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TARİHİN VE KÜLTÜRÜN BAŞKENTİ
Bir şehir düşünün coğrafi olarak bir ülkenin en büyük yüz ölçümüne sahip, 10 binlerce yıllık bir tarihe sahip, Selçuklu Devletinin, Anadolu Selçuklu İmparatorluğunun
başkentliğini yapmış. Sanata, bilime kültüre, âlime, bilim adamına, sanatçıya değer
vermiş dünyanın merkezi olmuş. Dünyada medreselerin başkentliğini yapmış mimarisini oluşturmuş örnek olmuş. Bir şehir düşünün Mevlana’yı, Şems’i, Konevi’yi
yetiştirmiş, cazibesiyle binlerce km yol kat ettirmiş. Tarihinde ki büyük isimler şehrin adının önüne geçmiş kimi zaman.
Kültür Turizm Bakanlığı sit alanlarıyla ilgili kapsamlı bir istatistik yayınladı. Konya’nın
tarihteki başkentliğinin yanı sıra sit alanlarında da başkent olduğunu tescilledi. Böyle
bir çalışma şehrin kaderine yön verebilir. Bu konunun çok iyi değerlendirilmesi gerekir bunun için bizlere çok iş düşüyor. Konya, tarihi ve kültürünün turizmine yön
verebilir potansiyelini daha da arttırabilir. Bunun için şimdiden diyebiliriz ki doğru
projeler Konya’yı turizmin başkentliğine doğru götürebilir. Dünyada Kültür Turizmine ilginin her geçen yıl daha da artması 10 yıl içerisinde sektörün birinciliğe oynayacağının bir göstergesi. Konya elindeki bu potansiyeli çok iyi değerlendirebilir.
Yaşlanmak kelimesi her zaman olumsuz bir kelime olarak görülür. İnsan olarak yaşlanmak istemediğimiz bir durum. Ama kurumlar ve işletmeler için yaşlanmak çok
güzel ve değerli bir olgu. Nasıl geçen yıllarda hayatı daha çok öğrenip yaptığımız
hatalardan ders çıkarıp doğru karar alma yönümüzü geliştiriyorsak, kurum ve işletmeler için de bu geçerlidir. Konya Vizyon yaşlanıyor ve yaşlandıkça sizlere çok daha
güzel sayılar sunuyoruz. İki yönden bakıyorum; ben insan olarak yaşlandıkça tecrübelerime tecrübe katıyorum, Konya Vizyon olarak da yaşlandıkça şehirle daha da
bütünleşerek yolumuza devam ediyoruz. Şehre verdiğimiz değer ve katkı bu tarifi
mümkün olmayan bir mutluluk. Her sayımız tarihe tanıklık ediyor gelecek nesillere
miras bırakılıyor.
Çavuş Köyü dünyada bir ilk… Dünya sanatçılarını birçok projeye para vererek getirtemezsiniz, Sonsuz Şükran Köyünde herkes gönüllü bir köyün parçası oldu, hepsi
Çavuşlu. Tüm sanatçılar Konya’nın tanıtılmasında çok önemli katkılarda bulunmakta. Devam edecek bu projede emeği geçen herkese şehrin bir parçası olarak teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgiyle, ailenizle, sağlıcakla kalın…
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KISA HABER
KONYA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
KUTLAMALARI
Konya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı
Kuvvetler Günü düzenlenen
törenlerle kutlandı.
İlk tören Anıt Alanı'nda
yapıldı. Konya Valisi Aydın
Nezih Doğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Yılmaz Özkaya, AK Parti
Konya Milletvekili Mustafa
Kabakçı, askeri ve mülki
erkan ile vatandaşların katıldığı törende Atatürk Anıtı'na
çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal
Marşı okundu.

RİXOS KONYA’DA
DÜĞÜNÜNÜZLE TARİHE GEÇİN

Mutluluğa ilk adımı muhteşem bir düğün töreniyle
atın. Bu büyük günde hayallerinizi yaşayın. Yıllardır hayalini kurduğunuz gün yaklaşırken organizasyon sizi düşündürmesin...
Rixos Konya Banket Müdürü Sema Bilken ; ‘2011 yılı bitmeden
evlenmeyi düşünen tüm çiftler düğünlerinide, tarihleri ile çok
özel kılabilirler. 11.11.2011 tarihi bu yılın en özel tarihi, çiftlere
bu günü kaçırmamalarını öneriyorum. Düğünüz kadar, tarihinizde akılda kalıcı olsun. Siz sadece bu mutluluğu doya doya
yaşayın, detaylarla bırakın biz ilgilenelim. ’dedi.
Sözlerine şöyle devam eden Bilken ; ‘Düğünleri bir kutlama
haline dönüştüren ve eşsiz kılan öğelerden biri de düğünü
yapacağınız mekândır. RİXOS KONYA da sadece bir misafir
olmazsınız. Kendinizi buraya ait hissedersiniz. Genç, dinamik,
güleryüzlü ve çalışkan ekibimiz; hayalinizdeki düş sahnesini
gerçeğe uyarlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Bu
işi severek yapıyor ve mutlu anlarınızda yanınızda olmaktan,
mutluluğunuzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Sadece düğün
değil nişan, kına gibi diğer özel günlerinizi de unutulmaz kılmak
için sizleri bekliyoruz.900 m2 olan unutulmaz davetler gerçekleştirdiğimiz Konya Balo Salonunda muhteşem düğün mönüsü, dekoru ile unutamayacagınız bir güne imza atıyoruz. Yaz
gecelerinde gerçekleştireceğiniz düğünler içinse, 700 kişi kapasiteli havuz başı mekânımız, Kır düğünleriniz için 1000 kişilik
bahçemiz, Balo salonu terasımız size yıldızların şahitlik ettiği
büyülü bir atmosferde "EVET" deme zevkini sağlamaktayız.3
gece 4 gün Rixos Premium Belek te balayı, 1 gece Rixos Konya da Balayı odası, ertesi gün odanıza balayı kahvaltısı, Masa
ve sandalye süslemesi, dj veya canlı müzik alternatifleri, farklı
tatlarda son derece lezzetli yemeklerden oluşan düğün paketlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca gelin ve damadımıza mutlaka
test yemeği yaptırıyoruz ki düğün yemeğimizi yemedik denilmesin diye.
Geleneklerimize uygun modern ve unutulmaz bir düğün ve
balayı için RİXOS HOTEL KONYA hizmetinizdedir. Düğününüzü planlamaya başlamadan önce otelimizi ziyaret edin, sizin
heyecanınıza ortak olalım.’ dedi.
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Feritpaşa Caddesi'ndeki resmi geçit
töreni, askeri birlikler ve vatandaşların bayramının kutlanmasıyla başladı.
Hava Pilot Kurmay Albay Fikret Çelik,
burada yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasalar çerçevesinde
kendine verilen görevi yapmaya devam
edeceğini söyledi. Askeri bando eşliğinde yürüyen askerler alkışlanırken kullanılan araçlarda törende geçiş yaptı. Daha sonra
törene katılan protokol, askeri ve mülki erkan Garnizon Şehitliği'nde anma törenine
katıldı. Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Yılmaz Özkaya, şehitlere duyulan
saygıyı dile getirerek, "Dün sizlerin yaptığı gibi bugünde bizler aynı inançla, bu aziz vatanın bölünmez bütünlüğüne saldıranlara karşı canımızı vermeye hazırız. Sahip oduğumuz
değerlerin en kıymetli sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız" dedi.
Konuşmaların ardından şehit aileleri ile birlikte törene katılanlar mezarlara karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

SİLLE'NİN SON ÇÖMLEK USTASI AYAKTA
KALMA MÜCADELESİ VERİYOR
Konya'nın tarihi Sille
Mahallesi'nin son çömlek
ustası olan Yaşar Bulut, çırak
bulamadığı için Sille'de çömlekçiciğin kendisiyle birlikte
yok olacağını söyledi.
Doğma büyüme Silleli olan Yaşar usta,
çocukluğunda öğrendiği çömlek sanatını
35 yıldır her türlü zorluğa rağmen sürdürmeye devam ediyor. Ustasından öğrendiği toprağa şekil verme sanatını ara
vermeden sürdüren Yaşar usta, Sille'de
kalan son çömlek ustası olduğunu söyledi. Ustasından kalan 350 yıllık mağaranın
loş ışığında toprağı şekillendiren Yaşar
usta, "Burada çömlek, testi, güveç türü
toprak mamuller yapıyorum. Eskisi gibi
toprak mutfak eşyalarına fazla ihtiyaç
kalmadı. Alan ya süs olsun diye ya da
özel yemekler yapmak için alıyor. Ama
çoğunlukla süs eşyası olarak kullanılıyor" dedi.
"150 USTADAN BİR BEN KALDIM"
Çömlek işine çocuk yaşta başladığını dile getiren Yaşar Bulut, o yaşlarda Sille'de çömlekçiliğin oldukça rağbet gören bir meslek olduğunu belirterek, "O zamanlar Sille'de
150'ye yakın çömlek ustası ve 15'e yakın dükkan vardı. Bazıları dışarı işe bile giderdi.
Ancak zamanla bu mesleğe rağbet azaldı. Çok zahmetli ve hata kabul etmeyen bir
meslek. Topraktan şeylere eskisi gibi ilgi de olmayınca artık çırak bulamaz hale geldim.
Sanırım Sille'de bu sanat benimle birlikte yok olacak. Nevşehir taraflarında bu
işe merak salanlar var ama Sille'de maalesef ben sonuncuyum" şeklinde konuştu.
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KISA HABER
KONYA İL GENEL
MECLİSİ'NDE YENİ
DÖNEM BAŞLADI

Konya İl Genel Meclisi 1 aylık
aranın ardından yeni çalışma
dönemine başladı. Yeni döneme yeniliklerle giren İl Genel
Meclisi, ilk birleşimini de canlı yayınla yaptı.

KONYA ÜNİVERSİTESİ'NİN YERİ
MERAM BELEDİYESİ'NDEN

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yapılacak Konya
Üniversitesi'nin kampüs alanının arazisi Meram Belediyesi tarafından bedelsiz olarak verildi.
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı'yı ziyaret eden Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Başkan Kalaycı'ya,
üniversitenin ana kampüs arazisi için belediyenin yapmış olduğu
özverili çalışmalar nihayetinde böyle kıymetli bir alana kavuştuğumuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Meram Belediyesi'nin eğitimli insanların yetişmesine katkıda bulunacak bu hizmeti, gelecek kuşaklar
açısından da önem arz etmektedir. Dileğimiz yapılan çalışmaların
güzel insanların yetişmesine katkı sağlaması. Bu yönde biz elimizden
gelen çabayı göstereceğiz. Bundan sonraki dönemde de Meram
Belediyesi'nin Konya Üniversitesi'ne her türlü desteği sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı da, özlemle beklenen üniversitenin ilçede yer almasında büyük katkısı olan Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e teşekkür etti.

Konya İl Genel Meclisi, Eylül ayı toplantılarının birinci birleşimini Ali Selvi
başkanlığında gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı sonrasında bir araya
gelen üyelerin bayramlaşmasıyla başlayan toplantının açılışında konuşan İl
Genel Meclisi Başkanı Ali Selvi, canlı
yayın ve meclisteki diğer yeniliklerle
ilgili üyeleri bilgilendirirken, ilk canlı
yayını da yaptı. Selvi, ilk olarak İl Özel
İdaresi'nin 2011 çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Genel Sekreter Vekili Osman
Günaydın'a bağlandı. İnternet üzerinden yapılan ve "http://www.konyaozelidare.
gov.tr/upload_files/file/meclis/yayin.html" adresinden bütün internet kullanıcılarına sunulan canlı yayında İl Özel İdaresi'nin eğitim ve yol çalışmaları başta olmak
üzere faaliyetlerini anlatan Günaydın, yeni kurulan sistemin, çalışmaların Meclis'e
yansıtılması noktasında önemine değindi.

AHMET DAVUTOĞLU’NA
“21’İNCİ YÜZYILIN
LİDERİ” ÖDÜLÜ

''Internatıonal League of Humanists'' Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu'nu ''21. yüzyılın lideri''
ödülüne layık gördü.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da
merkezi bulunan ve eski Hırvatistan Devlet
Başkanı Styepan Mesiç'in onursal başkanlığını
yaptığı, üyelerinin çoğu Boşnak, Hırvat ve Sırp
entelektüellerden oluşan ''Internatıonal League of Humanists'' (Uluslararası Hümanistler
Ligi), Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu
''21. yüzyılın lideri'' ödülüne layık gördü.
Uluslararası Hümanistler Ligi Genel Sekreteri Zdravko Şurlan, bugüne kadar Saraybosna'yı savaştan sonra ziyaret eden Papa 2.
Jean Paul ile 2010'da yaşamını yitiren Uluslararası Olimpiyatlar Komitesi Başkanı Juan
Antonio Samaran'a ödül verdiklerini belirtirken, Türkiye'nin ve Davutoğlu'nun bugüne
kadar Bosna-Hersek için çok önemli çabalar sarf ettiğini ahnlattı. Şurlan "Davutoğlu,
eski Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan küçük ülkelerin birbiriyle yaklaşmasına
önemli katkı sağladı'' dedi.

SELÇUK'TA 2011-2012
TAKVİMİ AÇIKLANDI

AKADEMİK

Selçuk Üniversitesi'nde 2011-2012 eğitim-öğretim yılı
akademik takvimi açıklandı.
Akademik takvime göre, birinci sınıf öğrencileri 5-9 Eylül 2011
tarihleri arasında kayıt yaptırırken, diğer öğrenciler 19-28 Eylül 2011 tarihleri arasında kayıtlarını yenileyecek. Dersler ise,
güz yarıyılında 26 Eylül 2011'de başlayacak, 13 Ocak 2012'de
sona erecek. Üniversitenin web sayfasından da yayınlanan yeni
akademik takvime göre, mazeretli geç kayıtlar için son başvuru
tarihi 24 Ekim 2011 olarak belirlendi. Bu yılın güz dönemi vize
sınavları 3-11 Aralık 2011 tarihleri arasında, final sınavları ise
16-27 Ocak 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Selçuk
Üniversitesi'ne yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin hazırlık
sınıfı yabancı dil yeterlik sınavları 1 Şubat 2012'de yapılacak. Bahar yarıyılında ise dersler 13 Şubat 2012'de başlayacak 25 Mayıs
2012'de sona erecek. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Selçuk
Üniversitesi bünyesine 21 bin 879 yeni öğrenci katılacak.

28

KONYAVİZYON ◆ EYLÜL 2011

4. BEKDİK TÜRKMENLERİ
KÜLTÜR ŞENLİĞİ YAPILDI

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Sazgeçit
kasabasında, Oğuz Dulkadiroğlu Bekdik
Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından
düzenlenen Bekdik Türkmenleri Kültür
Şenliği'nin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Bektik Türkmenleri Kültür Şenliği'ne AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, Ereğli Kaymakamı Hasan
Bağcı, Ereğli Belediye Başkan Vekili Hayrettin Başer,
Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet
Kabakçı, belde belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Dernek
Başkanı Dr. Ali Sayar, Bektik kültürünü, yaşam tarzını, örf ve adetlerini yaşatmak istediklerini belirterek,
şenliğe gelenlere teşekkür etti. Ereğli genelinde 19 kasaba ve köyün Bekdik havalesinden
olduğunu ifade eden Sayar, Türkiye'nin bir çok il ve ilçesinde Bekdik Türkmenlerinin
yaşadığını ve kültürlerine sahip çıktığını söyledi.
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KISA HABER
KONYA'DA PROSTAT
HASTALIKLARI
BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Serdar Göktaş,
“Prostat Hastalıkları Bilinçlendirme Günü” nedeniyle hastalığa karşı vatandaşları bilinçlendirmek için toplantı düzenledi.
Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen
toplantıya akademisyenlerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Prof. Dr. Serdar Göktaş,
her bin erkekten 52'sinde prostat hastalığı
bulunduğuna dikkat çekerek, erken teşhisle
hastalıktan kurtulmanın yüzde 90 oranlarında başarıya ulaştığını vurguladı. Prostat kanserinin dünyada erkeklerde en çok görülen
ikinci kanser çeşidi olduğunu belirten Prof.
Dr. Göktaş, her yıl 679 bin yeni olguya tanı konduğunu, ülkemiz de akciğer kanserinden sonra ikinci
sırayı prostat kanserinin aldığını söyledi. Dünyada her 12 erkekten birinin prostat kanseri riski ile karşı
karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Göktaş, “Ailede prostat kanseri görülen erkeklerde prostat kanseri
görülme riski 2 katına çıkmaktadır. Bu nedenle prostat kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Erken
teşhis edilen prostat kanserini tam tedavi edebiliyoruz. Teşhis geciktiğinde ise hastayı tam tedavi etme
şansımız kalmıyor. Hastalığı uzun yıllar baskı altında tutabiliyor, buna karşın hastamızı tümörden tamamen kurtaramıyoruz” şeklinde konuştu.
Prostat hastalıklarının oluşmasını engelleyen bir formülün bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Göktaş,
“Bununla birlikte aşırı kilodan kaçınmayı, düzenli fiziksel aktivite yapmayı, sigara alışkanlığı varsa bırakılmasını, batı tipi aşırı yağlı ve kırmızı et ağırlıklı hazır gıdalarla beslenmeden uzak durulmasını öneriyoruz.
Bunun yerine domates, soya, yeşil çay, sarımsak, lahana, brokoli ve karnabahar da içeren sebze ağırlıklı
beslenme ve düzenli doktor kontrolünden geçmek hastalığa yakalanma riskini azaltır” dedi.

BEYŞEHİR İŞLETME FAKÜLTESİ
2012'DE TAMAMLANACAK

2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlayacak olan Selçuk
Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi hizmet binasının yapımına
başlandı.
Yapımı süren fakülte binası ile birlikte Ali Akkanat Kampüsü'nün yeni bir çehreye bürüneceğini belirten
Dekan Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, binayı önümüzdeki yıl bitirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Binamız,
7 bin 500 metrekarelik alanda 5 katlı olarak planlandı. İlk olarak bu yıl 164 öğrenci ile eğitime başlayacağız”
dedi.
Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nün her geçen gün geliştiğini ve değiştiğini ifade eden Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan da, “Önümüzdeki yıl işletme fakültemizin de hizmete girmesiyle
kampüs alanımız daha da güzelleşecek ve ihtiyaçlara kolaylıkla cevap verecek hale gelecektir. Böyle bir
kampüsü üniversitemize ve Beyşehir'e kazandırdığı için hayırsever Ali Akkanat'a üniversitem ve şehrimiz
adına teşekkür ediyorum” dedi.
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BEYHEKİM,
ÖRNEK HASTANE
OLMAK İSTİYOR

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Darılmaz, hastanenin hizmete girdiği 2 yıldan bu yana
yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı ve halkın nezdinde örnek hastane olmayı hedeflediklerini söyledi.
Beyhekim Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan hastane başhekimi Op. Dr. Gökhan Darılmaz, 2009 yılı Şubat ayında
hizmet vermeye başlayan hastanenin 320 olan yatak
sayısının yeni açılan servislerle 420’ye yükseldiğini kaydetti. Günde ortalama 2 bin 750 ile 3 bin 500 kişinin
tedavi için hastanelerine geldiğini anlatan Op. Dr. Darılmaz, bir yıl içinde 14 bin 703 hastanın yatarak tedavi
gördüğünü, acil servise 144 bin 138 kişinin müracaat
ettiğini, polikliniklerden 576 bin 267 kişinin sağlık hizmeti aldığını, 9 bin 381 kişinin ameliyat edildiğini ve bin
49 kişinin doğum yaptığını dile getirdi.
Başhekim Op. Dr. Darılmaz, Sağlık Bakanlığı’nın hastaneler kategorisinde “B” grubunda yer alan hastaneyi
“A2” grubuna yükseltip verilen hizmet sayısını artırmayı istediklerini ifade ederek, “Bu konuda girişimlerimiz ve gayretlerimiz oldu. Yeni açmayı hedeflediğimiz
bazı servislerle isteğimize ulaşabiliriz. Tıbbi cihaz bakımından Konyalı hayırseverlere ihtiyacımız var. Yanık
odası yapmak istiyoruz” dedi.
Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan
hastanelerinin şehrin giriş noktasında olması nedeniyle birçok hastanın kendilerine müracaat ettiğini, kent
merkezindeki diğer hastanelere giden hasta sayısı ve
yoğunluğun azaldığını bildiren Başhekim Op. Dr. Darılmaz, “Türkiye’de bazı hastanelerde bulunan Robotik
Cerrahi Sistemi’nin Konya’ya getirilerek hastanemize
kurulmasını istiyoruz. Bu cihazın hastanemize gelmesi
bizi çok mutlu eder. Bir diğer isteğimizde bulunduğumuz sağlık kompleksi içinde yer alan 4 hastanenin birleşmesi. Bu birleşmede diğer hastanelerin Beyhekim
Devlet Hastanesi çatısı altında toplanmasına talibiz”
diye konuştu.
Op. Dr. Darılmaz, bütün personelin şevk ve istekle
çalışması sayesinde 5 yıllık hedeflere 2 yılda ulaştıklarını anlatarak, koroner, yeni doğan ve nöroloji yoğun
bakım üniteleri, her kata 2 suit oda, 7. ameliyat odası,
evde bakım hizmeti, B tipi 112 ambulans birimi, Bosna
Hersek semt polikliniği ve anne oteli uygulamalarının
1 yıl içinde hizmete girdiğini sözlerine ekledi.
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SELÇUKLU
ZABITASINA YENİ
ARAÇLAR

Konya'nın merkez Selçuklu
İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zabıta Teşkilatının 185.
kuruluş yıldönümünde araç
parkına 6 yeni araç dahil ederken, görevde yükselen memurlara rütbeleri takıldı.

SEYİT ONBAŞI FİLMİNİN
ÇEKİMLERİNE BAŞLANDI

Konya'da, milli kahramanlardan Seyit Onbaşı'nın
yaşamını konu alan filmin çekimlerine başlandı.
Çanakkale Savaşları sırasında vinci bozulan bir topun 276 kilo ağırlığındaki mermilerini tek başına sırtlayarak namlunun ucuna yerleştiren ve
bu sayede saldırıya geçen müttefik donanmasının bozguna uğratılmasını sağlayan 'Seyit Onbaşı'nın hikayesinin anlatılacağı filmin çekimlerine
Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı İlmenler beldesinde başlandı.
Kıbrıs gazisi olan İsmail Gülnar'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği sinema filminin çekimleri, belde belediyesi ve yöre halkının verdiği
katkı ve destekle yapılıyor. Yönetmen İsmail Gülnar, İzmir'de bulunan
İsmail Gülnar Tiyatrosu'nun sahibi olduğunu, Türkiye'de yaklaşık 40
yıldır tiyatronun içerisinde bulunduğunu belirterek, "Kıbrıs gazisiyim.
Bugüne kadar 23 oyun yazdım, yönettim. Genelde bu oyunların tamamı ülke ve memleketim adınadır. Oyunlarımız hep milli konuları ihtiva
eder çünkü
ülkemizde bu tip oyunlara ihtiyaç olduğunu gördük. Anadolu'da en
çok turne yapan tiyatroya sahibim. Ülkeyi adım adım geziyorum. Bir
gün Balıkesir Havran'a gittiğimde, Koca Seyit'in mezarını ziyaret etmek
istedim. Gazi olduğum için bu kahramanımızın hayatını anlatan bir tiyatro oyunu yazmayı orada aklıma koydum. Tiyatro oyunu yazarken,
'Bunun aynı zamanda bir de sinema filmini çekeyim' dedim. En büyük
hayalim, bir gazi olarak milli kahramanımızın filmini çekmekti. Bugün
Allah bunu nasip etti" dedi.

Selçuklu Belediyesi Nikah Salonunda
gerçekleştirilen programa Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay, başkan
yardımcıları, daire müdürleri ve çok
sayıda personel katıldı. Programda
konuşan Başkan Uğur İbrahim Altay,
“Belediyelerin önemli görevlerinden
birisini oluşturan zabıta hizmetlerimizi
aksatmadan devam ettiriyoruz. Zabıta memurlarımızın hizmet standardını yükseltmek,
hemşehrilerimizin isteklerine daha seri şekilde cevap vermek üzere ekip sayımızı artırdık. Hizmete sunduğumuz yeni hizmet araçlarımızın zabıta teşkilatının 185. kuruluş
yıldönümüne denk gelmesi, teşkilatımıza güzel bir hediye oldu. Sayıca az olan personelimizle yılda 8 bin şikayeti değerlendiriyorsunuz. Zabıta vatandaşlarla en çok karşı karşıya
gelen sahadaki kolluk kuvvetlerimizdir. Burada tutum ve davranışlarınız, güler yüzünüz
belediye ile ilgili kanaat oluşması için çok önemli. Zabıtanın görevi cezalandırmak değil,
eğitici olmaktır. Hemşehrilerimizin daha rahat ve güvenli bir yaşam sürmesine destek
veren zabıta ekiplerimizi, görevlerinde gösterdikleri hassasiyet ve başarıdan dolayı kutluyorum. Yeni hizmet araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum, terfi eden personelimizi
kutluyorum” dedi.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay daha sonra terfi eden personellerin rütbesini taktı. Başkan Altay ayrıca araç parkına dahil edilen araçların anahtarlarını personele
verdi. Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını 9 ekipte 41 personelle
sürdürüyor.

KONYA SANAYİSİ GELİŞİYOR

KARATAY'DA SUNİ ÇİM SAHALAR
TAMAMLANIYOR
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM)
Odası Başkanı İsmail Turan, İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) açıkladığı ilk 1000 büyük firma arasında
Konya’nın 21 firma ile temsil edilmesinin mutluluk
verici olduğunu söyledi.

Konyalı firmaların büyük hedeflere doğru yürümesinin aynı zamanda ülkenin gelişimine de katkı sağlamakta olduğunu belirten Turan,
“Konya’daki sanayileşme ve yatırım ortamının önümüzdeki günlerde
de devam etmesi gerekmektedir. Sanayicimizin ve tüccarımızın önümüzdeki dönemler de yapacağı yatırımlar ve satış politikaları hem ülke
ekonomisi hem de Konyamızın gelişimi açısından oldukça önemlidir.
Zira Konya’nın bölge olarak sanayiye yatkınlığı ve her türlü ulaşım kolaylığı firmalarımızın işini bir nebze de olsa kolaylaştırmaktadır. Bu büyüme seviyesinin devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemler
de daha da çok firmamızı listenin üst sıralarında görmeyi umut ediyorum” dedi.
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Konya'nın merkez Karatay ilçesine kazandırılan 4 adet suni çim saha
inşaatında incelemelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, suni çim saha tesislerinin tamamlanmasıyla gençlerin
hem spora teşvik edileceğini, hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış olacağını söyledi.
Karatay Belediyesi'nce suni çim sahaların 2011 yılı içerisinde alınan karar doğrultusunda
ilçenin muhtelif yerlerine yapımına başlandığını dile getiren Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli, "Suni çim sahalar amatör maçlar için de kullanılabilecek standartta.
İçerisinde idari bina, soyunma odaları ile aydınlatmalar bulunacak. Mümkün mertebe
gençlerin spor yapmalarını teşvik amacıyla kazandırılacak suni çim sahalar günün her
saatinde açık kalacak. Kazandırılan suni çim sahalarla Konya'da standardı yükselttik.
Karatay'da normal halı sahalardan suni çim sahalara doğru bir geçiş yaşanıyor. Sadece
bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda da gençlerimizin spor alışkanlıklarını kazanması için
yapılan bu tür yatırımlar devam edecek. Erenler, Fetih, Büyükkumköprü mahalleleri ve
Aslanlı Kışla çim sahanın bitişiğinde yapımı devam eden 4 adet suni çim saha bir ay gibi
kısa bir süre içerisinde tamamlanacak ve gençlerin hizmetine sunulacak. Kazandırılan
bu hizmetle spor yapan gençlerin sayısını hem arttırmak, hem de gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına yardımcı olmak amacındayız" dedi.
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI
PROF. DR. HAKKI GÖKBEL
İSTANBUL CADDESİ'NDE OFİS AÇTI

Selçuk Üniversitesi Rektör adayı Prof. Dr. Hakkı Gökbel, İstanbul caddesi Mavisaray iş hanında irtibat ofisini açtı.

BAKAN DAVUTOĞLU'NUN
KONYA ZİYARETİ

Partisinin Konya İl Koordinasyon Kurulu toplantısına
katılmak üzere Konya'ya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret
etti.
Toplantı sonrası ilk olarak Dost Eli Derneği'ne gelen Bakan
Davutoğlu'na burada, eşi Sare Davutoğlu, kızı, kız kardeşi ve yeğeni de katıldı. Kucağında küçük yeğeniyle kameraların karşısına
geçen Bakan Davutoğlu, bir insanlık dramının yaşandığı Somali
için bütün milletin el ele verdiğini belirterek, yapılan yardımların
organizasyonunda Dost Eli Derneği'nin büyük bir katkısı olduğunu ve Afrika'dan Moğolistan'a kadar yardıma ihtiyacı olan bütün
yerlere dost elini uzattığını söyledi.
Daha sonra akşam namazını kılmak için Kapu Camii'ne geçen Bakan Davutoğlu, çıkışta çevre esnafıyla selamlaştı. Eşi Sare Davutoğlu ile birlikte bir sarrafa giren Bakan Davutoğlu, sarraftan bir
Cumhuriyet Altın'ı aldı.
Son olarak Rida Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Bakan
Davutoğlu, buradaki programın ardından istirahat etmek üzere
eşiyle birlikte evine geçti.

Yeni ofisinde öğretim üyeleriyle görüşmeler yapacak olan Rektör adayı, projelerini
ofisinde öğretim üyeleri ile paylaşacağını belirterek Rektörlük seçim sürecinin kendisi açısından çok yararlı ve olumlu geçtiğini dile getirdi.
Selçuk Üniversitesi rektörlük seçimleri için adaylığını yaklaşık dört ay önce açıklayan
Prof. Dr. Hakkı Gökbel, aday olmadan önce de ulaşabildiği öğretim üyeleriyle bazen
birebir bazen gruplar halinde görüştüğünü ve bu görüşmelerin çok olumlu geçmesi
üzerine aday olduğunu bildirdi. Verdiği iftar davetinde 500’e yakın öğretim üyesi ile
nezih bir yemekte birlikte olan Gökbel, bundan sonraki çoğu görüşmesini yeni açtığı
ofisinde yapacak.
Seçimlere kadar ayrıca bütün öğretim üyelerini odalarında ziyaret etmeyi hedeflediğini belirten Prof. Dr. Hakkı Gökbel, huzur ortamının gelişerek devamı, yurt içi
ve yurt dışı akademik hareketliliğin teşvik edilmesi ve BAP kaynaklarının daha etkin
kullanılması için uğraş vereceğini ve projelerine öğretim üyelerinin büyük destek
verdiğini dile getirdi.

KONYA ŞEKER TÜRK
TARIMINA YENİ BİR
ÜRÜN DAHA
KAZANDIRDI

Konya Şeker, Türk tarımına
kazandırdığı tarımsal sanayi
yatırımlarının yanı sıra çiftçilerin kullanımına sunmak üzere
Biovin ve Biovin Plus adıyla iki
yeni ürünü daha ülke tarımına
kazandırdı.

Etanol tesislerinde üretimi gerçekleştirilen ve piyasaya sürülen bitkisel
menşeili Biovin ve Biovin Plus markalı sıvı organik gübreler çiftçilerin
büyük ilgisini çekmeye başladı. Konya Şeker'den yapılan açıklamada,
naturel yoğunlaştırılmış bitki özleri olarak da bilinen sıvı organik gübrelerin bitki üzerindeki yararlarının saymakla bitmediği belirtilerek,
"Bitkilerin kök gelişimini teşvik etmesi, toprak mikroorganizmalarının
çoğalmasını sağlaması, tarlada kalan anızın kısa sürede bozulması, hafif
topraklarda suyun tutulmasını gerçekleştirmesi, azot, fosfor, potasyum, demir, çinko gibi elementleri bitkilerin almasına yardımcı olması
ve su ile havanın toprağın içinde daha iyi bir şekilde dolaşmasını sağlaması gibi yararlarıyla bitki üzerinde olumlu bir sonuç veren Biovin
sıvı organik gübrelerin ürün verimine de büyük katkı verdiği gözlendi"
denildi.
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KARATAY KARAVAN PARKI'NDA TURİST
KAFİLESİ YOĞUNLUĞU
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan Karavan Parkı, araçlarıyla gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez mekanı olmaya devam ediyor.
Karavanlarıyla Konya'da konaklamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri
olan Karatay Belediyesi Karavan Parkı'nın bu seferki misafirleri 12 karavanla kente
gelen 28 kişilik Hollandalı turist kafilesi oldu. Konya'ya yaptıkları ziyaretle ilgili konuşan kafile başkanı Jan De Bruyne, toplam 10 bin kilometrelik bir yolculuğa çıktıklarını
ve 41 günlük Türkiye turunda Edirne'den giriş yaparak İstanbul, Konya, Kapadokya,
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan bir yolculuk gerçekleştireceklerini söyledi. 12 karavan ve 28 kişilik bir grup ile tur şirketlerinin organizasyonuyla
programlarına Konya'yı da aldıklarını dile getiren De Bruyne, geçmiş yıllarda yapılan
organizasyonlara Konya'nın dahil olmadığını fakat son yıllarda bir kamping alanının Karatay Belediyesi'nce şehre kazandırılmasıyla Konya'yı tur programları içerisine dahil
ettiklerini söyledi.
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ALTIN GÜNLERİ
TARİHE
KARIŞIYOR

Altın fiyatlarının günden
güne yükselmesi ve dalgalı bir seyir izlemesi, ev
hanımlarının geleneksel
hale getirdikleri altın
günlerinin tarihe karışmasına neden oluyor.

