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 Ramazan’ın bereketi halkımızın üzerine, açlık çekenlere ve insanlığını unutma-
mış insanların üzerine olsun.
 Ramazan ayı’nın son günlerini yaşadığımız şu günlerde açlık konusunda dün-
yada olup bitenlere şahit olmak gerçekten çok üzücü. Somali, 60 yılın kuraklığını 
yaşayan Somali… Afrika’nın en büyük deniz kıyısına sahip,  zengin balık çeşitlerinin 
olduğu Somali... Şu bir gerçek ki insanların bu denizleri kullanamaması ve bir başka 
ülkenin, İspanya’nın bu deniz ürünlerini çıkarması ve Somali’ye hiçbir katkı yap-
maması Somali’nin çaresizliğinin en büyük kanıtı. Sadece görünen tarafı bu. Peki, 
görünmeyen kısımlarda neler yatıyor? Zengin uranyum yataklarına sahip, doğalgaz 
zengini bir ülke ama çıkarılamıyor. Aynı zamanda petrol zengini, yakın zamanda 
yeni bir araştırmayla 10 milyar varillik bir kaynak tespit edildi. Görünmeyen tara-
fında bu ülkenin neden açlık çektiğini ya da çektirildiğini anlamak mümkün, neden 
yardım edilmediğini anlamak hiç de zor değil. Bunlar komplo teorileri ve varsa-
yımlar değil gerçekler. Farklı bir pencereden bakmaya hiç gerek yok tüm dünya 
bunu biliyor. İnsanlığını unutmayan bir milletin ferdi olarak tüm dünyaya insanlığını 
hatırlamasını temenni ediyorum. Başbakanın dünyanın gözüne sokarcasına başlat-
mış olduğu kampanyada, bu yazımı yazdığım sırada da hiç bir gelişme söz konusu 
değil. Türk insanın duyarlılığı eminim diğer dünya ülkelerine de örnek olacaktır. En 
azından insanlıklarını unutmadıklarını göstereceklerdir diye düşünüyorum. Bazen 
beklenti sadece Müslüman ülkelerde oluyor nedense ama böyle düşünmekte bir 
yanlışlık var. Açlığın dini olur mu? Milleti olur mu?
Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Rida İnsani Yardımın Somali de 
aktif  olarak yer alması ve en baştan beri olmaları Konya’mızın göstermiş olduğu 
hassasiyetin bir kanıtı. Konya Şeker’in yapmış olduğu 4 tır yardım, belediyelerin 
yardımları ve kurumların ismini sayamadığım işletmelerin yardımları. Ve bakıyo-
ruz ki herkes kalbinden içten candan küçükte olsa bir şeyler verdi, bağış yaptı. 
Veren elle alan el arasında köprü olanlar insanlığı kurtarmaya gitti. Konya’mızın 
Türkiye’mizin vicdanı ve binlerce yıllık insanlığa vermiş olduğu ders başka söze 
gerek bırakmıyor.
İyi bayramlar, mutlu bayramlar, insanlığını unutmamış bir Konya ve Türkiye olarak 
gururlu bayramlar.
Sevgiyle, ailenizle, sağlıcakla kalın…

Ahmet ÇAKIR
ahmet@medyafgroup.org
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KISA HABER

Beyşehir Gölü'nde balıkçılığın giderek 
kan kaybettiğini, göl çevresinde daha 
önce çok sayıda tatlı su ürünü işleyen 
fabrika bulunmasına rağmen bu işletme-
lerin balık yokluğundan kapısına kilit vur-
mak durumunda kaldığını belirten Erdo-
ğan, “Beyşehir'de halen 1 firma faaliyet 
gösteriyor, o da deniz ürünleri işleyerek 
ayakta durmaya çalışıyor” dedi. Beyşehir 
Gölü'nde geçtiğimiz yıllarda 2 bine yakın 
balıkçı varken, balık çıkmaması nedeniy-
le bu sayının 2011 yılına gelindiğinde 100 
civarına düştüğünü kaydeden Erdoğan, şu bilgileri aktardı: “Balıkçı teknelerinin büyük 
bölümü artık avdan eli boş dönüyor. Eskiden 50-100 kilo balığı kıyıya getiren tekneler-
de şimdi 5-10 kilo ile dönenler boş dönmedikleri için seviniyor. O yüzden balıkçıların 
bir çoğu mesleğini bıraktı. Başka illere göç etti, başka işlere yöneldi. Halen bu işi de-
vam ettirenler ise ya çaresizlikten ya da başka iş bulamadığından sürdürüyor. Beyşehir 
Gölü'nde balıkçılık mesleği artık eski günlerini aramaya başladı. Beyşehir Gölü'nde daha 
önce günlük ortalama 1 tonun üzerinde balık çıkarken, şimdi ortalama 300-500 kilo ba-
lık avlanabiliyor. Göldeki su seviyesinin yükselmesi de balıkçılık faaliyetlerini zorlaştırdı. 
Su seviyesi düşükken balıkçılık, avlanmak daha kolaydı. Şimdi balık sazların arasına girip 
gizlenebildiğinden ve daha derinlere inebildiğinden balığı tutmak da zorlaştı"

DUYARLI VATANDAŞ
Son yılların en sıcak yazını geçiren Konya sıcakların etkisini yoğun 
bir şekilde yaşadı. Tüm canlıları yoğun bir şekilde etkileyen sıcak-
lara tepkisiz kalmayan esnaflar dükkanlarının önüne su sebilleri 
koyarak vatandaşları serinletti. Sıcaklara karşı farklı bir yaklaşımda 
hafriyat işi yapan Ferhat Gider den geldi. Ferhat Gider beşyüz ev-
ler mevkindeki ıssız dağ eteklerinde yaşayan canlıların sıcaklardan 
dolayı öldüklerini gördükten sonra tepkisiz kalmadı. Yaklaşık 20 
tane su kabını arazideki canlıların yaşadığı yerlere gömerek onların 
su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Düzenli bir şekilde su kaplarını 
dolduran ve araziye ekmek koyan  Ferhat gider arazideki yılanların 
,kaplumbağların, kuşların ve yabani hayvanların su ve beslenme 
ihtiyaçlarına yaz boyunca sponsor oldu.

AÇIKTA SATILAN YİYECEKLER 
TEHLİKE SAÇIYOR
Uzmanlar, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği şu 
günlerde vatandaşları özellikle açıkta satılan yiye-
cekleri almamaları konusunda uyarıyor. 
Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, vatandaşla-
rın Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda alışverişine daha çok 
ağırlık verdiğini belirterek, vatandaşları özellikle dışarıda satılan 
ürünlere karşı uyardı. Açıkta satılan ve uygun saklama koşulları 
yerine getirilmeyen ürünlerin her türlü mikrop ve bakteriye ma-
ruz kalabileceğini dile getiren Mustafa Dinç, "Bu tür açıkta satı-
lan yiyecekler, özellikle yol kenarlarında satılıyorsa milyonlarca 
mikrop, bakteri ve virüse maruz kalıyor. İnsanların ve araçların 
hareket halindeyken yerden kaldırdığı toz, havada gezen mikrop 
ve bakterilerle güneş ışığına direkt maruz kalma, besin zehirlen-
melerine kadar giden sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gıda, ya-
şamamız için şart olan bir ihtiyaç ve bu ürünleri alırken sadece 
kendimizi değil ailemizi de düşünerek almalıyız. Daha ucuz diye 
bu tür ürünlere itibar etmek, sağlığımızla kumar oynamak de-
mektir" dedi. 
SÜT ÜRÜNLERİNE DİKKAT 
Sıcak havada bozulma riski daha fazla olan süt ve süt ürünlerinin 
alımında mutlaka doğru ve hijyenik saklama koşullarının aranma-
sı gerektiğini dile getiren Dinç, "Direkt güneş ışığına maruz kalan 
ya da oda sıcaklığının üzerindeki bir ortamda duran süt ve süt 
ürünlerinde bozulmalar ve bakteri üretimi diğer gıda ürünlerine 
göre daha fazla" dedi.

Adaköy Belde Belediye Başkanı Nihat Ulu, yaz aylarını yaşam merkezi olarak seçen ve 
yaklaşık 200 leylek yuvasının bulunduğu “Leylekler Tepesi” adı verilen mezarlık mevki-
inde göçebe kuşları izleyip gözetleyebilmek için seyir tepesi inşa edildiğini söyledi. 600 
metre uzunluk, 80 metre genişliği bulunan yaklaşık 40 dekarlık alana sahip Leylekler 
Tepesi'nin tamamının ardıç ağaçlarıyla kaplı olduğunu, bu ağaçların üzerine bahar dö-
neminde yuva inşa eden leyleklerin yavrularını da burada dünyaya getirdiğini belirten 
Ulu, “Burada her ardıç ağacının tepesinde bir leylek yuvası var. Her leylek yuvasında ise 
yavrularıyla birlikte 4-5 leylek barınıyor. Leylekler Tepesi, her yıl değişkenlik göstermekle 
birlikte yaklaşık 500-600 leyleği misafir ediyor. Leylekler yuvalarını yaparken ağaç dalla-
rı, bez, ot, yumuşak her şeyi buraya götürüyor. Hatta, bahar döneminde beldemizde 
balkonlara asılan çorap ve iç çamaşırlarını bile alıp yuvalarına götürüyorlar. Burası artık 
beldemizin bir sembolü haline geldi. Leylekler yerleşimimizin bir parçası oldu. Bu bölge 
özellikle kuşseverler ve fotoğraf  tutkunlarının da son yıllarda ilgi odağı haline geldi. Biz 
buranın düzenlenmesini yapıp daha çok tanıtıp ziyaretçi çekebilmek için bir seyir alanı 
oluşturmak istedik. DSİ Genel Müdürlüğü buradaki sulama projesini devreye koyarken, 
belediyemizin talebi üzerine buradaki rekreasyon düzenlemesini ve beton inşasını da 
bu projenin içerisine dahil etti. Belediye olarak ise çevre düzeni, alt duvarlar ve görüntü 
güzelleştirmesinin içerisinde katkı ve desteğimiz bulunuyor. Leylekler Tepesi'nin hemen 
altında bu çalışmalar çerçevesinde oluşturulan seyir tepesinde leyleklerin gözetlenmesi-
nin yanı sıra aşağıdaki göl aynası, değirmen ve şelale de izlenebilecek” dedi.

Beyşehir Su Ürünleri Koope-
ratifi Başkanı Erol Erdoğan, 
Beyşehir Gölü'nde artık sa-

zan dışında avlanabilen balık 
türü kalmadığını belirterek, 
“Pullu sazan balığı da yete-

rince çıkmıyor. Fazla avlana-
madığı için iç piyasanın ih-
tiyacına da yeterli gelmiyor 
ve ilçe dışına da artık fazla 

gönderemiyoruz” dedi.

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE SAZAN 
DIŞINDA AVLANAN TÜR KALMADI

Konya'nın 
Beyşehir 
ilçesine bağlı 
Adaköy 
beldesinin 
simgesi olan 
leylekleri 
gözetle mek 
için seyir 
tepesi inşa 
edildi.

LEYLEKLER TEPESİ'NE SEYİR TEPESİ
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HAZRET-İ MEVLANA 
VE MEVLEVİLİK 
KİTABI ÇIKTI
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat 
Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Recep Dikici'nin kaleme aldığı 
Hazret-i Mevlana ve Mevlevilik 
kitabı Aybil Yayınları'ndan çıktı.
Prof. Dr. Recep Dikici, yayınlanan kita-
bının önsözünde, Hz. Mevlana'nın Türk-
İslam aleminin ender yetiştirdiği alim ve 
mutasavvıflardan biri olduğunu belirterek 
şunları kaydetti: “Asrında kendisinden en 
çok bahsedilen ve hakkında eserler yazı-
lan Mevlana, seçilmiş ve sevilmiş insanların 
başında gelir. Hazret-i Mevlana'nın Mesne-
visi başta olmak üzere kaleme aldığı eser-
ler, yüzyıllar boyunca devlet adamlarının, müderrislerin, mutasavvıfların, ediplerin ve 
şairlerin ilgisini çekmiş ve medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Mevlevilik, 
Osmanlı topraklarında, bilhassa Anadolu'da hatırı sayılır bir tarikattır. Müslüman-
Türk toplumu üzerinde büyük tesiri görülen Mevlevilik Tarikatı, toplumu iyiliklere 
yönlendirirken, siyasi yönden de devlet adamları üzerine etkili olmuştur. Mevlana ve 
Mevlevilik hakkında kaleme alınmış eserleri tetkik ettikten sonra, bu sahada ciddi bir 
boşluğun olduğunu ve derli toplu bir esere ihtiyaç duyulduğunu müşahede ettim.”

Kombassan Holding A.Ş tarafından yaşanan kıtlık 
nedeniyle Doğu Afrika'ya gönderilmek üzere 2 tır 
dolusu gıda malzemesi dualarla uğurlandı.
Yapılan yardımla ilgili bir açıklama yapan Kombassan Holding A.Ş Yö-
netim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, kuruluşlarının temel prensiplerin-
den birisi olan insani değerleri yüceltme ve sosyal sorumluluk ilkesi 
doğrultusunda, "Özellikle Afrika'da yaşanan bu dramın, Ramazan ayı-
na tesadüf etmesi, onların duygularını paylaşma adına ayrı bir anlam 
kazanmış ve ülke insanımızın olduğu gibi çalışanlarımızın da yürekleri-
ni sızlatmıştır. Bu maksatla, çalışanlarımızın gönüllü olarak aralarında 
topladıkları yardımlar ile her yıl Kombassan çalışanları için düzenle-
diğimiz geleneksel iftar yemeğimizin iptalinden elde edilen bütçeyi 
Afrika'daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak istedik" dedi.

KONYA'DA EĞİTİME BÜYÜK DESTEK
Konya'da Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası kapsamında Sel-
çuklu Belediyesi tarafından okullara yaptırılacak olan 10 adet spor 
salonu için Konya Valiliği'nde protokol imzalandı.
Protokol imza törenine Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet 
Kaçmaz katıldı. Eğitimin ve eğitim kalitesinin önemine değinen Vali Aydın Nezih Doğan, 
“Son yıllarda ülkemiz dünya ülkeleriyle aynı anda hareket ediyor. Gelişmiş ülkeler eği-
timde neyi kullanıyorsa ülkemizde de aynısı kullanılıyor. Çocuklarımız gelişmiş ülkelerle 
aynı şartlarda eğitim alıyor. Geçtiğimiz yıl burada yine Selçuklu Belediyesi'nin desteği ile 
gerçekleştirilen akıllı tahta uygulamasının protokol töreni için bir araya gelmiştik. Şimdi 
yine Selçuklu Belediyesi tarafından 10 adet okulumuza yaptırılacak olan spor salonları 
imza protokolü için toplandık. Selçuklu Belediyesi kendi çalışmaları kapsamında yaptığı 
spor salonları ile birlikte okullarımızın kullanması için ayrıca spor salonu yapıyor. İnşallah 
bu güzel hizmetleri artarak devam eder. Bu çalışmanın örnek olmasını diliyorum” dedi.
İKİ ETAP HALİNDE 10 ADET SALON YAPILACAK
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, mahallelerde yapılan ve yapımı devam 
eden spor salonlarının yanı sıra şimdi de okullarda spor salonu yapılması için çalışma 
başlattıklarını söyledi. Başkan Altay, “Böyle büyük bir ilçede 5 adet spor salonu yapmak 
bu eksiği tamamlamıyor. Bu nedenle okullarımızda da salon yapılması için çalışma başlat-
tık. Proje çerçevesinde ilk etapta 5 adet basketbol sahası büyüklüğünde, ikinci etapta ise 
hentbol sahası büyüklüğünde spor salonları inşa edeceğiz. Basketbol sahası büyüklüğün-
de olan salonlar bin 200 metrekare, hentbol sahası büyüklüğünde olan salonlar bin 600 
metrekare olacak. İçinde seyirci tribünleri, soyunma odaları, sosyal tesislerin olduğu ve 
bölgesel olarak eşit dağıtılmış salonlar her yaştan çocuklarımızın kullanabileceği tesisler 
olacak” şeklinde konuştu.

HÜYÜK'TE SÜT SAĞIM 
MERKEZİ AÇILDI
Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Tolca köyüne Mev-
lana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya İl Özel 
İdaresi desteğiyle yapılan Süt Sağım Merkezi tö-
renle açıldı.
Hüyük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 
projesi hazırlanan Tolca Köyü Süt Sağım Merkezi'nin açılış töreni-
ne Hüyük Kaymakamı Yasin Yunak, Konya İl Genel Meclisi Başkanı 
Ali Selvi, İl Özel İdaresi müdürleri, Tarım İl Müdürlüğü temsilcileri 
ve vatandaşlar katıldı. İl Genel Meclisi olarak önem verdikleri kırsal 
kalkınmaya örnek olacak ve hayırla anılacak bir eser daha verme-
nin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı 
Ali Selvi, "İl Genel Meclisi olarak iktidarıyla, muhalefetiyle bir bü-
tün haline geldik. Kararlarımızı oy birliğiyle alıyoruz. Hedefimiz kır-
sal kalkınma noktasında insanlarımızı mutlu ve müreffeh yaşatmak 
için ne gerekiyorsa onu yapmak. Altyapı, yol çalışmaları, sulama, 
okul, kilitli taş çalışmaları devam ediyor. Biz organik tarımı gerçek-
leştirmek zorundaydık ve önemli başarılara imza attık. Bunların en 
önemli merkezlerinden bir tanesi de Hüyük idi. Hüyük'te organik 
çileğin başarılı bir şekilde devam ettiğini gördük. Ama sadece çilek 
yeterli değil. Kırsal kalkınma için, insanlarımızı yerinde tutabilmek 
için iyi gelire de ihtiyaç var" dedi.

KOMBASSAN'DAN AFRİKA'YA 
2 TIR DOLUSU GIDA YARDIMI
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ALTIN FIRLADI OLAN 
SARRAFLARA OLDU
Dünya ve Türkiye piyasalarında al-
tın fiyatlarının rekor üzerine rekor 
kırması vatandaşı altın almaktan 
soğuturken, sarraflar siftah yap-
madan gün geçirir hale geldi. 
Konya'da sarraflık yapan Mehmet Kuşdemir, 
dünya piyasalarında altın fiyatlarının anlık 
artışlar gösterdiğini, bunun da Türkiye'de 
rekor artışlara neden olduğunu belirterek, 
"Özellikle Amerika ekonomisinin belirsiz ve 
kötü gidişatı tüm dünya piyasalarını olumsuz 
etkiledi. İnsanlar, borsa ve dövizi, piyasalar-
daki belirsizlik ve dalgalanmalar nedeniyle 
tercih etmiyor ve en güvenli liman olarak 
gördüğü altına yöneliyor. Yatırımcı elindeki 
bütün para ve dövizi altına yatırmaya başla-
dı. Ancak küçük yatırımcı, altın fiyatlarındaki 
artış nedeniyle altından uzak duruyor. Ne 
alıyor, ne de satıyor. Alacak olan fiyatların 
düşebileceğini düşünerek almazken, satacak 
olan da belki daha fazla yükselebilir diye altı-
nı elinde tutuyor" dedi. 

ÖZTÜRK'TEN İSO 500 
LİSTESİ DEĞERLENDİRMESİ
Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin en bü-
yük 500 sanayi kuruluşu arasına giren fir-
maları tebrik etti. Öztürk, ekonominin itici 
gücü sanayinin üretime devam etmesinin 
Türkiye'yi iç ve dış piyasada krizlere karşı 
koruyacak olan kalkan olduğunu ifade etti.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kriz söylenti-
lerin dolaştığı bir dönemde üretimin devamının krize 
karşı en büyük çözüm olacağını ifade eden KTO Başkanı 

Öztürk, “Krizin teğet bile geçmesini istemiyorsak özel sektör olarak üzerimize düşen 
görevi yapmaya hazırız. Daha önceki kriz dönemlerini en az hasarla atlatmak için üreti-
min devam etmesini her ortamda dile getirdik. İş dünyasının ortak sesi olan bu çağrıya 
kulak veren firmalarımız ülkemizi kriz ortamından en hızlı çıkan ülke haline getirdiler. 
Bugün de krize karşı alınacak ilk tedbir üretimin devamıdır. Üretime devam eden güçlü 
sanayimiz ülkemizi iç ve dış piyasada krizlere karşı koruyacak kalkandır. Bu dönemde 
özellikle dış kaynaklı olarak gördüğümüz faiz artırımı taleplerinin üretime darbe vuraca-
ğını bir kez daha ifade ediyoruz. Ülkemiz, en büyük sorunları olan cari açık ve işsizliğe 
karşı çözümü, sanayisini daha da güçlendirerek bulacaktır” dedi.

MUHSİN YAZICIOĞLU 
HATIRA ORMANI'NA 
FİDAN DİKTİLER
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet 
Yenilmez, Meram Belediye Başkanı Ser-
dar Kalaycı ile birlikte Muhsin Yazıcıoğ-
lu Hatıra Ormanı'na fidan dikti.
Meram ilçesi Kozağaç mahallesinde yaklaşık 4 ay önce 
oluşturulan Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı'na Baş-
kan Kalaycı ile birlikte gelen sanatçı Ahmet Yenilmez, 
çam fidanı dikti. Rahmetli Yazıcıoğlu ile çok güzel anı-
ları olduğunu kaydeden Yenilmez, “Rahmetliyle çok 
güzel bir muhabbetimiz vardı. Özellikle son 10 yılda 
çok sık görüşür, sohbet ederdik. Ama bu sohbeti-

mizin konusu kesinlikle siyaset değildi. Edebiyat, sanat ve tiyatro hakkında konuşurduk. 
Böyle güzel bir günde bana hoş bir sürpriz yaptığı için Meram Belediye Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hatıra ormanı oluşturarak buraları güzelleştirdiği için 
başkanımıza ve diğer emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Umut ediyorum ki bu 
orman gürleşir ve gürleştikçe Meram daha da güzelleşir” şeklinde konuştu.

PET ŞİŞELERLE SU 
TAŞIYIP FİDAN SULUYOR
Konya'nın Kulu ilçesinde, 11 yıl önce diktiği çam fi-
danlarını pet şişelerle su taşıyıp tek tek sulayarak 
yaşamaları için çalışan TEMA gönüllüsü vatandaş, 
fidanların bakımı için yardım istiyor. 
Kulu'da yaşayan TEMA gönüllüsü Ramazan Uludağ, 2000 yılında 
Düden Gölü yakınlarında bulunan Kepez mevkiindeki Sivri Tepesi 
üzerinde 20 dekarlık alana diğer TEMA gönüllülerinin de yardımıyla 
2 bin 100 adet fidan dikti. Etrafı tel örgü ile çevrilen arazideki fi-
danların, bu yıla kadar kendi imkanları ve katkılarla yılda birkaç kez 
sulandığını anlatan Ramazan Uludağ, "Daha sonra sulamaya ara ve-
rildi. Fidanların sulanması için yardım talebim oldu. Yeterli yardımı 
göremeyince fidanların kurumaması için pet şişelere su doldurarak 
otomobilimin bagaj ve koltuklarında fidan sahasına taşıdım ve tek 
tek suladım. Diktiğim fidanlar da bir canlı. Sulamadığım zaman rahat 
uyuyamıyorum. Fidanlık alanı, kendi adını verecek kurum ve kuru-
luşlara teslim etmek istiyorum. Bu alanı teslim alarak kendi isimlerini 
yazıp hatıra ormanı olarak ilgilenebilirler. Etrafı tel örgü ile çevrili 
alanda fidan da yetiştirilebilir. Bizim gücümüz bu zamana kadar ye-
tişti. Lütfen teslim alıp kendilerine mal etsinler ve on yıllık fidanlar 
kurumasın. Her yıl Türkiye'nin değişik yerlerinde fidanlar toprakla 
buluşturuluyor. Seve seve dikiyoruz ama önemlisi sulamak ve bakı-
mını yapmak" şeklinde konuştu. 

Konya'da, iki katlı binanın ça-
tısında baca içerisine kurulan 
baz istasyonu tespit edildi. 
Konya'nın merkez Meram İlçe 
Belediyesi Yapı Kontrol Mü-
dürlüğü ekipleri, Dede Korkut 
Mahallesi'nde iki katlı bir binanın 
çatısında baca görünümü verilerek 
gizlenmiş olan ruhsata aykırı baz 
istasyonunu tespit etti. Konuyla 
ilgili Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Dede Korkut 
Mahallesi'nde mevcut yapı kullanma izin belgesi bulunan binanın 
ruhsat ve eklerine aykırı olarak çatısına baca şeklinde ilaveler ya-
pılmak sureti ile baz istasyonu yapıldığının belirlendiği belirtilerek, 
"Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Yapı Tatil Zaptı dü-
zenlenerek ve mühürlenerek zaptın bir sureti binaya, bir sureti de 
mahalle muhtarına bırakıldı" denildi.
Belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmayı gören mahal-
le halkı da konu hakkında şikayette bulunarak, "İlk etapta 
durumu fark etmedik. Bacadaki kapının dikkat çekmesi ve 
bacadan duman çıkmaması üzerine şüphelenmiştik ve be-
lediye ekipleri tarafından yapılan araştırmada bacanın baz 
istasyonu olduğu ortaya çıktı" dediler.

BAZ 
İSTASYONUNU 

BACANIN İÇİNE 
GİZLEDİLER
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BAYRAM BAL KUAFÖR
TESETTÜR BÖLÜMÜ 
HİZMET VERMEYE
BAŞLADI.
Konya'nın ilk ve tek ulusal kuaför sa-
lonu Bayram Bal kuaför, bay ve bayan 
salonlarını ayırdıktan sonra şimdi de 
bayan bölümünde tesettürlü bayan-
lara da hizmet vermeye başladı. 

Firma yetkilileri özellikle tesettürlü bayanlardan gelen yo-
ğun talep doğrultusunda bayan salonlarında ayrı bir bölüm 
oluşturarak saç kesimi, boya, ağda, manikür pedikür hiz-
metlerinin sadece bayan elemanlar tarafından verildiğini 
ve gelecek talep doğrultusunda bu bölümü daha da ge-
nişleteceklerini ifade ettiler. Hedeflerinin herkese hizmet 
veren salonlar olduğunu bunu da bay, bayan, çocuk salon-
larından sonra tesettürlü bayanlara yönelik ilk uygulamala-
rının Konya’da olduğunu bunu diğer şubelerde de ilerleyen 
dönemlerde hayata geçireceklerini belirttiler.

KONYA’DA İLK KEZ 
SERTİFİKALI TOHUM 
FUARI DÜZENLENECEK
Konya Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner, Konya’da ilk defa Ser-
tifikalı Tohum Fuarı’nın düzenlenece-
ğini söyledi. 
Konya uluslararası fuar alanında 8-9-10 Eylül 2011 
tarihlerinde düzenlenecek ve 200’ün üzerinde 
yerli ve yabancı firmanın katılması beklenen fuarın 
Konya ve ülke açısından son derece önemli oldu-

ğunu belirten Meram Ziraat Odası Başkan Ali Ataiyibiner, “Sertifikalı tohumluk kalitelidir. Ülkemizde 
her geçen yıl hububat üretiminde kaliteli üretim azalmaktadır. Bu durum buğdayda, unlu mamuller 
ve makarna sanayicisinin kaliteli ürün talebi giderek artmakta; dolayısıyla Türkiye yılda 1.5 milyon 
ton kaliteli buğday ithal etmektedir. Türkiye’de tohumluğun ekilmesinden hasadına kadar geçen sü-
rede kaliteye etki eden çeşit, iklim ve toprak özellikleri dışında buğday kalitesini olumsuz etkileyen 
tohumluk, tohumlukta süne ve kımıl zararı, diğer tür ve çeşitler, yabancı madde, temizleme, tohum 
iriliklerine göre tasnif  ve kötü depolama şartları gibi faktörlerdir” dedi.

Adese Konya Bölgesi çalışanları, Bolu mağaza açılışları ve Ramazan ayı ön hazırlıklarının yor-
gunluğunu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürlükleri’nce hazırlanan Motivasyon 
Gecesi’nde attılar.
Geçtiğimiz ay Bolu’da üç mağaza birden açarak Ankara, Aksaray, Bolu, İstanbul, Karaman, Kocaeli, Konya, Mersin 
ve Sakarya olmak üzere Türkiye’nin dokuz şehrinde faaliyet göstererek, başarı grafiğini hızla yükselten Adese, çalı-
şanlarına unutulmaz bir Motivasyon Gecesi düzenledi. Adese Konya Bölgesi çalışanlarının bir araya geldiği bu gecede 
katılımcılar, yoğun geçen iş günlerinin stresini atarak, farklı mağazalardaki arkadaşları ve yöneticileri ile birlikte gönül-
lerince eğlendiler. İnsan kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürlükleri’nce hazırlanan ve Konya bölgedeki tüm Adese 
çalışanlarının katılım sağlaması amacı ile 2 gün gerçekleştirilen Motivasyon Gecesinde, mevcut yatırım operasyonları 
ve Ramazan günlerine yoğun bir şekilde hazırlanan çalışanlar, düzenlenen çeşitli etkinlikler ile yorgunluklarını attılar. 
Ayrıca, Adese’de 15 yıl ve üzerini dolduran personele değerli çalışmalarından dolayı plaket takdiminde bulunuldu.

ÇATALHÜYÜK 
KAZILARI SÜRÜYOR
Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarındaki 
dünyanın en eski yerleşim yerleri ara-
sında gösterilen Çatalhüyük'te kazı ça-
lışmaları sürüyor. 
9 bin yıllık geçmişe sahip olduğu düşünülen Çatal-
hüyük'te 1 Temmuz'da başlayan, Kalifornia Stanford 
Üniversitesi'nden İngiliz Arkeolog Prof. Dr. Ian Hod-
der başkanlığında süren kazı çalışmalarına dünyanın 
farklı üniversitelerinden katılan arkeologlar 120 kişilik 
bir ekiple çalışıyor. Kazıların yapıldığı 2 alanın üzeri dış 
etkenlerden korumak için çatı örtüsü ile kapatıldı. Ka-
zılarda ortaya çıkarılan parçalar incelendikten sonra 
Konya Müze Müdürlüğü'ne sergilenmek için gönde-
riliyor.  Sponsorların desteğiyle 18 yıldır süren kazıları 
incelemek için bölgeye gitmek isteyenlerin en büyük 
problemi ulaşım olarak gösteriliyor. Çumra ilçe mer-
kezine 11 kilometre, Konya kent merkezine Kara-
man yolu üzerinden 70 kilometre uzaklıkta bulunan 
Çatalhüyük'e toplu taşıma aracı bulunmazken imkanı 
olanlar kendi özel araçları ile gidebiliyor. Ulaşım prob-
leminin çözülmesi halinde Konya'ya gelen yerli ve ya-
bancı turistlerin kazı alanını gezerek 9 bin yıllık tarihe 
tanıklık edebileceği düşünülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. 
Ian Hodder, en büyük amaçlarının çıkan bulguları iyi 
koruyabilmek olduğunu, bunu da kazı alanının üzerini 
örterek gerçekleştirdiklerini belirtti.

ADESE AİLESİ 
MOTİVASYON 

GECESİNDE 
MORAL DEPOLADI
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AVRUPA'NIN SÜS BİTKİLERİ KONYA'DAN
Avrupa'da evleri ve büroları süsleyen birbirinden güzel süs bitkileri, 
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilerek Avrupa'ya gönderiliyor.
Beyşehir'e bağlı Adaköy beldesinde kurulan seralarda birbirinden güzel ve farklı tür-
lerde süs bitkisi yetiştiren Mehmet Ulu, yetiştirdiği bütün bitkileri yurt dışına sattığını 
belirterek, "Antalya'daki bir şirket için yöre olarak 4 yıldır süs bitkileri yetiştiriyoruz. 
Bölgemizde kar yağışı olmaz ise, Antalya gibi yılın 365 günü bu işi yapılabiliriz. Ama 
soğuk hava nedeniyle Nisan ayında başlayan bitki ekimini Eylül ayına kadar devam 
ettirebiliyoruz" dedi. 4 yıl önce gelen firma yetkililerinin Adaköy
beldesinde açık alanda yaptırdığı deneme üretiminin olumlu sonuç vermesi ve iklim 
şartlarının elverişli olması üzerine 240 metrekarelik kapalı sera alanında süs bitkileri 
yetiştirmeye başladıklarını dile getiren Ulu, "Buranın ikliminin bu bitkilere iyi geldiği 
tespit edilince, ilk başta 8-10 çeşit bitki türünü yetiştirmeye başladık. Antalya'da 
köklendirdikten sonra bitkiler bize hazır anaç olarak geliyor. Nisan-Temmuz ayları 
arasındaki 4 aylık dönemde düzenli olarak aylık ortalama 70 bin fidan olmak üzere
toplam 280 bin fidanı yetiştirip sevkiyata hazır hale geldiğinde kolilere yerleştirip 
firmaya gönderiyoruz" şeklinde konuştu. 

MEDYA F GROUP
DOSTLARI İLE İFTAR DAVETİNDE BULUŞTU
Medya F Group ajans bünyesinde yer alan Konya Vizyon ve Konya 
Düğün dergileri yayın kurulları ve dostları iftar davetinde buluştu.
Çınaraltı Restaurant’ta 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar daveti farklı sektörden 
kişileri bir araya getirdi. Medya F Group’un bu sene ilk’ini gerçekleştirdiği iftar davetin-
de misafirlere Konya Vizyon ve Konya Düğün dergileri hediye edildi.
Konya Vizyon Dergisi yayın kurulu başkanı Prof. Dr. Yusuf  Küçükdağ’ın yapmış olduğu 
konuşmada Konya Vizyon ve Konya Düğün dergilerinin şehre,  şehrin marka değerine 
ve birleştiriciliğine değindi. Ve davete katılan tüm konuklara Medya F Group Ailesi 
adına teşekkür etti.
Konya Vizyon dergisi editörü Ahmet Çakır da bu tür organizasyonların sürekli olaca-
ğını ve sadece ramazan aylarına sığdırılmayacağını belirtirken, bu tür organizasyonların 
Konya’nın ticari hayatına katkıları açısından önemli olduğunu vurguladı.

NEREDE O ESKİ RAMAZANLAR... 
“MERAKLILARI İÇİN, RİXOS KONYA’DA”
Rixos Konya ekibinin en yeni yöneticilerinden Şef  Tekin Günaydın; 
Dünya ve Türkiye Aşçılar Birliği jüri üyesi ve kariyeri sırasında çalış-
tırdığı takımlarla birlikte uluslarası aşcılık müsabakalarında Altın Ma-
dalyalar kazanmış, Konya şehrinin tanınması gereken değerlerinden 
birisi. Rixos Konya Ramazan heyecanının bu kez Tekin Şefin hüner-
leriyle renklendirdi, Ramazan boyunca “Kazan Restaurant” zengin 
açık büfesi ile, her sene eskiye imrenerek söylenen ‘Nerede o eski 
Ramazanlar’ repliğini unutturmak için farklı temasıyla hala değişme-
yen lezzetleri iftar sofranıza taşıyor. 
İşte Tekin Şefin ağzından Ramazan iftar Büfesi: Zeytin ve hurma 
yine vazgeçilmez, Ramazan pidesi yine baş köşede olacak. Birbi-
rinden leziz Osmanlı yemeklerinden iftariyeliklere, serpme çeşni-
lerinden zengin tatlı çeşitlerine kadar özel bir mönü hazırlandı. Ra-
mazan ayı boyunca Türk mutfağının seçkin örneklerinin yer aldığı 
açık büfe lezzetleri ekibimle birlikte sizlere en özel sunumumuz ile 
gerçekleştireceğiz.Rixos Konya'nın zengin mönüsünde, Ramazan'ın 
vazgeçilmezleri arasında yer alan Konya'nın geleneksel tadlarından 
tutmaç çorbası, bamya çorbası , mevlevi pilavı, konya fırın kebabı , 
etliekmek , bıçakarası , sakızlı sütlaç, şerbet, demleme Türk çayı ile 
sıcacık pideler ve özel yapım ekmeklerinin yer aldığı Osmanlı - Türk 
Mutfağının en seçkin tadları bulunuyor‘ dedi. 

KRİZDEN AVANTAJLI 
ÇIKACAĞIZ
Konya Ticaret Odası (KTO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Selçuk 
Öztürk, yaşanan ekonomik 
krizden Türkiye'nin avantajlı 
çıkacağına inandığını söyledi.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Öztürk, Başkan Yardımcısı Şükrü Do-
ğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 

Ali Arlı ve Ramazan Özkaya ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge 
Müdürü Kenan Arvas'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan KTO Başkanı 
Öztürk, Amerika'nın kredi notunun düşürülmesiyle belirginleşen Batı 
merkezli ekonomik krizden Türkiye'nin avantajlı çıkacağına inandığını 
belirterek, "Bu durumda Türkiye'nin konumunu iyi tanımlamanız ge-
rekir. Siyasal açıdan Türkiye'nin en büyük problemi öteden beri gelen 
cari açık. Bu problem her zaman başımızda duruyor. Bu kriz nedeniyle 
biz de tedirginlik yaşıyorduk ancak Merkez Bankası ile Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurulu'nun aldığı tedbirlerle bu gelen kriz ban-
kalar bazında absorbe edildi. Kısa vadede döviz kurlarında ve borsada 
çalkantı yaşansa da orta vadede Türkiye'nin bu krizden dünya ölçeğine 
bakıldığında avantajlı olarak çıkacağına inanıyorum" dedi.

