne geçen
yasanın muhalefeti neden bu kadar
rahatsız ettiğini de vurgulayan Özboyacı, kanunun hayırlı olması temennilerinde bulundu.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

DOĞAL AFETLER

ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“2020 yılının ilk 6 ayında 600’ü aşkın doğal afet yaşandı”

-“Tarımda üretim üstü açık bir fabrikada gerçekleşiyor.
Doğal afetler tarımsal üretime zarar
veriyor”
-“Çiftçilerimiz, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ciddi hasarlara neden
olan doğal afetlere maruz kaldı. Bu
üç ayda 61 ilimiz doğal afetlerden
etkilendi”
-“Doğal afetler, sigorta yaptırmanın
önemini bir kez daha gösterdi”
-“Tarımda sigortalılık oranı Çiftçi
Kayıt Sistemi kaydı olan üreticilerde
yüzde 20’de kalıyor”
-“Tarım sigortasında prim tutarları düşürülmeli veya devlet desteği
artırılmalıdır. Ürünlerde risklerin tamamı teminat kapsamına alınmalı
ve tarım sigortası zorunlu olmalıdır”
-“Doğal afetlerin önüne geçebilmek
için iklim değişikliği ile mücadele bir
zorunluluktur”
-“İklim değişikliği ve doğal afetlerin, ürünlerin verim ve kalitelerine
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Bayraktar, son yıllarda artan doğal
afetlerin, ülkemizde iklim değişikliği
yaşandığının bir göstergesi olduğunu belirtti.
Tarımın iklim değişikliğinden önemli oranda etkilendiğini ifade eden
Bayraktar, “Sektör gıda ve giyim
temininin yanı sıra, bağlı sanayilere
hammadde sağlayan, hammadde
alan, istihdam yaratan ve dış ticaret fazlası veren bir sektördür. Bu
nedenle iklim değişikliği tarımı sosyo-ekonomik açıdan etkilemektedir. Üretim miktar ve kalitesindeki
azalma ürün fiyatlarının artmasına,
tüketicilerin daha fazla fiyat ödemesine, ithalatın artmasına ve ihracatın azalmasına neden olabilmektedir” diye konuştu.

-“Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle doğal afetler artıyor. Doğal
afetlerden en çok zararı çiftçilerimiz
görüyor”

-“Son 10 yılda gerçekleşen doğal
afetlere baktığımızda, 2020 yılının ilk 6 ayında; 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 ve 2017 yıllarında
yıl boyu yaşanan doğal afetlerden
daha fazla afete maruz kaldık”

-“Artan doğal afetler, iklim değişikliği yaşandığının bir göstergesidir”

olumsuz etkileri göz önüne alınarak
önlem alınmalıdır”
Ankara- 03.07.2020- Türkiye Ziraat
Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, doğal afetlerin, tarımsal
üretimi olumsuz etkilediğini bildirerek, “Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle doğal afetler artıyor. Doğal
afetlerden en çok zararı çiftçilerimiz
görüyor” diye konuştu.
Bayraktar, 2009 yılında 461, 2010
yılında 555, 2011 yılında 324, 2012
yılında 538, 2013 yılında 461, 2014
yılında 500, 2015 yılında 781, 2016
yılında 654, 2017 yılında 598, 2018
yılında 871, 2019 yılında ise 935 doğal afet gerçekleştiğini belirtti.
2020 yılının ilk 6 ayında ise 600’ü
aşkın doğal afet yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, “Son 10 yılda
gerçekleşen doğal afetlere baktığımızda, 2020 yılının ilk 6 ayında,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ve 2017 yıllarında yıl boyu yaşanan
doğal afetlerden daha fazla afete
maruz kaldık” diye konuştu.
2020 yılının doğal afetler nedeniyle tarımsal üretimde zor bir yıl
olduğunu vurgulayan Bayraktar,

“Tarımda üretim üstü açık bir fabrikada gerçekleşiyor. Doğal afetler
tarımsal üretime zarar veriyor” diye
konuştu.

-“Doğal afetlerden en çok üreticiler
zarar görüyor”

Bayraktar, şunları söyledi:

Doğal afetlerden en çok zarar gören kesimin üreticiler olduğunu
vurgulayan Bayraktar, yaşanan
doğal afetlerin sigorta yaptırmanın
önemini bir kez daha gösterdiğine
dikkati çekti. Tarımda sigortalılık
oranının Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı
olan üreticilerde yüzde 20’de kaldığını belirten Bayraktar şöyle devam
etti:
“Tarım sigortasında istenilen düzeyde artışın sağlanamamasının
nedenleri arasında, yüksek prim
tutarları gelmektedir. Ürünlerini sigorta yaptırmak isteyen üreticilerin prim bedelleri devlet tarafından
destekleniyor olsa da, prim tutarları
halen oldukça yüksektir. Üreticiler
bu fiyatlarla sigorta yaptırmakta
zorlanmaktadır. Tarım sigortasında prim tutarları düşürülmeli veya
devlet desteği artırılmalıdır. Ülkemizde sıkça yaşanan doğal afetler
nedeniyle ürünlerde risklerin tamamı teminat kapsamına alınmalı ve
tarım sigortası zorunlu olmalıdır.”

“Bu yıl çiftçilerimiz tam da üretim
sezonumuz olan Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ciddi hasarlara neden olan doğal afetlere maruz kaldı.
Bu üç ayda 61 ilimiz doğal afetlerden etkilendi.
Buğday, arpa, mısır gibi tahıllar, domates, biber, kabak, patlıcan, hıyar,
kavun, karpuz, gibi çeşitli sebzeler,
mısır, patates, şekerpancarı, tütün,
pamuk, ayçiçeği, kanola gibi endüstri bitkileri, kekik, lavanta, adaçayı, çay, yağlık gül, haşhaş gibi tibbi aromatik bitkiler, zeytin, kayısı,
badem, erik, armut bağ, nar, çilek,
kiraz, vişne, ceviz, narenciye, elma,
antepfıstığı, fındık gibi meyveler ve
yonca alanları doğal afetlerden zarar gördü. Ayrıca, seracılığın fazla
olduğu Akdeniz Bölgesinde fırtına
ve hortum seraların yıkılmasına ve
sera örtülerinin yırtılmasına neden
oldu, seralarda yetiştirilen sebzeler
ve yeni dikimi yapılan sebze fideleri
de zarar gördü.”

-Yapılması gerekenlerDoğal afetlerin önüne geçebilmek
için iklim değişikliği ile mücadelenin
bir zorunluluk olduğunu belirten
Bayraktar yapılması gerekenleri
şöyle sıraladı:
“Tüm ülkeler iklim değişikliği ile
mücadeleye odaklanmalıdır.
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Emisyonların azaltılmasına yönelik politikalar ve çabalar etkili olsa
dahi, az da olsa iklim değişikliği kaçınılmazdır. Bu nedenle iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak stratejiler geliştirilmelidir.
İklim değişikliği ve doğal afetlerin, ürünlerin verim ve kalitelerine
olumsuz etkileri göz önüne alınarak
önlem alınmalıdır. Tarımla ilgili tüm
kesimlerin iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
İklim değişikliği ve doğal afetlerin
etkisini azaltmada, erozyon kontrolü, sulama için baraj yapımı, doğru
gübre kullanımı, yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, toprak verimliliğinin iyileştirilmesi, ekim ve hasat
zamanlarında değişiklik yapılması,
kuraklığa dayanıklı ürünlerin geliştirilmesi, erken uyarı sistemlerinin
geliştirilmesi gibi çalışmalar yapılmalıdır. Toprağın ve suyun yönetimine, korunmasına yönelik eğitim
programları düzenlenmelidir.
İklim değişikliğinin yavaşlatılmasında önemli faktörlerden birisi yutak
alanlardır. Türkiye için en fazla yutağa fırsat veren kaynaklar sırasıyla
ormanlar, tarım alanları ve meralardır. Bu alanlar korunmalı, amaçları
dışında kullanılmamalıdır.”
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VERTİGOYA KARŞI
10 KRİTİK KURAL

vitamini seviyesinin en yüksek olduğu aylar. D vitamini
desteği sağlamak için günün uygun saatlerinde güneşten
faydalanın. İsterseniz D vitamini takviyesi de alabilirsiniz.
Özellikle kalsiyum içeren gıdalardan yaralanmayı da ihmal etmeyin” diyor.
Uzun süre araç kullanmayın

