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Emek verilen her işin karşılığında bir başarı olduğunu siz değerli okurlarımız 
bizlere gösterdiniz. Konya’lı olmanın ve Konya dergisi olmanın gururunu ve 
mutluluğunu yaşadığımız 2’nci yaşımızda siz değerli okuyucularımıza teşekkür 
etmeyi bir borç kabul edip nice yaş günlerinde görüşmek üzere diyorum…
Konya bir kültür şehri, kültürün olduğu yerde sanayi, ticaret, sosyal hayat 
ve sporun başarısı kaçınılmaz. Sporu sadece Konyaspor futbol takımı olarak 
değil amatör ve profesyonel branşlara kadar görmek ve ‘’Selçuklu Belediye 
Spor’un’’ spora verdiği katkıyı bilerek bunu söylemek sevindirici bir söylem. 
Konya Vizyon dergisi şehrimize yakışır bir şekilde tüm yenilikleri, ilk’leri 
hemşerilerimizle tanıştırmaya devam ediyor. Geleneksel olan ve 28 Ekim 
2011’de ödüllerin alındığı Konya Şeker Vizyon Başarı Ödülleri’nden son-
ra Konya’mız, Düğün Fest’le 30-31 Mart -1 Nisan tarihlerinde Dedeman 
Otel’de buluşacak. Biz bu aktivitelerin Konya’mıza çok yakıştığını bilerek 
hareket ediyor, bunun heyecanıyla Medya F Group bünyesinde ki Konya 
Vizyon, Konya Düğün dergileri ile şehrimize katkı yapmaya devam ediyor 
ve edeceğimizi belirtmek istiyorum.
Konya’mızın çok büyük markaları var, büyük markalarımızın çoğalması ve 
büyümesi için tüm hemşerilerimiz daha fazla özveride bulunmalı ve tercih 
noktalarını Konya markalarından yana kullanmalı. Şehrimizde şahitliğini 
yaptığımız bir Konya Şeker gerçeği var, bir kişi gelecek ve bir işletmenin ve 
bir şehrin, bir coğrafyanın, bir ülkenin kaderini değiştirecek. Öyle bir ka-
der ki 10 yıl gibi bir sürede bir dünya devi olacaksınız ve şehre en büyük 
katkıyı yapacaksınız. Bu bir başarı hikâyesidir…  Çiftçiyi söz’de değil, öz’de 
bir milletin efendisi yapacaksanız. Konya Şeker’in başarı hikâyesi hepimizin 
gözleri önünde hayat buldu. Sayın Recep Konuk, değer ve kıymet olarak 
bu şehre çok hizmet etti, bizlerin bunun karşılığında her Konya firmasının 
işletmesini korumalı ve hakkını vermeliyiz.
Bu durumun birde ters açısı var; bu şehrin markası olmuş, bu şehirden ka-
zanarak büyümüş ama bu şehre istihdam dışında katkı yapmamış büyük 
firmalar var. Ben umuyorum ki bu firmaların da şehre katma değer yarata-
cakları zamanlar olacaktır.

Sevgiyle, ailenizle, sağlıcakla kalın…

ahmet@medyafgroup.org
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KONYA VİZYON DERGİSİ

2009 yılının sonlarında temelini atmaya başladığımız Konya Vizyon, elbette ki yıllar öncesinden 
hayalini kurduğumuz bir projemizdi. Tüm eksikler tamamlandı ve 2009’un son çeyreğini hazırlık 
aşamasıyla geçirdik. Her geçen gün değişen ve gelişen Konya’mıza yakışır, “Konya’nın Vizyonu De-
ğişiyor” sloganımızla 2010 Ocak ayında ilk sayımızla okuyucularımıza “Merhaba” dedik. Değişim 
bunun neresinde diyenlere de “Değişim İçinde…” Dedik. 
Zaman içerisinde değişimin bir parçası olan “Konya Vizyon Başarı Ödülleri”nin ilkini 2010 yılı 
Ekim ayında gerçekleştirdik. Konya’nın enlerinin seçildiği anket oylaması sonucu birincilerin ödül-
leri takdim edilirken, herkes izleyebilsin diye Kon TV ekranlarından canlı yayınladık. İkinci değişim 
ise 2011 Şubat ayında gerçekleşti. Bu tarihe kadar iki ayda bir okuyucusuyla buluşan Konya Vizyon 
Dergisi şehrin ‘tek aylık’ Alışveriş ve Yaşam Dergisi oldu. 2011 Yılı Ekim ayında “Konya Şeker Viz-
yon Başarı Ödülleri”nin ikincisi gerçekleştirildi. Gece başarılı sanatçı Ayşenur Yazıcı’nın sunumuyla 
yine Kon TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
Yıl 2012 Konya Vizyon Dergisi 2 yaşında… Yeniliği, yenilenmeyi desteklediğimizi Konya Vizyon dergi-
sinin 18. sayısında, şu anda elinizde tuttuğunuz sayımızda gösterdik.
 Çok kolay bir iki yıl geçirdiğimizi söyleyemeyiz doğrusu ama genç ve dinamik aile olmanın verdiği 
güçle hepsinin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Renkli ekibimiz ile her sayımızı en iyi şekilde siz 
değerli okurlarımıza sunabilmek için, geç vakitlere kadar çalıştığımız günlerde, dostlarımızın verdiği 
destek bizleri daha da motive etti. Ekim ayında ki ödül gecemizde gözlerimiz dolu dolu, ‘Konya bizim 
ailemiz olmuş’ demiştik, bu duygusal bir anda söylenmiş bir söz değildi, her sayının hazırlığında, 
heyecanında ailemiz, Konya’mız bizlerle.  Yoğun mesai gecelerinde ailemiz kapımızı çalıp; ‘siz acık-
mışsınızdır’ diye geliyorsa, gerçekten doğru yolda ve doğru adımlarla ilerlemekteyiz demektir.   
Her şey güllük gülistanlık değildi elbette, üzüldüğümüz, kırıldığımız anlarımız da oldu... Ama biz, hiç bir 
zaman başkasının ekmeğine göz dikmedik, kimsenin üzerinden prim yapmadık…  Bizi karalayana yüz çe-
virmedik... Hiçbir zaman kin, nefret duyguları beslemedik...  Biz Konya Vizyon ailesi olarak Hz. Mevlana’nın 
7’nci Öğüdünü hiç aklımızdan çıkarmadık: ‘Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol…’ 
Dört kişilik bir ailenin kurduğu bir ajans, dostlarımız ve beraberinde iki dergi; 20 kişi ile çıktığımız yol-
da bugün 2. Yaşımızda 46 kişinin emek verdiği Konya Vizyon olmanın gururunu sizlerle paylaşıyoruz. 
Konya’mıza, bu kocaman ailemize, can-ı gönülden teşekkür ediyoruz…
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KISA HABERLER

SELÇUKLU BELEDİYESPOR 2012’DE 
AYNI KADROYLA DEVAM EDECEK 
Selçuklu Belediyespor Kulübü 2012 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. 
Toplantıda Başkan Selçuk Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri 
güven tazeleyerek bu yıl da, aynı ekiple yola devam kararı 
aldı. Toplantının ardından geçtiğimiz yılın son dönemin-
de Denizli’deki final maçlarıyla Süper Lig’e çıkmaya hak 
kazanan Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo takımı, Sel-
çuklu Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın konuğu oldu. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan 
Altay sporculara Süper Lig’deki mücadelelerinde başarılar 
dileyerek 1. Lig’de göstermiş oldukları başarıyı devam ettir-
melerini temenni ettiğini belirtti. Altay açıklamasının ardın-
dan sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

BÖLGE İSTİNAF MAHKEMESİ 
İNŞAATI DEVAM EDİYOR 
Tahir Akyürek Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
eski adliyenin devri karşılığı yaptırılmakta olan Bölge 
İstinaf Mahkemesi inşaatında incelemelerde bulundu. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Genel 
Sekreter Haşmet Okur, KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim 
Uzbaş ve daire başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yaptırılmakta olan Bölge İstinaf Mahkemesi inşaatın-
da incelemelerde bulundu. Adalet Bakanlığı ile eski adliyenin 
devri konusunda yaptıkları protokol kapsamında 22 bin met-
rekare kullanım alanlı önemli bir bina yaptıklarını kaydeden 
Başkan Akyürek, çalışmanın yıl içinde tamamlanacağını söyle-
di. Başkan Akyürek, “Bölge İstinaf Mahkemesi yapımı karşılığı 
devraldığımız eski adliye bölgesinde yapılan Kent Meydanı ça-
lışmaları Alaaddin Tepesi civarındaki yoğunluğu azaltılırken 
yapılaşmayı da denetlenebilir hale getirdi. Kültürpark ve Kent 
Meydanı bölgesine büyük bir ferahlık kazandırıldı” dedi.

KIRMIZI ET VE SÜT ÜRETİCİLERİ KONYA 
ŞEKER’İN YATIRIMLARINI GEZDİ
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birli-
ği ve Türkiye Süt Üreticileri Birliği 
başkanları ve yöneticileri, Konya 
Şeker’in Türk tarımına kazandırdığı 
tarımsal sanayi yatırımlarını gezdi.
Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği 
Başkanı ve Türkiye Kırmızı Et Üreti-
cileri Merkez Üst Birliği Genel Başkan 
Yardımcısı Nazif Karabulut’un davetlisi olarak Konya’ya gelen ve aralarında 
Bursa, Kayseri, Diyarbakır, Aksaray, Manisa, Sakarya, Sivas, Malatya, Amas-
ya Suluova ile Çanakkale Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Türkiye Süt Üre-
ticileri Birliği başkan ve yöneticilerinin de bulunduğu kalabalık bir heyet, 
Konya Şeker’in ülkemize kazandırdığı tarımsal sanayi yatırımlarını ziyaret 
ettiler. Konya Şeker’in ülke hayvancılığına yönelik yatırımlarını yerinde gör-
mek üzere Konya’ya gelen heyet, Dünyanın en büyük et ve süt tesisi olarak 
inşa edilen ve ülke hayvancılığına ciddi anlamda katkı verecek olan Panagro 
Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi’ni inşaat alanını gezdiler. 

İRAN İSLAMİ DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI 
LARİCANİ VE BAKAN DAVUTOĞLU KONYA’DA
İran İslami Danışma Meclis Başkanı Ali La-
ricani, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile 
birlikte Mevlana Müzesi’ni ziyaret ederek 
müze içinde icra edilen sema ayinini izledi. 
Meclis Başkanı Ali Laricani, Ankara’daki te-
maslarının ardından Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun daveti üzerine Konya’ya geldi. 
Bakan Davutoğlu, Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri ve mülki erkan tarafından Konya Havaalanı’nda karşılanan La-
ricani ve beraberindeki heyet, daha sonra Mevlana Müzesi’ne geçti. Müzeyi 
ziyaret ederek sergilenen eserler hakkında müze müdürü Yusuf Benli’den 
bilgi alan Başkan Laricani, Hz. Mevlana’nın sandukası başında dua etti.

HANIMLAR LOKALİ SOSYALLEŞTİRİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuk-
lu Hanımlar Lokali’nin, “Işıktan Ren-
ge” isimli dönem sonu sergisi açıldı.
Sergiye Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, eşi Fatma Akyürek, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, Basın 
Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ah-
met Köseoğlu, Hanımlar Lokali ile KOMEK yönetici ve kursiyerleri katıl-
dı. Selçuklu Hanımlar Lokali’nin Konya’daki ilklerden olduğunu kaydeden 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’daki Hanımlar 
Lokalleri’nin merkezi konumundaki Selçuklu Hanımlar Lokali’nden bu-
güne kadar 6 binden fazla kişinin istifade ettiğini vurguladı. Hanımlar 
Lokali’nin hanımların sosyalleşmesine, spor imkanlarından yararlanması-
na ve kendilerini geliştirmelerine vesile olduğunu belirten Başkan Akyü-
rek, Selçuklu ve Meram Hanımlar Lokali’nin ardından Karatay Hanımlar 
Lokali’nin bitme aşamasına geldiğini, daha sonra Selahattin Eyyübi’de de 
Hanımlar Lokali’nin faaliyete geçeceğini ifade etti. 
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AKŞEHİR’E TURİZM VADİSİ
Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı 
Abdülkadir Oğul, Akşehir’in turizmde ön-
celikli bir yer haline gelmesi amacıyla ça-
lışma başlattıklarını kaydederek, Akşehir 
Çayı’nın her iki tarafını “Turizm Vadisi” 
olarak düzenleyeceklerini söyledi.
Akşehir’deki büyük turizm potansiyelini ön plana 
çıkartmak amacıyla Akşehir Belediyesi tarafından 
bir dizi çalışma ve proje başlatıldı. Akşehir Beledi-
ye Başkanı Abdülkadir Oğul konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, Akşehir Çayı’nın iki yakasından Tek-
ke köyüne kadar yol açmayı planladıklarını belirte-
rek, “Afyonkarahisar-Konya Karayolu’ndan Tekke 
köyüne kadar olan bu dört kilometrelik ‘Turizm 
Vadisi’nde yürüyüş yolları, yüzme havuzu, Aqua 
Park ve spor kompleksi, Nasreddin Hoca Türbesi, 
Akşehir Konağı, Gülmece Parkı, heykeller, Akşe-
hir Kültür Merkezi, restore edilen evler, kilise, kent 
ormanı, pazar, kent müzesi, butik oteller, ev pan-
siyonculuğu, yerel yemek lokantaları, hediyelik 
eşya satış reyonları bulunacak” dedi. 

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK 
MUHASEBE MÜZESİ
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası tarafından kurulan Türkiye’nin ilk ve 
tek Muhasebe Müzesi’nde, Osmanlı döne-
minden günümüze kadar muhasebe evrakla-
rı ve kullanılan aletler sergileniyor. 
Konya SMMMO Hizmet Binası giriş katında oluş-
turulan sergide, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde 
bulunan tarihi 200 yıl öncesine kadar dayanan 
muhasebe evrakları ile yakın tarihe ait muhasebe 
kayıtları bulunuyor. Müzede ayrıca eskiden muha-
sebe tutulurken kullanılan daktilo, hesap makinesi 
ve evrak defterleri de sergileniyor.

BAŞKAN AKYÜREK SEYYAH-I ALEM SERGİSİ’Nİ GEZDİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Genç-
lik Meclisi tarafından Evliya Çelebi’nin 
400. doğum yılı nedeniyle düzenlenen 
‘Seyyah-ı Alem Sergisi’ni gezdi.
Kule Site AVM’deki sergiyi son gününde AK 
Parti İl Başkanı Ahmet Sorgun ve Konya’ya 
gelen Star Medya Grup ve 24 TV Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevhit Karakaya ile birlikte 

ziyaret eden Başkan Akyürek, Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yıl dönümünde Evliya 
Çelebi ile ilgili önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ev-
liya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Konya’nın önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan 
Akyürek, “Gez Dünyayı Gör Konya’yı demiş olan Evliya Çelebi, medeniyetimizin önemli 
isimlerinden biridir. Bu sergide onunla yeniden buluşmuş oluyoruz” dedi. Sergiyi binlerce 
insanın gezerek bilgilendiğini kaydeden Başkan Akyürek, Kule Site AVM’deki sergiyi gezme 
fırsatı bulamayanların 6-8 Ocak tarihleri arasında Real AVM’de mutlaka görmelerini istedi.

BEYŞEHİR’İN HAYALİ ALİ AKKANAT ÜNİVERSİTESİ
Konya’nın Beyşehir ilçesinde üniversiteleşme yolunda atılan adımların, hayata 
geçirilen yatırımların en önemli mimarlarından birisi olan Ali Akkanat İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, ilçeye veda etmeye hazırlanıyor.
Güleş, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı’yı 
da makamında ziyaret etti. Ziyarete, Beyşehir 
Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramazan 
Göral da katıldı. Dekan Prof. Dr. Güleş ziyare-
tinde, akademik kariyerindeki en önemli aşa-
malardan birisini Beyşehir’de bir ekip ruhuyla 
beraber gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu 5 yıl-
lık süreç içerisinde gerek belediye başkanımız, 
gerekse yerel yöneticilerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz, başta Ramazan bey olmak üzere 
tüm ekip arkadaşlarıma vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Beyşehir’in 
daha güzeline layık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Umarım, bundan sonra 
bizim açımızdan özellikle üniversiteleşme alanında çok önemli aşamalar kaydeder ve herke-
sin hayali olan Beyşehir Ali Akkanat Üniversitesi Beyşehir’de oluşur” şeklinde konuştu.

KARATAY’A PELİT ORMANI KAZANDIRILIYOR
Konya’nın merkez Karatay İlçe Bele-
diyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler Konya’da bir ilk olacak 
Pelit Ormanı için çalışmalara başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Karatay’ı yeşillendirme adına 2011 yılın-
da 2 milyon 703 bin 647 metrekare alan-
da 105 bin adet ağaç ve bitki türü ekimi 
gerçekleştirildiğini ifade ederek, “2012 
yılına girdiğimiz şu günlerde Karatay’a kazandırılacak Pelit Ormanı için Belediye Park 
Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalara başladı. Hacı Yusuf Mescit ve Emirgazi Ma-
hallelerini içine alan 20 bin metrekarelik bir alanda 600 adet Meşe ağacının dikimine 
başlandı. Konya’da bir ilk olacak Pelit Ormanı’nı kış mevsimine rağmen Karatay’da 
oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Saplı Meşe ve Saçlı Meşe türü ağaçlar damlama 
sulama sistemiyle sulanacak. Belediye olarak çevre çalışmalarına da önem veriyoruz. 
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin görevi” dedi.
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI 
İSMET YILMAZ KONYA’DA
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Türkiye’de özellikle kadınların eğiti-
mine önem verilmesi gerektiğini be-
lirterek, “Bir evde anne okursa herkes 
okur” sözünü hatırlattı. 
Bir dizi açılış ve programa katılmak üzere 
Konya’nın Ilgın ilçesine gelen Milli Savun-
ma Bakanı İsmet Yılmaz, Fakı Yapı Teknik 
ve Kız Meslek Lisesi’nin yeni binasının açı-
lış törenine katıldı. Buradaki törene Bakan 
Yılmaz’ın yanı sıra Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin 
ile askeri ve mülki erkan katıldı. Törende ko-
nuşan Bakan Yılmaz, aydınlık bir yolda iler-
lemek ve ilmin gösterdiği hedefe ulaşmak 
için eğitimin şart olduğunu söyledi.

BÜLENT ORTAÇGİL 
KULESİTE’DE
Konya’nın yaşam ve eğlence merkezi 
Kulesite, birbirinden başarılı isimleri 
imza günlerinde buluşturmaya devam 
ediyor. Kulesite, 09 Ocak Pazartesi 
günü saat 15.00’de Bülent Ortaçgil’i 
sevenleriyle bir araya getirdi.
Lise yıllarında müzik hayatına başlayan 
Bülent Ortaçgil, 1974 yılında çıkardığı ilk 
45’liği ‘Benimle Oynar Mısın’dan bu yana 
Türk müziğinin önemli isimlerinden biri 
oldu. Yedi yıl aradan sonra çıkardığı ‘Sen’ 
albümüyle sevenlerini yeni şarkılarıyla bu-
luşturan Ortaçgil, Kulesite’de düzenlenen 
imza gününde hayranlarıyla bir araya gele-
rek albümlerini imzalayıp fotoğraf çektirdi.

KONYA’DA 440 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Konya’da 2011-2012 eğitim öğretim yılının ilk 
yarısının sona ermesiyle 440 bin öğrenci kar-
ne alarak 15 günlük yarıyıl tatiline başladı. 
19 Eylül 2011 günü başlayan 2011-2012 Eğitim 
Öğretim Yılı’nın ilk yarısı bugün tamamlandı. İlk 
dönemin tamamlanmasıyla birlikte Konya’daki 
bin 207 ilk ve orta öğretim okulu ile okul öncesi 
kurumlarda okuyan 440 bin öğrenci karnelerini 
alarak 15 gün sürecek yarıyıl tatillerine başladı. 
Sınıf öğretmenleri tarafından dağıtılan karnelerini büyük bir heyecanla alan çocuklardan 
kimi takdir ve teşekkür belgesi aldığı için sevinirken, kimisi ise bazı derslerinin zayıf olmaları 
nedeniyle üzüldü. 15 gün sürecek yarıyıl tatili 6 Şubat 2012 tarihinde sona erecek. 2011-
2012 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısı ise 8 Haziran 2012’de sona erecek.

KONYA’DA ATIK SULARIN TARIMSAL SULAMADA 
KULLANIMI ÇALIŞTAYI YAPILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdür-
lüğü ile Konya Üniversitesi tarafından “Atık Sula-
rın Tarımsal Sulamada Kullanımı ve Braunschwe-
ig Örneği” isimli çalıştay gerçekleştirildi.
Programın açılışında konuşan KOSKİ Genel Müdürü 
İsmail Selim Uzbaş, Atık Su Arıtma Tesisi’nin hizmete 
girmesiyle birlikte tesislerden alınan suyun yeşil alanlar-
da kullanılmasına yönelik Mor Şebeke isimli projeyi başlattıklarını hatırlatarak, projenin küresel 
ısınmanın konuşulduğu günümüzde büyük önem taşıdığını söyledi. Konya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, su kaynaklarının verimli kullanılması ve çevre şartlarının iyileştiril-
mesinin dünyada en çok konuşulan konular arasında olduğunu belirterek, bu konuda Konya’nın, 
özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalar yürütmesinin önemli olduğunu kaydetti.

SELÇUKLU BEZ TORBA’YA GEÇİYOR
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye-
si, başlattığı kampanya ile ilçede bez torba 
kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, bez torbaya geçiş ve bio poşet kullanı-
mının sağlanmasıyla ilgili alışveriş merkezle-
rinin yöneticileri ile birlikte basın toplantısı 
düzenleyerek açıklamada bulundu. “Yeni 
Selçuklu’ya Eski Adet” sloganıyla başlattık-
ları kampanyada, ilçedeki marketlerin müşterilerine alışveriş sonrası doğada kısa sürede çö-
zülen bio poşetlerden vereceğini belirten Başkan Altay, “Selçuklu Belediyesi olarak geçen yıl 
aldığımız meclis kararıyla poşet kullanımını yasaklamış, kağıt torba, bez torba veya bio poşete 
geçilmesiyle ilgili bir karar almıştık. Her dakikada 1 milyon poşeti biz doğayla buluşturuyoruz. 
Bu çok ciddi bir çevre sorunu. Petrol türevi olan poşetler yüzyıllarca doğada kalıyor ve sadece 
yüzde 1’i çözülüyor. Uygulamamızla doğada birkaç yılda çözülen bio poşet uygulamasına geç-
meyi planlıyoruz. Burada asıl amacımız poşet kullanımının azalması. Bunun için kampanya-
mızı bez torbayla da destekliyoruz” dedi. Bio poşet ve bez torba kullanımına ilişkin özellikle 
çocukların ve ev hanımlarının bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Bu işi 
bir proje kapsamında yürütüyoruz. Sloganımız, ‘Yeni Selçuklu’ya Eski Adet’. Özellikle hanım-
larımızdan bu konuda destek bekliyoruz çünkü alışverişte onlar bu işin daha çok muhatabı. 
Kullanılacak poşet sayısının azaltılması, poşetlerin mutlaka bio poşet olması ve mümkünse bir 
seferden fazla kullanılabilecek bez torbaya geçilmesini hedefliyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk 
projesi. Bu konuyu ne kadar iyi anlatabilirsek, bunun bilincini ne kadar iyi verebilirsek o kadar 
başarılı oluruz. Çok titizlikle çevre faaliyetlerini sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.
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KARATAY BELEDİYESİ 
HAYVANAT BAHÇESİ’NE 
2011’DE BÜYÜK İLGİ
Konya’nın merkez Karatay İlçe Beledi-
yesi bünyesinde hizmet veren Karatay 
Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Konyalı-
ların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği hay-
vanat bahçesinde, hayvan tür ve sayılarının 
gün geçtikçe arttığı bildirilirken, en fazla 
ilgiyi ise kaplan, puma, ayı, maymun, kurt, 
lama ve piton yılanı görüyor. Hayvanat bah-
çesi 2011 yılında 108 bin 296 ziyaretçiye ve 
222 okul gezisine ev sahipliği yaptı. Geçen 
yıl Ocak ayında doğan ve ziyaretçilerden 
büyük ilgi gören dördüz Bengal kaplanları, 
annelerinden ayrılma zamanı geldiği için 
ayrı kafese alındı. Dördüz Bengal kaplanları 
annelerinden ayrılmalarına rağmen kardeş-
leriyle aynı kafeste olmaktan memnun gö-
rünüyor. Hayvanat bahçesinin en yeni üyesi 
olan Merinos cinsi kuzu da annesiyle birlik-
te kışın keyfini çıkartıyor. Piton yılanından 
Bengal kaplanına kadar 83 türde 520 hayva-
nın barındığı hayvanat bahçesindeki iklim-
lendirme sisteminde hayvanların sağlığı için 
en ince ayrıntı bile düşünülüyor. 

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ EKBER SALİHİ TÜRKİYE’DE
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, resmi bir 
ziyaret için geldiği Türkiye’de ilk durak olarak Konya’ya geldi. 
Özel uçağıyla Konya Havaalanı’na gelen Bakan Ali Ekber Salihi’yi 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ve protokol üyeleri karşıladı. Ba-
kan Salihi ve beraberindeki heyet, havaalanının ardından Mevlana 
Müzesi’ne geçti. Müzeyi ziyaret eden Bakan Salihi, müzedeki Farsça 
eserleri tek tek inceleyerek müze müdürü Yusuf Benli ve İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan’dan bilgi aldı. Hz. Mevlana’nın 
sandukası başında dua eden Bakan Salihi, müzede bulunan Farsça 
Mesneviler ve el yazması Kur’an-ı Kerim’leri dikkatle inceledi. Ba-
kan Salihi “Ben bir Dışişleri Bakanı olarak en çok görüşme yaptığım Dışişleri Bakanı Sayın 
Davutoğlu oluyor. Geçen yıl en az 7-8 kez kendisiyle yüz yüze ve telefonla görüşmelerim 
oldu. Buraya gelmeden önceki gece 23.00’de de kendisiyle telefonda görüştüm” dedi. 

SELÇUKLU’DA GENÇ UFUKLAR AKADEMİSİ DEVAM EDİYOR
Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri ta-
rafından hazırlanan Genç Ufuklar Akademisi farklı 
konu ve konuklarla etkinliklerine devam ediyor.
Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen 
programın konuğu İstanbul Yazarlar Birliği Başkanı, 
Şair Yazar A. Ali Ural oldu. Ünlü yazar Ural, “Edebiyat 
ve Hayat” adlı seminer verdi. Ural programda İslam, 
Dünya ve Türk Edebiyatından örneklerle insan ha-
yatı ve edebiyat üzerine açıklamalarda bulundu. Os-
car Wilde’den Franz Kafka’ya, Refik Halit’ten Sezai 
Karakoç’a edebiyat hayatının önemli isimlerinin gençler tarafından tanınmasına vurgu ya-
pan yazar A. Ali Ural, gençlerin temel eserleri okumadan bir yerlere gelemeyeceğini belirtti. 
Ural, gençlere edebiyatı tanıtmanın yanı sıra hayata yeni bir gözle bakmayı anlattı. Gençlere 
aşina olunan her şeyi yeniden keşfettirme, saklı cevherleri gün yüzüne çıkarma gibi konular-
dan bahseden yazar Ural, “Günümüzde gençlerimiz için en önemli konu okuma bilinci ve 
birikiminin kazandırılmasıdır. Kendimize yeni bir okuma anlayışı belirleyerek kazandırma-
mız gerekiyor. Fark ederek okumalıyız. Böylelikle okuduklarımızı daha iyi anlayacağız. Za-
ten iyi yazarlar da okuduklarını iyi anlayan okurlar arasından çıkmaktadır. Gençlerimizin 
bu bakımdan çok okuması gerekmektedir” dedi.
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BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE BALIKÇILARIN ‘BUZ’ MESAİSİ
Beyşehir Gölü kıyıları aşırı soğukların etkisi ile yer yer buz tuttu. 
Konya’nın Beyşehir ilçesinde hava sıcaklıkların eksi 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle sahil 

kesimlerinde yaşanan don, gölden balıkçılıkla geçimini 
sağlayan Beyşehirli avcılara zor günler yaşatıyor. Balıkçılar, 
ekmek teknelerinin buz tutan kesimlerde mahsur kalma-
sından dolayı avlanmaya çıkamıyor. Birçok balıkçı ise şid-
detli soğuklar ve don nedeniyle faaliyetine ara vermeyi ter-
cih ederken, maddi imkansızlıklardan dolayı göle açılmak 
durumunda kalan avcılar ise güneşin yüzünü gösterdiği öğ-
len saatlerinde kıyılara gelerek buz kırma mesaisi yapıyor. 
Kıyı kesimlerde buzdan yerinden kımıldamayan kayıkları, 
üzerine çıkıp sallayarak hareket ettirmeye çalışan balıkçılar, 
teknelerin içerisindeki ve kıyılardaki buzları kalın sopalarla 
kırıp açıklara ulaşmanın mücadelesini veriyor.

SÜ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ’NDE EV 
KONFORUNDA KLİNİK
Selçuklu Tıp Fakültesi bünyesinde geçtiğimiz aylar-
da hizmete açılan 20 yataklı Psikiyatri Servisi’nde, 
emsallerinden farklı olarak hastalara istedikleri ye-
meği kendilerinin yapmasına olanak sağlayan mut-
fak bölümü ile spor ve faaliyet odaları bulunuyor.
Selçuklu Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Asena Akdemir, serviste ev ortamı oluşturarak hastaların iyileşme sürecini 
hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Alışılmışın dışında bir psikiyatri hizmeti sunmaya 
çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Akdemir, “Hastalarımızı, ailesinden ve toplumdan kopar-
madan tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Öğretim üyelerimiz, hemşirelerimiz, personelimiz 
ve öğrencilerimiz hepsi bir arada bir aile ortamı içinde hizmet alıyorlar. Kliniğimizde genel 
poliklinik ve duygu durum bozuklukları, psikotik bozukluklar, cinsel işlev ve yeme bozuk-
lukları, aile ve obezite tedavisi alanında hizmet veriliyor.” dedi. 

ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ KONYA’NIN 
GÜCÜNE GÜÇ KATAR
MÜSİAD Konya Şubesi, hükümetin hazırladığı yeni teşvik siste-
mine tam destek verirken, Türkiye’de farklı bölgelerde kurulması 
planlanan Özel Ekonomi Bölgesi projesinde Konya’nın 1.2 milyar 
dolarlık ihracatıyla mutlaka yer alması gerektiği vurgulandı.
MÜSİAD Konya Şubesi Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantı-
sı yapıldı. Dernek binasında gerçekleştirilen toplantıya MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz, başkan yardımcıları ve ge-
nişletilmiş yönetim kurulu üyeleri katıldı. 2011 yılı ekonomisi-
nin değerlendirildiği ve 2012 yılından beklentilerin konuşulduğu 
toplantıda Türkiye’nin 2011 yılında yakaladığı büyüme oranları-
nın beklentileri karşıladığı ve bu büyüme endeksinde Konya’nın 
önemli bir yerde olduğu vurgulandı. Türkiye ve Konya açısından 
büyümenin sürdürülebilir bir durumda olması için beklentilerin 
dile getirildiği toplantıda, ithalatın engellenmesi için hükümetin 
planladığı yeni teşvik sistemi ana gündem maddesi oldu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
GENÇLİK MECLİSİ TOPLANDI
Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Gençlik Meclisi’nin 
olağan toplantısı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonu’nda, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Konya Üniversite-
si Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Murat Sünbül, öğretim üyeleri, Gençlik Meclisi üyeleri ve misafir 
öğrencilerin katılımıyla yapılan toplantıya Gençlik Meclisi Başkanı 
Ahmet Murat Koru başkanlık etti. Gençlik Meclisi’nin 2011 yılında 
gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan kısa filmin ardından başlayan prog-
ramda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
gençlerin öğrenimleri devam ederken sosyal sorumluluk çalışmaların-
da görev almalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Konya’nın genç-
lik faaliyetleri açısından şanslı bir şehir olduğunu dile getiren Akyürek, 
“Şehir merkezi nüfusunun 500 binden fazlası 18 yaş ve altındaki genç-
lerden oluşuyor. Nüfus olarak çok genç bir şehir konumundayız. Bunun 
büyük avantajları var. Ama yapılması gereken hizmetleri yeterince 
yapamazsanız dezavantajları da var. Bunların farkındayız. Gençlik 
Merkezimiz, Hanımlar Lokallerimiz gençlerin hizmetinde.” dedi. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
DİNÇER’İN KONYA ZİYARETİ
Konya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer, “Okullar Hayat Olsun” projesini 
uygulayan okulu inceleyerek projeyle ilgili 
protokol imza törenine katıldı. 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “Okullar Ha-
yat Olsun’ projesinin protokol imza töreni ve ör-
nek okulu görmek için Konya’ya geldi. Kocatepe 
İlköğretim Okulu’na giden Bakan Dinçer, bura-
da web tasarımı, Arapça, step, aerobik kuaförlük, 
ebru ve Osmanlı Türkçesi kurslarını ziyaret etti. 
Ziyaretleri sırasında öğrencilerle yakından ilgile-
nen Bakan Dinçer, öğrenci velileri ile de sohbet 
etti. Dinçer daha sonra Okullar Hayat Olsun 
projesinin protokol imza töreni nedeniyle Dede-
man Otel’e geçti. İmza törenine Bakan Dinçer’in 
yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, AK Parti Konya Milletvekilleri, il ve ilçe 
milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı. 
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ÇINAR SANAT’TAN 
SOSYAL SORUMLULUK 
Konya’da faaliyette bulunan Çınar Sa-
nat Atölyesi Derneği üyeleri tarafından, 
sosyal sorumluluk kapsamında Luigi 
PIRANDELLO’ nun “Ağzı Çiçekli Adam” 
adlı oyun Konya Kapalı Cezaevinin oyun 
salonunda sahnelendi. 
Oyun sonunda konuşma yapan Ferhat Üstün 
Çınar Sanat Atölyesi Derneği olarak her za-
man oyunlarıyla mahkûmların yanında oldu-
ğunu ve gösterilen ilgiden dolayı çok mem-
nun olduklarını söyledi. Çınar Sanat Atölyesi 
Dernek Başkanı Adnan Alkan’ın verdiği bil-
giye göre “Komşu Köyün Delisi” adlı oyunu 
cezaevi salonunda daha önce mahkûmlara 
sergilemiştik.  Çok güzel tepkiler almıştık. 
Bizlerde üzerimize düşen bir görev olarak 
cezaevinde oyunlarımızı sergileyerek katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl çalışmakta oldu-
ğumuz diğer oyunları da ayda bir sergileyerek 
mahkûmlarımıza moral vermeye çalışacağız 
diyen Adnan Alkan yaptıkları işten büyük bir 
keyif aldıklarını sosyal sorumluluklarını yeri-
ne getirmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

AŞIRI SOĞUKLAR NEDENİYLE DÜDEN GÖLÜ DONDU
Konya’nın Kulu ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle Dü-
den Gölü, Küçük Göl ve Değirmenözü Deresi dondu.
Birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar hayatı olumsuz 
etkilerken, ilçe sınırları içinde bulunan ve yüzlerce kuş 
türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü, yanında bulu-
nan Küçük Göl ve Kulu’nun içinden geçen Değirme-
nözü Deresi buz tuttu. 8 santimetre kalınlığa kadar ula-
şan buz tabakası nedeniyle gölde barınan flamingo ve 
birçok kuş türü gölü terk ederken, yetkililer kuşların aç 
kalmaması için göl çevresine yem bırakıyor. İlçe genelinde soğuklar nedeniyle birçok çeşme 
donarken, bazı su sayaçlarının donma neticesi patladığı belirtildi.

ENGELSİZ KENT ÇALIŞMALARINA MEVKA’DAN HİBE
Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 
tarafından çağrısı yapılan Doğrudan Faaliyet 
Desteği hibe programı kapsamında “Engelsiz 
Kent: Mevlana Kültür Vadisinde Dezavantajlı 
Grupların Hayat Kalitesinin Artırımı Projesi” 
ile hibe almaya hak kazandı.
Hibe sözleşmesi, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Haşmet Okur ile MEVKA Ge-
nel Sekreteri Ahmet Akman tarafından imza-
landı. Proje, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülen “Engelsiz Kent Projesi’’ çerçevesinde, 
tarihi kent merkezi başta olmak üzere şehir mer-
kezindeki tüm kavşak, köprülü kavşak ve yaya 
geçitlerini, yoğun kullanılan kamu kurum ve ku-
ruluşlarını kapsıyor. Bu bölgelerde evrensel tasa-
rım ilkeleri çerçevesinde özürlülerin kullanımına 
yönelik iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla mini master planının hazırlanmasını amaçlayan 
proje, Engelsiz Kent Projesi’ne katkı sağlayarak, dezavantajlı gruplar için yapılacak tüm alt yapı 
çalışmalarına kaynaklık oluşturacak. Engellilere yönelik hizmet veren dernekler ile toplantılar 
yapılarak ihtiyaç analizlerinin de yapılacağı proje 3 aylık sürede tamamlanacak. Proje bedelinin 
yüzde 75’i MEVKA, yüzde 25’i Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
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MERAM’DA ANA BABA 
OKULU BAŞLADI
Konya’nın merkez Meram İlçe Beledi-
yesi ile Meram Rehberlik Araştırma 
Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Ana 
Baba Okulu’nun üçüncüsü başladı.
Okulun ilk gününe, Meram Belediye 
Başkan Yardımcısı Ali Uysal, Meram 
Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü 
Veli Koç ve 700 kursiyer katıldı. Me-
ram Rehberlik Araştırma Merkezi’yle 
3 yıldır güzel bir çalışma yürüttüklerini 
belirten Meram Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ali Uysal, “Ana Baba Okulu-3 
de bunlardan biridir. Halkımızın gös-
terdiği yoğun ilgi bu hizmetlerimizin ne 
kadar yararlı olduğunun bir ispatıdır. 
Benzer projelerimiz artarak devam 
edecek. Teveccühlerinden dolayı tüm 
vatandaşlarımıza teşekkür eder, 4 haf-
ta sürecek bu seminerlerden azami sevi-
yede istifade etmenizi dilerim” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK KELEBEKLER 
VADİSİ KONYA’DA YAPILIYOR
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tara-
fından yapılacak Türkiye’nin ilk suni Kelebekler 
Vadisi’nde yüzlerce çeşit kelebek, doğal ortamında 
gözlemlenebilecek. 
Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Al-
tay, projeyle ilgili Dede-
man Otel’de bir tanıtım 
toplantısı düzenlendi. 
Projenin Türkiye’de bir 
ilk olduğunu ve önemli bir proje olduğunu belirten Başkan 
Uğur İbrahim Altay, “Bir zamanlar molozların döküldüğü 
bu kötü bölge, yapacağımız bu projeyle Konya’nın yeni cazi-
be merkezi haline gelecek. Parkımız 385 bin metrekare alan 
üzerine kurulacak. Bu alanın 270 bin metrekaresi yeşil alan, 
105 bin metrekaresi sert zemin ve 10 bin metrekaresi havuz 
alanı oluşturacak. Bu parkımız 856 basketbol sahası ve 
54 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Parkımız, egzersiz 
alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları, oturma ve din-
lenme yerleri, büfeler, satış birimleri, sosyal yaşam alanları, 
kafeler, havuzlar, suni kızak pisti gibi donatılarla Konya’nın 
ve Selçuklu’nun yeni yaşam alanı haline gelecek” dedi. 

YEREL GAZETELER İNTERNET SİTELERİ İLE 
BİRLİKTE MARKA DEĞERLERİNİ YÜKSELTMELİ
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi 
Gazeteci Yazar Mustafa Arslan, yerel basının dönüşüp, yok olmamak için de-
ğişimi yakalaması gerektiğini söyledi. 
BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sa-
hipleri Temsilcisi Gazeteci Yazar Mustafa 
Arslan, haberleşme ve iletişimin insanlığın 
temel ihtiyaçları arasında yer aldığını hatır-
latarak, bu ihtiyaç varolduğu sürece gazete-
cilik mesleğinin de varolacağını vurguladı. 
Arslan, İHA’ya gazeteciliğin geleceği üze-
rine yürütülen tartışmaları değerlendirdi. 
Kağıt gazetelere 5, 20 en fazla 40 yıl ömür biçildiğine dikkat çeken Mustafa 
Arslan, tartışmalara farklı bir boyuttan yaklaşarak, “Nasıl ki televizyon, radyo 
ve gazeteleri yok etmemiş ise, internet haberciliği-sosyal medya da gazete ve tele-
vizyonları yok etmeyecektir. Burada sır, anılan mecraların yakın gelecekte hangi 
değişim ve dönüşümleri yaşayacağıdır. Kanaatim odur ki geleceğin medya düze-
ninde, deyim yerinde ise gazeteler süpermarket olmayacak, ancak iddia edildiği 
gibi mahalle bakkalı haline de gelmeyecektir. Gözden kaçırılmaması gereken 
nokta, fikir üretici ve kanaat oluşturucu niteliklerini koruyacak olmalarıdır. Ka-
muoyu oluşturucu etkileri azalırken, ışık ve ışıltı üretici özellikleri devam edecek-
tir. Matbaanın çıkışı ile işlerini kaybeden hattatlara dönmemek için gazetelerin 
geleceği okuması ve değişimi yakalaması gerekir” dedi. 

