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KALBİ KONYA’DA ATAN VE
KONYA İÇİN ATAN …
Her şey atılan bir adımla başlar, gidilecek mesafe, yapılacak yatırım. Kimi zaman karar almakta zorlanırız beyin jimnastiği gerektirir. Danışılacak bir makam, bir
dost, bir gönül ararız ama sonuçta alınan karar atılacak olan adımın planı ve projesidir. Kendinize inanmak yetmez bazen, yaşadığımız şehre de inanmak gerekir….
Gelişen Konya, büyüyen yeni ufuklara adımlar atan Konya, güzel olan Konyamızın bu adımlarında milyonlarca ayak izleri. Bir şehri şehir yapan içinde bulunan,
yaşayan insanlardır. Sadece bu mu; şehri düşünen, bu şehrin parçası olmuş milyonlarca insan var dünyamızda, bu şehirde yaşamasalar bile gittikleri yerde şehri yaşatan. Türkiye’nin en büyük toprağına sahip şehir olmamız bizi büyük yapmıyor, bizi
kültürümüz, tarihimiz, örf, adet, geleneğimiz, yenilikçiliğimiz, hoşgörümüz, Mevlanamız, Şemsimiz, Sillemiz, Kilistramız, Konevimiz, Çatalhöyüğümüz, etliekmeğiz,
düğün pilavımız, tahinli pidemiz, işte bunlar bizi büyük yapan . Farkımız, farklılığımız
bunu sadece küçük bir çoğrafyada bir kıta içinde sadece güzel ülkemize değil tüm
dünyaya anlatıyoruz. Her adımın arkasından binlerce adım geliyor. Binlerce adım
milyonlarca ayak izleriyle tarihte yerini alıyor. Konyalı olmak ve Konya’da yaşamak,
burada doğmak değil Konyalı olmak bu şehri sevmek, bu şehrin bir parçası olabilmek. Aynı oksijeni paylaşmak değil Konyalı olmak dünyanın diğer ucunda bu şehri
düşünebilmek Konyalı olmak. Bu şehir için atıyorsa kalbi benim kalbim gibi, sizler
gibi, işte bizlerden biri, tüm selamlar bizden uzaklarda yaşayan ama bizler gibi düşünen bu şehre aitliği yaşayan Konyalılara olsun. Her zaman dediğim gibi Konyalı
olmak: Kalbi Konya’da atan ve Konya için atandır.
Geleneksel "Konya Vizyon Başarı Ödülleri"nin 2'nci startı verildi ve oylama
yoğun katılımla devam ediyor. Konya’nın marka değerine değer katan birçok kişi
kurum ve kuruluş var. Sadece adaylar değil elbette marka değerini yükselten, istihdam yaratan binlerce, onbinlerce firmamız, kişimiz var. Geçen sene aday sayımız
109'du, Bu sene 2'ncisini gerçekleştirmek için kollarımızı sıvadığımız Konya Vizyon
Başarı Ödüllerinde aday sayımız 143. Bundan sonra devam edecek olan Konya
Vizyon Başarı Ödülleri, Konya’nın yıllardan bu yana ihtiyacı olan marka değerğine
katkı yapması anlamında oldukça önemlidir. Gecen yıl anket 300.000 oyla sonuçlandı. Bu sene geçen yılın katılımını aşılacağını tahmin ediyoruz. Tüm adaylarımıza
başarılar diliyoruz.
Bizler şehrimize, Konyamıza inandık. Hep yapmak istedik, düşündük, geçen yıl ilk
adımızı attık. Bu adımımız 300.000 kişiye adım attırdı. Milyonlarca insan konuştu, seyretti, katıldı. Attığınız bu adımların gücü ile bu yıl daha dev bir adım attık,
Konya’ya inandık, Konyalıya inandık.
Sevgiyle, ailenizle sağlıcakla kalın…
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KISA HABERLER
27. KONYA AYAKKABI - YAN SANAYİ VE MODA
FUARI AÇILDI
ART Fuarcılık tarafından düzenlenen 27.
Konya Ayakkabı- Yan
Sanayi ve Moda Fuarı düzenlenen törenle
açıldı.

GOALBALL TURNUVASI’NIN
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu
Başkanlığı’nın düzenlediği 5’inci Goalball Yükselme
Grubu Müsabakaları ve ödül töreni Konya’da yapıldı.
Müsabakalara Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’na bağlı erkeklerde 31, bayanlarda 15 takımdan 400 sporcu katıldı. 100. Yıl
Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri Fazilet Uyar,
Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uysal, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin ve Gençlik Spor
İl Müdürü Muhiddin Yıldız katıldı. Goalball’da 1. Lig’e çıkmaya hak
kazanan bayan takımlarından Gaziantep Mithat Enç Körler Spor Kulübü birinci, Denizli Görme Engelliler Eğitim ve Spor Kulübü ikinci,
Kahramanmaraş Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü üçüncülüğü almaya hak kazandı. Goalball’da 2. Lig’e çıkmaya hak kazanan
erkek takımlarından ise Sivas İbrahim Geneş Görme Engelliler Spor
Kulübü birinci, Ankara Başkent Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci,
Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu. Türkiye
Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin, Goalball yükselme liginin 5’incisini Konya’da düzenlemekten mutluluk
duyduklarını söyledi. Engellilerin spor hayatlarında desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten Çetin, “Takımlarımızın müsabakaları sonucunda finale kalan takımlar belli oldu. Bizlere bu alanda
destek veren Selçuk Üniversitesi ve Engelsiz Yaşam Birimi, Konya
Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Meram Belediyesi’ne
sporcularım ve Federasyonumuz adına çok teşekkür eder, sporculara başarılarının devamını dilerim” dedi. Ödül töreninin ardından
müsabakalara desteklerinden dolayı Federasyon Başkanı Abdullah
Çetin tarafından Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ve diğer kurum
temsilcilerine plaket verildi.

KTO-Tüyap Uluslar arası Fuar
Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Konya Valisi Aydın
Nezih Doğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek, Karatay Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli, Konya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Bekir Duvarcı, Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman ile davetliler ve firma temsilcileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman,
ayakkabı sektörünün gelişen teknoloji ve gelişmeleri yakından takip eden bir sektör
olduğunu belirterek, "Sektör olarak ulusaldan uluslararası boyuta taşınan rekabet ortamının ve tüketim kültüründe yaşanan değişmelere hazır olsak da ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Düzenlenen bu fuarlar sektörümüzün tanıtımı ve açılımı için büyük önem arz
ediyor. Bu yüzden bu tür organizasyonlara sahip çıkmamız lazım. Sektör olarak 2023
hedefimiz ihracatta 10 milyar dolar. Şu an için 1 milyar doların biraz üzerindeyiz" dedi.
Sektördün gelişmesinde eğitimin de çok önemli olduğunu dile getiren Hasan Uzman,
"Bu manada oda olarak Selçuk Üniversitemizle tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Birçok
güzel projeye birlikte imza attık. Asıl önemli projemiz ise Türkiye'nin ilk 4 yıllık ayakkabıcılık fakültesini Konya'ya kazandırmak. Bu sayede büyük sıkıntı çektiğimiz ara eleman
konusunda büyük bir boşluk dolacak" şeklinde konuştu. Vali Aydın Nezih Doğan ise
yatırım yapmak için 3 önemli unsurun olduğunu ifade ederek, "Bunlar, yatırım yapılacak
bölgenin hammadde kaynaklarına olan uzaklığı, üretim yapılan yerin merkezi olması ve
satış portföyü. Bu konuda Konya ayakkabı sektörü için bulunmaz bir yer. Bu nedenle
yatırımcılar Konya'ya yatırım yapıyor. Ancak dünya şartlarına uyum sağlamak adına kümeleşmeye bence ayrı bir önem verilmeli. Ayrıca bu tür organizasyonlar sektörün tanıtımı ve dünyaya açılımı için çok önemli" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri,
kurdele kesimiyle fuarı ziyarete açtı. Açılışın ardından bir süre fuardaki stantları gezen
davetliler, sergilenen ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

9. ULUSLARARASI TÜRKÇE OLİMPİYATLARI
KONYA’DA ÇOŞKUYLA KUTLANDI

9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları kapsamında düzenlenen "Konya Şöleni", Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu`nun da katılımıyla
Konya Atatürk Stadyumu`nda yapıldı.

YENİ EVLİ ÇİFTTEN
FENERBAHÇE'YE İLGİNÇ DESTEK

Konya'da her ikisi de Fenerbahçeli olan çift, Fenerbahçe sevgilerini düğün arabalarına yazdırdıkları
yazıyla gösterdi.
Her ikisi de Fenerbahçe taraftarı olan Suzan İnci Mertcan ve
Mehmet Yaşa, Fenerbahçe takımına olan sevgilerini düğün arabalarına yazdırdıkları "Dar Ağacında Olsak Bile Son Sözümüz Yine
Fenerbahçe" yazısıyla gösterdi. Şike iddialarıyla yıpranan takımlarına destek amacıyla böyle bir yazı yazdırdıklarını belirten çift,
soruşturma sonunda ne karar çıkarsa çıksın Fenerbahçeli olmaya
devam edeceklerini dile getirdi.
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9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları kapsamında düzenlenen "Konya Şöleni", Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu`nun da katılımıyla Konya Atatürk Stadyumu`nda yapıldı.
24 ilde düzenlenen etkinlikler kapsamında, 20 ülkeden Konya`ya gelen 50 öğrenci,
Konya Atatürk Stadyumu`nda gösterilerini sergiledi. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan da öğrencilerin Türkçe öğrenmesinde emeği geçen öğretmenleri kutladı. Doğan,
Türkçenin dünyanın 100`den fazla ülkesinde çeşitli eğitim kurumlarında öğretilmesinin
kendisini mutlu ettiğini bildirdi. Programın sonunda sponsor firmaların hediyelerini
öğrencilere Bakan Davutoğlu verdi. Programa, Karaman Valisi Süleyman Kahraman,
AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve
binlerce kişi katıldı. Organizasyon planlaması BAYMEDYA tarafından gerçekleştirilen
9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları’na binlerce vatandaş katıldı. Birbirindenh farklı
gösterilerin yer aldığı olimpiyatlarda yine BAYMEDYA tarafından alana kurulan LED
(Dev Ekranlarla) bu çoşku doruğa ulaştı. Bunun yanısıra BAYMEDYA, Şanlıurfa ve
Afyonkarahisar olimpiyatlarında da LED ekranlarıyla hizmet verdi.
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KONYA ŞEKER 58. OLAĞAN MALİ GENEL
KURUL YAPILDI

Konya Şeker Sanayi ve
Ticaret A.Ş. 58. Olağan
Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul'da
konuşan
Pankobirlik
Genel Başkanı Recep
Konuk, Konya Şeker'in
mali bilançosundaki rakamların büyüklüğünün
Konya Şeker'in nerelere
getirildiğinin en güzel
kanıtı olduğunu söyledi.

GÜRBÜZOĞLU AVANGARDE

Gürbüzoğulları mobilya Nisan ayında 2. şubesi
olarak Ankara yolunda Gürbüzoğulları Avangarde Showroomunu hizmete açtı.
Avangarde Mobilya ve Aksesuarda ilkleri sunan Gürbüzoğulları Avangarde Konya halkının beğenisini kazandı.Firma Yöneticisi Fahri Şentürk mobilya sektöründe iç mimari aksesuar ve
avangarde mobilyanın profesyonel dokunuşlarla hizmte sunulduğunu ifade etti.

Üretici ortakların katılımıyla
gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul'da Konya Şeker mali bilançosu okundu. Okunan bilançoda geçen yıl 891
milyon lira olan şirket cirosunun bu yıl 1 milyar 205 milyon liraya çıktığı ve net karın
117 milyon lira olduğu ifade edildi. Kurulda bir konuşma yapan Pankobirlik Genel
Başkanı Recep Konuk, açıklanan rakamların gidişatın iyi olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, "Eğer siz çalışırsanız, işinizde gücünüzde samimiyseniz, işinizde
yüreğiniz ve gönlünüz varsa, işinizdeki birlikteliği dünya ile bir araya getirmişseniz,
yenilikçiyseniz, vizyonunuz varsa, inovatif düşünebiliyorsanız başarılısınız demektir.
Bu kurum dünkü seyrine göre bugünkü geldiği noktayı daha da çok katlayarak bizim
anayasa olarak kabul ettiğimiz öncelikle üreticinin hak ve menfaatlerinin korunması
ve geliştirilmesi, sonra bu kurumların büyütülmesi, iyileştirilmesi, dünya ile rekabet
etmesi gibi hususları bizatihi başarmış ve herkesin sofrasındaki ekmeğin büyütülmesine katkı vermiştir. İşte bu kurumun çalışanları çok şükür bunu başarmıştır" dedi.

KONYA'DA KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARI PROJE TANITIMI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
yürütülen
Kırsal Kalkınma Yatırımları 6. Etap kapsamında hibe almaya
hak kazanan projeler
düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Konya Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tarım İl Müdürü Bülent Alparslan, Bakanlık tarafından
yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı çerçevesinde ilk 5 etabın 2006-2010 yıllarında gerçekleştiğini belirterek, "Bu dönemde ilimizde 93 adet proje gerçekleştirilmiş ve toplam 19 milyon lira hibe ödemesi yapılmıştır. Yeni
çıkan düzenlemeyle destekleme programının 2011-2015 dönemini kapsayacak şekilde devam etmesi öngörülmüştür. 9 Mayıs itibariyle sona eren başvurular neticesi müdürlüğümüze 85 hibe başvurusu olmuş ve yapılan değerlendirmede 40 projenin kabulüne
karar verilmiştir" dedi. Projeler hakkında da bilgi veren Alparslan,
"Bu projelerden 12 tanesi toplu basınçlı sulama sistemi, 28 tanesi
ise ekonomik yatırım konularına dair yatırımlardır. Bahse konu yatırımlar için sağlanacak hibe desteği tutarı ise 10.6 milyon liradır.
Yatırımlar Ereğli, Akşehir, Karatay, Selçuklu başta olmak üzere 16
farklı ilçede gerçekleştirilmektedir" şeklinde konuştu.
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KONYA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI
SEFA ÖZDEMİR'DEN İHA'YA ZİYARET
Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir, gazetecinin görevini, sorumluluğunun bilincinde yapması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlara doğru haber verdiğimiz sürece
meslek açısından daha iyi yerlere geliriz, hem de ülkemiz daha iyi
yerlere gelir diye düşünüyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) nezaket ziyaretinde bulunan Özdemir, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Ballı ve İbrahim Pazan ile görüştü. Konya'daki bir çok basın kuruluşunun, İHA'nın da desteğiyle başarılı çalışmalara imza attığını belirten Sefa Özdemir,
"İhlas Haber Ajansı'nın hizmetleriyle birlikte hepimiz önce bulunduğumuz yerlerde
Türkiye'ye daha sonrada Türkiye'ye açılmaya başladık" dedi. Özdemir, Konya'da seviyeli, düzgün bir haber potansiyeli olduğunu ifade ederek, "Konya'da şu anda 8 gazetemiz var. Yeni çıkan gazetelerimiz ile birlikte 12 oldu ama resmiler arasında 8 gazete
var. Toplamda da 12 gazetemiz var. Dört tane özel, bir de üniversitemizin televizyonu
var. Konya yerel basın anlamında güçlü bir şehir. "Eğitim çalışmalarına önem veriyoruz.
Bugün Türkiye'de iletişim fakültesi sayısı 50'nin üzerine çıktı. Artık bu saatten sonra
iletişim fakültesi mezunlarının bizim mesleğimizde daha etkin olmaları lazım. Daha
etkili yerlere gelmeleri lazım. Bizim basın olarak elbette sorunlarımız var. Bizler çok
sıkıntılı bir meslek yürütüyoruz. Yaşadığımız şehirlerde değerlerimiz için sorumluluklarımız var. Bizler öncelikle bu sorumluluklarımızın bilincinde olarak gazetecilik yapmak
zorundayız. İnsanlara doğru haber verdiğimiz sürece meslek açısından daha iyi yerlere
geliriz, hem de ülkemiz daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum."
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KONYA ÜRETTİKLERİNDE MARKA ALGISI
OLUŞTURARAK İŞLERİNİ YAPMALI
"Konya daha çok üretmelidir, ürettiklerini çok
daha nitelikli üretmelidir,
ürettiklerinde marka algısı oluşturarak bu işleri
gerçekleştirmelidir”

YEŞİLDAĞ'DA SICAK SU ARANIYOR

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ beldesinde,
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından sıcak su arama çalışmaları başlatıldı.
Yeşildağ Belediye Başkanı Mustafa Ünlü, sıcak su arama çalışmalarının yörenin çamur kaplıcası olarak bilinen mevkiinde başlatıldığını
belirterek, “Burası çamurla suyun birleştiği yer. Şu anda doğal cazibesiyle yaklaşık 110 metreden kendiliğinden gelen bir su var. Bu suyun sıcaklığı 35 ila 40 derece arasında değişiyor. Daha önce da sondaj yapılan bu bölgede MTA yetkilileri yeniden bir çalışma başlattı.
Sıcak su arama çalışmalarındaki hedefimiz daha derinlerde 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta su bulmaktır” dedi. Bölgede çalışmaları
yürüten ekibin kamp şefi Yüksek Jeofizik Mühendisi Kürşat Bekar ise,
Konya ve civarından jeotermal enerji aramaları projesi kapsamında
daha önce Altınekin'de sürdürülen faaliyetleri tamamladıklarını belirterek, “Şimdi ise Beyşehir'e bağlı Yeşildağ beldesindeyiz. Burada
çalışmalara başladık ve bir süre devam ettirmeyi planlıyoruz. İlk gün
intibaları bile gayet olumlu gözüküyor. İnşallah bundan sonraki günlerde yapacağımız çalışmalar da bunu desteklerse olumlu sonuçlar
alacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya'nın Türkiye'nin 2023
vizyonuna paralel olarak her
alanda gelişmesini hızlandırması
gerektiğini belirterek, “Küresel
rekabetin tam ortasındayız. Küresel rekabette yerimiz yurdumuz ne? Ne yaparak dezavantajlı olduğumuz alanları avantajlı hale dönüştürebiliriz,
avantajlı olduğumuz alanlarda daha güçlü olabiliriz diye meseleyi anlamaya çalışmamız
lazım. Küresel rekabetin manasını iyi keşfedersek, kendi bulunduğumuz bölge ve il
için yapmış olduğumuz hizmetlerin en iyisini yapmış oluruz” dedi. Vali Aydın Nezih
Doğan, Konya'da ikinci yılını doldurduğunu hatırlatarak, bu süre içerisinde Konya'da,
Türkiye'nin 2023 vizyonuna ve misyonuna uygun, kaliteli, hedefi olan hizmetler için
uygun bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını, şu anda bulundukları noktanın da, bunda
başarılı olduklarını gösterdiğini söyledi. Vali Doğan, bu konuda Konya'yı temsil ettiği
ifade edilen temel kurumların ortak bir sözü olmadığı şeklinde bir algının oluştuğunu
ifade ederek, “Bu durum aynı hedefe daha çabuk ulaşmayı haliyle kolay kılmıyordu.
Herkes aynı durumu birbirinden farklı ifadelerle ifade ediyordu ama sonuçta doğru o
mu, öbürünün söylediğimi çok da anlaşılmıyordu. Bir anlamda dağınıklık vardı. Sayın
Dışişleri Bakanımızın varlığı ile artık daha toparlayıcı bir durum da oluşmuş oldu. Şimdi
bunun teknik çalışmaları da yapıldı. Konya'nın hedefleri ne olmalıdır, hangi vadede gerçekleştirilmelidir, bununla ilgili nasıl bir işbirliği fırsatları oluşturulmalıdır diye akademik
çalışmalar da yapıldı. Bu çalışmalarla Konya için daha yüksek bir üretim kapasitesi,
daha yüksek bir milli gelir oluşma ve fert başına düşen milli geliri artırma gibi bir niyetimiz var. Yatırımcının bu konuda bilgi sahibi olmasının yollarını aramamız lazım. Konya
markası ile ilgili bir algı oluşturmak için gayret ediyoruz.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU KONYA'DA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
"Türkiye gibi kara bir bürokrasinin
yaşandığı bir ülkede yüzde 11'lik büyüme gerçekten bir rekordur" dedi.

SELÇUKLU'YA MODERN KAPALI
PAZAR YERİ

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından
Şeyh Şamil Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı Pazar Yeri, Konya'nın en modern pazar yeri olma
özelliğini taşıyacak.
Pazar yeriyle ilgili yapılan açıklamada, Şeyh Şamil Mahallesi'nde yapımı devam eden Pazar yerinin 9 bin 500 metrekare alan üzerine yapıldığını ve vatandaşla esnafın görüşlerine göre projesinin hazırlandığı belirtildi. Üzeri farklı bir mimariyle kapatılacak olan pazar yerinde
24 ile 65 metrekare arasında değişen 10 ayrı dükkan bulunduğu ve
balıkçı, gıda satıcısı, tuhafiye ve farklı meslek gruplarına göre dükkan
çeşitleri hazırlandığı dile getirildi. Alt yapısı, su ve kanalizasyon hizmetlerinin hazır olacağı pazar yerinde güvenlik görevlileri, aydınlatma ve güvenlik kamerası gibi hizmetlerinde bulunacağı ifade edildi.
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Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret Odası (KTO)
Temmuz ayı Meclis Toplantısı'na katılmak üzere
Konya'ya geldi. KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra
AK Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez,
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk,
Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret Borsası Başkanı Muhammed
Uğur Kaleli ile KTO Meclis üyeleri katıldı. Konya
ekonomisi hakkında bilgiler veren KTO Yönetim
Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ün konuşmasının
ardından kürsüye gelen Başkan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin bir seçimi daha geride bıraktığını belirterek, "Bu seçimlerde halkın iradesinin üzerinde bir şey olmadığı görüldü ve halkımız sandığa giderek bunu gösterdi. 550
vekilimizi seçerek meclise gönderdik. Bu seçimin en önemli noktası katılımın bugüne
kadarki seçimler arasında en yüksek olanı olmasıydı. Halkımız, kendi iradesinin ve seçiminin ne olduğunu gösterdi. Bu bağlamda halkımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu
seçimler sükunet ve huzur içinde geçmesiyle de önemli. Bu, halkımızın çizgisinin en
somut göstergesidir" diye konuştu. Biz yıllardır hükümetlerden şunu istiyoruz. Biz para
pul istemiyoruz. Biz, dünyadaki rakiplerimiz nasıl imkanlarla üretim ve satış yapıyorlarsa
bize o imkanları tanıyın diyoruz. Bazıları iş adamları para istiyor sanıyor. Biz para değil,
önümüzün açılmasını istiyoruz. Özellikle iş gücü konusunda üzerimizde büyük bir vergi
yükü var. Artık Konya bir KOBİ kenti. Bu kent 32 bin KOBİ'ye ev sahipliği yapıyor. Adeta burası gün geçtikçe bir KOBİ başkenti haline geliyor. Eskiden tarım ve tahılın başkenti
olarak bilinen Konya, artık sanayi ve ticaretin başkenti olarak da tanınmaya başlandı.
Konya hep başkentti hep de başkent olarak kalmaya devam edecek" diye konuştu.
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ÇİFTÇİ AÇIKLANAN TABAN FİYATLARDAN MEMNUN

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker
tarafından açıklanan Toprak Mahsulleri Ofisi
buğday alım taban fiyatları, Türkiye'nin tahıl
ambarı olarak anılan Konya'daki üreticileri
memnun etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip
üyesi Mustafa Hepokur, üretici olarak Bakan Mehdi Eker'in
açıkladığı taban fiyatının beklentileri civarında olduğunu belirterek, "Biz buğdayda müdahale alım fiyatı olarak
ton başına 605 - 610 lira arasında bir rakam bekliyorduk.
Açıklanan fiyatlarda beklentilerimiz yönünde oldu. Son
3-4 gün içerisinde buğday fiyatı tonda 500 liraya kadar gerilemişti. TMO'nun müdahale alım fiyatını
açıklaması çok iyi oldu. Dolayısıyla sıkıntılı bir dönemden geçen çiftçi rahatlatıldı. Üreticilerimizin bu
fiyatlardan memnun olacağına inanıyoruz" dedi. Bundan böyle üreticilerimiz devletimizin güvencesiyle ürününü satacak. Daha önceki açıklamalarımızda taban fiyatının 600 liranın üzerinde olmasını
istemiştik. Çiftçimizin eline maliyetin üzerinde bir para geçecek" şeklinde konuştu.

KONYA ÜRETTİKLERİNDE MARKA ALGISI OLUŞTURARAK İŞLERİNİ YAPMALI
3,5 senedir Konya'da el-ayak,cilt sağlığı hizmeti veren, batık tırnak, siğil, mantar, nasır, topuk çatlağı,ciltte
akne,sakar,leke,sivilce gibi tüm şikayetlerinize derman olan Asmer artık
yeni konsepti, yenilenen yüzüyle tüm
Türkiye'de.

Asmer 11 haziran 2011 tarihinde Hilton Garden
Inn- Konya'da 550 kişinin katılımıyla gerçekleşen
tanıtım kokteyliyle Türkiye'ye daha önce verilmemis bir hizmet sunuyor. El ve ayak sağlığı birimlerinin yani sıra yeni kurulan yara iyileştirme ve cilt
birimlerini ekleyen firma alakalı saglık sıkıntıları olan hastalara umut kaynağı oldu. Pod. Uzm. Ecz.
Reyyan Şalvarcı benzer problemleri sebebiyle tanıştığı ve sağlığına kavuşan yüzlerce insanın katıldığı gecede ki konuşmasında: 'Yaşananlar, söylenenler ve paylaşılanlar hayatımın unutulmaz anlarında
yerini aldı. Gülen yüzleriyle, samimi sohbetleriyle her zaman yanımızda olduğunu belli eden değerli
misafirlerime ve hastalarıma sonsuz teşekkürler ediyorum' dedi. 'Çektiği dayanılmaz acılarla geldiği
Merkezimizden gülen yüzüyle çıkan hastanın yaşattığı mutluluk, tarifi mümkün olmayan duygular arasında ilk sıralarda yer alır. Aynı sıkıntılarla acı çeken binlerce insan olduğunu bilmek ise harekete geçme vakti geldiğini gösterdi bize. Oluşturulan yeni konseptimizle farklı şehirlerde kuracağımız modern
merkezlerde yüzünü güldüreceğimiz, kazanacağımız daha çok dostluk var,' diye konuşmasını sürdüren
Reyyan Şalvarcı firmanın önümüzdeki aylarda yapacağı yeniliklerin haberini verdi.

SÜPER MARKET AÇILDI

Esila Süper Market Konya’da yeni marketçilik anlayışıyla ticaret hayatına
başladı. Konya’da marketçilik anlayışında yeni bir soluk getirecek Esila Market fiyatlar konusundada gerçekten iddialı.

Müşteri memnuyetinin önde tutulduğu Esila Süper Market kaliteli ürün cazip fiyat anlayışıyla ilk günden
tüm müşterilerin memnuyetini kazandı. Açılışını Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun yaptığı Esila
Süper Market iş dünyası, bürokrasi ve halkın geniş katılmıyla gerçekleşti. Selçuklu Mehteran takımının
gösterisi eşliğinde gerçekleşen açılış tüm katılımcıların keyifli zaman geçirmelerini sağladı.
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ABD'NİN KONUŞTUĞU ÇİFT
KONYA'YA GELDİ

ABD merkezli uzay ve havacılık firması
Sierra Nevada Corporation Electronic Sistems ve İntegration'ın (SNC) sahibi Eren
ve Fatih Özmen çifti, birkaç saatliğine geldikleri Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret
edip, ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman Okudan ile akşam yemeğinde buluştu. 2010 yılında ABD'nin en
hızlı büyüyen ilk 10 şirketinden biri seçilen
çifte ABD medyası büyük ilgi gösteriyor.
Özel uçakla geldikleri Konya Havaalanı'nda Rektör
Okudan ve eşi Doç. Dr. Nilsel Okudan tarafından karşılanan Özmen çifti, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret
etti. Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden çift,
daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne geçerek,
burada Okudan çifti ile akşam yemeğinde buluştu. Fatih Özmen ile 30 yılı aşkın dostlukları bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Okudan, "30 yıl önce Konya'dan
bisikletiyle uğurladığım değerli dostum Fatih Özmen,
bugün ABD'nin en büyük şirketlerinden birinin sahibi
olarak döndü. Kendisini şehrimize davet ettiğimde beni
kırmadı ve onurlandırdı. Değerli ailesi ile de bir arada
olmaktan büyük mutluluk duydum. Fatih Bey ve eşi hem
benim çok değer verdiğim dostlarım, hem de projeleri
ile gurur duyduğum ABD'nin en saygın şirketlerinden
birinin sahibi. Gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalarla
Türk insanını ABD'de en iyi şekilde temsil etmekte ve
neler yapabileceğimizi başarıyla göstermektedir. Böyle
bir dostum olduğu için gurur duyuyorum" dedi.
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MERAM'DA FERİTPAŞA
YEŞİLE BÜRÜNDÜ

CADDESİ

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yeni belediye hizmet binasının da bulunduğu Feritpaşa Caddesi
kurulan aydınlatma sistemiyle yeşile büründü.
Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Feritpaşa Caddesi'ndeki ışıklandırma çalışmalarını tamamlayarak yaza hazır hale getirdiklerini
belirten Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, “Değişen Meram'ı
gören ve hisseden vatandaşlarımız bu durumdan oldukça memnun.
Ekiplerimizin çok kısa bir süre içerisinde yaptığı çalışmayla bu güzel
görünüm ortaya çıktı. Cadde boydan boya ışıklandırıldı ve tamamen belediye ekiplerimizin gayreti ile bu çalışma yapıldı. Anadolu
Selçuklu Devleti'nin en güzel beldelerinden biri olan Meram'da hizmet anlayışımız insana ve hayati değerlere odaklanmış bir felsefenin
ürünüdür. Toplumun fiziksel, sosyal, kültürel dolayısıyla pek çok kamusal meselelerini inceleyerek ürettiğimiz projelerde kalıcı olmak
en önemli hedefimizdir. Meram, 'Türbeönü'nde evi, Meram'da bağı,
attan inmez, üstü kirlenmez' tekerlemesinin boşuna söylenmediği
yer. Biz de ekip olarak Meram'a hak ettiği rengi verme gayreti ile
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

KULESİTE GELİNLİK GÜNLERİ ZİYARETÇİ
AKININA UĞRADI
Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 4-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında gelinlik sektöründe son trendlerin sergilendiği “Kulesite Gelinlik Günleri” etkinliğinin ikincisine ev sahipliği yaptı. Hafta boyunca
binlerce ziyaretçinin ilgi gösterdiği etkinlik, 10 Temmuz Pazar günü
şanslı bir çiftin Kulesite’de nikah masasına oturmasıyla sona erdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Kulesite Gelinlik Günleri”, Madam Burcu Modaevi’nin gelinlik sergisi ve hafta boyunca süren çeşitli sürpriz etkinliklerle Konyalılarla buluştu.
Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ni adeta bir gelinlik fuarına dönüştüren etkinliği, binlerce kişi ziyaret etti. Kişiye özel tasarımda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Madam Burcu Modaevi’nin son koleksiyonunun tanıtıldığı etkinlik,
şanslı bir çiftin Pazar günü Kulesite’de nikah masasına oturmasıyla sona erdi.

GELENEKSEL İFTAR SOFRALARI DEDEMAN
KONYA’DA YENİDEN YORUMLANIYOR
Asırlardır farklı medeniyetlere
ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir kültür başkenti Konya;
mutfak kültürüyle de çok zengin bir Anadolu kenti. Selçuklu
ve Osmanlı Mutfağından derin
izler taşıyan bu kültür, yıllardır değişmeyen misafirperver
ikram gelenekleriyle anılıyor.

BEYŞEHİR'DE KÖPEKLER TASMA VE
AĞIZLIKSIZ GEZDİRİLEMEYECEK
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvanseverler bundan
böyle parklarda köpeklerini tasmasız ve ağızlıksız
gezdiremeyecek.

Beyşehir Belediyesi, uygulamadan hayvanseverleri göl kenarındaki
Vuslat Parkı'na yerleştirdiği levhalar üzerindeki yazılarla ve görevliler
vasıtasıyla bilgilendiriyor. Yeni uygulama hakkında bilgi veren Beyşehir
Belediye Başkanı İzzet Taşcı, “İnsanların evcil hayvan beslemesinin ve
yanlarında gezdirmesinin gayet doğal. Ama bazı cins köpekler var ki,
saldırgan olabiliyor. Çocuklar da bundan olumsuz yönde etkilenebiliyor. Belediye olarak bunun önüne geçebilmek için köpekler için ağızlığıyla gezdirilmesi şartı getirdik. Eğer belirtilen bu kurallara uygun gezdirilemiyorsa parklara girişine yasak koyduk. İnsanlarımız için güvenlikleri
çok önemli. Güvenlik kameraları olmadığı için bazı vatandaşlarımız
parkın birçok yerini kullanmak istemiyordu. Ama şimdi kurduğumuz
kamera sistemleriyle özellikle göl kenarındaki Vuslat Parkı'nı daha güvenli hale getirdik. HD kalitesinde görüntü çekimi yapan kameralarımız
ile parkın tamamını gözetim ve takip altına aldık. Köpekler konusunda
başlattığımız bu yeni uygulamayı da hem bu güvenlik kameraları hem
de park ve zabıta görevlileri tarafından takip edeceğiz” diye konuştu.
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Bazen sokak ortasında binlerce kişinin ağırlandığı düğün yemekleri, onun
öncesinde yenilen ziyadesiyle zengin
Tirit Kebabı, bazen bir fabrika binası,
bazen de bir evin bahçesinde düzenlenen iftar yemekleri benzerine pek az
rastlanan örneklerdir. Büyükten küçüğe, zenginden fakire herkesin davetli
olduğu ve hep birlikte ahenkle kaşık
sallanan o mükellef sofralar asırlarca
sürecek ve unutulmayacak bir gelenek.
Alışık olduğumuz damak tadımıza uygun lezzetleri Dedeman Konya’nın o eşsiz ve
modern atmosferinde de tatmak mümkün. Dedeman Konya Hotel & Convention
Center; Açık ve kapalı restoranlarında, 10 kişiden 1500 kişiye kadar misafir ağırlanabilen salonlarda grup ve münferit iftar yemeklerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca
büyük gruplar için bir de 1200 kişilik yemyeşil bir bahçesi bulunuyor. Geçen sene
Ramazan Ayı’nda yaklaşık 15 bin misafire ev sahipliği yapan Dedeman Konya bu yıl
yine hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel lezzetlerin yanı sıra, her yıl damak tadımıza
ve Ramazan kültürüne uygun farklı alternetifler de sunan menüler bu yıl yine çok
zengin.Türkiye’nin en önemli mutfak şeflerinden Ali Murat Dikmen, bu yıl Ramazan ayında farklı lezzetlerle de iftar yemeklerine hazırlandıklarını, misafirlere uzun
bir yaz günü sonrası, sunulabilecek en uygun menüleri seçtiklerini belirtti. Safran
Restoran’da açık büfe imkanı ve 18. Kattaki Roof Restoranda farklı menü seçeneklerinin sunulduğu bir Ramazan konsepti oluşturduklarını belirten Şef Ali Murat
Dikmen, yaz dolayısıyla bu yıl açık büfe sahura da şehrin ilgi göstereceğini belirtti.
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MERAM BELEDİYESİ'NDEN E-İMAR
UYGULAMASI
Konya'nın merkez Meram ilçe
Belediyesi, vatandaşlara hizmette kolaylık
sağlamak amacıyla
e-imar
uygulamasını
başlattı. İlçe sınırları
içinde
yaşayan vatandaşlar, artık belediyeye gelmeden internet ortamından imar durumlarını öğrenebilecek.

Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, şu anda test aşamasında
olan uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye olarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde ve en kısa sürede hizmet vermeye çalışıyoruz. Web sitemiz üzerinden yeni başlattığımız e-imar uygulaması
ile Meram'da yaşayan vatandaşlarımız belediye hizmet binasına gelmeden internet üzerinden imar durumlarıyla ilgili gereken bilgilere
ulaşabilecekler. Vatandaşlarımız, ada ve parsel numaralarını internet
ortamında 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde görüntüleyebilecekler.
Zamandan tasarrufta önemli bir adım olan sistem, halkımız için büyük kolaylık sağlayacak” dedi. Şu anda ada ve pafta bilgileri girilerek
kullanılan e-imar uygulaması, yakın bir süre içinde mahalle, cadde ve
sokak numaralarının faal hale gelmesiyle interaktif bir duruma gelecek. E-imar uygulaması, sadece vatandaşları bilgilendirmeye yönelik
hizmet verdiği için resmi belge olarak kullanılamayacak.

KARABURUN PLAJININ "TESETTÜR SAHASI"
HİZMETE GİRDİ
Konya'nın Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun Plajı'nın tesettürlü
hanımlar için ayrılan sahası da hizmete girdi.

Denizden yaklaşık bin 100 metre yüksekliğinde bir rakıma sahip olan Türkiye'nin
en büyük doğal tatlı su gölünün kıyılarında işletmeye yeni açılan Karaburun Plajı'nı
Beyşehir Kaymakamı Cumali Atilla, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı ile birlikte
gezerek incelemelerde bulundu. Beyşehir Gölü'nün Üstünler mevkiindeki Karaburun Plajı'nın açılışı için bir program yapmayı düşündüklerini ancak bu konuda henüz
bir tarih veremeyeceklerini belirten İşletme Müdürü Ali Fidan, "Konya Valimizi de
davet ettik, eğer kabul ederlerse onun verdiği tarihe göre bir açılış programı yapmayı düşünüyoruz. Açılışa Asena Hanım'ı da davet etmeyi düşünüyoruz. Survivor'un
devamı olacak burada" dedi.Tesettür bölümünün bayanlara özel olması nedeniyle özel şeritler çektiklerini ve özel güvenlik görevlilerinin de bu bölüme erkekleri
yaklaştırmadığını ifade eden Fidan, "Bayanlarımız göle girmekten ziyade daha çok
kum banyosu yapmak için burayı tercih ediyor. Dolayısıyla bu bölümün yakınlarına
erkekleri yaklaştırmıyoruz" diye konuştu.

MÜSİAD UÇAK SANAYİNİ MASAYA YATIRDI

KONYA ŞEKER TEMMUZ AYI AVANS
DAĞITIMINA BAŞLADI
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya Şeker'in
58. Olağan Genel Kurulu'ndan üretime ve üreticiye
hep destek kararı çıkarken, üreticiye hizmette sınır
yok ortak mesajı verildi. Konya Şeker, Temmuz ayı
ayni avans dağıtımına da başladı.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada, Genel Kurula katılan sermayedarlar ve Konya Şeker yetkililerinin iştiraklerin zarar etmediğini
rakamlarla ortaya koydukları belirtilerek, "Panplast, gelecek aylarda yapacağı ürünleri sattı. Dondurulmuş Parmak Patates İşleme
Tesisi, işletmeye alınmasının üzerinden henüz iki yıl geçmesine
rağmen Pratiko markasıyla yüzde 25'lik pazar payına ulaştı. Biyoetanol tesisi hem biyoyakıt, hem matbaa alkolü satışında pazar
lideri oldu ve bu tesiste üretilen organik gübre henüz reklamı bile
yapılmadan piyasaya ürün yetiştiremiyor. Çikolata ve Şekerli Mamüller Üretim Tesisi'nde üretilen ürünlerin de piyasada tutulması
üzerine yatırımı büyütme kararının alındı. Yatırımlar tamamlandı
ve önümüzdeki pazarlama yılından itibaren ürün çeşitliliği artarak Torku markası iç piyasada en çok tüketilen ve talep edilen
markalar arasına girecek. Yeterli üretim döngüsüne ulaşmasından
sonra Taşağıl Çiftliği'ndeki damızlık Anguslar bölge üreticisinin
ahırlarında da yerini alacak. İthal edilen 536 büyükbaştan sadece
ikisi kaybedildi ve bu hayvanlar sigortalı olması dolayısıyla kurum
herhangi bir zararla karşılaşmadı" denildi.
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Müstakil Sanayici
ve İşadamları (MÜSİAD) Konya Şubesi,
Konya Ticaret Odası
(KTO), Konya Sanayi
Odası (KSO) ve Mimar ve Mühendisler grubunun işbirliğiyle düzenlenen
"Uçak sanayindeki
gelişmeler ve Konya
sanayi konulu konferansta uçak sanayi masaya yatırıldı.

MÜSİAD Toplantı salonunda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Şimşek, Türkiye'nin çift haneli büyüme rakamlarını
yakaladığı bu günlerde havacılık sektörünün önemli bir yeri olacağını belirterek, "Bu kadar
hızla büyüyen bir sektörde Konya'nın da sadece kullanım değil, üretim alanında da kendini
geliştirmesi büyük önem taşımaktadır." dedi. Konuşmaların ardından geçilen konferansta
konuşan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Emekli Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel, Konya'nın 1. İnönü muharebesinde orduyu mağlubiyetten
kurtaran ilk uçağın yapılıp hizmete verildiği şehir olduğunu belirtti. Yüksel, "Nihayet bugünkü konumuz açısından Konya, benim için 25 senedir, Leyla'sını arayan Mecnun gibi,
kapı kapı dolaşarak, ilgililere önemini anlatmaya çalıştığım; ama bir türlü anlatamadığım
uçak yapımı konusunda konuşma yapmam için talep gelen ilk şehirdir" dedi. Türkiye'nin
havacılık sanayinde geride kaldığını söyleyen Prof Dr. Yüksel, "Aerodinamik ve yapısal dizayn için eleman, prototipi imal edecek eleman ile araç-gereç, yer ve uçuş testlerini yapacak eleman, sonuca göre tadilat yapacak eleman, bu elemanları yetiştirecek usta-uzman
eleman, tecrübe birikimi, arşiv ve sertifika verecek daire yok. Biz bunların hepsini yapabilecekken 27 Mayıs ve 28 Şubatta teknik altyapımıza kürtaj yapılmıştır" şeklinde konuştu.
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SPOR TESİSİ

SELÇUKLU'DA ALTYAPI YAYA VE
ENGELLİLERE GÖRE DÜZENLENİYOR

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi yaptığı altyapı ve asfalt çalışmalarıyla yaya ve engelli vatandaşlara göre düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.
Selçuklu Belediyesi 2011 yılı yaz sezonunda toplam 130 bin metrekare parke ve 28 bin metre bordür döşeme işini tamamladı. İlçenin
6 ayrı noktasında 60'a yakın personelle yürütülen çalışmaların sezon
sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Yayaların güvenli ve rahat
şekilde yürüyüş yapabileceği kaldırımların estetik görünüme sahip
olacağı, yeni düzenlemelerin de engellilerin kullanabileceği nitelikte yapıldığı belirtildi. Yeni yerleşim yerleri ile iskana açılan alanlarda
yoğun olarak çalışmalarını yürüten Selçuklu Belediyesi altyapı ekipleri halen Buhara, Sille Parsana, Hocacihan 100.Yıl ve Horozluhan
Mahalleleri'nde muhtelif cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli Buhara Mahallesi'nde
iki ekip, Sille Parsana Mahallesi'nde 2 ekip, Hocacihan 100.Yıl ve
Horozluhan Mahallelerinde birer ekip çalışmalarına yoğun olarak
devam ettiği kaydedildi. Selçuklu Belediyesi yetkilileri, "Şu ana kadar
ilçe genelinde 130 bin metrekare parke ve 28 bin metre bordür
döşeme işini tamamladık. Kullandığımız altyapı malzemesi ve parke
taşlarında yüksek kaliteyi tercih ediyoruz. Bu nedenle yapılan bu çalışma uzun yıllar hemşehrilerimizin kullanımında olacaktır. " dedi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yaptırılacak
ve FİFA standartlarında olacak Karahüyük
Spor Tesisleri'nin temeli törenle atıldı.Düzenlenen temel atma
törenine Meram Belediye Başkanı Serdar
Kalaycı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu
Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel
Başkanı Mehmet Baykan ile davetliler katıldı.
Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, 2009 yılında göreve geldiklerinde fiziki belediyeciliğin yanında sportif faaliyetlere de önem verdiklerini belirterek, "Bu bağlamda Belediyespor oyuncularının kazandığı başarılar bizleri fazlasıyla
mutlu ediyor. Biz de sporcularımızın ve amatör sporcuların daha nezih ve güzel ortamlarda spor yapabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada çeşitli bölgelere
spor tesisleri kazandırırken, 125 okulumuza masa tenisi masası hediye ettik. Ayrıca
yeşil alan ve parklarımızda insanlarımızın spor yapabileceği olanaklar sağladık. Bugün
burada temelini atacağımız FİFA standartlarında olan tesis 15. ay sonra tüm sporcularımızın hizmetine girecek. Gençlerimizin ve çocuklarımızın spora yönelmesi adına
çalışmalarımız gerek belediye olarak gerekse Belediyespor olarak devam edecektir"
dedi.Konuşmaların ardından 15 bin metrekare alan üzerine kurulacak ve bir adet kapalı sosyal tesis ve bir adet suni çim sahadan oluşacak spor tesisinin temeli, protokol
üyelerinin butona basmasıyla resmi olarak atıldı.