KARATAY'DA BİLGİSAYAR KURSU
KAYITLARI BAŞLADI

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin projelendirdiği, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Bilgisayar Operatörlüğü Eğitim Projesi"ne
kayıtlar başlıyor.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, Karatay'da oturan 15 - 29 yaş arası engelli ve genç kızların
bilgisayar operatörlüğü konusunda eğitilerek istihdam edilebilirliklerini, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla
böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Hançerli,
"12 Eylül Pazartesi günü başlayacak kayıtlar 14 Eylül Çarşamba günü
sona erecek. Kayıtlar neticesinde ilk olarak 25 bayan kursiyer bu
eğitim projesinde yer alacak. KARMEK kurs merkezi binasındaki
kurs 6 aylık bir dönemi kapsayacak. 25' er kişilik, 3 er aylık periyotlarla toplam 50 kursiyere eğitim verilecek. İsteyenler Karatay Belediyesi hizmet masasına bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile mezun
olduğu okul diplomalarını yanlarında getirerek kayıt yaptırabilecekler" dedi.

İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ev hanımlarının
hem bir araya gelerek sohbet
etme, hem de bir yatırım aracı olarak gördüğü altın günlerinin sayısı giderek azalıyor.
Altının ONS fiyatının dünya
piyasalarında her geçen gün
artması ve bunun Türkiye'deki
altın fiyatlarını yükseltmesi, ev
hanımlarını altın yerine para
günleri yapmaya itiyor. Geçen yıl 70-80 lira aralığında olan Çeyrek Altın'ın 185
lira sınırına dayanması ve dalgalı seyir izlemesi, ev hanımlarının gün yaparken
altından soğumasına, onun yerine döviz ya da Türk Lirası günlerine yönelmesine
neden oluyor.
Her ay toplanan altınların gün sahibi ev hanımına verilmesiyle yapılan altın günlerinde altının aydan aya alınması ve bir önceki aya nazaran altın fiyatlarının daha
yüksek olması nedeniyle ev hanımları hem zarar etmemek, hem de birbirlerine
hak geçmemesi adına döviz ya da para günlerine girmeyi tercih ederken, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle bu geleneğin tarihe karışacağı dile getiriliyor.

KONYA'DA
2011-2012
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAŞLADI

Konya'da
2011-2012
eğitim-öğretim yılının
başlaması
nedeniyle
geçtiğimiz yıl şehit olan
Üsteğmen Mustafa Çuhadar adına yaptırılan
okulun açılışı gerçekleştirildi.
Sancak Mahallesi'ne yaptırılan 16 derslikli ilköğretim
okulunun açılış törenine
Konya Valisi Aydın Nezih
Doğan, AK Parti Konya
Milletvekili İlhan Yerlikaya,
Konya Garnizon Komutanı
Tümgeneral Yılmaz Özkaya,
Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran, İl Milli
Eğitim Müdürü Halil Şahin, askeri ve mülki erkan ile şehit üsteğmen
Mustafa Çuhadar'ın eşi Esra, kızları Mehlika Nur ile Hazfa Nur Çuhadar, şehidin annesi babası, kardeşi ve yakınları katıldı. Öğrencilerin
halk oyunu gösterisinin ardından kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, bugün itibariyle Konya'da bin 250 eğitim kurumunda
eğitim-öğretimin başladığını belirterek, "Bu eğitim kurumlarında 430
bin öğrenci ve 21 bin öğretmenimiz ders başı yaptı. Konya'da eğitim
alt yapısı alanında çok büyük bir yol kat ettik. Gerek derslik, gerekse
diğer altyapı konularında devletimiz, kurumlarımız ve hayırseverlerimizin büyüt desteğini gördük. Bu desteği bize veren herkese teşekkür
ediyorum" dedi.
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KARATAY BELEDİYESİ'NDEN
EMEKLİLERE YHT'Lİ ANKARA GEZİSİ

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Emekliler Konağı sakinlerini Konya-Ankara Yüsek Hızlı Treni (YHT) ile Ankara'ya
götürdü.
Düzenlenen gezi programına Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay Belediyesi Emekliler Konağı sakinleri, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri
ile basın mensupları katıldı. Saat 07.00 trenine binen Başkan Hançerli ve davetli
grup, ilk kez YHT'ye binmenin heyecanını yaşadı. Saat 08.30 sıralarında Ankara
Garı'na inen grup ilk olarak Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesini ziyaret
ederek dua etti.
Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan Hayvanat Bahçesi'ni gezen grup, daha sonra
Kocatepe Camii'ni ziyaret etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. İzleyiciler
için ayrılmış yere geçen grup, meclis salonu ve çalışma şekli hakkında bilgiler aldı.
Son olarak Gençlik Parkı'na giden grup saat 18.30 treniyle Konya'ya döndü.

KISA HABER
MÜSİAD'DA EKONOMİK
GELİŞMELER
KONFERANSI

MERAM BELEDİYESİ'NDEN
ÖĞRENCİLERE 75 BİN KİTAP

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye Okuyor Meram Okuyor
projesi çerçevesinde ilçede bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere 75 bin adet kitap
dağıtılacak.
Projeyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Meram Belediye Başkanı
Serdar Kalaycı, belediye olarak 2 yıl içinde eğitime önemli katkılarda bulunduklarını belirterek, "Bu kapsamda 16 derslikli 3 ilköğretim
okulunun ikisinin temelini attık. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve
eşi tarafından başlatılan Türkiye Okuyor projesi çerçevesinde Türkiye
Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin de katkılarıyla Meram ilçesinde okuyan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılmak üzere 75 bin kitabın
basımı yapıldı. 3 farklı kitaptan oluşan eserler ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik farklı içerikler bulunduruyor.
Hikaye, masal ve roman türünde olan kitaplar eğitim-öğretim yılının
başlarında öğrencilerimizin eline ulaşmış olacak. Bu, bence eğitime
yönelik büyük bir hizmet. Meram olarak bu tür eğitim çalışmalarına
devam edeceğimizi şimdiden duyuruyorum" dedi.
Kitapların yazarı olan Duran Çetin ise, Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül tarafından başlatılan projeye katkıda bulunmaktan büyük bir
mutluluk duyduğunu ifade ederek, yazdığı kitaplarda çocuklara nasıl iyi birer fert olacaklarına yönelik tavsiyelerde bulunduğunu dile
getirdi.

MÜSİAD Konya Şubesi'nde düzenlenen, "Altın ve Döviz Piyasaları ne
olacak?" konulu konferansa katılan
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü
Öğretim Üyesi ve Ekonomist Doç. Dr.
Yaşar Erdinç, "Dünya'da ilginç şeyler
oluyor" dedi.
MÜSİAD Konya Şubesi Konferans
Salonu'ndaki konferansa çok sayıda iş
adamı ve sanayici katıldı. Konferansın açılış konuşmasını MÜSİAD Konya Şubesi
Başkan Vekili Lütfi Şimşek yaptı. Şimşek,
“Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan
mali krizle beraber merakla beklenen, 'ne
olacak' sorusunun cevabını bulabilmek için bu konferansı düzenledik. Bu konferans
sonrası iş adamlarımızın aklındaki soru işaretlerinin giderilmesini amaçlıyoruz” dedi.
Açılış konuşmasının ardından katılımcılara ekonomik gelişmeler hakkında yorumlarını
sunan Doç. Dr. Yaşar Erdinç, özellikle Amerika'da yaşanan ekonomik darboğazın
ektilerinin yavaş yavaş ortaya çıkacağını belirterek, "Amerika deli gibi para basıyor ve
bastığı para dağıtılan bankalar üzerinden tekrar Amerikan Hazinesine geri dönüyor”
şeklinde konuştu. Amerika'nın muazzam borçlandığını belirten Yaşar Erdinç, “ABD
borçlarından son anda kurtuldu. Bastıkları para ile ABD Merkez Bankası (FED) fon
alıyor ve diğer bankalara borç vererek onlara spekülasyonlar yaptırıyor” dedi. Avrupa Birliği'nde (AB) Yunanistan'ın ardından İspanya ve İtalya'nın da potaya girdiğini savunan Erdinç, “İtalya'nın 1,6 trilyon dolar borcu var, İspanya geçen ay 2,5 milyar dolar
borç almaya çıktı bulamadı. Credit Default Swap (CDS) tavan yaptı. Dünya'da acayip
komik şeyler oluyor” yorumunda bulundu. Konyalı iş adamlarına Avrupa Birliği ülkeleri ile olan ticari ilişkilerinde temkinli bir yol izlemeleri önerisinde bulunan Ekonomist
Doç. Dr. Yaşar Erdinç, “Avrupa'da finansal piyasaların durması durumunda Avrupa
ülkelerinden alacaklarınızı tahsil etmekte zorlanırsınız. Örneğin, Yunanistan'daki 'National Bank of Greece' bankası Avrupa'nın en büyük bankalarından birisi, bu banka
batarsa kan akışı durur, Avrupa'dan para alamazsınız. Ülkemizdeki özel şirketlerin
dışarıya reel 80-100 milyar dolar borcu var, AB'den 30-40 milyar dolar nakit çevrilmezse ciddi sıkıntılar yaşanır” dedi.

KOMYAPI BÜYÜMEYE
DEVAM EDİYOR
İSO tarafından Ağustos ayında açıklanan Türkiye'deki en
başarılı 1000 firma arasında
yer alan Kombassan firmalarından Komyapı, yurt içi ve
yurt dışında gerçekleştirdiği
çok sayıda projenin ardından yeni projelerle sektörde
büyümesini sürdürüyor.

Komyapı Genel Müdürü Mustafa
Güney, sistemli ve planlı bir çalışma sonucu 5 yıldır kendini geliştiren bir firma olduklarını belirterek, "Uzun süredir birlikte çalışan
idari ve teknik bir kadromuz ve gelişmemizi destekleyen yönetim
anlayışı başarımızın en önemli nedenleri. Bu yıl ilk defa İSO'nun
Türkiye'deki en başarılı 1000 firması içerisinde yer aldık. 2009 ve
2010 yıllarında Konya vergi rekortmenleri listesinde ilk 5 kurum
arasında yer alıyoruz. 1990 yılında Kombassan bünyesinde, Konya
merkezli olarak kurulan Komyapı, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik
ve yapı malzemeleri alanlarında hizmet veriyor. Birçok projeyi başarıyla tamamladık. 21 yıldır faaliyette olan firmamız ilkeli ve planlı
çalışmalarıyla güvenilir firma olma imajını devamlı kılmak amacıyla
sürekli büyümeyi hedefliyor" dedi.

KARATAY BELEDİYESİ İLKÖĞRETİM
OKULU'NUN TEMELİ TÖRENLE ATILDI

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Keçeciler
Mahallesi'nde yaptırılacak olan 24 derslikli Karatay Belediyesi İlköğretim Okulu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Temel atma törenine AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Hüseyin Üzülmez ve İlhan Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Yılmaz, Meram
Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve çok
sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergun,
Karatay'da bu güne kadar 58 yeni okul yapıldığını, bunlardan 14 adet okulun sadece
Karatay Belediyesi tarafından kazandırıldığını söyledi. Karatay'da sınıflarda öğrenci
ortalamasının 30 kişiye düştüğünü ifade eden Ergun Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'ye eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

37

KISA HABER

KARATAY'DA SEDİRLER SOSYAL
TESİSİ AÇILDI

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nce Ortamescit Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sedirler
Sosyal Tesisi düzenlenen törenle açıldı.
Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, taziye evinin de yer aldığı tesisin
çevredeki 6 mahalleye hizmet verecek kapasitede olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılış ve temel atma
programları hakkında bilgi veren Başkan Hançerli, Sedirler Sosyal
Tesisleri'nin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından 1 milyon 200 bin liraya mal olan Sedirler
Sosyal Tesisi'nin açılışı törene katılan protokol tarafından yapıldı.

ÜZÜLMEZ, KTB MECLİS TOPLANTISINDA
GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Konya Ticaret Borsası'nın (KTB) aylık meclis toplantısında Borsa Meclis Başkanı Hüseyin Çevik, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur
Kaleli ve KTB Meclis üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez gündemdeki konuları ve Konya'nın geleceğini değerlendirdi.
Toplantıda konuşan Milletvekili Hüseyin Üzülmez, Konya Ticaret Borsası'nın bölgenin tarımsal ve ekonomik kalkınmasının yanı sıra sosyal olarak da gelişmesine büyük katkı yaptığını belirterek, tahıl ambarı olarak anılan Konya'nın, hızla gelişen ve
büyüyen Türkiye ekonomisindeki yerini yükseltmesi gerektiğini, bunun için ise ekip
çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. Üzülmez, "Konya sanayicisiyle, esnafıyla,
çiftçisiyle, belediyesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, borsa ve odalarıyla oluşturduğu
ortak akılda buluşup doğru hareket etme potansiyeliyle önündeki engelleri kaldırmıştır. Konya'nın dünya standartlarında bir şehir olması için il teşkilatımız ve milletvekilleri olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Türkiye, Çin'in ardından
Dünya'da en fazla ekonomisi büyüyen ülke olma başarısını gösterdi. Türkiye'nin her
yıl en az yüzde 7'lik bir büyüme ortalaması yakalaması halinde Avrupa'yı yakalayacağız. Türkiye'nin hedefleri büyük, Konya'nın da kapasitesi. Türkiye buğday ihtiyacının
büyük bir kısmını Konya'dan karşılıyor. Uygun iklim şartları ve toprak özellikleriyle,
ürün yelpazesinin genişliği ve bilinç düzeyi yüksek üreticisiyle Konya tarımsal ekonomide söz sahibidir. Hükümetimizin de Konya için hayal denilen hızlı treni hizmete
açması şehrimizi ekonomik ve kültürel anlamda cazibe merkezi yapmıştır. Konya
fırsatları iyi değerlendirmelidir” dedi.

SALON MUSTAFA SAPA AÇILDI

Havzan Mahallesi Ebu Suud Caddesi üzerinde hizmete giren Salon Mustafa Sapa açıldı.

HAC BİLGİLENDİRME
KURSLARI BAŞLADI

Konya’dan kutsal topraklara gidecek hacı
adayları ve kafile başkanlarına yönelik ‘Hac
Bilgilendirme Kursları’ başladı.

Konya İl Müftülüğü’nce verilen kursların ilki Hacı Veyiszade Camii'nde
yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan tanıtım filminin izlenmesinin arından din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak
ilahiler söylendi.
İl Müftüsü Şükrü Özbuğday kursun açılışında yaptığı konuşmada,
Konya'dan bu yıl 43 bin kişinin hacca gitmek için başvuruda bulunduğunu, sadece 4 bin 50 kişinin hacca gidebileceğini söyledi. Hac ibadetinin zorluğu nedeniyle sevabının fazla olduğunu ifade eden Özbuğday,
"Hac ibadeti, sadece teorik bilgilerle yapılacak bir ibadet değildir. Uygulamalı eğitimle daha iyi anlaşılır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
talimatı doğrultusunda, hacı adaylarına faydalı olmak için bu kursu
düzenliyoruz. Hacı adaylarımız kutsal topraklarda bazı sıkıntılarla
karşılaşabilir. Bu sıkıntılara karşı sabır ve hoşgörülü olmalısınız. Kutsal
mekanlarda vakitlerinizi ibadet ederek geçirmelisiniz” dedi.
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12 yıldır erkek kuaförlüğü yapan, Mustafa Sapa bilgi ve deneyimini kendi salonunu
açarak hizmete devam başladı. Oldukça iddaalı bir şekilde faaliyete giren Mustafa Sapa
“Traş erkeğin makyajıdır” sloganıyla kaliteden ve hijyenden ödün vermeden Konya
halkına hizmete devam ediyor.
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KAPAK KONUSU

SİT ALANLARIYLA DA
BİR BAŞKENT

"KONYA"

Eflatunpınar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki sit alanlarına ilişkin ayrıntılı bir istatistik yayınladı.
Buna göre Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya, sit alanı sayısı bakamından ilk 3'e
girdi. Osmanlı ve Bizans İmparatorluklarına yüzlerce yıl başkentlik yapmış İstanbul’un ise yalnızca
176 sit alanına sahip olduğu ortaya çıktı.

Arkeolojik Sit Alanı
Kentsel Sit Alanı
Doğal Sit Alanı
Tarihi Sit Alanı
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı
Alaeddin Tepesi

Çatalhöyük
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Konya Kalesi

539
4
49
43
1

DİĞER SİT ALANLARI (ÜST ÜSTE SİT ALANLARI)
Arkeolojik ve Doğal Sit
Kentsel-Arkeolojik-Doğal Sit
Tarihi ve Doğal Sit
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit
Tarihi ve Kentsel Sit
Arkeolojik ve Kentsel sit
Arkeolojik-Tarihi-Doğal Sit
TOPLAM

20
3
1
1
4
1
1
667

Yandaki tablo Konya'yı gösteriyor isatistik olarak.

KONYA SİT ALANI RAPORU

KAPAK KONUSU
Konya sit alanlarıyla Türkiye’de 3. sırada.
Kültür ve Turizm bakanlığının ilk defa ve bu
kadar geniş kapsamla yapmış olduğu çalışma
bundan öce bilinenlerin aksini söylüyor. En
büyük hayal kırıklığının İstanbul için yaşandığı
araştırma medeniyetler şehri Konya’nın tarihi
ve kültür zenginliğini bir kez daha kanıtladı.
Kıyı şeridi İzmir ve Muğla’dan sonra Konya
3. Sırada yer aldı. Bölgeler olarak ele alındığında İçanadolu bölgesinin sit zenginliğinde
ilk sırada yer alması tarih öncesi yerleşimleri
konusunda da önemli bir ipucu. Konya’nın tarihi ve kültür turizmine başkentlik yapmaması
için hiçbir sebep yok. Projelerin bir an önce
gerçekleştirilmesiyle Konya’nın yeni bir ivme
kazanması ve din turizminin yanında tarihi ve
kültür turizminin de bir bütün olarak ele alındığında Konya Dünya’da vazgeçilmez şehirler
arasında yer alabilir.

Meke Gölü
Fotoğraf Sanatçısı Harun Şahin'in
"Meke Aşkı" Projesinden bir kare

Kubad Abad

Astra Antik Kenti

Zengibar Kalesi
Konu: Ahmet ÇAKIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki
sit alanlarına ilişkin ayrıntılı bir istatistik yayınladı. Buna göre Türkiye’de 11 bin 377 sit alanı
bulunuyor. En çok sit alanı İzmir’de, en azı ise
Hakkâri’de... İzmir’deki toplam 805 sit alanından
40’ı arkeolojik tarihi, 35’i kentsel, 295’i doğal,
29’u tarihi, 7’si kentsel arkeolojik alan... İkinci
sıradaki Muğla'da 731, üçüncü Konya'da ise 667
sit alanı bulunuyor. Avrupa ve Asya’nın buluştuğu
noktadaki İstanbul’a ilişkin rakamlar ise oldukça
şaşırtıcı... İstanbul, Türkiye’deki sit alanı sıralamasında 19. Dünyanın en çok turist çeken 34. kenti
olan İstanbul’da ilan edilmiş sit alanının sayısı yalnızca 176. Bunların 90’ı, jeolojik devirlerle tarih
öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle korunması gereken yerler olarak bilinen doğal sit alanı. İnsanoğlunun bıraktığı
tarihsel kanıt ise 45 rakamıyla sınırlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ BİRİNCİ SIRADA
Sit alanları bölgesel olarak değerlendirildiğinde
ise İç Anadolu Bölgesi öne çıkıyor. Türkiye’deki
toplam sit alanlarının yaklaşık dörtte biri bu bölgede bulunuyor. 2 bin 896 sit alanına sahip bölgeyi, az bir farkla Ege izliyor.

41

İNŞAAT DEKORASYON

42

KONYAVİZYON ◆ EYLÜL 2011

İNŞAAT DEKORASYON

43

VİZYON TARİH

Şems Camii'nin günümüzdeki durumu.

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Konya’da Mevlâna Dergâhı’ndan
sonra en büyük Mevlevi Tekkesi,
belgelerde Şems Zaviyesi olarak
geçen tasavvuf yapısı idi. Şems
Zaviyesi, Şerafeddin Camii’nin
kuzeyinde, eskiden mezarlık olan
günümüzdeki Şems Parkı’nın içindedir. Mescit ile Şems-i Tebrizi’ye
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KONYA’DA
ŞEMS TÜRBE VE
ZÂVİYESİ
ait olduğu söylenen türbeden meydana gelmektedir. Kim tarafından
ve hangi tarihte yaptırıldığı bilinmemektedir. XIII. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen yapının ilk şekli
hakkında malumat bulunmamaktadır. Sakıp Dede’ye göre Karamanoğulları döneminde, Konya’nın

önemli Mevlevi zaviyelerinden
biri idi. XVI. yüzyılın başlarında
bazı değişikliklere uğradığı, Abdürrezzak oğlu İshak Bey’in evâil-i
Zilkade 915/10-20 Şubat 1510 tarihli Arapça vakfiyesinden anlaşılmaktadır.

VİZYON TARİH
Şems Mescidi
Şu anda ibadete açık olan zaviyenin mescit
bölümü eskiden kubbeli idi. XVII. yüzyılda bile kubbesinin mevcut olduğuna Evliya
Çelebi “Kubbe-i ‘âlî olup anda dahi âyîn-i
Mevlâna sürülür” diyerek işaret etmektedir. Türbenin kuzeyindeki minarenin yapım
tarihi eski değildir. XX. yüzyıl başlarındaki
fotoğraflarda bile minare görülmemektedir. Öyle ise minare Cumhuriyet döneminde inşa edilmiştir.
Şems Mescidi’nin kapısı doğuya bakmaktadır.
Dışı adi taştan yapılmış olup, çatısı kurşunla
kaplıdır. İçte, doğu-batı istikametinde kalın
bir kesme taştan yapılmış kemerle ortasından bölünmüştür. İshak Bey vakfiyesinde söz
edilmediğine göre, bu kemerin güneyindeki bölüm, sonradan genişletilmiştir. Evliya
Çelebi’ye göre mescit, Mevlevilerce zaviyenin
aynı zamanda semahane olarak kullanılmıştır.

Şems Mescidi Türbesi ve Parkı’ndan eski bir görüntü.

Şems Mescidi Türbesi ve Parkı’nın şu'anki görüntüsü

Şems Türbesi
Mescidin batısında, Şems’in makamı olarak kabul edilen türbe, Sille taşından yapılmıştır. Önder’e göre, döşemeyi kaplayan tahtaların altı mumyalıktır. İshak Bey vakfiyesinde verilen bilgiye bakılırsa türbe, eskiden kara damlı iken daha sonra sekizgen piramidal kurşun bir külahla örtülmüştür. Şu anda tavanı düz olup geometrik motiflerle süslenmiştir.
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Yavuz Sultan Selim Çeşmesi

Yavuz Sultan Selim Çeşmesi
Safevi Tarikatı’na karşı Mevleviliğe destek veren Yavuz Sultan Selim, Mevlâna Dergâhı’na
olduğu gibi Şems Zaviyesi’ne de ilgi göstermiş;
Mevlevileri memnun etmek için zaviyenin yakınına bir çeşme yaptırmış olup bu hâlen mevcuttur.

Şems Zaviyesi
Mevlevi Tekkesi idi
Şems Zaviyesi Mevlevilere ait idi. Yukarıda değinildiği üzere Sakıp Dede, Şems Zaviyesi’nin
Mevlâna Dergâhı’ndan sonra Konya’nın en
önemli Mevlevi Tekkesi olduğunu ve daha
Karamanoğulları döneminde burada sema
yapıldığını yazmaktadır. Osmanlı devrinde de
önemini koruduğu belgelerden anlaşılmaktadır.
Nitekim buraya XVII. yüzyıl ortalarında mesnevihan tayini bulunmaktadır. XVIII. yüzyılda
ise şeyh, burada Mesnevi okur; “mukabele
günleri”nde sema yaptırırdı. Belgelerde, çok sık
“Âstâne” olarak geçmesi de buranın Konya’nın
Mevlâna Dergâhı’ndan sonraki en büyük ve
önemli Mevlevihane olduğunu göstermektedir.
Çünkü âstane, çile çıkarılan Mevlevihane olup
dervişler bu tekkelerde yetiştirilirlerdi. Şu halde Şems Zaviyesi, Âstane-i Aliyye de denen

Şems Kabristanı’nın kaldırılmadan önceki görüntüsü.

Mevlâna Dergâhı gibi dervişlerin ikamet ettiği
önemli bir tarikat yapısı idi.
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bile
Konya dışından gelen Mevleviler önce burayı
ziyaret eder, sonra Mevlâna Dergâhı’na giderlerdi.

Şems Kabristanı
Zaviyelerin çevresinde, genellikle o yapının
bağlı bulunduğu dervişlerin defnedilmesi sonucu mezarlıklar oluşurdu. Şems Zaviyesi’nin
çevresi de Osmanlı döneminde mezarlık haline
gelmiş iken 1944’te ortadan kaldırılarak parka
dönüştürülmüştür.

İshak Bey Türbe,
Darülhuffaz ve Mektebi
Şems Zaviyesi’ne İshak Bey’in, yaptırdığı ilavelerden biri de mescidin kuzey-doğusundaki
İshak Bey’e mahsus türbedir. Aynı zamanda
darülhuffaz olarak kullanılmasını şart koştuğu
bu türbe, kubbeli olup hâlen mevcuttur. Zaviyedeki diğer ilaveler ise, batı yönünde, evi olmayanlarla misafirlerin kalmaları için iki hücre;
mektep olarak iki oda, bir salon; bir helâ ve bir
gölgelikle, kuzeyde yer alan bu gölgeliğin altında bir musluktu. Günümüzde mevcut olmayan

İshak Paşa Türbesi
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İshak Bey Mektebi ile musluk, XVIII. yüzyılda
faal durumda idi.
Mescidin doğusunda, XX. yüzyılın başlarında,
dervişlerin kaldıkları dört hücreli bir daire ile
bunun yakınında Şems Dedesi ve ailesinin oturduğu bir de ev vardı. Konyalıya göre bu ev, tek
katlı, kerpiçten ve kara dam örtülü idi. Bunlar
da yıktırılmıştır.

İshak Bey Zaviyesi
İshak Bey Zaviyesi halen ayakta bulunan türbe
ile birlikte Konya’daki Şems Zaviyesi’nin kuzeydoğusunda idi. Kubbeli küçük bina, belgelerde
eskiden İshak Bey Türbesi olarak gösterilirken,
1211/1796’dan sonra “İshak Bey Zâviyesi”
şeklinde de geçmeye başlamıştır. Şems
Zaviyesi’ne 915/1510’da ek binalar yaptırıp
zengin vakıflar tahsis eden İshak Bey’in türbesinin, önce darülhuffaz, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru ise zaviyeye dönüştürüldüğü görülmektedir. “Şems Merkadi karşısındaki zâviye”
ile Mevlevi şeyhleri¬nin ilişkisi olduğuna dair
belgeler, İshak Bey Zaviyesi’nin Şems Zaviyesi
gibi, Mevlevilere ait olduğunu göstermektedir.
Bu durumda Şems Zaviyesi’nin hemen yanında
İshak Bey Zaviyesi adı ile anılan bir Mevlevi Zaviyesi daha ihdas edilmiş olmaktadır.

Şems Türbesi'nin minareli hali.
Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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Sonsuz Şükran Köyü

Sonsuz Şükran Köyü’nün bu ilk buluşması diyebiliriz, 3 Eylül’de startı verildi. Bir köy sayısız sanatçıyı ağırladı. Çavuş Köyü sadece Konya’nın
değil, bu proje Türkiye’nin dünyaya açılan bir
penceresi. Çok iyi organize edilmiş bir köy buluşması, kimler yok ki, tüm sanatçılar Çavuş’da
ve hepsi Çavuşlu. Küçük köy meydanına çınar
ağacının gölgesine kurulmuş sahne, önünde
okuldan getirilen sıralar, evlerden, kahvelerden getirilen sandalyeler, tüm dünyadan gelen
konuklarını ağırlıyor. Hemen yanı başımızda
kahvehanelerden hiçbir yerde tadamayaca-
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ğımız çayları yudumlarken Cumhurbaşkanlığı
basın danışmanı Sayın Ahmet Sever’in konuşmasını dinliyoruz, Fransız Köyü’nün mimarı
aynı zamanda Sonsuz Şükran Köyü’nün tüm
şükranlarını alan Mehmet Taşdiken’i, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’i, Cemil İpekçi’yi
Güler Kazmacı’nın tüm sevecenliğiyle yapmış
olduğu sunuculuğuyla, sırayla herkes söz alıyor
sahnede. Öğle sıcağına aldırış etmiyor kimse,
çınar ağacı her tarafa gölge etmese de yapılanlar insanları terletmiyor olsa gerek. Muğla Milletvekili Ali Boğa konuşuyor, Bulut Aras yıllara

meydan okurcasına genç bir delikanlı gibi sahnede, Selçuk Özer; ‘Kartallar Yüksek Uçar’ın’
kötü adamı, ağaran saçları dışında yıllar kendisinden hiçbir şey almamış. Konya Kültür Müdürümüz Mustafa Çıpan projenin önemini en
iyi şekilde anlatıyor, Bahçeşehir Üniversitesinden Profesör Dr. Nilüfer Narlı söz alıyor tüm
enerjisiyle, herkesi hayretler içinde bırakarak
koşarak çıkıyor sahneye. Güler Kazmacı’nın
‘genç profesör’ benzetmesi ancak bu kadar
yakışabilir.
Köyün tüm doluluğu ile sergi açılışına doğru

KÜLTÜR
gidiyoruz. Çavuş’un ilköğretim okulunda sınıflarda, koridorlarda, çok iyi hazırlanılmış bir
sergi; tüm sınıflar dolu ve keyifli geçen sohbetler... Şimdi Sonsuz Şükran Köyünün evlerini
görme zamanı. Atölyedeki çalışmalar takılıyor
gözümüze, taş ustaları Hayat Kapısına hayat
verme çabasında. O kadar çok ilgimiz çekiyor ki bu çalışmalar, saatlerce taşın işlenişini
izliyoruz, tarihe tanıklık ediyoruz aslında farkında olmadan. Köye ilk gidişim evlerin bende bu kadar heyecan yaratacağını tahmin bile
edemezdim desem yanlış olmaz. Muhteşem
kelimesinin kıyafetsizliği burada geçerli olabilir.
Bu anı yaşamıyorum aslında 10 yıl, 50 yıl sonrasında burada olabilecekleri düşünmek başka
bir heyecan katıyor. Kıskandım doğrusu, burada yaşamak ne güzel olurdu. Evleri geziyoruz
Cemil İpekçi’nin evini gezerken bitmesine çok
az kaldığını görmek üstadı heyecanlandırıyor,
daha sonra evinde yapmış olduğumuz dost
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sohbetinde İstanbul’un telaşını sevmediğini
anlatıyor: ‘Temmuz 1- Ağustos 30 buradayım’
diyor. ‘ Mardin ve Bodrum ben buralarda yaşamak istiyorum burası benim 3 evimden biri
oldu’ diyor. İstanbul’a zorunlu olmadığı sürece gitmediğini ve o karmaşada boğulacak gibi
olduğunu söylüyor. Sonsuz Şükran Köyü’nün
sanatına daha fazla katkı yapacağını anlatıyor.
Daha sonraki ev ziyaretimiz Prof. Dr. Nilüfer
Narlı; Nilüfer hocanın evinin bitmesinden dolayı veya çok samimi olmasından dolayı, evi
bayram yeri gibi ama yine de her misafirine bir
şeyler ikram etmeyi unutmuyor, çayları kendi
eliyle ikram ediyor. Nilüfer hocanın burayı ne
kadar sevdiğini görmek için gözlerine bakmak
yeterli, bu heyecan ve sevinç tüm katılımcılarda sanatçılar da görülmeye değerdi. Akşam
saati yaklaşıyor meydana geri dönüyoruz Çavuşlu Sadık Bey bir dost aracılığıyla bize evinin bahçesinden çilek toplamayı teklif ediyor.
Yanımda arkadaşım Sami ile doğruca bahçeye
gidiyoruz, ilk defa çilek topluyoruz dalından,
salatalık, domates yiyoruz, uzun zamandır bu
kadar keyifli anlar geçirmemiştim. Akşam yemeğinden sonra doğruca meydanda buluyoruz kendimizi. Nurduran Duman’ın güzel şiirleriyle başlıyor gece, sonra Cemil İpekçi sahne
alıyor defilesi ile. Farklı bir defile, bir yanda
ney çalıyor, bir yanda semazen resmi çiziliyor,
bir yanda heykel yapılıyor, bir yanda Güler
Kazmacı'nın okuduğu şiir ve diğer taraftan
Cemil İpekçi manken Ebru Ürün’ü giydiriyor.
Mistik bir şekilde alkışlar arasında sanatçılarını
kucaklıyor Çavuş ve Sonsuz Şükran Köyü.
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KONYA’DA
AVM KÜLTÜRÜ
Yıllar içerisinde değişen yaşam standardı ve koşulları hayatımıza pek çok
yeni kültür katmakta. Bu sayımızda mazisi çok da eskiye dayanmayan
kültürlerden birini ele aldık; AVM’ler. Konuyu Kulesite AVM Müdürü Sayın Mustafa Totan ile irdeledik.
Mustafa Bey, öncelikle firma olarak sizi
tanıyalım. Kule Yönetim Danışmanlık
ve Organizasyon A.Ş.’den ve işletmekte
olduğunuz AVM’lerden biraz bahseder
misiniz?
Kule Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık
A.Ş. olarak Konya’da bulunan Kulesite AVM,
Konya Ereğli ilçemizde yer alan Ereğli Parksite AVM ve Aksaray ilimizdeki Kültür Parksite
AVM’lerinin işletmelerini yapmaktayız.
Hayata geçirdiğimiz ilk projemiz olan Kulesite
AVM, bölgenin metrekare ve mağaza sayısı
itibariyle en büyük AVM’si olarak 2004 yılında kapılarını açtı. Konya'nın yanı sıra tüm bölgenin de çehresini değiştiren, Türkiye'nin en
modern alışveriş ve eğlence merkezlerinden
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Kulesite, Seha Yapı tarafından yürütülen 11
aylık bir inşa sürecinin ardından, 2004 yılının
Haziran ayında hizmet vermeye başladı. Kulesite, toplam 1.500 koltuk kapasiteli 9 sinema
salonu, 7.000 metrekarelik eğlence merkezi,
marka mağazaları, hipermarketi 1.300 araç
kapasiteli kapalı otoparkı, 400 araç kapasiteli
açık otoparkı, restoranları ve eğlence alanlarıyla Konya'da sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumuna yerleşti.
2007 Haziran ayında hizmet vermeye başlayan ikinci AVM’miz Kültür Parksite Alışveriş
ve Eğlence Merkezi; Aksaray'ın dünya standartlarındaki ilk alışveriş merkezidir. Müşterilerine, 31 seçkin mağazayla hizmet veren

Kültür Parksite Alışveriş ve Eğlence Merkezi,
hafta içi 8 bin, hafta sonları ise 15 bin ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kültür Parksite, nezih bir
ortamda geniş seçeneklerle sunduğu alışveriş
imkânı, 250 araçlık otoparkı, farklı büyüklükte 4 adet sinema salonu ve farklı lezzetleri
bir arada sunan yiyecek alanı ile Aksaray'da
alışverişin vazgeçilmez adresi olarak hizmet
vermektedir.
Hayata geçirdiğimiz son projemiz olan Ereğli
Parksite Alışveriş ve Eğlence Merkezi; Konya
Ereğli'de, 2009 yılında faaliyete girmiştir. Kısa
sürede Ereğli'nin buluşma noktası konumuna
gelen Parksite, 29.840 metrekare kapalı alanda, aralarında Adese Alışveriş Merkezi'nin
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de bulunduğu 46 seçkin mağazası, 5 sinema
salonu ve 400 kişilik yiyecek alanıyla hizmet
vermektedir. Ereğli'nin bir cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkıda bulunan Ereğli
Parksite, bölgenin sosyal yaşantısı ve ekonomisinin yanı sıra istihdamına da büyük katkı
sağlamaktadır.
Sizi Anadolu’da özellikle de Konya’da
bu yatırımları yapmaya yönlendiren
sebepler nelerdi?
Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi, İttifak
Holding’in Konya’ya kazandırdığı önemli projelerden biridir. 2004 yılında hizmete giren
AVM projemiz, en başta birçok insan tarafından Konya’ya zamanından önce yapılan bir
yatırım gibi görüldü. Ancak Kulesite hizmet
vermeye başladığı günden itibaren ne kadar
doğru bir yatırım kararının ürünü olduğunu
kanıtlamıştır.

