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YENİ BİR SOLUK
YENİ BİR HEYECAN
Merhaba...
Vizyon ailesinin yeni bir üyesi olarak sizleri selamlıyorum.
Yeni bir sayı, yeni bir heyecan ve bir görev değişikliği ile
karşınızdayız.
19. sayımızın yayın kurulu toplantısında genç bir ekibin,
genç bir editörü olduğumu ajans sahibimiz Volkan bey
açıkladığında gerçekten çok heyecanlanmıştım. Bu heyecanı yaşarken ekip arkadaşlarımın gözlerinde ki ışık
heyecanıma cesareti ekledi.
İlk toplantımızda yeni sayımız için yaklaşık 15 günlük bir
sürede sizlere 160 sayfalık dolu dolu bir dergi yayımlamalıydık. Tüm yayın kurulu ve ajansta ki arkadaşlarımın
yoğun emekleri ve yapılan toplantılar, röportajlar ve araştırmalar sonucu yaş ortalaması 26 olan genç bir ekibin editörü olmak gerçek anlamda şehrin uzun süre bu keyfi ve
bu paylaşımı yaşayacağı anlamına gelmekte sanırım?
Konya’nın Vizyonu değişiyor sloganıyla çıkılan bu yolda
her geçen gün bu değişimi yaşamak ve bu değişimde emeğimizin olduğunu bilmek bizlerin en büyük mutluluğu…
Sonuç olarak tüm değerleriyle zengin olan bir şehir ve bu
değerleri gün yüzüne çıkartan, anlatan, inceleyen, araştıran ve paylaşan genç bir ekip.
Konya’nın yeni Vizyonu şuan elinizde…
AŞK’ la kalın…
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KISA HABERLER
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YENİ YURT BİNASI İÇİN
ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığı tarafından
projesi tamamlanarak, yer teslimi
yapılan 277 öğrenci kapasiteli yurt
binasının yapımına başlanıyor.

ANNELER BEBEKLERİNİ ARTIK
DAHA RAHAT VE GÜVENLE
EMZİREBİLECEK!

Bebeğini düşünen annelerin öncelikli
tercihi BabyNEO, organik emzirme
minderiyle hem annelere hem bebeklere konfor sağlıyor.
%100 organik pamuk interlok kumaştan üretilen minder, emzirme sırasında yaşanan sorunları en az seviyeye
indiriyor.Anneler artık sandalye, koltuk ya da yatağın
kenarına oturarak bebeklerini emzirme zahmetinden
kurtuluyor. BabyNEO, yeni ürünü organik emzirme
minderiyle annelerin bebeklerini daha rahat emzirmelerini sağlıyor. Pek çok annenin emzirirken başvurduğu
yastık koyup kucaklanan kol ile emzirme pozisyonunu
daha rahat uygulamasını sağlayan ürün, özel tarlalarda
yetiştirilmiş en iyi kalitedeki organik pamuklardan üretiliyor. Özellikle uzun boylu annelerin tercih edeceği
organik emzirme minderi, annelerin bu pozisyonda yorulmadan uzun süre durmasına yardımcı oluyor.

75’LİK GARSON NİNE

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan
75 yaşındaki Hürü nine, oğlunun çay
ocağında garsonluk yaparak çevre
esnafına çay dağıtıyor.
Yaptığı iş ile çevre esnafının ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen 75 yaşındaki Hürü Ceviz, 17 yıldır
oğlunun çay ocağında garsonluk yaparak hem boş
vakitlerini değerlendirdiğini, hem de geçimini sağladığını ifade etti. Hürü nine, ömrü yettiğince garsonluk
yapmaya devam edeceğini ve yaptığı işten son derece
memnun olduğunu da söyledi. Elinde çay tepsisi ile
esnafların dükkanlarına çay yetiştiren Hürü nine, çevre esnafının ve Ereğlililerin gönlünü fethetti.
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Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı
Gökbel, Alaeddin Keykubat Kampüsü içerisindeki mevcut yurtların bulunduğu bölgede inşa
edilecek yeni binanın öğrencilerin yurt gereksinimlerini önemli ölçüde gidereceğini söyledi. Öğrencilere modern ve rahat bir
ortamda eğitim ve barınma imkanı sağlamak istediklerini ifade eden Rektör Prof.
Dr. Gökbel, “Halen Alaeddin Keykubat Kampüsümüzde üniversitemize ait 4’ü kız ve
1’i erkek olmak üzere toplam 5 blokta, yaklaşık 2 bin 200 kapasiteli yurtlarımız mevcut.
Son derece modern inşa edilen ve oldukça konforlu olan bu yurtlara öğrencilerimiz büyük talep göstermekteydi. Biz de bu taleplere daha fazla karşılık vermek adına yeni bir
yurt binası inşa etme kararı aldık. İnanıyorum ki üniversitemize gelen öğrencilerimize
bundan sonra daha rahat, güvenilir ve modern barınma imkanı sağlayacağız” dedi.

ANADOLU MÜZELERİ BERLİN’DE BULUŞUYOR
PROJESİ TANITILDI
Konya Müze Müdürlüğü
koordinötürlüğü’nde Türkiye ve Almanya’dan bazı
müzelerin proje ortağı
olduğu proje düzenlenen
toplantı ile tanıtıldı.

“Anadolu Müzeleri Berlin’de Buluşuyor” projesinin tanıtımına Konya İl Kültür ve
Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Konya Müze Müdürü Yusuf Benli, Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Proje Sorumlusu Deniz Yalçınkaya ve Almanya Pergamon
Müzesi’nin proje yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Konya İl Kültür ve Turizm
Müdürü Mustafa Çıpan, “Avrupa Birliği ve Türkiye arasında kültürel etkileşimi arttırmayı
amaçlayan kültürler arası diyalog hibe programı müzeler bileşenine Konya Müzeler Müdürlüğü adına hazırladığımız proje ile katıldık. Bu bileşen için Avrupa Birliği ülkelerinden 300
proje sunuldu, 27 tanesi kabul oldu. Kabul olan projelerden bir tanesi de bizimkiydi. Konya
Müze Müdürlüğü koordinatörlüğünde sunulan projeye Türkiye’den Afyon ve Akşehir Müze
Müdürlüğü ile Almanya’dan Pergamon Müzesi proje ortağı olarak yer aldı” dedi.

KARATAY’DA 75 OKULA 75 KÜTÜPHANE VE 75
BİN KİTAP PROJESİ’NDE SONA YAKLAŞILDI

“75 Okula 75 Kütüphane ve 75 Bin Kitap” projesi kapsamında kütüphane yapım çalışmalarında son aşamaya geldi.
Yapılan çalışmalar sonucunda okulların kültürel
eksiklerinin kısmen de olsa tamamlanmış olacağını
ve öğrenciler için kültürel alt yapı oluşturulduğunu ifade eden Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, “Kütüphanelerde Karatay İlçe Milli Eğitim
Komisyonu’nun belirlediği, öğrencilerin derslerine yardımcı olacak atlas ve ders kitaplarının yanı sıra, Türk
ve Dünya Klasikleri, öykü, roman, şiir, masal, araştırma-incelemeler ve biyografiler gibi genel
kültüre yönelik eserler de yer alacak. Öğrencilerin ders dışında da okuma alışkanlığı edinmesine yönelik çalışmada okuma için uygun ortamın da sağlanması hedeflendi.” dedi.
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KISA HABERLER
MICROSOFT HEYETİ’NDEN KONYA ZİYARETLERİ

Bir dizi toplantıya katılmak üzere Konya’ya gelen
Microsoft Türkiye Genel
Müdürü Tamer Özmen ve
beraberindeki heyet Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Anadolu Birlik Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Recep Konuk’u makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaretinde konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Gelecek İle Buluşma Seminerleri kapsamında
Konya’daki şirketlerin ve iş adamlarının uluslararası rekabet alanında güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, dünyanın en büyük şirketini medeniyetin merkezine getirdiklerini söyledi. Şehirlerin gelişmesi için teknolojiyi olmazsa
olmaz olarak gördüklerini dile getiren Özmen, Türkiye genelinde 110 bin çalışanları olduğunu, bu konuda Konya’ya da yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti.

GÖL FENERİ DERNEĞİ, DOĞADA AÇ KALAN
HAYVANLARI UNUTMADI
Beyşehir Göl Feneri Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği,
doğada aç kalan yaban hayvanlarına yönelik yemleme etkinliği düzenledi.

Göl Feneri Derneği’nin “Yaban hayvanlarına sahip çık” sloganıyla organize ettiği
yaban hayvanlarını yemleme etkinliğine Beyşehir’de öğrenim gören üniversite öğrencileri, Beyşehir Off-Road Kulübü üyesi arazi aracı tutkunları ile Beyşehir Göl,
Çevre ve Doğa Koruma Derneği üyeleri de destek verdi. Çok sayıda arazi aracıyla
yola çıkılarak başlatılan organizasyonda Beyşehir’in beyaz örtü ile kaplı dağlık ve
ormanlık değişik alanları ile Beyşehir Gölü kıyılarındaki ağaçlık alanlara buğday ve
ekmekler bırakıldı. Katılımcılar zaman zaman kar yağışı altında devam eden yemleme çalışmaları esnasında kar üzerinde uzun süre de yürümek zorunda kaldı.

HZ. MEVLANA’NIN DOĞDUĞU EV RESTORE EDİLECEK

İL ŞAMPİYONU TAKIMLARDAN
BAŞKAN OĞUL’A ZİYARET

Konya’da düzenlenen Okullar Arası
Kız Basketbol Şampiyonası’nda birinci olan Bahçelievler İlköğretim Okulu
ile Selçuklu Kız Lisesi takımları Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir
Oğul’u ziyaret etti.
Başkan Abdülkadir Oğul, yapılan ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, Akşehir Belediyesi olarak
daima sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti. Belediye olarak takımlara desteklerinin devam
edeceğini dile getiren Başkan Oğul, şampiyon olan
iki takımı da tebrik ederek başarılarının devamını
diledi. Başkan Oğul’a takımlarına ve spora verdikleri
destek için teşekkür eden şampiyon takımların idarecileri gelecekte çıtayı daha da yükseltmek için çaba
sarf edeceklerini ifade etti.

Konya İl Genel Meclisi, Hz. Mevlana’nın Afganistan’ın
Belh şehrinde doğduğu ev, beraberindeki medrese ve külliyede bakım, onarım ve restorasyon çalışması yapacak.

BAŞKAN KALAYCIDAN ÖĞRENCİLERE BELEDİYECİLİK DERSİ

İl Genel Meclis Başkanı Ali Selvi,
geçtiğimiz günlerde Afganistan
Ulusal Meclisi Başkanı Abdul Rauf
İbrahimi’nin Konya’yı ziyaretinde
yaptıkları görüşme sonucunda bu
çalışmaya ortak olma kararı aldıklarını söyledi. Selvi, “Sayın İbrahimi’nin
ziyaretinde gündeme gelen konuya biz
de Konyalı olarak katkıda bulunmak
istedik. Hz. Mevlana’nın doğduğu evin bakım, onarım ve restorasyonunun bir an önce
bitirilmesi TİKA, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile bu çalışmanın gerçekleştirilmesi, dış politika ve uluslar arası anlaşmalara göre çalışma yürütülmesi bakımından son derece önemli. Yapacağımız çalışmada,
yerelde bize neler düşeceği belli olacak ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile ortaya çıkacak
işbirliği doğrultusunda restorasyon gerçekleştirilecek. Böyle değerli bir yapının metruk
bir şekilde bırakılmaması açısından bu işbirliği son derece önemli ve değerli.” dedi.

Konya’da bulunan özel bir ilköğretim okulunun 4 ve
5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında
belediyecilik konusunda bilgiler almak için Başkan
Serdar Kalaycı’yı makamında ziyaret etti. Yaptıkları
projelerle toplumun 7’den 70’e her kesimine hizmet
ettiklerini belirten Başkan Serdar Kalaycı, “Yeni doğan bebekler için başlattığımız ‘İyi ki Doğdun Bebek’
projemiz, çocuklar ve gençlerimiz için açtığımız internet
evleri, spor tesisleri ve sosyal tesisler; yaşlılarımız için
emekliler konağı ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sunan yalnız değilsiniz projesi
sosyal alandaki önemli bazı projelerimizdir.” dedi.
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Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, özel bir
ilköğretim okulu öğrencilerine belediyecilikle ilgili bilgiler verdi.
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KISA HABERLER
KTO’DAN KONYA’YA ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ
KURULMASI TALEBİ
Konya Ticaret Odası’nın (KTO), 2012
yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KARMEK KUSİYERLERİ VE GAZİLER FETİH 1453 FİLMİNİ İZLEDİ

Karatay İlçe Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, KARMEK kursiyerleri,
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı ise Doğu ve Güneydoğu gazileriyle birlikte Fetih 1453 filmini izledi.
KARMEK kursiyerleriyle birlikte Fetih 1453 filmini
birlikte izleyen Başkan Mehmet Hançerli’ye belediye
meclis üyelerinin eşleri ve belediyede çalışan bayan
personel de eşlik eti. Yaklaşık 300 kişiyle filmi izleyen
Başkan Hançerli, filmi çok beğendiğini dile getirdi.
Başkan Kalaycı, “Gazilerimizle birlikte yaptığımız etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Fetih 1453 filmini
yaklaşık 100 gazimizle birlikte izledik. Daha önce gazilerimize yönelik Ankara gezisi düzenlemiştik. Bu film, çağ
açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini muhteşem bir şekilde anlatıyor” şeklinde konuştu.

YABAN HAYVANLARI İÇİN
DOĞAYA YİYECEK BIRAKILDI

Konya’nın ilçelerinde aç kalan kurtların
yerleşim birimine indiği haberlerinin
artması üzerine yaban hayatına yiyecek
desteği verilmesi çalışmaları başladı.
Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi
Mehmet Şener, Beyşehir’in de aralarında bulunduğu Akşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Doğanhisar, Ahırlı,
Yalıhüyük,Hadim ve Taşkent gibi 11 ilçede doğaya ve
yol kenarlarına buğday, tavukların kullanılmayan atıkları,
bayat ekmek, sakatat ve marul gibi yiyecekler bırakmaya
başladıklarını söyledi. Şener, “Yaban hayvanlarının ihtiyaç
duyduğu yem ve yiyecekleri yırtıcı hayvanların yerleşim birimlerini rahatsız etmemesi için ormanlık alanlara, yerleşim
birimlerine uzak alanlara, sulak alan çevrelerine ve çetin kış
şartlarının daha ağır geçtiği bölgelere bırakıyoruz. Bu çalışmalarımız kış ayları boyunca devam edecek” dedi.
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Başkan Öztürk, 2012 yılında Türkiye’nin yüzde 4 olarak
beklenen büyümesinin kriz olarak değerlendirilmemesi
gerektiğini ifade ederek, bu yönde kamuoyunun yanlış
yönlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Öztürk, “2012 yılı
ekonomik tahminleri ile ilgili kamuoyunda 2012 yılında bir
önceki yıla göre daha az büyüyeceğimiz öngörüsü doğrultusunda yanlış bir yönlendirme görülmektedir. Ülkemizin küresel ekonomiye bağlı olarak bu yıl itibariyle yüzde 4 civarında
büyümesini beklemekteyiz. Bu durumu krize gireceğimiz yönünde değerlendirmememiz gerekmektedir. 2012 yılında küresel durgunluk beklenmesine rağmen Türkiye’nin krize girmesini
beklemiyoruz. Devam edecek büyümemize rağmen 2012’de cari açık sebebiyle döviz kurundaki dalgalanmalar ve yüksek enflasyon risk oluşturmaya devam etmektedir. Yeni Teşvik Yasası ve Özel Ekonomi Bölgeleri Yasası bu yıl üretime dayalı büyümemizi destekleyecektir” dedi.

KONYALI ESNAF İSTİHDAM PEŞİNDE

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KONESOB) girişimiyle
meslek odalarının başkanlarına İşKur Konya İl Müdürlüğü tarafından
istihdamı artırıcı eğitim programları
hakkında bilgi verildi.

KONESOB Başkanı Bekir Duvarcı, 2002 yılına kadar
çeşitli krizlerle kepenk kapatan esnaf ve sanatkarın yeniden canlanarak ekonomiye
katkısının her geçen gün daha da artmaya başladığını söyledi. Kamuoyunda, “Torba
Yasa” olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında
Kanun’un işe dönüşü hızlandırdığını belirten Duvarcı, KONESOB olarak çeşitli projelerle bu dönüşe katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Duvarcı, “Geçen ay KOSGEB
ile müşterek girişimcilik eğitimi verecek bir protokol imzaladık. 120 kişilik eğitime 335 kişi
müracaat etti. Mevlana Kalkınma Ajansı ile de bir projemiz sürüyor. Geçen yıl Mevlana
Kalkınma Ajansı’na, Meram Belediyesi ile bir proje sunduk, bu proje bu yıla kaldı. KONESOB olarak eğitim, istihdam ve iş gücünü geliştirici projelerle ilgili ne yapmamız gerekiyorsa
onun gayreti içinde olacağız. Bunları devam ettireceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın istihdamını artırması için üzerimize düşen bütün görevleri yerine getireceğiz” dedi.

MERAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİNDEN 2011’DE
ÖNEMLİ HİZMETLER
Meram Belediyesi, fen işleri
çalışmalarında 2011’de önemli hizmetlere imza attı.

Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı,
“Son 2 yılda Ankara - Konya arası mesafe kadar yol açtık. Bunu düz ve boş bir alanda yapmadık. Vatandaşlarımızla anlaşarak; bahçe
duvarlarını, garajlarını ve zaman zaman da evlerini yıkıp yenisini yapmak suretiyle
gerçekleştirdik. Bize güvenerek yol açma ve genişletme çalışmalarımıza büyük katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. 2011 yılı fen işleri çalışmalarını
değerlendiren Başkan Kalaycı, “Geçtiğimiz yıl içerisinde ilçemizin farklı mahallelerinde
165 bin metrekare altyapı, 178 bin 500 metrekare asfalt, 57 bin 435 metrekare satıh
kaplama, 36 bin 750 metrekare parke, 25 bin 396 metre bordür döşeme ve 162 bin 956
metrekare stabilize çalışması yapılmıştır” şeklinde konuştu.

KISA HABERLER
KONYA İL ÖZEL İDARESİNDEN EĞİTİM SEMİNERİ

Konya İl Özel İdaresi tarafından 55 ziraat mühendisine Basınçlı
Sulama Sistemleri ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.

BAŞKAN KALAYCI’DAN
ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Meram İlçe Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, SBS’ye hazırlanan
ilköğretim öğrencilerine önemli
tavsiyelerde bulunarak, “En iyi
meslekleri seçmeye çalışın ama
daha önemlisi seçeceğiniz meslekte en iyi siz olun” dedi.
Başkan Kalaycı, Vali Necati Çetinkaya İlköğretim Okulu’nun daveti üzerine belediyecilik ve
mesleki tecrübelerini paylaşmak üzere okula
gitti. Konferans salonunda 8. sınıf öğrencileriyle sohbet etti. Yaptıkları önemli hizmetler
ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Kalaycı, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı. Kalaycı, bir öğrencinin meslek seçimiyle
ilgili sorusunu, “Her dönemde farklı meslek
grupları ön plana çıkabilir. Sizin açınızdan en
iyi mesleği seçin ama bundan daha önemlisi seçtiğiniz mesleği en iyi şekilde icra edin. Seçeceğiniz
branşta parmakla gösterilen ve her yerde aranan
bir kişi olun. Sıradan bir doktor da olabilirsiniz;
yüz nakli yapan bir doktor da. Çürük binalar yapan bir mühendis de olabilirsiniz, örnek projelere
imza atan bir mühendis de” yanıtını verdi.

Konya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Kaçmaz, tarım kenti Konya’da sulamanın önemine değinerek, “Basınçlı sulama
sistemleri şehrimizde tamamen dinamik bir
çalışmayla yürütülüyor. Öyle ki, Konya’nın
elindeki tarım potansiyelini Kayseri veya bir
başka ilin alması çalışmaları var. Biz sizlerle
yapacağımız ortak çalışmalarla bunun önüne
geçmeliyiz. İl Özel İdaresi’nin yapılandırılmasının ardından tarımın kalkınması ile ilgili hem alt yapı,
hem de çiftçinin kalkınması için ciddi projeleri destekliyor, örnek projeler yapıyoruz. Türkiye’de şu anda
bu konuda en iyi çalışan özel idarelerden birisi Tarım ve Kırsal Kalkınma Dairesi başkanlığımızdaki
bu ekiptir. 2012 yılında sulama kooperatifleri ile birlikte ortak yaptığımız damla sulama projelerinin
bedeli 128 milyon lira. Buradan aldığınız bilgileri çalışarak özümsemeniz, özveriyle çalışmanız ve köyünüze, kasabanıza veya ilçenize götürdüğünüz her yerde faydalı çalışmalar yapmanız lazım.” dedi.

KONYA’YA KAYAK MERKEZİ İNCELEMESİ

Konya’nın Derbent ilçesine gelen Spor Genel Müdürlüğü ve
Kayak Federasyonu’ndan 4 kişilik uzman heyet, kayak merkezi
yapılması düşünülen Aladağ’da
incelemelerde bulundu.

Spor Genel Müdürlüğü Kayak Tesisleri Uzmanı
Hasan Sağlam, “Konya il merkezimize Derbent ilçemizden ulaşım karayoluyla 55 kilometre bir
mesafede ve 40-45 dakikalık bir sürede rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Derbent’ten kayak alanı olarak düşünülen Aladağ mevkiine 7 kilometrelik arazi, orman patika yoluyla çıkıldı. Burada bayağı
bir kar mevcut. 5 kilometrelik bir mesafeye kadar paletli kar araçlarıyla çıktık, daha sonra Aladağ’a
3 saat yürüyerek kayak alanlarının tespitini yaptık. Aladağ gerçekten çok güzel bir alan. Pistleri ve
alternatif kayak alanları mevcut. Kar kalitesi olarak kayak için en ideal kar olan toz kar kalitesine
yakın bir kar var. Gördüğümüz kadarıyla 1,5 metrenin, bazı yerlerde 2,5-3 metreye yakın kar var.
Normal yüzeylerde en az 1,5 metre kar var şu anda. Ama enerji ve yol problemlerimiz var” dedi.
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KISA HABERLER
İSTASYON GAZETESİ 10. YAŞINI KUTLADI
Konya’nın Akşehir ilçesinde,
7 Şubat 2002 tarihinde yayın
hayatına başlayan İstasyon
Gazetesi, düzenlenen bir etkinlikle 10. yaş gününü kutladı.

SOMALİ HEYETİ SELÇUKLU’DA

Eğitim almak üzere Konya’da bulunan Somalili din adamları merkez
Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay’ı ziyaret etti.
Somali heyetini Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay karşıladı. Başkan Altay, Selçuklu ilçesi ve
belediye çalışmaları ile ilgili konuklara bilgi verdi. Başkan Altay, Türkiye’de birçok hizmeti yerel yönetimlerin gerçekleştirdiğini belirterek, “Halkımıza temizlik,
alt yapı başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda da
birçok hizmeti yerel yönetimler olarak biz vermekteyiz.
İçinde bulunduğumuz meclis salonumuzda meclisimizce
alınan kararları belediye olarak uygularız. Sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duyduk” dedi.

Kültür Merkezi’ndeki programa MHP Genel
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Faruk Bal, Akşehir Kaymakamı Ahmet Katırcı,
Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul, bazı daire amirleri, gazetenin köşe yazarları
ile vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İstasyon Gazetesi İmtiyaz
Sahibi Ertan Kantarcı, “Gazetemiz geçmiş 10 yıl boyunca sadece bir haberci gibi çalışmayıp,
kentin sosyal ekonomik ve kültürel gelişmesini sağlamak amacıyla kendi imkanları ile mücadele etmiştir” dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal da, İstasyon Gazetesi’nin
10. yıl kutlamasına değinerek, “Tabi ki bu 10 yıl dile kolaydır. Bu süreçte İstasyon Gazetesi,
sosyal sorumluluk ilkesini hayata geçiren nadir kuruluşlarımızdan bir tanesi olmuştur” dedi.

HALİL ŞAHİN, KONYA’YA VEDA ETTİ

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Konya Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, Konya’ya veda etti.

Konya’ya yeni meslek liseleri kazandırdıklarını, fiziki
yapıların geliştirilmesi çalışmaları devam ederken ihtiyaç olan meslek gruplarında okullar açmaya gayret
edildiğini söyleyen Şahin, bunun en güzel örneğinin
Ayakkabıcılık Meslek Lisesi olduğunu belirtti. Şahin, 11 bin 829 derslik sayısına kamu kurumları ve
hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 6 bin derslik ilave
edildiğini ifade ederek, “Şuan 17 bin 397 dersliğe ulaştık. Öğretmen yokluğu nedeniyle açılmayan okulumuz yok. Eksiklerimiz yok mu evet var, daha yapacaklarımız vardı,
bundan sonrada bu projeler devam edecek. Arkadaşlarımız bu çalışmalarını sürdürecek.
Bana ihtiyaç olursa her zaman yardıma hazırım. Bu gayret, bu çalışma devam ederse
Konya şartlarında maksimum enerjimizi ortaya koyarak en iyi sonucu alırız” dedi.

KONYA VERGİ TAHSİLATINDA TÜRKİYE
ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI
KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN
ÖRNEK MEZARLIK HİZMETLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki 110 mezarlıkta çevre
düzenlemesi, yeşil alan ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
2011 yılında 14 mezarlıkta ihata duvarı, 9 mezarlıkta
ferforje çalışması, 4 mezarlıkta çevre düzenlemesi, 5
mezarlıkta taziye mekanı, 6 mezarlıkta damlama sulama hattı yapımı gerçekleştiren Konya Büyükşehir
Belediyesi, çeşitli mezarlıklarda 7 bin 500 adet ağaç,
80 bin adet lale ve soğanlı bitki dikimi gerçekleştirdi.
Konya merkezdeki mezarlıkların tamamını Mezarlık
Bilgi Sistemi’ne geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, kiosklardan ve internet üzerinden sisteme giren
vatandaşların yakınlarına ait mezar yerlerini kolayca
öğrenebilmelerini sağlıyor.
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Konya Vergi Dairesi Başkanı
Sıtkı Aksöz, 2011 yılı Toplam
Bütçe Gelirleri’ndeki artışın
Türkiye genelinde yüzde 20
seviyelerinde gerçekleşirken,
Konya’da bu artışın yüzde 27
olarak gerçekleştiğini söyledi.

2011 yılının kendileri açısından iyi bir yıl
olduğunu belirten Başkan Sıtkı Aksöz,
Konya olarak özellikle vergi tahsilatında önemli bir artış sağladıklarını dile getirdi. Türkiye genelinde 2011 yılı toplam bütçe gelirlerinin 2010 yılına oranla yüzde
20 arttığını ifade eden Başkan Aksöz, “Bu artış Konya’da ise yüzde 27 olarak gerçekleşerek Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır. Aynı şekilde 2011 yılında Türkiye geneli Vergi Gelirleri tutarı 253 milyar 765 milyon 370 bin olarak 2010 yılına nazaran
yüzde 21 oranında artarken, Konya’da 2011 yılı vergi gelirleri tutarı ise 1 milyon 806
bin lira olarak 2010 yılına göre yüzde 29’luk bir artışla gerçekleşti. Buradan anlaşılacağı gibi Konya, hem bütçe gelirlerinde, hem de vergi gelirlerinde 2010 yılına göre
Türkiye artış oranının üzerinde bir performans sergilemiştir” dedi.

KISA HABERLER
GENÇ MÜSİAD KONYA ŞUBESİ’NİN KONUĞU
KOYUNCUOĞLU OLDU
Genç MÜSİAD Konya Şubesinin
“Tecrübe Paylaşımı” programına
MÜSİAD Konya Şubesi Basın-Yayın
Komisyon Başkanı Gazeteci-Yazar
Lokman Koyuncuoğlu konuk oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi Basın-Yayın Komisyon
Başkanı Gazeteci-Yazar Lokman Koyuncuoğlu, “Türkiye’de çok dinamik ve genç nüfus var. Özellikle kültür, ekonomi, siyaset ve spor alanlarında çok daha fonksiyonel olması gerekiyor. Bunun
temelinde de milli ve kültürel değerler birikimlerini iyi oluşturmaları yatar” dedi. Koyuncuoğlu,
“MÜSİAD ve diğer örgütlü organizasyonların sosyal medya mecralarını çok iyi kullanması gerekir.
Özellikle kendilerine ait yerli markaların tanıtılması, bunların Türkiye’de algılanması noktasında
sosyal medyada tanıtmak maliyetsiz ve hızlı tanıtım aracı olabilir. Bu bağlamda ülkemizin ekonomik anlamda en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan cari açık ve bunun yansıması olan istihdamın
azaltılması noktasında yerli üretimin sosyal ve ekonomik alanda propagandasının yapılması ile yabancı rakipleriyle rekabette tanıtımının eşitlenmesine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

PAKİSTAN’LI VALİLERDEN BAŞKAN AKYÜREK’E ZİYARET

Pakistan’ın Multan şehri Valisi Khurram Agha ile Siyalkut şehri Valisi Saeed Wahlah Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek’i ziyaret ettiler.
Multan ile kardeş şehir ilişkileri yürüttüklerini
hatırlatan Başkan Akyürek, Muzafferabad’daki
depremde aşevi kurduklarını, Pakistan’ın bazı
şehirlerinde Konya ve Mevlana konulu programlar düzenlediklerini kaydetti. Multan Valisi Khurram Agha ise, kardeş şehir Konya’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti. Kardeş şehir
protokolünden sonra Konya’ya gelmeyi hayal ettiğini ve hayalinin gerçekleştiğini kaydeden
Agha, “Konya hayallerimdekinden daha güzel bir şehirmiş. Protokol imzalandıktan sonra Multan
şehri yapısal olarak çok gelişim gösterdi. Kardeşlik ilişkilerimizi en üst seviyelere taşımak istiyoruz.
Katı atık yönetimi ve toplu ulaşım konusundaki çalışmalarınız takdire şayandır.” dedi.

MERAM BELEDİYESİ’NDEN
HEMŞEHRİM MASASI

Meram İlçe Belediyesi tarafından
kurulan Hemşehrim Masası, vatandaşla belediye arasında köprü
vazifesi görmeye devam ediyor.
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı,
“Yeni binamızda hizmete başlamamız ile birlikte kurduğumuz Hemşehrim Masası; hemşehrilerimize hizmet etmenin ve problemlerini gidermenin en kısa yolu oldu. Aynı zamanda halka
dönük yönetim anlayışının çağdaş bir uygulama biçimi olarak, vatandaşlarımızın belediyemiz içinde veya dışında herhangi bir işini daha
kısa zamanda, daha hızlı ve daha kolay hizmet
almasını sağladı. Hemşehrim Masası’nın üstlendiği en önemli fonksiyonlardan biri de vatandaşlarımıza rehberlik etmektir. Bu kapsamda
birimimiz, hemşehrilerimiz belediyeye geldiği
zaman hangi konuda, hangi müdürlüğe, nasıl
ve ne zaman başvuracağı konusunda onlara
yardımcı olmaktadır. Bu amaçla yola çıktığımızdan kapımız vatandaşlarımıza her zaman
açıktır. Hemşehrim Masası, vatandaşlarımızın
her zaman gelip önerilerini, dileklerini, şikayet
ve sorunlarını iletebileceği bir adrestir” dedi.
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KISA HABERLER
EN İYİ TOPLANTI OTELİ “DEDEMAN KONYA”

Turizm sektörünün en iyilerinin belirlendiği, 1. Kongre
Toplantı ve Etkinlik Ödülleri
Yarışması’nda, Dedeman Konya Hotel & Convention Center, Anadolu ve Karadeniz’in
En İyi Toplantı Oteli Seçildi.

KONYA’DA TURİZM İÇİN BÜYÜKŞEHİR, MEVKA İŞBİRLİĞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Kültür
Köyü Sille’de Turizm Alt Yapısının Güçlendirilmesi” projesine Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan (MEVKA) hibe aldı.
Hibe sözleşmesi Konya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Haşmet Okur ile MEVKA Genel Sekreteri
Ahmet Akman tarafından imzalandı. 5000 yıllık kültür vadisi Sille’nin sürdürebilir kültür turizmine katkı
sağlayarak rekabet gücünü artırmayı amaçlayan proje,
174 bin TL’ye mal olurken; 130 bin TL’si MEVKA tarafından karşılanacak. Sille Subaşı Mahallesi’nin turizm
sektöründe hizmet kalitesini artırmayı, yeni iş imkanları oluşturulması yoluyla burada yaşayan nüfusun gelir
seviyesine katkıda bulunmayı hedefleyen proje kapsamında 75 Silleli toprak işçiliği, folklorik Sille bebekleri
yapımı ve seramik konusunda eğitilecek.