KONYA'DA HASTA
KONUKEVİ'NİN TEMELİ ATILDI

Konya'nın merkez
Meram İlçe Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınları
için yaptırılan Hasta
Konukevi'nin temeli
törenle atıldı.

Yunus Emre Mahallesi
Gürdere Sokak içinde
yapılacak olan Hasta
Konukevi'nin temel atma
törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya İl Genel Meclisi
Başkanı Ali Selvi, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Karatay
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, Konya İl
Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci ve çok sayıda davetli katıldı.
Meram'da çöküntü alanı diye tabir ettiğimiz 8 mahallede 6 bine yakın konut başlattık. Küçük Kovanağzı Mahallesi'nde Serra Park ve
Güven Park Konutları ile Çaybaşı'nda Mesnevi Konutları'nın 2.Etap
çalışmaları devam ederken, Et Balık Kurumu arkasındaki 350 dönümlük arazide TOKİ işbirliği ile yapılacak olan 26 bin 43 konutluk kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları sürüyor. Bunun yanında
farklı mahallelerde sosyal tesisler, halı saha spor tesisleri ve emekli
konağı gibi çalışmalarda sürüyor. Bu hizmetlerin yanında vatandaşlarımızın sağlık konusunda da yanında olmaya gayret ediyoruz. Çeşitli
mahallelerde 5 Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmete girmesine katkıda
bulunduk. Bununla birlikte yeni doğan bebek ziyaretleri ve bakıma
muhtaç yaşlı ziyaretleri ev sağlık kontrolleri devam ediyor" dedi.
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İTTİFAK HOLDİNG,
KONYALI ŞİRKETLERE IŞIK OLDU

Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil; “İttifak Holding, Konyalı şirketlere ışık oldu.”
Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Korkmaz’a gerçekleştirdiği ziyarette “İttifak Holding SPK
kaydında oluşu, İMKB 100 endeksinde işlem görmesi ve kurumsal yapısıyla Konyalı şirketlere yol gösteren örnek bir yapı olmuştur” dedi.İttifak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı
olsun ziyaretinde bulunan KSO Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil; “Borsaya kote olan
ve hisseleri ulusal 100 endeksinde işlem gören İttifak Holding, Konyalı şirketlere
yol gösteren örnek bir yapı olmuştur. Yeni yönetim döneminde de bunun devam
edeceğine inanıyoruz. Konya Sanayi Odası olarak, bölgemizdeki tüm şirketlerin her
zaman hizmetinde olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

İNŞAAT DEKORASYON

37

KISA HABERLER

KARATAY DÜZ BİSİKLET
YARIŞLARINA YOĞUN İLGİ

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından
düzenlenen 4. Karatay Düz Bisiklet Yarışlarına vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.
Yarışların bu haftaki etabı Karkent Pazar Market yanında gerçekleşti. Düzenlenen yarışmaya Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Bisiklet İl Temsilcisi Tevfik Erdoğdu, davetliler ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Buradaki amacımız bisiklet yarışlarına girip bisiklet
ödülünü kazanmak değil, bisiklet sporunu Karatay'da ve Konya'da
yaygınlaştırmaktır. Bu yarışlara 7'den 70'e herkes davetlidir. Tüm yaş
grubundan vatandaşlarımızı spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu yarışlar her geçen yıl bir önceki yıla göre beklenilenden fazla
ilgi görüyor" dedi.Yaklaşık 350 sporcunun katıldığı düz bisiklet yarışlarının Karkent etabı, sırasıyla 0-8 yaş, 8-12 yaş ve 12 yaş üstü olmak
üzere erkekler ve bayanlar ayrı olarak 5 kategoride gerçekleşti. Yarış sonunda dereceye giren sporcular bisiklet, eşofman takımı, kol
saati ve futbol topu ile ödüllendirildi.

KONYA'DA YENİ TEFTİŞ ANLAYIŞI TOPLANTISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından Konya'da Yeni Teftiş Anlayışı ve Projelendirilmiş Teftişler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Toplantıda konuşan İş Teftiş
Ankara Grup Başkanı Erol Güner, Türkiye'de yüzde 43 ile yüzde 50 arasında kayıt
dışı istihdam ve yüzde 86 oranında küçük işletme bulunduğunu belirterek, "Bunların
tek tek teftişi gerçekten çok zor. Bu nedenle iş yeriyle ilgili şikayeti olan işçilerin
şikayetlerini İl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine yapmalarını sağlayarak
üzerimizdeki yükü biraz da olsa azalttık. İş Teftiş Kurulu Başkanlıklarına bağlı Grup
Başkanlıkları olarak işveren ve işçilerin iş güvenliği konusunda bilgilendirilmesiyle ilgili eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kayıt dışının bu kadar çok olduğu ülkemizde teftiş
yapmak gerçekten zor. Bu nedenle en riskli ve sorunlu olan sektörlere yöneliyoruz.
Yaptığımız bu tür organizasyon ve toplantılarla da iş yeri güvenliğiyle ilgili bir nevi ön
tedbir almış oluyoruz" dedi. Konya SMMMO Başkanı İsmail Turan ise, iş güvenliği ve
teftişi konusunun işveren kadar kendilerini de ilgilendirdiğini ifade ederek, "Bu yapılan toplantılarla işverenlerin doğru bilgiyle donatılacağına eminim. Ancak işveren
kadar işçilerin de bu tür eğitimlerden geçmesi taraftarıyım. Çünkü işveren iş yerinde
ne kadar güvenlik önlemi alırsa alsın işçi bu kurallara uymayabiliyor. Bu tip durumlarda ise fatura işçiye değil işverene kesiliyor. Bu konuda da gerekenlerin yapılmasının
doğru olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

KONYA'YA IPARD'DAN HİBE DESTEĞİ

SİLLE NARGİLE CAFE DOĞANIN VE
HAVANIN TÜM GÜZELLİĞİYLE
SİZLERİ BEKLİYOR
1Mart 2011 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandığı Sille Nargile Cafe, 13 Haziran 2011 tarihinde müşteri kabulune başaldı.

Sille’nin geleneksel yapısını korunarak restorasyonu yapılan mekan görenleri hayran bırakıyor. Sille’nin olağanüstü güzelliğini, tarihi
dokusunu hissedebileceğiniz ve aynı zamanda güzel havasıyla Sille
Nargile Cafe, Konyalıların hoşca vakit geçirebileceği ve misafirlerini
ağırlayabileceği güzel bir mekan. Çalışanların güleryüzünü daha ilk
girişte hissedebileceğiniz ve kusursuz hizmet kalitesiyle şimdiden
fark yaratmış ve Konya’ya kazandırılmış nadide bir yer. Sille’yi ziyeret etmek tarihine şahitlik etmek ve temiz havada dostlarınızla hoş
vakit geçirmek istediğiniz an Sille Nargile Cafe sizlerin hizmetinde
olacaktır.Gece saat: 24.00’e kadar hizmet veren Sille Cafe doğa,
tarih tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olmaya aday.
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Avrupa Birliği (AB)'ne
aday ve potansiyel aday
ülkelerin birliğe tam katılımı öncesi başlatılan
Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) çerçevesinde Konya'nın da aralarında bulunduğu 17 ile,
200 milyon euro hibe
desteği verilecek.
Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen Kırsal Kalkınma Programı
Çağrı İlanı toplantısında, Kırsal Kalkınma Yatırımları başvuru işlemleri ve hibeler
hakkında bilgi verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğü Uzmanı Ömer Balun, verilecek hibenin
süt ve et üreten tarımsal işletmelere yatırım, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve
pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin
işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin
geliştirilmesi, kırsal turizm, kültür balıkçılığının geliştirilmesi alanlarında asgari yüzde
50 oranında olacağını söyledi. Birinci Başvuru Çağrı ilanı kapsamında dağıtılacak
destek miktarları belirlenirken yatırım süresi en fazla 30 gün olacak olan başvurular kabul edilip değerlendirmeye alınacak. Başvurular 1 Ağustos 2011 tarihinden
itibaren kabul edilmeye başlanacak. Başvuruların son teslim tarihi ise 15 Ağustos
2011 olacak. İkinci çağrı için ise başvurular 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren kabul
edilmeye başlanacak ve 20 Eylül 2011 tarihine kadar teslim edilecek" dedi.
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ÇİFTÇİYE DESTEĞİN YENİ ADI

HARMANKART

Son altı ayda ikinci önemli projeye imza
atan Nadir Avcan Petrolleri’nin yeni hedef kitlesi konyalı çiftçiler. Harmankart
ile altı ay sonra ödemeli akaryakıt temini ile çiftçilerin rahat nefes almasını
sağlayacak olan firmanın genel müdürü
Temel Peker, “Hedef kitlemizi belirleyip,
hedefe ulaşmamızı sağlayacak çözüm
ortaklarıyla yola çıktık. Çiftçimize destek Türk ekonomisine destektir” dedi.
Şubat ayında piyasaya sürdüğü Parakart ile perakende
akaryakıt kullanıcısına indirim imkanı sağlayan Nadir Avcan Petrolleri şimdilerde Harmankart ile çiftçinin yüzünü
güldürüyor. Selçuklu Ziraat Odası ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile ortak yürütülen proje ile ilgili olarak Genel
Müdür Temel Peker’den bilgi aldık.

Parakart ile başlayan 2011 yılı harmankart ile devam ediyor… Harmankart’ın
ayrıntılarını öğrenebilir miyiz?
Amacımız Konyalılara faydalı olmak, çiftçilerimiz de
şehrimizin en önemli dinamiklerinden. Parasal anlamda
zorluklar yaşadığını bildiğimiz çiftçimiz için ne yapabileceğimizi düşünürken, “Çiftçiye finansman sağlayacak bir
kuruluşla işbirliğine gidelim, biz akaryakıt verelim, çiftçi
bugün aldığını harman sonu ödesin” fikri çıktı. Hayata
geçmesi uzun sürmedi, çiftçilerimize ulaşmak için Selçuklu Ziraat Odası’nın finans için de TEB’in kapısını çaldık.
Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Faruk Çöklü ve TEB’in de
olumlu yaklaşımıyla Harmankart’ın protokolü imzalandı.
Her biri 5 bin lira limitli ve 5 ay sonra ödemeli Harmankartları banka dağıtacak. Çiftçimiz bu kart için hiçbir vade
farkı, faiz, masraf ödemeyecek; Nadir Avcan Petrolleri
olarak bankanın çiftçi adına hesap edeceği her türlü masrafı biz karşılayacağız. Çiftçimiz sadece kartıyla gelecek
bizden yakıtını alacak, borcunu da harmandan sonra
ödeyecek olmanın rahatlığıyla kendini işine verecek.

Nadir avcan petrolleri adını 2011 yılı
sonuna kadar başka projelerde de duyacak mıyız?
Konya’da yıllardır akaryakıt üzerine çalışıyoruz, gerek finansal
gerekse bilgi birikimimizi istasyon yatırımları için kullanıyoruz. Shell, Opet, Aygaz, Alpet markalarıyla çalışan firmamız
şimdilerde Türkiye Petrolleri markasını satacağımız Bosna istasyonumuzun çalışmalarıyla meşgul. Önümüzdeki günlerde
7. istasyonumuzu da Konyalıların hizmetine sunacağız.
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HABER

MEDENİYETLERE
BAŞKENTLİK YAPAN KONYA’ DA
‘ULUSLARARASI TÜRK EL DOKUMALARI VE GELENEKLİ
SANATLAR KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ’

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından geleneksel biçimde devam ettirilen “Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi/Sanat Etkinlikleri”nin üçüncüsü 30-31 Mayıs 2011 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kongre kapsamında hazırlanan Türk Sanatları Sergisi’nin açılışı 30 Mayıs 2011 saat
10.00’da S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ, S.
Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Kadircan ÖZKAN, Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi Birinci Visse Prizidenti ve Milli
Tarih Müzesi Direktörü Akademik Naile VELİHANLI ve Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA
tarafından gerçekleştirildi. Sergide Rahmetli
Prof. Kenan ÖZBEL’in özel koleksiyonundan
küçük bir bölüm yer alırken Ahmet AYTAÇ,
Ahmet DALKIRAN, Aydın UĞURLU, Aysen
SOYSALDI, Ayşe Aslıhan ERGÜDER, Ayşe
OKUR, Burcu BAŞARAN, Emine NAS, Filiz
Nurhan ÖLMEZ, Gülizar ÇELEBİLİK, Hakan
ÇİLOĞLU, Pınar TOKTAŞ, Rengin OYMAN,
Serap ÜNAL, Valide PAŞAYEVA, Yıldız
GENÇ gibi 40’a yakın değişik üniversitelerde
çalışan sanatçının birer eseri de sergilendi.
İki gün süren kongre de Türk dokuma sanatı,
Türk işlemeleri, ebru, keçe, dantel, tasarım,
çömlekçilik, cam altı sanatı, çini gibi alanlarda
50 civarında bildiri sunuldu. İran, Azerbaycan
gibi ülkelerden de katılımcıların olduğu kongrenin kapanışında düzenlenen ve başkanlığını
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ’ın yaptığı değerlendirme panelinde, Kongre Genel Sekreteri Ahmet AYTAÇ “Turan yurdundan
Anadolu’ya gelen Oğuzların başkenti Konya’da
Selçuk Üniversitesi’nde bu kongrenin gelenekselleşerek devam ettirilmesi oldukça önemlidir. Türk milletinin genetik şifrelerinin işlendiği
nakışların aktarıldığı dokumaların bu kongre ile
anılmasına zerre-i katmer katkı sağlayanlara
başta Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman OKUDAN ve Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ olmak
üzere teşekkür ediyorum” dedi.
Kürsüye gelen bazı panelistler ise Türk sanatının, gelenekli sanatların ne denli zorlu
yollardan geçerek günümüze geldiğine, bu
alanda gerek gelenekli sanatların devamlılığı gerekse eğitim kurumlarında yapılması
gerekenlere değindiler.

42

Kürsüye en son gelen Azerbaycan MİRAS İçtimai Birliği Başkanı Dr. Fariz HALİLLİ tarafından
Ahmet AYTAÇ’a Azerbaycan ve Türkiye arasındaki gelenekli sanatlar anlamından yapılan
işbirliği faaliyetlerine sağladığı katkılardan dolayı bir şilt verilirken, Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi Birinci Visse Prizidenti ve Milli Tarih
Müzesi Direktörü Akademik Naile VELİHANLI da Ahmet AYTAÇ’a Milli İlimler Akademisi
Tarih Müzesi gümüş nişanı takdim etti.
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II. KONYA VİZYON
ÖDÜLLERİ
MARATONU BAŞLADI
Konya Vizyon Başarı Ödülleri 2.
senesinde sizlerle. 20 Temmuz 2011
tarihinde başlayan oylama 15 Ekim
2011 tarihine kadar devam edecektir. Başladığı günden beri büyük bir
ilgi gören anketin sonunda tüm firmalar, kişiler ve kurumlar, ticaret ve
48

siyaset hayatının başarılı isimleri halkın oylarıyla desteklenerek bu ödülle onurlandırılacaktır. Konya Vizyon
Başarı Ödülleri 2010 yılında 300.000
oy kullanımıyla bölgesel olarak yapılan en geniş katılımlı anket olmayı
başarmıştır. Medya F- Konya Vizyon
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Dergisi, Dedeman Otel’de yapılan
ödül gecesinde ve Kon Tv’nin canlı
yayınında, tüm iş dünyası ve bürokrasinin katılımıyla, anket sonucu halk
tarafından 1. liğe layık görülen adaylara ödüllerini takdim ederek Konya’da
bir ilk’i gerçeklşemişitir .

İNŞAAT DEKORASYON

2011 Konya Vizyon Başarı Ödülleri anketinde geçen yıl edindiğimiz
tecrübeler doğrultusunda, güvenlik
önlemlerini arttırmak adına bu yıl
ki anket çalışmamıza katılabilmeniz
için bir güvenlik kodu uygulaması
başlattık. Oylama sayfasına girdiğiniz an’da site sizden cep telefonu
numaranızı ve alttaki güvenlik kodunu girmenizi isteyecektir, GÖNDER
butonuna tıkladıktan sonra; cep numarnıza sms ile gelecek olan şifre
ile oylamaya katılma hakkı kazanmış
olacaksınız. Şifre almayan kişiler ankette oy kullanamayacaklardır. Aynı
şifreyle 24 saat boyunca sadece bir
kez ankete girerek oylamaya katılabileceksiniz ve bu şifreyi 15 Ekim

2011 tarihine kadar ki tüm oylamalarınızda kullanmak zorundasınız.
Aynı ıp sorgulamasında en fazla 3
farklı telefon numarasıyla oylamaya
katılabilirisiniz. Ip numarası sorgulamısının yanı sıra telefon numarsı
sorgulamasının da olduğu bu ankette güvenlik en üst düzeyde tutuldu.
Medya F Group - Vizyon Dergisi
ekibi olarak bu yıl ki oylamanın her
hangi bir şaibeye mahal vermemek ve
anketin güvenilirliğini en üst düzeyde
tutabilmek adına çözüm ortaklarımız
ile güvenlik önlemlerinin üst düzeyde
tutulduğu bir site hazırladık. Aylarca
çözüm ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz alt yapı çalışmaları, uzun
görüşmeler ve yeniliklerle beraber

en üst düzey güvenlik önlemleri altında ulusal medyanın maliyetinin fazla
olmasından dolayı kullanmdığı bir siistemi Konya’mıza kazandırıdık.
Halkın seçimi ile belirlenen Konya
Vizyon Başarı Ödüllerine güveniyoruz, Konya’ya güveniyoruz Konyalı’ya
güveniyoruz. Ve bu çıktığımız yolda
bundan sonra sadece Konya merkezi değil ilçe ve çevre il’ler Konya
Vizyon Dergisi’nin bir parçası olacak. Yerelden bölgesele geçiş 2012
itibarı ile gerçekleşecek.
Bu yıl 2.’si gerçekleşecek olan Konya Vizyon Başarı Ödülleri, Konya’nın
Oscarı olma yolunda. Geleneksel
ödül töreninizde Konya’nın gecesinde hep birlikte olmak üzere.
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ZİNDAN KALE
AHMEDEK VE
KONYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ’NE
TEŞEKKÜRLER
PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Zindan Kale, Konya’da Alaaddin Tepesi’ni çeviren İç Kale’den
ayrı, 1213’te inşa edildiği bilinen ve daha sonra I. Alaeddin
Keykubat’ın 1221’de yaptırdığı dış surun iç kısmında kalan
hisara verilen isimdir.

Yeri: Alaaddin Tepesi’nin batı tarafında, Zindankale mevkinde Meraşal İlköğretim Okulu ile arkasında yeni inşa edlilen Katlı Otopark’ın bulunduğu yerde idi. Kalıntılarının bir
kısmı Otopark’ın temelleri açılırken ortaya çıkmıştır. Esas
adı Ahmedek olup sonradan hapishane olarak kullanıldığı
için buraya Zindan Kale denmiştir.
İnşa Tarihi: Zindan Kale’ye dair bir kitabeye göre
1213’te inşa edilmiştir. Naîmâ, bu savunma yapısını Keyhusrev oğlu Sultan İzzeddin Keykâvus (1211-1220)’un
yaptırdığını yazmaktadır. Huart, 1891’de Konya’ya gelmiş,
Zindan Kale’yi incelemiş, bu hisarın yakınında bulduğu bir
kitabede 610/1213 tarihini görmüştür. Bu bilgi, Naîmâ’nın
haberini doğrular niteliktedir.
Yapılış Nedeni: Türkler Konya’yı alıp Alaaddin Tepesi’ni
çeviren surun içini tamamen iskân sahası haline getirmişler;
bunun sonucu olarak savunmasız kalan şehrin güvenliğini sağlayacak bir kaleye ihtiyaç hissetmişlerdir. Bu nedenle şehrin dış
kısmına, daha sonra İç Kale adını alacak olan eski suru kontrol
edecek yükseklikteki Ahmedek Kalesi, dış sur henüz yapılmadan önce inşa ettirilmiştir. Ahmedek, bir taraftan garnizon,
diğer taraftan zindan yani hapishane olarak kullanılmıştır.
50
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ZindanKalenin Tahmini Planı (Uzluk'dan)

Mimarî Durumu:

Bilgilerin tamamı
Osmanlı devri belge ve eserlerine dayanan
Ahmedek Kalesi’nin, Anadolu Selçuklu dönemindeki mimarî durumu bilinmemektedir.
Osmanlı döneminde zindan ve garnizon olarak kullanılan müstahkem bir yapı olduğuna
dair ilk kaydın tarihi evâhir-i Zilkade 971/
Nisan ortaları 1564’tür. Buna göre Ahmedek Kalesi’nin “Burgus” denilen burçları ile
Zindan ve Davul kuleleri bulunuyordu. Yine
bir Konya Şer’iye Sicili kaydına göre, kalenin
yerden oldukça yüksek olan zindan bölümünün bir demir kapısı, bu kapının iki tarafında,
“Eminlik-oğlu Kulesi” ve “İmam Kulesi” mevcut idi. Zemini ise, silah deposu idi. Ayrıca
buraya göherçile konmakta idi. Konya’da mîrî
hazine ile kıymetli eşyanın saklandığı kale de
Alaaddin Tepesi’ni çevreleyen İç Kale değil,
müstahkem bir konuma sahip Ahmedek idi.

Fatih ve II. Bayezid zamanında yapılan Konya vakıfları tahririnde Ahmedek’te darphane
olarak kullanılan bir yerin bulunduğuna işaret
edilmiştir. Ayrıca Kale dizdarı ile kethüdası
ve diğer görevlilerin burada çalıştıklarına dair
kayıtlar bulunmaktadır. Belgelerdeki bu bilgiler, Naîmâ’nın anlattıklarıyla benzerlik göstermektedir. Buna göre çevresinde hendek
bulunmakta, kaleye ahşap bir köprü ile geçilmektedir. Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde
Ahmedek Kalesi’nin zemini silah ve göherçile
deposu, birinci katı görevlilerin kaldığı ve kıymetli eşyanın saklandığı odalar, ikinci kat ise
hapishane, üstü kulelerin bulunduğu taras ol-

mak üzere en az üç katlı olduğu sonucuna varılabilir. Şehabeddin Uzluk, Niebuhr’un plânı ile
Zindan Kale’yi gördüğünü söyleyenlerden dinlediklerine bakarak bu yapının bir de tahminî
çizimini yapmıştır. Ancak bu şekilde, sur kulesi
yüksekliğinde bir yapı olarak gösterilmiştir. Fatih Sultan Mehmed tarafından tamir ettirilen
ve Gevale Kalesi’nin Ahmedek bölümünü
aratmayacak büyüklükte müstahkem bir yapı
olduğu anlaşılan Ahmedek Kalesi’nin gerçek
durumunu yansıtmaktan uzak görünmektedir.
Kesme Gödene taşından olan Zindan Kale
yıkılıp XIX. yüzyıl sonlarında inşa edilen bazı
mabet ve evlerin temelinde kullanılmıştır.
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Onarımlar ve Ortadan Kalkması: Konya Ahmedek Kalesi, XIX. yüzyıl ortalarına kadar şehrin en
önemli savunma yapısı idi. Bu nedenle daha Anadolu Selçukluları’ndan itibaren vuku bulan düşman
saldırıları sırasında şehrin savunulmasında önemli
yeri olan bu askeri yapı zarar görmüş olmalıdır.
Bilindiği üzere Baycu Noyan, Konya Kalesi’ni tahrip etmiş, Konyalılar, onun yıktığı surların gövdelerini ve burçlarını onarmışlar, Ahmedek Kapısı’nı
da içeriden örmüşlerdir. Bu sırada muhtemelen
tahrip edildiği ve onarıldığı anlaşılan Ahmedek
Kalesi, en büyük zararı Karamanoğulları’ndan
görmüştür. Osmanlılar’la Karamanoğulları arasında uzun süren savaşlar sırasında Karamanoğlu İbrahim Bey burayı yıktırmış, Fatih Sultan Mehmed
ise 1567’de tekrar yaptırmıştır.

Her şeyiyle 1766’da bile ayakta bulunan,
1842’de harabe haline gelen Zindan Kale’nin
1891 yılında güney kulesi dışında bir şeyi kalmamıştır. Mehmed Ziya’nın Konya’ya geldiği
XX. yüzyılın başlarında artık mevcut değildir.
Tanzimat döneminde başlatılan şehirlere modern bir görüntü verme anlayışı çerçevesinde
Konya’yı çeviren iç ve dış surla birlikte Zindan
Kale de ortadan kaldırılmış; Türkiye Selçuklula-

rının başkentinin tarihi özelliği yok edilmiştir.
Konya Büyükşehir Belediyesi katlı otopark inşaatı sırasında çıkan Zindan Kale kalıntılarını
koruma altına almıştır. Yapılanları görünce inanamayacaksınız. Müze olacak düzeyde ileri teknoloji ile muhafaza altına alınan Zindan Kale’nin
mutlaka ziyarete açılması gerekir.
Büyükşehir Belediye Başkanı dostum
Sayın Tahir Akyürek Bey’e teşekkürler.
FOTOĞRAF : AHMET ÇAKIR
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PROJE
KONU : AHMET AYTAÇ

İPEK HALI

KONYA AKŞEHİR’DE UYGULANAN
İPEK HALI PROJESİ
Türkmen boyları Anadolu’ya kadar olan
güzergâhlarındaki komşuluklarında rastladıkları ve geldikleri yerdeki mevcut kültürü
kendi içlerinde özümseyerek ince Türk sanat
zevkini yüzyıllar boyu devam ettirmişlerdir.
Halı, kilim gibi dokumalar tarihsel, sosyal ve
ekonomik boyutlarıyla Türk el sanatları içerisinde daima önemli bir yer edinmiştir .
Dokumacılıkta Konya oldukça önemli bir
merkezdir. Kültürel ve maddi önem taşıyan,
Konya bölgesinde de geçmişte büyük bir
potansiyeli olan dokumacılık maalesef günümüzde kaybolmaya yüz tutan değerlerin
başında gelmektedir. Hem geleneksel kül-

tür ögesi olarak, hem de dünya pazarındaki
büyüklüğü ile küçümsenemeyecek durumda
olan el dokumacılığını Konya ve civarında
yeniden canlandırmak, aynı zamanda da istihdam sağlamak adına gerçekleştirilen birkaç
proje öne çıkmıştır.
Günümüzde yaygı ihtiyacı dışında sanat ve
estetik kaygıyla da üretilen ipek halılar ise Osmanlı döneminde ipek-yün gibi karışık malzemeli olan istisnalar haricinde Türk dokuma
kültüründe ilk olarak tarihi ipek yolu üzerinde
yer alan İstanbul’un 65 km doğu uzantısındaki
sahil kasabası Hereke’de başlangıçta Fabrika-i
Hümayunu ile hayat bulmuştur.

1980 yılından itibaren ülkemizde alınan bir
dizi ekonomik kararlardan sonra uygulanmaya başlayan dış rekabete dayalı sanayi
politikalarına rağmen, ürün geliştirme ve
pazarlama stratejilerinin günün koşullarına
uygun hale getirilememesi, Hereke halıcılığının dış pazar bulma koşullarını olumsuz
yönde etkilemiştir. Hereke halısının yanı sıra
ve en önemli girdilerden biri sayılan Türk
ipekçiliğinin de yok olmaya başlaması, dünya el halı pazarındaki liderliğin başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine kaptırılma-

sına ve rekabet edilemez hale gelinmesine
yol açmıştır . Çıkış yolu arayan üreticiler ise
desen, malzeme ve kalitede yeni arayışlara
girmiştir. Konya ekonomisinin çeşitlendirilmesi, günümüzde içerisinde bulunulan sıkıntıların aşılması, gelecek adına yeni açılımlar
sağlanması için uygulanabilirliği olan projelere acilen ihtiyaç olduğu gerçeğinden yola
çıkarak, Selçuk Üniversitesi bu anlamda
önem arz eden birkaç projeye 2000 yılından bu yana koordinatörlük ve danışmanlık
hizmeti vererek öncülük etmektedir.
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2. AKŞEHİR, HEREKE
TARZI İPEK HALI ÜRETİMİ PROJESİ
Folklorun diğer önemli ürünlerinde olduğu gibi, halıcılıkta da
üretenler unutulmuşlar ve anonim bir kimlik içinde yitip gitmişlerdir. Hiçbir halının ustasının adı
belli değildir. Bilinen sadece yöresinin ya da dokumanın adıdır.
Bir kültür öğesinin herhangi bir
bölgede bulunması, onun oraya ait olacağı anlamını taşımaz.
Fakat bulunan kültür öğesinin
özellikleri, hangi sosyo-kültürel
çevrede oluştuğu ile o çevrede
neyi ifade ettiğini bize kolaylıkla anlatır. Bir kültür unsuru
sıklıkla nerede görülüyorsa ve
sosyo-kültürel hayat açısından
önemliyse, o kültür unsurunun
oranın eseri olduğu hakkında
yaygın bir görüş vardır.
Akşehir yaklaşık 30 yıldır ipek
halı üretiminde oldukça etkili
konuma gelen dokuma merkezlerinden birisidir. Hereke uzantılı
olarak başlayan üretim, neredeyse Hereke’yi geçecek seviyeye
gelmiştir. Yıllık ipek halı üretim
miktarının 500 metrekarenin
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Düğüm sıklığı dikkate
alındığında ipek halı üretiminde
yıllık 500 metrekarenin üzerinde
bir üretim kapasitesi azımsanamayacak bir rakamdır.
Akşehir’de uzun yıllardır özel
müteşebbisler tarafından,
dokuyuculara
evlerinde
Hereke tarzı ipek halı
üretimi yaptırılmaktaydı.
Akşehir’de üretilen bu
ipek halılar bir potansiyel olup, geliştirilecek

yeni bir üretim ve satış stratejisinin, girişimcilerle beraber bölge
ekonomisine yeni perspektifler
kazandıracağı düşüncesiyle yaklaşık 10 yılı aşkın süredir, bir proje
dâhilinde Halk Eğitim Merkezi ve
Akşam Sanat Okulu, özel sektör
işbirliği ile üretim yapılmaktadır .
İlçe merkezinde devam eden iki
büyük atölyede üretim hızla devam ederken, evlerde de oldukça ciddi rakamlara ulaşan tezgâh
sayısı ile ciddi bir dokuma merkezi halindedir.

Özel sektör akort ücret sistemine
göre atılan düğüm başına belirlenen rakam dâhilinde dokuyuculara daha kurs aşamasında iken
para ödemektedir. Kursa geliş
ve gidişleri servis ile sağlanan dokuyuculara, öğle yemeği de aynı
ortamında verilmektedir. Halk
Eğitim Merkezi tarafından atanan
öğreticinin eğitimi ve kontrolü
ile düzenli bir şekilde ipek halı
dokumacılığı devam etmektedir.
Verilen ücret ise piyasadaki diğer

imalatçı firmaların dokuyucularına ödedikleri miktarın yaklaşık
iki katı civarındadır. En küçük bir
dokuyucu hatasının emeği, malzemeyi israf etmesine yol açan, minik yanlışların bile telafi etmesi çok
zor olan ipek halılar ülkemizin dış
pazarda yüzünü ağartacak niteliklerde üretilmektedir.
Klasik Hereke ipek halı kalitesi 100x100 dür. Yani halının
10’cm lik eninde yan yana 100
adet, 10 cm’lik boyunda ise üst
üste 100 adet düğüm bulunur.

Akşehir’deki kurs bu manada kalitede sınırların çok ötesine geçerek düzenli ve sistemli bir çalışma
ortamının bulunduğu atölye tipi
üretim sisteminde standart kalitenin üzerinde düğüm sıklığı olan
üretimler yapmaktadır. 120x120,
160x160, 300x300 gibi kalitelerde ipek halıların üretildiği kursta
son iki yıldır 400x400, bir yıldır
da 500x500 gibi kalitede inanılmaz incelikte ipek halı üretimi
devam etmektedir.

Yılda yaklaşık 150 metrekare civarında ipek halı üretimi
gerçekleştirilmektedir. Bugüne
kadar üretilen en büyük ebatlı
ipek halının ölçüleri ise 400x600
cm’dir. Ayrıca atölyede tamamen
ipekten mamul kilim ve fonksiyonel kullanım alanı olmayan
dekoratif amaçlı, oldukça farklı
bir teknikle çift taraflı halı dokunmaktadır. Halının her iki tarafında da belirli bir hav yüksekliği
olan ilme uçları görülmektedir.
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Akşehir ipek halı dokuma merkezi günümüzde istikrarlı biçimde devam eden üretim atölyelerine örnek teşkil etmektedir. Yörede son
yıllarda özellikle düğüm sıklığı (kalite) konusundaki inanılmaz incelik ve
farklı tekniklerle yapılan imalat dikkat çekicidir. Sadece yöresel kültürün ve bölge insanının istihdamı için ticari bir kaygı bakımından değil,
Türk kültürünün önemli yapı taşlarından biri olan dokuma kültürünün
ve buradan ülke ekonomisine sağlanabilecek katkı açısından da bu tip
projeler çok önemlidir. Yerel yönetimler atölye sistemiyle üretim yapmak isteyen üreticilere imkân sağlama ve bölgelerindeki insanlarla tüccarları bir araya getirme konusunda daha hassas davranmalıdırlar.

Dokumacılık faaliyetinin yoğun olduğu (Ladik, Nuzumla, Karapınar
gibi) yörelerde üreticilere kooperatifleşebilmeleri için destek verilmelidir. Geçmişte kurulmuş ancak işlevliğini kaybetmiş kooperatiflerin eksik ve aksak yönleri tespit edilerek revizyona gitmeleri sağlanmalıdır.
Oldukça ciddi reklam kampanyaları ile öncelikle dokuma amaçlı yöreye turist çekebilecek yöntemler geliştirilmelidir. Konya’ya uluslararası
boyutta, her yıl tekrarlanacak şekilde, geleneksel hale getirilecek bir
halı fuarı mutlaka kazandırılmalıdır.

Dokuma merkezi olan Konya’da çeşitli müzelerde yer alan dokumalarında toplanacağı çok büyük bir dokuma müzesine ev sahipliği
yapmalıdır ki konum olarak Vilayet’in taşınması durumunda, vilayet binası müze için çok uygundur. Bu müze aracılığıyla ziyarete gelen yerliyabancı turistlerin oluşabilecek talepleri de Konya’daki müteşebbisler
tarafından karşılanabilecektir.
Pazara ucuz dokuma arz eden ülkelerle fiyat konusunda rekabet etmek
günümüz koşullarında pek mümkün değildir. Ancak imalatta en üst kaliteyi
yakalayıp, kalite rekabetini ve reklamını ön plana çıkaracak tedbirler mutlak alınmalıdır. Ekonomik kalkınmada projeler seçilirken kamuoyunun ve
devletin ilgili birimlerinin ittifak sağlayacağı alanlardan seçilmesi oldukça
önemlidir. Konya ve civarındaki dokuma bölgelerinin Akşehir örneğinde
olduğu üzere, böyle bir kabiliyete sahip olduğu görülmektedir.
Uzm. S.Ü. Selçuklu Arş. Mrk.
KONYA. aaytac@selcuk.edu.tr
ÖZTÜRK, İsmail, “Türkiye’de Gelişen Türk Halıcılığına İlişkin Bazı
Belgeler”, S.Ü.M.E.F. II. Ulusal Türk
El Dokumalarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri,
Konya, 1999, s.38.
KÜÇÜKERMAN, Önder, Hereke
Fabrikası, İstanbul, 1987, s. 47.
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AYTAÇ, Ahmet, Hereke Tarzı
Akşehir’de İpek Halıcılık, Akşehir,
2008, s. 78.
AYTAÇ, Ahmet ve ark., “El Dokumalarında İstihdama Yönelik
Kursların Yol Açtığı Yozlaşmalar ve
Örnek Birkaç Proje”, Gazi Üniversitesi I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Ankara, 24-26 Nisan 2008,
s. 34.AYTAÇ, Ahmet, a.g.e., s. 93.
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KONYA'DA RAMAZAN

ALİ IŞIK

ESKİ KONYA’DAN

RAMAZAN MANZARALARI
Konya’da hayatlı kerpiç evlerin çoğunlukta olduğu yıllarda, mekânın
olduğu kadar zamanın da gerçek
kahramanı olan Konyalı annelerin bir tekerleme gibi saydıkları
ramazana endeksli dinî takvimleri
“cemaziyelevvel, cemaziyelahir, ilk
namaz, orta namaz ve ramazan”
şeklindeydi. Bu itibarla Konyalı
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anneler mübarek üç aylara da, üç
ayların zirvesi ramazana da iki ay
öncesinden hazırlanırlardı. Bu irfan
sahibi kadınların dinî takvimlerinde
recep ayının neden “ilk namaz”,
şabanın ise niçin “orta namaz”
adını aldığı sorusunun cevapsızlığı
ise, sorunun –onlarca- ehemmiyetsizliğinden olsa gerekti. Zaman
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zaman zihnimi işgal eden bu sorunun cevabı, namaz ibadetinin,
recep ayının yirmi yedinci gecesi
vuku bulan miraç gecesinin hediyesi oluşu olabilir miydi acaba?
Konya’da ramazan ikliminin esintilerine daha on beş gün öncesinden, orta namazın on beşinci
gecesi olan Berat Kandili’nden

itibaren, tanık olunurdu. Konya
evlerinin ramazan katığının bir
kısmı çarşıdan temin edilirse de;
bunların önemli kısmı evde “giyinince hanım, soyununca arap
olan” Konyalı annelerce kotarılırdı. “Ümmeci (imece)” olarak bir
araya toplanan hısım akraba, konu
komşu kadınlar evlerinin ihtiyacı
olan erişteleri keser, şehriyeleri
döker, yufkaları adam boyu kayardı. Duruma göre kesilen koyun
veya koyunlarla ramazan etliğinin
hazırlanmasından sonra da ev
kaldırılır, iç duvarlar cilalanıp dış
duvarlar aşılanarak ramazan burcu
burcu ak toprak, aşı toprağı kokan
evlere buyur edilirdi.
Ramazan günlerinin bayram saatleri olan iftar sofraları diğer
zamanların akşam sofralarından
çok farklıydı. Bu farkı oluşturan
sofra müşterekliği, paylaşımcılığıydı. Sokağın, hatta mahallenin
muhtacı daha çok hatırlanıp iftara
buyur edilir, eş dost, hısım akraba
davetlerinin yanı sıra yakın komşular zaman zaman iftarlıklarıyla
bir araya gelip azık karıştırırlardı.
Ramazan davetleri ruhuna daha
uygun olduğundan Konya’nın
meczupları dahi bu güzelliklerden
mahrum bırakılmazlardı.

Konya’nın gülleri mesabesindeki bu meczuplardan günümüzde
tek Parsanalı Mustafa kaldı. Yaşı
doksanı geçen Mustafa da bitip
tükenmez bir giysi aldırma açlığına
düştüğü için avrtık kendisine lâkap
olan “Kapı camide ölü va, ölü va...”
duyurularından vazgeçti.
Belindeki tahta kılıcıyla her sabah
dükkânları ziyaret ederek fısıl fısıl okuduğu dualarla dükkânların
kapısını, penceresini, duvarlarını
sıvazlayıp afsunlayan Miyase’nin
oğlu... Konya çarşısının bu gülünün uğuruna inanan esnafın sayısı
az değildi. Bir ucunun çıkıntısını
kesip yontarak emzik şekline getirdiği bekeresinden (makarasından) sigarayı, ağzından bu emziği,
yüzünden de gülümsemeyi hiç
eksik etmeyen Bekereli Mustafa...
Konya çarşısının kısa pantolonlu
gülü Düt Selattin... Selahattin’in
başındaki hayalî butona parmağıyla basıp onu “düüt” diye öttürmeyen Konya çarşılısı kalmış
mıdır acaba? Ne bulursa üstüne
başına dolduran derbeder Silleli
İsmail... Göz göze geldiklerinin
varsa elindeki nesneden, olmadı
para isterdi. Vermeyene okkalı
bir küfür, olmadı bir tükürük...
Ancak, güleç bir yüz eşliğinde yapılan bu eylemden kimse alınmadığı gibi, bazıları onu bu duruma
özellikle düşürürdü. Onu tanımayanların iğrenecekleri bu gülü ke-

ramet ehli gören Konyalı sayısı az
değildi. Bir ayağı sakat gazelhan
Deli Veli... İstanbul Caddesi’nin
en renkli hamalı Tut Salma Helil...
Halil’i, elinden hiç bırakmadığı urganıyla daima göreve amade görürdünüz. Kalın kaba sesiyle güzel
güzel anlatan yahut ağır azam sırtındaki yükünü taşıyan bu adamı,
şakacı bir esnafın “Helil tut, salma!” haykırışı cin atına bindirirdi.
Bu sözü söyleyenin kondisyonu
iyi olmalıydı yalnız. Zira Halil’in
sırtından yükleri fırlatıp atmasıyla başlayacak uzun kovalamacaya
dayanabilmeliydi. Kızdığındaki naraları da meşhur olan Halil, aynı
zamanda bir Konya güvercinleri
uzmanıydı. Bastondan sazıyla ağzı
türkülü Bastonlu Hasan...
Çoğu insanın “deli” deyip geçivereceği bu insanları hakiki Konyalı
oldukça kale alırdı. Zaman zaman
bunları kızdırıp zevklenseler de
hiçbirini kırmayı akıllarının ucundan bile geçirmezlerdi.
Güller, otuz ramazanı da iftar davetsiz geçirmezlerdi. Geçmişte bir dostunun evinde gül iftarına tanık olan
bir tanışımız, bunların olanca döküm
saçımına rağmen bu iftara imrenip
kendisi de vermek ister. Bunların
başına (delibaşı) durumu iletir. Henüz ramazan başında oldukları hâlde
aldığı cevap şaşırtıcıdır:
- İnşallah seneye beyim, bu sene
doluyuz...