Günümüzde alışveriş ve eğlence merkezleri
modern hayatın vazgeçilmez unsurlarından
biridir. Zaman sıkıntısı yaşayan insanların alışveriş ihtiyaçlarının tümünü karşılayabileceği
bir AVM, hayatları oldukça kolaylaştırmaktadır. Tabii bu noktada mağaza karmasının
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda doğru bir
şekilde oluşturulması da oldukça önemli. Birçok ulusal ve uluslararası marka AVM’ler sayesinde Anadolu’ya açılmıştır.
Anadolu’nun her kentinde, kentin ruhuna uygun pasajlar ve çarşılar bulunuyor. AVM’leri geleneksel çarşı ve pasajlardan ayıran özellikler nelerdir?
Anadolu’daki geleneksel pasajlar ve çarşılar
sizin de söylediğiniz gibi kentin ruhuna uygun
özellikle yerel ürünlerin satıldığı yapılardır. Her
kentin kendine özgü ürünlerinin yer aldığı bu
pasajlar şehirlerin olmazsa olmazıdır. Aslında
bu çarşılar bir anlamda modern AVM’lere fikir
babası olmuştur. Tabii AVM’lerde farklı olan
özellik, müşterilerin tek bir merkezden tüm
ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmeleri ve zamandan tasarruf etmeleridir. Ayrıca, ailelerin
birlikte vakit geçirebileceği eğlence üniteleri
de barındıran AVM’lerde; alışveriş yapmak,
yemek yemek, sosyal etkinliklere katılmak,
sinemaya gitmek gibi pek çok aktivite bir ara-

da yapılabilir. Güvenlik önlemlerinin yüksek
tutulduğu AVM’lerde, çocuklu aileler rahatça
birlikte kaliteli vakit geçirebilirler.
AVM’lerin kentlerde yarattığı istihdam
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Kule Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık
Anonim Şirketi olarak; Konya’nın en büyük
yaşam alanı Kulesite, Ereğli ilçemizde yer alan
Ereğli Parksite ve Aksaray ilimizde bulunan Kültür Parksite AVM’lerimizle, sözleşmeli kadrolu
çalışanlarımız ve mağaza çalışanlarıyla birlikte 3
bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. Böylelikle
İç Anadolu’da yüzlerce ailenin gelir kapısı olarak
ciddi bir istihdam oluşturduğumuzu söyleyebilirim. AVM’lerin Anadolu kentlerine yaptıkları
bir diğer fayda da dikkate değer rakamlarda
istihdam sağlıyor olmalarıdır.
Konyalıların AVM’lere olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Metropollerde yaşayan insanlarla kıyasladığınızda,

Anadolu insanı AVM’lere nasıl bakıyor?
Anadolu insanı da en az metropollerde yaşayanlar kadar AVM’lere sıcak bakıyor. Hatta
Anadolu’daki talebin arzdan fazla olduğunu
söyleyebilirim. Kulesite’yi hafta içinde günlük
ortalama 30 bin kişinin ziyaret ederken, hafta sonlarında ise bu sayı 45 bin kişiye çıkıyor.
Özel günlerdeki ziyaretçi sayıları günlük ortalama 60 bin rakamına ulaşıyor, bayram arifelerinde bu rakamın 75 binin üzerine çıkıyor.
Yıllık ziyaretçi sayılarımız 12 milyona yaklaşmış durumda.
Biz müşterilerimize ev sahipliği yapan bir yönetim anlayışına sahibiz. Dolayısıyla Konya’daki
sosyal hayatın da merkezindeyiz. Alışveriş
yapmak, eğlenmek, gezmek, keyifli vakit geçirmek, sinemaya gitmek veya sadece yemek
yemek isteyenler için çok sayıda alternatifi bir
araya getiriyoruz. İş dünyasının profesyonellerinden genç tüketicilere, çocuklu ailelerden
kültür-sanat çevrelerine kadar birçok kitlenin
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buluşma noktasıyız. Ayrıca ünlülerin/sanatçıların katılımıyla düzenlediğimiz etkinlikler büyük talep görüyor, AVM’lerimiz dolup taşıyor.
Anadolu’daki insanların, sevdikleri sanatçılara
ulaşmalarının büyük şehirlerdekilere kıyasla
daha zor olması, bu konuda en önemli etken.
AVM’ler alışverişin yanı sıra sosyal
hayatın da yaşandığı mekânlar olarak
görülmekte. Özellikle genç neslin buluşma yeri olarak tercih ettiği AVM’ler
de kültürel etkinlikler yapılması hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Siz
AVM’lerinizin sosyal etkinlik programlarını nasıl belirliyorsunuz?
Alışveriş merkezleri günümüzde sadece ticaret alanları değil, insanların sosyalleştikleri
birer yaşam merkezi haline geldi. Doğru ve
amacına ulaşan etkinlikler düzenleyebilmek
için öncelikle bulunduğunuz bölgeyi çok iyi
tanımalı ve analiz etmelisiniz. Bizim üç alışveriş merkezimiz de İç Anadolu’da bulunmasına
rağmen, kendi içinde farklılaşıyor. Konya’da

54

KONYAVİZYON ◆ EYLÜL 2011

yerleşmiş bir AVM kültürü var, ancak Aksaray
ve Ereğli bölgelerinde ilk alışveriş merkeziyiz.
Bu bölgelerde modern alışveriş kavramı henüz çok yeni olduğundan düzenlediğimiz aktiviteler de farklı oluyor.
Ticari güç olmanın yanında, sosyal ve kültürel amaçlı pek çok etkinlik ve kampanyaları bünyesinde barındıran AVM’lerin, daha
çok tercih edildiğini görüyoruz. Bu bilinçle
tüm AVM’lerimizde hemen her hafta farklı
etkinlikler düzenliyoruz. Okulların tatil dönemine girdiği yaz aylarında özellikle de çocuklar ve gençlere yönelik aktiviteler ve kampanyalarımıza hız verdik. Yaz boyunca tüm
AVM’lermizde düzenlediğimiz, çocukların
sevgilisi çizgi film karakteri “caillou”nun sahne
aldığı animasyon gösterilerini binlerce çocuk
izledi. Ayrıca tüm yıl boyunca, alanlarında
önemli işlere imza atmış ünlü isimlerin, sanatçı
ve dizi oyuncularının katıldığı imza günlerimiz
büyük ilgi görüyor. Tüm özel günler ve bayramlarda AVM’lerimizde mutlaka etkinlikler

düzenliyoruz.
Ayrıca bu sene yaz aylarına denk gelen Ramazan içinde tüm AVM’lerimizde her gün
etkinlikler düzenledik. İftar saatlerinin ileri olması nedeniyle 23.00’a kadar açık olan
AVM’lerimizin kapıları, Ramazan ayının son
günleri ise ziyaretçilerimizin bayram alışverişlerinin rahatça yapabilmeleri için 24.00’a
kadar açık kaldı. Ağustos ayı boyunca Kulesite, Kültür Parksite ve Ereğli Parksite’de her
gün Ramazan’a özel bir etkinlik düzenledik.
Sema gösterileri, Türk halk ve Türk sanat müziği konserleri, halk oyunları, Karagöz Hacivat
gösterileri, orta oyunları, meddah gösterisi ve
Urfa sıra geceleri gibi pek çok etkinlik ziyaretçilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. Ayrıca
Ramazan eğlencelerinde her akşam çocuklar
için yarışmalar ve oyunlar da yer aldı.
Özellikle büyük şehirlerde alışveriş
kültürünün değiştiğini gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte sosyal hayatta
da bazı değişimler olmakta. AVM’lerin

RÖPORTAJ
bu değişimdeki payı nedir?
Alışveriş ve eğlence merkezleri adından da
anlaşılacağı gibi insanlara sadece alışveriş değil aynı zamanda bir yaşam alanı ve sosyalleşme imkânları da sunmaktadır. Bu sebeple
bulunduğu bölgede sosyal hayatta değişimler yaşanması normal bir süreçtir. Alışveriş
kültürünün değişimi ise hali hazırda olan bir
değişim. Değişen alışveriş kültürü AVM’lere
ihtiyacı doğurdu demek daha doğru olur. Kısa
sürede tüm ihtiyaçlarını karşılamak isteyen,
farklı markaları bir arada görüp fiyat ve kalite değerlendirmesi yapmak isteyen insanlar
AVM’lere yöneliyor. Kısaca, ailelerin A‘dan
Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek mağaza karmasına sahip AVM’ler, sinemaları, fast
food restoranları ve yıl boyunca düzenledikleri etkinlikleriyle bölge halkının hayatında çok
olumlu değişiklikler oluşturmaktadır.
Daha yeni bayramı geçirmiş olduğumuz için bu soruyu soruyorum; eskiden çarşılarda, parklarda gezerek geçirdiğimiz bayramlar artık AVM’ler de
kutlanıyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?
AVM’ler de artık yaşamımızın, sosyal hayatımızın bir parçası olduğu için bunun da doğal
sonucu olarak özel günlerde kutlamalar buralarda yapılabiliyor. Önemli olan özel günlerin,
bayramların ruhuna uygun etkinlikler düzenleyebilmek. Biz tüm AVM’lerimizde özellikle
Ramazan ayında, eski geleneksel ramazanların
havasını yaratacak birçok etkinlik düzenledik.
Bu etkinlikleri halkımızın değerleri, gelenekleri
ve talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz.
Mustafa Bey, AVM kültürü batıdan örnek aldığımız bir kültürdür. Bu kültürün bizdeki yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Modern anlamda AVM kültürü batıdan örnek
aldığımız bir model olabilir. Ancak daha önce
de belirttiğim gibi, aslında bizim kültürümüzde
yer alan çarşılardan çok da farklı değil. Sadece biraz daha gelişmiş, günümüz ihtiyaçlarına
göre şekillendirilmiş çarşılar olarak düşünebiliriz. Bu sebeple bizim kültürümüze çok da
ters olmadığını düşünüyorum. Önemli olan
bölgenin yapısına ihtiyaçlarına uygun bir mağaza karması oluşturmak ve bu yönde hizmet
vermek. Biz tüm AVM’lerimizde ziyaretçilerimizi bir ev sahibi olarak ağırlıyor, halkımızın
istek ve ihtiyaçlarına göre etkinlikler ve kampanyalar düzenliyoruz.
Son yıllarda alışveriş kültürünün değiştiği ve insanları ihtiyaçtan fazla tüketime yönlendirdiği konusunda endişeler
var. Bu konu hakkında neler söylemek
istersiniz?
Alışveriş kültürünün değiştiği doğru, ancak bu
değişen yaşam tarzlarının bir sonucudur. İhtiyaçtan fazla tüketim konusunun bireysel bir
Röportaj: Seycan ÇAKIR
Fotoğraf: Elif MUT

tercih olduğunu düşünüyorum. Ayrıca insanlar alışveriş merkezinde sadece alışveriş yapmak için değil, eğlenmek ya da gezmek içinde
gelmektedir. AVM’lerimizin bulunduğu Konya,

Ereğli ve Aksaray’da insanların ihtiyacından
fazlasını tükettiğine dair bir gözlemim yok. Bu
durum değişen yaşam koşulları ve toplumsal
değişimler ile ilgili olmalı.
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EKONOMİ
1912 yılında açılan Konya Ticaret
Borsası 1. Dünya Savaşı ile birlikte
faaliyetine bir süre ara vermiş, 1924
yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün
imzasını taşıyan kararname ile tekrar
faaliyete geçerek borsa faaliyetlerini
günümüze kadar kesintisiz olarak sür-

dürmüştür. Anadolu’nun ilk borsası
olan Konya Ticaret Borsası’nın hizmet
ağı, bugün bir merkez ve on bir tescil
bürosu ile günden güne yayılmaktadır. Konya Ticaret Borsasının, bölge
ekonomisinde önemli bir yeri vardır.
Konya’nın tahıl ambarı olması sebe-

biyle, Türkiye’nin en büyük hububat
borsasıdır. Türkiye’de bugün, hububat
fiyatlarının günlük olarak oluştuğu en
etkin merkezdir. Şu anda modern binasında faaliyet gösteren Konya Ticaret Borsası, 8940m2 alanda üyelerine
ve üreticilerimize hizmet vermektedir.

ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİ
Küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin gelişiminde, uluslararası ticaretin önemli bir yeri vardır. Yakın
coğrafyamızın yanı sıra, tüm dünya ile ticaretimizin arttırılması için, pek çok konuda
olduğu gibi borsada da uluslararası standartların yakalana bilmesi için altyapı çalışmalarının kuvvetlendirilmesi gereklidir.
Dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerde,
ticarete konu olan malların büyük çoğunluğu
elektronik ortamda alınıp satılmaktadır. Bu
ticaret hacmi arttırmasının yanında ticarete
konu malların uluslararası boyutta el değiştirmesini de kolaylaştırmaktadır. Gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerdeki Vadeli İşlemler Borsalarının temel yapısını da bu elektronik satış
işlemleri oluşturmaktadır.
Konya Ticaret Borsası bu anlamda yeni adımlar
atmakta ve uluslararası standartları yakalayarak
yoluna devam etmekte. Stratejik Planı’na göre
vadeli işlemler ve lisanslı depoculuğa geçme
çalışmalarına başlayan Konya Ticaret Borsası,
bu amaca ulaşmak için mevcut olan alt yapısını
güçlendirme çalışmalarına Elektronik Satış Salonu ile başlamış bulunmaktadır.
Konya Ticaret Borsası’nın gerçekleştirdiği
Elektronik Satış Sistemi satış işlemlerinde güvenlik, hız, standart getirerek ürünlerin reel
fiyattan alınıp satılmasına imkan vermektedir.
Elektronik Satış Salonunda alıcılar analizleri
yapılmış ürünlerden numuneler ve analiz sonuçlarını görerek satın alma işlemini gerçekleştirirken satıcı da satışı yapılan ürününü ayrı bir
salondan takip etme şansı bulmaktadır. Elektronik Satış Sistemi, lisanslı depoculuğa geçiş

için atılmış önemli bir adımdır.
Bu sistem ile uluslararası standartları yakalama çalışmaları daha akılcı ve daha donanımlı
olarak devam edecektir. Konya Ticaret Borsası salonunda oluşan fiyatlar Dünya’ya aynı
an’da yansıyacak, oluşacak ülke ve dünya fiyatlarında etkili olacaktır.
Lisanslı depolara girmiş olan ürünlere ait senetler elektronik ortamda Dünya’nın her tarafında alınıp satılabilecek, böylece maliyetler
azalacak ve alım satım işlemleri sürekli olabilecektir. Günün son teknolojileri ile donatılmış, modern satış salonu üreticinin alın terinin
en iyi şekilde değer bulması yönünde çalışmalarına devam etmektedir.
Konya Ticaret Borsası, Türkiye’de kalite belgesi
almış ilk borsasıdır. Bunun yanı sıra, teknoloji
ve iş kültürü açısından değişimi, gelişimi takip
etmek, mevcut verilen hizmetleri iyileştirmek,
laboratuar faaliyetlerinin güvenilirliğini arttırarak, üyelerinin ve üreticilerin ürünlerinin,
yurt içinde ve yurt dışında kabulünü sağlamak
amacıyla, TSE-EN-ISO 17025 ve TSE-EN-ISO
9001:2000 Kalite Güvence Sistemini kurmuş
ve belgelemiştir. KTB, hizmet kalitesini artırmak amacıyla TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından Akredite Oda-Borsa sistemine dahil
edilen ilk yedi ticaret borsası arasında yerini
almıştır. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli’nin de belirttiği gibi: ‘Hızla
küreselleşen dünyamız, aynı hızda bölgeselleşiyor. Bu ortamda, kayıt altında ve güvenli
bir ekonomi, başta yakın ve komşu ülkelerin
olmak üzere yabancı sermayeyi çekmesi bakımından son derece önemlidir.’
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Konya Ticaret Borsası’nın Hedefleri

Konya Ticaret Borsası’nda İşlem GörenTarımsal
ve Hayvansal Ürünler:
Hububat, hububat mamulleri, bakliyat, yem bitkileri, kimyon, çemen,
çöven gibi çeşitli maddeler, tiftik-yapağı gibi tekstil ham maddeleri, canlı
hayvan, canlı hayvan ürünleri, ham deriler, yağlı tohumlar, nebati yağlar
ve meyve çekirdekleri.
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Hizmet çeşitliliği artırmış, kurumsallaşmayı başarmış, üye memnuniyeti
sağlamış, modern öncü bir borsa olarak, Konya tarımını, Konya Ticaret
Borsası'nı ve tüm üyelerini AB'ye hazırlamış ve dünya borsalarına entegre olmuş bir borsa olmak için çalışmakta. Bunun için yetişmiş insan
gücü ve bilginin her zaman ön planda tutulmasının önemini biliyor ve o
konuda yatırımlarını ve çalışmalarını sürdürüyor.
Konya Ticaret Borsası, Lisanslı Depoculuk ve Vadeli İşlem Borsacılığına geçmiş bir Borsa olmak için çalışmalarını ilgili kurumlarla işbirliği çerçevesinde sürdüren ve ancak bu şekilde dünya ile entegre
olabileceğinin bilincinde.
Borsa olarak, çevre ve insan sağlığına verdiği önem çerçevesinde, yatırım ve bilgilendirme çalışmalarına daha da ağırlık vererek, doğa dostu bir
tarımsal üretim merkezi olmayı hedeflemekte.
AB fonlarından en etkili ve verimli şekilde yararlanmak için başlattığı
projelere, yenilerini de ekleyerek, tarım ve tarıma dayalı sanayiyi AB’ye
hazır hale getirmiş bir borsa olmak en büyük amacı.
Konu: Seycan ÇAKIR
Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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VİZYON KÖŞE

ATA TOPRAĞI

BALKANLAR

Uzun zamandır gitmeyi istediğim ancak bir türlü fırsat
bulamadığım Balkanlara doğru çıkıyorum yola… Balkanlar hakkında hepimiz iyi kötü bir şeyler biliyoruz
ama bir de bunları yerinde görmek duymak gerekir
diye düşündüm.
SELÇUK KAZAN

İstanbul Atatürk Havalimanı’dan tarifeli Üsküp
uçağı ile fazla uzun sürmeyen bir seyahat ile
Üsküp semalarına varıyoruz. Etraf dağlık ve
biraz da ormanlık gibi… Meraklı gözlerle etrafı
görme mücadelesi başlıyor bende. Ve nihayet
iniyoruz ama bizi karşılayacak olan Üsküplü
arkadaşım biraz gecikiyor, bizde cafede bir
şeyler içiyoruz ( fiyatlar da ucuzluğuyla hemen
dikkatimi çekiyor). Havalimanı epey küçük
ama hemen belirteyim, işletmeyi TAV almış ve
hemen yakına yepyeni ve lüks bir alan inşası yapıyorlar. Havalimanından merkeze doğru yola
çıktığımızda önce eski bir bölgeden (bitpazarı
dedikleri bir yer) geçiyor ve bir süre sonra şehir merkezine varıyoruz. Yol boyunca birçok
Osmanlı eserine rastlıyoruz.
Düşünsenize, yıllarca atalarımızın yaşadığı topraklarda olmak, onların bir zamanlar içinde yaşadığı, ibadet ettikleri yapıları görmek… Garip
bir his.
Bir Türk olarak buralarda gezmek çok gurur
verici. Üstelik Türk olduğunuz için birçok milletten daha değerli olduğunuzu hissetmek…
Bir Türk köprüsünü anlatıyor arkadaşım ve ekliyor; Makedon hükümeti bu köprünün üzerini
yeni malzeme ile kaplamaya ve bu köprüyü tarih kitaplarına Makedon köprüsü olarak yazdırıyor. Bu bölgeyi gezmeye gelen başbakanımıza
o bölgedeki Türk halkı durumu anlatıyor ve
başbakanımız anında konuya müdahale ediyor
ve dışişleri bakanlığı aracılığıyla Makedon makamlarına konunun hemen düzeltilmesini ve
köprü üzerinde yapılacak yenilemenin durdurulmasını istiyor ( aba altından sopa göstererek
tabi) ve kısa zamanda her şey eski haline dönüyor. . . Az da olsa güçlü olmak güzel!
Burada birkaç gün geçirdikten sonra
Arnavutluk’un Yunanistan sınırında bulunan
Sarandé sahil şehrine gidiyoruz. Yolda çok ilginç bir şey dikkatimi çekiyor; bazı evlerin
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Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış isak bey türbe

1492 Mustafa Paşa Camii

damında Türk Bayrağı dalgalanıyor. Arnavut
birine soruyorum, cevap; biz Türkleri severiz,
o yüzden bazıları bu sevgisini bayrak asarak
gösteriyor diyor. Hadi bakalım, gurur duymayanınız oldu mu şuan? Plajda yürüyoruz, yaşlı
bir amca Türkçe konuşmamızdan olsa gerek,
Turki? Diye sesleniyor. Gülerek evet dememle
şöyle bir sarıyor ve Arnavutça bir şeyler söylüyor… Anlamasam da hissediyorum…
Birkaç gün sonra, Kosova’nın Prizren şehrindeyiz. Camiler görüyorum, üzerinde Türk…
Desteğiyle restore edilmiştir yazıyor. Bir restauranta oturuyoruz, garsona; Tuvalet nerde

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

acaba? Diyorum ama bu arkadaş Türkçe olarak
“ her zamanki yerinde
“ demez mi. Başlıyor şakalaşmaya, espriler arka arkaya… Belli ki
Türkçe bildiğini göstermeye çalışıyor!
İnsan ister istemez şunları düşünüyor; Biz ki
yüz yıllarca Dünya’ya hükmetmiş bir milletiz.
Sevenlerimizi yıllarca uzaklarda aramışız. Halbuki sevenimiz yanı başımızda, Arnavutluk Makedonya Kosova, Bosna Hersek vs. Kendimizi
gerçekten özel hissettiğimiz bu yerlere daha
fazla özen mi göstermeliydik bilemiyorum ama
bu Dünya’da bizim bizden başka dostlarımız da
olduğunu artık iyi biliyorum…
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Araştırmacı-Yazar
Melâhat KIYAK ÜRKMEZ

ŞEMS-İ
TEBRİZÎ’NİN
EĞİTİM DÖNEMİ
“Akla mağrûr olma, Eflâtun-ı vakt olsa dahi,
Bir edîb-i kâmili gördükte tıfl-ı mekteb ol.”

Nef‘î

Önemle belirtmek gerekir ki, Şems-i Tebrizî,
bazı yanlış görüşlü tetkikçilerin sandığı ve
bize tanıttıkları gibi kitabî ilimlerin düşmanı,
basit, bâtınî bir derviş değildir. Akla şöyle bir
soru gelebilir, “Peki, sadece bâtıni bir derviş
değil ise neden Hz. Mevlâna’ya kitap okutturmuyordu?” Bu sorunun cevabına, ilerleyen
sayılarda İlâhi Ulak’lık vazifesini, amacını,
karakter yapısını incelerken değineceğiz.
Makalât ’ı incelediğimiz zaman görüyoruz ki o,
gönlü yüce hakikatlerle dolu bir irfan ve irşad
kaynağıdır. Gezgin bir derviş olmadan önce
kaliteli bir eğitim devresi geçirmiş, zamanın en
yüksek İslâmi bilgileri olan tefsir, hadis, fıkıh, felsefe ve kelâm bilimlerinde önemli bir seviyeye
ulaşmış, zahirî ilimlerde mâhir olmuştur. Dört
mezhebin fıkıh esaslarına da âşina bulunduğunu ve Şafii mezhebinin meşhur beş kitabından
birisi olan Et-Tenbih adlı eseri de incelediğini,
Arap edebiyat ve filolojisinde üstün bir bilgiye
sahip olduğunu anlıyoruz. Yıllarca Halep, Şam
gibi büyük şehirlerde yaşadığını, Araplarla ilişki
kurduğunu, onların dillerini gayet iyi konuşup
yazdığını Makalât’taki yer yer Arapça pasajlardan anlıyoruz. Ayrıca Eflatun, Sokrat, Hipokrat, İbn-i Sina, İhvân-ı Safâ gibi filozoflardan ve
eserlerinden haberdar olduğu da Makalât’tan
anlaşılmaktadır.
Ahmet Eflâkî’nin Mevlâna’dan aktardığına göre,
Şems-i Tebrizî simya, astronomi, astroloji,
mantık ve felsefeye tam vakıftır. Ne var ki bu
bilgilerini ifşâ etmeyip, kendisinde sakladığını
görüyoruz.
Şems-i Tebrizî, Tebriz’de bulunduğu zamanlarda kendisinin, Şeyh Ebûbekir Zenbil
Baf ’ın(Sellebâf ) dervişi olduğunu söyler. Sepetçi Ebûbekir olarak bilinen Şeyh, Tebriz’de
sepet örücüsüdür. O devirlerde hemen hemen bütün sûfîler kendi geleneklerinde mevcut olan zanaatlardan birisiyle geçimlerini
sağlıyorlardı. Şems’in ilk tahsil hayatı hakkında
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fazla bir bilgiye sahip olunmasa da ilk eğitimini
Şeyh Ebûbekir’den aldığı bilinmektedir. Şems-i
Tebrizî’nin Şeyh Ebûbekir Sellebâf ’ın hizmetinde bulunduğu dönemlerde büyük bir olgunluk
mertebesine eriştiği âşikâr. Ne var ki Şems,
şeyhinin kendisine mürşitlik yapamayacağı bir
varoluş düzeyine ulaştığı için ve bu durumun da
şeyhi tarafından bilindiği için seyahate çıkmasına izin verilir ya da daha ileri mertebeyi başka yerde araması söylenir. Bu sebeple Şeyhine
bağlanıp kalmaz. Belki de sözünü söylemekten
çekinmeyen Şems, şeyhinin kusurlarını, eksiklerini yüzüne vurur ve uzaklaşır. Çünkü kendisi,
“Onu, kahrederek bıraktım, gittim” diye itiraf
eder. Ancak ilk üstadı Şeyh Ebûbekir Sellebâf ’ı
hiç unutmamış, her zaman saygı ile hatırlayarak
anmıştır.
Ebubekir Sellebâf ’ı Makalât’ta şöyle anlatır:
“O şeyh Ebûbekir’in (Sellebâf ) sarhoşluğu,
Tanrıdandı. Ama o sarhoşluktan sonra gelen
ayıklık onda yoktu. Bu nokta bana ilim yönünden bildirildi. Bu kulun kendi saadeti de belli
oldu. Ama yakın ve kesin değildi. Has kullarından birini gönderdiler ki, ‘Ona saadetini yakın
olarak öğretsin, onu okşayıcı eliyle terbiye etsin’ diye…” der.
Şems-i Tebrizî’yi olgunlaştıran ilk şeyhi Ebûbekir
Sellebâf ’ın, velilikte gönüllerdekini bilmekte
kendi zamanının bir tanesi olduğu aktarılır. Ancak anlaşıldığı üzere Şems üstün bir mertebeye
ulaşınca şeyhi ile yetinmeyip daha ulu bir şeyh
bulmak için yollara düşer. Bütün iklimleri birkaç kere gezer. Efrad, Aktab, Evtad, Ekbal huzuruna erişir. Sûret, mânâ ulularını ziyaret eder.
Bundan dolayı yahut mânâ âleminde yaptığı
uçuşlardan ötürü gönül sahiplerince kendisine,
“Uçan Şems”, “Şems-i Perende” denilir.
A. Reza Arasteh, Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş adlı eserinde Şems’in Ebûbekir
Sellebâf ’tan ayrılarak seyahate çıkmasını şöyle
tahlil eder;
“... O Sokrates gibi, kemâle ulaştırılmış sesini

duymaya başladı. Deliller onun geleneksel hayatın sınırlılıklarının farkına vardığını; hatta kişiye tasavvufun prensiplerini öğreten ve Allah’la
veya keramet ehliyle özdeşleşmeyi öğreten
klasik tasavvufa baş kaldırdığını göstermektedir. O, otoritenin her çeşidinden kendisini
özgürleştirir ve sadece diğerlerinin fikirlerini
tekrar eden geleneksel âlimleri ve kelâmcıları
sıkça tenkit etmeye başlar. Diğerlerini kendisi
için örnek almaktansa, gerçek benliğini keşfetmek için içe döner. Seyahatleriyle ve kendisini
sürgün ettirmesinin sonucu nihayet mükemmelliğe ulaşır. Yıllarca başarısız kalan, cana yakın bir ruh arayışından sonra, en nihayetinde,
kendi potansiyel ruhunu bulduğu Mevlâna’ya
rastlar.”