İNŞAAT KAZISINDAN ROMA MEZARLARI ÇIKTI
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde inşaat için 
temel kazısı sırasında Roma Dönemi’ne ait oldu-
ğu tahmin edilen mezarlar çıktı. 
Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Mümtaz Koru 
Sokak’ta eski bir bina yıkılarak, yerine yeni bina yapıl-
ması için çalışma başlatıldı. Temel kazısı sırasında me-
zara benzeyen çukurlar ortaya çıktı. Konya Müze Mü-
dürlüğü yetkilileri, mezarların çıktığı inşaata gelerek 
inceleme yaptı. Yapılan incelemede mezarların Roma 
Dönemi’ne ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Mezarların birinden gözyaşı şişesi çık-
ması yetkililerin tahminlerini güçlendirirken, olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE AR-GE DESTEKLERİ ANLATILDI
Selçuk ve Mevlana Üniversitesi öğretim üyele-
rine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ‘Akademik Ar-Ge 
Destekleri’ konulu tanıtım toplantısı yapıldı. 
Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’ndeki toplantıya, SÜ Rektörü Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel, Mevlana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahat-
tin Adam, Konya Teknokent Yönetimi Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Fatih Botsalı, TÜBİTAK ARDEB Başkan Ve-
kili Doç. Dr. Necati Demir, TBAG Bilimsel Programlar 
Başuzmanı Doç. Dr. Cengiz Arıcı, TÜBİTAK BİDEB 
Başkanvekili Dr. Harun Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK ARDEB Başkan 
Vekili Doç. Dr. Necati Demir, geçen yıl başlattıkları projeyle Türkiye’nin 81 ilini ziyaret etmeye 
başladıklarını belirterek, “Bu ziyaretlerle amacımız TÜBİTAK destek programlarını tanıtmaktır. 
Ama her şeyden önce öğretim üyeleriyle bir araya gelmektir. Üniversiteler ile aramızda köprü kura-
rak TÜBİTAK’a karşı eğer varsa önyargıları ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.
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GOLDA VE MELDA’YA 
HELAL GIDA SERTİFİKASI 
Kombassan Holding şirketlerinden 
KOMGIDA A.Ş. Golda ve Melda marka-
larıyla ürettiği ürünler için “Helal Gıda 
Sertifikası” almaya hak kazandı.
Kombassan Holding şirketlerinden KOM-
GIDA A.Ş. Golda ve Melda markalarıyla 
ürettiği ürünler için “Helal Gıda Sertifikası” 
almaya hak kazandı. Aralık Ayı içerisinde 
Uluslararası Helal Konseyi tarafından akre-
dite edilmiş GİMDES-Helal Gıda ve Helal 
Sertifikalama, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 
Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırma-
ları Derneğince denetlenen KOMGIDA 
A.Ş., makarna, un, irmik ve bakliyat fabrika-
ları için “Helal Gıda Sertifikası” aldı.

KOP’DA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ÇALIŞMALARI
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Ba-
baoğlu, arazi toplulaştırmasına önem verdiklerini belirterek, ilgi-
li kurumlarında katılımıyla bir komisyon kurulduğunu söyledi.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Babaoğlu yaptığı 
yazılı açıklamada, görev alanlarına giren Aksaray, Karaman, Konya 
ve Niğde illerinde su kaynaklarının etkin kullanılabilmesi için gerekli 
altyapının oluşmasına çalıştıklarını, bunun içinde Arazi Toplulaştır-
ması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri’ne (TİGH) önem verdikle-
rini kaydetti. Toplulaştırma ile dağınık arazilerin birleştirilip düzgün 
boyutlu parseller oluşturulduğunu, TİGH ile de yol, tesviye, rüzgar 
perdesi, drenaj ve sulama yatırımları yapıldığını ifade eden Babaoğlu, “Ülkemizde bu iki faaliyetin 
bir arada ve koordine şekilde gerçekleştirilmesinde bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi tarımda rekabetçiliğin arttırılabilmesi için bu iki faaliyetin bir arada ve koordine 
şekilde yürütülmesinin önemine inanmakta ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir’’ dedi.

KTO’DA 2012 BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Konya Ticaret Odası’nda (KTO) 2011 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 
2012 yılı oda bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında 2011 
faaliyet raporu ve 2012 yılı programı hakkında bilgi verdi. 2011 
yılının ekonomik gelişmelerini değerlendiren Başkan Öztürk, 
uluslararası piyasalarda 2011’in ikinci yarısından itibaren görülen 
gerilemenin 2012’de küresel durgunluğa yol açacağını belirtti. Bu 
gelişmeler çerçevesinde, Konya’nın 2012 hedefleri doğrultusun-
da oda bütçesinin hazırlandığını ifade eden Öztürk, “Şehrimizin 
dış ticaretinde Avrupa Birliği, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ilk sı-
ralarda yer almaktadır. 2011’de AB’de görülen ekonomik yavaş-
lama diğer taraftan başta Suriye olmak üzere diğer Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yaşanılan sıkın-
tılara rağmen Konya ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artırmıştır. Bu performansla 
devam edersek 2023 yılında 15 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşacağız. Şehrimizin bu ekono-
mik potansiyelini değerlendirmemiz açısından, küresel ekonomik gelişmelere karşı üyelerimizi daha 
iyi yönlendirmemiz gerekmektedir. 2012 bütçemizi bu doğrultuda oluşturduk. Bütçe kalemlerimizde 
yer alan dış ticaret ile ilgili belgelerde alınan ücretlerde indirime gidildi. 2012’de artan ekonomik risk-
lere karşı üye aidatlarında ve diğer belge ücretlerinde de artış uygulanmadı” şeklinde konuştu.
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KONYA’DA 211 BİN KİŞİ GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI ÇATISI ALTINA GEÇTİ 
Konya Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) İl Müdürü Cem Dinç, Konya’da 
yeşil kartlı ve hiçbir sağlık güvencesi 
olmayan 211 bin kişinin 1 Ocak’tan 
itibaren Genel Sağlık Sigortası kap-
ması altına alındığını söyledi.
Konya SGK İl Müdürlüğü’ne atanan 
Cem Dinç, düzenlediği toplantıda 
basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
SGK’nın yeni düzenlemelerle nüfu-
sun yüzde 100’üne hitap eder hale 
geldiğini belirten Dinç, “Yeni düzen-
lemelerle yeşil kartlıların da bize dev-
riyle nüfusun tamamına hitap eder 
hale geldik. Hatta 1 kişiye 1’den fazla hizmet götürmek zorundayız. Bu da 
ne kadar büyük bir yükün altına girdiğimizin göstergesidir. Bu hizmetlerin 
sunulmasında bizim kadar vatandaşların bilinçli olması da önemli bir konu. 
Bu konuda da basına büyük görev düşüyor. Sizlerle güzel bir işbirliği sağla-
yarak vatandaşa daha iyi hizmet sunmayı amaç edindik” dedi.

KONYA İL KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Konya İl Koordinasyon Ku-
rulu 2012 yılı ilk toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
2011 yılı yatırımlarının son 
durumu değerlendirildi.
Konya İl Genel Meclis Top-
lantı Salonu’nda düzenlenen 
toplantıya Konya Valisi Aydın Nezih Doğan başkanlık etti. 
2011 yılı yatırım programında toplam bin 959 adet yatırım 
projesi bulunduğunu belirten Vali Aydın Nezih Doğan, bu 
yatırımların 7 milyar 451 milyon liralık bedele mal olduğunu, 
2011 yılı toplam ödeneğinin ise 1 milyar 795 milyon lira oldu-
ğunu dile getirdi. Yıl içinde bu ödeneklerin 1 milyar 194 mil-
yon lirası olan yüzde 67’lik kısmının nakdi gerçekleşmesinin 
sağlandığını da ifade eden Vali Doğan, “Bin 959 projeden bin 
351 adedi bitirilmiş, 358 adedi üzerinde çalışmalar sürmekte, 
79 adedi ihale aşamasında iken 207 adedine ise başlanama-
mıştır. Başlanamama nedenleri arasında; programın yıl için-
de revize edilmesi ve ödenek yetersizliği başta geliyor” dedi.

KADEM, HUZURLU AİLE YAPISININ 
OLUŞMASINA KATKI SAĞLIYOR
Konya Büyükşehir Belediye-
si Aile Destek Merkezi (KA-
DEM), 2011 yılında 2 bin 591 
kişiye destek hizmeti verdi.
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Tarihi 
Konya evinde hizmet veren Aile 
Destek Merkezi’nin halk sağlığı 
uzmanı, sosyolog, psikolog ve uzmanlarla ailelere sosyal des-
tek verdiğini söyledi. KADEM’in aile yapısının korunmasına 
yönelik çalışmalarla önemli bir sorumluluğu yerine getirdi-
ğini kaydeden Başkan Akyürek, verilen en önemli hizmetin 
parçalanmaya doğru giden ailelerin parçalanmasını önlemek 
olduğunu ifade etti. Parçalanmış ailelerde özellikle çocukların 
sıkıntı yaşadığını, sorunlu ailelerle ilgili psikolojik danışmanlık 
ve destek hizmetinin seminerler, birebir görüşme, telefon ve 
e-mail yoluyla danışmanlık olarak devam ettiğini vurguladı. 

HAYRETTİN HORANTA MANGAL’DAYDI
13 Ocak 2012’de Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle 
buluşan Hayrettin yaptığı stand-up’la büyük ilgi topladı.
Konya Vizyon Dergisi sponsorluğunda Konya’ya gelen Hay-
rettin Horanta Mangal’daydı. Sevilen showman gösteri öncesi 
Vizyon Dergisi ekibiyle buluşarak Konya’nın Lezzet markası 
Horanta’da soluklandı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 
showman gösteri öncesi tüm ekibiyle Horanta Mangal’da man-
gal keyfini doyasıya yaşadı. Ünlü showman Hayrettin, Horanta 
Mangal’da gördüğü ilgi ve servisten fazlasıyla memnun kaldı. 
Firma sahibi Tuğrul Özdemiray’a teşekkür eden Hayrettin, 
Konya’yı tekrar ziyaret edeceğini ve Horanta’da mangal keyfini 
en kısa zamanda yineleyeceğini söyledi. 

AUDİ & RIXOS KONYA I. SQUASH 
TURNUVASI GERÇEKLEŞTİ
Attarlar Audi’nin sponsorluğunda ger-
çekleştirilen I.Squash Turnuvası, 14 - 15 
Ocak 2012 tarihleri arasında Rixos Konya 
Sağlık Kulübü’nde gerçekleştirildi. 
Rixos Konya ve Audi, bu yıl ilki düzenlenen 
Squash Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. 
Milli Squash Takım Antrenörü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Kaptan Kaygan’ın konuk ol-
duğu Rixos Konya & Audi Squash Turnu-
vası, Rixos Konya Sağlık Kulübü üyelerinin 
yanı Squash meraklıları da katıldığı etkinlik, 
turnuva kazanma azmi ile çekişmeli maçlara 
ev sahipliği yaptı. Turnuva sonunda birinci 
olan İsmail Kara’ya Rixos Premium Belek’te 
2 kişilik hafta sonu tatili, ikinci olan Kürşat Turgut’ta Rixos Konya Sağlık 
Kulübü’ne 1 yıllık üyeliği, üçüncü olan Osman Hekimoğlu’na ise Rixos 
Konya’da hafta sonu 2 kişilik konaklama hediye edildi.
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HACETTEPE DERSHANESİNDEN 
KONYA’YA TEŞEKKÜRLER
Hacettepe Dershanesi tarafından 15 Ocak 2012 ta-
rihinde yapılan Hacettepe Seçme Sınavına(HSS) 
yoğun katılım oldu. Hacettepe Dershanesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hamza Kaynar gösterilen 
ilgiden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, 
Konya halkına teşekkür etti.
Hacettepe Dershanesi tarafından 15 Ocak 2012 
Pazar günü yapılan Hacettepe Seçme Sınavı(HSS) 
4257 öğrencinin katılımıyla Konya Anadolu Lisesin-
de gerçekleştirildi. Hacettepe Dershanesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hamza Kaynar gösterilen ilgiden 
oldukça memnun kaldıklarını belirterek, Konya-
lı vatandaşlara teşekkür etti. Kaynar, “Pazar günü 
yaptığımız Konya geneli deneme sınavımızda yoğun 
yağışa rağmen son derece düzenli, disiplinli bir sınav 
ortamı sağlandığını gördüm. Bu nedenle sınava katı-
lan öğrencilerimiz ve onlara refakat eden velilerimize 
olduğu gibi, bu düzenin sağlanmasında görev alan 
personelimize de teşekkür ediyorum.” dedi. Kaynar 
ayrıca konuşmasına “Seçme sınavımız için dershane-
mize Konya genelinde 4257 öğrenci müracat etmiş 
olup söz verdiğimiz gibi sonuçları 24 saat içerisinde 
açıklayacağız. Açıklanan sonuçlar doğrultusunda 
öğrencilerimiz 20 Şubat’a kadar dershanemize baş-
vurarak kazandığı ödülleri alabilirler.” diye ekledi.

KULU GÖKGÖL’DEKİ KUŞ TÜRLERİ KORUMA 
ALTINA ALINACAK
Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Kozan-
lı beldesinde bulunan ve yüzlerce kuş 
türüne ev sahipliği yapan Gökgöl’e 
gelen kuşların avlanması yasaklana-
rak koruma altına alınacak.
Kulu Kaymakamı Ayhan Işık ve Ko-
zanlı Belediye Başkanı Tahsin Başoda, 
bölgede bazı avcıların göldeki kuşları avladığı bilgisi üzerine göle gelerek inceleme-
lerde bulundu. Doğal güzelliği ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapması nedeniyle 
Gökgöl’e ayrı bir önem verildiğinin altını çizen Kaymakam Ayhan Işık, bölgenin 
turizme kazandırılması için bir dizi çalışma yapacaklarını ve bölgeyi avlanmaya ya-
sak bölge ilan ederek mevcut kuş türlerini koruma altına alacaklarını dile getirdi. 
Işık, bölgenin mesire ve piknik yeri olarak kullanılmasının sağlanacağını ve kuş me-
raklıları için tesisler kurulacağını da sözlerine ekledi.

KONYA’DA YABAN HAYVANLARINA YEM 
BIRAKILIYOR
Konya’nın Derebucak 
ilçesinde kar nedeniyle 
yiyecek bulamayan ya-
bani hayvanlar için do-
ğaya yem bırakılıyor.
Bir haftadır süren kar 
yağışı nedeniyle beyaz 
bir örtüyle kaplanan De-
rebucak ilçesi kırsalında 
yabani hayvanların aç 
kalmaması için Beyşehir 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Mühendisliği ile Derebucak Belediyesi ekipleri, hazırladıkları yemleri do-
ğaya bırakıyor. Son 10 yılın en fazla kar yağışıyla karşılaşıldığını dile getiren yetkili-
ler, yemlemenin aralıklarla devam edeceğini belirtti.
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K onya’nın ilk ve tek Düğün Festivali, 30- 31 Mart- 1Nisan tarihlerinde 
Konyalı ile buluşuyor. Konya Düğün Dergisi- Medya F Group ve De-
deman Otel işbirliğinde gerçekleştirilecek olan festivalde Konya’nın 

dev markaları tek çatı altında buluşacak. Düğün Fest sektördeki yenilikleri 
takip etme fırsatı sunarken aynı zamanda yapılacak etkinlik ve showlarla da 
keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak. Sektördeki tüm yeniliklerin sergilene-
ceği Düğün Fest, evlilik hazırlığı yapan çiftlere A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını 
farklı adresler dolaşmadan tek bir noktadan temin etme ve güvenli alışveriş 
yapma şansı sunacak. Sektörün tüm firmalarının bir arada bulunmasının 
avantajı ile yeni evlenecek çiftler yeni yuvalarını kurarken pek çok alternati-
fi değerlendirme ve kampanyalar hakkında bilgi edinme şansı elde ederken 
Düğün Fest’e özel promosyonlardan da faydalanmış olacaklar. Düğün Fest, 
gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan organizasyona, mobilyadan aksesuara, 
düğün mekânından pastaya kadar pek çok konuda fikir alabileceğiniz, yeni-
likleri takip edebileceğiniz, güvenle alışveriş yapabileceğiniz, evlilik hazırlığı 
döneminizde kılavuzunuz olacak bir festival.



KONYAVİZYON/OCAK 2012 41

ADVERTORIAL



KONYAVİZYON/OCAK 201242

VİZYON TARİH

ÂTEŞBÂZ TÜRBE 
VE ZAVİYESİ

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

teşle oynayan anlamına gelen Âteşbâz adı ona Mevlâna tarafından verilmiştir. Bu-
nunla ilgili menkıbeye göre; Dergâhta odun biter. Bunu haber alan Mevlâna İzzeddin 
oğlu Yusuf ’a “kazanın altına ayaklarını sokarak kazanı kaynat” deyince ayakla-

rını kazanın altına sokar. Parmaklarından çıkan alevle yemeği yapar. Bundan sonra kendisine 
Âteşbâz-ı Veli denir. Mevlevilikte Âteşbâz-ı Veli makamı vardı. Ona büyük saygı gösterilirdi.
Âteşbâz Zaviyesi: Meram’da Aşkan yöresinde, Meram İhtisas Hastanesi’nin doğusunda, 
türbe ile birlikte bir avlu içindedir. Zaviyenin ilk kurucusu, Sultan Veled kızı Ârife Şeref ’in 
oğlu Muzafferüddin Ahmet Paşa torunlarından Çelebi Abdüssamed’dir. Sakıp Dede’nin 
ifadesinden, çok sık meydana gelen seller yüzünden, inşasından kısa bir süre sonra, türbe dı-
şındaki bölümlerin harap olduğu anlaşılmaktadır. 1315/1897’deki onarımdan önce, zaviye 
gibi türbe de harap bir vaziyetteydi.

Ateşbâz Zaviyesi adını Ateşbâz-ı Veli’den almıştır. Ateşbâz-ı Veli’nin 
esas adı İzzeddin oğlu Yusuf’tur. Mevlâna’nın babası Baheddin 
Veled’le Horasan’dan geldiği ve Konya’ya yerleştiği bilinmektedir. 

FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR | OĞUZHAN PEHLİVAN
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Bugünkü avlu kapısının solunda yer 
alan zaviye, çatı örtülü kerpiç bir bina 
olup 1315/1897’de Postnişin Vahid 
Çelebi tarafından inşa ettirilmiştir. Bod-
rumlu olup, biri küçük, diğeri büyük iki 
odası bulunmaktadır.
Âteşbâz Türbesi: Selçuklu türbe mi-
marisinin tipik özelliklerini taşıyan 
Âteşbâz Türbesi, avlu girişinin sağın-
dadır. Arapça kitabesi 684/1285 tarihli 
olup türbe, Âteşbâz Veli İzzeddin oğlu 

Şemseddin Yusuf ’a aittir. Dıştan kare 
temel üzerinde sekiz yüzlüdür. Üstü 
ehrami bir külahla örtülüdür. Duvar-
ları kesme taş, ehrami külah kısmı ise 
tuğladır. Mahzeni cenazelik olup üst 
katı ibâdet yeridir. Âteşbâz Veli’ye 
ait ahşap sandukanın altında kitabeli 
bir mermer sanduka vardır. Üzerinde 
Âyetü’l-Kürsî ve Bakara suresinden 
ayetlerle, Âteşbâz Veli’nin 684’te vefa-
tını gösteren yazılar bulunmaktadır.
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İKAD’ın Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek 
programına sundukları projenin kabul edilmesiyle 
uygulanan programda eğitmen Arzu Özyol, Kon-

ya Hilton Otel’de katılımcılara iki hafta sonu toplam 4 tam 
günlük kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimi verdi. Program 
hakkında bilgi veren Konya İş Kadınları Derneği Başkanı Işın 
SUVARIKLI, ‘kadınlarımızın iş hayatında başarılı olmaları ge-
rekmektedir,’ diyerek şunları ilave etti:
“Kadınların İş Dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak, kadın gi-
rişimci sayısını arttırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek 
amacıyla kurduğumuz derneğimiz tarafından organize edilen kadın-
ların iş yaşamında başarılı olmaları için kişisel gelişim ve girişimcilik 
eğitim programlarını uygulamaya başladık. Kadınlarımızın iş haya-
tında pasif olmaktan çıkıp aktif olarak bulunması, karar mekaniz-
malarında yer alması en büyük arzumuzdur. Kadın girişimcilerimiz 
kendilerine sağlanan özgüvenle ülke ekonomisine büyük katkılar sağ-
layacaktır. Programımıza Konyalı iş kadınlarının ilgisi bizi son derece 
mutlu etmiştir. Bundan sonra da kadınlarımızın iş hayatında söz sa-
hibi olmaları için gereken programlarımız devam edecektir. MEVKA 
ve ABİGEM’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.”

Konya İş Kadınları Derneği, üyelerine yö-
nelik kişisel gelişim ve girişimcilik eğitim 
programları uygulamaya başladı. 

KONYALI 
İŞ KADINLARINA 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

FOTOĞRAF: OĞUZHAN PEHLİVAN
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lk’i 1988 yılında gerçekleştirilen Gençlik Şurası’nın 
ikincisinin önümüzdeki yıl Mayıs ayında gerçekleşti-
rilmesi planlanmakta. Şuraya ön hazırlık çalışmaları 
kapsamında Türkiye genelinde toplam 16 ilde Böl-
gesel Çalıştaylar gerçekleştirilecek. Konu ile ilgili İl 

Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Ömer Ersöz ile görüştük.

Bölgesel Gençlik Çalıştayının amacı nedir?
Bölgesel Gençlik Çalıştayının amacı Mayıs 2012 ayında Ankara’da 
yapılması planlanan Gençlik Şurasına ön hazırlık niteliği taşımak-
tadır. Bölge toplantılarının ardından çıkacak olan öneriler ve be-
lirlenen temsilciler Ankara’ya iletilecek. Kısaca çalıştayın amacı; 
gençliği geleceğe hazırlayacak politikaları belirlemek.

Bölgesel Gençlik Çalıştayına kimler katılacak?
Çalıştaya Konya, Afyon, Aksaray, Karaman, Çankırı ve Kırıkkale 
illerinden katılım olacaktır. Tüm bu illerin Üniversite temsilcileri, 
Belediye temsilcileri, İl Milli Eğitim temsilcileri, Gençlik Hizmetle-
ri ve İl Spor Müdürleri, Gençlik Merkezlerinden sorumlu Şube Mü-
dürleri, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi, İl Müftülüğü temsilcisi. Ve 
konumuz gençler olduğu için tabi ki 
genç temsilcilerimiz,  Kredi ve Yurtlar 
Kurumunda kalan kız ve erkek öğren-
ci, Gençlik ve İzcilik Kulübü temsilci-
leri, TBMM’de grubu bulunan siyasi 
partileri, İş-kur İl Müdürlüğü temsil-
cisi, Yerel Medya Temsilcileri, Yerel 
Medya Meslek örgütleri çalıştaya ka-
tılacak olan kurum ve kişiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2012 Mayıs ayında düzenlenmesi 
planlanan Gençlik Şurası’na ön hazırlık amacıyla Konya’da 18-19 
Şubat tarihlerinde, iki gün süreli Bölgesel Gençlik Çalıştayı yapılacak.  

KONYA’DA BÖLGESEL 
GENÇLİK ÇALIŞTAYI

RÖPORTAJ: SEYCAN ÇAKIR
FOTOĞRAF: ELİF MUT
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Katılımcılar için belirlenen 
koşullar neler? Bu katılımcılar 
nasıl belirlendi? 
Katılımcıların seçimini, temsil ettiği ku-
rum belirliyor. Çalıştayın konusu genç-
lik olması dolayısı ile Gençlik alanında 
çalışma yapan kişilerin seçilmesine dik-
kat ediliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğümüzün kurumlara gönder-
miş olduğu katılımcı formunu doldura-
rak çalıştaya katılımı sağlanıyor.  

Çalıştaya katkıda sağlamak 
isteyenler fikir ve öneride 
bulunabilirler mi? 
Bölgesel Gençlik Çalıştayının amacının, 
yapılacak olan Gençlik Şurasına ön ha-
zırlık olması sebebiyle katılımcılar fikir 
ve öneride buluna bilirler. Her katılım-
cı ilgi alanları ile ilgili Bakanlığımızca 
belirlenen Gençliğin Altyapısı, Sosyal 
Hayatta Gençlik, Sağlık, Spor ve Çevre, 
Etik ve İnsani Değerler ve Demokrasi ve 
Katılım Bilinci konu başlık toplantılarda 
birine katılarak kendi fikirlerini ve öne-
rilerini paylaşabilirler. 

Yapılacak olan çalıştay için 
nasıl bir ön hazırlık yapıldı? 
Öncelikle İlimizden Çalıştaya katılacak 
kişi ve kurumların belirlenmesi için ge-
rekli yazışmalar yapıldı. Çalıştayın bölge-
sel olması sebebi ile il dışından da çalıştay 
için ilimize gelecek olanların çalıştay sü-
resince konaklama yerleri hazırlandı. Ça-
lıştayın tüm halkımıza duyurulması için 
afiş, broşör ve pankart hazırlandı, tanıtım 
çalışmaları yapıldı. İlimizde gerçekleşe-
cek olan çalıştaya katılacak kişilere veril-
mek üzere ilimizi simgeleyen hediyeler 
hazırlandı. Toplantıların yapılacağı top-
lantı salonları yerinde görüldü ve toplantı 
salonları hazırlandı. 

Bu çalışma ile gençlerin 
hangi sorunlarının çözümü 
hedeflenmekte? 
Üniversite ve orta öğrenim gençliğinin so-
runlarına çözüm önerileri sunmak, dünya 
gençliği ile ortak çalışmalar kapsamında 
uluslararası arenada gençliğimizin reka-
bet gücünü artırmak en önemli hedefleri-
mizden. Bunun yanı sıra gençlerin zararlı 
alışkanlardan korunması tedbirleri almak, 
gençler arasında çevre ve bilinç duyarlılığı 
arttırmak, gençlerin serbest zamanın de-
ğerlendirilmesi faaliyetleri düzenlemek, 
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
artırmaya yönelik tedbirler almak. Genç-
ler arasında iletişim, internet ve sosyal 
medyanın sağlıklı kullanılması için gerekli 
tedbirler almak. Sosyal hayatta gençlerin 
karar alma mekanizmalarına katılımlarını 
sağlanmak, gençlerin toplumsal yaşamın 
her alanına katılması ve yerel yönetimler-
de aktif olarak görev almalarını sağlamak.
Ömer Bey, Konya Vizyon Dergisi olarak 
yoğun temponuzun arasında bize za-
man ayırarak sorularımızı yanıtladığı-
nız için teşekkür ediyoruz.

Gençler arasında 
iletişim, internet ve 

sosyal medyanın sağlıklı 
kullanılması için gerekli 

tedbirler almak 
hedeflerimiz arasında.
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Konyaspor, 2010 yılında geçirdiği trafik 
kazasında felç kalan Norveçli oyuncusu 
Branimir Poljac’a gösterdiği vefa nede-
niyle Dünya Fair Play ödülüne layık gö-
rülmenin mutluluğunu yaşadı. Böylesine 
önemli ve anlamlı bir ödülün Konyaspor 

Kulübü’ne layık görülmesi Konyalı olarak bizleri gururlandırdı.

Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 
şehrimi tanıyorum projesi Konyamız için büyük 
önem taşımaktadır. Konya’nın tarihi değerlerini 
gelecek nesille aktarmak ve kültürümüzü daha 

geniş kitlelere ulaştırmak için bu proje önemli bir rolü üstlenmiş 
durumda. 2011 yılında başlatılan ve devam eden ‘Şehrimi Tanı-
yorum’ projesine hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi.  Projenin 
amacı Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, şehrin 
turizmini canlandırmak ve gönüllü tanıtım elçileri kazanmak.

Konya her yıl çıtasını daha da yükseğe taşıyan 
bir fuara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 9.su ger-
çekleşen Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarı yoğun bir ilgi ve takdir gördü. Eski yıllara 
nazaran bu yıl hem katılımcı firmalar açısından 

hem de ziyaretçiler açısından ilgi’nin artması gözden kaçmadı. 

2011’E GENİŞ AÇI
Yeni bir yıla girdik, yeni umutlar yeni hayaller…
Her yeni yılda olduğu gibi 2012’ye de 
kendimizle, şehrimizle, ülkemizle ilgili 
pek çok dilekte bulunarak girdik. 
Peki, 2011 yılı Konya’mız için nasıl 
geçti? Yeniliklerle, ilklerle ve 
unutamadıklarımızla işte size 
geçtiğimiz yıl kentimizde 
yaşananların kısa bir hatırlatması. 
Mutlu yıllar… 

Konya 2011 yılına yeni bir üniversite ile merhaba dedi. 
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nin resmi açılış 
törenine, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Milli Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mus-
tafa Demir, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Karaman Valisi 
Süleyman Kahraman, AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnü Tuna, Ali Öztürk, Mustafa Kabakcı, 
Özkan Öksüz, Ayşe Türkmenoğlu, Hasan Angı, Abdullah Çetinkaya, Sami Güçlü, Orhan Erdem, 
Harun Tüfekçi, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Faruk Bal, CHP Konya Mil-
letvekili Atilla Kart, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.

Seçkin bir bilim adamı ve usta bir siyasetçi olan Erbakan 1926 yılında 
Sinop’ta dünyaya geldi. Konya bağımsız milletvekili olarak siyasete başladı 
ve başkanlığa kadar yükseldi. Konya’dan bağımsız aday olan Erbakan iki mil-
letvekili seçilecek sayıda oy alarak milletvekili oldu. Ardından Milli Nizam 
Partisi’ni kurdu. Ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan laikliğe aykırı bulunarak kapatıldı. Koalisyon hükümetlerine Başbakan 
Yardımcılığı ve Başbakan olan Necmettin Erbakan, ‘Siyasal İslam’ gerçeğini 
Türk Çok partili demokrasisine kabul ettiren çok önemli bir siyasetçidir.

Bir süredir tedavi gören Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi, Mart ayında 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi Kapu Camii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından Üçler Mezarlığında toprağa verildi. Ömrünü İslama adayan 
Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi, 1925 yılında Konya’da doğdu.  Konya’nın 
Meşhur hoca efendilerinden Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hoca’dan Hadis 
dersleri aldı. Hayran olduğu Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinden de 
manevi ders alan Tahir Büyükkörükçü, askerlik dönüşü eski garaj civarındaki 
Boncuk Camii’nde imamlığa başladı. Çeşitli camilerde verdiği vaazlara ilgi her 
geçen gün arttı. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ahmed Hamdi Akseki’nin 
Konya’ya gelişinde vaazını dinlediği Tahir Hoca, prosedür gereği yapılan bir 
imtihanla 1951 yılında Konya merkez vaizliğine tayin edildi. 1965 yılında Konya müftüsü oldu. 
Yedi yıla yakın devam eden müftülük döneminden sonra kendi arzusu ile tekrar kısa bir süre vaizlik 
yaptı ve 1973 yılında emekliye ayrıldı. 1977 yılında Milli Selamet Partisi’nden Konya milletvekili 
olarak Meclis’e girdi.12 Eylül darbesinde tutuklandı;  ‘İslamî  esaslara dönülmesini ve İslamî  devlet 
kurulmasını  istediği’  iddiasıyla askeri mahkemece yargılanarak,  11 ay cezaevinde kaldı. 

KARATAY ÜNİVERSİTESİ AÇILDI

TÜRK SİYASETİ MİHENK TAŞLARINDAN BİRİNİ DAHA KAYBETTİ

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ  HOCAEFENDİ,  86 YAŞINDA VEFAT ETTİ

DÜNYA FAİR PLAY ÖDÜLÜ KONYASPOR’UN

ŞEHRİMİ TANIYORUM

KONYA TARIM FUARI

KONU: SEYCAN ÇAKIR
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Geçtiğimiz yıl 4.sü gerçekleşen ‘Uluslar Arası Türkçe Tiyatro Ya-
pan Ülkeler Festivali’ Nisan ayında gerçekleşti. Festival bir şenlik 
havasında ve Konyalının yoğun ilgisi ile kutlandı.  Devlet Tiyatrosu 
Müdürü Tomris Çetinel’in bizlere aktardığı bir Kazak oyuncunun 

sözleri hafızamızdan silinmedi: “Biz Ata yurttayız, siz Anayurttasınız. Ata yurttan gelip Ana-
yurda oturdunuz. Biz de ata yurttan buraya yani sizin Anayurdunuza ziyarete geldik.”

Tarıma dayalı sanayide Türkiye modeli yaratan Konya Şeker’in iştiraki 
PANAGRO Tarım ve Hayvancılık Ltd Şti’nin 203 milyon liralık yatı-
rımla Konya’nın Meram ilçesinde inşasına başladığı Süt-Et Entegre Gıda 
Kompleksi’nin temeli, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı tö-
renle atıldı. Bu yılın ilk yarısında hizmete girecek olan tesis, aynı kampus için-
de üretim yapan dünyanın en büyük et-süt entegre tesisi olma özelliği taşıyor.

Türkçe Öğretimi Derneği tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen 
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları’nın Konya ayağı, 20 ülkeden 57 
yabancı çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Konya Atatürk Stadı’nda 

düzenlenen şölene Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 
AK Parti Konya Milletvekilleri İlhan Yerlikaya, Mustafa Kabakçı, Mustafa Baloğlu, Kerim 
Özkul, Ayşe Türkmenoğlu ve Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, üniversite rektörleri ve çok sayıda Konyalı katıldı. Şenlikte Afganistan, Irak, Azer-
baycan, Moldova, Endonezya, Kazakistan, Bangladeş ve Afrika ülkelerinden gelen öğrenci-
ler, söyledikleri Türkçe şarkılar ve şiirlerle izleyenlere hoş dakikalar yaşattı.

Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya’da her 10 kişiden 7’sinin 
şişman olduğunun tespit edildiğini belirterek, Türkiye’deki illerin kilo ortalaması-
nın 86,66 olduğunu, Konya’nın 95,33 kilo ortalaması ile birinci sırada yer aldığını 
söyledi. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar 
Prevalans Çalışması-II (TURDEP) sonuçlarına göre İç Anadolu Bölgesi’nde er-

keklerin yüzde 16,6’sının, kadınların da yüzde 70,9’unun şişman olduğu ortaya çıktı.

Konya- Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, çok sayıda bürokrat ve sivil toplum temsilcilerinin 
katılımıyla ilk seferi için Konya’ya hareket etti. Yapımı 4 yıl 8 ayda 
tamamlanan Konya- Ankara Yüksek Hızlı Treni Başbakan Erdoğan, 

eşi Emine Erdoğan ile birlikte bakanlar, parti yöneticileri, üst düzey bürokratlar ve sivil top-
lum kuruluşları ve medya temsilcileriyle ilk seferini gerçekleştirdi. 

Anadolu’ya şükran buluşmalarının ikincisi, kuruluşu özenle süren Son-
suz Şükran Köyü’nde gerçekleşti. Kalıcı sanat kurumları oluşturarak, öz-
gün sanat eserleri ile bezenerek, Çavuş Kasabası nezdinde Anadolu, kül-
türünü yeniden diriltmenin ve dünya ile paylaşmanın onurunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, bir dizi ziyaret ve prog-
rama katılmak üzere Konya’ya geldi. Hayrünnisa Gül’ü AK Parti Konya Millet-
vekili Gülay Samancı, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan’ın eşi Hatice Doğan ile 
bürokrat eşleri karşıladı. Karşılamanın ardından Hayrünnisa Gül, beraberinde-
kilerle Mevlana Müzesi’ne gelerek müzeyi ziyaret etti.

Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün deste-
ğinde Konya Valiliğince, bu yıl ilki gerçek-
leşen “1. Uluslararası Rumi Çocuk Oyun-
ları” 20-23 Nisan 2011 tarihleri arasında 
kutlandı. Oyunlar Atletizm, Bisiklet, Halter, 
Satranç, Ritmik Cimnastik, Taekwondo, ve 
Karate branşları olmak üzere 7 branşta organize edildi. I.Uluslararası 
Rumi çocuk oyunlarına 20 ülkeden katılan tüm konuk ve sporcular 
Atatürk Stadyumunda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı geçiş törenlerine katılarak, törenlerin ardından Valilik 
Konağı’nda ilimiz okullarından da katılan öğrencilerle kaynaştılar. 

Konya Ticaret Borsası tarafından yapımı tamam-
lanan Elektronik Satış Salonu, Dışişleri Bakanımız 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun başlangıç gon-
gunu çalmasıyla hizmete açıldı. Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Muhammet Uğur Kaleli, 1912 yılında kuru-
lan KTB’nin bölge ve ülkenin tarımsal kalkınmasında 
öncü olduğunu söyledi. Elektronik satış salonunu 
açarak attıkları bu adımın kendilerini dünyaya enteg-
re edeceğini dile getiren Kaleli, bölgenin ve ülkenin sosyo ekono-
mik gelişimine büyük katkı sağlayacaklarını kaydetti. 

2011’de bir seçim maratonu daha sona 
erdi. Türkiye genelinde yüzde 49,9 oy 
oranına ulaşan Ak Parti, Konya’da 
ise yüzde 69,6 oy oranıyla açık ara 

önde çıktı. Konya’nın payına düşen 14 milletvekilinden 11’i Ak 
Parti’den, 2’si MHP’den, 1’i ise CHP’den seçildi. Seçim sonuç-
larına göre barajı geçen Ak Parti, CHP, MHP ve BDP adına 28 
bağımsız milletvekili oldu. Diğer partiler ise meclise girme umut-
larını bir dönem daha ertelemiş oldu. Türkiye, 2011 seçimlerinde 
bir ilke tanık oldu. AK Parti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
üç seçim üst üste oylarını arttırarak demokrasi tarihine geçti. AK 
Parti, 2002 seçimlerinde yüzde 34.28, 2007 seçimlerinde yüzde 
46.58 oy almıştı. 2011 seçimlerinde yüzde 49,9 oy alan AK Parti, 
arka arkaya 3. dönem hükümet kuracak parti oldu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde Halk-
la İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ve Radyo 
Televizyon Sinema Bölümlerinde sonra Rek-
lamcılık Bölümünün açılmasıyla bölüm sayısı 
4’e çıktı.İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan 
Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalını bölüm haline getiren İleti-
şim Fakültesi 4 bölümle iletişimci yetiştirmeye devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye gene-
lindeki sit alanlarına ilişkin ayrıntılı bir ista-
tistik yayınladı. Buna göre Anadolu Selçuklu 
Devleti’ne başkentlik yapan Konya, 667 sit 
alanı sayısı ile ilk 3’e girdi. Osmanlı ve Bizans 
İmparatorluklarına yüzlerce yıl başkentlik yapmış İstanbul’un ise 
yalnızca 176 sit alanına sahip olduğu ortaya çıktı.

KONYA’DA BİN NEFES BİR SES OLDU

DÜNYANIN EN BÜYÜK ET-SÜT ENTEGRE GIDA KOMPLEKSİ

9. TÜRKÇE OLİMPİYATLARI KONYA ŞÖLENİ

EN ‘ŞİŞMAN’ İL SEÇİLDİK

YÜKSEK HIZLI TREN İLK SEFERİNE BAŞLADI

KÜLTÜR VE SANAT KENDİ KÖYÜNÜ KURDU

FİRST LADY KONYA’DA

1. ULUSLARARASI RUMİ ÇOCUK OYUNLARI

KTB ELEKTRONİK SATIŞ SALONU AÇILDI

SEÇİM MARATONU

SÜ’DE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AÇILDI

SİT ALANLARIYLA DA BİR BAŞKENT KONYA
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GENİŞ AÇI

Günlerden 19 Ekim 2011 ‘di 
Türkiye sabaha yine terör haber-
leriyle uyandı. Kanlı saldırıda 26 
şehit verdik. 2011 yılında şehit 

analarımızın gözyaşları dinmedi. Son zamanlarda hain sal-
dırlarını sıklaştıran PKK terör örgütü yakın zamandaki en 
kanlı baskınını 15 Temmuz’da Silvan saldırısında gerçek-
leştirmişti. Bu saldırıda 13 asker şehit olurken 7 asker de 
yaralanmıştı. PKK’ya verdiğimiz en ağır kayıplardan biri 
de 1993 yılında gerçekleştirilen 33 erin şehit düştüğü Bin-
göl saldırısı olmuştu. Tarihte kara gün olarak yerini alan 
Bingöl saldırısı sonrası Hakkari’den gelen haber, teröre 
verdiğimiz en ağır kayıplardan biri olarak tarihe geçti.