Bunları iftara alma dileği mutlaka
ramazan girmeden önce bildirilmelidir. Aksi takdirde ramazan
içinde bunları iftara çağırmanın
mümkünatı yoktur. Böyle anlarda
güllerin arasındaki telepatik iletişime de değinmeden geçemeyeceğim. İftarın nerede olduğunun
bunlardan birine söylenmesi yeterlidir. Akşama tekmili iftar verilecek evdedirler.
Meslek erbaplarını meşgul eden
iç çekişme ve kıskançlıklar Konya
gülleri için de ayniyle vakidir. Bu
vakıa onların iftar sofralarına dek
uzanır. Yemekler döküm saçım
yenir, kahveler çaylar da öylesine... Bütün ikramlardan sonra
bunları gönderme zamanı gelip
çatmıştır. Evi birbirine katma
meşgalesine düşmüş gülleri kapı
dışarı etmek her babayiğidin harcı
değildir. Birini kucaklayıp atsanız,
diğeri için döndüğünüzde bu içeri
girmiştir bile. Bu işi ancak delibaşı
gerçekleştirebilir. Delibaşının tren
sesi çıkarıp onun gibi ötmesiyle bütün güller birer birer onun
arkasında katar oluştururlar. Delibaşının tren taklidi sesleriyle bu
ilginç katar, oda kapılarının açılmasıyla da, evin bütün odalarına
girip çıkmaya başlar. Evin odaları
arasında cereyan eden bu turlamaların akabinde güller, ardına
kadar açılmış cümle kapısından
dışarı uğradıklarının farkına bile

varamazlar. Durumun farkına
vardıklarında ise kapı çoktan kapanmıştır artık.
O yıllarda oruca özenen çocuklar
da büyüklerinden müşfik destekler görürlerdi. Özellikle uzun yaz
günlerinde “tekne orucu” tutan
afacanlar, ancak birkaç “direk”le
iftarı karşılayabilirlerdi. Malum,
tekne genellikle ağaçtan oyulmuş,
bazen de tahtadan çakılmış bir
kaptır. Teknede yoğrulan hamur,
tandırda ekmek hâline geldikten
sonra da ısıranı marifetiyle hamurundan arındırılmış bu teknede istiflenirdi. Açlığı galip gelen afacan,
ekmek teknesinin bez örtüsünü
aralayıp aldığı ekmekle orucuna
bir direk vururdu. Büyüklerinin:
“Direk attığınız için sizin orucunuz
bizimkinden sağlam olur” hoşgörüsüyle afacan, günde birkaç kez
teknenin kulağını tutardı. Büyükleri gibi direksiz tutulan küçüklerin orucu ise, mutlaka evin bir
büyüğü tarafından satın alınırdı.
O yılların ramazanlarında çocukların önemli bir görevi de
kapı önünde iftar topunu bekleyip, topun atıldığından ev halkını
haberdar etmekti. Bu anlarda
elinde iftarlığı ile kapı önündeki
çocukların ağzından şu tekerleme eksik olmazdı:
- Ha topum ha, güm diyivir, zım
diyivir, iccacık mamaları ham
diyivir!
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KENT HABER

KONYA

ZAFER MEYDANI

Konya’nın en gözde mekânlarından biri olan “Zafer Meydanı” bizi peşinden sürükleyen mağazaları,
kafeleri ve çay bahçeleriyle ilgi odağı olmayı başarıyor. Aynı zamanda alışveriş ve eğlence sektörünün gözbebeği olan, yüzlerce insanı ağırlayan bu koca meydan, canlılığını ve sürekliliğini hiç yitirmiyor. Eğlenmek isteyenler veya arkadaşlarıyla hoş vakit geçirmek isteyenler için, her tarza uygun
kafe, restoran, giyim ve yaşama dair birçok şeyi bulabileceğiniz vazgeçilmez adres.
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KENT HABER
Özellikle gençlerin tercih ettiği bir mekân burası. Okul çıkışlarında ya da öğle aralarında fazlaca misafir ediyor bu koca meydan öğrencileri.
Ayrıca yeni üniversitelerin açılması da zaferdeki tükenmek bilmeyen canlılığa renk katıyor. Bu meydanındaki kafeler her sınıfa hitap etse de
Lise ve Üniversite öğrencilerini ağırlayan kefeler çoğunlukta.

Sağınızda Alâeddin’in yemyeşil manzarası, çay bahçeleri, neşeli sohbetler. Solunuzda sizi maziye götürecek eski kız ortaokulu. Tam manasıyla şehrin kalbinin attığı, şehrimize ekonomik ve sosyal açıdan da büyük katkıda bulunan bu güzide meydan sizleri bekliyor... Yıllardır
cazibesini yitirmedi Yaz sıcağından bunalıyorsunuz, evde canınız sıkılıyor, kıyafetleriniz eskidi…
Buyurun efendim Zafer’e...
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YAZI: ELİF AYDEMİR
FOTOĞRAF: ELİF AYDEMİR - YASİN MAÇ

İNŞAAT DEKORASYON

63

İNŞAAT DEKORASYON

İLÂHİ ULAK
ŞEMS-İ TEBRİZÎ
Araştırmacı-Yazar
Melâhat KIYAK ÜRKMEZ

Hz. Mevlana
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“Aşk odu evvel düşer ma’şuka, andan âşıka
Şem’i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi”
Şems-i Tebrizî’nin ayrıcalıklı hüviyetinin sırlarını anlamak istersek, bu sırların yansımalarını,
derûnunda dalgalanan, aşk okyanusunda çağlayan debisi devasa aşk ırmaklarında bulabiliriz
ancak. Zira ondaki aşk kudreti,
tahayyül sınırlarını zorlayacak kadar ufuk çizgisini aşmıştır. Böylesi
bir insanın kolay anlaşılması ya
da böylesi bir insanın çevresiyle tam bir uyum içinde olması
beklenemez elbette… Yaşadığı
devre göre sıra dışı özellikleri,
manyetik(çekici) kişilik yapısı,
zamanın geçerli tabularına ve
geleneklerine baş kaldırışı; çevresinde bulunan insanların kimi
zaman tepkisine, kimi zaman da
ilgisine sebep olmuştur. O, iç dinamizminde yaşadığı, aşk akışının
etkisinden dolayı, çoğu zaman
sermest bir halde yaşamıştır. Bu
yüzdendir ki, zaman zaman iç
dünyası ile dış dünyası arasında
uyum sağlayamamış, çevresindeki
bazı insanlar tarafından anlaşılamamış, ya da yanlış anlaşılmıştır.
Şems-i Tebrizî, insanlar tarafından anlaşılamadığının farkında
olmasına rağmen, kendisini anlatma çabasına düşmemiş, böyle
bir kaygı da taşımamıştır. O’nu
tanımlayan ve günümüze kadar
ulaşan kaynaklardan anladığımıza göre bazı konuşmaları bunun
ipuçlarını vermektedir. Şöyle ki,
gittiği yerlerde tekke ve medreselere uğramayıp, kervansaraylarda konaklamasının sebebi sorulduğu zaman, “Bizde o güç ve
kudret yok ki… Kendimi tekkeye
lâyık bulmuyorum. Tekke, pişip
olgunlaşmak, yetişip gelişmek
kaydında olanlar için yapılmıştır.
Ben onlardan değilim” demesi,
medreseye neden uğramadığı
sorulduğu zaman, “Tartışmalara girişecek adam değilim ben.
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Lafza göre meâlen mânâ versem
bahsedemem (Her sözün dışsal
anlamını versem, bu benim işim
değil yapamam). Kendi dilimce
tartışmalara girişsem gülerler,
kâfir derler (Hal diliyle konuşsam, bâtıni yorumlara (tevil) girsem anlamazlar ve bana dinsiz
derler, anlamında). Ben garibim,
garibin yeri kervansaraylardır”
demesi, kendine has, herkesin
anlayamayacağı bir hâl diline sahip olduğunu gösteriyor.
Şems-i Tebrizî alışık olduğumuz,
evliyâ, velî tiplemesine hiç benze-

Fuzuli

mez, çok farklıdır. Her sözü, her
davranışı insan tahayyülesini alt-üst
eder. Söz ve davranışları, insana,
kendi özeleştirisini yapmaya götüren fiillerle doludur. Gençliğinde
başlayan tatmin edilemez dost arayışı ve farklılığının farkedilmesi sebebiyle babası onun hâlini anlar ve,
“Allah-ü Tealâ, sana günlük bir arkadaş versin ki, evvellerin, âhirlerin
bilgilerini ve hakîkatlerini senin adına
izhar etsin. Hikmet ırmakları, onun
kalbinden diline aksın, harf ve ses
kıyafetine girsin, o kıyafetin rütbesi
de senin adına olsun” diye dua eder.
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Gerçekleşen bu dua, sekiz asırdır zuhur ediyor.
Hz. Mevlâna’nın kalbinden diline akıttığı hikmet
ırmakları harf ve ses kıyafetine girerek Şems
rütbesiyle bütün dünyada gönüller fethediyor
ve etmeye de devam edecek.
Şems-i Tebrizî’nin karakterinin oluşumunda ve
psikolojik özelliklerinin gelişmesinde, biyolojik
muhitinin karakteri nasıldı ve ne ölçüde etkili oldu, etki derecesini ve o devre hâkim olan
ruhun detaylarını ve müphem taraflarını tamamıyla bilemiyoruz. Prof.Dr.Ali Nihat Tarlan’ın
Şeyhî Divanını Tetkik’inde “Herhangi bir
sanatkârın hayat ve şahsiyetine dair malûmat
edinmek için, onun eserine müraacat en doğru yol” diye belirttiği gibi en doğru yol eserleridir. Ancak Şems-i Tebrizî’nin Makalât’tan
başka eseri yoktur. “Makalât” adlı eser, Şems-i
Tebrizî’nin bazı meclislerdeki sohbetlerinden,
Hz.Mevlâna ile aralarında geçen konuşmalardan, müritler ve inkârcılar tarafından sorulan
sorulara verdiği cevaplardan derlenmiş olan
bir kitaptır. Makalât, Şems-i Tebrizî’nin kendi el yazması değildir. Buna rağmen Şems-i
Tebrizî’nin karakter tahlilinde yararlanabileceğimiz kaynaklardan en önemlisidir.

-Konuşmalarının müridleri tarafından kaydedildiği ve kitaplaştırıldığı tahmin edilmektedir-.
Makalât’ın çevirisini yapan M.Nuri Gençosman,
Şems-i Tebrizî için, “Herkesçe bilinen hâlin aksine olarak, çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir
hakikat âşığı, mürşitlik mertebesine ermiş, ârif
bir yol gösterici” der. Bununla birlikte, fikirleri,
prensipleri, Mesnevî ile bağlantıları, gönül çekici
deyim ve terimlerindeki üslûp güzelliği bakımından Fars Edebiyatı ve filolojisinin bir hazinesi değerinde olduğunu ilâve eder.
Şems-i Tebrizî’yi yakından tanımış ve ona mürid olmuş olan Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled
ve eseri İbtidâ-Nâme, bize Şems hakkında
önemli bilgiler vermektedir. Şems’in bir diğer
canlı şahidi ise, Mevlâna’nın kırk yıl yakın hizmetinde bulunan ve Mevlâna’nın ölümünden
sonra vefat etmiş olan Sipehsalar’dır. Tabii ki en
önemlilerinden belge ve kaynak niteliğinde olan
Hz.Mevlâna’nın eserleri ve bu eserlerde sık sık
bahsettiği Şems ile ilgili bölümlerdir.
Hz.Mevlâna, Mesnevî ve Divan-ı Kebir’inin birçok bölümlerinde Şems’in hallerinden ve ona
olan hayranlığından sık sık bahseder.

Bu bilgiler ve beyitler en sağlam kaynaklardır.
Makalât’ı, Hz. Mevlâna’nın, Sultan Veled’in ve
Sipehsalar’ın eserlerini sahih kaynak olarak ele
alıp, bu bilgilerin ışığında yola çıkarak Şems-i
Tebrizî’yi tanıyabiliriz. Satır aralarında yakaladığımız coşkunluklara parmak basarak; zâhiri
ilimlerde zirveye ulaşmış bir müderrisi, bilginler
bilginini önünde diz çöktürerek öğrenci yapan,
geleneksel tasavvufa başkaldıran, anlaşılması
güç davranışlara götüren Şems-i Tebrizî’nin esrarlı kişiliğini çözebiliriz.
Kimdi bu celâlli, sivri dilli, garip, tahammül edilmez, esrarengiz adam? Neye inanıyordu ve ne
istiyordu? Hz.Mevlâna gibi bir bilgi cevherinin
şahsında, o bilgi cevherinin aracılığı ile bütün
dünyaya anlatmak istediği sır neydi? İnsanlığa
nasıl bir mesaj, nasıl bir, “İnsan-Allah” ilişkisi öğretmek istiyordu? İnancın zirvesinden,
Hâkîkât’in özüne ulaşan müstesna tefekkür insanı Şems-i Tebrizî’yi okurken, onunla hemhal
olmamak mümkün değil. Hiç farkında olmadan,
onun gizemli dünyasının eşiğinden adım attığınızı hisseder, özellikleriyle dolar, âdeta tılsımlı
bir âleme girip büyülenir, içinde bulunduğunuz
zamanın dışına kanatlanıp, onun muhteşem
dünyasına yelken açarsınız.
O’nun kişilik çemberine girmeye, aşk taşıran
terennümlerine ortak olmaya, onunla yanmaya,
onunla coşmaya, onunla savrulmaya, ölümde
ölüm(süz)lüğü onunla bulmaya, aşkın kanatlarında onunla yükselmeye var mısınız? Varsanız
eğer VİZYON DERGİSİ’nin önümüzdeki sayılarında, İlâhi aşkın canlı remzi, fırtınalı ateş yalımı
Şems-i Tebrizî ile birlikte yollara düşelim. Çocukluğundan başlayarak, sır oluşuna kadar, onun
yoldaşlığında, onunla hemhâl olalım.

EYVALLAH! YÂ! HÛ!
AŞKINIZ CEMÂL OLSUN!
GÖNLÜNÜZ
O AŞKLA DOLSUN!
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KÖŞE

ERKEKLER

PEMBE SEVER
Ama itiraf edemezler; pembe insanlara yumuşaklığı çağrıştırdığı kadar
aslında canlılığı ve mutluluğu da çağrıştırır. Bu cümlede de geçen yumuşaklık kelimesinden dolayıdır ki, erkekler pembeyi tercih etmezler, ama
vazgeçemedikleri kadınlardan vazgeçememe nedenlerinden biri aslında
bir düşünseler kadınlardaki pembe ruhudur.

GÜLSÜM YARTAŞ
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Pembe ruhu sadece içinde adı
geçen rengi barındırmaz, gerçekten de başka bir olaydır.
Pudralar, renk renk çantalar,
ayakkabılar, güzel kokular, renkli
makyaj malzemelerinin yanı sıra,
yaşama katılan canlılık, sıra dışı
fikirler, başarı, üretimsellik, bir
hayat felsefesidir bile diyebiliriz.
Erkekler için aslında sorun tam
da burada başlar. Demek istediğim şu ki, pembe ruhun yalnızca renkli kadınsal özellikleri
içermediği aynı zamanda başarıyı getiren kişisel niteliklerin de
bir parçası olduğu, kadının bir
özne olduğu anda erkek, iktidarını tehdit altında hisseder.
Etkisi farklı farklı olsa da her
kadında bu ruh vardır. Aslında
şu iyi ayırt edilmelidir. Erkeklerin zannettiğinin aksine kadınlar
bunları erkekler için yapmazlar,
her kadın önce kendisiyle barışık
olduğu için kendisini sevdiği için
bunları yapar, erkekler ise ışığa
uçuşan pervaneler gibi gözlerini
kamaştırarak bu çekim kuvvetine
girer. Kadınlar kendi halinde işiyle
gücüyle uğraşırken, kendilerinde
eksik olan bu rengi tamamlamak
için erkekler, özel ya da sosyal ilişkilerinde mutlaka bir kadının varlığına gereksinim hissederler. Bir düşünün hiç kadının olmadığı bir işyeri
ne kadar da sıkıcı ve kısır olacaktır.
Tabi ki erkekler bu fikre katıldıklarını itiraf edemeyeceklerdir.
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Şirketler artık kadın yöneticilerle çalışmayı tercih eder oldu.
Bunun sebebi kesinlikle kadınların evlerindeki gösterdikleri
titizliği, kendi hayatlarındaki
zarafeti ve inceliği, organizasyon yapma ve doğru karar alma
yeteneğini, olumlu insan ilişkilerini, azmi, gayreti, başladığı işi
sonuçlandırma yetisini, birden
fazla şeyi düşünüp, çözüm üretme yetisini, en önemlisi keskin
zekâlarını işyerlerinde de uygulamalarını erkelerin fark etmiş
olmasıdır. Ve artık erkeklerin
bunu itiraf edip, etmemelerinin
de bir önemi kalmamıştır.
Bu ahvalden erkekler de memnundur ama bunu dile getiremezler, yıllardır süregelen iktidarlarını
artık kadınlara kaptırmış olmanın
acısıyla bunu hep inkar ederler.
Kadınlardaki kendine güven zaman zaman onları rahatsız etse
de onların düşünemediği projeleri düşünüp hayata geçirdiğimiz
için susup seyretmekle yetinirler.
Sıra dışı fikirlerin kadınlardan
çıktığı gibi, bu projeleri hayata geçirmede de kadınlar daha
hızlı hareket eder.

Erkeklere projeyi anlatırsınız onlar kavrayıp uygulamaya geçirinceye kadar siz çoktan ya uygulamışsınızdır ya da başka bir çözüm
yolu bulmuşsunuzdur. Onlar da
bunun farkında oldukları içindir
ki bizlere hak vermek zorunda
kalırlar. Kazandığı başarılara imzasını atamayan kadınlarda vardır.
Genellikle aile şirketlerinde her
işi yüklenip adı projenin sonlarına sırf yazılmamış denmesin diye
eklenen kadınlardan bahsediyorum. Bu ayrıca bir yazı konusu
olmakla birlikte kadınlara fırsat
vermeyen erkeklere gönderme
yapmak için değinmek istedim.
Özel hayatlarında da erkekler
kadınlardan vazgeçemezler, vazgeçseler bile yine bir pembe ruh
yani başka bir kadın için yaparlar
bunu ve hayatları onlar farkında olmasa da bu rengin peşinde
koşmakla geçer. Onlar bu koşuşturma içerisindeyken ise kadınlar
keskin zekâları ve analitik düşünme becerileri ile daha fazla yol
kat ederek daha büyük başarılara
sahip olma yolunda hızla ilerlerler. Ve şimdi nasıl inkar edebilirler
pembe sevdiklerini...
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EĞİTİM

66YENİ BURS

"TEV’İN YURT DIŞI BURSLARIYLA
66 BAŞARILI GENÇ DAHA
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE
ADIM ATACAK"
Türk Eğitim Vakfı ile bu yıl 66
başarılı öğrenci daha, yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas yapma şansı yakaladı.
Türk Eğitim Vakfı’ndan (TEV) 20112012 öğretim yılında yurt dışı yüksek lisans
ve üst ihtisas bursu almaya hak kazanan 66
yeni bursiyer, TEV Mütevelli Heyeti Başkanı
Rona Yırcalı, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
M. Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri, başarılı
bursiyerler, bağışcılar ve TEV Gönüllüleri’nin
katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı. TEV’in
bursuyla halen ABD, İngiltere, Almanya ve
Fransa’daki çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve üst ihtisas yapma şansı yakalayan 97
başarılı gence, 2011- 2012 öğretim yılında
66 yeni bursiyer daha eklendi.
TEV’in kuruluşundan bu yana geçen 44 yıl
içinde 185 bin gence eğitim desteği sağladığını belirten Ömer M. Koç, halen TEV
burslarıyla yurt içinde 8 bin 750, yurt dışında
da 97 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. 1969 yılından bu yana da başarılı gençlere yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas
bursu verdiklerini belirten Ömer M. Koç, bu
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yıl katılacak öğrencilerle birlikte 2011-2012
öğretim yılında yurt dışında 166 gencin TEV
burslarıyla eğitim alacağını vurguladı.
TEV’in, üst düzey yönetici, bilim adamı, sanatçı, yani Türkiye’nin geleceğini kuracak liderler yetiştirmek hedefiyle başlattığı yurt dışı
burslarından bugüne kadar 1309 gencin eğitim şansı yakaladığını belirten Ömer M. Koç,
“Bugün Türkiye’nin geleceğinin daha da parlak
olmasını sağlayacağına inandığımız yurt dışı
bursiyerlerimiz için buradayız. Bu yıl yurt dışı
bursunu almaya hak kazanmış, 66 yeni genç
arkadaşımız daha yanımızda” diye konuştu.
Ömer M. Koç’un verdiği bilgiye göre;
66 yeni bursiyerin 5’inin tüm giderleri, TEV’in
öz kaynaklarından karşılanacak. Diğer gençlerin bursları ise TEV öz kaynaklarının yanı sıra
eğitim için gittikleri ülkelerin resmi kuruluşları
veya sivil toplum kuruluşları katkılarıyla verilecek. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
M. Koç, konuşmasını, basın toplantısına
katılan yeni 66 yurt dışı bursiyeri için
verdiği “ Gelecekte de toplumdan aldığınız bu desteği, topluma aktarmayı görev
bilerek ülkemizin kalkınmasına yardımcı
olunuz “ öğüdüyle tamamladı.

KONYAVİZYON ◆ TEMMUZ 2011

TEV üst yönetimi ve yeni bursiyerlerin yanı
sıra TEV’in çalışmalarına katkıda bulunan
bağışçıların da katıldığı toplantıda, eğitimleri
sırasında başarı sağlayan yurt içi bursiyerlere
de plaket verildi.
Bu yıl yurt dışı bursu alan başarılı gençlerden,
TEV kaynaklarından ABD’ye 3, İngiltere’ye
2, TEV-British Chevening müşterek burslarından İngiltere’ye 3, TEV-DAAD müşterek
burslarından Almanya’ya 40, TEV Fransız
Büyükelçiliği burslarından Fransa’ya 11, TEVTOFAŞ burs fonundan İtalya’ya 3, TEVTÜSİAD burs fonundan ABD’ye 1, TEVGarring Vakfı burs fonundan Danimarka’ya
1 genç gönderilecek. Dr. Orhan Birman burs
fonundan ise ABD’ye 1, İngiltere’ye 1 olmak
üzere 2 genç tıp doktoru araştırma çalışmaları yapmak üzere bursla eğitim görecek.
TEV, Türkiye’nin geleceğini kuracak liderler
yetiştirmek üzere, 1969 yılından bu yana yurt
dışında yüksek lisans ve doktora bursları veriyor. Bugüne kadar 1309 gence yurt dışı bursu
sağlayan TEV, eğitime gönül vermiş bağışçılar
ve vakıf çalışanları ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici, bilim adamı ve sanatçıların yetişmesine destek oluyor.

EĞİTİM

TEV YURTDIŞI
BURSLARI
HAKKINDA

TEV-The British Chevening İngiltere Bursları:
Türk Eğitim Vakfı, 1990 yılından bu yana British Chevening
ile İngiltere’de master öğrenimi
için müşterek burs veriyor. Bursiyerlerin giderleri her iki kurum
tarafından %50’şer oranda karşılanıyor. Bugüne kadar 279 başarılı Türk genci burstan faydalandı.
Burslar, mühendislik, ekonomi ve
sosyal alanları kapsıyor. 2011–
2012 öğretim yılında 3 genç bu
burstan faydalanacak.

TEV-DAAD
Almanya Bursları:

Türk Eğitim Vakfı, 1998 yılından
itibaren Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte
Almanya’da Ekonomi, işletme,
teknik ve sosyal alanlarda müşterek burs veriyor. Bursiyerlerin
giderlerinin %50’si DAAD, %50’si
ise TEV tarafından karşılanıyor.
Bugüne kadar 325 başarılı Türk
genci burstan yararlandı. 2011–
2012 öğretim yılında da 40 genç
burstan faydalanacak.

Bugüne kadar 72 genç bu burstan yararlandı. 2011–2012 öğretim yılında ise 11 genç burstan yararlanacak. Bursiyerlerin
giderlerinin %50’si TEV, %50’si
ise Fransa Hükümeti tarafından
karşılanacaktır.

TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursları:

Danimarkalı Karl Johannes Garring ve Türk eşi Zahide Zehra
Garring’in vasiyeti doğrultusunda Danimarka’da kurulan
Garring Vakfı’nın gelirleri TEV’e
aktarıldı. Bu fondan, 1996 yılından itibaren Danimarka Teknik
Üniversitesi’nde teknik alanlarda mastır öğrenimi için burs
veriliyor. Bugüne kadar 19 genç
burstan yararlandı. 2011–2012
öğretim yılında da 1 genç burstan
yararlanacak.

TEV Japonya Bursları:

Türk Eğitim Vakfı ile Uluslararası
Japon Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1986
yılından itibaren her yıl TEV’in
önerdiği gençlere bu üniversiteden karşılıksız burs temin ediliyor.
Bugüne kadar 13 genç burstan
yararlandı.

Tıp Fakülteleri ve Eğitim Hastaneleri tarafından aday gösterilen
başarılı, uzman tıp doktorlarına;
Batı Avrupa, ABD ve Kanada’da
üst ihtisas, doktora ve araştırma
çalışmaları için burs veriliyor. Bugüne kadar 57 genç tıp doktoru
burstan yararlandı. 2011 yılında 2
genç tıp doktoru daha seçilmiştir.

TEV-Tofaş-Fiat
İtalya Bursları:

TEV-TOFAŞ-FİAT arasında 2009
yılında yapılan anlaşma gereği
İtalya’da burs verilmeye başlanmıştır. Geçen iki yılda 4 gence
İtalya’da burs imkanı sağlanmıştır.
Bu yıl seçilen 3 genç daha İtalya’ya
gönderilecek. Bursiyerlerin tüm
giderleri FIAT Burs fonundan karşılanacaktır.

TEV-TÜSİAD Bursları:

TEV-TÜSİAD arasında bu yıl yapılan anlaşma gereği yurt dışında
burs verilmeye başlanmıştır. Bu
yıl seçilen 1 genç ABD’ye gönderilecek. Bursiyerlerin tüm giderleri TÜSİAD Burs fonundan
karşılanacaktır.

TEV YURTİÇİ
BURSLARI
Yurt dışı Tıp BurslarıTEV-Fransa Büyükelçi- Dr. Orhan Birman burs HAKKINDA
liği Fransa Bursları:

fonu: Türk tıbbının seviyesinin

Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Büyükelçiliği arasında yapılan anlaşma gereği
2004 yılından itibaren Fransa’da yüksek lisans bursları veriliyor.

yükseltilmesine katkıda bulunmak
amacıyla 1996 yılından bu yana,
Türkiye’de ihtiyaç duyulan temel
bilimler ve uygulamalı alanlarda,

Bugüne kadar yurt içinde 185.000
burs veren Vakıf ’tan sadece
2010-2011 öğretim yılında 8.750
öğrenci burs alıyor. Her öğrenci
bağlı bulunduğu öğretim kurumu aracılığı ile TEV’in burs şartları doğrultusunda seçiliyor. TEV
burslarından yararlanmak isteyen
öğrencilerin 1-31 Ekim tarihleri
arasında TEV’in web adresi olan
www.tev.org.tr’den form doldurmaları ve öğretim kurumlarına
teslim etmeleri gerekiyor.
TEV ilkleri başlatan bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’de
ilk defa geleceğimizin liderlerini
desteklemek üzere, 2007 yılından itibaren Vakfın 40. yılı vesilesiyle 40 gence “TEV Üstün
Başarı Bursu” verdi. Halen 166
öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu
alıyor. Üstün Başarı Bursiyerleri,
LYS’de ilk 2000’e giren ve liderlik
vasıfları olan öğrenciler arasından
seçiliyor. TEV, Üstün Başarı Bursu
sayısını her yıl artırarak devam ettirmeyi ve Türkiye’nin geleceğine
yön verecek bu gençlerin en iyi
şekilde yetişmelerine destek olmayı hedefliyor.

TEV yurt içinde Atatürk ilke ve
devrimlerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan meslek lisesi, üniversite, mastır ve doktora
öğrencilerine burs veriyor.
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BEYZA ÇOKTOSUN

Mekanların dekorasyonunda aydınlatma en az diğer öğeler kadar önemlidir. Öncelikle yaşam alanları belirlenmeli,
hangi ortamda hangi işlevlerin yapılacağı tespit edilmeli ve ondan sonra uygun ürün seçimi yapılmalıdır. Doğru mekanda doğru ışık kullanılmalıdır. Doğru aydınlatmanın mekanlarımıza kazandırdıkların daha önceki yazılarımızda
bahsetmiştik. Başlıcalar; dekorasyona canlılık vermesi, evi renklendirmesi, mekanlardaki hataları örtmesi ve ön
plana çıkarmak istediğiniz objeleri vurgulamasıydı.

Aydınlatma, mekanda hem dekorasyonu hem
de ihtiyaçları tamamlar. Aydınlatma bir dekorasyonda yer alan ilk ve son aşamadır. Mekanda
hem dekorasyonu hem de ihtiyaçları tamamladığı için sadece fonksiyon olarak düşünülmemeli,
özenle seçilmiş dekorasyonların devamı olarak
görülmelidir. Evinizin ambiyansını yaratıcı aydınlatma tasarımları ile değiştirebilirsiniz. Yaşam
alanınızın tüm havasını değiştirmek için tek bir
aydınlatma elemanı ve onun mekanda yaratacağı
ışık oyunları yeterli olabilir.
Avize ve aydınlatmada da tıpkı dekorasyonda olduğu gibi her sene birçok yenilik oluyor. Tasarımlar değişiyor, yeni teknolojiler ortaya çıkıyor.
2011 yılında aydınlatmada yeni trendler nelerdir?
2011 yılı ile markaların ve tasarımcıların bu yıl için
yarattıkları tasarımlarda belirlenmeye başladı... Ay-
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dınlatma sektörü minimalist dokunuşlara teslim
durumda...Farklılık artık herkesin istediği bir şey
haline geldi... Herkes farklı, herkes tek olsun istiyor... Bu konuda devreye iyi tasarlanmış avize ve
aydınlatma ürünleri giriyor.
Bununla doğru orantılı olarak da tasarımcılar
hızlarını kesmeden çalışmaya ve farklı tasarımlar
çıkarmak için çabalamaya devam ediyorlar...
Aydınlatma dünyası da abajurdan aplik aydınlatmaya kadar her alanda kendini süratli bir şekilde
değişime ve yenilenmeye açık ve hazır tutması ile
devamlı olarak bizleri şaşırtıyor... Özellikle renkli
tasarımları ile ön plana tasarımcılar da bu sezon aydınlatma dünyasına da el atmış gibi görünüyor. Bu
harika tasarımlar yaşam alanlarımızı renklendirmeye hazır halde. 2011 ile beraber aydınlatma moası
artık tamamen marjinallik üzerine kuruluyor. Kullanmaya cesaret edemediğiniz, sizi gerçekten farklı
kılacak bu tasarımlar sayesinde evinizi ve ofisinizi
minimalistliğin çağdaş ışığı ile aydınlatacaksınız. Tasarım gücü ağır aydınlatmalar bu sezon en öne çıkan modeller arasında... Sizde bu ilginç aydınlatma
dünyasına bir göz atarak ve yaşam alanınızı farklı
ışık oyunları ile hareketlendirebilirsiniz. Her tarz
dekorasyona uygun aydınlatma ve avize yelpazesi
mevcuttur. Bunlar kendi içlerinde çok çeşitli modellere ayrıldıkları için mekanda bulanan diğer elemanlara, mobilya, halı gibi eşyalar ile birlikte karar
verilmesi en doğrusudur.
Modern bir mekan ise; Modern avizelerde tasarım oldukça önemli hale geliyor.
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Renkli camlar ve krom avizeler ön plana çıkıyor.
Tavandan aşağıya inen krom toplar, üfleme cam
balonlar bu sene çok kullanılacak. Yine tavana sabit plafonyer avize grupları ise verdikleri hoş ışık
ile bu sene de sıkça kullanılıyor.
Klasik veya dömi-klasik bir mekan ise;
Son zamanlarda kristal, şatafatlı ürünler yeniden
ön planda, klasik olan bu modeller sıkça tercih
edilmeye başlandı. Bu ürünlerde en çok bronz,
bronz üzeri altın kaplama, krom malzemeler kullanılmakta. Pirinç kullanımı ile mükemmelleştirilen bu tarz avizeler doğru kullanımları ile salonlarımıza gereken ihtişamı kazandıracak.
Diğer ön planda olan ürün ise cam avizeler.
Avizenin doğduğu yer olan İtalya’nın murana
camı avizelere hak ettiği değeri bu sene kazanıyor. 2011 yılının rengârenk modasına renk
renk camlar ile uyum sağlayan avizeleri bir çok
mekana görkem kazandırırken göreceğiz. Aydınlatmada yeni trendlerden bahsederken kullanım şekilleri de önemli hale geliyor, göz yormayan soft ve gizli kullanılan ışıklar ve bunları
bütünleyen avizeler. Bu kullanımları ışık tavan
sistemleri adı altında toplayabiliriz. Bu sistemde ise led aydınlatma ve fiber optik aydınlatmalar tercih edilmektedir.
Bu yöntem ülkemizde ve dünyada birçok alanda kullanılan yeni uygulamalardan biridir. Yalın
tasarımları ön plana çıkaran bu teknik sayesinde akla gelebilecek her mekanda sıra dışı çözümler üretilebilir.
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SAĞLIK

EN ŞİŞMAN İL

KONYA

KONYA’ DA HER 10 KİŞİDEN 7’Sİ ŞİŞMAN

BU BİRİNCİLİĞİ İSTEMİYORUZ!

Tüm dünyada obezite artık bir
hastalık olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de bu hastalığa yönelik tedavi yöntemleri ve
önlenme çalışmaları hız kazanmıştır. Konya İl Sağlık Müdürlüğü
olarak bizlerde bu konuya gereken ilgi ve önemi göstermekteyiz. Üzülerek belirtmek istiyorum ki TURDEP–II (Türkiye
Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar
Prevalans Çalışması-II) çalışması
sonuçlarına göre İç Anadolu
bölgesinde erkeklerin %16,6’
sı, kadınların %70,9’u şişmandır.
Şişmanlık oranına bağlı olarak di-
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yabet, kalp damar rahatsızlıkları,
hipertansiyon vb. rahatsızlıklarında görülme sıklığı %50 oranında artmaktadır.
TEKHARF (Türk Erişkinlerinde
Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri) çalışması sonuçlarına göre
Türkiye’deki illerin kilo ortalaması 86,44 olup, 95,33 ile Konya ilimiz birincidir.
Şişmanlık ortalamasının yanı sıra
illerin bel çevresi ölçüm ortalamaları 97,82 cm olup Konya ilinin bel çevresi ortalaması 108
cm dir. Bel çevresinde 102 cm
ve üzeri özellikle kalp hastalıkları açısından yüksek risktir.

SAĞLIK
TURDEP–II çalışması sonucunda Konya
ilinde bulunan her 10 kişiden 7’sinin şişmanlık sınırlarına yaklaştığı belirlenmiştir. Bu bilgiler göstermektedir ki ilimizde
obeziteyle ilgili önemli bir risk söz konusudur. Obeziteye karşı il genelinde gerekli
tedbirlerin alınması kaçınılmaz olmuştur.
Bu sebeple müdürlüğümüz tarafından, ilimizdeki paydaş kurumların temsilcilerini
de bünyesinde barındıran Konya Yeterli
ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam
Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul her dört

ayda toplanmakta ve obezite konusunda
kurumlar bazında, il genelinde yapılması
gereken çalışmalar ve etkinlikler hususunda çeşitli kararlar almaktadır. Bu bağlamda
Konya İli Yeterli ve Dengeli Beslenme ve
Hareketli Yaşam Kurulunun ikinci toplantısı İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ömer ÜNSAL
başkanlığında, 16 üyenin katılımıyla Konya
İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda
yapılmıştır. Kurulda obezite konusunda
farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin yapılmasına, yapılan etkinliklere

tüm kurul üyelerinin katılmasına, yeterli
ve dengeli beslenme, hareketli yaşam
konularında halkın her kesiminin bilgilendirilmesi amacıyla eğitimlerin
sürekliliğinin sağlanmasına ve obezite
konusunda farkındalık oluştuvrulmasına karar verilmiştir.

KONYA YETERLİ VE DENGELİ BESLENME,
HAREKETLİ YAŞAM KURULU KARARLARI
I Yeterli ve dengeli beslenme, hareketli
yaşam konularında farkındalığı artırmak
amacıyla konu ile ilgili etkinliklerin, özellikle “sağlıklı beslenme çadırı” etkinliğinin
yaygınlaştırılması,
II Obezite ile mücadelede kişinin vücut
komposizyon değerlendirmesinin konu
ile ilgili farkındalık oluşturması yönünden
önemli olması nedeniyle; vücut komposizyon analizi yapılması için gerekli ekipmanların hastanelerde kullanımının yaygınlaştırılması,
III Okul kantinlerinde hazır aromalı
içecekler yerine tane ile meyve satışının
artırılmasının önemine yönelik okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere,
kantin yönetici ve çalışanlarına eğitimler
düzenlenmesi,
IV Okulların kantinlerinin denetlenmesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü tarafından
yeni bir düzenlenme getirilmesi için çalışmalar yapılması, kantin ihale şartnamelerinin gözden geçirilmesi,
V Obeziteye dikkat çekmek amacıyla yeterli ve dengeli beslenme, hareketli yaşam

konularında tüm resmi kurum ve kuruluşların hizmet araçlarının arka yüzlerinin
konu ile ilgili dikkat çekici sloganlarla one
way (delikli) giydirilmesi,
VI Bisiklet yollarının mevcut kilometrelerinin artırılması, aktif olarak ve mevcut
amacı dışında kullanımının önlenmesi,
VII 10.12.2010 tarihinde alınan kararlardan 4. madde olan “Obezitenin önlenmesi
ve hareketli yaşamı desteklemek amacı ile
Belediyelerin oluşturduğu parklardaki yürüyüş ve aletli egzersiz alanlarının mevcut
sayılarının arttırılması, bu alanlar içerisindeki egzersiz aletlerinin sayısını artırarak
(egzersiz aletlerinin kullanımının ve kişiye
etkisinin belirtildiği tabelaların bulunması)
sürekli bakımlarının Belediye Başkanlıklarınca yapılması (İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları)” uygulanmasının sağlanması,
VIII 7. Maddeye istinaden belediyelerle işbirliği içinde egzersiz aletlerinin kullanımın ve kişiye etkisinin belirtildiği bir
kullanma talimatının hazırlanması için komisyon oluşturulması, hazırlanan kullanma talimatının park ve bahçelerin uygun
yerlerine asılması,

IX Yeterli ve dengeli beslenme, hareketli
yaşam konularında etkinliklerinin artırılması
ve yapılacak olan tüm etkinliklerin paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmesi,
X Konya Ticaret Odası aylık
meclis toplantısında, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, İl Emniyet Müdürlüğünü
çalışanlarına, KOMEK kursu katılımcılarına obezite konusunda
farkındalık oluşturmak amacıyla
seminer düzenlenmesi.

73

SAĞLIK

OBEZİTE
BUGÜNÜN FİZİKSEL SORUNU,
GELECEĞİN ÖLÜM NEDENİ
Şişmanlarda kansere olan eğilimde normal bireylere
göre gözle görülür bir artış gözlenmektedir

Bayındır Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı H.Pınar
Kural, Avrupa’da özellikle İngiltere’de, dünyada da ABD’de
artışın inanılmaz boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, son
dönemde yapılan araştırmalara göre şişmanlık oranının ülkelere göre değişmekle birlikte % 10-30 arasında olduğunu belirtti. Şişmanlığın hızla artmasının nedenleri arasında
teknolojinin ve bilimin ilerlemesi, artan ekonomik refah
düzeyinin insanların daha rahat ve hareketsiz yaşama itmesinin sayılabileceğini belirten Kural, buna gıda alımının
hızlı ve daha yağlı olması da eklenince şişmanlığın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ülkemizde de tablonun pek farklı
olmadığını belirten Kural, “ülkemiz insanının hamur işi ve
tatlıya olan bağlılığı açısından tarihsel bir geçmişinin olduğu
hesaba katılırsa gelecekte ciddi bir şişman popülasyonu ile
karşı karşıya kalacağımız kesindir” dedi.
Obezite küresel boyutta bir halk sağlığı sorunu ve ekonomik bir problemdir. Günümüzde aşırı kilo (şişmanlık) ve bunun oluşturduğu sağlık
sorunlarındaki artış, küresel sağlıksızlığa en büyük katkıyı sağlayan kötü beslenme ve enfeksiyöz hastalıklarını ikinci plana itti. Son yıllarda
özellikle gelişmiş ülkelerde şişman insan sayısında hissedilir bir artış görülmektedir.