Dikkat! D vitamini çok önemli

Aşırı yorgunluk ve araç kullanma stresi de iç kulak hastalıklarını tetikleyebiliyor. Uzun süre hareketli görüntüleri
takip etmek denge sistemini zorluyor, konsantrasyonu
bozuyor. Bu nedenle mola vermeden uzun süre araç kullanmayın, sık aralıklarla dinlenin. Vertigonun yanı sıra
araç tutma öykünüz varsa, özellikle araç ve deniz seyahatinde yanınızda mutlaka ilaç bulundurun.

Acıbadem Fulya Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Dr. Feyzi Elez

Dünyam sanki tersine döndü… Çevremdeki tüm nesneler hareket ediyor… Yer ayağımın altından kayıyor
gibi… Midem bulanıyor, gözlerim
istemsiz hareket ediyor, kulağımda
dolgunluk ve basınç hissediyorum…
Sanki işitmem azaldı…
Bu yakınmalar her 100 kişiden 3’ünde
gelişen baş dönmesi, tıbbi adıyla vertigonun en sık yol açtığı sorunlardan
bazıları. Basit ve sadece birkaç saniye süren kısa süreli atak şeklinde de
gelişebiliyor, saatlerce, hatta günlerce devam ederek günlük yaşamında
ciddi sorunlar oluşturabilecek kadar
ağır da yaşanabiliyor. Öyle ki hastalar her an başları dönecek kaygısıyla
sokağa çıkamıyor, hatta evde tek başına kalmaktan bile korkuyorlar. Genellikle kulak kristallerinin yerinden
oynaması sonucu oluşsa da, aslında
pek çok etken vertigoya neden olabiliyor. Yaz aylarında çalışma temposunun hafiflemesi ve tatiller nedeniyle psikolojik olarak rahatlamamız
sayesinde vertigo görülme sıklığı
azalıyor. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var, çünkü yaz aylarına
özgü bazı faktörler vertigoyu tetikleyebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyzi
Elez vertigoya karşı alınması gereken
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Stresi kontrol altında tutun
Vertigoya karşı stres yönetimini sağlamanız da çok
önemli. Stres faktörü özellikle iç kulaktaki damarlar üzerinde etkili oluyor. Strese bağlı damarlarda oluşan daralmalar iç kulaktaki sıvı basıncını değiştirerek vertigoya
sebep olabiliyor.

önlemleri anlattı, önemli uyarılarda
bulundu.
Bu saatlerde güneş altında kalmayın
Aşırı sıcaklar iç kulak sıvılarını azaltarak vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00
saatleri arasında mümkünse dışarıya
çıkmayın.
Bol bol su için
Bol su içmek iç kulaktaki sıvı dengesi
açısından önemli. Susamayı beklemeden bol bol su içmeyi asla ihmal
etmeyin.
Deniz ve havuz aktivitelerine dikkat!
Suda yapılan ters hareketler kulak
sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor.
Örneğin suya hızla atlamak ve taklalar atmak gibi hareketler her ne
kadar keyifli olsalar da, kulak kris-

Süt, peynir ve yoğurt üçlüsü önemli
tallerinin dökülmesine bağlı gelişen
vertigoya zemin hazırlayabiliyorlar.
Yine yaz aylarında sıkça tercih edilen
tekne gezileri de altta yatan iç kulak
hastalığını tetikleyebiliyor. Dikkat
edilmesi gereken başka nokta da,
dalışlar. Atmosferik basıncın artması migren hastalığını tetikleyerek
migrenöz vertigo denilen menier
hastalığına benzer vertigoya neden
olabiliyor.

Kalsiyum içeriği yüksek süt, peynir ve yoğurt tüketimini
arttırın. Yapılan çalışmalara göre; kalsiyum alımı kristal
yapısının daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.
Akşam serinliğinde yürüyün
“Yürüyüş aktivitelerinde bulunun. Çünkü yürüyüş denge
rehabilitasyonu açısında önemli”önerisinde bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyzi Elez, “Genellikle saatte 4 km hızla sabah ve akşam 30 dakika kadar yapılan
yürüyüşün denge sorunlarını çözmede faydası büyüktür”
diyor.

D vitamini çok önemli

Kafeinli içecekleri sınırlandırın

Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliği ile vertigo arasında ilişki olduğunu
ortaya koyuyor. Kulak Burun Boğaz
Uzmanı Dr. Feyzi Elez kulak kristalleri kalsiyum içerdiği için bu elementin emilimine yardım eden D vitamini eksikliğinde kırılganlığın arttığı
uyarısında bulunarak, “Yaz ayları D

Kafein içeren yiyecek ve içecekleri sınırlı tüketmeye özen
gösterin. Kafeinin özellikle iç kulak basıncına olumsuz etki
ettiğine dikkat çeken Dr. Feyzi Elez, şu bilgileri veriyor:
“Aktif iç kulak hastalığı olanlara, bu süreç içerisinde kahve içimini, haftada 1-2 kez olacak şekilde sınırlandırıyoruz. Ayrıca, denge sistemini doğrudan olumsuz etkilediği
için alkollü içeceklerin de sınırlı tüketilmesi çok önemli”
Bu deniz ürünleri çok lezzetli, ancak…
Karides, kalamar, midye gibi derin deniz ürünlerini sınırlı tüketin. Bu ürünler içerdikleri ağır metaller, organik ve
inorganik bileşikler nedeniyle aşırı tüketildiklerinde baş
dönmesini tetikleyebiliyor.
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‘Fabrikadan Daha Fazlası’

TOGG GEMLİK İNŞAATI
BAŞLADI

Tanıtımı gerçekleştirildiği andan itibaren tüm Türkiye’de büyük ilgi ve heyecanla karşılanan, dünyada ses getiren TOGG’un, Bursa Gemlik’teki üretim tesisinin ‘İnşaat Başlangıç
Töreni’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. ‘Akıllı’, ‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı Çatı Altında’ başlıklarıyla tanıtılan tesisinin inşaat başlangıcı ile
‘Yeniliğe Yolculuk’taki en önemli adımlardan biri daha atılmış oldu.
İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan
TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj
hatlarının kurulmasının ardından, 2022
yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil
banttan inecek. TOGG Gemlik Tesisi’nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren
başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik
kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da
4 bin 300 kişiye ulaşacak.
Törende, tesisin yanı sıra diğer çalışmalarla ilgili de bilgiler veren TOGG CEO’su
M. Gürcan Karakaş, “Batarya ve modül
paketlerimizi üretim başlangıcından itibaren yerlileştiriyoruz. Marka beğeni
endeksinin kısa süre içerisinde yüzde
73 artması, TOGG markası ile devam
konusunda bizi cesaretlendirdi. Pandemi döneminde kullanıcı araştırmaları ve
mühendislik çalışmalarımızı planlarımız
dahilinde sürdürdük, bu takvim dönemindeki çalışmaları tamamladık” dedi.
‘Yeniliğe Yolculuk’ Buluşması ile 27
Aralık 2019’da Türkiye’ye tanıtılan ve
dünya vitrinine çıkan TOGG, yolculuğunun en önemli adımlarından olan, Bursa Gemlik’te yer alan TOGG Tesisi’nin
‘İnşaat Başlangıç Töreni’ni gerçekleştirdi. TOGG’un ‘Mobilite Ekosistemi’
hedefinin merkezi olan tesis, ‘Akıllı’,
‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı Çatı Altında’ gibi
pek çok niteliği ile ‘Bir Fabrikadan Daha
Fazlası’ olarak tanımlanıyor.
İnşaatı 18 ayda tamamlanacak olan tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı
son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste
2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet
hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı
doğuştan elektrikli 5 farklı modelden
toplam 1 milyon adet üretilecek.
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AKILLI, AVRUPA’NIN EN TEMİZİ VE FABRİKADAN DAHA FAZLASI
Gemlik’te 1 milyon 200 bin metrekarelik
alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesislerini ‘Bir otomobil fabrikasından çok
daha fazlası’ olarak tanımlayan TOGG
CEO’su M. Gürcan Karakaş 230 bin metre
kare kapalı alanı olacak tesisi farklı kılan
özellikleri “Aklllı’, ‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı
Çatı Altında’ kavramlarını ise şöyle açıkladı:
“Nesnelerin interneti, veri toplama ve
analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten bir üretim
ağına sahip olduğu için akıllı.
5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen”
salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da
1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir
değerle Avrupa’nın en temizi.

ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI

YERLİ BATARYA PAKETİYLE ÇIKACAK

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, İnşaat Başlangıç Töreni’nde gerçekleştirdiği konuşmasında
şunları söyledi: “Covid sonrası dönemde Türkiye’yi küresel ekonomide daha
güçlü konumlandırabilmek için ‘Şimdi
yatırım zamanı’ diyoruz. Bunu da buradan, Bursa-Gemlik’ten başlatıyoruz.
Hem de çok stratejik, yeni bir teknoloji
ile bu adımı atıyoruz. Otomotiv dünyası
kabuk değiştirirken, Türkiye de masada
çok önemli bir oyuncu haline gelecek.
Ortaklarımız, 3 yıl içinde koyacakları 3,5
milyar liralık sermaye ile de bugünden
Türkiye’nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş oldular. Aynı zamanda, bugüne
kadar otomobilimizin Ar-Ge’si için de
700 milyon liranın üzerinde para harcadılar. İnşallah artık kazanan tarafa
geçeceğiz. Çünkü bu 83 milyonun otomobili. Çünkü sadece Türkiye’de üretilmekle kalmayıp, markası, patenti ve
tasarımı da tamamen bizim olacak.”

Törende
gerçekleştirdiği
sunumla
TOGG Gemlik tesisinin öne çıkan ve
fark yaratan özelliklerini anlatan TOGG
CEO’su M. Gürcan Karakaş elektrikli
araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, TOGG’un da bu
konudaki çalışmalarını yoğun şekilde
sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini
teknik olarak gerçekleştirecek batarya
ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı
paketlerle 300 ve 500 kilometrenin
üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında
da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz
için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla
duyuruyoruz. Üretim başlangıcımızdan
itibaren batarya modül ve paketlerimizi
yerlileştireceğiz. Bu konudaki detayları
sizlerle önümüzdeki aylarda paylaşacağız.”

Üretimin yanında; Ar-Ge, Stil Tasarım
Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test
Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ve
daha önemlisi müşterilerimizin otomobillerimizi, teknolojimizi ve markamızı
ailece deneyimleyeceği, satın aldıkları
otomobillerini teslim alabilecekleri, keyifli
vakit geçirebilecekleri, gelecek kuşakları
teknolojiye özendirecek Müşteri Deneyi Parkı’nı aynı çatı altında topladığı için
‘fabrikadan daha fazlası’.

kendimiz geliştiriyoruz, lisans ve imtiyaz
hakları bize ait, tedarikçilerimizi kendimiz belirliyoruz. Bu sebeple yüzde 100
milliyiz. Ama biz yerliyiz de. Yerlili oranımız üretim başlangıcında yüzde 51 gibi
yüksek bir orana ulaşacak. Ülke olarak
ilk defa elektrikli otomobil yapıyoruz,
henüz tedarik sanayimiz elektrikli araçlar
yönünde oluşmaya başlamadı. Biz işte
dönüşümü tetikleyeceğiz, birlikte tedarik sanayimizi geleceğe hazırlayacağız ve
TOGG olarak yerlilik oranında lider hale
geleceğiz” diye konuştu.
Tedarikçi seçimlerimizin yüzde 93’ünü
tamamladıklarını ifade eden Gürcan Karakaş, “yaptığımız seçimlerin yüzde 78’i
Türkiye’den yüzde 22’sini Avrupa ve Asya’dan şirketler. Ama aynı zamanda ilk
kez TOGG’la birlikte büyük bir OEM’e çalışacak genç parlak girişimcileri de bulduk
ve tedarikçimiz haline getirdik” şeklinde
konuştu.

“Bu da bağımsız ve özgür olmamızı sağlıyor; kararlarımızı Türkiye’deki merkezimizde alıyoruz, özgün teknolojimizi
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2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.
175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin
300 kişi istihdam edilecek.
TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde
30’u kadın çalışanlardan oluşacak.
Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51
oranında olacak.
2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.
2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG
hattan indirilecek.
İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre
mesafede bulunuyor.

5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen”
salımı Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i
Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i

Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3
adet aktif liman yer alıyor.

Kısa çevrimi sayesinde yüzde 30 daha
düşük Co2 salımı ve karbon ayak izi.

NEDEN TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİYİZ?

TOGG’un fikri ve sınai mülkiyet hakları
%100 kendisine yani Türkiye ait ürünler
geliştirdiği ve bu sayede milli olduğunun
altını çizen Gürcan Karakaş:

Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine
inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı
alana sahip olacak.

ÇEVRE DOSTU-AVRUPA’NIN EN TEMİZ
TESİSİ;

AYNI ÇATI ALTINDA;

Konuşmasında TOGG’un neden ‘Türkiye’nin Otomobili’ olduğu sorusunu cevaplayan Karakaş, milli ve yerli kavramlarına açıklık getirdi.

lanacak.

Üretimle birlikte, stil tasarımı, Ar-Ge,
prototip ve test birimi, strateji ve yönetim merkezi bir arada olacak. Müşterilerin sadece araçlarını teslim almak üzere
değil, aynı zamanda TOGG teknolojisini
yakından görmek ve ailece keyifli vakit
geçirmek üzere gelebilecekleri bir deneyim merkezi.

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA NELER YAPILDI
Doğuştan elektrikli platform Euro
NCAP’ten en yüksek güvenlik seviyesi
olan 5 yıldızı alacak şekilde geliştirildi.
Elektrik/Elektronik mimarisi oluşturuldu.
Şasi, batarya, elektrik motoru ve güç
elektroniği parametreleri belirlenip entegre edildi,

RAKAMLARLA TOGG TESİSİ

Konfor, performans ve yol tutuşunu destekleyecek süspansiyon mimarisi simülasyon çalışmaları ile geliştirildi.

İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü
çeyreğinde tesisin hat montajları tamam-

İleri sürüş destek sistemleri (ADAS), sensör, kamera donanımları, yazılımları ve
algoritmaları geliştirildi.
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BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE
“ÖZEL ÇOCUKLARIN” TÜPLÜ DALIŞ KEYFİ
Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir ilçe milli
eğitim müdürlüğün proje
ortağı olduğu
Ereğli Sevgi
Down Cafe
Özel Sporcular Gençlik ve
Spor Kulübü
Derneği tarafından özel
öğrencilere
dalgıçlık eğitimi verildi.
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UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), GEF( Küresel
Çevre Fonu), SGP(Küçük Destek
Programı), UNDP 6. Çevre Koruma Programı, Dedegöl Dağlarındaki endemik bitki türleri ve
yöreye özgü endemik balık türlerinin korunması projesi kapsamında Türkiye Özel Sporcular
Spor Federasyonu Yüzme Branş
Sporcuları, Milli Yüzücülere yönelik Beyşehir’de dalgıçlık eğitimi gerçekleştirildi.
Spor Federasyonu lisanslı milli
yüzücü down sendromlu sporcular, Beyşehir’in doğasının tanıtılması kapsamında geldikleri
proje çerçevesinde Konya’nın
Beyşehir ilçesinde, aldıkları dalgıçlık eğitiminin ardından eğitmenleri ile birlikte Beyşehir Gölü

sularına dalış yaparak bu alanda
da gösterdikleri başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Down
sendromlu özel sporculara, aldıkları dalış eğitim ve tatlı sularda gerçekleştirilen dalış programlarının ardından düzenlenen
törende madalya ve sertifikaları
verildi.

rum. Üstelik bizim plajımızı, bizim suyumuzu, bizim gölümüzü
ve bizim gözbebeğimiz Beyşehir
gölünü seçtikleri için onlara minnettarım.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil
Bayındır yaptığı açıklamada,
“Yavrularımız dalış eğitimi aldılar. Beyşehir Gölü, yüzme şampiyonlarının rahatlıkla yüzebilecekleri bir göl. Tatlı su olduğu
için su ısısı yönünden de yüzme
sporcusunun kas sağlığına iyi
gelen su olduğunu biliyoruz.
Çünkü lise yıllarımızda bu testlerden geçerek Konya yüzme
yarışlarına katılırdık. Beyşehir’imizden bu spor dalında 3–4
tane şampiyon çıktı. Anlatmak
istediğim Beyşehir’de; bir suyun
karakteri, iki doğanın karakteri
spor sağlığı açısından Türkiye
ortalamasıdır. Beyşehir’in rakım
yüksekliğinde Ege’yi, Karadeniz’i, Akdeniz’i ortalama alırsanız
spor sağlığı yönünden Beyşehir
Gölü buna en iyi sonucu verir.
Spor sağlığı yönünden, yaz kampı açısından en ideal yerlerdendir. Beyşehir Gölü’nün bu açıdan
değerlendirilmesinde yarar olacaktır. Bize zaman ayırdıkları için
Beyşehir’de Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’na ve Ereğli
kadromuza çok teşekkür ediyo-

Spor Federasyonu lisanslı milli
yüzücü down sendromlu sporcular, Beyşehir’in doğasının tanıtılması kapsamında geldikleri
proje çerçevesinde müjde veren
Beyşehir Belediye Başkanı Adil
Bayındır, şu açıklamalarda bulundu.

Karaburun Sahilinde, Down
Sendromlu Çocuklara Yüzme Ve
Dalış Parkuru

Başkan Bayındır, “Özel çocuklarımızın güzel bir sözü var. Biz
zekâ yönünden ve kabiliyet
yönünden, bir fazlayız diyorlar.
Çocuklarımıza inşallah önümüzde ki sene burada Karaburun
Plajımızda down sendromlu
çocuklarımızın parkurlarını hazırlayalım. Beyşehir Gölü üzerinde çocuklarımızın yarışlarını
ve aktivitelerini Bodrum’da yapılanların benzerlerini burada
yapalım. Hatta biz bazı yerlerle
görüşerek, Acun Ilıcalı dâhil hepsine uzanmaya ulaşmaya gayret
ediyoruz. Amacımız Maldivler
’de yapılan parkurun bir benzerini belediye olarak Karaburun’da
yapmaya hazırım. İnşallah hem
engellilerimiz için hem sağlıklı
insanlarımız için onlar sağlıksız

değil, onlar engelli değil yani bedenleri
belki farklı görebiliriz ama onlar kabiliyetli ve çok zeki insanlar inşallah bu
bölge de bunları da yapabilirsek Beyşehir’in hem tanıtımına katkı yaparız.
Hem o yavrularımızın spor yapmasına
imkân hazırlarız. Birlikte yapılmayacak
şey yok yeter ki inanalım.”
Türkiye’de down sendromlular ilk defa
bir gölde dalış yapıyor
Konya Ereğli Sevgi Down Kafe Özel
Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Proje koordinatörü Vefa Demirkıran, Türkiye’de down sendromlular ilk
defa bir gölde dalış yaptığını belirtti.
Demirkıran, “Konya Ereğli Sevgi Down

Kafe Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu
Küçük Destek Programı kapsamında
Beyşehir doğasının tanıtılması ve proje
faaliyetleri için Beyşehir’deyiz.
Yapılacak programda, Beyşehir’in zenginliklerini ve güzelliklerini özel sporcularımızla birlikte tüm katılımcılara tanıtıyoruz. Katılımcılarımıza Beyşehir’de
Eflatunpınarı, Fasıllar ve Ada Köy de
bulunan tarihi yerleri gösterdik.
Bizim projemizin amacı Beyşehir ekosistemini tanımak tanıtmak Beyşehir
flora ve faunasının da tanıtılması ve korunmasıyla ilgili farkındalık faaliyetlerini
yürütmek şuanda Beyşehir gölünde ve
Beyşehir gölünü besleyen akarsularda
9 tür endemik balık var ve sadece Beyşehir’e özgü bu balıklar bunların görünmesi tanınması bilinmesi ve korunması
gerekiyor.
Bu faaliyet için Beyşehir’e neden geldik?
Beyşehir gölünü tanımak, gölün zenginliklerini görmek için özel sporcularımızla buraya geldik. Türkiye özel sporcular federasyonu yüzme branşındaki
milli sporcularımızla dalış eğitimi almaya
ve Beyşehir gölünün zenginliklerini tanıtmaya geldik.
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Aramızda 10 katılımcı ve 6 özel yüzme
antrenörlerin ön hazırlıklarıyla buraya geldik. Dalış eğitimini yapabilmeleri
için özel sporcuların yüzme branşında
ve ön hazırlık sürecini tamamlaması
gerekiyordu. Özel sporcularımız buraya
geldiklerinde 5 metreye daldılar ve 5
metrede 20 dakikalık bir dalış sürecini

çok başarılı bir şekilde tamamladılar.
Türkiye’de down sendromlular ilk defa
bir gölde dalış yaparak, Beyşehir gölünün zenginliklerini görmüş ve paylaşmış oldular.
İlk kez göle giriyorlar Türkiye’de down
sendromlular ilk defa bir gölde dalış yapıyorlar Beyşehir gölünün zenginliklerini görmüş ve paylaşmış oluyorlar.
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AYASOFYA
CAMİİ
FATİH
SULTAN
MEHMED
HAN’IN
EMANETİ,
İNSANLIĞIN
ORTAK
HAZİNESİ
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AYASOFYA’NIN TARİHİ VE MUHAFAZASI:
OSMANLI’NIN DEĞERLI KATKISI

AYASOFYA aynı yere üç kez inşa edilmiş bir eserdir. Günümüzdeki
Ayasofya “Üçüncü Ayasofya” olarak bilinmektedir. Ayasofya’nın ilk
inşaatı Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul
eden I. Konstantin döneminde başlatılmıştır. İstanbul’un yedi tepesinden birincisi üzerinde ahşap çatılı bir bazilikamolarak inşa edilen ve o
dönemde ‘Büyük Kilise’ ismiyle anılan bu yapının açılışı, 360 yılında II.
Konstantin döneminde gerçekleşmiştir.
404 yılında başlayan isyanda çıkan bir yangın neticesinde büyük ölçüde harap olan bu yapıdan günümüze ulaşan bir kalıntı bulunmamaktadır. İkinci Ayasofya, İmparator II. Theodosius tarafından birincisinin
üzerine inşa ettirilmiş ve 415 yılında ibadete açılmıştır. Yine bazilika
şeklinde ve ahşap çatılı olarak inşa edilen bu yapı ise, 532 yılında İmparator Jüstinyen aleyhinde çıkan Nika Ayaklanması’nda isyancılar
tarafından yakılıp yıkılmıştır.
İmparator Jüstinyen isyanın hemen ardından ilk ikisinden çok daha
büyük ve görkemli bir Ayasofya yaptırmaya karar vermiştir. Üçüncü
Ayasofya Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından 532- 537 yıllarında
inşa ettirilmiştir.