Mevlana Kültür Projesi kapsa-
mında Mevlana türbesi etrafın-
daki binalar yenilecek Konya’nın 
çehresi değişecek. Her yıl çok 
sayıda misafir ağırlayan Mevlana 
Müzesi’nin çevresindeki binalar 

görüntü kirliliği yaratıyor. Müzenin çevresindeki yapılaşma 
tarihi dokuya zarar verecek boyutlara ulaştı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi, başlattığı ’Mevlana Kültür Vadisi Projesi’yle 
kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için harekete geçti. Baş-
latılan ’Mevlana Kültür Vadisi Projesi’yle Konya’nın çehresi 
yenileniyor. Hz. Mevlana’nın türbesinden başlamak üzere 
Sırçalı Medrese, Selimiye Camii, Aziziye Camii, Şerafettin 
Camii ve kervansaraylara kadar 3 milyon metre karelik alan-
da bütün tarihi doku berrak bir görüntüye kavuşacak.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği 
ekipleri, 6 Aralık’ta 600 polisin katılı-
mıyla düzenlenen operasyonda, 35 ad-

rese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına 
alınan 81 kişiden 7’si alınan ifadelerinin ardından salıverilir-
ken, adliyeye sevk edilen 74 kişiden 59’u tutuklanmış, 15 kişi 
ise tutuksuz yargılanmak üzere serbes bırakılmıştı. 

KOP ’un en önemli ayağını oluş-
turan Konya Ovası’nı suyla buluş-
turacak Mavi Tünel Projesindeki 
en önemli etap tamamlandı. 2007 
yılında temeli atılan 17 034 metrelik 

Mavi Tünel,  Aralık ayında Orman ve Su İşleri Bakanımız 
Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun teşrifleriyle açıldı. 
GAP’tan sonra en büyük sulama projesi yatırımı olan 
KOP, bölge için hayati önem taşımaktadır.

Van Depremi 23 Ekim 2011, Pazar günü saat 13.41’de Türkiye’nin do-
ğusunda, Van yakınlarında meydana gelmiştir. Merkez üssü Van’a 17 
km uzaklıktaki Tabanlı köyü olan depremin büyüklüğü 7.2 Mw’dir ve 
20 km derinlikte gerçekleşmiştir. 2260 bina yıkılmış veya hasar gör-
müş, 600’ün üzerinde insan hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralan-
mıştır. Türkiye üst üste gelen acılar karşısında dünyaya tek vücut olarak yaralarını sarmıştır.

Konya 8.Uluslararası Mistik Müzik Festivali Konyalıların yoğun ilgisi 
altında gerçekleştirildi.  9 gün boyunca süren mistik şölene  Konya 
Türk Tasavvuf Müziği topluluğunun yanı sıra 7 ülkenin önde gelen 
müzisyenleri katıldı. Konya’nın dünya çapında bir şehir olması yo-
lunda en önemli tanıtıcı etkinliklerden biri olan ve 2008 yılından bu 
güne kadar Hz. Mevlana’nın doğum günü olan 30 Ekim’de son bulan festivale bu yıl Türkiye’nin 
yanı sıra ABD, Hindistan, İran, Kırgızistan, Fas, Gine, Tacikistan, Tibet katıldı Bu sene 8.si düzenle-
nen mistik festivali Türkiye çapından ve yurt dışından birçok turist eşliğinde gerçekleştirildi.

Konya’daki 4 sulama yatırımının toplu açılışı, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndan telekonferansla 
canlı olarak katılımı ile Beyşehir’de gerçekleşti. Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı tarafından toplam maliyeti 8 milyar 365 milyon lira olan 111 
yeni dev yatırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu 
açılış programı ile hayata geçirildi. Konya’nın Beyşehir ilçesinde Köprübaşı mevkii, BSA kanalı ya-
nındaki alanda düzenlenen törende Konya Çumra 2. Merhale Projesi Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) 
Kanalı 1.Kısım, Derebucak Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması, Seydişehir Taraşçı Göleti 
ve Sulaması ile Selçuklu Malas Göleti ve Sulaması yatırımları hizmete açıldı. 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü seçimleri yapıldı. Seçimde toplam bin 472 öğ-
retim üyesi oy kullandı. Sayım sonuçlarına göre 512 sayıyla en çok oyu Prof. Dr. 
Hakkı Gökbel aldı. Selçuk Üniversitesi’ne rektör olabilmek için toplam 6 aday 
yarıştı. Adaylar: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal 
İzci, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Selçuklu Tıp Fakül-
tesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Şahin, Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Recai Gürbüz ve Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir 
Yüksek, seçim sonuçlarını heyecanla takip etti. Divan Başkanlığı’nı Selçuk Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ayan’ın yaptığı seçimde en çok oyu 512 sayıyla Prof. Dr. 
Hakkı Gökbel aldı. İkinci 409 oyla Prof. Dr. Mustafa Şahin olurken, Prof. Dr. Tahir Yüksek 390, 
Prof. Dr. Celal İzci 73, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut 48, Prof. Dr. Recai Gürbüz 12 oy aldı. 
Seçimde 21 kişinin oyu geçersiz sayılırken, 7 kişi de boş oy kullandı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin 738. Vuslat Yıldönümü törenle-
ri 7- 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Konya, Hz. Mevlana’nın ‘Gel, 
gel, ne olursan ol yine gel’ çağrısına yönelen herkese kucak açtı. Bürokratlar, 
devlet adamları, yerli ve yabancı pek çok konuk Konya’ya, Hz. Mevlana’nın 
yaşadığı topraklara huzur bulmaya geldi. Her geçen yıl daha fazla gönül dos-
tunu ağırladığımız Konya’mızda, 738. Vuslat Yıldönümü Uluslararası tören-
leri süresince 11 günde 50 bin’in üzerinde konuğa ev sahipliği yaptık.

KANLI ÇARŞAMBA

MEVLANA KÜLTÜR VADİSİ POJESİ

UYUŞTURUCU OPERASYONU

MAVİ TÜNEL’İN İKİ UCU BİRLEŞTİ

VAN DEPREMİ TÜM TÜRKİYE’Yİ SARSTI

MEVLANA ANISINA MİSTİK BİR HAFTA

KONYA’DAKİ 4 DEV YATIRIMIN TOPLU AÇILIŞI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ

BİZİM MEZARIMIZ ÂRİFLERİN GÖNÜLLERİNDEDİR
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BİR KIŞ MEVSİMİNDEN…
…
Söylemek istediğim bir şey 
içimde kaskatı bir kar çığlığına bürünmüş…
…
Maviyle sıcağın karışmasıyla gelince kar 
gözlerimin uçan balonlu renklerini sevişine... 

Kağan İşçen

KONU: SEYCAN ÇAKIR
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üneşsiz günlerde hüzne meyil eder gönlümüz… Oysa 
ışığın yokluğudur, renklerin solukluğudur bizi hüzün-
lendiren. Her şeye rağmen yüreğimizde canlı tuttu-

ğumuz güneşimizle seyre dalarız Kış mevsimini, dünyamızın 
grileşen ufkunu. Tıpkı bir kardelenin narin baş kaldırışı gibidir 
ruhumuzun mevsim rüzgârına karşı koyuşu.
Bilmektedir ruhumuz, bilmektedir gönlümüz renkleri, her mev-
sim yaşamıştır farklı heyecanları ve tekrarlarında hayatın bam-
başka bakabilmeyi öğrenmiştir artık. Öğrenmiştir ki, her mevsi-
min tesirinden alabildiğince güzelliği benliğinde hapsetmelidir. 
Nasıl ki bebekliğimizden beri deneyerek öğrendiysek adım 
atmayı, koşmayı,  ruhumuzda zamanla tecrübe ederek almıştır 
mevsimlerin kişiliğimize kattıklarını. Her mevsimin güzelliğini 
yaşamıştır ve taa en derininde hissetmiştir… Bu yüzdendir Kış 
mevsiminde yaza özenişimiz, bu yüzdendir Hazan’ı Bahar’a de-
ğişmek isteyişimiz… Ve bu yüzdendir siyahın beyaza geçişine 
yazdan kalma renkler serpiştirişimiz. Buzul kar tanelerinin yan-
sımalarında bin bir rengi arayışımız hep bundandır.
Gönlümüzde çok farklı bir mevsimdir Kış mevsimi, Sonbaharın 
hüznünden sonra doğanın insanlara hayatlarında ki en değerli 
şeyi göstermek ister gibidir. Soğuk kış gecelerine inat sıcacık dost-
lukların paylaşıldığı, evlerden şen kahkahaların yayıldığı bir mev-
simdir. Hiçbir kar tanesinin bir başına var olamayacağını, dostları 
ile kenetlendiğinde doğaya direnebileceğini ama yine de hiç bir 
şeyin sonsuz olmadığını en iyi anlatan mevsimdir Kış…
Her anınızı değerli kılın ve hiçbir şeyin sonsuz olmadığını hatır-
layın. Buzul tanelerinin yansımalarında sımsıcak bir kış geçirin.

Farklı duyguların uyanış vaktidir Kış mev-
simi, soğukların dayanılmazlığı iliklerimize 
işlerken, eksik bir şeylerin arayışındadır 
ruhumuzun mevsimin kasvetine direnişi. 
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Yusuf Kayya, Konya 

Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu Sanat 

Yönetmeni ve çok 
değerli bir neyzenimiz. 

Kendisi ile sanat 
hayatı, ney hakkında 
bilinmeyenler, merak 

edilenler ve ney’in 
Tasavvuf Müziğinde ki 

yeri hakkında görüştük.
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usuf Kayya, Konya Türk 
Tasavvuf Müziği Toplu-
luğu Sanat Yönetmeni 
ve çok değerli bir neyze-
nimiz. Kendisi ile sanat 

hayatı, ney hakkında bilinmeyenler, 
merak edilenler ve ney’in Tasavvuf Mü-
ziğinde ki yeri hakkında görüştük.

Yusuf hocam merhabalar 
sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba,  Kültür Ve Turizm Bakanlığı 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Sanat Yönetmeniyim. Aslen Kütahya’lıyım. 
1991 yılında topluluğumuza ney sanatçısı 
olarak atandım. Yaklaşık sekiz yıldır da sa-
nat yönetmeni olarak görev yapıyorum. 
 

Ney sizin için ne ifade ediyor 
ve ne zaman ney’le tanıştınız?
Neyle 16-17 yaşlarımda tanıştım. Ho-
cam Kütahyalı neyzen-ressam Ahmet 
Yakuboğludur. Kütahya’da bulunduğum 
yıllarda kendisinden istifade ettim, feyz 
aldım. Cumartesi geceleri hocanın evin-
de meşkler yapılırdı. Musiki meşk edilir, 
sohbetler olur, hatıralar anlatılır, geçmi-
şin değerleri, bir dönemin hayat tarzı, 
eşyaya ve aleme bakışı ifade edilirdi. 

Neyden ses çıkarmayı, eser icra etmeyi 
öğrenirken bir taraftan da musikinin ve 
neyin, mensub olduğumuz medeniyetin 
bir unsuru olarak değerli olduğunu id-
rak ettim. Kendi alanımızda ortaya koy-
duğumuz eserler,  bu büyük medeniyet 
telakkisi içinde esas yapıya destek veren 
bir tuğla olabildiği ölçüde değerlidir. 
Neyin benim için anlamı budur.  

Ney’in tarihçesi hakkında bize 
kısaca bilgi verebilir misiniz?
Neyin tarihi Sümerler’e dayandırılıyor.  
Yazı ve tarih Sümerlerle başladığına göre, 
demek oluyor ki ney insanlık tarihi ka-
dar eskidir. Ney ve benzeri enstrümanlar 
bütün milletlerin musikisinde kullanıl-
mıştır. İcra üslupları farklıdır. Osmanlı 
coğrafyasında yaşayan Arap, Acem, Türk, 
Kürt bütün unsurların müziğinde ney 
vardır. Neyin aslı su kamışıdır. Kamışın 
içi bir harbiyle, ya da kızgın demirle bo-
şaltılır. Perdeler açılır ve üflenir. Zahiren 
çok ibtidai bir alet gibi görünmesine rağ-
men, çok üst düzeyde bir ifade kabiliyeti 
vardır. İyi icrası zor bir sazdır. 

Ney’in Türk Tasavvufu açı-
sından yeri ve önemi nedir?
Bütün tasavvuf meşreblerinde özellikle de 
Mevlevilikte neye çok büyük bir değer atfe-
dilmiştir. Tasavvufi anlayışa göre, Her şeyin 
yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk ezelde ruhları 
yarattığı zaman onlara: “Ben sizin rabbiniz 
değil miyim” buyurdu. Onlar da “belâ” 
yani “evet rabbimizsin” diye karşılık ver-
diler.  Bu ilahi hitaba mazhar olan ruhlar 
halen o hitabın etkisindedirler ve o lezzeti 
o ahengi aramaktadırlar. İşte musiki insana 
o lezzeti hatırlatan bedii bir zevktir. Hazreti 
Mevlana en önemli eseri olan mesneviye 
“dinle neyden” diye başlar. Hz.Mevlânâ’nın 
düşüncesinde ney, “insan-ı kâmil” in sem-
bolüdür. Benzi sararmış, içi boşalmış, bağrı 
dağlanarak delikler açılmış, ancak, ilahi ne-
fesle hayat bulmuş, delik deşik olmuş bağ-
rından çıkan feryâd ve iniltiler ile insanlara 
sırlar fısıldayan bir dosttur.  

Biliyorsunuz ney hak ettiği 
değeri tasavvufta buldu deni-
liyor, bununla ilgili bizi aydın-
latır mısınız?
Neyden çıkan ses, soyut duyguları, ta-
savvufun konusu olan ilahi aşkı, ifade 
etmeye çok müsaittir. 

“Kendi Alanımızda Ortaya Koyduğumuz 
Eserler, Bu Büyük Medeniyet Telakkisi 
İçinde Esas Yapıya Destek Veren Bir 
Tuğla Olabildiği Ölçüde Değerlidir”

NEYZEN YUSUF KAYYA

RÖPORTAJ: AYŞE OKUTAN
FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR
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Bu bakımdan tekke müziğinin en önem-
li enstrümanıdır. Türk Müziğinin en 
büyük formu olan Mevlevi ayinlerinin 
icrasında kudüm ile birlikte olmazsa 
olmaz enstrümandır. Biraz evvel de arz 
ettiğim gibi tasavvuf yolunda dervişlere 
rehber olan, yol gösteren mürşid-i kamil 
gibi ney de sanki insanların görünmeyen 
dünyalarına, ötelere ait bir şeyler söylü-
yor, sırları fısıldıyor gibidir.   

Herkes neyzen olabilir mi? 
varsa bunun yolu nedir?
Bütün müzik aletlerinde olduğu gibi ney-
de de öncelikle müzik yeteneği şarttır.  
Ondan sonra çok kuvvetli bir irade, sabır, 
sebat, muhabbet gerekir.  Bu yetenek, gay-
ret ve azmin tasavvuf neş’esi ve terbiyesi ile 
taçlandırılması lazımdır. Bu neş’e ve terbiye 
olmazsa tesiri kalmaz,  lezzet hasıl olmaz. 
Yeni başlayan neyzen, sazının zorluklarını 
yenmeye çalışırken kendi benliğini, egosu-
nu yenmeyi de hedeflemelidir.

Bu yolculukta size kimler el 
verdi, sizi eğiten hocalarınız 
kimlerdir?
Neyde el verme ve icazet müessesesi yok-
tur. Ama meşk geleneği vardır. Usta-çırak 
ilişkisi vardır. Bu anlamda daha önce de 

söylediğim gibi bana bu aşkı aşılayan ho-
cam Ahmet Yakuboğlu’dur.  Daha sonra 
TRT sanatçılarından neyzen Uğur Onuk 
‘tan çok istifade ettim. Bu iki zatın dışında 
Kütahya’da,  Ankara’da ve Konya’da bana 
örnek olan, feyz aldığım sayısız üstad 
mevcut. Hepsine müteşekkirim. Him-
metleri daim olsun.

Hocam bildiğimiz kadarıyla 
Konyalı değilsiniz, sizi 
Konya’ya çeken neydi? 
1986 yılında TRT Kurumunun açtığı sı-
navı kazanarak Ankara Radyosuna ney-
zen olarak atandım. O sırada Ankara’da 
sevdiğim, saydığım, fikirlerine değer ver-
diğim bir büyüğüm bana; “Bu başarıyı 
kendime mal etmemem gerektiğini, 
bunun hazreti pirin bir himmeti oldu-
ğunu, bu yolda doğru ilerlemek ve him-
metlerini niyaz etmek için Konya’ya 
gidip dergâha yüz sürmemi” söyledi.  

Konya’ya ilk o zaman geldim, Türbe-i 
şerifi ziyaret ettim. 1991 yılında Kültür 
Bakanlığı Konya’da “Tasavvuf Müziği 
Topluluğu”nu kurdu. Topluluğun kuru-
cu yönetmeni Ankara Radyosu sanatçısı 
Tevfik Soyata’ydı.  Benim de Konya’ya 
gelmemi, beraber çalışmayı teklif etti. Bu 
bana göre büyük bir fırsattı. Bu kültürün 
membaına varmak, onunla meşgul olmak 
reddedilmeyecek bir fırsattı. Allah nasib 
etti. Konya’ya geldim.  
 

Ney’i icra eden üstatlardan 
kimleri kendinize örnek 
alıyorsunuz?
Hocam Ahmet Yakuboğlu, neyzen-
ressam Halil Dikmen’in öğrencisidir. 
Halil Dikmen, Aziz Dede - Emin Dede 
meşk silsilesinden gelen bir zattır. Gü-
nümüzde ney sazının yaşayan en önemli 
icracısı hezarfen Niyazi Sayın’dır. Aziz 
Dede-Emin Dede-Halil Dikmen meşk 
silsilesinin son halkasıdır. Günümüz 
neyzenlerinin çoğu, gerek bizzat ken-
disinden ders alarak, gerek kayıtlarını 
dinleyip üslubunu meşk ederek Niyazi 
Sayın’dan istifade etmişlerdir. Ben de 
âcizane bu meşk silsilesinin tarzını ve 
tavrını taklit etmeye gayret ediyorum. 

1986 yılında TRT 
Kurumunun açtığı sınavı 

kazanarak Ankara 
Radyosuna neyzen 

olarak atandım.
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Şuan içinde bulunduğunuz, 
sizi heyecanlandıran ya da 
hayata geçirmek istediğiniz 
projeler var mı?
Topluluğumuz tekke ve Mevlevi müziği an-
lamında günümüze ulaşmış klasik eserlerin 
hemen hemen tamamını icra etmiş ve re-
pertuarına almış durumdadır. Bundan son-
ra hedefimiz bunların kayıtlarını da yapmak 
ve ilgililerin beğenilerine arz etmektir.
  

Yurtdışında da çok farklı 
şehirlerde Tasavvuf Konserleri 
veriyorsunuz, bu toplumlarla 
yurdumuz insanları açısından 
seyirci olarak farklar ortaya 
çıkıyor mu?
Ülkemizde yaygın olarak müzik, bir sa-
nat olmaktan ziyade basit bir eğlence 
unsuru olarak algılanmaktadır. Müzik 
hayatın bütün veçhelerini ifade ede-
bilecek kabiliyete sahiptir. İnsanın eğ-
lenmeye de,  ibadet etmeye de ihtiyacı 
vardır.  Bu anlamda tekke müziğinin 
yeri ve zamanı ayrıdır. Eğlence müziği-
nin ayrıdır. Mektepte icra edilen müzik 
ayrıdır, kışlada icra edilen müzik ayrıdır. 
İnsanın yaşadığı bu sosyal alanların her 
birinde duygular farklı müziklerle ifade 
edilir.  Meyhanede bestelenmiş bir mü-
ziğin sözlerini çıkarıp ona dini kavram-
lar anlatan bir söz giydirmekle o müzik 
dini müzik haline gelmez. Biz, gerek 
klasik müzik, gerekse tasavvuf müziği 

konserlerimizde seçtiğimiz repertuar ve 
icra tarzı olarak, geleneksel zevki yansıt-
mayı amaçlıyoruz.  Dolayısıyla popüler 
olmak ve geniş kesimlere hitap etmek 
öncelikli hedefimiz değil. Zira geleneği 
korumanın, esas misyonumuz olduğunu 
düşünüyoruz. Yapılan müziğin izleyici 
üzerinde tesiri olabilmesi için en önemli 
şey izleyicinin ne istediğini ve nasıl bir 
konsere geldiğini bilmesi şarttır. Böyle 
bir seçicilik için belirli seviyede malu-
mat gereklidir. Yurtdışında bazı ülke-
lerde yaptığımız konserlerin en önemli 
farkı, organizatörlerin yaptığımız müzi-
ğin mahiyetini izleyiciye iyi anlatması ve 
dinleyicilerin de ne dinleyeceklerinin 
bilincinde olarak salona gelmeleri dola-
yısıyla azami etkileşimin sağlanmasıdır. 

Son olarak eklemek 
istedikleriniz nelerdir?
Son olarak şu önemli konuya dikkat 
çekmek istiyorum. Bütün toplumlarda 
sanat değeri yüksek müziklerin muha-
tabı olan kesimin sayısı popüler müziğe 
oranla azdır. Bu normal bir durumdur. 
Geleneksel müziğimiz açısından bizim 
toplumumuzda da olması gereken bu-
dur. Fakat günümüzde bu oran kendi 
müziğimiz aleyhinde çok değişmiştir. 
Ben bunu toplumum kanaat önderleri-
nin, okumuş yazmış kesiminin bu işlere 
ilgisinin azalması ve bu konudaki malu-
matlarının eksikliği nedeniyle konuya 
uzak kalmasına bağlıyorum. İnsanlar ar-
tık kolay algılanabilir ritimler ve melodi-
lere yöneliyor, girift ve yoğun müziğe iti-
bar etmiyorlar. Bir diğer konu da müzik 
konusunda eleştiriye yer verilmemesi 
doğru-yanlış her şeyin alkışlanmasıdır. 
Basın yayın araçlarında bu konuya daha 
çok yer verilmeli, toplum bu konuda bil-
gilendirilmelidir. İnsanların bilmedikleri 
tanımadıkları şeylere ilgi duymaları on-
lara değer vermeleri mümkün değildir.  
Gün geçtikçe acımasızlaşan güç mücade-
lesi içinde yönünü şaşıran genç nesilleri-
mize, çok büyük bir medeniyetin varisle-
ri oldukları hatırlatmak, onların kendine 
güvenlerini ve motivasyonlarını temin 
etmek bakımından öz musikimizden de 
azami ölçüde faydalanmalıyız diye düşü-
nüyorum. Çok teşekkür ediyorum. 

Biz teşekkür ediyoruz hocam, çalışmala-
rınızda kolaylıklar diliyoruz.
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AL Genç Bilişim Ekibi tarafından Akınsoft’a 
gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler yazılım-
lar hakkında bilgi almayı planladıklarını söy-

lediler. Karatay Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 
Öğretmeni Kıymet Tekinyer, bu ziyaret öğrencilerin 
bilişimi ve yazılımı sahada görmeleri için yaptıklarını 
söyledi. Kendi okullarında ekibin bir çok yazılım ger-
çekleştirdiğini ve internet üzerinden habercilik yaptık-
larını söyleyen Tekinyer, ziyaret sırasında öğrencilerin 
Özgür Akın’a merak ettiklerini sormaları ve bu yolla 
bilgilerinin arttığını da söyledi. 

“Akınsoft daha büyümedi”
18 öğrenci ve bir öğretmen ile gerçekleştirilen Akınsoft ziyareti Akın-
soft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın’ı ziyaret etmesi ile başladı. 
Öğrencilerin sorduğu soruları içtenlikle cevaplayan Akın, eleştirilerde 
bulunmayı da ihmal etmedi. Bir soru üzerine Türkiye’nin robot alanın-
da çok geri kaldığını söyleyen Akın, “ABD 5-10 sene içerisin de ordusuna 
robot katmayı hedefliyor. Türkiye ise daha buna başlamadı. Daha 0 nokta-
sına bile gelemedi ki ne zaman yol alacak” dedi. Öğrencilerin Akınsoft’un 
bu kadar kısa süre de nasıl bu kadar büyüdüğü sorusuna ise Akın, biz 
daha büyümedik diye cevap verdi. Akın, “Biz daha buz dağının görünen 
kısmıyız. Daha büyümedik. Ama bundan 10 sene sonra bu soruyu bana 
tekrar sorarsanız o zaman yanıtlayabilirim. Ama şu anda bunu cevap-
layamam. Ama sizlere bir tavsiyem var. Biz Akınsoft olarak gece gündüz 
çalıştık. Bilgisayar ile uyuduk, bilgisayar ile kalktık. Bir şeyi başarmak is-
tiyorsanız onu çok istemeli ve ona göre çalışmalısınız.” dedi. Özgür Akın 
ziyaretinden sonra öğrencilere Akınsoft binasını gezdiren yetkililer her 
nokta hakkında öğrencilere geniş bilgiler verdi. Akınsoft’un her kade-
mesini gezdiren Akınsoft görevlileri ziyaret sonunda tüm öğrencilere 
Akınsoft’un başarı simgelerinden biri olan Liza çiçeği armağan etti. 

Karatay Toki Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurmuş olduğu Karatay Anadolu Lisesi (KAL) 
Genç Bilişim Ekibi öğrencilerinden 18 öğrenci Konya’nın teknoloji devi Akınsoft’u ziyaret 
etti. 18 öğrenci ve bir öğretmenle gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler Akınsoft Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Akın’ı da ziyaret ederek sorular sorma fırsatı yakaladı. 

KAL ÖĞRENCİLERİNİN 
AKINSOFT ZİYARETİ

KONU: OĞUZHAN PEHLİVAN
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Konya Arkeoloji Müzesi, ilk defa 1901 yılında bugün mevcut ha-
liyle eğitim veren Karma Orta Okulunun güneybatı köşesindeki 
küçük bir yapıda açılmıştır. 1927 yılında ise eserler sergilenmek 
üzere Mevlana Müzesine taşınmıştır. 1952 yılında buradan alına-
rak İplikçi Camiine taşınan eserler 1962 yılından itibaren bugün-
kü mevcut Arkeoloji Müzesi binasında sergilenmektedir.

KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ
KONU: YUSUF BENLİ
FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR



KONYAVİZYON/OCAK 2012 65

ARKEOVİZYON

rkeoloji Müzesi’nde toplam 12284 (on iki bin iki yüz seksen dört) 
arkeolojik, 539 (beş yüz otuz dokuz) adet mühür ve mühür baskısı 
olmak üzere kayıtlı toplam 12823 (on iki bin sekiz yüz yirmi üç) adet 
eser mevcuttur. Toplam bu eserlerin; 12013 (on iki bin on üç) adedi 
depolarda, 192 (yüz doksan iki) adet açık, 618 (altı yüz on sekiz) adedi 

kapalı olmak üzere toplam 810 (sekiz yüz on) adedi teşhirde yer almaktadır. Müzemiz 
envanterine bilimsel metotlarla yapılan kazılardan, hibe, satın alma ve müsadere (el 
koyma) yoluyla giren; Neolitik (Cilalı Taş) Çağdan başlamak üzere, Kalkolitik, Eski 
Tunç, Orta Tunç (Asur Ticaret Kolonileri) Çağı, Demir (Frig-Lidya) Çağı, Klasik, 
Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait eserler dört salonda sergilemektedir.

1-Prehistorik Teşhir Salonu
NeolitikÇağa ( M.Ö. 7400–5000)  tarihlendirilen; bilimsel kazıları devam etmekte olan 
ilimiz Çumra ilçesi Doğu Çatal Höyük eserleri segilenmektedir. Ayrıca aynı salonda bi-
limsel kazılarla ortaya çıkarılan Beyşehir ilçesi Erbaba höyüğüne ait eserler sergilenmek-
tedir. Bu eserler; obsidiyen (siyah renkli doğal cam) ve sileksten (çakmaktaşı)  yapılmış 
ok ve mızrak uçları, hançerler, aynalar ve kesici aletler, taştan yapılmış baltalar ile taş ve 
hayvan kemiklerinden yapılmış süs eşyalarıdır. Pişmiş toprak kaplar, kırmızı aşı boyalı 
duvar resmi ve karbonlaşmış olarak bir çömlek içinde ele geçen buğday örneğini de bu 
döneme ait eserlerin teşhir edildiği vitrinlerde görmek mümkündür.  

Müzemiz envanterine 
bilimsel metotlarla yapılan 

kazılardan, hibe, satın 
alma ve müsadere yoluyla 

giren; Neolitik Çağdan 
başlamak üzere, Kalkolitik, 
Eski Tunç, Orta Tunç Çağı, 

Demir Çağı, Klasik, 
Hellenistik, Roma ve Bizans 

Dönemlerine ait eserler 
dört salonda 

sergilemektedir.



KONYAVİZYON/OCAK 201266

Yine bu salonda; Doğu Çatal Höyük’ten 
hocker (bebeğin anne karnında duruş 
şekli) biçimde gömülen, kolundaki bi-
lezik ve ayak bileğindeki hal hâldan kız 
çocuğuna ait olduğu anlaşılan iskelet 
dikkat çekmektedir. Neolitik Çağ meza-
rında bulunan yetişkin insana ait kafatası, 
Anadolu’da, Niğde Köşk Höyük, Diyar-
bakır Çayönü, Urfa Nevali Çöri yerleşim 
merkezleri ve Mezopotamya’daki Levant 
bölgesi ve Kuzey Suriye’deki daha erken 
dönemlere ait yerleşim merkezlerinde de 
benzerlerine rastlanan dini bir gelenek 
veya ata kültü olarak bu salonda teşhir 
edilmektedir. Bu kült; ölünün baş kısmı-
nın, ilk gömüldüğü mezardan kalan diğer 
kemikleriyle birlikte alınarak killi çamur-
la tekrardan sıvanıp kırmızı aşı boyasıyla 
boyanarak şekillendirme işleminin yapıl-
dığını gösteren bir gelenektir.  
Kalkolitik Çağa (M.Ö. 5000–3000) ait 
Batı Çatal höyük’te ortaya çıkarılan, piş-
miş topraktan yapılmış üzerinde dans 
eden kadın resimli,  geometrik, kırık ve 
zikzak kırmızı boya bezemeli kaplar ser-
gilenmektedir. Arkeoloji literatüründe 
Büyükgüllücek tipi terimiyle bilinen “inc-
ristasyon” tekniğinde (seramik hamuru yaş 

iken üzeri çizilerek içinin başka bir maddeyle 
doldurularak pişirilmesi) yapılmış çömlek 
parçası da sergilenmektedir. Hayvan ke-
miğinden yapılmış bizler, obsidiyenden 
yapılmış kesici ve delici aletler de bu salon-
daki teşhir vitrininde yer almaktadır.  
Eski Tunç Çağına (M.Ö. 3000–1950) ait 
teşhir vitrinlerinde; merkez ilçe sınırla-
rı içinde kalan; Sızma höyük (Zızıma) 
ve Kara höyükte yapılan bilimsel kazı-
larında ortaya çıkarılan, satın alma ve 
diğer yollarla müzemize kazandırılan 
çeşitli formlarda pişmiş topraktan ya-
pılmış ağız kenarı kabartmalı tutamak 
kulplu pithoslar, çanaklar, gaga ağızlı, 
tutamağından emzikli kaplar, ağırşak-
lar, idol (stilize tanrı figürini), damga 
mühürler sergilenmektedir. 
Orta Tunç Çağı (M.Ö.1950–1750). Kon-
ya Bölgesinde bu dönem Asur Ticaret 
Kolonileri Çağı olarak tanımlanmakta 
olup, bu döneme ait pişmiş topraktan de-
ğişik formlarda yapılmış dönemin karak-
teristik özelliklerini yansıtan çark yapımı 
yüksek kaideli meyvelikler, üzüm salkımı 

formlu kandiller, ritonlar (hayvan biçimli 
libasyon kabı), depas amphikypellon ola-
rak tanımlanan (iki kulplu uzun gövdeli 
içki kabı), süzgeçli, gaga ağızlı, boğumlu 
kaplar sergilenmektedir.  
                                                                                                                                                               
2-Altıgen Teşhir Salonu
Bu salonda; Kara höyük kazısından 
çıkarılan bronzdan yapılmış baltalar, 
hançerler, oraklar, taştan damga ve 
silindir mühürler, döküm tekniğinde 
kurşundan yapılmış “İŞTAR”( ana tan-
rıça figürü) ve taş kurşun döküm kalı-
bı sergilenmektedir. Pişmiş topraktan 
yapılmış kantaros, gaga ağızlı testiler 
simit şeklinde libasyon kabı,  antropo-
morf (insan formlu) kap,  sfenks ka-
bartmalı (İnsan başlı hayvan vücutlu 
karışık varlık) kap parçasıda teşhirde 
yer almaktadır.  Adını (Asur Ticaret 
Kolonileri dönemi) bir döneme vermiş 
olan ticaretin gelişmişliğini gösteren 
Asur, Babil, Eski Suriye Tipi olarak ar-
keoloji literatüründe yer alan silindir 
mühürler, Anadolu’nun kendine özgü 
mühür tipi olan damga mühürler, 
tekstil ağırlıkları v.b küçük eserler ser-
gilenmektedir. Aynı teşhir salonunda 
Arkeoloji Literatürüne Emirgazi kita-
besi olarak giren Hitit dönemine tarih-
lendirilen hiyeroglifli kitabeyle birlikte 
Kara höyük’ten çıkarılan pişmiş toprak 
banyo kabı da bu salonda sergilenmek-
tedir. Ayrıca bu salondaki bir teşhir vit-
rininde Roma dönemine ait cam eser-
lerle birlikte Bizans dönemine ait süs 
eşyalarını da sergilenmektedir.  

Kara höyük kazısından 
çıkarılan bronzdan yapılmış 
baltalar, hançerler, döküm 

tekniğinde kurşundan 
yapılmış “İŞTAR” 

(ana tanrıça figürü) ve 
taş kurşun döküm kalıbı 

sergilenmektedir.
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3-Demir Çağı, Klasik-Helenistik-
Roma Teşhir Salonu
Demir Çağına (M.Ö.9 – 6. yy) ait teşhir 
vitrininde; Konya ili Karapınar ilçesi, 
Kıcıkışla höyüğünden çıkarılan, Frig ve 
Lidya dönemlerine tarihlendirilen, deği-
şik formda çok renkli geometrik bezeme-
li yonca ağızlı çanak çömlek ile gri renkli 
çanak çömlekler sergilenmektedir.
Klasik - Helenistik Çağa (M.Ö.480–330)- 
(M.Ö. 330–30) ait teşhir vitrininde; Klasik 
döneme tarihlenen siyah ve kırmızı figür 
tekniğinde yapılmış değişik formlu piş-
miş toprak eserler ile Helenistik döneme 
tarihlendirilen yine değişik formda piş-
miş toprak eserleri teşhir edilmektedir. 
Roma dönemine (M.Ö 30 M.S 395)ait 
eserlerin sergilendiği bu salonda;  pişmiş 
toprak göz yaşı kapları, kandiller ile bir-
likte bronzdan yapılmış tanrı “Hermes’ 
(bilgelik tanrısı),  “Eros” (aşk tanrısı) ve tan-
rıça “Afrodit” (aşk tanrıçası),  figürinleri ve 
mermerden yapılmış tanrı “Asklepios” 
(sağlık tanrısı), tanrıça “Kybele” (ana tanrı-
ça), “Aphrodit” (aşk tanrıçası) ait heykel ve 
heykelcikleriyle birlikte erkek büstü, kadın 
başı, Bizans dönemine ait bronz rölikerler 
(haç) sergilenmektedir. Kahverengi ande-
zit taşından yapılmış G. Hitit (M.Ö. 11. 
YY) dönemine ait ortostad (kabartmalı 
dik duran taş) da teşhir edilmektedir.  

4-Lahitler Salonu
Bu salonda altı adet kaliteli mermerden 
yapılmış lahit bulunmaktadır. Bu lahit-
lerden en gözalıcı olanı Sidimera (sütun-
lu) tipinde yapılmış Herakles lahdi’dir.
(M.S.250–260) Konya İli, Beyşehir İlçesi 
Yunuslar Köyü yakınlarında bulunmuş-
tur. Mermer lahit üzerinde eski grek mi-
tolojisinde yarı tanrı olarak adlandırılan 
Heraklesin yerine getirdiği 12 zor görev 
yüksek kabartma tekniğinden daha ileri 
plastik yontu grubunu andıracak şekilde 
işlenmiştir. Diğer lahitlerde kaliteli mer-
merden yapılmış olup sütunlu ve pam-
filya tipinde lahitlerdir. Mermer lahitler-
le birlikte aynı döneme tarihlendirilen 
pişmiş topraktan yapılmış lahitler de bu 
salonda sergilenmektedir.  Deniz tanrısı 
Poseidon’a ait heykel’de aynı salonda teş-
hir edilmektedir. Ayrıca Anadolu panteo-
nunda önemli bir bir yer tutan ve Neolitik 
dönemden itibaren bilinen, Geç Hitit ve 
Frig dönemlerinde Kubaba Roma Döne-
minde Kybele olarak bilinen Ana tanrıça 
heykelleri, Roma dönemine ait taş eser-
ler, küçük buluntu gurubundan aydınlat-
ma aracı olarak kullanılan pişmiş toprak 

kandiller, Unganteriumlar (koku Kabı) 
Bizans Dönemine tarihlendirilen bronz 
kapı tokmakları, röliker, kandiller sergi-
lenmektedir. Konya Müze Müdürlüğü 
tarafından yapılan kurtarma kazılarından 
Konya merkez ilçe Tatköy’deki manastır 
kazısı ile Konya ili Çumra İlçesi Alibey-
höyük kilise kazısından bulunan (M.S. 
6. yy) Bizans çağına ait taban mozaikleri 
aynı salonda sergilenmektedir. 

Bahçe teşhiri 
Müze binasının ön kısmında Açık teşhir-
de mermerden yapılmış lahitlerin yanısı-
ra ostatekler (Yakılan insan iskeletine ait ka-
lan kemik ve külün konduğu küçük lahitler), 
mimari elemanlar, sütun ve sütun başlık-
ları, Aslan heykeli şeklinde Mezar stelleri, 
İconium yazıtı, Derbe yazıtı, Listra yazıtı 
teşhirde yer almaktadır. Müze binasının 
ön kısmında revakla kapatılmış yarı açık 
teşhirde Çumra ilçesi Alibeyhöyük’ten 
çıkarılan M.S. 6. YY tarihlendirilen taban 
Mozaiği İle birlikte Roma ve Bizans dö-
nemlerine tarihlendirilen taş ve mermer-
den yapılmış mimari elemanlar, mezar 
steller sergilenmektedir.
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ÇINAR SANAT ATÖLYESİ 
“Salaklar Sofrası” 
Oyununu Sahneye Koydu

ejisör Koyuncu Çınar sanat Atölyesi üyele-
rinin, bu oyun için dört aydır hazırlık yap-
tıklarını ifade etti. Oyun konusu hakkında 

bilgi veren Çağatay Koyuncu, evlerine davet ettikleri 
misafirleri ti’ye alan ev sahibinin başına gelen traji ko-
mik olayları anlatan güzel bir komedi oyunu dedi.  Reji 
asistanlığını İsmet Özses’in yaptığı bu oyunda Ferhat 
Üstün, Melike Çavuşlar, Tolga Erişkon, Gökhan Ak-
deniz, Emine Ateş rol aldı. Oyunun sonunda konuşma 
yapan Ferhat Üstün oyunu seyretmeye gelen tüm misa-
firlere teşekkür ederek, Konya’daki sanat etkinliklerine 
her türlü desteği yapacaklarını, ilerleyen günlerde bu 
oyunu ve hazırlık çalışmaları devam eden diğer oyun-
larımızla seyircimizin karşısına çıkacağız dedi. Oyun 
katılımcıların beğenisiyle karşılandı görüldü.

Dernek başkanı Adnan Alkan, Konyalı sanatseverlere bir amatör grup 
olarak, “amatör ruhla” fakat “profesyonel mantığında” çalışmalar or-
taya koyma çabasında olduklarını, bu oyunu Şubat ayı içerisinde tekrar 
seyirciyle buluşturacaklarını, sosyal sorumluluk kapsamında cezaevin-
de, yetiştirme yurdunda ve huzurevinde çeşitli oyunlarımızı sergilemek 
için çalışmalar başlatacağız dedi. Alkan, 2012 yılında da çocuk draması 
ve yetişkinlere yönelik drama ve diksiyon çalışmalarımız devam edecek. 
Yeni dönem çalışmalarımız 29 Ocak’ta başlayacak. Eski Ordu pazarının 
karşısında olan yerimize tüm sanatseverleri bekliyoruz. Çınar Sanat 
Atölyesine, internet sitemizden, facebook ve twitter adreslerinden ve 
0533 359 91 44 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz dedi.