Şismanlıktan
neden korkmalıyız?
Şişmanlık hep estetik yönü ile gündeme gelmektedir. Yapılan araştırmalar bize obezitenin
kara yüzünü göstermektedir. Şişmanlık akciğer
kapasitesini % 20-30 oranında azaltır, beraberinde sigara içimi veya kronik bronşit gibi hastalıklarda varsa kişinin bir süre sonra nefes alabilmesi imkânsız hale gelir. Şişmanlığın etkilediği
en büyük hastalık ise Diyabet Mellitus (şeker
hastalığı)tur, normal bireylere göre şişman bireylerde risk % 40 artmaktadır. 40 yaş üstü aile

fertlerinde şeker hastası olanların, kendilerinin
yakalanma riski % 100 olarak belirlendi. Farklı bir mekanizma ile şişmanlarda 4-5 kat daha
fazla tansiyon yükseklikleri gözlenmektedir.
Hipertansiyonun yanı sıra kalp hastalığı ve
kalp krizi geçirme ihtimali de 3-4 kat daha
fazladır. Şişmanlarda kansere olan eğilimde
normal bireylere göre gözle görülür bir artış
gözlenmektedir. Özellikle akciğer kanseri 2-3,
over ve prostat kanserinde iki kat daha fazla artış saptanmaktadır. Şişmanlarda bir diğer
problemde safra kesesi taşlarıdır. Safra kese

Sağlıklı ve dengeli beslenip kilo ölüm olasılığı % 15, kişilerin genel hastanevererek hayatımızda neleri de- ye yatış olasılığı % 25 azalmaktadır ve yaşam süresi 5-6 yıl uzamaktadır” dedi.
ğiştirebiliriz?
Yapılan bilimsel çalışmaların 5 kilo verilmesi
durumunda, şeker hastalığı olasılığının % 50
azaldığını gösterdiğini belirten Kural, “şeker
hastalığına bağlı ölümler ise % 40 azalmakta
kişinin ömrü 3-4 yıl uzamaktadır” dedi.
Kural, “10 kilo verilmesi durumunda ise,
herhangi bir sebepten ölüm olasılığı %
20,kansere bağlı ölüm olasılığı % 37,kansere
yakalanma olasılığı % 40, kalp hastalığına bağlı
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Sağlıklı ve dengeli olarak kilo vermek
ancak bizi diğer etmenlerden koruyabilir. Eski çağlardaki “yaşamak için
yeme” dürtüsünün “yemek için yaşama” hayat biçimine döndüğü şu
günlerde sağlıklı ve dengeli beslenme
programları ile yaşam tarzımızı olumlu yönde birazda olsa değiştirerek
riskleri minimuma indirebiliriz.
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taşı oluşma ihtimali normal bir bireye göre
4-5 kat fazladır. Özellikle karaciğer yağlanması olasılığı da bu bireylerde hissedilir düzeyde
artmaktadır. Şişmanlığın farklı bir boyutu da
kişinin durumundan olan hoşnutsuzluğudur. Bu kişinin depresyona çabuk girmesine
ve ağır seyretmesine neden olabilmektedir.
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KÖŞE

BİR VARMIŞ...
SİNEM BABUCCİ

Aslında niyetim ilk makalem yayınlandıktan sonra, gelen tepkilere
göre ikinci yazıma başlamaktı ama… Bütün sabrımı doğum anımı beklerken tüketmiş olmalıyım ki ondan sonra sabırlı olduğumu hiç hatırlamıyorum. Aklımda sabit bir konu olmadan, biraz ondan biraz bundan
bahsedeceğim diyerek geçsem de bilgisayarın başına, o bölük pörçük
konuların insana özenmek ve haddini bilmekle ilgili olduğunu fark ettim. Ve bugün biraz da babamdan bahsedeceğim sizlere…

Son zamanlarda en çok kurduğum örneğin,
insanın insana verdiği değeri, kıymeti karşısındakine anlatabilmesiyle ilgili olduğunu fark ettim: hayatta en basit ilişkiler bile özenle devam
eder. Mahallenizdeki iki bakkaldan hangisinden
alış-veriş yapacağınızı esnafın size gösterdiği ilgi
belirler. Kaldı ki ekmeğinizi sağdaki ya da soldaki bakkaldan almanız, sofranıza katık olanın bir
somun ekmek olduğu gerçeğini değiştirmez.
Anne – baba ilişkisi, çocuk – ebeveyn ilişkisi,
karı-koca, sevgili ilişkisi, iş arkadaşlarımızla, patronumuzla, ticari faaliyette bulunduğumuz müşterimizle kurduğumuz ilişki ve daha pek çoğu…
İş ilişkilerini ayrı tutmak lazım belki çünkü herkesin kendinden ödün verdiği alanlardır bunlar.
Sonuçta hepimiz ekmek davasının peşinden
koşuyoruz; zaman zaman hoşumuza gitmeyen
durumlara ses çıkartmadığımız olmuştur ya da
olabilir. (Ben bunu hiç yapamasam da…)
Ama anne, babaysanız, sevgili, kardeşseniz, çocuk, arkadaşsanız ve tüm bunların hakkını verdiğinizi düşünüyorsanız, üstelik iflah olmaz bir
duygusalsanız; işte o zaman emek, özen, kıymet bilmek gibi insanın ruhuna dokunan birçok
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duygu önem kazanıyor. Kimsenin gözünde
büyütmesine gerek yok, teşekkür etmekten,
nasılsın demekten, çok güzel / çok yakışıklı
görünüyorsun demekten, buna benzer ufak
tefek şeylerden bahsediyorum. Ve bunları
yapmamanın kesinlikle bahanesi olduğunu
düşünmüyorum. Ne acıdır ki bunu özellikle
karı kocalar ihmal ediyor; daha çok kocalar
sanırım. Yeni bitirdiğim bir kitaptaki bir örnek
tam da burada çok uygun olacak; ilişkileri eskisi kadar yoğun olmayan bir çiftin hikayesini
anlatmış bir psikolog. Kadın kocasından bekleyip de artık bulamadıklarını anlatmış; “ben
de onun kadar çalışıyorum, üstelik evdeki işin
nerdeyse tamamı da beni bekliyor ama ben
ona vakit ayırırken o bana ayırmıyor, konuşmuyor, sosyal hayatı unuttuk, artık güzelim,
canım, aşkım hitapları yok…” böyle gidiyor
kadının şikâyetleri. Erkeğin bu şikâyetlere
yanıtı şöyle; işyerinde görevim değişti, işler
yoğun, evlilik çocuk derken para kazanmak
lazım kendimi işime verdim. Güzel olduğunu,
özel olduğunu duymak istiyormuş; sen benim
karımsın, özel olmasan, farklı olmasan karım
olur muydun? Bunu duymana ne gerek var!
Var! Ama bunu kadın erkek için ayrı ayrı söylemiyorum; her nefsin beğenilmeye, beğenildiğini fark etmeye ihtiyacı var. Yani “artık karıkocayız, üstelik evliliğimizin başında da değiliz
ki cicim ayı diyalogları yaşayalım” diye bir açıklama yok, olmamalı karı-koca ilişkilerinde.
Sosyal hayattaki diğer ilişkilerimizde de çok yoğun çalışan bir insan olabiliriz, başınıza birçok
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şey gelebilir ve bir hal hatır sormayı, geçmiş olsun demeyi o an için yapamamış olabiliriz; işte
böyle zamanlar ektiğini biçme zamanlarıdır – ki
böyle olduğunda bile sadece o anınızı kurtarır,
siz yine özür dilemelisiniz, hal hatır sormalısınız.
Ben bilirim ki mesela arkadaşım aslında özenlidir ve beni aramadıysa aslında arayamadığındandır, mutlaka en kısa zamanda bana ulaşır ve
kurması gereken cümle neyse kurar.
İnsanları tanımak, bilmek güzeldir; tanıyan,
bilen için ama… Lütfen, “beni biliyor nasıl
olsa” gibi özenden uzak bir tavır sergilemeyin. “Yaptığımdan dolayı üzüldüğümü biliyor
musun? Seni özlediğimi, sevdiğimi söylemem
mi lazım?” v.s. Tabii ki üzgünseniz, seviyorsanız, özür dilemek istiyorsanız bunu söylemelisiniz. Kimse sizin tavırlarınıza anlamlar
yüklemek zorunda değil ve bence kimse
“anla işte” deme lüksüne sahip olmamalı.
Babamdan bahsedeceğim demiştim ya benim
babam tam olarak böyle olmasa da bazı durumlarda açık açık konuşmak yerine tavırlarıyla anlatmayı seçerdi. “Hadi sizi yemeğe götüreyim” di
mesela özür cümlesi. Babama da çok kızardım.
52 kadın babalarını anlattı “Babalar ve Kızları”
kitabında. “Babam beni seviyor muydu? Bilmiyorum” demiş biri. “Çünkü hep kendinden
bahsederdi” diye devam etmiş. O kadın ne hissediyor bilmiyorum ama ben çok üzülürdüm,
çok da kızardım. Çünkü telafi edilemeyecek
tek şey geçip giden zaman oluyor, sonra bir
bakıyorsunuz yok. Kıymetini bilip, değerlendirebilmek dileğiyle…
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KÜLTÜR

SİLLE

BEBEK

TÜRK FOLKLORÜNE BİR KAZANIM
‘Sille halkının korumasıyla günümüze kadar ulaşan kadın giysileri, farklı dinlerin ve kültürlerin tesiriyle bir çeşitlilik kazanmıştır. Bugün genelde sandıkta
saklanan bu giysiler, son derece kıymetli hatıraları barındırdıkları kadar; aynı
zamanda önemli birer etnografik malzemelerdir.’
SİLLE GELENEKSEL GİYSİLİ
BEZ BEBEĞİNE KAVUŞTU
Zengin etnografik kültürün bir parçası
olan Sille geleneksel kıyafetleri, yöre
halkı tarafından ortaya çıkarılmadığı
için bugüne dek geniş kitlelere ulaşamamıştır. Çalışmada önce Sille kadın
kıyafet örnekleri tanıtılmış ve geleneksel bez bebek konusuna bir kaynak
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bildiri
kapsamı içinde sunulmaya çalışılan Sille
geleneksel kadın kıyafeti, geleneksel
bez bebeklerde yörenin kültürünü
yansıtacak ve bu kıyafetlerin gelecek
kuşaklara da aktarılmasını sağlayacaktır. Taşınabilen bir kültür ürünü olarak bebek kıyafetlerini ele
alan bu çalışma, konu daha önce
bu bağlamda hiç ele alınmadığı için
önem taşımaktadır.
Türkiye, 2003 yılında UNESCO tarafından imzalanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” 2006 yılında kabul ederek resmen
taraf olur. Söz konusu alanlardan biri de geleneksel
bez bebek yapımıdır. Geleneksel kıyafet kültürünü yaşatan Sille bez bebeklerinin üretiminin “somut olmayan
kültürel miras” kapsamında ele alınması ise; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde tarafımdan üretilen Sille geleneksel
giysili bez bebeklerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir dosya halinde gönderilmesiyle mümkün olmuştur. Bu araştırmada da yapılan bu
uygulamada hazırlanan bebeğin tanıtımı yapılmış; hediyelik bir eşya
olarak da satışa çıkarılabilecek bu ürünün hem yöre halkının istihdamında hem de bu etnografik kültürün yaşatılmasında katkısı olacağı
düşünülmektedir. Bu çalışma dolgu bez bebek tekniğinde hazırlanmış olup yüksekliği 35cm’dir. Bu yöresel “silah kürk”ü kıyafeti orijinal
özellikleri korunarak hazırlanmıştır. Bebeğin kıyafeti “iç gömlek, çevre, takma saç, dafk, zıbba, şalvar ve çorap parçalarından oluşmaktadır. Şalvarda parlak kırmızı renkli desenli ipekli saten, silah kürkünde
düz sarı saten, kolları ve yaka çevresi siyah tavşan kürkü ile süslenmiştir. Dafk’ta kırmızı ipekli saten, süslemesinde su taşı, kordon
tutturma ve basit nakış iğne tekniği uygulanmıştır. İçlik, şile bezinden
yapılmış, zıbba’da ipek saten pamuklu kumaş, süslemesinde pul, firkete tekniği, kemerde gümüş düğme simli harç kullanılmıştır.
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Takma saç ise pamuklu iptendir. Siyah renkli ve örülmüş bu saçlar
kırmızı kurdele ve penezlerle süslenmiştir. Fesin, satenden krep kumaş üzerine çeşitli dikiş teknikleri ve pul süslemeleriyle zenginleştirildiği dikkati çekmektedir. Bebeğin yüzü basit nakış teknikleriyle işlenmiş, çoraplar ise beyaz ve kırmızı renkli pamuklu iplerden desen
verilerek örülmüştür.
Sille halkının korumasıyla günümüze kadar ulaşan kadın giysileri, farklı dinlerin ve kültürlerin tesiriyle bir çeşitlilik kazanmıştır.
Bugün genelde sandıkta saklanan bu giysiler, son derece kıymetli
hatıraları barındırdıkları kadar; aynı zamanda önemli birer etnografik malzemelerdir.

Konya iline bağlı Sille yöresi geleneksel yöntemlerle hazırlanan
kadın kıyafetleri hammadde, yapım tekniği, süsleme, form, renk
özellikleri incelenmiş. Bu inceleme sonucunda Sille geleneksel
kıyafetlerini, yine kültürümüzde var olan ancak günümüzde teknolojiye yenik düşen bez bebeklere yörenin kültürünü yansıtacak
şekilde hazırlayarak giydirilmiştir.
Sonuç olarak bildiri kapsamı içinde geleneksel giysili bez bebekler
dikkat çekilerek tanıtılmaya, belgelendirilmeye özen gösterilerek;
Sille geleneksel kıyafetlerini bez bebekler üzerine giydirerek geniş
kitlelere ulaştırmak, belgelemek, tanıtmak ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması gerekmektedir.
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HAYVANAT BAHÇESİ
Temmuz ayının en sıcak günlerinden bir
gün, dostlarımızın davetiyle gittiğimiz Seydişehir yolu üzerindeki Koru Kent’e şehrin tüm
sıcaklığından kurtulmanın sevinci ve püfür püfür esen dağ rüzgarının serinliğinde ulaştık.
Serinleten rüzgarın esintisi ile Koru
Kent’in ortasında uçuşan kuşlara takıldım.
Kuşlara doğru yaklaştıkça farklı hayvanların
da olduğunu ve buranın küçük bakımlı bir
hayvanat bahçesi görünümünde olduğunu
görmek beni gerçekten çok şaşırttı. Çeşit çeşit güvercinler, hayatımda ilk defa gördüğüm
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bir çoğunu belgesellerde görme fırsatı bulduğum harika kuşlar. Küçük hayvanat bahçesinin başında kuşlarla ilgilenen kişi Bilal Böget
Bey, sağ olsun bizlere gerçekten ilgili, samimi
yaklaşımı ve misafirperverliğiyle güzel zaman
geçirmemizi sağladı… Dostlarımzın yakmış
olduğu mangalı unutmuş küçük hayvanat bahçesi üzerine sohbet etmeye başlamıştık. Bilal Bey’in bu hobisi Koru Kente taşınmasıyla
başlamış. Şehrin gürültüsünden uzak, kafasını
dinleyebileceği, her nefes alışında oksijenı ciğerlerine doluşunu hissettiği bir yer olduğu
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için tercih etmiş burayı. Evi ilk aldıklarında Bilal
Bey’in deyimiyle ‘başta zaman geçiyor’ muş,
yapılacak işler varmış. Bahçeyle uğraşmış,
ev’le uğraşmış ama sonra zaman geçmemeye
başlamış ve kendine küçük bir hayvanat bahçesi oluşturmak için kolları sıvamış. Herşeyi
özenle seçmiş. Bakımlı güzel ve nezih hayvanat bahçesi, Koru Kent’in ortasında bir uğraş
arayışı sonucu doğmuş. Koru Kent sakinleri,
gelen misafirler Bilal Böget’in hayvanat bahçesini ziyeret etmeden gitmiyor.

HOBİ
Dostlarımızın hadi yemek soğuyor ısrarına rağmen biz Bilal Bey’le
kahve içiyor hobisi üzerine sohbet ediyoruz ve gördüğüm bu çeşitlilik ne kadar çok kuş türü varmış dememe sebep oluyor. Bilal bey’in
minyatür hayvanat bahçesinde sibirya kurdu cinsi bir köpek, iki tane
rotweiler cinsi köpek, sülün, tavus kuşu, çin tavuğu, kanarya ve güvercinleri görebilirsiniz. Pek çok cinsten güvercini burada görebilirsiniz
kıvırcık, balon, ganrık, selçuklu kuşları (enseliler), gut, kemkeş, elifli,
limonlu, bozdak, ak, taklambaç, hünkari, buhara…

Kuşlar üzerine yapmış olduğumuz bu sohbetten sonra dostlarımın
yemeğe çoktan başladığını ama ismini vermeyeceğim ninemin benim
tüm hakkımı ısrarla koruduğunu, yemeğimi güzelce ayırdığını, sofradaki
dostlar ve eşim üzerinde yoğun bir baskı kurduğunu belirtmeden geçemyeceğim. Eşime ‘efendin gelmeden yemeğe başlamayın’ demesi, eskilerden konuşmasıyla hepimizi gülmekten kırıp geçiren ninem. Gerçekten bu kadar güldüğümü hatırlamıyorumum pamuk ninem teşekkürler.
Bilal Böget'e Teşekkürler.

KONU - FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR
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GELENEK
IŞIĞINDA
50 YIL

DOÇ.DR. HÜSEYİN ELMAS

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN
Farklı kültürlerin birbirlerini etkilemeleri insanlık tarihi ile yaşıt
olsa gerek. Yerel bir çerçeve içinde kendi tohumundan oluşup gelişmiş bir kültür, büyük savaşlarla
kısa ya da uzun sürede bir yerden
başka bir yere taşınmış, bazen yabancı bir kültür içinde erimiş, yok
olmuş, bazen başka bir görünüşe
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bürünmüştür. Yüzyıllardan beri
yeryüzünde sürüp giden bu etkileşimler kıtalar çapında ölçüye vurulduğunda, 20.yüzyıl başında en azından bir Avrupa kültürü, bir Afrika
kültürü, bir Asya kültürü olarak üç
ana karakteristik gösterir. Amerika
ise, çok değişik kültürler etkileşiminin özel bir örneğini oluşturur.

Belirtilen bu kültürler çerçevesinde 19. yüzyılın ortalarına kadar,
Asya kültürü ağırlıklı bir Türk kültüründen bahsetme imkânı vardır.
Ancak zamanla Avrupa ile sıkı ilişkilere giren Türklerin, kültür hayatında Avrupa’ya doğru bir kayma
hatta ağırlıklı olarak etkilenme
kendini gösterir. Günümüzde ise,
Türk kültürü dendiğinde ne Asya
ne de Avrupa kültüründen direk
söz edilememektedir. Bunun yerine, iki kültür arasında kalmış, biraz
Avrupa, biraz da Asya kültüründen
söz edilmektedir.
Türk kültüründe görülen bu değişimler doğal olarak sanat hayatını
da etkilemiş, ancak zamanla Batı
kültürü ağırlıklı bir resmin Türk
resmini bir yere ulaştırmayacağı
fikrinin benimsenmesiyle kimlik
arayışı başlamıştır.

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN
KİMDİR?
Süleyman Saim Tekcan,1940 yılında Trabzon’da
doğdu, İlk ve orta öğreniminin ardından Trabzon
Öğretmen Okulu’nda okudu. Başarılı geçen lise
yılları onu daha farklı bir meslek edinebilmesi ne
imkân verebilecekken O, sanatın içinde olmayı yeğleyerek ressam olmayı seçti. Bunda kuşkusuz orta
öğrenimi sırasında resim çalışmalarıyla iç içe olması, Karadeniz insanının doğasındaki özgürlük isteği
ile sanatın doğasında var olan özgürlük isteğinin
örtüşmesi etkili oldu. Trabzon’da geçen çocukluk
ve Lise yıllarının ardından 1961 yılında Gazi Eğitim
Enstitüsü Resim-İş Bölümü sınavlarına girerek başarılı oldu. Burada Refik Epikman, Şinasi Barutcu,
Veysel Erüstün gibi hocalardan ders alarak 1963 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre
sinema ve tiyatroyla ilgilenmeye başlaması, Ona
1965 yılında Türk Sinemasının başyapıtları arasında sayılabilecek 4 filmde rol almasını beraberinde
getirdi. Ancak resim sanatıyla olan iç hesaplaşmaları resmin ağır basmasına neden oldu.
1968 yılında, bugün Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin temelini oluşturan Atatürk Eğitim Enstitüsü’ne öğretim görevlisi olarak
atandı ve Resim Bölümü’nün kuruluş çalışmalarını
başlattı. Resim Bölümü’nün kuruluş yıllarıyla başlayan baskı sanatına ilgisi 50 yıllık sanat yaşamına damgasını vuracak bir serüvenin de başlangıcı
oldu. İleriki yıllarda ülkemizde pek çok baskı atölyesinin kuruluşuna vesile olacak, hatta ülkemizin ilk
özel baskı resim müzesinin kuruluşuna kadar uzanacak olan bu başlangıç, Onun Çağdaş Türk Resim
Sanatı’nda olduğu kadar Dünya Sanat Tarihinde de
yerini almasının kapılarını açtı.

1940'lı yıllarda başlayan kimlik arayışı,
geleneksel Türk sanatlarının estetik verileriyle Batı anlayışındaki resmi birleştirme
fikrini de beraberinde getirir. Zamanın
politikacıları, yazarları, düşünürleri ve sanatçıları tarafından da kabul gören bu görüş doğrultusunda, ressamların çoğunluğu
geleneksel ve halk sanatlarının değişik verilerinden yararlanma yoluna gitmiştir.
1950'lerden sonra sosyal, siyasal/ ekonomik alanlarda meydana gelen oluşumların
sanat alanında ortaya çıkardığı yeni açılımlar ile çok yönlülüğün 1970'li yıllar ve sonrasında daha da arttığı söylenebilir.
Özellikle 1970 sonrası özel galerilerin
çoğalıp yaygınlaşmasıyla sanat piyasasının
oluşması bunda büyük etken olmuştur.
Galeriler eski sanatçılarla yenilerin kaynaşmasını sağlamış, sanat ortamına yeni
katılan sanatçıların eski ustalardan bir
şeyler kapmalarına vesile olmuştur. Eski
ustalardan bir şeyler öğrenileceğini ya da
algılanacak bir takım deneyimler bulunduğu gerçeğini bilerek işe başlayan genç
sanatçılarsa kuşkusuz Türk resim sanatı
içerisinde kendilerine kalıcı bir yer bulabilmişlerdir. 1970 sonrası kuşak içerisinde
yer alan Süleyman Saim Tekcan, sadece
batılı anlamda resim yapan ustalardan bir
şeyler kapmakla kalmamış, daha da eskilere inerek geleneksel Türk sanatlarından
ve eski Anadolu Uygarlıkları’ndan yararlanmayı tercih etmiştir.
Bu yıl 50. sanat yılını kutlayan Süleyman
Saim Tekcan’ın, 50 yıllık sanat yaşamında
“Anadolu Uygarlıkları”, “Soyut Dönem”,
“Folklorik Danslar”, “Rembrandt’a Göndermeler”, “Figüratif Gerçekçi Yaklaşımlar”, “Toplumcu Yaklaşımlar” ve “Atlar ve
Hatlar” gibi 7 döneminden bahsedebiliriz.
Bu yedi döneminden hangi dönemini ele
alırsanız alın, bütün bu dönemlerinde
Türk topraklarındaki uygarlıkların izlerini
görmek mümkündür.
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SANAT
Kendisiyle yapılan bir söyleşide
bunu açık bir dille ifade eden Tekcan, Hangi dönemimi ele alırsanız
alın, bütün bu dönemlerde Türkiye
topraklarındaki uygarlıkların izlerini görebilirsiniz; çünkü bir sanatçı
ancak yaşadığı ülkenin kültürüyle
düşünebilir. Düşünce dediğimiz şey
kelimelerle oluşan bir şey, insan
hangi dili biliyorsa o dille konuşuyor
ve o dille düşünüyor. Biz kendi dilimizde geniş bir kelime perspektifi
içerisinde boyutlu düşünebilme yetisine sahip olduğumuz için, sanat
da o kültürün verileriyle beslenen
bir şey olduğu için ve kendi kültüründen beslenmeyen sanatların da
ne ulusal ne uluslararası bir kalite
kazanması mümkün değil. Onun
için benim yaptığım resimlerde bizim kültürümüzden mutlaka izler
var demekte ve sanat anlayışına
ilişkin referanslar vermektedir.

Resimlerinde at biçimleriyle beraber yazının bulunmasının nedeni, sanatçının kendi ifadesiyle, yazının Osmanlı evinde duvara asılı
görsel bir nesne olarak yer almış
olmasıdır. Yazı yalnızca ev içlerinde değil ama kentlerde cami, çeşme, sebil gibi mimari yapıtların iç
ve dış yüzeylerinde, mezar taşlarında Osmanlı insanının her an
karşısındadır. Tekcan, bir yandan
Riva'daki çayırlarda gözlemlediği
atların alımlı vücutlarını ve zarif
hareketlerini yapıtlarına taşırken
öte yandan da atın, Türk insanının yaşamında oynadığı rolü düşünür. Onu Orta Asya'dan
Anadolu'ya yapılan göçlerde bir
kültür taşıyıcısı olarak değerlen-
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Bu yüzden Süleyman Saim Tekcan, eserlerinin üretiminde, gerek özgün baskı resimleri olsun
gerekse diğer tekniklerdeki üretimlerinde kökleri çok derinlere
kadar inen ve günümüze katman
katman uzanarak gelen kimi
Anadolu Uygarlıklarının simgeleri, Hitit alçak kabartmaları,
Osmanlı kaligrafisi, minyatürü,
tezhibi, mezar taşları, tılsımları,
idolleri, elemleri, nazar boncuklarına kadar uzanan örgüleri,
geleneksel Türk sanatlarından
gelen etkilerle birleştirip, stilizasyona uğratarak yorumlamıştır.
Sanatçı Türk kültüründe önemli
bir yere sahip olan ve geleneksel
Türk plastik sanatlarında Orta
Asya'dan günümüze kadar işlenen

dirir ve tüm bu düşünceler yapıtlarında, birbiri ardınca gerçekleştirilen denemelerle olgunlaşarak
sonuca ulaşır. Çünkü anlam ne
olursa olsun sanatçının yaklaşımı
özellikle baskılarında denemeler
üzerine yapılanmıştır. Sanatçı
geçirmiş olduğu bu dönemler
içerisinde en baştan sona kadar
resimsel yapı içerisinde geleneksel kültürümüzün özümsendiği
fakat çağdaş ifade edildiği bir
yapı oluşturmaya çalıştı.
Süleyman Saim Tekcan, 50 yıllık
sanat yaşamında, araştırmacı kişiliğini ön plana çıkartarak çevresindeki kaynakları kullanabilen,
insanlarla ilişki kurmaktan hoşlanan, pratik, yaratıcı, paylaşımcı ve
kültürel açıdan kendisini geliştirmeye yatkın bir kişilik oldu. Bu kişiliğin getirmiş olduğu araştırmacı
ruh, onun emek ve özveri dolu
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"At" ve "Atlılar" konusuna oldukça ilgi göstermiştir.
Bana göre at daha güzel. Mağara
dönemindeki duvar resimlerinde,
Osmanlı minyatürlerinde, Rönesans
döneminde tüm İtalyan ressamlarında, bugünün sanatçılarında da hep
at çıktı karşıma. At kaçınılmaz bir
esin kaynağı olmuş çoğu sanatçıya
diyen Tekcan, İstanbul'un Karadeniz yönünde Halim Paşa Çiftliği'ne
giderek yıllarca incelediği atları çalışmalarında eşsiz yorumlara ulaştırmıştır. Süleyman Saim Tekcan'ın
1990'dan günümüze uzanan baskı
ve yağlı boya çalışmalarında ve
hatta heykel ve kabartmalarında

çeşitlemelerle süregelen at imgesi, bazen tek başına ama çoğu kez
bir doku etkisi yaratan eski yazıların eşliğinde yer almaktadır. Eski
Osmanlı tuğralarından padişah
emirnamelerinden, kitabelerden,
mezar taşlarından ve çeşitli Osmanlı kaligrafi örneklerinden yararlanmıştır. Bu resimlerinde, ancıl bir kararla renk varyasyonlarını
sırtlayan taban renkte karşılaşılan
bir tuğra ya da kaligrafik öğeler,
dikey grafik şeritlerin-ya da bir
anlamda payelerin-taşıdığı kareler,
daireler, elipsler, geleneksel sanatların olduğu kadar mimarlık motiflerinin de etkilerini taşır.

çabalarıyla birleşince baskı resim
alanında kısa zamanda hızla yol
aldı. Özgün duyarlılıkları ve baskı
resmine ilişkin buluşlarıyla Türk
resminin virtüözleri arasına girdi.
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“İŞİTİRSEM UNUTURUM,

GÖRÜRSEM HATIRLARIM

VE YAPARSAM ÖĞRENİRİM.”

ÇINAR SANAT
Drama eğitmeni

Melike ÇAVUŞLAR
ile söyleşi
Melike Hanım, Çocuk Dramasına ilgi nasıldı? Bundan sonra planlarınız neler?
Çınar Sanat Atölyesi 9 yıldır faal olarak devam eden
bir tiyatro derneğidir. Bu güne kadar Çocuk Dramasında hiç çalışma olmamış ve bildiğim kadarıyla bu
konu hakkında Konya’da hiç çalışma yapılmamış. Bu
bizim içinde, Konya içinde güzel bir ilk oldu. Devamında diliyorum. Açıkçası çocuk grubu kendiliğinden
oluştu. Bizim böyle projelerimiz bunun üzerine gelişti.
‘Neden çocuk kulüpleri yok’, ‘neden Çocuk Draması
yapılmıyor’ dediklerinde tabiri caizse kafamızda bir ışık
oluştu. Bu şekilde bir grup oluşturduk. İlk grubumuz
bu, ilkler her zaman güzeldir. Güzel başladık böylede
devam etmesini ümit ediyoruz. Bugün son dersimizde
çocuklara katılım belgelerini vereceğiz. Özellikle veliler çok istekli. Bu şekilde devam etmesini istiyorlar.
Çınar Sanat Atölyesi üyelerinin hepsi farklı mesleklerde çalışmaktadır. Bu yüzden genellikle hafta sonlarının
uygun olan saatlerinde vaktimizi buraya ayırıyoruz. Ben
çocuk grubuyla çalışmaya devam etmek istiyorum. Bu
konuda gönüllü olan arkadaşlarımız var. Gruplar çoğaldıkça görev almaya devam edecekler. Açıkçası çocukların isteğiyle böyle bir grup oluştu.
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Drama derslerinin çocukların sosyalleşmesinde çok büyük
bir etki oluşturduğuna inanıyorum. Çocuk dramasına başlanmasından bu yana çocuklardaki değişimler nasıl?
Biz çocuk draması çalışmalarına başlamamızın üzerinden 12 hafta geçti. İlk başta
birbirini tanımayan çocukların; grup ruhu ortaya çıktıkça farklılaştıklarını gözlemledik. Veliler de bu konuda bizimle bilgi paylaşımında bulundular ve amacımızı gerçekleştirdik. Drama diyince “ İşitirsem unuturum, görürsem hatırlarım
ve yaparsam öğrenirim”, diye bir eski Çin Atasözü vardır, bu bizim yaptığımız
işle birebir örtüşüyor. Çocuklar hayatlarında yaşadıkları, gözlemledikleri her
şeyin aslında dramayla ilişkisi olduğunu anlıyorlar ve dramadan kopmadan hayatın içinde drama ile farklılaşıyorlar. Drama yaparken hayattan bir şeyler katıyorlar ve bu bizi mutlu ediyor.

TİYATRO
Başrol kapışması:
Her çocuk başroldeki karakteri
oynamak ister. Bu olayı nasıl çözüyorsunuz?
Küçük grup çalışmalarında roller oluşturulurken en çok bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Biz
bunu lider yönetici olarak şu şekilde çözümlüyoruz: Dramada bir rol diğer rolden daha
önemli değildir önemli olan o rolü hatasız yapabilmektir. Hangi rolü oynarsan oyna önemli
olan üzerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getirmektir ya da çok istekli olduğu rollerde değişken bir sıralamayla bu rolleri her
öğrenciye veriyoruz. Bu roller hayal güçlerinin
gelişmesinde çok etkili oluyor.

Neden tiyatro? Neden drama?
Biraz önceki sorularınıza cevap verirken
belirttiğim gibi Drama; tiyatroyu hayatın bir
parçası yapmak isteyen bir çocuk için bilinen
yollardan sadece bir tanesi. Dramanın tiyatrodan daha doğal ve daha bağımsız olduğunu
düşünüyorum. Tiyatro sahnesinde drama çalışmalarının tabi ki kazandırdığı çok büyük kabiliyetler sergilenecektir ama drama daha da
hayatın içinden ve hayal gücüyle ortaya çıkan
şeylerdir. Bir metne veya bir yönlendirmeye
bağlı kalmadan ortaya çıkan oluşumlardır. Bu
yüzden drama çocuklar için daha doğaldır
ve kısıtlayıcı değildir. Bu şekilde biz sadece
onları yönlendirip içlerindeki hayallerindeki
şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
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NASIR
Basınç ve sürtünmenin olduğu yerlerde insan derisi savunma
amaçlı kalınlaşır. Bu kalınlaşmış yerlere halk dilinde Nasır
denir. Ölü deri hücreleri birikerek bir keratin (Protein) tabakası oluştururlar. Bu durum ilerledikçe nasırın altındaki deri
hücreleri iltihaplanır, ağrı ve rahatsızlık verir. Genellikle kendi kendine tedavi edilebilir; ama çok ciddi olduğunda doktora
göstermek gerekir.

POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

Nasırlar 4 ana guruba ayrılır. Yüzeysel geniş
nasıra Callous denir. Parmak aralarındaki
nemli nasır ise Helloma Molle diye adlandırılmıştır. Helloma durum ise derin sert nasıra
verilen isimdir ve nucleus vardır. Küçük yüzeysel tohum şeklindeki nasıra ise Helloma
mille denir. Bunlardan en çok görülenleri ise
Helloma moll ve Helloma durum dur. Helloma durum genelikle ayak parmaklarının
ayakkabıya değen yerlerinde aşırı basınçtan
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veya sürtünmeden oluşur. En çok görülen
yer ise serçe parmağının dışa bakan (Fibular)
tarafıdır. Helloma moll ise parmak aralarında
görülür. Nasır tedavisinde önce nasıra sebep
olan basınç ve sürtünme ortadan kaldırılmalıdır. Herşeyden önce, buna kötü bir ayakkabı
neden oluyorsa, bu hemen değiştirilmelidir.
Nasır parmak arasındaysa, buralara ayak sağlığı merkezlerin de bulabileceğiniz özel küçük
yastıkçıklar, halkalar yerleştirilebilir. Nasırlar
podiatrist kontrolünde, mümkünse ayak sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir merkezde tedavi ettirilmelidir. Böylece nasırın tekrarlama
riski de önlenmiş olur.
Öte yandan, pedikür bir nasır tedavisi değildir. Aksine, zarar verebilir. Bu yüzden de podiatristlerin önermediği bir uygulamadır. Zira,
pedikür sırasında kullanılan aletler genellikle
strelize edilmez. Dahası, pedikürü yapacak
kişi de bu konuda deneyimli olmayabilir. Sıcak suya konulan ayak, nemlenir. Bunun etkisi
altındaki nasır, sağlıklı dokuya da yayılır. Pedikürcü, nasırla beraber, sağlıklı deriyi de alabilir.
Bu da iltihaplanma ve yaralara yol açar. Bölgesel ya da sistematik enfeksiyonlar, ödem, şiş
ve abseler, hatta daha ileri safhalarda, ülser ve
kangren bile ortaya çıkabilir.
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HOBİ

Binkonutlar Rauf Orbay Mahallesi Muhtarı
Mehmet Doğanla yapmış olduğumuz röportaj sırasında taş plaktan dinlediğimiz Aşık
Mahsuni’den Çeşm-i Siyahım parçasını ilk
defa bu kadar canlı ve net dinleme fırsatı
buldum. Arka fondan gelen Çeşm-i Siyahım
parçasını röportajın çevirisi sırasında tekrar
dinlemek çok keyifliydi. Mahalle muhtarlığı
binasının bu kadar otantik bu kadar mistik
olması zaten keyifli geçecek bir röportajın
belirtisiydi...

Mehmet Bey, antika merakınız nasıl ve ne
zaman başladı?
Antikaları biriktirme merakım yaklaşık 20 yıl önce başladı. Bir yakınımızın eski bir radyosu vardı onun elime geçmesiyle birlikte antikaya merak sardım ve biriktirmeye başladım.1999 seçimlerinde
muhtar olduktan sonra, muhtarlık binası müsait olunca bodrumda, evin içinde, kıyada köşede duran eski eşyaları buraya getirdim.
Birer ikişer derken çoğaldı…
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Ne tür antikalar topluyorsunuz ve bunları nereden buluyorsunuz?
Belki antika demek doğru değil. Ben eskiye
dönük her şeyi biriktiriyorum. İnsanın böyle
bir merakı olunca gözü devamlı eski eşyalara
takılıyor. Eskici arabası olsun, pazar yerleri olsun, eskileri görünce hemen alıyorum.

İnsanlar topladığınız antikalar- Antikaları eskiciden aldığınızı
dan birini satın almak istese na- söylediniz, size bozuk gelen eşyasıl bir tutum içinde olurdunuz? ların tamirini yapıyor musunuz?
Genellikle eski eşyalar biriktirdikçe dikkatleri çekiyor, İstanbul’dan veya Konya’nın
çeşitli yerlerinden satın almak isteyenler
oldu. Ben, prensip olarak bu eşyaların satışını yapmıyorum. Eğer verecek olursanız
en iyi antikanıza müşteri çıkıyor.Bu zevkte
de para hesabı yapılmadığı için müşteri alıp
götürüyor. Ama dediğim gibi ben satışını
yapmıyorum sadece alıyorum.

Genelde eski eşyalar bozuk olur, bakımsız
olur, zaman içinde oksitlenir . Bunların çalışma sistemini, tamirini eski ustalar biliyor.
Günümüzde tamir eden yerler olmadığı için
eşyaların mekanik kısımlarını, elektronik kısımlarını, gerekirse aynısından olan bir ikisini
birbiriyle tamamlamak suretiyle tamir ediyorum, bakım yapıyorum.Ufak tefek boyalarını yapıp kullanılır hale getirdikten sonra
düzenleyerek muhafaza ediyorum.

Antika merakınızı işinize yansıtırıyor musunuz?
Yansıyor elbette, antikalar buraya dekor
oluyor. Yani,işimizi ortakça götürmüş oluyor, insanların ilgisini çekiyor. Bu muhtarlık
aynı zamanda antikaların sergilendiği bir
büro haline geldi.

Elinizde vazgeçemediğiniz, sizin için önemli olan bir parça
var mı?

İnsanlar bu tutkunuz hakkında 1954 yılında elime geçen evde muhafaza ettiğim 40- 50 cm büyüklüğünde pikaplı bir radyo
neler düşünüyor?
Bu güne kadar görüştüğüm insanların düşüncelerinin tamamı iyi yönde.Antikaları görünce
eski günleri hatırladıklarını ve çok beğeniklerini söylüyorlar. İnsanların bu ilgisi bana şevk
veriyor ve daha çok eşya biriktiriyorum.
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var ondan vazgeçemem. Burada sergilediğim
bir gramofon var mesela, oda 1954 yılında
temin edilmiş. Zamanla ona bağlandım onu
dinledikçe ayrılamaz hale geldim. Gerçekten
benim için vazgeçilemez bir parça.
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Antikalarınız her geçen gün çoğalıyor, antikalarınızın geleceği
ne olacak?

Ben bunları herhangi bir düşünceyle biriktirmeye başlamadım. Çocuklarımıza kalsın
yada ilerde işe yarar değer kazanır düşüncesiyle biriktirmedim, başlarken hobi olarak
başladım. Zamanla komşulardanda muhtarlıkta sergileyin diye parçalar gelmeye başladı.
Gün geçtikçe artan antikaları zaman gelecek
muhtarlığa sığdıramayacağız. Bu parçalar ya
bir yerde sergilenecek yada bir yere bağışlanacak. Benim düşüncem bu şekilde.
RÖPORTAJ: ZEYNEP AYDEMİR
FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR
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TÜRKİYENİN
EN KALİTELİ
EĞİTİM EKİBİ
ÖZEL GENÇLİK İ.Ö.O

Eğitim-öğretimde yeni bir anlayışı ortaya koymak amacıyla 1995 yılında yola çıkan Özel Gençlik
İlköğretim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Yılın Kaliteli Ekibi Yarışmasında Türkiye
1’inciliği alarak Konya’nın gururu oldu.
Geçtiğimiz sene Toplam Kalite Yönetimi Yılın Kaliteli Okulu kategorisinde Türkiye 2’nciliği alarak dikkatleri üstüne çeken Özel Gençlik
İlköğretim Okulu, bu yıl da ekip
kategorisinde Türkiye 1’inciliği alarak kalitesini tescillemiş oldu.
“Her çocuk bizim için önemlidir ve her çocuk geleceğin bize
emanetidir.” anlayışını benimseyen Özel Gençlik İlköğretim
Okulu, kuruluşundan bugüne,
bütün çocuklara hak ettikleri nitelikli eğitim öğretimi vermeyi ve
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çocukların akademik başarılarını
artırmayı amaçlayarak çalışmalarını yürütmüştür.
Kurulduğu ilk günden itibaren
kaliteli, nitelikli ve şeffaf bir eğitim anlayışını benimseyen okulumuz, 1999 yılından itibaren
MEB Toplam Kalite Yönetimi
uygulamalarını yakından takip
etmiş ve sahada uygulama çalışmalarını başlatmıştır. MEB Toplam Kalite Yönetimi El Kitabı ve
Planlı Okul Gelişim Modeli’ne
bağlı kalarak tüm çalışmalarını
sistematik hale getirmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Toplam
Kalite Yönetimi Uygulamaları
Ödül Yönergesi’nin Ocak 2005
tarihinde yayınlanmasının ardından 2005–2006 Eğitim Öğretim
yılında Konya’da Yılın Kaliteli
Okulu Kategorisinde ilk İl birinciliğini kazanmıştır.
Sonsuz bir iyileştirme anlayışı ile
mükemmellik yolculuğunu sürdüren Gençlik İlköğretim Okulu, kalitenin ulaşılacak bir sonuç
değil, çıkılan yolda bir kılavuz
olduğunu düşünür. Bu düşünce
etrafında yaptığı çalışmalarla
sonraki yıllarda da başarısını
devam ettirmiştir.

EĞİTİM

Bunun göstergesi olarak;
2006–2007
2007–2008
2008–2009
Ve 2009–2010 Eğitim Öğretim
yıllarında 5 yıl üst üste Konya’da
Yılın Kaliteli Okulu seçilmiştir.
2008–2009 Eğitim Öğretim yılında teşvik ödülü almış ve 20092010 yılında da Yılın Kaliteli Okulu Türkiye 2.liği alarak Konya’nın
Kalite Beratı alan ilk ve tek okulu
olmayı başarmıştır.
Sürekli iyileştirmeyi esas alarak,
Toplam Kalite Yönetim uygulama-

larını okuldaki paydaşlar arasında
bir kültür haline getirmiş, bu anlayışa uygun olarak tüm çalışmalarını süreçlerle yürüten Gençlik
İlköğretim Okulu çalışmalarına
ara vermeden devam etmiştir.
Eğitimde kalite çalışmalarını
topyekûn inanmış eğitimci kadrosuyla yürüten okul, her yıl iyileştirmeye açık alanlarını; okulun
stratejik planı, vizyonu ve misyonu doğrultusunda tespit ederek yapılacak faaliyetlerini planlayarak süreçlerini bu verilere
göre tasarlamaktadır.

Bu noktadan hareketle 2009 yılı
SBS sınavında öğrencilerin sonuçlarını değerlendirmiş, okul ortalaması incelenmiş, Memnuniyet
anketleri sonuçlarından, Okul Aile
Birliği ile sözlü görüşmelerden ve
MEB’in sınav puanlarının ortalamalarına göre sıralama yapmasından
hareketle öğrencilerinin akademik
başarılarını artırmayı hedefleyerek
Başarı Avcıları Ekibini kurmuş ve
çalışmalarına başlamıştır.
Konya başta olmak üzere tüm
ülke eğitimine bir katkı olacak
sistem üstünde çalışmalarını yoğunlaştıran Başarı Avcıları Ekibi,
Selçuk Eğitim Fakültesinden de
destek almıştır.
"Öğrenemeyen öğrenci yoktur,
öğretemeyen sistem vardır." anlayışıyla eğitim öğretim sürecinde
bütün öğrencileri dikkate alan
Çoklu Zekâya Dayalı Öğrenme
Stili Destekli Tam Öğrenme Modelinin uygulanmasına ve tüm çalışmaların modeli destekleyecek
şekilde yapılandırılmasına karar
vermişlerdir. Uygulanacak sistem
konusunda gerekli çalışmaları yaparak hizmet içi eğitimlerle paydaşlarını yetkin hale getirirler.

Çalışmalarına süreç planlarını hazırlamakla başlayarak, Tüm süreçleri
belirleyip süreç kartlarını, prosedürleri ve talimatları hazırladıktan
sonra uygulamaya geçirirler.