Rixos Konya 
otel Kazan 
Restaurantta 
Ramazan 
ayı boyunca 
zengin açık 
büfe menü 
seçenekleri 
ile Osmanlı 
Mutfağının 
eskimeyen 
lezzetlerinin 
tasavvuf mü-
ziği eşliğin-
de Osmanlı 
esintilerini 
yaşatarak ge-
leneksel iftar 
sofralarının 
sıcaklığı ve 
huzuru içinde 
sunuyor. 
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RAMAZAN AYI BEYŞEHİR 
GÖLÜ SAHİLLERİNİ BOŞALTTI
Beyşehir Gölü’nün en gözde plajı ve kumsal alanı olan Karaburun 
Plajı’nda doluluk oranının Ramazan ayının içerisinde bulunulan bu 
günlerde yüzde 75 azaldığı bildirildi.
Karaburun Plajı İşletme Müdürü Ali Fidan, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tatil-
cilerin kumsal alanlara olan ilgisinin azaldığını belirtti. Oruç tutan insanların plajlara 
gelip yüzmek istemediğini, bunun da işlerini etkilediğini belirten Fidan, “Ramazan 
ayında, Karaburun plajı normal zamanlardaki gibi değil. İnsanların işletmeye yeni açı-
lan plajımıza normal zamanda yoğun bir ilgisi var ama oruç ayının girmesi nedeniyle 
bu ilgi haliyle azaldı. Ancak, akşam saatlerinde iftarını açmak için gelen misafirlerimizi 
bölgede ağırlamaya devam ediyoruz” dedi.
Bu yıl kiralanarak tarihinde ilk kez işletmeye açılan Karaburun Plajı’na Antalya’dan 
bile gelenlerin olduğunu vurgulayan Ali Fidan, “Duyanlar belki şaşıracak ama, ‘Antal-
ya çok sıcak, burası serin’ diye Beyşehir’e, dolayısıyla plajımıza gelenler var. Yabancı 
turistler az geliyor. Hiç yok değil ama yeterli tanıtımı yapamadığımız için yabancı 
turist sayımız beklediğimiz ölçüde değil” diye konuştu.

TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
Konya'da devam eden Türkiye Ümitler, Gençler ve 21 Yaş 
Altı Karate Şampiyonası yapılan final müsabakalarıyla sona 
ererken, Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Karate Milli 
takım kadrosu da belirlendi. 

Karate Federasyonu Başkanlığı'nın 
2011 faaliyet programında yer 
alan Türkiye Ümitler, Gençler ve 
21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve 
Dünya Şampiyonası'na katılacak 
olan Milli takım seçmeleri 11-14 
Ağustos 2011 tarihleri arasında 
Selçuklu Belediyesi Uluslarara-
sı Spor Salonu'nda 45 ilden bin 
100 sporcu, 70 hakem ve 130 
çalıştırıcı ve yöneticinin katılımıy-
la gerçekleştirildi. Türkiye Karate 

Şampiyonası'nda Konya adına Ümit Bayanlar Kumite 47 kiloda Tuğçe Demiş ile Genç 
Bay Kumite artı 76 kiloda Ziya Yaşar tüm rakiplerine geride bırakarak Türkiye birincisi 
oldu. Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nın final müsabakalarının 
ardından ise 173 sporcunun katıldığı Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Milli takım 
seçmeleri gerçekleştirildi. Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Avrupa Şam-
piyonası ayarında bu şampiyona gerçekleştirdiklerini belirterek, "11-14 Ağustos 2011 
tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirdiğimiz Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası mükemmel bir organizasyon ile gerçekleştirilmiştir. Avrupa şampiyonası 
ayarında gerçekleştirdiğimiz bu şampiyonaya emeği geçen başta Karate Federasyonu 
Başkan Vekilimiz Hikmet Yanartaş'a, Karate Federasyonu Konya Temsilciliğine, Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Muhittin Yıldız ve ekibine, salon tahsisini gerçekleştiren Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve spor tesislerinde görevli ekibine, ayrıca ismi-
ni sayamadığım kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

SANATÇILARIN KÖYÜNDE İLK 
YERLEŞMELER BAŞLIYOR
Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde ku-
rulmakta olan Sonsuz Şükran Köyü'nde ilk yerleşme-
ler başlıyor. Sanatçıların köyünde kerpiç ev ve yapıla-
rın inşaat çalışmaları devam ederken, biten evlere ilk 
yerleşmelerin başladığı bildirildi. 
Çavuş Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye ve dünyadan kül-
tür sanat adamlarının yerleşeceği Sonsuz Şükran Köyü'nün kurulma-
sına geçen yıl başlandığını, kış mevsimi nedeniyle ara verilen inşaat 
çalışmalarına yaz dönemi ile birlikte yeniden başlandığını belirtti. 
Sanat köyünde şu ana kadar 12 dubleks kerpiç evin inşaatının sona 
erdiğini ve oturulabilir şekilde tamamlandığını belirten Çiğdem, "Bu-
nun yanı sıra, yazarlar evi ve belediye konuk evi inşaatları yapıldı. 5 
ev tamamlanmaya yakın aşamaya geldi.
Beldemizde etkinliklerin yapılacağı Eylül ayına kadar ise inşaat ça-
lışmaları sona erecek. Ev sayısının 50 olmasını bekliyoruz. Proje 
kapsamında toplam 157 konut, 43 de sosyal tesis inşaatı hayata 
geçirilecek" dedi.

SELÇUKLU'DA HAYVANLAR AÇ 
VE SUSUZ KALMAYACAK
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sokakta yaşayan hayvan-
ların aç ve susuz kalmaması için yeşil alan ve parklara su ve yiyecek 
bırakıyor, farklı bölgelerde yiyecek istasyonu oluşturuyor.
Yaz sıcaklarından etkilenen hayvanlar için ilçede yer alan parklara be-
ton suluklar yerleştiren Selçuklu Belediyesi, sokakta yaşayan kedi, kö-
pek, kuş gibi hayvanların açlık ve susuzluktan ölmemeleri için önlem 
aldı. Selçuklu Belediyesi'nden yapılan açıklamada; çalışmanın yaygınlaş-
tırılarak bütün parklara hayvanların su ihtiyaçlarını karşılaması için su-
luk yerleştirileceği, hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanma-
sı amacıyla suların günlük kontrol edildiği ifade edildi. Ayrıca Selçuklu 
Belediyesi tarafından Bosna Hersek, Yazır Mahalleleri başta olmak 
üzere birçok bölgede beslenme istasyonu oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl 
5 tane olan beslenme istasyonlarının sayısının bu yıl 7'ye yükselitildi. 
Selçuklu'da sayıları 2 bini bulan başıboş hayvanların, günün belli saatle-
rinde yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığı beslenme istasyonlarının 
sayısı önümüzdeki günlerde artırılacak. Yapılan açıklamada parklara 
yerleştirilen suluklar ile beslenme istasyonlarına vatandaşların da su ve 
yiyecek bırakarak çalışmalara destek olabileceğinin altı çizildi.
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S.Ü.İLETİŞİM 
FAKÜLTESİ 
REKLAMCILIK 
BÖLÜMÜ
AÇILDI
Yeni açılan Konya Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Reklamcılık Bölü-
münün Başkanı Doç.Dr. 
Hüseyin ALTUNBAŞ oldu.
Son yılların en önemli meslek-
lerinden biri olan reklamcılığın 
yeni çalışanları artık Konya’dan 
çıkacak. Konya son yıllarda 
reklamcılıktaki gelişimini İle-
tişim Fakültesi bünyesinde 
açılan Reklamcılık Bölümüyle 
bir adım ileri götürdü. Konya 
Reklamcılar Derneği Başkan-
lığı görevini de yürüten Doç.
Dr.Hüseyin ALTUNBAŞ, yeni 

kurulan Reklamcılık Bölümünün bölüm başkanlığına atandı. Konya’nın reklam 
merkezi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Altun-
baş, Reklamcılık Bölümüyle daha nitelikli, daha kaliteli reklamcıları yetiştirmek, 
Konya ve Türkiye’nin reklamcılık anlayışına katkı sağlamak istediklerini ifade etti. 
Yeni açılan Reklamcılık Bölümünün bu sene 50 öğrenciyle eğitim vermeye baş-
layacağını belirten Altunbaş, reklam öğrencilerine sektörle iç içe eğitim verile-
ceğini, reklam ajanslarında, gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde, radyolarda, 
matbaalarda, tabelacılarda, dijital baskıcılarda ve reklam veren tarafında stajlar 
yapıp sektörün ihtiyaçlarına yönelik donanımlı bir eğitim alacaklarını vurguladı. 
Çocuklarını Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü-
ne gönderecek ebeveynlerin pişman olmayacaklarını, eğitim alacak öğrencile-
rin de kaliteli bir eğitimin ardından istihdam sorunu yaşamadan İstanbul’da ve 
Anadolu’da reklamcılığın neferi olacaklarını vurguladı.

KEÇİÖREN'DE DÜZENLENEN 
KONYA GECESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Keçiören Belediyesi, 
3. Uluslararası Rama-
zan Etkinlikleri'nin 
dokuzuncu gününde 
hemşehri buluşma-
larının konuk şehri 
Konya oldu. 
Keçiören Belediyesi'nin bu 
yıl üçüncüsünü düzenlediği 
Uluslararası Ramazan Et-
kinlikleri her akşam farklı 
bir etkinlikle sürüyor. Et-
kinliğin dokuzuncu günün-

de Halil İbrahim Sofrası'ndaki iftar yemeğiyle başlayan Konya Gecesi daha sonra Fatih 
Stadı'nda düzenlenen programla devam etti. Konya Gecesi'ne Keçiören Belediye Başkanı 
Mustafa Ak, Konya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KONEV) Başkanı Hakkı Teke ve AK 
Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun'un yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi Tasavvuf ve Sema Ekibi'nin gösterileriyle mistik bir havaya bürünen gece, 
Konyalı sanatçı Orhan Çakmak'ın konseriyle renklendi. Konserinde Türk Sanat Müziği ve 
Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendiren Çakmak, programını Srebrenica'da 
katledilen Bosnalılar için yazdığı "Mavi Kelebek" isimli şarkısıyla tamamladı. 
Sahne programlarının tamamlanmasından sonra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 
KONEV Başkanı Hakkı Teke'ye, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun'a ve sanatçı 
Orhan Çakmak'a çiçek ve plaket takdim etti. Programın ardından kısa bir konuşma yapan 
Başkan Ak, Ramazan'ın Keçiören'de güzellikler içerisinde yaşandığını belirterek, "Dünya-
nın Ramazan'ını burada yaşarken aynı zamanda hemşehrilerimizle de beraber oluyoruz. 
Bu anlamda Konyalıları Keçiören'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İMAŞ MAKİNE  GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE
TUNCAY LAMCI ATANDI

İttifak Holding 
işt iraklerinden 
İmaş Makine’nin 
yeni Genel Müdü-
rü Tuncay Lamcı 
oldu.
Değirmen sistemleri 
üretimi sektöründe, 
altmışa yakın ülkeye 
ihracat yapan İmaş 
Makine’de yapılanma 
devam ediyor. İttifak 
Holding bünyesinde 
yer alan, Milleral ve 
Cuteral markalarıyla 
dünya çapında tanınan 

İmaş Makine’nin Genel Müdürlük görevine Tuncay Lamcı atandı.
1974 Konya doğumlu olan Tuncay Lamcı, Gaziantep Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tamamlamasının ardın-
dan, İttifak Holding iştiraklerinden Selva Gıda A.Ş.’de kariyer hayatı-
na başladı. 2002 yılında, Schneider Elektrik bünyesine, makine ima-
latçılarına satış ve teknik çözüm konusunda Konya Bölge Sorumlusu 
olarak görev alan Lamcı, Ankara Bölgesi Bayi Kanal Yönetimi’nde 
de üç sene görev yaptı. Kariyerine 2010 yılından itibaren İmaş 
Makine’de devam eden Tuncay Lamcı, Pazarlama ve Satıştan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi derecede in-
gilizce bilen Tuncay Lamcı evli ve iki çocuk babasıdır.

DEĞİRMENDE ELEKTRİK 
ÜRETECEKLER
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy beldesinde 
bulunan tarihi su değirmenine ait su çarkı elektrik 
üretecek.
Adaköy Belde Belediye Başkanı Nihat Ulu, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, geçtiğimiz yıllarda üniversite öğrencilerinin çekimini 
yaptığı kısa metrajlı bir filme de konu olan, Türkiye'de bilinen 
düşey çarklı tek su değirmeninin belde merkezinde bulunduğu-
nu belirterek, “Bu bölgede yürütülen inşaat çalışmaları sırasında 
biraz hasar gören değirmenin eski hüviyetini kaybettirmeden 
onarımını gerçekleştirdik. Değirmenin içerisinin bir kısmını ka-
feterya şekline dönüştüreceğiz. Dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz 
burada dinlenme imkanı bulacaklar. Ayrıca, değirmenin düşey su 
çarkı çok büyük olduğu için bu çarkın dönmesinden elektrik elde 
etmek için faydalanmayı planlıyoruz. Yani değirmenimiz önü-
müzdeki dönemde çok amaçlı olarak hem kafeterya, hem de bir 
elektrik santralı olarak iki hizmeti birden vermiş olacak” dedi.



33

KISA HABER

SELÇUK'TA KÖK HÜCRE 
NAKİL MERKEZİ AÇILIYOR
Selçuk Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Hematoloji Bö-
lümü bünyesinde açılması 
planlanan Kök Hücre Nakil 
Merkezi için hazırlıklar ta-
mamlandı. Merkezde kan, 
lenf bezi kanseri ile kemik 
iliği kanserine kesin çözüm 
getiren kök hücre ve ilik nak-
linin yapılması planlanıyor. 
Konya ve çevre illerde ilk 
olma özelliğini taşıyan mer-
kez, Sağlık Bakanlığı'ndan 
gelecek onayın ardından 
hizmete açılacak.
Hematoloji Bölümü Kök Hücre Nakil Merkezi'ne atanan Prof. Dr. İsmet Aydoğdu ve 
Doç. Dr. Aynur Uğur Bilgin ile 6 hemşireden oluşan ekip, Avrupa Kemik İliği Trans-
plantasyon Kayıt Sistemi'ne bağlı olarak kanser hastalarına hizmet verecek. İyi eğitil-
miş bir ekiple hizmet vereceklerini söyleyen Doç. Dr. Aynur Uğur Bilgin, “İlik nakline 
ihtiyacı olan hastalarımızı bölgemizde böyle bir merkez olmadığı için İstanbul, Ankara 
ve Kayseri'ye göndermek zorunda kalıyorduk. Bu da hastalarımız açısından oldukça 
meşakkatli ve masraflı oluyordu. Şehrimizde böyle bir merkezin açılma gerekliliği artık 
had safhaya ulaşmıştı. Merkezin hizmete girmesiyle kardeşler arasında nakil yapabile-
ceğimiz gibi doku uyumu olan kişiler arasında da ilik nakli ve hastanın dokuları ile kendi 
vücuduna da ilik nakilleri gerçekleştirebileceğiz. Kan, lenf  bezi kanseri ve kemik iliği 
kanseri gibi hastalıklarda kök hücre ve ilik naklinin dışındaki hiç bir yöntem hastalığı 
tamamen ortadan kaldırmaz. Sadece hastaya geçici bir iyileşme süreci getirir. Bunun 
için kök hücre nakli vazgeçilmez bir yöntemdir. Çünkü bu hastalıklarla mücadelede 
kesin sonuca ancak nakillerle ulaşılmaktadır” dedi.

KONYA'DAN SOMALİYE
8 TIR DOLUSU GIDA YARDIMI
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı - İHH tarafından dü-
zenlenen Somali'ye yardım kampanyası çerçevesinde Konya'dan 8 
TIR dolusu gıda, Mersin Limanı'na gönderildi.
Hazırlanan TIR'lar, Mevlana Müzesi yanındaki Selimiye Camii önünden ikindi na-
mazının ardından dualarla Mersin'e uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Konya 
İHH ve AYDER Başkanı İhsan Erdem, "Toplanan bu yardımlarla İHH, Somali'ye 
içinde 3 bin ton gıda, ilaç ve diğer ihtiyaç maddelerinden oluşan bir gemi hazırladı. 
Birkaç gün içinde yola çıkacak olan bu gemi, Mersin limanında duracak ve Konya 
gibi Anadolu'nun diğer kentlerinden gönderilen yardımlar gemiye yüklenecek ve 
gemi Somali'ye doğru yola çıkacak.
Aylardır yağmurun yağmadığı Somali'de insanlar, Kenya sınırındaki kamplara gitmek 
için yollara düştü ve maalesef  onlarcası bu yolda ölüyor. 10 milyon kişi açlıkla karşı 
karşıya. Özellikle çocuklar çok fazla etkileniyor. Buradan gönderdiğimiz TIR'larda 
süt tozu, makarna, çocuk maması, çocuk bezi gibi temel ihtiyaçlar bulunuyor.

NAPOLYON KİRAZINDA BU YIL 
REKOLTE DÜŞÜK OLDU
Konya’nın önemli kiraz üretim merkezlerinden Hü-
yük ilçesi İlmen beldesinde bu yıl ürün rekoltesinde 
düşüş yaşandığı bildirildi.
İlmen Belde Belediye Başkanı Hürriyet Şahin, her yıl ortalama 350 
ton üretimin yapıldığı ve iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da gönderi-
len Napolyon kirazının rekoltesinde bu yıl düşüş yaşandığını söyledi. 
Olumsuz hava şartlarından ürünün etkilendiğini belirten Şahin, fiyat 
yönünden de bu yıl üreticinin umduğunu bulamadığını ifade ederek, 
“Bu sene bölgemizde çok güzel ve bol yağışlar oldu. Ama bu ya-
ğışlar ürünü olumlu etkileyeceğine tam tersine bir gelişme yaşandı. 
Haziran döneminde neredeyse her gün yağış olunca, erken çiçek 
açan üründe tozlanma olayı gerçekleşmedi. Yani geç yetişen kiraz-
lar olgunlaştı, buna karşın erken çiçek açan kiraz ağaçlarında sürekli 
yağışlar dolayısıyla ürün arılar vasıtasıyla sağlanan döllenme gerçek-
leşemedi. Bu sene yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle ürün rekoltesi 
200 tonda kaldı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl yüzde 50 yüksek olan kirazın 
kilo fiyatı bu yıl 2,5 ve 3,5 lira aralığında seyredince üreticimiz bir 
başka hayal kırıklığı yaşadı” dedi.

KTB'DEN 
AFRİKA'YA 
YARDIM ÇAĞRISI
Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Muhammet Uğur 
Kaleli, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez ile birlikte 
bir basın toplantısı ile duyur-
dukları 'TOBB-Afrika Açlık Fe-
laketi Yardım Hesabı'na des-
tek vermeleri kapsamında, 
KTB üyelerine ve sivil toplum 
kuruluşlarına ayni ve nakdi 
yardım çağrısında bulundu.

Kaleli yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Afrika'da 
son 3 ay içinde 23 bin çocuğun açlıktan öldüğünü, 40 milyona yakın 
kişinin açlıkla mücadele ettiğini hatırlatarak, çok zor durumdaki insan-
lara yardım amacıyla TOBB ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı 
yardım kampanyasına başta KTB üyeleri olmak üzere, herkesin ba-
ğışta bulunmasını istedi. Köklü tarihimizin bize büyük bir güç kattığını, 
fakat aynı zamanda bir o kadar sorumluluk yüklediğini belirten Kaleli, 
"Tarihi, kültürel ve dini bağlarımız olan bölge halkları, bizleri hep kendi-
lerinden bir dost, arkadaş, bir abi gibi görmektedir. Asırlardır İslam'ın 
sancaktarlığını yapmış olan milletimiz, bu sessiz çığlığı çok derinden 
hissetmektedir. Tarihte özne olmuş, tarihe ve coğrafyasına damga 
vurarak cihan devleti kurmuş Türk milleti, yaşanan insanlık dramına 
dünyanın neresinde olursa olsun kayıtsız kalmayacak, kalamayacaktır. 
Buralarda yaşanan her türlü insanlık dramı bizleri derinden etkilemek-
tedir. Çünkü biz aynı anda Asya ülkesiyiz, Avrupa ülkesiyiz, Karade-
niz ülkesiyiz, Kafkasya ülkesiyiz, Balkan ülkesiyiz, Ortadoğu ülkesiyiz, 
Orta Asya ülkesiyiz ve aynı anda Afrika ülkesiyiz" dedi.
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KISA HABER

PEUGEOT İLE
ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETTİLER
Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Uyararslan Peugeot-
tan aldığı 12 araç ile hizmet araç sayısını 56 araca ulaştırdı. Uya-
rarslan Peugeotta gerçekleştirilen araç teslim töreninde konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldız Peugeot kalitesine güvendik-
leri için araç filosunu Uyararslan Peugeottan aldıkları arabalarla 
takviye ettiklerini belirterek şunları söyledi 
“Dokuz bini aşkın üyesi ile en büyük hayvancılık örgütü Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği olarak, üyelerimize verdiğimiz hizmetin niteliğini ve kalitesini artırmak önce-
likli hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla hizmet araç filomuza 12 adet yeni Peuge-
ot marka araç dahil ettik. Böylece hizmet araç sayımız 56 araca ulaştı. Her geçen 
gün genişleyen hizmet sahamızda, daha hızlı ulaşım imkanının sağlanmasında alınan 
araçlarımız önemli katkı sağlayacaktır. Araçlarımızın temininde bizlere yardımcı olan, 
her türlü teknik bilgi ve desteği sağlayan Peugeot Uyararslan Firması yetkililerine 
teşekkür ediyorum.”
Uyararslan Genel Müdürü Mustafa Çağlayan da yaptığı konuşmada Uyararslan Pe-
ugeot olarak hemşehrilerimize en iyi ve kaliteli hizmeti vermek için elimizden gelen 
tüm gayreti göstermekteyiz. Peugeot kalitesine güvenen bir çok kuruluş araç filosu-
nu bizden tamamlamaktadır. Son olarak Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
bizden aldıkları araçlarla filolarını genişletmiştir. Hizmetlerine Peugeot ile devam 
edecekleri için kendilerini tebrik ediyorum, dedi.

FAVORİ AVİZE&CAM NALÇACI’DA AÇILDI
Aydınlatma sektörünün önde gelen markalarını ve şık aksesuvarla-
rını bir arada toplayan Favori Avize Nalçacı caddesi üzerinde açıldı.
Sektöre hızlı bir giriş yapan firma, proje bazlı dekoratif  aydınlatma ile kullanıcıların 
zevklerine göre iç ve dış mekan, led aydınlatmalar yapmaktadır.Favori Avize&Cam 
bünyesinde birbirinden çeşit avize,dresuar modelleri,varak aynalar ve cam aksesuvar-
larla Konya halkına kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan firma tüm ürünlerine 3 yıl 
garanti veriyor.Ürün ve katologlarını online satışa sunan Favori Avize&Cam Konya’ya 
yeni bir hareket getirecek.www.favoriavize.com

SARAY’DAN SEYR-İ SEFA
Saray, bu bayram Hacivat ve Karagöz’le birlikte Seyr-i 
Sefa’ya çıkıyor. Hacivat ve Karagöz’ün resimleriyle 
süslü kutusu ve iki farklı lezzetiyle Seyr-i Sefa, 7’den 
70’e herkesi bayramda bir araya getirecek. 
Saray, Ramazan Bayramı’nda lezzet karnavalı sunan Seyr-i Sefa ile 
ağızları tatlandıracak. Hacivat ve Karagöz’ün resimleriyle süslü kutu-
sunda 2 farklı lezzet çeşidi sunan Seyr-i Sefa, tüm çikolata severlere 
aynı kutudan sesleniyor.
Ramazan’ın gelenekselleri arasında yer alan Hacivat ve Karagöz’ün 
resimleriyle süslü kutusunda Seyr-i Sefa; sütlü ve bitter olmak üzere 
eşsiz kakaolu spesiyal çeşitlerini tüketiciyle buluşturuyor.
Bayram coşkusunu Seyr-i Sefa’da yaşatan Saray, aynı zamanda bay-
ram ziyaretlerinin de vazgeçilmez hediyesi olacak. Seyr-i Sefa ile 
unutulmaz bir bayram yaşatacak olan Saray, Ramazan ayının sem-
bolü olan Hacivat Karagöz ikilisini geleneksel bayram sohbetlerine 
de ortak edecek.

SELVA’DAN DÜNYADA BİR İLK!
MEYVELİ İRMİK
İrmiği vakumlu ambalajla tüketiciye sunarak önemli bir çıkış yapan Selva; 
tamamen doğal meyve tozundan ürettiği portakal, çilek, muz ve vanilyalı 
irmik çeşitleriyle dünyada bir ilke imza atıyor. Meyve bahçelerinden sofra-
lara taşıdığı yeni ürünü olan meyveli irmik çeşitleriyle hafif ve bir o kadar 
da besleyici pratik ev tatlılarının şölenini başlatan Selva, sıcak yaz günlerini 
hem serinletiyor hem de hafifletiyor…
İrmiği vakumlu ambalajla tüketiciye sunarak önemli bir çıkış yapan Selva; 
tamamen doğal meyve tozundan ürettiği portakal, çilek, muz ve vanilyalı 
irmik çeşitleriyle dünyada bir ilke imza atıyor. Meyve bahçelerinden sofra-
lara taşıdığı yeni ürünü olan meyveli irmik çeşitleriyle hafif ve bir o kadar 
da besleyici pratik ev tatlılarının şölenini başlatan Selva, sıcak yaz günlerini 
hem serinletiyor hem de hafifletiyor…
Makarnanın tarifini değiştiren Selva, yeni ürünü olan doğal meyve tozu 
ve Anadolu Amber Durum Buğdayı irmiği ile ürettiği portakal, çilek, muz 
ve vanilyalı irmik çeşitleriyle geleneksel Ramazan sofralarını tatlandırıyor. 
Vakumlanmış ambalajlarda sunduğu portakal, çilek, muz ve vanilyalı çe-
şitleriyle hafif, besleyici ve pratik irmik tatlılarının devrini başlatan Selva, 
yazın sıcak günlerini serinletiyor. Ramazan sofralarının baş tacı olan tatlılar, 
Selva’nın doğal meyve tozu ve aromalardan ürettiği portakal, çilek, muz 
ve vanilyalı irmik çeşitleriyle adeta meyve şölenine dönüşüyor.
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Mevlana Türbesi 
Mevlâna Türbesi 1274 yılında inşa edildi. Kare planlı gövdenin üstünde tavanı teşkil eden yıldız biçimli tonoz ve onu dışarıdan örten kubbe, şu anki 
türbenin orijinal yapısı olarak kabul edilmektedir. Bunun üstündeki dilimli gövde ve külahlı yeşil türbe ise, Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey tarafından ilave 
ettirilmiştir. İlk yapının iç mekânı çinili iken zamanla gerçekleştirilen ilaveler sırasında büyük çapta bozulmuş ve yerine boya ile süslemeler yapılmıştır. 

 MEVLÂNA
 DERGÂHIPROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

 Mevlevilik’te kurulan ilk za-
viye “astane” olarak da bilinen 
Konya Mevlâna Dergâhı’dır. 
Mevlâna sağ iken, babası Ba-
haeddin Veled (ö.1231)’in kab-
ri yakınında inşa ettirilen bir-
kaç derviş hücresi, dergâhın 
nüvesi olarak kabul edilebilir. 

Mevlâna’nın ölümünden he-
men sonra, onun gömüldüğü 
yerin üzerine yaptırılan türbe, 
zamanla Mevleviliğin merkezi 
olmuştur. Kısa sürede bazı ek-
lerle genişletilerek XIV. yüzyı-
lın başlarında, türbe, tekke ve 
matbahı ile Konya’nın en büyük 

tarikat merkezi haline gelmiş-
tir. Mevlâna Dergâhı, biri man-
zumenin içinde bulunan yapı-
lar, diğeri çevresinde değişik 
zamanlarda inşa edilen eserler 
olmak üzere iki grupta incele-
nilebilir. Burada manzumenin 
içindeki yapılara değinilecektir.
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Mescit,
Semahane ve Tilavet Odası
Mevlâna Türbesi’nin kuzeyindaeki kubbeli 
mescit ve semahane Osmanlı döneminden 
kalmadır. İlk semahaneyi, Sadrazam Gedik 
Ahmet Paşa (ö.1482) inşa ettirmiştir. Bugün-
kü semahane ile mescidi ise, Kanuni yaptır-
mıştır. Son cemaat mahallinin devamı olan “ti-
lavet odası”,XVIII. yüzyıl mimari özelliklerini 
taşımaktadır. Bu bölümde eskiden Kur’an ve 
Mesnevi okunduğu için bu adı almıştır.

Meydan-ı şerif,
Sikkehane ve Şeşhane
Derviş hücreleri ve mutfak arasında 
“meydan-ı şerif ” adı verilen bir salon yer al-
maktadır. 1867’de yaptırılmıştır. Seher vakti 
tarikatın bazı ileri gelenleri burada “muraka-
be” yaparlardı. Mevlâna manzumesinin 1816 
yılındaki tamiri sırasında tutulan defterden, 
şimdi müdür odası olarak kullanılan meydan 
odasının üzerinde kubbeli, dört pencereli, 
beyaz sıvalı, sikkelerin imal edildiği veya de-
polandığı bir “sikkehane” ile bunun bitişiğinde 
“şeşhane”adı verilen bir mekânın bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bunlar, XIX. yüzyıl sonlarında 
yıkılarak meydan odası yaptırılmıştır.

Derviş Hücreleri ve Mutfak
Dergâhın batısında yer alan kubbeli 18 hücreyi, dervişlerin ikametleri için Kanuni ve III. Mu-
rad inşa ettirmişlerdir. Derviş hücrelerinin güneyindeki mutfak, muhtemelen Osmanlı döne-
minden evvel de mevcut idi. Evliya Çelebi mutfak, fırın ve kilerin Kanuni’nin hayratı olduğunu 
yazmaktadır. Bugünkü mutfağı ise derviş hücrelerinin bir kısmı ile birlikte, III. Murad yeniden 
yaptırmıştır. Giderlerinin karşılanması maksadıyla buraya bir miktar para vakfetmiştir.

Şadırvan ve Selsebil
Şadırvan ve selsebil, Mevlâna Türbesi’nin batısındaki 
avludadır. Daha Sultan Veled zamanında bir şadırvanın 
bulunduğu bilinmektedir. Dutlu suyu getirilirken inşa 
edilen bugünkü şadırvan, I. Selim’in hayratı olup, Botsa 
köyü, bunun vakfı idi.
Selsebili, Hemden Said Çelebi (1806-1858) yaptırmış-
tır. Hasan Paşa Türbesi tarafındaki ihata duvarının iç ta-
rafında iken 1958’de şadırvanın kuzey yönüne, derviş 
hücrelerinin önüne alınmıştır.

Çelebi Dairesi 
Halen Mevlâna İhtisas Kütüphanesi olarak kullanılan yer, eskiden “çelebi 
dairesi”; türbenin güney bitişiğindeki mekân ise şeyhlerin kabul salonu idi.                                          
                 Niyaz penceresi de bu bölümün içindedir.
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Çelebi Efendi Konağı
Mevlâna Dergâhı’nın kuzeybatısında, ha-
len tek katlı bağdadi tavanlı bir bina bulun-
maktadır. 1835 tarihli tamir defterinde bu 
ev,”Çelebi Efendi Konağı” şeklinde geç-
mektedir. Mevlâna Dergâhı yakınında, ihata 
duvarı ile çevrilmiş olmasına rağmen manzu-
meyle bir bütün teşkil etmesi, yapının şeyh 
evi olduğunu gösterir. Şu halde sonradan 
misafirhaneye çevrilen bu bina postişinin ai-
lesiyle kalması için yaptırılmış bir mekândır.

Şeb-i Arus Havuzu
“Şeb-i arus havuzu” şadırvanın güneyinde 
matbahın kuzey yönündedir. Altı köşeli ve 
mermerdir. Mermer bir ejderin ağzından 
su akmaktadır. Mevlâna’nın vefatının yıl dö-
nümlerinde, bu havuzun çevresinde sema 
yapılmaktadır.

Ahır ve Samanlık
Selçuklu ve Osmanlı devri şartlarında bir 
tekkede sadece insanların ihtiyacına yönelik 
binaların bulunduğu düşünülemez. Han ve 
kervansaraylardaki gibi buralarda hayvanla-
rın barındığı ve bunların ihtiyacı olan şeylerin 
saklandığı mekânlarda vardı. Nitekim XIX. 
yüzyılda, Mevlâna Dergâhı’nda tavla yani at 
ahırı ve samanlık gibi ekler de yer alıyordu. 
1835 yılındaki tamiratta “ tavla ve ebniyeler 
içün kiremid” satın alındığının kaydedilme-
si, dergâhta ahır ve samanlığın bulunduğunu 
göstermektedir. Kubbeli yapıların dışındaki 
kiremitli ahır ve samanlık gibi yerler, yeni tek-
nik gelişmeler doğrultusunda ulaşım araçları 
değişince XX. yüzyılda ortadan kaldırılmış, 
manzumenin orijinalliği bozulmuştur. Aslında 
bunların olduğu gibi muhafaza edilip günümü-
ze kadar gelmesi gerekirdi.

Kütüphane
Mevlâna Dergâhı’ndaki kütüphanenin tarihi Anadolu Selçuklu dönemine kadar inmektir. An-
cak XVIII. yüzyıl sonlarında, II. Ebubekir Çelebi (ö.1785) nin ölümünden sonra sahipsizlik-
ten yazma kitapların birçoğu M.Önder’in deyişiyle “pazarlara dökülmüştür”. Buna rağmen 
Mevlâna’nın Mesnevi ve Divan-ı Kebir adlı eserleri başta olmak üzere önde gelen Mevlevi 
yazarların kitaplarının saklandığı küçük bir kütüphanenin hep mevcut olduğu söylenebilir.      
Modern anlamda kütüphaneyi kuran Mehmed Said Hemden Çelebi (ö.1859)’dir.1854’te 
elde kalan kitaplarla, değişik yerlerden aldığı ve daha sonra tekke ve zaviyeler kapatılınca, 
diğer Mevlevi tekkelerinden gelen kitaplarla birlikte Cumhuriyet döneminde İhtisas Kütüp-
hanesi oluşturulmuştur. Murat Paşa Türbesi kütüphane olarak kullanılıyordu.

Türbeler
Osmanlı Devleti’nde Mevleviliğe üst düzey yöneticilerin ilgisi, II. 
Bayezıd’ın, günümüzde Alevilik olarak bilinen Safeviliğe karşı Mevle-
vi Tarikatı’nı örgütlemesi ile başladığı söylenebilir. Özellikle Çaldıran 
Zaferi (1514)’nden sonra Konya Mevlâna Dergâhı Osmanlı devlet 
adamlarının ilgi odağı olmuş; birçok kimse öldükten sonra buraya 
defnedilmek istemiştir. Burada Mevlâna Türbesi yakınında yaptırı-
lan bazı devlet adamlarına ait türbeler, kronolojik sıraya göre Hasan 
Özönder’in tespitleri doğrultusunda kısaca verilecektir:
Hürrem Paşa Türbesi; mutfağın bitişiğindedir. Kitabesine göre 1528’de 
Kanuni dönemi devlet adamlarından Hürrem Paşa için inşa edilmiştir.

Mehmed Bey Türbesi; Mevlâna Türbesi’nin güneyinde, eskiden me-
zarlık, günümüzde bahçe olan yerdedir. Kitabesine göre Çoban Mus-
tafa Paşa’nın oğlu Mehmed Bey için 1534’te yaptırılmıştır.
Hasan Paşa Türbesi; Mevlâna Türbesi’nin girişine göre sağdadır. 
1573’te Hasan Paşa adına inşa edilmiştir.
Sinan Paşa Türbesi; Mevlâna Türbesi’nin girişi yönünde sağda bulun-
maktadır. 1574’te vefat eden Sinan Paşa için yaptırılmıştır.
Fatma Hatun Türbesi; Sinan Paşa Türbesi’nin kuzeyinde, Karaman 
Beylerbeyi Murat Paşa’nın 1586’da ölen kızı Fatma Hatun adına 
inşa edilmiştir.

Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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SOFRAMIZ PROGRAMI
KONYA’DAYDI

Star TV’de yayınlanan ‘Soframız Programı’ ekibi Temmuz ayının son haftasında Konya'lı ailelere konuk oldu. Konya’nın 
unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin hazırlandığı programda yemek kültürümüz, örf ve adetlerimiz tanıtıldı. 5 gün bo-
yunca Konya’da program yapan ekibi son gün Meliha – Cahit Uzman çiftinin evinde çekim yaparken görüntüledik ve 
programın tatlı dilli, güler yüzlü sunucusu Gizem Soysaldı ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Gizem Hanım programınız
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Soframız programı, Mart 2011 ayından bu 
yana haftada 5 program ile yayında. Progra-
mın  70 bölümü yayınlandı şimdiye kadar.

Bugüne kadar kaç şehre konuk ol-
dunuz?
20 şehir gezdik ve o yörelerin yemeklerini 
Türk halkıyla paylaştık.

Yemekler konusunda epey
bilgi sahibi oldunuz o zaman?
Evet, örf- adet, kültür ve yemek konusunda 
çok şey öğrendim. Ben İzmir doğumluyum 
ve İstanbul’da yaşıyorum. Yani kısıtlı bir çev-
rede büyüdüm. Bu yüzden Anadoluyu tanı-
ma şansım olmadı bugüne kadar.  Anadolu 
insanın bu kadar zengin kültüre sahip olması, 
misafirperverliği ve samimiyeti beni gerçek-
ten çok etkiledi. Yemek öyle bir kültür ki, 
hayatın kendisini anlatıyor. 

Birleştirici bir yönü var diyebilir 
miyiz?
Öyle şehirler var ki farklı dinden, milletten,  mez-
hepten ve renkten insanlar iç içe yaşamakta; ama 
yemek kültürleri aynı. Yüzyıllar boyunca oluşan 
kültürler aslında sürekli birbirinden bir şeyler al-
mış ve ortak bir yemek kültürü oluşmuş. 