Çınar Sanat Atölyesi 2012 yılı etkinli-
ği olarak Çağatay Koyuncu’nun kolaj 
çalışmasını yaptığı Salaklar Sofrası 
adlı oyunu Konya Devlet Tiyatrosun-
da 16 Ocak’ta sahneledi. 
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KOCA DÜNYADA 
2011’DE YILIN EN HIZLI 
YÜKSELENLERİ
Zeitgeist 2011: Dünya bu sene neleri aradı?
Teknolojinin gelişmesi ve her geçen yıl hayatımızda daha fazla yer alması 
dünyadaki pek çok dengenin yanı sıra popülaritenin de ciddi boyutta evrim 
geçirmesini sağladı. sanal alem, sosyal paylaşım siteleri hiçte hafife alınma-
yacak bir hızla tüm dünyanın gözünü umulmadık bir noktaya odaklayabilir 
ve popüler tarihte yer almasını sağlayabilir. Zeitgeist, yılın en hızlı yükselen 
10 sorgusuyla birlikte 2011’in ruhunu yakalayabilmek amacıyla milyarlarca 
Google aramasını inceledi ve yıla damgasını vuran olayları belirledi.
Zeitgeist NEDİR? Türkçede tam anlamı ile çevirisi olmayan ‘zaman ve 
toplumun ruhu’ anlamına gelen Almanca kökenli bir kelime. Zeitgeist 
bir dönemin entelektüel, kültürel, etik, politik ve belki dini atmosferi-
ni tarif etmede kullanılır.

Rebecca Black
Rebecca Black, 2011 pop single’ı “Friday” ile 
Internet’te büyük bir çıkış yaptı. Müzik vide-
osu YouTube’da yaklaşık 167 milyon görün-
tüleme ile viral olarak yayıldıktan sonra 13 
yaşındaki şarkıcıyı ünlüler sınıfına kattı. Re-
becca Black aramaları ve onunla ilgili Rebecca 
Black Friday gibi aramalar genç pop şarkıcısını 
Google’da 2011 yılının en hızlı yükselen 1 nu-
maralı araması haline getirdi.
Veriler: “Friday” adlı şarkının piyasaya çıkı-
şından iki hafta sonra pop şarkıcısı 2011’in 20 
Mart haftasında tüm zamanların rekorunu kır-
dı. Uluslararası medya çılgınlığı yaşandı.

Google+
Google, Haziran 2011’de Google+  ile sosyal ağ 
alanına girdi. Google+  üç hafta içinde 10 mil-
yondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmıştı.
Veriler: Google+’nın duyurulmasından 2 
hafta kadar sonra ilgili aramalar önce 2011’in 
10 Temmuz haftasında ve ardından 20 Eylül 
2011’de kayıt işlemlerinin başladığı duyuru-
lunca tekrar zirveye çıktı.

Sosyal Ağın 
Yeni Yıldızı: 
Google+ aramalar ve 
onunla ilgili Google Plus 
gibi aramaların sonucu 
“sosyal ağ” Google’ın en 
hızlı yükselen aramalar 
listesinde 2 numara oldu. 
3-17 Temmuz arasında 
Google+ ve Google Plus, 
Google+ gibi ilgili kelimeler 
Spor kelimesinden daha 
çok arandı.
Dünya: Google+  
Güney Asya’da da hit oldu. 
Google+’da hesap oluş-
turan Bollywood yıldızı 
Shah Rukh Khan ve Dalai 
Lama’nın da bunda etkisi 
oldu. Google+, ünlülerin 
açtığı hesaplar ve yeni 
özellikleri ile tüm dünyada 
medya gündeminin en üst 
sıralarında oldu.

1
2

KONU: SEYCAN ÇAKIR
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Ryan Dunn
“Jackass” ve “Viva La Bam” adlı realite şov-
larındaki gözü kara şovlarıyla tanınan Ryan 
Dunn, 20 Haziran 2011’de bir araba kazasın-
da 34 yaşındayken hayatını kaybetti.
Kayıplar ve Getirdikleri: Ryan 
Dunn isminin aranma oranı 2011’de Ohio’lu 
akrobatı Google’da en hızlı yükselen üçüncü 
arama haline getirdi. Ölümünden sonraki 
hafta Ryan Dunn hakkında yapılan arama-
ların sayısı neredeyse hava durumu anahtar 
kelimesinin aranma sayısı kadardı.
Veriler: Ryan Dunn araması Google’da 
2011’in 19 Temmuz haftasında dikkat çek-
meye başladı. Ölümünden sonraki Salı günü 
“Viva La Bam”ın diğer yıldızı Bam Margera 
kazanın olduğu yeri ziyaret etti ve arkadaşını 
kaybetmenin hüznüyle gözyaşlarına boğuldu.
Dünya: İnanılmaz ama gerçek: Bazı Ame-
rikan haber kaynakları, gösteri yıldızının ölü-
münün “Jackass”teki şovlardan biri olduğunu 
iddia etti.Alkollü araba kullanma konusundaki 
dedikodulardan duygusal cenaze törenine, Ryan 
Dunn 2011’in başlıca konularından biriydi. Ryan 
Dunn’ın ölümüyle sarsılan hayranları, üzüntüle-
rini dile getirmek ve bu asi adamla ilgili anılarını 
paylaşmak için sosyal ağları doldurdular.

Casey Anthony
Casey Anthony, 2 yaşındaki kızı Caylee’nin vücu-
dundan geriye kalanların Florida, Orlando’daki 
evinin yakınlarında bir ormanlık alanda bulun-
masının ardından birinci derece cinayetten suç-
landı. Jüri 5 Temmuz 2011’de onu suçsuz buldu.
İlgi Çekici Karakter: Casey Anthony 
aramaları ve onunla ilgili Casey Anthony Case 
gibi aramalar 2010’den 2011’e kadar %2680 
oranında artarak Google’ın en hızlı yükselen ara-
malar listesinde 4 numaraya yerleşti. Hakkındaki 
suçlamalar hiçbir şekilde kanıtlanamayan 22 ya-
şındaki anne için 6 haftalık mahkemesi sırasında 
yapılan aramaların, Amanda Knox hakkında ya-
pılan aramaların 2,5 katı olduğu ortaya çıktı.
Veriler: Casey Anthony araması 2011’in 3 
Temmuz haftasında jüri 22 yaşındaki anneyi 
suçsuz bulduktan sonra zirve yaptı.
Dünya: Casey Anthony hiç beklenmedik ko-
nulara dikkat çekti. Porto Riko’lu haber kaynak-
ları Casey Anthony’nin beraat ettikten sonra San 
Juan’a taşınmayı planladığını bildirdi. Casey Ant-
hony 6 haftalık mahkemesi süresince ve mahke-
me sonrasında manşetlerden inmedi. Mahkeme-
nin ertelenme kararlarından erkek arkadaşının 
Casey ile yaşadıkları ilişkiyi açıklamasına kadar 
medya her hareketi takip etti.

iPhone 5
Apple’ın en yeni akıllı telefonunun çıkışından ay-
lar öncesinde tüketiciler ve analizciler bir bekle-
yiş içine girmişti. Özelliklerine ilişkin yayılan bil-
giler arasında büyük ekran, uçtan uca cam yapı, 
8 megapiksel kamera ve ayrıntılı ses kontrolleri 
vardı. Pek çok kişi telefonun iPhone 5 olacağını 
düşünüyordu.
Akıllı Telefon Fenomeni: iPhone 5 ara-
ması 2010-2011 arasında %1658 artarak, hakkında 
çok konuşulan bu akıllı telefonu Google’ın en hızlı 
yükselen aramalar listesinde 6 numaraya taşıdı.

Veriler: iPhone 5 heyecanı Apple’ın iPhone 
4s’i tanıtmasının ardından 2011’in 25 Eylül haf-
tasında en yüksek noktasına ulaştı. Yıl boyunca, 
henüz piyasaya çıkmayan telefonla ilgili aramalar 
piyasadaki iPhone 4s sürümü için yapılan arama-
lardan daha fazlaydı.
Dünya: İlk piyasaya çıkış planının dışında bıra-
kılan Singapur’daki kullanıcılar, hakkında çok ko-
nuşulan telefona ilişkin arama yapmayı ve yorum-
da bulunmayı ihmal etmediler. TechCrunch’tan 
Washington Post’a kadar herkes heyecanla bekle-
nen iPhone 5 hakkında spekülasyon yaptı.

Battlefield 3
EA’nin hayranlarının büyük bir heyecanla 
beklediği video oyunu Battlefield 3, daha ilk 
haftada 5 milyon sattı.
Oyunun Kurallarını Değiştiren 
Oyun: Battlefield 3 aramaları ve onunla 
ilgili BF3 gibi aramalar 2010-2011 arasında 
%1773 oranında artarak, bu aksiyon oyunu-
nu Google’ın en hızlı yükselen aramalar liste-
sinde 5 numaraya taşıdı.
Veriler: Video oyununun popülerliği ABD’de 
ve İngiltere’de piyasaya çıkmasının ardından 
2011’in 23 Ekim haftasında zirve yaptı. Battle-
field 3 aramalarının rekor düzeyde satan Call of 
Duty Modern Warfare 3 oyunu için yapılan ara-
malardan fazla olduğu ortaya çıktı.
Dünya: Battlefield 3, dünyanın pek çok 
yerinde tartışma konusu oldu. Eski Battlefi-
eld serisi oyunların, yorumculardan düşük 
not aldığı Norveç’te prodüktörler oyun mer-
kezlerine inceleme sürümleri göndermediler. 
Teknoloji ve oyun uzmanları, Battlefield 3 
hakkında Beta sürümünün yarattığı heyecan-
dan, çok oyunculu benzersiz özelliklerine ka-
dar pek çok konuda uzun süre konuştular.

3

6

4 5



KONYAVİZYON/OCAK 2012 73

ADVERTORIAL



KONYAVİZYON/OCAK 201274

ARAŞTIRMA

Adele
İngiltere’de ilk haftasında 208.000 kopya satan 
ikinci yıl albümü “21” ile müzik sektörünü sal-
ladı ve İngiltere Albümler Listesinde 16 hafta 
art arda 1 numara oldu. Albüm 22 yaşındaki 
şarkıcıya rekor bir başarı kazandırırken ulusla-
rarası piyasalarda da büyük ilgi gördü.
Yetenekli Şarkıcı: İngiltere’de ilk 
haftasında 208.000 kopya satan ikinci yıl al-
bümü “21” ile müzik sektörünü salladı ve İn-
giltere Albümler Listesinde 16 hafta art arda 
1 numara oldu. Albüm 22 yaşındaki şarkıcıya 
rekor bir başarı kazandırırken uluslararası pi-
yasalarda da büyük ilgi gördü.
Veriler: Adele aramaları, 2011’in 28 Ağus-
tos haftasında İngiliz kadın şarkıcı MTV Vi-
deo Müzik Ödülleri töreninde “Someone Like 
You” adlı piyano baladını söylerken zirve yaptı. 
29 Ağustos-9 Eylül 2011 tarihleri arasında pop 
star Rihanna’dan daha fazla arandı.
Dünya: Adele’in gerçekten tüm dünyada bir 
kitlesi var, ancak ne şaşırtıcıdır ki en popüler ol-
duğu üç ülkede hiç konser vermedi. Uluslarara-
sı eğlence medyası, boğaz ameliyatından VMA 
performansına kadar Adele’e odaklanmıştı.

Tepco- Fukushima I Tesisi
2011 depreminin nükleer reaktörlere cid-
di şekilde zarar vermesinin ardından Japon 
hükümeti (TEPCO) Fukushima I Tesisi ya-
kınlarında yaşayan binlerce kişinin evlerini 
boşaltmasına karar verdi.
Veriler: Japonya’yı sallayan 9 şiddetindeki 
deprem, uluslararası yardım çabaları ve dün-
yadan gelen desteğin ardından iki gün sonra, 
2011’in 13 Mart haftasında kamu şirketiyle 
ilgili aramalar tüm zamanların zirvesine çık-
tı. Japonca TEPCO ifadesi, 2011’in 13 Mart 
haftasında pizza anahtar kelimesinden %35 
daha fazla arandı.
Dünya: TEPCO için yapılan aramalar hem 
hacim olarak hem de hız olarak o kadar arttı 
ki, Japon dili tüm İnternet kullanıcılarının sa-
dece %4,7’sini temsil ediyor olsa da, bu anah-
tar kelime en hızlı yükselenler listemize girdi. 
Fukushima I tesisinde nükleer faciaya neden 
olan 9 büyüklüğünde depremin ardından, 
tüm dünyadan destek yağdı.

iPad2
iPad 2 ikinci nesil tabletler 
daha çıktığı hafta sonunda 
500.000 satarak dünyada 
büyük bir fırtına estirdi. 
Bir önceki ürüne göre 
daha zarif, hafif bir alter-
natif olan iPad 2, ilk hafta-
sında hemen hemen bütün 
kanallarda “yok satıldı”.

Veriler: iPad 2 aramaları, Apple’ın web’de ve pe-
rakende mağazalarında cihazın satışına başlanmasın-
dan iki hafta önce, 2011’in 27 Şubat haftasında zirve-
ye ulaştı. iPhone anahtar kelimesine oranla daha fazla 
insan bu cihazı aradı ve arama sayısı zirvedeydi.
Dünya: iPad 2, tüm dünyadaki perakende ma-
ğazalarda en çok ilgi gören ürün oldu. Çinli bir gen-
cin iPad 2 satın almak için sağ böbreğini sattığını 
biliyor muydunuz? Sınırlı sürüm olarak çıkarılan 
altın iPad’lerden, yeni ve ses getiren uygulamalara 
kadar, Apple’ın yeni, gözde teknoloji ürününün 
her noktasına ışık tutuldu.

Steve Jobs
Steve Jobs tutkusu ve yaratıcılığıyla dünyada 
milyonlarca kişiye ilham kaynağı oldu. Bu tek-
nolojik hayalperest, Mac bilgisayarlar, iPod’lar, 
iPhone’lar ve iPad’ler yardımıyla ve kurucu 
ortak Steve Wozniak ile birlikte insanların ça-
lışma ve yaşama biçiminde devrim yarattı.
Veriler: Steve Jobs kanserle olan zorlu mü-
cadelesini kaybederek 56 yaşında evinde öl-
dükten sonra, Steve Jobs aramaları 2011’in 2 
Ekim haftasında listenin en başındaydı. 2011 
yılı boyunca insanların Apple kurucu ortağına 
olan ilgisi Amerikan Başkanı Barack Obama’ya 
olan ilgiden daha fazlaydı.
Dünya: Steve Jobs, 2011’de iş dünyasın-
daki hakkında en çok konuşan liderlerden 
biriydi. Jobs’un karısına yazdığı ünlü aşk 
mektubunun, ana dili Çince olanlar tarafın-
dan en mükemmel çeviriyi bulabilmek ama-
cıyla yüzlerce kez çevrildiğini biliyor muy-
dunuz? Duygu yüklü istifa açıklamasından, 
iPad 2’nin piyasaya çıkmasına ve ölümünden 
sonra sunulan övgülere kadar, Steve Jobs  tüm 
dünyada baş sayfadaydı.
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YASTIKTA 
44 YIL…

Sevgililer Günü’nün yaklaştığı şu 
günlerde eşinize çok farklı bir he-
diye sunmak istemez misiniz? Me-
liha Uzman çok sevdiği eşinin yaş 
gününde kendisine özel ve farklı bir 
hediye arayışına girmiş ve kendi 
hayatlarının sevgi dolu hikâyesini 
ortaya koymuş. Meliha Hanım’la 
bu ince jesti ve evlilik üzerine ger-
çekleştirdiğimiz söyleşiden herkes 
kendine pay çıkartacaktır.

Meliha Hanım kaç yıllık evlisiniz, nasıl tanıştınız?
Eşimle 1967 yılında evlendik. Ben Konya’da anneannemin yanında 
okuyordum, öğretmen okuluna gidiyordum. Babam Çumra’da gar 
müdürüydü. Eşim beni okuldan eve gelip giderken yolda görmüş, be-
ğenmiş ve 2 ay boyunca dedektif tutarak beni takip ettirmiş. Herhalde 
kısmetti… Ailesiyle geldiler, istediler. Görücü usulü oldu bizim evli-
liğimiz. Ama çok şükür sevgi ile saygı ile bugünlere geldik, 44 yıldır 
evliyiz ve ikimizde çok mutluyuz.

Meliha Hanım evliliği bir şaraba benzetiyor: ‘Ne kadar 
özenli ve sabırlı yaklaşırsanız birlikteliğinize evliliğinizin 
tadı da bir o kadar olgunlaşır ve tatlanır. Uzun soluklu ve 
mutlu bir evlilik şarap gibidir yıllandıkça güzelleşir’ diyor.

RÖPORTAJ: SEYCAN ÇAKIR
FOTOĞRAF: ELİF MUT
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Çocuklarınız var mı?
Benim bu 44 yıl içerisinde 2 evla-
dım ve 3 torunum oldu. Çok şükür, 
bir kızım, bir oğlum var. Evliliğimin 
ilk yılında bebeğimiz oldu, Özlemi-
miz oldu. İstanbul’da yaşıyor. Bir-
kaç yıl sonra Oğlum doğdu. Oğlum 
burada, babamızla birlikte çalışıyor. 
Kızımın bu sene üniversiteye gide-
cek bir kızı var. Oğlumun liseye gi-
decek bir oğlu, birde küçük 7 aylık 
Efemiz var. 

Meliha Hanım eşinize kitap 
yazma fikri nasıl oluştu?
Ben eşime bu kitabı 40. yılımda yaz-
dım. Fikrin oluşum süreci çok en-
teresandı. Evliliğimizin 40. yılıydı, 
eşime bu uzun yılların teşekkürünü 
en iyi anlatabilecek bir armağan ver-
mek istedim. Ne yapabilirim diye 
çok düşündüm. Bir şey vermeliyim 

ama; sevgimi, saygımı, bunca yıllık 
yaşananları bir şekilde ona aktarma-
lıyım diye düşündüm ve birden bire 
tüm bu birlikte geçirdiğimiz değerli 
anları yazma ihtiyacı duydum. Ben 
yazdım bir şeyler ama yeterli değil-
di, eksik kalan bir şeyler vardı. Bu 
aşamada eşimiz, dostumuz, seven-
lerimiz devreye girdi ve onlardan da 
yardım istedim. Bütün arkadaşlarına 
telefonlar ettim, eşimden gizli 1 yıl 
ona sunacağım bu hediye için çalış-
malar yaptım. En nihayetinde tüm 
yazdıklarım ve dostlarımızdan der-
lediklerimi bir kitap haline getirdim. 
Tabi bu zorlu bir dönemdi benim 
için. Arkadaşlarına ulaşamıyorum, 
telefonlarını bulamıyorum, eşime 
duyurmadan gizli onlar faks gönde-
riyorlar falan, baya bir yıllık yoğun 
bir çalışmaydı. Ama üstesinden gel-
dim, onun için çok mutluyum.

Hazırladığınız kitabı eşinize 
nasıl sundunuz? Eşinizin bu 
ince jestinize tepkisi nasıldı?
Ona bir doğum günü partisi yap-
mayı düşündüğümü söyledim. ‘Ne 
gereği var bu yaştan sonra’ dedi. 
Lütfen dedim, sana özel bir doğum 
günü yapmak istiyorum. Ondan bir 
yıl önce 40 kişilik sürpriz bir doğum 
günü partisi hazırlamıştım, bizim 
bahçemizde, ama bu doğum günü 
farklıydı benim için, hem haberliydi 
hem de çok özel bir hediye sunmayı 
planladığım bir organizasyon ola-
caktı… Fabrikanın bahçesinde 60 

kişilik bir organizasyon planladım. 
Yemekli, müzikli çok güzel, dostları-
mızla birlikte olduğumuz çok nezih 
bir geceydi. Ve ben, gece başlamadan 
önce müsaade isteyerek bir konuşma 
yaptım. Dedim ki, ‘ben bir hediye 
vermek istiyorum sana.’ Tabi eşim 
şaşırdı… Kurdelelerle süslediğim, 
içinde kitabın olduğu şık bir paketi 
kendisine takdim ettim. Eşim paketi 
alınca, muhtemelen bir dünya seya-
hatidir diye düşünmüş. İkimiz için 
bir dünya seyahati planımız vardı ve 
çok istiyorduk bu yüzden hediyenin 
bu olabileceğini geçirmiş içinden. 

Dedim ki, “ben bir hediye vermek 
istiyorum sana.” Tabi eşim 

şaşırdı… Kurdelelerle süslediğim, 
içinde kitabın olduğu şık bir 

paketi kendisine takdim ettim. 
Eşim paketi alınca, muhtemelen 

bir dünya seyahatidir diye 
düşünmüş. İkimiz için bir dünya 
seyahati planımız vardı ve çok 
istiyorduk bu yüzden hediyenin 

bu olabileceğini geçirmiş içinden.
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Fakat onu sahneye çağırıp, kitabı verdi-
ğimde, şaşırdı ve ağlamaya başladı. Çok 
duygusal bir andı… Ve eşim çok özenli 
sözcüklerle, çok güzel bir konuşma yap-
tı, herkesi ağlattı o gece. Bu yaş günü çok 
özeldi bizim için hem ağladık hem eğlen-
dik. Bu benim hayatımda verebileceğim 
en güzel hediyeydi diye düşünüyorum ve 
eşim de çok mutlu oldu. Söylediğim gibi 
duygusal bir andı o, herkes için, herkes 
ağladı. Dans ettik, eğlendik sonucunda 
ama güzel bir geceydi benim için.

Uzun soluklu evliliğin sırrı 
nedir sizce? 
Evet, çok önemli bir konuya değindiniz, 
okuyanlar mutlaka bu yazıdan kendilerine 
bir şeyler çıkartacaklardır ama benimde 
eşlere bir mesajım var: Eğer evliliklerinin 
mutlu, huzurlu ve uzun soluklu olması-
nı istiyorlarsa, öncelikle her iki tarafın da 
eşi için özveride bulunmayı, ona saygı 
göstermeyi öğrenmesi gerekir. Zannedi-
yor musunuz ki, benim 44 yıllık mutlu 
evliliğimde hiç sıkıntılı anlarım olmadı? 

Mutlaka oldu, mutlaka sıkıntılar yaşadık, 
hüzünler, ayrılıklar, üzüntüler, hastalıklar 
ama sonuçta bir sevgi var, bir saygı var, biz 
bunu korumayı başardık, bunu korumanız 
lazım. Benim gençlere, yeni evlilere tavsi-
yem, lütfen saygıyı yitirmesinler. Zaten 
saygının olduğu yerde sevgi kendiliğinden 
yeşerir ve tabi ki sabır… 

Meliha Hanım siz evlilik haya-
tınızda ki mutluluğunuzu neye 
bağlıyorsunuz?  
Ben çok küçük yaşta evlendim, hayatım-
da erkek olarak ilk ve tek olarak tanıdı-
ğım insan kocam. Kayınvalidemle bera-
ber 15 yıl aynı evde yaşadık. Evlendiğim 
zaman 17 yaşındaydım bu yaşlarda bir 
çocuk düşünün. Eşim benden 13 yaş bü-
yük, ama bizim için hiç sorun olmadı o 
13 yaş. Hatta bence bir avantajdı benim 
için. Önceliklere evlenecek çiftlere öne-
rim şu ki, özellikle genç kızlara, evlene-
cekleri eşlerinin mutlaka kendilerinden 
büyük olmasına dikkat etsinler. Kendi-
sinden yaşça büyük bir eş bir kere kadı-
na değer veriyor, kadının kadın olduğu-
nu hissettiriyor ona. Aynı yaşta oldukları 
takdirde bir çatışma olacaktır, aynı duy-
gusal buhranları yaşayacaklar ve topar-
layacak taraf olmayacaktır. Ama bizde o 
yaşanmadı, ben ona çocukmuşum gibi, 
öğrenciymişim gibi, bir öğretmenime 



KONYAVİZYON/OCAK 2012 79

davranır gibi davrandım, saygı, sevgi 
çerçevesi içerisinde. Kayınvalidemde 
birtakım şeylerde öncülük etti, yol gös-
terdi bana. 15 yılın sonunda kayınvali-
demi kaybettik. Şunu söylemek istiyo-
rum, evlilikte fedakârlık şart. Tabi ki her 
insanda olduğu gibi benim de, eşimin de 
asabi dönemlerimiz oluyor. Ama artık 

birbirimizi tanıdık, onu tanıdım, onun 
istemediği şeyleri yapmamaya çalıştım, 
onun sevdiği şeyleri vermeye çalıştım. 
Dolayısıyla kazanan yine ben oldum. 
Çok şükür Allah bozmasın, son derece 
mutlu günlerimiz oldu. Ama bunu sab-
rıma borçluyum. O gün sabrettiysem, o 
sabırlar bana bugün ödül olarak döndü.

Eski Konya gelenek ve göre-
neklerine göre gelin olmakla, 
şu anda gelin olmak arasında 
fark var mı? Bu farkı siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Kesinlikle var. Özellikle kayınvalide-
lerde çok fark var. Çünkü eskiden var 
olan bir takım tabular yıkıldı. Benim de 
gelinim var, gelin kayınvalide değil artık 
arkadaş olduk biz onunla. Gelinimle her 
konuda konuşabiliyorum, Kızıma bazı 
şeyleri anlatamıyorum ama gelinimle 
paylaşabiliyorum. Yani şimdi eskiyle 
yeni arasında inanılmaz bir değişim var. 
Belki kırsal kesimler de yaşanıyordur, 
onun için hiçbir şey söyleyemem ama 
ben Konya’da yaşıyorum, şehirde yaşı-
yorum. Burası da büyük bir metropol ve 
gördüğüm kadarıyla artık eski gelin ka-
yınvalide münasebetleri kalmadı. Daha 
anlayış içerisinde, daha arkadaş, daha 
dost, daha sevecen, oğlunu paylaşmayı 
biliyor artık şimdiki kayınvalideler. Es-
kiden nedense bir kıskançlık vardı, ben 
bunu yaşadım, ama şimdi artık kalmadı. 

Meliha Uzman’a teşekkür ediyo-
ruz, eşi ile birlikte uzun ve sağlık 
dolu bir ömür diliyoruz.
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TİYATRO 2005-2006 SEZONU 2009-2010 SEZONU

Tiyatro Salonu 112 430

Toplam Seyirci 2.161.537 5.248.226

Telif Oyunlar 1.519.852 3.854.341

Çeviri Oyunlar 641.685 1.393.885

SİNEMA 2005 2010

Salon 987 1.834

Toplam Seyirci 18.001.466 35.787.380

Yerli Film 6.795.791 17.996.023

Yabancı Film 11.205.675 17.791.357

MÜZELER 2005 2010

Müze sayısı 156 185

Eser Sayısı 2.790.566 3.096.599

Toplam Ziyaretçi 19.663.014 25.107.203

2005-2010 SEZONLARI KARŞILAŞTIRMALI 
SEYİRCİ VE ZİYARETÇİ SAYILARI

KÜLTÜRE İLGİ HER 
GEÇEN YIL 
ARTMAKTA
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine 
göre 2005- 2010 yılları karşılaştırıldığında 
tiyatro seyircilerinde yüzde 142, sinema se-
yircilerinde yüzde 99, müze ziyaretçileri sa-
yısında ise yüzde 28 oranında bir artış var.
 
Türkiye’de ki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayı-
sı 2005- 2010 arası dönemde yüzde 28 artarak 25 milyonun 
üzerine çıktı. Aynı dönemde sinema seyircisi sayısı da yakla-
şık yüzde 99 artarak 35,7 milyon kişiye ulaştı. Tiyatro seyirci-
si sayısı da 2009- 2010 sezonunda 2005- 2006 sezonuna göre 
yüzde 142 artışla 5,2 milyon kişiye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘Kültür İstatistikleri 2010’ rapo-
rundan derlenen bilgilere göre, müzelerdeki eser sayısı ise 2010 
sonu itibari ile 3 milyon 96 bin 599’a ulaşarak 2005’e göre yüzde 
11 arttı. Yerli filmlerin sayısı 5 yıllık dönemde yüzde 127,2 artar-
ken, yabancı filmlerin artış oranı 19,1 seviyesinde kaldı. Tiyatro 
oyunu ve seyircisi sayısı açısından bakıldığında da beş yıllık dö-
nemde her açıdan artış yaşandığı görüldü. Telif eserleri izleyenle-
rin sayısı yüzde 153,5 artarak 3 milyon 854 bin 341 kişiye ulaştı. 
Bu artışa kuşkusuz ki son 5 yıl içinde 112 olan Tiyatro Salonla-
rının sayısının 430’a çıkarılmış olmasının payı da çok büyüktür. 
Ve yenilenen yüzü ile Türk Sinemasının çağı yakalama savaşında 
başarılı olarak seyircisine çok daha kaliteli yapımlar sunması. AA
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Gündemi oldukça meşgul eden 
gerek yerel, gerek ulusal basın-
dan takip ettiğimiz bir haber Uzay 
Yolculuğu. Özellikle bu yolculuk-
ta Konya’mızın adının geçmesi 
ilgimizi daha da arttırdı ve me-
rak ettiklerimizi bir de konunun 
yetkililerinden öğrenelim istedik. 
Uzay yolculuğu, Bloon ile ilgili 
sorularımızı VIP Turizm Ceo’su 
Sayın Ceylan Pirinçcioğluna yö-
nelttik ve kendisinden konu hak-
kında daha detaylı bilgi sahibi 
olduk. Kim bilir, belki bu yolculuk 
sizin de ilginizi çeker ve böyle bir 
fırsatı kaçırmak istemezsiniz.

BLOON SEYAHATİ 
VIP Uzay Yolculuğu

RÖPORTAJ: SEYCAN ÇAKIR
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Ceylan Bey, Bloon nedir? 
Bloon’u bize tanıtabilir misiniz?
Bloon yakın uzay seyahati VIP Luxury’nin 
eşsiz seyahat deneyimlerinden oluşan, 
Unique Travel Experience deneyimlerin-
den sadece biri. Bu turlarımızın temeli ise 
anlatacak hikâyesi olan tatiller yaratması. 
Unique Travel Experience Programları; 
Olağanüstü Coğrafyalar, Gizemli Uy-
garlıklar, Sizin Afrikanız, Lezzet Yolcu-
luğu, Görkemli Yaşamlar, Seyr-ü Sefa ve 
VIP Luxury Collection başlıkları altında 
Burma’dan Bostwana’ya kadar, dünyanın 
yeni 7 harikasının da içinde yer aldığı, 
uzay seyahatlerini de içine alan 12 farklı 
destinasyon gerçekleşiyor.
Bloon seyahati ise yakın uzay seyahat 
programı ve VIP Space Travel’ın bir par-
çası. Toplamda 36 km yüksekliğe çıkan 
Bloon yakın uzay seyahati kalkıştan inişe 
yaklaşık 4 saat sürüyor. 1 saatlik bir yük-
selişin ardından 36 km irtifada yaklaşık 
2 saat seyahat ediyor ve bunu 1 saatlik 
bir yumuşak iniş takip ediyor. Bu irtifa, 
en güzel manzarayı sunduğu için özel-
likle seçilmiştir. İki pilot dahil toplamda 
6 kişi seyahat edebiliyor. Uçulan sürenin 

tamamında, uzman pilotlar keyifli bir 
yolculuk için yanınızda olacak.
Bloon tasarlandığı günden itibaren özel 
seyahat amacı taşıyan bir sistem. Helyum 
gazının yakıt olarak kullanıldığı özel bir 
uzay aracı. Bloon temel olarak kompozit 

maddeler ve gelişmiş hafif alaşımlardan 
oluşuyor. Kabin, zincir, yelken ve balon, 
iniş takımı gibi ana parçalara sahip. İniş 
ve kalkışlar portatif bir istasyondan ya-
pılıyor. Bloon Arşimet ilkesine göre yel-
kenleri sayesinde uçuyor.
Kabin, en çok 4 yolcu alabilecek kapa-
sitede tasarlanmıştır. Oturma alanı kişi 
sayısına 2+2 şeklinde ayrılabilmektedir. 
Gövdenin dış çapı bağlantı elemanları ile 
birlikte 4,5 metre. Kısaca bir Lamborghi-
ni Murcielago uzunluğunda. Kabinin pa-
noramik pencerelerinden, sessiz, sıcak ve 
konforlu bir atmosferde dünyamızın hay-
ret verici manzaralarını ve uzayın sonsuz-
luğunu keşfedebiliyorsunuz. İki pilottan 
oluşan bir ekip dünyayı keşfederken size 
yardımcı olacak. Sadece gözlem yapaca-
ğınız değil; aynı zamanda gezegenimizin 
sahip olduğu harikaları içinize çekeceği-
niz bir gezi sizi bekliyor.
Zincir, kabin ile yelkeni birbirine bağlar. 
Zincir ayrıca gerekli iletişim, lokalizas-
yon sistemlerini ve Bloon acil iniş siste-
mini içerir. Burada yine en üst düzeyde 
güvenlik, temel öncelik.
Yelken temelde içi helyumla dolu bir 

Sadece gözlem yapacağınız 
değil; aynı zamanda 

gezegenimizin sahip olduğu 
harikaları içinize 

çekeceğiniz bir gezi 
sizi bekliyor.
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balondan ibarettir. Herhangi bir yakıt, 
gürültü, rahatsızlık olmaksızın; basit ve 
huzurlu bir şekilde, tüm sistemin atmos-
fer boyunca taşınmasını sağlar. Yelken 
ise seyir irtifasında tam açıldığında 100 
metre çapına ulaşır.

Bu fikir nasıl ortaya çıktı? 
Yakın Uzay uçuşlarına ilişkin öneriler 
ve bir makale geliştiren uzay mühendi-
si Jose Mariano Lopez-Urdiales, Blo-
on projesine ilişkin projesini Teksas/
Houston 53. Uluslararası Havacılık 
Kongresi’nde ve 2002’deki MIT 50k iş 
planı yarışmasında sunar. Bu temel dü-
şünceyi geliştirmek üzere, 2009 yılında 
yine Jose Mariano Lopez gözetim al-
tında iki tez geliştirilir. Bloon çalışma-
larının çoğu gizlilik içinde yürütülür ve 
böylece binlerce insanın gezegenimizi 
görüp dünyayı değiştirme ilhamı alarak 
dönmesini sağlayacak bir sistem olan 

Bloon doğar. Açıkçası 9 yıllık ağır bir 
çalışma sonrasında bugün balonla uçma 
noktasına gelinmiş durumda. VIP Tu-
rizm ve Jose Mariano Lopez-Urdiales’in 
Ceo’su olduğu Zero 2 Infinity şirketi bir 
anlaşmaya imza attı.
Bloon yolculuğunun Türkiye’de temsil-
ciliğinin yanı sıra Suriye, İran, Irak ve 
Lübnan, Rusya bölge temsilcilikleri şir-
ketimiz tarafından gerçekleştirilecek. 
Toplamda 12 ülkeden gelecek taleplere 
VIP Turizm olarak biz yanıt vereceğiz 
ve Bloon seyahatine çıkmalarını biz 
sağlayacağız.
Açıkçası Bloon tasarlanmaya başladığı ilk 
günden bu yana özel uzay seyahati kav-
ramı düşünülerek inşa edilmiş bir proje.  
Diğer taraftan çevreci özellikleriyle de ön 
planda. Diğer uzay seyahatlerinin temeli 
güvenlik ve bilimsel araştırma gibi amaç-
lara dayandığı için, daha komplike ve çev-
re karşıtı etkilere sahip…

Uzay yolculuğunun Konya’da 
uygulanmasının özel bir 
sebebi var mı?
Bloon seyahatinde coğrafi kalkış alanları 
en iyi hava koşulları ve zengin manzara-
lar sağlayacak şekilde seçiliyor. Hava 
akımları ve diğer doğa olayları, Bloon 
uçuşunu planlamada kilit faktörler. 
Türkiye’de Bloon’un havalanabilmesi 
için elverişli hava koşullarının ve de rüz-
gar akımlarının en uygun olduğu yerler 
Konya ve Eskişehir. Ancak tüm şartları 
taşıyan ilimiz Konya. Ayrıca Konya ili ve 
Mevlana, Türkiye turizmi açısından de-
ğeri en yüksek değerlerimiz.

Bu yolculuğun sağlık açısından 
her hangi bir sakıncası var mı?
Eğer daha önceden uçak seyahati yaptıy-
sanız Bloon ile uçarken de bir problem 
yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu 
seyahati gerçekleştirirken hiç bir ekstra ilaç 
almanıza gereksinim yok. Biz sadece uçuş 
öncesi sağlınızın yerinde olup olmadığının 
kontrolü amacıyla basit bir check-up’ tan 
geçmenizi öneriyoruz. Böylece tüm yol-
cular ve siz güven içinde seyahat edebilin, 
manzaranın keyfine varın.

Uzay yolculuğu fikrine insan-
ların yaklaşımı nasıl? En sık 
karşılaştığınız sorular neler?
Açıkçası beklediğimizin üzerinde bir ilgi 
var. En sık karşılaştığımız sorular güven-
lik, sağlık ve uçuş yaşı hakkında. Bloon 
ile seyahat etmek isteyenlerin uçak ile 
seyahat edebiliyor olmaları yeterli. 
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Bunun dışında ekstra bir durum söz ko-
nusu değil. Sadece 16 yaşın altındaki ço-
cuklar ebeveynleri ile uçabilirler.

Ceylan Bey, bu yolculuk-
ta benim asıl merak ettiğim 
konu güvenlik. Bu konuda 
neler söyleyebilirsiniz?
Dediğimiz gibi bu basit bir sistem. Ya-
nıcı, patlayıcı herhangi bir kimyasal 
kullanılmıyor. Çevreye herhangi bir 
zararı olmadığı gibi yolculara da böyle 
bir zararı yok. Uçuşta tamamen zararsız 
olan helyum gazı kullanılıyor. Bloon’un 
dışında yolcuların yere güvenle inmesini 
sağlayacak 3 ayrı paraşüt ve bir iniş takı-
mına sahip. Ayrıca uçuşlar özel pilotlar 
tarafından yapılıyor.  Uçuşa katılacakla-
rın güvenliği için tüm detaylar düşünül-
dü. Diğer yandan uçuşlar tam güvenli 
uçuş gerçekleşmeden de başlamayacak. 
İlk uçuşun 2014’te yapılacak olmasının 
temel sebebi bu. Az öncede bahsettiğim 
gibi uçakla seyahat edebilecek herkes bu 
uçuşa katılabilir. 

Konya’da bu yolculuk için 
özel bir projeniz var mı? Bu 
yolculuk özel bir donanım 
veya tesis gerektiriyor mu?
Bu uçuşun gerçekleştirildiği istasyon taşına-
bilir ve portatif. Bu nedenle özel bir dona-
nım ya da tesis inşa edilmesi gerekmiyor. 

Uzay yolculuğu süresi ve 
yolculuk suresince neler göz-
lemleyebileceğimiz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Bloon 36 km yükseğe, atmosferin yakın 
uzay olarak adlandırdığımız kısmına 
kadar yükseliyor. Dünyanın yuvarlak 
olduğunu buradan görebiliyorsunuz ve 
Stratoesfer sınırı olan ince mavi çizgi-
yi gözlemleyebiliyorsunuz. Güneş tu-
tulması gibi özel gökyüzü olaylarında 
uçmak göreceğiniz zenginliği ve yaşa-
yacağınız deneyimi daha da arttırıyor. 
Diğer yandan maksimum da Stratoes-
fer sınırına kadar ulaşılabiliyor. Dileyen 
yolcularımız belirli bir süre yerçekimsiz 
ortamda kalabiliyor. Kısacası Ozon ta-
bakasından geçip, atmosferle uzayla ara-
sındaki sınıra kadar uçtuğunuzu; mavi 

evrenin büyüklüğüne tanık olduğunuzu 
düşleyin. Dünya ve evrenin buluştuğu 
noktada, Güneş’in ve yıldızların gece ve 
gündüz parladığını hayal edin. İşte göre-
ceklerinizin bir özeti bu...

Uçak fobisi olan çok fazla 
insan var. Bloon yolculuğu 
ve uçak yolculuğu arasında 
fark var mı? 
En önemli fark açıkçası çıkılan yükseklik 
ve uçuş tarzı. Standart bir yolcu uçağı ha-
vada 950 km hıza kadar ulaşabiliyor ve 10-
11 km’ye kadar çıkabiliyor. Bloon yolculu-
ğunda ise süzülerek seyahat ediyorsunuz.

Yolculuk esnasında müşteri-
lerinize ne gibi hizmetler sun-
mayı planlıyorsunuz? Kişiye 
özel çalışmalarınız var mı?
Evet, tabii ki özel hizmetlerimiz var. Her 
balon seyahati ve her balon yolcusu ayrıdır. 

Aşağıdaki maddelerden bazıları ya da 
hepsi seyahatinizi, Bloon seyahatini özel 
kılmak için mümkündür. 