Uyguladıkları envanterler ile tüm
çocukların Çoklu Zekâ Alanlarını
ve Öğrenme Stillerini belirleyerek eğitim öğretimdeki bireysel
farklılıkları gözetirler.
Çocukların bilişsel giriş davranışlarına uygun ünitelendirilmiş
yıllık planları öğretim kadrosu
hazırlar. Öğretim süreci boyunca
kullanılacak ders araç-gereçleri
ve etkinlik tasarımlarını yapılır.
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Üç aşamada ele alınan tam öğrenme metodunu okulda eksiksiz bir şekilde uygulanmaya konularak süreç işlemeye başlar.
İlk aşamada, ünite başlangıcında
çocukların ünite kazanımlarını en
iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri
için, sahip olmaları gereken Ön
Koşul Davranışlarını belirleyerek çocukların hazır bulunuşlarını Ön Koşul Sınavı (ÖKS) ile
ölçülür. Eksik kazanımları olan
öğrencilerin kazanımlarını, Bireysel Eğitim Programı sayesinde tamamlanır. İkinci aşamada,
üniteler işlemeye başlanır.
Üniteler işlenirken çocukların
kazanımları gerçekleştirme düzeyleri gözleme dayalı yöntemlerle kontrollü bir şekilde devam
ettirilerek, eksik görülen kazanımlar için Öğrenme Stili Destekli Bireysel Eğitim Programı
(BEP)uygulanır. Üçüncü aşamada
ise ünite sonunda ünite kazanımlarının gerçekleşme düzeyi,

Kazanım Ölçüm Sınavı ile ölçülerek eksik kazanımı olan öğrenciler
öğrenme stilleri doğrultusunda
Bireysel Eğitim Programına (BEP)
alınır. Çocuklara ev ödevleri, bilgisayar destekli çalışmalar, gündelik
hayatla ilişkilendirme, pratik örneklemeler gibi çalışmalar yaparak
eksik kazanımlarını tamamlanır.
Her çocuğa hak ettiği nitelikli

eğitimi vermeyi kendine şiar edinen Gençlik İlköğretim Okulu
2010 SBS’de bir önceki yıla göre
başarısında %11’lik bir artış sağladığı verilerden tespit edilmiştir.
Özel Gençlik İlköğretim Okulu,
Konya’nın gururu bir eğitim kurumu olarak ülkesine yaptıkları
hizmetin farkındalığını düşünerek
şunları ifade ediyorlar;
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Biz hiç yorulmadık ve yılmadık çünkü biz nereye gitmek istediğimizi
biliyoruz ve 2010-2011 yılında Yılın kaliteli Okulu kategorisinde Türkiye 1.si olduk.
Geleceğimiz olan gençlerimiz
için, Başarı gelecekse eğer; bu
kadar çalışmaya değer dedik
ve… Başarmanın mutluluğunu
hep beraber yaşadık.
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TARIM
KONU : DOÇ. DR. MEHMET ZENGİN

ANIZ YAKMAK

Orman değil anız yangını. Böcü börtünün yok
edilmesinin ne bilimle ne de insanlıkla ilgisi var.

Anız Yakma – Toprak İlişkileri
Tarımda vazgeçilemeyecek en önemli konu
toprağın doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılmasıdır. Bunun için toprak sahiplerinin toprağın canlı bir varlık olduğunu ve her canlı gibi
korunmaya ve öncelikle besine ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekir. Hububat tarımı yapılan
yerlerde çiftçiler farklı sebeplerden dolayı

Anız Yakmanın Sebepleri:
• Tarlada bulunan yabancı ot tohumlarıyla
birlikte bitki artıklarında bulunan haşere ve
hastalıkların imhası.
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hasattan sonra tarlada kalan anızları ( bitkiartıklarını ) yakmaktadırlar. Ancak yakılarak
yok edilen organik maddenin toprağın agregasyonu, havalanması, su ve besin maddelerinin tutulma ve kullanılmasına olan etkilerini
göz ardı etmektedirler. Ülkemiz genel alanın
%72’sinde su, %2’sinde ise rüzgar erozyonu
mevcuttur. Bu yüzden su ve rüzgar erozyonu-

na karşı toprağın korunması için gerekli olan
bitki örtüsünün yok olmasına sebep olduğundan bitki artıklarının yakılması gerekmektedir.
Ayrıca anız yakma ile toprak verimliliğinde
çok önemli bir yere sahip olan her türlü faydalı hayvanlar, böcekler ve mikro canlılar yandığından tarımsal problemler doğmakta ve
Milli servetlerimiz kaybolmaktadır.

• Yabancı ot popülasyonunu azaltmak ve
araziyi bitki artıklarından temizleyerek iyi bir
tohum yatağı hazırlamak, ikinci ürün ekilecek tarlalarda anızı tarlanın sürülme zorluğu
ortadan kaldırmak ve mibzerin uygun ekim
yapmasını sağlamak.

• Anızın toprakla çürümesinin uzun zaman
alması, bunun da bir sonraki ürün verimini
olumsuz yönde etkilemesi.
• Anızı otlatmaya gelen hayvan sürülerinin yakın çevredeki ürünlere zarar vereceği düşüncesi ile çiftçilerimiz anızı yakmaktadırlar.
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TARIM
Anız Yakmanın Toprağın Bazı Özelliklerine
Olumsuz Etkileri

Anızın yakılması ile toprağın organik maddesi ve suya dayanıklı
agregatlar ( kil, silt, kum ve organik maddelerin bir araya gelerek
kümelenmiş hali ) azalırken yüzey
akış artmaktadır. Yağış suları toprak yüzeyindeki artıklar tarafından tutulamayacağı için yağmur
damlaları doğrudan toprağa çarparak yüksek akış ve dolayısıyla
erozyonu artırmaktadır. Toprağa
organik materyal ilavesi toprağın geçirgenliğini arttırıcı yönde
rol oynamaktadır. Anız yakma ile
çıplaklaşan topraklar sıkıştığından
su geçirgenliği azalmaktadır. Uzun
süreli anız yakılan toprağın erozyona daha müsait bir yapı kazandığı, ortalama agregat büyüklüğünün 1.33 mm’den 1.22 mm’ye
düştüğü belirlenmiştir.
Bir yıllık anız yakma ile toprağın
C/N oranı, amonyum ve nitrat
azotları ile fosfor kapsamları artmış ve pH organik madde, polisakkarit ve suya dayanıklı agregat
miktarında azalma meydana gelmiştir. Anızın toprağa karıştırılması
ile toprağın organik madde kapsamı %2.29 olurken, anızın tarladan
uzaklaştırılması ile %2.08, anızın
yakılması ile de %1.97’ye düşmektedir. Görüldüğü gibi anız yakma
ile toprakta verimlilik sigortası
olan organik madde azalmaktadır.
Anızın yakılması 0-3 cm’lik üst
toprak tabakasında sıcaklığın
50-76 C’ çıkmasına ve anızın
yakılmasını takriben hetetrofik
mikroorganizmaların sayında üst
toprakta %77’lere varan bir azalmaya sebep olmuştur. Yanma
olayı üst topraktaki azotobakter
türleri ve nitrifikasyon yapıcı mikroorganizmaları tamamen yok
etmiş olup yanmadan 1 ay sonra
bu tabakadaki toplam mikroflora
sayısı önceki seviyeden %23-58
daha az olmuştur. Nitrifikasyon
bakterileri ince duvarlı hücreye sahip olduklarından 53-58 C sıcaklıklarda ölmektedirler.
Bitki artıklarının devamlı yakılması
durumunda toprakta yaşayan faydalı canlılar büyük oranda zarar
görmekte ve topraktaki miktarları
azalmaktadır. Yakmaya bağlı olarak mantar popülasyonunda %95,
bakteri nüfusunda ise %70’lik bir
azalma meydana gelmektedir.

Anız Yakmanın Yabancı Ot, Hastalık
Ve Zararlılar Üzerine Etkileri
Anız yakma bazı hastalık ve zararlılar yönünden etkili
olmakla beraber aksine bazı hastalık ve zararlılar yönünden de teşvik edici bir durum oluşturabilmektedir.
Mesela, FUSARİUM yönünden toprağın kuru olması
tercih edilen bir durum olduğu için yanma ile toprak
kurumakta ve bitkiler bu hastalığa daha çok yakalanmaktadır. Afidler yanmış topraklarda daha fazla sorun
olabilmektedir. Anızı yakılan alanlarda beyaz hardal ve
gelincik tohumları daha az çimlenme göstermektedir.
Diğer taraftan yabani yulaf çimlenmesi anız yakma ile
%32 oranında azalmaktadır. Anız yakma ile birinci yılda
hububat kök çürüklüğü azalmakta, ancak ikinci yıl bu
hastalık daha da artmaktadır.
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TARIM
Anız Yakmanın Toprak
Sıcaklığı, Nem ve Erozyona Etkileri
Yakma, sap büyümesini artırabilir.
Artan sap büyümesine bağlı olarak bitkinin su kullanımı da artar.
Su kullanımının artması yetersiz
nem koşullarında özellikle geç
dönemlerde bitkiyi kuraklık stresine sokar ve verimin düşmesine
yol açar. Tablo 1’ de tarla yüzeyinde bırakılan bitki artıklarının
infiltrasyon( su sızması ) ve erozyonla ilişkisi verilmiştir.
Güzün anızın yakılmasıyla karın
tutulma potansiyelinin azalacağı,
toprağın donma ve kurumaya karşı açık hale gelerek baharda rüzgar
erozyonuna karşı daha hassaslaşacağı göz ardı edilmemelidir.

Sonuç ve Öneriler
Anız yakma başlangıçta verim
artışına sebep oluyor gibi görünüyorsa da ortalama 10 yıl
sonra bu etki ortadan kalkarak
verimde azalmalar meydana gelmektedir. Bunun yanında uzun
vadede toprağın canlı kalmasında en büyük faktör olan organik
madde gittikçe azalmakta ve sonuçta toprağın fiziksel, kimyasal
ve biyolojik özelliklerini kötü
etkilenmektedir. Anız yakma ile
kısa vadede elde edilen faydalar
münavebe vb. gibi kültürel yöntemlerle de sağlanabilir.
İç Anadolu gibi az yağışlı, düşük
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organik maddeli ve sürekli hububat tarımının yapıldığı yerlerde anızın yakılması belki ilk yıllarda verimde bir artışa sebep
olabilecek, ama uzun vadede
anızdan başka organik madde
kaynağı olmayan bu topraklar
humus yönünden çok daha fakir
bir duruma düşecektir. Sonuçta
fiziksel özellikleri bozulmuş, verimsiz, erozyona müsait topraklar meydana gelecek ve bugün
gülen çiftçilerimizin yarın çocuk
ve torunları ağlayacaktır. Ülkemizde her yıl erozyona uğrayan
toprak miktarı 1 milyar tondur.
Uğrunda nice şehitler verdiğimiz
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bu toprakların kaybına anız yakma ile farkında olmadan azda
olsa destek olmaktayız. Bu bile
anızın yakılmaması için yeterli
bir gerekçedir.
Çiftçinin anızı yakmaması için
ilk etapta anıza ekim yapabilen mibzerler kullanılmalıdır.
Yurt dışından sağlanan bu tür
ekipmanlar çok pahalı olduğu
için çiftçilerimizce rağbet görmemekte, bunlar sadece birkaç devlet kuruluşu tarafından
kullanılmaktadır. Devlet ileride
kazanacağı maddi ve manevi
kazançları düşünerek çiftçilere
bu tür ekipmanları bazı maddi

kolaylıklar sağlayarak temin etmelidir. Özellikle hastalıklarla
mücadele amacıyla anız yakılan
yerlerde üst üste hububat tarımı yerine münavebeli tarım uygulanmalıdır.
Anızın fazla olduğu yerlerde bir
kısmının toplatılarak kağıt sanayi, hayvancılık, kültür mantarı
üretimi vb. alanlarda kullanılması, hiç olmazsa geriye kalan organik maddenin toprağa verilmesi gerekir. Kalan anızın çabuk
parçalanması için dekara 3-4 kg
üre gübresi verildikten sonra
gölge tavı ( anız tavı ) geçmeden
tarla sürülmelidir.

İNŞAAT DEKORASYON
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HAVUZ VE DENİZ
KEYFİ BAŞINIZA
İŞ AÇABİLİR
Mikroplu havuz ve deniz suyu ciddi kulak enfeksiyonuna yol açıyor. Sıcaklar nedeniyle havuz ve denize
koşanlar; şiddetli kulak ağrısı, akıntı, kaşıntı ve işitme
azlığıyla seyreden kulak iltihabına yakalanabiliyorlar.
Tedbir alınmaması durumunda kulak zarı delinebiliyor, geçici veya kalıcı sağırlık meydana gelebiliyor.
Özellikle mikroplu havuz ve deniz sularının yol açtığı
enfeksiyonların ciddiye alınması ve mutlaka tedavi ettirilmesi gerekiyor.
Yaz ayları ile birlikte havuz ve deniz keyfi, dikkat edilmemesi halinde tatilinizi zehir edebilir. Özellikle havuz ve denize girme sonucu ortaya çıkan kulak
enfeksiyonları, kulağın vücudun en ağrılı ve hassas bölgelerinden birisi olması
nedeniyle hastalara zor anlar yaşatıyor. Dış kulak yolu veya kulak zarında görülen enfeksiyonlar, gelişen ödem dolayısıyla çok ağrılı seyredebiliyor. Bayındır
Hastanesi Söğütözü Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Aslı Karademir, havuz ve denizden alınan mikroplarla; ishal, solunum sistemi enfeksiyonları, kulak
göz ve cilt enfeksiyonları gözlenebileceğini belirterek, “ Mavi yeşil algler ölümcül
toksinlere sahiptir. Ayrıca Leptospira denen bir mikrop potansiyel ölümle seyredebilen Weil hastalığına neden olabilir” dedi.
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Mikroplu havuz ve deniz suları ciddi kulak enfeksiyonuna yol açıyor. Sıcaklar nedeniyle havuz ve denize koşanlar şiddetli kulak ağrısı,
akıntısı, kaşıntısı ve işitme azlığıyla seyreden kulak iltihabına yakalanabiliyorlar. Tedbir alınmaması durumunda kulak zarı delinebilir, geçici veya
kalıcı sağırlık meydana gelebilir. Eğer daha önceden geçirilmiş orta kulak iltihabına bağlı kulak zarında delik varsa, mikroplu su direkt orta ve

iç kulağa gidebilmekte ve daha ciddi bir tablo ortaya çıkabilmektedir.
Bu durumda diğer şikayetlere ilaveten hastalarda baş dönmesi, bulantı,
kusma, dengesizlik ortaya çıkabilmektedir. Tatilin zehir olmaması için
hastalara dikkatli olmaları önerisinde bulunan Karademir, enfeksiyon
belirtilerinin ortaya çıkması durumunda hemen bir Kulak Burun Boğaz
(KBB) uzmanına gidilmesi gerektiğini belirtti.

Havuz ve denizin keyfini çıkarmak için ipuçları
Durgun ve kirli sularda, yüzeyi köpüklü ve yeşil görünümde olan denizde yüzülmemelidir.
Suya atlarken burun tutulmalı veya tıkaç kullanılmalıdır.
Havuz ve deniz suyu yutulmamalıdır.
Ciltte sıyrık ve kesik alanları varsa, yüzme sonrasında temiz su ve sabunla yıkanmalıdır.
Kulak enfeksiyonlarını önlemek için kulak tıpaları takılmalıdır.
Göz enfeksiyonlarını önlemede sualtı gözlüğü veya maskeleri kullanılmalıdır.
Lağım karışan alanlara yakın bölgelerde ve şiddetli yağmurlar sonrasında yüzülmemelidir.
Gelişebilecek ishal, solunum sistemi, cilt, kulak ve göz enfeksiyonlarının tedavileri konunun ilgili
uzmanlarına danışılarak yapılmalıdır.
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KÖŞE

SENİ SEVİYORUM
DİYEBİLMEK

NİLGÜN YAMANER

UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Kalabalıklar içinde ama tek
başına olan pek çok insan var
aslında. Sözlerinde, davranışlarında hep bu yaşanmamışlık
dolu. Gözlerindeki hüzünden
istemeseler de hissediliveriyor
ve sanki bu yaşanmamışlıklarını doldurmak istercesine koşuşturuyorlar ve savruluyorlar
oradan oraya.
Çok da istedikleri bir şey yoktur aslında. Tüm dertleri sevilmek ve sevildiklerini hissedebilmektir. Onlara göre hayatın özü
sevgidir. Dokunan, koruyan,
kollayan ama yargılamadan olduğu gibi, o olduğu için seven
ve en önemlisi de sevdiğini söyleyebilen biridir bekledikleri.
Sevdikleri belki de seni seviyorum diyebilmektir. Bütün gece
yarısı karanlıklarını silercesine
seni seviyorum diyebilmek, tutkuyla sevebilmektir. Sevdikçe
büyürler, çoğalırlar çünkü ve
sanki sevdiklerinde her şeyi yapabileceklerini düşünürler.
Aslında birçoğumuz için öyle
değimlidir? Ne güzel gelir aşk
insana. Aşık olduğunda insana
her şey, herkes ne kadar farklı
gelir. Güneşin daha parlak olduğunu, gökyüzünün daha bir
mavi olduğunu hisseder insan.
Tüm yaşadıkları acı unutuluverir. Sanki hiç yaşanmamıştır.
Geçmişin izleri siliniverir Uçup

gider bir anda… Düşünmek,
özlemek keyif verir insana. Her
güzel şarkı onlara söyleniyor
gibi gelir. Tatlı bir hüzün hissedilir en derinde. Aklın kapıları
sanki sonuna kadar açılmıştır.
Şair kesiliverir birden insan.
Bazen de acıtır insanın içini aşk.
Ama tatlı bir acıdır. Hasrettir
adı, beklemektir. Ne söylese
anlatamaz istediğini, hiçbir söz,
hiçbir şiir kesmez olur hasretini.
Sevmeyi bildiği için gururlanır

kendiyle. Olsun der en azından
sevmeyi biliyorum.
Yokluğum onu da acıtıyor mu
acaba diye düşünülür geceler
boyu. Kimsenin dolduramayacağı bir boşluk var mı dır acaba kalbinin bir köşesinde? O
da özlüyor mu dur benim gibi?
Burnunun direği sızlar mı bir
gece yarısında? Keşke yanımda
olsaydı dediği bir anı olur mu
acaba? Bir şarkı, belki bir koku
beni hatırlatıyor mu dur ona?

Sevmektir istedikleri, seni seviyorum diyebilmek. Altı üstü budur işte…Ve bir şiir takılır dillerine…
Bir adam sevdim, canımı yaktı sevdası
Hiç benim olmadı, benimmiş gibi sevdim
Söylemezdi isteklerini.
Kahrolsa aşkından, uykuları kaçsa geceleri,
Ben bilmezdim.
Sıcak yaz günlerinde, bir bardak su gibiydi,
Hiç ikincisini içemedim.
Ne yetti varlığı, ne çekip gidebildim.
Umutlarım gibi temizdi düşleri,
Elbet vardı istekleri, elbette o da hayal kurardı,
Sadece, hiçbirini yapamadı, anlatamadı…
Ne yardan, ne serden vazgeçti.
Çok yüksek bir tepeden bıraktım kendimi sularına,
Bir batıp, bir çıktım maviliğinde
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Bazen sakin bir limanda, bazen fırtınada
Üstümden geçen dalgalar gibiydi.
Bir adam sevdim,
Bir yaz günüydü, sessizce sarıldım sohbetine,
Kendinden emin, güvenliydi.
Kalbini gördüm bir gün, şaşırdım.
O, bu adam değildi.
Birçoklarına kırgındı, duvarlar koymuştu önüne
Kimse yürüyüp geçmesin, görmesin onu diye.
Bir adam sevdim, kızınca çıkıp giderdi birden,
Arkasından ağlardım, o hiç bilmezdi..
Anlayacağınız dostlar,
Ben hiç benim olmayan bir adam sevdim,
Sanki benimmiş gibi!

İNŞAAT DEKORASYON
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PROJENİZİ TKDK’YA SUNUN

HAYALİNİZDEKİ İŞ GERÇEK OLSUN
KIRSALDAKİ YATIRIMCIYA DESTEK DOPİNGİ-TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Tarım ve kırsal kalkınma alanında Türkiye’de kırsal da yapılacak olan yatırımları desteklemek amacı
ile 2007- 2013 döneminde uygulanacak olan IPARD programı Konya il genelinde oldukça geniş bir
yelpazeye destek vermekte. TKDK Konya il Koordinatörü Ali Ergin’e program kapsamındaki sektörler ve başvuru şartlarını sorduk.
Ali Bey, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
hakkında kısaca bilgi verir
misiniz?
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ulusal kalkınma plan, program
ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler
çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası
kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının
uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 18-05-2007 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Ve
Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuştur.
Ayrıca bu kanun ile tarım sektörümüzün gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun
refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye’nin
Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca TKDK 25 Şubat 2008
tarihinde Avrupa Komisyon tarafından kabul
edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım
Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacaktır.
Kurum, merkez ve taşra teşkilâtından oluşmaktadır. Merkez teşkilâtı Ankara’dır, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri
ve yardımcı hizmet biriminden, taşra teşkilâtı
ise il koordinatörlüklerinden meydana gelir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak Kırsal
Kalkınma (IPARD Programı ) ile
ilgili 2 tane başvuru çağrı ilanına çıkmış bulunmaktasınız. Bu
başvuru çağrı ilanları ile ilgili
bilgi verir misiniz?
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK ) 01.07.2011 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Birinci Başvuru Çağrı ilanı kapsamında dağıtılacak destek
miktarları belirlenirken yatırım suresi en fazla
30 (otuz) gün olacak olan başvurular kabul
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Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday
ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı
Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for PreAccession Assistance- IPA) oluşturmuştur.
IPA desteği beş bileşeni içermekte olup beşinci bileşeni Kırsal Kalkınmadır (IPARD) .
IPARD programı ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikle-

ri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı (Yönetim Otoritesi)
tarafından tasarlanmış ve 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Bu programla; tarım sektöründe
ve kırsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimizin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında desteklenmesi amacı ile 2007–2013 döneminde
uygulamaya konulacaktır.

edilip değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucunda destek verilmesi kesinleşen
yatırımlar ile ilgili sözleşmeler 2011 yılı Ekim
ayının son haftası imzalanacaktır. Sözleşme
imzalanan yatırımlar ile ilgili Ödeme Talep Paketlerinin Kuruma en geç 2011 yılı Kasım ayının son haftası teslim edilmesi gerekmektedir.
Uygulama suresi 30 (otuz) günden fazla olacak
olan başvurular, İkinci Başvuru Çağrı dönemi
kapsamında kabul edilecektir. Birinci başvuru
çağrı ilanı destek bütçesi toplam 91.388.000
Avro’dur. Birinci başvuru çağrı ilanı destek
bütçesinden kullanılamayan miktar, ikinci baş-

vuru çağrı ilanı bütçesine aktarılacaktır.
Kurumumuz 04.07.2011 tarihinde ise İkinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu
başvuru Çağrı ilanına yatırımın uygulama
süresi 24 ayı geçmeyen projeler başvurabilecektir. Bu ilan kapsamında başvuruların ilk
kabul edilmeye başlandığı tarih ile olası sözleşme imzalama tarihi arasındaki süre en fazla
7 (yedi) ay olacaktır. Başvurular 05.09.2011
tarihi saat 09.00’dan itibaren, Konya İl
Koordinatörlüğü’nde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi
20.09.2011, saat 17.00’dir.

IPARD Programından bahsettiniz. IPARD Programı nedir?
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TARIM
Konya ilinde IPARD Programı
Kapsamında hangi sektörlere
destek verilecektir?
IPARD Programı kapsamında temelde Süt,
Et (kırmızı, beyaz), Meyve/sebze, Su ürünleri sektörleri ve kırsal ekonomik faaliyetler
desteklenecektir. Üretimde; Et üreten ve süt
üreten tarımsal işletmelere, İşleme ve pazarlamada; Süt ve süt ürünlerinin, et ve et
ürünlerinin, meyve ve sebzelerin; su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, Kırsal
ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesinde ise; Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, Yerel ürünler
ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, Kırsal
turizm ve Kültür balıkçılığının geliştirilmesine yönelik yatırımlara destek verilecektir.
Konya ilinde bu sektörlerin hepsine destek
sağlanacaktır.

Bütün sektörler için genel başvuru şartlarınız nelerdir?
Başvuru sahiplerinin bütün sektörler için genel olarak şu özellikleri taşıması gerekmektedir: Kamu tüzel kişiliği hariç (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun
değildir ) ulusal kanunlarca tanınmış gerçek
veya tüzel kişiler olmalı, başvuru sahibi (tüzel
kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın
üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış
olmamalıdır), ulusal vergi sistemine kayıtlı
olmalıdır, aynı yatırım için diğer ulusal veya
uluslararası fonlardan destek almamalıdır,
başvuru sahibinin vergi ve sosyal güvenlik
borcu olmamalıdır ve bütün yatırımlar proje
sonunda ilgili Avrupa Birliği Topluluk standartlarını sağlamalıdır.

ması) veya süt üretimi ile ilgili alanda 3 yıllık
iş tecrübesi veya 3 yıllık Hayvan Kayı t sistemi ile kanıtlamalıdır. Tüzel kişilik ise üst
yönetim kademesinden bir daimi çalışanı bu
kriterleri karşılaması yeterlidir.
Ayrıca süt üreten tarımsal işletmenin 10 100 baş süt ineği veya 50 - 300 baş koyun
veya 50 - 300 baş keçiye sahip olması (7,8,9
baş süt ineğine sahip olanlar, yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineğine sahip olmalı) gerekmektedir. Yatırım yapılan yerin kısal
alanda olması gerekmektedir. Bu işletmelere
desteğe esas miktar min: 15.000 Avro - max:
1.000.000 Avro dur.
Et üreten tarımsal işletmelerde ise kırmızı et
ve kanatlı et üreten tarımsal işletmelere destek verilecektir. Kırmızı et üreten tarımsal
işletmenin 30-250 baş sığır veya 100 - 300
baş koyun/keçiye, kanatlı et üreten tarımsal
5.000 - 20.000 broyler/band veya 1.000 8.000 hindi/band kapasitesine sahip olması
gerekmektedir. Ayrıca yatırım yapılan yerin
kısal alanda olması gerekmektedir. Bu işletmelere desteğe esas miktar kırmızı et işletmeleri için min: 20.000 Avro - max:1.000.000
Avro, kanatlı et üreten işletmeler için ise min:
15.000 Avro - max: 500.000 Avro dur.

İşleme ve Pazarlama desteklerinden bahsettiniz. Burada süt
ve süt ürünlerinin işlenmesi ve
pazarlanmasına yönelik desteklerinize kimler başvurabilir. Bu
destek miktarları nedir?
İşleme ve pazarlamada; Süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin, meyve ve sebzelerin; su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara destek verilecektir.

Bu kapsamda, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmede yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu
da desteklenmektedir Bu desteklerin hepsinde başvuru sahibinin şu kriterleri sağlaması gerekmektedir: Tarım teknik liseleri ya da
tarım, veteriner hekimlik veya gıda üzerine
üniversite diplomasına sahip olmak veya ilgili
uzmanlık alanında en az 3 yıl mesleki tecrübesi olmak, AB ihracat numarasına sahip olmamak, 552/1995 Sayılı KHK’de tanımlanan
üretici örgütleri (Sadece Meyve ve Sebze
Sektörü için) , 5179 sayılı Gıda Kanunu veya
5996 sayılı Kanun (Süt toplama tesisleri hariç) ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1380
Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nca öngörülen
sertifikalara sahip olmak (Yeni kurulacak ise,
proje sonunda bu sertifikalara sahip olmayı
taahhüt etmeli). Ayrıca işleme ve pazarlama
alanında proje başvurusunda bulanacak işletmelerin işletmelerin 250’den az kişi istihdam
etmesi ve yıllık ciro veya bilançosunun 25
milyon TL’yi aşmaması gerekmektedir.
Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara destekler 1- Süt
ve Süt ürünlerini işlemeye yönelik 2- Süt
toplayan üretici örgütlerinin kurulmasına
yönelik olacaktır.
Ayrıca işletmenin 10 - 70 ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
Süt toplama merkezlerinin ise günlük 10 - 70
ton süt toplama kapasitesine sahip olması
gerekmektedir. Uygun harcamalar için desteğe esas miktarlar süt işletme tesislerinde
50.000 Avro ile 3.000.000 Avro arasında
olurken süt toplayan üretici örgütleri için bu
miktar 25.000 Avro ile 1.000.000 Avro arasında olacaktır.

Süt Üreten ve Et üreten tarımsal işletmeler desteğinde kimler başvuru yapabilir, bu tür
işletmelere verilecek destek
miktarınız nedir?
Bu alt tedbir kapsamında; mevcut tarımsal
işletmelerin modernizasyonu, genişletilmesinin yanı sıra yeni tarımsal işletme kurulumu
da desteklenmektedir. Süt üreten ve et üreten tarımsal işletmeler desteğinde başvuru
sahibinin proje sunabilmesi için şu özellikleri
taşıması gerekmektedir: ÇKS, Hayvan Kayıt Sistemi ve Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı
olmalıdır. Yeni tarımsal işletme durumunda
başvuru aşamasında sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olunmalıdır. Yatırımın sonunda
yeni tarımsal işletme Çiftçi Kayıt Sistemine
ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır
ve ilgili sertifikalar son ödeme talebinde
bulunulduğu zaman TKDK’ya ibraz edilmelidir. Bu sektörde tecrübeli olduğunu eğitim
(Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön
lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplo-
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TARIM
Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik
desteklerinizden yararlanmak
için şartlarınız nelerdir? Destek
miktarlarınız nedir?

Ali Bey, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinden
bahsettiniz. Bunu biraz açıklar
mısınız? Bu kapsamda verilecek
destek miktarınız nedir?

Burada kırmızı et ve kanatlı eti sektörlerinde
et işleme tesisleri ile kesimhaneler desteklenecektir. AB normlarında kesimhanelerin modernize edilmesi ve sıfırdan kesimhanelerin
kurulmasına IPARD kapsamında öncelik verilecektir. Bu kapsamda kırmızı et sektörü için
işletme karma kesimhane ise, günlük en az 30
büyükbaş + 50 küçükbaş, en fazla 250 büyükbaş + 2000 küçükbaş; Sadece sığır kesimi yapılıyor ise günlük 36 - 500; Sadece küçükbaş
kesimi yapılıyor ise günlük 290 - 4000 hayvan
kesim kapasitesine sahip olmalı, Et işleme ise
günlük 0,5 - 5 ton kurulu işleme kapasitesine
sahip olmalıdır. Kanatlı eti kesimhanelerinde
ise, saatte 1000 - 5000 tavuk veya 100 - 1000
hindi kesim kapasitesine sahip olmalı, Et işleme ise günlük 0,5 - 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Bu sektörde uygun
harcamalar için desteğe esas miktarlar 30.000
Avro 3.000.000 Avro arasındadır.

Bu destek kapsamında; Arıcılık ve bal üretimi, Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekilmesi ya da
toplanmasını takiben işlenmesi pazarlanması
ve Süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında
mikro ölçekli işleme ve paketleme tesislerinin
oluşturulması yer almaktadır.
Verilecek destek oranı uygun harcamalar toplamının %50’si kadar ve en az 10.000 Avro, en
fazla 250.000 Avro’dur.

Taze meyve ve sebzelerin kolay
bozulabilir
ürünlerdir,
Türkiye’de bu alanda üretim
sorunlarının azaltılabilmesi için
bir desteğiniz mevcut mudur?
IPARD kapsamında bu amaçla meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe
desteğimiz vardır. Bu desteğe 552/1995 sayılı
KHK’ de tanımlanan ziraat odalarına kayıtlı, en
az 50 çiftçi tarafından kurulmuş Kooperatifler
veya bunların merkez birliklerinin mülkiyetinde olan tüzel kişilikler başvurabilirler. Üretici
birliğinin bir yıldan fazla süre mevcut ve faaliyette olması gerekmektedir. 4000 metreküpten az kapasiteli soğuk hava tesisi işleten tüzel
kişiler bu kapsamdaki desteklerden yararlanabileceklerdir. Bu sektörde uygun harcamalar için desteğe esas miktarlar 50.000 Avro ile
1.250.000 Avro arasındadır.

Su ürünlerini ile ilgili destekleriniz mevcut. Bu desteklerden
yararlanabilmek için başvuru sahibinin hangi kriterlere sahip olması gerekiyor. Bu sektör için vereceğiniz destek miktarı nedir?
Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına
yönelik faaliyet yapan işletmelerin; 100 - 800
ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu ya
da 300 - 1000 ton/yıl su ürünleri ya da kültür
balıkçılığı ürünleri işleme kapasitesine ve 1380
Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nca öngörülen sertifikalara sahip olması gerekmektedir. Bu sektörde uygun harcamalar için desteğe esas miktarlar 50.000 Avro 1.500.000 Avro arasındadır.
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Konya ilimizde kırsal turizmin
geliştirilmesi için ne tür destekler verilecektir. Bu kapsamda vereceğiniz destek miktarı nedir?
Konya ilinde kırsal turizm yapılabilecek çok
sayıda yer mevcuttur. Kırsal turizmin ilimizde geliştirilmesi amacıyla IPARD kapsamında bu alanda; Mikro girişimciler ve çiftçiler
tarafından kurulacak pansiyon, konaklama ve
restaurant hizmetlerinin gelişimi, Çiftlik turizmi
tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi ve Turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler,
doğa gezisi…) için kurulan tesislerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Verilecek destek oranı
uygun harcamalar toplamının %50’si kadar ve
en az 15.000 Avro, en fazla 400.000 Avro’dur.
Bu destek ile kurulacak konaklama tesisleri en
fazla 15 yatak kapasitesine sahip olmalıdır.

Kültür balıkçılığı ile ilgili olarak
hangi alanlar desteklenecek, verilecek destek miktarınız nedir?
Kültür balıkçılığı ile ilgili desteklenecek türler;
Alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa ve
su yosunu olup bu türler dışındaki üretimler
desteklenmeyecektir. Verilecek destek oranı
uygun harcamalar toplamının %50’si kadar ve
en az 15.000 Avro, en fazla 200.000 Avro’dur.
Bu destek ile kurulacak tesislerin yıllık 10 tona
kadar kurulu üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli veya yıllık 11-50 ton arası kurulu
üretim kapasitesine sahip mikro ölçekli işletmeler olması gerekmektedir. Ayrıca dağlık
alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik
tanınacaktır

Genel olarak verilecek destek
oranları nelerdir?
Destek oranı üretici gruplarında uygun harcamalar toplamının %100’ü diğer sektörlerde
genel olarak uygun harcamalar toplamının
%50’sidir. Ancak et ve süt üreten tarımsal işletmelerde destek oranı farklılaşmaktadır. Şöyle
ki: Başvuru sahibinin destek kararı alındığında
40 yaşın altında olması durumunda destek
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oranı %55’e, projelerin dağlık alanlarda uygulanması durumunda destek oranı %60’a, hem
başvuru sahibinin destek kararı alındığında
40 yaşın altında olması hem de projenin dağlık alanlarda uygulanması durumunda destek
oranı %65’e çıkmaktadır. Konya ilinin tamamı
dağlık alan kapsamına girdiği için faydalanıcılar
et ve süt üreten tarımsal işletmeler için minimum %60 oranında destekleneceklerdir.

Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi ile ilgili olarak
hangi alanlar desteklenecek?
Konya ilinde desteklenecek yerel ürünler; Tarhana, Beyaz Peynir, Kecimen Üzümü, Konya
Şekeri, Konya Gevreği, Ereğli Kirazı, Bamya,
Tulum Peyniri, İvriz Peyniri, Konya Süzme Yoğurdu, Pekmez, Tahin, Erişte, Tandır Ekmeği,
Köpük Helva, Taş Helva, Seydişehir Leblebisi,
Lokum, Tahinli Pide, Termiye, Çilek, Çumra
Kavunu, Ereğli Elması, Küflü Peynir, Siyah Havuç, Havuç Ürünleri, Hırtlak, Akşehir Kirazı,
Domates Salçası, Su Böreği, Sac Böreği, Höşmerim, Pekmezli Sucuk, Asma Yaprağı, Toros
Balı, Kavurma, Sac Arası, Turşu
Desteklenecek el sanatları ise Ağaç işleri,
Altın İşlemeciliği, Bakır İşlemeciliği, Cam
İşlemeciliği, Seramik Üretimi, Çömlekçilik,
Çinicilik, Dokumacılık, Gümüş İşlemeciliği,
Hasırcılık, Oya örücülüğü, Sepet Örücülüğü,
Müzik Aleti Yapımcılığı, Keçecilik, Kilimcilik,
Halıcılık, Semer Yapımcılığı, Taş İşlemeciliği,
Süs Taşları İşçiliği, Sedef İşlemeciliği alanlarından oluşmaktadır.

Başvurular nasıl
değerlendirilecek?
Başvuru Sahibi başvuru paketini TKDK’nın
İl Koordinatörlüklerine teslim edecekler.
TKDK İl Koordinatörlüğünde başvurular bir
ön değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurular TKDK Merkezine gönderilecek. TKDK
Merkezine gelen başvurular ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu uygun bulunan projeler, seçim kriterlerine
göre puanlanıp en yüksek puan alan projeden
başlayarak sıralanır ve ayrılan bütçe dikkate
alınarak desteklenmek üzere seçilir.

İNŞAAT DEKORASYON
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SINIR
ÇİZMEK
Herhangi bir kişi olay ya da durumdan uzak durduğunuz ve kendinizi fazla incinmiş ya da aşırı zorlanmış hissettiğiniz oldu mu? Bazı deneyimleriniz
sizi rahatsız ediyorsa bir miktar sınır çizmenin zamanı gelmiş olabilir. İyi sınır çizmek sağlıklı bir şeydir. Ama kesinlikle kaba yanlış ya da hatalı bir şey
değildir. Çoğu insan bir başkasının hislerini incitmesi ihtimaline karşı açıkça konuşmaz ya da sınır
çizmez. Ne var ki bizi bir şekilde incitmiş birinden
uzaklaştığımızda genellikle kendimizi kırgın ve üzgün hissederiz. Açıkça konuşmamak sizi inciten
insanın duygulanımsal mutluluğunun kendi duygulanımsal mutluluğunuzdan daha önemli olduğu
mesajını verir! Sonuç olarak başka bir insanın duygularına zarar gelmediği için mutlusunuzdur; ama
kendi duygularınız incinmiştir!
İyi çizilmiş sınırlar sizi incinmekten korur ve kendi ortamınızda güvende hissetmenizi sağlar.
Ayrıca diğer insanların sizin nezdinizde konumlarını bilmelerine yardımcı olur ve onlara neyi isteyip neyi istemediğinizi gösterir. Sınırlar
sizi diğer insanlardan ayırır.
İyi bir duygulanımsal sınır kendimize ait hislerimiz ve tepkilerimiz
olduğunu doğrular. Yaşamımızdaki durumlara / diğer insanlara
tepki verme biçimimiz algılarımıza deneyimlerimize geçmişimize
değerlerimize ve ilgi alanlarımıza dayanır. Benzer tepkiler veren
insanlar bulabiliriz; ama hiç kimse bizimle tam amen aynı tepkiyi
veremez. Her insan farklıdır!
İnsanların bize duygulanımsal açıdan nasıl davrandıkları söz konusu
olduğunda hepimizin güvenli ve kabul edilebilir bulduğumuz sınırlarımız vardır. Ben gençken arkadaşlarımın gözlük takmamla ilgili iğrenç
şakalar yapmalarına göz yumardım. Bu beni o zamanlar çok üzerdi;
çünkü yol yordam bilmezdim. Ne var ki artık yetişkin biri olarak hiç
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kimsenin dış görüntüm hakkında yorum yapma hakkına sahip olmadığını biliyorum ve bu olay bugün olsa “Dış görüntüm seni hiç ilgilendirmez; yorumlarını kendine saklarsan memnun olurum” diye yanıt
veririm. Ayrıca yetişkinlikte çevremde sevimsiz yorumlarda bulunan
kişilerin olmamasını tercih edebiliyorum!

İNŞAAT DEKORASYON

Aşağıda zayıf duygulanımsal sınırlara
örnekler yer alıyor:
Bir başka insana katılmadığınız halde katılıyormuş gibi görünmek
İnsanlara para ya da kişisel eşyalarınızı
ödünç vermek ve bunların iade edilmesini istediğinizde sesinizi çıkarmamak
Gerçek duygularınızı saklamak (İçten içe
çok üzülürken üzülmediğinizi söylemek)
Gitmek istemediğiniz halde hiç kimseyi
hüsrana uğratmamak için bir partiye/geceye
katılmak
Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmek
Patronunuzu hüsrana uğratmak istemediğiniz için uzun saatler çalışmak
Düzenli olarak sağlıklı beslenmemek
Kendinizi sınırlarınızın ötesine geçmeye
zorlamak
Bir koç olarak da sınır çizmek zorunda olduğumu öğrendim. Eskiden hastalarımın bana
istediklerini söylemelerine izin verirdim; ama
artık duygulanımsal ihtiyaçlarımı ikinci plana
itmiyorum. Bir müşteri koçluk seansı süresince bana sinirlenip bağıracak olursa buna bir
sınır koyuyorum. İnsanlar elbette sinirlenebilirler; ama düşmanlık kabul edilemez. Gerçek
şu ki sınırlarınız ihlal edildiğinde sessiz kalmanın kimseye faydası yoktur.
Önemli olan nokta şu; birine size kırıcı biçimde davranma izni verdiğinizde karşınızdaki kişi
bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu
öğrenemez. Kendinizi korumak ve sağlıklı sınırlar çizmek her iki taraf için de gereklidir.
Diğer insanlara hangi davranışları kabul edilir
hangilerini kabul edilmez bulduğunuzu öğretmeyi bir kez öğrendiğinizde bazılarının bu
talebe kolayca uyum sağladığını göreceksiniz
bazıları ise size kötü davranmaya devam edebilirler. Mesajınızı karşı tarafa iletmek için şu
ifadelerin birkaçını kullanmayı deneyin.

Sınır çizmek kendi ortamınızda güvende hi
setmenize yardımcı olacaktır. Bu özsaygıyı
göstermenin bir yoludur. Ve unutmayın; siz
kendinize saygı duyarsanız insanlar da size
saygı duyarlar!
Kendi kişisel sınırlarınızın ne olduğunu bulmak
için kendinize şu soruları sorun:
Yaşamımda / ilişkilerimde neyi
istemiyorum?
Benimle bu şekilde konuştuğunda çok
rahatsız oluyorum. Lütfen buna son ver.
Sesini alçaltmanı rica ediyorum.
Söylediklerini kabul etmem mümkün
değil. Lütfen buna son ver.
Sinirlendiğinde bana bağırman
gerekmiyor.