Bu programdan önce yemek ko-
nusunda çok deneyimli değildi-
niz. Ama şimdi birçok yemeği tat-
mış ve bizzat yapılış aşamasında 
bulunan bir kişi olarak farklı tatlar 
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ben İzmirli olduğum için sadece zeytinyağlı 
yemek kültürüne sahibim. Yani bizde hiç-
bir zaman tereyağı kullanılmaz. Programı 
çekerken bazı şehirlerde örneğin börek 
yapıyoruz:  “Kaç kaşık tereyağı koyacağız?” 
diyorum; kaşık değil, o kalıbın tamamını ko-
yacağız diyorlar. Şaşırıyorum tabii. Hayvan 
yağlarının kullanıldığı yemekler konusunda 
zorluk yaşadım . Ege’de zeytinyağlı olmazsa 
sofra eksik sayılır, pek çok şehirde de kır-
mızı et olmazsa sofra sofra olmuyor. Ama 
şunu da itiraf  etmeliyim, kırmızı et yiyerek 
4 kilo verdim.

Konya hakkında
ilk izlenimiz ne oldu?
Maneviyatının yüksek olduğunu hissediyordum. 
Sağ olsun burda Sebile Hanım bizlere çok yar-
dımcı oldu. Şems-i Tebrizi  türbesini gezdik, 
programdan sonra Mevlana’yı ziyaret edeceğiz. 
Mevlanada ki anlatılan muhteşem atmosferi çok 
merak ediyorum. Yemeklere gelince çok lezzetli 
olduğunu belirtmeliyim. Bu Konya’da 5. prog-
ramım Ermenek yemeklerini çok beğendim. 
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Özellikle Ermenek dolması çok güzeldi. Ana-
dolu insanı hamur işini kırmızı eti ve şerbetli 
tatlıları çok seviyor. Bu Konya için de geçerli.

Siz yemek programı yapıyorsu-
nuz,  buna rağmen formda kalma-
yı nasıl başarıyorsunuz? 
Evet, bu genelde bana sık sorulan sorulardan 
biri. Genelde yemek programı yapan insanlar 
gerçekten kilolu insanlar olarak biliniyor. Ama 
çok hareketli olmam, günde 15 saat çalışmam 
bunun yanında tansiyon ve şekerim olduğu 
için, sık sık yemek yemem gerektiği için form-
da kalabiliyorum.

Bugün programda hangi yemek-
ler yapılacak?
Arabaşı çorbası, ekmek salması,ekşili et kaba-
ğı ve höşmerim tatlısı.

Bunları daha önce tatma
fırsatınız oldu mu?
Höşmerimi daha önce yemiştim; ama diğer-
lerini tatmadım. Ama şunu da belitmeliyim, 
höşmerim tatlısı bugün kaymakla yapılıyor. 

Yemekleri nasıl belirliyorsunuz?
Bizim bir yemek danışmanımız var, gideceği-
miz şehirlere 1 hafta önce gidiyor ve evleri 
belirliyor. Hangi evde, hangi 4 yemeğin yapıla-
cağını, evin hanımının mutfakta becerikliliğini, 
gidilen şehri temsil edebilirliğini, yemek danış-
manı arkadaşımız belirliyor. Biz geldiğimizde 
her şey hazır olmuş oluyor.

Bugüne kadar birçok yemek tattı-
nız unutamadığınız tat hangisi?
Aslında bu benim için çok zor bir soru çün-
kü bu program boyunca 300’den fazla yemek 
100’den fazla tatlı tatma fırsatı buldum. Hep-
side gerçekten çok güzeldi. Ama mutlaka bir 
tat önermem gerekirse, Hatayda yemiş oldu-
ğum ‘’Kerebiç Köpük’’ tatlısı çok farklı bir tattı 
ve çok hoşuma gitti.

Evinizde yemekleri kim yapıyor?
Aslında ben yapıyorum ama 6 aydır evde 
zaman geçirme fırsatı bulamadım. Şunu da 
belirteyim, sadece zeytinyağlı yemekler yapı-
yorum, diğer yemekleri bilmiyorum dersem 
daha doğru olur. Ama program sayesinde pek 

çok yemek öğrenme şansım oldu, ilk fırsatta 
yeni tariflerimi deneyeceğim. Ev yemeklerini 
seviyorum, zorda kalmadığım sürece dışarda 
yemek yemiyorum.

Şehirlerde kaç gün kalıyorsunuz?
Her gün bir program çekiyoruz, pazartesiden 
cumaya 5 gün ve bu 5 günde 5 program çe-
kiliyor. 5 farklı evden, 15 yemek ve 5 tatlıdan 
bahsediyorum. Bu Konya’da beşinci günümüz, 
haftaya pazartesi Balıkesir’deyiz.

Çok güzel bir program yapıyor-
sunuz, yörelerin unutulmaya yüz 
tutmuş yemeklerini insanlara 
genç kuşaklara aktarıyorsunuz 
ve bu gerçekten çok iyi bir arşiv 
oluşturacak. Bu konuda deneyim-
lerinizi kitap olarak yayınlamayı 
düşünüyor musunuz?
Evet, düşündüğünüz zaman farklı bölgele-
rin yemeklerini, tatlılarını insanlarımızla pay-
laşıyoruz. Öyle yemekler var ki,  program 
yaptığımız yörenin insanları bile bilmiyor. Bu 
lezzetleri, program sayesinde öğrenmeleri ve 
yapmaları çok güzel. Ben bunu bir kitap şek-
line getirmeyi düşünmüyorum açıkcası.  Ama 
benden yardım istenirse bu konuda katkı ya-
pabilirim. Bu yemekleri Star Tv’nin internet 
sitesinde bulabilirsiniz. Meliha Hanım’ın mi-
safirperverliği ve güleryüzü bizleri inanılmaz 
etkiledi. Kendisine ve ailesine en içten teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

Röportaj: Seycan ÇAKIR
Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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MAKALE

Burada önemli olan bayramın ismi değildir. 
Neden niçin ve ne olarak bilinip kutlanması-
dır. Yani sebep netice ilişkisidir. Zaten Müs-
lüman ülkelerde değişik isimlerle anılıp kut-
lanmaktadır.
Arapça olarak İD UL FİTR kelimesi bu bay-
ram için kullanılır. İD bayram demektir. FITR 
ise oruç açmak manasına gelir. Böyle değer-
lenirse oruç açma bayramı olarak bilinmesi 
gerekir. Fıtrat kökünden türediği için insanın 
fıtratının verildiği gün anlamı da taşır ki buda 
şevval ayının ilk günüdür. Yani Ramazan ayının 
bittiği Şevval ayının başladığı gündür.
Ramazan ayında tutulan orucun sona ermesi 
şevval ayının başlaması bayram olarak kut-

lanır. Bu bayramın esas ağırlığı dini yönünün 
olmasıdır. Şevval ayının ilk üç günü bayram 
olarak kutlanır. Nineler, dedeler, analar, ba-
balar, hısım ve akrabalar eş ve dostlar ile 
komşular ziyaret edilerek hal hatır sorulur. 
Onların gönülleri alınır. Çocuklarda aynen el 
öperler bu ziyaretlerde onlara şekerler ve 

tatlı yiyecekler ikram edilir. Bundan dolayıdır 
ki şeker bayramı olarak da bilinir.
Zira bayrama birkaç gün kala evlerde bay-
ram temizlikleri başlar. Şekerler alınır ikram 
için. Çeşitli tatlılar yaptırılır veya evlerde 
yapılır bunlarda gelen ziyaretçiler içindir. Bu 
da bayramın özelliği olarak birlik beraberlik 

Eskiden beri Ramazan Bayramı geleneklerimiz,göreneklerimiz, kültürümüz ve örfümüz olarak Şe-
ker Bayramı olarak da adlandırılarak kutlanmaktadır. Adetlerimiz arasına öyle yerleşmiştir ki halkı-
mızın % 90’nı Şeker Bayramı olarak telaffuz etmektedir. Hele çocuklar arasında hepten Şeker Bay-
ramı olarak bilinmektedir.

DURMUŞ KARABAĞLI

RAMAZAN
ŞEKER

BAYRAMI
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duygularımızı kuvvetlendirir. Dostluğu, ba-
rışı ve küslüğü dargınlığı ortadan kaldırıcı, 
dayanışmayı güçlendirici özelliği bayramın 
önemini artırır. Son zamanlarda bazı aklı ev-
vellere göre şeker bayramı denmezmiş. Ra-
mazan bayramı da denmez. Çünkü Rama-
zan ayın adıdır. O ayda oruç ibadetinizi eda 
ediniz emri vardır. Bayram ayın değil yapılan 
ibadetin sonucu olarak yapılır. Onun içindir 
ki bu bayram ister Ramazan ister Şeker is-

terse diğer bazı Müslüman ülkelerde söy-
lendiği gibi adlandırılsın hiç fark etmez. Bay-
ram ne isim altında anılırsa anılsın orucun 
bitimi ile yapılan bayramdır. Dini bir içeriği 
vardır. Değişik isimle anmak dinden iman-
dan etmez insanı.  Bayramı Ramazan, Şeker 
veya Oruç Bayramı diye herhangi birisi ile 
söylemek farz değildir. Günaha da girilmez. 
Dine hiç kimse ilave veya eksiltme yapma 
hakkına da sahip değildir. Zaten Arapça-
da ID UL FITR diye bilinir demiştik. Neydi 
Türkçesi oruç açma bayramı. Demek oluyor 
ki oruç bitti bundan sonra bir dahaki oruca 
kadar yeme içme ve eşler arasında yakınlaş-
mada bir yasaklama yok. Tam hakkıyla oruç 
ibadetini yapanlar bu günleri bayram olarak 
kutlasınlar ve ifrata kaçmadan bayram yap-
sınlar manasına geldiği apaçıktır.  Bayram ilk 
gün kılınan bayram namazı ile başlar ve üç 
gün devam eder. İster büyükler olsun ister 
çocuklar bayram günleri boyunca en yeni ve 
temiz elbiselerini giysilerini giyerler. Bu gün-
leri en güzel bayram havasında elverdiğince 
yaşamaya çalışırlar. 
Ramazan-Şeker veya Oruç bayramının tüm 
İslam alemine huzur, barış, sevgi, dostluk, sağ-
lık, esenlik, kardeşlik ve birlik beraberlik getir-
mesini Allah’tan dilerim.



KONYAVİZYON ◆ AĞUSTOS 201154

ADVERTORIAL

ESKİ RAMAZAN GECELERİ
KULESİTE’DE CANLANIYOR...

Ramazan ayı boyunca saat 23.00’a kadar açık olacak Kulesite’de,
her gece farklı bir etkinlikle geleneksel Ramazan geceleri yaşatılacak...

Her ramazan olduğu gibi bu yıl da düzenleyeceği etkinliklerle ziyaretçile-
rine eski Ramazan’ların tadını yaşatacak Kulesite, Ramazan ayı boyunca 
sabah 10.00’dan akşam 23.00’a kadar açık olacak. Geleneksek Ramazan 
görüntüsüne uygun şekilde süslenen Kulesite’de her gece farklı bir gös-
teri ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.
Ramazan ayı boyunca alışveriş ve iftar için Kulesite’ye gelen herkes, Ha-
civat ve Karagöz, Aşuk ile Maşuk, Meddah  ve ortaoyunu gibi birbirin-
den renkli geleneksel gösterilerle karşılaşacak. Ayrıca Türk Halk ve Türk 
Sanat Müziği konserleri, Urfa sıra geceleri ve halk dansları gösterileri ile 
şenlenecek uzun Ramazan geceleri, Tasavvuf  musikisi ve Sema gösteri-
leriyle devam edecek. Ramazan eğlencelerinde her akşam çocuklar için 
yarışmalar ve oyunlar da yer alacak.
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Onbir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif  çı-
kageldi. Evlere bereket, gönüllere huzur, ne-
fislere terbiye getirdi beraberinde. Ramazan 
ayının elbette manevi boyutunu anlatmak zor, 
herkes neyi ne kadar hissediyorsa bu ay o ka-
dar kıymetli, inançla ilgili bir boyut tabii ki… 
Ben bu ayla beraber camiileri süsleyen, rama-
zan denilince ilk aklıma gelen, gecenin karan-
lığını nurlandıran, göklere yazı yazma sanatı 
olan “mahya ışıklarıyla” ilgili bir şeyler yazmak 
istiyorum. Çünkü küçüklüğümden beri bu ayı 
en çekici kılan şey manevi boyutunun dışın-
da mahya ışıklarıydı benim için. Neden bu 
ayda camilerin böyle ışıldadığını, yazıların ne 
anlama geldiğini, yazı ve şekillerin minareler 
arasına nasıl yerleştirildiğini hep merak etmi-
şimdir. Merakım sonucu mahyacılığın nasıl zor 
bir meslek olduğunu, mesleğin zorluğundan 
mıdır bilinmez artık günümüzde ustasının da 
fazla olmadığını öğrendim.  Mahyacılık sanatı, 
diğer Müslüman ülkelerde olmayan Türklere 
özgü bir kültürüdür. Mahya Türkiye’de Edirne, 
İstanbul, Bursa ve  ramazana mahsus olmak 
üzere Konya'da kurulmuştur. Peki, mahya ne 
demek?  Ramazanda büyük camilerin karşılık-
lı iki minaresi arasında ip gerilerek asılan ve 
geceleri yakılarak meydana getirilen ışıklı şekil 
veya yazılardır. Bu iş sadece Ramazan ayına 
mahsus olduğu için, bu deyim Farsça aylık an-
lamına gelen "mahiye" kelimesinden türemiş-
tir. Mahyacı, yazı veya şekli önce kareli kağıt 
üzerinde planlayıp, her bir kareye denk gelen 
çizgiye göre yapılacak düğümleri hesaplar. Es-
kiden böyle büyük camilerde, iki minare ara-
sına ip veya teller gerilir, mahya ustası da ge-
nellikle zeytinyağı doldurulmuş kandilleri veya 
mumlu fenerleri ipin üzerine dizerek istediği 
dinî yazıyı yazar, hatta resimler yaparmış. Bü-
tün ramazan boyu bu kandiller, rüzgâra rağ-
men geceleri pırıl pırıl yanarmış. Bütün bu 
işler eskiden sır gibi saklanır, mahya ustaları 
arasında rekabete yol açarmış. Her gece yeni 
bir mahya kuranlar olduğu gibi, teravih na-

mazından önceki mahyasını teravihten sonra 
yeni bir mahya ile değiştirme ustalığına sahip 
mesleğinin aşığı, sanat rekabetine gönül ver-
miş mahyacılar, diğer camilerin mahyacılarına 
bir bakıma tatlı bir meydan okuyuş anlamına 
gelen bu gösteriyle unutulmaz ramazan ge-
celerine renk ve heyecan katarlarmış. Cami-
lerin elektrikle aydınlatılmaya başlamasından 
sonra, mahyacılık kolaylaşmış, ayrı bir sanat 
olmaktan çıkmıştır. Kandil yerine renkli elekt-
rik ampulleriyle ve yeni yazıyla mahya kur-

ma geleneği bugün hâlâ sürdürülmektedir. 
Mahyanın tarihiyle ilgili çeşitli rivayetler var-
dır. 16’ncı yüzyılın ikinci yarısına, İkinci Selim 
dönemine kadar uzanır bu sanat. Ramazan 
ayının öneminden o vakitte camiiler daha çok 
aydınlatılırmış. Camilerin dışlarını özellikle mi-
nareleri de aydınlatılmaya başlanmış. Önceleri 
bayramlarda kullanılmış, beğenilince de rama-
zan ayında bu aydınlatma sistemi kullanılmış-
tır. İlk mahya örnekleri Merhaba Ya Şehr-i 
Ramazan, Bismillah, Safa geldin, Elveda gibi 
kısa yazıların yanı sıra, “Padişahım çok yaşa”, 
“Atatürk”, ‘Var ol İnönü’ gibi siyasi yazılarda 
yazılmıştır.  Mahya ustalarının sema ekranında 
sergiledikleri tasarıları bu kadar meşakatli bir 
iştir. Bu mesleğe gönül veren ustalar kar, kış 
demeden minarelerde saatleri aşan bir uğraş 
ile hünerlerini sergilerler. Ustası az, yapımı zor 
olan bu mesleğin verdiği eserin manevi boyu-
tu ve seyri ise tarifsiz güzellikte. Sanki semada 
yıldız oyunu gibi…

AYŞE BALABAN

MAHYA 
IŞIKLARI
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Meram Akaryakıt A.Ş kaliteli hizmeti ve 
müşteri memnuniyeti ile Konyalıların takdiri-
ni kazanmış bir firma. Firma bu memnuniyeti 
devam ettirmek,  hizmet kalitesini yükselt-
mek ve Türkiye’ye hitap etmek adına yeni 
yatırımlarına devam etmekte.
İlimizde yaklaşık otuz yıldır ticari faaliyetlerde 
bulunan Yılmaz ailesi kuyum, döviz ve oto-
motiv sektörlerinde Konyalıların hizmetin-
de iken,1998 yılında petrol sektörüne adım 
atarak Altınyılmazlar Petrolleri’ni kurmuştur.  
Perakende akaryakıt satış hizmeti vererek bü-

yüyen firma, 2010 yılında Konya’nın lider ku-
ruluşlarından Meram Gaz Dağıtım A.Ş’yi satın 
alarak bünyesine katmıştır.
Yılmaz ailesi bölgesel bir firma olan Meram 
Gaz Dağıtım A.Ş’yi ve Çankırı Gaz dolum 
tesislerini satın alarak aynı çatı altında top-
laması ile firmaya ulusal bir kimlik kazandır-
mıştır. Böylelikle dağıtım ağını ve kapasitesini 
arttırarak tüm Türkiye’ye hizmet verebilecek 
büyüklüğe sahip olmuştur.
Sadece oto gaz dağıtımı ile yetinmeyen Altın-
yılmaz Grup akaryakıt dağıtım sektöründe de 

atılım yaparak, perakende satışlarını azaltmış 
ve 2011 yılında toptan akaryakıt ve LPG sa-
tışı için Türkiye’nin devleri arasında yer alan 
Kırıkkale Dolum ve Depolama Tesisini satın 
alarak yoluna devam etme kararı almıştır.
Türkiye’nin en büyük 3 dolum ve depolama 
tesislerinden birisi olan Meram Akaryakıt Do-
lum Tesisi 22.444 m3 depolama kapasitesi, 
16 adet tank ve pompa sistemlerinden oluş-
maktadır. Emniyet, güvenlik ve hız açısından 
dünya standartlarında ki kalitesi ile tesis tüm 
Türkiye’ye hizmet etme kapasitesindedir.

Meram Akaryakıt A.Ş kaliteli hizmeti ve müşteri memnuniyeti ile Konyalıların takdirini kazanmış 
bir firma. Firma bu memnuniyeti devam ettirmek,  hizmet kalitesini yükseltmek ve Türkiye’ye hitap 
etmek adına yeni yatırımlarına devam etmekte.

AKARYAKIT'TA
KONYA İMZASI
MERAM AKARYAKIT A.Ş YENİ YATIRIMI İLE KONYA’YI ONURLANDIRDI
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SEKTÖR

Meram Akaryakıt A.Ş’nin yeni nesil tesisinde gerçekleştirdiğimiz gezi esnasında, sis-
temde ki hiçbir işleyişin şansa bırakılmadığını gördük. Örneğin; bu Yeni Nesil tesiste, 
mevcut çalışmakta olan sistemin her hangi bir sebeple hata vermesi durumunda dev-
reye girecek olan yedek sisteminin bile yedeğinin bulunduğunu gördük. Bu üç farklı 
yedekleme sistemi ile tesis kesintisiz 24 saat hizmet kapasitesindedir. Ayrıca kendine 
ait boru hattı ile Tüpraş’tan direk olarak dolum yapabilmektedir. 
Seri hizmet veren tesiste aynı anda 6 adet akaryakıt tankeri, 3 adet dolum platformu, 12 
adet dolum kolu vasıtası ile 20 dakika içerisinde dolum yapmakta ve yola çıkabilmektedir.

Dolum tesisinde emniyet, sağlık ve sistem işleyişi en 
yüksek düzeyde güvenlik kontrolleri ile denetim altın-
da tutulmaktadır. Tesisin kendine ait radar, otomas-
yon, yangın sistemleri mevcuttur ve tek merkezden 
yönetilebilmektedir.
Tamamen ileri teknoloji ürünü 16 adet kamera, 9 adet 
iç kamera ve 3 adet mobese kamera sistemi ile tesis 24 
saat kontrol edilmekte. Meram Akaryakıt Dolum Te-
sisinde ki tanklarda radar sistemi mevcut olup en ufak 
hareketlilik radar sistemi tarafından gösterilmektedir. 
Yine en son teknoloji ile donatılan tanklarda emniyet 
tedbirleri de düşünülmüş olup her tanka ait köpük ve 
su hattı montajı yapılmıştır. Bu hatları besleyen 3 adet 
yangın pompa grubu mevcuttur ve saatte 420 metre-
küp su basabilecek kapasitedir. Olası bir yangın ihti-
maline karşı tank sahası etrafında toplam 5 adet su ve 
köpük atabilen yangın topları mevcut olup bu toplar 
85 metre mesafeye kadar su ve köpük atabilmekte ve 
saatte 100 metreküp su basabilmektedir.
Bir adet sosyal tesisi, 2 adet 2000m2 alana sahip depo 
ve işçiler için sosyal alanları barındıran tesisin ayrıca 
bölgede ve diğer tesislerde bulunmayan bir de pa-
ket arıtma sistemi mevcuttur. Bu arıtma sistemi tank 
sahasından sızan akaryakıt ve yağmur sularını hazne-
sinde depolayan,  bir dizi işlemler neticesinde bunları 
doğaya ve çevreye verebilecek zararlı maddelerden 
ayrıştıran bir sistemdir.  
Doğa dostu tesis yaklaşık 50 çalışana istihdam sağlama-
nın yanı sıra Konyalı hemşerilerine de aracısız akaryakıt 
ulaştırmanın mutluluğunu yaşamakta.

Konu: Ahmet ÇAKIR
Fotoğraf: Seycan ÇAKIR
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TURİZM

KAZIM ÖZTOKLU

BEYŞEHİR
TURİZM MERKEZİ
OLMA YOLUNDA

Konya’ya 93 kilometre uzaklıkta olan ve toprak-
larının dörtte birini Beyşehir gölünün kapladığı 
Beyşehir ilkçağ'da Beyşehir Gölünün de içinde 
olduğu bölge pisidya adıyla anılırdı.Pisidya' da 
Karallia olarak bilinen bir şehir adıydı.Ram-
say bu konuyu şöyle değerlendirir;"Biri gölün 
güneydoğusunda,Trogitis gölü'ne akan suyun 
ağzında, diğeri güneybatısında olmak üzere ihti-
mal iki şehir bulunuyordu.
Bu ikincisinin Parlais olma ihtimali daha kuvvetli 
olduğu için birincisini Karallia olarak kabul etme-
niz lazım geliyor."Yine Ramsay'a göre Karallia 
Bizanslılar zamanında Skleros adını almıştır.
Daha sonra harap olan Karallia,Viranşehir adı-
nı almıştır.Onüçüancü yüzyılın ilk yarısında, 
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad devrinde, 
muhtemelen 1240'tan biraz önce çoğunluğunu 
Üçoklar 'ın oluşturduğu Türkmenler tarafından 
yeniden kurulmuştur. Eşrefoğulları'nın hakim ol-
duğu dönemden itibaren Viranşehir'in adı Süley-
manşehir olmuştur. Beyliğin merkezi olmasından 
dolayı geçen zamanla beraber beyin şehri olarak 
anılır. Bundan dolayı da Beyşehir adını alır.
Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesi 
yat turlarına olan ilgiyi de artırıyor. İlçeye gelen 
ziyaretçilerin artık yat turları vazgeçilmez geziler 
haline dönüşmüş. Gölün muhteşem güzellikleri-
ni yat turları ile yakından yaşamak isteyen, ada-
ları merak edenler için bu turlar bulunmaz bir 
fırsat haline gelmiş.
Göldeki su miktarının yükselmesi de bu yılki yat 
turizminin daha canlı geçeceğine olan umutları ar-
tırıyor. Beyşehir Gölü üzerinde kısa mesafeli göl 
turunun yanı sıra, kent merkezine en yakın ada 
olan Yılanlı Adası'na turlar düzenleniyor. Talep 
olması halinde merak edilen diğer uzak mesafeli 
adalarımıza da günlük turlar düzenleniyor. Beyşe-
hir ve çevresi, tarih ve tabiatı ile bir turizm cenneti 
sayılabilir. Doğal yönden bir Milli Park, arkeolo-
jik yönden de bir açık hava müzesi hüviyeti taşır.    

Bunun içindir ki, tarih ve tabiat iç içe yaşıyor.
2011 itibariyle sekizincisi düzenlenen festivalin 
kapsamı, etkinlikleri ve etki alanı gün geçtikçe 
artmaktadır. Yurt çapında tanınmış sanatçıların 
konserleri, profosyonel ve halk bisiklet yarışları, 
at yarışları, Türkiye’nin en büyük ikinci gölü üze-
rinde yapılan göl etkinlikleri ile bir festivalin sahip 
olması gereken aktiviteleri içinde barındırırken, 
bölgeye ticari anlamda da gözardı edilemeyecek 
bir hareketlilik getirmektedir.
Tatil için herkes Akdeniz’e gidiyor ama 
Akdeniz’de sıcaktan kaçan yöre insanı yaz mev-
siminde daha serin ve yayla havası bulunan 
Beyşehir'e de geliyor. Son yıllarda yayla turiz-
minde Beyşehir büyük atak yaptığını görüyoruz. 
Beyşehir önemli bir kavşak merkezidir. Doğu-
sundan geçen Konya – Isparta - İzmir karayolu 
ile batıya, Konya-Antalya karayolu ile güneye 
açılan bir kapı gibidir
Beyşehir'in yoğun  turizm potansiyelinin hayata 
geçirilmesi için öncelikle turizm altyapısının en 
önemli aktörlerinden olan konaklama tesisleri-
nin de artması gerekmektedir.
Görülmesi Gereken Yerler
Beyşehir Gölü - Beyşehir Kalesi
Eşrefoğlu Camisi - İçeri Şehir Hamamı
Bedesten - Eflatun Pınar
Kubadabat Sarayı - Kız Kulesi 
Beyşehir denildiği zaman, akla hemen göl geli-
yor. Göl, buradaki hayatı her yönüyle etkiliyor. 
Beyşehir çok fazla büyük olmayan bir yerleşim 
yeri, göl ve göl kıyısında Beyşehir Köprüsü ya-
kınında güzel bir restoranlar var, göl balığının 
lezzeti çok farklı. Siz de Beyşehir’e gittiğinizde 
göl kıyısındaki restoranlarda mutlaka balık ye-
meği deneyin. Unutmadan Beyşehir Turizmine 
katkılarından dolayı başta Beyşehir Kaymakamı 
Cumali Atilla,Belediye Başkanı İzzet Taşçı ve 
Beyşehir’e emek ve gönül veren herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum.
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ŞEMS-İ 
TEBRİZÎ’NİN 
ÇOCUKLUĞUAraştırmacı-Yazar

Melâhat KIYAK ÜRKMEZ

Şems-i Tebriz’i nin babası, Melek Dadoğ-
lu Ali’dir. Devletşah Tezkiresi, Leyden Tb. 
S,195’de Buzurk Ümit ailesinden, Alamut 
Valiliği’nde bulunan Nev-Müslüman adıyla tanı-
nan Celâleddin Hasan’ın oğlu olduğunu yazar. 
Azeri Türklerinden olduğu tahmin edilmekte-
dir. Bazı tezkerecilere göre aslen Horasanlıdır. 
Şems-i Tebrizî’nin babası ticaret sebebiyle 
Horasan’dan Tebriz’e gelmiş ve Tebriz’e yer-
leşip kalmıştır. Şems-i Tebriz’i, Tebriz’de doğ-
muştur. Makalât (Konuşmalar) adlı kitabından 
anladığımıza göre Şems, 642 yılının Cemaziye-
lahır ayının yirmi altıncı günü Konya’ya gelmiştir. 
Konya’ya geldiği zaman altmış yaşlarında oldu-
ğu göz önüne alınarak doğum tarihi 582/1186 
olarak tahmin edilmektedir.
Şems-i Tebriz’i nerede doğmuş olursa olsun 
ya da nerede vefat etmiş olursa olsun, işin 
suretine değil manasına bakmalıdır. Zira asıl 
olan, ruh âleminin manasına erebilmektir. Be-
denin nerede doğduğu, nerede toprak olduğu 
manen çok önemli değildir.
İsmailiye mezhebi büyüklerinden Buzurk Ümit 
(Büzrükümid)’in torunu Havend Alâeddin 
(Şems’in büyükbabası), dedelerinin sapkın 
inançlarına karşı gelerek, zındıklık yolundan ay-
rılmış, babasının ve dedelerinin kitaplarını ve 
defterlerini yakarak, İslâmi inançları ve ehlisün-
neti yaşamaya başlamıştır. Şems’in tavizsiz ve hür 
yaşayışını özellikle İslâmiyet söz konusu olunca, 
yanlışlar karşısında isyankâr ve kırıcı olma özelli-
ğini büyük babalarından aldığı düşünülebilir.
Şems-i Tebriz’i, yaradılış itibarıyla sıra dışı bir 
karaktere sahiptir. Değerli meziyetlerle bezen-
miş, üstün kabiliyetli, istidat sahibidir. Tebriz’de 
hayata gözlerini açan Şems’in daha küçük bir 
çocukken bile akranlarından farklılığı fark 
edilmiş, yaşıtı olan çocuklardan çok daha üs-
tün yaradılışta olduğu gözlenmiştir. Çocuklu-
ğunda geçen bu olağanüstü hallerden birisini 
Makalât’ında şöyle anlatır:
“Çocukluk çağlarımda bana garip bir hâl gel-
mişti. Kimse bu halimi anlayamadı. Babam bile 
ne olduğunu bilmiyordu. Bana diyordu ki, ‘Sen 

divane değilsin, bilmem ki bu gidişin sebebi ne? 
Sende bu yola gitmek için gerekli olan ne terbi-
ye var, ne riyazet var, ne de başka bir şey.’ Ba-
bama dedim ki: ‘Şu sözü benden iyi dinle! Sen ve 
ben öyle bir haldeyiz ki, sanki bir kaz yumurtası-
nı tavuğun altına koymuşlar; bu yumurtadan kaz 
yavrusu çıkmış; biraz palazlaşınca bir su kenarı-
na gelmişler, yavru hemen suya atlamış. Ana ta-
vuk etrafında çırpınmış; ama o kümes kuşudur; 
onun suya girmesine imkân yoktur. İşte seninle 
ben de böyleyiz. Ey babacığım! Ben kendimi yüz-
dürecek bir deniz görüyorum, benim yurdum o 
denizdir; hâlim de; deniz kuşunun hâli gibidir. 
Eğer sen benden isen gel! Yahut ben bu derya 
içinde senden değilim git, kümes kuşlarına karış. 
Bu sözlerim sana armağan olsun!” der.
Şems-i Tebriz’i daha çocuk denecek yaşlarda 
Tanrı’ya içten âşık olduğunu ve aşk deryasına 
dalarak aşkından dolayı otuz kırk gün bir şey 
yemeyip içmediğini şöyle anlatır;
 “… Çocukluğumda benim iştahımı kaçıran işte 
bu söz olmuştur. Aradan üç dört gün geçtiği hal-
de hiçbir şey yemiyordum. Sade halk sözünden 
değil Hak sözünden bile ürküyordum; sebep 
yokken yemekten içmekten kesilmiştim. Babam, 
‘Oğlum ye!’ dedikçe ben, ‘Bir şey yiyemiyorum,’ 
diyordum. Artık zayıflıyordum. Kuvvetim o de-
receye varmıştı ki, ‘İstesem pencereden kuş gibi 
dışarı uçarım’ dedim. Babama, bunda keramet 
var ama sana açıklamak istemiyor, dediler” 
Ahmet Eflâkî, Şems’in hazırcevap bir yeteneğe 
sahip olduğunu, Şems’in şu sözleriyle dile getirir; 
“Ne kadar zor şey sorarlarsa sorsunlar, cevap 
üstüne cevap veririm. Benim bir sözüm, onlar-
dan her birisi için on cevap ve hüccet olur.”
Kendisini Makalât’ta şöyle anlatır;
“Ben bir tarafta olsam, dünyanın insanla şen-
lenmiş dörtte bir kısmının halkı da bir tarafta 
olsa ve beni sorguya çekseler, onlara cevap 
vermekten kaçınmam ve daldan dala sıçramam. 
Dünyanın dörtte bir kısmı, halkın, sakin olduğu 
kısımdır. Geri kalan dörtte üçü, güneşin sıca-
ğından yanar. İnsanlar burada oturamazlar.” 
Şems, Sultan Veled’e anlattığına göre, çocukluk 

günlerinde Tanrı’yı, melekleri, yerlerde ve gök-
lerde olan birçok olayları görür ve herkesin de 
kendisi gibi gördüğünü sanırmış. Ama sonunda 
anlamış ki, başkaları onları göremiyor. Bir zaman 
sonra bu halleri şeyhi Ebûbekir Sellebaf ’a anlattığı 
zaman şeyhi başkalarına söylemesini yasaklamış.
Şems-i Tebriz’i çocukluk günlerinden bahse-
derken bir başka hadiseyi şöyle anlatıyor;
“Şeyhin birisi bir gün eline bir elma almıştı, 
Zeyneddin Kelusî’den sordu ve dedi ki; ‘Ben 
Tanrı’yı gördüm, ondan bir elma istedim, bana 
verdi. Sen Tanrı’dan ne istersin? Bayezid-i 
Bistamî, Tanrı’dan Tanrı’yı istedi; filan kişi filanı 
istedi’ Zeyneddin de dedi ki; ‘Ben de Tanrı’dan 
Tanrı’yı istiyorum.’ ‘Öyleyse sen Bayezid’in 
mertebesindesin’ dedi.

“Bir şûlesi var ki, şem’-i cânın
Fânusuna  sığmaz   âsumânın”Şeyh Gâlip
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Ben çocuktum, bana sordu; ben de başımla 
işaret ettim, ‘Seni isterim’ dedim. Başını salladı, 
artık hiçbir şey söyleyemedim. Bir daha ağzım 
açılmadı. Ama bütün içim sözlerle, deyimler-
le, manalarla dopdolu idi. Öyle acayip bir hale 
gelmiştim ki, bu hâl çocukluk çağında pek az 
kimselere nasip olmuştur.” Makalât’taki cüm-
lelerde her ne kadar düzensizlikler göze çarpsa 
da önemli ipuçları vermektedir.
Vecd halinde aşk ateşi vardır. Aşk, talibini mü-
ziğin tınılarıyla coşturarak duyularına akseder 
ve harekete geçirir. Talip, kendinden geçer, 
kendinden geçen ruh, raks etmeye, sema et-
meye başlar. Sema‘nın merkezinde ilâhi aşk 
vardır. Bu hâlin Şems-i Tebrizî’ye çocukluğunda 
bile sık sık geldiğini müşahede ediyoruz. Okul-
da kadın öğretmenin çocuklara, “Elif  iki üstün, 
elif  iki esre” diye ezgi tutturarak el çırptırma-
sından nasıl cezbelendiğini, vecde gelerek nasıl 
sema etmeye başladığını, bir başka zaman da 
çelik-çomak oynarken kendisine Cüneyd ile 
Bayezid’in halinin geldiğini şöyle anlatır;
“O kadın öğretmen çocuklara Arap alfabesini 
öğretirken, ‘Elif  iki üstün, elif  iki esre’ diye bir 

ezgi tutturuyor, el çırptırıyordu. Bana bir hal 
geldi, raks etmeye başladım. Dedim ki: ‘Benim 
üstümde hiçbir şeyim yok ama elifin iki üstünü 
var. Benim kış gününde bir postum bile yok! 
Hep şeyhlerden kalma gelenekleri anıyordum. 
Diyordum ki: Eğer yolculuk ederse onunla bir-
likte gideyim. Onlarla demiyorum. Bununla be-
raber bin türlü bahane buluyorum, gitmeyeyim 
diye gözlerim ağrıyor, diyordum. Biz birisine 
bir şey söylüyoruz; onun bu işle ilgisini göre-
miyorsak, uzaklaş diyoruz. Çünkü zorluk olur. 
Böylece kurtarıyoruz. Ancak onda kendi benli-
ğinden bir şey kalmadığı zamana kadar bekliyo-
ruz. Nasıl ki, bedenin yarası sağılınca üzerinde-
ki pamuk düşer. Çelik çomak oyunu zamanında 
bir kere bana Cüneyd ile Bayezid’in hali geldi, 
onlar ne yaptılar diye düşündüm”  
Şems-i Tebriz’i, Makalât’ında bir meczubun 
kendisiyle ilgili esrarengiz sözlerini şöyle an-
latır. “Sırlardan bahseden bir deli vardı. Onu 
sınamak amacıyla bir eve kapatırlardı, fakat o 
yine de dışarıya çıkardı. Bir gün babam bana 
darılmıştı ve öfkelenerek hakkımda bazı kim-
selerle konuşuyordu. Tam bu sırada o deli geldi ve yumruklarını havaya kaldırarak baba-

ma ikazda bulundu ve beni işaret ederek şöyle 
dedi: ‘Yoksa bu çocukla mı uğraşıyorsun? Seni 
kaldırıp şu akan suya atarım’. Tuz gölüne doğru 
akan nehir bir fili bile götürebilecek güçteydi. 
Sonra adam bana dönerek, ‘Hoşça kal!’ dedi 
ve bana saygı ile eğilip selâm verdikten sonra 
oradan uzaklaştı gitti. Ben babama nafile olan 
ibadetlerimi gösteremezdim, bâtınî halimi ve 
dünyamı nasıl gösterebilirdim ki? Babam iyi 
huylu ve asalet sahibi idi. İki söz söylerdi, sa-
kalına kadar gözyaşları akardı fakat âşık değildi. 
İyi huylu olmak başka, âşık olmak başkadır. Bir 
gün gördüm ki evimiz ve bütün şehir dönüyor-
du ve dilim varmıyor, ortasında bir nur kümesi 
belirmişti ve evin çatısı da yok olup gitmişti. 
Böyle bir manzara varken babam bana şöyle 
dedi: ‘Ah ey oğlum...’ fazla bir şey söylemedi. 
Gözünden iki ırmak gibi kanlı gözyaşları sakalı-
na kadar aktı, öfkelendi ve oradan gitti.’ ” 
Görülüyor ki, Şems-i Tebrizî’nin kişiliği ortam 
ve koşullara bağlanarak gelişmemiştir. Onun 
ki içten gelen manevi aşamalar sonucu oluşan 
bir gelişmedir. Çocukluk yaşlarında dâhi ken-
disine malum olan çeşitli manevi haller, özel 
davranışlar onu başkalarından ayıran “birey 
emsalsizliği”dir. Birey emsalsizliği, kendi benli-
ğinden doğan, kendi ruhunda olgunlaşıp büyü-
yen bir nihailik olmuştur.
Vizyon Dergisi’nin gelecek sayısında ateş yalı-
mı, esrarengiz dervişin ilk eğitim dönemlerinde 
onunla yaşamak, hemhâl olmak üzere.