Orta Anadolu’nun en büyük kongre merkezli şehir oteli Dedeman Konya, sağlık,
bilişim, otomotiv, iletişim gibi pek çok
sektörün önemli isimlerinin jüriliğinde
yapılan değerlendirme sonucunda, Anadolu ve Karadeniz’in “En İyi Toplantı Oteli” ödülüne layık görüldü. Yarışmaya
katılan otellerin; konumu, iş merkezlerine yakınlğı, toplantı olanakları, profesyonel iş gücü, sağlık ve spa merkezi imkanı, restoranları, kişiye özel hizmet anlayışı,
teknolojik ve doğaya dost altyapıları, sanat ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önem gibi pek çok özellikleri değerlendirildi. Ödül törenine katılan Dedeman Konya Genel Müdürü Recep Altınok, elde ettikleri başarının, Konya’nın
kongre turizminde söz sahibi olmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

16 YILDIR YEMEK YİYEMEYEN GENÇ KIZIN
DRAMI SONA ERDİ
2 yaşındayken geçirdiği bir
kaza sonucu 16 yıldır sadece sıvı gıdalarla beslenen
Meryem Avcı, S.Ü. Selçuklu
Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen başarılı bir ameliyatla
sağlığına kavuştu.

2 yaşında iken yüksekten düşme sonucu çene kemiğinin ciddi şekilde kırıldığını
ve ardından eklemlerin yanlış kaynaması sonucu ağzın açılıp kapanma yeteneğini
kaybettiğini anlatan Meryem Avcı, “2 yaşımdan beri hemen hemen her şeyi sıvı halde
alarak beslenmek zorunda kaldım. Katı gıdaları ise nadiren çok küçük püreler haline
getirerek ve ağızdan ittirme yoluyla beslendim. Bunları güçlükle de olsa çiğnemeden
yutmak zorunda kalıyordum. Çiğneyemediğim için hiçbir katı gıdanın tadını alamadım. İnsanlar nasıl beslendiğimi görünce bana şaşkın halde bakıyorlardı. Bu durum
psikolojimi bozdu ve yıllarca okul da dahil başkalarının yanında yemek yiyemedim.
Bu durum büyüdükçe bana utanç vermeye başlamıştı.” dedi.

TEKVANDOCU KARDEŞLERİN
BAŞARISI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, aynı
şampiyonaya katılan 3 kardeşten
2’si, kilolarında yine Türkiye’nin en
iyi ismi olmayı başardı.
Sarı Kardeşler, Antalya’nın Alanya ilçesinde organize
edilen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda
başarıya imza attılar. Ali ve Yunus Sarı, büyükler kategorisinde, kilolarında Türkiye’nin en iyi tekvandocusu
olurken, en küçükleri Muhammet Talha Sarı ise ilk 8
derece içerisinde yer alarak gelecek için umut vaat etti.
Ali ve Yunus Sarı elde ettikleri başarıyla milli formayı
garantilerken, seçme müsabakalarına çağrılan Talha
Sarı ise ay yıldızlı formaya adeta göz kırptı.
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BASINLA TANIŞMA TOPLANTISI

İlimize yeni atanan Konya İl
Milli Eğitim Müdürü Sayın Şerafettin TURAN, ilimizde görev
yapan basın mensupları ile tanışma, bilgilendirme ve görüş
alışverişinde bulunmak üzere
bir toplantı gerçekleştirdi.

Konya gibi güzide bir şehire Milli Eğitim
Müdürü olarak atanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin TURAN, düzenlediği tanışma toplantısında Konya’daki eğitim
yöneticileri ve değerli öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bir sinerji oluşturup
yeni projelere başlamak için sabırsızlandığını belirtti. Yeni dönemde tüm Konya halkının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitime gönül veren
herkesin desteklerini beklediğini belirtti.

KISA HABERLER
BESYO MODERN EĞİTİM KOMPLEKSİNE KAVUŞUYOR
Selçuk Üniversitesi BESYO
akademisyen ve öğrencilerinin
daha modern şartlarda eğitim
almaları için tasarlanan Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde,
yeni bir BESYO binasının inşası için hazırlıkları tamamlandı.

Yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerinde
kurulacak binanın yapımına en kısa sürede başlanacak. Mimari tasarımıyla dikkat çeken
yeni eğitim kompleksi derslikler, öğretim üyesi ve idarim birim odaları, laboratuarlar,
spor alanları ve sosyal donatıya sahip pratik ve teorik anlamda oldukça kullanışlı bir bina
olarak tasarlandı. 3 kat olarak inşa edilecek yeni kompleks içerisinde 11 adet sportif çalışma salonları, 13 adet derslik, 57 öğretim üyesi odası, Performans laboratuarı, 5 adet bilgisayar laboratuarı, seminer odası, pano odası, kütüphane, kantin, bay ve bayan soyunma
odaları ve duşluklar ile depo odaları yer alacak.

BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE KANO VE
KÜREK YARIŞLARI DÜZENLENECEK

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde kano ve kürek yarışları düzenleneceği bildirildi.
Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beyşehir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından hazırlanan, “Beyşehir Gölünde su sporları ile ilgili
altyapının geliştirilerek turizm çeşitliliğinin sağlanması” adlı Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında, Beyşehir Gölü’nde 3 adet
yüzer iskele platformu, 4 taşınabilir karavan, 3 adet kürek takımı, tek ve çift kişilik olmak üzere
20 adet kano yer aldığını belirtti. Kaymakam Başıbüyük, “Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu ve Madam Burcu Moda Evi’nin de iştirakçi olarak yer aldığı bu proje
ile Konya’da bulunan üniversitelerdeki binlerce gencin, bölgede belirli sayının üzerinde işçi çalıştıran
onlarca iş yerinin ilgi alanına Beyşehir Gölü’nde yapılacak su sporlarına ait yarışmalar girecek. Bölgede böyle bir altyapı kurularak turizm çeşitliliği sağlanacak.” dedi.

EV KONFORUNDA KLİNİK

S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi bünyesinde hizmete açılan 20 yataklı
Psikiyatri Servisi’nde, emsallerinden farklı olarak hastalara yemeği kendilerinin yapmasına olanak
sağlayan mutfak bölümü ile spor
ve faaliyet odaları bulunuyor.
Selçuklu Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Asena Akdemir, serviste ev ortamı yaratarak hastaların iyileşme
sürecini hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Alışılmışın dışında bir psikiyatri hizmeti
sunmaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Akdemir, “Hastalarımızı ailesinden ve toplumdan
koparmadan tedavilerini gerçekleştiriyoruz.
Öğretim üyelerimiz, hemşirelerimiz, personelimiz ve öğrencilerimiz hepsi bir arada bir aile
ortamı içinde hizmet alıyorlar. Hastalarımız,
istedikleri yemekleri ve pastaları da kliniğimiz
bünyesinde bulunan mutfak bölümünde gözetim altında yapıp arkadaşlarına ikram etme
imkanı buluyorlar. Mutfağımızda bulunan tüm
malzemeleri ve araç gereçleri kullanarak haftanın belli günlerinde sunduğumuz bu fırsatlardan yararlanabiliyorlar.” dedi.
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KISA HABERLER
KONYALI İZCİLER 100. YIL
PROGRAMINDA BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl İzci
Kurulu ile birlikte Türk izciliğinin 100.
yılı nedeniyle düzenlediği programda
Konyalı izciler bir araya geldi.

SELÇUKLU HALK EĞİTİM
MERKEZİ’NDEN ÖMSS KURSU

Selçuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan, Özürlü Memur Seçme Sınavı’na Hazırlık Kursu’na özürlü vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konya Eğitim ve Atatürk Sağlık Meslek Lisesi ile Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa
organize ettiği ÖMSS’ye hazırlık kursu, düzenlenen
törenle açıldı. Açılış törenine Selçuklu Halk Eğitimi
Merkezi Müdürü Latif Kaya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ve Konya Eğitim ve Atatürk
Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Musa Altunay katıldı. Törende konuşan Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü
Latif Kaya, “Bugüne kadar özürlülere yönelik açtığımız
27 kursta 113 erkek kursiyer ve 111 kadın kursiyer eğitim
aldı. Eğitim her engeli aşar kampanyası dahilinde engelli
vatandaşlarımıza yönelik 36 kurs planlamaktayız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl İzci Kurulu, Türk
izciliğinin 100. yılı nedeniyle bir program düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi
Sultan Veled Salonu’nda düzenlenen programda konuşan İl İzci Kurulu Başkanı
Mustafa Parlatan, Türkiye’de izcilik çalışmalarının 1912 yılında başladığını belirterek, Türk izciliğinin 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını dile getirdi. Öğretmenlerin, izcilerin iyi bir insan olmaları için gayret gösterdiklerini kaydeden
Parlatan kendilerine her zaman destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fatih Yılmaz ise, izcilerin
güzel amaçlarla yetiştiğini vurgulayarak, başarılı, saygılı, hoşgörülü ve geleceğe
güvenle bakan gençler yetiştiren izci teşkilatlarına ve öğretmenlere teşekkür etti.

MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNDE BİRİNCİ OLAN
BEYŞEHİRLİ TEKVANDOCUYA ALTIN
Beyşehir Belediye Başkanı
İzzet Taşcı, milli takım seçmelerinde başarı göstererek
birinci gelen Beyşehirli Meram Belediyespor Kulübü
tekvandocusu Zeliha Ağrıs’ı
çeyrek altınla ödüllendirdi.

Türkiye Gençler Milli Takım Seçme müsabakalarında, genç bayanlar 46 kiloda Türkiye birincisi olan Beyşehirli tekvandocu Zeliha Ağrıs Beyşehir Belediye Başkanı
İzzet Taşcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Beyşehir Belediyesi Spor Okulu tekvando antrenörü Nafiz Çakır, Meram Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Ali
Yıldız ile başarılı sporcunun babası Hüseyin Ağrıs da eşlik etti. Beyşehir’in tekvando
sporunda son yıllarda büyük bir ivme kazandığını ve üst üste elde edilen başarılarla
bu branşın ilçede çok sevilen bir spor branşı haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Taşcı, “Beyşehirli sporcularımızın gerek ulusal, gerekse uluslararası arenalarda elde
ettikleri başarı bizim göğsümüzü kabartıyor. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, bundan
sonra da başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

PEDAGOJİK FORMASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAŞINDI

Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü yeni yerinde hizmete başladı.

Konya Üniversitesi’ne devredilen Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ndeki yerinden Selçuk Üniversitesi Mesleki
Eğitim Fakültesi binasına taşınan Pedagojik Formasyon
Koordinatörlüğü yeni yerinde hizmete başladı. Açılış törenine Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Akgemci, Prof.
Dr. Musa Özcan, Genel Sekreter Fazilet Uyar, dekanlar,
yüksekokul, meslek yüksekokul müdürleri ve öğretim
üyeleri katıldı. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Erişen, 2011-2012
eğitim-öğretim yılı itibariyle koordinatörlüğün yeni binasında hizmetine devam edeceğini söyledi.
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SELÇUKLU HALK EĞİTİM
MERKEZİ’NDEN İKİ YENİ KURS

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur
Konya Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle iki
yeni mesleki kurs açılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Selçuklu Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Latif Kaya, “Müdürlüğümüz ve İşkur
Konya İl Müdürlüğü ile birlikte Mart ayının ilk haftasında başlayacak olan özürlü kursu ve evde çocuk eğitimi
kursu çalışmalarını başlattık. Bu iki kursumuzda da eşinden ayrılmış bayanlara öncelik
tanıyacağız. Özürlü bakım kursu 14 hafta ve 400 saat, evde çocuk bakımı kursu ise 12
hafta ve 340 saat şeklinde olacak. Bu iki kursa katılmak isteyenler Selçuklu Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü’ne başvurabilir. Kursları İşkur Konya İl Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız için kursiyerlere günlük 15 lira verilecek ve sigortaları yapılacaktır” dedi.

KISA HABERLER
YÖK ÜNİVERSİTELER 3. BÖLGE TOPLANTISI
KONYA’DA YAPILDI
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
tarafından düzenlenen Üniversiteler Bölge Toplantısı’nın
3.’sü Konya’da yapıldı.

Sabahki oturumda 19 üniversiteden gelen
öğrenci konseyi başkanlarıyla bir araya gelen YÖK Başkanı Çetinsaya, öğrencilerin ve
üniversitelerin sorunlarını dinledi. Sabahki toplantının ardından üniversitelerin rektörleri ve
öğrenci konseyi başkanlarıyla yemek yiyen Çetinsaya, sabahki toplantıda öğrenci konseyi
başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Toplantıda üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin
sorunları ile çözülmesini istedikleri problemleri gözden geçirdik. Şimdi ise rektörlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yemek yiyeceğiz. Öğrencilerimiz ve rektörlerimiz üniversitelerindeki sorunları paylaşma fırsatı bulacak. Yemeğin ardından 19 üniversitenin rektörü ile bir araya gelerek beyin fırtınası
gerçekleştireceğiz. Burada da yine üniversitelerin sorunları ile ilgili istişarelerde bulunacağız’’ dedi.

YÖK BAŞKANINDAN VALİ DOĞAN’A ZİYARET

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan’ı ziyaret etti.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
üniversite rektörleri, ulusal öğrenci konseyi başkanları ve üniversite
öğrenci temsilcilerinin katılımıyla
Konya Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştireceği Bölgesel Üniversiteler Toplantısı’na katılmak üzere
Konya’ya gelen YÖK Başkanı Prof.
Dr. Gökhan Çetinsaya ve beraberindeki heyet ilk olarak Vali Aydın Nezih
Doğan’ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan YÖK
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Vali Aydın Nezih Doğan ile bir süre sohbet etti.

KONYA’DA TÜRK EL
SANATLARI SERGİSİ

Konya Büyükşehir Belediyesi,
KTO ve Konya Sanayi Odası
tarafından düzenlenen Dünden
Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni sergisi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Kule Site Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde
düzenlenen açılış programına Konya Valisi
Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Selvi, KSO Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, KTO Başkan Vekili İsmail Haydaroğlu, İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Korkmaz ile çok sayıda davetli
katıldı. Kurdele kesiminin ardından protokol
hep birlikte stantları gezerek sanatkarlardan
bilgi aldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden
onlarca ustanın katılımıyla 30’dan fazla el sanatının uygulamalı olarak yer aldığı “Dünden
Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni”
4 Mart’a kadar gezilebilecek.
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’UN YENİ YÜZLERİYLE
MANGAL KEYFİ…
Hayat, olup bitenlerden sonra içimizde hissettiğimiz
bir mutluluk, yüzümüzde beliren bir gülümsemedir.
şte o gülümseme, ne güzel bir
tablodur. Yenilenen ekibiyle
artık daha güçlü olacak olan
vizyon ekibi, horanta mangalda bir
araya geldi. Vizyon’u daha ileriye götürmek amacıyla toplanan ekip çeşitli
fikir ve düşüncelerini paylaştı. Yayın
kurulunu gün geçtikçe daha da güçlendiren Konya vizyon, genç yazarlarıyla
birlikte daha da ileriye gidecek. Geçmiş
18 sayımızda Konya’nın tarihi, sanatı,
kültürü, turizmi, gelenek görenekleri,
ekonomisi, teknolojisi, sağlığı, modası
ve onlarca konu başlığı geniş bir yelpazeyle anlatmıştır. “Sehpası olan her
yere ulaşılmalı” felsefesiyle hareket ettiğimiz bu yolda güzel Konya’mızı, bu
sayıdan itibaren daha ileri bir seviyeye
taşımak arzusundayız. Gerçekleştirilen
toplantıda, yayın kurulu başkanı Prof.
Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ önderliğinde her sayıda özellikle dikkat çekecek
hususlar, teknoloji sanayi, otomotiv,
kapsamlı bir sanat sayfası, Konya’nın
tarihine ait eski fotoğrafları gün yüzüne çıkartma, siyasi alanda emeği geç-
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miş kişileri tanıtma, unutulmaya yüz
tutmuş geleneksel Türk el sanatları,
mahalleleri, konakları, Konya da ki
amatör spor dallarını tanıtma, çocuk,
ergen gelişimi üzerine psikolojik danışmanlık, bitki yetiştiriciliği alanında
akademisyen hocalardan yararlanma
Konya da tekstil ve moda gibi birçok
konu görüşülmüştür. Kısacası Konya’yı
dünü bugünü ve geleceği ile ilgili her
türlü konu geniş bir açıyla ele alınmıştır. Her an daha da gelişen ve büyüyen
Konya’mız bütün güzellikleri sonuna
kadar hak etmektedir.. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın deyişiyle” Bir başkent

her zaman başkenttir”, öyleyse hak ettiği değer verilmelidir.. Biz kendimize
güveniyoruz ve söz veriyoruz bundan
sonra ki güzel adımları her sayıda hep
birlikte göreceğiz…

ADVERTORIAL
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VE KONYA’NIN BEKLEDİĞİ MUHTEŞEM PROJE…

SELÇUKLU BELEDİYESİ
KONGRE MERKEZİ
Selçuklu Belediyesi tarafından 30 bin metrekare alana sahip 5 bin kişi kapasiteli 18
salon ve yaşam alanının bulunacağı kongre merkezi yaptırılacak. Selçuklu Kongre
Merkezi’nin (SKM) inşaatına 2012 yılında başlanacak. Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, “SKM çağdaş mimarlığın Konya’daki öncüsü olacak.” dedi.
Selçuklu Belediyesi için Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapılacak olan 24 bin
metrekare alana sahip, 5 bin kişi kapasiteli, 18 salon ve yaşam alanının olacağı Selçuklu Kongre Merkezi (SKM) inşaatına
2012 yılında başlanacağı belirtildi.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Dedeman Otelde
düzenlenen proje tanıtım toplantısında
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yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin
ilk yerleşimlerinden biri olan Konya’nın
bugünkü kentsel dokusu ile Anadolu Selçuklular dönemine kadar uzanan tarihi
zenginlikleri barındırdığını ifade etti.
Başkan Altay, “İnsanlık tarihinin ilk
yerleşimlerinden biri olan ve farklı medeniyetlerin izlerini barındıran Konya’nın
bugünkü kentsel dokusu, Anadolu Sel-

çukluları dönemine kadar uzanan tarihi
zenginlikleri de barındırmaktadır. Mevlana gibi birçok değerli düşünür ve kültür hazinesinin izlerini de zamanımıza
taşıyan özellikleriyle Konya, çağdaş gelişimini ve kültür merkezi olma özelliğini
bugün de sürdürmektedir. Konya Selçuklu Belediyesi için Tabanlıoğlu Mimarlık
tarafından tasarlanan Selçuklu Kongre

PROJE

24.464 m²’lik arazi üzerinde
toplam 29.700 m²’lik
inşaat alanına sahip olan
Selçuklu Kongre Merkezi;
tek bir çatı altında farklı
işlevlere atanmış bağımsız
kütlelerin bir arada ele
alınması yaklaşımıyla
tasarlanmıştır.
Merkezi; çok amaçlı etkinlik alanlarıyla,
tüm kentli için olduğu gibi şehri ziyaret
edenler için de doğal ev sahibi olacaktır.
Havaalanı ile kent merkezi arasında
anayol üzerinde yer alan kongre merkezi, konut bölgesine yakınlığının sağladığı
yaya erişimi kolaylığı ile de gündelik yaşamın bir parçası olacaktır.’ dedi.
Kongre Merkeziyle ilgili teknik bilgi de
veren Başkan Altay, “İnsanların barış
içerisinde bir arada yaşamasında, hoşgörü ve karşılıklı benimsemenin bir aracı
olarak kültür yapılarının da imgesel bir
anlamı vardır. 24.464 m²’lik arazi üzerinde toplam 29.700 m²’lik inşaat alanına sahip olan Selçuklu Kongre Merkezi;
tek bir çatı altında farklı işlevlere atanmış
bağımsız kütlelerin bir arada ele alınması yaklaşımıyla, sosyal bütünleşme ve kültürün paylaşımının merkez olduğu bir
sinerjiden yararlanacak biçimde tasar-

lanmıştır. Selçuklu Kongre Merkezi’nde;
açık, yarı-açık ve kapalı fuaye mekanlarını paylaşan 2200 kişi kapasiteli amfi
formunda ve çok balkonlu kongre ve yine
amfi formunda 800 kişilik tiyatro salonu
ile kutlama ve çeşitli toplantıların gerçekleştirilebileceği, gerektiğinde birleşebilecek
üç bölümden oluşan toplam 1000 kişiye
ev sahipliği yapacak sokak kotunda yer
alan balo salonu, ana mekanları oluşturmaktadır. Ancak Merkez, sadece bu ana
mekanların faaliyette olduğu zamanlarla
kısıtlı olmayıp, restoran, cafeleri, tematik
dükkanları, cep sineması, atölyeleri ve
toplantı mekanları ile kentin yoğun olarak kullanılan buluşma ve cazibe noktası
olacaktır. Barındırdığı işleve bağlı olarak
farklılaşan yükseklikleriyle ana ve yan
fonksiyonlara atanan kütlelerin yanı sıra
9.500 m²’lik açık, 100 araçlık da kapalı
otopark alanı ayrılmıştır. Zemin altında

ayrıca fuayenin devamı, prova odaları ve
dekor depolarıyla birlikte mekanik hacimler yer almaktadır” dedi.
Altay konuşmasının son bölümünde
ise, “Kentin kültürel değerleriyle bütünleşen, sosyal rastlaşmalar ile bir araya gelmeye verilen önemi vurgulayan, toplumun
sanatsal ve kültürel yaşantısını, mirasını
simgeleyen bir kimlik taşıması hedeflenen
yapı, çağdaş mimarlığın şehrimizdeki öncülerinden olacaktır.” diye konuştu.
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SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN

1O OKULA
1O SPOR SALONU
Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay,
“Okullara yapacağımız spor
salonlarını öğrencilerimiz
kadar mahalle ve bölge
halkı da kullanabilecek.”

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesine 10 okula 10 spor
salonu kazandırılacak. Yapılacak spor salonlarıyla ilgili Dedeman
Otelde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürü Ömer Ersöz, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Koca ile daire müdürleri ve basın mensupları katıldı. Selçuklu’nun
son yıllarda önemli projelere ev sahipliği yaptığını belirten Selçuklu
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün sizlerle önemli bir spor
yaptırımını paylaşıyoruz. 10 okulumuza 10 yeni spor salonu projesi.
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PROJE

Yatırımın büyüklüğü
15-20 milyon lira
arasında olacağını
planlıyoruz. Bu rakam
spora yapılan
ciddi bir katkıdır.

Sayın Milli Eğitim Bakanımızın önderliğinde ‘Okullar Hayat Olsun projesi’nin
protokolünü imzalamıştık. Bu projeyle
okullar sadece öğrenciler tarafından değil,
mahalle halkı ve belediyeler tarafından da
aktif olarak kullanılabilecek. Bu projeyle
bizim hayata geçireceğimiz proje birebir
örtüşüyor. Bu okullara yapacağımız spor
salonlarını öğrencilerimiz kadar mahalle
ve bölge halkı da kullanabilecek. Ayrıca
yaz spor okullarında da bu salonları kullanacağız. Yatırımın büyüklüğünün 1520 milyon lira arasında olacağını planlıyoruz. Bu rakam spora yapılan ciddi bir
katkıdır. Spor salonu yapılacak okulları

seçerken fiziki şartları barındıran ve bölgesinde merkez olabilecek okullar seçildi.
Bu 10 spor salonundan 6’sı basketbol sahası, 4’ü ise hentbol sahası büyüklüğünde
olacak ve içinde soyunma odaları ve duş
gibi unsurları da barıdıracak” dedi.
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya
kazandırılan Selçuklu Spor Salonu’nun
bir çok ulusal müsabaka ve organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Koca, okul, öğrenciye öğretmen sayısı
bakımından Selçuklu’nun bir çok ilden
daha büyük olduğunu dile getirerek,
“Sadece akademik olarak değil sportif faaliyetlerde de ilçemiz önemli bir yere sahip. Bu
bağlamda belediyemizin büyük desteğini
görüyoruz. Bunun en bariz örneği ilçemizde ki okullara kazandırdıkları 610 adet
akıllı tahta. Her türlü sportif faaliyetimizde
de belediyemizi yanımızda görmekten mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz de, Konya’da kulüpleşme ve spor alt yapısıyla ilgili en büyük
desteği Selçuklu Belediyesi’nden aldıklarını ifade ederek, bu katkılarından dolayı Başkan İbrahim Altay’a teşekkür etti.
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BAKAN SUAT KILIÇ
4 SPOR SALONU’NUN
TOPLU AÇILIŞINI YAPTI
Selçuklu Belediyesi tarafından
yapılan “4 Spor Salonu” Gençlik
ve Spor Bakanı Suat kılıç tarafından toplu olarak hizmete açıldı.
Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan, 4 spor salonunun açılışı toplu olarak Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç
tarafından yapıldı. Açılışı yapılan salonlardan biri olan Yenikent Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış programına;
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Konya Milletvekilleri
Mustafa Kabakçı, Mustafa Akış, Harun Tüfekçi, İlhan Yerlikaya, Vali Aydın Nezih Doğan, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram
Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Karatay Belediye Başkanı
Mehmet Hançerli ve çok sayıda davetli katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç,
yatırımların ve projelerin kolay hayata geçirilmediğini ifade ederek,
“Konya’da gerçekten hizmet adına büyük
bir seferberlik görüyorum. Sayın Başbakanımız bu konuda Türkiye’nin önüne
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
döneminde bir yol haritası ortaya koydu.
Konya gerek büyükşehir gerek ilçe belediyeleriyle bu yol haritasına emsal, model
olmuştur. Bu yol haritasını en iyi takip
eden belediyelerimiz arasında Konya
önde gitmektedir. Sadece hizmet alanında
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değil spor ve gençliğe yönelik projeler konusunda da büyük bir seferberlik var. Buna
emek veren eller dert görmesin. Bunlar siyasi istikrar olmadan, ekonomik istikrar olmadan mümkün olmazdı. Biz millete hizmet için yola çıktık. Halka hizmeti Hakk’a
hizmeti düstur edindik. Halka hizmetkar
olunca Allah bereketini de veriyor. Bazıları
eskiden 1 temeli 4 defa atarken biz 4 temeli
bir defada atıyoruz” diye konuştu.
Açılışı yapılarak hizmete giren Yenikent Spor Salonu; 3 bin metrekare inşaat alanına sahip. Basketbol, voleybol
maçlarının yanı sıra hentbol maçları
saha ölçülerine de uygun olan tesiste,
350 metrekare alana sahip 2 adet fitnes
salonu bulunmaktadır.
Sancak Mahallesi Sancak Spor Salonu,
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bağlarbaşı Spor Salonu ve Hüsamettin Çelebi Mahallesi Şehit Rıdvan Adam Spor
Salonu 2 bin metrekare inşaat alanına
sahip tesisler olarak yapıldı. Basketbol,

voleybol ve hentbol maçları ölçülerine
uygun olarak düzenlenen salonlarda
120 metrekare alana sahip fitnes salonu da bulunuyor. Şehit Rıdvan Adam
Spor Salonunun zemini diğer salonlardan farklı olarak ahşap yerine pvc ile
kaplanarak çim hokeyi maçları oynanması için uygun hale getirildi.
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FOTOĞRAF: FADİMANA TANACI

KONYA’DA HİNDİSTANLI TARİKAT ŞEYHİ

SÖYLEMEZ

Söylemez’in esas adı Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’dir. Hindistan’ın Allahâbâd
şehrine bağlı Ahmed Pur Serame köyünde doğdu. Babasının adı Cevher
Ali’dir. Konya halkınca “Söylemez” diye bilinmektedir. Bununla birlikte
onunla ilgili hemen hiçbir arşiv kaydında lâkabı veya şöhreti Söylemez
olarak geçmemektedir. Sadece onun kurduğu tasavvuf yapısı, 1926 yılında yapılan tapu ve kadastro çalışmaları sırasında halkın şehadetine
dayanılarak “Söylemez Tekkesi” şeklinde kaydedilmiştir.

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

eyh Fazıl Hüseyin Efendi’ye Konyalılar’ın Söylemez Demesinin Sebebi: Söylentilere göre, Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, Hz. Peygamber’in “Allahu Teâlâ’ya ve
âhiret gününe iman eden kimse, hayır söylesin veyahut sussun” hadisini kendisine düstur edinip devamlı sustuğu ve hiç dünya kelâm konuşmadığı için halk ona Söylemez lakabını
vermiş, zamanla asıl ismi unutulmuştur. Onun tercih ettiği hayat tarzına uygun olarak hep
susmasının başka sebepleri de bulunmaktadır. Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, Türkiye şartları
dışında yetişmiş, Hint asıllı bir mutasavvıftır. Oysa Konya gibi Türkçe konuşulan bir muhitte yaşamaktadır. Kendisi Türkçe’yi bilmediğinden muhtemelen çevresindekilerle anlaşmada
zorluk çekmiş, bu nedenle hep susmuştur. Bunun için Konyalılar ona konuşmaz, susar anlamında “Söylemez” demişlerdir.
Hayatına Yönelik Bilgiler: Söylemez’in hayatı ile ilgili dönemin kaynaklarında bilgi bulunmamaktadır. Söylemez Zaviyesi olarak bilinen tasavvuf yapısı için hazırlanan vakfiyelerden
tespit edilebilmektedir. O, zahitçe yaşayan bir mutasavvıftır. Nitekim Konya’da şimdi Muhacir

Nitekim Konya’da
şimdi Muhacir
Pazarı olarak
bilinen mevkideki
Balık Hali’nin
doğusunda hâlen
ayakta bulunan
kümbet, Şeyh Fazıl
Hüseyin Efendi
tarafından kendisi
için daha hayatta
iken türbe olarak
bina ettirilmiştir.
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verdiği tarih (1847) vakfiyede verilen
bilgiye göre doğru kabul edilebilir.
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, 28 Şaban
1328/4 Eylül 1910’da Konya’da vefat
etmiş, sağlığında yaptırdığı türbeye
defnedilmiştir. Ölümü hakkında farklı rivayetler vardır. Kâzım Köroğlu
ile Konyalı’ya göre o, bir gece öldürülmüştür. Mezar kitâbesinde onun
katledildiğine dair herhangi bir işaret
bulunmamaktadır. Söylemez Zaviyesi ile ilgili bir vakıf kaydında tevliyetin
“Mûmâ ileyhin vefâtıyla mahlûl” yani
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin eceliyle
ölümü sonucu boşalmış olduğuna işaret edilmesi, Köroğlu ile Konyalı’nın
verdiği bilginin doğru olmadığını gös-

termektedir. Onların söyledikleri gibi
öldürülmüş olsaydı vakıf defterine
“maktûlen” vefat ettiği yazılırdı.
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, Hindistan
doğumlu olmakla birlikte atalarının ırken
Arap oldukları, oraya sonradan gidip yerleştikleri anlaşılmaktadır. Nitekim kendisine ait ikinci vakfiyede soyunun “Osman Zinnureyn” ile “İmâm-ı Hazret-i
Zeynelâbidîn” sülâlesinden geldiği
kayıtlıdır. Hindistan Müslümanları arasında Arap asıllı ve Hz. Peygamber’in
soyundan gelenlerin bulunduğu bilinmektedir. Şu halde Hindistan’daki birçok
aile gibi Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin
sülâlesi de buraya Arabistan taraflarından sonradan gelmiştir.