• Özel bir noktadan uçmak 
• Teleskop getirmek 
• Güneş tutulmasını izlemek 
• Emekli bir astronot ile uçmak 
• Balon’un içini ve/veya dışını özel 
olarak tasarlamak 
• Michelin’den 3 yıldızlı bir şeften 
özel bir yemek
• Balonu sadece 2 kişi için rezerve 
etmek 
• Yüksek irtifa balon pilotaj eğitimi

Medyanın gündeminden 
düşmeyen bir konu uzay yol-
culuğu peki, insanların ilgisi 
nasıl? Rezervasyonlar bek-
lentilerinize cevap verdi mi?
Henüz uçuşlar başlamadan, haberin ilk 
duyulması ile birlikte 10 kişilik bir ön re-
zervasyona sahibiz. Uçuşların başlama-
sına yakın rezervasyonların katlanarak 
artacağını düşünüyorum. Diğer yandan 
uluslararası tanıtım yapıp, Türkiye’deki 
bu önemli girişimin Dünya’da ve civar 
ülkelerde bilinirliğini arttırmaya çalışı-
yoruz. Çünkü Bloon seyahatinin satışı 
dışında medya bilinirliği ve sponsorluk 
görüşmeleri de bizim tarafımızdan yü-
rütülüyor. Markalar dilerlerse Bloon 
üzerine reklam verebiliyorlar. 
Ceylan Bey’e bize zaman ayırıp soru-
larımızı yanıtladığı için teşekkür edi-
yoruz. Çalışmalarının sonuçlanmasını 
sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Çikolata Aşktır

Yerken tarifsiz bir mutluluk yaşatır 
çikolata. Yaşadığınızı hissettirir… 
Çikolata yemeye başladığınızda, 
yaşadığınız tarifsiz mutluluğun 
bitmemesini istersiniz.
Uzmanlar çikolatanın mutluluk 
hormonunu devreye soktuğunu ve 
kakao yağının kalp dostu olduğunu 
söylerler. Yani bilimsel olarak da 
kanıtlanmış çikolatanın faydaları.

Sevgililer Günü’nün hızla yaklaştığı şu gün-
lerde, hediye alma telaşına girdiyseniz size 

önerim kesinlikle çikolatadır. Petek Pastane-
sinden alacağınız kalpli ve farklı şekillerde 
kombin edilmiş kutularda butik çikolatalar, 

birlikteliğinizin en tatlı hediyesi olacaktır.

Petek Pastanesi 1976 yılından beri Konya’nın en 
sevilen pastanesidir. Yıllardır pastalarını üretir-
ken satın almakta oldukları çikolatayı 6 yıldır 
kendileri üretmeye başlamışlar. Petek Pastanesi 
‘Petek Butik Çikolata’ markası ile Türkiye’de 
4-5 pastaneden biridir. Bu özel gününüzde enfes 
güzellikleri ve birbirinden farklı 
tatta ki çikolataları ile 
Petek Pastanesi 
yanınızda…

KONU: ELİF MUT
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Sevgililer Günü’nün yaklaştığı şu günlerde 
eminiz ki herkesi tatlı bir telaş sarmış durum-
da. Sevdiğimize bu özel günde nasıl bir hediye 
alalım, o gün için nasıl bir program yapalım, 
hangi mekânda nasıl bir organizasyona katıla-
lım? Sorular ve kararsızlık almış başını gitmiş 
durumda. Bu konuda sizlere yardımcı olmak 
adına Vizyon Konya olarak şehrimizin popüler 
firmalarının Sevgililer Günü’ne özel hazırladı-
ğı organizasyon ve fırsatlar hakkında kısa bir 
araştırma yaptık. Bizler araştırdık ve sizlerle 
paylaştık, seçim yapıp uygulamak size kaldı… 
Sevgililer Günü’nüz Kutlu olsun.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL:
ŞEHİRDEN ALTERNATİF ÖNERİLER

KONU: SEYCAN ÇAKIR

SEVGİNİZİ İFADE 
ETMENİN EN 
ZARİF YOLU

RİXOS’TA AŞK

UĞUR GÜZELLİKTEN 
SEVGİLİLER GÜNÜNE 
ÖZEL %50 İNDİRİM

ESİLA GİYİM’DE 
%70 İNDİRİM

HAZBAHÇE SEVGİLİLER 
GÜNÜ’NDE SİZLERLE

FOGA BAR

Sevgililer Günü’nde 
zengin seçenek ve özel 

tasarımları ile Atlantis ürünleri hediye arayışınıza son 
verecek. Karakaş Kuyumculuk, Atlantis markalı ürün-
leri ile seçkin kuyumcularda. Tel: 0332 354 00 00

Rixos’ta sevgilinizle uyan-
mak: Sevgililer gününe özel 
eğlencelerden birinde eğlenip 
konaklamak isterseniz şayet, 
Rixos Otel size Superior Suit 

odada konaklama imkanı sunuyor. Sevgililer Günü’ne özel brunch 
keyfi, sürpriz ikramlar ve özel yastık menüsü sizi bekliyor. Rixos 
Sağlık Kulübü: Sevgililer gününde kendinizi şımartın. Sevgilinizle 
birlikte fitness center, kapalı yüzme havuzu ve saunadan yararlanın, 
Sevgililer Günü’ne özel masaj paketini kaçırmayın. Rezervasyon: 
0332 221 50 77 - 0530 644 78 59 - konya@rixos.com

Sevgililer Günü’nde özel bir 
programınız mı var? İşte size 
özenle hazırlanmanız ve daha 
bakımlı görünmeniz için bir 
fırsat. Uğur Güzellik bu özel 
günde tüm cilt bakımları ve makyaj’da % 50 indirim uygu-
luyor. Rezervasyon: 0332  320 51 41

Esila Giyim zengin ürün 
yelpazesi ile Konyalıların 

beğenisini kazanmış bir firma. Sevgililer Günü’ne özel  
% 70 indirim uygulayan Esila Giyim’de her yaşa ve her 
tarza uygun hediye seçeneklerini görmeden kararınızı 
vermeyin. Tel: 0332 238 48 62

Otantik mekânı ve botaniği ile Haz-
bahçe Aile Dinlenme Tesisleri’ni 
Sevgililer Günü’nde tercih etmeniz için pek çok sebep var. Gün 
boyunca sevgilinizle belirleyeceğiniz bir zaman diliminde nostal-
jik bir mekanda baş başa bir kahvaltı, akşam yemeği veya sıcacık 
bir çay keyfine ne dersiniz. Rezervasyon: 0332 327 34 34

Sevgililer Gününe özel hazırlan-
mış ikramlar, canlı müzik ve eğ-
lence sizi bekliyor. Foga’da gecenizi 
unutulmaz kılın. 
Rezervasyon: 0332 221 50 77
0530 644 78 59 - konya@rixos.com
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SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE 
FARKLI BİR TAT: 
SOMATÇI FİHİ MA FİH

WARYANT HOME 
COLLECTİON

CLUB İNFERNO

ONA ÖZEL OLDUĞUNU 
HİSSETTİRİN: 
HILTON GARDEN INN

101 LOUNGE & BAR

KAFEDEYİM’DEN 
SEVGİLİLERE ÖZEL 
% 12 İNDİRİMÖZEL 
%50 İNDİRİM

EKERLER FAVORİ 
MAĞAZASINDAN 
SEVGİLİLER GÜNÜ’NE 
ÖZEL KOLEKSİYON GÜVEN BALIK 

RESTAURANT

MADO’DA 
SEVGİLİLER GÜNÜ

Somatçı Fihi Ma Fih Sevgililer Günü’nde 
farklı bir menü arayanlar için alternatif 
mekânlardan. Bugüne özel konuklarına  

%10 indirim uygulayan mekânda 800 yıl öncesine ait yemekleri 
tatma şansını elde edebilirsiniz. Rezervasyon: 0332 351 66 96 

‘Farkınızın farkındayız’ slo-
ganı ile kişiye özel hizmette 
sınır tanımayan Waryant Home Collection,  Sevgililer Günü’ne 
özel kampanyası ile dikkat çekiyor. 14 Şubat’ta sevgilisine 
unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyenler fırsatı kaçırmayın… 
Sadece Sevgililer Günü’ne özel tüm ürünlerde %20 indirim 
uygulanmakta.  Tel: 0332 251 0 150

Yep yeni bir eğlence adresi 
İnferno, sevgilinizle birlikte 
sabahın ilk ışıklarına kadar eğ-
lenebileceğiniz Club Inferno’da 
müzik, dans, eğlence ve DJ performansı Sevgililer Günü’nde 
sizlerle. Tel: 0507 696 72 27

14 Şubat’a özel, romantik Sevgili-
ler Günü Menüsü  ile “ona” unuta-
mayacağı bir akşam  yaşatın. En romantik anları birlikte paylaşın!
Akşam Yemeği: Kişi başı 75 TL. Fiyatlara kişi başı 2 yerli içecek ve 
Sevgililer Günü Menüsü dahildir. Sevgililer günü özel Konaklama 
Fiyatımız 75 TL (Çift Kişilik Odada Kişi başı olup, kahvaltı ve 
KDV dâhildir) Rezervasyon: 0332 221 60 00

101 Lounge&Bar’da romantık bir 
gece sizi bekliyor. Piyano ve gitar 
eşliğinde romantık bir yemek yiyerek 
aşkınızı tazeleyebilirsiniz. Büyük 
aşklara büyülü bir gece.
Rezervasyon: 0332 221 50 77- 0530 644 78 59 - konya@rixos.com

Konya’nın vazgeçilmez mekânı olan Kefedeyim, 14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde de ayrıcalıklarıyla fark yaratıyor. Müş-
terileri için 2012 yılından esinlenerek sevgililere özel %12 
indirim ile huzurlu, elit bir ortamda vakit geçirmesi için 
essiz fırsatlar sunuyor. Rezervasyon: 0332 235 56 56

Konya Favori Mağazası Ekerler Kuyumculuk A.Ş Sevgililer 
Günü’ne Özel koleksiyonu ve çok özel fiyatları ile sevdiklerinizi 
mutlu etme fırsatı sunuyor. Şık bir hediye ile sevgilinizin gönlü-
nü fethetmeye ne dersiniz? Tel: 0332 350 81 33

Güven Balık Restaurant, 
Sevgililer Gününde ter-

cih edebileceğiniz en romantik mekânlardan biri. Bu özel günde 
yemek tercihinizi balıktan yana kullanacaksanız Tarihi Hoca 
Cihan Han’da hizmet veren Restaurantta şık ve damaklara şenlik 
bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Mekânın atmosferi günün anlam 
ve önemini bütünlerken siz de sevdiğinize ince bir jest yapmanın 
mutluluğunu yaşayacaksınız. Güven Balık Restaurantın hizmet 
kalitesi ve Sevgililer Gününe özel sunumu sizi memnun ederken, 
sevdiğinizle nezih bir akşam geçirmenin keyfini yaşayacaksınız. 
Rezervasyon:  0332 324 45 46

Meram Mado’da Sevgililer 
Günü’ne özel %10 indirim sizi bek-

liyor. Romantik bir atmosferde canlı müzik ve sınırsız eğlence 14 
Şubat Sevgililer Günü’nde sizlerle. Rezervasyon: 0332 323 33 00
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ÖZEL SELÇUKLU MİNİKLER 
KOLEJİ’ NDE KARNE HEYECANI…
Özel Selçuklu Minikler Koleji 
düzenlediği organizasyonla 
öğrencilerine karnelerini verdi.

KONU: FUNDA ÇAKIR

15 Ocak Pazar günü gerçek-
leşen organizasyon tüm ve-
lilerin katılımıyla büyük ilgi 
gördü. Canlı müzik eşliğinde 
verilen kokteyl sırasında veli-
ler ve öğretmenler çocukların 
gelişimleri ile ilgili görüşür-
ken minik kolejlilerde stajyer 
öğretmenleri ile sinema 
odasında çizgi film izleyerek 
hoş vakit geçirdiler.

Kokteylin ardından, miniklerin dönem boyunca yapmış oldukları resim, 
etkinlik ve elişlerinden hazırlanan sergi veliler tarafından büyük heyecanla 
gezildi. Kolejin kurucusu ve müdürü olan Osman Avcıoğlu, sınıf öğretmen-
leriyle birlikte teker teker öğrencilerin karnelerini verdi ve gün boyunca fotoğ-
raf makinesinin deklanşörü susmadı. 

Hiçbir masraftan kaçınılmamış, maddi 
manevi emek verilerek hazırlanılmış 
karne gününe. Çocukların sosyal ve zi-
hinsel gelişimleri için okul öncesi eğitimin 
önemi bu organizasyonla birlikte daha iyi 
kavrandı. Ailelerde çocuklarını, güler yüz 
ve sevgi dolu, modern eğitim olanakları ve 
profesyonel eğitim kadrosuyla her çocuğun 
özel ve değerli olduğu bir ortama güvenle 
emanet ediyor olmanın rahatlığıyla güzel 
bir karne günü geçirdiler. Konya Vizyon 
ailesi olarak, bu başarılı organizasyona 
imza atan Osman Bey ve ekibini kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.
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MODA DÜNYASINDA 
1 YILDA AKILDA KALAN,
GÜNDEM YARATAN OLAYLAR 
Moda dünyası 2011 yılını oldukça renkli olaylar ile geride bıraktı. 2012 yılına girdiğimiz şu gün-
lerde geçtiğimiz yıla damgasını vuran, moda tarihinde yerini alan birkaç olayı sizinle birlikte 
hatırlayalım istedim. Özellikle dünya basınında günlerce malzeme olmuş ve 2011 yılında dünya 
modasının unutulmazları arasında yer almış üç Türk varken bu konuyu es geçmek istemedim.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 23 yıl aradan sonra İngiltere’ye 
resmi ziyarette bulunan ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu kadar çarpı-
cı bir ilk yaşanırken, ziyaretle ilgili İngilizleri ve dünya basınını en 
çok etkileyen şey, Hayrünnisa Gül’ün 15 cm’lik topuklarıydı.
First Lady’nin topukları Cumhurbaşkanımızın önemli 

mesajlarını gölgede bıraktı.  Daily 
Telegraph Gazetesi, Gül çifti onuruna 
Buckingham Sarayı’nda verilen resmi 
yemeği “Saray’da bir Doğu tadı” başlı-
ğıyla yer verirken, Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ü öne 
çıkaran büyük bir fotoğrafı kullandı. En 
çok akıllarda kalan kareler ise Kraliçe-
nin tepeden tırnağa Hayrünnissa Gül’ü 
süzerken gözlerinin yarım çizmelere 
takılıp kalması. 2011’de unutulmayacak 
ve tebessümle anılacak olaylardan biri 
Buckingham Sarayı’nda ‘çarpıcı ökçeler’.

Ünlü şarkıcı Lady Gaga 5 kişinin omuzla-
rında taşıdığı yumurtanın içinden gaze-
tecileri selamlarken, “kuluçka devrinde” 
olduğunu açıkladı. İlginç kostümleri ve çıl-
gınlıklarıyla bilinen Lady Gaga sosyal payla-
şım sitesi Twitter’dan da Hüseyin Çağlayan 
imzalı yumurta için 
açıklamada bulundu. 
Twitter’dan gönderdiği 
açıklamada “Gaga’nın 
evi, Gaga kuluçkada, Bu 
akşamın performansı Hü-
seyin Çağlayan ve House 
of Mugler işbirliğiyle ha-
zırlandı” diye yazmıştı.

Dünya 
basınında
‘Çarpıcı 
ökçeler’

Türk 
Yumurtası 
gündemi

Müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Grammy 
ödüllerinin 53’üncüsünde, Lady Gaga’nın Grammy ödülünü 
almak için sahneye çıktığı yumurtanın tasarımını dünyaca 
ünlü Türk modacı Hüseyin Çağlayan yaptı. 

KONU: SEYCAN ÇAKIR
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Ümit Benan, 2011 yılında dünyaca ünlü İtalyan modaevi 
Trussardi’nin kadın ve erkek koleksiyonlarının baş tasarımcısı oldu. 
100 yıllık geçmişe sahip bir markanın Türk bir tasarımcıya emanet 
edilmesi oldukça gurur vericiydi. Ümit Benan, 2009 yılında Pitti 
Uomo Fuarında düzenlenen ‘Who Is Next’ adlı genç yetenek yarış-
masında birinci olarak moda dünyasında adını duyurmuştu.

Kate Middleton’ın İngiltere Kraliyetine gelin 
olma süreci yıllarca tüm dünya basını tarafından 
yakından takip edildi. Alexander McQueen’in baş 

tasarımcısı Sarah 
Burton tarafın-
dan tasarlanan ve 
Grace Kelly’nin 
gelinliğini andıran 
gelinliği tüm 
dünya tarafından 
beğenildi. Düğün 
ve gelin günlerce 
konuşuldu.

Benetton’un birlik olmak ve paylaşmak üzerine kurulu kampan-
yalarından biri olan Unhate kampanyası, birbiriyle anlaşamayan 
liderleri fotomontajla dudaktan öpüştürdü. Bu kampanya re-
simleri tüm dünyada büyük ses getirmekle kalmadı Benetton’un 
internet sitesinin bugüne kadar bir markanın aldığı en yüksek tık 
sayısına ulaşarak rekor kırmasını sağladı.

Tasarımda 
Türk 

İmzası

Yılın 
Gelini

Liderleri
öpüştüren 
kampanya
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5 Aralık’ta açılan Sanal Müze, tasarımcının 45 
yıllık birikimini tüm dünyaya sunarken bize, tüm 
bu nefes kesen rüya elbiseleri daha yakından 
inceleme imkanı tanıyor. Özellikle hanımların ve 
tabi moda tutkunlarının dikkatini çekecek proje, 
modacının kendi web sitesinden ücretsiz olarak 
indirilebilen bir masaüstü uygulaması şeklinde 
hazırlanmış. Sanal müzede elbiseleri 360° incele-
yebilir, elbisenin tarihini öğrenebilir, 
reklam kampanyalarını görebilir,  
Valentino ile yapılan röportajları 
bulabilir, çizimlerinden defile kareleri-
ne kadar birçok merak ettiğiniz konu-
ya valentino-garavani-archives.org 
adresinden ulaşabilirsiniz.

İki yıl önce kurduğu markası ile pek çok 
dünya devini geride bırakan Victoria 
Beckham yılın en iyi markası seçildi. 
Medyanın göz bebeği aile 
attıkları her adımda gün-
deme oturmayı başarıyor.

Valentino 
Garavani 

Sanal 
Müze

Şubat 2010’da intihar eden 
Alexander McQueen, ölümü-
nün ardından dünya modasının 
gündeminden düşmedi. Hayatı 
ve tasarımları 2011 yılında da 

oldukça popü-
lerdi. 2011 yı-
lında New York 
Metropolitan 
Müzesi Kostüm 
Enstitüsü’nde 
gerçekleşen ve 
100’ü aşkın tasarımının yer aldığı Alexander 
McQueen sergisi 661.509 ziyaretçi sayısına ula-
şarak Metropolitan Müzesi’nin rekorunu kırdı ve 
dünya moda tarihinde yerini aldı.

Alexander 
McQueen

Victoria 
Beckham
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TÜRK RESMİNİN USTA 
BİR YORUMCUSU:
DEVRİM ERBİL

h.elmas@konyavizyon.org
DOÇ. DR. HÜSEYİN ELMAS

şak’ta 1937 yılında doğan sanatçı, 
1955-59 yılları arasında öğrenim 
gördüğü Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde Bedri Rahminin de öğrencisi 
olmasından dolayı sanata ilişkin görüşlerini 
gelenek yönünde oluşturmuştur. Gerek dü-
şünce gerekse uygulamalarının sonucunu kısa 
zamanda alan Erbil 1962 yılında Akademiye 
sistan olarak atanır. Sanatsal çalışmaları yanın-
da akademik çalışmalarını da devam ettirip 
1970 yılında doçent, 1981 de profesör olur.
1962’lerden sonra lirik bir soyutlamada ken-
di kişiliğini arayan Erbil, bu dönemde ele 
aldığı resimlerinde ağaç ve yapraklı ağaç dal-
larından yola çıkarak bir dizi resim çalışmış-
tır. Zamanla ağaç motiflerinden ve yapraklı 
dallardan uzaklaşıp resimsel bir soyutlamaya 
ulaştığı dönemi olmuştur. 1963 lerde kahve-
rengi zemin üzerine bir hamlede yapılmış, 
kalın boyalı tuşların bir motif yarattığı Devlet 
Sergisi’ndeki resminde, onun, aktif, yazısal 
bir soyutlama örneği verdiği görülür. Daha 
sonraları ise, kuşbakışı bir düzen içerisinde 
ele aldığı İstanbul ve Anadolu görünümleri 
konulu resimlerinde, geleneksel tasvir sana-
tıyla ilgili birtakım verilerden faydalanarak, 
daha çok Matrakçı Nasuh’un İran-Irak seferi 
sırasında ordunun konakladığı kentleri konu 
alan tasvirlerine ve Levni’nin Surname-i 
Vehbi’de yer alan bir kısım minyatürlerinde 
tanık olduğumuz, resmin alt kısmından üst 
kısmına tırmanan görsel yapıya gönderme-
lerde bulunmaya başlar.

Çizginin temel unsur olduğu bu çalışmalar-
da renk ikinci plandadır. Minyatürlerde olduğu 
gibi resmin yüzeyinde birbirine koşut dikler ve 
yatıklardan kurulu bir çizgi ağı oluştururlar. İlk 
etapta bu çizgi ağı statik bir görüntü uyandır-
makla birlikte yüzeyin üçgen ve dörtgenlerle 
parçalanıp yalın bir renkçilik içinde değerlen-
dirilmesi ve bu parçaların sağa, sola, aşağıya ve 
yukarıya doğru, yayılarak açık bir düzen oluş-
turması statikliği ortadan kaldırmıştır. Bunun 
geleneksel Türk sanatlarında var olan yinele-
melerin oluşturduğu açık düzen anlayışıyla 
benzerlik taşıdığı söylenebilir.

Hocası B. Rahmi Eyüboğlu, Erbil’in özgün 
dilini şöyle anlatmaktadır: “... resim dili müzik 
gibi dünya dili. Resim bir çırpıda, bir kanatta, 
bir fırçada bütün sınırlarını aşacak... Erbil’in 
gelişmesini yakından izleyenler onun yepyeni 

“Batıda gelişen akımları bizim topraklarımıza ekip filiz vermesini 
bekleyen davranışa karşıyım. Batıya bilinçli bir seçme ile yaklaşmak, 
sanat oluşumunu biçimsel şemaların ötesinde aramak çağdaş sorun-
larımıza kendi sanat açımızdan bakarak batıyla hesaplaşmak gerek-
tiğine inanıyorum” diyen Erbil, Akademi’de B. Rahmi Eyüboğlu’nun 
öğrencisi olan her sanatçı gibi, gerek düşünce gerekse uygulamala-
rında geleneksel sanatlara bağlılığı ile dikkati çekmiştir.

... resim dili müzik 
gibi dünya dili. 

Resim bir çırpıda, 
bir kanatta, bir 
fırçada bütün 

sınırlarını aşacak... 
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bir resim anlayışına gökten zembille inme-
diğini, eskinin iyisini sağlamını çok iyi in-
celediğini bilirler. Günümüzün yenisi, eski 
temellerin üstüne değil, onun yanıbaşında 
yepyeni bir temel üzerine kuruluyor. Yeni-
nin en büyük özelliği bu... Eskiyi bileceksin 
ama yeniyi kurarken ondan medet umma-
yacak, yalnız kendine has bir temel kaza-
nacak, sıfırdan başlayacaksın işe. Sıfırdan, 
yani kendinden.”

Eyüboğlu’nun da belirttiği gibi Erbil 
eskiyi yani geleneksel Türk sanatlarını 
inceleyip özümsemiş yeniyi kurarken 
eskinin tuzağına düşmemiştir. Matrakçı 
Nasuh’tan, Levni’den ve diğerlerinden 
aldığı esinlerle, doğa, ağaç, kuş, küçük 
Anadolu kasabası ve İstanbul temalarını 
plastik bir düzenleme içinde perspektif 
dışı minyatürsel bir anlatım içinde sun-
muştur. Bu anlatım, geleneksel Türk sa-
natlarının anlatım biçimidir. Bundan do-
layı izleyiciye yabancı gelen hiçbir şeyle 
karşılaşılmaz, İsmail Tunalı’nın Sanat 
Çevresi Dergisi’nde Erbil üzerine yaz-
dığı bir yazıda da belirttiği gibi, Erbil’in 
fırçasında geleneksel Türk sanatları çağ-
daş bir değer çizgisi içinde somutluk, 
özgünlük kazanmaktadır.

Erbil’in sanatını ilginç kılan bir başka 
nitelik de, sanatçının sürekli olarak araş-
tırması ve sanatsal anlatımda yeni deney-
lere girmesidir. Bu olguyu son dönem 
çalışmalarında somut olarak görmekte-
yiz. Erbil’de görülen anlatımsal yenilik, 
yalnız onun sanat isteminde meydana 
gelen bir değişme değil, aynı zamanda 

onun evren görüşünde meydana gelen 
kökten bir değişmedir. Bununla ne de-
mek istediğimizi yeni dönem resimleri 
ile eski dönem resimlerini karşılaştıra-
rak açıklamak daha yararlı olacaktır.

Daha önce işaret edildiği gibi Erbil, 
önceleri minyatüre yüzeyci yani pers-
pektif dışı bir yaklaşım sergileyerek gön-
dermelerde bulunmuştu. Geometrik 
parçalanmalarla oluşturulan bu resimle-
rin aksine yeni dönem resimlerinde geo-
metriler daha da parçalanır. Onun yerini 
sonsuzluğa dek uzanan bir psikolojik 
uzam alır. Kuş sürülerinden esinlenerek 
yaptığı bu resimlerde imgesel bir etki 
kendini hemen belli eder. Özellikle mavi 
rengin egemen olduğu yapıtlarda sanatçı, 

“uzak doğu sanatçılarının geleneksel olarak 
bağlı bulundukları “doğadaki enerji” ilkesi-
ni bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendi varlı-
ğında duyup sınar. Bir bakıma doğadaki bu 
enerji saklıdır ve doğal devinimlerin hemen 
tümünde enerji bir giz olarak karşımıza 
çıkar, Yaprağın savrulmasında, kuşun uç-
masında, denizin dalgalanmasında bu giz 
aydınlanmış ve bir anlam kazanmamıştır. 
Ancak sanatçının kendisini çevreleyen nes-
nel dünyayı yorumlamaya yönelik biçim 
uğraşlarıyla giz aydınlanır ve bazen gerçek 
bir coşku vesilesi bile olur”.

Erbil’in kuşlar, yapraklar ve deniz 
dalgalarından yola çıkarak şiirsel bir yo-
ruma ulaştığı resimlerde dikkati çeken 
bir diğer unsur da, renktir. Zira Anadolu 
görünümleri ve İstanbul konulu çalış-
malarında görülen çizgisel anlatım yeni 
resimlerinde rengin büyük ölçüde işe 
karışmasıyla yerini nakış kökenli bir res-
me bırakmıştır. Ancak eski resimlerinin 
oluşturduğu duyarlılık birikiminin, bu 
resimlerine de sınırlayıcı bir anlam ka-
zandırdığı ortadadır.

Erbil’in kuşlar, yapraklar 
ve deniz dalgalarından 
yola çıkarak şiirsel bir 

yoruma ulaştığı 
resimlerde dikkati çeken 

bir diğer unsur da, renktir. 
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KONYATREND
KONYA’NIN KURUCUSU 
KAZIMAĞA
Bir Lezzet Durağı

Kuru fasulye en az kültürümüz ve geleneklerimiz kadar eski ve 
bilinen bir yemeğimiz. Belkide statü, sınıf farkı, varlık, yokluk 
tanımayan tek yemeğimiz. Kış mevsiminin dondurucu soğu-
ğunda vazgeçilmezdir kuru- pilav… 
Hele bir de yanında turşu ve kuru soğan da olunca… 
Tadından yenmez…
Tabi kuru öyle her yerde de yenmez… 
Her yemeğin olduğu gibi kuru’nun da ustası vardır…
Konya Vizyon Dergisi Ekibi olarak şehrimizin en meşhur ku-
rucusu Kazımağa’da, lezzet durağında buluştuk. Konya’nın 
Kurucusu unvanını hakkıyla almış Kazımağa, 1955 yılından 
beri Konyalının hizmetinde olan lokanta lezzetinden hiçbir 
zaman ödün vermemiştir. Yıllardır aynı lezzeti ile müşteri 
memnuniyetini kazanan Kazımağa’da, Konya’nın dondurucu 
soğuğunda, kuru- pilav ve sıcacık bir sohbete koyuluyoruz. 
Yemek yendikçe damağımızda ki tat bizi daha da keyiflendirir-
ken sıra tatlılara geliyor. E tabi bu lezzeti bir de taçlandırmak 
gerekir düşüncesi ile kimimiz sütlaca, kimimiz nefis kaymaklı 
ekmek kadayıfına yöneliyor… 

Lokantanın espri seven işletmecisi Hidayet Bey ve persone-
li de eğlencemize eşlik ederken bir anda havanın soğuğunu 
unutup keyifleniyoruz. Ekip olarak Kazımağa’dan ayrılırken 
herkes diline kuru’nun damaklarda bıraktığı lezzeti doluyor.
Konya’da pek çok esprili rivayet ve söylentinin dilden dile 
dolaştığı lokantanın kurucusu Kazım Usta ekşi sözlüğe kadar 
namını duyurmuştur. Şimdi Kazım Ağa’nın oğullarının işlet-
mesini yaptığı Konya’nın Kurucusu Kazımağa’da kuru- pilav 
yemediyseniz çok şey kaçırdınız demektir.
Ellerine, yüreğine sağlık ustam… 

Nerede: Mimar Muzaffer Cad. Aşık Ömer Sok. Dershaneler Sokağında
Tel: 0332 351 88 27

FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR
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TURİZM’DE MARKA 
ŞEHİR KONYA

KAZIM ÖZTOKLU

Bir ticari ürün marka olabileceği gibi bir ülke, 
bölge, şehir veya yöre de marka olabilir. Varış 
noktası (destinasyon) olarak geliştirilecek bir 
yörenin markalaşması için özel bir kampanya 
yapılmalı ve markalaşma için özel düzenleme-
ler yapılmalıdır. Markalaşan bir yöreye ulaşım 
kolay bir şekilde sağlanmalı gerek sunduğu 
iş olanakları gerekse uluslararası fuar ve or-
ganizasyonlarla sürekli bir ilgi sağlanmalıdır. 
Bu noktada, uluslararası otomobil, moda ve 
turizm fuarları marka kentlerin imajının sü-
rekliliği açısından çok önemlidir. Şehirler de 
markalar gibi işlevsel olmalıdır. İşlevsellik, 
ayrıca katma değer de yaratmaktadır. Yaratı-
lan bu katma değer sayesinde marka kentler, 
her açıdan bir çekim merkezi olmaktadır. Bu 
anlamda marka şehir iş, sanat, kültür, eğlence, 
sanayi, ulaşım açısından da merkez olmalıdır.
Bu çerçevede, markalaşma için hazırlanacak 
eylem planlarında kısa ve orta vadede, kentsel 
restorasyon, altyapı, fiziksel düzenlemeler, ta-
nıtım ve eğitim gibi konu başlıklarında ne tür 
eylemler yapılmalıdır. Markalaşma stratejisi 
farklı sektörlerin, profesyonel grupların, üniver-
sitelerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 
oluşturulacak büyük bir organizasyondur. 
Organizasyon kapsamında söz konusu şehir-
lerin, Doğal, tarihi, kültürel ve sanatsal yön-
den sahip olunan zenginlikleri, Ulusal kongre 
ve fuar etkinlikleri için elverişli konum ve ola-

nakları, Geleneksel eğlence, festival ve gastro-
nomi yönünden zenginlikleri, Sağlık ve spor 
turizmi dallarındaki potansiyelleri, Turist gü-
venliğinin sağlandığı bir kent olma özellikleri 
ön plana çıkarılacaktır.  
Bu faaliyetlerin sonucunda marka kentleri zi-
yaret eden yerli ve yabancı turistlerin nitelik 
ve niceliklerini artırarak turizm gelirlerini en 
üst düzeye çıkartmak amaçlanmaktadır.  Ey-
lem planı, aşağıdaki başlıklarda markalaşmayı 
gerçekleştirmek üzere çeşitli alt projelerin ha-
zırlanmasına odaklanacaktır.  
Dünya sadece küreselleşmiyor,aynı zaman-
da kentleşiyor da. Bugün dünya nüfusunun 
yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. Büyük 
şehirler,daha stresli bir hayat yaşatsa da insan-
ların gelirlerini,refahlarını artıran çok önemli 
medeniyet göstergeleri.  
Yeni ekonomide bir ülkenin kaç tane mar-
ka şehri olduğu hayati bir konu haline geldi. 

Turizm son 20 yıldır hızla gelişen, yarattığı 
katma değer ve istihdam açısından gide-
rek büyüyen önemli bir sektördür. Ül-
kemiz sahip olduğu kültürel, doğal ve 
tarihi zenginlikleri bakımından özellikle 
de rekabet içinde bulunduğu Akdeniz 
çanağında bulunan ülkelerle mukayese 
edildiğinde turizm açısından dünyadaki 
ender ülkelerden biri olduğu açıkça gö-
rülmektedir. Bu potansiyelin kullanılma-
sından elde edilen sonuç Dünya Turizm 
Örgütü’nün verilerine de yansımaktadır. Bu istatistiklere göre ülkemiz 
turizm sektöründe dünyada hem turizm geliri hem de ağırladığı yabancı 
ziyaretçi sayısı bakımından ilk 10’da yer alan ülkeler arasındadır. 

Bazı kentler, hiç gitmemiş 
olsak da bizi büyüler. Bu 

şehirler tarifi zor bir sihre 
sahiptir. Sadece 

güzellikleri, tarihi 
özellikleri ya da 

mutfakları değildir onları 
çekici kılan, kendilerine 

has enerjileri vardır.
Bugün bazı büyük şehirler 

ülkelerden daha önemli 
ve popüler. Gerçekten de 
Venedik, Floransa, Roma 
gibi şehirler İtalya’dan; 
Viyana, Avusturya’dan; 

Kazablanka Fas’tan 
daha değerlidir.
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Bugün artık ülkelerin marka şehirleri 
yoksa yaratıcı sınıfı kendilerine çekemi-
yor. Yeni ekonominin itici gücü üretim 
olduğu için üretimin yaşamadığı kentler 
gerilemeye mahkum oluyor. Bugünün 
koşullarında ekonomik büyüme tekno-
loji, yetenek ve hoşgörü bir araya geldiği 
zaman gerçekleşiyor. Eğer biz Marka şehir 
kavramı dünyada bir geçmişe sahip olsa 
da Türkiye için oldukça yeni bir kavram. 
Biz ülkemizde henüz birçok şehrimizin 
temel altyapı sorunlarını çözebilmiş deği-
liz. Altyapı sorunlarını çözemediğimiz gibi 
henüz yaşlıların, çocukların, engellilerin, 
medeni bir şekilde yaşayabileceği engelsiz 
kentler’de hazırlayabilmiş değiliz.
Bu durumun farkında olmakla birlik-
te, bu olumsuzluklara rağmen bizim de 
marka şehrimizi oluşturabileceğimize 
inanıyorum hatta marka şehirler oluş-
turma yolculuğunun bu sorunları daha 
hızlı çözmemize yardım edeceğine ina-
nıyorum. Konya’yı marka şehirler ara-
sında görmek istiyorsak önce bakış açı-
mızı buna göre şekillendirmeliyiz.
Marka Şehir Konya  kavramı, sıradan bir 
tanıtım veya pazarlama faaliyeti olmama-
lıdır. Konya’nın kendiliğinden markala-
şan bazı değerlerini öne çıkararak şehri 
yurt içi ve yurt dışında bir cazibe merkezi 
haline getirmek, yatırımcıları Konya’ya 
çağırmak üzere hayata geçirilmelidir. 
Marka şehir kavramı, artık kabına sığ-
mayan Konya’nın “vizyon” projesi olma-
lıdır.Bu kavram Konya’nın geleceğine 
atılan bir adım, önüne açılan yeni bir 
“ufuk”tur. Bugünü değil, “yarını düşü-
nen” bir anlayışın ürünü olmalıdır mar-
ka şehir kavramı. 
Marka şehir olmanın amacı; öncelikle 
Konya’nın diğer şehirlerden farklılaşan 

değerlerini ön plana çıkararak, “entegre 
bir markalaşma süreci” başlatmaktır. Bu 
sürecin ardından da şehirde “markalaşma 
bilincini yerleştirmek” ve bu yönde planlı 
bir gelişim sürecini hayata geçirmektir. Ni-
hahi amaç ise Konya’da ki bu bilinçlenme-
nin ardından şehri ulusal ve uluslar arası 
arenada yatırım, ticaret ve fuarcılık alanın-
da cazibe merkezi haline getirmektir. 
Bugüne kadar ara mal üreten Konya sa-
nayisini, daha çok “katma değer yarata-
cak “ ve hem ulusal, hem de uluslararası 
pazarlarda “rekabet gücünü artıracak” 
bir yapıya kavuşturmaktır. Bu amaçla 
yürütülen markalaşma çalışmalarıyla 
nihai hedef; marka şehir Konya’yı yakın 
bir gelecekte “marka zengini bir kent” 
haline getirmektir.
Değişime açık girişimci insanlar’ın varlığı, 
mevcut sanayi ve turizm potansiyeli’nin 
sürekli artan bir gelişim içinde olması, 
sektörel yapısının zenginliği ve şehirde 
markalaşma yönünde oluşan ortak ira-
de, Konya’nın markalaşma sürecindeki 
en büyük avantajlarıdır.Yatırım, ihracat 
ve fuarcılık alanındaki fiziksel ve somut 
avantajlar ise şehrin alternatif bir cazibe 
merkezi olması konusunda son derece 
önemli olanaklar sağlamaktadır. 
Özetle, kente olan talebin sürdürülebi-
lirliği noktasında, sistematik bir tanıtım-
pazarlama ağı oluşturulmalıdır. Destinas-

yonların markalaşmasına, büyük önem 
verilmelidir. Konya olarak Akdeniz,Ege, 
Kapadokya, Mardin gibi markalaşacak 
çok güzel destinasyonlarımız vardır. Arz 
tarafında ise, turizme yönelik  yeni ürün-
ler çıkarılmalıdır.Konya’ya geldiğinde 
Mevlana’yı  gezen bir turiste, başka ürün-
ler de sunulmalıdır ki, bir daha kente gel-
meyi gündemine alsın. 
Selçuklu’nun başkenti olarak tarihi dokusu 
ve kültürel zenginlikleri ile çok zengin bir 
mirasa sahip olan Konya bu zenginliğinin 
kültür ve inanç turizm açısından değer-
lendirilmesi gerekmektedir.Konya’nın çok 
ciddi istihdam sıkıntıları var. Turizmin böl-
gede gelişmesi,bileşenlerini de beraber ge-
liştirir. Bu bileşenlerin başında hizmet sek-
törü geliyor. Hizmet sektörü uzun vadede 
istihdama büyük katkı sunar. Bu nedenle 
Konya’nın, hazır potansiyeli ile turizm açı-
sından değerlendirilmesi gerekiyor.
Bölgemizdeki turizm politikasının 
Türkiye’nin 2023 vizyonuna uyarlan-
ması gerekmektedir. Kent dinamikleri-
nin, bürokratların, belediyelerin, il özel 
idaresinin, STK’ların ortak bir yapı içe-
risinde bu konuyu gündeme taşıması ve 
çözüm arayışında olması gerekir. Turizm 
kenti olmamız için yapılması hızlı trenin 
ardından planlanan uluslararası havali-
manı acil olarak hayata geçirilmeli. 
Marka kentlerin özelliklerine bakıldığın-
da sanayi ile gelişen kentler ve turizm ile 
gelişen kentler var. Biz turizm ile marka 
şehir listesinde ilk sıralarda olmalı ve 
kentin lokomotif sektörleri sanayi ve 
tarımın yanına turizmi de katmamız  ve 
Marka Şehir Konya logosu oluşturma-
mız gerekmektedir.
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HABER

ÜNLÜ KOMEDYEN 
HAYRETTİN KONYA’DA

aptığı şakalar ile Türkiye’nin genç komedyen-
lerinden biri olan Hayrettin, Star Tv de yaptığı 
ve kendi ismini taşıyan programın sona erme-

sinden sonra başladığı turnesin de her hafta başka bir 
şehir de söyleşi yapıyor. 33 şehir gezen ünlü komedyen, 
34. Şehir olarak Konya’yı tercih etti. Konya’nın güzel bir 
şehir olduğunu ve kesinlikle gezilmesi gereken şehirlerin 
başında geldiğini söyleyen Hayrettin, Konya’nın yöresel 
yemeklerini de yemeyi ihmal etmedi.

Ünlü komedyen Hayrettin programı 
bittikten sonra başladıkları turne de 
34. Şehir olarak Konya’yı ziyaret etti. 
Konya Vizyon Dergisinin ana spon-
sorluğunu yaptığı Hayrettin’in Konya 
ziyaretinin sonunda Hayrettin Selçuk 
Üniversitesi Halil Cin Konferans salo-
nun da söyleşi gerçekleştirdi.