Hangi davranışlar beni incitiyor?
Kendimi iyi hissetmem için çevremdeki
insanların nasıl davranması gerekiyor?
Yanıtlarınızın listesini oluşturun ve sınırlarınızı
kendinizi son derece güvende hissettirecek
kadar büyütün. Sınırlarınız zamanla mükemmelleşir. İyi sınırlar sürekli bakım ister; ama
yaşam kalitenizi de yükseltir.
Lisa PHILLIPS
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖR ADAYLARI
YARIŞIYOR
REKTÖR ADAYI Prof. Dr.
HAYDAR ÖZTAŞ ile Söyleşi

Sayın Hocam, üniversitelerde idari kadro atamaları önemlidir. Ancak her gelen kendisine
göre atamalar yapmaktadır. Siz bu konuda ne
yapacaksınız?
Her ne sebeple olursa olsun
hakkaniyet ölçülerine saygılı, etik
davranışlar sergileyebileceği konusunda üniversite camiasının
hem fikir olduğu öğretim üyeleri çoğunluğa uyularak görevlere
atanacaklardır. İdareci arkadaşların temel ilkesi hoş görü, sabır,
tolerans ve hakkaniyet olacaktır.

öğretim üyesinden ziyade kendi
yetiştirdiğimiz öğretim elemanlarına öncelik vermek istiyorum.
TÜM ATAMALAR İSTEYEN
HERKES TARAFINDAN TAKİP
EDİLEBİLECEK ŞEKİLDE BİLGİSAYAR ORTAMINDA YAPILACAKTIR. Tüm atama evrelerinin
takibi mümkün olacaktır.

Neden bu yolu tercih
veren öğretim üyelerinin kendiediyorsunuz?
Evrensel değerlerin geçerli olduğu üniversitelerin temel görevleri
bilim üretmek olan üniversite öğretim üye ve elemanlarının çalışabilmeleri için eşitlikçi, karşılıklı
saygı ve sevgi esasına dayanan,
hoş görülü bir yönetimin tesis
etmektir. Atanan yöneticilerin
özlük haklarına saygı göstermesi,
her ne şekilde olursa olsun tüm
kadrolara atamaların açık ve şeffaf olmasının sağlanması esastır.

lerini yenilemeleri esastır. Döner
sermayeler sadece belirli öğretim
üyelerine değil, tüm öğretim üyelerinin katılımı ile genel amaçlı,
üretken hale getirilmeli ve öğretim üye ve elemanlarının bu pastadan daha fazla pay alabilmeleri
sağlanmalıdır. Ders dağılımında
eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak, öğretim üyelerinin liyakat
ve deneyimleri dikkate alınarak
yapılması sağlanacaktır.

Üniversitelerde ders dağılımında ayrıcalık yapıldığı ve bazı öğretim
üyelerinin mağdur edilÖncelikle bilimselsellik ve etik diği bilinmektedir. Siz
değerlere dayalı bir değerlen- öğretim üyelerine ders
dirme ölçütüne göre birimlerin dağıtımında nasıl bir
öğretim üyeleri ihtiyaçlarının kar- yol takip edeceksiniz?

Üniversitelerde değişik
problemlerle
sürekli
karşılaşılmaktadır. Bir
meselenin ortaya çıkması durumunda rektör olduğunuzda bunu
nasıl halledersiniz?

Akademik yükseltme
ve atamalarda ayrımcılık, öğretim üyeleri arasında diğer bir huzursuzluk sebebidir. Aynı
birimde kadro bekleyen
birime emeği geçmiş öğretim üyeleri dururken
yerine dışarıdan tedarik
öğretim üyesi atanmaktadır. Bu konuda siz ne
yapacaksınız?

şılanması gerekmektedir. Kadroların ilanında üniversitenin ihtiyacı
göz önüne alınacaktır. Kişiye özel
tanımlı ilan verilmeyecektir. Özel
koşullar etik değerlere uygun olarak ilanlarda yer alacaktır. Tedarik
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Öğretim üyelerinin kendi alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri amacı ile okumak için
zamanlarının olması gerekir. Bu
nedenle evrensel kuralların geçerli olduğu üniversitelerde ders
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Yöneticilerin adil olmayan davranışları çoğunlukla sorunları
tetikler. Günlük olarak üniversitenin farklı birimlerinde öğretim üye ve idari personelle
istişare içinde, sorunları yerinde tespit etmeye çalışacağım.

Tüm öğretim üyelerine eşit mesafede olacağım ve hiçbir öğretim üyesini tek taraflı dinlemeyeceğim. Tüm üniversite çalışanları
eşittir. Anayasal bu temel hak ve
hürriyetin uygulanmasına titizlikle
özen göstereceğim.

Genç akademisyen arkadaşların en büyük
problemi yabancı dildir. Onların önünü açmak için ne yapmayı
düşünüyorsunuz?
Öğretim elemanlarının talepte bulunması halinde yabancı dil bölümlerinin öğretim üyelerinin yanında,
dil öğretimi konusunda rüştünü
ispatlamış deneyimli, konuk yabancı dil öğretim üyelerinden de
yararlanılması düşünülmektedir.
Bu amaçla ODTÜ’ den dil deneyimi konusunda deneyimli öğretim elemanlarının üniversitemizde
konuk edilmesi, kursiyerlerin kurs
giderlerinin üniversite tarafından
karşılanması gerçekçi çözüm yolu
olacaktır.

RÖPORTAJ
Her toplumda sayıları azda olsa dedikodu
yapan kişiler bulunur.
Bu tür davranışlar prim
yapmaya başlarsa dedikoducuların
sayısı
da artmaya başlar. O
zaman o toplumda ilkeler temayüller değil,
günü birlik fevri uygulamalar işlerlik kazanır.
Yanlış yönlenen idareciler hata üstüne hata
yaparlar bunu nasıl önlersiniz?
Sarınırım sorunun ana nedeni
toplusal ilişkileri Doktor-hasta
ilişkisi içerisinde değerlendiren
16 yıllık bir DOKTOR-REKTÖR
geleneği. Toplumsal olaylara
eşitlikçi olmayan bir çizgiden
yaklaşan ve öğretim üye ve üniversite personeli ile doğrudan
diyalog yerine kendilerinin güvenilir kabul ettikleri kaynaklardan bilgi edinme prensibinden
kaynaklanan bir durum. Rektör
adayı olarak öğretim üyelerini tümünü doğrudan tanımak
amacıyla kendileri ile bizzat görüşmeye çalışıyorum. Alaeddin
Tepesi’ nin eteklerindeki konutu
terk edeceğim. Tüm üniversitenin öğrenci, öğretim üyesi, yardımcıları ve çalışanlarını bizzat
dinleyeceğim. Çalışma arkadaşlarımın da bu konuda titiz davranmalarının takipçisi olacağım.

Hiyerarşik yapılanmanın
geçerli olduğu kurumlarda üst kurumlarda
bulunanların alt konumlardakileri baskı ve kuRektörlerin geniş yet- şatma altına alıp sıkıntı
kileri dolayısı ile kimi vermeleri yani psikolozaman bilerek, kim jik şiddet uygulamaları
zaman farkında olma- (mobbing) günümüzde
dan (çevrenin etkisi ile) sıkça görülen yıldırma
bazı haksız ve usulsüz ve kaçırma yöntemidir.
Bu uygulamanın önüne
uygulamalar yaptıkları geçecek misiniz?
bilinmektedir. Bunun Rektörlük seçimleri sonucu tüm
önüne nasıl geçersiniz? üniversite camiasının kenetÜzerinde her hangi bir çalışma
yapılmadan ani, hissi alınan kararlar çoğunlukla sağlıklı olmamaktadır. Üniversitenin çeşitliliği
ve zenginliği esasına dayalı bir
danışman grubu ile ortak çalışmasının öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. İstişare esas
olmalıdır. Önyargısız, tarafların
dinlenmesi ve akil kişilerin görüşleri çerçevesinde tüzel bir
kişilik olan Rektörlüğün doğru
kararı alması esas olmalıdır.

lenmesi esastır. Bu nedenle hiç
kimseyi seçimlerde desteklediği
rektör adayı nedeni ile ötekileştirme yoluna gitmeyeceğiz. TÜM
ÜNİVERİSTE CAMİASINA EŞİT
DAVRANMASI KANUNİ BİR
ZORUNLULUKTUR. AYRIMCILIK SUÇTUR. Bu nedenle rektör
oldum takdirde hiç kimseye gerek
atama, gerek eğitim faaliyetlerinde, gerekse üniversitenin olanaklarından yararlanma konusunda
ayrımcılık uygulamayacağım.

Öğretim üyesi kendisi
içinde özerk insandır.
Bürokrat gibi muamele görmesi onun performansını
düşürür.
Siz bu konuda öğretim
üyelerini rahatlatacak
çalışma ortamını nasıl
değiştirirsiniz?
Öğretim üye ve yardımcılarının
çalışmaları elbette mesai saatleri ile sınırlamak doğru değildir.
Ancak öğretim üye ve diğer elemanlarının işi yalnızca ders vermekte değildir. Öğretim üye ve
elemanlarının kendi alanlarındaki gelimleri takip ettiklerinin en
önemli göstergesi yazdıkları makaleler ve ders notlarını günün
koşullarına uyarlamaktır.

Günümüzde
sosyal
bilimlere fazla değer
verilmediğini görüyoruz. Avrupa Birliği’ne
tam üye konumundaki Türkiye’nin Batı’da

olduğu gibi sosyal bilimlere değer vermesi
gerekmez mi? Bu konuda neler yapılması
gerekir?
Uluslar arası dergilerde sosyal bilimler içerikli yayınlara bakıldığında
Türkiye kaynaklı araştırmaların
son yıllarda artış olmasına rağmen
yeterli değildir. Tarihi dokusu, kültürel değerlerin karmaşıklığı, düşünce sistemlerinin Doğu’dan Batı’
ya doğru yayıldığı göz önüne alındığında sosyal bilimlerin de gelişim
gösterdiği Anadolu topraklarında
yeniden yeşerip gelişmesi beklenen bir durumdur. Bilim insanlarımız öz güvenlerini ve mesleki
özgüvenlerini sağladıkça bu alanda
önemli gelişmeler olacağı kanaatindeyim. BAP ‘ın teşvik primlerinin makul oranlarda artırılması,
yayın yapan öğretim üyelerinin bu
ödemeleri istedikleri gibi kullanabilmelerine olanak sağlanması gerekir. Bu amaçla her türlü işbirliği
teşvik edilecektir.
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RÖPORTAJ
Öğretim
üyelerinin
yurt dışı tecrübelerini
artırmak için ne yapacaksınız?
Öğretim üyelerimizin ve elamanlarımızın yurt dışında alanlarında
çalışanlar ile işbirliği yapmaları istenen ve teşvik edilmesi gereken
bir durumdur. Bu amaçla öğretim üyelerinin yurt dışına kısa dönemli çıkışları teşvik edilecektir.
Bilgi ve deneyimlerinin artırılması
bu yolla sağlanacaktır. Bu amaçla
kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar
pratik İngilizce veya geçerli bir
dili öğrenmeleri teşvik edilecektir. Avrupa Birliği Bünyesindeki
fonlara ülkemizin önemli maddi
katılımının olmasına rağmen yeterli sayıda proje geliştirilemediği
için bu fonlardan ülkemiz bilim
insanları yeterince yararlanamamaktadır. Bu nedenle proje
yazımına yönelik bir eğitimin ve
kısa dönemli kursların üniversite
bünyesinde açılması ve deneyimli proje uzmanlarından yararlanılması Rektörlüğümüzün ana
görevi olacaktır.

ÖĞRENCİ EVİ ‘nin acilen kampüste yapılandırılması gerekmektedir. Öğrencilerin sosyal yaşamlarının baraka benzeri yerlerden
öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir ortama taşınması
önem kazanmaktadır. Öğrenci
merkezli bir işletmecilikle ucuz
ve kaliteli hizmet alınması, uygun
çalışma ve dinlenme ortamları
yaratılacaktır. Öğretim üyelerinin
yalnıza yemek yemeleri için değil,
sosyal kaynaşmayı sağlamaya yönelik gazete ve dergi okuyabilecekleri, boş zamanlarında istişare
yapabilecekleri, bir ÖĞRETİM
ÜYESİ EVİ’nin yapılandırılması
gerekmektedir. Üniversite ile
şehir merkezi arasında otobüs
ringleri kurulacak ve otobüslerin öğretim üye ve üniversite
çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap
verecek konfor ve donanımda
olmasına özen gösterilecektir.
Dar koridorlu ve koltuklu 8-13
yaş öğrencilerin taşınmasında
kullanılan taşıtlar ulaşım amacıyla
kesinlikle kullanılmayacaktır.

Selçuk Üniversitesinin
Rektörü çarşıda fakülÜniversitenin sosyal te- telerden uzakta bir bisis ve hizmetlerini ge- nada oturmakta, bunun
liştirmek için bir proje- da yönetim zafiyeti ve
niz var mı?
hizmetlerin aksamasıÖğrencilerin tüm ihtiyaçlarının na sebep olduğu bilinkarşılanmasına yönelik mer- mektedir. Siz bu konukezi çok katlı ve çok işlevli bir da ne yapacaksınız?

Rektörlük’ ün mümkün olduğu
kadar kısa zamanda Üniversite
Kampüsüne taşınması gerekmektedir. Rektör olarak atandığım
takdirde Öğretim üye ve yardımcılarının, üniversite çalışanlarının
sorunları ile bizzat çalıştıkları
kurumlarda ilgileneceğim. Bu
nedenle Rektörlük Bina’sının
Kampüsün içindeki binada olması
zorunludur. Yayın yapan öğretim
üyelerinin bu ödemeleri istedikleri gibi kullanabilmelerine olanak
sağlanması gerekir. Bu amaçla her
türlü işbirliği teşvik edilecektir.

Sonuç olarak ne söylemek istersiniz?

Gelecek dört yılda Selçuk
Üniversitesi’ni temel etik kurallar ve Mevlana felsefesine dayalı
hoşgörü ve kardeşlik prensipleri
içersinde yönetmek istiyorum.
Bu amaçla aşağıdakiler acil eylem
planı olarak belirlenmiştir.
• Üniversitenin çağın bilimsel
ölçütlerine uygun olarak yapılandırılması önceliğim olacaktır.
• Öğrencilerimiz sosyal ihtiyaçlarının karşılanabileceği, çalışma ve sosyal faaliyetle olanak sağlayan kampüs
merkezli, çok katlı ve çok amaçlı bir
ÖĞRENCİ SOSYAL TESİSİ kurulması önceliğimiz olacaktır.
• TOKİ ile işbirliğine gidilerek
öğretim üyeleri ve üniversite

çalışanlarımız için doğaya uyumlu, çevre dostu konutların inşasına gidilecektir.
• ÜNİVERSİTEMİZİN MERKEZİ
LABORATUARLARININ TESİS EDİLMESİ, bilimsel
çalışmalarda giderlerin en aza
indirgenmesine, kaynaklardan
en fazla yararlanılmasına olanak
sağlayacaktır.
• Meslek Yüksek okullarında
çalışan öğretim üyelerinin bilimsel faaliyetlere katılımları teşvik
edilecek, kendilerine gerekli olanaklar sağlanacaktır.
• Bir dünya şehri olma amacında olan Konya’ ya yakışan bilimsel aktivitelerin yoğun olduğu, sanayi ile işbirliği içerisinde
çalışan bir üniversite ortamının
oluşması sağlanacaktır.
• TEKNOKENT ile sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, toplumun her kesiminden girişimcilere
açık bir işbirliği ortamının geliştirilmesi sağlanacaktır.
• Üniversite çalışanlarının üniversitemiz bünyesinde bulunan
Tıp Fakülteleri’nden daha iyi
hizmet almaları sağlanacaktır.
Hastanelerimizin halkımıza daha
iyi hizmet verebilmesi için üniversite yönetiminden kaynaklanan tüm bürokratik işlemler en
aza indirilecektir.
• Tüm atamalarda akademik
yeterlilik öncelikli olacak ve tüm
atamalarla ilgili işlemler iletişim
teknolojileri kullanarak açık ve
şeffaf olarak tüm üniversite çalışanları ve kamu tarafından takip edilebilecektir.
• Döner sermaye girdileri ve
harcamaları, ihaleler, tüm alımsatım işlemleri bilgisayar ortamından eşitlik ilkesi çerçevesinde izlenebilecektir.
• Üniversite bünyesinde öğretmenlik sertifikası vermeye yetkili
kuruluş olan PEDOGOJİK FORMASYON BÜROSU’nun tüm
harcamaları açık ve şeffaf olarak
izlenebilecektir.
Üniversitemizde son on altı
yıldır hüküm süren ve bazı çevreler tarafından olmazsa olmaz
kabul edilen DOKTOR REKTÖR anlayışına alternatif bir
yönetimin mümkün olabileceğini göstermek istiyorum.
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖR ADAYLARI
YARIŞIYOR
REKTÖR ADAYI

Prof. Dr.

Ahmet Kağan KARABULUT ile Söyleşi
Yönetim oldukça zor, sıkıntılı ve yorucu bir süreçtir. Böyle olduğu bilindiği halde neden bu
zorluğa talip oldunuz?
Selçuk Üniversitesi’ni, alanında
rekabet eden mezunlar yetiştiren,
bilim ve teknolojide öncü, bölgesine, ülkesine ve insanlığa değer
katan, çağdaş, yenilikçi ve her bir
üyesinin mensubu bulunmaktan
gurur duyacağı bir kurum haline
getirmek için bu göreve talip oldum. Bugüne kadar olduğu gibi,
bütün enerjimi, edindiğim bilgi,
birikim, beceri ve deneyimlerimi
yarının başarılarına dönüştürmek
için; başta üniversitemizin değerli mensupları olmak üzere, tüm
paydaşları da sürece dahil ederek
İdeal Selçuk Üniversitesi ni oluşturmak ve geleceğe hazırlamak
heyecanı ile yola çıkıyorum.

Bu görev için yeterli
deneyime ve birikime
sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1992 yılında çalışmaya başladığım
üniversitemizde, değişik kademelerde akademik ve idari görevlerin
(Selçuklu Tıp Fakültesi’nde; Fakülte Sekreterliği, Dekan Yardımcılığı, Kurucu Başhekimlik, Dekanlık,
Üniversitemizde Yönetim Kurulu
ve Senato Üyeliği) yanı sıra, çeşitli
komisyonlarda da (Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu,

118

Uluslararası Akreditasyon Kurulu, Stratejik Planlama Kurulu, Akademik Değerlendirme
Kurulu, Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, Selçuk Tıp Dergisi Yayın Kurulu vb.) yer almak
suretiyle, yine Selçuklu Tıp
Fakültesi’nin kuruluş sürecinde
gerek bölge milletvekilleri ve
bakanlarımızla gerekse Ankara
bürokrasisiyle (Başbakanlık Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı,
DPT, Hazine Müsteşarlığı vb)
sürekli temasta bulunmuş olmanın getirdiği deneyimlerle bu
hizmete talip oluyorum.

Uzun yıllardır emek
verdiğiniz Selçuklu Tıp
Fakültesi sizin için ne
ifade ediyor?
Selçuklu Tıp; 7.5 yıl önce daha
inşaat aşamasında iken Fakülte
Sekreter Vekili olarak 3-4 personelle birlikte çalışmaya başladığım,
kendi çocuklarım gibi üzerine titrediğim ve inşaatından yurt dışı
kredili ihalesine, kadrolarının temininden, kurumsal kimlik kazanma aşamalarının tamamına kadar
her aşamasında emek verdiğim
bir kurumdur. Yaklaşık 3 yıldır da
hayata geçirilmesinde katkılarımız
olan bu eseri; çok değerli öğretim
üyelerimiz, çalışma arkadaşlarım
ve fedakar çalışanlarımızla birlikte,
adeta bir aile ortamı ve sıcaklığı
oluşturarak; kıymetli öğrencile-
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rimizin, kampüs ve çevresinde
yaşayan akademik ve idari personelimizin ve değerli halkımızın hizmetine sunmuş olmanın manevi
hazzını yaşıyorum.

Rektör olunca akademik ve idari anlamda
yönetim kadrolarınızı
nasıl oluşturacaksınız?
Rektör yardımcıları tüm birimleri
temsil edecek tarzda belirlenecek,
fakülte dekanları ve diğer idareciler her bir birim için genel kabul

gören, huzuru ve bilimsel çalışma
ortamını temin edebilecek ve o
birimin gelişimine katkıda bulunabilecek akademisyenler arasından
tercih edilecektir. İdari personel
görevlendirmelerinde
adaletli
davranılacak, liyakat esas alınarak
hakkaniyet ölçüleri içerisinde bir
idari yapılanma oluşturulacaktır.
Üniversite genel sekreteri, daire
başkanları, fakülte ve yüksek okul
sekreterleri; hızlı çalışabilen, iş
yapma becerisi yüksek, nitelikli
personelden seçilecektir.

RÖPORTAJ
Akademik yükseltilme
ve atamalarda ayrımcılık, öğretim üyeleri arasında bir huzursuzluk
sebebidir. Bu konuda
siz ne yapacaksınız?
Öncelikle akademik kurullar çalıştırılacak, akademik hiyerarşi ve
birim talepleri göz önünde bulundurulacak, üniversitemiz için
yıllarını vermiş ve birimlerin kuruluş ve gelişme aşamalarında fedakarca çalışmış öğretim üyelerimiz
öncelikli olarak değerlendirilecek,
eğer varsa eksiklerinin (yabancı
dil, yayın vb) tamamlanabilmesi
için tüm kurumsal imkanlar seferber edilecek ve asla mağduriyetlere ve haksızlıklara sebebiyet
verilmeyecektir. Hepimiz için
esas olan yaptığı işi huzurlu yapmak, yönetime düşen de bu huzuru temin etmek ve korumaktır.
Zira huzurun olmadığı bir yerde
kaliteli eğitimden, bilimsel gelişmeden ve üretim ve paylaşımdan
da söz etmek mümkün değildir.

Üniversitede akademik
yayınlar yeterli mi? Şayet değilse bunu arttırmaya dönük planlarınız
nelerdir?
Selçuk Üniversitesi 2009 YÖK
istatistiklerine göre toplam yayın
sayısında 9. sırada, öğretim üyesi
başına düşen yayın sayısında ise
125 üniversite arasında 82. sırada yer almaktadır. Öğretim üyesi
başına düşen yayın ortalaması ise
yılda 0.48 olup, Türkiye ortalaması olan 0.63’ün altındadır. Üniversitemizin bilimsel araştırma
konusunda da hak ettiği düzeye
gelebilmesi için öncelikli hedefimiz; öğretim üyesi başına düşen
yayın sayısında ülkemizde ilk 10
içerisinde yer almaktır.
Bu amaçla; Yüksek Öğrenim
Kurumu’nun yeni düzenlemesi
çerçevesinde maksimum sayıda
öğretim üyemizin 3 ay yurtdışında akademik çalışma yapması,
Patent Ofisi'nin bir an önce kurulması, Proje Geliştirme ve Takip Koordinatörlüğünün hayata
geçirilmesi sağlanacak, AR-GE
merkezinin daha fonksiyonel durumda multidisipliner çalışmaları
yapabilir hale getirilecek, BAP
fonları kullanımındaki bürokrasi azaltılacak, yayın desteğinin

nakit olarak ödenmesi hususunda her türlü imkan araştırılacak,
Teknokent’te faaliyet gösteren
şirket sayı ve çeşitliliğinin artırılması için ilgili paydaşlar (Sanayi
Odası, Ticaret Odası vb) nezdinde girişimlerde bulunulacak,
Üniversitemizde düzenlenecek
Yurt içi ve Yurt dışı kongrelere
her türlü kurumsal destek sağlanacak, Elektronik kitap ve online
dergilere internet üzerinden erişim artırılacak ve yeni abonelikler
sağlanacak, Selçuk Üniversitesi
bünyesinde yayınlanan bilimsel
dergilerin tamamı kurumsal kimliği ön plana çıkaracak şekilde tek
çatı altında (Selçuk Dergileri; Selçuk Journals) toplanarak uluslar
arası indekslere girmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Öğretim üyelerinin yurt
dışı tecrübelerini artırmak ve önlerindeki
engellerden biri olan
yabancı dil problemini
çözmek için ne yapmayı
düşünüyorsunuz?
YÖK’ün yeni uygulamaya koyduğu “öğretim üyelerinin 3 aya
kadar yurt dışına görevlendirilmesini” sağlayan yönetmelik
kapsamında isteyen tüm akademisyenlerimizin bu imkandan

yararlanmasına çalışılacak, YADAM kapsamında dil kursları düzenli olarak yapılacak, ERASMUS
programı çerçevesinde daha fazla sayıda öğretim üyemizin yurt
dışına gitmesi sağlanacaktır.

gerçeğinden hareketle çalışanlarımızla olan iletişim kanallarımız
her zaman açık olacak ve hataların olmaması için gereken her
türlü hassasiyet gösterilecektir.

Rektörlerin geniş yetkileri dolayısıyla kimi
zaman bilerek, kimi
zaman farkında olmaksızın (çevrelerinin
etkisiyle) bazı haksız
kararlar vererek huzur bozucu uygulamalara sebep oldukları
bilinmektedir. Rektör
olursanız bu tür haksızlıkların önüne nasıl
geçeceksiniz?
Dünyada en önemli kavram “hak”
olup, “adalet” ise hakkın teslimi için gereklidir. Hakkın teslimi
noktasında ise bir gün hesaba çekileceği duyarlılığı ile yaşayan bir
insan olarak her türlü haksızlığın
bu güne kadar olduğu gibi yarın
da karşısında olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Alınacak
her türlü tedbire rağmen bu tip
durumların meydana gelmemesi için; adaylık bildirgemizde de
söz verdiğimiz gibi yönetimden
etkilenen herkesin yönetimle
ilgili söz söyleme hakkı olduğu
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Rektörlük görevini sürdürürken yetki kullanımı, yetki devri ve yetki
paylaşımı konularındaki görüşlerinizi anlatabilir misiniz?
Bir kurumdaki en üst yöneticinin
kurumun her türlü işi ile ilgilenmeye ve bunlara yetişmeye çalışmasının; gereksiz bir makam
erozyonuna neden olduğu gibi,
enerjinin ve vaktin aslında daha
alt birimlerde hallolabilecek bir
takım işlerle gereksiz yere tüketilmesine de sebep olduğu kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu anlamda
yetkiler kurullara ve ilgili birimlerin yetkililerine gerçek anlamda
devredilerek herkesin sorumluluklarını kuşanması sağlanacaktır.
Böylelikle sorunların öncelikle
yerinde çözülmesine çalışılacak,
eğer çözüm üretilememişse üst
yönetime iletilecektir. Kurumun
en üst düzeyde temsili ve önemli
projelerin diğer devlet kurumları
ve paydaşlar nezdinde takibi, kurulların ve alt yönetimlerin üniversitenin misyonu ve vizyonu ile
stratejik hedefleri çerçevesindeki koordinasyon görevi ise rektör
tarafından gerçekleştirilecektir.

Çok önemsediğiniz birkaç projenizden bahseder misiniz?
En çok önemsediğim ve yıllardır
hayalini kurduğum projem; Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim
Merkezi'nin üniversitemiz bünyesinde kurulması ve görme, işitme,
bedensel ve zihinsel tüm engelli
vatandaşlarımızın profesyonel
düzeyde, akademik yaklaşımlarla
rehabilitasyon ve eğitimlerinin,
akademik kadrolu elemanların
gözetim ve denetiminde yapılmasını sağlamaktır. Zira işitme
engelli olan oğlunu tam 6 yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi’ne
Ankara’ya her 15-20 günde
bir taşımak durumunda kalmış
bir baba olarak bu eksikliğin
Konya’mız için ne anlama geldiğinin çok iyi farkında olan biriyim.
Sayın Konya Valimizin değerli
eşleri Hanımefendi’nin de bir
toplantımızda çok veciz bir şekilde ifade ettikleri gibi “bizim bu
çocuklarımıza bir borcumuz var
ve onlar için atılması gerekip de
atılmayan her adım bizim günahı-
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mızdır” düşüncesinden hareketle
bu projeyi bir an önce hayata geçirmek boynumuzun borcudur.
Ayrıca yakın zamanda kuruluşu resmi olarak gerçekleşen ve
üniversitemiz kampüsünde arazi tahsisi de yapılan Yaşlı Bakım
Merkezi nin bir an önce binalarının yapılarak hayata geçirilmesi ve yaşlı ve desteğe muhtaç
vatandaşlarımıza profesyonel ve
güler yüzlü bir destek sağlanırken onların yakınlarına da gerekli
eğitimlerin verildiği bir merkez
olarak çalışmasını da en kısa zamanda sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Bir başka ve yaklaşık 5 yıldır hayalini kurduğum projemiz ise kuruluşunda çok emek verdiğimiz
ve bugün itibariyle bizler için bir
dua kapısı hükmünde hizmet vermeye başlamış olan Selçuklu Tıp
Fakültesi’nin yanı başında son
derece modern ve çağı yakalamış
bir Kök Hücre, Doku ve Organ
Transplantasyon Hastanesi kazandırmaktır. Umarım bu projemizi de en kısa sürede realize
ederek değerli halkımızın hizmetine sunar ve hastalarımızın bu
tedaviler için de başka illere gitmesinin önüne geçmiş oluruz.
Her üç projenin de insan sağlığı
ve rehabilitasyonu ile ilgili olması dikkat çekebilir. Her birimiz
doğrudan ya da dolaylı olarak
yukarıda bahsedilen sağlık veya
engellilik problemlerinden etkilenmekteyiz. Toplumun kanayan
yarası olan bu hususlarda üni-
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versitemizin ön alması ve öncü
olması gerektiğinden dolayı burada öncelikle bahsedilmiştir.
Bunlara ilave olarak gerek Fen
Bilimleri gerekse Sosyal Bilimler
alanında da bu branşlardan çok
değerli öğretim üyelerimizle olgunlaştırmakta olduğumuz başka
projelerimizi de zaman içinde
kamuoyuyla paylaşacağız.

Üniversitenin sosyal tesis ve hizmetlerini geliştirmek için bir projeniz var mı?
Alaeddin Keykubat Kampüsümüzdeki havuz, tenis kortları ve
halı sahalar iyileştirilerek bu işletmelerden tüm personelin uygun
şartlarda faydalanması sağlanacak,
bunun yanı sıra Meram bölgesindeki öğretim üyelerimizin yararlanabileceği bir spor kompleksi
ve yüzme havuzu yapılacaktır.
Her iki kampus civarında yeni
TOKİ projeleri hayata geçirilerek
öğretim üyeleimizin ev sahibi olmalarına çalışılacaktır. Öğretim
üyelerinin profesyonel ilgi alanları
çerçevesinde yapacakları sportif,
kültürel ve sanatsal etkinliklere
destek verilecek, kişisel gelişime
yönelik faaliyetler düzenlenerek
katılım teşvik edilecektir. Merkez öğretim üye yemekhanesinin
öğrenci yemekhanesinden boşaltılması planlanan alt kısmına da
bowling, bilardo salonu, okuma
odalarının yapılması, çocuk oyun
kompleksi kurulması sağlanacaktır. Bu birimde öğretim üyeleri-

miz ve çalışanlarımıza mesai saati
dışında da çocuk bakım hizmeti
verecek bir birim oluşturulacaktır.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Uzun yıllardır üniversitemizde değişik kurullarında ve farklı
idari kademelerde yer almak suretiyle üniversitemizi ve bürokrasiyi oldukça iyi tanıma fırsatı
bulmuş olmamın, önümüzdeki
yönetim dönemindeki en önemli
avantajım olduğuna inanıyorum.
Göreve geldiğimiz takdirde; hiç
vakit kaybetmeksizin ve tanıma/
anlama/vakıf olma süreçlerine
maruz kalmadan, yarım kalan
veya hiç başlanmayan stratejik
planların bir an evvel hayata geçirilmesi, kurumsallaşmanın her
alanda yaygınlaşması, öğretim
üyelerimizin özlük hakları konusunda yaşadıkları sıkıntıların bir
an önce giderilmesi sonucu elde
edilen huzur ile eğitsel ve bilimsel
çalışmalarına konsantre olmalarının sağlanması, aklın, adaletin,
hoşgörünün, kollektif çalışma
anlayışının, akademik olgunluk,
nezaket ve sevginin hakim olduğu İdeal Selçuk Üniversitesi’nin
oluşması için çalışacağım. Görev
süresinde de; bu aziz millete ve
devletimize hizmetten başka hiçbir niyet ve düşünce barındırmamak, her zaman söylediğim ve
yaşadığım gibi “hizmet ettiğimiz
kadar adamız” duygu ve düşüncesi ile hareket etmek en büyük
hedefim ve ilkem olacaktır.
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KONYA-ANKARA
HIZLI TREN SEFERLERİ

Ekonomisi hızla büyüyen ve sektörel çeşitlilikte yakaladığı başarı ile son
yıllarda yıldızı hızla parlayan Konya, büyük sanayi kuruluşlarının yanı sıra
bünyesinde barındırdığı Kobi’ler ile Anadolu'nun üretim üssü haline geldi.
KAZIM ÖZTOKLU
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Cazibe merkezi olan Konya'da
firmaların çoğunluğu modern
organize sanayi bölgelerinde
üretim yapmakta ve Konya'da
ki gelişmiş sektörlerin başında
otomotiv yan sanayi ve makine
sanayi gelmektedir. Ayrıca ziraat alet makineleri, plastik boya
ve kimya sanayi, döküm, inşaat
malzemeleri, kağıt ve ambalaj,
gıda,ayakkabıcılık ve son olarak
turizm ilimizin gelişmiş sektörleri
arasında yer almaktadır.
Nüfus, tarım ve sanayi açısından
Türkiye’nin büyük şehirlerinden
biri olan limiz, hızlı tren projesi
ile Ankara’ya ve İstanbul’a yakınlaşacaktır. Bu projenin tamamlanmasıyla, İstanbul-Konya arasındaki mesafe düşecek.
Türkiye'nin ikinci Yüksek Hızlı
Tren (YHT) hattı olan AnkaraKonya hattında, test seferlerinin
ardından saatte 250 kilometre
hıza uygun çift hatlı elektrikli
sinyalli olarak inşa edilen hatta,
Mayıs ayının ortalarında yolcu
taşınacağı yetkililer tarafından
açıklandı. İki şehir arasındaki
toplam 306 kilometreden oluşan ve Polatlı'dan itibaren toplam uzunluğu 212 kilometre
olan projenin 94 kilometrelik
bölümü, Ankara-Polatlı arasındaki Ankara-İstanbul Hızlı Tren
Projesi içerisinde yer alıyor.
Ankara-Konya YHT projesi, yapımı devam eden Ankara-İstanbul
ile gelecek yıllarda yapımı planlanan Ankara-İzmir YHT projeleriyle entegre olacak. Projeyle
Ankara-Konya arası konvansiyonel demiryoluyla 10 saat 30 dakika, karayoluyla 3 saati aşan seyahat süresi 1 saat 15 dakikaya,
Eskişehir-Konya arası 1 saat 30
dakikaya, Konya-İstanbul arası
ise 3 saat 30 dakikaya inecek.
Gördüğümüz kadarıyla tren garı
ve çevresinin düzenlenmesi ve
gerekli tadilatlar yapılıyor.
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Hızlı trenle birlikte artacak olan
yolcu kapasitesinden dolayı, sorun yaşanmaması için gerekli
yenilikler de yapılıyor. Hizmet
binalarının yapımı devam ederken, gar’ın hızlı trene uygun hale
getirilmesi için tadilat, boyama ve
yeni yapılanmalar da titizlikle yapıldığını gördüm.Tren yolunun etrafı demir çitlerle kapatılıp,yayalar
için alt geçitler yapıldı.
Konya artık hızlı tren seferlerinin başlamasını bekliyor, şehrimize faydaları sayılamayacak kadar çok olan hızlı tren umarım
kentimize yeni hedefler ve yeni
pazarlar getirir.
Unutmadan, Konya - Antalya Alanya hızlı tren projesi şimdiden
bizleri heyecanlandırıyor...

İNŞAAT DEKORASYON
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MODA
KONU : SEYCAN ÇAKIR

SİYAH GİYİNMENİN
PÜF NOKTALARI
Siyah giyinmek her zaman kişiye ayrı bir asalet katar bunun yanı sıra
her zaman ince, zengin ve şık görünür. Siyah modası hiç geçmeyen bir
renktir ve her renk ile tamamlanabildiğinden pek çok kişinin gardırobunun temel rengi olmaya devam etmektedir.
Siyah giysi alışverişi her zaman kolaymış gibi gelir oysa siyahlar arasında da ton farkı vardır ve sanılanın aksine alışveriş esnasında dikkatli
davranmayı gerektirir. Aynı anda dikkatsiz bir şekilde aldığınız siyah
bir bluz ve pantolondan, şayet aralarında ton farkı varsa, daha açık
siyah olan üzerinizde eski durur. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için
siyah alışverişlerinde mümkünse aldığınız parçaları yan yana getirin.

İşte size madde madde siyah alışverişi ve dikkat etmeniz gerekenler:
• Siyahları birbiriyle eşleştirirken dikkat etmelisiniz. Baştan aşağı siyah giyinirken üzerindekileri takım olarak almadıysanız ton farkını göz ardı etmemelisiniz. Özellikle alışverişlerde buna dikkat edin,
bu siyah ceket siyah eteğimle de pantolonumla da
ne güzel olur deyip, aldanmayın. Eşleştireceğiniz
parçayı mutlaka yanınıza almakta fayda var.

• Pamuklular daha çabuk solar, rengini kaybeder. Bir de penye bluzlar söz
konusu olunca sık yıkanma da işin içine
giriyor nasıl dayansınlar. Aklınızda olsun içinde likra ya da merserize karışım
olan pamuklular hem daha dayanıklı
olur, hem de siyah daha derin tonlarda
güçlü bir siyah olur. Özellikle penyelerde bluzlarda kumaşın likralı olmasına özen gösterin ki, siyahınızın ömrü uzun olsun.
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• Kendinizi baştan aşağı siyaha
boğmamalısınız. Siyah ve beyaz
çok güzel bir ikili olabiliyor. Siyahı
rengârenk aksesuarlar (kemerler,
fularlar ve takılar) ile daha hoş
bir hale getirebilirsiniz.

MODA
• Taktığınız takılar ile
siyah bir elbise sizi bir olduğunuzdan farklı gösterebilir. Siyah giyindiğinizde
parlak takılar seçmeniz sizi
daha şık gösterecektir.

• Açık tenliler siyah giyerken rengi yüzüne fazla
yakın kullanmamaya özen göstermeli. Ayrıca siyahı
yine yüzden uzak tutmak lazım, çünkü siyah yorgun gözleri daha belirgin hale getirir.

• Siyahlarınızı yıkarken
dikkatli davranmalısınız
özellikle soğuk su ile yıkamaya özen göstermelisiniz. İlk yıkamada 1 fincan
sirke kullanabilirsiniz.

• Siyah giysiler tüylendiğinde koli bandı veya yapışkan bir
nesne ile temizlenip tekrar giyilebilir.

• Baştan aşağı siyah giyinmek yastaymışsınız gibi bir izlenim
verebilir. Bunu önlemek için aksesuarlarınızı renkli seçebilirsiniz. Siyahla uyumsuz olan tek renk kahverengidir, tabi eğer
sezonun moda rengi değilse. Tasarıma göre iki rengin birleşimi harikalar yarata bilir; leopar desenlerde olduğu gibi.
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İKİZ KÖŞE
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ YAZARLARI

KUMDAN
KALE
Hangi zamanın çocuklarıyız? Hangi devirde, hangi düşüncelerle, nasıl büyüyoruz? İçinde bulunacağımız ortamı
oluşturmak, bizim elimizde mi, yoksa kadere boyun eğmeye mahkûm muyuz?

Yaşanmışlıkların ve yaşanmamışlıkların bıraktığı hazinelerle büyüyoruz. Hepimiz 'birey' sıfatında ayrı mecralarda, ayrı koşullarda yetişiyoruz. Ağlayarak
merhaba dediğimiz bu dünyada, hayatın elimize tutuşturduğu acımasızlığa göz
yumarak yaşıyoruz. Oysa en masum zamanlarımızdı çocukluğumuz... Her şeyin gözümüze tozpembe göründüğü, yüzümüzden gülücüklerin eksik olmadığı
en kıymetli anlar. Özlenesi, özenilesi…
Belki bir kaldırım köşesinde elimizde mendiller, belki de bir şirketin patronu, emrimize amadeler… Kimimiz bir tebessüme muhtaç, yüreği nasır tutmuş insanlarız.
Kimimiz de gönül tahtından inemeyen krallarız.
Bir çocuğun en değerli hazinesidir, hayalleri. Eline vermekten kaçınılan elma şekeri
bile hayal dünyasının başkahramanıdır. Onları elinden almaya çalışanlara karşı ördüğü surlar, büyüdükçe kumdan kale gibi yıkılıverir… Belki de o zaman, korkularının
esiri olur tam anlamıyla. Bu hayattan sıyrılıp, hayal dünyasında yaşamaya çalışırken
güç bela, çilekeş hayatın gerçek yüzünü görmek kuma gömer hayallerini. İşte şimdi,
o boncuk gözlerini sulandıran toprak, eline yüzüne bulaşmış, iki kuruş için o minik
ellerini açmış, bekliyor kaldırım köşesinde.
Bir gün hepimizin göçüp gideceği bu diyar, aynı yerde buluşturacak bizleri. Ama kiELİF AYDEMİR
mimizin alnında sefilliğin masum lekeleri, kimimizin yüreğine kazınmış sahte duygular.
Seçemediğimiz yaşam, önümüze birçok kapı sıralıyor. Kimi ardına kadar açık, kimi biz yetişemeden kapanıyor. Kapanan kapının ardındaysanız
eğer, o kapının altından sızan loş ışık, sizin güneşiniz olsun…

BİZİM ZAMANIMIZDA...