Pazarı olarak bilinen mevkideki Balık
Hali’nin doğusunda hâlen ayakta bulunan kümbet, Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi
tarafından kendisi için daha hayatta iken
türbe olarak bina ettirilmiştir. O, içinde
kabir çukuru bulunan bu türbede hayatını geçirmiştir. Türbenin hemen yan
tarafına kendisinin zaviye olarak yaptırdığı iki ev ile daha sonra Abdurrahman
Nureddin Paşa’nın bu zaviyeye vakfettiği
Söylemez Konağı’nı kullanma imkânı
olmasına rağmen yukarıda zikredilen
küçük türbede yaşamayı tercih etmiştir.
Bu durum, onun takva derecesini göstermesi bakımından önemlidir.
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin
Hindistan’dan Osmanlı Ülkesi’ne hangi
tarihte geldiği tam olarak belli değildir.
V. Sabri Uyar’a göre o, hac farizasını yapıp Anadolu’ya gelmiş, önce İstanbul’a
sonra Akseki’ye gitmiş, burada müftülük yapan Şatırzade Tahir Efendi’nin
yanında sekiz ay kalmıştır. Akseki’den
Karaman’a gelip bu şehirde bir süre
ikamet etmiş, 1847’de Konya’ya gelip İplikçi Medresesi’ne misafir olmuş
ve bu şehre yerleşmeye karar vermiştir. 1894 tarihli vakfiyede “müddet-i
medîdeden beri Konya havâlisinde
ve nefs-i Konya’da ikamet itmekte”
olduğuna işaret edildiğine bakılırsa o, birinci vakfiyenin düzenlendiği
1887’den çok önce Anadolu’ya gelmiş,
değişik yerlerde bir süre kaldıktan sonra Konya şehrine yerleşmiştir. V. Sabri
Uyar’ın onun Konya’ya geldiğine dair
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Mezhep ve Meşrebi: Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin mezhebi Hanefî, tarikatı ise Konya’ya ilk geldiğinde Çiştiye idi.
Daha sonra şeyhliğini yaptığı Çiştiye’ye
en yakın kabul edilebilecek olan Nakşbendiye ile Kadiriye’ye de intisap ettiği
ve bu tarikatların şeyhliğini yürüttüğü
vakıf kayıtlarından anlaşılmaktadır. Anlatılanlar, onun iyi bir medrese tahsili
yaptığını ve tasavvuf terbiyesi aldığını
göstermektedir. Türkiye’ye geldiğinde
ilmiye sınıfı ile buluşup görüşmesi ile
tasavvufî faaliyetlerde bulunması, onun
söylenen şekilde bir kültür yapısına
sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Bundan başka Çiştiye, Nakşbendiye
ve Kadiriye tarikatları ile ilgisi de onun
medreseli olduğuna işaret kabul edilebilir. Çünkü onun Osmanlı topraklarına
geldiği sırada Nakşbendiyenin özellikle
Halidiye koluna şeyh olarak atanacaklarda medresede okumuş, zahiri ilimlerde belli bir seviyeye ulaşmış olma
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şartı aranıyordu. XIX. yüzyıl sonlarıyla
XX. yüzyıl başlarında Konya’da birçok
Nakşbendiye-i Halidiye Tekkesi’nin
varlığı; Söylemez’in de bu şehirde zaviye bina ettirip Nakşbendiye Tarikatı’nı
neşirde bulunduğuna bakılırsa, o da
Nakşbendiye’nin Halidiye koluna müntesip idi. Diğer taraftan Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin Hint asıllı biri olarak
Çiştiye halifesi sıfatıyla tekke açması,
onun Hindistan’da köklü bir tasavvuf
terbiyesi aldığına da işaret eder. Hindistan, XIII. yüzyıldan beri Sünni tarikatların yayıldığı ve çok sayıda mutasavvıfın bu kültür ortamında yetişdiği yer
olarak bilinmektedir. Nitekim Osmanlı
Devleti’nde XIX. yüzyılda hızla yayılan
Nakşbendiye-i Halidiye’nin kurucusu
Mevlâna Halid-i Bağdadî’ye de tasavvuf
terbiyesi Hindistan’da verilmiştir.
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, şu halde iyi
bir medrese tahsilinden sonra tasavvuf
terbiyesi almış, daha Hindistan’da iken
Çiştiye’yi Anadolu’da yaymak üzere
görevlendirilmiştir. O, kendisi için en
uygun yer olarak Konya’yı görmüş; burada bir zaviye inşa ettirerek faaliyete
başlamıştır. Konya’ya geldikten sonra
kendisine Nakşbendiye ve Kadiriye
şeyhlikleri de verilmiştir.
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, güzel sanatlara olan ilgisiyle de tanınmaktadır. O,
özellikle hat sanatında üstat seviyesindeydi. V. Sabri Uyar, onu bu yönünden

dolayı hattatlar arasında gösterip hayatına dair bilgi vermiştir. Uyar’a göre
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, gayet güzel
sülüs, nesih ve talik yazı yazardı. Bazı
risaleleri bizzat yazdığını ve ona ait 28
sayfalık bir Tarikatnâme ile 11 sayfalık
bir Farsça Silsilenâme’nin 1940’larda
Pirebi Mahallesi’nde oturan Hasan
Dede adlı bir ihtiyarın elinde gördüğüne Uyar işaret etmektedir.
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin
Hindistan’daki her Müslüman ilim adamı gibi Urduca’nın yanında İngilizce ve
Arapça’yı bilmiş olması gerekir. Uyar,
onun Farsça bir Silsilenâme yazdığına
işaret etmektedir. Öyle ise Farsça’yı da
okuyup yazacak kadar biliyordu.
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin ilmî seviyesini tespit etmek oldukça güçtür. Çünkü bu hususta kendisini yakından tanıyanlardan bize kadar gelmiş herhangi
bir bilgi bulunmamaktadır. Köroğlu’nun
duyduklarına bakılırsa, Söylemez’in telif
bir eseri mevcuttu. Şeyh Efendi’ye bir
eseri olup olmadığı sorulunca, rafta duran Urdu dili ile yazılmış küçük bir kitabı indirip gösterirmiş. Urduca’yı bilen
bulunmadığı için kitabın adı ve konusu
tespit edilememiş. Bu kitabın şu anda
nerede olduğu bilinmemektedir.
Söylemez’in şairliği de vardır. V. Sabri
Uyar, üç sayfalık bir kasidesini gördüğünü yazmaktadır. Bunun da nerede
bulunduğu tespit edilememiştir.
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MİCROSOFT, AÇIK AKADEMİ
İLE ANADOLU’DA YAZILIM
SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYOR
Microsoft Türkiye’nin öncülüğünde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın katkıları
ve Garanti Bankası’nın desteği
ile başlatılan ücretsiz uygulama
geliştirme okulu Açık Akademi,
uygulama yazılımları geliştirmek isteyen Anadolulu gençleri bekliyor. Girişimci ekonomisi
oluşturulmasına öncülük edecek
bu kurumsal sosyal sorumluluk
projesi, Anadolu’nun gençlerine
milyarlarca dolarlık uygulama
pazarının kapılarını aralıyor.
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ilişimde ilerlemenin ilk koşulunun özgün yazılımlar ve üretken yazılımcılar olduğuna inanan Microsoft Türkiye uzun
zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı Açık Akademi projesini,
Garanti Bankası’nın desteği ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirdi. İnternet üzerinden herkese açık
ve ücretsiz uygulama yazılımları geliştirme okulu olan Açık Akademi,
Anadolu’nun gençlerini uygulama geliştirici olmaya davet ediyor.

PROJE
büyük gelişme gösterdi. Bugüne kadar kat
ettiğimiz gelişmeler sevindirici ancak daha
çok yolumuz var bunu biliyoruz. 2023 yılında bu pazarın büyüklüğünü 160 milyar
dolara çıkarmak istiyoruz. Bu sıçramanın
yapılması için ise Türkiye’de yazılım ve bilişim hizmetlerinin hızla ve sağlıklı bir şekilde büyümesi lazım. İşte bunun sağlanması
için, sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değil hükümet
olarak tüm yerli ve yabancı girişimcilerimizin destekçisiyiz” dedi.

Hedef, sosyal medyayı
en çok tüketen ülkeyi
en çok üreten ülkeye
dönüştürmek

Bu proje, Anadolu’da yazılım ekonomisinin oluşturulması ve gelişmiş bir
girişimci ekonomisinin kurulmasını
sağlayacak.Üç farklı eğitim seviyesinin bulunduğu Açık Akademi’den,
hem uygulama ve/veya yazılım geliştirmeye başlamak isteyenler, hem de
profesyonel anlamda uygulama geliştiren profesyoneller faydalanabiliyor.
Anadolu’da pek çok farklı kademeden
işgücünün oluşturulmasına katkı sağlayacak olan Açık Akademi katılımcılarına kendilerini geliştirebilecekleri
bir fırsat penceresi sunuyor.
Açık Akademi projesinin tanıtımı amacıyla İstanbul’da düzenlenen toplantıda
konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “Türkiye
son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde

Microsoft Türkiye’nin eğitim ve girişimcilik alanında birçok sosyal sorumluluk
projesi yürüttüğüne dikkat çeken Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, “Ülkemizin gelişme kaydedebilmesi
ve bilgi toplumuna dönüşebilmesi için tüm
çabamızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Anadolu’nun tüm gençlerini milyarlarca
dolarlık uygulama pazarından pay alabilmeleri için uygulama yazılımları geliştirmeyi öğrenebilecekleri Açık Akademi’ye davet
ediyoruz. Bu yenilikçi kurumsal sosyal sorumluluk projemiz ile Türkiye’nin girişimci
ekonomisine katkı sağlayacağız. Amacımız
gençlere uygulama pazarında kendilerine
yer edinmeleri için yeterlilik kazandırmak.
Yeterliliği yetkinliğe dönüştürmek için onların kendi çabası gerekiyor. Hedefimiz,
sosyal medyayı en fazla tüketen toplum
olan Türkiye’yi, sosyal medyada en çok
üreten topluma dönüştürmek. Türkiye’de
en fazla potansiyel girişimcinin bir arada
bulunacağı bu eğitim portalı ile ülkemizin
2023 hedeflerine biraz daha yaklaşacağına inanıyorum. Bu projemizde bizi yal-

nız bırakmayan Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’na ve desteği için
Garanti Bankası’na teşekkür ederim” dedi.
Türkiye, cep telefonu ve internet kullanım rakamlarına göre dünyanın 6’ıncı
büyük dijital toplumu. Sosyal medyayı
en hızlı benimseyen ülkeler arasında
da ilk sıralarda yer alıyor. Buna rağmen,
Türkiye’nin Dünya Bilişim Pazarı’ndaki
payı binde 8 ile sınırlı. Uygulama pazarı
rakamları içerisinde ise Türkiye’nin yeri
çok gerilerde. Açık Akademi ülkemizin
ihtiyaç duyduğu uygulama geliştirici
sayısını artırmak ve uygulama pazarını
geliştirerek gençlerimizin istihdamına
destek olmak için yaratıldı.
Açık Akademi’de eğitim alanlar Anadolulu gençler Microsoft’un milyonlara hitap
eden platformlarına yönelik uygulama ve
yazılımgeliştirebilecek.Seviyeleribaşarıyla
tamamlayan öğrenciler ise katılım belgesi
almaya hak kazanacak. Açık Akademi’den
mezun olan kullanıcılar geliştirdikleri uygulamaları Windows Phone, Windows 8
ve Windows Azure uygulamalarının yer
aldığı Marketplace platformları üzerinden
satabilme imkânı bulacak.
Konu ile ilgili www.microsoft.com adresinden bilgi edinebilirsiniz.
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KONYASPOR’UMUZA
DESTEK…
“SMS kampanyası Konya’nın
takımımıza ilgisini ortaya koyacak”
Konyaspor klubü, maddi katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘SMS Kampanyası’ ile ilgili
bilgi vermek üzere bir basın toplantısı düzenledi.
Basın Sözcüsü Güven Öten, “Konyaspor’umuzun içerisinde
bulunduğu maddi sıkıntıyı bir nebze de olsa çözmek adına
başlattıkları kampanyaya ilginin Konya şehrinin Konyaspor
konusundaki duyarlılığını ortaya koyacağını” söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana
maddi sorunların çözümü noktasında
çalışmalar yaptıklarını bunlardan forma kampanyasını hayata geçirdiklerini
belirten Basın Sözcüsü Güven Öten,
“Forma kampanyası ile ilköğretim çağındaki çocuklarımıza hem Konyaspor
sevgisini aşılamak hem de kulübümüze
maddi katkı elde etmeyi hedeflemiştik. Bu
kampanyada rakam 8 ila 10 bin arasında
kaldı. İlgi beklediğimizin altında olmasına
rağmen Konyaspor konusunda duyarlılık
gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Konyaspor’umuza maddi destek konusunda uzun zamandır çalıştıkları SMS
Kampanyasını da zorlu mücadeleden
sonra hayata geçirdiklerini sözlerine
ekleyen Basın Sözcüsü Güven Öten,
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“Kolay olmadı. Yaklaşık 1 ay boyunca
gerekli izinler ve çalışmalar konusunda
uzun uğraşlar verildi. Ve bugün itibariyle SMS Kampanyası hayata geçmiş
durumda. Bu kampanya konusunda her
kesimden bir talep gelmişti.
Şimdi Konyaspor’luyum diyen herkesin bu
düşüncesinde samimi olduklarını kampanyamıza katkı sağlayarak gösterme fırsatı
var. Herkes cep telefonlarından Konyaspor
yazarak 7979’a gönderdiklerinde kendilerine onay mesajı gelecek. Bu mesajı cevapladıkları an Konyaspor’umuza maddi destek
konusunda katkı sağlamış olacaklar. Her
maç karşılığında ayrıca taraftarlarımıza
kale arkası bileti hediye edilecek. Burada
önemli olan hediye bilet değil tabiki de kulübümüze maddi destek olunması. Bu kam-

panya ile Konyaspor’luyum diyen herkesin
Konyaspor’umuza destek vermesi ve çorbada tuzunun olması amaçlanmakta. Herkes
konuşuyor ve iş destek vermeye gelince çok
az yardımcı olunuyor. SMS kampanyası
kişinin ‘Bende Konyaspor’a destek verdim’
diyebileceği bir kampanya. Rakam kesinlikle küçümsenmemeli. Önümüzde böyle
bir kampanya ile ciddi rakamlar toplayan
Sivasspor başta olmak üzere kulüp örnekleri
var. Konya’nın Konyaspor’a olan duyarlılığını bu kampanyaya göstereceği destek ile
daha yakından görmüş olacağız. Kampanya ile ilgili her hafta rakamları kamuoyu ile
paylaşacağız. Tuttuğu takım ne olursa olsun
nüfus kağıdında Konya yazan herkesi bu
kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Beklentilerimiz yüksek” dedi.
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TÜRKİYE

KONYA’NIN BÜYÜYEN
ŞİRKETLERİ İLE BULUŞTU
Microsoft Türkiye, Türk ekonomisinin lokomotifi KOBİ’leri bilişim teknolojilerinin iş sonuçlarına katkısı ve rekabet avantajı elde etme konusunda bilgilendirmek üzere düzenlediği “Gelecekle Buluşma” seminerlerine devam ediyor. Seminerlerin üçüncüsü için Konya’yı ziyaret eden
Microsoft Türkiye yöneticileri, Konya Kalkınma Odası Yöneticileri ve
Konya Ticaret Odası üyeleriyle de bir araya geldi.
icrosoft Türkiye, ülke ekonomimizin lokomotifi konumunda olan KOBİ’lerin
bilişim teknolojileri ile uluslararası
alanda rekabet güçlerini nasıl artırabileceği yönünde bilgilendirmek üzere
düzenlediği “Gelecekle Buluşma”
seminerlerinin üçüncüsünü Konya’da
gerçekleştirdi. Konya Ticaret Odası
üyelerini bilişim teknolojileri alanında bilgilendirmek ve gelişme çabalarına yönelik destek vermek üzere Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen
seminerin açılışını Microsoft Türkiye
Genel Müdürü Tamer Özmen yaptı.
Bilişim teknolojilerinin Türkiye’de
ve dünyada şirketlere sağladığı
katma değer örneklerine ilişkin
Microsoft’un tecrübelerinin aktarıldığı seminerde, bilgi teknolojileri
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alanında günümüzde yaşanan yeni
gelişmeler ve önümüzdeki dönemde
karşımıza çıkacaklar konusunda görüşler paylaşıldı. Büyümekte olan şirket sahiplerine teknolojinin, firmalarını
yönetmelerinde kendilerine nasıl yardımcı olabileceğinin örneklerle anlatıldığı etkinlikte, teknoloji yatırımlarıyla
maliyetlerin nasıl azaltılabileceğine
ilişkin bilgiler de verildi. Yasal olmayan
yazılım kullanımının yaratacağı güvenlik açığı ile şirketlere vereceği zararlar
konusunda bilgilendirmenin yapıldığı
seminerde korsan yazılımın ülke ve
yerel ekonomilere verdiği zarara da
dikkat çekildi. “Gelecekle Buluşma”
seminerinde ayrıca Konyalı ihracatçılara ABD’de çıkan yeni haksız rekabeti
önleme yasası UCA’nın getirdiği yükümlülükler hakkında bilgi verildi.

EĞİTİM

Seminerin açılışında konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer
Özmen, “Microsoft Türkiye olarak ülke
ekonomimizin lokomotifi konumundaki KOBİ’lerimize bilgi teknolojileri
alanında ihtiyaç duydukları bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam
ediyoruz. Bu yıl Anadolu’da seçtiğimiz
belirli bölgelerdeki büyümekte olan şirketleri yerinde ziyaret ediyor, bir taraftan bu büyüme süreci için ihtiyaçlarını
tespit ediyor bir taraftan da bu konuda
onları bilinçlendiriyor ve danışmanlık
hizmeti sağlıyoruz. “Gelecekle Buluşma” seminerlerimizin 2012 yılındaki
ilk toplantısını 32 binin üzerinde kuruma ev sahipliği yapan, hızla ve başarıyla büyüyen şirketleri ile Türkiye’ye model teşkil eden Konya’da gerçekleştirmek
istedik. Yıl içinde Anadolu’da büyümeyi
hedefleyen tüm şirketler ile buluşmaya
devam edeceğiz” dedi.

Anadolu’daki
KOBİ’lerimizin faaliyet
gösterdikleri şehirlere
yaptığımız ziyaretler
ile düzenlediğimiz
bilgilendirme amaçlı
“Gelecekle Buluşma”
seminerlerinde
büyümekte olan
şirketlere bilgi
teknolojileri alanında
gerekli olan bilgi ve
donanımı kazandırmayı
amaçlıyoruz.

Konyalı girişimci gençleri çok
kısa bir süre önce hayata geçirilmiş olan online yazılım eğitim portalı Açık Akademi’ye
kayıt olmaları için davet eden
Tamer Özmen, Konya’dan uygulama geliştirme konusunda
dünya çapında başarı elde edebilecek girişimcilerin çıkacağına inandığını belirtti.
Büyümekte olan şirketlerin kendi potansiyellerini ve çevrelerindeki fırsatları iyi analiz edebilmeleri için kullanılabilecek
araçların anlatıldığı Konya’daki
seminerde, birlikte çalışma ve
yeni iletişim yöntemleri ile müşteri ilişkileri yönetimi çözümlerinin yanı sıra geleceğin teknoloji deneyimleri de tanıtıldı.
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REKLAMCILIK
KONU: SEYCAN ÇAKIR

İLAN-I TİCARET
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E
İSTANBUL TİCARİ HAYATI
Reklamcılık tüketicilere her ürünü tanıtıp
kendi özgür iradeleri ile karar vermeleri
gereğini vurgular. Türkçe sözlükte reklamın anlamı: Bir şeyi halka tanıtmak,
beğendirmek ve böylelikle sürümünü
sağlamak için denenen her türlü yoldur.

İktisat terim-

Reklamcılığın izlerine ilk
leri sözlüğünde reklaolarak Orta Çağ’da rastlanmın anlamı: Tüketicilerin
maktadır. Toplumsal ve ekozevk ve tercihlerini etkileyerek
nomik, ticari gelişmelerin
kendi malına yönelik istemi
doğurduğu bir olgu olarak
arttırmak amacı ile firmanın
karşımıza çıkar reklam, üreyaptığı satış arttırıcı etkinticinin tüketiciye bir hitap,
liklerden biri.
tanıtım unsuru olarak ihtiyaç
duyulan bir araç olmuştur. Pek çok
araştırmacıya göre o dönemde pazarda
malını satabilme endişesi sonucu ortaya çıkan reklam, günümüz koşullarının oluşturduğu pazarda
firmaların satışın yanı sıra imaj ve marka bilinirliğini arttırmak adına yapılan en akılcı ticari politika
olmuştur. Ticaret hayatının gelişip çeşitlenmesinin
yanı sıra, hızla gelişen iletişim teknolojileri de reklamcılığı günümüzdeki haline gelene dek pek çok
evrede olgunlaştırmıştır.

56 KONYAVİZYON/ŞUBAT 2012

REKLAMCILIK
Bugün sokakta, iş yerimizde ve hatta evimizin her köşesinde
günümüz reklamcılığın izlerini görmemiz mümkün. Metropollerde ki ışıklı tabelalarda, görsel yayınlarda, dev ekranlarda ilgi ile
izlediğimiz kısa filmler bizimle bütünleşmiş hayatımızdan kesitler
sunmakta. Kısacası günlük hayatımızda bizlere pek çok seçenek sunan, kimi zaman yönlendiren ve belki de hayat standardımızı yükseltmek adına bizi kamçılayan, ticaret hayatının dinamosu haline
gelmiş dev bir sektör reklam.
Türkiye ticaretinin ve ekonomisinin kalbi olan İstanbul’da hızla
değişen ve gelişen ticaret hayatı yansımalarını ilk etapta reklamlarda hissettirir. Ve bu gelişmeler ülke geneline buradan pompalanır.
İstanbul’un ticaret hayatındaki öncülüğü her dönem belirleyici olmuştur, İstanbul Ticaret Odası’nın hazırlamış olduğu Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e süre gelen reklamların yer aldığı İlan-ı Ticaret eseri
de dönemin ticari ve kültürel hayatına ışık tutmakta. İlan-ı TicaretResimli İlanlar Perspektifinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul
Ticari Hayatı eseri ile dönemin ticari ve sosyal hayatı reklam görselleri ve metinleri ile karşımızda. Eseri hazırlayanlar: Arş. Gör. Arif
Kolay, Dündar Hazal, Burkay Durak, Murat Arslan.
İTO’nun hazırlamış olduğu bu araştırmalar yayını, Osmanlı’nın
ticaret hayatının durumunu, kültürel ve sosyal hayatına dair izlenimlerinin yanı sıra dönemin ekonomik gelişmişlik düzeyini net
bir şekilde gözlemlememizi sağlıyor. İlk olarak Osmanlı basınında
seri ilanlar şeklinde yer alan ticari reklamların görsellerini bu kitapta
takip ederek gittikçe nasıl şekillendiğini, resimlendiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda dönemin büyük markalarının bu pazara girme
çabası ile hazırladığı reklamlar da İstanbul’un o dönemde de nasıl
bir cazibe merkezi olduğunu gözler önüne sermekte. Bunu aşağıda
verdiğim örneklerde daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Opel Otomobilleri

2-4-5 Kişilik. Daima yolda
otomobiller mevcuttur.
Sağ otomobilin altı: Dört
kişilik limuzin
Sol üst: İki kişilik açık araç
Opel satın alınız senelerce
kullanırsınız ve muhakkak
memnun olursunuz. Opel
ucuzdur, Opel şıktır, Opel
sağlamdır, Opel İdealdir,
Opel teneke işi değildir.
Türkiye Vekili: İstanbul’da
Galata’da Selanik Bankası
Karşısında Bahtiyar Hanı’nda
Doktor F. Kebhard
Servet-i Fünun, 29 ekim
1925 / İTO İlan-ı Ticaret
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A.Vefa Müessesesi: Ford Otomobil ve
Kamyonları- Fordson Traktörleri
Ford kamyon ve otomobilleri en mükemmel ve elverişli ve
en idareli nakliye vasıtalarıdır. Fordson traktörü çiftliğin temelidir. Dünyanın en mükemmel hafriye ve ziraiye aletleri
Jon Dere mamulatıdır. Yegane acentesi ve satış mahalli:
Köprübaşı’nda Eminönü Meydanı’nda Telefon: İstanbul
2591 - Telgraf Adresi: İstanbul Traktör - Servet-i Fünun,
1 Ekim 1925 / İTO İlan-ı Ticaret
“Ünlü bir marka daha ürünleri için müşterilerini arıyor. Resimse nerede olunduğunu tüm çarpıcılığıyla göstermesi açısından
dikkate değer. Yeni kullanılmaya başlayan traktör henüz çok
yaygın değil anlaşılan. Daha geleneksel ve ilkel tarım araçları
hala göz ardı edilemeyecek bir seçenek…” Mario Levi

Eserde reklamlar Mario Levi’nin yorumları ile renklenmiş ve yine adreslere dikkat edecek olursak ‘İstanbul kazan ben kepçe’ deyimi öncesi yıllar olduğunu anlamak zor değil. Kalpakçı reklamı gibi pek çok
yok olan mesleklerin reklamlarının yanında, Moda
Salonları - Ticaret-i Hariciye Şirketinden eczane
reklamları ve zayıflama ilaçlarına kadar geniş bir reklam yelpazesinin örneklerini kitapta bulabilirsiniz.

Eau Djidjim: ‘Cicim Suyu…Osmanlı
mamulatıdır. Bir kere istimal etmek letafetinin
derecesini gösterir.’ Şehbal, 28 Kasım 1910
Ayvori Sabunu
Kullanınız!
Suya düşerse batmaz:
“…Yalnız Ayvori Sabunu muzafferen su
üzerinde yüzüyordu”
Şehbal, 14 Eylül 1909

Beyaz ve parlak dişler:
Çirkin simalara hüsn
(güzellik) verir…
Diken, 20 Mart 1919
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Bu örneklerden de gördüğümüz gibi kadın
her dönem potansiyel bir müşteri olarak
görülmüş ve markaların sadece günümüzde değil eskiden de doğru tüketiciye hitap
edebildiğini ortaya koymuştur. Oldukça
renkli ve keyifle okunan bir kaynak yayın
İlan-ı Ticaret, eser de ticaret hayatının kat
ettiği yolun yanı sıra toplum olarak kültürel
anlamda nasıl bir gelişim ve değişim kaydettiğimizi göstermekte. İstanbul Ticaret
Odasına bu kaynak eseri gelecek nesillere
kazandırdığı için teşekkür ediyoruz.
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KONU: BEKİR ŞAHİN • SERDAR CEYLAN

KONYA’NIN EN ESKİ MAHALLELERİNDEN BİRİ:

FERHUNİYE MAHALLESİ

Konya’nın en eski mahallelerindendir. Selçuklu ilçesine bağlıdır. Devri Cedit mahallesi,
Tarla mahallesi, Yenişehir mahallesi ve Alâeddin bulvarı ile çevrilidir. Halk arasında Yıkık
mahalle olarak da bilinirdi. Mahallenin en eski adının Sakahane mahallesi olduğu tahmin
edilmektedir. 1966-67 yıllarında mahallenin büyük bir kısmı belediye tarafından fuar alanı
için kamulaştırılmıştır. Alâeddin bulvarında 1960 yıllarda yapılan Konya Adliyesi ise 2007
yılında yıkılarak Karatay ilçesindeki yeni binasına taşınmıştır. Deniz seviyesinden 1024 metre yüksektedir. Coğrafi konumu 37.876030 enlem ve 32.490108 boylamlar arasındadır.
ahallenin en önemli yapılarından biri Beşarebey Mescididir.
Kitabesine göre 1219 yılında I.Keykâvus İbn Keyhüsrev’in
hükümdarlığı zamanında Ahurbeyi Zeynü’d-din Beşare tarafından yapılmıştır. Ayrıca Hacıkaymak mecscidi, Şazibey Ak Camii,
Şifahane ( Sakahane) Mescidi ve Süt Tekkesi Mescidi mahallede bulunan diğer ibadethanelerdir. Kanuni dönemi İl Yazıcı Defterleri’ne
göre mahalle o devirde on iki nefer ve sekiz haneden oluşmaktadır.
III. Murat zamanı 992/1584 yılı tahrir defterlerinde mahallenin mükellef sayısı 35 olarak gösterilmiştir.
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11 adet çeşme ve bir adet de şadırvan
bulunmaktadır. Tescil edilerek koruma
altına alınan üç sivil mimarlık örneği
de bulunmaktadır. Şu an Bosna-Hersek
Fahri Konsolosluğu olarak kullanılan
Abdullah Dede evi, Yazarlar Birliği
olarak kullanılan ve Yazarlar Birliği Evi
olarak tescil edilen Marangoz Kara
Rıza’nın evi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Mehter Takımı Bando şefliği tarafından
kullanılan Süt Tekkesi’nin hariciyesi
olan ev. Mahallede günümüze ulaşan
tarihi-mimari eserlerden biri de halk
arasında Süt tekkesi olarak bilinen Keykavus Kızı Türbesi’dir. Bu türbe Başara Bey Mescidi’nin yakınındadır. II.
Keykavus’un kızı Hand Fatma Hatun,
adı ve ölüm yılını tespit edemediğimiz
annesi için türbe olarak yaptırmıştır.

Bu türbe vakfiyelerde, vakıf tedavül kayıtlarında ve arşiv vesikalarında Ferhuniye, Hatuniye, Keykavus Kızı, Hand
Fatma Hatun, Fatma Hatun Türbesi
şekillerinde adlandırılmaktadır. Türbe
yapılan yer meşhur Selçuk Müneccimi
Esirü’d-din’in evidir.
Sonradan yılan; Emek Sineması, Belediye Lojmanları, Altunel Sitesi geçmişte
bu mahallenin önemli mekânları idi.
Mahallenin büyük bir bölümünü yeniden düzenlenerek açılan Konya Kültür
Parkı kaplamaktadır. Eski Fuar alanı
olan bu arazi Dede Bahçesi ve yeni yapılan Konya İl Halk Kütüphanesi ve
637/1239 tarihli Tacül Vezir Türbe ve
Zaviyesini de içine almaktadır.
Konyalı, bu mahalleye ve türbeye niçin
Ferhuniye denildiğinin anlaşılamadığını ifade etmektedir. Bir arşiv kaydında
Ferhunde’nin Fatma Hatun’un bir vasfı
veyahut başka bir adı gibi gösterildiğini,
H.992-m.1584 yılında yapılan Konya
yazımında ve h.970 m.1562 tarihli bir
Konya Şer’i Sicili’nde de bu mahalle-

nin adının Ferhuniye Mahallesi olarak
geçmekte olduğunu ve 21 erkek ve mükellef bulunduğu yazılı olduğunu belirtmektedir. KONYALI’nın bu konudaki
görüşlerini Hurufat defterlerindeki belgeler de doğrulamaktadır. Mahalle adının ‘Ferhunde’ kelimesinin halk ağzında
Ferhuniyye olduğu kanaati hâkimdir.
BİBLİYOGRAFYA
KHD (1178/1764),1/12b
KŞS,(1102/1691), 36/35
Konyalı, Konya Tarihi (2007), s.184.
M.Ali Uz, Bekir Şahin “Şer’iye Sicillerinde 16. ve 19. Yüzyıllar
Arasında Konya’da Mahallelerde Adları”, Yeni İpek Yolu / Özel
Sayı VII, Aralık 2004, 35-51
Kaynak Kişiler: Mustafa BÜYÜKSELÇUK ( 1906, Süt Tekkesinin mütevellisi olan, Tekkeciler sülalesinden) 11/02/2001 tarihinde yapılan görüşme.
Ali USLU (Mahalle Muhtarı, 1942) 18/03/2011 tarihinde yapılan görüşme.
Mustafa Özçelik, 1937 04/05/2011 tarihinde yapılan görüşme
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ÖDÜLLERİ
TOPLADI
KTO, KSO, KTB ve Vergi Dairesi Başkanlığı ortak Ekonomi Ödülleri verdi

KONYA ŞEKER
1 NUMARA

Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi
Odası, Konya Ticaret Borsası ve Vergi
Dairesi Başkanlığı’nın bu yıl “Birlikte
Konyayız” sloganı ile ilk kez ortaklaşa olarak düzenledikleri “Ekonomi Ödülleri 2011” ödül töreninde,
Konya’nın iş dünyası alanında dağıtılan ödüller sıralamasında Konya Şeker
en çok vergi ödeyen kurum, İstanbul
Sanayi Odası’nın ilk 500’deki en büyük
sanayi devi ve en çok ihracat yaparak
ülkesine en çok döviz kazandıran kurumlar gibi önemli dallarda ödül aldı.
Bilindiği üzere, Konya Şeker vergi sıralamasında ödediği vergi ile ilk 100
firma içinde 86.sırada yer alan bir
kurum olmakla birlikte, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl düzenlediği “İlk
500 Sanayi Devi” sıralamasında da
ilk 50 içerisinde 34. sırada yer alarak
Konya’nın tek şirketi olma ünvanını taşırken, yine son yıllarda gerçekleştirdiği ihracatla da en çok ihracat yapan ilk
5 firma içerisinde 3. sırada kendisine
yer bulmuş bir şirket olma özelliği taşıyor. Konya Şeker bununla da kalmayıp
yine bölgesinde Ticaret Borsası’na en
çok tescil yaptıran şirketler sıralamasında ilk sıralarda bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tica-
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ret Bakanı Zafer Çağlayan ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yoğun kış şartları ve
tipi nedeniyle katılamadığı ödül törenine, Vali Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Konya Milletvekilleri Mustafa Kabakçı, Mustafa Başoğlu, Cem Zorlu, Kerim Özkul, Pankobirlik Genel Başkanı
Recep Konuk, Üniversite Rektörleri,
oda başkanları, sivil toplum örgütleri
temsilcileri ile ödül alacak kurumların
yöneticileri katıldı.
Rixsos Otel’de gerçekleştirilen ve katılımın çok yoğun olduğu ödül töreninde,
Vali Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK
Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, ev sahipleri adına Konya Ticaret
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya
Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret Borsası Başkanı

M. Uğur Kaleli ile Vergi Dairesi Başkanı
Sıtkı Aksöz birer konuşma yaparken,
Konya Şeker’in ödüllerini ise Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk aldı.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, gecenin ilk ödülünü AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’nın
elinden alırken, ödülü Konya halkı ile
birlikte çalışanlar, üreticiler ve yöneticiler adına aldıklarını belirterek şunları
söyledi; “Konya Şeker, sizlerin desteği ve
bizlerin de gayreti ile birlikte büyüyor. Konya Şeker’in büyümesi yatırımlarıyla daha
da bir anlam kazanıyor. Bu yıl itibariyle
Konya Şeker, 1 milyar dolarlık bir yatırımı gerçekleştirmiş olacak. Bu yatırımları
ve hizmetleri sizlerle birlikte yaptığımıza
inanıyorum. Konya Şeker büyümesinin
yanında, ülkesine ve bölgesine kazandırdığı katma değeri de yine bölgesinin insanlarıyla paylaşıyor. Konya Şeker, yatırım
yapmakla kalmıyor, devletinin hazinesine, ülkesinin ekonomisine, ortaklarına ve
üreticilerine katma değer sağlıyor. Yani,
üreticiye destek, hazinesine vergi, ülkesine
ise katma değer üretiyor” dedi.
Ödül töreninde Pankobirlik Genel
Başkanı Recep Konuk’a katılımcıların büyük ilgi gösterdiği gözlenirken,
ödül sırasında pek çok katılımcı başkan
Konuk’la görüşerek, Konya Şeker’deki
başarıyı kutladılar, hem de ülkemize
sağladığı katma değerin yarattığı aş ve iş
imkanlarından dolayı teşekkür ettiler.
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THY’NİN TERCİHİ,
ANEMON KONYA
“Üstün Hizmet” sloganı ile 10 Aralık 2011 tarihinde hizmete giren ve yoğun
şekilde ilgi gören Anemon Konya Otel, Konya iş dünyasına yenilikleri de beraberinde getirdi. Otelde konaklayan tüm misafirler için Üstün Hizmet felsefesini
tüm ekip olarak benimsediklerini belirten Otel Müdürü Berati Tuncer, şimdiye
kadar misafirlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını, Konya’lıların da hizmetlerinden çok memnun olduklarını görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.
Garantili Oda Servisi Hizmeti
Yine en dikkat çekici hizmetlerden bir
tanesi olan AneRoom Servisi üzerinde durmadan geçmek yanlış olacaktır.
Hızlı iş yaşamında iş adamları için oda
servisi büyük bir konfor olarak öne çıkmakta. Sürekli seyahat eden kişilerin
oda servisini daha çok kullanmakta olduklarını ve insanların, artık yataklarında uzanırken, TV izlerken veya masada
çalışırken yemek yemek istediklerini
belirtti. Bu sebeple geliştirilen proje ile
birlikte her türlü yiyeceği 20 dakika
içerisinde odalarına sıcak şekilde servis
etme garantisi veren Berati Tuncer, herhangi bir sebeple 20 dakika içerisinde
ulaşmaması halinde, o yemeğin ücretini
almadıklarını belirtti.
Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi seçilen THY ile yeni yapılan anlaşma çerçevesinde THY Pilot ve diğer personellerinin Konya’daki konaklamalarının
Anemon Konya Otel’de gerçekleşmesi
için sözleşme imzalandı. Anlaşma uyarınca tüm THY pilot ve kabin ekipleri, aynı zamanda tüm THY çalışanları
Anemon Konya Otel’de konaklamaya
başladılar bile. Barcelona ve Manchester United gibi dünyanın en önde gelen
futbol takımlarına sponsor olan ve aynı
zamanda Avrupa’nın En İyi Havayolu Firması seçilen lider bir kuruma ait
personellerin yaklaşık 1 aydır yoğun şekilde otellerinde konakladığını belirten
otel müdürü Berati Tuncer, “Dünyanın
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dört bir yanındaki otellerde konaklayan
bu misafirlerin, Anemon Konya’da da
çok mutlu olduklarını görmenin kendileri
içinde büyük bir mutluluk duyduğunu”
söyledi. Anemon Otelleri, 22 yıllık otelcilik birikimi ile Türkiye’nin 13 ilinde
toplam 17 otel ile hizmet vermektedir.
Kusursuz hizmet anlayışını geleneksel Türk konukseverliği ile birleştiren
Anemon Otelleri, Türkiye’nin en hızlı
büyüyen yerli markası olarak hizmet
vermekte. THY ile kurulan bu ortaklık şirketimiz için ayrıca heyecan verici
olup; Anemon Oteller Grubu, üstün
hizmet standartları, otel yönetiminde
gösterdiği yenilikçi yaklaşımla sektörün
önde gelen zincirlerindendir.