Her yaştan insana imza dağıttı
13 Ocak’ta Konya ziyaretini gerçekleşti-
ren genç komedyen, Kule Site AVM’de 
hayranlarıyla buluştu. Hayrettin ile görüş-
mek isteyen 7’den 70’e her yaştan insan, 
Hayrettin ile bir kare fotoğraf çekinebil-
mek için uzun kuyruk oluşturdu. Yakla-
şık 1.5 saat boyunca Kule Site AVM’ de 
sevenlerine imza dağıtan ve fotoğraf çek-
tiren Hayrettin, daha sonra Selçuk Üni-
versitesi Halil Cin Konferans Salonunda 
yapacağı söyleşi için oradan ayrıldı.

Öğrenciler Hayrettin’e koştu
Türkiye turnesinin 34. şehir olarak Kon-
ya Selçuk Üniversitesine gelen ünlü ko-

medyen, gerçekleştirdiği söyleşi ile katı-
lan tüm öğrencilerin gönlünü mest etti. 
Halil Cin Konferans Salonun da gerçek-
leşen söyleşiye akın eden öğrenciler, sa-
lona sığmayınca ünlü komedyen sahne-
ye de öğrenci aldı. Sahneye öğrencileri 
oturtan Hayrettin, programını bu şekil-
de gerçekleştirdi. Öğrenciler ile iç içe ol-
maktan keyif aldığını söyleyen Hayret-
tin, yaklaşık 2 saat boyunca katılımcılara 
keyifli anlar yaşattı. Sadece Selçuk Üni-
versitesinden değil başka üniversiteler-
den öğrencilerin de katıldığı söyleşinin 
ilk bölümünde öğrencilerin tüm sorula-
rını yanıtlayan Hayrettin, sorulara ver-
diği esprili yanıtlar ile öğrencilere final 

haftası öncesi güzel bir gece yaşattı. Her 
öğrencinin söylediğini dikkatle dinleyen 
ve ona göre cevap veren Hayrettin soru-
ların bitmesinin ardından programı için 
çektiği şakaları bir kez daha öğrencilere 
izletti. Programı için hazırladığı video da 
söylediği ‘annen evde mi’ adlı şarkıyı öğ-
rencilerin isteği üzerine bir kez de sahne 
de okuyan Hayrettin, söyleşi sonrası her 
öğrenci ile tek tek hatıra fotoğrafı çektir-
di. Bugüne kadar katıldığı söyleşilerde 
10 bin den fazla kişi ile fotoğraf çektir-
diğini söyleyen Hayrettin, bunların ileri 
de güzel hatıralar olacağına inandığını 
bu yüzden de isteyen herkes ile fotoğraf 
çektirdiğini söyledi.

KONU: OĞUZHAN PEHLİVAN
FOTOĞRAF: OĞUZHAN PEHLİVAN
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SELÇUK KAZAN

KARLI DAĞLAR 
SİZİ ÇAĞIRIYOR

iraz bahsedecek olur-
sak kayak; insanların 
kar üzerinde kayarak 

ilerlemesini sağlayan, araçlarla 
yapılan bir kış sporudur. 5000 
yıl öncesine ait ilk kayaklar, diş-
budak veya çam ağaçlarından 
yapılmıştır. Kayak ilk olarak Si-
birya, Moğolistan bölgelerinde 
kullanılmıştır. Daha sonra Ku-
zey Amerika, Balkanlar, Anado-
lu ve İskandinavya ile İzlanda’ya 
doğru yaygınlaşmıştır. Önceleri 
ulaşım, ticaret ve askeri amaçla 
kullanılsa da zaman içinde geli-
şerek bir spor aracı olarak kul-
lanılmaya başlanmıştır, 1866’da 
Cristina’da ilk kez kayak yarış-
maları düzenlenmiş, büyük ilgi 
üzerine, 1879’da Oslo’da daha 
büyük bir organizasyon gerçek-
leştirilerek kayakla atlama yarış-
maları yapılmıştır. 

Her ne kadar son yıllarda kayak sporuna ilgi artsa da genel olarak 
Türk toplumunda tercih edilmeyen bir spordur kayak. Ülkemizde 
kayak sporuna elverişli pek çok merkez olmasına karşın çok fazla 
ilgi göstermememizin en önemli sebebi sanırım bu sporun halk 
arasında pahalı bir spor olarak bilinmesi gibi görünüyor.

Dünyadaki ilk kayak kulübü 1800’lü yılların 
son çeyreğinde Norveç’te kurulmuş, bunu 
1890’da Almanya, 1894’te Avusturya, 1901’de 
Fransa ve 1903’te İngiltere’de kurulan kayak 
kulüpleri izlemiştir. 1924’te kayak kış olimpi-
yatları programına dahil edilmiştir.
Kayak sporunu merak edenler için tavsiyem, 
zaman kaybetmeden bu sporu denemeleri! 
Kayak yaparken insanın zihni tamamen deşarj 
oluyor, eğlencesi de cabası. Her yıl mevsimi 
geldiğinde kayak sporuna başlama arzusu bir 
kez daha ortaya çıkan ancak bir türlü başla-
yamayanlara biraz yardımcı olmak istedim ve 
Türkiye’de ki bazı kayak merkezlerini araştır-
dım. Önce ortalama kayak masraflarına bir göz 
atıp ardından kayak merkezlerini inceleyelim. 
Daha önce hiç kayak yapmadıysanız, aşağıdaki 
merkezler de kayak hocaları olduğunu belirt-
mek isterim. 1-2 saatlik özel dersin ardından 
tek başınıza ve az meyilli başlangıç bölgelerin-

de kayabilirsiniz. Eğitim bedeli 100-150 TL.
Eğer malzemeniz yoksa bu merkezlerde malze-
me ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Kayak takı-
mı, kayak kıyafeti günlük kira bedeli 70-150 TL. 
Telesiej, lift, teleski gibi tırmanma mekaniz-
maları günlük kullanım kart bedeli 30-80 TL  
(5’li, 10’lu kart alma imkânı da mevcut. )
Kayak takımlarını ilk yıl almak yerine daha 
sonra almanızı tavsiye ederim çünkü bu spor 
fiziki yapınıza uymaya bilir ya da ilginizi çek-
meye bilir. Kayak kıyafetlerinde Mart-Eylül 
ayları arasında hatrı sayılır indirimler var, me-
sela ortalama bir kayak pantolonunu 70-200 
TL arası, kayak montunu 100-300 TL arası 
satın alabilirsiniz. Kayak takımı nispeten 
daha pahalı ancak aynı indirim dönemlerin-
de 500-1500 TL arası bir takım alabilirsiniz. 
Toplam maliyet biraz fazla gibi görünse de, 
bu malzemeleri uzun yıllar kullanacağınızı 
göz önünde bulundurmak gerekir. 
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TÜRKİYE’DEKİ BAZI 
KAYAK MERKEZLERİ
Uludağ: 2485m Kamu ve özel sektöre 
ait 25 otel var. Birçok lift ve pist ağına sa-
hip, 2 farklı bölgeden oluşuyor. 2. bölgede 
yeni tesis yatırımları mevcut. 1. Bölge en 
yoğun bölgedir. Beceren Otel’in önündeki 
pistler kayak ve snowboarda yeni başlayan-
lar için en uygunu. Cennet pisti, Osman 
Yüce, Cehennem, Tutyeli, İtalyan, Garan, 
Kuşaklıkaya veya Cennetkaya’ya çıkılabilir. 
Pistlerin en uzunu iki bin metre ile Tutyeli. 
Uludağ’da kalacağınız otelin ücretsiz veya 
indirimli liftlerini önceden öğrenmeniz ya-
rarınıza olacaktır. Kayak ve Snowboard için 
bütün ekipmanları kiralayabileceğiniz ve 
ders alabileceğiniz kayak odaları mevcut. 
Kartalkaya: 2375m Köroğlu Milli 
Parkı içindedir. Her seviye kayakçılara uy-
gun olan merkezinde on üç pistin en uzu-
nu 1400m. Yeni başlayanlar için baby liftler 
bulunmaktadır. Bölgede 3 otel bulunuyor. 
Dorukkaya otelin kendi pistleri daha çok 
snowboardcularnı ilgisini çekiyor, Grand 
Kartal ve Kartal otel pistleri ise kayakçı-
lar tarafından tercih edilse de, birkaç pisti 
snowboard için gerçekten çok iyi. 
Palandöken: 3185 m kayak merkezi kış 
sezonunun uzun geçmesinden dolayı yedi 
ay süreyle karlarla kaplı. 5 yıldızlı bir otel, 4 
yıldızlı iki otel ve misafirhanelerin olması-
na rağmen Rus ve İranlıların yoğunluğun-
dan otellerde fiyatlar yüksek. Türkiye’nin 
en iyi pistlerinin yer aldığı bölge her sevi-
yeye hitap ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki çığ 
kazalarından sonra görevlilerin önerileri 
doğrultusunda hareket etmekte fayda var. 
Sezonda hava -20 derece civarında olduğu-
nu için gondol ile tırmanış tavsiye edilir.
Erciyes: 3916m Kayseri şehir mer-
kezi sadece 20km, Kapadokya’ya 60 km 
uzaklıkta bulunan toz karıyla ünlü Kayak 
merkezidir. Çok geniş pistler ve hızlı lift-
ler sayesinde kalabalıktan etkilenmeden 
rahatça kaymak mümkün. Hız ayarlı iki 
telsiyej, üç teleski ve 3 baby lift mevcut. 
Daha çok ve uzun kayabilmeniz için iki is-
tasyondan oluşan 1150m ve 1600m uzun-
luklarındaki 4’lü chair liftleri kullanmanız 
tavsiye edilir. Gece aydınlatılan pistlerde 
de kaymanız mümkün.

Hepinize şimdiden iyi eğlenceler…
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DOST 
ANTİOKSİDANLAR

KONU: İPEK KARAKAYA

Uzmanlar her zaman Antioksidanlar kansere yaka-
lanma riskini azaltıyor derler. Bizlerde antioksidanlar 
hangi yiyeceklerde var diye araştırıp onlardan tüket-
mek için çabalıyoruz. Peki, nedir bu antioksidanlar? 
Ne yapıyorlar da kanserle mücadelede önemli bir yere 
sahipler? Antioksidanlar hangi bitkilerde fazla?

ücudumuzda serbest radi-
kaller denilen ve oksitleyici 
özelliği bulunan önemli en-

gellenmesi gereken toksinler bulunur. 
Bu serbest radikallerin oksitleyici 
özelliği bir demirin oksitlenmesi gibi 
düşünülebilir. Demir oksitlendiğinde 
pas tutar ve kullanımı kısıtlanır. Ser-
best radikallerde vücudumuzun bazı 
kısımlarını oksitler ve iş görmesini en-
geller. İşte bu oksitlenme kanserin ya-
yılmasını ve oluşumunu engellemekte 
görevli bağışıklılık sisteminin zarar 
görmesine ve hücrelerin DNA’sının 
bozulmasına neden olur.

Antioksidanlar bir nevi vü-
cudumuzdaki bu serbest ra-
dikallerin başıboş gezmesine 

tahammül edemeyen, onların yakasına 
yapışıp vücudumuza zarar vermesini 
engelleyen dostlarımızdır. Serbest radi-
kalleri bağlayarak vücut kısımlarının ok-
sitlenmesini engellerler. Bu ise serbest 
radikallerin kanser oluşturma riskini 
önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Antioksidanlar aslında tama-
men doğal ilaçlardır. Hani 
şu renklerine bayıldığımız 

meyve sebzeler var ya işte onların hep-
si antioksidan özellik gösterir. Mesela 

kıpkırmızı domates, lahana, elma, 
yemyeşil biber ve ıspanak, marul, tu-
runcu havuç, portakal, mandalina 
gibi meyve ve sebzeler gibi. İşte bu 
doğal renkleri taşıyan o eşsiz yiyecek-
ler hem ağzımızı sulandırır hem de 
antioksidan özellik gösterir. Mesele 
şu ki öyle antioksidan alımı için ona-
yı olmayan ilaçlara, ne olduğunu bile 
bilmediğiniz maddelere ihtiyacınız 
yok. Bu tarz ilaç ve maddeleri alırken 
vücuda gerekli olan antioksidan mik-
tarını ayarlayamamanızda sıkıntılı bir 
durumdur. Tamamen doğal beslen-
mek o güzel renkli doğal yiyecekleri 
yemek bizler için yeterince kolay ve 
tehlikesi çok az olan bir yoldur. 

Antioksidanlar kanser has-
talıklarında bir tedavi yolu 
olmamakla birlikte, kanser-

den korunmak için önemli bir yoldur. 
Kanser hastalarının tedavi olmak yeri-
ne yalnızca antioksidan içeren yiyecek-
lerle iyileşmeye çalışmaları son derece 
yanlış bir yoldur. Bu hastalığa yakalan-
dıysak tıbbi tedavi öncelikli şarttır.  

Yazımdan sadece antioksidan-
larla kanserden korunabilece-
ği anlaşılmasın. Çünkü alkol, 

sigara, çeşitli uyuşturucular, stresli bir 
yaşam, bazı virüsler, yorucu ve zararlı 
bir işte uzun süre çalışmak, radyasyo-
na maruz kalmakta kanseri tetikleyen, 
oluşumunu sağlayan unsurlardır. Bu 
unsurlardan kaçınmakta kanser riskini 
azaltmakta oldukça önemlidir.

Antioksidanlar kanser 
hastalıklarında bir tedavi yolu 
olmamakla birlikte, kanserden 
korunmakta önemli bir etkendir. 

Kanser hastalarının tedavi 
olmak yerine yalnızca 

antioksidan içeren yiyeceklerle 
iyileşmeye çalışmaları son 
derece yanlış bir seçimdir. 

VİZYON KÖŞE
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BASIN OUT
SOSYAL PAYLAŞIM 
SİTELERİ İN

KONU: OĞUZHAN PEHLİVAN

Yazı yazmak zordur. Hele köşe yazısı yazmak 
daha zordur. Çünkü köşe yazısı yazacaksanız 
eğer gündemi iyi takip etmek, meydana gelen 
olayları çok iyi analiz edip, bir de bu analize 
yorumunuzu eklemeniz gerekir ki yorum yap-
ma yeteneğiniz gelişmiş olmalıdır. Çünkü yaz-
dığınız her kelime sizi göklere de çıkartır. 

olislerin “söylediğiniz 
her kelime aleyhiniz-
de delil sayılır” dediği 

gibi, bir köşe yazarının da yazdı-
ğı her kelime delil olma özelliği-
ne sahiptir. Bana göre gazeteler 
de yazı yazmak aylık çıkan der-
gilere göre daha kolaydır. Çün-
kü gazeteler günlük çıkar ve çok 
büyük bir olay olmazsa tek bir 
konu hakkında yorum yapmanıza 
izin verir. Ama dergicilikte böyle 
değildir. Aylık dergiler de yazmak 
bana göre daha zordur. Az önce 
yazımın başında belirtmiştim. Yazı 
yazacak kişi gündemi iyi değerlen-
dirmeli, değerlendirmelerini de iyi 

yorumla harmanlayıp yazıya dök-
mesi gerekir.
Dergilerde bu yüzden yazı yaz-
mak zordur. Hele de aylık bir der-
gi de yazı yazmak için o 30 günü 
iyi okumanız, iyi takip etmeniz, 
iyi değerlendirip yorumlamanız 
gerekir. Düşünün bir kere Tür-
kiye şartlarında her gün yeni bir 
gündem. Her gün farklı bir olay. 
Her gün yeni bir pencere demek. 
Bu da yorumlanması gereken 
birçok olay demek oluyor. Ancak 
ben bir genç olarak olaylara sos-
yal açıdan bakacağım ve sizlerle 
sosyal paylaşım sitelerinde ses ge-
tiren olayları değerlendireceğim. 
Eski Genelkurmay Başkanı İlker 
Başbuğ’un terör örgütüne üye 
olmak ve hükümet aleyhine site-
ler kurulmasında parmağı olduğu 
iddialarından dolayı tutuklanma-
sını, Fransa’nın sözde ermeni id-
dialarının reddini yok sayan yasa 
teklifinin bu ay içerisinde senato-
ya gönderilmesi, Uludere’de ka-
çakçılık yapan 35 kişinin PKK’lı 

Az önce yazımda da belirttim. Sosyal 
paylaşım sitelerine her gün yeni birileri 

giriyor. Sözde sosyalleşmek adını 
verdiğimiz Facebook ve Twitter 

hesaplarımız sayesinde dışarı çıkamaz, 
gezip tozamaz hatta derslere gidemez hale 
geldik ki bunun sonuçları şu anda olmasa 

da ileride ciddi anlamda görülecek.
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sanılıp bombalanması ve sonrasında do-
ğan olayları bırakalım da büyük gazeteciler 
yazsın. Ben bir genç olarak bunları takip 
etmekle beraber sizlerle her gün yeni kişi-
leri içine alan, insanların hayatlarına yeni 
başlangıçlar yapmalarını sağlayan sosyal 
paylaşım siteleri üzerinden yazıyorum. 
Diğerleri izninizle ileride inşallah. Bir dü-
şünün, bir genç okuldan geliyor üzerini 
değiştiriyor ve arkadaşlarıyla konuşmak 
için bilgisayarın başına geçiyor. O saat-
ten sonra eğer ebeveynleri bilinçsizse ve 
genç kendi de yaptığının bilincinde de-
ğilse yaptığı tek hareket mouse hareket 
ettirmek oluyor. Sözde sosyalleşmek adı-
na asosyal bir yapıya bürünüyor gençler. 
Sakın yanlış anlaşılmasın sosyal paylaşım 
sitelerini kesinlikle suçlamıyorum çünkü 
bilinçli hareket edildiğinde Facebook’ta 
birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Hatta 
gündemi sosyal paylaşım sitelerinden 
bile öğrenebilirsiniz. Birçok kişi gazete 
okumuyor. Ama okuyan insanların Fa-
cebook hesaplarında yazdıkları iletiler 
ile kişinin gündemde en azından neyin 
olduğuna göz aşinalığı oluşuyor. Ya da 

geçtiğimiz sene Ortadoğu’da 
Facebook ve Twitter üze-

rinden örgütlenen genç-
ler birçok ülkede rejim 
değişikliğinin nedenleri 

oldular. Sanal alemde örgütleşen gençler 
yaptıkları eylemler ile belki de ülkelerine 
demokrasinin gelme sebebi olacaklar. Ya 
da bırakın geçtiğimiz seneyi. Daha bu ay 
Eskişehir’de öğrenciler karı dört gözle 
bekledi. Çünkü kar yağdığında Facebook 
üzerinden örgütlendiler ve bir yer de kar-
topu savaşı yapma kararı aldılar. Gece kar 
yağdı ve bine yakın öğrenci orada toplan-
dı. Sosyal paylaşım sitelerinin etkisi bu 
kadar çok. (Kullanmasını bilene.)

Ocak ayının başında internette dolaşır-
ken Facebook üzerinde bir video dikka-
timi çekti. Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, 
depremle alakalı bir sempozyum da açılış 
konuşmasında Türklerin vatanseverliğin-
den ama bu vatanseverliği bilimde ve 
çalışma da gösteremediğini, yaşanan fe-
laketlerden ders çıkarmadığımızı her fe-
laketin bize deneyim olarak zamanla bir 
şeyler kazandırdığını anlatmış. Araştır-
dım ve ulusal bir gazetenin internet sitesi 
bunu “Rektörden deprem yaratacak söz-
ler” şeklinde vermiş. Ama nedense sosyal 
paylaşım sitelerin de böyle bir tepkiyi hiç 
göremedim. Herkes (buna kendimi de dahil 
ediyorum) rektöre arka çıkmış. Söyledik-
lerini doğru bulmuş ve buna göre yorum 
yapmışlar. Rektör Laçiner, insanlarımıza 
desek ki gidin evlerinizin depreme daya-
nıklılığını öğrenin, ona göre önlemler alın 
diyoruz ama insanlar ceplerinden kayıp 
olacak diye bunu yapmıyor ve o bi-
nalara canlarını emanet edi-
yorlar. Para daha önce 
geliyor diyor. 

Sonra haber site-
leri de bunu yanlış 
söylenmiş oluyor. 
Ben kesinlikle şuna 
inanıyorum. Sosyal 
Paylaşım sitelerinde 
insanlar isterlerse bir 
kişi rezilde ederler, 
yanlış yapılmış diye 
kamuoyunun önüne 
atılan bir kişinin ar-
kasında durarak vezir 
de ederler. Ben Selçuk Üniversite Gaze-
tecilik Bölümü öğrencisiyim. Ben son 
günlere kadar hep basını 3+1 gün olarak 
gördüm. Yasama, yürütme, yargı + basın 
olarak gördüm. Ama son 2 yılda dikkat 
ediyorum sosyal paylaşım siteleri basının 
önüne geçti. Çünkü basın malzemelerini 
buralardan çıkarır oldu. Kimsenin eleş-
tirmeye gücünün yetmediği gerek yerel, 
gerekse ulusal basının yanlışlıklarını sos-
yal paylaşım sitelerin de insanlar haykıra-
rak korkusuz da söyler oldu. Bu karşılık 
medya yöneticileri de bunları dikkate 
alır oldu ki bu güzel bir şey. İnsanların 
düşüncelerine yakından tanık olmak ge-
lişmenin göstergesidir bence.

İyi ki varsınız sosyal paylaşım 
siteleri…(Kullanmasını bilenler için)
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ankalararası Kart 
Merkezi (BKM) ve 
Türkiye Bankalar 

Birliği (TBB) verilerinden 
derlenen analize göre, tüke-
ticiler kısa vadeli nakit ihti-
yaçlarının her 4 TL’sinin 3 
TL’sini ihtiyaç kredilerinden, 
1 TL’sini ise kredi kartından 
nakit avans çekerek karşı-
lıyor. TBB verilerine göre, 
2011 yılının ilk dokuz ayın-
da bankalardan 54,82 milyar 
TL ihtiyaç kredisi çekilirken, 
BKM verilerine göre ise aynı 
dönemde kredi kartlarından 
18,5 milyar TL nakit avans 
çekildi. Bu veriler ışığındaki 
değerlendirmeye göre, tüke-
ticiler ortalama olarak her ay 
6 milyar TL ihtiyaç kredisi ve 
2 milyar TL nakit avans kul-
lanıyor. Taksitli nakit avans 
uygulaması nedeniyle kredi 
kartının tüketiciler için sade-
ce alışverişte değil nakit ih-
tiyaçlarında da taksitli nakit 
kredi aracına dönüştüğünü 
belirten Enuygun.com Baş 

Analisti Betül Sungurlu, “Üs-
telik kredi kartları hazır kredi 
niteliğinde ve kartta kullanıla-
bilir limit yeterli ise başvuru-
onay süreci ile uğraşılmıyor. 
Örneğin kredi kartınızdan 
1.000 TL çekip karta bu tutarı 
12 taksitle ödeyebiliyorsunuz. 
Kredi kartı faizlerinin göreceli 
olarak düşmesi de bu uygu-
lamanın bir süredir daha çok 
rağbet görmesine neden oldu 
ve nakit avans kullanımı boyut 
değiştirdi. Tek limit uygulama-
sı nakit ihtiyacını kredi kartın-
dan karşılayanları da olumsuz 
etkileyecektir” dedi.
“Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun 
(BDDK) son kararı ile öde-
me performansı kriterlerini 
tutturamayan tüketici zaten 

borcunu kapatana kadar na-
kit avans çekemeyecek ve kredi 
kartlarında limit artırımı en-
gellenecek. Ancak bu kişilerin 
nakit ihtiyacı devam ediyor 
olacak” diye konuşan Sungur-
lu, “Tek limit uygulaması ise 
bu kişilerin hareket alanını 
daha da kısıtlayacak. İhtiyacı 
devam ettiği halde kredi çeke-
meyen tüketici ise bu kez al-
ternatif yollar deneyecek. Bun-
lardan biri de kredili mevduat 
hesabı ki bu kredi türünün faiz 
oranı aylık %5 civarında ve şu 
an tüketiciye sunulan en yük-
sek faizli kredi Türkiye’de. Bu 
da tüketicinin daha fazla faiz 
yüküyle karşı karşıya kalması 
anlamına gelecek” dedi.
Kredi kartından her 10 
TL’lik alışverişe karşılık 1 
TL nakit avans
Bu analize göre, Türkiye’de 
kredi kartı sayısı 2011 Ey-
lül ayı itibariyle 50 milyonu 
geçti. 2011 yılının ilk dokuz 
ayında kredi kartları nakit 
avans çekme işleminde yakla-

şık 72,5 milyon kez, alışveriş-
te ise 1,6 milyar kez kullanıl-
dı. Aynı dönemde tüketiciler 
kredi kartından 18,5 milyar 
TL nakit avans çekerken, 189 
milyar TL alışveriş yaptı. Bu 
verilere göre, Türkiye’de kre-
di kartından yapılan her 10 
TL’lik alışverişe karşılık 1 
TL nakit avans çekiliyor. Bu 
oran, kart sayısı artışından 
bağımsız olarak, son beş yılın 
trendini oluşturuyor. 2011 
yılında nakit avans işlem ba-
şına ortalama tutar 255 TL; 
alışveriş başına işlem tutarı 
ise 118 TL olarak gerçekleşti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinden derlenen 
analize göre, taksitli nakit avans uygulaması ile kredi kartından para çekme işlemi boyut de-
ğiştirdi. Tüketiciler her ay toplam 6 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanırken, kredi kartlarından 
da 2 milyar TL nakit avans çekiyor. Verilere göre kredi kartında tek limit uygulaması sadece 
taksitli alışverişlerde değil, taksitli nakit çekmede de kullanıcısını kısıtlayacak. 

KREDİ KARTINDA 
TEK LİMİT UYGULAMASI
TAKSİTLİ NAKİT AVANSI DA VURACAK

YIL KART SAYISI ALIŞVERİŞ ADEDİ ALIŞVERİŞ TUTARI NAKİT ÇEKME ADEDİ NAKİT ÇEKME TUTARI

2007 37,335,179.00 1,358,082,601.00  125,828.13 72,856,668.00 13,272.98

2008 43,394,025.00 1,590,205,746.00 163,202.70 90,855,075.00 18,914.30

2009 44,392,614.00 1,739,756,433.00 180,393.26 90,289,467.00 19,279.38

2010 46,956,124.00 1,936,423,108.00  210,298.09 86,310,946.00 19,848.11

2011* 50,139,336.00 1,600,894,905.00 189,284.00 72,459,890.00 18,504.00

(*) 2011 ilk dokuz ay KAYNAK: enuygun.com
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ŞİKEYE BAKIŞ AÇISI…

MUHAMMET IŞIK

Konya Vizyon vesilesi ile değerli okurlarımıza küçücük de olsa bir şeyler 
aktarabilmek beni mutlu eder. Konu spor olunca gündemde elbette şike 
meselesi var. Köşe yazılarımda zaman zaman bu konularla alakalı fikir-
lerimi beyan etmiş olsam da bu konuyu geniş bir şekilde ele alalım.  

3 Temmuz 2011 tarihi Türk Futbolunda unutulmayacak bir tarih olarak damga vurdu. Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ında aralarında bulunduğu birçok spor adamı gözaltına alındı ve bir 
kısmı hala tutuklu. İşin en ilginç kısmı ise hep Fenerbahçe’nin ve Aziz Yıldırım’ın isminin ön planda 
tutulmasıydı. Türk futbolunda yıllardır hatır şikesi, teşvik primi ve şike iddiaları sadece iddia olarak 
kalmışken tüm günahların bedelini sadece Fenerbahçe’ye mal etmek ne kadar doğrudur?

Aziz Yıldırım ile alakalı siyasi mesele-
lerin spor üzerinden mahkemeye taşın-
ması gerçekten üzüntü verici. Neden 
mi? Aziz Yıldırım’ın ihale süreçleri ve 
Türkiye’nin dış güçlerle olan münase-
betlerinden dolayı Aziz Yıldırım’a bir 
“DUR” demenin yolunu Fenerbahçe 
üzerinden yaptılar. Devlet gibi adam 

derlerdi hep ama devlet bunu daha fazla 
kaldıramadı ve devlet her zaman en güç-
lüdür mesajı verdi. 
İddianameyi okudum. Olduğu iddia edi-
len bazı olaylar iddianamede yer almadı. 
19 maç deniliyordu, 13’e düştü. Buca-
Fener maçında şike var deniliyordu, 
iddianamede yer almadı. Tüm Türkiye 
bu konunun aslında AZİZ YILDIRIM 
odaklı olduğunu biliyor. Elbette herkes 
kendi tuttuğu takımın menfaatleri doğ-
rultusunda yorum yapıyor. 
Fenerbahçeliler: Şike yok, varsa 
düşürsünler ama 58. madde değişmesin.
Galatasaraylılar: Şike var, şike ya-
pan düşsün.
Beşiktaş ve Trabzonlular: Şike 
varsa yapan düşsün. 58.maddedeki ce-
zalar kademelendirilsin. Aslında buna 
iddianamede adı geçen kulüplerin tama-
mı katılıyor. Hepsi kendilerini bir şekilde 
sıyırıp tüm yükü Fenerbahçe üzerinde 
bırakıp Türk futbolunu sözde temizleme 
peşindeler. Şunu belirtmeliyim ki, eğer 
ki bir temizlik yapılacaksa, Süper lige ara 
verilip Süper lig ve Bankasya takımlarının 
tamamını aynı ligde oynatıp Süper Ligi 

ve 1.ligi yeniden yapılandırmak gerekir. 
Yani 36 takımlı bir lig kurulmalı. Sadece 
Fenerbahçe düşsün demekle lig temiz 
hale gelmiyor. Burada menfaat peşinde 
olanlar çok net sırıtmaya başladılar. 

Fenerbahçeliler: 
Şike yok, varsa 
düşürsünler ama 58. 
madde değişmesin.
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Türk futbolu bu zorlu süreci vereceği 
kararlarla hızlı bir şekilde aşmalıdır. Sü-
reç ne kadar uzarsa göreceğimiz zarar o 
kadar çok olur. Burada TFF işin başında 
yanlış bir politika izledi ve hala yanlış 
kararlarının sancısını çekiyor. Aldıkları 
kararların arkasında dik duramadılar. 
Her kararlarında sapma ve değişiklikler 
oldu. Hal böyle olunca TFF güven kaybet-
ti, spor camiası Federasyonun aldığı ve ala-
cağı her kararın değişme ihtimalinin oldu-
ğunu düşünmeye başladı. Ligin başlama 
tarihi, şike konusunda verecekleri kararın 
tarihi, ligin statüsü, sonradan eklenen de-
ğişiklikler ve uygulamalar ile Türk futbolu 
yanlış yönlendirildi. Bundan sonra yanlış 
adım atmak istemeyen TFF alması gere-
ken kararları da alamaz hale gelmiştir. 
14 Şubat Sevgililer gününde ilk duruş-
ma görülecek. Muhtemelen taraftarlar 
akın edecek. Aziz Yıldırım 14 Şubat’ta 
Türkiye’yi sallayacak bilgiler vereceğim 
ve her bir maç için 101 sayfalık savunma 
hazırladık, 58.maddeyi değiştirmeyin, 
Fenerbahçe aklanacak ama beni pek 
salacaklarını sanmıyorum dedi. Eğer ki 
o tarihte Ergenekon, Balyoz ve internet 
andıcı davalarında sürpriz isimler gözal-
tına alınmazlar ise Aziz Yıldırım’ın söy-
leyeceklerinin çok etkili olacağını düşü-
nüyorum. 14 Şubat demişken Sevgililer 
gününüzü de kutlamadan geçmeyelim. 
Sonuç olarak her ne olursa olsun ama 
Türk futbolu zarar görmesin. Eğer orta-

da bir suç varsa cezasız kalmamalı. Te-
mizlik yapılacaksa toptan yapılmalı ve 
herkese eşit şekilde muamele yapılmalı. 
Maddeler değiştirilerek bir yere varıla-
maz. Suçlu olan cezasını çekmeli. Eğer 
ki şike varsa da yapanlar düşürülmeli. 
Teşvik ve şikeye teşebbüs varsa onlarda 
düşürülmeli. Birilerini kurtarmak için 
ince ince çalışma içinde olunmamalı. Bu 

ülkede bakan bakanlığını, vekil vekilliği-
ni, sporcu sporunu, yorumcu yorumunu 
yapmalı. Tutarda bakan ve milletvekille-
ri oy uğruna kupayı ondan alıp size vere-
ceğim derse bu işler tıkanır ve insanlar 
durduk yerde birbirine nefret duyar. 
Siyasiler bu işten elini çekmeli. Herkes 
kendi işini yapmalı.
Son olarak vefat eden efsane Lef-
ter Küçükordonyadis’in yakınlarına 
Allah’tan sabır diliyorum. Fenerbah-
çe taraftarını da göstermiş olduğu ilgi 
ve alaka için ayrıca tebrik ederken en 
önemlisi diğer kulüp yöneticileri, fut-
bolcuları ve taraftarlarını da orada gör-
mek en güzeliydi. 
Önümüzdeki ay görüşmek dileği ile sağ-
lıcakla kalın…

Aziz Yıldırım “14 Şubat’ta Türkiye’yi 
sallayacak bilgiler vereceğim ve her 
bir maç için 101 sayfalık savunma 
hazırladık, 58.maddeyi değiştirmeyin, 
Fenerbahçe aklanacak ama beni pek 
salacaklarını sanmıyorum” dedi.
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MERAKLA BEKLENEN 
YIL 2012

Ve… Gitti eski yıl, geldi yeni bir yıl daha.

AYŞE BALABAN

yisiyle kötüsüyle gel-
di, geçti bile 365 gün. 
Herkesçe bilinen o 

malum yıla girdik bile akla 
gelen ise tabii ki Mayalar ve 
onların kehanetleri. Peki, Ma-
yaların dediği gibi dünya tarihi-
nin sonu 21 Aralık 2012’de mi 
gelecek. Bilemiyoruz, Mayalar 
bunu biliyorlar mıydı onu da 
bilemiyoruz ama senelerdir bu 
kehanetle 2012 yılını merakla 
beklemedik de değil. 

Bu kehanetleri temellendir-
meye çalışanlar ise geçmişteki 
halk ayaklanmalarını, ihtilalları, 
devrimleri işaret ederek yeni-
lenme, başka bir görüşle başka 
bir dünyaya uyanma şeklinde 
niteler ve buna benzer olaylarla 
gelecek olan son belirtilir. Bu 
son her ne zaman ve nasıl gele-
cekse de sonun ardından yeni 
bir başlangıç, aydınlanma olur 
mu, olmaz mı bilinmez tabiî 
ki. Ama şöyle de bir şey var ki 
eğer Mayaların dediği kehanet 
gerçekleşirse, konuşulacak bir 
dünya kalmayacağından bu 
mevzu bitecek her şey gibi, şa-
yet gerçekleşmezse eğer yine 
konuşulmayacak, tamamen 
kapanacaktır konu Mayalar 
yanılmış denilip, yıllardır üze-
rinde kafa yorulan olay bite-
cek yani ister dünyanın sonu 
gelsin ister gelmesin aynı son 
bizi bekliyor demektir. 

Her yeni yılda insanlar, hep 
umutludur, bu yıl daha güzel 
olacak, daha iyi olacak, daha 
mutlu, daha başarılı, daha ba-
rışçıl… denilir. Ama henüz 
yaşamadığın ve belki de yaşa-
yamayacağın bir yıl için, yaşa-
dığın iyisiyle kötüsüyle senin 
olan yaşadığın 365 günü yok 
saymak niye? Yaşamadığın ve 
meçhul olan günler için vaz-
geçmemeli, haybeye atmamalı 
yaşanmışlıkları. İyi mi olur, 
kötü mü olur bilinmez yeni 
gelen, gelecek olan günlerin 
ama umutla bakmak, hep yeni 
başlangıçlıklara gebe olması 
da bir yandan güzel tabii. 
Herkes için 2011 farklı izler 
bıraksa da hayatında genel ola-
rak akılda kalanlar aynı sanki. 
Savaşlar, halk hareketleri, hu-
zursuzluklar, siyasette, futbol-
da, sosyal hayatta çalkantılarla 
dolu geçen günler. 

Geçen senede akılda ka-
lanlar ise, seçimlerle başlayan 
ve referandumla devam eden 
gündem, durmak bilmeyen 
terör örgütü eylemleriyle can 
yakmaya devam etti. Ergene-
kon soruşturması kapsamında 
tutuklu milletvekilleri, içeri 
alınan ordu mensupları bitme-
den futbolda şike soruşturması 
başladı (Ülke olarak en şanslı 
mesleklerden biri gazeteciler, 
neden mi? Çünkü her uyandı-
ğımız günde yeni bir gündemle 
başlıyoruz yani haber sıkıntısı 
yaşamıyor gazeteciler.) Sos-
yal hayatta pek iç açıcı değildi 
elbet çocuk ölümleri, kayıp 
çocuklar, önlenemeyen kadına 
şiddet olayları, kafalara kazınan 
N.Ç davası, Van depremiyle 
tüm ülkenin sarsılması ve tek 
yürek oluşumuz. İyisiyle kötü-
süyle gelip geçti 2011, 2012 ise 
nelere gebe bilinmez.
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HİSTERİK 
HAREKETLER BUNLAR

Günümüzde her şeyin cinsellik üzerine kurulması insanları bu yön-
de hem bir doyumsuzluğa hem de dejenere olmaya itiyor. Cinsellik 
insanın ve tüm yaratılanların doğasında olan bir duygu olduğu için, 
görmezden gelelim ya da yok sayalım demiyorum. Ama insanın hay-
vandan farkını ortaya koyması için kontrol edilmeli diye düşünüyo-
rum. Televizyon programlarında, dizilerde, sinema filmlerinde, hep 
bu olgu işlenirken en çok utandığımız, en çok güldüğümüz, en çok 
kulak kabarttığımız ve en çok konuşamadığımız bu güdümüzdür.

GÜLSÜM YARTAŞ

nsanı rahatsız eden, bir süre sonra 
içinde cinselliği ima eden, bu tip söz-
ler içermeyen kaliteli esprilere bile gü-

lünmemesi. Cinsel çekicilik insana kalite kattığı 
gibi yersiz imalar ile kullanılmaya çalışılması da 
bir o kadar basitleştirir.
Bu aslında insanda bulunan bir enerjidir. Bu 
enerjiyi kullanmak istediğiniz yöne kanalize 
edebilirsiniz. Mantığı ya da zekâsı zayıf insan-
ların bu enerjiyi sadece cinsellik olarak algılıyor 
olması yapılan araştırmaların sonucudur. Bu 
enerjiyi insan diğer yaratıklardan farklı olarak 
beynini de kullanarak kendini geliştirme, akade-
mik kariyer hedefleri, bilim ve sanat alanlarında, 
yani gerçekten zekâ seviyesi gerektiren alanlara 
yönlendirebiliyor. Ama zeka seviyesi normalin 
altında olanlar kendilerini vazgeçilmez zanne-
derler ve herkes tarafından sadece bu yönleriyle 

beğenildiklerini düşünürler. Her insan kendisi-
ni beğenir, çekici olduğunu düşünür, insanoğlu 
kendisini beğenmez ise çatlarmış. Bunu abartıp, 
herkesin kendisine hayran olduğunu düşünerek 
gerçekten histerik hareketler sergileyen kadınlar 
olduğu kadar erkekler de var. 
Bu tip yakıştırmalar sadece kadınlar için yapılsa 
da bu konu ile ilgili araştırmalar da bunun yanlış 
olduğunu kanıtlıyor. 
 Hayata tek bir pencereden bakmak yerine, ken-
dimize farklı bakış açıları açarsak hem ruhen 
hem bedenen daha sağlıklı ve mutlu bir hayat 
yaşarız diye düşünüyorum. 
Severken mantığı, mantıklı düşünmeye çalışır-
ken de sevmeyi unutmayalım.
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180’den fazla ülkede hizmet sunan 
ESET’in dünyanın çeşitli yerlerinde yaşa-
yan kidemli güvenlik uzmanları Stephen 
Cobb, Cameron Camp, Aryeh Goretsky, 
David Harley, Robert Lipovsky ve Sebas-
tian Bortnik, internet kaynaklı 2012 yılı 
tehditleri ile ilgili öngörülerini paylaştılar. 
Bu analizlere göre 2012 yılının önemli 
tehditleri:
► Mobil zararlılar
► Windows 7 tehditleri
► Belli noktalara odaklanan hedefli saldırılar.

Sosyal ağları kullanan sosyal 
mühendislik saldırıları olarak 
sıralanıyor.
 

Mobil aygıtlara yönelik casus 
yazılımlarla karşılaşacağız
ESET Latin Amerika Farkındalık ve 
Araştırma Koordinatörü Sebastian 
Bortnik’e göre “2012 yılının başlıca za-
rarlıları konusunda ilk sıra, mobil aygıt-
larda olacaktır. Android ’in pazar payının 
gelişmesi bu platformu malware yazarla-
rının hedefi haline getirdi.” 2011 boyun-
ca mobil aygıtlar için üretilmiş, paralı 
numaraları arayan SMS truva atı, mobil 
aygıtı bir çeşit zombiye dönüştüren bot-
netler gibi çeşitli zararlılarla karşılaştık-
larını belirten Bortnik, 2012 yılında ise 
mobil aygıtlara yönelik casus yazılımlar-
la da karşılaşacaklarını ekleyerek, şunları 
söyledi: “Örneğin 2011’in Temmuz ayın-
da iki önemli saldırı aracının (SpyEye ve 
Zeus) mobil aygıtlar ile uyumlu sürümleri 
olan ZITMO ve SPITMO piyasaya çıktı. 
Bu tehditlerle çok sık karşılaşmamış olsak 
bile kullanıcıların mobil cihazlara daha 

çok bilgi yüklemeye başladıklarının far-
kında olan saldırganlar, bu platformlara 
yönelik tehditlerini de arttıracaklar.”
 