EYVALLAH! YÂ! HÛ!

AŞKINIZ CEMÂL OLSUN!

GÖNLÜNÜZ 

O AŞKLA DOLSUN!
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SÖYLEŞİ

VİTRİN
Yaşamın her anında görselliğin önemini 
yaşarken bazı  bilmediğimiz meslekler ve 
görünmeyen kahramanlar  ortaya çıkıyor.  Bu 
sayımızda halk tarafından çok fazla bilinmeyen 
bir meslekten ve bir üstattan bahsedeceğim.  

Dekoratör
Ziya Sarı
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Her çocuğun yaz tatilinde bir tanıdığın yanında 
çalışma hikayesidir aslında Ziya Sarı’nın hikayeside.
1980 yılında Saray Çarşısı'nda babasının isteği üze-
rine Pak Tekstilde işe başlayan Ziya kısa zamanda 
kendisini işe adapte etmiştir. Aradan belli bir süre 
geçtikten sonra İstanbul'dan mağazanın vitrinlerini 
yapmak için getirilen ve iyi bir şekilde ağırlanan 
dekoratörü  görür ve ona imrenir…
O olmak ister. Kafasında farklı hayaller oluşur ve 
karar verir.  Dekoratör olacaktır.
Aslında ilk zamanlar altı boş bir kelime ve 
sadece özenilen bir işten öteye gitmeyecek bir 
görüntüdür hayalleri. Hayallerine ulaşıp bu işi 
öğrenmek için mağazaya gelen dekoratörün 
yolunu gözler hep.
Her geldiğinde ne yaptığını nasıl yaptığını izlemeye 
başlar. Sorar, araştırır ve denemeler yapar. 
Kendi tarzını yaratır ve dekoratör Ziya olmuştur 
artık. Bir kişinin zevki nasıl olurda bir kitlenin 
beğenisini kazanmalıdır her zaman. 
İşte dekoratörlüğün tanımı budur Ziya için…

İşine olan bağlılığı ve renkli kişiliği Ziya Sarı'yı 
kısa zamanda sektörde marka yapacaktır.
Yaklaşık 25 yıldır meslekte 25 den fazla deko-
ratör yetiştiren ve sayısız firmayla çalışan Ziya 
Sarı alışveriş sektörünün yön veren kaptanla-
rından bir tanesi olmuştur.
İşiyle ilgili uluslar arası ve ulusal  olarak yeniliğe 
koşan tüm fuarları nerdeyse takip eden Ziya 
Paris, Milano, Kiev, Moskova ve Duesseldorf  
fuarlarına katılımcı olarak takip etti.
Türkiye’de şuan 100 ‘lerce vitrin Ziya Sarı'nın 
görsel tasarımıyla kitlelere hitap ediyor. 
SEDEN TRİKO-TUĞBA VENN-İGS-KİP-
VAKKO-POLO GARAJE-TEKBİR-SABRİ ÖZEL-
KIĞILI-MAVİ JEANS-KOTON-COLLEZİNO-
DOĞAN ÇANTA-EMMA gibi  markalarla  
çalışan dekoratör Ziya hem işiyle hemde renkli 
kişiliğiyle tanımaya değer bir insan…
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"Sanatçılar yaşadıkları şehirlerine katma değer katar-
lar, kamu’ya maal olan sanatçılar farkında olmadan 
kendi şehirlerinin propagandasını yaparlar…  Şehri ve 
sanatçısı özdeşleşmiş olan bir İbrahim Tatlıses örneği 
var gözümüzün önünde, Urfa denince İbrahim Tatlı-
ses, İbrahim Tatlıses denince Urfa gelir akıllara."

KONYA'DA BİR SANAT SEVDALISI

AHMET
ALICI
AHMET
ALICI
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Ahmet Alıcı sanat tutkusu, kişiliği ve kültürel anlamda yapmış olduğu çalışmalar-
la Konya’nın önemli değerlerinden. Eğitmen, sanatçı, sporcu, şair kişiliği, örnek 
hayatı ile incelenmesi gereken, genç nesillere kılavuz olacak bir kimlik.

Ahmet Alıcı kimdir?
Ahmet ALICI 25 Şubat 1962 yılında Konya’nın 
Beyşehir ilçesi Gencek Kasabası’nda doğdu. 
İlköğrenimini bu kasabada tamamladı. Yasam 
koşullarının zorlamasıyla henüz 12 yasındayken 

OLGUN PALAS OTELI’ inde(Konya’da) çalış-
maya başladı. 1976 yılında Konya Karma Ak-
sam Ortaokulu'nda öğrenim görmeye başladı. 
Gece öğrenimi olması nedeniyle 4 yıl süren 
eğitimi 1980 yılında okul birincisi olarak bitirdi. 
1983 yılında Konya Gazi Lisesi (Konya Lisesi) 
Tabii Bilimler bölümünden mezun oldu. 

1985 yılında Selçuk Üniversitesi Kimya 
Bölümü'nde öğrenim görmeye hak kazandı. 
1987 yılında yeniden sınava girip Selçuk Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi'ne (Ziraat Mühendis-
liğini sevdiği için) geçiş yaptı. 
Bu fakülteden 1992 yılında mezun oldu. 1994 
yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 
öğretmenlik formasyonu aldı. 

1995 yılında yeniden üniversite sınavlarına gi-
rerek S.Ü.Eğitim Fakültesinde (Kimya Öğret-
menliğinde) öğrenim görmeye başladı.

2001 yılında öğrenimini tamamlayarak Kimya 
Öğretmeni sıfatını kazandı.  (Ahmet Alıcı’nın her 
iki üniversiteyi kazanmasında kimya öğretmeni ve 
mühendisi, Kombassan Holding Yönetim Kurulu 
Eski Başkanı Sayın Haşim Bayram’ın katkıları son 
derece önemlidir.) Bisiklet sporunu çok sevdiği 
için ortaokul yıllarında düz bisiklet yarışlarına katı-
lıp Konya 1. si oldu ve Şeker spor formasıyla 4 yıl 
bu sporu sürdürdü. Ortaokul yıllarında yazmaya 
başladığı şiirlerini Lise 1. sınıfta iken ‘‘Bir Sevda 
Türküsü’’ adli kitabında toplayarak yayımladı. 
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Lise 2. sınıfta okuduğu sırada akrostiş şiir tarzın-
da ve Edebiyat tarihinde bir ilk olan ‘‘Beyhan’a 
şiirler’’ adli şiir kitabini yayımladı. 
Lise yıllarında ve daha sonraki yıllar içeri-
sinde yazdığı şiirleri ise 1992 yılında "Sensiz 
Yaşanmaz Bu Dünya'da" adli şiir kitabın-
da toplayarak yayımladı. Yerel gazete ve 
dergilerde şiirler ve öyküler yazdı. Ayrıca 
İstanbul’da yayınlanan bazı gazete ve dergi-
lerde de (Kelebek Gazetesi, Gong Dergisi, 
Ana Dergisi, Yıldız Dergisi, Cemre dergisi ve 
Sinyal Dergisi) şiirler yazdı. Yıldız ve Gong 
dergilerinde birçok kez haftanın ve ayin şa-
iri seçildi. 1974 yılında Kelebek Gazetesi'nin 
düzenlemiş olduğu Fotoroman Oyuncusu 
Yarışması’nda (çocuk oyuncu dalında) fina-
le kaldı. Yıldız Dergisinin açtığı fotoroman 
oyuncusu yarışmasına katılıp bu yarışmada 
Türkiye 4.sü oldu. 1980 yılında Konya Halk 
Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı Ses Eğitim Kur-

sunu bitirdi. Ayni yıl açılan bir ses yarışma-
sına katılıp 1. oldu ve profesyonel anlamda 
türkü söylemeye başladı.  
6 Şubat 1994 yılında İngilizce Öğretmeni eşi 
Jale Alıcı ile hayatını birleştirdi.             
Olgun Palas Oteli'nden 1996 Mayıs ayında ay-
rıldı. 13 Aralık 1996 yılında sınıf  öğretmeni ola-
rak memuriyet hayatına başladı. Kurumlar ara-
sı geçiş yoluyla Ocak 2003'te Tarım Bakanlığı 
Konya Altınekin İlçe Tarım Müdürlüğü’ne Zira-
at Mühendisi olarak atandı ve şuan ayni görevle 
Konya İl Tarım Müdürlüğü’nde çalışıyor.           
  2003 – 2004 yılında yaklaşık 8 ay boyunca bir 
bölge televizyonu olan Kontv'de "Ahmet Alici 
ile Türkülerimiz" adli programın yapımcılığını ve 
sunuculuğunu yaptı. Ayrıca "Kimyacı" adli bir 
TV dizisinde oyuncu olarak rol aldı. 
2005 yılında ‘‘Zalim Poyraz’’ adli ilk albümünü 
büyük zorluklar içerisinde hazırlayıp sizlere su-
nabilmenin onurunu yasıyor. 

Müziğe ilginiz nasıl başladı?
Müziğe ilgim ilkokul 5. sınıfta başladı. Sınıf  öğ-
retmenim mandolin çalardı ve herkese türkü 
söylettirirdi. Ben türkü söylediğimde sınıfın bana 
bakışı değişirdi.  Ben Türkü söylediğim zaman sı-
nıf  ve okul arkadaşlarımın bana olan ilgisi artarak 
devam etti ve henüz lise 1. sınıf  öğrencisi iken 
şöhret olmuştum. Bu doğrultuda değişik gazi-
nolarda aynı anda programlar yaptım. Çalıştığım 
otelde Bedia Akartürk’ün saz ekibinden de çok 
etkilenmiştim. O yıllarda Muhterem Nur, Vah-
det Vural, Sevda Ferdağ, Rıza Konyalı ile aynı 
sahneyi paylaşmak nasıp oldu.
 84- 85 yıllarında yine Bedia Akartürk, Belkıs 
Akkale, Edip Akbayram, Sevda Ferdağ, Defne 
Yalnız, Ahmet Özdemir,  Rıza Konyalı, Halil 
Kendirli gibi üstatlar ile Konya Luna Park Aile 
Gazinosunda sahne aldık. Değişik program-
larda Bestekâr Salihi ile de birlikte program 
yapma onurunu yaşadım. Sözünü ettiğim bü-
tün sanatçıların benim müzikal yaşamıma katkı 
sağladılar. Açıkçası onların deneyimlerinden 
çok yararlandım.

Müzisyen kimliğiniz dışında 
spora ve şiire olan merakınız bi-
linmekte. Bize şair ve sporcu Ah-
met Alıcı’yı anlatır mısınız?
Spora merakım çalıştığım otele gelen Ankara-
lı bisikletçilerle başladı. Heves ettim ve daha 
sonra Konya Bölgesi Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürlüğü’nün düzenlediği bisiklet yarışına 
katıldım ve açık ara farkla 1. oldum. Tabi bu 
bisiklet yarışına epey bir zaman antrenman 
yaparak hazırlanmıştım. Birincilik öyle kolay 
olmadı. Bisiklet sporunda 2 kez milli formayı 
sırtımda taşıdım. Değişik zaman periyotların-
da Türkiye 2.liği ve 3.lüğüm oldu. Uluslararası 
yarışlarda 12. Oldum, 3 yıl yaptığım bisiklet 
sporculuğu süresince 1 yıl Konya Beden Ter-
biyesi Bölge Müdürlüğü ve 2 yıl da Konya Şe-
ker Spor forması ile yarışlara katıldım.
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Şiire gelecek olursak, ilk şiirimi ortaokul yıl-
larımda yazdım. Öğretmenimin verdiği 23 
Nisan şiirini kaybedince, kaybettiğim şiirin 
yerine korkunun etkisiyle kendim bir şiir 
yazdım ve bu şiiri 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan 
törende okudum. Şiiri okuduktan sonra, 
öğretmenim okuduğum şiirin bana verdiği 
şiir olmadığını anladığı halde şiiri çok beğen-
di ve beni tebrik etti. Ondan sonra gençliğin 
vermiş olduğu duygularla şiir yazmaya de-
vam ettim ve ilk kitabımı lise 1’de yayınla-
dım. Lise 2’de akrostiş şiir tarzında ve ede-
biyat tarihinde bir ilk olduğu söylenen bir 
kitap yayınladım. 3. kitabımın yayınlanması 
üniversite yıllarıma denk geldi.

Konya’da sanatçı olmak hakkın-
da neler söyleyebilirsiniz?
Zor, çok zor. Konya’da her konser verişimde 
kendimi tek kişilik bir ordu gibi hissediyorum. 
Her işle kendim uğraşmış oluyorum. Yani bir 
anlamda kendime mazoşistlik yaptığımı düşü-
nüyorum ama Konya’yı seviyorum ve buradan 
bir yere gitmiyorum. Gitseydim ne mi olurdu?  
Türkiye’de Türk Halk Müziği icra eden sayılı ki-
şiler arasında yer alırdım. 

Bir sanatçı ve eğitmen olarak    
sanatla ilgilenen gençlere tavsi-
yeleriniz neler?
Kendilerinden tecrübeli sanatçıların görüş-
lerine önem vermeleri, onları dinlemelerini 
tavsiye ederim. Öncelikle ustaları dinleyerek 
başlamalılar, başlangıçta onları taklit ederek 
başlasalar bile zamanla kendi müzik kimlikle-
rini oluşturacaklardır.  Kendilerinin duygula-
rına kişiliklerini katarak kendi sanatlarını irca 
etmelerini tavsiye ediyorum. 

Yazdığınız şiirlerden bestelenip 
seslendirdikleriniz var mı?
Bir tane uzun hava tarzında bestem oldu, onun 
dışında sözlerini henüz yazmadığım türkü for-
matında birkaç bestem var.

Sanat hayatınız boyunca kaç al-
büm çıkardınız?
Lise 1 ve lise 2 yıllarımda Konya’da 2 kaset çı-
kardım, yoğun bir ilgi ile karşılandım.
2004 yılında ‘Zalım Poyraz’ albümünün, CD ve 
kasetini çıkarttım. Bu albümüm 10.000 civarın-
da sattı. İkinci türkü albümü çalışmalarım halen 
devam etmektedir.

Kaç adet solo konseriniz oldu?
25 tane solo konserim oldu ve bunların 
21 tanesini ben kendim organize ettim. Üç 
tanesi’ni Konya Büyükşehir Belediyesinin dü-
zenlediği Altınbaşak Festivalinde, bir tane de 
ilahi türküler konseri verdim. Selçuklu Bele-
diyesinin Çanakkale Şehitleri 95. Yıldönümü 

nedeni ile düzenlemiş olduğu ‘Ahmet Alıcı ile 
Seferberlik Şiirleri ve Türküleri’ programını 
gerçekleştirdim.  Repertuarımda 4.000 civa-
rında türkü bulunmakta.Ayrıca Konya Lisesi 
Mezunları Derneği olarak ‘Türk Halk Müzi-
ğinde İz Bırakanlar’ adı altında 3 adet konser 
gerçekleştirdik. Bu konserlerin birincisinde 
Ferhat Erdem (TRT Ankara radyosu sanatçı-
sı), Mehmet Bedel (Burdur yöresi yerel sanat-
çısı), Fevzi Öz (Antalya yöresi yerel sanatçısı), 
Güzel Konya’mızda yaşayan Zeynel Genç, Ya-
şar Yiğit, Doğan Sarıcı (Türk Halk Müziği Uz-
manı), Servet Dönder, Talat Canbaz, Ahmet 
Özdemir ve Bestekar Salihi gibi sanatçılara 
Türk Halk Müziğine yapmış oldukları katkılar-
dan ötürü birer teşekkür plaketi verdik.
Bu konserlerin ikincisinde ise ulusal düzey-
de Ali Demirhan (TRT Ankara radyosu sa-
natçısı), Rüstem Avcı (TRT İstanbul radyo-
su sanatçısı), İbrahim Dülger, Köksal Tosun, 
Nuri Cennet, Kemal Pekçağlar ve Zekeriya 
Civelek gibi Konyalı Sanatçılarımıza da te-
şekkür plaketi verdik.
Türk Halk Müziğinde iz bırakanlar adlı kon-
serimizin üçüncüsünde ise yine Konya’mızda 
yaşayan sanatçılardan Ramazan Koyuncu, 
Saim Kayhan, Haydar Ovalı, Muharrem Ez-
der ve Hasan Genç (Bağlama Virtiözü) gibi 
sanatçılarımıza da teşekkür plaketi verdik. 
Bunların dışında da Rıza Konyalı, Ögr. Gör. 
Şeref  Demirel (Akdeniz Üniversitesi), Yar. 
Doç. Hasan Bozkurt (Akdeniz Üniversite-
si), Yar. Doç. Hamit Önal (Kırıkkale Üni-
versitesi) ve Rüstem Avcı ile Ali Demirhan 
ayrıca üçüncü konserimize onur konuğu 
olarak katıldılar.Birinci konserimizde yer 
alıp Teşekkür Plaketi verdiğimiz Konya Eski 
Kültür-Turizm-Tiyatro Müdürü Sn. Güner 
Özkan’a Konya kültürü, Konya tiyatrosu ve 
müziğine yapmış oldukları engin katkılardan 
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Kültür 
Park Etkinlikleri için neler söy-
lemek istersiniz?
Sanırım böyle bir etkinlik Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştiriliyor. Düşünün… 100 gün, 100 et-
kinlik. Herkesin yapabileceği, yani belediyeler 
bağlamında söylüyorum bir iş değil. Etkinliği 
organize eden Büyük Şehir Belediyesi Kültür 
Dairesi Başkanı Sn. Mücahit Sami Küçüktığlı’ 
ya ve Sn. Osman Zabunoğluna teşekkürlerimi 
sunuyorum. Asıl önemli olan ise Konya eski 
fuarına görkemli bir güzellik katılarak ona ye-
niden ruh verilerek Konya’ya kazandırılması ve 
Kültür Park (Konya Eski Fuarı) haline getirilme-
si Konya Halkının müthiş ilgisini çekmiştir. Kon-
ya Eski Fuarını yani Kültür Parkı Konya halkının 
hizmetine sunan, Konya Büyük Şehir Belediye 
Başkanı Sn. Tahir Akyürek’e teşekkürlerin en 
büyüğünü sunuyorum.

Ahmet Bey, şiirlerinizden, bende 
ayrı bir yeri var dediğinizi rica 
etsek bizimle paylaşır mısınız? 
Tabi ki, seve seve.
SENSİZ YAŞANMAZ BU DÜNYADA
Terk etmişsen beni, 
Gitmişsen,
…ve yok olmuşsan
Tam delicesine bağlanmışken sana…
Ve prangalara vurmuşsa,
Sevdam beni…
Bir gece yarısı;
Ağustos böceklerinin ötüşünde ki armonide
Sen yoksan
…ve içemiyorsam
Gözlerindeki ayışığını 
İnan!  Sensiz yaşanmaz bu dünyada.

Şehirler, sanat ve sanatçıları ile 
yaşar, yaşatılır. Konu ile ilgili 
neler söyleyebilirsiniz? 
Sanatçılar yaşadıkları şehirlerine katma değer 
katarlar, kamu’ya maal olan sanatçılar farkında 
olmadan kendi şehirlerinin propagandasını yapar-
lar. Mesela Zeki Müren dediğimizde Bursa, Belkıs 
Akkale denilince Malatya gelir akıllara. Şehri ve 
sanatçısı özdeşleşmiş olan bir İbrahim Tatlıses 
örneği var gözümüzün önünde, Urfa denince İb-
rahim Tatlıses, İbrahim Tatlıses denince Urfa gelir 
akıllara. Burada Urfa Belediyesi ve Urfa Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü reklam bütçesi oluştursalar 
böyle bir etki yaratamazlar. Konu ile ilgili Konya 
dendiğinde Hz. Mevlana ve Hz. Mevlana dendi-
ğinde tüm dünyada Konya gelir akıllara.

Son olarak söylemek istediğiniz 
bir şey var mı?
Konya Kültürüne, Türk Halk Müziğine ve bana 
derginizde yer verdiğiniz için şahsınız aracılı-
ğıyla Vizyon Dergisi ve tüm çalışanlarına te-
şekkürlerimi sunar, sağlıklı, mutlu ve engin 
başarılar dilerim.

Konu: Seycan ÇAKIR
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BEYZA  ÇOKTOSUN

Şimdiye kadar aydınlatma, avize seçimleri, modelleri ve uygulamaları hakkında bilgilerimi paylaştım, bu yazımızda 
ise biraz daha bilimsel olan aydınlatma elemanlarımızın ve avizelerimizin aydınlatma düzeyleri ve bizlere etkileri 
ile ilgili bilgilerimi paylaşacağım.

DOĞRU IŞIK KULLANIMI VE ETKİLERİ

Şimdiye kadar aydınlatma, avize seçimleri, mo-
delleri ve uygulamaları hakkında bilgilerimi pay-
laştım, bu yazımızda ise biraz daha bilimsel olan 
aydınlatma elemanlarımızın ve avizelerimizin ay-
dınlatma düzeyleri ve bizlere etkileri ile ilgili bilgi-
lerimi paylaşacağım.
Son yıllarda bilim adamları yaptıkları çalışma ve 
araştırmalar sonucu aydınlatmanın insanlar üze-
rindeki bilimsel etkilerine ve bizlerin davranışsal 
ve hormonal olarak nasıl etkilendiğimize, göz için-
de bulunan çok hassas olan melanopsin adındaki 
reseptör sayesinde işaret ediyorlar. 
Hepimiz gördüğümüz ışık ve renkler nedeniyle 
düşünce ve hissettiklerimizin nasıl etkilendiği-
ni tecrübe etmişizdir.  Çünkü eninde sonun-
da aydınlatma bizlerin ne gördüğünü ve nasıl 
gördüğünü belirler ve ruh haletimizi ve algıla-
yışımızı etkiler.  Her bireyin yaşayış ve görsel 
hassasiyeti farklı olduğu için etkilenmeleri de 
birbirinden farklıdır. 
Çalışma alanlarımız, aydınlatmanın bizlere etkisini 
ölçmek için bakabileceğimiz en önemli alanlardır.  
Eğer çalıştığımız alanlarda ışık seviyesi anlamına 
gelen “ aydınlatma düzeyi “ çok düşük ise çalı-
şanlarda konsantrasyon eksikliği, işini iyi yapa-
mayacağını düşünme gibi negatif  etkilere neden 
olur bu durumda zamanla çalışan kişilerin huzur 
ve mutluluklarını etkiler.
Birçok bilimsel çalışma aydınlatma düzeyinin, 
bireylerin zindelik ve performanslarını nasıl et-
kilediğini gösterir. Peki, aydınlatma düzeyinin, 
kullandığımız ampul renklerinin bizleri bu kadar 

etkilemesinin nedeni nedir?
Bizleri etkilemesinin nedeni, vücudumuzda bu-
lunan “cortisol” ve “melatonin” adında 2 hor-
mondur. Cortisol aynı zamanda stres hormo-
nu, melatonin ise uyku hormonu olarak bilinir. 
Cortisol vücutta kan şekerini yükselterek vücut 
enerjisinin yükselmesini ve bağışıklık isteminin 
gelişmesini sağlar. Ancak cortisol seviyesi gere-
kenden fazla yükseldiğinde etkisini bitkinlik ve 
verimsizlik olarak görürüz. 
Cortisol seviyesi sabah uyandığımızda, yeni 
güne vücudu aktivitelere hazırlamak için artar, 
gün ışığının etkin olduğu süre içinde yüksek 
olmaya devam eder, akşam saatlerine doğru 
düşmeye başlar. 
Melatonin hormonu seviyesi ise sabahları uyku 
halini azaltmak için düşer. Melatonin hava karar-
dığında karanlık ortamda yükselir ve rahat bir 
uyku için vücudu hazırlar, bu aşamada cortisol 
hormonu da düşmüştür. 
Basitce Cortisol ve melatonin hormonları gözün 
algıladığı ışık seviyesi ile çalışan hormonlar olarak 
düşünülebilir. Yukarıda bahsettiğimiz oldukça has-
sas olan melanopsin adındaki reseptör ile çalışır. 
Göz,  yüksek ışık algıladığında cortisol hormonu 
artmaya başlar, melatonin hormonu düşer, aydın-
lık seviyesi düştüğünde ve göz az ışık algıladığında 
veya ışık algılamadığında melatonin uyku hormo-
nu artar, cortisol stres hormonu ise azalır. 
Bundan dolayı bizler karanlıkta uyuruz melatonin 
seviyesi düştüğü için. Sabahları aniden yüksek ışık 
göze çarptığında rahatsız oluruz çünkü daha mela-

tonin seviyemiz düşmemiştir. 
Bol ışıklı ortamlarda çalışırız çünkü cortisol 
yükseldiği için enerjimiz ve konsantrasyonu-
muz yükselir. 
Evlerimizi ele alacak olursak bazı yanlış bilgileri 
ve yanlış alışkanlıklarımızı düzletmek için bilgiler 
vereceğim. Öncelikle;
Beyaz ışık çok yaygın olarak kullanılıyor evlerimiz-
de. Bu alışkanlık çok doğru değildir. Çünkü evle-
rimiz bizlerin işten gelip dinlenmek, rahatlamak 
isteyeceği yerlerdir. Oturma odasında yoğun be-
yaz ışık kullanımı cortisol yani stres hormonunu 
yükselterek vücudumuzu uyarır, dinlenmemize 
izin vermez. Aynı sekilde yatak odasında da yo-
ğun ışık kullanımı bu sebepten dolayı doğru değil-
dir. Lambader, abajur gibi yandan ve aşağıdan ge-
len ışık rahatlamamızı sağlayacaktır. Bazı kişilerde 
buna bağlı olarak florasan ampullerin baş ağrısı 
gibi sorunlara neden olduğunu duyarız.
Evlerimizde bazı noktalarda ise biraz daha yo-
ğun ışık kullanımı doğrudur, buralar çalışma 
odası ve mutfaktır. Çalışma odasında aydınlık 
düzeyi yüksek olmalıdır çünkü vücudumuz me-
latonin yani uyku hormonunu azaltarak cortisol 
hormonu seviyesini artırsın, böylece bizler dinç 
ve verimli şekilde çalışabilelim. Yine mutfakları-
mızda da ışık düzeyinin yüksek olması gereklidir. 
Mutfaklarımızda yemek yapılan ve çeşitli ekip-
manların (kesici aletler, gaz ihtiva eden ürünler) 
dikkatli kullanılması gereken bir yerdir. Bu alan-
da da çalışırken dikkatimizi toplamalı ve enerji 
seviyemizi yüksek tutmalıyız. 
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HOBİ

B
İRTUTKU...

MODEL UÇAKLAR
Doç.Dr. Kayahan Öztürk merak olarak başladığı ho-
bisini hayatında bir tutkuya dönüştürmüş ve bunun 
yaygınlaşması için çalışmakta. Konya’da çok yaygın 
olmayan bu hobi ile uğraşmak isteyenlerin konuya 
hakim kişilerle irtibata geçmelerini öneren Doç. Dr. 
Kayahan Öztürk‘e göre: Toplumlarda bu ve benzeri 
hobilerle uğraşmak yeni nesilleri zararlı alışkanlık-
lardan uzak tutmakta. 
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Kayahan Bey maket uçaklara il-
giniz ne zaman başladı?
Helikoptere ilgim yeni başladı, uçak merakım 9 
yılı geçti. İlk internette gördüm ve merakla baş-
ladım. Havacılık merakım vardı önceden tabi.

İlk uçurduğunuz uçak neydi?
İlk uçağım bir Kadet’ti, Yalova’dan Oktay Bey 
göndermişti. Yok pahasına vermişti o zaman 
için. Mesela; radyo artı uçağı 150 dolara al-
mıştım. İlk uçurduğum uçaktı ama şu an atöl-
yemde bu uçağım yok. Çok zorlandım baş-
larda, çok uçak düşürdüm başlarda. Zamanla 
kullandıkça öğrendim, şimdi tüm akrobatik 
uçakları kullanıyorum.

Elinizde kaç adet uçabilen uçak, 
helikopter ve yürüyebilen aracı-
nız var?
Uçaklardan 8 adet uçabilen uçağım var, aynı 
zamanda yapılmayı bekleyen 2 adet uçak var. 
Denizde de inip kalkabilen uçağım da var. Bu 
arada uçakları isterseniz hazır da alabilirsiniz, 
bir de yapılmamış olarak satılanlar var. İnsan-
lar hazırların daha pahalı olduğunu düşünüyor 
ama aralarında hiç fark yok dersem doğru 
olur sanırım. Ben emek vererek yapmış ol-
duğum modellerden daha çok keyif  alıyorum 
her parçasında emeğim var. Hazır aldığınız bir 
uçağın montajını 1 gün gibi bir sürede tamam-
layabilirsiniz, parçalarını birleştireceksiniz mo-
tor ve radyosunu takacaksınız. 

Model uçak, helikopter, araba 
gibi ürünler genelde hangi ül-
kelerde üretilmekte?
Vietnam, Tayvan ve Çin bu sektöre hakim 
ülkeler.

Model uçaklara, helikopterlere, 
arabalara sahip olmak ve bu hobiy-
le uğraşmak pahalı bir uğraş mı?
Göründüğü gibi değil, mesela lastikli uçaklar 
var bunları 30 TL gibi bir rakama alabilirisiniz. 
Bu işte en pahalı tarafı radyo tutar, 4 kanallı 
bir radyo takriben 170 TL civarında. Hare-
keti sağlayan kısımlar içinde 400 TL civarında 
bir rakamla uçurabileceğiniz bir uçağa sahip 
olabilirisiniz. Mesela köpükten bir uçağa 100 
TL gibi bir rakama kargo ücretleri dahil sahip 
olabilirisiniz. Bunları pahalı bir hobi olmadığını 
göstermek için anlatıyorum. 

Elinizdeki tüm modelleri kendi-
niz mi yaptınız?
Evet, ben yaptım, hazır modelleri tercih etmi-
yorum. Aylarca uğraşarak yaptığım bir mode-
li uçurmanın verdiği keyfi anlatmak zor olur 
sanırım. Uçtuğunu görmeniz emeğinizin tüm 
karşılığını o anda almanız demektir.
Saraçoğlu’ndaki gösteriye ilginin az olma-
sının sebebi neydi? Katılımcı çok fazla ama 

seyirci olarak az diyebileceğimiz bir toplu-
luk vardı.Kalabalığı biz istemiyoruz güvenliği 
hat safhada tutuyoruz. Ne kadar az izleyici 

olursa o kadar güvenliği sağlamamızda etkili 
oluyor. Birde model uçuş yapanlarında bi-
linçli olması gerekiyor. 
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Bu uçak modelleri gerçeklerinin 
kopyası mı?
Evet, kesinlikle mesela p51 Mustang uçağı-
nın aynısı birçok modellerin gerçeklerinden 
esinlenerek yapılıyor. Uçaklar genellikle 3’e 
ayrılıyor üstten kanatlılar, alttan kanatlılar, 
ortadan kanatlılar.

Bağlı olduğunuz bir federasyo-
nuz var mı?
Federasyonumuz yok, model uçak üzerine 
derneklerimiz var. 

Yarışmalara nasıl katılıyorsunuz?
Ankara ve İstanbul’da ki dernekler öncü olu-
yorlar bu konuda. Daha çok mağazalar ve Türk 
Hava Kurumu düzenliyor bu organizasyonları. 
Ben bu işi hobi olarak yapıyorum, yarışları sev-
miyorum kendi adıma. Dünyada ki yarışların 
sponsorları üretici firmalar, yarışmacıları sonu-
na kadar destekliyorlar. Benim en başta yarış-
macı olabilmem için tüm zamanımı bu işe ayır-
mam lazım, yani bir anlamda profesyonelliğin 
gerektirdiği şekilde olmalı, ama bizler sadece 
hafta sonları uçurmak için buradayız.

Gördüğünüz gibi pistimize bile yeni kavuştuk. 
Buradan yarışmacı çıkarmak gerçekten çok zor.

Konya’da model uçaklara ilgi 
nasıl?
Konya’da ilgi iyi ama dağınık çalışma proble-
mi var. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri 
pist sorunu, onu da Saraçoğlu’na geldiniz 
gördünüz. Saraçoğlu Pistinde çalışmaya yeni 
başladık önceden kumda çamurda yer arar-
dık. Bizim Çalışma alanımız güvenli bir yer 
olmalı. Önceden daha zordu şimdi yine bir 
yerimiz var diyebiliyoruz.

Konya’da ki ilgiyi diğer büyük 
şehirlerle kıyaslayacak olursa-
nız neler söylersiniz?
İstanbul bu işin lideri, arkasından Ankara ve İz-
mir geliyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalima-
nında model uçak pisti var ayrıca desteklenmiş 
pistleri var. Ankara’da Melih Gökçek bu konu-
da çok fazla destek veriyor. Ankara’da gerçek-
ten iyi bir ekip var, biz onlardan çok esinlendik, 
çok gittik geldik, malzeme aldık, destek aldık. 
Konya’da bu işi Bilal Büyükyıldırım, Hasan Hü-

seyin Çırak ve ben bu işi ekip olarak yapmakta-
yız. Bizden sonra da farklı ekipler kuruldu. Bu-
rada amaç sadece uçurmak değil, bunu yapıp 
uçurmak keyifli olan. Motorunu takacaksınız, 
ağırlık kısımlarını ayarlayacaksınız, radyo ayar-
larını yapacaksınız ve 6 aylık emeğinizin karşı-
lığını koyacaksınız piste ve tabi ki risk… Güzel 
olan taraf, helikopterlerin 30’luk, 60’lık, 90’lık 
modelleri var büyük helikopter bir somundan 
gider yani düşer.

Marka marka kaliteleri değişi-
yor mu?
Evet, kesinlikle değişiyor en iyisi Trex'dir ve 
yarışmacılar da bunu kullanılır.

Bu hobiyi merak edip başlamak 
isteyenler için önerileriniz neler?
Kesinlikle derneklerle irtibata geçmeliler. Şunu 
söylemeliyim helikopter burada çok pahalıdır, 
1000 dolar civarında, radyosu ile birlikte 1500 
dolar. Çok yüksek rakamlar bunlar, bilen birin-
den tavsiye alarak yaparlarsa daha iyi olur. Za-
ten bu işte tek başıma ben başlayacağım diye 
başlarsa çok zor, uçurma şansı yok.

Ailenizden sizin dışınızda mo-
del uçaklara ilgisi olan var mı? 
Bu konuda biraz sıkıntılı bir durum var, bu ho-
biye çok fazla zaman harcadığımı gördükleri 
için ilgi çok zayıf. Bahar aylarında birkaç kez 
atölyeme gelirler ama sonra uğramazlar. 

Saraçoğlu Pistinde şu an sorun-
larınız var mı?
Tabi var, istediğimiz zaman pisti kullanamı-
yoruz. Bir de orda direkler var, bu bizim için 
büyük bir problem ama yine de önceki gibi 
yer aramak zorunda kalmıyoruz. Bu hobinin 
gelişmesini sağlayacaksak kesinlikle profesyo-
nel bir pistimiz olmalı.

Konu: Ahmet ÇAKIR
Fotoğraf: Seycan ÇAKIR
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HER TASARIM TEK BİR

ÇİZGİYLE BAŞLAR!

Türkmenler Mobilyanın
I. Organize Sanayin girişindeki yeni-
lenen mağazasında
DOĞTAŞ EXCLUSİVE KONSEPTİ 
Konya halkına kalite ve marka
güvencesini sunuyor. Türkmenler 
mağazaları Genel Müdürü
İbrahim Türkmen yenilenen 
konsept ve Doğtaş’ın yeni nesil
mobilya tasarımları hakkında
Konya Vizyon dergisine bilgi verdi. 

Alanlarında ünlü ve başarılı isimlerin
tasarımlarıyla Doğtaş exclusive konsepti
ilk çıktığı andan itibaren yoğun ilgi ve
beğeniyle karşılandı. Konya gibi büyük
şehirlere özgü bir konsept anlayışında 
yer alan mağazalar Türkiye çapında 
sadece büyük şehirlere uygulanmakta.
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Tasarımlardan bahsetmek 
gerekirse ilk önce tasarımcı-
ların kendilerini anlattıkları 
ve uygulamalardaki anlayışı 
ön plana çıkarmalıyız. 

“Onlar” Doğtaş için tasarladılar...
Doğtaş tasarımcıları bu yıl da
tasarım yarışmasından ödüllerle döndü…
Konseptimizde
onlarca tasarımı bulunan Yılmaz SEBER,
tasarımlara hayat kazandıran
Fatih BAYRAMLAR yaşamınıza
yenilik katmaya devam ediyor…
Bunun yanında
Doğtaş bir yeni projeye daha imza atıyor!
Kendine has çizgileriyle
Dünyaca ünlü
modacı Atıl KUTOĞLU,
Vintage yaklaşımı ile trendsetter Ece SUKAN, 
İtalyan mimar Federico DELROSSO
Doğtaş için tasarladılar…
Her tasarım tek bir çizgiyle başlar…
Ve o çizgi tasarımcının zengin dünyasını
yaşamınıza katar…

Federico  DELROSSO
keskin & rahat...
Bana ilham veren şeyler çevremdekilerdir özellikle de mimari…
Bir de filmler, reklamlar, müzik ve insanlar…
Tasarım mimarisinin bir ruhu olmalıdır…
Her detay, ışık ve gölgede yankılanan bu ruh, benzersiz olan o büyülü 
noktaya ulaşmak için özenle dengelenmelidir. Bu ruh hem onu yaratan-
ların hem de onunla yaşayanların seslerini barındırmalıdır içinde… İnsan 
için tasarım yapan bir insan, benim misyonum böyle özetlenebilir.”