Özellikle iş adamlarına
odaklanmış olan Anemon Konya’da iş adamlarına kendi ofislerindeki konforu aratmayacak
Kişisel Asistan Hizmeti
dikkat çekmekte.
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TÜRKİYE’DE
E-TİCARET GERÇEĞİ
SAMİ GÜZEL

Mevcut e-ticaret verileri ve öngörüleri doğrultusunda günümüzde, bir çok
dünya devi firma gözlerini ciddi bir yatırım ülkesi olarak Türkiye’ye çevirmiş
durumdalar. Bunun sebebi, Türkiye’nin e-ticaret potansiyelinin tahminlerimizden çok daha büyük olmasıdır. Bazı öngörülere göre, birkaç yıl içinde Türkiye,
Avrupa’nın en büyük e-ticaret hacmine sahip ilk 3 ülkesinden biri olacaktır.
Peki, bu potansiyelin sebepleri nelerdir? Birkaç faktörü birlikte inceleyelim.

1) Nüfus
Türkiye, 74 milyonu aşan nüfusuyla birçok Avrupa ülkesinden birkaç
kez daha büyüktür. Bugün, Norveç’in
4,8 milyon, Hollanda’nın 16 milyon,
İspanya’nın bile 45 milyon nüfusu olduğunu düşünürseniz, Türkiye’ nin
potansiyeli daha net anlaşılabilir.
2) Genç ve Yenilikçi Nüfus
Yine nüfus ile birlikte en önemli başka
bir değer ise, Türkiye’ nin nüfusunda
genç katmanın, diğer Avrupa ülkelerine nazaran, oldukça yüksek seviyede
olmasıdır. İnternetten alışveriş yapma
konusunda 40 üzeri yaş, halen dönüşüm oranı açısından gençlere göre daha
geriden geldiğinden dolayı, nüfusun
genç ve dinamik olması da Türkiye’ye
ayrı bir değer katmaktadır.
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3) Büyük Coğrafya
Türkiye 783 bin kilometrekare yüz
ölçümü ile, Avrupa ülkelerine göre
oldukça ciddi bir coğrafi büyüklüğe sahiptir. Coğrafyanın büyük olması, ürün alımına zorluklar getirir.
Kars ilinde yaşayan bir toptancının,
İstanbul’a gelip mal alması, aldığı malı
götürüp satması daha zordur. Haliyle,
ithalat ya da toptancı merkezlerine (ki
bizim ülkemizde bu İstanbul oluyor)
uzak şehirlerin, ürüne fiziksel olarak
ulaşımları, e-ticaret’ in en büyük avantajlarından biridir. E-ticaret, mesafeleri
ortadan kaldırır ve ürünü son kullanıcı
ile mesafe tanımaksızın yüzleştirir.
4) Şehirler Arası Adaletsizlik
Türkiye’ nin en büyük dezavantajlarından ve problemlerinden biri olan
şehirlerarası adaletsizlik, e-ticaret potansiyelini Türkiye’ de büyük olmasının en önemli avantajlarından biridir. Evet, Türkiye’
de ciddi şekilde şehirlerarası adaletsizlik ya da seviye
farkları var. İstanbul başta
olmak üzere, birkaç belli

başlı büyükşehir dışında kalan tüm
şehirlerde, belli markaların ürünlerine ulaşmanız ya da herhangi bir ürün
portföyünde çok çeşite ulaşma ihtimaliniz maalesef bulunmuyor.
Çok değil, bundan 4-5 yıl önce Mardin’
de yaşayan ve maddi durumu oldukça
elverişli bir bayanın, herhangi bir markanın ürününü canı istediğinde satın alma
şansı yoktu. Normal fiyatından yüksek
bir ürünü parayla bile satın alamamak,
verileri öngörüsüz olarak yükseltiyor.
Süreçlerine dahil olduğum tekstil odaklı e-ticaret sitelerinin satış grafiklerinde,
%60 a varan oranda ufak şehirlere hatta
doğuya mal satılıyor. Spesifik ürüne giren ya da kendini marka haline getirmiş
firmalarda ise bu oranın %80’e çıktığını
görmek, bu nedenle çok şaşırtıcı değil.
E-ticaret konusunda birkaç yıl önümüzde olan bazı Avrupa ülkelerinde bile,
henüz e-ticaretin başlamadığı yönünde
görüşler olduğunu düşündüğümüzde,
Türkiye’deki katman farkları ve nüfus
yoğunluğu ülkemizin ne kadar cazip ve
yatırıma açık bir Pazar olduğu gerçeğini
bir kez daha ortaya koyuyor.
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KONYA’YA YENİ BİR SOLUK

M1 AVŞAR SİNEMA
Güven ve saygıyı temel alarak,
yerel kültür ve değerlerimizi
koruyarak, uluslararası düzeyde başarıya ulaşan bir firma…
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Sinema sektörüne ait tüm ürün ve hizmetleri kaliteden
ödün vermeyen her seferinde beklentileri aşarak sunan
sinema, Avşar Sinemaları…
AVŞAR FİLM, 1984 yılında kurulmuş, uzun yıllardır başarılarıyla anılan köklü bir firmadır. İlk kuruluş yıllarında
sadece sinema salonu işletmeciliği yapan firma, daha sonra
yabancı film ithalatı, dağıtımı ve sinema filmleri, televizyon
dizi filmleri yapımcılığı ile çalışma alanını genişleterek sektörün önde gelen şirketleri ile birlikte anılmaya başlamıştır.
AVŞAR FİLM, İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç büyük metropolde ki sinema salonlarının da sahibi olarak diğer büyük
şehirlerde de varlık göstermiştir. Avşar film, ithalatını üstlendiği yabancı filmleri ve son yıllarda yapımcılığını üstlendiği sinema filmlerini hem kendi, hem Türkiye’nin önde
gelen sinema salonlarında gösterime girmektedir.

ADVERTORIAL

Avşar Film, Türkiye’de birçok şehirde bulunan sinema salonlarına Konya M1 MERKEZ KONYA AVM’de eklenmiştir. M1 MERKEZ KONYA AVM’de toplamda 8 salon ve 1992 koltuk kapasiteli Sinema hizmete başlamıştır. Bu 8 salon arasında 2’si 3D olarak gösterim yapmaktadır. 4 salon deri diğer 4 salon kumaş koltukludur.
Bütün koltuklar 30 derece geriye yaslanmaktadır. Deri olan salonlarda çiftli koltuk bulunmakta olup bütün
salonların hepsinde Dolby dijital ses sistemi vardır.

Gişe bölümü görsel olarak son teknoloji kullanılmış olup afiş
medyawall alanı dijitaldir. Sinema izlemeye gelenler kendilerine özel monitörden salon oturma planında koltuk seçimlerini
rahat bir şekilde yapabilmektedir.
Salona ilk girildiği anda hoş bir tasarım dikkatleri çekiyor.
Önemli kısım olan sinema içine gelirsek, koltukların oldukça rahat olduğu görülmektedir. Ses ve görüntü kalitesiyle
Konya’mıza yakışan bir çalışma olmuştur.
Dürüstlük ve karşılıklı saygıyı ilke edinen Avşar Film, yapmış
olduğu projelerle, deneyim ve bilgi birikimiyle sinema sektörünün birçok kolunda faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN
TÜRK KADIN
GİRİŞİMCİLERİNE DESTEK
Avrupa Komisyonu
tarafından finanse edilen,
17 ülkede toplam 1 milyon
Euro bütçe ayrılan “Avrupa
Kadın Girişimcileri Mentor
Ağı” Türkiye’de

Özyeğin Üniversitesi, KAGİDER ve ANGİKAD, işini yeni kurmuş girişimci kadınlara zorlu ilk
yıllarında destek olmak üzere Avrupa Birliği destekli “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor
Ağı” projesi için yola çıkıyor. Avrupa Birliği desteğiyle ve 1 milyon Euro bütçeyle toplam 17
ülkede uygulanacak olan proje, Özyeğin Üniversitesi, KAGİDER ve ANGİKAD’ın işbirliğiyle
bu yıl Türkiye’de de ilk kez uygulanmaya başlanacak. Özyeğin Üniversitesi ve ANGİKAD’ın
işbirliği ile KAGİDER tarafından 2 yıl süre ile yürütülecek projede 13 başarılı KOBİ sahibi iş
kadını 18 ay boyunca işini yeni kurmuş yeni 26 kadın girişimciye mentorluk yapacak.
emelleri Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında atılan ve bugüne dek yaklaşık 270 kadın girişimcinin mentorluk
yaptığı “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı” projesi ilk kez Türkiye’de uygulanmaya başlıyor. Özyeğin Üniversitesi, KAGİDER ve ANGİKAD’ın işbirliği ile Türkiye’de de hayata geçecek olan proje, 3 Ocak 2012 Salı günü Özyeğin
Üniversitesi Altunizade Kampüsü’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Basın toplantısında Özyeğin Üniversitesi rektörü Erhan Erkut, KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan ve ANGİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Özyurt’un
yanı sıra projeye destek veren kadın milletvekilleri, projede yer alacak kadın girişimciler ve iş kadınları da hazır bulundu.

Türkiye’de kadın girişimci sayısı artacak

Toplantıda 1 milyon Euro bütçeyle toplam 17 ülkede uygulandığı belirtilen projeyle aralarında başarılı iş kadınlarının olduğu 13 kişinin, iş hayatına yeni adım atan 26
kadın girişimciye mentorluk yapacağı açıklandı. Başarılı
örneklerin toplumda ön plana çıkarılması ve desteklenmesi yoluyla ülkemizde kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve kadın girişimci sayısının artırılmasının amaçlandığı “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı”na; başarılı
birer girişimci olma potansiyeline sahip, bir yıldan fazla
dört yıldan az bir süre önce bir işletmeyi devralmış ya da
kurmuş ve yürütmekte olan kadın girişimciler kabul edilecek. “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı”na 2011
yılında Türkiye’nin yanı sıra dahil olan ülkeler ise şöyle:
Arnavutluk, Belçika, Hollanda, İspanya, İngiltere, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Makedonya, Macaristan, Karabağ, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
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“Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesinde kadınların dönüştürücü gücü önemli rol oynuyor”
Proje ile desteklenecek olan kadın girişimcileri seçecek olan Özyeğin Üniversitesi’nin
Rektörü Erhan Erkut, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için üniversitelere çok önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Erkut, “Özyeğin Üniversitesi’nin
amaçlarından biri hayata geçirecekleri yenilikler, yaratacakları yeni iş hacimleri ve istihdam
ile her anlamda kalkınmanın, sürdürülebilir
refahın öncüsü olma görevini üstlenebilecek
‘bağımsız’, ‘kurumsal’ ve ‘sosyal’ girişimciler
yetiştirmek ve toplumda girişimciliğin pozitif algılanmasına destek olmaktır. Bu hedefe
ulaşmada kadınların dönüştürücü gücünün
ve bu projenin özünü oluşturan mentorluğun
çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı projesi ile
bir kez daha kadın girişimcilerin yanında yer
almaktan ve KAGİDER ve ANGİKAD gibi
iki güçlü ortakla çalışmaktan memnuniyet
duyuyorum,” dedi.
“Hedefimiz Türkiye genelinde
kadın girişimciliğini artırmak”
Toplantıda bir konuşma yapan KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan ise
şunları söyledi: “İşini yeni kurmuş, büyümek için mentorluk desteğine ihtiyaç duyan girişimci iş kadınlarına, uzun yıllardır
iş hayatında deneyim kazanmış, kendi
işini kurmuş ve geliştirebilmiş iş kadınları
tarafından destek olunması sağlanacak ve
böylece kadın girişimcilerin iş yönetme
vizyonlarının ve hacimlerinin olumlu
yönde geliştirilmesine destek olunacak.

Kadın girişimcilerimize
balık tutmak yerine onlara
nasıl balık tutulacağını
öğretiyor olacağız.
Bu proje kapsamında en az 5 yıl başarılı bir şekilde KOBİ tarzı bir işletmenin
sahibi olan ve yöneten kadın girişimciler mentor olarak belirlenecek. İstanbul
dışından da en az 5 mentör seçileceğini
söyleyebiliriz. Proje kapsamında ülkemizde toplam 13 mentör 18 ay boyunca
26 girişimci kadına danışmanlık yapacak. Yani her bir mentor iki girişimciye destek olacak. KAGİDER olarak
misyonumuz doğrultusunda proje ile
Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemeyi ve artırmayı hedefliyoruz.”

“Kadın girişimci mentor ağını
Anadolu’da yaygınlaştıracağız”
Bu projede kadın girişimci mentor ağının Anadolu’da yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyleyen proje paydaşlarından
ANGİKAD’ın Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Özyurt, “Dolayısıyla kadın girişimcilerimize balık tutmak yerine onlara nasıl balık tutulacağını öğretiyor
olacağız. Böylece iş hayatının zorlu koşullarında ayakta kalacak donanıma ilk
elden sahip olacaklar. ANGİKAD, 2007
yılından bu yana, öncelikle ülkemizde, iş
hayatında ve sosyal hayatta kadınlara
fırsat eşitliği yaratılarak, yönetim erki
içerisinde kadının etkinliğinin ve payının
artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda çeşitli çalışmalar
ve projeler yürütmekte ve bu projede kadın girişimci mentor ağının Anadolu’da
yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır,” dedi.

“Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı” projesi hakkında daha detaylı bilgi
almak için www.kagidermentornetwork.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
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DÜN’DEN BUGÜNE
GELENEKSEL TÜRK
EL SANATLARI ŞÖLENİ
Geleneksel Türk el sanatları ve ustalarının yer aldığı ‘’Dün’den Bugüne Geleneksel
Türk El Sanatları Şöleni’’ Konya’da Kule Site Alışveriş Merkezi’nde düzenlendi.
Kule site alışveriş merkezi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında unutulmaya
yüz tutmuş el sanatlarımız sergilendi.
Bu etkinlik kapsamında bir çok değerli
ustayla keyifli sohbetler gerçekleştirdik.
Çoğu bu el sanatlarının maalesef son
temsilcisiydi. Geleneksel sanatlar, üstün
teknik ve estetik niteliklerinin yanı sıra,
özgün desen ve üslupları ile dünya da
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büyük bir üne sahip olmasına rağmen ülkemizde gereken ilgiyi görmemektedir.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya
Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Dünden
Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları
Şöleni”ne Türkiye’nin farklı şehirlerinden, Kültür bakanlığında kadrolu otuz
sanatçı yardımcılarıyla birlikte katıldı.

TAŞ BASKI

SANAT
GELENEKSEL
TÜRK EL SANATLARIMIZ:
Kapı Tokmakçılığı:

Kapı tokmakçılığı sanatçısı Mustafa DEMİRCİ, Erzincan Kemaliye de bu sanatı
sürdürmekte olan son temsilcidir. Türk
mitolojisinin temel hatlarını kapı tokmaklarında saklandığını dile getirmiştir.
Maalesef unutulmaya yüz tutmuş olan
bu sanat Mustafa usta sayesinde biraz
da olsa yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Lüle Taşı:

Eskişehir’in sembolü olan, lüle taşı sanatı, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ahmet
ŞEN tarafından yaşatılmaktadır. Eskişehir demek lüle taşı demek diyen Ahmet
usta bu sanatı 15 yaşından beri yapmaktadır. Maalesef ülkemizde değeri bilinmeyen bu sanatımız dünyanın birçok
ülkesinde oldukça ilgi görmektedir.

BAKIR İŞLEMECİLİĞİ

LÜLE TAŞI

BAKIR İŞLEMECİLİĞİ

Bakır İşlemeciliği:
KAPI TOKMAKÇILIĞI

LÜLE TAŞI

Çini Sanatı:

Gaziantepli Mehmet Akif DUYMAZ, 4
kuşaktır bakır işleme sanatını devam ettiren bir aileden geldiğini ve bu sanatın
unutulmaması için büyük bir çaba sarf
ettiğini dile getirdi. Geçmişten geleceğe önemli bir miras olduğunu söyleyen
Mehmet usta bakırcılık sanatının son
temsilcisi olmak istemediğini belirtti.

Geleneksel Türk el sanatlarımız içerisinde önemli bir yere sahip olan Çini,
Selçuklu ve Osmanlı döneminin vazgeçilmez bir öğesi olmuştur. Kütahyalı
çini ustası Mehmet YILDIRIM bu sanatın önemli temsilcilerindendir. Huzurlu ortamların çiniyle bezenmesi bu
sanatın ayrıca manevi değerini de asırlar boyu gözler önüne sermiştir.

HATTI GUBARİ

Hattı Gubari:

KAPI TOKMAKÇILIĞI

ÇİNİ SANATI

Göz ile zor seçilebilecek küçüklükteki
toz gibi minik yazı anlamına gelen hattı gubari, bu sanatı mercimek taneleri
üzerine ve mikroskop yardımı ile çalışan Necati KORKMAZ, bu ilginç sanatın son temsilcilerindendir.
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SANAT
Mozaik Sanatı:

Cam Üfleme Sanatı:

Küçük birbirinden farklı, üç boyutlu parçaları bir yüzey üzerinde yan yana getirerek resim oluşturma tekniği olan mozaik
sanatı, Antakyalı Mehmet DAŞKAPAN
tarafından yaşatılmaktadır. 26 farklı renkten oluşan ve tamamen doğal taşlardan
meydana gelen bu sanatımız Antakya da
yer altından çıkarılmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda cam üfleme sanatçısı olarak görev yapan Sivaslı
Halil İbrahim MERT, Osmanlıdan günümüze kadar taşınmış olan bu sanatın devamını nesilden nesile taşıyacağını söyledi.

TAHTA KAŞIK YAPIMI

Tahta Kaşık Yapımı:

MOZAİK SANATI

Ebru Sanatı:

Kitre ya da benzeri kıvam arttırıcı malzemeler kullanarak yoğunluğu arttırılan bir sıvı üzerine, içinde sığır ödü
bulunan toprak boyaların serpilmesi
suretiyle elde edilen desenlerin, sıvının üzerine kapatılan kağıda aktarılmasıyla gerçekleştirilen bir kağıt süsleme sanatı olan Ebru, geleneksel Türk
el sanatımızın en nazende ürünüdür.
Sıddı Zübeyde ABTAN tarafından icra
edilen bu güzel sanat günümüzde yok
olmayan sanatlardandır.

EBRU SANATI
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Kaşıkçılık, Anadolu’nun bazı yörelerinde
günümüzde halen sürdürülen el sanatlarındandır. Özellikle Konya’da Selçuklular döneminden bu yana sürdürülen
tahta kaşık yapımı birçok ilimizde devam
etmektedir. Gün geçtikçe eski ustalarını
kaybetmekte olan bu sanatımızın son
temsilcilerinden Konyalı ustamız Mustafa Sami ONAY tahta kaşık yapımında
özellikle şimşir ağacından yapılanın daha
makbul olduğunu söyledi.

CAM ÜFLEME SANATI

CAM ÜFLEME SANATI
TAKUNYACILIK

Takunyacılık:

Türkiye’de özellikle on yıl öncesine kadar evlerde kullanılan ve günümüzde
sadece camilerde ve tekkelerde kullanılan takunyalar yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başladı. Gaziantepli
takunya sanatçısı Osman ÇAKMAK
yine bu sanatın son temsilcilerinden.
Osman ustayla yaptığımız keyifli sohbette, mesleğini çok sevdiğini ve ömrümün sonuna dek bu mesleğin içinde
olacağını sıkça dile getirdi.

TAKUNYACILIK

Edirne El Sanatları:

Renklerle çiçeklerin ahenkli dansı ve
eşsiz dansı edirnekari… Süslemenin
emek istediği dönemlerde yapılan
edirnekari, teknik özen ve yaratıcılık
isteyen bir süsleme sanatıdır.

EDİRNE EL SANATLARI

SANAT
Sedefçilik:

Sedef’in aslı bilindiği gibi deniz yumuşakçalarının kabuklarıdır. Sedef’in bir
sanat eserinde ya da süsleme olarak kullanılabilmesi için işlenebilir kalınlıkta
olması, gökkuşağının renklerini yansıtması gerekmektedir. Kültür bakanlığı
sanatçısı olan Gaziantepli Muzaffer
DEMİR, özellikle Osmanlı süsleme sanatında sedefçilik sanatına büyük önem
verildiğini, mimari yapılarda kullanılan
sedef işçiliğinin öneminden bahsetti.

Hacivat-Karagöz:

Karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan
gölge oyunudur. Ankara Hacettepe
üniversitesi Türk halk bilimi yüksek lisans öğrencisi olan Yücel ÖZDEMİR,
Türkiye de tek” ilk yaşayan müze” nin
Ankara Beypazarı’nda olduğunu, başta
Hacivat ve Karagöz olmak üzeri birçok
aktivitenin bulunduğunu dile getirdi.

AYNALI SÜPÜRGE

Aynalı Süpürge:

Çoğu kesim tarafından bir temizlik
aracı olarak görülse de süpürgecilik
mesleği, geçmişte farklı değerler ve izler taşıyan bir sanattır. Edirne den gelen Nuray Gül BAYRAMOĞLU aynalı
süpürge’nin Edirne de her genç kızın
çeyizinde bulunduğunu söyledi. Bunun sebebi, genç kızın temizliği ve saflığının göstergesi olduğunu da ekledi.

HACİVAT-KARAGÖZ
SEDEFÇİLİK

Ladik Halı Dokumacılığı:

Halının Türk El Sanatları arasında çok
önemli bir yeri vardır. Ladikli Mustafa
GEDEK ve Mustafa KARADOĞAN
el dokuması Ladik halılarının son temsilcileridir. Sanayi halıları hayatımıza girdikten sonra maalesef el dokuması halılara ilginin çok azaldığını artık bu sanatın
yok olmaya başladığını söylediler.

Hakkaklık:

İşlenebilir metaller, değerli ya da değersiz taşlar ve ahşap üzerine, kabartma ya da oyma olarak yazı, resim ve
değişik süslemeler yapma sanatı olan
hakkaklık, günümüzde halen yaşayan
ender el sanatlarındandır.

KEÇE SANATI

Keçe Sanatı:

Keçe, koyun, tavşan, deve, gibi hayvanların yünleri ile tiftik keçisinin kıllarının su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan alkali bir ortamda liflerin birbiri
arasına girmesi ile elde edilen atkısızçözgüsüz sıkıştırılmış tekstil örneğidir.
Konyalı keçe sanatçısı, Salih GİRGİÇ
motiflerde ise Selçuklu ve Osmanlı figürleri işlendiğini söyledi.

HAKKAKLIK

LADİK HALI DOKUMACILIĞI

HAKKAKLIK
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SANAT

TESTİCİLİK

TESTİCİLİK

KABAK KEMANE

KUTNU DOKUMA

KÜNDEKARİ

KIZILCABÖLÜK DOKUMA

Testicilik:

Çömlek işçiliği özellikle Anadolu tarihinde çok eskiye dayanır bu herkes
tarafından bilinmesine rağmen son
zamanlarda diğer eski el sanatları gibi
testicilikte son zamanlarda eski geçerliliğini yitirmiştir. Doğanhisarlı Mehmet GÜRPINAR testicilik sanatının
son temsilerindendir.

YEMENİCİLİK

NEY YAPIMI
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Bu el sanatlarımız dışında, Ney, Rebab, Kabak kemane, Taş baskı, Kızılcabölük
dokuma, Kündekari, Kutnu dokuma, İpek dokuma, Kazaziye sanatı ve Yemencilik gibi geleneksel Türk el sanatımızda önemli yeri olan bu sanatları 4 Mart’a
kadar Kule site alışveriş merkezinde görebilirsiniz.

ADVERTORIAL
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SOKAĞIMIZIN
ÇOCUKLARI
Günlerden bir gün sıradan bir sabaha bir semazen
resmi ile uyandık. Elinde sprey boyası ile bu semazen
figürünu gören herkesin yüzünde bir tebessüm belirdi.
Vuslat Yıldönümü haftasında olmamız nedeni ile çok
hoş ve oldukça anlamlı bir sürpriz oldu bu çalışma biz
Konyalılar için. Peki, bu çalışmayı kim yapmıştı? Gecenin bir vakti sessizce şehrimize gelip sokak duvarımızı
kim renklendirmişti? Konya’da yaşayan herkes gibi bizi
de bir merak sarmıştı ve çok geçmeden sosyal paylaşım
sitelerinden bu eserin kahramanları ortaya çıktı. Kendilerini KÜF olarak adlandıran bu topluluğu daha önce
yaptıkları çalışmaları ile hepimiz duymuştuk fakat haklarında duyumlar dışında çokta fazla bilgimiz yoktu. Bu
sayımızda merak ettiklerimizi KÜF’ün kendisine sorduk
ve grup bize kimliği, felsefesi hakkında bilgi verdi.
KÜF’ü bizlere tanıtabilir misiniz?
KÜF bir sokak sanatı kolektifidir. KÜF’ü oluşturan kişiler birbirlerini tanıyan, proje dışında da karşılıklı çay,
çorba içen, problemlerini birbirlerine anlatan kişilerdir.
Yaptıklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çalışmalarınızın oluşum noktası nedir?
KÜF olarak içinde yaşadığımız dünyanın bizi ittiği
düşünceleri aynı dünyanın sokaklarında sanat biçiminde dışa vurmak derdindeyiz.
Türkiye’de siyasetin merkezinde oluşunuz,
malzeme sıkıntısı çekmediğiniz bir şehirde
olmanız size katkı sağlıyormu? Farklı bir
il’de olsaydınız nasıl olurdu sizce?
Öncelikle, değindiğimiz konular spesifik olarak
Ankara’nın sorunları olmadığı gibi muhatabımız da
sadece Ankaralılar değildir. Bizler Ankara’da doğduk ve büyüdük. Sosyal çevremiz bizi ne kadar etkilediyse, şekillendirdiyse KÜF’ün duruşunu da az,
çok aynı şekilde etkilemiş ve şekillendirmiştir.
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RÖPORTAJ
Türkiye’de ve tüm dünyada
yaptığınız iş Gerilla Sanatı
diye adlandırılıyor. Bu tanımlama sizi rahatsız ediyor mu?
Bu tanımlama bizi rahatsız etmiyor. Bu
sanat dalından haz alanlar olduğu gibi,
bu dalın kamuya zarar verdiğini düşünenler de olabilir. Zira gerilla sanatı
halka açık yerlerde, halktan veyahut
herhangi bir yetkili merciden izin almadan, illegal olarak yapılır. İsimler, sıfatlar
çok önemli değil. Gerilla sanatının adının neden gerilla olduğundan ziyade bu
sanatla uğraşanların dertleri, amaçları,
ortaya koydukları çok daha önemli.
Kaç kişisiniz? İfşa olmak gibi
bir korkunuz var mı?
KÜF bireylerden değil fikir ve yetilerden oluşur. Proje kaç kişiyle en sağlıklı
şekilde uygulanacaksa, KÜF o kadar
kişidir. Anonim kalmak projenin seyri
açışından faydalı olacaktır ama ifşa olma
gibi bir korkumuz da yok açıkçası.

Türkiye’deki Sokak Sanatını
dünya ile nasıl kıyaslarsınız?
Ülkemizde genel olarak sanata ilgi ve
saygı özellikle batı medeniyetlerine kıyasla çok daha az. Kültürel, politik birçok nedeni var bunun. Haliyle bu durum sokak sanatına da sirayet ediyor.
Biz ise sokak sanatının toplumun sanata olan bakış açısını değiştirebileceğine
inananlardanız ve ortaya bu minvalde
eylemler koyma çabasındayız.
Dünyada pek çok legal Grafiti
Sanatçısı var, sizin bu oluşumla Türkiye’de Grafiti Sanatına
dikkatleri çektiğinizi düşünüyorum. KÜF bu anlamda gerilla sanatını aklayabilir mi?
Öncelikle biz grafiti sanatçısı değiliz.
Grafiti sokak sanatının alt türlerinden
biridir ama bizim çalışmalarımız o kümeye girmiyor. Genel olarak sokak sa-

natının, gerilla sanatının ya da en geniş
anlamda sanatın aklanacak bir tarafı olduğunu sanmıyoruz. Bizim amacımız
aklamaktan ziyade renklendirmek.

Yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
Projeler hakkında uzun uzadıya konuşmak pek tarzımız değil. Yapılan herhangi
bir sanat eseri hakkında sanatçının sayfalarca açıklama metni yazmasının da işin
ruhuna uygun olmadığını düşünüyoruz.
Asıl mesele bizim ağzımızdan çıkanlar
veya ne anlattığımız değil, sokaktan geçen adamın bizim işimizi gördüğünde ne
düşündüğü, ne hissettiğidir.
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Ankara dışında hangi şehirlerde çalışmalar yaptınız? Şehirleri neye göre belirliyorsunuz?
Şimdiye değin Ankara dışında Konya
ve İstanbul’da eylemler ortaya koyduk.
Projelerin lokasyonlarını ise projenin
ihtiyaçları ve amaçları belirliyor.
Sizinle ilgili merak edilen pek
çok konu var, fakat benim asıl
ilgilendiğim KÜF ekibi olarak
projelerinizde nerelerden feyiz aldığınız, felsefeniz. Kısaca KÜF’ün ‘kimliği’ hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
KÜF sokaktan ve o sokaktaki insanlardan feyiz alır. Gerçek yaşamın televizyon
dizilerinde veya moda deyimle sosyal
medyada değil sokakta yaşandığına inanır. Ve o sokakta yürüyen herkesin kin
gütmeden, anlayış içerisinde, barışçıl bir
şekilde yaşamasını umut eder. Eyvallah.

Medyanın size karşı tutumu,
hakkında ne düşünüyorsunuz?
İlk projemizden beri, böyle bir beklentimiz olmamasına rağmen medya
KÜF’e ilgi gösterdi. Çoğunlukla halimizi, derdimizi anlayan haberlerdi
bunlar. Eminiz ki yayılmamızda, duyulmamızda olumlu etken olmuşlardır.
İlgi gösterip, bizi anlamaya çaba sarfeden herkese teşekkür ederiz vesileyle.
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Konya Vizyon Dergisi olarak bize
zaman ayırdığınız için teşekkür
ediyorum. Tüm dünyada Gerilla
Art diye adlandırılan Sokak Sanatının Türkiye’de ki temsilcileri olarak sanatınızın arkasında
durarak legal olması yolunda
ciddi adımlarınızı bekliyoruz.
İnsanlığın dünyada ki ciddi suçların birçoğunu isimlendirirken
hafifletme çabasındayken bir
sanatın ‘gerilla’ diye adlandırma
müebbet’ine karşıyız.