İNŞAAT DEKORASYON
Şems-i Tebrizî’nin zamanın şeyhlerini nasıl ve ne
yönden eleştirdiğini şu sözlerinden anlıyoruz;
“Neden sürekli başkalarının sözlerini tekrarlayıp duruyorsunuz, kendinize has söyleyebileceğiniz sözleriniz yok mu?”
Bu konuda William Chittick’in görüşleri konuyu açıklar ve destekler niteliktedir;
“Sûfiler, filozoflardan farklı olarak, Kelamcılar
gibi, şeref pâyesini Kur‘an ve Hadis’e verirler;
ama aynı zamanda vahiyle gelen mesajı anlamanın tek yolunun kalbi bizzat Allah tarafından
öğretilmeyi hak edecek şekilde arıtmak olduğunu kabul ederler. Onlar Kur‘an’ın, ‘Allah’a
karşı takvalı olun ve Allah size öğretecektir’(2
Bakara:282) âyetini iktibas etmeyi severler.
‘Allah’a karşı takvalı olmak, bizzat Kur‘an tarafından (Hucurât 49:13), Allah’ın gözünde en
mükemmel insanî sıfat olarak belirtildiğinden,
bu âyet onların durumunun en güçlü kitabî desteği olmuştur. Yaygın olarak ‘Âriflerin Sultanı’
olarak adlandırılan dokuzuncu yüzyıl şahsiyeti

Ebû Yezid Bestâmi’nin, İslâmi ilimleri formüllendirmesine itiraz eden belli bazı âlimlere,’Siz
ölü bilginizi ölülerden alıyorsunuz; ama ben
bilgimi ölmez Yaşayan’dan alıyorum’ dediği rivayet edilir”
Hafız Hüseyin Kerbalayi’nin, Ravzatü’l-Cinan
(Cennet Bahçeleri) adlı eserinde, Şems’in
Sellebâf ’tan sonra nereleri dolaştığını şöyle
anlatır,
“Şems önce Kirmanlı Şeyh Evhaduddin’in pîri
Secaslı Rukneddin’e sonra da Tebrizli Şeyh
Şahabeddin Mahmud’a gitti. Zamanın büyük
mürşitlerinden olan o zatın hizmetlerinden de
çok feyz aldı. Daha sonra zamane şeyhlerinin
önderi sayılan Centli Baba Kemal’e başvurdu;
ondan da hayli faydalandı.”
Fürüzanfer, Şems’in Şeyh Ebûbekir Sellebâf ’tan
sonra kimlere başvurduğu, feyz aldığı hakkında
aktarılanları şöyle anlatır;
“Câmi ilk hikâyesinde der ki Fahreddin-i Irakî,

Ş.Tebrizî her ikisi Necmeddin-i Kübra halifelerinden Cendli Baba Kemâl’in terbiye ettiklerinden idi. Iraklı Fahreddin hakkındaki Câmi’nin
bu rivayetini kabul etmek biraz güçtür. Zira
o, bütün kavillerin en doğrusu olarak başlangıçta Moltanlı Şeyh Baba Kemâl’in hizmetine
erişmemişti. Bu söze ilave olarak demişler ki,
Iraklı Fahreddin tam yirmi beş yıl Bahaeddin
Zekeriya’nın katından mânevi makamlara ulaşmıştır. Bahaeddin’in ölümü 666/1268 yılındadır. Iraklı Bahaeddin’e erişmeden önce, resmi
ilimlerin öğretimi ile uğraşıyordu. Ansızın bir
cezbe onun eteğini yakaladı. Onu Hint diyarına
çekti. Bu cihetle İptida, Bahaeddin’in huzuruna
erişmesi, sülûke başlamasının tarihi aşağı yukarı
Tebrizli Şemseddin’in Mevlâna’yı uyarmak için
Konya’ya geldiği yıla rastlar. (642/1248) Başka bir söze göre Tebrizli Şems, Rukneddin’i
Secasi’den terbiye görmüş onun müridi olmuştu. Kirmanlı Evhadettin dâhi R. Secasi’yi kendisine pîr olarak seçmişti. Bu rivayet tarih bakımından her ne kadar şüpheli görülmüyorsa da
Evhadettin ile Şems’in her ikisinin, Rukneddin-i
Secasi’nin huzuruna erişmeleri mümkün olmakla beraber ilerde geleceği gibi bu iki zatın
tarikçe (yol itibarıyla) birbirine aykırı olmaları
bir dereceye kadar eski kaynaklarda dahi bunun zapt edilmemesi bu sözü zayıf düşürür.”
Gelecek sayıda, “Şems-i Tebrizî’nin Erzurum’da
Öğretmenlik Yapması” başlıklı yazımızda buluşmak üzere,

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

30 AĞUSTOS

ZAFER

TENİS TURNUVASI
Konya Tenis ve Dağcılık Kulübü (KONTED) tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda 30 Ağustos Zafer Turnuvası gerçekleştirildi. 30 Ağustos tarihinin Ramazan Bayramına tekabül etmesi sebebiyle 7-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen turnuva renkli
görüntülere sahne oldu. 5 gün süren turnuvayı organize eden KONTED antrenörü olan ve aynı zamanda turnuvanın Başhakemliğini yürüten Aynur Melik dergimize tenis kulübünü tanıtarak turnuvayla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Konya Tenis Dağcılık Kulübü Atatürk Stadyumu içinde kurulmuş olup faaliyete başladığı 1985 yılından beri tenis severlere hizmet
vermektedir. 3 adet açık bir adet kapalı kortu
bulunan tesisimiz yılın her mevsiminde aktif
olarak faaliyet göstermektedir. Şu an itibariyle her yaştan 100’ün üzerinde sporcumuz var,
kulübümüz özellikle alt yapı ve genç sporcu
gruplarımıza büyük önem vermektedir. Alt
yapı grubumuza yönelik çalışmalarımızın geri
dönüşümünü bu yıl itibariyle almaya başladık
minik sporcularımız bu yıl federasyonumuzun
düzenlediği İstanbul, İzmir, Adana, Ankara,
Antalya vb. şehirlerdeki turnuvaların tamamından derecelerle döndüler. Çocuklarımızın
başarısı bizleri sevindirmekle beraber rehavete itmedi, bu sebeple antrenman ve çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çocukları-
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mız şu anda Türkiye Tenis Federasyonunun
19 Eylül tarihinde İzmir Tenis ve İhtisas Kulübünde düzenleyeceği 8-9-10 Yaş Sene Sonu
Turnuvasına, gençler grubundan lig takımında
mücadele eden sporcularımız ise aynı tarihte
Ulusal Tenis Eğitim Merkezinde düzenlenen
lig maçlarına hazırlanıyorlar. Alt yapı ve genç
sporcularımızın turnuva ortamını sıklıkla yaşamaları bizler için büyük önem taşıyor.
Konya Tenis ve Dağcılık Kulübü olarak 30
Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan gibi Türk milleti
için özel anlamı olan günlerin anısına turnuvalar düzenliyoruz. Bu turnuvalar sayesinde genç
sporcularımız hem turnuva tecrübesi ediniyor
hem de sporun ruhunda barındırdığı hoş görü
ve dostluk ortamını yeşertiyorlar. Büyük yaş
grubunda ki sporcularımız Wise spor yaparak
hoşça vakit geçirmenin keyfini yaşıyorlar. Ba-

yan ve erkek olmak üzere 5 kategoride 160
sporcunun katıldığı 30 Ağustos Zafer Turnuvası sonunda dereceye giren sporcular törenle ödüllerini aldı. Düzenlenen ödül törenine
Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Gençlik Spor
Müdürlüğü Eğitim Merkezi Müdürü A. Bülent
Melik, Spor Şube Müdürü Suat Gücüyener,
Tenis ve Dağcılık Kulübü Başkanı Tevfik Buğdaycı, Tenisten Sorumlu Başkan Yardımcısı
Hasan Balıkçılar sporcular ve aileleri katıldı.
Şenlik havasında geçen bu turnuvaya yoğun
bir katılım oldu. Konyalının tenise olan ilgisinin
her geçen gün arttığını düşünüyorum. İlerleyen yıllarda Konya’nın tenis camiasında çok
önemli bir yer edineceğinden şüphem yok.
Bu sebeple bu turnuvanın düzenlenmesinde
emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.’

HABER

30 AĞUSTOS ZAFER

KUPASI'NDA
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9 YAŞ BAYANLAR
1. Melisa IŞIK
2. Ayşegül GÖÇER
3. Gülnihal GÖÇER
4. Zehra Mina SARIOĞLAN
9 YAŞ ERKEKLER
1. Cevat ERÇAL
2. Eren UÇAR
3. Ozan DEMİR
4. Umut ŞENDAĞ
10 YAŞ BAYANLAR
1. Zeyneb Sena SARIOĞLAN
2. Melisa IŞIK
3. Buket EMRE
4. Zehra Mina SARIOĞLAN
10 YAŞ ERKEKLER
1. Taha ULUGEDİK
2. Alihan GÜLTEKİN
3. Cevat ERÇAL
4. Berkay GÖKSU
-18 YAŞ BAYANLAR
1. Burcu EMRE,
2. Ece ÇANKIRILI
3. Çağsu YILDIZ
-18 ERKEKLER
1. Efe ÇANKIRILI
2. Ahmet YİĞİTBAŞ
3. Çetin ÜNAL
+ 18 BAYANLAR
1. Burcu EMRE
2. Efe ÇANKIRLI
3. Almila ÇAVUŞOĞLU
+18 ERKEKLER
1. Abdullah YILMAZ
2. Onur MELİK
3. Efe ÇANKIRLI
+ 35 BAYANLAR
1. Nursel DEMİR
2. Nilgün ALPTEKİN
3. Ebru UÇAR
+ 35 ERKEKLER
1. Sebahattin SORKUN
2. Ali DEMİR
3. Aydın ÇELİK

Konu: Çağlayan SARIOĞLAN
Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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SANAT

SANAT VE
SANATÇI
ÖZGÜRLÜĞÜ
DOÇ.DR. HÜSEYİN ELMAS
h.elmas@konyavizyon.org

Bütün canlılar ve hele düşünebilen bir varlık olarak
insanlar için en büyük hedef, bir araç olduğu kadar
da bir amaç ve ihtiyaç olan "özgürlük" tür.

İnsanlık tarihini dolduran tüm savaşlar ve insanların bütün hayat mücadeleleri bu nimeti
kazanmak için yapılmış atılımlardır. Tabiat ve
toplum, insanı, buyruk ve yasakları ile ne kadar
ezerse ezsin, düşünen bir varlık olarak insan,
kendi koyduğu prensiplere uygun bir özgürlük
özlemini asla bırakmamış, bırakmayacaktır da.
İnsanoğlu ile yaşıt olduğu düşünülen sanat ve
onun yaratıcısı olan sanatçı da günümüzde
edindiği hak ve özgürlükleri kuşkusuz büyük
bir mücadele sonunda edindi. Bazen sanatın
konusuna, bazen konuda savunulan duygu ve
düşüncelere, bazen diline, bazen de biçimin
özelliklerine gelen baskılara karşı mücadele
etmek durumunda kaldı. Özellikle, XIX. yüzyıl
öncesi, akademizmin, sarayların ve kiliselerin
katı kuralları içerisinde sanatçının tuvaliyle özgürce oynayamadığı, duygularını, düşüncelerini
ortaya yeterince koyamadığı zamanları yaşadı.
XIX. yüzyıl da sadece Batı da değil insanlık tarihinde de yeni bir aşama olarak kabul edilen endüstri çağıyla birlikte akademizmin, sarayların,
kiliselerin katı kurallarından sıyrılarak "modernizm" ve "post-modernizm" anlayışının getirdiği
"özgür" eğilimlere doğru yelken açtı. Böylece
sanatçı, kendi dışında bir amaca baş eğen uygulayıcı konumundan çıkarak, egemen bir yaratıcı konumuna ulaşıp, özgürlüğünü kazandı.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında empresyonizmle
başlayan ve günümüze değin onlarca anlayışa
kadar uzanabilen farklı sanat akımlarını ortaya
koydu.
Bugün, Batı'da yaratılan akımların çıkış noktalarına bakıldığında, hemen hemen hepsinin
temelinde sanatçının özgürce kendini ortaya
koyma çabasının yattığı görülür.
Batı kültürünün her döneminde ise, yeni bir
dönem başladığı zaman (bunu tüm medeniyet-
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ler içinde düşünebiliriz) bir öncekinin değerler
dünyası ile hep yeniden hesaplaşma zorunluluğu doğmuştur. Alışkanlıklar ve bilinenlere aykırı
olan her şey yenidir. Bunun içindir ki, yenilik
bazılarına garip, bazılarına geri, bazılarına da
bozuk ya da değersiz görünür. Bu nedenle eskilerle yeniler arasında hep bir mücadele söz
konusudur. Fakat tarihteki örnekler de göstermiştir ki; eskinin, yeniye karşı direnişi boş bir
çabadan ileriye gidememiştir. Zira eskiye karşı
yenilgiye uğrayan hiç bir yenilik yoktur. Çağın

baş döndürücü değişimi karşısında elde edilen
özgürlükler neticesinde sanatta da dış dünyadan
içselliğe doğru kayan bir eğilimin söz konusu olduğu bilinmektedir. Artık görünürde olan değil,
sanatçının görmek istediği ön plandadır. Çoğu
gerçekçi ressamlara göre: "Her şeyin gerçek ve
doğru olanı güzeldir ve ancak doğada bulunur."
Öyleyse sanatçı doğadaki bu güzeli, aynı şekilde yansıtarak elde edebilir. İnsanlar nesnelerin
biçiminden hoşlanır ve taklit ne denli başarılı
olursa o denli hoşumuza gider gibi bir takım

SANAT
eskimiş saplantılara kapılarak yenilerin özgürce
tuvalle hesaplaşabilmesini günümüzde hala yadırgayabilmektedirler. Şayet gerçeği olduğu gibi
yansıtan eserler güzel sayılsa idi, gerçeğe en
uygun olan fotoğraf sanatının en değerli sanat
eseri olarak değerlendirilmesi gerekmez miydi?
Bu çok doğruluk taşımasına karşın bir ressamın
yaptığı resmin estetiksel değeri ile fotoğrafın
estetiksel değeri bir tutulmaz. Fotoğraf daha
gerçek olduğu halde düşünce ve ruh yapısından yoksundur.
Nesneleri, göründükleri gibi tasvir etmekten
vazgeçtikleri zaman, sanatçıların önünde büyük
imkânların açıldığını, bunun biçimler için olduğu
kadar, renkler içinde geçerli olduğunu belirten
Gombrich, sanatçıların optik açıklamalar için
istedikleri renkleri, serbestçe seçebildiklerini
böylece metafizik düşüncelerini çok rahat biçimde dile getirebildiklerini söyler.
Günümüzün sanatçısı, büyük mücadelelerin
ardından artık özgürlüğünü elde edebilmiştir.
Sürekli yeni bilgiler, etiketler duyu ve duyumlara açık ve yüklü olduğu için daima bilgi ve düşünürlerin önündedir. Zira sanatçı hayatı yaşayarak düşünür, düşünerek yaşar. Onun görevi,
bilginin en üst düzeyine ulaşmaktır. Yaşamın ve
evrenin gizemli yönlerini arayıp özgün yöntemlerle insanlığa aktarmaktır. Bu bağlamda günümüz sanatçısı, yeni akımlar doğrultusunda artık belli bir uğraşın temsilcisi olarak bilinen bir
takım ustalıklar göstermek zorunda değil."...
Sanatçı, doğanın nabzını elinde tutmalı; onun
ritmiyle kendisi arasında bir uyum sağlamalı"
diyen Matisse, bundan yüz yıl önce nesnenin
doğasına aykırı renkleri özgürce kullanmaktan
çekinmeyerek insan saçlarında yeşil, kırmızı ya
da mor, yüzlerde parlak pembe renkleri rahatça kullanabilmiştir.
Maleviç XX. yüzyılın ilk çeyreğinde "Nesnelerin boyunduruğundan kurtulalım, gerçek resim
üretimine girelim " diyerek, sanatta bir devrim
yarattı. Maleviç'e göre nesneler dünyası insan
iradesinin tasarısı olarak tanımlanır. Yine ona
göre: nesneler, sanatçının kendi çıkarları için
tasarlanmış bir dünyadır. Bu nedenle, evrenselliğe açılabilmek için, doğaya bağlı olan dünya görüşlerinin temelden yıkılması gerektiğine
inandı ve tasarladığı dünyaya ulaşabilmek için
soyutlamayla işe başladı. Soyut resmin babası
olarak kabul edilen Kandinsky ise, "Artık kesin
olarak şunu biliyorum: Obje resimlerime zararlı olmaktadır." diyerek objelerin dış görüntüsünden kendini uzaklaştırdı.

Çağımızın sanatçıları, özgür insanlar karşısında,
özgürce yaşanmadıkça hiçbir şey yaratılamayacağı, düşüncesinden hareket ederek, insanlık
bilinçlerindeki özgürlüğü hissettirmek için, hiç
çekinmeden kuralları çiğnemişlerdir. Kuralsız,
ilkesiz, plansız bir sanat anlayışı bütün sanat
türlerinde yerleşmiş, artık sanatın sonu geldi
mi tartışmaları başlamıştır. Bunda demokrasi
yönetiminin kişilere verdiği özgürlüklerin payı
büyüktür. Eski dönemlerde görülen yapıtlarda, belirli bir zümrenin yapay ve kurallara bağlı
duyguları artık bütün önemini yitirmiş olup, eskiden ayıp, günah, çirkin sayılan konular günümüzde, sanatçının dilediği şekilde hiç çekinmeden biçimlendirilmektedir. Sanat önceleri salt
biçim bakımından özgürlük ararken, bugünün
çağdaş estetiğinde anlam, konu ve ruh bakımından da özgürlük aranmaktadır. Toplumlar

sürekli değişim içinde olduğuna göre, değişen
yeni toplumun özgürlük arayışı da yeni değerlere göre belirlenmektedir. Ancak bilinen gerçek, sınırsız özgürlük hiçbir zaman olmamıştır,
olmayacaktır da.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
-Eröge, Celaleddin. (1967). Sanatın Geleceği. Ankara Sanat Dergisi,
15, 10
-Gombrich, E.H. (1986). Sanatın Öyküsü. (Çev. Bedrettin Cömert).
İstanbul: Remzi Kitap Evi Yayınları
-Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi.( Çev.Yıldız Gölönü ).
İstanbul: Remzi Kitap Evi Yayınları
-Lynton, Norbert. (1882). Modern Sanatın Öyküsü. (Çev. Cevat Çopan, Sadi Öziş) İstanbul: Remzi Kitap Evi Yayınları
-Tolstoy, (1992). Sanat Nedir? İstanbul: Şule Yayınları
-Turani, Adnan. (1998). Çağdaş Sanat Felsefesi. İstanbul: Remzi
Kitapevi yayınları.

Bugün gelinen nokta da sanat, sürekli yenilik
isteyen, devingen bir olgu halindedir. Bu yeniliği
oluşturansa, özgür bir sanat ortamında, sanatçı
ve sanatı oluşturan temel unsurlardır.
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KONYA GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

‘OKULUM DEĞİŞİYOR
BEN GELİŞİYORUM’ PROJESİ
‘Hayatta en çok önem verdiğimiz şey muhakkak ki çocuklarımızdır. Onların değeri tartışılmaz. Günümüzde pek çok aile çocuğu ile vakit geçirmektense onu güvenilir ellere emanet edip kendi hayatına
devam ediyor. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamakla, maddi anlamda her türlü desteği vermekle
çocuğunuzu iyi yetiştirmiş olmuyorsunuz. Dolayısıyla çocuklarımızın nasıl yetişmesi gerektiği konusunda bir şeyler yapmanın zamanı geldi ve geçmektedir.’

Nadi Soylu

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Ülkelerde gelişmişlik düzeyi eğitim sistemi
ile doğru orantılıdır. Toplumları ayakta tutan
ve onların devamlılığını sağlayan eğitim sistemleridir. 21. yüzyılın başında ‘bilgi toplumu
olmanın gereği olarak öğrenmeyi öğrenen,
tartışmayı, sorgulamayı bilen, proje üretebilen, bilimsel çalışmalar yapabilen bir gençlik
yetiştirmek eğitim sisteminden beklenenler
arasındadır.
Türkiye’de eğitim sorunlarının araştırıldığı bir
çalışmada öne çıkan problemler 4 ana madde
altında sıralanmıştır.
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1. Toplum kaynaklı sorunlar
2. Öğretmen merkezli sorunlar
3. Okul ve Yönetici merkezli sorunlar
4. Öğrenci ve Veli merkezli sorunlar
Yukarıdaki maddeler Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan
sonuçlardır. Konya ili olarak eğitim sisteminin gelişmesi ve problemlerin çözülebilmesi
için neler yapılmakta? İlimiz Seviye Belirleme
(SBS), Yüksek Öğretime Geçiş(YGS) ve Lisans Yerleştirme(LYS) Sınavlarında hak ettiği

yerde olabilmesi için 2011 yılı Ocak ayından
itibaren, Eğitim Öğretimden sorumlu İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Nadi Soylu tarafından il genelinde 29 000 kişi üzerinde bir anket
çalışması yaptırılmıştır. Bu anket eğitim öğretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının tespiti amaçlı yapılmıştır. Anket sonuçları
yine il genelinde görev yapmakta olan rehber öğretmenler tarafından değerlendirilmiş
ve çözüm yolları belirlenmiştir. Bu anketten
hareketle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdür
Yardımcısı Nadi Soylu başkanlığında Konya’da

PROJE
eğitim sistemini geliştirme adına yeni bir proje
oluşturma çalışmalarına başlamıştır.
Bu projeye geçmeden önce Konya’da ki genel
duruma bir bakalım: İl genelinde toplam 1207
okulda 443 791 öğrenci ve 19 920 öğretmen
ile eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İlde okur- yazar oranı (6 yaş üstü) % 92,17
olup bu oran erkeklerde %95, 59 kadınlarda
%88.86’dır. Okullaşma oranı ilköğretimde %
98,39 ortaöğretimde % 65,67’dir.
İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı 23, ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 19’dur.
Gelelim projeye; yapılan anket sonuçlarının
değerlendirilmesinden sonra il genelinde Eğitim Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği alanlarında
yüksek lisans ve doktora yapmış okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 24 kişilik
bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Murat Sünbül
ve öğretim üyesi Doc. Dr. Ercan Yılmaz’ın da
bilimsel katkıları ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nadi Soylu başkanlığında ‘Okulum
Değişiyor, Ben Gelişiyorum’ projesinin startını vermiştir.
Projenin amacı: Eğitim konusunda ilimizin
mevcut durumunu tespit etmek, buradan
hareketle yapılacak olan değerlendirmeler

ışığında kaynakları ve eğitimde etkisi bulunan
tüm unsurları mümkün olan en etkin ve verimli şekilde kullanarak eğitim faaliyetlerinin
kalitesini Türk Milli Eğitim Politikaları ile öngörülen düzeye çıkarmak; 3 yıllık vade de varılacak somut hedefleri, bu hedeflere varmak
için uygulanacak hareket tarzını, uygulamaya
ilişkin esasları ortaya koymaktır.

Ana maddeler halinde projenin amacını adlandıracak olursak:
a- Yönetici ve öğretmen niteliklerini arttırmak,
b- İlgili veli profili oluşturmak,
c- Öğrencilere sunulan hizmetlerin niteliğini arttırmak,
d- Verimli sosyal etkinlikler yapmak,
e- Okullarda izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini arttırarak etkili ödüllendirme
sistemi oluşturmak.
Bu proje uygulamaya konulmadan önce proje
kapsamında görev alacak kişilerin eğitim süreci başlamıştır. Proje uygulamasının en önemli
ayağını oluşturan okul müdürlerine motivasyon içerikli seminerler düzenlenmiştir. Daha
sonra ilimizde görevli Okul Zümre Başkanları
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde eğitim
seminerine tabi tutulmuşlardır. Proje kapsamında il genelinde Eğitim Bilimleri ve Sınıf
Öğretmenliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış 57 okul müdürü ve öğretmenden
oluşan personel SÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesinde öğretim yöntem ve teknikleri,
öğretim stratejileri, ölçme değerlendirme,
rublik, proje ve performans vb. konularda 30
saatlik eğitim semineri sonucu formatör olarak yetiştirilmişlerdir. Bu formatörler öncelikle
merkez ilçeler ve sonrasında ilimiz ilçelerinin
tamamında görev yapan tüm öğretmenlere
yönelik seminerler vererek projenin ilk adımının tamamlanmasını sağlayacaklardır.
Projenin faydalı olabilmesi için il genelinde
850 okul müdürü proje hakkında bilgilendirilmiş ve projeye sahip çıkması üzerinde önemle
durulmuştur.
İlimizdeki eğitim kalitesinin çıtasını yükseltmek adına oluşturulmuş bu projeyi Konya
Vizyon Dergisi olarak destekliyor, projenin
uygulanmasında görevli arkadaşlara başarılar
diliyoruz.

Konu: Seycan ÇAKIR
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AYŞE BALABAN

AH! BİR
UNUTABİLSEM…

Alzheimer işte, hastalık… Tabii ki bu hastalığın tıbbi açıklamasını yapmak uzmanlara düşer ama bi kaç kelam etmek gerekirse bu hastalıkla ilgili, genelde yaşlılarda görülen, kalıtsal,
nörolojik bir hastalık desem tam açıklamaz
belki ama yanlış da olmaz sanırım. Unutuyor insan, sondan başa her şeyi siliyor beyin.
Kim dememiştir ki “ Şu anı bir unutabilsem,
Arkadaşım seni hayatımdan sildim, Unuttum
seni ey sevgili…” Bazen unuturuz bazen de
unuttuğumuzu sanırız ama küçük bi işaret, ete
kemiğe bürür hayali sevgiliyi ya da O anı hatırlatır, tekrar tekrar yaşar insan yaşlanıverir
gözleri. Bazen iyi gelir insana unutmak, geleceği görebilmek için geçmişi unutmak gerek bazen; ama en sevdiklerini unutuyor, en önemli
anılarınızı hiç hatırlamıyorsanız eğer…

Hayatı yaşanılır kılan küçük küçük biriktirdiğiniz anılar, gülümseyerek size bakan bir çift
göz, minik elleriyle paçalarınızı çekiştirerek
anne ya da baba diyen ufaklıklar ve sevdiğinizin elleri. Bir an düşünsenize hayatınıza dair
hiçbir şeyi hatırlamadığınızı. Siz bir zamanlar o
ufaklıkların babası, onların çocuklarının dedesi, karınızın hayat arkadaşı, birilerinin sohbet
arkadaşı, mahallenin Tahir amcası, mahallenizin ilk ayakkabı ustasıyken bir anda hiçbir şey
oluveriyorsunuz ve siz bunun bile farkında
değilsiniz… Bir gün 40 yılı aşkın süredir otur-
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duğunuz evden çıkıyor ve bakkala gidiyorsunuz sonrası mı, sonrası yok çünkü hatırlamıyorsunuz. Sokaklar, insanlar her şey bir anda
size yabancılaşıveriyor ve siz sanki annesini
kaybetmiş 4-5 yaşlarında bir çocuk gibi kalıveriyorsunuz. Evinize oğlunuz, torunlarınız
geliyor ve siz “Ne iyi komşular” diyorsunuz
onlar için. Az önce askerlik anılarınızı anlattığınız kızınızın ardından “Ne kadar çok konuşuyor bu kadın ama iyi birine benziyor” diye
hayıflanıyorsunuz karınıza. Karınız mı, işte bir
tek onu unutmamışsınız. Tahir’in Zühre’si gibi
siz de Fadimenizi unutmamışsınız. “ O benim
doktorum, O benim hayat arkadaşım, beni
O iyileştiriyor” diyorsunuz, hastalığınızın bile
ne olduğunu bilmeden. Karınızı ne zaman
unutacağınızı bilmeden. Yaşadıklarınıza bile
üzelemiyorsunuz bir çocuğun saflığında bakışlarınız, henüz unutmadığınız eşinizin ellerini
sıkıca tutarak evinize ziyarete gelen misafirleri
ağırlıyor ve sürekli anlatıyorsunuz eskileri.
Sizinle bu ay herkesin başına gelebilecek ve
benim çok yakın bi arkadaşımın dedesinin başına gelen bu hastalıkla ilgili şahit olduklarımı
paylaşmak istedim. Evet, belki bir çok hastalığa göre önemsiz sayılabilir ama anlatmak
istediğim şey şu ki… Herkes hayatı boyunca
bir şeylerin farkına varma telaşıyla yaşıyor, bir
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ömrümüz

boyunca ve farkına bile varmadan ölüyor insan bu hastalık sonucu. İnsan yine yaşadığı gibi
farkında olarak ölmeli, böyle ölmeli ki veda
edebilsin sevdiklerine, son bi öpücük, bi bakış, sıcak bi dokunuş alabilmeli çıkınına, gözlerini açarken ebedi hayata.
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DOĞRU AYDINLATMA İÇİN ÖNERİLER

BEYZA ÇOKTOSUN

Yaşadığımız mekanlarda doğru aydınlatma; ışığın geliş yönü ve yayıldığı alan, doğru şekilde yönlendirilmesi ve etki ettiği cisimlere göre ayarlanması, göze gelmemesi, gölge oluşturmayacak şekilde yerleştirilmesi, o mekana uygun avize veya aydınlatma ürününün o mekandaki doğru yere montajıyla
sağlanır.
Doğru ışık, gözü yormayan, kamaşma yaratmayan, mekana ve mekanda aydınlatılacak objelere uygun renkte olan, kullanım amacına uygun
ampullerle elde edilir. Avize seçimi, ihtiyaca
göre belirlenmelidir.
Aydınlatma evlerimizde kullanım amacına uygun yapılmalıdır. Konutlarda daha çok estetik
ön plandadır. Konforlu, şık ve huzur verici ortamlar oluşturulması amaçlanmaktadır. Pekçok
fonksiyonun var olması gerektiği evlerimizde
avize ve aydınlatma ürünlerinde estetik olmalıdır. Mobilya ile uygun seçilmiş bir avize daha
estetik çözümler getirir. Bu özellikleri sağlamak
için özellikle abajur, aplik, lambader gibi endirekt aydınlatma armatürleri kullanılır.
Mekanların ortam ve mimari özellikleri, uygulanacak aydınlatma şekline etki etmektedir.
Odalarımızın işlevsel ve mimari özellikleri incelenmeli, ortamın aydınlık düzeyi ihtiyacı belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara göre avize belirlenmelidir. Seçilen ışık kaynağı, ortam renklerine
uygun olmalıdır. Farklı renk özellikli ışık kaynaklarıyla sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratılabileceği gibi, uyarıcı, çalışmaya teşvik edici etkiler
de oluşturulabilir. Oturma odaları gibi, her noktası aynı yoğunlukta ve biçimde kullanılmayan
mekanlarda bölgesel aydınlatmalar uygulamak,
monotonluktan uzak, işlev ve mimari özelliğe
uyumlu bir aydınlatma yapılmasını sağlar.
Aydınlanma odanın genişliğini, dekorasyonu, en
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önemlisi mekanın kullanım fonksiyonlarını etkileyen çok önemli bir detaydır. Doğru bir aydınlatmayla evinizde daha keyifli ve daha verimli
saatler geçirebilirsiniz. Işığın yoğunluğunu odanızın büyüklüğüne göre belirleyin. Eğer odanız
büyükse daha fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız.
Aydınlatmada odanızın tavan yüksekliği ve büyüklüğü önemlidir. Alçak lambaderler ve sarkıtlar ışığı aşağı doğru verir ve yüksek tavanınızı
daha alçak gösterir. Tavandan aydınlatma ise

dar olan odanızı dikey ve yüzey olarak vurgulayarak daha geniş görünmesini sağlar.
Örnek olarak en fazla zaman geçirdiğimiz oturma odalarını ele alırsak; bu yaşam alanı genellikle televizyon seyretmek, kitap okumak, rahatlamak ve eğlenmek için kullanılır. Bu yüzden
odada içinde bulunduğunuz ruh durumuna göre
ışık kombinasyonu yaratabileceğiniz yukarıda
bahsettiğimiz hareketli aydınlatma ve avizeleri
kullanabilirsiniz.
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TURİZM

SİLLE
KAZIM ÖZTOKLU

TARİH, KÜLTÜR VE
TURİZMİN BULUŞMA
NOKTASI

Sille tarihtir kültürdür medeniyetlerin buluşma noktası eski bir yerleşim ve yaşam yeridir. Sille Konya şehir merkezine 8 kilometre mesafede ama farklı mimari dokusu ve çok eskilere dayanan tarihi
ile ilgi ve alakayı hak eden bir yer. Şu anda Konya'nın bir mahallesi ve tümüyle sit alanı olan Sille
görülmeye değer bir yer.

Dağlık arazide yer alan bir vadinin iki yakasına
kurulmuş ve Toros dağlarının uzantısı olarak
kabul edilen ve sönmüş bir volkan kraterinin
kuzey eteğidir. Turizm açısında da Sille tam
bir antik kent hüviyetini korumaktadır. Turizm
mevsiminde sille’de bulunan Aya eleni ve Mağara Kiliselerine gelen yabancı ve yerli turist
yoğunluğundan anlaşılmaktadır.
Sille geçmişten bu yana Konya için önemli bir
yerleşim yeri olmuştur. Sille’de ekonomik ve
sosyal hayat gözle görülür bir değişime uğra-
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mış, nüfus azalmıştır. Bugün Sille, Konya Selçuklu Belediyesi'ne bağlı olarak yönetilen bir
belde konumundadır ve iki mahalleden oluşmaktadır.
Anadolu’nun el halıcılığının farklı kültürlerle
beslendiği ve geliştiği önemli merkezlerden
Biri olduğu bilinmektedir. Anadolu’da kendilerine özgü özellikler taşıyan el halılarının
bulunduğu çeşitli bölgeler mevcuttur.
Bilindiği gibi Türk el halıları hammaddesin-

den renklerine, içerdiği motiflerden işçiliğine
kadar yüzyıllardır dünya üzerinde ün yapmış,
sanat değeri taşıyan örnekleri kapsamaktadır.
Bu değerli örneklerin üretildiği bölgelerden
biri de Sille’dir.
Sille, coğrafi yapısı, içinde barındırdığı insanları, kültürü, yaşayışı, inanç ve gelenekleri ile
yıllardır kendi içinde farklı bir bölge olduğunu,
Konya il merkezinin çok yakınında bulunmasına rağmen çok farklı özellikler sergileyerek
göstermiştir.