Atıl KUTOĞLU
‘’geometrik denge & etnik lüks...”
“Benim için bir ürün tasarlarken önemli olan; o tasarımın este-
tik duruşu ve kalitesi, insanlara heyecan ve mutluluk vermesi ve 
uzun zaman güncelliğinden, elegansından birşey kaybetmeme-
sidir. Modacı / tasarımcı kimliğimle insanların yaşamlarını gü-
zelleştirmek, onlara konforla şıklığı bir arada yaşatacak ürünler 
sunmak bizim görevimiz diye düşünüyorum.Tasarımlarımla mis-
tik ve lüks bir dünyaya adım atılsın istiyorum. Bohem ama cool, 
sade ve ferah bir dünyanın kapıları ardına kadar açılsın.”

Ece SÜKAN
“özgün, bir o kadar da özgür...”
“Ben her zaman yaşayan mekanları severim… Ruhun renkleri-
ni korkusuzca açığa çıkaran, anıları biriktirip yaşatan, kalıplaşmış 
sınırları ve köşeleri olmayan. Eklektik ve özgür… Yaşadığın yeri, 
giydiğin kıyafeti kişiselleştirmek, kendi stil dünyanı yaratabilmek… 
Bohem ve gezgin bir ruh… Gittiği yerlerden anılarla dönüp onları 
evinin bir köşesinde yaşatabilen ruh… Klasik materyallerin vazge-
çilmez eleganlığı ve zarifliği… Ahşabın, kadifenin sıcaklığı ve evcil-
liği… Detaylarla yoğrulan köşeler…”

Doğtaş exclusive konsept tüm yaklaşımları ve yeni nesil konseptiyle 
artık Konya ‘da hizmet veriyor. Bu ayrıcalığı yaşamak için sizde 
TÜRKMENLER DOĞTAŞ EXCULUSİVE KONSEPT mağazalarını 
ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.
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VİZYON KÖŞE

GÜZEL
SANATLARA
6 ÖDÜL
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
MACARİSTAN’DA YAPILAN II. VOVA MİNİ ART RESİM 
YARIŞMASINDAN ALTI ÖDÜLLE DÖNDÜ

Macaristan’ın Balaton Bölgesinde yapılan “II. Vova Mini Art” Ulusla-
rarası Resim yarışmasına katılan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim elemanları, 15 ödülün 6’sını alarak bir rekora imza 
attı. Ödül töreni için Macaristan’ a giden Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kan yardımcıları, Doç.Dr. Hüseyin ELMAS, Yrd. Doç. Dr. Uğur ATAN, 
Resim Bölümü Öğretim Elemanları, Yrd. Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN 
ve Öğretim Görevlisi İbrahim Çoban, Macaristan’da yapılan yarışmaya 
12 ülkeden 250 sanatçı 500 eserle katılmış, bizlerin onların arasından 
sıyrılarak 15 ödülün’6’sını almamız Üniversitemiz adına olduğu kadar 
Ülkemiz adına da gurur vericidir dediler.
Yarışmaya ilişkin bilgisine başvurulan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hüseyin Elmas, değerlendirmesini Budapeşte Güzel Sanatlar Ensti-
tüsü hocalarının yaptığı yarışmada Birincilik kategorisine;3, İkincilik 
kategorisine;3, Üçüncülük kategorisine; 3, Özel ödüle ise 5 sanat-
çının eserinin layık görüldüğünü, Bu değerlendirmeye göre, 1. liği 
Fakültemiz öğretim elemanlarından, Doç. Dr. Hüseyin Elmas, Yrd. 
Doç. Dr. İlham Enveroğlu, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, İkinci-
liği, Sırbistan’dan, Radislav Vincilir, Resim Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Kıyar ve Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Uğur Atan, Üçüncülük Ödüllerini ise, Sırbistan’dan, Jelena 
Vragoviç Cvetkoviç, Slovenya’dan Beti Bricelj, Macaristan’dan Bör-
ner Ildiko’nun aldıklarını belirtti. 

Dağıtılan 6 özel ödülden birisine gene Resim Bölümü Öğretim Görev-
lisi İbrahim Çoban’ın eserinin layık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Hü-
seyin Elmas, gene, yapılan yarışmayla ilişkili olarak, Organizatörlüğünü 
Balaton Bölgesi Kültür İşleri Direktörü Julianna İlles Majör’ün yaptığı 
ve Vonyarcvashegy Belediye Başkanı Peter Koroly ‘in yakından destek-
lediği XIX. Uluslararası Sanat Kolonisi Çalıştayı’na Vonyarcvashegy’de 
15 gün süreyle Yrd.Doç.Dr.Ahmet Dalkıran ve Öğretim Görevlisi İb-
rahim Çoban ile birlikte katıldıklarını, bu süre içerisinde farklı ülkeler-
den 20 sanatçıyla birlikte çalışmalar yaparak, Üniversitemizi ve Ülke-
mizi en güzel şekliyle  temsil etmeye çalıştıklarını belirtti. 

DOÇ.DR. HÜSEYİN ELMAS
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‘Bu coğrafya birçok
mutasavvıf yetiştirdi bunun 
için şehir şehir dolaşmaya
gerek bile yok Konya’da
yaşayıp ömründe bir defa bile 
Sadreddin Konevi’yi ziyaret
etmemiş, ne yazdığını
bilmeyen insanlar var, Şems-i 
Tebrizi’ nin fikirlerinden
bihaber, ama ağızlarında bir 
dolu iftirayla yaşayanlar var.’

TASAVVUFUN

TUVALE
YANSIMASI
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Dr. Mutluhan Taş Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesinde açtığı yolu izleyecek 
öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra tarihe ken-
di imzasını atmayı da ihmal etmiyor. Sadece 
resimle yetinmeyen aynı zamanda müzik ve 
heykelle de ilgili olan Dr. Mutluhan Taş ile 
söyleşimizden sizde keyif alacaksınız.

Bize Kendinizi tanıtır mısınız?
1973 yılında Hollanda Almelo’ da doğmu-
şum. Ben 4 yaşımdayken ailem Türkiye’ye 
kesin dönüş yapmış. İlkokul, ortaokul ve liseyi 
Tarsus’ta okudum. Üniversite eğitimimi An-
kara Gazi Üniversitesinde tamamladım.

Neden bu meslek? Seçiminizde 
neler etkili oldu?
Kendimi bildim bileli resim yaparım ama eş-
zamanlı olarak müziği de çok severim bana 
liseye kadar resim mi, müzik mi diye sorsalar 
hep müzik derdim.

Lise de kararınızı değiştiren       
ne oldu?
Ben liseye kayıt olurken müdür yardımcısı 
babama sormuş seçmeli dersi resim mi olsun 
müzik mi diye babam resim demiş. Sonradan 
çok ısrar ettim ama müdür yardımcısı bileme-
diğim bir sebeple değiştirmedi, çok basit bir 
değişimdi aslında. Böylece ben resim dersi al-
maya başladım.  Ama üst sınıflardaki arkadaş-
lar başıma gelen bu talihsiz olaydan çok daha 
vahim bir durumu açıkladılar bana. Okulun 
Resim öğretmeni dünyanın en aksi, en huy-
suz, en geçimsiz insanıymış, onu okulda seven 
hiçbir öğrenci yokmuş. İşte dünya o zaman 
başıma yıkılmıştı. Ama çok kısa bir süreden 
sonra herkesin yanıldığını farkettim. Evet, çok 
aksi ve huysuz bir öğretmendi Ganime Hanım 
ama onu çok sevdim, sanırım oda beni sev-
mişti çünkü en az bana kızıyordu. 
Ben sevgili öğretmenim Ganime Beştaş’la tam 
üç yıl resim yaptım, tiyatro dekoru çalıştım, 
karakalem portre çalıştım, yağlıboya resim 
yaptım. Liseden mezun olduğumda hiçbir ila-
ve kursa ihtiyaç duymadan yetenek sınavını 
kazandım. Bana gerekli her türlü bilgiyi okul-
da o dünyanın en aksi kadını verdi, minnet ve 
şükranla anıyorum hocamı.

Peki, Müzik ne oldu?
Üniversiteyi bitirip öğretmenliğe başlayınca 
yeniden müzikle ilgilenmeye başladım. Hatta 
bir grup kurduk dört yıl kadar türkü söyledim. 
Ama resmin önüne geçmeye başlayınca bırak-
tım. Şimdi kendi kendime mırıldanıyorum.
Öğretmenlikten Akademisyenliğe 
geçtiniz sonra.
Evet, Selçuk Üniversitesinde Yüksek lisans ve 
Doktora eğitimini bitirdim. İlk görevim Eğitim 
Fakültesi,  7 yıl çalıştım. Daha sonra Güzel 
Sanatlar Fakültesine geçtim. 6 yıldır da GSF 
Heykel bölümünde görev yapıyorum.
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Bir de Heykel var 
Evet, 1998 den beri sevgili dostum Anar 
EYNİ ile beraber Türkiye’nin birçok yerine 
Anıt-heykel uygulamaları yapıyoruz. Resim 
devam ediyor, yılda bir defa kişisel sergi aça-
biliyorum. Bunu sadece resimle uğraşan bir-
çok akademisyen yapamıyor. Bu pencereden 
baktığımızda resmi de ihmal etmeden heykel-
le ilgilenebiliyorum. 

Size Göre Sanat Nedir?
Artık günümüzde bu sorunun cevabı o kadar 
kolay değil. Birçok şeye sanat denilebiliyor. 
Yelpaze çok geniş. Çok dar bakmamak lazım 
bazen insanların duymaktan, görmekten, oku-
maktan zevk aldığı şey de olabilir. Onlara öncü-
lük eden de.  Günümüzde çok para kazandıran 
nesneler içinde aynı şey söyleniyor.  Bence sa-
nat şudur demektense ben sanatın neresinde-
yim sorusunun karşılığını bulmak lazım. 

Yapmış olduğunuz Resimlerde 
konu olarak Tasavvufi imgeleri kul-
lanıyorsunuz. Nedeni Konya mı?
Aslında değil, birçok sanatçı Konya’nın atmos-
ferinden etkilenerek eser üretiyor, bende et-
kilendim tabi ki ama tek sebep bu değil.
Benim yüksek lisansım Sanat- Siyaset İlişkile-
ri üzerineydi, Doktoram ise Sanat- Tasavvuf  
üzerine. Resimlerimdeki etkilenme sürecim 
sadece bir coğrafyada yaşamaktan kaynaklan-
mıyor. Tasavvufun sosyoloji ile yakın bağlarını 
araştırma imkânı buldum, bu süreç içerisinde 
toplumun birleştirici dinamikleri içerisinde ta-
savvufun ne kadar önemli bir faktör olduğunu 
gördüm. Millet olarak bizi birbirimize bağla-
yan dinamikler Aşk, sevgi, hoşgörü, karşılık-
sız hizmet gibi modern toplumların unuttuğu 
kavramlar. Biz bunu Tasavvufla çok doğal bir 
yaşam tarzı olarak benimsemiş ve yüzyıllarca 
kardeşliği, birliği, hizmeti yaşanabilir bir lezzet 
olarak tatmışız ve sindirmişiz.  Resimlerimde 
tasavvuf  kavramlarını çalışıyorum, ama bunu 
salt plastik kaygılarla değil felsefi ve sosyolojik 
bir alt yapı ile anlatım dili olarak kullanıyorum. 
Unuttuğumuz birlik anlayışını yeniden hatırla-
mak ve hatırlatmak adına yapıyorum.

Peki, eserleriniz alıcı buluyor mu?
Her sanatçı yaptıklarının takdir görmesini ar-
zular elbette, ben bunu beklemiyorum demek 
samimiyetten uzak olur. Ancak tüketim toplu-
munda yaşadığımızı da göz ardı etmemek lazım. 
İnsanların birçoğu hamburgerle açlığını gideriyor, 
özenle hazırlanmış münezzeh bir yemeği yemek 
bundan keyif  almak için önce sofraya oturmak 
lazım, bundan da önce elini yüzünü yıkayıp sof-
raya temiz oturmak lazım. Yani hazırlamak kadar 
hazırlananı sindirmek de emek istiyor.  Tasavvuf  
deyince neden insanların aklına hemen Mevlâna 
geliyor? Mevlâna deyince de “Ne olursan ol yine 
gel” sözü geliyor. 

Bu coğrafya birçok mutasavvıf yetiştirdi bunun için 
şehir şehir dolaşmaya gerek bile yok Konya’da ya-
şayıp ömründe bir defa bile Sadreddin Konevi’yi 
ziyaret etmemiş, ne yazdığını bilmeyen insanlar 
var, Şems-i Tebrizi’ nin fikirlerinden bihaber, ama 
ağızlarında bir dolu iftirayla yaşayanlar var. Bu 
kadar duyarsızlık varken ben, eserlerim çok alıcı 
buluyor diyebilir miyim sizce?

O halde siz sanatı bir fikir hareketi 
olarak görüyorsunuz. 
Öyle de denilebilir. Ben aldığım eğitimin hak-
kını vermeye ve bununla Milletime faydalı 
olmaya çalışıyorum. Yapılan her işin mutlaka 
faydalı ve düşünsel bir altyapısı olmalı, hem 
estetik olmalı, hem de halktan kopuk olma-
malı, atalarımız bunu yapmış, sanatta, ilimde, 
yaşamında, ilişkilerinde, biz neden yapamıyo-
ruz. Sorun fastfood yaşam bence, emek ve 
düşünceye eski itibarını kazandırmak lazım.

Röportaj: Doç. Dr. Hüseyin ELMAS
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JAPON DÖVÜŞ SANATI
AİKİDO BİRLEŞTİRİCİ YAŞAM  

ENERJİSİ YOLU

Aikido felsefesinin Konya İl Tem-
silcisi Kürşat Bozlak ile Aikido ve 
insan hayatına kattıkları ile ilgi-
li kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Uzakdoğu savunma sanatlarından 
olan Aikido felsefesinin, kişisel 
gelişim ve ruhun dinginliği ya-
kalaması adına, günlük rutinden 
kişileri uzaklaştırarak tek bir nok-
taya odaklanmayı sağlaması stres 
altında çalışan pek çok kişinin ilgi-
sini çekecektir.
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Aikido nedir? Felsefesi hakkın-
da bilgi alabilir miyiz?
Aikido, 20. yüzyılın başlarında Morihei Ues-
hiba (O-Sensei) tarafından oluşturulan ge-
leneksel bir Japon dövüş sanatıdır. Japonca 
üç karakter oluşur: Ki- ruh ya da enerji, Ai- 
uyum, anlam ve Do- yol anlamındadır, keli-
me anlamı olarak Aikido "Birleştirici Yaşam 
Enerjisi Yolu" anlamına gelir.  Bu bağlamda, 
O-Sensei, kişinin kendi kendini savunma-
sında, ruh, uyum ve yol kavramlarının eşit 
derecede önemli olduğu bir savaş sanatı 
oluşturmuştur. Görgü kuralları, tutum ve 
davranış Aikido çalışmalarında fiziksel tek-
niklerden daha çok vurgulanır.  Aikido'nun 
temel hareketleri daireseldir ve savunma 
esnasında ciddi bir yaralanma olmadan sal-
dırganlara boyun eğdirmek, etkisizleştirmek 
için çeşitli, denge ve kuvvete yön veren tek-
nikler içerir.  Çalışmaya başlamadan önce 
insanlar günlük yaşamından uzaklaşmak için 
ve sadece Aikido ya odaklanmak için derin 
düşünme veya selamlama seremonisi ya-
parlar. Aikido bir spor değildir ve dolayı-
sıyla rekabetçi bir tutumu yoktur.  Aksine,  
Aikido,  savaş sanatı değil barış sanatıdır. 

Konya’da Aikido sporuna ilgi 
nasıl? Tanıtımı ile ilgili ne tür 
çalışmalar yapılmakta?
Geçmiş yıllarda Konya’ da maalesef  diğer 
spor dallarına olduğu gibi Aikido’ ya da ilgi 
azdı.  Bizim ve sizin gibi inşaların yaptığı çalış-
malar Yazılı ve Görsel basının desteği, inter-
net vasıtasıyla her geçen gün bizi arayan sayısı 
artmaya başladı. Bu bizim ‘Dojo’ diye tabir 
ettiğimiz çalışma salonuna da yansıdı.   

Bir ‘Uyum Sanatı’ olarak adlandı-
rılan Aikido’ya başlama yaşı hak-
kında neler söyleyebilirsiniz?
Aikido’nun yaşı yoktur. Ama dokuz yaş baş-
lamak için en ideal yaştır. Yaşlı, genç, kadın, 
erkek herkesin rahatlıkla yapabileceği bir 
spordur. Tekniklerdeki akıcılığın oluşturdu-
ğu zarafet ve estetik savunma sanatlarına ilgi 
göstermeyen insanları bile içine çekmekte-
dir. Savunma sanatları içinde dünya’da ka-
dınların en çok tercih ettiği daldır. Bu sporla 
uğraşabilmek için esnek bir vücuda ihtiyacı-
nız yok, bir ömür boyu Aikido yapabilirsi-
niz. Yaptıkça ustalaşırsınız ve her gün yeni 
bir şeyler öğrenirsiniz.  

Kürşat Bey
sizi tanıyabilir miyiz?
Tabi, 1977 Aksaray doğumluyum İlk ve Orta 
Öğrenimimi Burdur, Lise ve Üniversite Öğre-
nimimi Konya ve Ankara’da tamamladım. Ha-
len üniversite öğrencisi ve üst düzey yönetici 
olarak yaşamıma devam etmekteyim.  Spora 
ilgim 8 yaşında JUDO ile başladı uzun yıllar 
Judo eğitimi aldım. Daha Sonra İstanbul’da 
1998 yılında Kenji Kumagai’ hocamızın ver-
diği bir dersi seyrettim, o ders bende fırtı-
nalar kopmasına sebep oldu böylece Aiki-
do yaşamım başladı. 2003 yılında Konya’ya 

tekrar döndüğüm zaman Aikido’dan da uzak 
kaldım.  Aikido çalışabilecek bir gurup ara-
maya başladım. O dönemlerde kendisi Hava 
Kuvetlerinde komutan olan Aikido sevdalısı 
Kaya Aniç ile tanıştım ve Aikido hayatımda 
tekrar yerini aldı. O zamandan bu zamana 
birçok yabancı ve Türk hocayla çalıştım. 
N.Tamura Sensei (Fransa 8.dan), K.Kumagai 
sensei ( Japonya 7.dan), G.Honma sensei 
( Amerika 7.dan), N.Vural Sensei ( Fransa 
7.dan) gibi. Halen Nebi Vural hocamla ça-
lışmaya devam etmekteyim. Aynı zamanda 
Aikido Budo Fedderasyonu İl Temsilcisiyim.

RÖPORTAJ
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Aiki felsefesinin kişisel gelişime 
kazandırdıkları ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
Aikido felsefesi kişisel gelişim açısından da 
bireylere faydalıdır. Aikido evrensel enerji 
ile uyum yoludur. Bu nedenle önemli olan 
zorluklar karşısında direnmek değil, onlara 
uygun çözümler üretebilmektir. Bu sayede 
çok kıymetli olan enerjimizi değiştiremeye-
ceğimiz zorlukları değiştirmeye çalışmaya 
değil, bu zorluklar karşısında kendimize, ra-
hat edebileceğimiz yeni ortamlar yaratmak 
için kullanmayı öğreniriz.

Ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirme-
leri sonucunda Aikido’nun çocukların geli-
şimlerine ne gibi katkısı olacaktır. 

Öncelikle şunu belirleyelim. Beş ile on yaş 
gurubundaki çocuklara yönelik Aikido, 
Aikido’ya giriş niteliğindedir. On yaş ve üstü 
için uygulanan eğitimle çok farklıdır.
Aikido tekniklerinin başarıyla uygulanması 
doğru durmaya, doğru nefes almaya ve teknik 
sırasında doğru düşebilmeye bağlıdır. Birçok 
Japon dojosunda iki yıl boyunca sadece uke-
mi çalıştırılır. Çünkü ukemi denen düşüş tek-
niklerini bilmeyen biri aikido yapamaz. Bunu 
sözle anlatmak zor tabi.
Aikidonun fiziksel faydalarıyla başlayalım. Ço-
cuklara uzun konferanslar çekmenin, felsefi 
konuşmalar yapmanın, öğütler, hatta bazen 
cezalar vermenin bir faydası olmaz. Onlar 
dinleyerek değil, gözlemleyerek öğrenir ve 
davranış şekilleri geliştirirler. Aikido antren-
manları bunun için en uygun yer olacaktır. 
Senseiye ve arkadaşlarına uyum göstermedik-
çe ve disiplinli olmadıkça hiçbir şey öğrene-
meyeceklerini uygulamalı olarak fark ederler. 

Anne, babanın müdahalesi olmaksızın, tek 
başlarına kendilerini ve davranışlarını daha iyi 
şekilde gözlemlerler, bir süre sonra mutlaka 
olumlu yönde gelişme gösterirler.
İçe dönük, hayata karşı cesaretsiz, fiziksel 
olarak çelimsiz çocuklar genellikle kendilerini 
eve kapatır, iç dünyalarına sığınarak yaşamak 
isterler. Aikido hiç öyle değilmiş gibi görünse 
de bu çocuklar için de doğru seçenektir. Baş-
ta anne ve babanın desteği ve yönlendirmesi 
gerekebilir. Birkaç antrenman sonra çocuğunu-
zun kendine güvenini kazandığını göreceksiniz. 
Dağınık, tembel, unutkan çocukların bu 
davranışları genelde anne ve babaya tepki 
olarak başlar ve zamanla onların kişilikleri-
nin bir parçası olur. Antrenman yaparken 
bu durumu değiştirmek zorundalar. Göste-
rileni öğrenmek ve aklında tutmak için dik-
katini geliştirir, hafızasını güçlendirir. Fiziksel 
aktivite içinde olması onu canlandırır, tem-
belliğini, uyuşukluğunu atar.
Sinirli, saldırgan, aşırı hareketli çocuklar 
için aikido bulunmaz bir nimettir! Antren-
manlarda vücudumuzun ne kadar güçlü aynı 
zamanda da ne kadar güçsüz olduğunu, dü-
şünmeden yapılan bir hareketin nelere mal 
olacağını görecektir.
Kız çocukları için çoğu zaman savunma sa-
natı uygun görülmez. Doğaları gereği erkek-
lerle aralarındaki fizik farkı da bir arada böy-
le bir çalışma yapmalarına pek uygun olmaz. 
Diğer uzakdoğu savaş sanatlarında kızlar ve 
erkekler ayrı ayrı çalışır, ayrı guruplar halinde 
yarışırlar. Aikido farklı bedenlerin uyumunu 
amaçlar. Fiziksel güce dayanmaz. Teknik, 
zeka daha önemlidir. Bu yüzden cinsiyet ya 
da yaş engeli yoktur. Kızlar aikido yapabilir 
hatta esneklikleri ve kıvrak zekalarıyla birçok 
erkekten daha da iyi olabilirler! 

RÖPORTAJ
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖR ADAYLARI
YARIŞIYOR

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL ile Söyleşi
REKTÖR ADAYI

Sayın hocam, yönetim oldukça zor sıkıntılı ve yo-
rucu bir süreç. Bu bilindiği halde neden bu göre-
ve talip oldunuz?
 Şu anda yürütmekte olduğum idari görev de kolay değil. Üniversite 
kavramına, üniversitelerin insanımız için çok önemli olduğuna inanıyo-
rum. Yirmi beş yıllık akademik hayatımda hep bu inancın gereklerini 
yapmaya çalıştım. Dekanlık, araştırma merkezi müdürlüğü gibi görev-
leri üniversiteye daha fazla katkıda bulunabilmek için yaptım. Üniver-
sitemize daha fazla katkıda bulunmak amacıyla, zorluklarını bilerek ve 
bu zorlukları aşabileceğime inanarak rektörlüğe aday oldum. 

Bu görev için yeterli deneyime ve birikime sahip 
olduğunuzu düşünüyor musunuz?
 Elbette. Üniversitemizde sekiz yıldır yöneticilik yapıyorum. Araş-
tırma Merkezi Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı görevlerini üstlendim. 
İki yıldır da Selçuk Üniversitesinin en büyük, öğretim üyesi sayısı en 
fazla olan fakültesinin, Meram Tıp Fakültesinin dekanlığını yapıyorum. 
Bu yöneticiliklerim dışında da üniversitemizin çeşitli kurul ve komis-
yonlarında bulundum. 

Üniversitelerde ders dağılımında ayrıcalık yapıl-
dığı ve bazı öğretim üyelerinin mağdur edildiği 
bilinmektedir. Siz öğretim üyelerine ders dağıtı-
mında nasıl bir yol takip edeceksiniz?
 Çok büyük bir üniversitede çalışıyoruz. Bu yüzden bu konuda 
tekil problemler olabilir. Öğretim üyelerinin güncel gelişimleri takip 
etmesine izin verecek şekilde, eşitlik ve hakkaniyet prensipleri içerisin-
de ve akademik kurulların görüşlerine de saygı duyarak ders dağılımı 
sağlanacaktır. Dekanlığım döneminde bunu sağlamaya çalıştım. Birin-
ci öğretim-ikinci öğretim, lisans-lisansüstü, fakülte-yüksekokullardaki 
ders dağılımı farklılıklarının azaltılması için uygulamaya yönelik düşün-
celerim var. Sorunun azaltılabileceğine inanıyorum. 

Üniversitelerde değişik problemlerle sürekli karşıla-
şılmaktadır. Bir meselenin ortaya çıkması durumun-
da rektör olduğunuzda nasıl bir yol izleyeceksiniz?
 Öncelikle yönetim prensibim öğretim üyelerine kapımın açık olması, 

problemlerle yakından ilgilenmek ve çözüm üretmektir. Bunu sekiz yıllık 
yöneticiliğim sırasında uyguladım. Ancak, rektörün bu yaklaşımı göster-
mesine ek olarak beraber çalıştığı, görev verdiği dekanların, müdürlerin 
ve yardımcılarının da öğretim üyelerinin problemleriyle ilgili ve çözüm 
odaklı olmaları gerektiğine inanıyorum. Rektörlük fırsatı verildiği takdir-
de öncelikle bu şekilde çalışan, problem çözebilen öğretim üyelerini yö-
netici olarak atayacağım. Problemin bir tarafını dinleyerek karar verilme-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden, problemin bütün taraflarını 
dinleyip konu hakkında danışman ve uzman görüşlerini alarak bu bilgiler 
ve değerlendirmeler ışığında problemleri çözmeye çalışacağım. 
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Genç akademisyen arkadaşların en büyük problemi 
yabancı dildir. Genç akademisyenlerin bu konuda 
önlerini açmak için ne yapmayı düşünüyorsunuz?
 YADAM’ın eleman ve odiyovizüel imkânlar açısından desteklen-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Bu desteğin verilmesini takiben açılacak 
kurslar öğretim üyelerimiz açısında yararlı olacaktır. Çeşitli antlaşma-
larla yabancı hocalardan yararlanılmasını, İngilizce konuşma kulüpleri-
nin oluşturulmasını ve YÖK’ün verdiği üç aylık yurt dışı desteğinden 
daha fazla sayıda öğretim üyesinin yararlanmasını da sağlayacağım.

Her toplumda sayıları az da olsa dedikodu yapan 
kişiler bulunur. Bu tür davranışlar prim yapmaya 
başlarsa dedikoducuların sayısı da artmaya baş-
lar. O zaman o toplumda ilkeler temayüller de-
ğil, günü birlik fevri uygulamalar işlerlik kazanır. 
Yanlış yönlenen idareciler hata üstüne hata ya-
parlar, bunu nasıl önlersiniz?
 Üniversitenin tam anlamıyla kurumsallaşmasının bu problemi büyük 
ölçüde engelleyeceğini düşünüyorum. Kurumsal yapıyı güçlendirmeye 
gayret edeceğim. Yönetimde şeffaflık dedikoduları baştan önler. Açıklık, 
önem verdiğim ilkelerdendir. Ayrıca bu tip dedikodulara prim vermemek, 
konu hakkında tek taraflı fikir edinmeyip işin aslını öğrenmek için tarafları 
dinlemek de bu yaranın devası olacaktır. Üniversite yöneticilerini konu-
suna hâkim, öğretim üyelerini iyi tanıyan, tarafsız/objektif  davranabilen 
kişilerden seçmek ve onların ve gerektiğinde yönetici olmayan öğretim 
üyelerinin görüşlerine de başvurmak hata yapma ihtimalini azaltacaktır.

Rektörlerin geniş yetkileri dolayısı ile kimi zaman 
bilerek kimi zaman farkında olmadan (çevrenin 
etkisi ile) bazı haksız usulsüz uygulamalar yaptık-
ları bilinmektedir. Bunun önüne nasıl geçersiniz?
 Az önce belirttiğim gibi, kişiselliğin azaltılıp kurumsallığın yerleşti-

rilmesi, mevzuata hâkim olunması, tarafların dinlenmesi, yöneticilerin 
iyi seçilmesi, üniversitemizi iyi tanıyan danışmanlardan yararlanılması, 
objektif  ve tarafsız davranılmaya çalışılması bu haksız ve usulsüz uygu-
lamaları azaltacaktır.

Hiyerarşik yapılanmanın geçerli olduğu kurum-
larda üst kurumlarda bulunanların alt konumlar-
dakileri baskı ve kuşatma alıp sıkıntı vermeleri 
yani psikolojik şiddet uygulamaları (mobbing) gü-
nümüzde sıkça görülen yıldırma ve kaçırma yön-
temidir. Bu uygulamanın önüne geçecek misiniz?
 Elbette. Maalesef  mobbing (bezdirme) önemli bir problem. En 
tepeden başlayarak kişiselliğin ve keyfiliğin azaltılması ve iyi niyet mob-
bingi azaltacaktır. Bu konuyla ilgili alınan mahkeme kararları var; bu 
kararlar da uygulamalar konusunda yol gösterici olacaktır.  

Öğretim üyesi kendisi içinde özerk insandır. Bü-
rokrat gibi muamele görmesi onun performansı-
nı düşürür. Siz bu konuda öğretim üyelerini ra-
hatlatacak çalışma ortamını nasıl değiştirirsiniz?
 Broşürümde bahsettiğim somut hedeflere ulaşmada öğretim üye-
lerimizin performansı son derece önemli. Öğretim üyesi kalitemizin iyi 
olduğunu, ancak akademisyenlerimizin teşvik edilmesinin gerektiğini 
düşünüyorum. Bana göre teşvikin önemli unsurlarından biri huzur or-
tamıdır, öğretim üyesinin kendisini rahat hissetmesidir. Anayasa Mah-
kemesinin Tam Gün Yasasıyla ilgili gerekçeli kararında öğretim üyeliği-
nin kendilerine özgü önem ve değerde bir meslek sınıfı olduğu açıkça 
belirtilmektedir. Rektörlüğüm döneminde bu önem dikkate alınacak, 
öğretim elemanlarımıza zorluk çıkartmak yerine, bürokrasi mümkün 
olduğu kadar azaltılacak, öğretim üyelerimiz teşvik edilip desteklene-
cektir. Öğretim üyelerinin çalışma ortamı konforunu ve üniversiteye 
aidiyet duygusunu geliştirici projelerim var.
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Günümüzde sosyal bilimlere fazla değer veril-
mediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üye 
konumundaki Türkiye'nin Batı'da olduğu gibi 
sosyal bilimlere değer vermesi gerekmez mi? Bu 
konuda neler yapılması gerekir? 
 Mesleği dışındaki konularda üç bin civarında kitaba sahip olan ve 
dünyayı takip etmeye çalışan bir akademisyen olarak sosyal bilimle-
rin öneminin giderek arttığının farkındayım. YÖK Yürütme Kurulunda 
ağırlığın sosyal bilimler alanında çalışan öğretim üyelerinde olduğunu 
bildiğimden üniversiter hayat açısından da bu önemin arttığını görebi-
liyorum. Üniversitemizde sosyal bilimlerin desteklenmesinin maliyeti-
nin çok yüksek ve zor olmadığına inanıyorum. Sosyal bilimler alanında 
çalışan çok değerli birçok öğretim üyemiz var. BAP teşviklerinin dağı-
tımında sosyal bilimler alanı için pozitif  ayrımcılık yapılması, bu alanda 
çalışan bazı öğretim elemanlarımızın kullandıkları oda, mefruşat, elekt-
ronik kaynak problemlerinin giderilmesi ve yönetici atamalarında alan 
dengesinin sağlanması için gereğini yapacağım.

Öğretim üyelerinin yurt dışı tecrübelerini artırmak 
için ne yapacaksınız?
 YÖK’ün verdiği üç aylık yurt dışı desteğinden daha fazla sayıda öğ-
retim üyesinin yararlanmasını sağlayacağım. BAP yurt dışı kongre des-
teklerinin artırılması, yılda iki defa kongre teşviği verilmesi imkânının 
zorlanması, öğretim üyesine kongreye gitmeden önce avans verilmesi 
yapmak istediklerim arasında. Öğretim üyelerimizin yabancı dil bilgi 
düzeyinin artırılması, Avrupa Birliği projelerinden daha fazla yararlanı-
labilmesi için bir destek ofisinin kurulması, TÜBİTAK gibi kaynakların 
kullanılması da öğretim üyelerimizin daha rahat ve daha fazla yurt 
dışına çıkışını sağlayacaktır. 
Üniversitenin sosyal tesis ve hizmetlerini geliş-
tirmek için bir projeniz var mı?
 Evet, bu konuyla ilgili çeşitli projelerim var. Üniversitemizdeki 
sosyal tesislerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Şimdiye kadar 
görev yapan yönetimlerin çalışmalarıyla, üniversitemizde büyük bir 
yapılaşma sağlanmış bulunmaktadır. Ancak 
bu fiziksel mekânların hayat ka-
zanması hem çalışma alanlarının, 
hem de çevrenin bütün boyutla-
rıyla insan faktörü esas alınarak 
düzenlenmesini gerektirir. Bu 
yüzden, bütün kampüslerimizin 
gerçek birer “yerleşke” olması, 
her anı zevk veren, ferah yaşam 
alanları haline getirilmesi, üniver-
sitemiz için geliştirdiğim vizyonun 
önemli ayaklarından birini oluştur-
maktadır.
"Harika Kampüs" konsepti 
paralelinde; 
• Kampüslerimizin yoğun ağaçlandır-
mayla "yemyeşil" hale getirilmesi, 
• Havuzlarla ve çeşitli sanat eser-
leriyle donatılması, 
• Oluşmaya başlayan trafik ve oto-
park sorunlarının kökten çözümü, 
• Alışveriş, spor ve eğlence imkânlarının 
artırılıp yaygınlaştırılması gibi uygulama-
lara önem verilecektir.  Öğretim üye-
lerimiz kampüslerimizde yapılacak yeni 
modern sosyal tesislerdeki açık-kapalı 
kafeterya, çay bahçesi, spor tesisi, fit-
ness, vb. imkânlardan 365 gün aileleriyle 

beraber yararlanabileceklerdir. Ayrıca, şehir merkezinde bir misa-
firhanemiz bulunması gerektiğini, bu misafirhanede öğretim üyele-
rimiz için de sosyal imkânların sağlanabileceğini düşünüyorum.

Selçuk Üniversitesinin Rektörü çarşıda fakülteler-
den uzakta bir binada oturmakta, bunun da yöne-
tim zafiyeti ve hizmetlerin aksamasına sebep oldu-
ğu bilinmektedir. Siz bu konuda ne yapacaksınız?
 Öğretim üyelerimizle yaptığım görüşmelerde dile getirilen bir 
konu. Rektörlüğümüz şehir merkezindeki tarihi bir binada hizmet ve-
riyor, ancak bu bina Üniversitenin çoğu biriminin bulunduğu Alaattin 
Keykubat kampüsüne uzak. Diğer taraftan, Rektörlüğün şehir merke-
zine yakın olması şehirle daha iç içe olmasını sağlıyor. Şehir merkezin-
deki üç fakülte, ilçelerdeki dört fakülte ve meslek yüksek okulların-
daki personel açısından şu andaki merkez binaya ulaşmak daha kolay. 
Ayrıca kampüsteki öğretim üyelerimiz en azından bazı işleri için şehir 
merkezine geldiklerinde rektörlükteki işlerini halledebiliyorlar. Bunun-
la birlikte, özellikle BAP’daki bürokrasiyi azaltıp sıkıntı doğurmayacak 
bazı birimleri kampüse taşıyarak öğretim üyelerimizin rektörlük bina-
sına gelme zorunluluğunu azaltmak istiyorum.

Sonuç olarak ne söylemek isterseniz?
 Birkaç ay sonra yapılacak Rektörlük seçiminin Üniversitemiz için 

hayırlı olacağına, Selçuk Üniversitesinin bu seçim-
den güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Fırsat 

verildiği takdirde, ülkemizin gelişiminden ve 
dünyadaki konumunun güçlenmesinden 
de yararlanarak dünyanın en iyi 500 üni-
versitesi arasına giren bir Selçuk Üniversi-
tesinde çalışma onurunu değerli öğretim 
üyelerimizle beraber yaşamak istiyorum.