ADVERTORIAL
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KONU: AYŞE OKUTAN

YEŞİL
YAPRAKLARINDAN
SÜZÜLEREK
DEMLİKLERDE
KIVAMA GELEN
BİR KEYİFTİR;

ÇAY…

Bir kahvenin 40 yıl hatırı olsa da, çay
hükümdarlığını nice 40 yıllar ile
değiştirilmeyecek kadar vazgeçilmezdir. Kimi zaman kahvaltı
sofralarında kimi zaman ise bir
dost muhabbetinde başköşeye
oturarak asırlarca sürdürüyor.
Güneşin kavurucu sıcaklarında ılık ılık esen rüzgarın
konuk olduğu yaylalarda
çay içmenin keyfi ise bambaşka. Tavşan kanı olgunluğuyla göz
kırpan ve insanın içindeki tüm soğuklara meydan okuyan mis gibi bir bardak dolusu çay, uzun kış gecelerinin
vazgeçilmezi olurken, anıların hayata geçirilmesinde de
en önemli yardımcı misyonu üstleniyor.

Çay, yüzyıllardır süregelen bir gelenektir.
Her türlü gizeme tanıklık eden Doğu’nun dünyaya bir armağanıdır o…
Çay, dünyada sudan sonra, en fazla içilen ve içme alışkanlığı gittikçe artan bir bitki olarak 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. 1900’lü yıllara kadar çayı tanımayan ve
tam bir ‘kahve tiryakisi’ olan ülkemizde bugün çay, en sık tüketilen içecek haline
gelmiş durumdadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde Gürcistan sınırından başlayarak
Ordu ilinin Fatsa ilçesine kadar olan kuşakta üretilmektedir. Bu bölge içerisinde
en fazlası Rize’de olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde çay
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölge dünyada çay yetiştiriciliği yapılan alanlar
içerisinde en üst sırada yer almaktadır. Gürcistan sınırından Trabzon ilinin Araklı
ilçesine kadar olan alan Türkiye’de çay yetiştirilmesi bakımından en elverişli ve
birinci derecede verimli çay üretim alanlarını oluşturmaktadır. Çay Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın en önemli gelir kaynaklarından biridir.

82 KONYAVİZYON/ŞUBAT 2012

ADVERTORIAL

Çay gibi dost olmaz…

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre çay içerdiği
kimyasallar birçok hastalığı önlemede faydalı olmuştur.
Yeşil çay, siyah çay, bitki çayları…

Bedenin tümünde kan dolaşımını kolaylaştırır; uyanık kalmayı sağlar, yorgunluk ve depresyonla savaşır; canlandırır. Cildi temizler, vücut direncini artırır, metabolizmayı yeniler,
alkol, nikotin, yağın vücuttan atılmasını hızlandırır. Özellikle siyah çayın sağlık
üzerinde olumlu etkileri birçok bilim adamı tarafından ispatlanmıştır.
Siyah çayın içinde ki flavonoids maddesinin kalp hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir. Uzmanlar günde bir bardak ya da daha
fazla çay içen kişilerin kalp krizi geçirme riskinin çay içmeyenlere
oranla daha az olduğunu belirterek günde ortalama 4 ya da 6 bardak çay içilmesini öneriyor.

Güzellik için yeşil çay…

Gün boyuca kahve ve asitli içecekler tüketmek pek çoğumuzun pek
hoşnut olmasa da bırakamadığı alışkanlıklardır. Oysa tüm bunların yerine yeşil çay içerek kendimize büyük bir iyilik
yapabiliriz. Canlandırıcı özelliği sayesinde ruhumuzu harekete geçiren yeşil çay, antioksidan özelliği ile
de gençliğimizi koruyor.
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KONU: PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

KONYA’DA
YABAN KOYUNU

Konya çevresinde özellikle Hodulbaba Dağı/Bozdağ’da yaşamakta
olan yaban koyunları, tarihin eski devirlerinden beri mevcut idi.

smanlı döneminde sayıları iki
bini aşan bu koyunların korunması ve yok edilmemesi için gerekli önlemler alınmıştı. Yaban koyunlarının Fodul Baba adlı evliyadan kaldığı ve
ikiden fazla avlanması durumunda insanın başına çeşitli felâketler geleceği hatta
feci bir şekilde öleceği halk arasında yaygın bir anlayış idi. Gerek halk ve gerekse
bürokratlar kötü bir şeyle karşılaşmamak
için yaban koyunlarını yok edecek şekilde
avlanmamaya dikkat ederlerdi. Kâtib Çelebi (Kitâb-ı Cihânnümâ, İstanbul, 1145,
s. 616) bu konuda şu bilgiyi vermektedir: “… İsmil karşusında olan dağlara Fadul Baba dağları dirler imiş. Ahâlî-yi İsmil
gûsfendosı sayda itmek olmaz. Fodul Baba
sürüsü dirler ve anın himâyesindedir dirler.
Destûr ile kurban taleb idüp iki üç gûsfend
saydına cür’et idüp üçden ziyâdesin sayda
cür’et etmezler ve anlarda meşhûrdur eğer
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ziyâde olursa elbette ol âdeme ‘ukūbetler
ve siyâsetler gelür. Hattâ ba‘zısı helâk olmuşdur. Hattâ bir ‘asırda Konya Paşası
ol koyunlara ta‘arruz itmişdir ve ‘azîm
‘âkıbetlere uğradı ve bu koyunların sürüsü iki bin kadar dahi ziyâdedir ve hâlâ ol
dağda ne ağaç ve ne su vardır. Ancak bir
küçük havuz vardır. Suyu ne artar ve ne

eksilir. Ol semtde olan hayvânât bu sudan
içerler.” Konya Valiliği’nin talebi üzerine
1967’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan yaban koyunlarının sayıları kısa sürede artmıştır.
Bu nedenle bölge bazı seneler av turizmine açılmış; elde edilen paranın çoğu
çevredeki köylere dağıtılmıştır.

ÇEVRE

SELÇUKLU
BEZ TORBA’YA GEÇİYOR
Selçuklu Belediyesi’nin başlattığı kampanya kapmasında AVM’ler biyo poşet verecek. Uygulamayı basın toplantısı ile tanıtan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Türkiye’ye
örnek projeyle plastik içerikli poşet kullanımını en aza indirmeyi hedefliyoruz.” dedi
elçuklu Belediyesi tarafından
2012 yılında başlatılan biyo
poşet ve bez torba uygulaması
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay tarafından düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Kampanya ile Selçuklu da
bez torba kullanımının yaygınlaştırılması
hedefleniyor. Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, bez torbaya geçiş ve
biyo poşet kullanımının sağlanmasıyla ilgili alışveriş merkezlerinin yöneticileri ile
birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında kampanya ile ilgili bilgi verdi.

“Yeni Selçuklu’ya Eski Adet” sloganıyla
başlattıkları kampanyada, Selçuklu’daki
marketlerin müşterilere alışveriş sonrası doğada kısa sürede çözülen biyo
poşetlerden vereceğini belirten Başkan
Altay, “Selçuklu Belediyesi olarak geçen
yıl aldığımız meclis kararıyla poşet kullanımını yasaklamış, kağıt torba, bez torba
veya biyo poşete geçilmesiyle ilgili bir karar almıştık. Dakikada 1 milyon poşeti biz
doğayla buluşturuyoruz. Bu çok ciddi bir
çevre sorunudur. Petrol türevi olan poşetler
yüzyıllarca doğada kalıyor ve sadece yüzde 1’i çözülüyor. Kampanyamızla doğada
birkaç yılda çözülen biyo poşet uygulamasına geçmeyi planlıyoruz. Burada asıl
hedefimiz poşet kullanımını en aza indirmektir. Bu nedenle kampanyamızı bez
torbayla da destekliyoruz.” dedi.

Biyo poşet ve bez torba kullanımına ilişkin özellikle çocukların ve ev hanımlarının bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten
Başkan Altay, “Bu işi bir proje kapsamında
yürütüyoruz. Sloganımız, ‘Yeni Selçuklu’ya
Eski Adet’. Özellikle hanımlarımızdan bu
konuda destek bekliyoruz, çünkü alışverişte
onlar bu işin daha çok muhatabı. Kullanılacak poşet sayısının azaltılması, poşetlerin
mutlaka biyo poşet olması ve mümkünse
bir seferden fazla kullanılabilecek bez torbaya geçilmesini hedefliyoruz. Bu bir sosyal
sorumluluk projesi. Konuyu ne kadar iyi
anlatabilirsek, bilincini ne kadar iyi verebilirsek o kadar başarılı oluruz. Çok titizlikle
çevre faaliyetlerini sürdürmemiz gerekiyor”
diye konuştu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçedeki alışveriş
merkezlerinde kampanyanın tanıtımına

ilişkin sanatçıların katılımıyla ‘Bez Torbaya Merhaba’ adında çeşitli etkinlikler
düzenleneceğini söyledi. Başkan Altay,
“Ev hanımlarını bilinçlendirerek kamuoyu
oluşturacağız. 10 adet poşet getiren hanımlara önlük hediye edilecek. Bu şekilde sembolik hediyeler vererek kampanyayı sürdüreceğiz. Selçuklu Belediyesi olarak örnek bir
proje yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.
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ORTA ASYA GELENEKLİ
TÜRK DOKUMA SANATI
Ahmet AYTAÇ ile Gelenekli Türk Sanatlarından
Halılar, Kilimler, El Dokumaları Üzerine…
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endinizi tanıtır mısınız?
Akşehir’de doğdum. İlk, orta ve
liseyi Akşehir’de okudum. Üniversite eğitiminin ardından bir
yıl süreyle halı imalat ve ihracat
şirketinde desinatör olarak çalıştım. 1991 yılında
o dönemlerde Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olan
Karaman Meslek Yüksekokulu’nda uzman öğretim elemanı olarak göreve başladım. 1994 yılında
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El
Sanatları Eğitimi Bölümü Örgü-Dokuma ASD.’na
geçtim. Nisan 2004-Mayıs 2006 tarihleri arasında Akşehir Belediye Başkanlığı’nda geçici görevle çalıştım. Halen Selçuk Üniversitesi Selçuklu
Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nda öğretim
elemanı olarak görevime devam etmekteyim. Gelenekli Türk el sanatlarından olan el dokumaları,
halılar, kilimler, doğal boyalar mesleki uzmanlık
alanımdır. Aynı zamanda fotoğrafla ilgilenmeye
çalışıyorum uzun zamandır. Akşehir’de faaliyet
gösteren ve uluslar arası bir çok etkinliğe imza
atmış AKFİD (Akşehir Fotoğraf İlgilileri Derneği) ile fotoğraf alanında oldukça güzel çalışmalar
yürütmeye çalışıyoruz.

Neden Gelenekli Türk sanatlarından olan halı, kilim gibi tekstille alakalı bir meslek seçtiniz?
Aslında pek de bilinçli bir tercih değildi.
Hayatımda hep arkamda koca bir dağ
gibi gördüğüm rahmetli babam ticaret
erbabıydı. Anadolu geleneğinde büyük
oğul olarak normalde benim de babamın
işlerini devam ettirmem gerekiyordu.
Belki de, bu geleneğe gizli bir başkaldırıydı benimki. Rahmetli babam da çok
desteklemese bile tahsilime de engel
olmadı. Hatta tercih hatası yapmamdan
dolayı Ziraat Fakültesi’ni kaçırmıştım ve
bir hayli üzülmüştüm. Ama iyi ki o tercih
hatasını yapmışım. Şimdi yeniden dünyaya gelsem ve meslek seçmek durumunda
olsam yine aynı dalı seçerdim.

Branşınıza olan sevginizin
nedeni nedir?
Şimdi ben şöyle bakıyorum meseleye.
İnsanın hayatını sürdürebilmesi için
üç unsur var ki bunlar olmadan hayat
olmaz. Nedir bunlar? Ekmek yani besin, su ve oksijen. “Peki, bu üç unsurdan sonra dördüncü olarak insana ne
gereklidir?” derseniz, ben de derim ki
dokuma. Neden peki? Düşünün, dünyaya gelen bir bebek hemen yumuşacık
bir bez parçasına sarılmaktadır. Yattığımız nevresim takımından, iç-dış giyimimize, mahremiyetimizi, ev halimizi
gizlemek için kullandığımız perdeden,
koltuklarımızın döşemelik kumaşlarına, mendilimize kadar akla gelen her
alanda bu dokumalarla iç içeyiz. Kaçı-

nılmaz son olan, ölüm kapıyı çaldığında
ise, ne gariptir ki çıplak olarak merhaba
dediğimiz dünyada karşılaştığımız ilk
şey olan zıbın yani bez dokuma oluyor
ve yine bir dokumayla İslam inancına
göre kefen denilen beze, dokumaya
sarılarak, Hıristiyan inancına göre ise
giysilerle yani, yine dokumalarla terk
ediyoruz. Lcd ekranlı televizyonumuz,
arabamız, saatimiz, vazgeçemediğimiz
bilmem kaç mega piksel kamerası olan
bluetooth özelliği olan cep telefonumuz
ya da makamımız, unvanımız bizimle
gelmiyor. Sadece bir dokuma parçası
bize eşlik ediyor. Dolayısıyla dokuma
yani tekstil insanlığın vazgeçilmezidir
ve bu işte, sanat vardır. Renk vardır.
Derin tefekkür, manâ vardır.
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Elbette ki Büyük Turan
yurdu Orta Asya’dan bu
yana da yüzlerce yıldır
atalarım bu sanatı yüceltmişlerdir. Tüm bunları
bir araya getirdiğinizde
dokumaya aşk duymamak
imkânsızlaşıyor.

Peki, el dokumaları yani halı,
kilim ve kumaş da kültürel anlamda hangi noktadayız?
Milletler, tarihi boyunca, kendilerini el
sanatlarıyla ifade etmişler ve bu ürünleriyle günümüze kadar gelen izler
bırakmışlardır. Bu bakış açısı ile Türk
Milleti’nin de Orta Asya’dan Anadolu’ya
uzanan oldukça zengin, köklü ve kültürel anlamda da oldukça önemli olan
eserlerinin olduğu bilinmektedir.
Bu ürünlerin en başında ise Türk kültürünün de ayrılmaz bir parçası olan halı,
kilim gibi dokuma ürünler gelir. Öyle ki
bu dokumalar sadece üreten elin değil,
kullananın, kimyanın, fiziğin, tarihin,
sanat tarihinin, biyolojinin, felsefenin,
edebiyatın, sanat ve sanatkârın ilgi alanına girer. Asırlarca yaylak-kışlak hayat düzeninde yaşamış olan Türkler el dokuma
ürünler olmaksızın düşünülemez.
Türk tarihinde dünya medeniyetine en
mükemmellerinin kazandırıldığı halıcılığın doğal olarak ayrı bir yeri vardır.
Türklerin sanat anlayışında da estetiğin, duygunun olağan üstü ifadelerinin
saklı olduğu halıların yüz yıllardır dünya medeniyetinin beğeni noktalarının
üst sıralarında olduğu bilinmektedir.
Hızla akıp giden zaman, değişik coğrafyalar, farklı kültürler ve pek çok
aleni ya da gizli asimilasyonlara tarih
boyunca karşı koyabilmiş Türk kültürünün vazgeçilmezi olan halı, kilim
gibi dokuma ürünlerde Türk kültüründe özel bir yere sahiptir.
Ekvatorun düzlemini halı tezgâhındaki
çözgü, ekliptik düzlemi ise atkı ipliği
olarak tasavvur ettiğinizde, Türk kadınına sadece tezgâha oturup yani adeta
gök kubbeden yeryüzüne yani halıya
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kıtalara hükmettiği devirlerde sürekli
sanat dallarında da dünya medeniyetine
önderlik etmekteydi. Demek ki milletlerin teknik ve ekonomik anlamda güçlü
olmalarıyla sanat ve kültürel gelişimleri
de bir birine son derece bağlıdır.

bakarak, birbirini daima dik olarak kesen iki doğrunun kesişme noktasından,
belirli bir düzende dağılmış halde, stilize
edilmiş çiçek, dal, yaprak, kuş, koçboynuzu, bukağı yanışları ile nakış nakış
tezgâhında dokumak, resmini çıkarmak
kalıyordu. Adeta Allah tarih boyunca
yaşanılan enlem ve boylamlara göre dokumayı Türk’e mecbur kılmıştır.
Büyük Turan yurdu Orta Asya’yı takiple
Anadolu Selçuklu devri medeniyetini bir
bütün olarak ele aldığımızda ve bütünden detaya doğru baktığımızda da, çoklu
yapıdan tekliğe yani vahdete uzandığımızı görürüz. O yüzden Selçuklu medeniyetinin içerisinde yer alan kültürel ve
sanatsal yapı, Anadolu’da Türk İslam kültürünün başlangıcı ile günümüze yansımaları bakımından önemlidir. Tarihsel
süreç içerisinde de bakıldığında görülecektir ki; Türk milleti büyük devletler,
imparatorluklar kurduğu dönemlerde,

El dokumaları yani halı, kilim
ve kumaş da ekonomik anlamda
hangi noktadayız?
Dünya pazarında şuan çok zorlu bir rekabet var. Birçok sahada olduğu gibi, ucuz
işçiliği ile Çin gerçeği var. Dokuma sektörünü sübvanse eden İran var. Maalesef
dünya pazarında son on-onbeş yıldır
hak ettiğimiz noktanın çok altındayız.
Ancak XXI. yüzyılda küreselleşen dünyada gelişmiş ülkelerin bir bilgi toplumu
oluşturmaya çalışarak yeni bir çağa geçiş
sürecini yaşadıklarını, tüm dünyanın
bilimsel-teknolojik ve sanatsal açılardan
bu devire iyi hazırlanma çabası içerisinde
olduklarını da görmekteyiz. Bu gelişmiş
ülkelere baktığımızda hemen hemen tamamının bu gelişmişliklerini, teknolojik
ilerlemelerini kendi kültürel kaynaklarından beslenerek sağladıklarını görüyoruz.
İhracat girdisi olarak da tekstil hiç de
küçümsenemeyecek girdilerin başındadır. Bilgisayar, otomotiv, silah satamadığımız Avrupa ve Amerika pazarına
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teler var. Tabi pazara, piyasaya, sanayiye,
özel müteşebbise sırtını dönmeyen bir
yaklaşımla, dünya pazarının taleplerini
dikkate alan, ezberci anlayıştan arındırılmış, sanatsal anlamda bir değer olarak meseleye yaklaşan bir eğitimin ve
bu eğitimin ürünü öğrenci yetiştirmeye
hızla gitmek gerekiyor.

ihraç edebildiğimiz en önemli sektör
tekstildir günümüzde. Tabi fiyat anlamında rekabet edemiyorsak, o zaman
kaliteye, desene, önem vererek, otantik
Türk halısının belirgin özelliklerini öne
çıkararak marka olarak pazarda değer
kazanmamız gerekiyor. Elbette ki dünyada sürekli değişen, yenilenen moda
trendlerine uygun olarak ama asla özü
bozmadan gelenekseli yozlaştırmadan,
imalatı gerçekleştirmemiz gerekiyor.

El dokumaları yani halı, kilim
ve kumaş alanında eğitim disiplinleri açısından hangi noktadayız?
Az öncede söylediğim gibi dünyadaki gelişmelere gözü kapalı kalmadan
ama kendi kültürel değerlerimize de
ters düşmeden, inkâr etmeden gelişim
kaynaklarımızı doğru bir şekilde belirlemek ve amaca uygun eser üretme
çabasını hızla devam ettirmemiz gerekiyor.Tabi bunu yapmak için bu işin eğitimine öncelikle önem vermek gerekiyor.
Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında
tamamen iyi niyetlerle Osman Hamdi Beyle başlayan çok ama çok değerli
çalışmalar Sanayi Nefise mektebiyle
devam etmiştir. İlk başlarda Avrupai
plastik sanatlar ağırlıklı eğitimin hüküm
sürdüğü yıllar olmuştur. Milli-gelenekli
sanatlar neredeyse hiç ele alınmamış ya
da sanki sanat içerisinde küçük tali işlermiş gibi davranılmıştır. Çok çok sonra
bu yanlıştan dönülmüş, bu sanatların
önemi kavranmış ve yoğunlaşmaya
başlanmıştır. Günümüzde ön lisans ve
lisans düzeyinde eğitim veren üniversi-

Konya dokumacılıkta bir marka
ve burada Selçuk Üniversitesi buna
nasıl bir yaklaşım sergiliyor?
Türk halı sanatının altın çağı olarak kabul edilen Selçuklu halılarının vatanı
olan payitaht Konya gerçekten önemli
bu alanda ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mesleki Eğitim
Fakültesi ve Sanat-Tasarım Fakültesi,
Araştırma Merkezleri ile meselenin bilincindedir. Üniversitemizin bu sahadaki duyarlılığını ortaya koyan birçok
akademik etkinlikte yapıldı, yapılıyor.
En azından benimde içerisinde yer
aldığım ulusal ve uluslararası sempozyumlar, kongreler ve sayısız sergiler,
bienaller yapıldı Konya’da.
Bu sahanın önemini bilen Rektörlüğümüzün desteğiyle, son yıllarda Prof. Dr.
Yusuf KÜÇÜKDAĞ ve Yrd. Doç. Dr.
Yaşar ERDEMİR’in katkılarıyla ardı ardına bilimsel-sanatsal faaliyetler düzenlendi. Ayrıca “Hotamış Türkmen Kilimi
Araştırma ve Üretim Merkezi”, “Yukarıçiğil Kilim Dokuma ve Üretim Merkezi”,
“Cihanbeyli Kilim Üretim Merkezi” gibi,
Yusuf ve Yaşar hocaların danışmanlığını, benimde koordinatörlüğünü üstlendiğim çok önemli üretim projeleri

gerçekleştirildi. Hotamış projesinde
dokumacılık adına oldukça iyi mesafeler kaydedildi o dönem. Sağolsunlar
dönemin Genel Kurmay Başkanı Org.
Hilmi Özkök ve Jandarma Genel Komutanı Org. Şener Eruygur o dönem
projeye çok destek vermişlerdi.

Sizin kişisel anlamda başka
faaliyetlerinizde var. Kitaplarınız,
sergileriniz var. Siz gelenekli el dokumalarında hangi noktadasınız?
Başta da söylediğim gibi bu mesele bizde aşka dönüştü desek pek de mübalağa olmaz. Kâğıdın, papirüsün olmadığı
zamanlarda tasarımını kafasında şekillendirip dokumasını ta milattan önceki
zamanlarda üretmiş aziz bir millet bu.
Öyle ki bu millet genetik şifrelerinin işli
olduğu nakışlarını dokumalara aktarmıştır ve bende bu aziz milletin bir ferdi
olarak dünyaya geldiğim için Allah’a sadece ve sadece hamd ediyorum.
Ben ahir ömrünü mümkün olduğunca
Türk kültürü için zerre-i katmer gayret
gösterme adına yaşamaya çalışan birisi
olarak bu alanda karınca kararınca hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbette eğitim
öğretim amaçlı ve tarihi maddi kültür
ürünlerinin belgelenmesi anlamında
8-10 kitap yazmaya çalıştık. Ulusal
ve uluslararası düzeyde kişisel ve karma pek çok sergimiz oldu. Makaleler,
bildiriler derken bu çabalarımız nefes
aldığımız müddetçe de devam edecek
bu aşk. Bunun yanı sıra fotoğraf sanatı
ve keçe de fırsat buldukça ilgilenmeye
çalıştığımız işler arasındadır.
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GDO
GENETİĞİ

DEĞİŞTİRİLMİŞ
ORGANİZMA
Günümüzün en önemli sosyal ve bilimsel konusu, sorunu GDO.
DO için kısaca Genetiği Değiştirilmiş Organizma tanımı
yapılmaktadır. Televizyon ve
gazetelerde adını sıkça duyduğumuz,
bizleri tedirgin eden ve hakkında çok
az bilgiye sahip olduğumuz bir konu
GDO’lar. GDO denildiğinde bugün
bizlerin aklına gelen tek şey sağlığa zararlı yiyecekler oluyor. Oysa ki
GDO şu andaki bilimsel imkanlarla
tüm organizmalara uygulanabilen bir
gerçektir. Canlı sistemlerin tümü bir
organizmadır ve genetik bilgi taşırlar,
dolayısıyla tüm canlıların genetiğinde
modifikasyonlar yapılabilmektedir.
En büyük tedirginliğimiz olan yiyecekleri ele alırsak raf ömrünü uzatmak;
yani kokma, çürümeyi engellemek,
rengini daha çekici hale getirmek, erken olgunlaşmayı sağlamak gibi nedenlerle genetik yapıyı değiştirme
mevcuttur. Bunların içerisinde sıkça
duyduğumuz mısır, soya, domates, ayçiçeği, tavuk, inek başta olmak üzere
daha birçok canlı mevcuttur.
Genetiğin değiştirilmesi biyoteknolojide sıklıkla kullanılan bir yöntem haline
gelmiştir. Oysa ki bunu yapan Ülkelerin
ve kuruluşların birçoğu insan sağlığını
göz ardı edip yalnızca kar amacı gütmektedir. Bir kısmı da asıl amacı olan
biyolojik savaşı masumca başlatmışlardır. GDO birçok protokolle kontrol
altına alınmaya çalışılsa da bugün en
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azından ülkemiz üzerinde denemeleri yapılan biyolojik bir silahtır. Bunu
ülkemizde satılan bebek mamalarının
büyük bir çoğunluğunda sağlık dışı
GDO bulundurulduğu gerçeğinden net
bir şekilde anlamalıyız. Daha bebekken
GDO’ya maruz kalmak gelecekte tedavisi zor hatalıklarla boğuşan bir neslin yetişeceğinin habercisidir. Bugün Genetik
Değiştirmeler ‘’IRK’’ genlerini bozmak
için kullanılmaktadır. Bu yöntemle bir
ırkın kendine has özelliklerini bile değiştirmek mümkündür. Bu yüzyıllar
boyunca en fazla Türk ırkı üzerinde
kullanılmak istenen bir silahtır.
GDO esasen sandığımız gibi yalnızca
insan sağlığını tehdit etmek, biyolojik bir
silah olarak kullanılmak için tasarlanmamıştır. Örneğin bugün milyonlarca şeker
hastasının kullanmakta olduğu insülin de
bu yolla elde edilmiştir. Kişiye özel ilaç ve

tedavilerin oluşturulmasında da genetik
değiştirmeler önemli bir yere sahiptir. En
önemlisi pirinç gibi bazı bitkilerin, içeriğindeki karbonhidrat miktarını arttırarak
açlıkla boğuşan ülkelerin açlık sorununu
azaltabilmek gibi bir imkana da sahip
olunabilmektedir.
Akıllara neden zararı daha fazla anlatılıyor da yararından bahsedilmiyor düşüncesi gelebilir. Herhangi bir şeyin iyi
yönü zaten iyidir zararı yoktur. Önemli
olan kötü tarafı konusunda da insanları bilgilendirebilmektir. Bizler ağaç
insanlar için yaratılmış eşsiz bir kaynak
olduğu halde, o ağaçtan sopa yaparak
birinin kafasına vurma zihniyetindeki
canlılarız. Hele de bu yüzyılda iyi olabilecek her şeyi kötü bir duruma getirmek gelenek haline gelmişken bilim
adamlarının, televizyon ve gazetelerin
de bir şeyin kötü yanını anlatmaya çalışmaları oldukça normaldir.
Dilerim iyi niyetlerle yapılmış her
şeyi, iyilik için kullanabileceğimiz
günleri görebiliriz...
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KONU: AYŞE OKUTAN

Konya Sigara Bırakma Merkezlerinden
biri olan Güzide Koru Verem Savaş
Dispanseri hekimlerinden Dr.Bedriye
HANEDAN ve Dr. Hayriye ÖZULUCAN
ile yaptığımız görüşmede sigaranın
insan sağlığı üzerinde ki olumsuz
etkileri ve sigarayı bırakmak için
uygulan yöntem hakkında detaylı bir
söyleşi gerçekleştirdik.
Sigara Bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. En iyi
tedavi hiç başlamamak, eğer başlanmışsa da bırakmak yönünde doğru adımları atmaktır.

SAĞLIK
Sigara insan sağlığını tehdit eden önemli bir
küresel salgındır. Aktif olarak içici olmadığı
halde sigara içilen ortamda bulunan ve aktif
olarak içici olan insanlarda kronik hastalıklara
ve ölümlere neden olmaktadır.
Dünya da yaklaşık 1,1 – 1,3 milyar kişi sigara
veya diğer tütün ürünlerini kullanmakta, bu
sayının 2030 yılında ne yazık ki 2 milyara ulaşması beklenmektedir.

Ülkemizde 17 milyon kişi sigara
bağımlısıdır ve her yıl ciddi sayıda sigara yüzünden kayıplar verilmektedir. Sigara kullanımına bağlı, ölüme yol açan
hastalıklardan bazıları, Kronik bronşit,
Amfizem, Akciğer kanseri, Kalp, beyin
ve kalp damar hastalıkları, kronik tıkayıcı akciğer hastalıklarıdır…
Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Pasif içicilik adı verilen
bu durum içen kadar karşı tarafında
tüm doku ve organlarına sayılamayacak
kadar çok zarar verir. Pasif içicilik olarak
adlandırdığımız durum özellikle çocuklarda astım, ortakulak iltihabı, bademcik
iltihabı, sinüzit, bronşit, gibi hastalıklara yakalanma riskleri oldukça fazladır.
Sigarayı bırakmanın sosyal faydası da
evde, işyerinde arkadaş ortamında sigara içmeyen ve siz içtiğiniz için rahatsız
olan kişilerin artık sigara dumanına maruz kalmayacak olmasıdır.
Sigaranın zararlarından birisi de
ülke ekonomisine verdiği zararlardır.
Türkiye’de halen sigaranın yol açtığı sağlık
iş gücü gibi nedenlerle yaklaşık 2,72 milyar dolar ekonomik kayıp yaşanmaktadır.
Özellikle ülkemizde sigara bağımlılığını önlemeye yönelik eğitim çalışmaları
ve yasal düzenlemeler yapılmaktadır.
Bu atılan adımlardan en önemlisi 19
Temmuz 2009’da yürürlüğe giren; restaurant, bar, kafe vb. yerler gibi tüm kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayan
kapsamlı sigara yasasıdır. Bu yasayla
birlikte kapalı alanlarda hava kalitesinin yükseldiği ve sigara kullanımına

bağlı görülen acil hastalık başvurularında düşüş olduğu tespit edilmiştir.
Kapalı alanlarda sigara tüketimini yasaklayan yasa ve sağlık hizmetlerinde
sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hususunda bilgilendirici ve destekleyici çalışmalar sigara tüketiminin
azalmasında önemli rol oynamıştır.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza tıbbi ve psikolojik destek sağlamak
amacıyla il genelinde birçok sigara
merkezleri açmıştır. Bunlar, Güzide
Koru Verem Savaş Dispanseri, Konya Numune Hastanesi, Konya Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Selçuklu Tıp
Fakültesi Aile Hekimliği, Meram Tıp
Fakültesinde bulunan sigara bırakma
merkezlerine başvuru yapabilirler.
Bunlardan birisi olan Güzide Koru Verem Savaş Dispanserinde randevu ile
hasta kabul edilmektedir. Hasta geldiğinde ilk yapılan işlem kişisel bilgileri kay-

detmektir. Nikotin bağımlılığını ölçen bir
test sonrasında, solunum fonksiyonlarını
ölçen başka bir test uygulanmaktadır. Bu
testler hastaya ne tür bir tedavi uygulanacağı konusunda yol göstermektedir. Her
müracaat eden kişi kayıt altına alınmakta
ve düzenli olarak 3-4 haftalık periyotlarla
kontrole çağrılmaktadır.
Bu bilgilendirici sohbet için Dr.
Bedriye HANEDAN ve Dr. Hayriye ÖZULUCAN’a Vizyon ailesi
olarak çok Teşekkür ederiz.
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Roberto Cavalli

Louis Vuitton, beyaz ağırlıklı pastel tonlarda ihtişamdan
uzak oldukça natürel ve masum
tasarımlarla karşımıza çıkıyor,
ayakkabılarda sivri burun ve
metaller dikkat çekici, Burberry,
40’lardan esinlenilmiş maskülen
-feminen stili kahve, haki, hardal, mürdüm, tarçın renkleriyle
yaza hazırlanmış.