Son dönemlerde ebeveynlerimiz bizleri eleştirirken ‘bizim zamanımızda...’ diye söze
başlıyorlar. Anne ve babalarımız bizleri sorumsuz, saygısız, söylenenlere kulak asmayan ve kendi doğrularından giden gençler olarak tanıyorlar. Ergenlik çağında olan
bizler, onların hoşlarına gitmeyen fakat yaşımız gereği bize normal gelen bazı davranışlarda bulunuyoruz. Hz. İsa'dan 800 yıl önce yaşayan Hesiod: ‘Günümüz gençleri
öyle umursamaz ki, ileride ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa
kapılıyorum. Bizlere büyüklere karşı saygılı olmayı, ağır başlı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdi gençler ise kuralları boş veriyorlar, duyarsızlar ve beklemesini bilmiyorlar.’ demiştir. Aynı fikirde miyiz bilemiyorum genç arkadaşlarım; ama biz de onları
zaman zaman tutucu, anlayışsız ve kuralcı insanlar olarak değerlendiriyoruz. “Nerede bizim gençliğimiz?” diye yakınıyorlar; fakat onlar da gençliklerinde, buna benzer
bir çatışma yaşadıklarını unutuyorlar. Yüzyıllardan beri gençler, büyükler tarafından
eleştiriliyor; ama unutmamalıyız ki bugünün büyükleri dünün gençleriydi. Zamanında
onlar da büyükleri tarafından eleştirildi. Ve bugün kimisi devleti idare ediyor, kimisi
tanınmış bir bilim adamı, kimisi sağlığımızı emanet etiğimiz bir hekim.
Zaman ilerliyor, teknoloji ilerliyor, şartlar değişiyor.
Hiçbir şey onların zamanındaki gibi kalmıyor...
Her ne kadar ailelerimiz bu davranışlarıyla bizi yönlendirmeye çalışsalar, bunları bizi
iyi bireyler haline getirmek için yapıyor olsalar da, zaman zaman bizi üzen bazı davranışlarda bulunuyorlar. Örneğin; bizi diğer yaşıtlarımızla ya da kendilerinin bizim
yaşımızdaki halleriyle kıyaslamaları, bizi toplum içinde eleştirmeleri, kardeşlerimiz
ZEYNEP AYDEMİR
arasındaki dengeyi kuramamaları, bizim düşüncelerimizi sormamaları, bize kulak
vermemeleri ve en önemlisi bizi anlamaya çalışmamaları gibi...
Kim başkalarıyla kıyaslanmak ister? Ya da kim düşüncelerinin sorulmasını, düşüncelerine değer verildiğini hissetmeyi istemez ki?
Bir düşünürün söylediği gibi; “Gençler ileriye atılan oklar gibidir.” Bizlere inanın bizlere güvenin ...
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YENİLENEN YÜZÜ İLE
YÜKSEK STANDARTLARDA
HİZMET VEREN

KONYA 112 ACİL SERVİSİ
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 28 Şubat 1998 tarihinde
kurulan Acil Sağlık Hizmetleri
Şubesi, biri kurtarma istasyonu
olmak üzere sekiz adet 112 istasyonu ile hizmete başladı.
Kurulduğu günden bu
yana hizmet alanını il düzeyinde, istasyon, ambulans, araç ve
personel ağını genişleterek kırsal
alanlar dahil etkin ve verimli 112
hizmeti sunacak düzeye getirilmiştir. Sertifikalı modül eğitimlerin yanında hizmet içi eğitimlerle
kalitesini artırırken, ambulans
filosunu yenilemiş, sayı ve çeşitliliğini de artırmıştır.
2005 yılında yayımlanan İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi ile
kurumsal yapısını güçlendiren 112
acil sağlık hizmetleri 2006 yılında

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin
kurulmasıyla afet ve olağandışı
durumlarda medikal kurtarma
hizmeti de vermeye başlamıştır.
Bu amaçla 5 kişilik 13 UMKE timi
oluşturulmuştur. Bu ekipler 112

ambulans ve ekiplerinin ulaşamadığı afet mahallindeki hasta
ve yaralılara, dağ, orman, göl,
mağara, çukur, su birikintisi, kar
veya çığ düşmesi sonucu meydana gelen yaralanmalara müdahale edecek eğitimleri alarak
hizmete başladılar. Kritik durumlarda defalarca görev alan
Konya UMKE timleri; Taşkent
Balcılar Kuran Kursu göçüğünde
üstün başarı göstererek takdirname ile ödüllendirilmişlerdir.
UMKE kurulduğunda donanımı
ile birlikte bir adet UMKE aracı alınmış hizmete sokulmuştur.
2008 yılında 2 inci UMKE aracı ile
Mobil Komuta Aracı ve bir adet
Seyyar Röle Aracı ile 112 araç fi-

YIL
1998
2002
2005
2010
2011

losunu genişletmiştir. 2009 yılında
2 adet motosiklet ambulans ile 1
adet hava ambulansı (Helikopter)
hizmete girmiştir. Mevcut, yüksek
standartlı ambulansların yanında
2011 yılında 4x4 Paletli ambulans
ile 4 sedye donanımlı bir ambulans hizmete girmiştir.
Bütün ambulanslar da Araç Takip Sistemi mevcut olup Komuta Kontrol Merkezinden gerçek
zamanlı olarak izlenebilmekte,
hareket, hız ve güzergâhları Otomasyon sisteminde kayıt altına
alınmaktadır. Ayrıca her bir ambulansta navigasyon cihazı mevcut olup, vaka adresini bulmada
zaman açısından büyük kolaylık
sağlamaktadır.

112 İSTASYON SAYISI
8
14
29
46
48

AMBULANS SAYISI
8
14
29
118
134

Yıllara göre Konya 112 İstasyon ve Ambulans sayısındaki değişiklik
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En sıkıntılı ve zor durumlarda 112 acil sağlık hattını arayan vatandaşların çağrılarına cevap
veren, hasta veya yaralıya en yakın 112 istasyon ve ekibini sevk eden hastaya müdahale
eden ambulans ve ekibini uygun hastaneye yönlendiren Komuta Kontrol Merkezinde; 2
danışman hekim, 5 çağrı karşılama santral operatörü, 2 telsiz operatörü, 2 veri derleme
elemanı ile 1 hastane koordinasyon elemanı 24 saat görev yapmaktadır.
112 Komuta Merkezine günde 10 ila 12 bin telefon gelmekte, bu telefonların % 3 ile 4’üne
tekabül eden 300-350 kişi 112’ye gerçekten ihtiyaç duyan hastalardan gelen çağrılar olup,
geri kalan diğer telefonlar maalesef sapık veya düşüncesiz kişilerden gelmektedir. Bu tür
telefonlar Komuta Merkezinde görev yapan personeli oyalamakta, moralini bozmakta,
çalışma şevkini kırmakta, dikkatini dağıtmaktadır. Santral görevlileri bunlarla uğraşırken
gerçek hasta veya yaralılar 112’ye ulaşmakta zorluk çekebilir, santral görevlilerince her bir
hastanın gerçek hasta veya vakit geçirmek, dalga geçmek için arayan kişiler olup olmadığını irdelemek için zaman harcamaktadır. Bu da saniyelerin çok kıymetli olduğu anlarda
gerçek hastaların hayatını tehlikeye sokmaktadır.

HİZMET ALANI

ULAŞILAN VAKA ORANI

ULAŞMA SÜRESİ

Kentsel
Kırsal

% 91
% 95

10 dakika
30 dakika

112 Ambulanslarının Kentsel ve Kırsal Alanlarda Vakaya Ulaşma Süreleri

2005 yılında 29 adet 112 istasyonu ile hizmet verirken, bugün itibari ile 18’i il merkezinde
olmak üzere toplam 48 adet 112 istasyon sayısına ulaşılmıştır. Ayrıca 1 adet helikopter
Konya ve çevre illere hava ambulansı olarak hizmet vermektedir. 2011 yılı içinde 1 adet
kuvözlü Yenidoğan Ambulansı ile 1 adet Özürlü Ambulansı ve 1 adette Obozite Ambulansı hizmete sokulması planlanmıştır.
KARA
HAVA
AMBULANSI AMBULANSI
132

MOTORİZE KAR PALETLİ 4 SEDYELİ
AMBULANS AMBULANS AMBULANS

1

2

1

1

2011 Yılı 112 Ambulans Tip ve Sayıları

Yaz aylarında kent merkezinde motosiklet ambulanslar da hizmet verilmektedir. Merkez,
ilçe ve karayolu üzerinde bulunan özellikle trafik kazalarının sık meydana geldiği güzergahlarda açılması planlanan 9 adet 112 istasyonunun büyük kısmı 2011 yılında aktif hale
getirilecektir.
2005 yılında istasyon başına düşen nüfus sayısı 65.000 kişi iken, bugün 112 istasyonu başına düşen ortalama nüfus 41.000 kişidir. Yeni hizmete girecek 112 istasyonları ile 2012
yılında istasyon başına düşen hedef nüfusun 35.000 kişiye düşürülmesi planlanmaktadır.

UMKE ARACI
2 Adet

MOBİL KOMUTA ARACI SEYYAR RÖLE ARACI
1 Adet
1 Adet

112 Sağlık Ulaşım Aracı Cins ve Sayıları

TRAVMA

KVS

SOLUNUM
SİSTEMİ

NÖROLOJİ

PSİKİYATRİ

GÜS

KADIN
DOĞUM

ZEHİRLENME

1998

22

30

15

3

10

4		 13

2

2

8

2002

19

26

16

5

9

5		 12

2

2

4

2005

16

27

17

6

11

5		 10

2

2

4

2010

11

21

16

7

10

6		 11

2

2

2

2011

9

18

16

10

7

6		 11

2

2

3

(ilk 5 ay)

Yıllara Göre Vaka Dağılım Yüzdeleri

GİS

YIL

TRAFİK KAZASI

Şube Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyon ve ambulanslarında aktif olarak görev yapan Doktor, Ambulans ve
Acil Bakım Teknikeri (Paramedik), Acil Tıp Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe ve
Şoförlerden oluşan toplam personel sayısı 700 kişidir.

YIL
1998
2002
2005
2010
2011

VAKA SAYISI
4491
14811
34568
81329
34673

(ilk 5 ay)

Yıllara Göre Vaka Sayıları
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Özel Konya Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat SAKALLI

Kalp krizi geçirenlerin yarısının ilk 2 saatte vefat ettiğini araştırmalar söylüyor. Peki, kalp krizi kapımızı çaldığında ilk ne yapacağız? Nasıl önlemler
alarak ölüm riskini azaltacağız?

ÖNCE ASPİRİN
Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kalp hastası olduğu tahmin ediliyor. Her yıl 160-200
bin kişi kalp krizinden hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalar, kalp krizi geçirenlerin yaklaşık yarısı ilk 2 saat içinde
hayatını kaybediyor. Kalp krizi geçirdiğinizden şüpheleniyorsanız, aspirin çiğneyerek yutmanız, daha sonra hemen 112’yi
aramanız yaşamsal önem taşıyor.

SONRA 112

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ
Göğüs bölgesindeki ağrı, basınç ve sıkışma hissi, kalp krizinin en tipik belirtilerini oluşturuyor. Bu yakınmalar göğsün sağ, sol veya ortasında hissedilebiliyor. Omuz ve kollara da yansıyan ağrı ve uyuşmalar bazen sadece çene bölgesinde hissediliyor. Ayrıca nefes alamama ve
boğulma hissi, soğuk terleme, çarpıntı, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi de kalp krizinin diğer belirtileri arasında bulunuyor.
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BAZEN AĞRI MİDEYE VURUYOR
Kalbin arka ve alt kısmına ilişkin damar tıkanıklıkları ise sadece mide bölgesine yansıyan ağrılar veya mide yanması şikâyetiyle sinyal verebiliyor.
Sorunu mide ilaçlarıyla geçiştirmekse hastanın hayatını riske atıyor. Kalp krizi, özellikle diyabet (şeker) hastalarında hiçbir belirti vermeden de
gelişebildiği için bu hastaların hiçbir yakınmaları olmasa da düzenli olarak kardiyolojik muayeneden geçmeleri yaşamsal önem taşır.

KALP KRİZİNİ
TETİKLEYEN SEBEPLER
- Sigara,
- Şeker hastalığı,
- 40 yaşın üzerinde olmak,
- Yüksek tansiyon,
- Kolestrol yüksekliği
- Hareketsizlik
- Stres ve depresyon
Anne, baba veya kardeşlerde genç yaşta aniden ölen varsa, -özellikle 60 yaşından önceriskin belirlenmesi için bir kalp doktoruna danışmakta fayda var.

HASTALIK ÖNCEDEN
TESPİT EDİLEBİLİR
Ülkemizde kalp krizine müdahale, tıbbi takip ve
tedavi oranları Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşmıştır. Fakat önemli olan kalp krizi geçirmeden
hastalığın tespit edilmesidir. Bu konuda halkımızın
bilinçli olması ve risk faktörlerini taşıyorsa, düzenli
kalp muayene ve kontrollerini yaptırmaları faydalı
olacaktır. Ayrıca, tansiyonun en az yılda bir defa
sağ ve sol koldan ölçülmesi gerekiyor.

KANI SULANDIRILIYOR
Kalp krizi geçirenler için ilk iki saat çok önemlidir. Göğüs ağrısı başlayan bir kişi, “Bu hiç benim yaşadığım bir ağrı değil” diyorsa kalp krizi geçiriyor
olabilir. Bu şüphe varsa, kanı sulandırdığından çocuk veya büyükler için olan aspirini çiğneyerek yutulmalı ve hemen 112 aranmalı. Daha sonra, hastanın en kısa sürede Koroner Anjiyografi imkânı olan tam donanımlı bir hastaneye sevki sağlanarak tıkalı kalp damarının açılması sağlanmalıdır.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur ÇİÇEK

BEL AĞRISINI YENMENİN

KOLAY YOLLARI VAR

Bel ağrılarında doktora gitmek yerine beline bal, incir, balık bağlatan hastalardan, cildini tehlikeli
şekilde kestiren, yaktıran veya bilinçsizce çektirenlere kadar yüzlerce bilim dışı uygulamaya şahit
oluyoruz. Hatta ağrısı geçsin diye belinden iğne ile iplik geçirten hastalara bile rastlamaktayız. Basit
bir tedavi ile iyileşmesi mümkün olan hastalığınızı bilinçsizce tehlikeye atmayın.

Tedavi planında özellikle başlangıçtaki yatak istirahati çok önemlidir. Omurgalar arasında yırtılan
kıkırdağın yapısı yüzde 80 oranında su içerir. Hareketsizlik ve istirahat altında yırtılan kıkırdağın su
içeriğinin vücut tarafından emilmesiyle, kıkırdağın
hacmi küçülür ve sinire olan bası azalır. Ayrıca iki
omurga arasındaki kıkırdaktaki basınç, yatan insanda 1 kabul edilirse, ayağa kalkıldığında 2, oturma
durumunda 4 misline ulaşır. Görüldüğü gibi hem
kıkırdağın su kaybederek küçülmesi ve bu arada
omurgalara yansıyan basıncın düşük olması için, bel
fıtığının başlangıcında kesin yatak istirahati gerekir.
Ancak bu istirahat 5 günü geçmemelidir. Uzatıldığında adalelerde hareketsizliğe bağlı erimeler başlar ve aktif hayata dönen kişide zorluklar yaratır.
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KAS GEVŞETİCİ
İLAÇLARI HER
AĞRIDA ALMAYIN!
Yatak istirahatına ek olarak bazı analjezik- antienflamatuar ve adale gevşetici
ilaçların kullanımından hastalar fayda
görür. Bu ilaçlar, ağrı kesici özellikleri
yanında, yırtılan kıkırdak ve bası altındaki sinir kökünün çevresindeki ödemi
de çözerek etki ederler. Adale gevşetici ilaçların ise sadece kesin yatak istirahati yapanlarda kullanılması önerilir.
İşine dönen, günlük aktivitesine devam
eden hastalarda kullanılması, adalelerin
gevşemesiyle, omurgalara daha fazla
yük binmesine neden olur. Bu yüzden
bel fıtığı oluşmuş mesafede basıncı arttırabilir. Sonucunda yırtılan yastıkçığın
iyileşmesini engeller. Bel fıtığı nedeniyle kullanılan bütün ilaçların uzun süreli
kullanımda, özellikle karaciğer fonksiyonlarını bozmak ve mide ülseri gibi
hastalıkları alevlendirmek gibi yan etkileri vardır. Kullanımları mutlak hekim
kontrolünde yapılmalıdır.

AMELİYAT
SON ÇARE!
Bel fıtığı sonucu oluşan adale spazmı ve ödemi çözmek için kullanılır.
Egzersizlerle de amaçlanan karın
ve sırt kaslarının gücünü arttırarak,
omurganın kemik sitemine düşen
gücün dengeli dağılımını sağlamaktır. Bel fıtığına yakalanan hastaların
büyük çoğunluğu cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilir. Ancak bazı
hastalar vardır ki, mutlaka ameliyat
olmaları gerekir. Konservatif tedavi
dediğimiz cerrahi dışı metotlarla tedavi edilen hasta her şeye rağmen
iyileşmiyorsa, yani dayanılmaz inatçı
bir ağrıya sahipse ve bu ağrı doğal
olarak hayat kalitesinin düşük seyretmesine yol açıyorsa, söz konusu
hasta cerrahiye aday demektir. Ne
kendisinin ne de çevresinin sürekli
ıstırap çekmesine gerek yoktur.

ACİL AMELİYATIN
BELİRTİLERİ
Bel ve bacak ağrısıyla birlikte bacaklarında uyuşma, kuvvetsizlik, bacak
adalelerinde zayıflama ve incelme
bulunan hastalar da vardır. Sürekli kötüye gitmektedirler. Bunların
daha fazla kötüye gitmelerine izin
verilmemeli, ameliyatın gerekliliği
kendilerine anlatılmalıdır. Bel fıtığı
bulunan bir hastada idrar ve büyük
abdest yapamama veya tutamama,
makat ve cinsel organlar civarında
uyuşma, bacaklarda felce gidiş gibi
belirtiler varsa o kişi acilen ameliyata alınmalıdır. Böyle bir hastada
saatlerin hatta dakikaların dahi önemi vardır. Gece yarısında bile olsa
derhal ameliyata girilerek sinir elemanları üzerindeki bası bir an önce
ortadan kaldırılmalıdır.
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KÖŞE

KENDİ
TUTSAKLIĞIMIZDA
AYŞE BALABAN

Türkiye’ye 1994’te gelen internet son 15 yıldır, 7’den 70’e yaygın olarak kullanılan en önemli
iletişim aracı konumuna gelmiştir. Facebook, Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg
tarafından 4 Şubat 2004 tarihinde kurulan ve sayısı milyonları
bulan kayıtlı üyesiyle internetin en büyük sosyal ağlarından
biri olmuştur. Facebook’un en
büyük kullanıcı grubu 17-25
yaş arası kızlar olup, üyeleri
hakkında her gün 300 milyon
bilgi notu güncelleyen Facebook, üyelerin fotoğraflarının ve
şahsi bilgilerinin yer aldığı dünyanın en büyük kişisel haber
sitesi halini almıştır. Herkesçe
bilinen ve kullanılan bu sosyal
paylaşım sitesi dışında tabii ki
birçok site daha vardır.
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BİZ
Peki, bizler toplum tarafından bu kadar mahremiyet duygusu içinde yetiştirilen, özel hayat diye bağıranlar, belki ailemizden, yakın
arkadaşlarımızdan bile sakladıklarımızı en
mahremimizi bu kadar uluorta nasıl kendi
ellerimizle kamuoyuna sunar olduk, sorusunu sormadan edemiyorum. Sizin buna ihtiyacınız var, diyerek dayatılan her şeyi kabul
etme, herkes kullanıyor ben niye kullanmayayım düşüncesiyle yola çıkılan ve sözde ilkokul sıra arkadaşını bulma çabası içerisinde
başlayan ve arkadaştan arkadaşa, onun arkadaşından diğerinin ortak arkadaşının arkadaş olması gibi bir virüs şeklinde yayılan bu
internet çılgınlığını anlamak mümkün değil.
Arkadaş sayılarımızı binler, milyonlarla ifade
eder olduk, yaptığımız her halt’ı duvar denilen yere yazarak duyurma isteği, en yeni en
güzel fotoğrafları kamuoyuna sunmak ve ardından en çok beğenilen olma çabasına girmek, siyasi ve dini görüşlerimizi tartıştığımız
bir platform olarak görmek, dosta düşmana
her şeyi duyurma mecrası oluveren bu sitelerde bende varım deme isteği…
Kimileri bu tarz sosyal paylaşım sitelerini bir statü göstergesi olarak görmekte,

kimileri yapıp ettiklerini duyurmakta yani
kendi reklamlarını yapmakta ve nasıl biri
olduklarını değil de aslında olmak istedikleri kişiyi yazarak belki de elde edemediklerini bu şekilde elde etmiş saymakta, kendi söyledikleri yalana inanmaktalar kendi
kurdukları sanal dünyalarında. Belki de
alınan hazdır bu tarz siteleri çekici kılan.
Sadece arkadaşlık sitesi gibi görülen bu
sitelerdeki tehlikeleri olgun kişiler dahi fark
edememektedir. Kişisel bilgilerinize rahatça
ulaşılıp hiçbir zahmete girilmeden neci olduğunuz öğreniliverilmekte, fotoğraflarınızın
ise bir tık ömrü var yayılması için.
Evimizden dışarı attığımız daha ilk adımdan
itibaren her sokak, cadde başına yerleştirilen
kameralarla kare kare görüntülenen, komunal bir topluma sahip olan bizler, sözde
güvenlik adı altında her yeri adeta hapishaneye çevirdik. Komunal toplumuz diyorum,
çünkü her şeyi ortak yaşıyoruz, sohbetler,
yemekler ve tabii ki özel hayatımıza dair şeyler hep merak edilir, hep öğrenilmek istenir
komşular tarafından. Canımız, malımız, namusumuz tehlikede düşüncesiyle adım adım
gözetlenir olduk sokakta, alışveriş merkezlerinde, apartmanda, asansörde… Her şey
bizim güvenliğimiz için derken açık alanları,
sokakları, evlerimizi demir parmaklıklar olmasa da denetleyici gözlerin tutsaklığında
kendi hapishanemizi yarattık. İşte belki de bu
yüzden zaten her an her yerde gözetlenirken
gizli bir şey kalmayınca elimizde bari benim
için özel olanları, bana ait olanları ben “kendim” kendi ellerimle sunayım diyoruz. Kim
bilir, bu da bizim tutsaklığımızdaki özgürlük
emekleyişlerimiz oluyor. Sokakta bizim için
oluşturulan tutsaklıkta dolaşmaktansa, kendi
oluşturduğumuz tutsaklıkta saatlerimizi, günlerimizi geçirmeyi seçiyoruz beklide.
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MAKALE

VİRÜSSÜZ TATİLİN

5 YOLU

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, tüm
anne, baba ve öğrencileri huzurlu bir tatil için bilgisayarlar ile
ilgili güvenliği elden bırakmama konusunda uyarıyor ve dikkat
edilmesi gereken konuları 5 başlık altında sıralıyor.
Okullar tatile girdi. Pek çok öğrenci, tatilinin bir bölümünü bilgisayar başında geçirecek. Ancak dijital
dünyanın pek çok tehlike ile dolu. Bunu hatırlatan
ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, huzurlu bir tatil için tüm anne-babaları ve
öğrencileri dikkatli olmaya çağırıyor. “Çocuklarınız
da, siz de bunları bilin“ diyen Akkoyunlu, alınması
gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

Linkler
sizin arkadaşınız değildir!
Bir Facebook linkine tıklayarak PC’nize virüs
bulaşmasına yol açabilirsiniz. Siber suçlular
600 milyondan fazla Facebook kullanıcısının ilgisini nasıl çekeceğini oldukça iyi biliyor. Bu nedenlezararlı aktivitelerini yaymak
için “Gördüğünüz en komik video” veya “...
Filminin hiçbir yerde olmayan görüntüleri”,
“Youtube‘a kolayca girin” gibi ilgi çekici linkler
kullanırlar. Bu linkler Facebook’da duvar yazısı olarak bir arkadaşınızdan geliyormuş gibi
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görünür ve sizi buna tıklamaya teşvik eder.
Bu tür linklerden korunmak için her gördüğünüz linke doğrudan tıklamak yerine öncelikle bu linkin gerçekten ilgili kişiden geldiğine
emin olun. Ayrıca sisteminizdeki antivirüsün
güncel olup olmadığını ve web korumasının
açık olup olmadığını da kontrol edin.
Eğer bu korumalar tam ise bu yazılımlar linki
kontrol edeceği için tehlike azalıyor demektir. Ancak yine de bu türden çok çekici genel
başlıklar içeren linklere şüpheyle yaklaşmak
iyidir. Bu konuda çocuklarınızı uyarın.

MAKALE
PC’nizi en yeni antivirüs ve
işletim sistemi güncellemeleri ile
koruma altına alın!
Eğer sisteminizi güncel tutmuyorsanız, pek çok
tehlikeye de açık bir hedef olduğunuzu bilmelisiniz.
Windows’u, Adobe Reader, Flash, iTunes ve benzeri gibi uygulamaların güncellemelerini yakından
takip etmeli ve bunları güncel tutmalısınız. Bu işlem
online güvenliğiniz için temel teşkil eder. Ayrıca bir
güvenlik yazılımı (genel olarak antivirüs yazılımı)
kullanmalı ve bunu da güncel tutmalısınız.

Yazılım yüklemelerine
“hayır” deyin!
Eğer girdiğiniz herhangi bir web sitesi sizden bir yazılım yüklemenizi istiyorsa; örneğin özel bir codec
ya da özel bir download programı gibi cevabınız
“hayır” olsun. Çünkü pek çok zararlı yazılım (virüs,
truva atı, solucan gibi) bu şekilde yayılmaktadır. Bu
tür durumlarda güncel antivirüs
yazılımınız dosyanın güvenilirliği konusunda size
önemli derecede yardım edecektir. Eğer gerçekten bir yazılıma ihtiyacınız varsa, Google’da arama
yaparak ya da güvendiğiniz birilerine danışarak,
güvenilir kaynaklardan yazılımları yükleyebilirsiniz.
Bunların dışında sisteminize bilmediğiniz
yazılımları kesinlikle yüklemeyin.

Çocuğunuzun neleri paylaşabileceğine dair açık sınırlar çizin!

ESET Gen. Müd. YARD. ALEV AKKOYUNLU

Pek çok çocuk, Facebook hakkında istediğinizden
daha çok şey biliyordur. Nasıl uygulama ekleyip
sileceğini veya bir kullanıcıyı nasıl bloklayacağını
bilir. Ayrıca kendi fotoğraflarını arkadaşlarının arkadaşlarıyla nasıl paylaşacağını bile bilir. Ancak neyi
paylaşmaması gerektiğini büyük ihtimalle bilmiyor
olabilir. Bu nedenle çocuklarınızın e-posta adresi,
telefon numarası, ev adresi gibi özel bilgileri genel
ile paylaşmadığından emin olun. Ayrıca tatil gibi
günlük planlarını, ebeveynlerinin evde olup olmadığı gibi kötüye kullanılabilecek bilgileri paylaşmamaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü sosyal ağlarda tam
olarak bu bilgileri ne türden insanlarla paylaştığınızı bilmeniz mümkün değildir. Bu bilgileri herkesin
ulaşabileceği bir yere koymanın nasıl sonuçlara yol
açacağını iyice anlatmanız gerekir.

Eğer onları yenemiyorsanız onlara
katılın
Çocuğunuzun hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilmelisiniz. Eğer vaktiniz varsa kendiniz
bir profil oluşturup, bu sitede çocuğunuzun arkadaşı ve takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Sizin için
çok değerli olacak bu işlem, site başına ortalama
5-10 dakikanızı alacaktır. Bu sayede bu tür sitelerde çocuklarınızın kiminle arkadaş olduğunu neler
paylaştığını yakından takip edebiliyor olacaksınız
ve sonuç olarak bu siteleri daha verimli kullanmasını sağlayabileceksiniz.
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Dış tasarımıyla birlikte emsallerinden biraz daha farklı tasarımla karşımıza çıkan internet tableti, Kyros,
Telechips’in geliştirdiği bir işlemciden güç alıyor. Teknik
özelliklerse şöyle; 7 inç genişliğinde 800 x 480 piksel
görüntü oluşturabilen resesif dokunmatik ekran, Telechips firmasının 800MHz’de çalışan TTC8902 işlemcisi,
4 Gigabayt dahili depolama alanı, MicroSD kart desteği
sayesinde arttırılabilen hafıza, Kablosuz internet erişimi
için 802.11g desteği, Eclair kod adlı Android 2.1 işletim
sistemi, USB 2.0 ve HDMI portları, 3200 mAh kapaisteli
pil,

SAMSUNG GALAXY S II

Samsung, Güney Kore'de düzenlediği basın etkinliği ile Galaxy S II'yi satışa sundu.
Tam 120 ülkede, toplam 140 servis sağlayıcı tarafından satılacak olan Galaxy S II,
Galaxy S'in 10 milyonluk satış başarısını
egale etmeye çalışacak. 1.2 GHz'lik çift
çekirdekli işlemciye sahip olan Galaxy S
II, 4.27 inçlik Super AMOLED Plus (800
x 480) dokunmatik ekrana, TouchWiz
4.0 arayüze, 8 MP arka kameraya ve
1080p video çekim kapasitesine sahip.
Teknik özellikleri ve şıklığıyla göz dolduran Galaxy S II nasıl bir satış başarısına
imza atacak hep birlikte göreceğiz. Bu
konu hakkındaki görüşlerinizi forum başlığımız altında paylaşabilirsiniz.

NOKİA X7

SAMSUNG CHROMEBOOK

Google'ın bulut bazlı işletim sistemi, taşınabilir cihazlarda
Windows'a rakip olmaya hazır. Chromebook, tabi ki Chrome
OS ile çalışıyor ve tamamen Chrome tarayıcısı tabanlı. Bir masaüstünüz yok ve sadece tarayıcı penceresi içerisinde çalışıyorsunuz. Bir bulut işletim sistemi olan Cloud OS, gerekli yazılımları ve araçları yerel sürücü yerine sunucudan çalıştıyor. Cihazın
12.1 inçlik ekranı ise Samsung'a göre yansımayı engelleyen özelliklere sahip. İşlemci olarak Intel'in Atom N570 1.66Ghz çift
çekirdekli işlemcisine sahip cihaz, düşük bir güç tüketimine sahip. Chromebook, 2GB DDR3 ile geliyor. Chromebook'un pil
ömrü ise etkileyici. Samsung'a göre 5 saat video çalabilen cihaz,
8.5 saat boyunca açık kalabiliyor. Ağırlığı ise 1.45 kg.

Nokia’nın yeni akıllı telefonu X7'de Nokia’nın yeni işletim sistemi Symbian Anna kullanılmış.X7 daha
çok eğlence için oluşturulmuş, Gercekten hoş bir görüntüsü var. Ele uyumlu ve kolay kullanışlı bir
yapısı var.
Özellikleri: Symbian^3 Anna (PR2) işletim sistemi, Dikey QWERT klavye, Daha hızlı web tarayıcı,
Yeni arayüz galerisi, 8 megapiksel kamera çözünürlüğü, 720p HD video kaydı, Çift led flaş ve EDoF
dijital kamera, 4inçlik AMOLED ekran, Çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla dış ekran koruması, 256MB
Ram ve kutu içersinde 8GB ‘lık bellek kartı ,680MHz ARM 11 işlemci, Broadcom BCM 2727 grafik
ünitesi, 802.11 b/g/n Wi-fi, 10.2Mbps HSDPA, Bluetooth 3.0, GPS, FM Radyo
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APPLE iPAD 2

iPad’den farklı olarak çift çekirdekli A5 işlemci ve görüntülü konuşma için ön kamera ile gelen iPad 2 birçok sürüme sahip.
iPad 2 şimdiden halefi iPad’in rekorlarını bir bir kırıyor.
•IPS TFT dokunmatik ekran, 9.7”, 768 x 1024 piksel
çözünürlük,çizilmez ekran
•900MHz çift çekirdekli ARM A9 işlemci , Apple A5 yonga
•PowerVR SGX543MP2 ekran kartı •512MB RAM •16/32/64 GB
dahili hafıza •WiFi, gps, Bluetooth
•3G – bazı modellerde •0.7 MP arka kamera, VGA ön kamera
•iOS 4.3 işletim sistemi •Gyro sensör, ivme sensör •720 saat bekleme süresi, 10 saat konuşma süresi
Yukarıdaki konuşma süresi GSM/3G şebekesi üzerinden yapılan
telefon görüşmesi için değildi. Cihaz GSM/3G üzerinden sesli konuşma, SMS, MMS yapamamaktadır. iPad 2 görüntülü konuşmayı
3G ya da WiFi ile yapar.

X-MİNİ2

Avucunuzun içine sığacak kadar küçük olan bu hoparlör, çıkardığı ses ile boyutlarından beklenmeyecek bir performans sunuyor. USB arabirimi üzerinden şarj olan X-Mini, 3.5mm girişinden ses alıyor. Dahili pili sayesinde kesintisiz 12 saat müzik çalabilen X-Mini II, diğer küçük
hoparlörlerin aksine Bas seslerde inanılmaz derecede başarılı. Tabii ki bu denli yüksek ses
kalitesi üründe yer alan 40mm'lik sürücüye ve BXS adını taşıyan Bass Genişletme Sistemi'ne
ait. cv Ürünün PSP, dizüstü bilgisayar, iPhone, iPad, MP3 çalar ve cep telefonlarıyla uyumlu
olduğunu da belirtelim.

NATIVE UNION
Moshi Moshi 03 Curve Bluetooth

ENERGİZER XP18000

Birincil amacı dizüstü bilgisayarları şarj etmek olan ürünün 520 gram ağırlığı ilk başlarda göze batabiliyor. Fakat ürünün dizüstü
bilgisayarınıza 6 saat fazladan bir kullanım
sağlayacağını söylediğimizde bu ağırlığı unutabilirsiniz. Üstelik yaptığımız testlerde bilgisayarın güç tüketimine bağlı olarak bu değerin 8 saate kadar çıktığını gördük. Özellikle
de netbook'larda XP18000, pil ömrüne kolayca 8 saat daha katmayı başardı. Sadece
dizüstü değil, video kamera, taşınabilir
oyun konsolu, cep telefonu ve MP3 çalar
gibi güç girişi uyan bütün cihazları şarj edebilen XP18000'in kendisi de 500 defa şarj
edilebiliyor. Bu durumda ürün her gün şarj
etseniz dahi yaklaşık 1,5 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz.
(Acer, Asus, Dell, HP Compaq, Lenovo, LG, MSI, Samsung,

Desteklediği Bluetooth 2.1 teknoloji sayesinde
farklı iki cihaza bağlanıp onlardan gelen çağrıları
kontrol edebilirsiniz. Böylelikle ister iki telefonunuza bağlayabilir istersenizde bir telefon diğeri
de bluetooth özellikli bilgisayara bağlayarak hem
mobil cihazınızla hem de Skype, GoogleTalk gibi
yazılımlar ile kullanabilirsiniz. Genel Özellikler:
* Bluetooth 2.1 teknolojisi ile iki cihaza birden
bağlanabilme. * Şarj özelliğine sahip ahize sehpası
* Cep telefonunuzu koruyan silikon mat * David
Turpan tasarımı

VERBATİM CLASS SDHC 10

Verbatim yeni Class 10 SDHC (Secure Digital High Capacity) Flash
Kartları, minimum 10MB/sn veri transfer hızını garanti ediyor. SDHC
kartların hem standart hem de mikro boyutu 4GB ila 32GB arasındaki
kapasitelerde sunuluyor.
SDHC kartlar dijital kameralar, taşınabilir müzik çalarlar, video kameralar, akıllı telefonlar, PC'ler ve diğer tüketici uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Class 10'un en belirgin özelliği minimum veri
aktarım hızının saniyede 10 MB olmasıdır.

Sony, Toshiba, Apple, BlackBerry, Canon, JVC, Motorola,
Nokia ve Panasonic)
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SİNEVİZYON
HARRY POTTER VE ÖLÜM
YADİGARLARI
BÖLÜM 2
Tür: Aksiyon , Fantastik , Macera
Yönetmen: David Yates
Senaryo: J.K. Rowling, Steve Kloves.
Yapım: 2011, ABD, İngiltere
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint
ve Emma Watson, Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger
“Harry Potter ve Ölüm Yadigarları – Bölüm
2” Harry Potter film serisinin son macerası ve
merakla beklenen son filmin ikinci bölümü.
Destansı finalde, iyi ile kötünün mücadelesi
büyücüIük dünyasını büyük bir savaşın içine
sokmuştur. Tehdit hiçbir zaman bu kadar büyük olmamıştır ve artık hiçbir yer güvenli değildir. Bu arada, Lord Voldemort ile son karşılaşmasına gittikçe yaklaşan
Harry Potter’ın en büyük fedakarlığı yapması gerekecektir. Herşey burada sona
erecektir.

TRANSFORMERS
AY’IN KARANLIK YÜZÜ
Tür: Aksiyon , Bilim Kurgu , Macera
Yönetmen: Michael Bay
Senaryo: Roberto Orci, Alex Kurtzman
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh
Duhamel, Tyrese Gibson, Rosie HuntingtonWhiteley, Patrick Dempsey, Kevin Dunn, ayrıca
John Malkovich ve Frances McDormand
İlk iki filmdeki kadroyu yüksek oranda koruyan
serinin bu üçüncü filminde tek fire Megan Fox...
Megan Fox'un yerine kadroya dahil edilen Rosie
Huntington-Whiteley oldu. Yıl 1961, insanlığın
uzaya adım atışından 8 yıl önce bir Cybertron
uzay gemisi büyük savaştan kaçarak Ay'ın karanlık yüzüne inmiştir. Sentinel Prime'ın
kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur.
Dünyada ise insanlığın uzaya çıkma macerası başlamıştır artık. Cybertron gemisini
keşfeden NASA, Başkan John F. Kennedy'nin izniyle Ay'a ilk insanı gönderme projesine 'start' vermiştir. 1969'daki Apollo 11'in macerası da böylece başlar...

Tür: Korku/Gerilim
Yönetmen: Michel Leclerc
Senaryo: Michel Leclerc, Baya Kasmi
Yapım: 2011, Fıransa
Oyuncular: Sara Forestier, Zinedine Soualem, Michèle Moretti, Carole Franck, Adrien
Stoclet, Antoine Michel, Batuhankaraaslan,
Camille Gigot, Jacques Boudet, Jacques
Gamblin, Julia Vaidis-bogard, Laura Genovino, Lionel Jospin, Nabil Massad, Rose Marit,
Spencer Walsh, Yann Goven, Youari Kime,
Baya Benmahmoud, hayat felsefesi “Savaşma,
Seviş” olan özgürlükçü ve hümanist bir genç kadındır. Muhafazakar erkekleri baştan
çıkarıp onları karşı cepheye çekmek hayattaki en büyük amacıdır. Şu ana kadar pek
çoklarını yoldan çıkarmış ve inanılmayacak sonuçlar elde etmiştir; ta ki yolun yarısına gelmiş bilim adamı Arthur Martin’le tanışana dek. Ailelerinin yaşadığı savaş ve
soykırım trajedileri onları birbirlerine yakınlaştırır ve aşık olurlar!

YAĞMURU BİLE
EVEN THE RAİN
Tür: Dram, Savaş, Tarih
Yönetmen: Paul Laverty
Senaryo: Jonathan Aibel, Glenn Berger
Yapım: 2010, İspanya, Fransa, Meksika
Seslendirenler: Gael García Bernal, Luis
Tosar, Najwa Nimri, Emma Suárez, Cassandra Ciangherotti, Karra Elejalde, Raúl
Arévalo, Batuhankaraaslan, Daniel Currás,
Jorge Ortiz (ı), Juan Carlos Aduviri, Luis
Bredow, Mert Franco, Milena Soliz, Pau
Cólera, Sonia Ovando, Vicente Romero
Takıntılı idealist Sebastian, Kristof Kolomb
ile ilgili bir film çekmeye kararlıdır, ama bu Hıristiyan kahramanın mitini tersine çevirecek, açgözlülüğünü ve vahşi eğilimlerini gösterecektir. En ucuz ve Latin
Amerika’da en “yerli” ülke olan Bolivya’daki çekimler sırasında, Kolomb’dan 500
yıl sonra toplumsal huzursuzluk patlar. Halk en temel hayati madde olan su için
savaşmaya başlamıştır.

LOFT
ÇATI KATI

Larry Crowne
Larry Crowne

Tür: Gerilim
Yönetmen: Antoinette Beumer
Senaryo: Bart de Pauw, Saskia Noort
Yapım: 2011, Hollanda
Oyuncular: Anna Drijver, Barry Atsma, Katja Herbers , Chico Kenzari, Fedja Van Huét ,
Jeroen Van, Koningsbrugge, Giys Naber, Sallie
Harmsen, Kim Van Kooten, Charlie Dagelet
Carolien Spoor , Lies Visschedijk , Hadewych

Tür: Dram , Komedi , Romantik
Yönetmen: Tom Hanks
Senaryo: Tom Hanks, Nia Vardalos
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Tom Hanks, Julia Roberts,
Rami Malek, Maria Canals-barrera, Cedric
the Entertainer, Taraji P. Henson, Bryan
Cranston, Nia Vardalos, Malcolm Barrett,
Margot Farley, Peter Scolari, Randall Park,
Rob Riggle, Tina Huang, Tom Budge

Beş evli arkadaşın sakladıkları gizli bir
anlaşmaları vardır. Bu anlaşma, metresleri ve
sevgilileri ile özel anlar geçirmek üzere kiraladıkları ve sırayla kullanacakları trend bir çatı katıdır. Bir kış sabahı, genç ve çıplak
bir kadının cesedini çatı katında keşfedinceye kadar, mükemmel bir düzenleme gibi
görünmektedir. Hiç biri, kadının kim olduğunu ve nasıl oraya girdiğini bilmemektedir. Grup, birbirlerini suçlamaya başlar. Çok yakında, birbirleri hakkında düşündüklerinden ne kadar az şey bildiklerini farkedeceklerdir.
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THE NAMES OF LOVE
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Okulun şımarık, popüler prensi konumunda
olan 17 yaşındaki Kyle’ın son hedefi, hakkında
büyücü dedikoduları dönen, sıra dışı ve tuhaf sınıf arkadaşı olan Kendra’yı küçük
düşürmektir. Kendra, Kyle’ın bu acımasız tutumundan hiç etkilenmese de, ona bir
ders vermeye karar verir ve onu, iç dünyası kadar çirkin ve itici bir varlığa dönüştürür. Eğer Kyle, bir yıl içerisinde gerçekten onu sevebilecek birini bulamazsa lanet,
ömür boyu sürecektir…
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MÜZİK
BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA;

İNCİ SÖZLÜK
İNSANLIĞA LANET
SERKAN İNCİ

1- Direniyorum
Rafet El Roman
2- Superman
Hadise
3- Atma
Sinan Akçıl & Hande Yener
4- Yeni Biri
Gülşen
5- Elimde
Serdar Ortaç
6- Adımı Kalbine Yaz
Tarkan
7- Hançer
Sibel Can & Kenan Doğulu
8- Tek Başına Dans
Teoman
9- Şıkır Şıkır
Gülben Ergen & MustafaSandal
10- Hayat Öpücüğü
Murat Boz

Basım Tarihi: Haziran 2011
Türü: Deneme
Sayfa Sayısı: 96
Altıkırkbeş Basın Yayın
Etiket Fiyatı: 11,50 TL

YAZLIK
GÜLSE BİRSEL

Basım Tarihi: Haziran 2011
Türü: Mizah / Roman
Sayfa Sayısı: 176
Turkuvaz Yayın
Etiket Fiyatı: 12,00 TL

AKLINDA
BİR SAYI TUT
JOHN VERDON

11- Aşkım
Bengü
12- Hayır Olamaz
Grup Seksendört
13- Aşk Yorgunu
Gökhan Özen
14- Lolita
Berkay
15- Normal
Nazan Öncel
16- Aşklayalım
Meyra
17- Değmesin Ellerimiz
Model
18- Elma
Altay
19- Portakal Orda Kal
Ömür Gedik & Teoman
20- Hop Dedik
Betül Demir

Basım Tarihi: Haziran 2011
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 480
Koridor Yayınevi
Etiket Fiyatı: 20,00 TL

KUŞATMA
1453
OKTAY TİRYAKİOĞLU
Basım Tarihi: Mayıs 2009
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 283
Timaş Yayınları
Etiket Fiyatı: 10,00 TL

EVRENDEN
TORPİLİM VAR
AYKUT OĞUT

Basım Tarihi: Haziran 2011
Türü: Kişisel Gelişim
Sayfa Sayısı: ------Dharma Yayınları
Etiket Fiyatı: 20,00 TL

CEMRE
BEKLENTİSİ
FETULLAH GÜLEN

Basım Tarihi: Haziran 2011
Türü: Din
Sayfa Sayısı: 310
Nil Yayınları
Etiket Fiyatı: 9,00 TL

İZ
CANAN TAN

Basım Tarihi: 2011
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 400
Altın Kitaplar Yayınevi
Etiket Fiyatı: 18,00 TL
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OYUN
DEAD SPACE 2

En Gerçek Korku Oyunu
Yeniden Tutkunuz Olmak
İçin Geldi
İşletim sistemi: XP (SP2), Vista, Windows 7
CPU: 2.8 GHz işlemci veya eşdeğeri (Pentium
4 2.8 GHz veya daha fazlası, AMD Athlon64
3000+ veya daha fazlası, Athlon64 X2 veya
Core Duo işlemci)
RAM: 1 GB (XP), 2 GB (Vista veya Win7)
NVIDIA GeForce 6800 veya daha iyisi (7300,
7600 GS ve 8500 minimum sistem gereksinimi)
ATI X1600 Pro veya daha iyisi (X1300, X1300 Pro ve HD2400 minimum sistem gereksinimi)
SES: Direct 9.0c uyumlu ses kartı
Bir mühendis olan Isaac Clarke, sevgilisinin de bulunduğu Ishimura adlı gemiden haber alınamayınca, bir ekip
ile birlikte bu maden gemisine doğru yola çıkar. Uzayın boşluğunda süzülen Ishimura, dışarıdan oldukça normal
gözükse de, olay gemiye girince bambaşka bir hal alır. Yüzlerce kişilik gemi mürettebatı kayıptır, etrafta pek çok
parçalanmış ceset vardır ve karanlık köşelerde sürünen 'şeyler' vardır. Korkunç bir saldırı sonrası ekibimizden
ayrı kalmışızdır ve devasa bir 'ölü' uzay gemisinde bir başımıza, üzerimizdeki mühendis kıyafeti ve elimizde bir
maden lazer kesicisi ile yapayalnız yürümeye başlamışızdır. Gerisini Dead Space'i oynayanlar için anlatmama gerek yok herhalde. Tek söylemem gereken şey, Marker isimli uzaylı kalıntısının Isaac tarafından yok edilmesiydi.
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KADER AJANLARI
THE ADJUSTMENT BUREAU
Yönetmen: George Nolfi
Senaryo: George Nolfi
Oyuncular: Matt Damon, Emily Blunt,
Terence Stamp, Daniel Dae Kim, Shohreh Aghdashloo, Anthony Mackie, John
Slattery, Michael Kelly, Liam Ferguson,
Shane Mcrae, Anna Kuchma, Jeff Joslin,
Joel De La Fuente, Laura Kenley, Naeem
Uzimann, Purva Bedi, Ramon FlowersTürü: Bilim Kurgu, Gerilim, Gizem
Süre: 105 dk.
Müzik: James Horner, Thomas Newman
Politikacı ve balerin arasındaki aşk hikayesinde gizemli olaylar gerçekleştir. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen gizemli güçler onları ayrımak için herşeyi
yapacaklardır. Acaba başarılı olabilecekler midir? ABD senatosuna girecek
olan hırslı politikacı David Norris daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen, özel ve güzel dansçı Elise Sellas’la tanıştığında hayatının kökten değişeceğinin farkında değildir. Ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, geçmişten
geliyormuş izlenimi veren şapkalı gizemli adamlar çifti ayırmak ve aşklarını engellemek için karşılarına çıkarlar.
Tiglon | Etiket Fiyatı: : 21,99 TL (KDV Dahil) | TÜRKİYE 2011

PANDA: SİHİRLİ YOL
WAY OF THE PANDA-THE
PRODİGY
Yönetmen: Robert D. Hanna
Senaryo: Robert D. Hanna
Oyuncular: Robby Daniels, Ray Hanna,
Jeffrey Lee Hollis, Joy Michele, Patrick
Pumpuang
Yapımcı: Prevalent Entertainment
Süre: 77 dk.