Röportaj: Elif MUT
Fotoğraf: Volkan ÇAKIR
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖR ADAYLARI
YARIŞIYOR

Prof. Dr. Remzi ÇETİN ile Söyleşi
REKTÖR ADAYI

Sayın Hocam Selçuk Üniversitesi 
gibi büyük bir kurumu yönetmek 
oldukça zor, sıkıntılı ve yorucu bir 
iştir. Bunu bildiğiniz halde neden 
bu göreve talip oldunuz?
 Ben hayatım boyunca hep zorlara talip oldum, 
kolay bir iş yaptığımı ve hakkım olmayan bir şeye 
kavuştuğumu hatırlamıyorum. Sahip olduğum her 
şeyi kendi alın terimin, yoğun emeğimin bir ürünü 
olarak elde ettim. Yüksek Lisans ve Doktora ça-
lışmalarımı Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamla-
dım. Yedi yıl her hafta İzmir’e gidip-geldim. 15 yıla 
yakın Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yü-
rüttüm. Daha sonra açılmış ancak öğrencisi bulun-
mayan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm 
Başkanı oldum ve faal hale getirdim. 2012-2013 
eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarımızı vereceğiz.

Rektörlük görevi için yeterli dene-
yime ve birikime sahip olduğunuzu 
düşünüyor musunuz?
 Yöneticilik benim son derece yatkın olduğum 
bir alan olup, kendime has metodlar ile bu güne 
kadar fevkalade başarılı oldum. Metod olma-
dan hiçbir alanda başarı sağlanmaz. Yöneticiliğin 
de kendi yöntemleri ve metodları vardır. İyi bir 
yönetici bunları uygular ve başarır. Bir göreve ta-
lip olan kişinin, o görevin gerektirdiği donanıma 
sahip olması gerekir. Başarı için bu temel şarttır. 
Rektörlüğe aday olduğumu açıklarken şu sloga-
nı kullandım: “Bilgi, tecrübe ve birikime dayalı 
hizmet için Rektörlüğe adayım”.  Yaklaşık 15 yıl,  
Konya Milletvekili olarak TBMM’de bulundum. 
Yasama ve denetleme görevim yanında İhtisas ve 
Yurt Dışı Komisyonlarında üye ve başkan olarak 
görev yaptım. Bu görevlerim esnasında Akade-
misyen Milletvekili olarak ziyaret ettiğim ülkelerin 
başta eğitim sistemi olmak üzere çeşitli alanlarda 
incelemelerde bulundum. Eğer kısmet olursa yurt 
içinde ve yurt dışında elde ettiğim bütün birikimi 
ve tecrübelerimi Selçuk Üniversitesi’ndeki Rek-
törlük görevim esnasında kullanacağım.
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Üniversitelerde ders dağılımında ayrıcalık yapıl-
dığı ve bazı öğretim üyelerinin mağdur edildiği 
bilinmektedir. Siz öğretim üyelerine ders dağıtı-
mında nasıl bir yol takip edeceksiniz?
 Bir Anabilim Dalında derslerin,  mevcut öğretim üyeleri arasında 
hakkaniyet prensibine uygun dağılımı tabii ki esas olmalıdır. Üniver-
sitelerde AR-GE önemli merkezlerden biridir. Ülkenin beynidir. Öğ-
retim Üyelerimiz bu beynin hücreleridir. Bizler hem AR-GE yaparız 
hem de bildiklerimizi öğrencilerimize aktararak onları geleceğe ha-
zırlarız. AR-GE ve ders verme çalışmalarımız beraber yürütülecektir.  
Bunun için görevini en iyi yapan en saygın kişidir. Öğretim üyemizin 
saygınlığına gölge düşürtmeyiz. Kimsenin ayrıcalığı yoktur, kimseyi 
kimseye ezdirmeyiz

Üniversitelerde değişik problemlerle sürekli karşı-
laşılmaktadır. Bir meselenin ortaya çıkması duru-
munda rektör olduğunuzda nasıl bir yol izleyecek-
siniz? Üniversitede tek düzelik insan doğasına aykırıdır. 
Problem çözümünde en temel şart problemin oluşma şeklini iyi tespit 
etmektir. Bu, çözümü konusunda sağlıklı bir yol izlememize yol aça-
caktır. Çözümün sıhhati bakımından herkesi dinlemek şarttır. Yönetici 
adil olmak zorundadır. Eğer Rektör olursam; adalet ilkelerini ilk sıralara 
oturtacağım. Hiç kimse mağdur edilmeyecektir.

Genç akademisyen arkadaşların en büyük problemi 
yabancı dildir. Genç akademisyenlerin bu konuda 
önlerini açmak için ne yapmayı düşünüyorsunuz?
 Dil öğretimi lise sonu itibariyle bitmiş olması gerekir. Bir gencin 
üniversite sıralarında hala dil meselesi ile uğraşması gerçekten hazindir. 
Kendi alanlarında iyi bilgi birikimine sahip bazı arkadaşlarımız, yabancı 
dil açısından ciddi güçlüklerle karşılaşmışlardır. Genç akademisyenlerin 
bu açığını gidermek için, üniversitenin imkânları ile ciddi bir alt yapı 
kazandırdıktan sonra o dilin konuşulduğu ülkeye uygun bir süre gön-
dermek gerekir. Böylece akademisyeni uzun süre yabancı dille uğraşır 
durumda olmaktan kurtarmış oluruz.

 Her toplumda sayıları azda olsa dedikodu yapan 
kişiler bulunur. Bu tür davranışlar prim yapmaya 
başlarsa dedikoducuların sayısı 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?
 İlkeli bir yönetici dedikodu kapısını kapayabilmelidir. Herkesin 
kendi sahasında projelerle meşgul olması durumunda öğretim üyele-
ri hem üretecek, hem de maddi durumunu iyileştirecek,  dedikodu-
ların da önüne geçilecektir.

Rektörlerin geniş yetkileri dolayısıyla kimi za-
man bilerek kimi zaman farkında olmadan ve 
bazen de çevrenin etkisi ile bazı haksız, usulsüz 
uygulamalar yaptıkları bilinmektedir. Bunun 
önüne nasıl geçersiniz?  
 İyi bir yönetici etki altında kalmadan çalışanlarla ilgili doğru ka-
rarlar alabilir. Ben de olayın iç yüzüne vâkıf  olmadan herhangi bir 
davranışta bulunmayacağım.

Hiyerarşik yapılanmanın geçerli olduğu kurumlar-
da üst konumlarda bulunanların alt konumlarda-
kileri baskı ve kuşatma altına alıp sıkıntı vermeleri 
yani psikolojik şiddet uygulamaları (mobbing) gü-
nümüzde sıkça görülen yıldırma ve kaçırma yön-
temidir. Bu uygulamanın önüne geçecek misiniz?
 Üniversitelerde idari görevi sona eren kendi çalışmasına devam 
eder. Herhangi bir hareketinden dolayı yıldırma ve kaçırma hareketi-
ne asla müsaade edilmeyecektir. 

Öğretim Üyesi kendisi içinde özerk insandır. Bü-
rokrat gibi muamele görmesi onun performansını 
düşürür. Siz bu konuda öğretim üyelerini rahatla-
tacak çalışma ortamını nasıl değiştirirsiniz?
 Mevlâna “bilim insanlarının toplumdan gerekli ilgi ve saygıyı gör-
mesi gerektiğini” ifade eder. Herkes kendi alanında en yüksek per-
formansla özgür ilmi çalışmalarını yürütsün. Onun enerjisinin gereksiz 
uğraşlarla boşa gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Meslektaşlarımıza 
en yüksek verimli ilmi çalışmaları yapabileceği imkânı ve ortamı hazır-
lamak Rektörün en baş görevi olmalıdır.

Günümüzde sosyal bilimlere fazla değer veril-
mediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üye 
konumundaki Türkiye'nin Batı'da olduğu gibi 
sosyal bilimlere değer vermesi gerekmez mi? Bu 
konuda neler yapılması gerekir? 
 Mesleği dışındaki konularda üç bin civarında kitaba sahip olan ve 
dünyayı takip etmeye çalışan bir akademisyen olarak sosyal bilimle-
rin öneminin giderek arttığının farkındayım.YÖK Yürütme Kurulunda 
ağırlığın sosyal bilimler alanında çalışan öğretim üyelerinde olduğunu 
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bildiğimden üniversiter hayat açısından da bu önemin arttığını görebi-
liyorum. Üniversitemizde sosyal bilimlerin desteklenmesinin maliyeti-
nin çok yüksek ve zor olmadığına inanıyorum. Sosyal bilimler alanında 
çalışan çok değerli birçok öğretim üyemiz var. BAP teşviklerinin dağı-
tımında sosyal bilimler alanı için pozitif  ayrımcılık yapılması, bu alanda 
çalışan bazı öğretim elemanlarımızın kullandıkları oda, mefruşat, elekt-
ronik kaynak problemlerinin giderilmesi ve yönetici atamalarında alan 
dengesinin sağlanması için gereğini yapacağım.

Günümüzde sosyal bilimlere fazla değer veril-
mediğini görüyoruz. Avrupa Birliğine tam üye 
konumundaki Türkiye’nin Batı’da olduğu gibi 
sosyal bilimlere değer vermesi gerekmez mi? Bu 
konuda neler yapılması gerekir?
 Uzun zamandır, kabiliyetli çocuklarımızı teknik bilimlere ve sağ-
lık bilimlerine yönlendirdik. Bu alanlarda gerçekten çok başarılı ça-
lışmalara imza atıyoruz. Ancak, çok girift ve kompleks meselelerin 
iç içe olduğu sosyal problemlerimizi ele alacak, çözüm üretecek 
başarılı sosyal bilimcilere de ciddi ihtiyacımız var. Sosyal bir mesele 
bir matematik problemi çözer gibi çözülemiyor. Dolayısıyla bu alan-
da da keskin zekâlara ihtiyacımız var. Rahmetli Prof.Dr. Mümtaz 
TURHAN ve Prof.Dr. Erol GÜNGÖR gibi sosyal analizleri sağlam 
sosyologlara ihtiyacımız var. Üniversitelerimizde sosyal bilimlerin 
proje yapmalarına zemin hazırlanacak; fen ve sağlık bilimcilerinde 
olduğu gibi parasal kaynak sağlanacaktır.

Öğretim Üyelerinin yurt dışı tecrübelerini artır-
mak için ne yapacaksınız?
 Meslektaşlarımızın dünyada kendi alanlarında yapılan çalışma-
ları görmeleri ve bu çalışmalara iştirak etmeleri; belli bir prog-
ram çerçevesinde bütün meslektaşlarımızın yurt dışındaki saygın 
üniversitelerde ilmi birikimlerini ve tecrübelerini artıracak şekilde 
bilimsel faaliyetlere katılmaları gerekir. Bu konuya önemli bir pa-
rasal kaynak sağlanacaktır.

Üniversitenin sosyal tesis ve hizmetlerini geliş-
tirmek için bir projeniz var mı?
 Eğitimi ve entelektüel birikimi ile meslektaşlarımızın yaşam koşulla-
rını çok önemsiyorum. Kendi seviyeleri ile mütenasip bir yaşam alanına 
sahip olmalarını sağlayacak planlamalar yapmalıyız. Apa Barajı Sosyal Te-
sisleri imkânları artırılarak mensuplarımıza daha faydalı hale getirilecek-
tir. Ayrıca belediyelerimiz ve Milli Emlak ile görüşülerek arsa üretilmesi 
sağlanıp, hafta sonları ve günübirlik piknik alanları ihdas edilecektir. Hem 
öğrencilerimizin hem de meslektaşlarımızın rahatlıkla faydalanabileceği 
ücretsiz spor alanları üretmek hedeflerimiz arasındadır. 

Selçuk Üniversitesinin Rektörü çarşıda fakülte-
lerden uzakta bir binada oturmakta bunun yöne-
tim zafiyetine ve hizmetlerin aksamasına sebep 
olduğu bilinmektedir. Siz bu konuda ne yapacak-
sınız?
 Üniversitemizin Alaaddin Keykubat Kampüsünün içinde de bir 
Rektörlük Binası faal olarak bulunduğu için, Rektörlük Makamının ça-
lışmalarının burada sürdürülmesi daha faydalı ve verimli olabilir. Böy-
lece meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her zaman 
Rektöre kolayca ulaşabilirler. 

Sonuç olarak ne söylemek istersiniz?
 Eğer kısmet olursa, şeffaf, istişareye önem veren, herkesin katı-
lımcı olacağı, ortak akla dayanan bir yönetim sergileyeceğim.Teknik, 
Sağlık ve Sosyal bilimler alanında Üniversitemizi İhtisas Üniversitesine 
dönüştürmeliyiz. Üniversite-Sanayi işbirliği için her çeşit düzenleme-
yi yapmalıyız. Mensuplarımızla müzakere ederek sağlık alanında na-
sıl yeni faydalı düzenlemeler yapılabilir, bunları birlikte planlayacağız.
Üniversitemizin dünyadaki ilk 100 üniversitenin arasında yer almasına 
gayret edeceğiz, fakat ilk 500’e kesinlikle girmemiz gerekir. Kemiyet 
bakımından en büyük olan Üniversitemizi keyfiyet bakımından da en 
üste çıkarmalıyız.  Üniversitemiz için en faydalı ve verimli olan bir so-
nucun alınmasını temenni eder, herkese selam ve saygılarımı sunarım.

Röportaj: Ahmet ÇAKIR
Fotoğraf: Volkan ÇAKIR
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İSTANBUL, İLK KEZ
DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KONGRE VE FUARI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İş sağlığı ve güvenliği konularının ele alındığı 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşecek. Çeşitli ülkelerden Bakanlar, uluslararası otoriteler, devlet adamları ve ilgili sektör temsilcileri İstanbul’da bir araya gelecek.  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği işbirliği ile 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Kongre’de, 3 ana oturum, 6 teknik oturum, 31 sempozyum, poster sunumları, uluslararası 
film ve multimedya festivali ile teknik ve sosyal turlara yer verilecek. Kongreye paralel olarak gerçekleştirilecek fuarda katılımcılar, iş sağlığı 
ve güvenliği konularındaki ürün, malzeme ve hizmetleri sergileme fırsatı bulacak.

“Bu Fırsat İyi Değerlendirilmelidir”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çe-
lik, ‘Sağlıklı ve Güvenli Bir Gelecek için Küresel 
Güvenlik Kültürünü Oluşturalım’ parolasıyla 
düzenlenen kongrenin, iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerine, devlet yöneticilerine, tek-
nik personele, işçi ve işveren örgütlerine, sağ-
lıklı  ve güvenli çalışma ortamının sağlanıp, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini 
için bulunmaz bir fırsat yarattığını vurguladı. 
Çelik, kongre ile eş zamanlı olarak düzenle-
necek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı’nda, 
ilgili tüm kurum ve kuruluşların hizmet ve 

ürünlerini sergileyebilmek için önemli bir ze-
min oluşturacağını da söyledi. Çelik, “Kongre 
kapsamında düzenlediğimiz Çalışma Bakanla-
rı Zirvesi’ne ise 99 ülkeyi davet ettik. Katılan 
Bakanlar ile zirve sonunda 2008 yılında imza-
lanan Seul Deklarasyonu’nu destekleyen İs-
tanbul Deklarasyonu’nu imzalayacağız” dedi. 

Güvenlikte yeniliklere zemin oluşturacak
Kamu ve özel sektör yöneticileri, işçi ve iş-
veren temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği pro-
fesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanan 
kongre; katılımcıların bilgi alışverişinde bulun-
malarına uygun ortam oluşturarak, meslek 
hastalıkları ve iş kazalarını önlemede yeni fi-
kirlerin ortaya çıkmasını sağlayacak.

Birbirinden çarpıcı konu ve konuşmacılar ile 
sektörün nabzını tutacak olan oturumlarda, 
çalışanların refah ve iş verimliliğini artıracak 
güvenli çalışma ortamı yaratma konuları ele 
alınacak.

19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 
Fuarı Hakkında
• 8 bin metrekare  alan üzerinde 5 gün sü-
reyle gerçekleşecek olan 19. Dünya İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kongre Fuarı’na 120 farklı ülke-
den yaklaşık 200 katılımcı firma ve 20 bin zi-
yaretçi bekleniyor.
• İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı’nda iş güvenliği 
malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenli-
ği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçüm-
leme teknolojileri ve dedektörleri, yükleme-
boşaltma-kaldırma-stoklama ekipmanları, 
çevresel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri 
üreten ve pazarlayan ulusal ve uluslararası fir-
malar yer alacak.
• İkon Events’in organize ettiği fuarda,  iskele 
kurularak, tırmanma ekipmanları sergilenecek. 
Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlü-
ğü (İSGÜM) tarafından alana araçlar getirilerek 
isteyen katılımcılara tarama yapılacak.

19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı, 11 -15 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, sektörün önde gelen sivil 
toplum kuruluşları işbirliğiyle düzenlenecek olan İSG Kongresi ve Fuarı; kamu ve özel sektör yöneticileri, 
işçi ve işveren temsilcileri ile iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini, İstanbul’da buluşturacak. 
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    Farkındalık, zihnin gelişmesi ve genişleme-
sidir. Farkında olarak birçok olumsuz davra-
nışı değiştirmek mümkündür. Sadece kendi 
içine yapılacak kısa yolculuklar bile birkaç 
hafta içinde birçok sıkıntıyı yok eder. 
  O hizmetkar bilinçaltıdır. Kişi kendinin, 
duygularının, düşüncelerinin farkında olabilir. 
Ama bilinçaltının çok az farkındadır. 
  Bir kişi kendini düşündüğü zaman bilinçli ak-
lını düşünür. Farkında olduğu bilinçli aklıdır. 
Eylemleri yöneten, kararları veren akıl. Ama 
esas farkında olunmayan büyük parça bilin-
çaltıdır. Bilincin birçok eylemi bilinçaltı ta-
rafından yönetilir. Gerçek “ben” odur. Onu 
anlamadan kendinizi anlayamazsınız. 
  Birçok kişi kendini bulmak için dünyayı gezer. 
Ama o aranan “ben” geziyle bulunmaz. Ne 
yatağın altındadır, ne de kapının arkasında. 
Dışarıda değil içerdedir. Teorik olarak özgür 
irademiz vardır. İstediğimiz her türlü kararı 
alma gücümüz vardır. Bu kararları uygulama 
potansiyelimiz vardır. Ama bilinçaltının gücü 
ve arzuları bunların çoğuna izin vermez. İste-
sek de yapamayız. Sabah hava yağmurlu ve 
soğuksa canımız yatakta kalıp işe gitmemeyi 
ister. Ama bilinçaltı işi kaybetmekten korku-
yorsa hemen kalkar, giyinir ve gider. 
 Alkolik içkiyi bırakmayı arzu eder. Karısının 
ona iğrenerek bakması, yaşamının her gün 
aşağı doğru gitmesinden üzgündür. Ama tüm 
bilinçli arzusuna rağmen içmeye devam eder. 
Şişman zayıflamayı ister. Zayıflayınca kendini 
çok daha iyi hissedeceğini bilir. Ama bir türlü 
yemesini kontrol edemez. 
  İnsanlar bilinçleriyle birçok kararlar verirler. 
Ama bilinçaltı kabul etmez. İçerisi itiraz eder 
ve izin vermez. Bilinç birçok şeye karar vere-
bilir. Mantık yürütür. Nedenlerini bulur. Plan 
yapar. En yararlısının ne olduğunu bilir. Ama 
bilinçaltı rıza göstermezse eli ayağı bağlı kalır. 
Güç bilinçaltındadır. Enerji bilinçaltındadır. 

En güçlü irade bile onu yenemez. Tabii ki bir 
iki gece alkolik ayık kalabilir. Şişman 3-5 gün 
diyet yapabilir. Bilinçaltı anlayışlı anne-baba 
gibi çocuğuna 3-4 gün müsamaha gösterir. 
Ama bilinçaltının kendi değişmedikçe alış-
kanlıklar sürmeye devam eder. İrade sadece 
yüzeye bir çentik atabilir. 
  Bilinçaltı nasıl programlanmışsa öyle çalışır. 
Bir bilgisayar gibi. Hangi programı yüklerse-
niz o programın sınırları içinde çalışabilirsiniz. 
Bu programlar biz farkında değilken yerleşir. 
Biz doğruyla yanlışı ayırt etme gücüne sahip 
olamadan önce yerleştirilir. Örneğin sinirli 
bir anne çocuğuna bağırır. “ Sen zaten hiç-
bir şeyi doğru yapamazsın”. “Senin her şeyin 
yanlış”. Bu çocuk büyüdüğünde de başarı-
sızlığa programlanmıştır. Çünkü annesinin 
bağırdığı yaşlarda henüz bilinçli aklı gelişme-
miştir. Bu olumsuz telkinleri sansür edemez. 
Bilinçaltı hepsini gerçek olarak kabul eder. 
Ve bu inancı yerleştirir. “Ben hiçbir şeyi doğ-
ru yapamam”.    Bilinçaltının 
değerlendirme yeteneği 
yoktur. Her fikri doğru ola-
rak kabul eder. Yüklenen 
programları reddetme 
gücü yoktur. Bilinçaltına 
yerleşen her fikir inanç olur, dav-
ranışa yansır. Eğer çocukken bu 
program yerleşmemiş olsa erişkin oldu- ğ u 
zaman  böyle bir sözü reddedecektir. İnancı 
haline getirmeyecektir. 
   Bilinçaltı bilincin izin verdiği telkinleri ka-
bul eder. Bilincin inandığı telkini kabul eder. 
Ama sonradan bilinç kararını değiştirmek 
ister. Ama ilk fikir bilinçaltına  kazınmışsa 
değişmez. Yani zihnin iki parçası ayrılmaya 
başlar. Bilinçaltı fikirler hakim olur. Bundan 
sonra bilinç ne isterse istesin bilinçaltının 
kontrolü altındadır.
  Bilinç ne yapar? Her yeni fikri inceler. Daha 

önce kabul edilmiş fikirlerle mukayese eder. 
Bilinçaltına yerleştirmeden önce doğruluğu-
nu kontrol eder. Bir kez bilinçaltına geçerse 
artık kalıcı olur. Gerçek doğru olur. Artık bu 
yerleşen fikir sonradan gelen yeni fikirleri 
kontrol eden fikir olur. Ama bu önceden ka-
bul edilmiş fikirler yanlışsa ki çoğu yanlıştır: 
O kişinin gerçeğiyle uyuşmaz. Ama bilinçaltı 
bunu bilemez, ona göre orada yerleşik fikir 
onun doğrusudur. Gerçekte doğru olan bir 
fikir bu nedenle bilinçaltı için yanlış kabul 
edilecektir. Yarı doğrularla dolu karmaşık bir 
çöplük. Yanlış korkular, mantıksız öfkeler, 
önyargılar… Hepsi bu bilinçaltının oluşum 
yıllarında birikir. 
  10 yaşına gelene kadar bu yanlış program-
lanma tamamlanır. Yanlış inançlar, itikatlar, 
yobaz fikirler, yanlış algılar, saplantılı fikirler 
etraftan satın alınır ve bilinçaltına yerleşir. 
Tüm buradan anlaşılan nedir? Değişmek is-
tiyorsak bilinçaltını değiştirmemiz gerekir. 
Bunu başarınca bilinçli enerjimizi kullanmaya 
başlayabiliriz. Arzu ve hedeflerimize bilinçli 
gücümüzle ulaşırız. Sağlık, mutluluk ve kali-

teli yaşam. Hepsi bilinçli tercihlerimizle 
oluşur. Ama hangi bilinçli tercihle? Bilin-

çaltının karışmadığı bilinçli tercihle. 
 

Zihninizi değiştirirseniz mutlu yaşarsı-
nız. 

 

ZİHİN
İKİ PARÇADIR
Çoğu insan otomatik yaşar. Sahip oldukları potansiyelin farkında 
değildir. Gizli bir gücün bir gün kendisini kurtarmasını bekler. Si-
hirli bir değnek bir gün yaşamlarını değiştirecektir. Ama günler 
geçer. Bu hayal gerçekleşmez. Çünkü bilmezler. O aradıkları sihirli 
güç kendi içindedir. İtaatkâr bir hizmetçi gibi sahibinin emirlerini 
beklemektedir. Dile benden ne dilersin demek için çırpınır. İstenen 
her şeyi vermeye hazırdır. Sır anlamakla çözülür. Bu gücün içinde 
olduğu anlamak ve o hizmet kara gereken emirleri vermekle. 

NİLGÜN YAMANER
UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN
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YAZARAK
DÜŞÜNÜYORUM…

Yiğidim, Aslanım…

SİNEM BABUCCİ

Yaz mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde içinde 
bulunduğum kasvetli ruh hali için havaları bahane edememek ne kötü. 
Hep böyle değil midir? Yaşadıklarımızın sebebini ikinci, üçüncü şahıs-
lara atfetmek üzerimizdeki yükü atmaktır. Yanlış anlamayın bu aslında 
benim tarzım değil; bir genellemeye uyup, “Keşke yapabilseydim” diye 
düşünüyorum… Her şey ne kadar kolay olurdu!

Oğuzhan emeklemeye başladığı dönemlerde her 
çocuk gibi düştü, kalktı, çarptı; ağladı doğal ola-
rak. Geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinde 
“Ah kapı acıttın Oğuzhan’ı” cümlesiyle çocuğun 
ağıtının durdurulduğu bu duruma ısrarla, “Oraya 
çarpmak Oğuzhan’ın hatası, kendi dikkatsizliğinin 
sonucunu kapıya yükleyemez” açıklamasını geti-
rirdim. Emin olabilirsiniz ki bu küçük çocuğuma 
acımasızca yapılmış bir açıklama değil, bence 
doğru olan; aynı zamanda zor da olduğunun far-
kındayım. Yaşadıklarımızın sebeplerini başkaların-
da aramak hep kolay olandır. Ateist insanın dedi-
ği gibi; “Keşke sizin gibi inanabilseydim o zaman 
her şey çok kolay olurdu”… Çünkü inanan insan 
yaptığı sorgulamanın içinden çıkamadığında “Ya-

radanın takdiri” der ve bu tevekkül onu rahatlatır. 
İnanmak ne büyük bir nimet di mi? 
Yaşadığım pek çok şeyde “Ben ne yapmalıyım” diye 
düşündüm, hiçbir şartı, durumu kendime, yaptık-
larıma, yaşadıklarıma bahane etmedim. Babam öl-
dükten birkaç yıl sonra yaptığı yanlış bir hareket 
için, “Ama benim babam öldü” diyen kardeşime, 
“Ama annen sağ. Kaldı ki annen de olmayabilirdi” 
açıklamasını yaptım. Yakın zamanda çok sevdiğim 
bir arkadaşımla bunu paylaştığımda, “Babasının ol-
maması Uğur’u haklı çıkartmaz. İnsanların babaları 
ölüyor, anneleri de ölüyor” dedim. Evlat acısı yaşa-
mış arkadaşım ders gibi bir cümle kurdu; “İnsanla-
rın evlatları ölüyor!”  İnsanın yaşayabileceği en ağır 
acı bile hiçbir yanlışa kalkan olamaz, olmamalı.

Akşam yemeği için arkadaşıma gittiğim bir gün, 
odadan içeri girip TV’deki “13 ŞEHİT” yazısını 
gördüğümde dondum kaldım. 13 vatan evladı, 
baba ocağından asker ocağına davul zurnay-
la uğurlanmış 13 yiğit… Sadece 13 eve değil, 
Türkiye’nin yüreğine düştü o acı. Siyasi ve sos-
yolojik boyutuyla ilgili de söyleyecek cümlelerim 
olmasına karşın bugün burada yazmak istediğim 
o değil. O anneleri, babaları, eşleri, evlatları ko-
nuşalım istiyorum. Bu acının büyüklüğünü düşü-
nün istiyorum. Gazetecilik yaptığım dönemde bir 
şehit cenazesine katıldım. Şehit Pilot Üsteğmen 
Mustafa Çuhadar’ın cenazesini. Mesleğin zor olan 

yanlarındandı; içimin sızısı, gözümün yaşıyla elim-
deki fotoğraf  makinesini kullanmak düşüyordu 
bana. O zamanlar bebek bekleyen eşi, kızı, ai-
lesi… Konya ordaydı! Silah arkadaşları en büyük 
mertebeye ulaşmış üsteğmene selam duruyorlar-
dı. Biz sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz, geride bı-
raktığınız emanetlerinizin hakkını nasıl ödeyeceğiz 
bilmiyorum. Özellikle mübarek Ramazan Ayını 
yaşadığımız şu günlerde ettiğimiz dualarımızda 
şehitlerimizi ve yakınlarını unutmayalım inşallah.
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MUTLULUĞUN;
UMUDUNDA SAKLI
Hiç, kanadı kırıldığı için, uçamayacağını düşünüp pes eden bir kuş 
gördünüz mü siz? Ya da, misinanın ucunda can vereceğini bildiği 
halde, çırpınmasına son veren bir balık?  
   
Geceler gündüzleri kovalıyor, gözyaşları kahkahaları… Her kayıp, yeni konukları beraberinde getiri-
yor ve her yıkıntı, bize hayatın karşısında daha güçlü durmayı öğretiyor…
  Bir bebek masumiyetinde, kaderin cilveleriyle, hayatın hızına yetişmek için koşuşturmalarla 
geçiyor günlerimiz… Telaşlı, meraklı, bitkin; umutlu, mutlu ve bazen de tedirgin. Beklentilerimiz 
doğrultusunda attığımız adımlar, bazen zirveye çıkartıyor bizleri, bazen de en kuytu mecralarda 
ağırlıyor, hayal kırıklıklarına sürüklüyor… Karanlıklarına güneşi getirebilenler ve pes etme düşün-
cesine fırsat vermeksizin mücadele edebilenler, yüzlerine tebessümü kondururken;  tozun top-
rağın arasında, sessizliğine bürünüp, kendini çaresizliğine terk edenler kaybediyor bu savaşı…
   Bazen kaçırılmaya çalışılan gözlerin içine bakıyoruz, suskunluklara rağmen,  gözler konuşsun 
diye… Bazense acemiliğimize rağmen biz küçüklere düşüyor sizlerle neşeyi tanıştırabilmek. Ka-
ramsarlık değil, umut bu. Hayat felsefende, umudunu barındıracak;  mutluluğunu yarınların gibi 
bekleyeceksin. Hani, hayat sahnesinde ne yazıldıysa onu oynuyoruz ya, replikler dolanıyor ba-
zen, gönlümüz sürçüyor ve bu hayat oyununu yanlış oynuyoruz. Ama bunlara rağmen, hatalarına 
perde çekip oyunu kurtarmayı başarabilen almaz mı en kuvvetli alkışı?
   Sanıyoruz ki, bu zorlu yolculukta, gözümüzden damladı mı iki yaş kurumayacak bir daha… 
Belki de sen silmelisin gözyaşlarını; yüzüne kocaman bir tebessüm yerleştirip, sana söyledikle-
rimi sen söylemelisin ağlayanlara. Gözyaşlarına inat. En başta da, gülmeyi sevmelisin, ağlatmaya 
çalışanlara inat...
“Gözyaşının bile görevi varmış…
Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış...”
Hz. Mevlana…

HİÇ AÇ KALDINIZ MI?
 Geçen akşam, iftar sofrasını hazırlayıp topun patlamasını beklerken gözüm televizyondaki ha-
bere takıldı. Somali ve diğer Afrika ülkelerinde kuraklıktan dolayı açlık ve susuzluktan kırılan in-
sanlardan bahsediyordu. Bizler soframızdaki çeşitli yiyecekler arasında tercih gezintisi yaparken, 
o insanların hele bebeklerin çaresiz gözlerle etrafa bakıp, açlık ve susuzluktan ölmeleri, mutlaka 
hepimizi çok etkiledi… Bir annenin, 24 saat içerisinde 4 çocuğunu kaybetmesi hangimizi üzmez ki? 
Peki, ya bu aç insanlar sadece Somali de mi? Elbette ki hayır...  Ülkemizde ve dünyanın her yerinde 
açlık sebebi ile ölen insanlar var. Bu insanları bulup yardım eli uzatmak bizim görevimiz, hele Rama-
zan gibi mübarek bir ayda… Dünyanın dört bir yanındaki yardıma muhtaç olan insanlara el uzatan 
devletimiz, yardım kuruluşlarımız ve yardım sever halkımız var. Ve bu yardımlarla ilgili düzenlenen 
kampanyalar var… Bunlardan birisi sizlerin de bildiği gibi sms yoluyla yardım. Ben buradan genç 
arkadaşlarıma sesleniyorum. Elimizden bir türlü düşmek bilmeyen cep telefonlarıyla her gün mesaj-
laşıyoruz. Ve biliyoruz ki özünde hiçbir şey olmayan cümlelerle geyik muhabbeti yapıyoruz. Şimdi 
istiyorum ki çorbada bizimde tuzumuz bulunsun. Efendimiz (s.a.v)’in  ‘Komşusu aç iken tok yatan 
bizden değildir’ evrensel  hitap ve buyruklarını daima hatırlayalım...  Unutmadan...

Somali'ye 5 lira yardım için: 

AFRİKA yaz 5601 - (Diyanet) 
AFRİKA yaz 2868 - (Kızılay) 
AFRİKA yaz 3072 - (İHH) 
ACLIK yaz 5777 - (Kimse Yok Mu?)

ELİF AYDEMİR

İKİZ KÖŞE
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ YAZARLARI

ZEYNEP AYDEMİR
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NERDE O ESKİ
YEŞİLÇAM FİLMLERİ?

Yazdığım yazılarda duygusallığın az olduğunu düşünmüyorum. 
Duygusallık insanların zayıf noktasıdır ve bence beslenmesine ge-
rek yoktur. Şunun altını çizmek isterim duyguların değil duygu-
sallığın beslenmesinden yana değilim. İnsan duygularının kölesi 
olduğu zaman duygusallaşıyor ve yönetim mantıkla duyguların 
yaptığı koalisyondan çıkıp, duygusallığın egemenliğine geçiveri-
yor, hal böyle iken de insan farkına bile varmadan duygularıyla 
hareket etmeye başlıyor ve insan mantıktan uzaklaştıkça yanlış 
kararlar almaya daha eğilimli hale geliyor.GÜLSÜM  YARTAŞ

Yazdığım yazılarda duygusallığın az olduğunu 
düşünmüyorum. Duygusallık insanların za-
yıf  noktasıdır ve bence beslenmesine gerek 
yoktur. Şunun altını çizmek isterim duygula-
rın değil duygusallığın beslenmesinden yana 
değilim. İnsan duygularının kölesi olduğu 
zaman duygusallaşıyor ve yönetim mantıkla 

duyguların yaptığı koalis-
yondan çıkıp, duygusal-
lığın egemenliğine geçi-
veriyor, hal böyle iken 
de insan farkına bile var-

madan duygula-
rıyla hareket 

etmeye başlıyor ve insan mantıktan uzak-
laştıkça yanlış kararlar almaya daha eğilimli 
hale geliyor. Böyle düşünen biri olarak nerde o 
eski Yeşilçam filmleri diyebiliyorum. Sinema say-
fasının yazarı Sayın Cenk Taşbaşlı demiş ki eski 
Yeşilçam filmlerini arayanlar oradaki duyguları 
arıyorlar aslında (bu arada dergi çıkmadan önce 
hocanın yazısının sadece ilk paragrafını okuya-
bildim.)bu sözü her ne kadar bana söylememiş 
olsa da yorum yapmak istedim.’Tabi ki orada-
ki duyguları arıyor insanlar.’ O zamanlarda, o 
filmlerde aşk aşkmış, merhamet merhametmiş, 
sevgi sevgiymiş. O filmlerde diye ekliyorum çün-
kü o filmlerin çekildiği zamanlarda da mutlaka 
menfaat için yaşanan duygular vardı ama yine de 

günümüzdeki kadar acımasızca ve hoyrat-
ça kullanılmıyordu diye düşünü-

yorum. İnsanlar o zaman-
larda yâda şimdi asıl, o 

filmlerdeki samimi 
duyguları arıyor. 
Günümüzde ise 
bu ve bunlara 
benzer duygu-
ların hepsinin 
arkasından bir 
menfaat mutlaka 
çıkıyor. 
Yaşadığımız za-
manda fark ettir-
meden ilişkileri bir 
incelerseniz şunlara 
şahit olabilirsiniz. İliş-
kileri yeni başlayacak 
bir çiftin ilk günlerde 
birbirlerine olan me-
safesi, saygısı, daha 
sonraki gelen günler-
de ortadan ivedilikle 
kalkıyor. Sonra aşk 

sözleri havada uçuşuyor. Kız zannediyor ki sevgi-
lisi yirmi dört saat onu düşünüyor. Erkek ise sev-
gilisinin yanından ayrılalı daha beş dakika olmasına 
rağmen yanından geçen ilk güzel ve çekici bayanın 
peşine düşüp aynı baş döndürücü sözleri ona da 
sarf ediyor. Ya da erkek daha duygusal olup, kızın 
çok umurunda olmayabiliyor. Tabi ki bu normal 
ilişkiler yok anlamına gelmez. Bizim nesil olarak 
şanslıyız ki bizim zamanımızda yaşananlar bu ka-
dar da dejenere olmamıştı.
İzlediğim bir eski Yeşilçam filminde bir sahne 
beni çok etkilemişti. Kız ve erkek birbirlerini 
seviyor ama ayrılmaları gerekiyor ve ayrılıyorlar 
yıllar sonra tekrar karşılaştıklarında oğlan kızı 
eve bırakıyor ve kıza hala sevgi dolu gözlerle 
bakıyor kız ise ‘o da seviyor olmasına rağmen’ 
gitmesini istiyor. Oğlan geri dönüp gidecekken 
kız oğlana kalmasını söylüyor.’Biraz daha kal, 
biraz daha göreyim seni’ diyor. Ve evlerinin 
bahçesinde bir süre daha oturup birbirlerine 
baktıktan sonra ayrılıyorlar.
Bugün eski bir arkadaşınıza ya da, eski sevgilinize’ 
kal biraz daha göreyim seni ‘deseniz siz samimi 
duygularla söyleseniz bile kim bilir karşınızdaki 
bundan ne farklı anlamlar çıkaracaktır. İnsanlar 
sadece sevmeyi, sadece aşkı bilemiyor, karşı-
dan safça duygusal bir yaklaşım gördüyse bunu 
kullanmak isteyebiliyor. ‘Nerde o eski Yeşilçam 
filmleri’ Bu klişe cümleyi bu yazı da yerli yerinde 
kullandığımı düşünüyorum.
Duygusallık insanı insan yapan özelliklerden 
biri de olsa, her şeyin olduğu gibi duyguların-
da israf  edilip, boşa tüketildiği bir çağda ben 
yine de duygusallığımızı beslemeyelim diyo-
rum. Yazımın girişinde de söylediğim gibi bu 
bizim zayıf  tarafımız.
Unutmayın herkes sizi hak etmiyor olabi-
lir. Umarım hayat sizi daima sizi hak eden-
lerle karşılaştırır.  
İyi Bayramlar.
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TEKNOVİZYON
LG OPTIMUS BIG
LG'nin karşımıza ilk olarak geçtiğimiz ayın sonlarında çıkan, Android işletim sistemli 
üst seviye akıllılarından Optimus Big, Temmuzda satışa sunuluyor.
Modelin teknik özellikleri şöyle:
•4.3-inç'lik (800×480) dokunmatik NOVA ekran   •1GHz hızında çalışan çift çekir-
dekli işlemci   •5MP arka kamera (LED Flaş/Oto. odaklanma) +video görüşmelere 
yönelik ön kamera   •3G, Wi-Fi, Bluetooth bağlantıları; GPS   •Android 2.2 işletim 
sistemi (2.3'e güncellenecek)
Dediğimiz gibi yarın itibarı ile raflardaki yerini alacak olan modelin ilk durağı G.Kore. 
İlerleyen haftalarda da diğer pazarlardaki yerini alacak. Fiyat bilgisi verilmiş değil.