Doğu Roma’nın İmparatorluk Kilisesi olarak
kullanılan Ayasofya, tarih boyunca isyanlar,
savaşlar ve doğal afetler yüzünden sık sık tahrip olmuştur. Ayasofya en büyük yıkımlardan
birini 1204’te 4. Haçlı Seferi’nde şehrin istila
edilmesiyle yaşamıştır. Haçlılar tüm şehirle birlikte Ayasofya’yı da yağmalamıştır. İstanbul’da
1204 yılından 1261 yılına kadar süren Latin işgali müddetince Ayasofya, Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı bir katedrale dönüştürülmüştür.

Ciddi hasarlar almış olan Ayasofya, İstanbul’da
tekrar Doğu Roma idaresinin sağlanmasının ardından tamirlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştır.
Bununla birlikte, yapılan tamiratlar yetersiz kalmış
ve 1346 yılında Ayasofya’nın doğudaki başkemeri
ve kubbenin bir kısmı çökmüştür.
Esasında, Latin istilasından İstanbul’un fethine kadar geçen dönemde Ayasofya en karanlık çağını
yaşamıştır. İki defa yıkılıp üçüncü kez inşa edilen,
yüzyıllar boyunca savaşlar ve isyanlar nedeniyle
tahrip edilen, bakımsızlık ve mimari hatalar yüzünAğustos 2020

den belirli kısımları çöken Ayasofya, İstanbul’un
Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethine kadar sürekli yıkılma tehlikesi altında varlığını sürdürmüştür. Ayrıca, Katolik-Ortodoks mezhep kavgası
yüzünden mabedin sosyolojik ve sembolik anlamı
da büyük zarar görmüştür.
Osmanlılar fethin nişanesi olarak kabul ettikleri ve
kıymet verdikleri Ayasofya Camii’ne Fatih Sultan
Mehmed Han’dan itibaren büyük özen göstermiş,
bakım-onarım faaliyetlerini sürekli hale getirmiş
ve camiyi eskisinden çok daha sağlam bir yapıya
kavuşturmuştur. Bilhassa Mimar Sinan’ın Ayasofya’ya yaptığı eklemeler ve düzenlemeler, bu
insanlık mirasının bugün hâlâ ayakta kalmasında
çok büyük rol oynamıştır. Nitekim fethin hemen
ardından Ayasofya’ya giden Fatih Sultan Mehmed
Han’ın, caminin durumuna üzülerek şu mısraları
okuduğu tarihi kayıtlarda bildirilmektedir:
“Perdedâri mîkoned ber kasr-i Kayser ankebut
Bûm novbet mîzened der tarem-i Efrâsiyâb”

“Örümcek Kayser’in sarayında perdedâr yapıyor
Baykuş Efrasiyab’ın burcunda nöbet tutuyor” Ayasofya Camii’ni kendi hayratı olarak vakfeden ve
çok sayıda akar bağlayarak bakım-onarım maliyetlerini garanti altına alan Fatih Sultan Mehmed
Han, önce caminin yanına bir de medrese inşa
ettirerek eğitim faaliyetlerini başlatmıştır. Ayasofya’nın ilk minaresi de Fatih Sultan Mehmed Han
döneminde ahşaptan inşa edilmiştir. Uzun yıllar
varlığını sürdüren bu minare 1574 yılındaki büyük
tamiratta kaldırılmıştır. Ayasofya Camii’nin ikinci
minaresi ise, Sultan II. Bayezid Han döneminde
tuğladan inşa edilmiştir.
Ayasofya’ya en fazla ilgi gösteren Osmanlı padişahlarından biri de Sultan II. Selim Han’dır. Binanın yorgunluk emareleri göstermesi üzerine II.
Selim Han, Mimar Sinan’ı Ayasofya’nın bakım ve
onarımı için vazifelendirmiştir. Doğu Roma döneminde defalarca kubbeleri ve duvarları çöken
Ayasofya, Mimar Sinan’ın düzenlemelerinden
sonra, İstanbul’da yaşanan nice büyük depreme
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İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH’İN AYASOFYA VAKFİYESİ

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ

İSTANBUL’UN fethi yalnızca Türk ve İslâm tarihi açısından değil tüm insanlık için büyük bir
dönüm noktası olmuştur. Osmanlı Devleti çok
geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca barış,
hoşgörü ve refahı tesis etmiştir. Tarihte “Osmanlı Barışı” (Pax Ottomana) olarak anılan bu
dönem, günümüzde dinmek bilmeyen çatışmalar ve savaşlarla anılan Ortadoğu, Kuzey
Afrika, Balkanlar ve Kafkasya gibi çetin coğrafyalarda benzersiz bir huzur iklimi ve bir medeniyet tasavvurunun yansımasıdır. Asırlar boyu
çok çeşitli millet, kavim, dil, din, mezhep ve
meşrepten insanın huzur ve barış içerisinde bir
arada yaşamasını temin eden engin hoşgörü
anlayışı, İstanbul’un fethinin ilk dakikalarından
itibaren Fatih Sultan Mehmed Han’ın tavrında
kendisini göstermiştir.