Blumarine

Ayakkabılar deri örgülerden, platform
topuklu hem
çok şık, çokta
rahatlar.
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Jimmy Choo,
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Blumarine

Jimmy Choo

Roberto Cavalli, altın sarısı renk ve püsküller göze
çarpıyor, pilili etek, ceket ve elbiseler ön planda,
ayakkabılarda ise farklı desenlerin topuklara uygulanmış halini görüyoruz. Versace de seçtiği renklerde
Louis Vuitton arasında benzerlikler var gibi görünse
de Versace zımbayla oluşturulmuş motifler ve parlak
taşlardan oluşan tasarımlarıyla farklılık yaratmış. Blumarine tam yaz mevsimine göre bir koleksiyon hazırlamış, rahat elbiseler çiçek açmış diyebilirim. Püsküller,
çiçekler, yeşiller, maviler, turuncular ve kırmızılar…

Blumarine

97

SAĞLIK

HASTALIKTAN KURTULMAK
İÇİN PORTAKAL SUYU İÇİN!
C Vitamini en çok Portakal’da var…
Kış ayları sürerken, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış görülüyor. Hastalıktan
korunmak için uzmanlar içeriğinde bol miktarda C vitamini olan portakal suyunun içilmesini öneriyor.

Havaların soğumasıyla birlikte vücut direnci azalan kişilerde gribal enfeksiyonlarda
önemli bir artış gözleniyor. Uzmanlar, soğuk
kış günlerinde vücudun direncini artırmak için
içeriğinde bol miktarda vitamin olan meyve sularının tüketilmesini öneriyor. Özellikle C vitamininin
bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu
ifade eden uzmanlar portakal suyunun sofralardan eksik
edilmemesini tavsiye ediyor.
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç,
vücutta yapımı mümkün olmayan ve dışarıdan alınan besinlerle vücuda giren C vitamininin azalmasıyla özellikle
gribal hastalıklara davetiye çıkarıldığını belirtti. Soğuklarla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk yaratan etkenlerin ortadan kaldırılması için C vitamini içeren
ürünlerin tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, portakal suyunun bolca tüketilmesi halinde kişinin hastalıktan korunacağını söyledi.
Yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C
vitaminine ihtiyacı olmakla birlikte, bir bardak portakal
suyu günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor.
Ayrıca portakal suyunda bulunan flavonoidlerin kanser
hücrelerinin gelişimini engellediği, kılcal damarları beslediği, antialerjik ve antimikrobik olduğu biliniyor. Portakalda
bulunan flavonoidlerin bir türü olan naringin ise vücuda alınan
gıdaların yağ yakımını sağlıyor. Portakalda bulunan petkin ise
bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine kan şekerinin düzenlenmesine ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı oluyor.
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SANAT

KONU: SEYCAN ÇAKIR

KONYA’DA TKDK’NIN
DESTEKLEDİĞİ YEREL
ÜRÜNLER VE EL SANATLARI
Daha önceki sayılarımızda TKDK ile görüşmüş ve aldığımız bilgileri
sizlerle paylaşmıştık. Bu sayımızda hiç değinmediğimiz ‘Yerel Ürünlere’
verilen desteklerle ilgili şartları ve alanları sizlere aktaralım istedik.

KDK nedir? Öncelikle bunu hatırlatalım bir önceki yazılarımızı
takip edemeyen okurlarımızı da
bilgilendirmiş olalım. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası
kuruluşlardan sağlanan kaynakları da
kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 18-05-2007
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan
5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuştur.
Ayrıca bu kanun ile tarım sektörümüzün
gelişmişlik düzeyinin ve tarımsal nüfusumuzun refah seviyesinin yükseltilmesi ve
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Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyumunun
sağlanması hedeflenmektedir.
Ayrıca TKDK 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyon tarafından kabul
edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını
(IPARD) uygulayacaktır.

Kurum, merkez ve taşra teşkilâtından
oluşmaktadır. Merkez teşkilâtı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim
birimleri ve yardımcı hizmet biriminden, taşra teşkilâtı ise il koordinatörlüklerinden meydana gelir. Merkez teşkilatı
Ankara’dır. Taşra tekilatı ise il koordinatörlüklerinden oluşmaktadır. İl Koordinatörlükleri IPARD Programının
ilk uygulama döneminde 2007-2009
yılları arasında 20 ilde (Afyonkarahisar,
Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır,
Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon,
Van, Yozgat) kurulmuş olup IPARD
Programının 2. Uygulama döneminde
bu illere 22 il daha eklenecektir.
Bu programın ilimiz için önemine değinecek olursak: IPARD diğer illere oranla
Konya’da pek çok sektörü desteklemekte
ve özellikle kırsalda ki girişimcimizin projelerine ciddi bir hibe desteği sağlamaktadır. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin
geliştirilmesi ile ilgili verilen destekler.
Bu tedbirin amacı yerel mikro işletmelere
Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen
Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün
yerel tarım ve gıda ürünleri ile geleneksel
el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya
işlenmesi için destek sağlanmasıdır.

SANAT
Konya ilinde desteklenecek
yerel ürünler; Tarhana, Beyaz Peynir, Kecimen Üzümü, Konya Şekeri,
Konya Gevreği, Ereğli Kirazı, Bamya,
Tulum Peyniri, İvriz Peyniri, Konya Süzme Yoğurdu, Pekmez, Tahin,
Erişte, Tandır Ekmeği,
Köpük Helva, Taş Helva,
Seydişehir Leblebisi, Lokum, Tahinli Pide, Termiye, Çilek, Çumra Kavunu, Ereğli Elması, Küflü
Peynir, Siyah Havuç, Havuç
Ürünleri, Hırtlak, Akşehir Kirazı, Domates Salçası, Su Böreği, Sac Böreği, Höşmerim, Pekmezli Sucuk, Asma Yaprağı,
Toros Balı, Kavurma, Sac Arası, Turşu.

Desteklenecek El Sanatları:
Ağaç işleri, Altın İşlemeciliği, Bakır İşlemeciliği, Cam İşlemeciliği, Seramik
Üretimi, Çömlekçilik, Çinicilik, Dokumacılık, Gümüş İşlemeciliği, Hasırcılık,
Oya örücülüğü, Sepet Örücülüğü, Müzik Aleti Yapımcılığı, Keçecilik, Kilimcilik, Halıcılık, Semer Yapımcılığı, Taş
İşlemeciliği, Süs Taşları İşçiliği, Sedef
İşlemeciliği alanlarından oluşmaktadır.
Verilecek destek oranı uygun harcamalar toplamının %50’si kadar ve en az
10.000 Avro, en fazla 250.000 Avro’dur.
Türkiye’de özellikle kırsal alanların geliştirilmesi için burada yaşayan insanlara ek gelir kaynağı ve istihdam fırsatları

yaratmak için desteklenen sektörlerin
belli başlı başvuru şartları mevcut. Bu
şartlara genel hatlarıyla bir göz atacak
olursak: IPARD programında desteklenecek sektörlerin hepsinde destekten
faydalanmak için Kamu tüzel kişilikleri
hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Bunların da taşıması gereken bir takım özellikler var: Gerçek kişilerin İlgili alanda
meslek lisesi, üniversite diplomasına
sahip olması veya ilgili alanda en az 3
yıl iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir. Veya Milli Eğitim Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetki
verilen kamu ve özel sektör kuruluşları
tarafından düzenlenen en az 60 saatlik
bir eğitim programına dair sertifika
sunmaları gerekmektedir. Tüzel kişilerde ise üst yönetim kademesinde daimi
bir çalışanın ilgili alanda meslek lisesi
veya üniversite diplomasına sahip olması veya ilgili alanda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.
Ayrıca işletmede 10 kişiden az çalışan
istihdam edilmeli ve işletmenin yıllık cirosu ve/veya bilançosu 1 milyon
TL’yi aşmamalıdır. Proje kapsamında
kurulacak tesislerin kırsal alanlarda olması şartı mevcut.
Tüm sektörler için genel başvuru şartlarına bakacak olursak, başvuru sahiplerinin bütün sektörler için genel olarak
şu özellikleri taşıması gerekmektedir:
Kamu tüzel kişiliği hariç (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler
uygun değildir ) ulusal kanunlarca tanınmış gerçek veya tüzel kişiler olmalı,

başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel
kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi)
başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın
üzerinde olmamalı (66 yaşından gün
almış olmamalıdır), ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalıdır, aynı yatırım
için diğer ulusal veya uluslararası fonlardan destek almamalıdır ,başvuru sahibinin vergi ve sosyal güvenlik borcu
olmamalıdır ve bütün yatırımlar proje
sonunda ilgili Avrupa Birliği Topluluk
standartlarını sağlamalıdır.
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SANAT

SANATÇI, SANAT
ESERİ VE İZLEYİCİ
ÜÇGENİ ÜZERİNE
h.elmas@konyavizyon.org

Tolstoy, sanatın ortaya çıkışına ilişkin olarak, “İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı
duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için, hareket, ses, çizgi, renk
veya kelimelerle ifade etme ihtiyacından ortaya çıkmıştır” der.

ANAR EYNİ

Sanatın tanımı
konusunda ise,
kesin bir şey
söylemek her
zaman mümkün
olamamıştır. Zira,
isteğe ve güdülen
amaçlara bağlı
olarak devirlere,
hatta, toplumlara
göre tanımlama
değişebilmektedir.

Basit bir ifadeyle sanatı, insanın yeteneklerini yalnızca fayda sağlamaya yönelik amaçlarla değil, evrenin ve dünyanın
sırlarına erişebilmek, kişisel bunalımlarını yatıştırmak, heyecanlarını doyurmak
ve başkalarına duyurmak, ruhsal özlemlerine uygun düzeyde yaşayabilmek
isteğiyle kullanması ve değerlendirmesi
olarak tanımlayabiliriz. Bu, resim sanatı
bağlamında değerlendirildiğinde; İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne
resim hep var olmuş, farklı dönemlerde
farklı amaçlara hizmet ederek günümüze
kadar ulaşmıştır. Başlangıçta fetiş özellikler taşırken, zamanla değişik içerikler
kazanmaya başlamış, araç olma özelliklerini aşarak estetik haz yaratan bir kavram
durumuna gelmiştir. Sadece resim değil
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diğer güzel sanatlar da insanlar için, beslenme, barınma ve örtünme gibi yaşamsal gereksinimler olarak algılanmayabilir.
Ancak, bilimsel araştırmalar en ilkel yaşam koşulları içinde bulunan toplumlarda bile onların bir sanatlarının olduğunu
ortaya koymaktadır.
Günümüzde sanat, kimi zaman bireyin
kendini bulduğu, kendi gerçeğiyle karşılaştığı, kimi zamanda yabancı olduğu
dünyaları keşfettiği tılsımlı bir serüven.
Bu serüveni insana yaşatan sanatçı,
onun eseri ve yaşayan olarak izleyici
kimdir? Bugün sizlere, resim sanatı
bağlamında “sanatçı-sanat eseri-izleyici”
üçgeninden bahsetmek istiyorum.
Bir resme bakıldığında, öncelikle resmin
konusunu görülüyor ve irdeleniyorsa
o resim başarılı bulunmaz. Başarılı bir
eserde, önce onu ortaya koyan ressam,
HÜSEYİN ELMAS

DOÇ. DR. HÜSEYİN ELMAS

sonra diğer ayrıntılar görülür. Resmin
her şeyden önce ressamını ifade ettiği
gerçeği unutulmamalıdır. Buradan yola
çıkarak ressamı, üretmiş olduğu eseri
insanlarla paylaşan, paylaşmak isteyen,
eserinde kendini ve her şeyini ortaya koyup izleyiciye açık yüreklilikle sunabilen
kişi olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle,
resme girebilmek ve irdeleyebilmek için
önce ressamı ve ressamın eserini ortaya
koyduğu sosyo-kültürel ortamı yakından
tanımak gerekir. Zira ressam içerisinde
yaşadığı sosyo-kültürel yapıya bağlıdır.
Sosyal bir varlık olarak onunla ilişkisi
inkâr edilemez. Etkileşim içerisinde olduğu sosyo-kültürel çevre ile o çevreyi
oluşturan şartlar içerisinde kendi benliğini bulur. Bir bakıma, çocuğun dil öğrenmesi gibi yetiştiği sosyo kültürel çevre
içerisinde sanatıyla ilgili bilgileri zaman
içerisinde öğrenir ve beynine gerektiği
zaman kullanmak üzere kaydeder. İhtiyaç duydukça onları kullanır. Bilmediklerini de öğrenmeye çalışır. Eserini
ortaya koyma sürecinde, el, göz, ve beyin üçlüsünün uyumunu ortaya koyar.
Önce bakmasını öğrenir sonra görmesini. Bunları geçmiş deneyimleri ile birleştirerek öncelik sırasına göre elleriyle
yüzeye aktarır. Bu aşamalarda eğitim,
ressamın karşısına önemli bir sorun olarak çıkar. Bakmasını ve görmesini bilen
bir beyin geçmiş birikimleri ile yeni öğrendiklerini mukayese eder, yeni şeyler
ekleyerek ortaya koyar.
Ressamı tanımlarken, eseri ile birlikte
kendini ve her şeyini ortaya koyabilen
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kişi olarak tanımlamıştık Ressamın
kendini ortaya koyabilmesi için eserini yaratma sürecinde özgür olması gerekir. Sadece çizen ve boyayan değil,
aynı zamanda düşünen bir varlık olarak
arzuladığı her türlü konuyu (sosyal,
dinsel, doğasal, ideolojik, soyut ya da
somut, vb.) ele alıp tuvaline yansıtabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Aksi
takdirde, ortaya çıkan eserin sanat eseri
özelliği taşıyıp taşımadığı tartışılır.
Ressam ortaya koyduğu eserle hem anlaşılmak hem de gizli kalmak ister, Hem
topluma mesaj verir, hem de kendini yalıtır. Hem sıradandır hem de ayrıcalıklı.
Ancak her ressamın amacı; her insanın
istediği gibi önemli birisi olmak, fark yaratmak, geleceğe katkıda bulunmaktır.
İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıktığı
kabul edilen önemli biri olmak nedir?
Sanatçı ve izleyen için ne ifade eder? Bir
ressam resim yapıyorsa ne gibi katkılarda bulunur ve nasıl önemli olabilir?
Bir ressam her şeyden önce dünyaya
ve insanlığa güzellikler ulaştırarak katkı
sağlar. Eserleriyle, insanlara estetik bir
haz duymalarını, yaşama fırsatı bulamadıkları duyguları yaşatır. Onların sorunlarına ortak olup dertlerini dile getirir.
Bireysel olarak kendini ifade edebilme
yeteneği ile önemli biri olduğunu hisseder. Yaptıklarını paylaşarak toplumda

kendine saygın bir yer edinir.
Tüm bunlar dikkate alındığında günümüzde ressamın yaşamı her zaman
zorluklar, kaygılar ve düşüncelerle
dolu olmak zorundadır. Onun, sanatla uğraşabilmesi için pek çok koşulun
oluşması, bütün çabasını sanat için sarf
etmesi gerekir. Çağının özelliklerini ve
değerlerini bilmesi, tarihini ve halkını
unutmaması, sorunlar üzerinde akla
dayanan yorumlar yapabilmesi, geleceği görebilmesi bu uğurda bütün zorluklara katlanabilmesi gerekir.
Yukarıda sanatı kesin olarak tanımlamanın oldukça güç olduğunu yazmış,
isteğe ve güdülen amaca bağlı olarak,
devirlere hatta toplumlara göre tanımlamanın değişebileceğini belirtmiştim.
Ünlü empresyonist ressam Manet sanat
için, “yaşanan tüm dönemlere, kalıcı tek
biçimi veren kavram” olduğunu ileri sürer. Albert Dürer ise, “sanatın doğanın
gizlerinde bulunduğunu belirtir ve sanatçının onu gizlerin arasından çıkartıp
izleyiciye sunan insan olduğunu” söyler.
Sanat için farklı kelimelerle farklı tanımlamalar yapılsa da sonuçta her eserin bir
amaç uğruna üretildiği ve her eserin altında yatan bir amacının olduğu gerçeği
unutulmamalıdır. Bu onu ortaya koyan
sanatçının geleceğe aktarılmak üzere ortaya koyduğu amacı yada mesajıdır.

Resim yapma süreci, fiziki bir olay, zihinsel bir faaliyet, duygusal bir olgu,
ruhsal bir fenomendir. Ortaya çıkmadan önce sadece bir düşüncedir. Bu düşünce zaman içinde yoğrulup ressamın
beyninde biçim bularak yüzeye yansır.
Bu nedenle insanların en üst düzeyde
kendilerini gerçekleştirme ve doyum
noktasıdır. Ortaya çıkan görünüm ise,
izleyeni içerisine alır, düşündürür, yorumlatır ve estetik bir haz verir. İnsanlar
için yaşamın bilinmeyeni ne ise, resim
için de kendi resimsel evreninin gizleri
odur. Sadece ressam tarafından tuvalin
yüzeyine aktarılan görünümden ibaret
değildir. Ardında taşıdığı anlamla, gizlerle büyür ve evrenselleşir.
Ortada bir ressam, bir de resim varsa
buna bakan izleyen ve değerlendiren
olacaktır. İzleyen resimle ilgili yeterli alt
kültüre sahip değilse, güzel yada çirkin
gibi daha çok görünürde resmin ön planında yer alan biçimsel düzenlemelere
bağlı olarak fikrini açıklar. Bir resmi tek
bir cümleyle ya da kelimeyle tanımlamak
imkânsızdır. Güzel yada çirkin sözcüğü
boyanın ve lekelerin yüzeydeki çılgın
dansının oluşturduğu görsel zenginliği asla ifade etmez. İzleyen olarak zaten
bir resmi tamamen anlamak ve yorumlamak ta mümkün değildir. Her resmin,
farklı, açık ve gizli yönleri vardır.
İzleyen, resim karşısında az da olsa
sağlıklı ve yerinde bir şey ifade etmek
istiyorsa her şeyden önce resimsel duyarlılığını geliştirmesi gerekir. Bu da
bir eğitim problemidir. Bir resmi görmek ve okumak, okuma yazma öğrenmek gibi özel bir eğitim ister. Resimsel
alfabe ve sözcükler çok okuyarak ya da
başkalarından dinleyerek biraz öğrenilebilir. Yapabilmek içinse, okumak ve
dinlemek asla yeterli olmaz. Resimleri
biraz da olsa görüp anlayabilmek ancak
kişisel deneyimlerimizi geliştirmekle
mümkündür. Resme bakmak, görmek,
algılamak ve resimsel dünyanın güzelliklerinin tadını çıkarabilmek ancak
çok müze ve sanat galerileri gezmek
artı okuyarak mümkündür. Aksi taktirde güzel ve çirkin kavramlarının dışına çıkamayan sözcüklerle yetinmek
zorunda kalırız.
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AKTİSAD

ÜYELERİNİ GELECEĞE HAZIRLIYOR
İçinde bulunduğumuz günlerde ve bundan sonra ki zaman
sürecinde gerek siyasi alanda, gerekse ekonomik alanda
bir reform yapılacaksa bunun sivil toplum örgütleri eliyle
yapılacak dersem, herhalde abartmış olmam.

ünya artık bu gerçeğin yörüngesinde kendisine yön bulmaya çalışıyor. Bunun böyle
olacağına inanmak istemeyen bazı
ham ruhlar aksini ispat etmeye, hatta
bununla savaşmaya kararlı gibi gözükseler de sonuç değişmeyecek ve zafer
sivil düşüncenin olacak. Dünyanın
bu hale geleceğini çok önceden kestiren ve bu yönde tedbirler alan feraset
sahibi bazı yüce şahsiyetler, etrafında
bir araya gelen topluluklara hep birlik
mesajları vermiş ve bu yönde adımlar
atılmasını talep etmişlerdir.
Kısa zamanda bu birliğin çatısını
oluşturan iş dünyasının temsilcileri,
tohumları çok önceden atılmış olan
tarlaların, insan boyunda sürgün verdiğini müşahede etmiş ve hasat zamanı
geldi diyerek biçime başlamışlar. İşe
ilk olarak dernekleri kurarak başlayan
fedakâr Anadolu insanı, daha sonra bu
dernekleri bir araya getirerek federasyonları, son olarak çatı kabul edilen
konfederasyonu kurmuşlar. Bugün gelinen noktada 40 bin üye, 160 dernek,
7 federasyon ve hepsinin bağlı olduğu
kısa adı TUSKON olan, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu ile adından sıkça söz ettiren bir
oluşumdan bahsedebiliriz. Konya’da
faaliyet gösteren Aktif İşadamları ve
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Sanayiciler Derneği (AKTİSAD), yine
merkezi Konya’da bulunan Anadolu
İşadamları ve Sanayiciler Federasyonu (ANSİFED) çatısı altında hizmet
veren bir kuruluştur. TUSKON çatısı
altında hizmet veren her iki kurumun
ortak bir paydası vardır, o da Hakka ve
halka hizmettir. 1994 yılında kurulan
AKTİSAD’ in 18 yılda ortaya koymuş
olduğu çalışma performansı, gerçekten
takdire şayandır. Birçok etkinliğe ve faaliyete imza atan dernek bünyesinde,
paneller, konferanslar, geziler, dış ticaret köprüleri, iş forumları yapılmıştır.
Dernek vasıtası ile gerek yurt dışında
gerekse yurt içinde iş bağlantısı kuran
firma sayısı bir hayli fazla. Yabancı ülkelere bayilik veren, oralarda fabrika
açan dernek üyesi bile mevcut. Alt yapısı önceden hazırlanan bu sistemin en
güzel tarafı ise karşılıklı güven ilkesi.
Referans verilmeyen hiçbir firmaya bu
bağlamda yardımcı olunmuyor. Dünyanın neresinde olursa olsun önceden
araştırması yapılıyor, pozitif yönde bir
rapor gelirse ona göre harekete geçiliyor. Tabi burada en büyük destek, yine
o ülkelerde önceden açılmış olan Türk
Okullarından geliyor. Hindistan’da
hidrolik lift fabrikası kuran HİDROMAS firmasının sahibi Yaşar Gül Bey’i
burada örnek olsun diye söyleyebiliriz.

Yetişmiş personelleri ile gece gündüz
demeden üyelerine hizmet götürmeye
çalışan AKTİSAD’ in, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrası yeni
başkanı, Soner Cesur olmuştur. Binlere yaklaşan üye sayısı ile Konya’nın en
etkin sivil toplum örgütleri arasında yer
alan AKTİSAD ‘in her geçen biraz daha
tanınır hale gelmesi, iş dünyası açısından oldukça önem arz eder. Üyelerine
her türlü kolaylığı ve hizmeti sunmanın
yanında bir takım sosyal aktiviteleri de
üyeleri ile paylaşma fırsatı bulan dernek
yönetimi, spor merkezinden tutunda,
saunaya kadar her türlü imkânı yine
üyelerinin hizmetine sunmuş durumda.
Dernek sayesinde dış dünyaya açılma
fırsatı bulan Konyalı firmalar, bunun
olabileceği gerçeğini anlamakla kalmadıkları gibi, bundan en güzel şekilde istifade etmenin heyecanını yaşamışlar ve
yaşamaya devam ediyorlar.

ADVERTORIAL
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PAKİSTANLI VALİ:

“Almanya ilacı bizden alıyor sizde
gidip Almanya’dan alıyorsunuz”
Pakistan’ın Multan Bölgesi Valisi Muhammed Khurram ve Siyalkat Bölgesi Valisi Saeedinbal Vahlah,
AKTİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Soner Cesur ve
UNORMAK A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Oral ile akşam yemeğinde bir araya geldiler.
onya Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlanan Pakistanlı valilerin, şehircilik ve alt yapı hizmetleri hakkında inceleme yapmak üzere Konya’ya
geldiklerini dile getiren Cesur, akşam yemeği içinde AKTİSAD’ı tercih
ettiklerini ve bundan dolayı da gurur duyduklarını söyledi.

Pakistan’daki yatırım olanakları ve
teşviklerin de konuşulduğu yemekli
sohbette, Türk yatırımcıların neden
Pakistan’ı tercih etmediklerini merak
ettiklerini belirten Multan Bölgesi Valisi Muhammed Khurram: “Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz” dedi. Dünyanın birçok ülkesine sağlık ürünlerini
Pakistan’ın gönderdiğini sözlerine ekleyen Khurram: “Dünyanın birçok ülkesine kimyasal sağlık ürünleri ve medikal ürünler Pakistan’dan gider. Mesela
Almanya ilacı bizden alır. Onlar gelir
bizden alırlar. Sizde gidip onlardan
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alıyorsunuz, hem de bize ödeyeceğiniz
miktarın belki on katı fiyatına. Yarı işlenmiş ham deriyi yine biz ihraç ederiz
birçok ülkeye. Türkler gelip bizden almazlar ama bizim deri sattığımız insanlardan gidip deri alırlar. Çok daha
ucuza mal edebilecekleri bir ürünü on
kat daha fazla ödeyerek alırlar. Dünya futbol topunu bizden alır mesela.
Siz nerden alıyorsunuz bilmiyorum
ama bizden almıyorsanız eğer, daha
fazla fiyat ödediğinizi söyleyebilirim.
Pakistan ile Türkiye arasında çok eskilere dayanan bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Biz bu bağların kopmasını istemiyoruz. Ülkemize yatırım
yapmak için geç kalıyorsunuz. Başka
ülkelerin insanları Pakistan’ı mesken
edinmiş durumda. Biz çocuklarımızı
size emanet ettik. Sizin açtığınız okullarda okuyorlar. Sizlerden ülkemize
yatırım yapmanızı istiyoruz’’ dedi.
Khurram’ın sözlerini çok yerinde ve isabetli olduğunu dile getiren Cesur, Türk
yatırımcıların bu noktaları yeniden gözden geçireceğine inandığını söyledi.

Pakistan halkının her zaman desteklerini ve dostluklarını gören bu necip
milletin bu manada da üzerine düşeni
fazlası ile yapacağını belirten Mustafa
Oral: “Türk yatırımcıların enine boyuna
bazı şeyleri yeniden düşünmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim” dedi.
Yemekten sonra Pakistanlı heyete çeşitli hediyeler veren Cesur ve Oral, çok
güzel ve verimli bir sohbet olduğunu
yakın zamanda yapacakları Pakistan
gezisi ile her iki valiyi de ziyaret edeceklerini söylediler.

EKONOMİ

TOYOTA MUCİZESİ
SIR OLMAKTAN ÇIKTI
Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD)
bünyesinde verilen ‘’Yalın üretim ve sürekli iyileştirme’’
semineri iş dünyasının ilgisini çekmeyi başardı.

akine Mühendisi Hakan Cengiz tarafından verilen semineri dikkatle izleyen Konya iş
dünyasının temsilcileri, seminerin çok
faydalı geçtiği yönünde görüş bildirdiler. Kaizen adı verilen sürekli iyileştirme ve yalın üretim teknikleri hakkında
önemli bilgileri, sunum eşliğinde izleyicilerle paylaşan Cengiz’in performansı,
izleyicilerden tam not aldı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği mezunu olan Cengiz’in,
1998 yılında Mercedes Benz’de iş hayatına
başladığı ve o günden bu güne birçok projeye imza attığı alınan bilgiler arasında.
İlk Yalın Üretim çalışmalarına 1998 yılında
Mercedes Benz Türk’te başlayan Cengiz,
2009 yılında Erays Mühendisliği kurdu.
13 yıllık birikimlerini seminerler ve
eğitimler vasıtası ile fırsat buldukça
herkesle paylaşmaya çalıştığını dile getiren Cengiz, Kaizen ya da sürekli iyileştirme adı verilen yalın üretim hakkında kısaca şunları söyledi: “Kaizen,
İlk kez Toyota fabrikalarında kullanılmaya başlayan, bugüne kadar devamlı
geliştirilen ve Toyota’nın dünyaca kabul

görmüş ve rakamsal olarak da kanıtlanmış bir programıdır. Başarısının altında
yatan Yalın Üretim Sistemi, bugün dünyadaki tüm sektörlerde uygulanmakta
olan ve günümüzün rekabetçi ortamında
öne geçmek, hatta ayakta kalmak isteyen
her firma tarafından da uygulanması
zorunlu hale gelen sistemdir. Özellikle
üretim olmak üzere siparişten teslimata
kadar olan süreçteki kayıpların ortadan
kaldırılarak, maliyetleri azaltmak, ve-

rimliliği arttırmak, alan tasarrufu sağlamak, stok miktar ve maliyetini azaltmak
üretim ve teslimat süresini kısaltmak,
kalite problemlerini gidermek, sipariş ve
sevkiyat sistemini iyileştirmek, müşteri
memnuniyetini artırmak, piyasa şartlarının gerektirdiği esnekliği kazandırmak
nakit akışını hızlandırmak olarak sıralanabilir. Sürekli İyileştirme anlamına gelen
Kaizen yaklaşımı, Toyota mucizesinin ortaya çıkmasını sağlayan ana faktördür’’.
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KAPADOKYA
CAPPADOCIA
KAZIM ÖZTOKLU

Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi
olaylar Peribacaları’nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu
peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.

nsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığı
Kapadokya’nın yazılı tarihi
Hititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret
kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran
Kapadokya, İpek Yolu’nun da önemli
kavşaklarından biridir. Bölge günümüzde turizm açısından büyük bir
öneme sahiptir. Gerek peri bacalarının
arasında süzülerek, gerekse muhteşem
Kapadokya manzarasını yükseklerden
izleyerek yaptığımız her uçuş başlı başına olağanüstü bir macera oluyor.
Periler şehridir Kapadokya. Masallar diyarı.Bir üçgen gibi Anadolu’nun tam ortasında saklar kendini, Medeniyetlerin
beşiği Anadolu’da... Burada hangi yolda
ilerleseniz önünüze beyaza yakın renkleriyle taş yapılar, yeraltı şehirlerine açılan
kapılar, devasa heykeller gibi duran peri
bacaları çıkar. Ürgüp, Göreme, Avanos
üçgeninde gezdiğimiz Kapadokya’da
yerleşimler kasaba havasında.

Erciyes’in dumanlı ulu
doruğunun gök kubbeyi,
Kızılırmak’ın kavis çizerek
toprağı tuttuğu bu yöre;
geçmişten bugüne önemli bir
yerleşim yeri olmuş.
Geçimi taştan, evi taştan,
yatağı taştan bir memleket
Kapadokya.
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Gittiğiniz her yer aynı gibi görünse
de, farklı dünyalara girdiğinizi bilin.
Avanos’un sabah ve gece sizi donduran
soğukları Ürgüp ve Göreme’nin gündüz
yakan sıcağı, çeşit çeşit peri bacaları, birçok medeniyetin bölgeye yayılmış eserleriyle burası hala ne kadar keşfedilse
sürekli gizini koruyan bir bölge.
Kapadokya deyimi dönüşerek günümüze gelmiş. Kelimenin aslı Farsça
Katpatuka’dan geliyor. Yani: Güzel atlar
diyarı. Bir zamanlar Kapadokya Roma
arenalarına yetiştirdiği atlarıyla ünlüymüş
ve bugünlere sadece adını miras bırakmış.
Kapadokyada çeşitli dilleri konuşan
kültürleri yansıtır her köşesinde. Pagan
inanışlardan ilk Hristiyan kiliselerine,
camilerden külliyelere doğu ve batının
tüm inançlarının simgeleriyle dolu.
Ortahisar Kalesi tüm anlattıklarımın

özeti aslında. Nevşehir - Ürgüp yolu
üzerinde stratejik yüksek konumu ile
Ortahisar geçmişte korunaklı bir yerleşim sağlamış. Ortahisar’dan tüm Göreme ve Avanos rahatlıkla görülebiliyor.
Göreme Vadisi ayaklarınızın altında beliriyor, yan yana yapılmış küçük beyaz
evler, evlerin hemen çevresinde duvar
gibi yükselen peri bacaları ve peri bacaları arasında uzanıp giden yollar. Ortahisar
Vadisi’nde Üzümlü Kilise, Sarıca Kilise
ve başka birkaç kilisenin yanısıra doğal
taş yapının oyulması ile yapılmış soğuk
hava depoları bulunuyor. Uçhisar’dan
Göreme Kasabası’na indiğinizde sizi çarşının turistik havası sarıyor.
Bir turiste satılabilecek her türlü yöresel ürünler tezgahlarda yerini almış. Çömlek ve alçılardan yapılmış
heykelcikler, peri bacası modelleri,
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Kapadokya’ya özgü tarihi
taş konaklar (Son yıllarda Asmalı Konak adlı tv
diziyle yakından görülen
taş konaklar) bugün otel
ya da pansiyon olarak
tekrar düzenlenmiş.