CYBER-SHOT DSC-HX100V 
Kullananlar HX100V’nin kullandıkları edilen en iyi süper zum makinelerden bir tanesi oldu-
ğunu dile getiriyor. Mükemmel fotoğraflar çektiği dile getirilen HX100V’nin 1080p video 
performansının da sınıfının en iyilerinden olduğu dile getiriliyor. Sezgisel odak, zum halkası 
gibi bileşenler editörlerin beğenisini kazanırken dahili GPS modülü de takdirlerini topluyor. 
Ancak dahili GPS özelliği açık tutulduğunda batarya ömrünün yüzde 25 oranında azaldığını 
da dile getiriliyor. Dijital fotoğraf  makinesinin çeşitli olumsuz yanları arasında ise RAW çekim 
modunun yoksunluğu ve katlanabilen ancak döndürülemeyen LCD ekran gösteriyor. 

MOTOROLA DROID X2
Motorola'nın Android işletim sistemli modellerine ayırdığı Dro-
id ailesinin yeni tepe seviye akıllısı olacak Droid X2'nin teknik 
özellikleri kısmen belli oldu. Tasarım bazında selefi ile aynı çiz-

ginin korunduğu modelin motor gücü ise ciddi bir takviyeye 
sahne olmuş. Şöyle ki cihazda Nvidia'nın çift çekirdekli ve 

1.2GHz hızında çalışan Tegra 2 yongasına yer verilecek. 
Keza ekranı da 4.3-inç'lik büyüklüğe ve qHD (960×540) 

çözünürlüğe sahip. RAM'in ne kadar olduğu belli değil 
ama PocketNow'a göre 768MB'a yükseltilmiş olması 

olası. 8MP'lik kamerası 720p yani HD çekim yapa-
biliyor fakat fiziksel bir kamera tuşuna maalesef  

sahip değil. HDMI yuvası gibi önemli bir artı ba-
rındıran modelin Android sürümü ise ya 2.2 

'Froyo' ya da 2.3 'Gingerbread' olacak.

SONY WALKMAN W8
Sony Ericsson, Android işletim sistemi ile ge-
len ilk müzik telefonunu tanıttı.
Bir zamanların efsanesi Walkman serisinin en 
yeni üyesi olacak olan W8'in teknik özellikleri 
şöyle sıralanıyor:
•Android 2.1 'Eclair' işletim sistemi
•600MHz hızında işlemci
•3-inç'lik (320 x 480) kapasitif  formda do-
kunmatik ekran
•99.0 x 54.0 x 15.0 mm; 104 gr
•128MB dahili hafıza+microSD (+16GB)
•3.2MP kamera
•3G, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS bağlantıları
•Müzikçalar, radyo, 3.5mm kulaklık jakı
Önyüklü Google servisleri, sosyal ağ siteleri 
ile bütünleşik yapı
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LENOVO IDEAPAD P1
Ne iPad’i ne de Honeycomb tabletleri beğenen, masaüs-
tü veya dizüstü bilgisayarlarında kullandığı işletim sistemi-
ni tabletlerinde de kullanmayı tercih edenler için Lenovo 
yepyeni bir seçenek sunuyor. 10.1 inç’lik IdeaPad Tablet P1 
Windows 7 işletim sistemiyle çalışıyor. 1.5 GHz hızında ça-
lışan Intel işlemci, 1280 x 800 çözünürlüklü kapasitif  dokun-
matik ekran, 2 GB DDR2 bellek, 64 GB’lık SSD depolama 
alanı, dahili Bluetooth / 3G / Wi-Fi, USB 2.0 konnektörü, 
microSD kart yuvası ve dok istasyonu IdeaPad P1’in başlı-
ca özelliklerini oluşturuyor. Cihazın önünde 2 megapiksel-
lik bir web kamerası yer alıyor. 14.5 mm’lik kalınlığa sahip 
olan bu tablet kalemle veri girişini de destekliyor. Gümüş 
gri veya klementine turuncu renk seçenekleriyle gelen bu 
tablette yer alan iki hücreli batarya altı saate kadar kullanım 
ömrü sunuyor. Henüz fiyat bilgileri açıklanmayan bu table-
tin 2011’in son çeyreğinde çıkması bekleniyor.

TOSHIBA COSMO F750 3D
Toshiba en yeni 3D dizüstü bilgisayarı Qosmio F750 3D’yi tanıttı. Toshiba’nın 
gözlük gerektirmeyen 3D ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarı olan F750 3D’de 
görüntüyü sağ ve sol göz arasında ayıran merceksel ekran bulunuyor. 15.6 inç’lik 
Full HD LCD panel, başınızı oynatsanız bile 3D efektlerini görmenize olanak sağ-
layan akıllı göz takip teknolojisi gibi ilgi çekici özelliklere sahip olan Toshiba Qos-
mio F750 3D’de 2.0 GHz’lik Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GT 540M grafik 
işlemci, 6 GB DDR3 bellek ve Blu-ray XL sürücü bulunuyor. Sözünü ettiğimiz Blu-
ray sürücü yeni, süper kapasiteli 128 GB’lık diskleri yazma yeteneğine sahip. Bunun 
yanı sıra aynı Blu-ray oynatıcı 2D ve 3D Blu-ray filmleri oynatabiliyor, 2D DVD’leri 
ise 3D’ye dönüştürüp çalabiliyor. 640 GB kapasiteli 5400 rpm sabit disk sürücü ba-
rındıran Qosmio F750 3D’de Harman Kardon hoparlör, HDMI portu, WiFi b/g/n, 
Bluetooth 3.0+HS, bellek kartı okuyucu yer alırken üç adet USB 2.0 ve bir adet USB 
3.0 portu da bulunuyor. Toshiba’nın göz takip sistemi HD çözünürlük destekli web kamerasının 
yardımıyla kullanıcının yüzünü tanımlıyor, sonrasında da merceksel film arkasındaki sağ ve sol göz pik-sellerinin pozisyonunu ayarlıyor, kullanıcının 
pozisyonuna göre üç boyutlu görüntüyü çeviriyor. Aynı anda iki ve üç boyutlu görüntüleri gösterebilme imkânına sahip olan bu cihaz böylelikle bir 
pencerede üç boyutlu filmi oynatırken bir taraftan da iki boyutlu Excel dokümanını düzenlemenize olanak sağlayabilir. Ne yazık ki, izleme sistemi çoklu 
görüş noktalarını işleyemediği için, sözünü ettiğimiz sistem sadece tek bir kullanıcı tarafından kullanılabilir.

APPLE MACBOOK AIR
Apple ultrataşınabilir bilgisayarı MacBook Air’ı Intel’in 2011 
model Sandy Bridge işlemcileriyle ve hâli hazırda MacBook Pro 
ve iMac’te bulunan yüksek hızlı Thunderbolt portuyla güncel-
ledi. OS X Lion ile çalışan yeni MacBook Air’lar yine 11.6 ve 
13.3 inç’lik seçeneklerle geliyor. Seleflerinin tasarımını koruyan 
bu yeni MacBook Air’larda arkadan aydınlatmalı klavye yeni-
lik olarak göze çarpıyor. 11.6 inç’lik MacBook Air iki standart 
konfigürasyonda geliyor. Bunlardan ilki 999$’lık ABD satış fiya-
tına sahip olan 1.6 GHz Core i5 işlemcili, 2 GB RAM, 64 GB 
kapasiteli SSD sürücü barındıran model. 1199$’lık diğer model 
ise 1.6 GHz’lik işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB kapasiteli SSD 
sürücüyle geliyor. 1366 x 768 çözünürlüklü ekran standart, bu-
nun yanı sıra 1.8 GHz’lik Core i7 işlemci, 4 GB RAM ve daha 
büyük kapasiteli SSD’ler de opsiyonel olarak sunuluyor.
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POD.UZM.ECZ. REYYAN  ŞALVARCI

MANTAR VE
DEFO RME 
TIRNAK

Hastalıkları tek tek incelemeye geçmeden kişisel hijyen kurallarına (terlik, ayakkabı, tarak gibi ürünlerin kişisel kullanımına dikkat edilmesi; 
cami, kışla, yatılı okul, yüzme havuzu, spor salonu gibi ortak yaşam alanlarında başkalarının eşyalarının kullanılmaması; parmak araları, kasık 
gibi bölgelerin kuru ve temiz tutulması) dikkat edilmesi mantar hastalıklarının oluşmaması için sona gereklidir. Ayrıca diabet gibi bazı hastalık-
larda kandidial infeksiyonlar daha fazla görülebilmektedir. Atopi, topik ve sistemik steroid kullananlarda, ihtiyozis, kollojen vasküler hastalıkları 
olanlarda yüzeyel mantar infeksiyonları daha sık görülmektedir. Biz bu sayımızda ayak ve ellerde ayrıca tırnaklarda oluşan mantar infeksiyonla-
rından ayrıca bunların sonucunda oluşan deformasyonlardan söz edeceğiz.

Mantar Hastalıkları
a. Interdigital tip
En sık görülen tiptir. Parmak aralarında çatlaklar, 
kızarıklıklar, kaşıntı bazen de akıntı ile karakte-
rizedir. Bu tipin biraz daha dermise doğru iler-
lemesi ile ülseratif  tip oluşabilir. Ayrıca parmak 
aralarına mantar hastalığının üzerinde bakteriyel 
infeksiyon oluşması İnfekte Tinea pedis adı veri-
len oldukça ağır bir klinik tabloya neden olur. 

b. Kronik hiperkeratotik 
veya kuru tip
Hafif eritemli (kızarık) bir zemin üzerinde özel-
likle ayağın dış yan yüzeyinde ve topuklarda ince 
beyaz çizgilenmelerle karakterizedir. 

c. Veziküler tip
İçi sıvı dolu küçük kabarcıklar ile karakterize-
dir. Bazen bu lezyonlar ilerleyip daha büyük 
büllere neden olur, bu büllerin patlamasıyla 
da erozyonlar ortaya çıkar. 

Tinea manum
Avuç içlerinin kronik mantar infeksiyonudur, 
genellikle tek elde (daha çok kullanılan elde) ve 
tinea pedis ile birlikte görülür. Bu durum Celal 
Muhtar hastalığı olarak ta bilinir. Dishidrotik tip 
olarak adlandırılan ve nadir görülen küçük pa-
pül ve veziküllerle karakterize bir tipi de vardır. 
Sıklıkla iyi sınırlı, hiperkeratotik, palmar çizgi-
lerde daha belirgin beyaz pullanmalarla karak-
terize hiperkeratotik tip olarak görülür.   

Onikomikoz (Tinea unguium)
El ve ayak tırnaklarının genellikle kronik man-
tar infeksiyonudur. 

a. Distal- lateral subungual 
onikomikoz

b. Yüzeyel beyaz onikomikoz 

c. Proximal subungual onikomikoz 

Total distrofik onikomikoz  tipleri mevcut-
tur. İnfeksiyonun yerleşim yerine ve oluş-
turduğu beyazlık, hiperkeratotik, şekil bo-
zukluğuna yol açabilen özelliklerine göre 
isimlendirilir.

Yüzeyel mantar hastalıkları dermatoloji polikliniklerinde ve 
1. Basamak sağlık kuruluşlarında en sık karşılaşılan derma-
tolojik rahatsızlıklar arasındadır. Bu nedenle tanı ve tedavisi 
hem toplum sağlığı açısından hem de sağlık ekonomisi açısın-
dan önem arz etmektedir. 



109

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ AĞUSTOS 2011110

SAĞLIK

Hastalıklarla mücadelede en önemli etkenlerin başında, erken teşhis geliyor. Erken teşhis için de en 
önemli adım, ‘check-up’ diye bilinen kapsamlı taramalar. Peki, her yıl en az bir kez yaptırılması öne-
rilen bu tarama, hangi sinsi ilerleyen hastalıkların önlenmesinde biz hekimlere yardımcı oluyor?
Ülkemizde sosyoekonomik durumun iyileşmesiyle paralel giderek artan obezite, hipertansiyon, diyabet hastalıkları görülmektedir. Artan sigara 
ve alkol kullanımı, rafine ürünler veya dondurulmuş veya genetiği değiştirilmiş gıda tüketimi, artmış tuz tüketimi, stres, hareketsiz yaşam, organ 
yetmezliği, yaşam kalitesini düşüren birçok kronik hastalık ve yaşam süresinin kısalmasına neden olmaktadır.

Sadece test yeterli değil!
Bazı kanserler için erken teşhis imkanı yokken; yemek borusu, rahim, kalın barsak, kolon, gırtlak, karaciğer kanserleri, mide tümörleri ve kötü 
huylu cild lezyonlarının erken tanısın da yapılan tetkik ve muayeneler önem taşır. Ayrıca, “Sadece tümör belirteçleri” diye isimlendirilen bazı kan 
testleriyle yapılan tarama asla güvenli değildir ve mutlaka fiziki muayene ve radyolojik tetkik yapılmalıdır. 

Özel Konya Farabi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail GÜNER

CHECK-UP
NE? NE ZAMAN? NEREDE? NEDEN? NİÇİN? KİME?
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Yukarda ki riskler nedeniyle her birey için mutlaka yılda bir kez yaşı, cinsiyeti, menopoz durumu, ailevi eğilim gösteren hastalık yükü 
ya da yatkınlığı dikkate alınarak uzman hekim rehberliğinde ilgili branş muayeneleri, gerekli radyolojik tetkikler, tam bir kardiyolojik 
tetkik, kanser taramaları, diyabet riski, sarılık/hepatit, kan yağ ölçümleri… vb. testleri planlanarak tam bir check-up yapılmalıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, aşağıdaki bulgular “Alarm” olarak kabul edilmiş
ve bu bulgulara sahip bireylerin derhal hekime başvurmasını zorunlu tutmuştur 

C
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C
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KİLO KAYBI • İNATÇI ÖKSÜRÜK • HALSİZLİK • KANSIZLIK • SES KISIKLIĞI • KANLI BALGAM • KANLI İDRAR • KANLI DIŞKILAMA • 

İNATÇI BAŞ AĞRISI • ADET DIŞI KANAMA • KOLTUKALTI, KASIK VE BOYUNDA SERT BEZELER • KARINDA YER DEĞİŞTİRMEYEN 

SABİT AĞRI • AĞIZ İÇİNDE KAYBOLMAYAN YARALAR • HIZLI BÜYÜYEN RENK DEĞİŞTİREN DERİ LEZYONLARI • MEME BAŞI 

AKINTISI • DIŞKILAMADA DEĞİŞİKLİK • MEME BAŞINDA DEĞİŞİKLİK • ERKEN DOYMA • MEMEDE AĞRILI YA DA AĞRISIZ SERTLİK
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Özel Konya Farabi Hastanesi Ortodontist Diş Hekimi Dr. Elvan DOLANMAZ 

Isırma ve çiğneme fonksiyonunun yanı sıra güzel ve estetik bir gülüş an-
cak düzgün sıralanmış dişlerle mümkündür. Sosyal yaşamımızı çok ya-
kından ilgilendiren bir kazanım olan güzel bir gülüş, çapraşık dişi olan 
kişilerin hayatında çok da kolay olmuyor. Ayrıca çapraşık dişler, daha çok 
yiyecek artıklarının birikmesine neden olur. Bu da bölgede çok daha sık 
dişeti rahatsızlığı ve ileri ki dönemlerde kemik deformasyonlarına neden 
olur. Çapraşık dişler nedeniyle dişlerde dengesiz kapanışa bağlı erken aşın-
malar meydana gelir. Yine kapanış bozukluğu olan bireylerde çok daha 
erken çene eklemi ağrıları meydana gelebilir. Bu problemler ancak orto-
dontik tedaviyle aşılabilir. 

Genellikle çocukluk döneminde başlayan ve diş 
bozukluklarında uygulanan ortodontik tedavi-
ler ile diş kusurları sorun olmaktan çıkıyor. Bazı 
hastalar tellerin görünümünün kötü olduğu ne-
deniyle tedaviyi reddediyordu. Dışarıdan bakıldı-
ğında daha az fark edilen şeffaf braketler sayesin-
de, estetik kaygısı taşıyanın da artık yüzü gülüyor. 

ŞEFFAF     
METAL
BRAKETLER YERİNE

BRAKETLER 
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Hassas olduğu için
iyi bakmak gerekiyor...
Bu braketlerin olasi dezavantajları;  kırılgan 
olabilmeleri, temas ettiği dişi aşındırabilme-
leri (özellikle seramik olanların), tedavi süre-
since kullanılan elastik bağların renginin bo-
zulmasının daha görünür hale gelebilmesidir. 
Braketler şeffaf  da olsa metalde, ortodontik 
tedavi gören insanların ağız hijyenine daha 
fazla dikkat etmeleri gerekir. Braket takılı 
olan dişlerde daha fazla yiyecek birikimi olur. 
Eğer dişlerden ve braketlerden plak temizlen-
mezse diş eti hastalığı, çürüme ve kötü nefese 
yol açarlar, ilave olarak da şeffaf  braketler de 
renklenmeler meydana gelebilir. 

Plastik, seramik veya camdan yapılıyor
Çapraşık dişlerin tedavisi genelde 12-24 ay sürdüğü ve pahalı bir tedavi olarak 
algılandığı için bazı hastalarımız tarafından reddedilebiliyor. Ancak uzun dö-
nemde düşünüldüğünde faydalı ve ucuz bir tedavi yolu olduğu açıktır. Özellikle 
şeffaf  braketler, estetik kaygısı olan hastaların yüzünü güldürüyor.  Görüntü 
olarak dışarıdan daha az fark edilen bu braketler; plastik, seramik veya camdan 
yapılıyor. Ancak telleri şeffaf  olmuyor.  
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Kaslardaki sarkmaları toparlayan Micro Plus 
yönteminden bahsetmek istiyorum. Bu cihazı 
kullanan ünlüler arasında Victoria Beckham, 
Angelina Jolie gibi yıldızlar var. 

Hareketsizlik, düzensiz beslenme, ileri yaştan dolayı zamanla 
kas tonajı azalıyor ve elastikiyetini kaybederse sarkma mey-
dana geliyor. Üst kollarda, bacaklarda, yüzde özellikle yanak 
ve çene bölgesinde oluşan bu görüntü pek hoşa gitmeyecek 
türden. Kas sarkması önlemek için düzenli spor yapılması 
ve düzenli beslenmek gerekiyor. Kasları sıkıştırmak için özel  
yardımcı cihazlardan da yardım alınabilir. 
Dünyada yıldızların kullandığı bu yöntem, artık Konyadaki 
kadın ve erkeklerimizin hizmetinde. İşlevsel özelliği geniş bir 
yelpazede. Micro Plus cihazı, kasları uyararak kan dolaşım 
sisteminde salınım olduğu sürece kaslardaki enerji ihtiyacını 
karşılamak üzere enerji kaynağı olarak etrafındaki yağların 
kullanılmasını sağlıyor.

İşlem uygulandığında direkt kaslara spor etkisi yapıyor. Tek 
bir seansta 70 saat spor yapmış gibi bir etkisi var. MicroP-
lus yöntemiyle özellikle kaslar cildin elastikiyetini arttırmak 
hedefleniyor, dokular sıkılaştırılıyor, çizgiler açılıyor, hücre 
yenilenmesi sağlanıyor. Uygulanan program 10-15 seans ara-
sında devam ediyor. Üçüncü seanstan sonra vücutta olumlu 
değişimleri görebiliyorsunuz. Yüze uyglulandığında sekiz yaş 
gençleşme görülüyor. Micro Plus, vücut ölçülerinin eşitlen-
mesini, bölgesel zayıfılamayı, kasların sıkılaşmasını sağlayarak 
ödemin de atılmasını hızlandırıyor. 

KİMLERE UYGULANABİLİR?
Selülit problemi, elastikiyet kaybı, bölgesel ve genel kilo problemi, aşırı 
ödem ve şişkinlik problemi, dış etkenlere bağlı olarak yaşlanmasını önlemek 
amacıyla çok rahatlıkla bu tarz problemleri olan herkese uygulanabilir. 

MİCRO PLUS İLE TEK SEANSTA FARK YARATIN
Micro Plus, Micro ve galvanik akım ile birleştirilerek en üst düzeyde 
kullanılan özel geliştirilmiş elektro terapi cihazıdır. Benzerleri arasında 
en güvenli teknolojiye sahip olan tek sistemdir. Lokal kilo problemleri-
nin olduğu yerde etkilidir. Vücudun doğal formuna kavuşmasını sağlar. 
Selülitin giderilmesini, zayıflamış liflerin, bağlayıcı dokuların yenilip ona-
rılmasını sağlar. Konnektif  (Bağ) doku aktivitesini arttırarak, kalojen ve 
elastin üretimini hızlandırır. Kan dolaşımını, protein sentezini arttırıp, 
hücre metabolizmasını hızlandırarak cilt yapısını yeniler. 
Böylece hücre içinde ağlanan iyileşme ve aktifleşme selülitin yarattığı 
etki olan portakal kabuğu görünümündeki bozulmayı düzenler ve se-
lülitli bölgedeki dokuların yeniden normal cilt dokusuna kavuşmasına 
cildin sıkılaşmasına yardımcı olur.
Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri düşük frekanslı titreşimlerin 
gevşeme durumu  başlattığı  EEG ile kanıtlanmıştır. Micro Plus ciha-
zı uygulama sonucunda kaslar uyarılır. Bu da yaratılan enerji ihtiyacını 
karşılamak üzere enerji kaynağı olarak etrafındaki yağları kllanmasıyla 
sonuçlanır. Zayıflama süreci hızla ilerler. Aynı seansta uzman, bölgede 
oluşmuş selüloit, lokal kilo ya da dokularda oluşmuş sarkma ve gevşe-
meler üzerinde çalışabilirler.

Özden GÖNÜLLÜ - Uzman Estetisyen
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“Artık eski Yeşilçam filmleri gibi filmler kalmadı. 
Nerede o eski Yeşilçam filmleri.” de bunlardan 
biridir. Bu ifadeyi her fırsatta tekrarlayan insanlar 
için söylediklerinin anlamından çok onlara hisset-
tirdiği duygu daha önemlidir. Ağızlarından çıkan 
cümle bir iç çekişten, rahmetli olmuş anneanne-
lerinin kokusundan veya adından ya da çocuk-
ken yaşadıkları korkuların hissettirdiğinden çok-
ta farklı değildir. Pekiyi, aslı nedir bu “duygu”nun, 
içeriği nedir, neden kaynaklanmaktadır? 
Bu bir akademik yazı olmadığı için bu konu-
daki düşüncelerimi olabildiğince “serbest” bir 
biçimde ifade etmeye çalışacağım. Öncelikle, 
1949-1980 arasında belirleyici faktör olduğu 
sinema yazarlarınca ortaklaşılan bu his domi-
nant karakter olduğu bu dönemde, her şeye 
karşın seyirciye, en azından temel anlamda 
bir gerçeklik duygusu verebilmekteydi. Bunun 
tam da böyle olmadığı, hem o zaman hem de 
daha sonraki tartışmalarda çokça dile getiril-
miştir ve bu tezi desteklemesi mümkün olma-
yan çok sayıda örnek içermektedir Yeşilçam. 
Ancak bugünden bakıldığında perdedeki ya-
şam ile gerçek hayat arasındaki farkın şimdiki 
kadar açılmadığı en azından iddia edilebilir. 
Örneğin; kusuruma bakmayın biraz fazlaca 
“entel” ve manasızca karmaşıklaştırılmış gele-
bilir kulağa ama o yıllarda sinemaya giden genç 
bir erkeğin veya kadının, halihazırda hoşlandığı 
ya da o anda sinemada görerek beğendiği bir 
kız veya erkekle arasındaki mesafe ve bu me-
safenin kısa vadede kapanmama olasılığı o kişi 
ile beyazperdede oynayan film arasındaki me-

safeden çokta az değildir. Ya da tam tersi, o 
insan sinemadan çıktığında filmde seyrettiğine 
benzer bir “şenlikli aile”nin yanına dönecektir 
ya da zaten filme o aileyle gitmiştir.
Bu durumla bağlantılı bir diğer hususta bu etkin-
liğin insanlar tarafından topluca deneyimleşmesi-
dir. O zamanların “medium”u sinemalar olduğu 
için ve sinemalar da çok farklı insanları bir araya 
getirme ve onları aynı şekilde davranmaya yön-
lendirme yetisine sahip bir etkinlik olduğu için 
kulağa ilginç gelebilir, ama Yeşilçam insanlardaki 
gerçeklik duygusunu bugünün dizi, reality show 
ve kuşak programları kadar örseleyememiştir.
Çünkü televizyonun karşısında yalnız kalmaktayız. 
Televizyon “eşyanın tabiatı gereği” insanın izole 
olmak istediği zaman kullandığı veya istemese de 
onu izole eden bir araç. Sorumuza geri dönecek 
olursak “Yeşilçam hissiyatı” nereye gitti?
    Yukarıda anlatılanlar bende aslında değişenin 
filmler değil, hayat olduğu yönünde bir izlenim 
uyandırdı. Yalnızca hayat değil, hayatın temsil-
lerinin, algısının sunumu da 80’lerden sonra 
hayli değişmiş görünüyor. Şayet “Yeşilçam’a ne 
oldu?” diye soruyorsak; 

A)Aslında onu var eden “sıradan insan öykü-
leri” yine var, yine çok merakla izleniyor ama 
bu sefer televizyonda, bu defa kendi başına bir 
öykü olarak değil, bilmem kimin sunduğu rea-
lity show’un, kadın kuşağı programının “kenar 
süsü”, herhangi bir parçası olarak; o programın 
sunucusunun kariyer merdiveninde bir basa-
mak fonksiyonu görerek. Bu anlamda sinema 
akademisyenlerine, yazarlarına Yavuz Turgul’un 
“Gönül Yarası” filminin karakterlerinin ağırlıkla-
rını içerik ve biçim anlamında Yeşilçam’dan nasıl 
farklı yapılandırdığını incelemelerini öneririm. 
Bir “ara form” olabilir mi?
B) Yeni Sinemacılar kuşağından Zeki 
Demirkubuz’un özellikle Yeşilçam’a, onun me-
lodramlarına olan ilgisi ve eski melodramları 
kendi filmlerinde bir bağlam kurucu olarak kul-
lanması ve onların cilasını kazıyarak bir tür “mut-
lak hakikat”e ulaşma çabası da artık Yeşilçam’ın 
eskisi gibi olamayacağının bir işaretidir.
  Şurası açıktır ki artık bu hissiyatı yakalama-
nın ne imkânı ne de gereği var. Değişen ülke 
ve dünyaya daha dikkatli bakıp öyle bir şeyler 
yapmak gerekiyor sanırım.

YEŞİLÇAM HİSSİYATI 
NEREYE GİTTİ?
Klişelerin klişe olmasını sağlayan şey onların boş ve anlamsız söz-
cük yığınları olması değil, üzerinde yeterince düşünülmemiş; ne 
zaman, nerede,  kim ve ne için söylenmiş olabileceği sorusu gerek-
tiği ölçüde ciddiye alınmamış ifadeler olması ve giderek klişenin 
içerdiği anlam unutulup, melodisinin bir tür müziğe dönüşmesi, 
hayatın her zamanki ritmiyle, eskisi gibi devam ettiğini insanla-
ra hatırlatan ve onları rahatlatan bir işlev yüklenmesidir. Klişeler 
büyükler için ideolojik ninnilerdir.

CENK TAŞBAŞLI
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HER YERDE AŞK
Ages Of Love

Tür: Komedi , Romantik
Yönetmen: Giovanni Veronesi 
Senaryo:  Richard Curtis
Yapım: 2011, İtalya 
Oyuncular: Robert De Niro, Monica 
Bellucci, Riccardo Scamarcio, Michele Placi-
do, Laura Chiatti, Valeria Solarino, Donatella 
Finocchiaro, Carlo Verdone, Daniele Pecci, 
Marina Rocco

Fabio 20 yıldır karısına sadık bir adamken, 
bir gece partide tanıştığı genç ve güzel Eliana, 
ünlü televizyoncuyu baştan çıkartır… İş için 

uzak bir sahil kasabasına gelen avukat, Roberto yakışıklı, genç ve hırslı bir avu-
kattır. Sevgilisi Sara ile evlilik hazırlıkları yaptığı sırada, iş için geldiği sahil kentinde 
Tuscany’li Micol ile tanışınca hayatının planlanmış akışı alt-üst olur… 
Adrian ise karısından boşandıktan sonra Roma’ya yerleşen Amerikalı bir sanat 
tarihi profesörüdür. Fakat en iyi arkdaşı Augusto’nun kızı Viola’ya aşık olması, 
kurmaya çalıştığı huzuru alt üst edecektir… 

SUİKAST
The Conspirator

Tür: Dram, Tarih
Yönetmen: Robert Redford
Senaryo: J. Solomon, Gregory 
Bernstein
Yapım: 2010, ABD
Oyuncular: James McAvoy, Robin 
Wright, Justin Long, Evan Rachel Wood, 
Tom Wilkinson, Alexis Bledel, Kevin Kline, 
Jonathan Groff, Norman Reedus

Abraham Lincoln suikastinden sonra, yedi 
adam ve bir kadın, başkanı, başkan yardımcı-
sını ve içişleri bakanını öldürmek için komplo 

kurmak suçundan tutuklanır. Aralarındaki tek kadın Mary Surratt, John Wilkes 
Booth ve diğerlerinin buluşup eşzamanlı saldırıları hazırladıkları pansiyonun sahi-
bidir. Henüz yeni avukat çıkmış Frederick Aiken onu askeri mahkeme karşısında 
savunmayı başlangıçta gönülsüzce kabul etmişken, dava ilerledikçe müvekkilinin 
suçsuz olabileceğini fark eder...

ARABALAR 2
Cars2

Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Yönetmen: John Lasseter, Brad 
Lewis
Senaryo:   John Lasseter, Brad Lewis, 
Ben Queen, Dan Fogelman
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Owen Wilson, Larry The 
Cable Guy, Michael Caine, Emily Mortimer

Yıldız yarışçı Şimşek McQueen ve çekici Ma-
ter Arabalar 2’de dünyanın en hızlı arabasını 
belirlemek için düzenlenen ilk Dünya Grand 

Prix’inde yarışmak için heyecan verici yeni yerlere götürüyorlar. Fakat şampiyonluğa 
giden yol Mater’in entrikalı bir maceraya girişmesiyle birlikte çukurlarla, dolambaç-
larla ve şamatalı sürprizlerle dolar. Mater kendisini iki arada bir derede bulur: Ya 
Şimşek McQueen’e bu büyük yarışta yardım edecektir ya da usta İngiliz casusu Finn 
McRoket (original ses: Michael Caine) ve stajyer ajan Holley Shifwell (original ses: 
Emily Mortimer)’in yürüttüğü çok gizli görevde yer alacaktır...

SERSERİLER
Neds

Tür: Dram
Yönetmen: Peter Mullan

 Senaryo:  Peter Mullan
Yapım: 2010, İngiltere, Fransa, İtalya
Oyuncular: Steven Robertson,  Peter 
Mullan,  David Mckay,  Christopher Wallace,  
Conor Mccarron,  Douglas Russell,  Gary 
Lewis,  Gary Milligan,  Greg Forrest,  Joe 
Szula,  John Joe Hay,  Linda Cuthbert,  
Marcus Nash,  Marianna Palka,  Martin Bell,  
Mhairi Anderson,  Richard Mack

Gelecek vaat eden akıllı uslu bir genç adamın 
ödüllerle dolu parlak öğrencilik günlerinden bıçak taşımaya başladığı ilk gençliğine 
uzanan hikâyesini anlatıyor. John McGill kurbandan intikamcıya, öğrenciden “Ned”e, 
papaz yardımcısından tinerciye dönüşür. Tekrar eski günlerine dönmek istediğinde 
ise içinde bulunduğu yeni durum ve daha önce yaptıklarının ağırlığı, kurallara uyması-
nı neredeyse imkânsız, kendi kaderinin şiddetle sonlanmasını kaçınılmaz hale getirir.

PATRONDAN 
KURTULMA SANATI
Horrible Bosses

Tür: Komedi, Suç
Yönetmen: Seth Gordon
Senaryo: John Francis Daley,  Jonat-
han M. Goldstein,  Michael Markowitz
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Colin Farrell,  Jennifer 
Aniston,  Kevin Spacey,  Jamie Foxx,  Jason Ba-
teman,  Donald Sutherland,  Lindsay Sloane,  
Charlie Day,  Meghan Markle,  John Francis 
Daley,  Jason Sudeikis,  Chad Coleman,  Celia 

Finkelstein,  Dan Bakkedahl,  Dawn Frances Yönetici adayı Nick Hendricks faz-
lasıyla hak ettiği terfiyi alabilmek için günde 12 saat çalışmakta ve dengesiz amiri 
Dave Harken ne isterse yapmaktadır. Yine de bu terfinin asla gerçekleşmeyeceği-
ni bilmektedir. Bir başka yerde, diş hekimi asistanı Dale Arbus diş hekimi Dr. Julia 
Harris’in son zamanlarda iyice artan asılmaları karşısında özsaygısını yitirmemek 
için çabalamaktadır...

SAKLI RUH
Hidden

Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Jack Frost,  Antoine 
Thomas
Senaryo: Coralina Cataldi-tassoni
Oyuncular: Devon Bostick,  Cristina 
Rosato,  Allan Kolman,  Batuhan Kaya,  Bjan-
ka Murgel,  çiğdem Sarıhan,  Elliott Larson,  
Jason Blicker,  Jordan Hayes,  Sean Clement,  
Simonetta Solder

Brian Karter annesini henüz kaybetmiş ve ken-
dine miras kalan, bağımlıları iyileştirmek için de-
neysel çalışmaların yapıldığı bir sığınak olduğu-

nu öğrenmesiyle şaşırmıştır. Arkadaşlarıyla hem bu eski binayı hem de annesinin gizli 
tuttuğu işini keşfetmeye giden Brian, işin altında kötü bir şeyler yürüdüğünü farkeder. 
Tüm şüphelerine rağmen yerin altında buldukları gizli geçite hep beraber yönelir ve 
korkunç gerçekle karşı karşıya kalırlar. Brian’ın annesi devrim yaratacak nitelikte bir 
alet geliştirmiş ve insanların bağımlılıklarından kurtulmalarını sağlamıştır...

SİNEVİZYON
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BATTLEFİELD 3
Efsane Oyun Yine Bizimle

Tür: FPS 

Yapımcı: EA Digital Illusions CE(DICE) 

Yayıncı: Electronic Arts 

Platform: Xbox 360,PS3,PC 

Seri: Battlefield 

Grafik Motoru: Frostbite 2.0 

Battlefield 3, senaryo modunun co-op oynanışını da içerecek. Son oyun Bad Company 2'de DICE, co-op mo-
dunu bir DLC olarak yayınlamış ve bu DLC PC için çıkmamıştı.  Tek kişilik özelliklerin yanı sıra Battlefield 3'te, 
jetler ve prone(yere yatma) özelliği geri dönecek. Ayrıca oyunun PC versiyonu çoklu oyuncu modunda 64 kişiye 
kadar destek verecek. Oyun hakkında ilk detaylı bilgiler GDC ve Game Informer'ın Mart sayısında yayınlanacak. 
Son olarak DICE, Electronic Arts oyunlarında klasikleşmiş olan ve ek özellikler içeren Limited Edition paketinin, 
Battlefield 3'te de bulunacağını açıkladı. Paketin ekstra özellikleri ise, GDC'de duyurulacak. Battlefield 3'ün be-
tası, Ekim ayına kadar olan zaman içerisinde yapılacak. Betaya ise ilk olarak, Medal of  Honor'ın Limited Edition 
paketini satın alanlar katılabilecek. 