Sille’liler gerek tarıma fazla yer vermeyen dağlık
arazileri ve gerekse sosyo-kültürel hayatları itibariyle daha çok el sanatlarına yönelmişlerdir.
Fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez bir yer olan
Sille, içinde barındırdığı pek çok doğal ve tarihi
mekânla deklanşöre basmanızı bekliyor. Tabiatın ve tarihin son derece cömert davrandığı Sille, kendine özgü havasıyla ziyaretçilerini farklı bir
coğrafyaya davet ediyor.
Farklı tatlara ulaşmak için görkemli yapısıyla dikkat çeken Sille’de en leziz Sille yemeklerini tadabilmek; hatta konaklamak da mümkün. Sille’ de Sille
Special, yaprak sarması, bamya çorbası, ızgara
çeşitleri ve çömlek kebabı gibi yemek seçenekleri
sunuluyor. Yemek çeşitlerinin yanı sıra hafta sonlarında hemen hemen hepsi köy mahsulü 35 çeşit
kahvaltı hizmeti veriliyor.
Geçen günlerde bir akşam arkadaşlarımla beraber
Selçuklu Belediyesinin bünyesinde bulunan Sille
Cafe’ye gittik. Sille’de böyle bir yerin olduğunu
duymuştum ama bu kadar nezih,kaliteli ve kalifiye
personelin olduğunu duymamıştım.
Vakti olan herkesi Sille’ye gitmelerini ve Sille

Cafe’ye görmelerini tavsiye ederim. Bugüne kadar emeği geçenlere ve silleye gönül veren herkese teşekkür ederim.
İnsan yakınındaki bazı yerleri ister istemez ihmal
ediyor. Sille de benim açımdan buna iyi bir örnek.
Buram buram tarih kokan bu beldemiz biraz daha
iyi tanıtılır, gereken özen gösterilirse dizi setlerine
de ev sahipliği yapan Sille Konya turizmi için büyük
kazanç olacaktır.
Sille'nin her yerinde oldukça derin bir tarih gizli.
Yanı başımızda bulunan tarihin bizlere en önemli
mirasını gezme şansınız hâlâ devam ediyor...
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BİR BAŞKADIR
DERE MAHALLESİ
Konya'nın en eski mahallelerinden Meram Dere Mahallesi. Deresi ile yeşili ile eski ve yeninin harmanı ile yok olmasına göz yumulmayacak kadar sıcak ve bizden kerpiç yapıları
ile kesinlikle görülmesi gereken mahallelerden. Eminim herkes kendinden, çocukluğundan,
hayatının bir bölümünden izlerle karşılaşacaktır bu güzide mahallenin sokaklarında dolanırken.
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RÖPORTAJ

Kenarda köşede, bahçe içlerinde kalmış bağları ile sahipsiz yok olmaya terk edilmiş kerpiç evleri ile tarihin izlerini silmemek için direnen bir mahalle. Tarihi Meram Bağlarının yok oluşuna sessiz bir başkaldırış var bahçelerin güzelliğinde ve
merdivenli sokakları sizleri zamanın çok öncesine götürmek ister gibi.
Burayı gezerken yeni yapıların arasına sıkışıp kalmış ancak siluetinin silinmesine
izin vermemiş pek çok eski yapı, merdiven, çeşme, cami görebilirsiniz.
Mahallede ki Emirler Camii 800 yıla yakın mazisi ile zamana meydan okuyamamış, pek çok tadilat geçirmiş, ancak mahallenin evveliyatını en iyi gösteren
yapılardan biri. Yine aşıklar çeşmesi ve üzerinden giden daracık merdivenli
sokak, mahalle sakini Hulusi amcaya göre en az 3 asırdır varlığını korumakta.
Ve tamamlanmamış bir tablo gibi neredeyse harabe haline gelmiş, bir bölümü
bakımsızlıktan yıkılan kerpiç yapıların her şeye rağmen asaletinden hiçbir şey
kaybetmemesi insanı derinden etkiliyor.
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Her zaman bir resimde bir tabloda hayatı, zamanı simgeleyen merdivenler burada da zamanın öncesi ve sonrasının
varlığını göstermek ister gibi tırmanmakta dik yamaçlara.
Ve davetkâr kıvrımları ile o sokak aralarında neler keşfedeceğinizin bilinci ile kavrar benliğinizi.
Sokaklar arasında dolaştıkça, kerpiç yapıların ve oradan
buradan, bahçelerden dışarıya taşmış üzüm bağlarının sıcak
atmosferi sarıyor insanı. Öyle bir atmosfer ki bu mahalleliyi
hiç terk etmemiş, betonlaşma ile birlikte yüreklerine setler
çektirmemiş, büyük bir medeniyetin, bir alimin, Mevlana’nın
torunları olduklarını unutturmamış. Karşılaştığımız herkesin
(yaşlısından gencine) bizleri ağırlamak istemesi, bağından
bahçesinden ikramlarda bulunması, yitirilmemiş bir misafirperverliğin göz yaşartıcı bir örneği idi. Bu topraklarda ‘Ne
olursan ol gel’ sözünün somut olduğunu ve insanlar arasında
dolaştığını görmeniz dileği ile.
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BİR YOLCULUĞA
SIĞAN BİR ÖMÜR
SİNEM BABUCCİ

Bir Eylül sabahı dünyaya gözlerimi açtığım şehre yolculuğun başındayım.
Acı, tatlı ama hep benden parçaları saklayan anıların beşiğine; Zonguldak’a
gidiyorum. Dedemi, babamı, çocukluğumu, en masum “ben”i bıraktığım
şehre.

Doğduğum şehirden kilometrelerce uzakta yaşarken, her şeyden çok
memnun devam etse de hayatım, ailemden uzak olmanın eksikliğini
hep yaşadım. Anlamsız saatlerde çalan telefonlar ilk korku hissi uyandırdı bende. Üniversitede okurken kaybetmiştim babamı. Annemin
bir telefonuyla o gün olan iki vize sınavımı ve sonraki günlerdeki sınavlarımı bırakarak uzun bir yolculuğa çıktım. Babam çok hastaydı ve ben
babamı son kez sağ olarak görüp göremeyeceğimden emin değildim.
Kapı ardının gurbet diye nitelendirildiğini düşünürsek 9,5 saatlik yolculukla varılacak memleket nasıl tanımlanır?
Baba figürü, dedemi kaybedene kadar “hep başımızda olacak” bir statüydü benim için. Dedemin Zonguldak’taki evine çıkarken şehir mezarlığının önünden geçilir. Bir bayram günü şehre inerken-Karadeniz
kentlerinde yaşam alanları hep tepelerde olduğu için bu tabir kullanılır
mezarlığa girenleri gördük. Yanımda olan halam “Bir gün biz de buraları yol edineceğiz” dedi. Aklıma ilk babaannem geldi; “Babaannem
Trabzon’a gömülmek istiyor” dedim. Dedem hiç aklıma gelmemişti;
dedeydi o, babaydı, erkekti… Başımızda olurdu hep. Önce dedemi,
sonra babamı kaybettik. Ailenin iki erkeğini de ebediyete uğurladık.
Şimdi o mezarlık bize de yol oldu.
Babaannemle dedem aileleri uygun gördüğü için birbirleriyle evlenmişlerdi. Gönüllerinde yatan başka sevgiler var mıydı bilmiyorum, yıllarca
karı koca oldular, sıkıntı da paylaştılar, birbirlerini belki zamanla sevdiler belki hiç sevmediler. Annemle babam ortak bir kararla evlenmişler.
Onlar birbirlerini sevdiler mi inanın bunu da bilmiyorum.
Bir ara şunu düşünmüştüm; insan bazen sadece eşi olduğu
için de sevebilir karşısındakini. Evinizdeki eşyaya bile alışıp,
yerinde göremediğinizde bir yanınızı eksik hissettiğiniz olmaz mı hiç. Evli olmak da bazen böyle olabilir; yanınızdakine
alışırsınız, içselleştirirsiniz. Alışkanlık olur belki zamanla yanınızdaki adam-kadın. Hiçbir alışkanlıktan kopmak da kolay
değildir; acı verir…
Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’nı da geride bıraktık.
ALLAH sağlık sıhhatle, tekrarına nasip etsin inşallah. Aile olmak en
çok böyle zamanlarda güzeldir
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Bu yazı yayınlandığında ben artık 31 yaşını bitirmiş bir kadın, bir anne,
annemin kızı, ablamın kardeşi, bazılarının arkadaşı gibi pek çok sıfata
sahip bir “insan” olacağım. 31 yılda insana dair pek çok duyguyu hissettim, “Bu dünyada her şey insan için” denilen pek çok olay yaşadım.
Bugün kendime torpil geçmeden artılarımı ve eksilerimi tartıyorum;
yanlışlarım fazla olduğundan değil, yanlış yapmış olmaktan duyduğum
üzüntüler var. Çocukken kuzenim babaannemin kucağına oturduğunda çok kıskanırdım; “en masum ben”in aklından, kalbinden geçen en
kötü şey çok sevdiği babaannesini çok sevdiği kuzeninden kıskanmaktı.
Zonguldak bu yüzden de kıymetli, oradan ayrıldım, büyüdüm, zaman
zaman yanlışlar yaptım, canım çok yandı ama can yakmadım.
Rabbim ömür verdiği sürece de daha kim bilir nelerle karşılaşacak,
neler yaşayıp, neler tecrübe edeceğim. Doğru, yanlış, iyi, kötü her yaşanandan kendime bir pay çıkartacağım. Yaptığım her şey, attığım her
adım mutlu olmak adına.

Attığınız her adımın sizi gerçek mutluluğa yaklaştırması dileğiyle…
HOŞÇAKALIN!

İNŞAAT DEKORASYON
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SPOR

KONYA’DA
GELECEĞE
ATILAN
BİR ADIM DAHA
Golf Sporu Federasyonunun temelleri atıldı
Saygı değer Konyalı hemşerilerim.
Kısa bir zaman önce Golf federasyon yetkilisi olarak atandım. Bu atamamda emeği geçen başta
sayın Valimiz olmak üzere bütün yetkililerimize teşekkür ediyorum.
Size adı kadar güzel dergimiz Vizyon’dan bana sizlere seslenme fırsatı veren sayın Volkan Çakır
Bey’e ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
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SPOR
Konya’da golf sporu deyince hemen ‘bu spor
da nereden çıktı’ diyebilirsiniz. Çünkü çoğumuz böyle birden bire karşılaştığımız olaylarda bu tepkiyi veririz.
Tabi ki çok doğal bir tepki.
Ama çok kısa bir zaman geçmesine rağmen
Konya’mız da golf sporu ile ilgili çok güzel gelişmeler kaydettik.
Yaptığım ikili görüşmelerde gördük ki üzeri küllenmiş ama altında hala yanan bir ateş
parçası gibi içimizi ısıtacak kadar ısı var. İşte
biz bu ateşi biraz daha güçlendirmek için çalışıyoruz.
Sizlere şunu belirtmek isterim ki: Konya bu
saygın, prestijli ve itibarlı spor dalını çoktan
hak etmiş potansiyele sahip bir ilimiz.
Dünyanın en saygın, en prestijli ve en çok kazandıran bu spor dalının ülkemizde de hızlı bir
şekilde geliştiğini görmekteyiz. Bu hızlı gelişmede çok büyük katkıları olan Sayın Federasyon Başkanımız Ahmet Ağaoğlu Bey’in katkıları çok büyüktür. Kendilerine bu katkılarından
dolayı Konya olarak teşekkür ediyoruz.
Saygı değer Konyalı hemşerilerim sizlere uzun
zaman hizmet verebilmek için Konya’mızda
Golf Spor Eğitim Kulübünü kurduğumuzu
müjdelemek istiyorum.
Çok saygın kurucu üyelere sahip bu kulübümüzün üç ana hedefi var.
Bunlardan en kısa vadelisi kurulan bu kulübümüze hızlı bir çalışma planı ve programı
yapmak olacaktı ki bunu 22.08.2011 tarihinde Dedeman Otelde yaptığı ilk toplantısıyla
gerçekleştirmiş bulunuyor.
Sırasıyla bu görev bölümünde öne çıkan paylaşımlar; eğitim, dış ilişkiler ve organizasyon,
sağlık ve mali konular olmak üzere çalışma kategorilerine ayrılmış, atamalar yapılmıştır.
Orta vade de ise kulübümüzün hedefi
Konya’da golf antrenman sahası ve golf oyun
sahasının yapımını gerçekleştirmek olacaktır.
Bu yönde yapılan çalışmalarda bize inanılmaz
destekleri olan kamu ve özel sektör yetkili-

lerine huzurlarınızda
teşekkür etmek istiyorum.
Uzun vade ise kurulan bu kulübümüzün
hedefi Konya’ya yakışan
uluslararası müsabakaların da yapılabileceği kalitede
bir golf sahasını kazandırmak ve
Konya’mızdan milli sporcular yetiştirmek
olacaktır.
Sayın Vizyon Dergisi okuyucuları, bu güzellikle, titizlikle dizayn edilmiş dergimizin
Konya’mızda sosyal kazanımları çoğaltmak
için göstermiş olduğu yakınlık, bizim golf konusunda da ilerleyen yıllarda nerelere geleceğimizin bir göstergesi olduğu kanaatindeyim.
Bu duyarlılıklarından dolayı Golf federasyonu
olarak kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.
Sevgili arkadaşlarım sizleri bu ilk tanışmamızda daha fazla sıkmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz ve okuduğunuz için sizlere teşekkür
ediyorum.
Bu sayımızdan ayrılırken sizlere golf sporu ile
ilgili kısa bir bilgi dökümanı ile veda etmek istiyorum.
Türkiye'de Golf
Golf sporunun ülkemizle ilk tanışması 1800'lü
yılların sonunda oldu. İlk golf kulübü 1895 yılında İstanbul'da kuruldu (İstanbul Golf Kulübü).
Bu kulüp ülkemizde golf sporunun temellerinin atılmasında önemli rol oynadı. Bunu 1905
yılında İzmir Bornova Golf Kulübü, 1949 yılında ise Ankara Golf kulüpleri izledi. Bu kulüpler 1926 yılında kurulan Tenis Federasyonu'na
bağlandı. Bu üç kulübümüzden İzmir-Bornova
Golf Kulübü 1970, Boğaziçi-Bebek Golf Kulübü 1923, Ankara Golf Kulübü ise 1980 yılında
çeşitli nedenlerden dolayı kapanmak zorunda
kaldı.
İlk golf sahası ise, İstanbul-Maslak'ta yapıldı.
Bu saha 1922'de 1. Levent'e 1940'dan sonra

4. Levent'e
son olarak da halen 9
delik olarak faaliyet gösterdiği Harp Akademileri içindeki yerine taşındı. İstanbul Golf
Kulübü'nün Maslak'taki sahasında 22 Haziran 1977'de 18 çukur üzerinden medal (sayı
oyunu) olarak yapılan ilk Cadddie müsabakası
golf tarihimizin skoru kayda geçmiş ilk Cadddie yarışı oldu ve Bülent Çakır 1. geldi.
22 Mayıs 1989 tarihli 6. Beş Yıllık Kalkınma
Planı'nda yer alan temel hedef ve stratejilerin kabulü ile golf sporu yeni bir atılım şansını
elde etti. Nitekim Mayıs 1990 yılında, Turizm
Bakanlığı Antalya'da 6, İzmir'de 1 olmak üzere 7 alanda golf arazilerinin tahsisini sağladı.
Türkiye'nin ilk profesyonel golf sahası ise 1994
yılında İstanbul'da (Klassis Golf Country) açıldı. Bunu Antalya Belek'te açılan National Golf
ve Kemer Country Club izledi.
Saygılarımla
Fatih Çalışkan
Golf FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ
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ÖLÜNCE
MSN HESABINIZA
NE OLACAK?
Ölen birinin MSN hesabı
ya da internetteki resimlerinin
akıbeti ne oluyor?

Örneğin bir MSN hesabının, resimlerin ya da blog yazılarının sahibi olan kişi hayata veda ettiğinde, bu
kişinin internette yayınladığı materyaller ne oluyor?
Olaya hukuki açıdan bakıldığında sorunun cevabı aslında gayet açık. OUT-LAW.com’da editör olarak görevini sürdüren Struan Robertson’a
göre kişi telif hakkına sahip olduğu tüm materyalleri dilediği bir kişiye miras bırakabilir. Robertson’ın bu konudaki düşüncesi ise şöyle: "Diğer bir
deyişle eğer istersem, ölümümden sonra internette bulunan fotoğraflarımı veya sitemi bir arkadaşıma bırakabilirim. Bunu yapmadığım takdirde
70 yıl boyunca bu materyaller internet üzerinden yayınlanmaya devam eder ve akabinde yayından kaldırılır."
Örneğin Facebook gibi sitelerde kullanıcı hesabını pasif konuma getirmediği müddetçe aktif olarak kaldığı biliniyor ve kullanıcı Facebook’taki
verilerini kendisi silmediği müddetçe tüm bu veriler aynen hayatta kalmaya devam ediyor.

ÖLÜMÜN ARDINDAN DOMAİN’LERİN DURUMU
Websiteleri söz konusu olduğunda işler biraz daha karışıyor. Bir domain ismi satın aldığınızda, bu domain’in süresi genellikle 2 yıllık bir süreyi
kapsar ve bu sürenin sonunda domain’inizi yenilemezseniz, hakkınız elinizden alınmış olur.
Bunun yanında kişilerin kendisine ait olan blog sayfalarının durumu da önem teşkil ediyor. Örneğin Wordpress.com, herhangi bir blog hesabı
pasif durumda olsa bile bu hesaba ellemiyor ve yayınlanmaya devam ediliyor.
Bu konuya geniş yer ayıran Forbes dergisine göre, eğer kullanıcılar öldükten sonra hesaplarıyla ilgili planları varsa, bu durumda kullanıcıların
kullanıcı adı ve şifreleri gibi anahtar verileri güvendikleri birine vermelerini öneriyor. Bu sayede ölümünün ardından tam yetkiyle donatılmış olan
kişi, ölen kişinin hesabını ortadan kaldırabilir.

Kaynak: hell-world.org- Teknoloji Blogu
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖR ADAYLARI
YARIŞIYOR
REKTÖR ADAYI

Prof. Dr. Recep TUNÇ ile Söyleşi

Sayın hocam yönetim oldukça zor, sıkıntılı ve yorucu bir süreç. Neden bu göreve talip oldunuz?
Mevcut ‘Yönetim Modeli’ ve ‘Yönetim Anlayışı’ ile Türkiye Üniversiteleri hep kötü yönetildi. Selçuk Üniversitesini yönetmeye kalkanlar
(Eski Rektörlerimiz) şimdi başka kurumlarda çalışıyor. Bu nedenle
yakında açıklayacağım ‘Alışılmışın Dışındaki Yeni Yönetim Modelimiz’
Yenilikçi ve Özgürlükçü olacaktır. ‘Onuncu Köy Toplantı Salonlarımız’ düşünce ve ifade özgürlüklerinin sembolü olacaktır. ‘Akademik
ve Yönetim Faaliyetlerindeki Fırsat Eşitliği İlkemiz’ Atanacak Yöneticilerimizin (Dekanlar veya Müdürler) Öğretim Üyelerimiz tarafından
belirlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle her hangi bir yanlışta, benim
korumaya çalışacağım hiçbir yönetici olmayacaktır. ‘Yöneticilerin Gerekçeli Kurul Kararı Alma Zorunlulukları Vardır’ ilkemiz, akademisyenlerce belirlenen Dekan ve Müdürlerimizin akademisyenlerimize karşı
oluşabilecek keyfi uygulamalarına engel olacaktır. ‘Yöneticiler, Selçuk
Üniversitesi İdari Hukuk Kurulunun çoğunluk kararı olmadan soruşturma açamazlar ve ortak kararı olmadan ceza veremezler’ ilkelerimiz
hukukçu olmayan İdarecilerimizin Öğretim Üyelerimiz ile hâkimciliksavcılık oyunu oynamasına engel olacaktır. Ben Yönetim Sistemimizi
kontrol mekanizmaları ile birlikte hazırladım. Bu nedenle benim için
Üniversitemizin Yönetimi ne zor, ne sıkıntılı, ne de yorucu olmayacaktır. Yönetim sistemimizi böyle hazırlamalıydım. Çünkü ‘Doksan Günde
Devri-Âlem’ projelerimizin büyük kısmını oluşturan uluslararası projelerimizi hayata geçirebilmek için benim zamana ihtiyacım olacak.
Bu görev için yeterli deneyime ve birikime sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Bunu hem Üniversitem hem de tüm Türk Üniversiteleri görecek.
Üniversitelerde ders dağılımında ayrıcalık yapıldığı ve bazı
öğretim üyelerinin mağdur edildiği bilinmektedir. Siz öğretim üyelerine ders dağıtımında nasıl bir yol takip edeceksiniz?
‘Yöneticilerin Gerekçeli Kurul Kararı Alma Zorunlulukları Vardır’ ilkemizi tekrar hatırlatırım. Bir Öğretim Üyemize ders vermek istemeyen bir yöneticinin nasıl bir gerekçeli karar yazabileceğini inanın bende
çok merak ediyorum. Gerekçeli Kurul Kararı aldırtmadan herhangi bir
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uygulama yapan yöneticiyi ben test etme cesaretinden dolayı tebrik
ederek İdari Görevini derhal askıya alırım.
Üniversitelerde değişik problemlerle sürekli karşılaşılmaktadır. Bir meselenin ortaya çıkması durumunda rektör olduğunuzda nasıl bir yol izleyeceksiniz?
Allah bize dermansız dert vermedi. Ben aklı ve kapısı herkese açık bir
insanım. Siz meseleyi söyleyin, ben de çözümünü anlatayım.
Genç akademisyen arkadaşların en büyük problemi yabancı dildir. Genç akademisyenlerin bu konuda önlerini açmak
için ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Bu konu benim en çok tutulan projelerimden birisidir. Para Harcamadan Hayır İşi projesiyle Amerika ve İngiltere’de Misafirhaneler oluşturma ve Akademisyenlerimizin, bu misafirhanelerden yararlanarak,
Doğal Ortamında Yaşayarak Dil Öğrenme projemiz önemlidir. Ayrıca
Selçuk Üniversitesi Uluslararası Ortak Enstitüler projesi ve Yabancı
Akademisyenlerin Selçuk Üniversitesinde Çalıştırılması projesi de
genç akademisyenlerimizin konuşma-anlama İngilizcesini öğrenmelerine yardım edecektir.
Her toplumda sayıları azda olsa dedikodu yapan kişiler bulunur. Bu tür davranışlar prim yapmaya başlarsa dedikoducuların sayısı da artmaya başlar. O zaman o toplumda ilkeler
temayüller değil, günü birlik fevri uygulamalar işlerlik kazanır. Yanlış yönlenen idareciler hata üstüne hata yaparlar,
bunu nasıl önlersiniz?
Basın açıklamalarıma veya siteme (www.receptunc.com) bakarsanız.
Alanındaki bazı çalışmaları dünyada ilk kez çalışan, yabancı akademisyenlerle yayınlanmış ortak çalışmaları olan, Oxford basımı Vasculitis
Kitabında Bölüm yazarlığı yapan ve bir kimyasalın Behçet hastalarına
ilaç olup olamayacağını araştıran Dünyadaki yedi merkezden birinin
başında olan Recep Tunç’u görürsünüz. Ben basının karşısında ‘rutinde uygulanan hiçbir tahlil için aç kalmaya gerek yok’ derken ve yine

‘şeker hastalarını erken yakalamak için bile tok karna tahlil yaptırmak
gerekir’ derken dedikodu yapmıyordum. Elimde konuyla ilgili delilim
(bilimsel çalışmam) vardı. Yani Bilim Adamları soyut dedikodular ile
değil somut deliller ile uğraşır. Bu söylediklerim Dr. Recep Tunç’un
dedikodularla yönlendirilemeyeceğinin delilleri sayılabilir. Ben mutlaka
somut delil ararım.
Rektörlerin geniş yetkileri dolayısı ile kimi zaman bilerek
kimi zaman farkında olmadan (çevrenin etkisi ile) bazı haksız usulsüz uygulamalar yaptıkları bilinmektedir. Bunun
önüne nasıl geçersiniz?
Ben Rektör olarak soruşturma açma ve ceza verme yetkimi 5 kişiden oluşacak İdari Hukuk Kuruluna devredeceğim. Yönetici atama ve
belirleme yetkilerimi aynen Rektörlük seçimi gibi olacak seçim yöntemine devrediyorum. Ben Dekanlar ve Müdürleri keyfi uygulamalarına
karşı akademisyenlerimizi korumak için Kurul Kararlarının Gerekçeli
olması şartını koyuyorum. Bu nedenle ben bilerek haksız ve usulsüz
uygulama yapamam. Üniversitemde bilinçli yapılan haksız ve usulsüz
bir uygulamadan haberdar olduğumda, bilin ki ben gereğini yaparım.
Çünkü ben kul hakkı yiyemem.
Hiyerarşik yapılanmanın geçerli olduğu kurumlarda üst kurumlarda bulunanların alt konumlardakileri baskı ve kuşatma alıp sıkıntı vermeleri yani psikolojik şiddet uygulamaları
(mobbing) günümüzde sıkça görülen yıldırma ve kaçırma
yöntemidir. Bu uygulamanın önüne geçecek misiniz?
Psikolojik baskı, namı-değer mobbing, gücü elinde bulunduran bazı
yöneticilerin, erdemli insanlara, sistematik bir şekilde ve uzun süreli
baskı yapmasıdır. Psikolojik baskı yapmaya çalışanlar ‘ZORBA’ olarak
tanımlanır. Psikolojik baskı kasıtlı yapılır. Üniversitemizdeki en iyi bilinen Psikolojik Baskı süreci, Prof. Dr. Haydar Bulgak olayıdır. Haydar
hocam, ben de psikolojik baskı kurbanıyım. Seni çok iyi anlıyorum.
Üniversitem tarafından psikolojik baskıya maruz tutulmuş Erdem-
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li Akademisyenler, Eğer ben Rektör olursam, Üniversitem acılarınızı
dindiremeyecektir, biliyorum. Ama acılarınızı hafifletmek için elinden
gelen her şeyi yapacaktır. Bilinçli bir şekilde Erdemli Akademisyenlerimize psikolojik baskı yapanlar, eğer ben Rektör olursam, sizler psikolojik baskıya maruz kalmayacaksınız ama yaptıklarınızın hesabını Yüce
Türk Mahkemeleri ve İdari hukuk karşısında sonuna kadar vereceksiniz. Benim dönemimde hiçbir kimseye psikolojik baskı yapılamaz. İdari
Hukuk Kurulumuz delilli kasıtlı psikolojik baskı suçlarını en ağır şekliyle
cezalandıracaktır.
Öğretim üyesi kendisi içinde özerk insandır. Bürokrat gibi
muamele görmesi onun performansını düşürür. Siz bu konuda öğretim üyelerini rahatlatacak çalışma ortamını nasıl
değiştirirsiniz?
Öğretim Üyelerimizin Bireysel Özerklikleri yönetim anlayışımızın temelini teşkil etmektedir. Bu nedenle Onuncu Köy Toplantı Salonlarıyla
onlara sonuna kadar düşünme ve düşündüklerini ifade etme özgürlüklerini sağlayacağız. Sırf Bireysel Özerklikler için www.receptunc.
com sitemizde görebileceğiniz Yöneticilik İlkelerimiz arasına ‘Yasa ve
Yönetmeliklerin Zorlayıcı Hükümleri dışında Akademisyenler Arasında Kıdem ve Unvan Ayrımcılığı Yapamazlar’ dedik. Bireysel Özerklik
bireye sorumluluk ve yükümlülük getireceği için, ‘Akademisyenlerimiz
akademik çalışmalarının sonuçlarında ortaya çıkabilecek sorumlulukları peşinen kabul ederler ve sorumluluklarının gereğini yaparlar’ ilkesini
koyduk. Bunların hepsi akademik hayatın bireysel özerklikleridir.
Günümüzde sosyal bilimlere fazla değer verilmediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üye konumundaki Türkiye'nin
Batı'da olduğu gibi sosyal bilimlere değer vermesi gerekmez
mi? Bu konuda neler yapılması gerekir?			
Sosyal bilimler hayatın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen akademik birimlerimizdir. Toplum yapımız itibariyle ben sosyal bilimlere
batıdan daha fazla önem veriyorum. Selçuk Üniversitesi Uluslararası Araştırma Enstitüleri projemize www.receptunc.com sitemizden
bakarsanız, Selçuk-Bakü-Alma Ata Türkiyat Araştırma ve Uygulama
Enstitüsü, Selçuk-El Ezher İslam Araştırma ve Uygulama Enstitüsü
düşüncelerimizi görürsünüz. Batının İslam ve Türkiyat konularındaki
araştırmalara karşı fazla ilgisi olmayabilir. Bu durum Sosyal Bilimler

alanında çalışan akademisyenlerimizde atanma ve yükseltme ölçütleri
açısından sıkıntı yapıyor. Ben akademisyen tüm atanma ve yükseltme
ölçütlerimiz yeniden gözden geçirileceğini söyleyebilirim. 		
						
Öğretim üyelerinin yurt dışı tecrübelerini artırmak için ne
yapacaksınız? 			
Doğal Ortamında Yaşayarak Dil Öğrenme ve Selçuk Üniversitesi Uluslar Arası Ortak Enstitüler projelerimiz tamamen yurt dışında yaşama
ve çalışmayı amaçlamaktadır. 			
Üniversitenin sosyal tesis ve hizmetlerini geliştirmek için
bir projeniz var mı?
Açıkladığımız Selçuklu kimliği projemizde kampüsün Selçuklu mimarisiyle yenileme çalışmalarına ilaveten Beş Kartallı Sosyal Tesisler, Beş
Kartallı bir Müze ve Yabancı Konuk Evleri vardı. Ama ben bunları park,
bahçe ve inşaat işleri olduğu için projeymiş gibi sunamam. Sosyal tesislerimizi ve nasıl hizmet vereceğini merak ediyorsanız benim Rixos’da
ki çalışma ofisimi ve konuk evimi gördünüz. Dolayısıyla iyi ve kaliteli
hizmet veren sosyal tesislerimiz olacaktır diyebilirim. 		
Selçuk Üniversitesinin Rektörü çarşıda fakültelerden uzakta
bir binada oturmakta, bununda yönetim zafiyeti ve hizmetlerin aksamasına sebep olduğu bilinmektedir. Siz bu konuda
ne yapacaksınız?						
Fakültelerin yönetim zafiyetleri ile Rektörlük binaları arasında hiç alaka olamaz. Yönetim zafiyetleri direkt yönetim şekli ve yönetici ile ilişkilidir. Bazı hizmet aksaklıkları varsa Rektörlük birimlerinden bazıları
Kampüse taşınabilir. İleride Rektörlük binamızı Kampüse taşımak zorunda kalabiliriz de.
Sonuç olarak ne söylemek isterseniz?			
Selçuk Üniversitesinin Değerli Akademisyenleri ve Konya’mızın Değerli İnsanları, Uluslar Arası İlişkileri üst düzeye çıkmış, yeni model bilim dergilerine ve yeni model üniversitelere öncülük edecek SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ için değişimin başladığını düşünüyorum. Eğer kaderimiz bu ise, kimse bunun önüne geçemeyecektir.
Hepinize Sevgi ve Saygılarımı sunarım.
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Röportaj: Ahmet ÇAKIR
Fotoğraf: Seycan ÇAKIR
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖR ADAYLARI
YARIŞIYOR
REKTÖR ADAYI