Ortahisar’ın üç boyutlu tabloları, yöreye has dokuma ve çanta modelleri...
Çevrede Kapadokya’yı deve sırtında
görmenizi sağlayan deve turcuları bile
var. Göreme Açık Hava Müzesi kasaba
merkezinden sadece 2 km uzaklıkta.
Bu vadide ilk dönem Hristiyan inancını yansıtan yapılar ve eserler bulunuyor. Kayaların ve peri bacalarının
oyulmasıyla yapılmış o döneme ait
yerleşimlerin hemen hepsinde şapeller, yemekhaneler, oturma mekanları
ve hatta taşların oyulmasıyla yapılmış
devasa yemek masaları bulunuyor. Duvarlara işlenmiş fresklerde İncil ve Hz.
İsa’nın hayatından öyküler anlatılıyor.
Kapadokya’ya insanları asıl çeken şeyin
peribacaları olduğu söylenir çoğu zaman.
Bir doğa harikası olan peribacaları yöre
insanı için farklı anlamlara da geliyor.
Peribacalarının oluşumundan çok sahip oldukları şekiller dikkat çekiyor.
Kapadokya yöresinde genel olarak
üç tür peri bacası formu görülüyor.
Normal ve tam oluşmuş peri bacaları
ucu açılmış kurşun kaleme benziyor.
Bunları daha çok Göreme civarında
görüyoruz. İkinci tip peribacalarının
üst kısmında ise küçük taş parçalar
bulunuyor. Şapkayı andıran bu taşlarla
peribacaları mantara benziyor. Bu peribacalarını daha çok Ürgüp, Gülşehir ve
Açıksaray yönünde görüyoruz. Üçüncü

tür peribacalarının ise kenarları dik, tepeleri sivri ve çevreleri yuvarlak. Bunlara
da Zelve ve Paşabağ’da rastlıyoruz. Peribacaları bugün turistik olarak sadece gezilen, dışardan bakılan yerler değil.
Eskiden ev ve yaşam alanı olarak kullanılan peribacalarının birçoğu bugün
otel ve restaurant olarak da günlük yaşamın içinde yer alıyor. Kapadokya’ya
gittiğiniz de peribacalarından oluşan
bir pansiyon da kalabilirsiniz. Peribacalarını oluşturan volkanik maddeler
hala oluşumlarını sürdürüyor, yani
peribacaları aşınmalarla yeniden şekilleniyor. Kapadokya’nın 50 yıl önceki
yapısı bundan farklıydı ve 50 yıl sonra
peribacalarının görünümü daha farklı
olacak. Bunu herhangi bir peribacasına
dokunduğunuzda hissediyorsunuz.
Bizler gibi nefes alıyor sanki peribacaları, doğuyor, büyüyor ve ölüyorlar. Peribacalarının ve geniş boş

arazinin yüzeyi çöllerdeki gibi kum dalgaları ile kaplanmış. Kırgıbayır denen
bu şekiller az eğimli yamaçlarda beyaz
dalgalar gibi göz alabildiğine uzanıyor.
Peribacaları kadar ilgi çeken bir başka
doğal ve tarihi yapı karışımı da yeraltı
şehirleri.Tıpkı peribacalarının olduğu
gibi yeraltı şehirlerinin de yöre halkı
arasında hikayeleri ve efsaneleri var.
Kiminde inanılmaz hazineler olduğu
kiminde yaratıklar olduğuna dair söylentiler dolaşıyor kulaklarda.
Unutmadan gerek peri bacalarının
arasında süzülerek, gerekse muhteşem
Kapadokya manzarasını yükseklerden
izleyerek yapılan balon turlarında her
uçuş başlı başına olağanüstü bir macera oluyor. Kapadokya’da uçmak gerçekten de hayatınızın en harika deneyimi
olacaktır. Kapadokya’nın simgesi olan
balon turları bölgenin eşsiz güzelliğini
görmenin en etkili yoludur. Gökte ağır
ağır süzülerek bölgenin eşsiz güzelliklerini görme imkanı bulabilirsiniz.1 saat 15
dakika süren balon turu, sizi Kapadokya
uygarlığının yürüyerek ulaşamayacağınız en uzak noktalarına kadar götürüyor.
Yeryüzünün en güzel balon macerası için
Kapadokya sizleri bekliyor.
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ADVERTORIAL
KONU: FUNDA ÇAKIR

YETENEKLİ MİNİKLERİN ADRESİ
ÖZEL SELÇUKLU MİNİKLER KOLEJİ
Modern çağın eğitim stratejisinde iki
yabancı dil öğrenmenin gerekliliği artık
tartışılmaz bir hale geldi. Okul öncesi
eğitim ise en hassas dönem.

Kimi ebeveynler için muhtemelen abartılı gelecektir ama yeni öğrenilenler
için iki yaşından itibaren insan beyninin daha büyük bir kısmının kullanıldığı gerçeği hatırlanınca okul öncesi dönem ve okul öncesi eğitim kurumunun önemi bir kez daha anlaşılacaktır. En uygun eğitim koşullarına sahip,
pedagojik esasları merkeze alan ve uzman öğretmenlerden oluşan kaliteli
bir okul öncesi eğitim kurumu aynı zamanda çocuğun 3-6 yaş arasında iki
yabancı dil eğitimini alabileceği en uygun imkanları da sunmuş olacaktır.

Minikler Koleji eğitim pratiğinde uygulanmakta olan ve Minikler Koleji
Akademik Danışmanlarınca da benimsenmiş olan okul öncesi dönemde iki yabancı dil eğitimi, bu eğitimi alan çocuğu,
psikolojik açıdan yaşıtlarına göre daha
olgun ve özgüvenli hale getirirken, çocuğun kısa ve orta vadede eğitim hayatında da başarı grafiğinin akranlarına
göre daha üst standartlara yükselmesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte
iki yabancı dil eğitimi hassasiyeti yanı
sıra, anadilin de mutlaka çok iyi öğretilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
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ÜNİVERSİTE

REKTÖR GÖKBEL’DEN
BAP MÜJDESİ:
“AKADEMİSYENLERİN BAP GELİRİNDE
AZALMA OLMAYACAK”

“Mühendislik-Mimarlıkta 30 Ülkeden Öğrenci Eğitim Görüyor”

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, Halil Cin Konferans Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cevat
İnal, bölüm başkanları ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Selçuk Üniversitesi bünyesindeki üç fakültenin Konya Üniversitesi’ne bağlanma kararı
sonrası çalışmaları değerlendiren Rektör Prof. Dr. Gökbel,
“BAP kaynaklarıyla ilgili yaptığımız görüşmelerden sonuç
elde ettik. Bu yıl içinde ve sonrasında öğretim üyesi başına
düşen BAP gelirlerinde azalma olmayacağı müjdesini vermek istiyorum. Selçuk Üniversitesi emin adımlarla yoluna
devam edecek. Endişeye gerek yok.” dedi.

Akademik Kurul Toplantısı’nda ilk söz alan
Dekan Prof. Dr. Cevat İnal, akademik ve fiziki
yapılanmaya ilişkin katılımcılara bilgi verirken, Fakülte’nin çalışmalarına ilişkin sunum
gerçekleştirdi. Fakülte bünyesinde şu anda 7
bin 682 öğrenci bulunduğunu kaydeden Prof.
Dr. İnal, “En fazla Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümlerinde öğrencimiz bulunmaktadır. 56 öğrencimiz çift ana dal, 115 öğrencimiz ise yan
dal programlarından yararlanmaktadır. Bu yıl
Erasmus Programı’ndan ise 38 öğrencimiz
yararlanarak yurt dışına çıkmıştır. Fakültemiz
bünyesinde 30 ülkeden 171 yabancı uyruklu
öğrenci eğitim görmektedir.” dedi.

“Akademik Kurul Toplantıları Çok Önemli”

Ardından söz alan Prof. Dr. Gökbel, programının elverdiği ölçüde fakültelerin, meslek yüksek okullarının ve yüksek okulların akademik kurul
toplantılarına katılacağını belirterek, “Daha önceki idarecilik tecrübelerimden de biliyorum ki akademik kurul toplantıları, bölümlerin problemlerini görmek açısından son derece faydalı. Ayrıca bu toplantılarda akademisyenlerle de bir araya gelme fırsatı yakalıyorum.” dedi. Rektör Prof.
Dr. Gökbel tüm akademisyenlere de çağrı yaparak, “İhtiyaç duyduğunuz
anda Rektörlüğün kapısı hepinize açık.” diye konuştu.
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ÜNİVERSİTE

SELÇUK TEKNOKENT,

2011’DE PROJE SAYISINI KATLADI
REKTÖR GÖKBEL,
“TEKNOKENTİN GELİŞİMİ ÇOK ÖNEMLİ”
Selçuk Üniversitesi bünyesinde 2004 yılında kurulan Konya
Teknokent; TÜBİTAK-TEYDEP (Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı), TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı) destekli
proje sayısı ile kendi bünyesinde tamamlanan proje sayısı
itibariyle 2010 yılı rakamlarına göre 2011 yılında önemli
ölçüde gelişme kaydetti. Konya Teknokent Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı, “2010
yılında 53 olan proje sayımız 2011 yılında 96’ya, tamamlanan proje sayımız ise 72’den 96’ya yükseldi.” dedi.

Projelerde Önemli Artış

Konya ve çevresinde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşması, gelişmesi ve benimsenmesini
sağlamak amacıyla kurulan Konya Teknokent’in,
geçen yıllara göre gelişiminde önemli ölçüde
ivme sağlandığını belirten Prof. Dr. Botsalı,
“Özellikle TÜBİTAK-TEYDEP, TTGV, KOSGEB
destekli proje sayısı ve tamamlanan proje sayısı bakımından 2010 yılı rakamlarına göre önemli gelişmeler kaydedildi. TÜBİTAK-TEYDEP, TTGV,
KOSGEB’in desteklediği proje sayımız 2010 yılında 53 iken 2011 yılında 96’ya, tamamlanan proje
sayımız 72’den 96’ya, danışman ve yönetici olarak
görev alan öğretim elemanı sayımız 73’ten 76’ya ve
öğretim elemanlarının ortak olduğu şirket sayısı ise
25’ten 29’a yükseldi. Özellikle proje sayımızdaki
artışın geçtiğimiz yıllara göre 2011’de daha da artması oldukça sevindirici.” dedi.

Rektör Gökbel, “Teknokent Üniversitemiz
İçin Çok Önemli”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel ise, Teknokentin
hem Konya hem de Selçuk Üniversitesi için çok önemli olduğunu belirterek, “Yeni dönemde sanayi-üniversite işbirliğini daha da artırmak istiyoruz.
Bu açıdan Teknokent’in gelişimi için gerekli tüm desteği vereceğiz.” dedi.
Teknokent projelerindeki artışın sevindirici olduğunu kaydeden Rektör
Prof. Dr. Gökbel, “Selçuk Üniversitesini Dünya üniversiteleri arasında üst
sıralara taşıma hedefimizi gerçekleştirmek için her alanda olduğu gibi sanayiüniversite işbirliğinin daha da gelişmesine yönelik adımlar atacağız. Düşünen,
proje üreten akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi imkanlarımız ölçüsünde
destekleyeceğiz. Selçuk Üniversitesini Dünyada bir marka haline getirerek
hem şehrimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz.” dedi.
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MUHAMMET IŞIK

Transfer yasağı olduğu için birçok kesim Konyaspor’un Bank Asya’da
tutunamayacağını, borçlarından dolayı belini doğrultamayacağını, takımdaki oyuncuların alacaklarını alamadığı için kadronun dağılacağını söylediler ve yazdılar. Bizlerde takımın içinde bulunduğu durumun iç
açıcı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Konyaspor birçok as oyuncusunu kaybetmesine rağmen lige alt yapı oyuncuları ile başladı. Bu oyuncuların tecrübesiz olması ve yıllardır Konyaspor’da alt
yapıdan oyuncu oynatılmamasından
dolayı taraftarlar bu sezondan umutsuz
oldukları gibi takımın düşüp düşmeyeceği konusundaki düşüncelerinden
kurtulamadılar. Konyaspor elindeki
oyuncuları kaybederken, kaleci Pawalek ve forvet Robak’ı takımda tutarak
en doğru hamlesini yaptı. Özellikle Pawalek takımdaki en çok güven duyulan
oyuncu olarak göze çarpıyor.
Takım sezona beraberlikler zinciri ile
başlamıştı. Gol atamıyor ama golde
yemiyordu. Bu durum takım hakkında bir görüş bildirmek için yetersizdi.
Genç oyuncuların kendilerine olan
güvenleri giderek artıyordu. Artık
Konyaspor iyi oynuyor ve maç kazanıyordu. Kazanmayı alışkanlık haline
getirdi ve Konyaspor artık ligin zirvesine oynayan bir takım oldu. Bu süreçte gençlerin vermiş oldukları mücadeleye hayran kaldım. Takım içerisinde

Pawalek, Erdinç, Gökhan Emreciksin,
Ertuğrul, Serkan Şahin, Kere ve Robak
gibi oyuncularla gençlerin harmanlanmasından çok güzel bir takım çıktı. Bu
takım eğer bu şekilde devam ederse
Süper lige’de çıkar. İşin özü şu dur ki
bu takımın oynamış olduğu futbol,
tüm olumsuz havaya rağmen çok iyi.
İşin yönetim kısmında ise başarısızlık
var. Yönetim her zaman birilerinin kumandası ile belirleniyor. Her yeni yönetim seçildiğinde Vali, Belediye Başkanları, İl Meclis Başkanı, Kaymakamlar

Her yeni yönetim seçildiğinde Vali, Belediye Başkanları,
İl Meclis Başkanı, Kaymakamlar ve kulüp yönetimi bir
araya gelip birliktelik mesajı verir. Sonrasında ise işin
arkasını takip edemeyen bir yönetim kalır.
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ve kulüp yönetimi bir araya gelip birliktelik mesajı verir. Sonrasında ise işin
arkasını takip edemeyen bir yönetim
kalır. Bu takım borç yüzünden transfer
yasağı olan bir takım ve her geçen gün
borç yükü artıyor. Bunun için yapılan
yardım kampanyası fiyasko ile sonuçlandı. Ardından yıllardır yapılması
beklenen SMS kampanyası ise tam bir
komedi. Elde edilen gelirleri Konya’da
bir iş adamından bile alabilirsiniz. Bunun için biraz emek harcamalısınız.
Bu şehrin önde gelenleri Konyaspor
için tatil günü olan Cumartesi günü
ziyaretlerde bulunsa ve iş yeri sahiplerinden çalışanları için forma almalarını sağlasa bu takımın borcu kalmaz.
İşyerlerine bedeli karşılığında forma
ve bilet satılsın. Sokaktaki vatandaş
50 TL verip forma alma gücüne sahip
olmayabilir ama büyük firmalar kat kat
fazlasına gönüllü bir şekilde forma satın alabilir. Bu işler mesajla, yardımla
olmaz. Bu işler emek karşılığı olur.
Her zaman söylemiş olduğum bir konuda şudur.

Eğer bir kişi kulüp yönetimine giriyorsa
bazı fedakârlıklar yapmalıdır. Sadece isminin yönetimde yer alması takıma katkı sağlamaz. Bu işler yürek işleridir. Bu
işler biraz da hobidir. Adı yönetici olup
takıma beş kuruş gelir sağlamayan yöneticilerin, yöneticiyiz diye ortada gezinmesine gerek yok. İki seçenek var. Birisi
takımı kendi haline bırakıp, biz futbol
şehri olamayız, futbol bizim neyimize
demek. Diğeri de biz bu işe gönül verenlerle ortak hareket edelim deyip, bu
takımı ayağa kaldırmaktır. Eski yöneticiler gibi sadece borçla transfer yaparak
değil. Konyalı gençlere değer vererek, iş
adamlarının desteği ile borçları ödeyerek adım atılabilir. Gereksiz transferlerle sadece Show yaparsanız bu durumlara düşersiniz. Mehmet Ali Kuntoğlu
bey takımı Uefa kupalarına götüreceğim dediği yıl küme düşürmüştü. Takımın borcunu arttırmaktan başka bir şey
yapmamıştı. Yönetimin işi kolay değil

ama biraz gayret etmeleri gerek. Son
olarak seyircisiz(!) maçta takımlarının
yanında yer alan bayan ve çocuk taraftarları kutluyorum. Takımlarını yalnız
bırakmadılar. Kimse o kadar taraftarın
geleceğini beklemiyordu. Yönetim bu
maça gelenlere forma dağıtacağını da
açıklamış olmasına rağmen bu görevini
tam olarak yerine getiremedi. Yönetim
sözünü tutmamış olsa da taraftar stattaki yerini aldı ve takımını destekledi. Şehir olarak futbol şehri değiliz. Biletler 1
TL olduğunda bile stadı dolduramayan
bir topluma sahibiz. Bu maça da ilgi olmaz diye düşünenler yanıldılar. Bayan
taraftarlar takımlarını en güzel şekilde
desteklerlerken, Konyaspor’da almış olduğu galibiyetle onlara 3 puan armağan
etmiş oldu. Fikstür avantajını iyi değerlendirdiği takdirde takım her hafta süper
lige bir adım daha yaklaşmış olacak.

Maçta takımlarının
yanında yer alan
bayan ve çocuk
taraftarları
kutluyorum.
Takımlarını yalnız
bırakmadılar.
Kimse o kadar
taraftarın
geleceğini
beklemiyordu.

Kalın sağlıcakla…
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FAZLADAN PARAYLA EV
ALIYORUZ VE ALTINA
YATIRIM
YAPIYORUZ
Türk Halkının Fazladan
40 Bin TL’si Olsa…
MasterCard tarafından yaptırılan
MasterIndex araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının fazladan 40 bin TL’si olsa bu parayı
öncelikli olarak ev/daire almak ve
altına yatırım yapmak için kullanacak. Otomobil almak, tasarruf
yapmak ve eğitim için harcamak
ise diğer öncelikli başlıklar.
40 bin TL’yi değerlendirme yöntemleri konusunda, kadınlar yatırımda ve alışverişte, erkekler ise
işlerini geliştirmede ve yeni iş kurmada daha hevesli.
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asterCard tarafından her sene, Türk halkının kredi/banka kartı
kullanım, tasarruf ve harcama eğilimlerini ölçümlemek amacıyla,
Yöntem Araştırma Danışmanlık’a Türkiye’nin kentsel nüfusunu
temsil eden 11 il merkezinde araştırma yaptırmakta. Yaptırılan bu araştırmaya göre, Türk halkının cebinde fazladan 40 bin TL’si olsa bu parayı ev- daire
almak (yüzde 25) ve altına yatırım yapmak (yüzde 23) için kullanacak. Türk
halkının fazladan 40 bin TL’yi değerlendirme yöntemleri arasında otomobil
almak (yüzde 19), tasarruf yapmak (yüzde 15), eğitim için kullanmak da
(yüzde 15) popüler olan yöntemler arasında. Bu tercihleri sırasıyla yeni iş
kurmak (yüzde 13), sağlık için harcamak (yüzde 10), alışverişe harcamak
(yüzde 10), gezi, eğlence, tatil ile değerlendirmek (yüzde 8), mevcut işlerini
geliştirmek (yüzde 8), elektronik eşya almak (yüzde 4), beyaz eşya almak
(yüzde 3) ve hisse senedi - tahvil almak (yüzde 2) izliyor.

EKONOMİ
Kadınlar yatırım ve alışveriş,
erkekler iş diyor

MasterIndex araştırmasına göre, Türk halkının ellerine geçen fazladan 40 bin TL’yi değerlendirme yöntemleri arasında, kadın ve erkeklerin harcama farkları da dikkat çekiyor. Kadınlar, ellerine geçen fazladan parayı öncelikli olarak
ev alarak (yüzde 29), altına yatırım yaparak (yüzde 24) ve
otomobil alarak (yüzde 20)değerlendireceklerini söylerken
erkekler ise öncelikli olarak altın alacaklarını (yüzde 23) ve ev
alacaklarını (yüzde 20) belirtiyorlar. Konu alışveriş olunca kadınların yüzde 14’ü elime geçen fazladan parayla alışveriş yaparım derken bu oran erkeklerde yüzde 6’da kalıyor. Erkeklerin ise
yüzde 13’ü işimi geliştiririm, yüzde 15’i yeni iş kurarım derken
kadınlarda işimi geliştiririm diyenler yüzde 4’te, yeni iş kurarım
diyenlerse yüzde 11’de kalıyor.

Gençler
Eğitim, Otomobil
ve Gezi, Orta Yaş ise
Ev Diyor

Araştırmaya göre, gençlerin ellerinde fazladan 40 bin TL olsa, bu parayı
öncelikli olarak eğitimleri için harcayacaklarını, otomobil ve gezi, eğlence, tatil
harcamalarının ise ikinci ve üçüncü sırayı
alacağını ifade ediyorlar. Özellikle orta
yaşlarda elime geçen fazladan parayı
ev, daire almak için kullanırım
diyenlerin oranında artış
görülüyor.

Fazladan 40 bin TL’yi değerlendirme yöntemlerine gelir seviyesine göre bakıldığında ise, yüksek gelir grubundakilerin
ellerine geçen fazladan parayla altın almayı ve TL ve döviz
tasarrufunda bulunmayı öncelikli olarak tercih ettikleri görülüyor. Düşük gelir seviyesindekiler için ise öncelik ev almak.

İç Anadolu altın, Doğu Anadolu
eğitim ve iş diyor

Fazladan 40 bin TL’yi değerlendirme yöntemleri bölgesel bazda incelendiğinde Ege Bölgesi’nde yaşayan
halkın yüzde 40’ının bu parayı sağlık için kullanırım
yanıtı dikkat çekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi halkı ise
yüze 19’arlık oranlarla bu parayı eğitim ve işlerini geliştirmek için kullanacaklarını ifade ediyor. Marmara
Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu
Bölgesi halkı için öncelik altına yatırım yapmakken,
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi halkı ise öncelikli olarak ev almayı tercih ediyor.
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YER GÖK AŞK
GÜLSÜM YARTAŞ

Bu isim aslında bir diziye ait, ilk gördüğümde çok anlamlı geldi ve hoşuma gitti. Sonra izlemeye başladım dizinin çekildiği
mekan zaten benim aşık olduğum bir coğrafyaydı, ve bu isim
o coğrafyaya gerçekten çok yakışmıştı. Dizi Kapadokya bölgesinde çekiliyordu ve orada gerçekten de yer gök aşktı.
kendisini içinde mutlu hissedeceği durumlar yaratmaya çalışmaktır.
Anne, çocuğuna aşıktır onsuz bir
hayat düşünemez, ondan uzak kalma
düşüncesi bile canını acıtır. Çocuğu yanında ise ya da çocuğunun güvende ve
huzurlu olduğunu biliyorsa anne mutlu
ve rahattır. Her anne çocuğunu çok sever
ve bence onu sevme duygusunu sever.
Çocuğunun canının acımasını istemez,
düşmesini tehlikeli işlerle uğraşmasını
istemez çocuğunun canı yandığı zaman
kendi canı da yanacaktır. Bu yüzden
bencil bir duygudur diyorum.
Ya da bir iş kadını, işine aşıktır. İşiyle ilgili
başarılar elde etmek için uğraşır ve amaçlarına ulaştıkça işine daha çok aşık olur. Bu
duygu kadının kendine güvenini artırıp,
mutlu olmasını sağlar. Yani insan ne yaparsa aslında kendisi için yapar. Mutluluk
da bencil bir duygudur. Bencil olmakta da
haklıdır. İnsan kendisini mutlu hissetmezse çevresindeki ve hatta daha yakınındaki
insanlarla da ilişkileri bozulabilir.

Bu masallar ülkesine gelip, başınızı
gökyüzüne kaldırıp, yavaşça etrafınızı izlemeye başladığınızda, kokusunu içinize
çekip, gözlerinizi açtığınızda insanın başını döndüren güzel bir sarhoşluk ve büyülenme duygusunu hissediyorsunuz.
İnsanın olduğu her yerde aşk vardır
aslında. İnsan sevmeden aşık olmadan
mutlu olamaz diye düşünüyorum. Aşk
bencil bir duygudur. İnsan her şeyden
önce kendisine aşıktır. Kendi mutluluğu ve huzuru için hayatında olmasını
istediği insanları etrafında tutmaya ve
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Genel anlamda aşktan anlaşılanı
“karşı cinslerin birbirine karşı güttüğü
bencillik duygusudur.” diye tanımlamak
istiyorum. Maalesef insanlar birbirlerini tanımadan ya da tanıyarak aşık olduktan sonra karşısındaki kişiye kendi
istedikleri şekli vermek için kurdukları
baskıyı aşk ve sevgi olarak algılıyorlar.
Ve bu konuda sözüm ona aşkları için
verdikleri çaba, bana göre kurmaya çalışılan baskı, toplumumuzda psikolojisi
bozulmuş, mutsuz insanların sayısını
günden güne arttırmaya devam ediyor.
Aşk insanın içinde ve her yerdedir.
Aşkı aşık olduğumuz şekilde yaşamalıyız. Kafamızda bir çerçeve çizip, birini
ya da bir şeyi seçip o çerçeveye sığdırmaya çalışmak hep bizi yorar hem de
etrafımızı. Mevsimlerin, mekanların,
çocuğumuzun, sevdiğimiz insanın kokusunu içimize çekip, o güzel duyguyu
doyasıya yaşadığımız zaman gerçekten
yer gök aşk olacaktır.

ADVERTORIAL
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TEKNOVİZYON
MOTOROLA DROID RAZR MAXX► Android 2.3.5 işletim sistemi (Android 4.0’a yükseltilecek), 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci (TI OMAP 4430),
PowerVR SGX540 GPU, 1GB RAM, 4.3-inç’lik qHD (960 x 540) çözünürlüğünde (256
ppi) Super AMOLED HD formunda dokunmatik ekran (Gorilla Glass türü cam), 130.7 x
68.9 x 7.1 mm; 127 gram 1080p video kayıt yapabilen 8MP çözünürlüğünde arka kamera
(LED Flaş)+1.3MP ön kamera, 16GB dahili hafıza+microSD (+32GB), 3G/4G (LTE),
Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantıları; aGPS, HDMI çıkışı, ePusula, akselerometre ve yakınlık/ışık algılayıcıları, Kurumsal kullanıcılara yönelik uzaktan içerik silme, veri şifrelemesi
ve Citrix alıcısı üzerinden uzaktan erişim gibi ekstra özellikler; MotoCast uygulaması ile de
bilgisayar ile telefon arasında doğrudan içerik/veri akışı 3,300 mAh batarya

JBL ON BEAT XTREME► Fonksiyonel iPad dock özelliğinin dışında iPad, iPad 2, iPhone, iPod Touch ve Bluetooth erişim içeriği sağlayan
akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla da uyumlu
çalışıyor. Bluetooth kablosuz hoparlör teknoloji kullanıcıları, cihazlarını OnBeat Xtreme dockuna yerleştirmeden ses düzeyinin keyfine varabilir.
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CANON POWERSHOT ELPH 510 HS►

Canon PowerShot ELPH 510 HS dünyanın 12x optik zumlu ve
28mm geniş açı çekim özellikli en ince dijital fotoğraf makinesi olma özelliği taşıyor. Canon PowerShot ELPH 510 HS çok
yönlü çekim özelliklerinin kolay ve hassas şekilde kullanılmasına
olanak tanıyan bir model. Yeni Canon PowerShot etkileyici zum
yeteneği, yeni görüntü sabitleme sistemi, 32 hazır çekim modu
içeren Smart AUTO akıllı otomatik çekim modu, yüksek hızda
seri çekim modu ve HD video kayıt fonksiyonuyla öne çıkıyor.
Canon’un yeni Canon PowerShot ELPH 510 HS dijital fotoğraf
makinesinde kullanılan Canon’a özgü ve yenilenen HS System
loş ışıklı ortamlarda çekimi son derece kolaylaştırıyor. 12x gibi etkileyici bir optik zuma ve 28mm geniş açı çekim özelliğine sahip
olan Canon PowerShot ELPH 510 HS dijital fotoğraf makinesi
zengin detaylara sahip yüksek çözünürlük ve kalitedeki fotoğrafların her türlü açıdan çekilebilmesine olanak tanıyor.

TEKNOVİZYON

PANASONİC LUMIX DMC-GX1►

Panasonic Lumix G serisinin en yeni değiştirilebilir lens
sistemli Panasonic Lumix DMC-GX1 fotoğraf makinesi,
kompakt tasarım, dokunmatik ekran ve 0,09 saniye ile
kompakt sistem fotoğraf makineleri arasında en hızlı otomatik odaklama gibi özellikleriyle profesyonel fotoğraf
kalitesini herkesin cebine sığdırıyor. Panasonic Lumix G
serisinin en yeni üyesi Panasonic Lumix DMC-GX1 dijital fotoğraf makinesi ceket cebine sığacak boyuttaki değiştirilebilir lens sistemli bir fotoğraf makinesi ile fotoğrafçılık becerisini bir sonraki seviyeye taşıma imkânı sağlıyor.

BARNES & NOBLE NOOK TABLET►

Tasarım itibarı ile Nook Color’dan izler taşıyan 7-inç’lik ekran büyüklüğüne sahip modeli küçük kardeşinden ayıran en
önemli özellik ise ekranı. Şöyle ki LG’nin imzasını taşıyan bu ekran VividView IPS panele ve 1024 x 600 piksellik çözünürlüğe
sahip. Nook Tablet’in teknik verileri ise şöyle: 1 GHz hızında,
çift çekirdekli TI-OMAP4 işlemci, 1GB RAM, 7-inç’lik (1024
x 600) VividView IPS panelli dokunmatik ekran (169 ppi), 1.2
cm kalınlık; 400 gram, 16GB dahili hafıza+microSD, Wi-Fi
bağlantısı, 11.5 saatlik pil süresi ile gayet tatminkar bir kullanım
süresi vaat eden ve 1080p -yani Full HD- video oynatımına destek veren model bunun yanısıra Netflix, Pandora ve Hulu Plus
gibi servislere de doğrudan giriş imkanı sunuyor. Kullanıcıların
Nook Bulut servisi üzerinden tüm içeriklerini depolayıp diledikleri yerden erişebilecek olmaları da bir diğer güzellik.

HP FOLİO 13 ULTRABOOK►

inceliğiyle dikkat çeken cihaz 1.6 kg. ağırlığa
sahip. Folio 13 Ultrabook üzerinde 1366 x
768 piksel çözünürlük sunan 13.3 inçlik ekran
var. Intel’in Core i5- 2467M işlemcisini kullanan Folio 13 Ultrabook’un diğer özellikleri
arasında 4GB RAM, 128 GB mSATA SSD,
HDMI çıkışı, USB 3.0, 6 hücreli bataryave
soğutmayı ortama göre otomatik ayarlayan
CoolSense teknolojisi var.
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MANTAR VE
DEFORME TIRNAK
POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

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

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

Mantar Hastalıkları
a. Interdigital tip
En sık görülen tiptir. Parmak aralarında çatlaklar, kızarıklıklar, kaşıntı bazen
de akıntı ile karakterizedir. Bu tipin biraz daha dermise doğru ilerlemesi ile
ülseratif tip oluşabilir. Ayrıca parmak
aralarına mantar hastalığının üzerinde
bakteriyel infeksiyon oluşması İnfekte
Tinea pedis adı verilen oldukça ağır bir
klinik tabloya neden olur.
b. Kronik hiperkeratotik
veya kuru tip
Hafif eritemli (kızarık) bir zemin üzerinde özellikle ayağın dış yan yüzeyinde ve topuklarda ince beyaz çizgilenmelerle karakterizedir.
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c. Veziküler tip
İçi sıvı dolu küçük kabarcıklar ile karakterizedir. Bazen bu lezyonlar ilerleyip daha büyük büllere neden olur,
bu büllerin patlamasıyla da erozyonlar
ortaya çıkar.

a. Distal- lateral subungual
onikomikoz

Tinea manum

b. Yüzeyel beyaz onikomikoz

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

Onikomikoz (Tinea unguium)
El ve ayak tırnaklarının genellikle kronik mantar infeksiyonudur.

c. Proximal subungual
onikomikoz
Total distrofik onikomikoz tipleri
mevcuttur. İnfeksiyonun yerleşim yerine ve oluşturduğu beyazlık, hiperkeratotik, şekil bozukluğuna yol açabilen
özelliklerine göre isimlendirilir.
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AĞIZ GARGARALARI
Diş hekimliğinde ağız gargaraları koruyucu, tedavi edici ve
profesyonel uygulamalara yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır. Ağız diş sağlığının devamı için fırçalamak esastır.
Ağız bakım ürünleri ancak fırçalama ile birlikte uygulandıkları zaman yarar sağlamaktadır.
CEM DEMİR
DİŞ HEKİMİ

Ağız gargaraları
şu durumda
kullanılmaktadır:
Yeni mineralizasyona
yardımcı olarak
Dişeti enfeksiyonları
Periodantal cerrahi işlemler
sonrası iyileşme döneminde
Cerrahi işlemler sonrası
Çalkalama yapabilen 6
yaşından büyük yüksek
çürük riski grubundaki çocuklar ve engelli bireylerde

Gargaralar genellikle diş macunları ile
aynı içerikte olup macunlardan farklı
olarak aşındırıcı içermezler; ancak bir
koruyucu ve alkol içerebilirler. Gargaralardaki aktif içerikler; fluorid ve
fluorid bileşikleri, kalsiyum ve fosfat,
sodyum lauril sülfat, triloksan, metal
iyonlar (çinko,kalay), hidrojen peroksit, aminoglikosidaz ve glikozoksidaz,
esasnsiyel yağlar (mentol, ökaliptol),
klorheksidin, pirofosfat ve potasyum
tuzlarıdır. Birçok gargaralar içerdikleri
antibakteriyel ajanlar sayesinde ağızda
mevcut bulunan bakteri sayısını azal-
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tırlar ve bu özellikleri nedeniyle dişeti
hastalıkları tedavisinde kullanılırlar.
Ağız gargaraları aftöz ve mantar enfeksiyonları gibi ağızda meydana gelen ağrılı
rahatsızlıklarda semptomları rahatlatırlar.
Yüksek çürük risk grubundaki kişilere diş
çürüğünden antimikrobiyal koruma için
iyi bilinen iki ürünün (fluorid ve klorheksidin) kullanımını öngörmektedir.
Fluorid içeren gargarlar ortodontik
tedavi gören, yüksek çürük riski olan bireylerde, ağız kuruluğunun tedavisinde
ve radyasyon tedavisi gören hastaların tedavisinde önerilmektedir. Ağız kuruluğu
bir çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir, ancak radyoterapi gören hastalarda
sıklıkla rastlanan bir bulgudur.
Kullanım şekli ağız içerisinde 4dakika
çalkalanıp tamamen tükürülmesidir. 6
yaşın altındaki çocuklarda uygulanan
koruyucu programlar da gargaraların
önerilememe nedeni; bu yaştaki çocuklarda ağız kasların, hem belirtilen
sürede çalkalama yapma hemde garga-

rayı tamamen (yutmadan) tükürebilme koordinasyonuna sahip olamamasından dolayıdır.
Yüksek çürük riski olan bireylerde fluoridli diş macunu ile birlikte uygulanan
gargara, jel ya da verniklerin çürüğün
önlenmesinde etkilidir.
Klorheksidin, 40 yılı aşkın süredir bilinen ve üzerinde en çok çalışılan antimikrobiyal ajanlardandır. Klorheksidin,
diş hekimliğinde antiplak ve antiçürük
ajan olarak gargara, diş macunu ve vernik şeklinde kullanılmaktadır.
Klorheksidinli gargaraların yüksek
çürük risk grubundaki bireyler ve büyük çocuklarda kullanım şekli; 3ayda
bir tekrarlamak üzere 2 hafta boyunca
yatmadan önce 10 ml gargara ile 30
sn çalkalama şeklindedir. Alkol içeren
preparatların çocuklarda kullanımı uygun değildir. Uzun kullanımda dişlerde sarımsı renkleşmeler ve tat almada
sorunları klorheksidinin yan etkileri
olarak bildirilmiştir.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent ERENOĞLU

İĞNESİZ, DİKİŞSİZ 5 DAKİKADA

“HEMOROİD TEDAVİSİ”

Halk arasında basur olarak bilinen Hemoroid, muayenesinin makat bölgesinden yapılması ve ameliyatın zahmetli bir süreçten oluştuğu bilinciyle birçok
hasta bu durumdan utanıyor ve hekimine gitmeyi erteliyor. Ancak hastalar
Bant Ligasyonu işlemi sayesinde dikişsiz, iğnesiz ve ameliyathaneye girmeden
birkaç dakika içinde yüksek bir başarı oranıyla hastalığından kurtuluyor.
Hemoroid dört evreden oluşur. Makat içinde bulunan toplardamarlar, dışkının atılmasında yastık görevi
üstlenir. İlk evrede bu yastıklar; kabızlık, uzun süre ayakta kalmak gibi birçok neden dolayı tahrip görür ve
kanar. İkinci evrede ise, yastıklar dışarı çıkacak kadar şişer ve belli bir zaman sonra söner. Üçüncü evrede,
yastıklar kendiliğinden sönmez parmakla yerine yerleştirilmesi gerekir. İşte bu ilk üç evredeki hastalara
ameliyatı değil, Bant Ligasyonu işlemini öneriyoruz. Dördüncü evrede bu yastıkları parmakla da yerleştiremiyorsak hastalarımıza ancak o zaman “Ameliyat kaçınılmaz” diyoruz.
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Dünya’da 50 Yıldır Uygulanıyor

Amerikalı Blaisdell tarafından
1954 yılında bulunan ve 1963’te
Baron tarafından ismi popülarize edilen bant ligasyonu işlemi,
günden güne ünü artıyor. Ancak
bu işlemin yapılabilmesi için
hekimin bilgi ve tecrübesi çok
önemli yer tutuyor. Yanlış yapılacak işlem, hastanın tedavisini
mümkün olmayan çıkmazlara
sürükleyebiliyor. Peki bu işlem
nasıl yapılıyor? Avantajları neler?
Dezavantajları var mı? Dilerseniz
şimdi bunlara bakalım?