İSKENDER
ELİF ŞAFAK 
Basım Tarihi: Temmuz 2011 
Türü: Aşk
Sayfa Sayısı: 448 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 24,00 TL 

BEBEKLE DOĞMAK
SABA DENİZ 
Basım Tarihi: Haziran 2011 
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 192
Maya Kitap
Etiket Fiyatı: 14,00 TL 

GİDEON'UN SAVAŞI
HOWARD GORDON
Basım Tarihi: Haziran 2011 
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 352 
Remzi Kitabevi 
Etiket Fiyatı: 20,00 TL 

DENİZ GÜCÜNÜN       
TARİH ÜZERİNE ETKİSİ
ALFRED THAYER MAHAN 
Basım Tarihi: Eylül 2003
Türü: Tarih
Sayfa Sayısı: 127
Q Matris Yayınları 
Etiket Fiyatı: 9,00 TL 

YAZ KİTABI
PERİHAN MAĞDEN 
Basım Tarihi: Haziran 2011 
Türü: Deneme
Sayfa Sayısı: 304
Everest Yayınları 
Etiket Fiyatı: 15,00 TL 

LEZZET DURAKLARI
MEHMET YAŞİN
Basım Tarihi: Temmuz 2011 
Türü:  Yemek Kitapları
Sayfa Sayısı: 536
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 30,00 TL 

Romantik Komünist
Edward Timms
Basım Tarihi: 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 448
Yapı Kredi Yayınları
Etiket Fiyatı: 24,00 TL 

KİTAP MÜZİK

OYUN

Yeni Biri
Gülşen

Kafa
Sıla
Şıkır Şıkır
Gülben Ergen&M Sandal

Hayat Öpücüğü
Murat Boz

Şans Meleğim
Kenan Doğulu

Aşkım
Bengü

Anlat Güzel mi Oralar
Yalın

Yakar Geçerim 
Ajda Pekkan

Unuttun mu Beni 
Sezen Aksu

Bana Anlat
Hande Yener

Değmesin Ellerimiz
Model

Hile
Serdar Ortaç

Hançer
Sibel Can&Kenan Doğulu

Aşkın Bana Değdi Değeli 
Funda Arar

Sadece Arkadaşız
Özgün

Zil
Emre Altuğ

Aşk Müzikali
Deniz Seki

Çatlat
Murat Dalkılıç

Dipteyim Sondayım
Emre Aydın

Benim Aşkım
Alişan

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA;
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DVD
ZORAKİ KRAL
The King's Speech

Yönetmen: Tom Hooper
Senaryo: David Seidler 
Oyuncular: Helena Bonham Carter,  
Colin Firth,  Geoffrey Rush,  Michael 
Gambon,  Guy Pearce,  Timothy Spall,  
Derek Jacobi,  Jennifer Ehle,  Claire Blo-
om,  Simon Chandler,  Adrian Scarboro-
ugh,  Ahmet Warnaby,  Andrew Havill, 
Türü: Biyografi,  Dram,  Psikolojik,  Tarih
Süre: 118 dk.
Müzik: Alexandre Desplat

APOKALİPTO
Apocalypto

Yönetmen: Mel Gibson
Senaryo: Mel Gibson,  Farhad Safinia
Oyuncular: Rudy Youngblood,  Dalia 
Hernandez,  Amilcar Ramírez,  Mayra Ser-
bulo,  Espiridion Acosta Cache,  Gerardo 
Taracena,  Abel Woolrich,  Ammel Rodrigo 
Mendoza,  Antonio Monroi,  Antonio Mon-
roy,  Aquetzali García,  Ariel Galvan,  
Yapımcı: Mel Gibson,  Bruce Davey,  
Süre: 139 dk.

UZAK İHTİMAL

Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun
Senaryo:  Görkem Yeltan
Oyuncular: Görkem Yeltan,  Nadir Sa-
rıbacak,  Ersan Uysal,  Ersan ünsal,  Murat 
Ergün
Müzik: Rahman Altın
Tür:  Dram,  Romantik
Süre: 90 dk.

RANGO
Rango

Yönetmen: Gore Verbinski
Senaryo: Gore Verbinski,  John Logan
Oyuncular: Johnny Depp,  Abigail Bres-
lin,  Isla Fisher,  Timothy Olyphant,  Alfred 
Molina,  Bill Nighy,  Gore Verbinski,  Gil 
Birmingham,  Ray Winstone,  Alanna 
Ubach,  Claudia Black,  Beth Grant,  
Ryan Hurst,  Harry Dean Stanton,  Kym 
Whitley, 
Türü: Aksiyon,  Animasyon,  Dram,  
Komedi,  Macera,  Western

BOLEYN KIZI
The Other Boleyn Girl

Yönetmen: Justin Chadwick
Senaryo: Philippa Gregory
Oyuncular: Natalie Portman,  Scarlett 
Johansson,  Eric Bana,  Jim Sturgess,  Andrew 
Garfield,  Kristin Scott Thomas,  Juno Temp-
le,  David Morrissey,  Eddie Redmayne
Yapımcı: Scott Rudin,  Faye Ward,  Jane 
Robertson, 
David M. Thompson
Türü: Aksiyon,  Dram,  Fantastik,Gerilim,  
Gizem,  Korku,  Macera,  Romantik
Süre: 115 dk.

Babası 5.George’un ölümü ardından, ‘Bertie’ lakaplı Albert Frederick Art-
hur George, tarihin bildiği adıyla Kral George VI, mecburen Krallık makamını 
devralır. Zira, ağabeyi Edward, Amerikalı Wallis Simpson ile beraber olmak 
için tahttan feragat etmiştir. Fakat yeni kralın aşması gereken ciddi bir hitabet 
problemi vardır: Albert, İngiliz halkına konuşmak yapmak için çocukluğundan 
beri başına dert olan kekemeliği yenmek zorundadır. Bu noktada Albert’i hal-
kına ve Kraliyet makamına hazırlamak için Avustralyalı, ‘çılgın’ konuşma tera-
pisti Lionel Logue devreye girer… 

Tiglon   |  Etiket Fiyatı: : 19,99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

16. yüzyıl Meksika'sındayız. Genç savaşçı Jaguar Paw'ın köyü işgalcilerin saldırısına 
uğrar. Karısıyla oğlunu güvenli bir yere ulaştırmayı başarır fakat saldırganların eline 
düşer. Köyün esir alınan diğer erkekleriyle şehre götürülür. Yalnız burada da halkı 
salgın bir hastalık kırıp geçirmektedir. Gizemli Maya şehrine götürülen genç savaşçı 
Jaguar, kendisini bekleyen korkunç sonu fark edince karısı ve oğluna olan sevgisi 
sayesinde kurtulmayı başarır ve onları kurtarmak için çabalar.

Tiglon |  Etiket Fiyatı: 6,99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2010

Kötü ve tatsız şeylerden hep korunmuş, sıradan bir evcil hayvan hayatı yaşayan buka-
lemun Rango'nun (Depp) büyük bir kimlik bunalımı yaşarken başından geçen komik 
dönüşüm hikayesini konu ediyor. Sonuçta hayattaki tek amacınız kalabalığa uyum sağ-
lamaksa hedefiniz ne kadar yüksekte olabilir ki? Rango kazara kendini gözüpek, eşkı-
yaların ve kanunsuzların olduğu, nüfusunu çölün en sahtekar ve üçkâğıtçı yaratıklarının 
oluşturduğu Toprak kasabasında bulunca, pek de cesur olmayan bu kertenkele dikkat 
çektiğini fark eder. Kasabanın uzun süredir beklemekte olduğu umudu olarak sevinçle 
karşılanan Şerif Rango, yeni rolünü her şeyiyle oynamaya mecbur kalır... 

Tiglon |  Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)  |   RUSYA 2011

Başrollerini Natalie Portman, Scarlett Johansson ve Eric Bana’nın paylaştığı, Philip-
pa Gregory’nin çok satan romanından uyarlanan Boleyn Kızı, entrika, romantizm 
ve ihanetin insanı baştan çıkaran hikayesini anlatıyor. İki kız kardeş Anne (Natalie 
Portman) ve Mary (Scarlett Johansson) Boleyn ailenin gücünü artırmak için hırslı ba-
baları ve amcaları tarafından İngiltere kralını (Eric Bana) baştan çıkarmaya zorlanırlar. 
Köy yaşamının basitliğini geride bırakan kızlar saray yaşamının tehlikeli ve korkutucu 
dünyasına girerler. Kızlar için ailelerini servetini arttırmak için oynadıkları bu küçük 
oyun kısa zamanda kralın kalbini kazanmak için önce ölümcül bir rekabete sonra bir 
hayatta kalma savaşına dönüşecektir. 
Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 4,99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2010

Musa'nın tayini istanbul’a çıkar ve müezzin olarak Galata’da küçük bir camiye yerleşir. 
Caminin müezzin lojmanı olarak kullandığı daireye yerleşir, karşı dairede yaşayan Clara ile 
karşılaştığında hayatında neler değişebileceğinden habersizdir...
Rahibe adayı Clara, müezzin Musa ve Sahaf Yakupla hayatları Galata’da kesişir. Müezzin 
Musa’nın gün geçtikçe Clara’ya aşık olur ama ona ifade edemez. 
Musa bir yandan Clara ile yakınlaşmaya çalışırken diğer yandan da sahaf Yakup'un dünya-
sına girmektedir...
Bu süreç Musa’yı bambaşka dünyalara yakınlaştırırken, hayata bakışında da değişik kapılar 
açmaktadır. Musa artık İstanbul’a geldiği günden farklı biri olmuştur...
Uzak İhtimal, Rotterdam Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü, İstanbul Film Festivali’nde 
En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Senaryo Ödüllerini aldıktan sonra, Linz’de 
düzenlenen Crossing Europe Film Festival 2009’da büyük ödülü kazandı...

Tiglon |  Etiket Fiyatı:  19,99 TL (KDV Dahil  |  TÜRKİYE 2008
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KOÇ BURCU (21 MART - 20 NISAN)
Sevgili Koçlar dost Aslan burcuna yığılan yıldızlardan 
alacağınız güçle hareketli ve inisiyatif  alacağınız bir aya  
giriyorsunuz. Para ve iş cephesinde güzel ve güçlü ge-
lişmeler görünüyor.. Yaptığınız çalışmalar, aldığınız yeni 

sorumlulukların gereğini başarıyla yerine getirmeniz size bu ay maddi 
ve başka türlü kazanımlar getirecektir. Beklenmedik bir tayin veya ter-
fiye hazır olun derim. Aslında beklediğiniz bir şey ama beklenmedik 
zaman ve şekilde gelecek gibi… Hazırsınız bu güce ve sorumluluğa..

BOĞA BURCU  (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Bu ay yıldızlar sizin için hem çok iyi hem çok zorlu.. 
Bir süredir sizi rahat bırakan hayaller yıldızı Neptün Kova 
burcuna dönüyor. Ayrıca Kovanın zıt burcu Aslanda olu-
şan yıldız yığılması ve Aslanda geri pozisyonda ilerleyen 

Merkür kafanızı karıştırmaya niyetli. Öte yandan maddi olarak doğru 
kararlar aldıysanız aynı sert açılı yıldızlar size parasal konularda yardımcı 
olmaya niyetli. Ödemelerinizi yapmak ve bazı yatırım planlarınızı gerçek-
leştirmek, parasal işleri düzene koymak adına güzel destek verecekler.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Komşu Aslan burcuna yerleşen Güneş ve Venüs size maddi 
olarak güzel haberler getirmeye niyetli görünüyor. Kiminiz 
işte sürpriz paralar alacaksınız, kiminiz yaptığınız işi büyüt-
mek adına hızlı ve olumlu hamleler yapıp maddi karşılığını 

kısa sürede alacaksınız, kiminiz de aileden alacağınız maddi destekle rahatla-
yacaksınız.  İşte güzel sürprizler bekleyenler için iyi bir ay. Kardeşler ve aile ile 
bir konuda bir araya gelme ve bazı önemli ve olumlu kararlar almanız söz
konusu, birlik içinde bir plan yapıp uygulamaya koyacaksınız. 

BAŞAK BURCU  (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Ayın ilk günü burcunuza geçen Ay, ayrıca burcunuza giren 
Merkür ile önemli bir hamle yaparak aya başlıyorsunuz. Bu 
kiminiz için bir yasal işlem, kiminiz için bir iş görüşmesi veya 
teklifi, kiminiz için planlanmış bir seyahat. Ayın ilk haftası 

kafa karışıklığını gideren ve işlerinizi yönlendirmede size ışık tutan ve şans 
veren enerjiler altındasınız. Daha sonra yıldızlar karıştırsa da ortalığı siz sa-
bırla ay sonunu bekleyin ve çabalamaya devam edin Yani ayın ilk haftası hızlı 
bir hamle ve hedefe kement atma söz konusu...

AKREP BURCU  (24 EKİM - 22 KASIM)
Geçen aylar yaşanan olaylara bir geri dönüş yaşanacak. 
Bazı gelişmeler eski mevzuları uyandıracak ve bu vesiley-
le eksik kalmış şeyleri tamamlamanız gerekecek. Belki de 
kafanızdaki soru işaretlerini çözen şeyler öğreneceksiniz. 

Ama bu arada duyduklarınız tezat ve karışık olabilir, neye inanacağınızı 
bilemez hale gelebilirsiniz. En iyisi gelişmeleri takip edip sonucu görmek 
olmalı. İşle ilgili yönetim takımı veya önemli kişilerle yapılan görüşmeler-
den güzel ve sevindirici ve hızlı sonuçlar almanız mümkün. 

OĞLAK BURCU  (22 ARALIK - 20 OCAK)
Planlarınızı bozan gelişmelere hazır olun. Ancak bitmesi 
gereken işler de bitmeli..  Tabii birileri araya girip de işinizi 
karıştırmazsa… Bu ay birine ciddi ciddi öfke kusacaksınız
anlaşılan, rest çekmek isteyeceksiniz adeta ama kanımca 

zamanı değil.. En iyisi sorumluluk üstlenmeniz ve işlerinize odaklanmanız-
dır.  Parasal hesaplarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz, ancak 
para bir yerden çıkarken bir yerden de girecek gibi.  Yaptığınız hızlı girişim-
lerden gelen paralarla rahatlayacaksınız.

BALIK BURCU  (19 ŞUBAT - 20 MART)
Ayın başlarında gelen bir iş önerisi bazı meselelerin ön 
plana çıkması ile askıya alınacak gibi. Yapacağınız görüş-
meler pozitif  görünmekle birlikte bir anda girişilecek bir 
işe benzemiyor. Bazı tecrübelerden geçmek, ön hazırlık-

lar gerektiren bir iş gibi. Ay boyunca siz de sağlığınıza dikkat edin derim, 
yediğiniz içtiğiniz şeylere dikkat edin. Kiminiz bir diyete girmeye niyetli-
siniz. Bu ay bir hedefiniz içim girişim yapacaksınız ama maddi koşulların 
uygun hale gelmesi için sabırla ilerlemeniz gerekecek. 

İKİZLER BURCU  (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
Sizin için güzel bir gelişme; 5 Ağustosta Neptün’ün dost 
Kova burcuna geri dönmesidir. Nisanda Balık burcuna 
girerek iyi giden bir süreci sekteye uğratan Neptün yeni-
den dost Kova burcuna dönerek size bire süre daha des-

tek olmak niyetinde anlaşılan… Neptün’ün Kovaya geri dönmesi bahar 
aylarında yaşanan bazı olayların geri dönmesi ve bazı fırsatların yeniden 
yakalanması demektir.. Edindiğiniz yeni çevrenin ve yeni heveslerin, hobi-
lerin vs tadını çıkarma zamanı bu ay.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
 Bu ay Güneş burcunuzda iken güçlüsünüz. Üstelik 

Venüs’ü de yanına almış ki değmeyin keyfinize. Sürpriz 
sürpriz sürpriz.. Yollar, haberler sürprizli ve şaşırtıcı.. 
Her an seyahate çıkabilirsiniz, her an birileri gelebilir ve 

hiç planlamadığınız güzel olayların içinde bulursunuz kendinizi. Bu ay ay-
rıca bazı şeyler planlamadığınız gelişmeler sonucu gerçekleşecek, adeta 
gökte ararken yerde bulacaksınız. Bu ay şansınız yüksek, bunun verdiği 
bir keyif  hali içindesiniz ay boyunca… 

TERAZİ BURCU  (23 EYLÜL - 23 EKİM)
Sizi önce şaşırtacak, belki de şok edecek ve ardından 
sevindirecek, rahatlatacak bir gelişme var. Yani bekle-
mediğiniz bir şey size içten içe istediğiniz bir dileğinizi 
eyleme dökme imkanı verecek gibi. Ama iş o kadar 

kolay görünmüyor.. Çünkü bu şaşırtıcı gelişme olayları kitleyen tür-
den.. Ve eyleme koymaya niyet ettiğiniz şey de tepki çekebilir.  Bu 
gelişmeyi kiminiz işte kiminiz ailede yaşayacaksınız. Parasal konuda, 
yatırım alanında olacak.

YAY BURCU  (23 KASIM - 21 ARALIK)
Güneş ve Venüs dost Aslan burcuna geçmişken keyfiniz 
yerine gelmiştir. Uzaklar, tatil ve uzaktaki yakınlarla mutlu 
kavuşmalar keyfinizi artıracak. Uzakta bulunan yakınlarınız-
dan güzel haberler almanız da mümkün.  Keyifli bir ay sizi 

bekliyor.  Mars zıt burcunuz İkizlerden çıkınca rahatlayacaksınız, en azından 
birkaç aydır üzerinizdeki baskılar yok olacak. Daha rahat hareket edebile-
ceksiniz. Ancak geçen ayları aşırı stres içinde geçirenleri uyarmak isterim; ani 
beliren bir rahatsızlık peydah olabilir, sağlınızla ilgilenmeniz gerekebilir. 

KOVA BURCU  (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
Kiminiz evi kiminiz işi güzelleştirmek adına gayretle işe 
koyuluyorsunuz. Bu ay en çok estetik, güzellik ve bakımla 
ilgilenmek isteyeceksiniz. Ayrıca girdiğiniz ortamlarda da 
şıklığınız ve bakımınızla göz doldurmak isteyecek ve bunu 

başaracaksınız. Öte yandan aşk meselesi sanki biraz karışacak gibi. Bazı 
mevzuların tekrar etmesi veya eski konuların geri dönmesi sizi ilişkinizle ya-
kından ilgilenmeye zorlayacak, ilişkinizi masaya yatırmanız gerekecek. Evle 
ilgili yatırım düşüncesinde olan Kovalar için çok iyi bir zaman diyebilirim.

ASTROLOJİ
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RESMİ KURUMLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

BASIN - MEDYA

KİPA

ÖZEL OKUL

KULE SİTE M1 REAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR

310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 

235 45 00
323 67 09
235 42 05
263 11 42
251 52 80
351 16 50

Valilik 
Meram Kaymakamlığı 
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral 
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı

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

351 74 45
322 45 21
235 90 10 
221 31 00 
237 64 00
221 32 00
353 30 50
236 07 90
322 27 60 
351 18 32

223 60 00
241 50 00
223 12 53
257 06 06
236 54 07
321 20 41

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

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

221 61 00 
351 34 25
321 70 19 
353 40 21 
322 74 30
350 61 58 
255 00 60
221 52 52 
342 14 44
353 47 17 

444 42 00
353 72 00
353 88 03
235 50 42
351 41 00
350 37 77

350 64 64
351 30 00
239 04 80
351 89 58 
351 32 07
352 80 22
351 32 04
351 32 07
351 89 58

353 04 05
444 02 46
221 37 37
249 74 74
221 44 44
353 69 00

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

Vakıf  Hastanesi
Nakiboğlu Bilgi Hastanesi
Akademi Hospital
Özel Selçuklu Hastanesi
Kızılay Hastanesi
Konya Hospital

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağlık 
Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

265 02 45
322 36 80
351 20 00
265 00 80
265 18 61 
265 00 40
265 01 60
324 8 3240 242

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

324 76 76
325 06 01
325 17 48
325 26 26
321 47 66
324 60 50
324 01 06
323 03 02
324 44 01
238 69 06

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

261 18 18
324 34 10
323 67 86
235 25 20 
244 90 93 
325 15 06

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

246 55 70 
444 00 33
444 00 40
352 15 16
345 10 86
236 79 33
345 34 38 
238 10 48
235 56 42
342 69 03

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

353 51 84
352 16 16
345 24 24
321 87 70
350 0 444
350 75 75
241 16 16
233 43 03 
444 0 155 
236 96 02
236 21 21
323 08 08
238 58 32

221 60 60
257 06 48
247 68 50
257 16 96
247 79 30
247 09 16
247 95 08
247 05 66
257 14 80
247 79 67
247 65 00
247 22 92
247 66 76
247 60 88
257 09 57
247 05 41
257 16 68
247 73 93

265 10 00
265 02 65
265 32 42
265 23 55
265 34 33
265 18 70
265 32 06
265 19 80
265 11 45
265 11 28
265 12 72
265 11 21
265 12 34
265 12 14
265 11 61
265 28 85
265 27 20
265 41 37
265 12 00
265 05 15
265 39 12
265 36 12
265 05 15
265 11 11
265 10 65
265 10 50
265 21 56
265 36 17
265 25 25
265 23 79
265 10 45
265 23 75
265 47 90
265 33 53

237 93 94
237 93 94
233 60 20
238 36 73
235 08 84
233 28 72
234 32 34
236 17 47
236 62 62
238 60 30
238 41 61
233 80 00
233 16 61
237 71 22
233 24 25
238 43 05
233 69 01
235 30 01
236 43 20
233 26 00
236 88 77
235 69 99
238 96 19
237 74 73
237 51 20
238 9470
236 32 83
233 22 62
237 87 54
236 57 58
237 02 99
237 33 27
236 72 42
237 47 17

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

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

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

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
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SEDEF FOTOĞRAF

233 16 45
www.sedeffotograf.com

FOTO
İSTANBUL

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF

233 53 79
www.emrefotografcilik.com

ÇANKAYA 
FOTOĞRAFÇILIK

235 79 57
www.fotocankaya.com.tr

ÖZCAN FOTO

235 25 19
Nalçacı Cad.

FOTO
ÇAMLICA

233 30 95
Emniyet Müdürlüğü Karşısı

REKLAMEVİ

238 80 00
www.reklamevim.com

ALİNA
PROMOSYON

342 0 100
www.alinapromosyon.com

KONYA DİJİTAL

238 42 81
www.konyadijital.com

GÜLMENAK

342 75 15
www.gulmenak.com.tr

HALEF AMBALAJ

342 36 40
www.halefambalaj.com

REKLAM FOTOĞRAF

PASTANE

İN KONYA

www.inkonya.com

KOS'S PASTANESİ

323 10 17
www.kosspastanesi.com

PETEK
PASTANESİ

321 0 222
www.aciltatliservisi.com

PAŞABAĞ
PASTANESİ

321 01 02
www.pasabag.com

İSTANBUL
PASTANESİ

350 75 67
Zafer

MADO

320 87 27
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM
PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH
USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.
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KANDİL
AVİZE

238 40 22
www.kandilavize.net

FAVORİ
AVİZE&CAM

234 32 38

ÇOBANOĞLU
AVİZE

235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

LAMPO

345 12 38
Büsan

NEW GARDEN

321 01 02
Beyazıt Mah.

PAŞA LİFE

320 49 50
Beyazıt Mah.

KAFEDEYİM

235 56 56
www.kafedeyim.com

NİRVANA  

323 45 33
Alaaddin Bulvarı

BLACK GARDEN
CAFE

241 61 16
www.blackgardencafe.com

CAFE'S

3212030

KARMAŞIK CAFE

325 17 77
Meram Yeni Yol

KALDIRIM CAFE

352 53 51
İl Sağlık Müd. Yanı

BEYAZ CAFE

241 66 33
Bosna Hersek Mah.

KLEPS
CAFE&BİLARDO

0532 739 07 52
Nalçacı Cad.

GELİNLİK

AYDINLATMA

CAFE

AZRA GELİNLİK

352 67 10
www.azragelinlik.com

ÜLGEN MODA

220 00 06
www.ulgenmoda.com

ŞENAY GELİNLİK

353 22 52
www.senaygelinlik.com

NARİN GELİNLİK

353 35 34
www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MADO

320 87 27
Meram

KULE SİNİ

237 58 53
Kule Plaza

MİTHAT TİRİT
SALONU

350 72 98
İstanbul Cad.

KUKLA KEBAP

233 66 00
www.kuklakebap.com.tr

SİLLE KONAK

244 92 60
www.sillekonak.com

PAŞAZADE
RESTAURANT

248 92 50
Yeni İstanbul Yolu

KEYİFZADE

350 53 93

HAVZAN
MERAM

324 33 44
www.havzanetliekmek.com.tr

FESLEĞEN
 AURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

RESTAURANT

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma  
Caminin inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanın-
da başlanmış ve Sultan Alaeddin Keykubad dev-
rinde 1220 (H. 617) senesinde son şeklini almıştır. 
Kuzeyden, Karatay Medresesi tarafından bakıldı-
ğında 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 bu-
lunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan portal, Selçuklu mimarisinin birçok özellikle-
rini bir araya getirir. Portal kemeri iki renkli mermerden olup, girift süslemeleri vardır. 
Kapının iki yanından gelen şerit süslemeler de kemerin kilit taşı üzerinde birleşir.

ALAEDDİN CAMİİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

AKKONAK

241 37 07
www.akkonak.com
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KONYA PARK

MAKROMARKET

233 85 00
www.makromarket.com

ESİLA 
SÜPER MARKET

247 13 10
Adakale Cad.

KIZILKAYA

265 0 832
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

YÖN A.V.M.

353 71 51
Alaaddin Bulvarı

KAMAY

233 97 00
www.kamay.com.tr

BEYAZ SARAY
KEBAP SALONU

350 66 36
www.konyabeyazsaray.com

YAKAPARK
RESTAURANT

323 1 222
Meram Yaka Cad.

ARENA GYM

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL

241 62 39
www.atlar.org

MAYA CLUB

238 21 11
www.mayaclup.com

FİT
SPORT CENTER

234 34 00
www.fitsportcenter.com

ÖZ KONYA 
MUTFAĞI

257 16 16
Beyşehir Yolu Üzeri

LİNA
RESTAURANT

320 33 34
www.linarestaurant.com

KAZIMAĞA

351 88 27
www.kazimaga.com

TİRYAKİ
ÇİĞ KÖFTE

320 99 19
www.tiryakicigkofte.com

RESTAURANT - 2

SPOR SALONU OPTİK

A.V.M.

DİNSELLER
OPTİK

350 62 11
www.dinselleroptik.com

ONÜÇYILDIZ
OPTİK

350 05 67
www.onucyildizoptik.com

ENES
SAAT&OPTİK

235 70 08
Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK&SAAT

351 25 41
Zafer
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PAŞA MOBİLİ

251 72 27
www.pasamobili.com

WARYANT

251 01 50
Barış Cad.

SARAYLIZADE

342 05 83
Fevzi Çakmak Mah.

AZZORA

323 15 66
Melikşah Mah.

SAMANCILAR
MOBİLYA

238 29 42
www.samancilar.com

KÖPRÜLÜ
MOBİLYA

342 26 42
www.koprulu.com.tr

FLORENZA

236 00 85
Kerkük Cad.

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

251 12 42
www.turkmenler.com.tr

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

248 29 14
www.gurbuzogullarimobilya.com

CARDİN
MOBİLYA

234 30 91
Ankara Cad.

ELVİN MOBİLYA

353 20 30
www.elvinmobilya.com

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

351 18 66
İstanbul Cad.

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

Selçuklu'nun meşhur vezirlerinden Sahip Ata 
Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılan ca-
miye 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. Kapı-
nın iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin tuğla ve çiniler-
le 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.

SAHİP ATA KÜLLİYESİ
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KONYA 
MEFRUŞAT

351 35 98
Kerkük Cad.

GÜLER AKKAYA

236 66 77
Nişantaşı Mah.

NARİN PERDE

236 42 55
Rauf Denktaş Cad.

ELİT PERDE

237 09 09
Kerkük Cad.

VİTRİN
COLLECTION

235 77 27
Rauf Denktaş Cad.

CEMİLE
HOME STORE

233 57 75
www.cemile.com.tr

VERDİ
PERDE

233 57 57
Kerkük Cad.

SERCAN PERDE

237 89 19
www.sercanperde.com

PAŞA
HOME STORE

238 86 48
Kerkük Cad.

MÜFİT HOME
COLLECTION

238 41 51
Kerkük Cad.

BHM

353 37 55
Ankara Cad.

KARE HALI

238 39 95
Adnan Menderes Cad.

EVİX

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

321 85 92
Millet Cad.

ÖZEMEK HALI

353 91 81
www.ozemek-halimobilya.com.tr

DOĞPA HOME
COLLECTION

251 04 07
Barış Cad.

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

351 15 73
www.ozaksularhali.com

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

238 39 60
www.mihogluhaliyikama.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2 PERDE - TEKSTİL

YUVAKUR

265 12 87
www.yuvakur.com.tr

KONFULL

248 37 00
www.konfull.com.tr
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ŞELALE DÜĞÜN 
SALONU

327 00 63
Antalya Çevre Yolu

HILTON GARDEN
INN KONYA

221 60 00
www.hilton.com.tr

YAKAPARK
DÜĞÜN SALONU

323 1 222
Meram

İPEKYOLU
TESİSLERİ

346 45 33
Ankara Yolu Üzeri

BERRA DÜĞÜN
SALONU

236 06 56
www.berradugunsalonu.com

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

ÇİLTAŞ

342 60 80
www.ciltas.com.tr

SALTANAT DÜĞÜN 
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com

BERA OTEL

444 23 72
www.bera.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

ÇINARALTI

325 25 15
Meram

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Medrese Karatay İlçesi, Aladdin Tepesi'nin kuze-
yinde yer almaktadır. Karatay Medresesi, Sultan II. 
İzzeddin Keykavus Devrinde, Emir Celaleddin Ka-
ratay 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 Medre-
se" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş doğudan gök ve beyaz mer-
merden 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.

KARATAY MEDRESESİ
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ATİKER

285 0 285
www.atiker.com.tr

HYUNDAI
ÖNTUR

236 66 66
www.onturplaza.com

RENAULT
TRUCKS

345 13 13
Ankara Cad.

KARAKAYA
RENT A CAR

320 43 44
www.karakayarentacar.net

ROYAL
RENT A CAR

235 12 11
www.royal-rentacar.com

ABER
RENT A CAR

236 72 62
Nalçacı Cad.

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

234 31 46
Yenişehir Mah.

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

248 23 81
Ankara Yolu Üzeri

VIPLIFE
RENT A CAR

237 08 27
Ulaş Baba Cad.

KÖPRÜLÜ OTO

342 33 33
www.koprulu.com.tr

AVİS

237 37 50
www.avis.com.tr

VATAN
RENT A CAR 

235 42 15
Nalçacı Cad.

CITROEN
KONMOT

345 38 00
Ankara Yolu Üzeri

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

248 24 75
İstanbul Yolu Üzeri

FIAT
KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

PEUGEOT
UYARARSLAN

255 33 99
Yeni Otogar Karşısı

ÇÖZÜM HASAR

322 62 27
www.cozumhasar.com

GÖKMEN
OTOMOTİV

342 55 55
Ankara Yolu Üzeri

TAŞKIN OTOGAZ

236 03 03
www.taskinotogaz.com

OTOMOTİV

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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SAUNA
GÜMÜŞKAPI

233 94 46
Feritpaşa Mah.

DİYAMER

323 44 10
www.haberdiyet.com

ASMER

236 36 31
Kerkük Cad.

BEYAZ GÜZELLİK

350 22 32
Beyazıt Mah.

ELİF GÜZELLİK

353 21 57
Zafer

BAŞARANLAR
TERMAL

0.272 273 63 64
www.basaranlartermal.com

SUDERM
GÜZELLİK

322 34 51
Kazım Karabekir Cad.

AQUASOFT

323 17 17
www.clubaquasoft.com

ALTINAY
GÜZELLİK

236 36 72
www.altinayguzellik.com

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

GÜZELLİK SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Sırçalı Medrese Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın la-
lası Bedreddin Müslih tarafından 1242-1243 yılında 
yaptırılmıştır. Medrese kesme taştan iki katlı açık 
avlulu, eyvanlı, simetrik ve dengeli planı ile Selçuk-
lu medreselerinin ilk örnekleri arasındadır. İsmini 
çini süslemelerinden almıştır. Günümüze cümle 

kapısı ve arkasındaki kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin doğu cep-
hesindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bordürler, kitabeler ve mu-
karnaslı şekillerle bezenmiştir. Giriş kapısının sağında iki basamakla çıkılan türbe-
sinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür. Türbe zikzak biçimli tuğla örgülü olup, 
üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ortasında firuze çiniler bulunmaktadır. 

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM
ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

UĞUR
ÇİÇEKÇİLİK

236 04 92
www.ugurdavetorganizasyon.org

ÇANKAYA
ÇİÇEKÇİLİK

238 86 89
www.cankayacicekcilik.com.tr

İNCİMİZ
ORGANİZASYON

238 37 34
Elmacı İş Merkezi

NADİR
ÇİÇEKÇİLİK

235 02 65
Nalçacı Cad.

CEYLAN DERİ
GİYİM

352 11 64
www.cdg.com.tr

DİVİ

237 17 50
Kule Cad.

EMMİOĞLU
TEKSTİL

350 74 35
Piri Mehmet Paşa Çarşısı

ADRESSİM
COLLECTION

351 12 65
www. adresim.com.tr

ENDER

351 49 59
www.endermagazalari.com

GUESTO

235 11 33
Nalçacı Cad.

ESİLA

238 48 62
Kerkük Cad.

VENNA

237 53 59
Kerkük Cad.

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

346 37 77
www.dogancanta.com.tr

ZARİF GİYİM

352 79 61
Zafer

AYAKKABI
DÜNYASI

237 87 00
www.ayakkabidunyasi.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES

238 38 29
www.ozbagci.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

238 97 72
www.issilhamile.com

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

353 95 34
www.canerkekspor.com

GİYİM ÇİÇEKÇİ
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ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

353 93 35
www.konyabilgekizyurdu.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

353 52 29
www.amerikankultur.org.tr

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI

324 19 00
www.diltas.com

SİSTEM
DERSHANELERİ

350 40 50
Beyazıt Mah.

KEKEMELODİ

320 01 01
www.konyakekeme.com

BİRİM
DERSHANESİ

353 01 66
www.birimdersaneleri.com

SABAH
DERSHANELERİ

353 11 22
www.sabahdershaneleri.com.tr

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

NEFES GELİŞİM
AKADEMİSİ

323 13 43
Meram

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

DERSHANE - KURS

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı 
olan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet 
gösteren müzedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anı-
lır. (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 tari-
katından 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 ola-
rak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. Bağlı bulunduğu Kültür 
Bakanlığı'na en çok gelir getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

MEVLANA MÜZESİ
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ TARIM

AKDENİZ CAM

236 61 66
www.akdenizcam.com

POLİGON

345 36 75
www.poligonkonya.com

SUMPAŞ

444 47 86
www.sumpas.com.tr

HİLALSAN
MAKİNE

345 16 16
www.hilalsan.com.tr

DELİBAY
PETROL

345 36 00
www.delibaypetrol.com

ÖZTEKNİK
RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

AS CAKE

342 39 41
www.ascake.com

ROTSAN
OTOMOTİV

345 17 27
www.rotsan.com.tr

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT

345 10 56
demircihirdavat@hotmail.com

KONYA ENERJİ

345 09 00
www.konyaenerji.com.tr

BARANOK
YUMURTA

342 63 63
www.baranok.com.tr

KONYA ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

BOMBUS
İLAÇLAMA

350 91 64
www.bombus.com.tr

SAĞLAMEL
TARIM

239 06 60
www.saglamel.com

BİOFER

265 39 99
www.konyabiofer.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr
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MERAM GAZ

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

AKINSOFT

444 40 80
www.akinsoft.com.tr

WEBCİX

235 35 06
www.webcix.net

OKUMUŞ
TELEKOM

237 3 237
www.okumus.com.tr

TEVFİK
ELEKTRONİK

233 81 62
Nalçacı Cad.

PİXEL

235 15 43
www.pikselticaret.com

GALERİ
GÜVENLİK

351 51 54
www.galeriguvenlik.com

UMUT
ELEKTRONİK

251 26 55
www.umutelektronik.com.tr

CİN CİN
ELEKTRONİK

322 11 11
www.cincin.com.tr

FARUK
BİLGİSAYAR

322 32 88
www.farukbilgisayar.com

NADİR AVCAN

238 61 03
www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

STARPET

233 34 22
www.starpet.com.tr

ÖZBEYLER
PETROL

237 66 90
Adnan Menderes Cad.

PETROL

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen 
iki katlı tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tes-
cil 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.

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
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ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN

354 00 00
www.karakaskuyumculuk.com

SARRAF
KARACAOĞLU

241 49 26
Kule Site

ALTINKAYNAK

350 30 31
www.altinkaynak.com

SARRAF
ÇELİK SÜRER

351 24 53
Sarraflar Yeraltı Çarşısı

ALTINEKİNLİ
SARRAF

352 67 82
Yüzüktaşı İşhanı

SARRAF
DURAYDALILAR

353 60 77
www.duraydalilar.com

TUAL
MÜCEVHERAT

320 06 26
www.tualmucevherat.com

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

350 69 43
www.hacikucukler.com

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

351 44 91
www.ciceklerkuyumculuk.com

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

ALTIN - KUYUMCULUK MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

444 73 42
www.sehayapi.com

ÇAĞLARKENT

320 37 27
www.caglarkent.com

PRESTİJ
RESİDENCE

265 43 43
www.prestijresidences.com

STUDIO
PALACE

237 31 14
studiopalace.net

ALYA
MUTFAK BANYO

0537 411 00 75

KONAL İNŞAAT

247 13 50
Beyşehir Çevre Yolu

METRİK

233 20 29
Nişantaş Mah.

SER MİMARİ
TASARIM

323 06 00
www.sermimari.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

KIVRAK
YAPI CENTER

355 49 49
www.kivrak.com.tr
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OTEL BERA

444 23 72 
www.bera.com.tr

OTEL

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

265 10 92
M1 Real

BAYRAM BAL

320 24 23
Millet Cad.

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.

KAREİNA
KUAFÖR

322 17 12
www.kareinaguzellik.com

HILTON GARDEN
INN KONYA

221 60 00
www.hilton.com.tr

OTEL
ÖZKAYMAK

237 87 29
www.ozkaymakotels.com

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

SEMA OTEL

322 15 10
www.otelsema.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN
SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR
ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsettin 
Altun-aba tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı 
üslubu ve ilgili vakfiyesine dayanılarak cami ve 
yanındaki medresenin XII. yüzyılın sonlarında ya-
pıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk 
banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra Ah-

med 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.

İPLİKÇİ CAMİİ
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