rağmen bir daha hiç çökmemiştir. Ayasofya etrafında
padişah türbelerinin yapımına da Sultan II. Selim Han
için Ayasofya Külliyesi’nin haziresine Mimar Sinan tarafından inşa edilen ilk türbe ile başlanmıştır.
Fatih Sultan Mehmet Han’dan itibaren her padişah,
Ayasofya’yı daha da güzelleştirme gayreti içinde olmuş ve zaman içinde yapılan
mihrab, minber, kürsü, minareler, hünkâr mahfili, şadırvan, medrese, kütüphane ve aşhane gibi yapılar
ile Ayasofya tam tekmil bir külliyeye dönüştürülmüştür. Ayrıca, Osmanlı döneminde Ayasofya Camii’nin iç
süslemelerine de büyük önem verilmiştir.
Ayasofya hüsn-i hat ve çinicilik gibi Türk sanatlarının
en zarif örnekleriyle süslenmiş ve mabede yeni estetik değerler kazandırılmıştır. Böylece, Ayasofya sadece camiye dönüştürülmemiş, aynı
zamanda insanlığın bu ortak mirası muhafaza ve
ihya edilmiştir. Fetihle birlikte camiye dönüştürülen
ve 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya, 1930’lu
yıllarda restorasyon çalışmalarının başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından, 24 Kasım 1934 tarihli bir
Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür.
Danıştay, 10 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Hemen ardından
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzası
ile yayımlanan 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır.
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Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethettikten sonra şehirde kimseye zarar verilmemesini emretmiş, sivillerin tutuklanmasını
durdurmuş, kadınlara ve çocuklara kötü muameleyi ve insanların köle olarak alınıp satılmasını yasaklamıştır.
Osmanlı’da asırlar boyu sürdürülen bir gelenek, fethedilen bir şehrin en büyük mabedinden ezan okunması ve ilk Cuma namazının
bu mabedde kılınmasıdır. Böylece, o şehrin
fethedildiği tescillenmekte, ilgili mabed “Fethiye Camii” olarak anılmakta ve şehirdeki diğer
mabedlere gerekli olmadıkça dokunulmamaktadır. Fatih Sultan Mehmed Han, fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya’nın ortasındaki
mihrabın bulunduğu yere dikmiş, kubbeye
doğru bir ok fırlatmış ve ilk ezanı kendisi okuyarak, İstanbul’un fethini tescillemiştir. Ardından, şükür secdesi yaparak, iki rekât namaz
kılmıştır. Bu davranışıyla da Ayasofya’yı camiye çevirdiğini göstermiştir.
Fetihin üçüncü gününde ilk Cuma namazı da
fetihin manevi mimarı Akşemseddin’in imametinde Ayasofya Camii’nde kılınmıştır. Üç
günlük süre içinde gece gündüz süren hazırlıklarla Ayasofya’ya mihrap ve minber konulmuş,
ayrıca tahtadan bir minare dikilmiştir. Ayasofya içerisindeki taşınabilir heykel ve ikonaların
caminin dışına alınmasını, duvarlardaki mozaik
resimlerin ise kireç tabakayla örtülmesini emreden Fatih Sultan Mehmed Han, bu ilk Cuma
namazında ordusuna bir hutbe irad etmiştir.
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İstanbul’un fethinin hemen ardından Fatih
Sultan Mehmed Han uzun süredir iyi bir idareden mahrum kaldığı için fakirliğe ve yıkıma
mahkum olmuş İstanbul’u ve Ayasofya başta
olmak üzere barındırdığı eserleri hızla yeniden
yapılandırma gayreti içerisine girmiştir. Bu
yeniden yapılandırma gayreti ise, Türk-İslam
Medeniyeti’nin toplumsal yapısında merkezi
bir öneme sahip olan vakıflar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, İstanbul’un
fethiyle, Roma İmparatoru unvanını alan ve
Bizans hanedanı üzerine kayıtlı bulunan tüm
mülklere sahip olan Fatih Sultan Mehmed
Han, Ayasofya’da kılınan ilk namazla birlikte
camiyi vakfetmiş, “Fatih Külliyesi ve Ayasofya-i Kebir Vakfı”nı kurmuş, Ayasofya’nın ilelebet muhafazasını vasiyet etmiş ve cami hüviyetinin devamlılığını şart koşmuştur.
İstanbul’un tüm sosyal hizmetlerini karşılamak
üzere vakıflar ihdas edilmiştir. Böylece, İstanbul bilim, eğitim, sanat, sosyal yardımlaşma
gibi alanlarda kusursuz bir sistem olarak görülen vakıf kültürünün yaşama geçirildiği en başarılı merkezlerden biri haline gelmiştir. İstanbul, Türk-İslam Medeniyeti’nin üstün şehircilik
anlayışını temsil eden bir görünüme bürünmüştür.

Vakıf senetleri, padişah dâhil herkes için bağlayıcı hükümler içermektedir. Fatih Külliyesi ve
Ayasofya-i Kebir Vakfı’nın hukuki statüsünü
belirleyen 1462 tarihli vakfiye de bu açıdan en
önemli belgelerden biri olarak kabul edilmektedir.
Bu vakfiye, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde
2202 (eski 666) numarayla kayıtlı bulunmaktadır. Vakfiyenin Evkaf Nezareti döneminde
yapılan suret kaydı ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde İstanbul 6. Vakfiye defterinde
46 numarada kayıtlıdır. Aynı vakfiyenin Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan Latin
harfli çevirisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivi’nde 575 numaralı defterde 82. sayfadan
itibaren 46 sıra numarası ile kayıtlıdır. Bu belgede vakfın hayır müesseseleri, hayır şartları,
akarları, yönetimi gibi konular detaylı biçimde
anlatılmakta ve her vakıf senedinde olduğu
gibi bir “vakıf duası” ve bir de “vakıf bedduası”
yer almaktadır.
Fatih Sultan Mehmed Han’ın Ayasofya vakfiyesi incelendiğinde, bu vakfın bilhassa eğitim,
din ve sağlık hizmetleri açısından dönemin en
önemli kurumsal yapılarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu hizmetlerin devamlılığını temin etmek için çok sayıda çarşı, pazar,
dükkân ve ev akar olarak vakfedilmiştir.

Vakıflar, kadılık makamı tarafından tescil edilen bir ‘vakıf senedi’ ile ihdas edilmektedir.
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BURHAN CANLI
SEKTÖRÜN TANINAN
FİRMALARINDAN
AYBALA & AYCİHAN GIDA A.Ş
SAHİPLERİNDEN BURHAN
CANLI’NIN HAYAT HİKAYESİNİ
DİNLEYEREK ŞİRKETLERİ İLE
İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE
BULUNDUK
duğumuz atıştırmalık sektörü

-

-

sonlandırmak zorunda kaldık.

-

-

yönelme kararı aldık. 2008 yı

bölümünden mezun oldum.
lunda yedek subay olarak

-

lıoğulları Hırdavat 1992

-

-

-

sıra Cantat markasıyla süt

fırsatı karşıma çıktı. 1990

yaptık, taşındık. Küçük depo
sorunumuzu çözdük, depo
muzu 1600 metre kareye çı
kardık. 1998 yılında Fransa’nın

lerden dolayı yukarda bah

-

-

-

-

çalışmaya başlayınca yasa

azaldı ve markayı bıraktık.
Danone markasını bırakma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1993 yılında Kılıçarslan

kasında çalışmaya başladım.

-

l

dağıtımına başladık. Şu anda

-

kayemden bahsedecek olur
sene çalıştım. Ardından as
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-

-

-

-

çocuğum, beş torunum var.

madan önce araştırma yapa
rak kararlar almalarının ve bu

-

-

yılındasınız. Bu süreçte neler

-

-

-

Patos, Çerezos) Konya ana

-
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Fikriye ve Mehmet Evlendi

Fikriye ve Mehmet çiftini kutluyoruz. ZED
Medya olarak evli çiftlere
mutluluklar diliyoruz

Hasibe ve Ali Rıza Evlendi

Hasibe ve Ali Rıza çiftini kutluyoruz. ZED
Medya olarak evli çiftlere
mutluluklar diliyoruz
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Şerife Nur ve Hasan Evlendi

Şerife Nur ve Hasan çiftini kutluyoruz. ZED
Medya olarak evli çiftlere
mutluluklar diliyoruz

Duygu ve Mahmut Sami Evlendi
Duygu ve Mahmut Sami çiftini kutluyoruz.
ZED Medya olarak evli çiftlere mutluluklar
diliyoruz
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Sümeyye ve Esat Evlendi

Sümeyye ve Esat çiftini kutluyoruz.
ZED Medya olarak evli çiftlere
mutluluklar diliyoruz

Sümeyra ve Baki Evlendi

Sümeyye ve Baki çiftini kutluyoruz.
ZED Medya olarak evli çiftlere
mutluluklar diliyoruz

Konya Dolapoğlu Kreş ve
Anaokulu Kurucusu
ve Zedlife Köşe Yazarı
Elif Dolapoğlu Hanım Efendinin
Yeni Yaşı Kutlu Olsun

Zed Medya Olarak Yeni Yaşında Sağlık ve Mutluluklar Dileriz

Emine ve Burak Evlendi

Emine ve Burak çiftini kutluyoruz.
ZED Medya olarak evli çiftlere
mutluluklar diliyoruz

62

l

Ağustos 2020

l

63

Fatike Buğlem ve Abdullah Evlendi

Nisanur ve Ali Göktuğ Evlendi

Fatike Buğlem ve Abdullah çiftini kutluyoruz. ZED
Medya olarak evli çiftlere mutluluklar diliyoruz