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ ile Söyleşi

Sayın hocam yönetim oldukça zor, sıkıntılı ve yorucu bir süreç. Bu bilindiği halde neden bu göreve talip oldunuz?
Hayatım boyunca hiçbir zaman kolaya kaçmadım. Bilgi, birikim ve
tecrübelerimi sürekli insanlığın hizmetine sunmayı, paylaşmayı amaç
edindim. Konya benim doğup büyüdüğüm kent. Buraya ve Selçuk
Üniversitesine hizmet etmek en büyük idealim. Bilgi ve tecrübelerimi
paylaşarak bunları uygulamaya dönüştürerek, üniversitenin akademik
ve idari personeli, öğrencileri ile hep birlikte ortaklaşa hayata geçirmek istiyorum. Kısacası Selçuk Üniversitesinde yapılacak çok iş var.
Bizlere bu görev verildiğinde yönetim anlayışında; şeffaf, hakkaniyetli,
adil, bilimsel özerkliği ön planda tutan, akademik anlayıştan ödün vermeyen bir yönetim vaat ediyoruz.
Bu görev için yeterli deneyime ve birikime sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Ocak 1983 de Selçuk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak
akademik hayata başladım. Yaklaşık 28 yıldır görev yapmaktayım. Selçuk Üniversitesinde Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 1990
yılında benimde içinde bulunduğum bir ekip tarafından kuruldu ve 14
yıl süreyle Müdür olarak görev yaptım. 1995 yılında da Mühendislik
Mimarlık Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliğini kurduk ve 9 yıl süreyle
de bölüm başkanı olarak görev yaptım. 2003 yılında hizmete geçen
ve halen Türkiye üniversiteleri içinde en büyük kapasiteye sahip olan
2000 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Merkezi de (BİLMER) bizim dönemimizde hizmete açılmıştır. Yirmi sekiz yıllık üniversite hizmetimde
bu güne kadar; Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SÜBAP), TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği (CFCU), Mevlana Kalkınma
Ajansı (MEVKA), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) gibi değişik platformlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırma,
eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde proje yönetici olarak görev
aldım. TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şube
Başkanlığı görevini on yıldır yürütmekteyim. Kısacası Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü için yeterli deneyime ve birikime sahip olduğumu
düşünüyorum.
Üniversitelerde ders dağılımında ayrıcalık yapıldığı ve bazı
öğretim üyelerinin mağdur edildiği bilinmektedir. Siz öğretim üyelerine ders dağıtımında nasıl bir yok takip edeceksiniz?
Yürürlükteki mevzuat öğretim üyelerine zorunlu ders saatleri dışında
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haftada en çok 20 saat gündüz, 10 saat ikili öğretim ücreti ödenebileceğini öngörmektedir. Kurul üyeleri ve yöneticilerin bu dağılımları
yaparken; anabilim dalı gözeterek öğretim üyelerinin mecburi ders
saatleri karşılığı bir görevlendirme yapılır daha sonra çalışma alanı,
liyakat, öğretim üyesinin isteği ve unvan (Profesör, Doçent, Yardımcı
Doçent, Öğretim Görevlisi) gibi parametreleri dikkate alarak hakkaniyet esasına göre bir ders dağılımı yapılmalıdır. Objektif olmayan
parametrelere göre bir dağılım yapılırsa ve öğretim üyeleri mağdur
edilmiş ise Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu aracılığı ile bu durum düzeltilir.
Üniversitelerde değişik problemlerle sürekli karşılaşılmaktadır. Bir meselenin ortaya çıkması durumunda rektör olduğunuzda nasıl bir yol izleyeceksiniz?
Göreve geldiğimizde seçim beyannamemizde de belirttiğimiz üzere değişik kurullar oluşturacağız. Bunları eğitim/öğretim amaçlı ve
idari amaçlı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Eğitim/öğretim amaçları
doğrultusunda; Kalite Danışmanlığı, Akademik Değerlendirme ve
Kalite Kurulu gibi kurullar oluşturacağız. Selçuk Üniversitesi öğretim
üyeleri arasından bir "Kalite Danışmanı" atanacaktır. Toplam Kalite
çalışmalarını koordine etmek amacı ile Rektörlük başkanlığında, dekanlar, enstitü, yüksek okul ve meslek yüksek okulu müdürlerini içeren Selçuk Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu
(SÜADEK) oluşturulacaktır. Üniversitenin her biriminden toplam 80
civarında kalite elçisi seçilecektir. Bütün çalışmalar ise Rektöre bağlı
"Kalite Danışmanının" sorumluluğunda yürütülecektir. İdari amaçlar
doğrultusunda ise, ombudsmanlık müessesesini hayata geçireceğiz,
insan kaynakları yönetim sistemini kuracağız.
Genç akademisyen arkadaşların en büyük problemi yabancı dildir. Genç akademisyenlerin bu konuda önlerini açmak
için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulunda bu amaçla özel sınıflar oluşturulacak. Bu sınıflar yabancı öğretim elemanları ile desteklenecektir. Altışar aylık kurs süreleri ile kurlar oluşturulacaktır. Kurları
başarıyla geçen öğretim elemanlarına da pratiklerini artırabilmeleri
amacıyla ücretli izinli 6-12 aylık yurt dışı görevlendirmeler yapılacaktır.
Her toplumda sayıları azda olsa dedikodu yapan kişiler bulunur. Bu tür davranışlar prim yapmaya başlarsa dedikoducuların sayısı da artmaya başlar. O zaman o toplumda ilkeler temayüller değil, günü birlik fevri uygulamalar işlerlik
kazanır. Yanlış yönlenen idareciler hata üstüne hata yaparlar, bunu nasıl önlersiniz?
Akademisyen-öğrenci, akademik-idari personel ve öğrenciler arası ilişkiler ile üniversite mensuplarının halkla ilişkileri herkese örnek
olmalıdır. Bu davranış kalıplarının oluşturulmasında hoşgörü, saygı,
sevgi, paylaşma ve yardımlaşma prensipleri hâkim olmalıdır. Bu temel
düşünceden hareketle dedikoduculara prim verilmeyecek, bunların
üniversite makamlarını meşgul etmesi engellenecek, toplumsal ilişkililerde dışlanacaktır.
Rektörlerin geniş yetkileri dolayısı ile kimi zaman bilerek
kimi zaman farkında olmadan (çevrenin etkisi ile) bazı haksız usulsüz uygulamalar yaptıkları bilinmektedir. Bunun
önüne nasıl geçersiniz?
Yanlıştan dönmek fazilettir. Eğer bilmeden yanıltılarak böyle bir uygulama yapılmış ise derhal geri dönülecektir. Mevzuattan ayrılmamak
koşuluyla objektif ilkeler doğrultusunda olması gereken uygulama
neyi öngörüyorsa o gerçekleştirilecektir.
Hiyerarşik yapılanmanın geçerli olduğu kurumlarda üst kurumlarda bulunanların alt konumlardakileri baskı ve kuşatma alıp sıkıntı vermeleri yani psikolojik şiddet uygulamala-
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rı (mobbing) günümüzde sıkça görülen yıldırma ve kaçırma
yöntemidir. Bu uygulamanın önüne geçecek misiniz?
Hizmet anlayışımızın temelinde insan vardır. İnsana odaklı bu yönetim
anlayışı içerisinde tüm bireylerin görev ve yetkileri yasalarla ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bireyin bu görev ve yetkinin dışına çıkması
engellenecek, üstün astına psikolojik şiddet uygulaması da söz konusu
olamayacaktır. Buna rağmen görev ve yetkinin dışına çıkanlar olursa
yasaların öngördüğü işlemler yapılacaktır.
Öğretim üyesi kendisi içinde özerk insandır. Bürokrat gibi
muamele görmesi onun performansını düşürür. Siz bu konuda öğretim üyelerini rahatlatacak çalışma ortamını nasıl
değiştirirsiniz?
Üniversitemizi yarınlara taşıyacak nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi
ve akademik gelişmenin sağlanmasında, öğretim elemanları ve yardımcıları ile idari personele rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanması, üretken ve verimli olabilmeleri için önemli bir gerekliliktir. Bu
amaçla üniversite çalışanlarına çalışma saatleri dışında, günün stresini
atma, dinlenme ve spor amaçlı faaliyetler için ortak yaşam alanları
planlanmıştır.
Günümüzde sosyal bilimlere fazla değer verilmediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üye konumundaki Türkiye'nin
Batı'da olduğu gibi sosyal bilimlere değer vermesi gerekmez mi? Bu konuda neler yapılması gerekir?
Toplumların geçmişinde de geleceğinde de sosyal bilimlerin önemi
büyüktür. Aslında sosyal bilimlerden ne kadar uzak olursak toplumsal
problemlerinde o kadar çoğaldığını görüyoruz. Üniversite çatısı altında oluşturacağız tüm kurullarda sağlık, sosyal ve fen bilimleri eşit bir
şekilde temsil edilecektir. Üç rektör yardımcılığından birisi de sosyal
bilimler alanındaki bir öğretim üyesine ait olacaktır.
Öğretim üyelerinin yurt dışı tecrübelerini artırmak için ne
yapacaksınız?
Bilindiği üzere Yüksek Öğretim Kurulu aracılığı ile üniversite öğretim
üyeleri yurt dışı bir üniversiteden davet mektubu (akseptans) aldığı
takdirde 1-3 ay süreyle maaşlı görevlendirmeli olarak izinli sayılmakta
ve ayrıca yurtdışı yolluk ve harcırah ödenebilmektedir. Ayrıca genç
akademisyenlerin de TÜBİTAK ve YÖK den doktora öncesi ve sonrası 6-12 aylık süreyle maaşlı, burs destekli olarak görevlendirmeleri
yapılabilmektedir. Hatta kendi imkânları ile gitmek isteyenler olursa
bile davet mektubu almak koşulu ile yasaların belirlediği süreler ölçüsünde görevlendirmelerini yapacağız.
Üniversitenin sosyal tesis ve hizmetlerini geliştirmek için
bir projeniz var mı?
Öncelikle Alaaddin Keykubad Yerleşkesinde 7/24 güvenliği sağlanması, araç ve yaya yollarını düzenlenmesi, otopark alanlarının düzenlenmesi, yaya öncelikli geçiş hatlarının belirlenmesi, çevre ile uyumlu
kampus anlayışı çerçevesinde düzenlemelerinin yapılması, kaynak
oluşturarak raylı sistemin rehabilite edilmesi, öğrenci ve öğretim
elemanı merkezli sosyal tesislerin kampus içerisine yayılacak şekilde
yenilerinin yapılması, yap/işlet/devret modeli ile kampus içerisinde standardı yüksek öğrenci yurtları ve stüdyo dairelerin yapılması,
akademik ve idari personelden gelecek arz/talep dengesine uygun
olarak II.Etap Alaaddin Keykubad Kampus ve III.Etap Meram Yerleşkeleri TOKİ konut projeleri, Ankara, İstanbul gibi şehirlerde üniversitenin misafirhanesi olarak kullanılabilecek mekanlar belirlemek.
Bunun yanında üniversite sanayi işbirliğinin artırılması, ARGE faaliyetleri ile sanayiye hizmet verilmesi noktasında önemli projelerimiz
var, bunları www.ferruhyildiz.com adresinde detaylı olarak sunmuş
bulunmaktayız.
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Selçuk Üniversitesinin Rektörü çarşıda fakültelerden uzakta bir binada oturmakta, bununda yönetim zafiyeti ve hizmetlerin aksamasına sebep olduğu bilinmektedir. Siz bu konuda ne yapacaksınız?
Alaeddin Keykubad Yerleşkesine yeni yapılacak rektörlük ek hizmet
binasının yapımını müteakip şehir merkezindeki Rektörlük binası
boşaltılarak “Erol Güngör Kültür ve Sanat Merkezi” olarak hizmet
verecektir. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, Büyükşehir ve Karatay
Belediyeleri ile işbirliği yapılarak içerisindeki mevcut dokuya uygun
bir mimari anlayış içerisinde projelendirme yapılarak Kültür ve Sanat
Merkezi yapımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mevcut rektörlük binası ile yeni yapılacak binada sadece Selçuk Üniversitesinin değil diğer
devlet üniversitelerinin de Konya halkının bilgilendirilmesine yönelik
olarak yapmayı düşündükleri sempozyum, kongre, panel gibi tüm kültür ve sanat etkinliklerini burada yapabilecekler, mevcut sosyal tesislerden de yararlanabileceklerdir.
Sonuç olarak ne söylemek isterseniz?
Selçuk Üniversitesi ülkemizin ilkleri içerisinde yer alan bir üniversitedir. Bu üniversiteye ve Konya’ya hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Biz
istişareye önem veren katılımcı, paylaşımcı bir yönetim anlayışını
savunuyoruz. Kısacası; Toplumun kültür değerlerine saygılı, çağdaş
eğitim-öğretim ve araştırma ilkelerini benimseyen, bilim ve teknolojiyi toplum yararına kullanan, bölgesine ve ülkesinin geleceğine yön
veren, şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde güçlü ve saygın bir Selçuk
Üniversitesi oluşturmayı hedef edindim. Bu amaç doğrultusunda tüm
öğretim üyelerinin desteğini bekliyorum. Amacımız üniversitemizi
öncelikli olarak ülkemizin ilk beş üniversitesi arasında görmektir.
Röportaj: Volkan ÇAKIR
Fotoğraf: Seycan ÇAKIR
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VİZYON KÖŞE

İKİZ KÖŞE
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ YAZARLARI

SABRIN KIYISINDAKİ
BAŞARI

ELİF AYDEMİR

e.aydemir@konyavizyon.org

En başta yaşamak, sonrasında bu yaşamı devam ettirebilmek için verdiğimiz mücadele
sonucunda bir yerlerdeyiz bugün… Nefes alabiliyorsak yaşayabiliyoruz; aldığımız nefesi
geri verebiliyorsak, hayatla mücadele edebiliyoruz.
Soluğumuzun kesildiği, burnumuzdan soluduğumuz, ciğerlerimizi doldurarak ardından koca bir
‘ah’ çektiğimiz anlar olabiliyor bazen. Zorluklara ithaf ediyoruz gülücüklerimizi. Gözyaşlarımız, kimi
zaman hüzünden; kimi zaman kahkahalardan süzülüyor. Ve her dakikamız, bir sonraki dakikalar için
plan yaparak geçiyor. Gözyaşlarını sileceğimizi bildiğimiz halde ağlıyoruz, ya da karnımızın ağrıyacağını bilerek kahkahalara boğuluyoruz. Geceleri, yastığa başımızı koyduğumuzda ertesi güne; ertesi
günleri ise, yarınlara plan yaparak deviriyoruz. Bazen olması ya da planladığımız şeylerin gerçekleşmesi hayaline öyle kaptırıyoruz ki kendimizi, girdiğimiz kapının ardını bilmeden ve ardımızda bıraktığımız kapının ardını düşünmeden…
Hep aynı pencereden baktığımız olaylar karşısında, tek bir ihtimale ya da tek bir seçeneğe yöneltebiliyoruz kendimizi. Bu, çoğu zaman gerçekleşme ihtimali zor olgulara yol açabiliyor.
Her yönüyle tarttığımız, fikirler alarak, danışarak, içimizdeki sesi sükûnet içinde sabırla dinleyerek,
acele kararlar vermeden yapacağımız hamleler, sağlam yürekle basacağımız adımları beraberinde
getirirken; yıkamadığımız tabular, sonunu düşünmeden fevri bir şekilde aldığımız kararlar, sağlam ve
tedbirli atmadığımız adımlar beklentilerimizi yarı yolda bırakabiliyor… Bazense içinde bulunduğumuz durumlardan sıyrılmak için, sabırsız davranıyor ve beklentilerimiz dışında sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Kafamızın karışık, duygularımızın karman çorman olduğu anlarda, sabretmek ve ani kararlar
vermemek en sağlıklısı.
Ve gelecek kaygısı… Tüm ters düzlüğün patlak verdiği nokta burası işte… İleride hangi statüde,
hangi makamda, hangi çabalar sonucunda hangi yerlerde olacağız acaba. Hepimizin emelidir, bunun
için çaba sarf ederek hayallerimizdeki koltuğa oturabilmek. Temelleri sağlam atmaksa, başarıyı büyük bir hazla tadabileceğimizin habercisi…
Ama yarınlarımızın; sabra ve doğru tercihlerde bulunmaya ihtiyacı var. Bizimse; beynimizi, düşüncelerimizi ve mantığımızı kemirmeye çalışan kaygılarımıza fırsat vermeyen, sağlam ve dirayetli bir
yüreğe ihtiyacımız var…

GÜLÜMSE!

ZEYNEP AYDEMİR

z.aydemir@konyavizyon.org

Gülmek, gülümsemek, gülümsetmek… Her insanın ihtiyacıdır gülmek. Bir insanı güldürebilmek ne kadar önemlidir bilemem, ancak “Gülmek bir lükstür.” diyen Cem Yılmaz’a
kesinlikle katılıyorum. Gülmek bir besindir ve insanı doyurur. Aşktır gülmek… Bir çocuğun yüzündeki gülümsemeye değişmezsiniz bazen dünyaları.
Nedir gülümsemek? En büyük çatışmaların arasında sıkışan bir tebessüm… En küçük ayrılıklara
gizlenmiş acı bir tebessüm. En uzak noktalardaki erişilmez mutluluk… Gülmek hayat kurtarır bazen.
Gülmek can verir insana… Zor durumdaki bir insanı kurtardığınızda aldığınız ilk tepki gülümsemek
değil midir? Küçük bir tebessüm… Sevdiğiniz işe gülümseyerek başlamaz mısınız? Peki ya dünyaya
gözünüzü ilk açtığınızda… Ağlamak. Neden gülmek ve ağlamak zıt kelimelerdir? “Gülerken ağlattı,
bak gözümden yaş geldi” demez miyiz?
Gülmektir yaşamın sihri. Gülmektir işin büyüsü… Gülmektir asıl iş güldürmekten öte…
Peki ya siz, hiç gülmeyi denediniz mi? O tarifi imkânsız mutluluğu… Hiç bir çocuğu sevindirdiniz mi,
hiç kendinizden büyük birine bir an bile olsa mutluluğu tattırdınız mı? Hiç aynanın karşısına geçip
gülümsediniz mi kendi kendinize? Dünyadaki bütün olumsuzluklara inat, olumlu oldunuz mu hiç?
Savaşlara, çatışmalara inat gülümseyebildiniz mi her yeni güne… Her sabah kahvaltıdan önce sıcak
bir tebessüm ile karşıladınız mı hayatı? İş görüşmesinde, evde, okulda, kafede, yolda her hangi bir
yerde asıl işinizin sadece gülümsemek olduğunu fark ettiniz mi hiç? Ve gülümseyerek her şeyi kurtarabileceğinizi…

Gülmek… Sadece gülümsemek… Zor değil içinizden geldiği gibi davranın yeter. Unutmayın, hayat
siz var olduğunuz ve her şeye rağmen gülebildiğiniz sürece yaşanmaya değer…
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RENK

MAKALE
Bu sayıda reklamcılıkta önemli ve temel bir konu olan görsel algılamada renklerin önemine değinmek istiyorum.
Doğada gördüğümüz renkler siyah, beyaz, gri, kırmızı, turuncu, mavi ve yeşil gibi renklerin manyetik dalga olan ışığın değişik dalga uzunluklarında renkleri algılar. Değişik ışık güçlerinde açıklık - koyuluk farklılıkları algılanır. Örneğin mavi renk retinanın hemen önünde odaklanır bunun
sonucunda ise mavi renk uzaklaşıyormuş izlenimi verir. Kırmızı renk ise retinanın arkasında oluşur. Bunun sonucunda kırmızı rengin üzerinize
doğru geldiğini gözlersiniz.

RENKLERE YÜKLENEN ANLAMLAR
Kırmızı:

Heyecanın, güçlü, teşvik edici, uyarıcı, enerji ve
aktif anlamları taşır. Kırmızı renk satış rengidir ve dikkat çekmede
kullanılır. Trafik işaretlerinde uyarıcı tehlike uyarı gösteren levhaların
rengi de kırmızı renktir. Kırmızı ve turuncu renkler psikolojik olarak
iştah açıcı özelliği de vardır. Ambalaj ve büyük fast food firmalarının
gerek logolarında (Mc donalds ve Burger king), gerekse ambalajlarında bu renk çok kullanılmaktadır. Ülke bayraklarında %45’i kırmızı
%20’si mavi renktedir. Kırmızı renk aynı zamanda enerjisi düşüktür
bundan dolayı da insan gözünüde az yorar. Gece lambalarında bundan dolayı kırmızıdır.

Sarı:

Heyecanlı, teşvik edici, dikkat çeken ve geçiciliği özelliğine sahiptir. Dalga boyunu ortasında yer aldığı için aynı zamanda parlak renktir. Dikkat çekmek amacıyla trafik ışıkları ve Avrupa
kara yolları sarı renk kullanırlar. Taksilerin renkleri de bundan dolayı
sarıdır. Çünkü aldığın şey geçicidir anlamında kullanılır. Sarı rengin
geçiciliğinden dolayı bankalarda kullanmak istemezler. Paranın geçici
değil kalıcı olmasını isterler. Sarı zemin üstüne siyah yazı akılda en
kalıcı yazıdır. Yabancı ülkelerin plakaları sarı üstüne siyahtır.

Mavi:

Mavi renk kırmızının tam zıttı dır. Huzur veren sakinleştirici bir renktir. Mavi renk istikrar mesajı vermekte kullanılır. Araplar mavinin kan akışını yavaşlattığına inanır bu yüzden nazar boncuğu mavidir.

Renkler tek başlarına anlamları olduğu gibi birlikte kullanıldıklarında da
anlamlar kazanırlar. Örneğin kahverenginin kırmızı ile bir araya gelmesi ile
kırmızı rengin etkisi pasifleşerek, teskin edici ve rahatlatıcı bir etki yaratır.
Kırmızı siyah birlikte kullanıldıklarında şiddeti çağrıştırır. Kırmızı ile beyaz
kullanıldığında sevgiyi çağrıştırır.

RENKLERİN REKLAM
UYGULAMALARI
AÇISINDAN ÖNEMİ
Raflara konan ürünün fark edilmesinde rengin büyük bir etkisi vardır.
Genellikle sarı, kırmızı, turuncu gibi renkler dikkat çeken renklerdir. Bu
renkler yan yana konulunca dikkat çekiciliği de artar. Ürüne özgü renkler
kolay tanınmasını sağlar. Bir yandan da o ürüne kişilik kazandırır. Renkler
uyandırdıkları psikolojik etkilerle bir ürünün hoşa gitmesini sağlayabilir.
Örneğin yeşil zemin üzerinde kırmızı iştah açıcı görünür.
Bunlarla ilgili bir kaç örnek vermek istiyorum:

Bugün herkes Bennetton yeşilini iyi biliyor.

Siyah: Gücü ve tutkuyu ve lüksü(değerli mücevherler kutu-

ları bu yüzden siyahtır) temsil eder. Bizde ve batıda siyah matemi
temsil eder. Oysa Japonya'da siyah mutluluktur.

Lacivert:

Fiziksel olarak saygınlığın tutuculuğun bir ifadesi
olup, sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği ve düzeni simgeler. Toplumsal
anlamda zenginlik ve statüyü belirler. Bu nedenle resmiyet olarak
özellikle üniformalarda tercih edilir.

Mor:

Asaleti ve imparatorluğu temsil eder. Enerjisi büyük olduğundan insan gözünü yoran bir renktir.

Hertz, ilk araba kiralayan
kiralama markası, saç
rengini seçti.

Kahverengi:

Güveni, emniyeti, rahatı temsil eder.
Aynı zamanda insanı hızlandırıyor, bu yüzden fast food restoranları
iç mekânlarında kahverengi kullanıyor.
Avis bu nedenle
kırmızıyı tercih etti.

Yeşil:

Yeşil rengi güveni simgeliyor. Bankacılar bu rengi çok kullanıyor. Örnek verecek olursak; Garanti Bankası. Yeşil rengi ambalajda Çin’de ve Fransa’da başarı sağlamıştır. Genelde global pazarlama
stratejilerinde, çok aşırı uçları ifade edebileceği için tercih edilmez.
Orta Doğu yatırımcılarını çekmekte başarılı olduğu bilinmektedir. Yeşil rengin çok geniş ton aralığı vardır. Pozitif ve negatif etkileri olduğu
bilinmektedir. Kuzey Amerika borsasında yükselen fiyatları simgelerken Uzak Doğuda düşüşleri vurgulamak içinde kullanılmaktadır. Gece
görüş gözlükleri yeşil rengi kullanmaktadır; bunun nedeni gölgelerde
dahil olmak üzere en iyi detayı verebilen renk olmasıdır.

National yeşille devam etti.
Yıllar içinde National araba
kiralayan müşterilerine yeşil
pullar vermeye başladı. Böylelikle National ismiyle yeşil
rengin bağdaştırılmasına yardımcı olundu.

KONU : MUSTAFA BAŞ
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VİZYON KÖŞE

HASTA HEKİM

İLETİŞİMİ

Dişhekimi: CEM DEMİR

Tıbbi uygulamalarda her yaklaşımın, her tedavi girişiminin temel dayanağını hasta ve hekim
arasındaki ilişki oluşturmaktadır. Tedavinin
başarısı aynı za¬manda hasta-hekim ilişkisinin
şekline ve gücüne dayanır. Hekimlerin, klinik
uygulamaların yanı sıra hastaların gereksinim
ve beklentilerini değerlendirmede ve etkili
bir şekilde karşılık vermede gerekli becerilere sahip olmaları klinik duyarlılığın göstergesi
olarak kabul edilir.
Bu karmaşık, dinamik ilişki; kültürel, toplumsal, ekonomik, teknolojik, psikolojik ve etik
birçok etmen tarafından belirlenmektedir.
Hasta-hekim ilişkisinin gerçekleştiği kültürde
o zaman diliminde geçerli olan hekim rolü,
hekim kavramı, hekimden beklenen davranış
kalıpları, tanı ve tedavi yöntemleri, hekimden,
hastadan ya da sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden kaynaklanan sorunlar, hastalığın
kendine özgü özellikleri bu iliş¬kinin şekillendirilmesi ve yönlendirilmesinde etkili olmaktadır.
Hasta hekim ilişkisi modellerine baktığımızda
,üç türlü hekimlik pratiğinin olduğunu görürüz. Yaygın olan, Buyurgan yada paternalistic
ilişki uygulamalarıdır. Bu modelde hekim baba
gibi davranır, hastanın yararını gözeterek onun
adına gerekli olanları yapar. Karar hastaya bırakılırsa hasta kendisi için doğru olanı bilmez,
öyleyse inisiyatif hastaya bırakılamaz. Danışman hekim davranışı; bu modelin tam aksidir.
Hekim tanı ve tedavi sürecinde hiç sorumluluk üstlenmez, danışmanlık yapar. Hastaya
bilgiler verir, sorularını yanıtlar, sonuçta kararı
hastaya bırakır hastanın kararı ne ise o uygulamayı başlatır ve yürütür. Katılımcı uygulamada
ise, hekim ve hasta birlikte sorunu çözmeye
çalışır. Kararları hasta verir ancak hekim danışmanlık yapmakla kalmaz, rehberlik eder
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Başta Avrupa ülkeleri ve ABD’de olmak üzere son yıllarda hasta
hakları kavramı önem kazanmış, hasta haklarını esas alan bir sağlık hizmetine doğru yönelinmiştir. Hasta haklarını düzenleyen ilk
temel metin, Hipokrat yeminidir. Hipokrattan bu yana hasta hekim ilişkisi güven ve gizlilik esasına dayanmış, hekimler insan
organizmasına müdahale eden tek meslek grubu olmuşlardır. Bu
nedenle hekim hasta ilişkisinde , ilişkiyi yönlendiren taraf hep hekimler olmuştur. Hekim, uğraşı alanı olan insanı yalnızca biyolojik
özellikleri ile değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yönleriyle de
değerlendirme durumundadır. Bu çok etkenlilik nedeniyle hastahekim ilişkisinin genelde ahlâk, özelde tıp etiği ve hukuk ile ilgili
yönleri bulunmaktadır.
yol gösterir, sadece bilgi aktarmakla kalmaz,
aynı zamanda önerilerde bulunur, cesaret verir. İlkinde ‘bu benim uzmanlık alanım işime
karışma’ ikincisinde ‘bu senin sorunun başının
çaresine bak’ üçüncüde ‘sizi anlıyorum, sorununuzu birlikte çözebiliriz.’anlayışı öne çıkar.
Günümüz çağında , hekim odaklı paternalistic
yaklaşım hastaya kendi yaşamsal kararlarını
vermede yetersiz kaldığı için geçerliliğini yitirmiş, hasta odaklı ve katılımcı yaklaşım geçerlilik kazanmıştır.
Günümüzde tıp bilimindeki hızlı gelişme ve
hekimlik mesleğindeki uzmanlaşma, hastaların aleyhine bilgi eşitsizliği yaratmıştır. Sağlık
hizmeti talep eden hasta, sağlık kuruluşuna
müracaat ettiğinde , bilgisiz ve yabancı olduğu
bir dünyaya girer. Bu haldeki hastanın korunması ve insan onuruna yakışır bir şekilde hizmet alması için hasta hakları kavramı ön plana
çıkar. Hekim odaklı sağlık hizmeti sunumundan, hasta odaklı ve katılımcı sağlık hizmeti
sunumuna geçiş hasta hakları çalışmaları ile
hız kazanmıştır.
Unutulmaması gereken şudur ki insanın en
değerli varlığı sağlığıdır .Bireyler bu en değer verdikleri sağlıklarını , sağlık çalışanlarına
emanet etmekte ve güvenmek zorundadırlar.
Hastanın hakkının korunabilmesi için sağlık
meslek mensuplarına çok önemli görevler
düşmektedir.
Hasta hakları temel insan haklarının sağlık
alanındaki yansımasıdır. Hasta haklarına dayalı çağdaş sağlık hizmeti sunumu ile hastaların
insan onuruna yakışır hizmet almaları sağlanabilir.
Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi 1981 yılında
Dünya Tabipler Birliği tarafından yayınlamıştır.

Bu bildirge 6 maddeden oluşmaktadır. Bunlar
şöyle sıralanabilir:
1. Hasta, hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir.
2. Hasta, bir dış baskı altında kalmadan özgürce çalışabilen bir hekim tarafından bakılma
hakkına sahiptir.
3. Hasta, yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra
tedaviyi kabul ya da ret etme hakkına sahiptir.
4. Hasta, kendisiyle ilgili tüm tıbbi ve kişisel bilgilerin gizliliğine gereken saygıyı göstermesini
hekiminden bekleme hakkına sahiptir.
5. Hasta, onurlu bir biçimde ölme hakkına sahiptir.
6. Hasta, dini temsilci de dahil olmak üzere,
ruhsal ve manevi yönden teselli edilmeyi isteme
ya da reddetme hakkına sahiptir.
Amsterdam Bildirgesindede sağlık hizmetleri
insan hakları ve değerleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda, kadın ve erkek herkesin
eşit saygı görmeye hakkı olduğu,özel yaşama
saygı gösterilmesi gerektiği, herkesin kültürel
değerlerine, dinsel ve felsefi inançlarına saygı
gösterilmesi ve herkesin kendi yaşamını belirleme hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır.
Herkes hastalıkların önlenmesi ve sağlık bakımı için yeterli ölçüde çaba gösterilerek sağlığının korunması ve kendisi için edinilebilir en
yüksek sağlık seviyesine kavuşma fırsatı hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.
Sonuç olarak hakların ortaya çıkmasının ve talep edilir hale gelmesinin nedeni insanın erişmiş olduğu çağdaş uygarlık düzeyi ve modern
toplumun insanda bulduğu ‘saygınlık’tır. Sosyal bir hukuk devletinde bu hakların özünün
insan onuru olduğu vurgulanır. İnsanın saygınlığının temelinde ise insanın kendi başına var
olabilmesi ve özgürlüğü yer alır.
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TEKNOVİZYON
SONY ERİCSSON
Live With Walkman

Sony Ericsson’un Android ile yeniden canlandırmaya başladığı Walkman serisi bir üyeye daha kavuştu. Live with Walkman olarak adlandırılan telefon, Android’in 2.3 versiyonuyla çalışıyor ve üzerinde
1 GHz hızında işlemci bulunuyor. 3.2 inç çizilmeye karşı dayanıklı ekranıyla HVGA (480×320 piksel)
çözünürlük sunan telefon, 106 x 56.5 x 14.2 mm boyutlarında ve 115 gram ağırlığında. Live with
Walkman’de müzik severleri sevindirecek özelliklerden birisi olan Sony Ericsson xLOUD teknolojisi
kullanılmış. Bu teknoloji sayesinde telefonun dahili hoparlör performansında gözle görülür artış olduğu belirtiliyor. 1200 mAh bataryasıyla 17 saat müzik çalma olanağı sunan telefon, dört band GSM
ve üç band 3G bağlantı desteği bulunuyor. A-GPS, Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, Wi-Fi Hotspot ve
microUSB telefonun diğer bağlantı seçenekleri arasında yer alıyor. LED flaşlı 5 megapiksel kameraya
sahip olan Sony Ericsson Live with Walkmen, bu kamerayla 720p HD video kaydı yapabiliyor. Yılın
son çeyreğinden itibaren vitrinlerdeki yerini alacak olan telefonun fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

BLACKBERRY
Curve 9370

BlackBerry Curve 9370,
Blackberry 7 işletim sistemiyle çalışıyor. Üzerinde
800 MHz işlemci bulunan
telefonda 2.44 inç büyüklüğünde TFT ekran yer alıyor.
BlackBerry Curve 9370‘nin
diğer ana özellikleri ise şu
şekilde: 109 x 60 x 11 mm
boyutlarında ve 99 gram
ağırlığında, QWERTY klavye, 3.5 mm kulaklık girişi,
Wi-Fi, Bluetooth, 5 megapiksel LED flaş kamera,
VGA video kaydı, NFC
desteği, Li-Ion 1000 mAh
batarya ve bu batarya ile 5
saat 30 dakikaya kadar konuşma imkanı.

NOKIA E6 / E6-00

LG Optimus Sol E730

LG, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle çalışan yeni akıllı telefonu Optimus Sol E730‘u duyurdu. LG Optimus Sol, 3.8 inç 800 x 480 piksel ekranla
geliyor ve bu ekranda “Ultra AMOLED” ekran teknolojisi kullanılmış. LG’ye
göre ekran standart AMOLED ekranlarla karşılaştırıldığında iki kat gelişmiş
yansıma oranına sahip ve bu sayede güneşli havalarda dahi yüksek kaliteli görüntü elde etmemize olanak sağlıyor. LG Optimus Sol sadece 9.8 mm kalınlığında ve 1 GHz tek çekirdekli Qualcomm MSM8225 Snapdragon işlemciye
sahip. 512 MB RAM, 2 GB ROM (kullanıcılar için 150 MB) ile genişletilebilir
microSD kart girişine sahip olan telefonun ön tarafında VGA çözünürlükte
kamera yer alırken arka tarafında 5 megapiksel otomatik odaklanmalı kamera
bulunuyor. Dört bant GSM ve üç bant 3G ağ desteği sunan Optimus Sol, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, DLNA, Wi-Fi Direct gibi bağlantı
seçeneklerine sahip. LG’ye göre yeni güç yönetim sistemiyle Optimus Sol’un
pil ömrünü yüzde 20/30 oranında arttırmak mümkün.

Nokia E6 paketi önümüze geldiğinde ve kutusundan ürünü çıkardığımızda yüksek kaliteli tasarım ile malzeme kalitesinin büyüsüne
kapıldık. Ürün her yönden olabilecek en iyi notları alacağa benziyor.
Peki işletim sistemi de artı puan alabilecek mi? Endişe duyduğumuz
tek konu Nokia E6’nın işletim sistemi. Symbian Anna ve Nokia X7
kombinasyonunun sıkıntılı olduğunu görmüştük. Bu sıkıntının Nokia E6’da da devam edeceğini düşünenler olabilir. Neyse ki E6’da
durum biraz daha farklı. E6 fiziksel klavyesi, küçük ama daha net
ekran yapısı ve Nokia’nın iş dünyası serisini temsil eden yapısı ile
hedeflediği kitle tarafından tercih edilebilecek bir ürün. Öyle sanıyoruz ki, E6 ülkemizde de iyi satış rakamları yakalayacaktır. Peki
çok sayıda fiziksel klavyeli ürün arasında E6, onu tavsiye etmemizi
sağlayacak özellikler ile ön plana çıkmayı başarabilecek mi?
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ACER Iconia Tab A100

Aralarında Samsung Galaxy Tab ve Toshiba Thrive'ın da bulunduğu Android Honeycomb
kullanılan tabletlerden bir çoğu 10.1 inçlik ekran kullanmıştı. Yapılan açıklamada Acer
Iconia Tab A100'ün 7 inçlik ekranı sayesinde Android 3.2 uygulamalarını daha portatif
şekilde çalıştıracak. Android işletim sistemli tabletlerden 7 inçlik ekrana sahip olanlar da
az sayıda değil. Samsung P100 Galaxy Tab, Android 2.2'yi yani diğer adıyla Froyo'yu kullanan bir tablet. Froyo aslında akıllı telefon işletim sistemi olarak kullanılıyor. A100, Acer'ın
tabletleri arasında en yeni unvanını da taşıyor. Acer'ın diğer tableti Iconia ise 10.1 inçlik
ekrana sahipti ve hem Honeycomb'lu hem de Windows 7'li modeli üretilmişti. Şirket,
tablet piyasasının bilgisayar piyasasına göre çok daha hareketli olmasını da göz önünde bulundurarak tablet piyasasına ağırlık verdi. Android 3.2 tabletlere özel olarak üretilmiş ve
arabirimi açısından oldukça kullanıcı dostu olan bir işletim sistemi sürümü. Android 3.2,
kullanıcılarına çoklu görev ve açık uygulamalar arasında geçiş yapabilme imkanı veriyor.