41 bulaşıcı kod ailesi tespiti
2011 Ekim ayı itibariyle, Android plat-
formları tehdit eden 41 büyük bulaşıcı 
kod ailesi tespit etmiş durumda: 
Bu tehditlerin %30’u Android Market’ten 
indirilen uygulamalara gömülü olarak 
geliyor, %37’si SMS truva atları ve %60’ı 
botnet ilişkili bulaşıcı kodlardan oluşuyor.
 

Windows 7 hedef olacak
Hedeflenen işletim sis-
temleri arasında yalnız-
ca Android yok. Araştır-
malar, yılsonuna kadar 
en çok kullanılan işletim 
sisteminin Windows 7 
olacağını öngörüyor. Bu 
da örneğin 64 bit rootkitlerin 2012 yı-
lında çok daha popüler olacağı anlamına 
geliyor. Windows 7 gibi sistemlerdeki gü-
venlik teknolojisi geliştikçe kötü adam-
ların da aynı oranda karmaşık zararlılar 
geliştireceklerinden emin olabilirsiniz.
 

Yaygın saldırıların yanında 
belli hedefli saldırılar artacak
2012 yılında yalnızca genel anlamda son 
kullanıcı noktalarına yapılan saldırıların 
yanında geçen yıl İran’daki enerji sant-
rallerini hedef alan Stuxnet olayındaki 
gibi belirli hedeflere yapılan saldırılarla 
da karşılaşacağız. Şu an Stuxnet tabanlı 
Duqu ile karşı karşıyayız büyük ihtimal-
le bunun gibi saldırılar artacak.

Virüs dağıtımında sosyal 
medya öne çıkacak
2012 yılının önemli gelişmelerinden biri 
de hacker’lerin dağıtım yöntemlerindeki 
değişiklikler olacak. Virüs dağıtımında 
kullanılan e-posta, anında mesajlaşma, 
USB bellek gibi geleneksel kanalların ye-
rini sosyal ağlarda kullanılan sosyal mü-
hendislik teknikleri, blackhat arama mo-
toru optimizasyonu ile kişiselleştirilmiş 
arama sonuçları ve yasal fakat güvenliği 
tam sağlanamamış internet sitelerinden 
yapılan yüklemeler alacak.
 

Çalıntı kodlarla dijital 
sertifikalar göreceğiz
Kuzey Amerika araştırmacılarından Ar-
yeh Goretsky, çalıntı kodları kullanarak 
üretilen dijital imzalı sertifikalar göreceği-
mizi ekliyor. Ayrıca, yakında çıkacak olan 
Windows 8’de teorik olarak geleneksel 
yöntemlerle istismar edilemeyecek güven-
lik açığı tespit edilebileceğini öngörüyor.

2012’DE ETRAFI MOBİL 
ZARARLILAR KAPLAYACAK

Güvenlik Uzmanları, bilgisayarlarımıza yönelik 2012 
yılının tehditleri ile ilgili öngörülerini paylaştılar. Buna 
göre yeni yılda zararlı yazılımlar en çok mobil aygıtları 
hedef alacak. Akıllı telefonlar ve tabletlerde kullanılan 
Android sisteminin pazar payının gelişmesi, bu plat-
formu hackerlerin öncelikle hedefi haline getiriyor. 
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VİZYON KÖŞE

ŞEMS-İ TEBRİZÎ’NİN 
KARAKTER TAHLİLİ
Melikler reşkeder bir tavr u âdâb u rüsûmı var
Melekler mâlik olmaz deff ü ney tabl u kudûmı var
Sema‘ meydânının hem mihr ü mehçerh u nücûmı var
Husûsâ içlerinde zât-ı Mevlâna-yı Rûmî var

Şeyh GalipARAŞTIRMACI - YAZAR
MELÂHAT KIYAK ÜRKMEZ

ems-i Tebrizî alışık olduğumuz, 
evliyâ, velî tiplemesine hiç ben-
zemez. Her sözü, her davranışı 

insan tahayyülesini alt-üst eden,söz ve 
davranışları, insana, kendi özeleştirisini 
yapmaya götüren fiillerle doludur. 
Makalât’daki konuşmalarından anladığı-
mıza göre, çocukluğundan itibaren farklı 
bir gelişim süreci geçirdiğini, kişiliğinin 
özünü oluşturan özelliklerin, kazanılmak-
tan ziyade doğuştan geldiğini görüyoruz. 
Özellikleri, ne koşullara bağlanarak yavaş 
yavaş, ne de aniden değişip gelişivermiştir.  
Dış koşullara bağlı olarak değişip gelişme-
yen, kendine özel davranışlar ve özellikler 
bütünlüğü gösteren özgür kişiliği, içten 
gelen mânevî aşamalara sahip oluşu kendi-
liğindenliktir. Ancak, gelişimi, “Dış koşul-
lardan tamamen soyutlanarak devam et-
miştir” demek de yanlış olur. Yaşadığı devre 
göre sıra dışı özellikleri, manyetik(çekici) 
kişilik yapısı, zamanın geçerli tabularına 
ve geleneklerine başkaldırışı; çevresinde 
bulunan insanların kimi zaman tepkisine, 
kimi zaman da ilgisine sebep olmuştur. 
Düzenli bir hayatı olan Hz.Mevlâna’nın 
normal yaşantısını birdenbire alt-üst ede-
rek, coşturan ve ona taşkın bir ruh arma-
ğan eden Şems’in günümüze kadar ilgiyle 
ve sevgiyle anılmasını göz önüne alacak 
olursak kozmik (evrensel) bir insan oluşu 
noktasında derinleşmek gerekir.
AnnemarieSchimmel, “Kaynaklar Şems’i, 
yorumları ve sert sözleriyle insanları şoke 
eden, tuhaf davranışlı, tahammül edilmez 
bir kişi olarak tanımlar.” der. Schimmel, bir 
başka eserinde, “Şems’den bahseden menkı-
beler ve onun tasavvufî vecizeleri, kendisinin 
çağdaşı sûfîleri çoğu zaman keskin alaylarla 

şaşırtan, olağanüstü gururlu ve harikulâde 
bir şahsiyet olduğunu gösterir. Hatta o, 
Mevlâna Rûmî’yi ‘inciye’ benzetirken, ‘Şeyh-i 
Ekber’ İbn Arabî’yi dahi ‘çakıl taşı’ olarak ni-
telendirmiştir.” diye yazar.
Şems-i TebrizîMakalât’ta, “Teklifsiz, perva-
sız bir adamım; ne Mevlâna’nın ayrılığından 
bana bir zahmet, ne de ona kavuşmaktan 
bir sevinç gelir. Benim bir şeyden hoşlanmam 
da, incinmem de yaratılışımın gereğidir. Şim-
di benimle yaşamak zordur. Nasıl ki Musa 
Peygamberin o üçüncü dileği Tanrıya karşı 
duyduğu arzu ve istek ateşinden, aşk tutkun-
luğundan idi. Yoksa Hızır’la buluşmak için 
değildi. Musa’nın bu husustaki açlığı senden 
daha mı azdı? O, öyle bir âşık idi ki, sekiz 
gün, dokuz gün hiçbir şey yiyip içmedi, bun-
dan dolayı da halinde bir değişiklik olmadı.” 
der.(Gençosman, 1974: 264)
Şems-i Tebrizî’nin ruh ve beden yapısı-
nın oluşmasında çevresinin, anne, baba 
ve dedelerinin bazı biyo-fizyolojik, 
psiko-sosyolojik özelliklerinin etkileri 
ne dereceye kadar etkili olduğu ve sürdü-
ğü çok fazla bilinmese de, Makalât’daki 
konuşmalarından bazı ipuçları elde et-
mek mümkündür. Büyükbabaları, kendi 

babalarının İslâmiyet’e ters düştüğü için 
kitap ve defterlerini yakarak zamanın 
sapkın inançlarına başkaldırmışlar, ta-
bulara isyan etmişlerdir. Bu önemli bir 
noktadır. Büyükbabalarının âsi kişilikle-
ri ile Şems’in İslâm’a ters düşen olaylar 
karşısında isyânkar bir kişilik özelliği 
göstermesi arasında bir bağ kurarak psi-
kolojik ve genetik açıklaması yapılabilir. 
Yüce kanaatkârlığı, günlerce yemek ye-
memesi, ruhunun bedeni ihtiyaçları 
karşısında gurur –azamet ve tevazu- ma-
hiyet kutupları arasındaki tavizsizliği, 
fakr-ı mânevî, yani dünyevî nimetlere 
kıymet vermeyen bir şahsiyet olmasın-
daki sebep; fakr u zaruret içinde olma-
sından değil, Hâdis-i Şerif ’e müessir ol-
masından ileri geliyordu. Onda tecrid 
(Kalpten ve akıldan dünyaya ait şeyleri 
çıkararak yalnız Allah’a gönül bağlamak) 
kabiliyeti fazla olan bir tipin özellikleri-
nin akisleri görülmektedir. Ruhî insica-
mı, kelimenin en geniş anlamıyla Allah 
sevgisinden ileri gelmektedir. Bütün ha-
yatı boyunca mizacındaki ana mihver ta-
savvufi aşk olmuş, bütün mevcudiyetiyle 
o sevgiye bağlanmıştır. 

Bu sayıda Şems-i 
Tebrizî’nin karakter 
yapısına ancak giriş 
yapabildik. VİZYON 
DERGİSİ’nin gelecek 
sayılarında bu çok merak 
edilen konuya devam 
etmek niyazıyla…
AŞKINIZ CEMÂL OLSUN!
GÖNLÜNÜZ O AŞKLA DOLSUN!
EYVALLAH YÂ! HÛ!
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TEKNOVİZYON
SONY SLT-A55V►  16.2 etkin megapiksel, Dü-
şük ışık altında bile az parazitli, ultra yüksek işlem hızlı fotoğ-
raf ve HD video çekimleri için Yüksek Çözünürlüklü Exmor™ 
APS HD CMOS Sensör, İkili Parazit azaltma özelliğine sahip 
BIONZ işlemci, Tam Geçirgen Hareketsiz Ayna Teknolojisi, 
Ultra yüksek hızlı kesintisiz çekim, Hızlı AF Full HD video 
çekimi, AVCHD 1080i ya da MP4 formatında ayrıntılı Full 
HD videolar kaydedin: hızlı, doğru AF izleme özelliği hare-
ketli nesneleri en doğru şekilde takip eder, 3D Panoramik Çe-
kim özelliğiyle Panoramik Çekimler, 3D TV’de izlemek için 
3D panoramik fotoğraflar da çekebilirsiniz.

SONY KDL-60NX720► Full HD 1080 teknolojisiyle 
2D ve 3D görüntünün tadını high definition’da çıkarın. Gerçekçi 3D ak-
siyonun tadını Full HD kalitesiyle çıkarın. Sony 3D, en net, en parlak 3D 
görüntülerini geniş bir görüş açısından sunar. İzleme kalitesini arttıran ve 
ekran kapalıyken dahi nefes kesici görünen, zarif ve göz kamaştırıcı ekran 
yüzeyi ile odanıza şıklık katın. İnternetin tadını büyük ekranda en iyi şekil-
de çıkarın. TV’nizi İnternete bağlayarak tam ekran İnternet videolarını iz-
leyin veya sosyal ağlardaki gelişmeleri takip edin. Skype™ ile görüntülü ve 
sesli aramalara hazır. Oda içerisindeki ışıktan kaynaklanan parlama en aza 
inerken siz yüksek kontrastın ve ayrıntılı siyah tonların keyfini çıkarın.

HTC REZOUND►  HTC’nin 
yeni akıllı telefonu  ses konusunda id-
dialı. Android 4.0’a da yükseltilebile-
cek olan Rezound’un teknik özellikle-
ri; 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm 
işlemci, 1 GB bellek, 1080p video kay-
dı yapabilen 8 MP kamera bunlardan 
sadece bazıları. Kamera ile slow mo-
tion çekimler de yapılabiliyor. Ekran 
boyutu da 4.3 inç olan telefonun 16 
GB dahili depolama alanı bulunuyor. 
Bu değer hafıza kartlarıyla 32 GB’ye 
kadar çıkarılabiliyor.

SENNHEİSER HD 
800► HD 800 ‘ün ku-
laklık bölümleri, çevresel 
dizaynları sayesinde basınç 
uygulamaksızın kulakların 
etrafına tam olarak oturur 
ve saatler sonra bile size 
aynı konforu yaşatır. 56 mm 
çapıyla HD 800 kulaklıklar-
daki dönüştürücü, dinamik 
kulaklıklar arasında şu ana 
kadar üretilmiş en büyük 
dönüştürücüdür.
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NEC MULTİSYNC PA271W► PA271W 
AdobeRGB renk uzayının %97.1’ini kapsayan 10-bit’lik 
p-IPS panel yapısına sahip. 27-inç’lik, 2560 x 1440 
piksel çözünürlüğünde geniş ekran yapısı, 7ms Griden 
Griye Tepki süresi, 1000:1 karşıtlık oranı, 300 cd/m2 
parlaklık değeri, PiP ve PbP özellikleri, AmbiBright 
teknolojisi (çevresel koşullara göre parlaklığın otomatik 
olarak ayarlanması), Çift DVI and Görüntü Yuvası giriş-
leri, 3 adet USB 2.0 yuvası. 150mm’ye kadar yükseklik 
ayarı yapabilen ve bunun yanında eğim, döndürme ve 
eksen ayarı desteği sunuyor.

APPLE TV► Apple TV’yi televizyonumuza 
HDMI bağlantısı ile bağlayarak aynı ağda bulunan ci-
hazlardaki veya internette belirli servislerdeki çeşitli 
yayınları, filmleri ve dizileri izleyebiliyor, müziklerimizi 
dinleyebiliyor, resimlerimize göz atabiliyoruz. Mac, iP-
hone, iPad ya da iPod’umuz üzerindeki resim, müzik ya 
da video arşivimizin anında televizyona aktarılabilmesi. 
YouTube videolarının Apple TV üzerinden izlenebil-
mesi. Flickr ve MobileMe üzerindeki fotoğrafların gös-
terimi. İnternet radyoları. Podcast‘ler. Yüksek kalitede 
film fragmanları gibi olanakları mevcut.

ZUNE HD► 3.3-inç büyüklüğün-
de ve 480x272 piksel çözünürlüğündeki 
çoklu dokunmatik OLED ekranıyla dikkat 
çeken Zune HD’nin 720p çözünürlüğünde-
ki yüksek tanımlı videoları 30 kare/saniye 
hızında oynatabiliyor. Zune HD, WMA, 
WMA lossless, AAC ve MP3 gibi farklı 
ses formatlarını çalabilen ve WMV, 
Mpeg4 ile H.264 formatındaki 
video dosyalarını oynatabili-
yor. HDMI portu ile 720p 
videoları LCD monitörü-
nüze aktarabilirsiniz.

LOGİTECH HARMONY 
650► PC’ye bağlanabilen Har-
mony 650, Logitech’in internet site-
sinden gerekli güncellemelerini de 
alabiliyor. Kurulum tamamlandığın-
da sadece “DVD izle” uygulamayı 
seçerek, otomatik olarak doğru ci-
hazları açıp dilediğiniz ayarları yapa-
biliyorsunuz. TV izlerken sevdiğiniz 
kanalların simgelerini ekranda göre-
bilmenizi ve böylece kanal adını gir-
meniz veya kanalın numarasını hatır-
lamanız gereğini ortadan kaldırıyor.

KODAK PLAYSPORT► 
Kompakt tasarıma sahip olan video kamera 
Kodak PlaySport HD adı altında üretildi. 
Su geçirmez yapıya sahip olan video kame-
ra 1080p video kayıt ve 5 mp’lik fotoğraf 
çekme özelliklerine. 2 inç boyutunda LCD 
ekrana sahip olan kamera 32 GB’ye kadar 
depolama imkanı sunan SD/SDHC kart 
girişine ve HDMI çıkışına sahip. Elektronik 
görüntü sabitleme özelliğine de sahip olan 
kamera 8 GB kapasiteli SDHC hafıza kartını 
da içerisinde barındırıyor.
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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 ad-
landırılır. Genel siğillerden farklı olarak 

çıkıntılı değildirler. Yürüme basıncının 
etkisi ile derinin içine doğru girmişlerdir. 
Ayak tabanı siğilleri nasırlarla karıştırılabi-
lirler. Nasır gibi ağrılı ve sert oluşumlardır.
Düz siğiller: Küçük ve daha düz yüzeyli-
dirler. Sayıları çok olabilir 20-100 arasında 
sayıya ulaşabilirler. Her yerde görülebilir-
ler fakat çocuklarda ve yüzde en çok ortaya 
çıkarlar. Erişkinlerde erkeklerde sakal böl-
gesinde, kadınlarda bacaklarda görülebilir. 
Traş sonucu tahriş sayılarını artırabilir.

Siğiller nasıl bulaşır?
Siğiller kişiden kişiye direk temas veya 
ortak kullanım alanları veya eşyadan ge-
çer. İlk temastan sonra siğilin ortaya çık-
masına 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 sık-
lığıyla 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 bağı-
şıklık 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.

SİĞİL NEDİR ?
POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

Siğil derinin üst tabakasının bir viral infeksiyon sonucu or-
taya 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.
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SAĞLIK

Özel Konya Farabi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ülker YİĞİT AKSOY

Her aile gibi sizde çocuğunuzun zeka kapsitesinin yüksek olmasını 
istiyorsunuz. Bunu kendi haline bırakarak değil, daha gebelik 
döneminde kuracağınız duygusal ilişkiyle sağlayabilirsiniz. Bir 
çocuğun zeki olabilmesinin en önemli etkeni anne-babanında 
zeka oranıyla ilgilidir. Ancak beyin gelişiminin sürdüğü 0-7 yaş 
arası çocukların beslenmesinden, oyunlarına, arkadaşlarıyla 
olan uyumundan kendisine olan güveninin sağlamasına kadar 
ailenin sevgi ve ilgisi ile zeka geliştirilebilir. 

ÇOCUĞUN ZEKİ OLMASI
ANNE KARNINDA BAŞLAR!
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Anne babalara öneriler:
Hamilelik döneminden itibaren çocuğunuzla duygusal iliş-

ki kurmaya özen gösterin. Onun dünyaya gelişine hazırlanmak, 
onunla ilişki kurmanızı ve dolayısıyla her türlü gelişimine fırsat 
vermenizi sağlayacaktır.

Zeka değişmez degildir. Zekayı oluşturan bir çok yeteneği geliştir-
mek mümkündür. Çocuğunuza ne kadar bol çevresel uyaran sunar-
sanız çocuğunuz da o derece kendini geliştirme fırsatı bulacaktır.
Her çocuğun zeka yapısı birbirinden farklıdır. Çocuğunuzu iyi ta-
nırsanız, onun gelişmeye elverişli yönlerini bulursanız onu yön-
lendirmeniz daha kolay olacaktır. 

Çocuğunuzu sosyalleştirecek ortamlar hazırlamaya çalışın ve 
destekleyici olun. Çocuk girdiği sosyal ortamlarda uyumlu olmayı 
ve bu uyumla mutlu olmayı öğrenirse var olan becerilerini, yete-
neklerini de daha rahatça ortaya koyabilecektir.

Çocuğa güven kazandırmak belki de bir anne-babanın çocuğuna 
verebileceği en değerli şeydir. Güvenin temelinde ilgi ve sevgi ya-
tar. İlgi ve sevgiyle büyütülmüş ama bunun yanı sıra kendi ayakları 
üzerinde durabilen bir çocuk yetiştirmek yönünde çaba gösteren 
anne-baba olmaya çalısilmalidir. 

Doğumdan sonraki dönemde genetik ve çevresel faktörler dı-
şında beslenmenin etkisi büyüktür. Yapılan araştırmalar sosyo 
ekonomik seviyesi düşük, yetersiz beslenen çocukların zekaları-
nın da düşük olduğunu göstermektedir. Bu geri dönüşü olmayan 
bir süreçtir, bu nedenle anne ve babalar çocuklarının beslenme-
sine dikkat etmelidirler. 

Çocuklarda beyin gelişimi ge-
belik döneminde başlar ve 7 
yaşa kadar şekillenir. Zekanın  
yüzde 70-80’lik bölümü bu yaş 
aralığında oluşur. Çocukların 
zeka gelişimini etkileyen en 
önemli faktör genetik miras-
tır. Ancak hamilelik koşulları, 
sosyal çevre ve çocukla duy-
gusal etkileşim, beslenme gibi 
faktörlerin de zihinsel gelişimi 
etkileyebildiği bilinmektedir.
Çocuğunuzun okul çağında 
öğrenme problemleri yaşama-
ması, yaşıtları ile ilişkilerinin 
sağlıklı olması, fizyolojik ve psi-
kolojik gelişiminin tam olması 
için beyin gelişimi önemlidir. 
Beslenmelerine dikkat etme-
nin yanı sıra onlarla ilgilen-
mek, sevdiği şeyleri yaparken 
yanında olmak, oyun oynamak, 
gezmek, hatta beraber alışve-
riş yapmak bile zeka gelişimle-
rini daha sağlıklı kılacaktır. 
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Özel Konya Farabi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Osman TÜFEKÇİ

MEME KANSERİ AMELİYATI BİTTİ!
HERŞEY BİTMEDİ!

Her sekiz kadından birinde görülen meme kanseri aileleri derinden 
yaralasa da ameliyatından sonra kollarda veya gövdede başlayan 
şişlikler telafisi mümkün olmayan problemlere davetiye çıkarta-
biliyor. Eğer başınızdan böyle bir ameliyat geçmişse, en kısa 
sürede fizik tedavi hekiminize başvurmakta fayda var. Çünkü 
ameliyattan sonra size sadece “Ameliyat bölgenizde olan kolunuzu 
hareket ettirmeyin yeter!” önerisi yeterli gelmeyebilir.   
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İlk 24 Saatten İtibaren 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Süreci Başlıyor
Ameliyat olduktan sonraki dönem 
ilk saatlerden başlamak üzere fi-
zik tedavi ve rehabilitasyon süreci-
dir. Bu süreçte yapılması gereken 
onca egzersiz ve tedavi süreci ancak 
hasta-hekim-hasta yakını iş birliğiy-
le uygulanabilir. En sık görülen kol-
daki şişliğin belirtileri;  kolda ağırlık, 
dolgunluk hissi, duyarsızlaşma, deri 
gerginliği, çukurluk, sellülit gibi deri 
değişiklikleri, elde veya bilekte es-
nekliğin azalması, kolda yorgunluk 
ve ağrıdır. Kol lenfödemi dediğimiz 
şişlik kozmetik sorunlara neden 
olduğu gibi; aynı zamanda fiziksel 
rahatsızlığa ve fonksiyonel yetenek 
kaybına da neden olabilir.

Meme Kanseri Ameliyatı 
Olan Hastalara Tavsiyeler

Ameliyattan sonra ilk 3 ay ameli-
yat olan taraftaki kolunuzun üzeri-
ne yatmayın, sonra yatabilirsiniz. 

Ameliyat olan taraftaki kolunuz-
dan enjeksiyon, aşı, akupunktur 

yaptırmayın; kan aldırmayın ve tan-
siyon ölçtürmeyin. 

Dar manşetli, kolu lastikli ya da 
aşırı sıkan giysiler giymeyin. Ameli-
yat olan taraftaki kolunuza saat, bile-
zik; parmaklarınıza yüzük takmayın.
Ameliyat olan taraftaki kolunuzla 
güç isteyen işler (ovma, fırçalama, 
itme, çekme gibi) yapmayın.

Ameliyat olan taraftaki elinizin 
tırnak çevresindeki dokuları kes-
meyin ve manikür yaptırmayın.

Bahçede çalışırken, deriyi tahriş 
eden deterjanlar (çamaşır suyu, tuz 
ruhu, amonyak vb.) kullanırken ve 

yaralanma ile sonuçlanabilecek di-
ğer işleri yaparken eldiven kullanın.

Dikiş dikerken ameliyat olan taraftaki 
elinizin parmağına dikiş yüzüğü takın.

Sıcak banyo, sıcak duş, hamam 
ve saunalardan sakının.

Tuz oranı düşük, lifli gıdalardan 
zengin bir beslenme ile ideal kilonu-
zu korumaya çalışın. Alkol ve siga-
radan uzak durun. Kolay sindirilen 
proteinleri içeren besinleri (balık ve 
tavuk) almaya özen gösterin.

Meme kanseri ameliyatından sonra en sık görülen yan etki kollarda, gövdede ve göğüste oluşan şişliklerdir. Bu 
ödemlerin oluşmasının temel nedeni ise vücudun bağışıklık sistemini koruyan lenf kanalarının ameliyatta çıkarıl-
masıdır. Bu kanalların çıkmasıyla akış sağlanamaz ve ödemler oluşmaya başlar. Meme kanseri ameliyatından son-
ra hastaların yüzde 6-30’unda bu şişlikler görülür. Ameliyattan sonra uygulanan radyoterapide ödem riskini anlamlı 
oranda yükseltir. Genelde ameliyattan sonra hastaya “Ameliyat bölgenizde olan kolunuzu hareket ettirmeyin yeter!” 
gibi bir cümle kuruluyor. Ancak sadece bunu yapmanız yeterli değil! Yapılması gereken daha çok iş var.
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DİŞ HEKİMİ
CEM DEMİR

DİŞ İPLERİ VE 
ARAYÜZ FIRÇALARI

DİŞ İPLERİ
Diş fırçası ve macunu ile dişlerin her yüzeyine 
ulaşmak mümkün olamamaktadır. Özellikle ara-
yüzler diş fırçaları ile temizlenememektedir. Bu 
bölgeleri temizleyebilmek için yardımcı hijyen 
malzemeleri kullanılmalıdır. Diş ipleri bunlar ara-
sında en sık kullanılan malzemedir. Protez gövde 
altları için özel diş ipleri üretilmiştir. Bu ürünler 
ağız bakımında önemli rol oynamaktadır. Dolgu 
ve protez dişlerin arayüzleri özellikle diş ipi kulla-
nılarak mutlaka temizlenmelidir. Bu tür ortamlar-
da yiyecek birikimi ve diştaşı oluşumu artmakta, 
dolgu altı çürüklerine ve dişeti rahatsızlıklarına 
yol açmaktadır. Diş ipleri her iki elin başparmak-
ları veya işaret parmakları arasında gergin tutu-
larak dişlerin arasına girilip, komşu her iki dişin 
ara yüzeylerini temizlenmesi şeklinde uygulanır. 
Köprü gövdelerinde ise gövde altına girebilecek 
şekilde üretilmiş iplerle gövdenin altı temizlene-
bilir. Diş ipi kullanırken dişeti tahriş olabileceği 
için doğru kullanım şekli uygulanmalıdır.

ARAYÜZ FIRÇALARI
Diş araları ile köprü altlarını temizlemekte 
kullanılan özel yapıdaki fırçalardır. Arayüz 
fırçaları, özel açılandırılmış fırça sapı ve de-
ğiştirilebilir fırça başlıkları sayesinde diş 
aralarındaki geniş boşlukları, diş tellerini ve 
köprü altlarını etkili bir şekilde temizlerler. 
Dişeti hastalıkları sebebiyle dişleri arasında 
boşluklar meydana gelmiş kişilerin ağız hij-
yeni sağlamalarını kolaylaştıran malzemeler-
dir. Ortodontik tedavi görenlerde genellikle 
diş fırçası yetersiz kalmakta ve arayüz fırçası 
ile tellerin arasının temizlenmesi gerekmek-
tedir. Konik yada silindir şeklindeki değişti-
rilebilir fırça başlıkları sayesinde bakteri pla-
ğı etkili ve güvenli bir şekilde temizlenebilir. 
Yumuşak süngerimsi fırça başlıkları, ameliyat 
sonrası bakım, implant bakımı, ağızda lezyon 
ve yaralar bulunması hallerinde ve ilaç teda-
visi uygulamalarında kullanılabilir.
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COSMELAN & DERMAMELAN
DEPİGMENTASYON (LEKE) TEDAVİSİ

ÖZEL ELİF POLİKLİNİĞİ felsefesi; betimsel 
verilere dayanan, her türlü yeniliği sizlerle paylaşmaktır. 
İşte lekede ve sivilcede en başarılı klinik uygulama…

COSMELAN & DERMAMELAN uygulaması 2 farklı 
aşamadan ve dört üründen oluşan tek bir pakettir. Kişi-
ye özel kit açılır. Cilde uygulanacak her ürün  kitin için-
de mevcuttur. Kit içinde bulunan krem bazındaki mas-
ke cilde uygulanır. Bu ilk maske, cildin fototipine göre 
8-12 saat cilt üzerinde kalır. Maske uygulaması klinik 
ortamda yapılır. Bir sonraki kontrole kadar geçen süreç-
te, ciltte bir miktar yanma, kızarıklık ve kaşınma, soyul-
ma görülebilir. Normaldir ve tedavinin bir parçasıdır. 10 
günlük bir sürenin ardından 2. maske de klinik ortamda 
yapılır. Böylece COSMELAN & DERMAMELAN te-
davisi sonuçlanmış olur.
Sonuç mu? Sonuç % 99 gibi iddialı bir başarı oranı…
Tedavinin etkisi 1 hafta içinde gözlemlenebilir. Deri 
rengi ne kadar koyu ise lekelerin tamamen kaybolması 
o kadar uzun sürer. Ancak 4-6 hafta arasında lekeler ta-
mamen kaybolur.

20 yıllık ELİF tecrübesine dayanarak diyoruz ki; 
UNUTMAYIN, leke tedavilerinde en iyi sonucu alabil-
mek için uygun krem ve nemlendiricinin düzenli olarak 
kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte güneş ko-
ruyucu da ihmal edilmemelidir.

COSMELAN & DERMAMELAN; yüz, boyun, dekol-
te, el üzeri ve diğer vücut bölgelerinde de güvenle uy-
gulanabilir..
Bilinen leke tedavilerine göre çok farklı bir teknik olan 
COSMELAN & DERMAMELAN enzim peeling siste-
mi; günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlamış ve ter-
cih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Zamanın her şey-
den kıymetli olduğu bu dönemde, kendinize verdiğiniz 
kıymetin paha biçilemez olduğunu unutmayın.

Özel Elif Polikliniği diyor ki; sağlığınız yerinde olsun…  

ÖNCE

ÖNCE

ÖNCE

SONRA

SONRA

SONRA

COSMELAN & DERMAMELAN; melasma-cholasma denen gebelikte-
ki lekelerde, yaşlılık, güneş ve başka nedenlerle oluşan pigmentasyon 
bozukluklarında, günümüzün en etkili tedavi yöntemidir. Tedavideki 
amaç; deride bulunan melanin miktarını azaltarak pigmentasyonu 
baskılamaktır. Bu baskı, tyrosine enziminden başlar ve ciltte leke 
oluşumuna neden olan mekanizmaya kadar devam eder. Kimyasal 
değil, “enzimatik peeling” yöntemidir.
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HAKİKAT VE ADALET... 
AZ SONRA 
Eğer reklamla ayakta durabilecekseniz ve insanlar televizyon-
da hikâye görmek istiyorsa, anlatacağınız hikâyeyi, öncesine 
veya sonrasına reklam girmesine zemin hazırlayacak, yani ge-
rilimi yüksek tutacak irili ufaklı trajik “kesik”ler yani hakikat 
ve adalet anlarıyla bezemek zorundasınız.
Dizi yönetmenlerinin bağımsız bir biçimde adalet’i, yani devamlı ye-
rinden edilen ve gerçekleşen hakikati tercih ettikleri söylenebilir mi? CENK TAŞBAŞLI

17 Haziran 2006 tarihli Radikal’in kültür/sa-
nat sayfasında çıkan haberde, Serdar Akar’ın 
‘Barda’ adlı yeni filminde temel olarak “ada-
let” kavramını sorgulayacağı yazıyordu. Bu 
haberin, özellikle Serdar Akar’ın filminin te-
mel izleğini “adalet” olarak ortaya koymasının 
ilgimi çekmesinin nedeni, son birkaç ay için-
de ilgi gören TV dizilerinin yönetmenlerinin, 
konuk oldukları farklı sohbet programlarında, 
sanki sözleşmiş gibi, dizilerinin bu kavramdan 
mülhem olduğunu ifade etmeleriydi. ‘Hırsız 
Polis’in yönetmeni Türkan Derya Güven, di-
zisinde “suça verilen ceza ile gerçek adaleti ay-
rıştırmaya çalıştığını” söylerken, yönetmenli-
ğini daha sonra Serdar Akar’ın devralacağı 
‘Kurtlar Vadisi’nin eski yönetmeni Osman Sı-
nav ise bu ülke insanının en çok ihtiyacı olan 
şeyin adalet olduğunu belirtiyordu. 
Bu tip Dostoyevski esintili cümleler duymak 
güzel, ancak dizi yönetmenlerinin adalet ara-

yışının içeriğe ait “sanatsal” bir tercih olmak-
tan çok, maalesef, biçime ait “endüstriyel” bir 
zorunluluk olduğu kanısındayım. Her ne ka-
dar yönetmenler aksini savunacak olsalar da. 
Franco Moretti, ‘Mucizevî Göstergeler’ adlı 
kitabının (‘Mucizevî Göstergeler’, Edebi 
Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine, Metis Eleş-
tiri, 2005) “Hakikat Anı” adlı bölümünde 
(sf.293-306) roman ile modern trajedi ara-
sındaki “çatışma”dan söz eder. Bu çok kap-
samlı ve çok değerli kitabın 302. sayfasında 
Moretti, romanda ve trajedide hangi olay-
ların “tipik” olduğuyla ilgilenir. Kabaca, ro-
manda olaylar, yarı nesnel yarı öznel karak-
terli farklı yönlere açılan bir fırsat biçiminde 
gelişir ve daha çok belirli bir olay örgüsünün 
içinde değer ve anlam kazanırken, ayrıca 
bu olay örgüsünün bekası gündelik hayatın 
ve olağan gündelik işlerin göreli istikrarını 
gereksinirken, trajedi, daha doğrusu “trajik 

Yayınlanmaya 
başladığı günden beri 

geniş ölçekli bir 
tartışmanın sürmesine 

neden olan “Muhteşem 
Yüzyıl” dizisi hakkında 

kendi bakış açımı 
anlatan bu yazıyı, 

yalnızca “hakikat ve 
adalet” kavramlarının 

yerine “tarih” 
kavramını koyarak 

okuyabilirsiniz. 
Saygılarımla
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olay” tam da bu istikrarı bozan yırtık 
ve yarıklar (beklenmedik ve adrenalin 
yükselten olaylar) sayesinde hayat bu-
lur. Moretti’nin daha sonra söyledikleri 
ise daha da ilginçtir. Trajik olayın anla-
mı, kişinin daha önceki romansal -siz 
sıradan deyin- varoluşunun onulmaz bir 
sakatlıkla malulmüş gibi görünmesine 
yol açan benzersiz bir dönemeç, eşsiz 
bir aydınlanma, yani “hakikat anı” olma-
sında yatıyor. Ancak kesintinin ve krizin 
sayesinde gerçekleşebilecek bir an. Bu 
“an”ın başına hakikat yerine ancak ve 
ancak tecelli etmesi halinde, şeylerin 
gerçek tözlerine kavuşabilecekleri veh-
medilen “adalet”in konmaması için bir 
neden yok bence. 
Öyleyse baştaki soruya geri dönelim. 
Dizi yönetmenlerinin bağımsız bir bi-
çimde, “adalet”i, yani devamlı yerinden 
edilen ve gerçekleşen hakikati tercih et-
tiklerini söylemek mümkün mü? 

Hayır! 
Bir televizyon kanalının ekonomik an-
lamda nasıl ayakta kalabileceğinin ras-
yonalitesi ve dizi denilen formun teknik 
yönleri incelendiğinde bu soruyu kısaca 
“hayır” diye yanıtlamak gerekiyor. Nede-
ni de şu: Eğer reklamla ayakta durabile-
cekseniz ve insanlar televizyonda hikâye 
görmek istiyorsa ve adına yayın akışı de-
nilen şey kendini kesinti (araya reklam 
girmesi için) üzerine kurmuş bir şey ise, 
45-50 dakikalık bölümler halinde hafta-
da bir yenileyerek bir veya daha çok se-
zon anlatacağınız hikâyenin hemen ön-
cesine veya sonrasına reklam girmesine 
zemin hazırlayacak, yani gerilimi yüksek 
tutacak irili ufaklı trajik “kesik”ler yani 
hakikat ve adalet anlarıyla bezemek zo-
rundasınızdır. Romansal istikrarın bo-
zulmasının izleyicinin istediği bölümde, 
hatta bir bölümün herhangi bir anında 
da diziyi izleyebilme serbestîsi verece-
ğini de unutmayalım. Bir şey daha; tra-
jediye özgü eylemi “tecessüm” ettiren 
yani bu bağlamda görüntü ile işbirliği 
içindeki dil, eğer televizyonu duyacak 
kadar yakınsanız izleme zorunluluğunu 
bile ortadan kaldırabilir. 
Açıkçası, gerçekten birilerinin “adalet”e 
ihtiyacı var, ancak bunlar yapımcılar mı 
yoksa sıradan insanlar mı, konunun bu 
tarafı biraz muallâkta. 
Aslında bu yeni bir şey değil. En heye-
canlı yerinde kesilen tefrika romanları 
takip edebilmek için gazeteye para ver-
mek, sinemaya gitmek ve “on dakika 
ara”da ıvır zıvır almak, bunların hepsi 

“trajik hakikat ve adalet anları”nın sa-
yesinde oluyor. Yönetmenler de diğer 
sektörlerdeki “çalışanlar” gibi, ürettikleri 
“meta” hakkında pek de “gerçekçi” olma-
yan hatta “yabancı” fikirlere kapılıyorlar.
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KURTULUŞ SON DURAK
KURTULUŞ SON DURAK
Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Yusuf Pirhasan 
Senaryo: Barış Pirhasan,  Yusuf Pirhasan
Yapım: 2011, TÜRKİYE
Oyuncular:  Demet Akbağ,  Mete Horozoğlu,  
Hakan Yılmaz,  Asuman Dabak,  Ahmet Müm-
taz Taylan,  Gizem Güven,  Yavuz Bingöl

Psikolog Eylem (Belçim Bilgin) yakın zaman-
da evlilik hazırlıkları yapan, beraber olduğu 
sevgilisini çok seven bir kadındır. Fakat nişan-
lısı Okan ile beraber oturmak için Kurtuluş 

semtinde aldıkları eve sürpriz biçimde yalnız başına taşınır; zira Okan evlilik 
hazır olmadığını söyleyerek Eylem’den ayrılır. Eylem yeni taşındığı Saadet apart-
manında aşk acısı ile depresyona girer. Apartmanda sıradan hayatlar yaşıyor gibi 
görünen 5 komşusu Eylem’e yardımcı olmaya çalışırken, kendi hayatlarını çok 
baştan aşağıya değiştirecek olaylar yaşayacaklardır... 

SÜMELA’NIN ŞİFRESİ: TEMEL
SÜMELA’NIN ŞİFRESİ: TEMEL
Tür: Komedi, Macera
Yönetmen: Adem Kılıç 
Senaryo: Yılmaz Okumuş
Yapım: 2011, TÜRKİYE
Oyuncular: Altan Erkekli,  Salih Kalyon,  
Gizem Güven,  Zafer Ergin,  Cansu Demirci,  
Ruhi Sarı,  Alper Kul,  Ali Düşenkalkar

Karadeniz’de bile herkesin dalga geçtiği fakir Te-
mel, Trabzon’un en köklü ve zengin ailelerinden 
Yücesoyların Zuhal’e aşıktır ama babası kızını 
Temel’e vermez. Temel, sevdiği kızı da alamayın-

ca yıkılmıştır. Tam bu sırada, arkadaşı Turgay’ın Sümela Manastırı’nın çatısına çıka-
rak intihar etmeye kalkıştığı haberini alır. Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere 
Sümela Manastırı’nın çatısına çıkar. Ancak kendisi intihar etmeye karar verir. Polisler 
tarafından aşağıya indirilen Temel’in tek hedefi artık Sümela’nın şifresini çözüp kut-
sal hazineyi bularak, hem sevdiği kızı almak hem de herkese kendini ispatlamaktır.