Nisanur ve Ali Göktuğ çiftini kutluyoruz.
ZED Medya olarak evli çiftlere
mutluluklar diliyoruz

MEVLÜT PINARKARA’NIN OĞLU DÜNYA EVİNE GİRDİ.
Uzun süre DSİ 4. Bölge Müdür
Yardımcılığı görevinde bulunan ve
son olarak da KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığında hizmet ederek bu yıl emekliliğe ayrılan Mevlüt
Pınarkara’nın oğlu Mert Pınarkara
dünya evine girdi.
Konyalıların Bölgede tarımsal sulama üzerine yaptığı büyük hizmetlerle adını andığı Mevlüt Pınarkara’nın son evladı Mert Pınarkara,
Abdurrahman Döğdü’nün kızı Seher Döğdü ile 12 Temmuz Pazar
günü Selçuklu Belediyesi’nin nikâh
salonunda düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Ülkemizin de içinde bulunduğu,
son zamanlarda da vakaların artış gösterdiği pandemi sürecinde
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gerekli kurallara dikkat edilerek
gerçekleştirilen nikâh merasimine;
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Sayın İhsan BOSTANCI,

Melek ve Mehmet Emre Evlendi
Melek ve Mehmet çiftini kutluyoruz.
ZED Medya olarak evli çiftlere
mutluluklar diliyoruz

KOP İdaresi Başkan V. Sayın Halil
İbrahim TONGUR’un yanı sıra çok
sayıda davetli katıldı.
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KONEL ELEKTRONİK AÇILDI
Asansör sektörüne
yönelik kumanda
kartları, boy fotoseli,
kurtarma sistemleri,
kapı kontrol motor
sürücüleri ve asansör uzaktan takip
erişimleri üreten
Konel Elektronik
dualarla hizmete
girdi. Açılış töreninde konuşan Konel
Elektronik Genel
Müdürü Emre Kansız, bünyelerindeki
tam otomatik smd
dizgi hattı ile Avrupa standartlarına
uygun üretim teknikleri kullandıklarını ifade etti. 2008
yılında elektronik
öğretmenliği eğitimi için Samsun’dan
Konya’ya geldiğini
belirten Kansız,
“2013 yılında mezun
oldum ve firmamı
kurdum.
Zedhaber Ajansı olarak firma genel müdürü Emre Kansız
ve ekibine başarılar
dileriz
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HANGİ BURÇ YAZ AŞKI YAŞAYACAK
Zorlu bir 2020 yılının neşeli yaz dönemine geldik. Her sezon yenilenmek,
canlanmak isteyen yaz mevsimiyle birlikte bizim de iç dünyamız canlanmak,
renklenmek istiyor. Boşuna yaz ayının
sabiti Aslan burçlarına verilmemiş.
Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı tıpkı
aslan gibi tatilimizi yapmak, doya doya
aşk yaşamak, romantizmin büyüsünü
canlı tutmak ve hayatlarımızı renklendirmek, müzikallere ve aktivitelere
niçin katılmak istediğimize değinerek
tüm bu süreci tek başımıza mı yoksa
uyumlu bir birliktelikle mi geçireceğiz
sorusunu yanıtladı.
Yaz aylarında bizleri nelerin beklediğine yine astrolojinin rehberliğinde ışık
tutan Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı,
bu yıl sevgi ve aşk gezegeni Venüs’ün
ikizler burcundaki ilerleyişini düşünecek olursak insanın doğası gereği
yalnız kalmak istemeyeceğini ve bizim yalnız kalmak istemeyişimizi daha
fazla deneyimlediğimizi vurguluyor.
Venüs astrolojide temel olarak nasıl
sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl
değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz,
nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat,
yaratıcılıkla ilgili konuları ve kendi öz
değerimiz hakkında bizlere bilgi verir.
Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, “Venüs’ün hareketleri, aşk, uyum, cinsellik,
doyum ve huzur arayışımızın cevabını
bulmamızı sağlıyor.” diyor ve ekliyor:
Venüs 7 Ağustos’a kadar İkizler burcunda!
Bu tarihe kadar aşk ve ilişkiler konusunda en hareketli burçlar İkizler, Yay,
Koç, Terazi, Aslan ve Kova burçları olacak.
İlişkilerimizde sosyalleşmek, yeni maceralar arayışına girmek, tazelenmek
ve birlikteliği daha çok yaşamak isteyeceğiz. İlgimiz hızlıca değişecek. Bir
etkinliğe katılmak isterken başka bir
etkinlik davetini de reddetmemek is-
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teyeceğiz. Her yere yetişmek isterken
biraz olsun dinlenmeyi de ihmal etmemeliyiz.
Toprak Burçları
Boğa, Başak ve Oğlak’lar ise bu tarihe
kadar yaz aşkı ve doyumu biraz ötelemeliler. Fakat güvendiğiniz dostlarınız
ve arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız
tatiller, birlikte değerlendireceğiniz aktiviteler konusunda gayet verimli günleriniz olacak.
Venüs, 7 Ağustos’tan 6 Eylül’e kadar
Yengeç burcunda!
Bu tarihler arasında ise sevgi, aşk,
ilgi alanları ve zevklerimizin temsilcisi Venüs bu konularda bizi daha çok
bağlılıklara, aile sevgisine, şefkat duygusuna, sahiplenmeye sürükleyecek.
Belki de bu tarihe kadar tanıştığımız
yeni flörtlerimizle bağlılıklar yaşama
zamanlarımız bu günleri gösterecek.
Bu tarihler arasında Venüs’ün yalnız
olmadığını, oğlak burcundaki gezegenlerle karşıt temasta olduklarını bilmeliyiz. Yani ilişkilerimizde sorumluluk
duygusu yoğun olacak. Çalışmak mı
yoksa tatil yapmak, eğlenmek mi ikileminde çalışmayı tercih edeceğimiz ve
hayatımızdaki zorluk ve sorumlulukları
atlatmak için yakınlarımızdan destekler bekleyeceğimiz ilişkiler yaşayacağız.
Bu süreçteki en verimli burçlar ise
Boğa, Oğlak, Başak, Yengeç, Akrep ve
Balık Burçları olacaklar.
Diğer burçlar ise daha çok sorumluluk
almak zorunda kalacaklar. Özellikle
İkizler, Koç, Yay ve Terazi burçları tatil
yapmak, bir kaçamak yapmak istediklerinde biletleri iade eden arkadaşlarıyla karşılaşacak, tatil planlarını yalnız
başına tamamlamak zorunda kalacak.
Hayat önceliklerimizi seçmek ve astroloji rehberliğinde yaz sürecimizi değer-

lendirmek bizlerin elinde…
Kenan Yasin Bölükbaşı
Kenan Yasin Bölükbaşı Hakkında:
1989 yılında İstanbul’da doğan ve
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans
Bölümü ile eğitimine devam eden Kenan Yasin Bölükbaşı, mikro dünyadan
makro dünya hayatına geçiş yapmaya
karar vererek İstanbul Aydın Üniversitesi “Astroloji ve Fütürizm” bölümünü
okumuş, ardından Girne Amerikan
Üniversitesi “AstroArt Astroloji Okulu”ndan mezun olmuştur. Uluslararası
astrolog ünvanı ISAR Cap. onaylı sertifikası olan Kenan Yasin Bölükbaşı’nın
uzmanlık alanları arasında Orta çağ
Astrolojisi, Tradisyonel Astroloji, Klasik
Batı Astrolojisi, Vedik (Doğu) Astrolojisi, Dünya Astrolojisi, Horary Astroloji,
Seçimsel Astroloji, Finansal Astroloji,
İlişkiler Astrolojisi, Lokasyonel Astroloji, Hermetik Astroloji ve Ezoterik Astroloji teknikleri bulunmaktadır.
“
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ÖZEL OKULLAR
ÖZEL GÜNDOĞDU KOLEJİ