PANASONIC DMC-TZ20

Dünyaca ünlü teknoloji firması Panasonic’in
DMC-TZ20 modelli fotoğraf makinesi, kullanım rahatlığıyla ve içerdiği özellikleriyle ilgi çeken bir ürün. Aslında boyutlarına bakıldığında,
herhangi bir dijital fotoğraf makinesinden çok
da farklı değil. 105 x 58 x 33 mm boyutlarında
olan DMC-TZ20, bataryası ve hafıza kartıyla
219 gram ağırlığa sahip. Değerlere baktığımızda, DMC-TZ20′nin boyutlarının ve ağırlığının
diğer fotoğraf makineleriyle benzer olduğunu görüyoruz. Peki Panasonic, DMC-TZ20 ile
diğer fotoğraf makinelerine hangi özelliğiyle
fark atmayı amaçlıyor? 3 inçlik dokunmatik
LCD ekrana sahip olan ürün, dokunmatiğinin
algı kalitesiyleşaşırtan bir ürün. Ekran üzerinde
yapmanız gereken işlemleri, herhangi bir sorun
yaşamadan yapabiliyorsunuz. Ekranın bir diğer
ilgi çeken özelliği ise, görüntüyü fazlasıyla akıcı
verebiliyor olması. Fotoğraf çekerken ortalama
bir perfromans sergileyen ekran, iş videoya gelince adeta “akıyor”. Uzun zamandır bu kadar
akıcı görüntü verebilen bir fotoğraf makinesi
görmemiştim doğrusu.

MOBEE Slim 13''

Mobee, Slim Serisi ile bir ilke imza atıyor. Netbook alanında yaptığı
çalışmalarla dikkat çeken Mobee, Türkiye’nin ilk ve tek 13,3” ultra
ince netbookunu üretti. Bildiğimiz netbooklara yeni bir bakış açısı
geldi. Mobee Slim 13” ultra ince. Ekran büyüdü, ağırlığı azaldı, kendisi
inceldi. Mobee Slim 13” ile şimdi daha mobil, daha konforlu, daha
gelişmiş bir netbook deneyimi yaşayın. Konforlu ve kolay bilgisayar
kullanımı için, ekran ve klavye genişledi. Sadece gerekli malzemeler,
son teknoloji, estetik dokunuşlar kullanılarak Mobee Slim 13” netbook tasarlandı. Mobee Slim sadeliğin evrensel zarafetini gözler önüne
seren Mobee Slim 13”, sadece 1 kilo 396 gram. Bu, bir bardak kumun
ağırlığına denk geliyor. Kalınlığı ise sadece 1 TL inceliğinde. Netbook
olsun diye ekran genişliğinden ödün vermenize gerek yok. Aynı ağırlıkta ve gelişmiş özellikler ile Mobee Slim 13” diğer netbooklardan bir
adım öne çıkıyor. 1280 x 800 yüksek çözünürlüğe sahip ekranı çok
net ve canlı. LED teknolojisi sayesinde daha geniş renk gamına sahip
olan Mobee Slim 13” ekranı şimdi daha canlı görüntü veriyor. LED
teknolojisi karanlık görüntülerde yüksek derecede detay göstererek,
görüntü kalitesini arttırıyor.
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BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ?
Walkman
Sony'nin taşınabilir müzik çalarıdır. Tescilli bir markadır. 1978 yılında Akio Morita’nın uçakla uzun yolculuklarda müzik dinlemek
istemesi üzerine Nabutoshi Kihara tarafından üretilmiştir.

İlk televizyon
Televizyon 1923 yılında, John Logie Baird tarafından
İngiltere’nin Hastings kasabasında icat edilmiştir. İlk televizyon
görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır.
Bu süreç geliştirilerek günümüzdeki halini almıştır. Televizyon
hayatımızın vazgeçilmez bir aracıdır.

Radyonun İcadı
Marconi’nin araştırmalarının ışığı altında radyo üzerinde çalışmaya başlayan Kanadalı bir mucitte ilk kez 1907 de radyo dalgaları
aracılığıyla insan sesini iletmiştir. Böylece radyo haberleşme
aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla gelişerek günümüzdeki net yayın kalitesine kavuşmuştur.

Gramofon
İlk Gramofon 1877 yılında Edison tarafından icat edilmiş olan
fonografın geliştirilmiş şeklidir. Kaset sistemine geçilinceye kadar
gramofon kullanılmaya devam edilmiştir.

İlk müzik seti
Müzik seti, çeşitli çıkarılabilir medya ortamlarındaki sesleri
çalmaya yarayan elektronik ve mekanik bir cihazdır. Genellikle
radyo özelliği ve ses kaydetme özellikleri bulunur. Özellikle
1980’li ve 1990’lı yıllarda dünyada ve Türkiye’de oldukça talep
görmüştür.

İlk dikiş makinesi
Dikiş makinesi, çeşitli tekstil ürünlerini dikmek için kullanılan
bir makinedir. İlk dikiş makinesi Fransız Barthelemy Thmonnier
tarafından 1830 yılında icat edilmiştir.

İlk kişisel bilgisayar
İlk kişisel bilgisayar IBM tarafından 1981 tarihinde üretildi günümüzde en yaygın olarak kullanılan bilgisayar türüdür.

İlk CD Player
İlk CD Player, (1979) yılında Philips ve Sony tarafından üretildi.
Günümüzde cd playerların yerini mp3 player lar almıştır.

MPMan F10: İlk üretilen
MP3 player
MP3 Player bu ay 10 yaşında girdi. İlk yayınlanan kişisel MP3 player, Koreli Saehon Bilgi Sistemleri tarafından imal edilen MPMan
F10, 1998 yılında üretilmişti.

İlk Cep Telefonu
İlk cep telefonu Motorola DynaTAC 8000X. Ölçüleri 13 x 1.75
x 3,50. 1983 yılında icat edilmiştir.
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İNŞAAT DEKORASYON

POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

SİĞİL
NEDİR?

Siğil derinin üst tabakasının bir viral infeksiyon sonucu ortaya çıkan selim tümörlerdir.
Siğillere neden olan virüsler human papilloma virus (HPV) olarak adlandırılır. Siğiller
sıklıkla ten rengi dokunmakla pürtüklü, sert oluşumlardır ancak koyu renkli, düz ve yumuşak da olabilirler. Siğillerin görünümü yerleştiği alana göre değişmektedir.

Siğil çeşitleri nelerdir?
Değişik tipteki siğiller şu şekilde
sınıflandırılabilir:
• Genel siğiller
• Ayak tabanı siğilleri
• Düz siğiller
Genel siğiller: El parmakları, tırnak çevresi
ve el üzerinde gelişir. Çoğunlukla derinin tahrip olduğu alanlarda örneğin tırnak yeme ve
tırnak etlerini koparma alanlarında gelişir.
Ayak tabanı siğilleri: Kümeler halinde
belirdikleri zaman mozaik siğil olarak adlandırılır. Genel siğillerden farklı olarak çıkıntılı
değildirler. Yürüme basıncının etkisi ile derinin
içine doğru girmişlerdir. Ayak tabanı siğilleri
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nasırlarla karıştırılabilirler. Nasır gibi ağrılı ve
sert oluşumlardır.

Düz siğiller: Küçük ve daha düz yüzeylidirler. Sayıları çok olabilir 20-100 arasında sayıya ulaşabilirler. Her yerde görülebilirler fakat
çocuklarda ve yüzde en çok ortaya çıkarlar.
Erişkinlerde erkeklerde sakal bölgesinde, kadınlarda bacaklarda görülebilir. Traş sonucu
tahriş sayılarını artırabilir.
Siğiller nasıl bulaşır?
Siğiller kişiden kişiye direk temas veya ortak kullanım alanları veya eşyadan geçer. İlk temastan
sonra siğilin ortaya çıkmasına kadar geçen süre
ayları bulabilir. Yine de el, ayak ve düz siğillerin
kişiye bulaşma olasılığı düşüktür.

Niye bazı kişilerde siğil olur
bazılarında olmaz?
Bu gibi insanların virüsle temas sıklığıyla siğilin ortaya çıkışı paraleldir. Siğil virüsleri eğer
deride bir şekilde hasar var ise kolaylıkla bulaşabilir. Yine de bazı insanlar çok daha kolay
virüs kapıp siğil çıkarırlar. Bu kişilerin bağışıklık sisteminin siğil virüsüne direnç düşüklüğü
ile de ilgilidir.
Siğiller tedavi edilmeli midir?
Çocuklarda siğiller tedavi edilmeden de aylar
veya yıllar içerisinde kendiliğinden iyileşebilir.
Yinede siğiller ağrılı , hızla çoğalma gösteriyorsa ve bothersome ise tedavi edilmeleri gerekir.
Erişkinlerde çocuklardaki gibi hızlı ve kolayca
yok olma söz konusu değildir.

İNŞAAT DEKORASYON

Pod. Uzm. Ecz.
Reyyan Şalvarcı kimdir?

Konya doğumlu Reyyan Şalvarcı orta ve lise
öğrenimini Konya Karatay Anadolu Lisesi’nde
bitirdikten sonra 99 yılında Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’ni kazanmıştır. 2003 yılında Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını
tamamlamıştır.
• 20 Aralık 2008 tarihinde 3TO - Spangentechnik Zertifikat eğitimini Almanya’dan almıştır.
• 3-8 Eylül 2009 tarihinde 69.World Congress
of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences
2009 başarıyla bitirmiştir.
• 28.10.2008-12.01.2009 tarihlerinde Özel
LCC’den Medikal El ve Ayak Uzmanlığı’nı alarak Podiatri mesleğini yapmaya başlamıştır.
• 21 - 25 Nisan 2010 tarihlerinde Atelier Lingua 1. basamağını,
• 14 - 18 Haziran 2010 tarihlerinde Atelier
Lingua 2. basamağını başarıyla bitirmiştir.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ülker Yiğit AKSOY

İŞTAHSIZ ÇOCUĞUMUZA

NASIL YAKLAŞMALIYIZ?

Çocuğunuzun iştahsız olduğu dönemde başka rahatsızlığı yoksa bilinçaltına yerleşmiş endişe, üzüntü, nefret veya kıskançlık gibi bir duygu iştahını kesebilir. Bu durumda onu yemeye zorlamak yerine
doğru zamanda doğru besin seçerek ve ona doğru yaklaşarak problemi çözebilirsiniz.

Asıl iştahsızlık şikâyeti büyüme hızının yavaşlayıp ek gıdaya geçildiği 6. aydan sonra
başlar. 1-2 yaşlar arasında yürümenin başlaması, inatlaşma ve özerkleşmenin eklenmesi ile daha da artar. 2 yaşından sonra çocuk doğru yönlendirilmemişse durum
daha da karışık hale gelir. Lokmayı uzun süre ağzında çeviren, çiğnemek için zaman
kazanmaya çalışan, tabağındaki yemeği bir türlü bitiremeyen bir çocuk karşısında
önce yüksek ateş, kulak ağrısı, boğaz ağrısı, nefes almayı güçleştiren nezle ve grip,
idrar yolu enfeksiyonu, kansızlık gibi başka rahatsızlığı olup olmadığı aklımıza gelmelidir. Böyle durumlarda doktor kontrolünden geçirilen çocuğa, önerilen biçimde
yiyecek verirken, çocuğun isteklerini de dikkate almak en uygun yoldur.
Hastalık sırasında çocuğu yemek yemeye zorlamanın hiçbir yararı yoktur. Diş
çikarma dönemleri ve ağızda aft benzeri yaralar da çocukları etkileyebilir. Dişin
çıkması ya da ağızdaki problemin hallolmasıyla çoğu kez iştahsızlık çözülür. Bunların dışında İştahsızlık da psikolojik nedenler de etkilidir. Çocuğun bilinçaltına
yerleşmiş bir endişe, üzüntü, nefret veya kıskançlık gibi bir duygu onun iştahını
kesebilir. Uzun dönemli iştahsızlığı olan çocukların genellikle bir çocuk hekimi
kontrolünden geçmelerinde fayda vardır. Özellikle büyüme gelişme problemi
varsa altta yatan bir şeyi atlamamak için kan sayımı, idrar tetkiki, parazit, tiroid
hormonu gibi tetkiklerin yapılması gerekebilir.
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İŞTE ÖNERİLER

• Her şeyden önce çocuğa sofrada yemek
yemesi için zor kullanmayın. Her çocuğun kendine özgü yemek yeme kapasitesi olduğundan
çocuk daha fazlasını yiyemeyebilir. Çocuğun
yemesi konusunda ısrarcı olunduğunda çocuk
kendisine fazla gelen gıdayı çıkartılabilir.
• Yemek zamanından önce çocuğa verilen
şekerlemeler, çikolatalar ve cips gibi abur
cubur gıdalar da iştahı azaltır. Çocuğun sofrada oyalanması ve yemeğini ağır yemesi
karşısında tepki göstermemek en iyisidir.
Bu arada çocukla konuşmak, hikayeler anlatmak, şakalar yapmak da onun yemek yemesini zevkli hale getirebilir.
• Beslenme sırasında özgüvenli yaklaşılmalı,
stresli gergin yaklaşımlar negatif mesaj verir
ve çocuk tarafından mutlaka hissedilir.
Bebeklerin doğumdan 1 yaşına gelene kadar
toplam 6 kilo almaları beklenir. 2. yıldan 4. yıla
kadar, yılda ortalama 2 kilo almaları yeterli.
Çocuğunuzun alacağı kilolar hakkında daha
fazla beklentiye girmeyin.

• Ara öğünleri, küçük porsiyonlar şeklinde verin. Aksi halde ana öğünü yemek istemeyebilir.
• Hangi nedenle olursa olsun, şekeri asla bir
ödül olarak kullanmayın. En kolay alışkanlık
yaratan şekeri vererek, hem iştahını kapatmış
olursunuz, hem de diş ve dişeti sağlığını tehlikeye atarsınız.
• Yiyecekleri kolay yiyebileceği şekilde hazırlayın. Örneğin küçük şekillendirilmiş köfte,
sigara böreği, eğlenceli bir şekilde küçültülmüş kurabiye, küçük doğranmış havuç, salatalık gibi…
• Çocuklar gördüklerini taklit ederek öğrenirler. Ailecek oturduğunuz masada olumlu
yeme davranışları içinde olup, çocuğunuza
örnek olun. Örneğin yemek seçmeyin, en
azından onun yanında böyle davranmayın.
• Çocuğunuzu yaşıtlarıyla birlikte yemek yemesi konusunda teşvik edin. Yemek konusunda seçici olan çocuklar, arkadaşlarıyla yemek
yediğinde daha iştahlı olurlar.
• Bir yiyeceğe aşırı düşkünlük veya reddetme
gibi durumlar, okul öncesi dönemlerde sık görülen, geçici sorunlardır. Bu tür durumlar çocuğunuzun bağımsızlığının bir ifadesidir. Büyüme sürecinde olduğunu unutmayın ve normal karşılayın.

• Çocuğun günlük enerjisini artırın.
Örneğin;
•Çocuğunuz meyve yemiyorsa, taze sıkılmış
meyve suyunu deneyin.
•Sabah kahvaltılarına ceviz, badem gibi kuruyemişler ilave edin.
•Çorbalarına, et ekleyin.
•Ara öğünlerde kuruyemişler, kuru meyveler
verin.
•Gelişme problemi ciddi oranda ise, çocuk
doktoruna danışarak, meyve suyu tadında
hazırlanan kalorisi yüksek hazır içeceklerden
faydalanılabilir.

• Çocukların çoğu yemek yerine, içmeyi
tercih eder ve böylece doygunluk hissi duyar. İştahsızlığı olan çocuğunuza, yemekten 1
saat önce ve yemek sırasında vereceğiniz süt,
meyve suyu, su, kola, çay gibi içeceklerin miktarlarını sınırlandırın.
• Biberon yerine bardak deneyin. Böylece
çocuğun sıvı alımı kendiliğinden düşer.
• Fazla süt içen çocuklarda iştahsızlık dışında
anemi, kabızlık gibi sorunlar çıkabilir. Bu nedenle sütü, günde 2 su bardağıyla sınırlandırın.
• Çocuğun besin tercihlerini de göz önüne
alınarak, yemeklerde çeşitliliği artırın.
• Porsiyon ölçülerini size göre değil, çocuğun gereksinimlerine göre ayarlayın.
• Bir öğünde verilen besini reddettiyse, farklı
bir besin deneyin. Onu da reddederse, bir sonraki öğüne kadar hiçbir şey vermeden bekleyin.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat SAKALLI

TATSIZ TUZSUZ DEĞİL
AZ TUZLU TÜKETELİM
Ben de birçok kişi gibi “Tatsız tuzsuz yemek mi olur ? diyenlerdenim. Ancak ani kalp krizlerinin
çoğunluğuna hipertansiyonun neden olduğunu biliyorum. Bu hastalığın artmasının en büyük sebebinin ise “tuz” olduğunu araştırmalar söylüyor. Öyleyse, tadına bakmadan yemeğe tuz atmamak, içindeki tuz oranının yüksek olduğu hazır gıdaları olabildiğince az tüketmek en mantıklısı.
Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi günde en fazla 5,8 gram (bir çay kaşığı) tüketilmesi yönünde oysa
ülkemizdeki tüketim miktarımız ortalama 18 gram. Bu rakam bir dünya rekoru…

110

KONYAVİZYON ◆ EYLÜL 2011

SAĞLIK
olmalıdır. Ekmeklere tuz standartı getirilmesi
belki bir başka aşama olabilir. Tuz tüketiminin
düşürülmesi kişisel olarak bizim ve toplumsal
olarak sağlık otoritelerinin önemli bir halk
sağlığı hedefi olmalıdır.
Tuz açısından zengin besinler
Zeytin, turşu, salamura besinler, konserveler,
tuzlanmış balık, tütsülenmiş besinler, peynir,
salam, sucuk, sosis, et suyu tabletleri, karbonat, kabartma tozu, hazır soslar, ketçap,
hardal, soya sosu, fast-food ürünleri, tuzlu
kuruyemişler.
Tuz içeriği düşük besinler
Sebze ve meyveler genel olarak tuz içeriği
düşük besinlerdir. Aynı zamanda potasyum
bakımından zengindir. Süt – yoğurt ve kuru
baklagiller de düşük sodyumlu beslenmenin
önemli parçasıdır.

Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) bütün
dünyayı etkileyen önemli bir salgın. Tüm dünyada 1,5 milyarın, ülkemizde ise 15 milyonun
üzerinde insan bu hastalığın pençesinde bulunuyor. Hipertansiyon; kalp hastalığından,
felçe ve böbrek hastalığına kadar en önemli
risk faktörü olarak tıpta kabul görüyor. Türk
Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından gerçekleştirilen Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışmasında
(SALTurk, 2008) göre ortalama bir erkek
günde 19,3 gram tuz tüketiyor. Ortalamada
ise günde 18 gram. Kişisel olarak “Ben az tuzlu yerim” desekte rakamlar tuz tüketiminde
Dünya lideri olduğumuzu gösteriyor.
Bu Konu Dünya’nın Sağlık
Gündeminde
Sağlık ve Tarım Bakanlıkları en fazla günde
5,8 gram tuz (1 çay kaşığı) alınması gerektiğini
öneriyorlar. Tüketimdeki küçük kısıtlamaların
bile ciddi sağlık sorunlarının sayısı ve sağlık
harcamalarında önemli azalmalar sağlayacağını hesaplıyorlar. Amerikan diyetindeki tu-

zun yüzde 75-80’i yemek pişirme ya da yeme
sırasında eklenenlerden değil, işlenmiş gıdalardan kaynaklanmaktadır. Japonya, İngiltere,
Finlandiya ve Protekiz gibi bazı ülkeler bazı
düzenlemeler ile işlenmiş ve hazır gıdalardaki tuz oranını azaltmışlardır. Bu düzenlemeler
arasında gıda endüstrisi ile işbirliğine gidilerek
hazır gıdaların etiketlerinde içerdikleri tuz
miktarının yazılması zorunlu kılınmış ve toplum bu konuda eğitilmiştir.
Neler Yapabiliriz?
Ülkemizdeki yüksek tüketim, hazır gıdalara
henüz batılı ülkelerdeki oranlarda olmayabilir.
Ancak tüketim sırasında yemeklere tuz ekleme alışkanlığımız fıkralara bile konu olmuştur.
Hazır ve işlenmiş gıdaların tüketiminin de
giderek yaygınlaştığı düşünülürse, kişi başına
tuz tüketimi konusunda geleceğimiz karanlık görünüyor. Bu toplumda yaşayan bireyler
olarak hazır ve işlenmiş gıdaların etiketlerinde
içerdiği tuz miktarını aramak ve sorgulamak,
hazırlama ve tüketim sırasında yemeklerimize fazla tuz eklememek ilk yapabileceklerimiz

“Ben çok tuzlu yemem” diye düşünüyor olabilirsiniz. Kabaca bir kahvaltı masasını düşündüğümüzde neredeyse günlük ihtiyacın tamamını kahvaltıda almanız mümkün.
Kahvaltı tabağınızda neler var?
30 gram peynir 600 mg tuz
2 dilim ekmek 750 mg tuz
10 zeytin 2870 mg tuz
2 dilim salam 658 mg tuz, 1 yumurta 150
mg tuz
TOPLAM 5 GR TUZ yapmaktadır.
Sonuç Olarak
Türk toplumu tuzu sevmektedir ve bilerek
yada bilmeyerek tuzu fazla tüketmektedir. Bu
alışkanlık Ülkemiz’de Hipertansiyon’a bağlı
kalp krizi ve felç kalma gibi ciddi sorunlara
neden olmaktadır. Hipertansiyon nedeniyle
ilaç kullanan hastalarında %90 oranında tuzlu yemeye devam etmesi nedeniyle tansiyon
değerleri istenen seviyeye ulaşmamaktadır.
Hastalarımızın ilerleyen yaşlarda bu tür sorunlara maruz kalmamaları için uyarılara kulak
vermesini tavsiye etmekteyiz.

111

SAĞLIK
Özden GÖNÜLLÜ - Uzman Estetisyen

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 meydana 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. MicroPlus yöntemiyle özellikle kaslar cildin elastikiyetini arttırmak
hedefleniyor, dokular sıkılaştırılıyor, çizgiler açılıyor, hücre
yenilenmesi sağlanıyor. Uygulanan program 10-15 seans arasında devam ediyor. Üçüncü seanstan sonra vücutta olumlu
değişimleri görebiliyorsunuz. Yüze uyglulandığında sekiz yaş
gençleşme görülüyor. Micro Plus, vücut ölçülerinin eşitlenmesini, bölgesel zayıfılamayı, kasların sıkılaşmasını sağlayarak
ödemin de atılmasını hızlandırıyor.
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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 problemlerinin olduğu yerde etkilidir. Vücudun doğal formuna kavuşmasını sağlar.
Selülitin giderilmesini, zayıflamış liflerin, bağlayıcı dokuların yenilip onarılmasını 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 selülitli 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 cihazı 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 gevşemeler üzerinde çalışabilirler.
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VİZYON KÖŞE

YEŞİLÇAM
HİSSİNE
NE OLDU?
CENK TAŞBAŞLI

Geçen ayki yazımda sözünü ettiğim Gönül Yarası filmi ile ilgili
daha önce yazmış olduğum bir yazıyı üzerinde durmayı düşündüğüm " Yeşilçam hissine ne oldu?" konusunu açımlayacağını
düşündüğüm için bu sayfalarda da yayınlamayı uygun gördüm.
Sanırım bir süre bu konu ile ilgili yazmaya devam edeceğim.

Geçen ayki yazımda sözünü ettiğim Gönül Yarası filmi ile ilgili daha önce yazmış olduğum bir
yazıyı üzerinde durmayı düşündüğüm " Yeşilçam hissine ne oldu?" konusunu açımlayacağını düşündüğüm için bu sayfalarda da yayınlamayı uygun gördüm. Sanırım bir süre bu konu
ile ilgili yazmaya devam edeceğim.
Filmin iki önemli figürünün, eski
kocasından kaçan bir pavyon şarkıcısı ve onunla ne yapmak istediğine bir türlü karar veremeyen
eski kocası olduğunu, bunların bir
de kadının kocasından kaçarken
yanından eksik etmediği küçük
kızları olduğunu filmi seyretmeden
önce biliyordum. Bir pavyon kadınının kızını oradan oraya sürüklemesi bana Zeki Demirkubuz'un
"Masumiyet"ini hatırlatmıştı. Filmi
izlerken küçük kızın lal olduğunu görmem, haliyle bu benzerlik
hissinin artmasına neden oldu.
Sanırım biraz da bu yüzden "Gönül Yarası"nı izlerken beynimin bir
yerinde hep "Masumiyet" vardı.
Daha sonra yaptığım kıyaslamaların bu yazının ortaya çıkmasına
neden olduğunu söyleyebilirim.
"Gönül Yarası"nda, bu kıyaslama
sayesinde fark ettiğim şeyin üzerine yoğunlaşmam filmin finalinin
de bir tür "Büyük Adam Küçük
Aşk" çeşitlemesi olduğu gerçeğini
gizlemiyor kuşkusuz. Ama benim
derdim eskilerin tabiriyle "intihal"
değil.

na almak yönündeki "iyi niyetli" çabası da değil
bana kalırsa. Politik, estetik ve felsefi düzlemde bu tartışılabilir, yararlı da olur; ancak benim
beklenmedik bir yalınlık içinde fark ettiğim şey
daha başka.
Filmi izlerken devamlı, yönetmenin, pavyon

Temsiliyet meselesi
Sorun, en azından bu yazının sorunu, Yavuz
Turgul'un kendi estetik veya dünya görüşü
uyarınca, "Masumiyet"in davulcuya mı zurnacıya mı kaçacağı belli olmayan karakterlerini
solcu bir öğretmen marifetiyle zaptu rapt altı-

şarkıcısı ve kocasını neden ya kafasını hangi duvara vuracağını bilemez bir acz içinde ya da o
anki durumdan kaynaklanan komik bir atmosferde göstermeyi tercih ettiğini düşündüm.
Benzer karakterlere sahip Yeşilçam dönemi
popüler filmlerde de, bu karakterlerle daha in-
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celmiş işler yapmaya çalışan "Masumiyet" gibi
filmlerde de daha farklı dramatik anlar görülebiliyordu. Söylemek gerekir; Demirkubuz,
karakterlerini "koruyup kollamama" anlamında bana nedense en çok melodramlara yakın
görünmüştür. Bir kere sözü edilen karakterler
bir biçimde, film içinde çok daha
etkindiler, bu etkinlikleri sayesinde
değişme aynı anlama gelmek üzere kaderlerini çizebilme şansları da
oluyordu. Tartışılabilir, ancak Yeşilçam melodramlarının alamet-i
farikası haline gelen, örneğin
âşıkların bir araya gelme şansını
temelinden dinamitlediği halde
gurur veya bir başkasının hayatını kurtarmak gibi erdemler adına
saklanan sırlar, açıklanmayan gerçekler veya "biz yoksuluz ama..."
diye başlayan ve yoksulluğun birtakım değerlerden yoksun olma
anlamına gelmediğini cümle aleme
duyuran tiradlar -Sadri Alışık sanırım bunların en rafine örneklerini
vermiştir-, o en vıcık vıcık kıvamlarındayken bile senaristin veya
yönetmenin nasıl bir anlamlandırma dünyası içinde hareket ettiği
konusunda bize fikir verebilir. Bu
anlamlandırma dünyası içinde ezilenlerin, yoksulların şöyle değil de
böyle yapmaya karar vermek gibi
bir lüksleri vardır. En azından bu
şekilde temsil edilirler. Kuşkusuz
ayaklarının taşa takılma olasılığı
"mahalle filmleri"ne oranla daha
yüksektir. Sırası gelmişken şunu da
eklemek gerekiyor: Karakterlerini hayatla baş
başa bırakan, pansiyoner olarak bir konağa
veya mahalleli olarak bir mahalleye tıkmayan
Yeşilçam melodramları nedense bana "nesnelliğin bilgisine" daha çok sahipmiş gibi geldi hep.
Hatta en azından bir başlangıç önermesi olma

landırdığı "solcu Cumhuriyet aydını Rakım Efendi"nin
vicdanını rahatlatmak için iki kişinin kurban verilmesi
ağır bir bedel değil mi sizce de? Bütün bunların yanıtı
bir başka popüler dizinin "casting stratejisi"nde gizli.

anlamında şu iddia edilebilir: Yeşilçam melodramlarının gerçekdışılığı "gerçek" bir dünyayla popüler
anlatı kalıplarını bir türlü uyuşturamamaktan kaynaklanır. "En başından" gerçeklikle ilgisi olmayan mahalle, konak filmleridir. Hiç var olmamış ve olmayacak
mekânların filmleri. "Masumiyet"te de bir kararlılık
söz konusudur. Pavyon kadını kendini ölüme götüren yola büyük bir kararlılıkla çıkar. Eğer bu filmin
"gerçekçilik" gibi bir iddiası varsa, Turgul neden bu
iki karaktere herhangi bir biçimde manevra şansını
tanımıyor? Hayatın "bu zavallılar" için "böyle" olması
yüzünden mi? O zaman bu film neden Samatya'da
ve biz ya Meltem Cumbul'un şirinliklerine gülmeye
ya da zavallılığına hüzünlenmeye zorlanıyoruz? "İkinci
Bahar" dizisinden bildiğimiz bu "asude bahar ülkesinde" kalmayı başaramayıp çok uzaklarda bir yerde öldürülmenin, üstüne üstlük bu ölümün filmin kapatılan
son hesabı olmayışının anlamı ne? Şener Şen'in can-

Sınıfsal tercih
"Asmalı Konak" dizisinin asıl başarısı, bana göre Yeşilçam döneminin "yakışıklı, zengin ama güvenilmez
oğlan"ını, "iyi eğitim görmüş şımarık kız"ını ve "gözü
hâlâ çöplükte olan büyükanne"sini öykünün odağına,
özdeşleşilmek üzere yerleştirmesiydi. Bu açık sınıfsal
tercih merkezden de birinin tasfiye edilmesini gerektiriyordu. Tasfiye edilen de şüphesiz yine Yeşilçam
döneminin tartışmasız jöndamı "güzel hizmetçi kız"
olacaktı. Adına dışlama stratejisi diyebileceğimiz bu
çaba Dicle (İpek Tuzcuoğlu) adındaki bu kıza birtakım doğaüstü güçler, belirgin bir şive, hinlik ve konağın beyinden peydahlanmış bir erkek çocuk verilmesiyle somutlaştı. Daha teknik terimlerle konuşacak
olursak, eski filmlerde figüranlara layık görülen bir
muameleye maruz bırakılarak karikatürize edilip sıradanlaştırıldı ve merkezden uzaklaştırıldı. Durum
"Gönül Yarası"ndan farksızdı. Ya kızın hinliklerine gülüyor ya da Seymen Ağa'ya (Özcan Deniz) duyduğu
aşkın karşılıksızlığına hüzünleniyordunuz. Onun da
durumunun pek parlak olmadığı ortadaydı. Konaktan atılmakla tehdit edildi; sanırım dizi mantığı içinde
düşününce ölmekle eşdeğer bir durum. Kısacası son
dönem dizi veya filmlerde, eskiden başrol kapabilen
yoksulları "ait oldukları yere" göndermek gibi bir eğilim öne çıkıyor. Ait oldukları yer ise, temsil yerine
tüm hakikatleri ile "simüle" edildikleri sabah ve öğle
kuşağı kadın programları kuşkusuz. Sabahları gülüp
öğleden sonra ağlıyorlar.
Maalesef, Türkiye'nin yoksulları -yoksul olan kadın
olunca iş daha da zorlaşıyor- gerçek yaşamdan olduğu gibi sanal yaşamdan da sürülüyorlar. Üstelik buna
direndikleri de söylenemez. Bu sürgünün nerede
sonlanacağı da belirsiz. En kötüsü de hâlâ kendilerini
başrolde sanıyorlar.
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SİNEVİZYON
HARRY POTTER VE ÖLÜM
YADİGARLARI
BÖLÜM 2
Tür: Aksiyon , Fantastik , Macera
Yönetmen: David Yates
Senaryo: J.K. Rowling, Steve Kloves.
Yapım: 2011, ABD, İngiltere
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint
ve Emma Watson, Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger
“Harry Potter ve Ölüm Yadigarları – Bölüm
2” Harry Potter film serisinin son macerası ve
merakla beklenen son filmin ikinci bölümü.
Destansı finalde, iyi ile kötünün mücadelesi
büyücüIük dünyasını büyük bir savaşın içine
sokmuştur. Tehdit hiçbir zaman bu kadar büyük olmamıştır ve artık hiçbir yer güvenli değildir. Bu arada, Lord Voldemort ile son karşılaşmasına gittikçe yaklaşan
Harry Potter’ın en büyük fedakarlığı yapması gerekecektir. Herşey burada sona
erecektir.