KG, Prens Po’ya aşık oldu; Panda onlara eşlik etti. İmparator, oğlunun partiye katılmasına kızınca O’nu eve yolladı. Ertesi gün KG, Prens Po’yla karşılaşmak için
kiraz bahçesine gitti. Tam sevdalarını itiraf edeceklerdi ki, Prens Po, Prenses Mei
tarafından kaçırıldı ve amansız bir mücadele başladı.

Tiglon | Etiket Fiyatı: 19,90 TL (KDV Dahil) | ABD 2011

KAYBEDENLER KULÜBÜ
KAYBEDENLER KULÜBÜ
Yönetmen: Tolga Örnek
Senaryo: Mehmet Ada Öztekin
Tolga Örnek
Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener
İdil Fırat, Rıza Kocaoğlu, Ahu Türkpençe
Serra Yılmaz
Müzik: Can Gox, Cavit Ergün, Erdem
Tarabuş
Tür: Erotik, Romantik, Dram
Süre: 115 dk.

TESTERE 7 3D
SAW 7
Yönetmen: Kevin Greutert
Senaryo: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Tobin Bell, Chester Bennington, Sean Patrick Flanery, Costas
Mandylor, Ken Leung, Betsy Russell,
Gina Holden, Cary Elwes, Greg Bryk,
Shauna Macdonald, Franky G, Tanedra
Howard, Rachel Wilson, Chad Donella,
Alexandra Bokyun
Yapımcı: Leigh Whannell, James Wan
Türü: 3 Boyutlu, Gerilim, Gizem, Korku, Polisiye, Psikolojik, Tarih
Süre: 90 dk.
Jigsaw'un ölümcül yasası devam ederken Jigsaw'dan kurtulan bir grup insan kendilerine yardımcı olmak için destek ararlar ve ve bu destekçilerin en başında
Bobby Dagen adında Jigsaw'dan kurtulmuş biri vardır. Bobby'nin gizli sırlarından
yeni bir terör dalgası ortaya çıkacaktır.

Tiglon | Etiket Fiyatı: 26.99 TL (KDV Dahil) | TÜRKİYE 2011

VAMPİR GÜNLÜKLERİ
SEZON 1

Yönetmen: J. Miller Tobin, John Dahl,
Kevin Bray, Marcos SiegaSenaryo: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Julie Plec, Kevin Williamson,
L. J. Smith Daniel Gillies, Dawn Olivieri,
Taylor Kinney, Courtney Ford, Trevor Peterson, Bryton James, Daniel Gillies(elijah),
Joseph Morgan, Michale Mcmanus, Stephen
Amell
Yapımcı: Murat Tokat
Türü: Aksiyon, Dram, Fantastik,Gerilim,
Gizem, Korku, Macera, Romantik
Süre: 22 Bölüm
L. J Smith'in olay yaratan romanından, karanlık mizaçlı, yüksek nabızlı, romantizm dolu Vampir Günlükleri kaçırılmaması gereken bölümleriyle izleyiciyle
buluşuyor. 6 Diskten oluşan 22 bölümlük 1. sezon ve unutulmaz karakterleri
ile tanışmaya hazır olun. Onlar yaşayan ölüler, biri iyinin diğeri kötünün temsilcisi vampir kardeşler Stefan ve Damon. Ve Elena, güzelliğin sembolü; kardeşlerin 150 yıllık ortak aşkı. Onlar, Elena'yı da kendi dünyalarına çektiklerinden
beri, yaşadığı küçük kasaba, esrarengiz olayların, dehşetin, tutku ve terörün
merkezi haline geldi.
Tiglon | Etiket Fiyatı: 79.99 TL (KDV Dahil) | TÜRKİYE
Bağımsız ve alternatif kitaplarıyla tanınan bir yayınevinin sahibi Kaan ve Kadıköy'de bar
işleten, sağlam bir efemera ve plak koleksiyoneri olan Mete, 90'lı yıllarda sanki karşılıklı
rahat bir sohbet ediyorlarmış ve kimselerin de bunu dinlediğinden haberi yokmuş gibi bir
radyo programı sunuyorlardır.
Hergün farklı farklı kadınlarla takılan Kaan, barda tanıştığı Zeynep'de aradığı aşkı bulduğunda bu aşka tutkuyla başlanır. Hem de ikilinin arasındaki farklı hayat görüşlerine rağmen... Bu arada toplumun farklı kesimlerinden insanları biraraya getirerek adeta bir ‘ortak mahalle’de buluşturan ‘Kaybedenler Kulübü’ de doğmuştur. Kendi yalnızlıklarıyla bile
alay eden, hayatın kıyısında yaşayan ve sisteme her gün baş kaldırıp isyan eden Kaan ve
Mete’nin renkli hayatlarını yansıtan programın müdavimleri, ‘Kaybedenler Kulübü’nün
üyeleri ve sıkı takipçileridir artık...

Tiglon | Etiket Fiyatı: 9,90 TL (KDV Dahil | TÜRKİYE 2010
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ASTROLOJİ
KOÇ BURCU (21 MART - 20 NISAN)
Havailiğiniz başınıza iş açıyor. Çevrenizde yanlış anlaşılıyorsunuz. İşhayatınızın ve dostlarınızın güvenini sarsıyorsunuz. Bundan bir an önce vazgeçin. Yoksa en çok
zararı siz görürsünüz. Biraz gayretle büyük bir başarı
kazanmanız olası. Çevrenizde sizi çekemeyenler var. Onlara fırsat vermeyin. Sevgide de daha kontrollü olmalısınız. Sevdiğinizin de desteğini
aldığınızda önünüzde kimse duramaz. Ani ve aşırı sinirlenmelerden kaçının. Tartışmalara girmeyin.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
Parlak bir dönem başladı ama siz yine memnun değilsiniz.
Çünkü yapınızda hiçbir zaman olanla yetinmemek gibi bir
dürtü var. Bu nedenle var olan şeylerin tadını çıkaramıyorsunuz. Elinizden küçük mutluluklar kaçıyor. İşleriniz,
arladaşlarınız ve hobilerinize ayırdığınız zamanın bir bölümünü de sevgilinize ayırın. Bu günlerde kendisini çok ihmal edilmiş hissediyor. Bunu
dile getirmiyor ama her an patlayabilir. Aniden bir iş yolculuğuna çıkma
ihtimaliniz var. Yemekte ölçüyü fazla kaçırmayın. Tatlılardan uzak durun.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
Paranızı dikkatli harcamalısınız. Şans oyunlarına fazla güvenmeyin. Para konusunda tutumlu olmalısınız. Sonra sıkıntıyı
siz çekersiniz. Dış görünüşünüzü şu günlerde epey ihmal
ediyorsunuz. Nerede o eski bakımlı haliniz? Çevrenizdekiler buna çok şaşırıyorlar. Kendinize çeki düzen verin ve işinize gereken
ilgiyi gösterin. Yaşadığınız değişikliklerin yarattığı stres midenizin hassasiyetini arttırabilir. Bu aralar çevrenizden olumlu eleştirilerin yanında olumsuz
eleştirilerde alacaksınız, ve spora gereken önemi vermelisiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)
Duygusal hayatınızla iş hayatınızı birbirine karıştırıyorsunuz. Dedikodular yüzünden özel hayatınızda birtakım fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. İşinizle ilgili
karar verirken iş arkadaşlarınız konusunda oldukça
dikkatli davranmanız gerekiyor. İşlerinize önem verdiğiniz kadar beraber olduğunuz kişiyi de düşünmelisiniz. Kendisini ihmal ettiğinizi sanabilir. Bundan dolayı aranızda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Katı diyetlere paydos edin. Sebze, meyva yiyin ve düzenli jimnastiğe başlayın.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)
Başkalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi sizin kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz. Bu bencilliğe bir son vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Etrafınızdakileri, sizi seven insanları bu şekilde üzmeye hiç
hakkınız yok. Şu sıralar iş yerinde birtakım problemler yaşayabilirsiniz.
O yüzden biraz yalnız çalışmaya gayret edin. İkili diyaloglardan kaçının.
Yalnızsanız mükemmeli aramaktan artık vazgeçin. Mutluluk uzak değil. Bu
aralar sakin olmaya çalışın. Sağlığınız buna bağlı.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
Kısa bir yol yapacaksınız. Gideceğiniz yerde ilginç kimseleri
tanıyacaksınız. Para konusunda şu sıralar çok kısmetlisiniz.
Yalnız para ile ilgili fırsatları anında ve yerinde değerlendirmelisiniz. Seviyor ve seviliyorsanız birlikte yeni bir çevreye gireceksiniz. Her konuda anlaşma var. Sevdiğiniz yoksa yeni biriyle bir
yakınınız sayesinde tanışacak ve çok beğeneceksiniz. Heyecanlı günler sizi
bekliyor. Aradığınız mutluluğu yakında bulabilirsiniz. Bu aralar vereceğiniz
kararlar sizi ve sevdiklerinizi etkileyecek.
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BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Herşeyi kara görmeyin. Yukarı sıçramak gibi bir isteğiniz varsa arzu ettiğiniz pozisyona gelmekle kalmayacak,
aynı zamanda hedeflerinizi de birbir ele geçirmiş olacaksınız. Dizginler sizin elinizde. Aşk hayatınızda fırtınalar
esse bile yaşamın diğer alanlarında karşınıza çıkan fırsatlar kendinizi bir
anlamda iyi hissetmenize yarayacak. Maddi açıdan da şu günlerde rahatlayacaksınız. Yine de ayağınızı yorganınıza göre uzatmakta fayda var.
Sonunda siz karlı çıkarsınız.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Aşk ile işi birbirine karıştırıyorsunuz. Bu da işinizi tehlikeye
sokabilir. Herkese mavi boncuk veriyorsunuz. Çapkınlıktan
vazgeçip daha kalıcı ilişkilere yönelmelisiniz. Her an çok iyi
anlaşabileceğiniz bir kişiye rastlayabilirsiniz. Hatta yeni bir
yaşam kurabilirsiniz. Uzun seyahatlere çıkmayı ne zamandır düşünüyordunuz. Bunun için bir olanak karşınıza çıkacak. Olanağı iyi değerlendirmeye bakın. Parasal durumunuz daha iyi olabilir, eğer müsrif davranmaz ve iyi yatırımlarda bulunursanız. Gözlerinizdeki ağrının nedeni uykunuzu iyi almamanız.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Daha çok sosyal ilişkilerle ilgili konularla bu sıralar uğraşacaksınız. Hareketleriniz ve sözlerinizde dikkatli olmanız
gerekiyor. Kendinizi kapana kıstırılmış hissedebilirsiniz. Aşk
hayatınızda heyecanlarınızı ve duygularınızı bastırmakta
zorlanacaksınız. Yalnızsanız bir ilişki isteyip istemediğinize artık karar verin.
Akıllıca davranır ve zamanınızı iyi değerlendirebilirseniz başarı sizin. Biraz
alçakgönüllü olun. Çevrenizdekileri itiyorsunuz ve eleştiri konusu oluyorsunuz. İşitme problemi olabilir.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)
Uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğünüz proje ve
planlarınızı şu günlerde tatbikata geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Zira her an insanın
eline böyle önemli şanslar geçmez. Hayatınızı biraz renklendirin. Arkadaş ortamlarına katılın. İş ve aşk birarada yürümez demeyin.
Yeni kişilerle tanışın. Belki de aradığınız mutluluğu yakalayacaksınız. Deniz
ve güneş sizin için iyi olabilir. Böylece yoğun temponun stresini üzerinizden
atabilirsiniz. Sağlığınız gayet iyi.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)
Hayatınızda herşey olmasını istediğiniz gibi gelişiyor. Iş hayatınızda büyük değişiklikler olacak. Sevinçli bir haber alacaksınız. Çok disiplinli bir çalışma dönemine giriyorsunuz.
Hayatınızı renklendirin. Hayat sadece iş değildir. Arkadaş
ortamlarına katılın. Yeni kişilerle tanışın. Katı kurallarınızı yumuşatın. Sonucun ne kadar iyi olacağını göreceksiniz. Sevip sevileceğiniz günler yakında.
Karamsarlığınızı üstünüzden atarsanız stressiz günler sizi bekliyor. Sizin için
sağlıklı ve mutlu günler çok yakınınızda. İyi değerlendirin.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)
Sevdiğiniz insanın uçarılılıkları sizi hayli üzecek. Özel hayatınızdaki karmaşayı atlatabilmek için enerjinizi işinizde
yoğunlaştırın. Zira işlerinize şu sıralar çok önem vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını en kısa zamanda
alacaksınız. Bugün radikal kararlar alabilirsiniz. Bunun için gerekli güç şu
sıralar sizde mevcut. Bu gücünüzden yararlanmayı bilin. Sağlığınızın yerinde oluşu sizin için şans. Bu şansınızı değerlendirin. Bu aralar sevdiklerinizin
eksiklerini görmezden gelmeniz
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RESMİ KURUMLAR
Valilik
Meram Kaymakamlığı
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76

Subay Orduevi
Askerlik Dairesi Başkanlığı
İl Jandarma Komutanlığı
Adliye Sarayı Santral
Emniyet Müdürlüğü
Cumhuriyet Başsavcısı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Bağ-kur İl Müdürlüğü
SSK Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü

351
322
235
221
237
221
353
236
322
351

74
45
90
31
64
32
30
07
27
18

45
21
10
00
00
00
50
90
60
32

Koski Genel Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
Devlet Su İşleri
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Müftülük
Medaş
Konya Ticaret Odası
Ticaret Borsası
Mimarlar Odası

221
351
321
353
322
350
255
221
342
353

61
34
70
40
74
61
00
52
14
47

00
25
19
21
30
58
60
52
44
17

Muhasebeciler Odası
Lokantacılar Odası
Türk Standartları Enstitüsü
Müzeler Müdürlüğü
Mevlana Müzesi
Karatay Müzesi
İnce Minare Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Etnografya Müzesi

350
351
239
351
351
352
351
351
351

64
30
04
89
32
80
32
32
89

64
00
80
58
07
22
04
07
58

ÖNEMLİ TELEFONLAR
110
112
117
119

Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

121
122
124
125

133
135
153
154

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

155
156
163
175

Alo Rtük
Çevre Bilgi Sağlık
Danışma
Su Arıza

178
181
184
185

Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

186
187
188
189

HASTANELER
Numune Hastanesi
Meram Araş. Hastanesi (SSK)
Dr. F.S. Doğum ve Çocuk Hast.
Beyhekim Ünitesi (TOKİ)
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı

235
323
235
263
251
351

45
67
42
11
52
16

00
09
05
42
80
50

ULAŞIM
02 45
36 80
20 00
00 80
18 61
00 40
01 60
8 324

KARGO
TNT
UPS
DHL
Express Kargo
Aras Kargo
MNG
Sürat Kargo
Aramex
FedEx
Özdes Lojistik

223
241
223
257
236
321

60
50
12
06
54
20

00
00
53
06
07
41

246
444
444
352
345
236
345
238
235
342

55
00
00
15
10
79
34
10
56
69

70
33
40
16
86
33
38
48
42
03

324
325
325
325
321
324
324
323
324
238

76
06
17
26
47
60
01
03
44
69

76
01
48
26
66
50
06
02
01
06

261
324
323
235
244
325

18
34
67
25
90
15

18
10
86
20
93
06

Hakimiyet
Memleket Gazetesi
Yeni Meram
Konya Postası
Merhaba Gazetesi
Yeni Konya
ÜN TV
Sun TV
Kon TV
KTV
Konya TV
Anadolu Manşet
İHA

353
352
345
321
350
350
241
233
444
236
236
323
238

51 84
16 16
24 24
87 70
0 444
75 75
16 16
43 03
0 155
96 02
21 21
08 08
58 32

221
257
247
257
247
247
247
247
257
247
247
247
247
247
257
247
257
247

60
06
68
16
79
09
95
05
14
79
65
22
66
60
09
05
16
73

KİPA

KREŞ
Ayçiçeği Kreş
Deniz İncileri
Günışığı
Hepsi Papatyam
Kıvılcım
Minik Kalpler
Oyna Eğlen Öğren
Pınar Kreş
Şımarık Patikler
Düşler Bahçesi

ÖZEL OKUL
Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Ted Koleji
Özel Gençlik
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Kipa Hipermarket
Vestel
Philips
Samsung
İmza
Batik
Damla Dantel
DGN
Ceyo
Fish House
Perlinda
Ruba
Roman
Fun Time
Kütahya Porselen
Deconum
Assortie
Willy Wonder's
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Vakıf Hastanesi
Nakiboğlu Bilgi Hastanesi
Akademi Hospital
Özel Selçuklu Hastanesi
Kızılay Hastanesi
Konya Hospital

444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE

BASIN - MEDYA

265
322
351
265
265
265
265
0 242 324

Otogar Santral
DDY
THY
Kontur Turizm
Konset Turizm
Metro Turizm
Özkaymak Turizm
Eventus Holiday

S.Ü. Meram Tıp Fakültesi
S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi
S.Ü. Diş Fakültesi Eğt. Hast.
Başkent Üni. Araş. Hastanesi
Belediye Sağlık Hastanesi
Askeri Hava Hastanesi

60
48
50
96
30
16
08
66
80
67
00
92
76
88
57
41
68
93

Adese
Adese Kömür
Arçelik
Armağan Oyuncak
Assortie
Avşar Sinemaları
Aylin Triko
Bisse
Boyner
D&R
Dagi
Daniel Hechter
Desa
Digitürk
Faik Sönmez
Hotiç
İttifak Altın
Journey
Kip
Koton
LCW
Levi's
Lostra Çilingir
LTB
Mc Donald's
Network
Nike
Özsüt
Pierre Cardin
Pizza Pizza
Perlina
Rodi
Sabri Özel
Sarar

Anıt Hastanesi
Aknet Göz Hastanesi
BSK Hastanesi
Derya Tıp Merkezi
Farabi Hastanesi
Fizikon

353
444
221
249
221
353

04
02
37
74
44
69

05
46
37
74
44
00

265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265

10
02
32
23
34
18
32
19
11
11
12
11
12
12
11
28
27
41
12
05
39
36
05
11
10
10
21
36
25
23
10
23
47
33

00
65
42
55
33
70
06
80
45
28
72
21
34
14
61
85
20
37
00
15
12
12
15
11
65
50
56
17
25
79
45
75
90
53

M1 REAL

237
237
233
238
235
233
234
236
236
238
238
233
233
237
233
238
233
235
236
233
236
235
238
237
237
238
236
233
237
236
237
237
236
237

93 94
93 94
60 20
36 73
08 84
28 72
32 34
17 47
62 62
60 30
41 61
80 00
16 61
71 22
24 25
43 05
69 01
30 01
43 20
26 00
88 77
69 99
96 19
74 73
51 20
9470
32 83
22 62
87 54
57 58
02 99
33 27
72 42
47 17

Real Hipermarket
Praktiker
Mavijeans
Seden Triko
Adidas
Süvari
U.S.Polo
Hatemoğlu
Kiğılı
Collezione
Tefal
Kafkas Şekerleme
Centone
Kitapsan
L.C.W.
Özsüt
Burger King
Mudo
Ayakkabı Dünyası
Nokia
Panço
Electro World
Turkcell
Avea
Dry Center
Belgin Triko
Philips
Karaca
Teknosa
Express Kundura
Künefecim
Harribo
Koton
Willy Wonder's

İNŞAAT DEKORASYON

REKLAM

KONYA DİJİTAL

FOTOĞRAF

HALEF AMBALAJ

SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA
FOTOĞRAFÇILIK

238 42 81

342 36 40

233 16 45

235 79 57

www.konyadijital.com

www.halefambalaj.com

www.sedeffotograf.com

www.fotocankaya.com.tr

İN KONYA

REKLAMEVİ

FOTO
İSTANBUL

ÖZCAN FOTO

238 80 00

235 25 19

www.inkonya.com

www.reklamevim.com

Nalçacı Cad.

GÜLMENAK

ALİNA
PROMOSYON

EMRE ENDÜSTRİ
FOTOĞRAF

FOTO
ÇAMLICA

342 75 15

342 0 100

233 53 79

233 30 95

www.gulmenak.com.tr

www.alinapromosyon.com

www.emrefotografcilik.com

Emniyet Müdürlüğü Karşısı

PASTANE

PETEK
PASTANESİ

PAŞABAĞ
PASTANESİ

MADO

BADE'M

321 0 222

321 01 02

320 87 27

321 00 02

www.aciltatliservisi.com

www.pasabag.com

Meram

Ferit Paşa Cad.

KOS'S PASTANESİ

İSTANBUL
PASTANESİ

PAŞAM
PASTANESİ

FETHULLAH
USTA

323 10 17

350 75 67

238 01 59

237 90 09

www.kosspastanesi.com

Zafer

www.pasampastanesi.com

Nalçacı Cad.
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GELİNLİK

AZRA GELİNLİK

CAFE

ŞENAY GELİNLİK

NEW GARDEN

PAPAĞAN CAFE

352 67 10

353 22 52

321 01 02

241 44 77

www.azragelinlik.com

www.senaygelinlik.com

Beyazıt Mah.

www.papagancafe.com

ÜLGEN MODA

NARİN GELİNLİK

PAŞA LİFE

KARMAŞIK CAFE

220 00 06

353 35 34

320 49 50

325 17 77

www.ulgenmoda.com

www.naringelinlik.com

Beyazıt Mah.

Meram Yeni Yol

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

KAFEDEYİM

KALDIRIM CAFE

235 56 56

352 53 51

www.kafedeyim.com

İl Sağlık Müd. Yanı

NİRVANA CAFE

BEYAZ CAFE

AYDINLATMA

LAMPO

345 12 38

238 40 22

Büsan

www.kandilavize.net

ÇOBANOĞLU
AVİZE

235 96 41
148

KANDİL
AVİZE

www.cobanoglu.com.tr
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FAVORİ
AVİZE&CAM

323 45 33

241 66 33

Alaaddin Bulvarı

Bosna Hersek Mah.

BLACK GARDEN
CAFE

KLEPS
CAFE&BİLARDO

241 61 16

0532 739 07 52

www.blackgardencafe.com

Nalçacı Cad.

İNŞAAT DEKORASYON

ALAEDDİN CAMİİ
Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma
Caminin inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanında başlanmış ve Sultan Alaeddin Keykubad devrinde 1220 (H. 617) senesinde son şeklini almıştır.
Kuzeyden, Karatay Medresesi tarafından bakıldığında minyatür bir kaleyi andıran Alaeddin Camii
Konya’daki en eski camidir. Yapımı yüz yıldan fazla sürmüştür. Alaeddin Camiinin en
muhteşem yeri, Kuzey cephesidir. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük pencere bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan portal, Selçuklu mimarisinin birçok özelliklerini bir araya getirir. Portal kemeri iki renkli mermerden olup, girift süslemeleri vardır.
Kapının iki yanından gelen şerit süslemeler de kemerin kilit taşı üzerinde birleşir.

RESTAURANT

FESLEĞEN
RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com
CEMO
NALÇACI

CEMO
MERAM

CEMO
SELÇUKLU

235 40 16

323 80 73

www.cemoetliekmek.com

www.cemoetliekmek.com

www.cemoetliekmek.com

KONAK
KONYA MUTFAĞI

PAŞAZADE
RESTAURANT

HACI ŞÜKRÜ

352 85 47

248 92 50

352 76 23

www.konakkonyamutfagi.com

Yeni İstanbul Yolu

Beyazıt Mah.

MADO

MİTHAT TİRİT
SALONU

SİLLE KONAK

320 87 27

350 72 98

244 92 60

Meram

İstanbul Cad.

www.sillekonak.com

KULE SİNİ

KUKLA KEBAP

AKKONAK

237 58 53

233 66 00

241 37 07

Kule Plaza

www.kuklakebap.com.tr

www.akkonak.com
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A.V.M.

RESTAURANT - 2

KAZIMAĞA

TİRYAKİ
ÇİĞ KÖFTE

KIZILKAYA

351 88 27

320 99 19

265 0 832

www.kazimaga.com

www.tiryakicigkofte.com

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

BEYAZ SARAY
KEBAP SALONU

ÖZ KONYA
MUTFAĞI

YÖN A.V.M.

MAKROMARKET

350 66 36

257 16 16

353 71 51

233 85 00

www.konyabeyazsaray.com

Beyşehir Yolu Üzeri

Alaaddin Bulvarı

www.makromarket.com

YAKAPARK
RESTAURANT

LİNA
RESTAURANT

KAMAY

ESİLA
SÜPER MARKET

323 1 222

320 33 34

233 97 00

247 13 10

Meram Yaka Cad.

www.linarestaurant.com

www.kamay.com.tr

Adakale Cad.

OPTİK

SPOR SALONU

ARENA GYM
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KONYA PARK

MAYA CLUB

DİNSELLER
OPTİK

ENES
SAAT&OPTİK

249 47 66

238 21 11

350 62 11

235 70 08

Barış Cad.

www.mayaclup.com

www.dinselleroptik.com

Kule Site

GÜMÜŞNAL

FİT
SPORT CENTER

ŞEHRİN
OPTİK&SAAT

ONÜÇYILDIZ
OPTİK

241 62 39

234 34 00

351 25 41

350 05 67

www.atlar.org

www.fitsportcenter.com

Zafer

www.onucyildizoptik.com
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SAHİP ATA KÜLLİYESİ
Selçuklu'nun meşhur vezirlerinden Sahip Ata
Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılan camiye daha sonra hamam, hanigâh ve 1283 yılında
Sahip Ata'nın vefat etmesi üzerine kendisi için
yapılan türbenin de eklenmesiyle yapı külliye
biçimini almıştır. Mimarı Kelük bin Abdullah'tır.
Girişteki anıtsal taç kapı Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneklerinden biridir. Kapının iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin tuğla ve çinilerle girişik işlemesi yapıya özgün bir hava katmaktadır. Birçok Selçuklu yapısında
gördüğümüz gibi Sahip Ata külliyesinde de Helenistik veya Roma döneminden
kalmış taşlar mimarî parça olarak kullanılmıştır.

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com
SAMANCILAR
MOBİLYA

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

PAŞA MOBİLİ

238 29 42

248 29 14

251 72 27

www.samancilar.com

www.gurbuzogullarimobilya.com

www.pasamobili.com

KÖPRÜLÜ
MOBİLYA

CARDİN
MOBİLYA

WARYANT

342 26 42

234 30 91

251 01 50

www.koprulu.com.tr

Ankara Cad.

Barış Cad.

FLORENZA

ELVİN MOBİLYA

SARAYLIZADE

236 00 85

353 20 30

342 05 83

Kerkük Cad.

www.elvinmobilya.com

Fevzi Çakmak Mah.

GÜRHAN

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

AZZORA

322 32 32

351 18 66

323 15 66

www.gurhanperde.com

İstanbul Cad.

Melikşah Mah.
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HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2

YUVAKUR

152

PERDE - TEKSTİL

KONFULL

PAŞA
HOME STORE

MÜFİT HOME
COLLECTION

265 12 87

248 37 00

238 86 48

238 41 51

www.yuvakur.com.tr

www.konfull.com.tr

Kerkük Cad.

Kerkük Cad.

BHM

ÖZEMEK HALI

KONYA
MEFRUŞAT

VİTRİN
COLLECTION

353 37 55

353 91 81

351 35 98

235 77 27

Ankara Cad.

www.ozemek-halimobilya.com.tr

Kerkük Cad.

Rauf Denktaş Cad.

KARE HALI

DOĞPA HOME
COLLECTION

GÜLER AKKAYA

CEMİLE
HOME STORE

238 39 95

251 04 07

236 66 77

233 57 75

Adnan Menderes Cad.

Barış Cad.

Nişantaşı Mah.

www.cemile.com.tr

EVİX

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

NARİN PERDE

VERDİ
PERDE

351 03 06

351 15 73

236 42 55

233 57 57

www.evix.com.tr

www.ozaksularhali.com

Rauf Denktaş Cad.

Kerkük Cad.

KLAS HALI

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

ELİT PERDE

SERCAN PERDE

321 85 92

238 39 60

237 09 09

237 89 19

Millet Cad.

www.mihogluhaliyikama.com

Kerkük Cad.

www.sercanperde.com
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KARATAY MEDRESESİ
Medrese Karatay İlçesi, Aladdin Tepesi'nin kuzeyinde yer almaktadır. Karatay Medresesi, Sultan II.
İzzeddin Keykavus Devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 yılında yaptırılmıştır. Mimarı
bilinmemektedir. Osmanlı Devrinde de kullanılan
medrese XIX. yüzyılın sonlarında terk edilmiştir.
Medrese Selçuklular Devrinde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medrese" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş doğudan gök ve beyaz mermerden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş işçiliğinin şaheser
bir örneğidir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır.
Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.

DÜĞÜN SALONU

ÇINARALTI

325 25 15
Meram
BERA OTEL

HILTON GARDEN
INN KONYA

RIXOS

444 23 72

221 60 00

221 50 00

www.bera.com.tr

www.hilton.com.tr

www.rixos.com

DEDEMAN OTEL

ŞELALE DÜĞÜN
SALONU

BERRA DÜĞÜN
SALONU

221 66 00

327 00 63

236 06 56

www.dedeman.com

Antalya Çevre Yolu

www.berradugunsalonu.com

İPEKYOLU
TESİSLERİ

YAKAPARK
DÜĞÜN SALONU

ÇİLTAŞ

346 45 33

323 1 222

342 60 80

Ankara Yolu Üzeri

Meram

www.ciltas.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

SALTANAT DÜĞÜN
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com
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OTOMOTİV

FIAT
KOYUNCU

154

HYUNDAI
ÖNTUR

KÖPRÜLÜ OTO

ATİKER

345 26 26

342 33 33

285 0 285

236 66 66

Ankara Yolu Üzeri

www.koprulu.com.tr

www.atiker.com.tr

www.onturplaza.com

PEUGEOT
UYARARSLAN

AVİS

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

RENAULT
TRUCKS

255 33 99

237 37 50

248 23 81

345 13 13

Yeni Otogar Karşısı

www.avis.com.tr

Ankara Yolu Üzeri

Ankara Cad.

ÇÖZÜM HASAR

VATAN
RENT A CAR

KARAKAYA
RENT A CAR

ROYAL
RENT A CAR

322 62 27

235 42 15

320 43 44

235 12 11

www.cozumhasar.com

Nalçacı Cad.

www.karakayarentacar.net

www.royal-rentacar.com

GÖKMEN
OTOMOTİV

CITROEN
KONMOT

ABER
RENT A CAR

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

342 55 55

345 38 00

236 72 62

234 31 46

Ankara Yolu Üzeri

Ankara Yolu Üzeri

Nalçacı Cad.

Yenişehir Mah.

TAŞKIN OTOGAZ

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

VIPLIFE
RENT A CAR

236 03 03

248 24 75

237 08 27

www.taskinotogaz.com

İstanbul Yolu Üzeri

Ulaş Baba Cad.
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BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

İNŞAAT DEKORASYON

SIRÇALI MEDRESE
Sırçalı Medrese Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bedreddin Müslih tarafından 1242-1243 yılında
yaptırılmıştır. Medrese kesme taştan iki katlı açık
avlulu, eyvanlı, simetrik ve dengeli planı ile Selçuklu medreselerinin ilk örnekleri arasındadır. İsmini
çini süslemelerinden almıştır. Günümüze cümle
kapısı ve arkasındaki kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin doğu cephesindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bordürler, kitabeler ve mukarnaslı şekillerle bezenmiştir. Giriş kapısının sağında iki basamakla çıkılan türbesinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür. Türbe zikzak biçimli tuğla örgülü olup,
üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ortasında firuze çiniler bulunmaktadır.

GÜZELLİK SALONU

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr
ASMER

SUDERM
GÜZELLİK

DİYAMER

236 36 31

322 34 51

323 44 10

Kerkük Cad.

Kazım Karabekir Cad.

www.haberdiyet.com

BEYAZ GÜZELLİK

AQUASOFT

SAUNA
GÜMÜŞKAPI

350 22 32

323 17 17

233 94 46

Beyazıt Mah.

www.clubaquasoft.com

Feritpaşa Mah.

ELİF GÜZELLİK

ALTINAY
GÜZELLİK

BAŞARANLAR
TERMAL

353 21 57

236 36 72

0.272 273 63 64

Zafer

www.altinayguzellik.com

www.basaranlartermal.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

155

İNŞAAT DEKORASYON

GİYİM

ESİLA

156

ÇİÇEKÇİ

ARZUM
ÇİÇEKÇİLİK

ENDER

D'S DAMAT

238 48 62

351 49 59

237 01 66

353 35 58

Kerkük Cad.

www.endermagazalari.com

Nalçacı Cad.

www.cicekciarzum.com

AYAKKABI
DÜNYASI

GUESTO

CEYLAN DERİ
GİYİM

UĞUR
ÇİÇEKÇİLİK

237 87 00

235 11 33

352 11 64

236 04 92

www.ayakkabidunyasi.com.tr

Nalçacı Cad.

www.cdg.com.tr

www.ugurdavetorganizasyon.org

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

DİVİ

ÇANKAYA
ÇİÇEKÇİLİK

238 38 29

237 53 59

237 17 50

238 86 89

www.ozbagci.com.tr

Kerkük Cad.

Kule Cad.

www.cankayacicekcilik.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

EMMİOĞLU
TEKSTİL

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

İNCİMİZ
ORGANİZASYON

238 97 72

350 74 35

346 37 77

238 37 34

www.issilhamile.com

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

www.dogancanta.com.tr

Elmacı İş Merkezi

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

ADRESSİM
COLLECTION

ZARİF GİYİM

NADİR
ÇİÇEKÇİLİK

353 95 34

351 12 65

352 79 61

235 02 65

www.canerkekspor.com

www. adresim.com.tr

Zafer

Nalçacı Cad.
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MEVLANA MÜZESİ
Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı
olan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet
gösteren müzedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört
fil ayağı üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı
faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar
yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem verilmesini ve iyi korunmasını sağlamıştır.
Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 m² iken, yeri istimlak edilerek Gül Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. Bağlı bulunduğu Kültür
Bakanlığı'na en çok gelir getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

DERSHANE - KURS

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com
AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

KEKEMELODİ

NEFES GELİŞİM
AKADEMİSİ

353 52 29

320 01 01

323 13 43

www.amerikankultur.org.tr

www.konyakekeme.com

Meram

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI

BİRİM
DERSHANESİ

SİSTEM
DERSHANELERİ

324 19 00

353 01 66

350 40 50

www.diltas.com

www.birimdersaneleri.com

Beyazıt Mah.

POZİTİF IK

SABAH
DERSHANELERİ

ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

322 33 58

353 11 22

353 93 35

www.pozitifinsankaynaklari.com

www.sabahdershaneleri.com.tr

www.konyabilgekizyurdu.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ

AKDENİZ CAM

BARANOK
YUMURTA

KONYA ŞEKER

236 61 66

444 47 86

342 63 63

324 03 53

www.akdenizcam.com

www.sumpas.com.tr

www.baranok.com.tr

www.konyaseker.com.tr

POLİGON

AS CAKE

CEYLİN

BOMBUS
İLAÇLAMA

345 36 75

342 39 41

233 23 27

350 91 64

www.poligonkonya.com

www.ascake.com

Toptancılar Çarşısı

www.bombus.com.tr

HİLALSAN
MAKİNE

ROTSAN
OTOMOTİV

MUTLU GRAVÜR

SAĞLAMEL
TARIM

345 16 16

345 17 27

345 39 16

239 06 60

www.hilalsan.com.tr

www.rotsan.com.tr

www.mutlugravur.com.tr

www.saglamel.com

DELİBAY
PETROL

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT

KONYA ENERJİ

BİOFER

345 36 00

345 10 56

345 09 00

265 39 99

www.delibaypetrol.com

demircihirdavat@hotmail.com

www.konyaenerji.com.tr

www.konyabiofer.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

ÖZTEKNİK
RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr
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SUMPAŞ

TARIM
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ATATÜRK EVİ MÜZESİ
Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen
iki katlı tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tescil edilip Vali Konağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün
Konya'ya gelişlerinde de kendisine tahsis edilmiştir.
1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce satın
alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak
Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya
Konyalıların hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na
devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

MERAM GAZ

AKINSOFT

TEVFİK
ELEKTRONİK

UMUT
ELEKTRONİK

444 40 80

233 81 62

251 26 55

www.akinsoft.com.tr

Nalçacı Cad.

www.umutelektronik.com.tr

WEBCİX

PİXEL

CİN CİN
ELEKTRONİK

235 35 06

235 15 43

322 11 11

www.webcix.net

www.pikselticaret.com

www.cincin.com.tr

OKUMUŞ
TELEKOM

GALERİ
GÜVENLİK

FARUK
BİLGİSAYAR

237 3 237

351 51 54

322 32 88

www.okumus.com.tr

www.galeriguvenlik.com

www.farukbilgisayar.com

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

PETROL

NADİR AVCAN

STARPET

ÖZBEYLER
PETROL

238 61 03

233 34 22

237 66 90

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

www.starpet.com.tr

Adnan Menderes Cad.
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ALTIN - KUYUMCULUK

ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN
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ALTINKAYNAK

MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

KONAL İNŞAAT

354 00 00

350 30 31

444 73 42

247 13 50

www.karakaskuyumculuk.com

www.altinkaynak.com

www.sehayapi.com

Beyşehir Çevre Yolu

TUAL
MÜCEVHERAT

SARRAF
KARACAOĞLU

ÇAĞLARKENT

METRİK

320 06 26

241 49 26

320 37 27

233 20 29

www.tualmucevherat.com

Kule Site

www.caglarkent.com

Nişantaş Mah.

SARRAF
ÇELİK SÜRER

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

PRESTİJ
RESİDENCE

KIVRAK
YAPI CENTER

352 91 74

350 69 43

265 43 43

355 49 49

Sarraflar Yeraltı Çarşısı

www.hacikucukler.com

www.prestijresidences.com

www.kivrak.com.tr

ALTINEKİNLİ
SARRAF

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

STUDIO
PALACE

SER MİMARİ
TASARIM

352 67 82

351 44 91

237 31 14

323 06 00

Yüzüktaşı İşhanı

www.ciceklerkuyumculuk.com

studiopalace.net

www.sermimari.com

SARRAF
DURAYDALILAR

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

MURAT CAN
AKKUŞ

NYR İNŞAAT

353 60 77

444 0 626

0536 222 05 21

www.duraydalilar.com

www.ozboyaci.com.tr
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İPLİKÇİ CAMİİ
Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsettin
Altun-aba tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı
üslubu ve ilgili vakfiyesine dayanılarak cami ve
yanındaki medresenin XII. yüzyılın sonlarında yapıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk
banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra Ahmed Bey Camisi ismiyle anılmıştır. Bitişiğindeki Altun-aba Medresesi’nin vakfiyesinde
belirtilen İplikçi Necibüddin Ayaz’ın bu medresenin mütevellisi olması ve yakınında da
İplikçiler Çarşısı’nın bulunması nedeniyle cami, İplikçiler Camisi ismini almıştır.

OTEL

OTEL SELÇUK

DEDEMAN OTEL

BERA OTEL

OTEL
ÖZKAYMAK

221 66 00

444 23 72

237 87 29

www.dedeman.com

www.bera.com.tr

www.ozkaymakotels.com

RIXOS

HILTON GARDEN
INN KONYA

HOTEL RUMİ

221 50 00

221 60 00

353 11 21

www.rixos.com

www.hilton.com.tr

www.rumihotel.com

353 25 25
www.otelselcuk.com.tr

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

CEREN
SAÇ TASARIM

BAYRAM BAL

265 10 92

237 36 11

320 24 23

M1 Real

Feritpaşa Mah.

Millet Cad.

KAREİNA
KUAFÖR

İNTER KUAFÖR

KUAFÖR
ERDAL

322 17 12

321 40 91

246 25 36

www.kareinaguzellik.com

Beyazıt Mah.

Bedir Mah.
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