ESENTEPE KOLEJİ

ÖZEL ELMAS KOLEJİ

Adres: Aşkan Mahallesi, Yeni Meram Cd.
No:180, 42090 Meram/Konya Telefon:
(0332) 323 67 86

Adres: Akademi Mahallesi, Yeni İstanbul
Cd. No:247, 42250 Selçuklu Konya
Telefon: 444 8 833

Adres: Kılınçarslan Mahallesi, Denizli Sk.
No:76, 42080 Selçuklu/Konya Telefon:
(0332) 247 17 54

KONYA ŞEHİR KOLEJİ

İDEAL KOLEJİ

ANADOLU GELİŞİM OKULLARI

Adres: Hanaybaşı Mahallesi, Parıltı Sk.
No:36, 42080 Selçuklu/Konya Telefon:
(0332) 221 96 60

Adres: Feritpaşa Mahallesi, telgrafçı
Hamdibey Cad, Badem Sk. No:3, 42090
Telefon: (0332) 235 25 20

Adres: Selahaddin Eyyubi Göktürk Sk.
No:9 Telefon: (0332) 224 22 22
Kelebekler Vadisi Civarı

KONYA FİNAL AKADEMİ ANADOLU
LİSESİ
Adres: Mlihşah Mallesi, Müdafi Sk. no:23,
42090 Meram/Konya
Telefon: (0332) 323 63 64

MİS KOLEJİ

Konya Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu

Adres: Selahaddin Eyyubi, Atılgan Sk.
No:18, 42280 Selçuklu/Konya
Telefon: 444 7 694

Adres: Çandır Mahallesi, Eski Meram
Caddesi. No:251, 42030 Meram/Konya
Telefon: 0332 -325 01 33

Meram Masal Diyarı Kreşi

Psikolog Psikoterapist Sema Kavak

Adres: Yaka, Sarami Sk. No:26, 42090
Meram/Konya
Telefon: 0553 625 96 03

Adres: Şemsi tebrizi Mahallesi, Şerafettin
Cad. Hekimoğlu İş Mrkz. Kat:1 No:112
Konya Telefon: 0532 714 60 14

Üç Boyut Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi
Adres: Rauf Denktaş Cad., Kılıçarslan
Mah., Haydar Bey Sok. No:15/A,
Selçuklu- Konya
Telefon: 0332- 235 00 35

Önem Özel Eğitim Ve Reh. Merkezi

Özel Savaş Özel Eğitim Merkezi

Adres: Buhara Mahallesi, Barış Cd. No:5,
42070 Selçuklu/Konya
Telefon: 0332 -201 00 02

Adres: Yazır Mahallesi, No:8/10, Emircan
Sk., 42250 Selçuklu/Konya
Telefon: 0506 362 58 32

Özel Konya Melekler Özel Eğitim Ve
Rehabilitasyon Merkezi
Buhara Mah. Elekler Sk. No:36
Selçuklu/Konya Tel-0332.244 0 244

ŞEHİRDEN
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Fodul Şelale Balık Izgara

Sevda Kuruyemiş

Kahvehan

Öğretmenevleri, Söylemez Sk. No:2,
42040 Meram/Konya
Telefon-0332 352 44 00

Toptancılar Çarşısı 6.Blok
No: 21/A Konya
Telefon-0332 233 46 73-0533 6317070

Yeni Meram Cad. Hamamlı Sk. No :2
Meram / Konya
Telefon-0332 325 10 10

Yıldız Köşkü
Adres: Yaka Mahallesi, Yaka Mh.
Huzurevi Yanı, Köyceğiz Cd., 42090
Meram/Konya
Telefon-0332 325 10 32

Chic Sille Lounge Cafe

Mabeyn Köşkü Konya

Adres: Subaşı Mahellesi, Baraj Cd. No:
11/A, 42132 Selçuklu/Konya
Telefon: (0332) 234 24 42

Adres: Hacıkaymak mah, Şefik Can Cd.,
42080 Selçuklu/Konya
Telefon: 0545 646 71 42

Hüseyin Keleş Kuaför

Seyit DEMİR

Adres: Seker Mah Cevreyolu Cad, No 38
Nov-Otel Selcuklu, 42080 KONYA
Telefon: (0332) 223 42 00

Grafik Tasarım & Fotoğraf
Cep-0554 540 82 84

8 K Medya
Professional Photographer – film-drone
– dijital baskı Feritpaşa Mh. Nalçacı Cd.
No:49/B KONYA Tel : 0332 248 9194
www.8kmedya.com

DDK İŞ Güvenliği Malzemeleri

Canmar Market

Çetinler Alışveriş Merkezi

Adres: Büsan Organize Sanayi Fevzi Çakmak Mah. 10631 Sk. No:8-A, Konya
Telefon: (0332) 346 44 90

Ferit Paşa Mahallesi Kerkük Caddesi
Aktaş Sitesi Altı No:16 –Selçuklu-Konya
0 332 233 43 70 0 -332 233 53 47

Aydınlık Evler Şubesi Fatih Mah. Yeni
İstanbul Cad. No:24 Selçuklu-Konya
Telefon: 0332 238 23 83

Mıhoğlu® Halı Yıkama

Uğur İnşaat

MİS GROUP Mis Yapi Özkanlar Inşaat

Tel.: 0332 238 39 60
Adres.: Fevziçakmak Mah. 10659.sk 18/A
KARATAY/KONYA

Sarı Yakup Mah. Karaman Cad.No.47.
Karatay/Konya
Tel: 0534,5030279

Musalla Bağları Mh. Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No: 122 Selçuklu/KONYA
Tel:0 332 246 62 37 - 265 28 06

l
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Fatih Sultan Mehmed Han’ın
bahse konu vakıf senedinde
yer alan bedduasının bir kısmı
şu şekildedir:
“Eğer bu hayır müesseseleri
yıkılacak olursa, ikinci defa,
üçüncü defa ila ahir yeniden
inşa oluna… Bütün bu şerh
ve ta’yin eylediğim şeyler, tesbit edilen şekilde ve vakfiyede
yazılı haliyle VAKIF olmuştur;
şartları değiştirilemez; kanunları tağyir edilemez; asılları
maksatları dışında bir başka
hale çevrilemez; tesbit edilen
kuralları ve kaideleri eksiltilemez; vakfa herhangi bir şekilde
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müdahale Allâh’ın diğer haramları gibi haramdır.
Kim ki, bozuk teviller, hurafe
ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, bu
vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tağyir ederse;
vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse; vakfın ortadan
kalkmasına veya maksadından
ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse,
vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka
bir kurum ikame eylemek ve
vakfın bölümlerinden birine

itiraz etmek dilerse veya bu
manada yapılacak değişiklik
veya itirazlara yardımcı olur
yahut yol gösterirse; veya şer’-i
şerife aykırı olarak vakıfda tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeri’ata ve vakfiyeye aykırı
ferman, berat, tomar veya ta’lik
yazarsa veyahut tevliyet hakkı
resmi yahut takrir hakkı resmi
ve benzeri bir şey taleb ederse,
kısaca bâtıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı
kayıtlara ve defterlere kaydeder
ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına
ilhak ederse, açıkça büyük bir

haramı işlemiş olur, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş
olur.
Allâh’ın, meleklerin ve bütün
insanların la’neti üzerlerine olsun. Ebeddiyyen cehennemde
kalsınlar, onların azapları asla
hafifletilmesin ve onlara ebediyyen merhamet olunmasın.
Kim bunları duyup gördükten
sonra değiştirirse, vebali ve
günahı bunu değiştirenlerin
üzerine olsun. Hiç şüphe yok
ki, Allâh her şeyi işitir ve her
şeyi bilir