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

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

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

LOFT
ÇATI KATI

Larry Crowne
Larry Crowne

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

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

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

PAZARLIK
Vahdettin Engin

1- Şans Meleğim
Kenan Doğulu
2- Aşkım
Bengü
3- Unuttun Mu Beni?
Sezen Aksu
4- Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
5- Anlat Güzel Mi Oralar?
Yalın
6- Çatlat
Murat Dalkılıç
7- Bana Anlat
Hande Yener
8- Aşkın Bana Değdi Değeli
Funda Arar
9- Sözde Ayrılık
Gülşen
10- Sabıka
Demet Akalın

Basım Tarihi: Temmuz 2010
Türü: Tarih
Sayfa Sayısı: 233
Yeditepe Yayınları
Etiket Fiyatı: 14,00 TL

EINSTEIN BULMACASI
Jeremy Stangroom
Basım Tarihi: Mart 2009
Türü: Bilim
Sayfa Sayısı: 144
Domingo
Etiket Fiyatı: 14,00 TL

SANDIK İÇİ 2
Ersin Karabulut

11- Ezdirmem
Gökhan Özen
12- Aşk Müzikali
Deniz Seki
13- Sadece Arkadaşız
Özgün
14- Tam Dört Yıl Olmuş Dün
Emre Aydın
15- Güzelim
Atiye
16- Cumartesi
Sinan Akçıl & Ajda Pekkan
17- Söyle
Seksendört
18- Haydi Öp
Keremcem
19- Dejavu
Berkat
20- Tutun Ellerimden
Ümit Sayın & İzel

Basım Tarihi: Haziran 2011
Türü: Çizgi Roman
Sayfa Sayısı: 120
Mürekkep Basım Yayın
Etiket Fiyatı: 14,00 TL

ALLAH'I BİLDİĞİMİ
SANIRDIM
Nihat Hatipoğlu

Basım Tarihi: Ağustos 2011
Türü: Din
Sayfa Sayısı: 152
Turkuvaz Yayınevi
Etiket Fiyatı: 10,00 TL

KOZMOS Evrenin ve
Yaşamın Sırları
Carl Sagan
Basım Tarihi: Kasım 2007
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 400
Altın Kitapları
Etiket Fiyatı: 19,00 TL

KOMÜNİST MANİFESTO
Friedrich Engels
Basım Tarihi: Mart 2008
Türü: Felsefe
Sayfa Sayısı: 131
Can Yayınları
Etiket Fiyatı: 10,00 TL

OYUN
ASSASSİN'S CREED
BROTHERHOOD
Serinin Üçüncü Şaheseri
Tür: FPS
Yapımcı: Ubisoft
Yayıncı: Electronic Arts
Platform: Xbox 360,PS3,PC
Seri: Assassin's Creed

TAHT OYUNLARI
George R. R. Martin
Basım Tarihi: 2010
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 850
Epsilon Yayınları
Etiket Fiyatı: 29,00 TL
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Grafik Motoru: Frostbite 2.0
Prince of Persia gibi bir fenomene imza atan Ubisoft, oyun dünyasının zirvelerinde dolaşan bu müthiş ismi, kendi
elleriyle hazırladığı Assassin’s Creed ile geçmeyi başardı. Prince of Persia’nın dar alanları ve tek düze devam eden, özgürlük sunmayan yapısını yerlebir eden firma, ortaya yeni bir yıldız çıkardı! 2007 yılında raflarda yer bulan ilk Assassin’s
Creed’de, kalıtsal hafıza üzerinde yürütülen bir araştırmanın parçası olan Desmond Miles’ı kontrol ediyoruz. Onun
hafızasının en karanlıklık köşelerine ulaşan bilim adamları, Miles’ın atası olan ve 1191 yılında yaşamış Altair adlı Haşhaşin Tarikatı üyesi bir suikastçıdan haberdar oluyor. Bu andan itibaren asıl oyun başlıyor. Desmond’dan ziyade, Altair’i
kontrol ederek, tarihin karanlık sayfalarında, gerçekte yaşamış kişilere suikastler yapıyoruz... Oyun, Piece of Eden
denen ve illüzyonlar yaratma özelliğine sahip olan tarihi eseri ele geçirmemiz ile son buluyordu.

DVD

İNŞAAT DEKORASYON

LİMİT YOK
LIMITLESS

Yönetmen: Neil Burger
Senaryo: Leslie Dixon, Alan Glynn
Oyuncular: Robert De Niro, Bradley
Cooper, Abbie Cornish, Anna Friel,
Johnny Whitworth, T.V. Carpio, Bob
Lewandowski, Michael J. Kraycik, Patricia
Kalember, Robert John Burke, Andrew
Howard, Ángel Rodríguez, Ann Marie
Green, Ann Talman, Ann Marie Seall,
Ann-marie Jordan, Anna Parkinson
Türü: Bilim Kurgu, Gerilim, Gizem
Süre: 105 dk.
Müzik: Leonard Morgan, Nico Muhly
Ya bir hap sizi daha zengin ve daha güçlü kılabilseydi? Eddie (Cooper) perişan halde yaşan New Yorklu bir yazardır. Ancak günün birinde beyninin tüm
kapasitesini kullanabileceği bir ilaçla tanışır. Bu sayede paraya, akla, çekiciliğe
sahip olur. Fakat Eddie kısa bir süre sonra sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacağını anlar...

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

KARA FİLM
FILM NOIR
Yönetmen: Risto Topaloski,
D. Jud Jones
Senaryo: D. Jud Jones
Görüntü Yönetmeni: Radan Popovic
Türü: Animasyon
Müzik: Mark Keller
Süre: 96 dk.

BEN EFSANEYİM
I AM LEGEND
Yönetmen: Francis Lawrence
Senaryo: Akiva Goldsman,
Mark Protosevich
Oyuncular: Will Smith, Alice Braga,
Willow Smith, Charlie Tahan, Salli Richardson, Dash Mihok, Paradox Pollack,
April Grace, Marin Ireland, Mike Patton,
Thomas J. Pilutik, Abraham Sparrow
Yapımcı:David Heyman, Akiva
Goldsman, Erwin Stoff, Bruce Berman
Türü: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram,
Fantastik, Gerilim
Süre: 101 dk.
Dünyadaki son insan yalnız değil. Akıllara durgunluk verecek derecede boş bir
Manhattan'da geçen, kalp atışlarını hızlandıran bu destansı filmde, Will Smith, o tek
başına hayatta kalan kişiyi oynuyor. Bir şekilde durdurulamaz ve tedavi edilemez bir
virüse karşı bağışıklık sahibi olan askeri virüs uzmanı Robert Neville (Smith) şimdi New
York City'de ve belki de dünyada hayatta kalan tek kişidir. Gölgelerin arasında mutasyona uğramış veba kurbanları dolaşmaktadır... Neville'in her hareketini izlemektedirler... ve onun ölümcül bir hata yapmasını beklemektedirler. Neville'in ise tek bir hedefi
vardır: kendi bağışıklığa sahip kanını kullanarak bir panzehir bulmak.
Tiglon | Etiket Fiyatı: 9,99 TL (KDV Dahil) | ABD 2007

TELDEKİ ADAM
MAN OF WİRE

Yönetmen: James Marsh
Senaryo: Philippe Petit
Oyuncular: Paul McGill, Alan Welner,
Annie Allix, Ardis Campbell, Aaron Haskell,
Barry Greenhouse, David Forman, David
Demato, David Roland Frank, Jean François
Heckel, Jean-louis Blondeau, Jim Moore,
Joel Ney, Philippe Petit, Robert Sciglimpaglia
Yapımcı: Simon Chinn
Türü: Belgesel, Suç
Süre: 90 dk.

Los Angeles'da geceyarısı. Bir kahraman gözlerini açıyor, bilinci yavaş yavaş kendine geliyor. Yukarıda parlayan Hollywood tabelasını görüyor. Hemen yanında park
etmiş bir polis arabası ve ölü bir polis var, polisin yanında da bir silah. Duruma
bakılırsa silah kahramanımızın kılıfına uyuyordu ve katil O'ymuş gibi görünüyordu.
Ve O, neler olduğuna dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Oraya nasıl geldi ve neler
yaşandı, kimdi? Siren sesleri duyuldu, kaçma zamanıydı. Ölü polisin arabasını aldı
ve geceye karıştı.

James Marsh'ın çok konuşulan ve nefes kesici belgeseli, Petit ve ona yardım
eden arkadaşlarının anlatımları ile "yüzyılın sanatsal suçu"nu bize tüm heyecanıyla aktarıyor. 7 Ağustos, 1974'de, Philippe Petit isimli genç bir Fransız o zamanın en yüksek binaları olan New York şehrinin ikiz kuleleri arasında gerilmiş
telin üzerine ilk adımını attı. Telin üzerinde yaklaşık bir saat dans ettikten sonra
tutuklanıp psikolojik değerlindirmeden geçip kısa süre sonra salıverilmek üzere hapse atıldı. Petit, altı ay kulelerin hayalini kurmuş ve New York'ta geçirdiği
sekiz ay boyunca da projeyi gerçekleştirmek için çalışmıştı.

Tiglon | Etiket Fiyatı: 19,99 TL (KDV Dahil) | ABD 2007

Tiglon | Etiket Fiyatı: 4.99 TL (KDV Dahil) | İNGİLTERE 2008

DÜNYA İSTİLASI: LOS
ANGELES SAVAŞI
BATTLE: LOS ANGELES
Yönetmen: Jonathan Liebesman
Senaryo: Christopher Bertolini
Oyuncular: Michelle Rodriguez, Aaron
Eckhart, Lucas Till, Bridget Moynahan,
Michael Pena, Ne-Yo, Taylor Handley,
Ashley Boettcher, Joey King, Jim Parrack,
Jessica Heap, Michelle Pierce, Neil Brown
Müzik: Brian Tyler
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram,
Gerilim, Macera, Savaş
Süre: 114 dk.

Yıllar boyunca, dünyanın dört bir yanında belgelenmiş UFO görülmesi vakalarına
rastlandı. Ama 2011'de, eskiden sadece görülen şeyler, Dünya'nın bilinmeyen güçlerin istilasına uğramasıyla korkunç bir gerçek haline dönüşür. İnsanlar dünyanın büyük şehirlerinin düşüşünü izlerken, Los Angeles kimsenin beklemediği bir savaşta
insanlığın son cephesi haline gelir.
Tiglon | Etiket Fiyatı: 21,90 TL (KDV Dahil | ABD 2010
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ASTROLOJİ
KOÇ BURCU (21 MART - 20 NISAN)
Evli olan Koç burçları huzurlu bir ay geçirecek. Bekâr
Koç burçlarının aşkı ise ciddiyete dönmesi mümkün.
Ev dekorasyonunda köklü bir değişiklik yapabilirsiniz.
Yalnız bütçenizi önceden planlamalısınız. Ay sonuna
doğru maddi konularda sıkıntı yaşamanız olası bir durum. İş yerinizde
arkadaşlarınızla ilişkilerinize mesafe koymalısınız. Patronunuzla bu ay
iyi geçinmeye bakın.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
Yeni bir iş girişiminiz sonuçsuz kalabilir. İş hayatı bu ay
olumsuz görünen İkizler burcu aile hayatında ve evinde
oldukça huzurlu. Çocuk sahibi olmayı düşünebilir. Tatile
çıkamayan İkizler ise bu ayda tatil planlarını yapabilirler.
Tatil sona erdiğinde ise adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Para biriktirmeniz gerekiyor. Ekim ayında maddi ihtiyaçlarınızda artış olacak. Sağlığınıza dikkat edin. Diyete başlamalısınız.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
Tartışmalardan kaçınmalı ve önünüze bakmalısınız. Kendi hedefinizi belirleyin ve olduğunuz yerde saymaktan
vazgeçin. Ailenizden ve çevrenizden destek görmek istiyorsunuz. Yaptığınız işlerin takdir edilmesi sizi kamçılıyor. Uyumlu ve dengeli arkadaşlıklar kurmalısınız, sonunda doğru aşkı
bulacaksınız. Giyim merakınız artıyor, harcamalarınızı düzenlemelisiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)
İnatçı ve gösterişli tazınızdan uzak durmalısınız. Olumlu enerjiniz var fakat bunu doğru yönde kullanamıyorsunuz. Hayatınızı düzenleyin, gereksiz kişileri temizleyin. Beyaz bir sayfa açın kendinize. Sizin için mücadele
içinde geçecek bu ay, ne olursa olsun yinede girdiğiniz her ortamda
göz kamaştırıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenin. En kısa zamanda chekup olmalısınız.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)
İlişkinizde uyum ve estetik ön planda. Sanatsal organizasyonlarda yer almalısınız. Zevklerinize oldukça düşkünsünüz. Yüksek enerjiniz sayesinde diplomatik ilişkilerinizde
başarı sağlayacaksınız. Elde etmek istediğiniz her konuda
güç ve mücadeleden kaçınmıyorsunuz. Savaşçı bir ruha sahipsiniz ve kolay
kolay pes etmeye hiç niyetiniz yok. Karşınıza gelecek fırsatları kaçırmayın.
Mutlaka değerlendirin.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
Evinizin yöneticisi olduğu için bu süreçte aile huzurunuzun
yerine gelmesi anlamında birbirinize daha sıkı sarılabilirsiniz. Bir iş ortaklığı gerçekleşebilir. Olumlu bir etkileşim yaşayacaksınız. Böylece ilişkinizle ilgili mevzularda birbirinize
güç aşılayabilir, engelleri kolayca aşabilirsiniz. Sekteye uğramış veya yanlış
anlaşılmalar nedeniyle problem yaşadığınız konularda iyi bir analiz yaparak
olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.
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BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Bu ay sosyal aktivitelere daha fazla vakit ayırmalısınız.
İçinizdeki sıkıntılı ruh halinizi ancak bu şekilde atabilirsiniz üstünüzden. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Kendinizi olduğundan farklı tanıtma isteğinizi yenmeli ve olduğunuz gibi tanıtmalısınız. Günlük hayatınızda sadelikten yanasınız. Sosyal
hayatın akışına kapılıp ailenize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Ailevi sorunlar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Başarılarınızda artışta olduğunuz bir ay iyi değerlendirmelisiniz. İş hayatınız ve araştırmalarınızda başarılı olacak ve güç
kazanacaksınız. Evinizi taşıyabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte
iyi vakit geçireceksiniz. Paylaşımlarınızın sonuçlarını olumlu
yönde görüyorsunuz. Moraliniz yüksek, huzurlusunuz ve dini duygularınızda
yükselme var. Parasal konularda güven duyduğunuz bir ay.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edeceğiniz bir ay. İş konusunda çok titizsiniz, akıllı girişimlerde bulunacaksınız.
Parasal konularda şans ibreniz yükselişe geçiyor. İstediğiniz
ve ihtiyacınız olanları alma gücünüz yükseliyor. Başladığınız
işleri zamanında bitirmek için sıkı çalışmalısınız. İhmal ettiğiniz kişiler varsa
gözden geçirmeli ve onlara zaman ayırmalısınız. İkili ilişkilerinizde daha dikkatli davranmalısınız.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)
İşinizde hep ön planda olmak istiyorsunuz. Kariyeriniz
açısından kendinizi gösterme fırsatı yakalamanız anlamına geliyor. İlişkilerinizdeki pürüzlerin üstesinden gelmeniz
gayet kolay. Bu dönem beraberliğinizi kendi içinizde ele
alabilir, aşkınız daha da depreşebilir. İlişkiniz başınızın tacı. Ortak arkadaşlarınıza dikkat etmeli, gerekirse görüşmelerinizi azaltmalısınız. İlişkinin geleceği için.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)
İş girişimleriniz, kariyeriniz ve ev hayatınızda oldukça başarılısınız. Kısaca herkesin gönlünü alıyorsunuz. Parasal
konularda mücadeleci bir tavır sergiliyorsunuz. Borç veya
banka kredisi alabilirsiniz. Askıda kalan işlerinizi bitirmelisiniz. Bilgi birikiminizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Hafta sonlarını iyi değerlendirmelisiniz. Yeni hobilerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)
Tarafsız bir iletişimin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.
İlişki ve ailevi meselelerin mantıklı ve düzgün bir biçimde
hayatınıza uyarlamanız anlamında son derece yararlıdır.
Maddi konularda ve ilişkilerde adil, paylaşımcı olmalısınız. Güç isteyen sporlar nedeniyle oluşabilecek kazalara karşı dikkatli
olun. Romantizm duygunuz ön planda. Eşinize sürpriz hazırlayabilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz.

İNŞAAT DEKORASYON
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RESMİ KURUMLAR
Valilik
Meram Kaymakamlığı
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76

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

351
322
235
221
237
221
353
236
322
351

74
45
90
31
64
32
30
07
27
18

45
21
10
00
00
00
50
90
60
32

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

221
351
321
353
322
350
255
221
342
353

61
34
70
40
74
61
00
52
14
47

00
25
19
21
30
58
60
52
44
17

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

350
351
239
351
351
352
351
351
351

64
30
04
89
32
80
32
32
89

64
00
80
58
07
22
04
07
58

ÖNEMLİ TELEFONLAR
110
112
117
119

Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

121
122
124
125

133
135
153
154

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

155
156
163
175

Alo Rtük
Çevre Bilgi Sağlık
Danışma
Su Arıza

178
181
184
185

Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

186
187
188
189

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

235
323
235
263
251
351

45
67
42
11
52
16

00
09
05
42
80
50

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

223
241
223
257
236
321

60
50
12
06
54
20

00
00
53
06
07
41

265
322
351
265
265
265
265
0 242 324

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

246
444
444
352
345
236
345
238
235
342

55
00
00
15
10
79
34
10
56
69

70
33
40
16
86
33
38
48
42
03

324
325
325
325
321
324
324
323
324
238

76
06
17
26
47
60
01
03
44
69

76
01
48
26
66
50
06
02
01
06

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

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

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

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

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

KİPA

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

Kipa Hipermarket
Vestel
Philips
Samsung
İmza
Batik
Damla Dantel
DGN
Ceyo
Fish House
Perlinda
ÖZEL OKUL
Ruba
Roman
261 18 18
Bahçeşehir Koleji
Fun Time
324 34 10
Başak Koleji
Kütahya Porselen
323 67 86
Gündoğdu Koleji
Deconum
235 25 20
İdeal Koleji
Assortie
244 90 93
Ted Koleji
Willy Wonder's
325 15 06
Özel Gençlik
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Vakıf Hastanesi
Nakiboğlu Bilgi Hastanesi
Akademi Hospital
Özel Selçuklu Hastanesi
Kızılay Hastanesi
Konya Hospital

444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE

BASIN - MEDYA

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

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

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

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

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

353
444
221
249
221
353

04
02
37
74
44
69

05
46
37
74
44
00

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

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

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

M1 REAL

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

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

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

KONYA DİJİTAL

FOTOĞRAF

HALEF AMBALAJ

SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA
FOTOĞRAFÇILIK

238 42 81

342 36 40

233 16 45

235 79 57

www.konyadijital.com

www.halefambalaj.com

www.sedeffotograf.com

www.fotocankaya.com.tr

İN KONYA

REKLAMEVİ

FOTO
İSTANBUL

ÖZCAN FOTO

238 80 00

235 25 19

www.inkonya.com

www.reklamevim.com

Nalçacı Cad.

GÜLMENAK

ALİNA
PROMOSYON

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF

FOTO
ÇAMLICA

342 75 15

342 0 100

233 53 79

233 30 95

www.gulmenak.com.tr

www.alinapromosyon.com

www.emrefotografcilik.com

Emniyet Müdürlüğü Karşısı

PASTANE

PETEK
PASTANESİ

PAŞABAĞ
PASTANESİ

MADO

BADE'M

321 0 222

321 01 02

320 87 27

321 00 02

www.aciltatliservisi.com

www.pasabag.com

Meram

Ferit Paşa Cad.

KOS'S PASTANESİ

İSTANBUL
PASTANESİ

PAŞAM
PASTANESİ

FETHULLAH
USTA

323 10 17

350 75 67

238 01 59

237 90 09

www.kosspastanesi.com

Zafer

www.pasampastanesi.com

Nalçacı Cad.
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GELİNLİK

AZRA GELİNLİK

CAFE

ŞENAY GELİNLİK

NEW GARDEN

CAFE'S

3212030

352 67 10

353 22 52

321 01 02

www.azragelinlik.com

www.senaygelinlik.com

Beyazıt Mah.

ÜLGEN MODA

NARİN GELİNLİK

PAŞA LİFE

KARMAŞIK CAFE

220 00 06

353 35 34

320 49 50

325 17 77

www.ulgenmoda.com

www.naringelinlik.com

Beyazıt Mah.

Meram Yeni Yol

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

NİRVANA

WHITE HOUSE

323 45 33

241 66 33

Alaaddin Bulvarı

Bosna Hersek Mah.

BLACK GARDEN
CAFE

KLEPS
CAFE&BİLARDO

241 61 16

0532 739 07 52

www.blackgardencafe.com

Nalçacı Cad.

AYDINLATMA

LAMPO

KANDİL
AVİZE

345 12 38

238 40 22

Büsan

www.kandilavize.net

KALDIRIM CAFE
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ÇOBANOĞLU
AVİZE

FAVORİ
AVİZE&CAM

235 96 41

234 32 38

www.cobanoglu.com.tr

352 53 51

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

İNŞAAT DEKORASYON

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

RESTAURANT

FESLEĞEN
RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com
AKKONAK

HAVZAN
MERAM

YENİYOL
KÖFTECİSİ

241 37 07

324 33 44

323 44 62

www.akkonak.com

www.havzanetliekmek.com.tr

www.yeniyolkoftecisi.com

KONAK
KONYA MUTFAĞI

PAŞAZADE
RESTAURANT

HACI ŞÜKRÜ

352 85 47

248 92 50

352 76 23

www.konakkonyamutfagi.com

Yeni İstanbul Yolu

Beyazıt Mah.

MADO

MİTHAT TİRİT
SALONU

SİLLE KONAK

320 87 27

350 72 98

244 92 60

Meram

İstanbul Cad.

www.sillekonak.com

KULE SİNİ

KUKLA KEBAP

237 58 53

233 66 00

Kule Plaza

www.kuklakebap.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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A.V.M.

RESTAURANT - 2

KAZIMAĞA

TİRYAKİ
ÇİĞ KÖFTE

KIZILKAYA

351 88 27

320 99 19

265 0 832

www.kazimaga.com

www.tiryakicigkofte.com

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

BEYAZ SARAY
KEBAP SALONU

ÖZ KONYA
MUTFAĞI

YÖN A.V.M.

350 66 36

257 16 16

353 71 51

233 85 00

Beyşehir Yolu Üzeri

Alaaddin Bulvarı

www.makromarket.com

YAKAPARK
RESTAURANT

LİNA
RESTAURANT

KAMAY

ESİLA
SÜPER MARKET

323 1 222

320 33 34

233 97 00

247 13 10

Meram Yaka Cad.

www.linarestaurant.com

www.kamay.com.tr

Adakale Cad.

ARENA GYM

OPTİK

MAYA CLUB

DİNSELLER
OPTİK

ENES
SAAT&OPTİK

249 47 66

238 21 11

350 62 11

235 70 08

Barış Cad.

www.mayaclup.com

www.dinselleroptik.com

Kule Site

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

ŞEHRİN
OPTİK&SAAT

ONÜÇYILDIZ
OPTİK

GÜMÜŞNAL
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MAKROMARKET

www.konyabeyazsaray.com

SPOR SALONU
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KONYA PARK

241 62 39

351 25 41

350 05 67

www.atlar.org

Zafer

www.onucyildizoptik.com

İNŞAAT DEKORASYON

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

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com
SAMANCILAR
MOBİLYA

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

238 29 42

248 29 14

251 12 42

www.samancilar.com

www.gurbuzogullarimobilya.com

www.turkmenler.com.tr

KÖPRÜLÜ
MOBİLYA

CARDİN
MOBİLYA

WARYANT

342 26 42

234 30 91

251 01 50

www.koprulu.com.tr

Ankara Cad.

Barış Cad.

FLORENZA

ELVİN MOBİLYA

SARAYLIZADE

236 00 85

353 20 30

342 05 83

Kerkük Cad.

www.elvinmobilya.com

Fevzi Çakmak Mah.

PAŞA MOBİLİ

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

AZZORA

251 72 27

351 18 66

323 15 66

www.pasamobili.com

İstanbul Cad.

Melikşah Mah.
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HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2

YUVAKUR
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PERDE - TEKSTİL

KONFULL

PAŞA
HOME STORE

MÜFİT HOME
COLLECTION

265 12 87

248 37 00

238 86 48

238 41 51

www.yuvakur.com.tr

www.konfull.com.tr

Kerkük Cad.

Kerkük Cad.

BHM

ÖZEMEK HALI

KONYA
MEFRUŞAT

VİTRİN
COLLECTION

353 37 55

353 91 81

351 35 98

235 77 27

Ankara Cad.

www.ozemek-halimobilya.com.tr

Kerkük Cad.

Rauf Denktaş Cad.

KARE HALI

DOĞPA HOME
COLLECTION

GÜLER AKKAYA

CEMİLE
HOME STORE

238 39 95

251 04 07

236 66 77

233 57 75

Adnan Menderes Cad.

Barış Cad.

Nişantaşı Mah.

www.cemile.com.tr

EVİX

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

NARİN PERDE

VERDİ
PERDE

351 03 06

351 15 73

236 42 55

233 57 57

www.evix.com.tr

www.ozaksularhali.com

Rauf Denktaş Cad.

Kerkük Cad.

KLAS HALI

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

ELİT PERDE

SERCAN PERDE

321 85 92

238 39 60

237 09 09

237 89 19

Millet Cad.

www.mihogluhaliyikama.com

Kerkük Cad.

www.sercanperde.com

İNŞAAT DEKORASYON

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

DÜĞÜN SALONU

ÇINARALTI

325 25 15
Meram
BERA OTEL

HILTON GARDEN
INN KONYA

444 23 72

221 60 00

221 66 00

www.bera.com.tr

www.hilton.com.tr

www.dedeman.com

SALTANAT DÜĞÜN
SARAYI

ŞELALE DÜĞÜN
SALONU

BERRA DÜĞÜN
SALONU

DEDEMAN OTEL

265 36 38

327 00 63

236 06 56

www.saltanatdugunsarayi.com

Antalya Çevre Yolu

www.berradugunsalonu.com

İPEKYOLU
TESİSLERİ

YAKAPARK
DÜĞÜN SALONU

ÇİLTAŞ

346 45 33

323 1 222

342 60 80

Ankara Yolu Üzeri

Meram

www.ciltas.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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OTOMOTİV
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GÖKMEN
OTOMOTİV

FIAT
KOYUNCU

ATİKER

342 55 55

345 26 26

285 0 285

342 33 33

Ankara Yolu Üzeri

Ankara Yolu Üzeri

www.atiker.com.tr

www.koprulu.com.tr

PEUGEOT
UYARARSLAN

AVİS

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

RENAULT
TRUCKS

255 33 99

237 37 50

248 23 81

345 13 13

Yeni Otogar Karşısı

www.avis.com.tr

Ankara Yolu Üzeri

Ankara Cad.

ÇÖZÜM HASAR

VATAN
RENT A CAR

KARAKAYA
RENT A CAR

ROYAL
RENT A CAR

KÖPRÜLÜ OTO

322 62 27

235 42 15

320 43 44

235 12 11

www.cozumhasar.com

Nalçacı Cad.

www.karakayarentacar.net

www.royal-rentacar.com

HYUNDAI
ÖNTUR

CITROEN
KONMOT

ABER
RENT A CAR

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

236 66 66

345 38 00

236 72 62

234 31 46

www.onturplaza.com

Ankara Yolu Üzeri

Nalçacı Cad.

Yenişehir Mah.

TAŞKIN OTOGAZ

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

VIPLIFE
RENT A CAR

236 03 03

248 24 75

237 08 27

www.taskinotogaz.com

İstanbul Yolu Üzeri

Ulaş Baba Cad.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

İNŞAAT DEKORASYON

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

GÜZELLİK SALONU

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr
ASMER

SUDERM
GÜZELLİK

DİYAMER

236 36 31

322 34 51

323 44 10

Kerkük Cad.

Kazım Karabekir Cad.

www.haberdiyet.com

BEYAZ GÜZELLİK

AQUASOFT

SAUNA
GÜMÜŞKAPI

350 22 32

323 17 17

233 94 46

Beyazıt Mah.

www.clubaquasoft.com

Feritpaşa Mah.

ELİF GÜZELLİK

ALTINAY
GÜZELLİK

BAŞARANLAR
TERMAL

353 21 57

236 36 72

0.272 273 63 64

Zafer

www.altinayguzellik.com

www.basaranlartermal.com

MUSTAFA SAPA

UĞUR
GÜZELLİK

320 00 56

320 51 41

Havzan Mh.

www.ugurguzellik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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GİYİM

ESİLA
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ÇİÇEKÇİ

ARZUM
ÇİÇEKÇİLİK

ENDER

D'S DAMAT

238 48 62

351 49 59

237 01 66

353 35 58

Kerkük Cad.

www.endermagazalari.com

Nalçacı Cad.

www.cicekciarzum.com

AYAKKABI
DÜNYASI

GUESTO

CEYLAN DERİ
GİYİM

UĞUR
ÇİÇEKÇİLİK

237 87 00

235 11 33

352 11 64

236 04 92

www.ayakkabidunyasi.com.tr

Nalçacı Cad.

www.cdg.com.tr

www.ugurdavetorganizasyon.org

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

DİVİ

ÇANKAYA
ÇİÇEKÇİLİK

238 38 29

237 53 59

237 17 50

238 86 89

www.ozbagci.com.tr

Kerkük Cad.

Kule Cad.

www.cankayacicekcilik.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

EMMİOĞLU
TEKSTİL

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

İNCİMİZ
ORGANİZASYON

238 97 72

350 74 35

346 37 77

238 37 34

www.issilhamile.com

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

www.dogancanta.com.tr

Elmacı İş Merkezi

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

ADRESSİM
COLLECTION

ZARİF GİYİM

NADİR
ÇİÇEKÇİLİK

353 95 34

351 12 65

352 79 61

235 02 65

www.canerkekspor.com

www. adresim.com.tr

Zafer

Nalçacı Cad.

İNŞAAT DEKORASYON

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

DERSHANE - KURS

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

KEKEMELODİ

NEFES GELİŞİM
AKADEMİSİ

353 52 29

320 01 01

323 13 43

www.amerikankultur.org.tr

www.konyakekeme.com

Meram

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI

BİRİM
DERSHANESİ

SİSTEM
DERSHANELERİ

324 19 00

353 01 66

350 40 50

www.diltas.com

www.birimdersaneleri.com

Beyazıt Mah.

POZİTİF IK

SABAH
DERSHANELERİ

ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

322 33 58

353 11 22

353 93 35

www.pozitifinsankaynaklari.com

www.sabahdershaneleri.com.tr

www.konyabilgekizyurdu.com

www.gizcicek.com

DİŞHEKİMLERİ

CEM DEMİR

NURİ BATIRBEK

HİKMET DURMAZ

322 72 92

238 17 75

320 38 77

Beyazıt Mh. A Plaza

Nalçacı Cad. Selek Apt.

Vatan Cad. Adalhan
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ

AKDENİZ CAM

KONYA ŞEKER

236 61 66

444 47 86

342 63 63

324 03 53

www.sumpas.com.tr

www.baranok.com.tr

www.konyaseker.com.tr

POLİGON

AS CAKE

CEYLİN

BOMBUS
İLAÇLAMA

345 36 75

342 39 41

233 23 27

350 91 64

www.poligonkonya.com

www.ascake.com

Toptancılar Çarşısı

www.bombus.com.tr

HİLALSAN
MAKİNE

ROTSAN
OTOMOTİV

MUTLU GRAVÜR

SAĞLAMEL
TARIM

345 16 16

345 17 27

345 39 16

239 06 60

www.hilalsan.com.tr

www.rotsan.com.tr

www.mutlugravur.com.tr

www.saglamel.com

DELİBAY
PETROL

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT

KONYA ENERJİ

BİOFER

345 36 00

345 10 56

345 09 00

265 39 99

www.delibaypetrol.com

demircihirdavat@hotmail.com

www.konyaenerji.com.tr

www.konyabiofer.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

345 37 38
www.ozteknik.com.tr
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BARANOK
YUMURTA

www.akdenizcam.com

ÖZTEKNİK
RULMAN
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SUMPAŞ

TARIM

İNŞAAT DEKORASYON

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

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

MERAM GAZ

AKINSOFT

TEVFİK
ELEKTRONİK

UMUT
ELEKTRONİK

444 40 80

233 81 62

251 26 55

www.akinsoft.com.tr

Nalçacı Cad.

www.umutelektronik.com.tr

WEBCİX

PİXEL

CİN CİN
ELEKTRONİK

235 35 06

235 15 43

322 11 11

www.webcix.net

www.pikselticaret.com

www.cincin.com.tr

OKUMUŞ
TELEKOM

GALERİ
GÜVENLİK

FARUK
BİLGİSAYAR

237 3 237

351 51 54

322 32 88

www.okumus.com.tr

www.galeriguvenlik.com

www.farukbilgisayar.com

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

PETROL

NADİR AVCAN

STARPET

ÖZBEYLER
PETROL

238 61 03

233 34 22

237 66 90

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

www.starpet.com.tr

Adnan Menderes Cad.
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ALTIN - KUYUMCULUK

ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN
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ALTINKAYNAK

MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

KONAL İNŞAAT

354 00 00

350 30 31

444 73 42

247 13 50

www.karakaskuyumculuk.com

www.altinkaynak.com

www.sehayapi.com

Beyşehir Çevre Yolu

TUAL
MÜCEVHERAT

SARRAF
KARACAOĞLU

ÇAĞLARKENT

METRİK

320 06 26

241 49 26

320 37 27

233 20 29

www.tualmucevherat.com

Kule Site

www.caglarkent.com

Nişantaş Mah.

SARRAF
ÇELİK SÜRER

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

PRESTİJ
RESİDENCE

KIVRAK
YAPI CENTER

351 24 53

350 69 43

265 43 43

355 49 49

Sarraflar Yeraltı Çarşısı

www.hacikucukler.com

www.prestijresidences.com

www.kivrak.com.tr

ALTINEKİNLİ
SARRAF

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

STUDIO
PALACE

SER MİMARİ
TASARIM

352 67 82

351 44 91

237 31 14

323 06 00

Yüzüktaşı İşhanı

www.ciceklerkuyumculuk.com

studiopalace.net

www.sermimari.com

SARRAF
DURAYDALILAR

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

ALYA
MUTFAK BANYO

NYR İNŞAAT

353 60 77

444 0 626

0537 411 00 75

www.duraydalilar.com

www.ozboyaci.com.tr

www.nyrinsaat.com

İNŞAAT DEKORASYON

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

OTEL

OTEL BERA

DEDEMAN OTEL

SEMA OTEL

OTEL
ÖZKAYMAK

221 66 00

322 15 10

237 87 29

www.dedeman.com

www.otelsema.com.tr

www.ozkaymakotels.com

RIXOS

HILTON GARDEN
INN KONYA

SELÇUK OTEL

221 50 00

221 60 00

353 25 25

www.rixos.com

www.hilton.com.tr

wwwselcukotel.com.tr

444 23 72
www.bera.com.tr

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

CEREN
SAÇ TASARIM

BAYRAM BAL

265 10 92

237 36 11

320 24 23

M1 Real

Feritpaşa Mah.

Millet Cad.

KAREİNA
KUAFÖR

İNTER KUAFÖR

KUAFÖR
ERDAL

322 17 12

321 40 91

246 25 36

www.kareinaguzellik.com

Beyazıt Mah.

Bedir Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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