THE DARKEST HOUR 
KARANLIK SAAT
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Chris Gorak
Senaryo: M.t. Ahern, Jon Spaihts, Leslie Bohem
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Emile Hirsch, Rachael Taylor, 
Max Minghella, Olivia Thirlby, Dato Bakh-
tadze, Yuriy Kutsenko, Nikolay Efremov

Gizemli bir şimşek fırtınasının ortasında 
Moskova’ya varan genç internet girişimcileri 
Sean (Emile Hirsch) ve Ben (Max Minghella), 
uluslararası ekonomik merkezde canlı bir yer tu-

tan, para akışının olduğu ama iş alanlarının prensipsiz ilerlediği Rusya’ya, hayallerinin 
işini kurmaya giderler. Turist olarak gezmekte olan Natalie (Olivia Thirlby) ve Anne 
(Rachael Taylor)’de Nepal’e giderken gerçekleşen beklenmedik bir uçak molası ile 
Moskova’ya inerler ve dünyanın en büyük eğlence anlayışına sahip şehirlerinden biri 
olan bu yerde zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar.

HAPPY FEET 2
NEŞELİ AYAKLAR 2
Tür: Animasyon, Komedi
Yönetmen: George Miller
Senaryo: George Miller,  Warren Coleman
Yapım: 2011, AVUSTRALYA
Seslendirenler: Emrah Özertemi, Erdoğan 
Sarp, Özgür Özdural, Güneş Berberoğlu, Öz-
lem Altınok, Sungun Babacan, Murat Şenol

İlk filmin baş kahramanı ve oldukça yetenekli 
bir tap dansçısı Mumble’nın oğlu olan Erik, 
Penguenler Krallığı’ndaki yeteneklerini keş-
fetmeye çalışır. Mumble’ın ailesi ve arkadaşları 

yuvalarına karşı yeni bir tehditle yüzleşirler. Mumble şimdi işleri yoluna koymak 
için 7’den 70’e herkesi bir araya getirmeye çalışır. Yönetmenliğini ilk filmde de 
olduğu gibi George Miller üstlendiği animasyon serisinin ikincisinde bu sefer 
Mumble’ın oğlu Erik ile ilişkisini izleyeceğiz. Şarkı söyleyemeyenlerin kabul 
görmediği penguenler diyarının en kötü şarkıcısı geri dönüyor.

THE GİRL WİTH THE 
DRAGON TATTOO 
EJDERHA DÖVMELİ KIZ
Tür: Dram, Polisiye, Suç
Yönetmen: David Fincher
Senaryo: Steven Zaillian
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Daniel Craig, Alexandra Dadda-
rio,  Robin Wright Penn, Stellan Skarsgård,  
Christopher Plummer,  Rooney Mara

Mikael Blomkvist, cömert bir gazeteci olma-
sına karşın, bir tuzağa düşürülmüş ve yanlış 
bir haberle popüler bir işadamını suçlamıştır. 

Buna karşın Mikael’in tüm kariyeri adeta alt üst döner. Gazetesi artık onunla 
çalışma arzusu uyanmamaktadır. Tüm medya peşindedir ve o artık yanlızdır. El-
bette onu izleyen Lisbeth’in farkında da değildir; nam-ı diğer “Ejderha Dövmeli 
Kız”ın… Mikael, gazetecilik mesleğini bırakıp hapise girmek için adeta gün sa-
yarken, hiç beklemediği bir iş ayaklarına gelir, başına adeta talih kuşu konar.

PUSS IN BOOTS
ÇİZMELİ KEDİ
Tür: Animasyon, Komedi
Yönetmen: Chris Miller
Senaryo: David H. Steinberg, Tom Wheeler,
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Antonio Banderas, Salma Ha-
yek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, 
Amy Sedaris, Guillermo del Toro, Constance

O Avrupa halk masallarının en cingöz, en iş 
bitirici ve en insansı kedisi. Asalet ve güç sem-
bolü olan sarı çizmeleri içerisinde Çizmeli Kedi 
aslında zenginlik ve ün peşinde koşan oldukça 

zeki bir canlı. Sinema perdesindeki yolculuğu ise meşhur Altın Yumurtlayan Kazı 
çalma macerası çevresinde şekilleniyor. Zeka küpü Humpy Dumpty ve sokakların 
kraliçesi Kitty Softpaws’u bu kendi hırsızlık planına dahil eden dokuz canlı Çizmeli 
Kedi, arkadaşlarıyla cesaret isteyen ama bir o kadar da komedi dolu bir maceraya 
atılıyor... Yumuşak Pati Kitty’ye Salma Hayek sesleriyle hayat veriyor.

SİNEVİZYON
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İBİŞ’İN RÜYASI ÖZET
Hayalleri vardı Nahit’in… O, hayalleri uğruna 18’inde baba evinden kaçan bir 
Hamlet’ti… Belki de Jül Sezar’ın ta kendisi… Hayallerine ortak arkadaşları var-
dı, mini mini kedi yavruları; Rıza Baba, Necla, Vasıf, Zozo, Kadri ve Sadi… O,yeri 
geldiğinde herkesin abisi, babası, arkadaşı, sırdaşı oldu ama en çok da ‘komik-i 
şehir’,’sanatkâr-ı yegâne’ İbiş’ti… Rüyaları oldu, aşkları oldu, çok sevdi, çok da 
terk edildi Nahit İbiş’le beraber… İşte hanımlar, beyler bütün bunlar; bu akşam 
Nuran tiyatr… Yok, yok Konya Devlet Tiyatrosu sahnesin de… İyi mi?

“İBİŞ’İN RÜYASI” 
ÜZERİNE
Konya Devlet Tiyatrosu Akşehirli usta bir yaza-
rın oyunuyla bu kez de karşınızda…
Biz bu yıl ustalara saygı diyerek çıktık yola…
Bu oyunda da geleneği bozmadık.
Usta bir yazar
Usta bir Dekor Tasarımcısı
Usta bir Kostüm Tasarımcısı
Genç oyuncularımız ise heyecanları ve inanç-
larıyla sahnede yeni geçmişimizle geleceğimi-
zin harmanlandığı bir “rüya” görmek istedik 
“İbiş’in Rüyası” 
oyununda…
Rüyamızı bizimle 
paylaşır mısınız?
Bayanlar, Baylar
Bu gece
Burada
Bu tiyatroda
Dans, Raks… 
Düetto ve kanto 
haydi başlıyoooor…

Tomris ÇETİNEL
DT Müdürü
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DEVLET TİYATROLARI 
Şubat Programı

KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ
1 ÇARŞAMBA
2 PERŞEMBE 19:30 KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’ NIN SİLAHLARI
3 CUMA 19:30 KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’ NIN SİLAHLARI
4 CUMARTESİ 14:00 KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’ NIN SİLAHLARI
4 CUMARTESİ 19:30 KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’ NIN SİLAHLARI
5 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

6 PAZARTESİ
7 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
7 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
8 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
8 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
9 PERŞEMBE 19:30 İBİŞ’İN RÜYASI

10 CUMA 19:30 İBİŞ’İN RÜYASI
11 CUMARTESİ 14:00 İBİŞ’İN RÜYASI
11 CUMARTESİ 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI
12 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

13 PAZARTESİ
14 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
14 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
15 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
15 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
16 PERŞEMBE 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

17 CUMA 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

18 CUMARTESİ 14:00 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

18 CUMARTESİ 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

19 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)
20 PAZARTESİ
21 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
21 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
22 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
22 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
23 PERŞEMBE 19:30 İBİŞ’İN RÜYASI
24 CUMA 19:30 İBİŞ’İN RÜYASI
25 CUMARTESİ 14:00 İBİŞ’İN RÜYASI
25 CUMARTESİ 19:30 İBİŞ’İN RÜYASI
26 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)
27 PAZARTESİ
28 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
28 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
29 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
29 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

TİYATRO ADI KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU ŞUBAT/2012 AYLIK OYUN DÜZENİ
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OD - BİR YUNUS MASALI
İSKENDER PALA

Basım Tarihi: Ekim 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 361
Kapı Yayınları
Etiket Fiyatı: 16 TL 

ALEX
PIERRE LEMAITRE

Basım Tarihi: Kasım 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 336 
Can Yayınları
Etiket Fiyatı: 23 TL 

CUMHURİYETİN 
GÖZÜ YAŞLI ÇOCUKLARI
SADIK YALSIZUÇANLAR
Basım Tarihi: Aralık 2011 
Türü: Deneme 
Sayfa Sayısı: 197 
Anatolia Kitap
Etiket Fiyatı: 13 TL 

INCARCERON
CATHERINE FISHER

Basım Tarihi: Aralık 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 440 
Pegasus Yayınları
Etiket Fiyatı: 24 TL 

AVRUPA TARİHİ
ÖNDER KAYA

Basım Tarihi: Aralık 2011 
Türü: İnceleme 
Sayfa Sayısı: 368 
Timaş Yayınları
Etiket Fiyatı: 16,50 TL 

ROMEO VE JULIET
WILLIAM SHAKESPEARE

Basım Tarihi: Ocak 2012 
Türü: Çizgi Roman 
Sayfa Sayısı: 162 
NTV Yayınları
Etiket Fiyatı: 15 TL 

AŞKIN GÖLGESİ
GÜLŞAH ELİKBANK

Basım Tarihi: Kasım 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 304 
Postiga Yayınları
Etiket Fiyatı: 20 TL 

KİTAP MÜZİK

OYUN

Aşk Kaç Beden Giyer
Hadise
Pembe Mezarlık
Model
Kalamam Arkadaş
Murat Boz
Tesadüf
Gülben Ergen
Deliyim Ben
Demet Akalın
Olsun
Halil Sezai
Unutulmuyor
Hande Yener
Anason
Zakkum
Sensiz Olmaz ki
İskender Paydaş & Mustafa Ceceli
Oflaya Oflaya
Burcu Güneş
Bir Çaresi Bulunur
Sertap Erener
Benim Gibi Olmayacak
Tan & Serdar Ortaç
Şimdi Hayat
Seksendört
Hayallerim Hayal Oldu
Deniz Seki
Unutmuş Çoktan
Ferhat Göçer
Yenildim Daima
Aynur Aydın
Bi’şey Olmuş
Sinan Akçıl & İzel
Yeşil Su
Serdar Ortaç
Bana Dokunma
Çağrı
Anmam Adını
Funda Arar

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

DIABLO III 
KÖTÜLÜK GERİ DÖNDÜ
İşletim sistemi: Windows Vista/XP/7
İşlemci: Pentium D 2.8 Ghz yada AMD Athlon 64X2 4400
RAM: 1GB System RAM
Boş disk alanı: 4-8 GB
Ekran kartı:  1 GB GeForce4 Ti 4800SE ve üzeri yada  
Ati Radeon X700 ve üzeri

Bu adı duyunca, seneler öncesine dair kabuslar, 
gözlerinin önüne gelir eskilerin...
O’nun adı Diablo....
Dünya taşını yok eden Tyrael ortadan ikiye ayrılır. Diablo, Mephisto ve Baal olarak adlandırılan 3 büyük 
iblisin ruhtaşları yok edileli 20 yıl olmuştur. Artık her şey unutulmaya yüz tutmuş ve insanlar gündelik yaşam-
larına gömülmüşken cennet ve cehennem arasında bir savaş başlar. İki taraf da birbirine son sürat saldırır.
Bu arada dünyada da garip şeyler olmaya başlamıştır. Sebepsiz ölümler ve açıklanamaz olaylar eskileri yaşamış ve 
görmüş olan birini şüpheye düşürür. Deckard Cain tüm bunları araştırmak için yeniden Tristram’a gelir. Başka 
bir iblisin dünyaya geldiğini düşünen Cain Tristram Katedralinin yıkıntıları arasında ipuçları arar. Bu sırada cen-
net ve cehennem arasındaki savaş iyice kızışır ve Diablo’nun savaşı ölümlüler dünyasına sıçrar. Gökyüzünden 
ateş ve dumanlar içinde bir meteor düşer ve insanları dehşete düşürür. Diablo bir kez daha dünyaya gelmiştir.

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA
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AKILALMAZ 
UNTHINKABLE

Yönetmen: Gregor Jordan 
Senaryo: Peter Woodward , Oren Moverman
Oyuncular: Samuel L. Jackson, Carrie-
Anne Moss, Michael Sheen, Brandon 
Routh, Austin Nichols, Gil Bellows
Yapımcı: Bill Perkins, Caldecot Chubb, 
Vanessa Coifman, Marco Weber 
Görüntü Yönetmeni: Oliver Stapleton
Türü: Dram, Gerilim
Süre: 92 dk.

BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA 
BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 
Senaryo: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ahmet 
Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Taner Birsel, 
Cansu Demirci, Ercan Kesal,  Kubilay 
Tunçer, Murat Kılıç, Fevzi Müftüoğlu
Yapımcı: Zeynep Özbatur
Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki 
Türü: Dram
Süre: 150 dk.

TUZAK 
WRECKED

Yönetmen: Michael Greenspan 
Senaryo: Christopher Dodd
Oyuncular: Adrien Brody, Jacob Blair, 
Caroline Dhavernas, Ryan Robbins, Mark 
McConchie, Adrian Holmes
Yapımcı: Adrien Brody, Kyle Mann, Bill 
Terezakis, Clay Epstein, Michele Futerman 
Görüntü Yönetmeni: James Liston
Türü: Gerilim, Aksiyon
Süre: 91 dk.

AŞKIN HALLERİ 
BEGINNERS

Yönetmen: Mike Mills
Senaryo: Mike Mills
Oyuncular: Ewan McGregor, Mélanie 
Laurent, Christopher Plummer, Goran 
Visnjic, Catherine Mcgoohan,
Yapımcı: Miranda De Pencier, Leslie 
Urdang, Lars Knudsen, Jay Van Hoy
Görüntü Yönetmeni: Kasper Andersen
Türü: Komedi
Süre: 105 dk.

ÇAYLAK SOYGUNCULAR 
30 MINUTES OR LESS

Yönetmen: Ruben Fleischer 
Senaryo: Matthew Sullivan, Michael Diliberti
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Fred Ward, 
Michael Pena, Aziz Ansari, Danny McBri-
de, Jordan Trovillion, Johnny Yong Bosch, 
Dilshad Vadsaria, Sam Tedesco, Torey 
Adkins, Hannah Sherwood
Yapımcı: Ben Stiller, Stuart Cornfeld
Türü: Komedi, Aksiyon
Süre: 83 dk.

Zaman azalıyor. Gerçek bir hesaplaşmaya hazır olun!
Amerika Birleşik Devletleri’nin üç farklı noktasında patlamak üzere olan üç 
nükleer bomba var ve onların nerede olduklarını sadece bir adam biliyor. Te-
rörist, ellerinde. FBI ajanı Brody ve eski bir gizli operasyon sorgu yargıcı olan 
acımasız H, ihtiyaçları olan bilgiyi elde etmek için zamana karşı amansız bir 
yarışa girmek zorundalar. 

As Sanat  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

Cannes’da Büyük Jüri Ödülü Kazanan “Bir Zamanlar Anadolu’da” Şimdi DVD’de
Arka fonda Anadolu’nun  bir doktor ile cinayet soruşturması yürüten bir sav-
cının 12 saatlik gerilimli hikayesini konu alan filmin başrollerini Yılmaz Erdo-
ğan, Taner Birsel ve Muhammet Uzuner paylaşıyor.Arka planına Anadolu’nun 
kasabalarını, uzayıp giden ince uzun yollarını ve bozkırını alan film, konusu ve 
oyuncularıyla olduğu kadar görüntüleriyle de izleyenleri büyülüyor.

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 19.99 TL (KDV Dahil)  |  TÜRKİYE 2011

Sarsıcı Bir Gerilim!
Tanımadığınız insanlara ait cesetlerle dolu, kaza yapmış bir arabada bacağı-
nız sıkışmış bir şekilde uyandığınızı hayal edin. Nerede olduğunuzu, kim ol-
duğunuzu ya da ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Peki gerçekle yalanın, hayalle 
gerçeğin birbirine girdiği, hem kurban hem şüpheli olduğunuz bu bilmecenin 
içindeyken geçmişinizden kaçabilir misiniz? 

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

Hayatın ne kadar komik ve değişken olabileceğini göreceksiniz!
Grafik tasarımcı Oliver, babasını kaybettikten kısa bir süre sonra özgür bir ka-
dın olan Anna ile tanışır. Oliver uzun ilişkiler konusunda ne kadar deneyimsiz 
olduğunu fark eder. 45 senelik eşinin ölümünden sonra kabuğunu kıran ve 
eşcinsel olduğunu kabul eden babasının son yıllarındaki enerji ve neşe dolu 
hayatından cesaret alan Oliver, gerçek aşka şans vermeye karar verir.

As Sanat  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

“Cesaret isteyen bir aksiyon ve kahkaha dolu dakikalar.”
Nick, sıradan bir yaşamı olan, pizza teslimatçılığı yapan bir gençtir. Nick’in 
hayatı, kendilerini suç dehası olarak görmek isteyen ve bunu gerçekleştirmek 
için büyük planları olan iki kafadarla tanışınca değişir. Bu uçarı ikili, Nick’i 
kaçırır ve onu banka soymaya zorlar. Nick, eski en iyi arkadaşı Chet’in de yar-
dımıyla çok kısa bir süre içinde bu imkansız görevi başarmaya çalışır. 

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011
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KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN)
Yeni yılın ilk ayında düşünceleriniz iş, geleceğe yönelik he-
defler ve öne çıkmak istediğiniz konulara yönelirken duy-
gusal anlamda kendinizi kırılgan bir durumda hissedebilir 

özellikle ailevi konularda fedakârca davranmak zorunda kalabilirsiniz. 
Anneniz ya da babanızla ilgili konulara önem verebilirsiniz. Bu ay sosyal 
hayatınız ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Oldukça sosyal 
ve hareketli gelişmeler içinde olacaksınız. Özellikle ihmal ettiğiniz sağlık 
sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olun.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
Başkalarından beklediğiniz maddi destekler ve ortaklaşa 
işler gündeminizde olacak. Kredi, borç arayışında olabilir, 
alacaklarınızı tahsil etmek isteyebilir veya başkaları için 

çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Duygusal hayatınızla ilgili ulaş-
mak istediğiniz hedefler sizi daha fazla meşgul edecek. Hedeflerinize 
ulaşmak için çok fazla çaba göstermeniz gerekmeyebilir. Yurt dışı bağlan-
tılı konular, yolculuklar, eğitim, kendinizi geliştirmek istediğiniz konular 
ve hukukla bağlantılı işler daha fazla ön plana çıkıyor.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
Günlük işleriniz ve sağlınız daha fazla ön planda olacak. 
Borç, alacak, kredi gibi konularla daha fazla uğraşırken 
aradığınız destekleri de bulabilirsiniz. Karşı cinsle ilişki-

lerinizde, tutku ve kıskançlıklar artabilir, yoğun duygusallıklar ortaya 
çıkabilir. İlişkileriniz ve ortaklıklarınız sizi daha fazla meşgul edecek. Ya-
tırımlar, parasal konular sizi uğraştırabilir. Eski sorunlar ve masraf etme-
nizi gerektiren durumlar tekrar ortaya çıkabilir. Bu dönemde harcamalar 
konusunda dikkatli olmalısınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)
Düşünceleriniz ev ve ailenizle ilgili konulara yoğunlaşabilir. 
Günlük hayatınızda oldukça duygusal davranabilirsiniz. Bu 
dönemde başkalarına yardım amaçlı çalışmalar yapabilir, 

sağlık konularıyla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınıza ve sizi mutlu 
edecek konulara daha fazla yoğunlaşacaksınız. Çocuklarınızla ilgili konular 
da hayatınızda daha fazla yer tutabilir. Bazı olayların kontrolünüzün dışın-
da gelişmesi sizi huzursuz edebilir. Bu dönemde eski düşmanlıklar ve eski 
sorunlar tekrar ortaya çıkabilir. Dikkatli olun.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)
Maddi gelirleriniz ve harcamalarınız daha fazla ön planda 
olacak. Ev ve ailevi konularda duygusal paylaşımlar artabi-
lir, aile ortamında sıcak ilişkiler yaşanabilir. Yakın çevreniz, 

kardeşleriniz, öğrenim hayatınız, iletişim gerektiren konular sizi daha fazla 
meşgul ediyor. Finansal alanda olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ka-
riyerinizde önemli bir ilerleme kaydederek başarılı konuma gelebilirsiniz. 
İşiniz, kariyeriniz ve ulaşmak istediğiniz hedeflerle ilgili eski sorunlarla tek-
rar karşılaşabilir ve mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
Sizi huzursuz eden konular biraz daha ön planda olabilir. 
Kendinizi yalnız ve karamsar hissedebilirsiniz. Olayları 
kontrol etmeye çalışmak yerine kendi haline bırakmalısınız. 

Maddi konularınız ve yatırımlarınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Bu 
arada artan harcamalarınıza da dikkat etmek gerekebilir. Kişisel meselele-
riniz ve kendinizi ortaya koymak istediğiniz konularla daha fazla uğraşabi-
lirsiniz. Banka, borç, kredi  ile ilgili konular sizi uğraştırabilir. Eski sorunlar 
ve masraf etmenizi gerektiren durumlar tekrar ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Uzun yolculuklar, eğitimler, kendinizi geliştirmek ve eğit-
mek istediğiniz konular, yabancı ülkeler ve hukuksal işler 
daha fazla gündeminizde. Yakın çevrenizle ilgili meydana ge-

len gelişmeler de ön plana çıkarak sizi etkileyebilir. Sosyal ortamlarda çok 
fazla yer alabilir ve yakın dostlarınızın ilgisi ile moralinizi yükseltebilirsiniz. 
İşinizi ve gelecek hedeflerinizi ilgilendiren konularla ön planda olacak veya 
yaptıklarınızla çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Aşk, mutluluk, çocuk 
gibi konularda geçmişle yüzleşmek zorunda kalabilir ve zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
İlişkileriniz ve ortaklıklarınız ön plana çıkıyor. Bazı mesele-
ler anlaşma yoluyla çözüme ulaşabilir. Belirsiz kalmış konu-
lar bir sonuca varabilir. Yabancı ülkeler, eğitim, hukuk veya 

seyahatlerle ilgili gelişmeler olumlu olacak. Bulunduğunuz ortamlarda ta-
nışacağınız kişilerle sıcak ilişkiler veya dostluklar kurabilirsiniz. Ortaklaşa 
işler, borç, alacak, kredi gibi konular ve başkalarından beklediğiniz destek-
ler daha fazla gündeminizde olacak. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, yakın 
akrabalarınızla ilgili eski meseleler tekrar gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Mutluluğunuzu arttıran, aşk, eğlence veya aileniz, çocukla-
rınızla ilgili konular ön planda olacak. İkili ilişkileriniz sizi 
duygusal anlamda etkiliyor. Arkadaş çevrenizle ilgili konu-

larınızda bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Kalabalık ortamlarla bağlantılı 
konularınızdan sonuç alabilirsiniz. Günlük işleriniz sizi fazlasıyla meşgul 
ederken, sağlığınıza da gereken önemi vermeniz gerekiyor. Eski kişisel me-
seleler daha fazla gündeme gelecek ve yaptığınız hatalarla yüzleşmek duru-
munda kalacağınız bir süreç yaşayacaksınız.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)
İletişim, haberleşme, öğrenim hayatınız, kısa yolculuklar, 
yakın çevreniz, kardeşleriniz gibi konular daha fazla günde-
minizde olacak. Aşk hayatınız ve mutluluğunuzu ilgilendi-

ren konularda hoş gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Evinizi ve ailenizi ilgi-
lendiren konular ön planda olacak. Başkalarıyla bağlantılı önemli haberler 
alabilirsiniz. Finansal konular üzerinde konuşmanız gerekebilir. Sosyal ha-
yatınız ve arkadaş çevrenizle ilgili konularla uğraşabilir geçmişte meydana 
gelmiş olaylar yüzünden biraz huzursuz olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)
Düşünceleriniz kişisel ilişkilerinize ve girişimlerinize yöneli-
yor. Bu dönemde fikirlerinizi daha rahat ortaya koyabilir ve 
mantıklı hareket edebilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalar ve ala-

cağınız haberler olumlu olabilir. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle güzel iliş-
kiler kurabilirsiniz. Maddi konular ve harcamalar daha fazla gündeminizde 
olacak. Yabancı ülkeler, uzaklarda yaşayan yakınlar, yolculuklar, eğitimsel 
ve hukuksal sorunlar, kendinizi geliştirmek istediğiniz konularla ilgili eski 
meseleler tekrar gündeme gelebilir.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)
Sosyal hayatınız ve yakın arkadaş ilişkileriniz daha fazla ön 
planda olacak. Sıcak tavırlarınızla rahat ilişkiler kuracak, 
çevrenizde sevilen ve aranan biri olacaksınız. İlişkilerinizi 

geliştirmek açısından uygun bir dönemdesiniz. Olayları çok fazla kontrol 
edemeyebilirsiniz. Yalnızlık ve karamsarlık hissetseniz bu uzun süreli ol-
mayacak. İkili ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili eski meseleler daha fazla 
gündeme gelecek ve karşı taraftan gelecek eleştirilerle yüzleşmek duru-
munda kalacaksınız. Gerginliği arttırıcı davranışlardan kaçınmalısınız.

ASTROLOJİ
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RESMİ KURUMLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

BASIN - MEDYA

KİPA

ÖZEL OKUL

KULE SİTE M1 REAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağlık 
Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kipa Hipermarket
Vestel
Philips
Samsung
İmza
Batik
Damla Dantel
DGN
Ceyo
Fish House
Perlinda
Ruba
Roman
Fun Time
Kütahya Porselen
Deconum
Assortie
Willy Wonder's

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

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

233 16 45
www.sedeffotograf.com

FOTO İSTANBUL

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF
233 53 79

www.emrefotografcilik.com

ÇANKAYA 
FOTOĞRAFÇILIK

235 79 57
www.fotocankaya.com.tr

ÖZCAN FOTO

235 25 19
Nalçacı Cad.

FOTO ÇAMLICA

233 30 95
Emniyet Müdürlüğü Karşısı

REKLAMEVİ

238 80 00
www.reklamevim.com

ALİNA PROMOSYON

342 0 100
www.alinapromosyon.com

KONYA DİJİTAL

238 42 81
www.konyadijital.com

GÜLMENAK

342 75 15
www.gulmenak.com.tr

HALEF AMBALAJ

342 36 40
www.halefambalaj.com

REKLAM FOTOĞRAF

PASTANE

İN KONYA

www.inkonya.com

KOS'S PASTANESİ

323 10 17
www.kosspastanesi.com

PETEK PASTANESİ

321 0 222
www.aciltatliservisi.com

PAŞABAĞ
PASTANESİ
321 01 02
www.pasabag.com

İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67

Zafer

MADO

320 87 27
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.
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KANDİL AVİZE

238 40 22
www.kandilavize.net

FAVORİ
AVİZE & CAM

234 32 38

ÇOBANOĞLU AVİZE

235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

LAMPO

345 12 38
Büsan

NEW GARDEN

321 01 02
Beyazıt Mah.

PAŞA LİFE

320 49 50
Beyazıt Mah.

CAFE'S

3212030

KARMAŞIK CAFE

325 17 77
Meram Yeni Yol

KALDIRIM CAFE

352 53 51

NİRVANA  

0533 230 91 25
Alaaddin Bulvarı

BLACK GARDEN
CAFE

241 61 16
www.blackgardencafe.com

WHITE HOUSE

241 66 33
Bosna Hersek Mah.

GELİNLİK

AYDINLATMA

CAFE

AZRA GELİNLİK

352 67 10
www.azragelinlik.com

ÜLGEN MODA

220 00 06
www.ulgenmoda.com

ŞENAY GELİNLİK

353 22 52
www.senaygelinlik.com

NARİN GELİNLİK

353 35 34
www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MERAM HAZBAHÇE

325 10 32
www.meramköyceğiz.com

KULE SİNİ

237 58 53
Kule Plaza

MİTHAT TİRİT
SALONU

350 72 98
İstanbul Cad.

KUKLA KEBAP

233 66 00
www.kuklakebap.com.tr

SİLLE KONAK

244 92 60
www.sillekonak.com

KASAP HAKAN

238 41 12
Büyük Sinan Cad.

YENİYOL KÖFTECİSİ

323 44 62
www.yeniyolkoftecisi.com

PAŞAZADE
RESTAURANT

248 92 50
Yeni İstanbul Yolu

HAVZAN MERAM

324 33 44
www.havzanetliekmek.com.tr

FESLEĞEN RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

RESTAURANT

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma  Caminin 
inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanında başlanmış ve Sul-
tan 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 sürmüş-

tür. 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 yanın-
dan gelen şerit süslemeler de kemerin kilit taşı üzerinde birleşir.

ALAEDDİN CAMİİ

AKKONAK

241 37 07
www.akkonak.com
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KONYA PARK

MAKROMARKET

233 85 00
www.makromarket.com

ESİLA 
SÜPER MARKET

247 13 10
Adakale Cad.

KIZILKAYA

265 0 832
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

YÖN A.V.M.

353 71 51
Alaaddin Bulvarı

KAMAY

233 97 00
www.kamay.com.tr

TAKA RESTAURANT

237 88 02
Ankara Cad.

HAZBAHÇE

327 34 34
Hatıp Yolu Üzeri

ARENA GYM

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL

241 62 39
www.atlar.org

MAYA CLUB

238 21 11
www.mayaclup.com

ÖZ KONYA MUTFAĞI

257 16 16
Beyşehir Yolu Üzeri

LİNA RESTAURANT

320 33 34
www.linarestaurant.com

KAZIMAĞA

351 88 27
www.kazimaga.com

TİRYAKİ ÇİĞ KÖFTE

320 99 19
www.tiryakicigkofte.com

RESTAURANT - 2

SPOR SALONU OPTİK

A.V.M.

DİNSELLER OPTİK

350 62 11
www.dinselleroptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 05 67
www.onucyildizoptik.com

ENES SAAT & OPTİK

235 70 08
Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK & SAAT

351 25 41
Zafer

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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PAŞA MOBİLİ

251 72 27
www.pasamobili.com

WARYANT

251 01 50
Barış Cad.

KENZEL

248 42 24
www.kenzelmobel.com

AZZORA

323 15 66
Melikşah Mah.

SAMANCILAR
MOBİLYA

238 29 42
www.samancilar.com

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

342 26 42
www.koprulu.com.tr

FLORENZA

236 00 85
Kerkük Cad.

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

251 12 42
www.turkmenler.com.tr

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

248 29 14
www.gurbuzogullarimobilya.com

CARDİN MOBİLYA

234 30 91
Ankara Cad.

ELVİN MOBİLYA

353 20 30
www.elvinmobilya.com

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

351 18 66
İstanbul Cad.

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

Selçuklu'nun meşhur vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin ta-
rafından 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 bi-
çimini almıştır. Mimarı Kelük bin Abdullah'tır. Girişteki anıt-
sal 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.

SAHİP ATA KÜLLİYESİ
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KONYA MEFRUŞAT

351 35 98
Kerkük Cad.

GÜLER AKKAYA

236 66 77
Nişantaşı Mah.

ELİT PERDE

237 09 09
Kerkük Cad.

VİTRİN COLLECTION

235 77 27
Rauf Denktaş Cad.

CEMİLE
HOME STORE

233 57 75
www.cemile.com.tr

VERDİ PERDE

233 57 57
Kerkük Cad.

SERCAN PERDE

237 89 19
www.sercanperde.com

PAŞA HOME STORE

238 86 48
Kerkük Cad.

MÜFİT HOME
COLLECTION

238 41 51
Kerkük Cad.

BHM

353 37 55
Ankara Cad.

KARE HALI

238 39 95
Adnan Menderes Cad.

EVİX

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

321 85 92
Millet Cad.

ÖZEMEK HALI

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

DOĞPA HOME
COLLECTION

251 04 07
Barış Cad.

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

351 15 73
www.ozaksularhali.com

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

238 39 60
www.mihogluhaliyikama.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2 PERDE - TEKSTİL

YUVAKUR

265 12 87
www.yuvakur.com.tr

KONFULL

248 37 00
www.konfull.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ŞELALE DÜĞÜN 
SALONU

327 00 63
Antalya Çevre Yolu

HILTON GARDEN
INN KONYA
221 60 00
www.hilton.com.tr

KONEVİ
DÜĞÜN SALONU

323 1 222
Meram

İPEKYOLU
TESİSLERİ
346 45 33
Ankara Yolu Üzeri

BERRA DÜĞÜN
SALONU

236 06 56
www.berradugunsalonu.com

ÇİLTAŞ

342 60 80
www.ciltas.com.tr

SALTANAT DÜĞÜN 
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com

BERA OTEL

444 23 72
www.bera.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

CEMO 
TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.cemosalon.com

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
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Medrese Karatay İlçesi, Aladdin Tepesi'nin kuzeyinde yer 
almaktadır. Karatay Medresesi, Sultan II. İzzeddin Keyka-
vus 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 tef-

sir 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 işçili-
ğinin şaheser bir örneğidir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. 
Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.

KARATAY MEDRESESİ
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ATİKER

285 0 285
www.atiker.com.tr

HYUNDAI ÖNTUR

236 66 66
www.onturplaza.com

RENAULT TRUCKS

345 13 13
Ankara Cad.

KARAKAYA
RENT A CAR
320 43 44

www.karakayarentacar.net

ROYAL RENT A CAR

235 12 11
www.royal-rentacar.com

ABER RENT A CAR

236 72 62
Nalçacı Cad.

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

234 31 46
Yenişehir Mah.

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

248 23 81
Ankara Yolu Üzeri

VIPLIFE RENT A CAR

237 08 27
Ulaş Baba Cad.

KÖPRÜLÜ OTO

342 33 33
www.koprulu.com.tr

AVİS

237 37 50
www.avis.com.tr

VATAN RENT A CAR 

235 42 15
Nalçacı Cad.

CITROEN KONMOT

345 38 00
Ankara Yolu Üzeri

CHEVROLET
ÖZKAYMAK
248 24 75
İstanbul Yolu Üzeri

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

PEUGEOT
UYARARSLAN

255 33 99
Yeni Otogar Karşısı

ÇÖZÜM HASAR

322 62 27
www.cozumhasar.com

GÖKMEN OTOMOTİV

342 55 55
Ankara Yolu Üzeri

TAŞKIN OTOGAZ

236 03 03
www.taskinotogaz.com

OTOMOTİV

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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SAUNA GÜMÜŞKAPI

233 94 46
Feritpaşa Mah.

DİYAMER

323 44 10
www.haberdiyet.com

ASMER

236 36 31
Kerkük Cad.

BEYAZ GÜZELLİK

350 22 32
Beyazıt Mah.

ELİF GÜZELLİK

353 21 57
Zafer

BAŞARANLAR
TERMAL

0.272 273 63 64
www.basaranlartermal.com

SUDERM GÜZELLİK

322 34 51
Kazım Karabekir Cad.

AQUASOFT

323 17 17
www.clubaquasoft.com

ALTINAY GÜZELLİK

236 36 72
www.altinayguzellik.com

UĞUR GÜZELLİK

320 51 41
www.ugurguzellik.com

FIAT KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

GÜZELLİK SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN
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Sırçalı Medrese Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bed-
reddin 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. Günümü-
ze cümle kapısı ve arkasındaki kalıntıları iyi bir durumda 

gelebilmiştir. Medresenin doğu cephesindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bor-
dürler, 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. 

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

CEYLAN DERİ GİYİM

352 11 64
www.cdg.com.tr

DİVİ

237 17 50
Kule Cad.

EMMİOĞLU TEKSTİL

350 74 35
Piri Mehmet Paşa Çarşısı

ADRESSİM
COLLECTION

351 12 65
www. adresim.com.tr

ENDER

351 49 59
www.endermagazalari.com

GUESTO

235 11 33
Nalçacı Cad.

ESİLA

238 48 62
Kerkük Cad.

VENNA

237 53 59
Kerkük Cad.

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

346 37 77
www.dogancanta.com.tr

ZARİF GİYİM

352 79 61
Zafer

AYAKKABI DÜNYASI

237 87 00
www.ayakkabidunyasi.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES

238 38 29
www.ozbagci.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

238 97 72
www.issilhamile.com

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

353 95 34
www.canerkekspor.com

GİYİM ÇİÇEKÇİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN
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ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

353 93 35
www.konyabilgekizyurdu.com

AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

353 52 29
www.amerikankultur.org.tr

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI
324 19 00

www.diltas.com

SİSTEM
DERSHANELERİ

350 40 50
Beyazıt Mah.

KEKEMELODİ

320 01 01
www.konyakekeme.com

BİRİM DERSHANESİ

353 01 66
www.birimdersaneleri.com

SABAH
DERSHANELERİ

353 11 22
www.sabahdershaneleri.com.tr

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

CEM DEMİR

322 72 92
Beyazıt Mh. A Plaza

NEFES GELİŞİM
AKADEMİSİ
323 13 43

Meram

İNCİMİZ ORGANİZASYON

238 37 34
Elmacı İş Merkezi

DERSHANE - KURS

DİŞHEKİMLERİ

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı olan yapı 
kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet gösteren mü-
zedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil Kubbe) 
denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı üzerine yapıl-
mıştır. 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.)

MEVLANA MÜZESİ

FİGEN ÖZÇELEBİ

350 66 15
İstanbul Cad. Mavi Saray İşhanı

HİKMET DURMAZ

320 38 77
Vatan Cad. Adalhan
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ TARIM

AKDENİZ CAM

236 61 66
www.akdenizcam.com

POLİGON

345 36 75
www.poligonkonya.com

SUMPAŞ

444 47 86
www.sumpas.com.tr

HİLALSAN MAKİNE

345 16 16
www.hilalsan.com.tr

DELİBAY PETROL

345 36 00
www.delibaypetrol.com

ÖZTEKNİK RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

AS CAKE

342 39 41
www.ascake.com

ROTSAN OTOMOTİV

345 17 27
www.rotsan.com.tr

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT
345 10 56

demircihirdavat@hotmail.com

KONYA ENERJİ

345 09 00
www.konyaenerji.com.tr

BARANOK YUMURTA

342 63 63
www.baranok.com.tr

KONYA ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

BOMBUS İLAÇLAMA

350 91 64
www.bombus.com.tr

SAĞLAMEL TARIM

239 06 60
www.saglamel.com

BİOFER

265 39 99
www.konyabiofer.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
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CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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MERAM GAZ

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

AKINSOFT

444 40 80
www.akinsoft.com.tr

TİM YAZILIM

237 20 03
www.timyazilim.com

OKUMUŞ TELEKOM

237 3 237
www.okumus.com.tr

TEVFİK ELEKTRONİK

233 81 62
Nalçacı Cad.

PİXEL

235 15 43
www.pikselticaret.com

GALERİ GÜVENLİK

351 51 54
www.galeriguvenlik.com

UMUT ELEKTRONİK

251 26 55
www.umutelektronik.com.tr

CİN CİN
ELEKTRONİK

322 11 11
www.cincin.com.tr

FARUK BİLGİSAYAR

322 32 88
www.farukbilgisayar.com

NADİR AVCAN

238 61 03
www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

STARPET

233 34 22
www.starpet.com.tr

ÖZBEYLER PETROL

237 66 90
Adnan Menderes Cad.

PETROL

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen iki katlı 
tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tescil edilip Vali Ko-
nağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya gelişlerinde de 
kendisine tahsis edilmiştir. 1927 yılında hazineden Konya 
Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalı-

ların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli 
Eğitim Bakanlığı'na devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
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ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN

354 00 00
www.karakaskuyumculuk.com

SARRAF
KARACAOĞLU

241 49 26
Kule Site

ALTINKAYNAK

350 30 31
www.altinkaynak.com

SARRAF
ÇELİK SÜRER

351 24 53
Sarraflar Yeraltı Çarşısı

ALTINEKİNLİ
SARRAF

352 67 82
Yüzüktaşı İşhanı

NECATİ
HEDİYELİK & ALTIN
353 18 60-61-62

www.necati.com.tr

TUAL MÜCEVHERAT

320 06 26
www.tualmucevherat.com

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

350 69 43
www.hacikucukler.com

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

351 44 91
www.ciceklerkuyumculuk.com

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

ALTIN - KUYUMCULUK MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

444 73 42
www.sehayapi.com

ÇAĞLARKENT

320 37 27
www.caglarkent.com

PRESTİJ RESİDENCE

265 43 43
www.prestijresidences.com

STUDIO PALACE

237 31 14
studiopalace.net

ALYA
MUTFAK BANYO
0537 411 00 75

KONAL İNŞAAT

247 13 50
Beyşehir Çevre Yolu

METRİK

233 20 29
Nişantaş Mah.

KONEV İNŞAAT

237 77 00
www.konev.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

OKKALAR İNŞAAT

236 50 60
www.okkalar.com
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OTEL

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

265 10 92
M1 Real

BAYRAM BAL

320 24 23
Millet Cad.

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.

KAREİNA KUAFÖR

322 17 12
www.kareinaguzellik.com

HILTON GARDEN
INN KONYA
221 60 00
www.hilton.com.tr

PAŞA PARK HOTEL

305 00 00
www.pasapark.com.tr

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

HOTEL RUMİ

353 11 21
www.rumiotel.com

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

OTEL BERA

444 23 72 
www.bera.com.tr

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsettin Altun-aba 
tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı üslubu ve ilgili vakfi-
yesine dayanılarak cami ve yanındaki medresenin XII. yüz-
yılın 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.

İPLİKÇİ CAMİİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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