1 Haftada Kuruyor

Hastanın şikâyetleri dinlendikten
sonra muayenesi yapılıyor. Yukarda bahsettiğimiz ilk üç evreden birindeyse; aspiratörün içine
mercimek büyüklüğünde, halka
şeklindeki bantı yerleştiriyoruz. Aspiratör, hemoroidi
vakumluyor ve bant da
hemoroidi kökünden sıkıştırıyor. 1 hafta içinde hemoroid kuruyor
ve bantla birlikte dışkı
yoluyla atılıyor. İşte işlem bu kadar!. Dikkat
edilmesi gereken bir
nokta ise, bant takıldıktan sonra hastalar,
büyük abdest ihtiyacı
varmış hissine kapılırlar. O yüzden ihtiyaç
olduğunda ıkınmamalarını öneriyoruz. Uzun ıkınmalar sonucu
ilk üç gün içinde bantın yerinden
çıkması söz konusudur.

Varsa Beklemeyin,
Ameliyat Daha Zahmetli!

Günlük işlerini yapmasından
bir sakınca yok. Hastalar muayenesinden korksada ihmal
edildiğinde yani dördüncü evreye ulaştığında işlemin daha zor
olduğunu bilmeliler. Ameliyatlık
duruma geldiğinde hemoroid
ameliyathanede cerrahi işlemle kesmek zorundayız. Bu da
hastamızın iki gün hastanede
kalması ve işine en az 10 gün
dönememesi anlamına geliyor.
Bant ligasyonu işleminde dikişin, iğnenin ve herhangi bir ağrının hissedilmemesi ve sadece
birkaç dakika sürmesi hastalara
büyük avantaj sağlıyor.

Mercimek büyüklüğünde halka şeklindeki bant,
aspiratörün ucuna yerleştiriliyor.

Aspiratör, hemoroidi vakumlayarak
bandın yerleştirilmesini sağlıyor.

Band, en geç 1 hafta sonra kuruyan
hemoroidle birlikte dışkı yoluyla atılıyor

“Bu işlemden
sonra hemen
işinize
dönebilirsiniz”
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VERİLEMEYEN KİLOLAR
LİPOSUCTİON’LA ATILIYOR

Özel Konya Farabi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet DADACI

Kadınların korkulu rüyası olan fazla kilolar, günümüzde erkeklerinde gündeminde yer alıyor. Diyet, spor ve birçok önleme rağmen verilemeyen göbekte, basende, bel yanlarında ve vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan anormal yağ birikimleri,
kişisel görünümüne önem veren kişilerin canını bir hayli sıkıyor. İşte bu noktada
Liposuction (yağ alma) işlemi devreye giriyor. Liposuction, zayıflamak isteyenlerden çok vücut şeklini tekrar düzenlemek isteyenlere ideal tedavi seçeneği…
Liposuction, vücutta belli bölgelerde toplanan fazla yağ birikimlerinin vakum yardımı ile özel kanüllerle
alınması yöntemidir. Bu işlemde birkaç milimetrelik kesiden kanüller ile girilip yağlar emildiği için ameliyat
sonrası neredeyse hiç iz kalmaz. İşlem genişliğine göre ameliyat 30 dakika ile 2-3 saat arasında değişir.
Ameliyattan sonra hastanede 1 gün misafir edildikten sonra taburcu edilir. İki gün sonra duşunuzu alabilir,
dört gün sonra işinize dönebilirsiniz. Dört hafta boyunca elastik korseler giyilmesi önerilir. Böylece derinin
yeni yerine daha pürüzsüz şekilde adapte olması sağlanması hedeflenir. 6 ay sonra kesin sonuca ulaşılır.
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Dilerseniz merak edilen soruları şöyle yanıtlayalım.

Bu işlem hangi bölgelere uygulanıyor?
Göbek, kalça (basenler), bacaklar, diz, bel yanları, sırt bölgesi, ayak bilekleri, kollar ve çene altı.
Ameliyat sonrası çok ağrılarım olur mu?
Cerrahi sonrası bir kaç gün ağrı kesicilere cevap veren çok hafif ağrı olabilir. korse takılarak 3-4 gün sonra işbaşı yapılabilir.

Fazla kilolarımdan bu yöntemle
kurtulabilir miyim?
Kesinlikle hayır. Örneğin 70 kg bir bayan bu
ameliyattan 60 kg olarak çıkması mümkün
değildir. Amaç belli yerlerde toplanan ve ne
kadar rejim, spor yapılırsa yapılsın verilemeyen yağları almak.
Ameliyat ne zaman yapılmalı?
Rejim ile kilo veriyorsanız bu ameliyatı kilo
vermeyi bitirdiğiniz zamana erteleyin. Anneler için ideal zaman birinci yılın sonu. Bu
sürede hem anne verebileceği kiloları vermiş oluyor hem de sarkıklığın ve çatlakların derecesi tam olarak ortaya çıkıyor.
Erkekler bu işleme nasıl bakıyor?
Yapılan araştırmalarda ülkemizde erkeklerin burundan sonra tercih ettiği ikinci
estetik ameliyat.

129

ADVERTORIAL

KİTAP

TÜRKİYE’Yİ DÜŞÜNMEK
FERİDUN ANDAÇ

MÜZİK
BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA

Basım Tarihi: Ocak 2012
Türü: Deneme
Sayfa Sayısı: 288
Bilgi Yayınevi
Etiket Fiyatı: 16 TL

ONLAR
ADAM BLAKE
Basım Tarihi: Ocak 2012
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 512
Can Yayınları
Etiket Fiyatı: 30 TL

ESARET
ELENA JOHNSON
Basım Tarihi: Ocak 2012
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 284
Dex Yayınevi
Etiket Fiyatı: 18 TL

BİR AŞK HİKAYESİ
MUHİTTİN ÇOBAN
Basım Tarihi: Ocak 2012
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 274
Siyah Beyaz Yayınları
Etiket Fiyatı: 20 TL

GÜNERJİ 2012
MEHMET AKTÜRK
Basım Tarihi: Ocak 2012
Türü: Astroloji
Sayfa Sayısı: 411
ikinci Adam Yayınları
Etiket Fiyatı: 20 TL

DEMİR GÜL
MARSHA CANHAM
Basım Tarihi: Ocak 2012
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 408
Arunas Yayıncılık
Etiket Fiyatı: 12 TL

GENETİK KUKLA: AŞK
MEHMET İRFAN
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Basım Tarihi: Ocak 2012
Türü: İnceleme
Sayfa Sayısı: 176
Ütopya Yayınevi
Etiket Fiyatı: 13 TL2012
KONYAVİZYON/ŞUBAT

1- Oflaya Oflaya
Burcu Güneş
2- Olsun
Halil Sezai
3- Kalamam Arkadaş
Murat Boz
4- Unutulmuyor
Hande Yener
5- Anason
Zakkum
6- Unutmuş Çoktan
Ferhat Göçer
7- Hayallerim Hayal Oldu
Deniz Seki
8- Sensiz Olmaz ki
İskender Paydaş & Mustafa Ceceli
9- Bir Çaresi Bulunur
Sertap Erener
10- Bi’şey Olmuş
Sinan Akçıl & İzel
11- Yenildim Daima
Aynur Aydın
12- Ozan Doğulu & Atiye
Aşkistan
13- Acıyor
Göksel
14- Meczup
Can Bonomo
15- Bana Dokunma
Çağrı
16- Nice Yıllara
Kıraç
17- Şimdi Hayat
Seksendört
18- Senden Kıymetli mi
Enbe Orkestrası
19- Palavra
Pınar Aylin
20- Ölüyorum
Berksan

OYUN
SPIDER-MAN: EDGE OF TIME

GERİ ALIN ZAMANI

İşletim sistemi: Windows Vista/XP/7
İşlemci: Pentium D 2.8 Ghz yada AMD Athlon 64X2 4400
RAM: 2 GB System RAM
Boş disk alanı: 8 GB
Ekran kartı: 2 GB GeForce4 Ti 4800SE ve üzeri yada
Ati Radeon X700 ve üzeri

Geri alın zamanı. Yoksa Örümcek Adam ölecek!
Oyuna ilk başladığımızda, Örümcek Adam’ın bir hayli zor durumda olduğunu görüyoruz. Zira karşısında Venom’un gelişmiş versiyonu var (Anti-Venom) ve tamamen kontrolden çıkmış. Vakti zamanında Eddie Brock’un Spider-Man’den intikam almak için kullandığı bu simbiyot giysi, Brock’un kimliğini
tamamen eline almış ve onu karar verme konusunda çaresiz bırakmış. Bu heyecanlı kapışma esnasında
karakterimizin bazı özelliklerini de öğrenme şansına erişiyoruz. Spider-Man, çok hızlı koşarak düşmanını şaşırtıp, hemen arkasından saldırılar gerçekleştirebiliyor örneğin. Ancak açılış itibarıyla ne kadar çabalasanız da boş. Çünkü kontrolden çıkan Venom durmuyor ve Spider-Man’i öldürüyor. Evet,
efsanevi kahramanımız hayata gözlerini yumuyor. Bu sırada başka bir ses daha duyuyoruz, ki bu da
gelecekten gelen bir ses, 2099’daki Spider-Man’in sesi!

ADVERTORIAL
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SİNEVİZYON
FETİH 1453
FETİH 1453

BERLİN KAPLANI
BERLİN KAPLANI

Tür: Tarihi
Yönetmen: Faruk Aksoy
Senaryo: Faruk Aksoy, Atilla Engin
Yapım: 2012, TÜRKİYE
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest,
Recep Aktuğ, Şahika Koldemir, Sedat Mert,
Özkan Güngör, Volkan Keskin, Naci Adıgüzel,

Tür: Komedi
Yönetmen: Hakan Algül
Senaryo: Ata Demirer
Yapım: 2012, TÜRKİYE, ALMANYA
Oyuncular: Ata Demirer, Nihal Yalçın, Tarık Ünlüoğlu, Özlem Türkad, Necati Bilgiç,
Çınar Nejat, Cemil Özbayer,

Babası II. Murat’ın ölümü üzerine ikinci
kez tahta çıkan II. Mehmet’in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken ilk öncelik
Bizans İmparatorluğu’nun son toprağı olan
Konstantinapolis’i Osmanlı Devleti’ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeyecektir... Osmanlı Devleti’ne
çağ atlatarak imparatorluğa taşıyan Fatih Sultan Mehmet’in 1451 yılında henüz
İstanbul’u alma planları yaptığı dönemden başlayan film, şimdiye kadar çekilmiş
en büyük tarihi-kahramanlık projesi olma iddiasında.

HAYALET SÜRÜCÜ 2

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya’nın
Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin
avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk’tür. Fakat
antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir
mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta,
Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan
kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir; ve bu da çok uzak değildir...

GHOST RİDER: SPİRİT OF VENGEANCE

DÜŞMANI KORURKEN
SAFE HOUSE

Tür: Aksiyon, Fantastik
Yönetmen: Mark Neveldine, Brian Taylor
Senaryo: David S. Goyer, Seth Hoffman
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Nicolas Cage, Anthony Head,
Christopher Lambert, Vincent Regan, Idris
Elba, Violante Placido, Ciaran Hinds,

Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Daniel Espinosa
Senaryo: Terry George, David Guggenheim
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Robert Patrick, Brendan
Gleeson, Sam Shepard, Tanit Phoenix

Nicolas Cage’in tekrar Johnny Blaze/Hayalet
Sürücü rolünde beyazperdede seyredeceğimiz
devam filminde Blaze bu sefer Doğu Avrupa’da,
kendisini insan formuna sokmaya çalışan şeytan
ile mücadele ediyor. Çekimleri ülkemizde Kapadokya ve Pamukkale’nin yanı sıra
Romanya’nın Transilvanya bölgesi, Sibiu, Bükreş ve Gorj kentlerinde gerçekleştirilen
yapımın 75 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Columbia Pictures yapımcılığında kotarılan filmin yönetmenliğini ise daha önce Crank ve Gamer filmlerinde de
beraber çalışmış olan Mark Neveldine ve Brian Taylor birlikte üstleniyor.

Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli
ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde
dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle
beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost’u bulur. Frost
istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA’ye sırt çevirmiş
ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır.
Hatta Kuzey Kore’nin Amerika’ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır.

HUGO
HUGO

MUPPETS
THE MUPPETS

Tür: Aile, Fantastik
Yönetmen: Martin Scorsese
Senaryo: John Logan, Brian Selznick
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Jude Law, Ben Kingsley,
Christopher Lee, Chloe Moretz, Sacha Baron
Cohen, Asa Butterfield, Michael Pitt,

Tür: Animasyon, Aile
Yönetmen: James Bobin
Senaryo: Jason Segel, Nick Stoller
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Selena Gomez, Amy Adams,
Emily Blunt, Jack Black, Jason Segel, Whoopi
Goldberg, Julianna Rose Mauriello

Hugo Cabret Paris tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan kimsesiz bir
çocuktur. Bir müze yangınında saat ustası babasını kaybeden Hugo, ondan yadigar kalan bir “automaton”u da gizlice tamir
etmeye çalışır. Bu arada Paris tren istasyonunun güvenlik görevlisinden sürekli
saklanır, oyuncak dükkanı sahibi Bay Georges’tan (Méliés) çaktırmadan mekanik parça aşırır. Bir gün Georges’un manevi kızı Isabella ile tanışması Hugo’ya
yeni bir dünyanın kapılarını daha açacaktır...

3 kukla delisi arkadaş Walter, Gary ve Mary tatil
için Los Angeles’a giderler. Burada tesadüf eseri
petrol zengini Tex Richman’ın yeni keşfettiği
petrol kaynağına ulaşmak ve sondaj yapmak
için Kukla Tiyatrosu’nu yıkacağını öğrenirler. Kukla Kermit arkadaşlarını yeniden
bir araya getirerek ihtiyaçları olan 10 milyon doları toplamak için ‘Bugüne Kadarki
En Büyük Kukla Televizyon Yardım Kampanyası’nı düzenler. Çünkü Fozzie, Reno
kentinde ‘Moopets’ adıyla bilinen bir ‘tribute’ grubunda sahne alırken, Miss Piggy
Vogue Paris’te ‘büyük beden’ moda editörü olarak hayatını kazanmaktadır.
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ARKADAŞTAN ÖTE
FRIENDS WITH BENEFITS

KATİLİN YÜZÜ
FACES IN THE CROWD

Yönetmen: Will Gluck
Senaryo: Keith Merryman
Oyuncular: Justin Timberlake, Mila Kunis,
Emma Stone, Woody Harrelson, Bryan Greenberg, Patricia Clarkson, Jenna Elfman,
Yapımcı: Ivan Reitman, Roger Birnbaum,
Liz Glotzer, Joe Medjuck, Jeffrey Clifford
Görüntü Yönetmeni: Michael Grady
Türü: Komedi, Romantik
Süre: 104 dk.

Yönetmen: Julien Magnat
Senaryo: Kelly Smith, Julien Magnat
Oyuncular: Milla Jovovich, Sarah Wayne
Callies, Julian McMahon, Michael Shanks,
Sandrine Holt, Marianne Faithfull
Yapımcı: Milla Jovovich, Clément Miserez,
Jean-Charles Levy, Scott Mednick, David
Cormican, Rhonda Baker, Sylvain White
Türü: Gerilim
Süre: 102 dk.

Etliye sütlüye bulaşamayan bu ilişki tarzını ne kadar sürdürebileceklerdir?
New York’ta yaşayan Jamie bir şirketin oldukça becerili insan kaynakları sorumlusudur. Dylan ise Los Angeles’ta çalışan bir sanat yönetmenidir. Jamie yeteneklerini kullanıp Dylan’ı New York’a yerleşmeye ikna edince, yolları da kesişir.
Aşktan ve ciddi ilişkilerden canı yanmış olan Dylan ve Jamie, tanıştıktan sonra
bağlanmanın olmadığı sadece eğlencenin ağır bastığı bir ‘arkadaşlık’ kurarlar.
Tiglon | Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil) | ABD 2011

Başrolde Resident Evil ile gönüllere kazınan Milla Jovovich yer alıyor...
Anna Marchant, bir seri katilin saldırısından canlı kurtulduktan sonra “yüz
körlüğü” (Prosopagnosia) hastalığına yakalanan genç bir kadındır. İnsanların
yüzlerini tanıyamayan, en yakınlarını, hatta kendi yüzünü bile aynada ayırt
edemeyen Marchant bu durumla başa çıkmaya çalışsa da, yitirdiği her görüntüde katil ona bir adım daha yaklaşmaktadır...
Tiglon | Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil) | ABD 2011

ŞEYTANIN İNİ
RED STATE

EV
EV

Yönetmen: Kevin Smith
Senaryo: Kevin Smith
Oyuncular: Michael Angarano, Kyle Gallner, Dermot Mulroney, John Goodman,
Nicholas Braun, Alexa Nikolas, Melissa
Leo, Kevin Pollak, Haley Ramm
Yapımcı: Victor Choy, Shea Kammer, Elyse Seiden, Nhaelan Mcmillan, Jason Clark
Türü: Gerilim/Korku
Süre: 88 dk.

Yönetmen: Caner Özyurtlu, Alper Özyurtlu
Senaryo: Caner Özyurtlu, Alper Özyurtlu
Oyuncular: Alican Yücesoy, Gülçin Santırcıoğlu, Funda Eryiğit, Ece Çeşmioğlu,
Ahmet Saraçoğlu, Şükran Ovalı, Deniz
Celiloğlu, Alpay Kemal Atalan, Özgür
Özberk, Kerem Atabeyoğlu, Aşkın Şenol
Yapımcı: Caner Özyurtlu, Alper Özyurtlu
Türü: Gerilim
Süre: 95 dk.

Polis kaçırılan gençleri tutuldukları binadan kurtarmaya çalıştıkça, şiddette artar...
Orta Amerika’da yaşayan lise öğrencisi üç genç, internet üzerinde bir grup
seks daveti alırlar. Fakat, eğlence olsun diye cevap verdikleri bu çağrı, başlarına hiç beklenmedik belalar açacaktır. Acımasız, oldukça sert, muhafazakar
dini bir grup tarafından kaçırılan gençler, küçük çocukların gözleri önünde
öldürülünceye kadar farklı işkencelerden geçirilir.
Tiglon | Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil) | ABD 2011

“Tüm Türkiye bu gerilim dolu saatlere canlı canlı tanık olacak”
Biri Bizi Gözetliyor yarışması benzeri evlerden birinde yarışmacılar, hayallerine kavuşmak ve beklentilerini karşılamak amacıyla 100 gün bir evde yaşamayı
kabul ederler. EV yarışmacıları için sürprizlerle dolu bu süreç, hayatları boyunca unutamayacakları bir tecrübeye dönüşecektir. Canlı yayın yolunda devam ederken, birdenbire Ev’e silahlı bir adam girer ve yarışmacıları rehin alır.
Tiglon | Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil) | TÜRKİYE 2009

MEMLEKET MESELESİ
MEMLEKET MESELESİ
Yönetmen: İsa Yıldız
Senaryo: İsa Yıldız
Oyuncular: Bora Akkaş, Füsun Demirel,
Ahmet Uğurlu, Tuna Orhan, Ahmet
Kural, Oğuz Tunç, İştar Gökseven, Zeki
Göksel Yıldırım, Emre Budak
Yapımcı: Sefa Tiryaki
Görüntü Yönetmeni: Ali Nuri Utku
Türü: Dram, Komedi
Süre: 105 dk.

Bir öğretmenin haklı mücadelesi!
Adil Hoca emekliliği gelmiş bir ilkokul öğretmenidir. İnatçı, doğrucu karakteri yüzünden yıllarca sürgün yemiş, karısı Nazife de bu yüzden hocadan bıkmış
usanmıştır. Adil Hoca, emekliliğine yakın kendi kasabasına tayin olmuştur.
Hoca emekliliğini beklerken, günün birinde kasabadaki genç bir polisten galiz
küfürler ve okkalı bir tokat yer ve gururu fena halde incinir.
As Sanat | Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil) | TÜRKİYE 2010 133
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DEVLET TİYATROLARI
Şubat Programı
TİYATRO ADI

KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU

MART/2012 AYLIK OYUN DÜZENİ
KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ

1
2
3
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
31

PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
SALI
ÇARŞAMBA
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
SALI
ÇARŞAMBA
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
CUMARTESİ

19:30
19:30
14:00
19:30
14:00

İBİŞ’İN RÜYASI
İBİŞ’İN RÜYASI
İBİŞ’İN RÜYASI
İBİŞ’İN RÜYASI
GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

10:30
14:00
10:30
14:00
19:30
19:30
14:00
19:30
14:00

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’ NIN SİLAHLARI
KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’ NIN SİLAHLARI
KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’ NIN SİLAHLARI
KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’ NIN SİLAHLARI
GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

10:30
14:00
10:30
14:00
19:30
19:30
14:00
19:30
14:00

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)
SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)
SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)
SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)
GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

19:30
19:30
14:00
19:30
14:00

İBİŞ’İN RÜYASI
İBİŞ’İN RÜYASI
İBİŞ’İN RÜYASI
İBİŞ’İN RÜYASI
GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

19:30
19:30
14:00
19:30

ENTRİKALI DOLAP KOMEDYASI *
ENTRİKALI DOLAP KOMEDYASI
ENTRİKALI DOLAP KOMEDYASI
ENTRİKALI DOLAP KOMEDYASI

* Turne Oyunu (Van D.T.)
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ASTROLOJİ
KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN)
Problemli bir aşk ilişkisinde arabulucu rolü oynamanız istenebilir. Siz hiç birini onaylamıyor gibi duruyorsunuz. Bir
kırgınlık yaratmadan olumlu sonuçlandırmanın yollarını
arayacaksınız. Bu, kısa vadeli bir çözümsüzlük gibi görünmüyor. Bugünlerde ailenize yoğunlaşmak istiyorsunuz. Son günlerde bir arada geçen
zamanlar yetersiz gelmiş gibi görünüyor. Çok önem verdiğiniz bir ilişkinizde köktenci kararlar almazsanız inisiyatif tamamen sizden çıkabilir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)
Herkesin çekingenlik gösterebileceği durumlar olabileceğini kavrayamıyor, boş yere sıkıntılar yaşıyorsunuz. Zaman
zaman yaşadığınız çekingenlik nedeniyle sizi ulaşılmaz
bulanlar da var. Bir aile bireyinizle, ailenin öteki bireylerine bir sürpriz
hazırlığı içindesiniz. Bugünlerde yapmayı kararlaştırdığınız bu sürpriz,
bir şeyleri düzeltmeye yönelik. Karakteristik özelliklerim deyip üzerine
gitmediğiniz bazı huylarınız acele operasyonlar gerektiriyor.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Bugünlerde bazı duygusal alışverişlerde biraz daha planlı,
programlı görünmeye ihtiyacınız var. Yakın çevrenizdeki,
özel koşullara bağlı hassasiyetleri önemsemeniz gerekiyor.
Dost toplantıları sizi çok cezp ediyor. Bildik, güvenli davranışlar tekdüzelik gibi gelmiyor. Oysa değişik düşünceler, yeni davranışların insanısınız. Söylediklerinizle davranışlarınız arasındaki çelişki, aşk konularında
kendini gösteriyor. Bu konularda dengeleme ihtiyaçlarınız var.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Karşılaştığınız güçlükleri küçümser tavırlarınız çevrenizi
etkiliyor. Bunuhale getirmeniz çok mümkün. Öncelikle,
kimi insanları egemenlik alanınızın unsurları gibi görmekten vazgeçmelisiniz. İsteksiz göründüğünüz bir çalışma için bugünlerde
ısrarla karşılaşabilirsiniz. Etki altında kalmadan tek başınıza değerlendirmeniz, sizi istekli yapacak. İnsanlara gereğinden fazla anlam yüklemek,
bazen beklentilerinizin hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına yol açabiliyor.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Kişisel zevklerinize önem veriyorsunuz. Bu öneme belli sınırlar çizmeniz, birtakım ilişkilerinizde kaçınılmaz gereklilik gibi görünüyor. Yakın dostlarınızdan alacağınız bazı
duyumlar, size bugünlerde yön verebilir. Ailenizle ilişkileriniz, yakın
çevrenizin müdahalelerine çok açık görünüyor. Buna her yerde açık, açık
konuşarak siz de zemin hazırlıyorsunuz. Önceden kendinizi kurmadan,
önyargısız gideceğiniz görüşme umduğunuzdan çok daha iyi geçebilir.

Bugünlerde ummadığınız insanlar ummadığınız hazırlıklar
içerisine girebilirler. Bazı kuşkularınızın ortadan kalkmasının artık tam zamanı. Bir akrabanızla aranızda herkesin
gıpta ettiği dayanışma, onun size bugünlerde yapacağı iş dışında bir ortaklık önerisiyle daha da somutlaşabilir. Bu gelişmeye çok sıcak bakacaksınız. Önümüzdeki günlerde iş yaşamınızda aşırı yoğunluklar olabilir. Bu
bağlamda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)

Yakınlarınız arasında sevimliliğinizle, dürüstlüğünüzle bir
yeriniz var. Zaman, zaman onların beklentilerine yanıt veremediğinizi düşünüyorsunuz. Dostlarınızla son zamanlarda sık görüşmeler içindesiniz. Vefa duygunuz oldukça iyi. Dostluğun,
duygusal anlamda mutlaka karşılığını görmek istiyorsunuz. Sevgilinizin
sizinle ekonomik anlamda bir paylaşıma girmesini biraz rahatsız edici
buluyorsunuz. Bu aralar ailenizin desteğine ihtiyacınız olabilir.

Arkadaş çevrenizde dengeleyici karakteriniz sizi aranılan
insan yapıyor. Bu sırakar fazla iyimsersiniz. Yakın zamanda
yaşadığınız bir sorun üzerine düşünme fırsatı bulacaksınız.
Aile ilişkilerinizde hepinizi düşündüren bir sorun var. Bu sorunu çözmek için yakında aile dışından yardım almanız gerekebilir. Ayaklarınızı
yerden kesen cazibeyle ilgili aldığınız uyarılar sizi kızdırıyor. Onu yakından tanıdığınızda gözünüzde büyütmüş olduğunuzu düşünebilirsiniz.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Yakın dostlarınızı biraz risk taşıyan bir katılıma dahil etme
çabalarınız var. Umduğunuz katılımı sağlayamayabilirsiniz.
İş, aşk ve sosyallik dengeleriniz mükemmel. İçinde olduğunuz bir uğraşın, bir anda hayatınızın ilklerinden olması çok mümkün.
Bu gelişme sizi yeni tasarımların içine sokabilir. Yakın çevrenizde henüz
niyetlerini gizli tuttuğu için fark edemediğiniz, sizi istismara yönelmiş
biri var. Bu günler içinde, yakın ilişkilerde dikkat gerekiyor.

Aile içindeki yapay, geçici sürtüşmeler nedeniyle endişelenmeniz yersiz. Sizin dışınızda oluşan bu sürtüşmeler,
kendiliğinden düzelecektir. Öncelikle size yöneltilen ve
hayali görüp önemsemediğiniz bir teklifle çok şey kaçırdığınızı bilmelisiniz. Geçmişinizle ilgili derin bir hesaplaşmanız var. Bunu bir dostunuzla
paylaşmaya kararlısınız. Zamanlama konularında hatalarınız olabiliyor.
Özellikle iş yaşamınızda bu eksikliğinizi gidermeniz gerekiyor.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bu aralar tatil planlarınız var. Yeni başladığınız bir onarım
işinin engel olmasından korkuyorsunuz. Dost çevrenizden
destekleriniz olacak. Aile içindeki geçici huzursuzlukla ilgili yapabileceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Uzun zamandır
bu ilişkide yaşadığınız kopukluğu böyle telafi etmeye çalışacaksınız. Bazı
konularda çok iyimserken, bazı konularda da aşırı kötümser olabiliyorsunuz. Ortasını bulmanız kararlarınızı çabuklaştıracak.

Ailenizdeki bir sorunla bir süre meşgul olacaksınız. Bu uğraşınızda, hasarlı ilişkilerin onarılamayacağına inanmaktan
vazgeçebilirsiniz. Bugünlerde kafanızı kurcalayan konu,
sizi çok yakında şaşırtabilir. Konuyla bağlantısı olduğunu sandığınız kişilerin konuyla uzaktan yakından ilgileri olmadığını görüp şaşırabilirsiniz.
Enteresan kişilikler her zaman dikkatinizi çekiyor, onlara hemen sempati
duyabiliyorsunuz. Bu zaaf size bu aralar üzüntü yaşatabilir.
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RESMİ KURUMLAR
Valilik
Meram Kaymakamlığı
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76

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

351
322
235
221
237
221
353
236
322
351

74
45
90
31
64
32
30
07
27
18

45
21
10
00
00
00
50
90
60
32

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

221
351
321
353
322
350
255
221
342
353

61
34
70
40
74
61
00
52
14
47

00
25
19
21
30
58
60
52
44
17

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

350
351
239
351
351
352
351
351
351

64
30
04
89
32
80
32
32
89

64
00
80
58
07
22
04
07
58

ÖNEMLİ TELEFONLAR
Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

110
112
117
119

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

121
122
124
125

133
135
153
154

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

155
156
163
175

Alo Rtük
Çevre Bilgi Sağlık
Danışma
Su Arıza

Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

178
181
184
185

186
187
188
189

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

235
323
235
263
251
351

45
67
42
11
52
16

00
09
05
42
80
50

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

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

223
241
223
257
236
321

60
50
12
06
54
20

00
00
53
06
07
41

BASIN - MEDYA
265
322
351
265
265
265
265
0 242 324

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

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

246
444
444
352
345
236
345
238
235
342

55
00
00
15
10
79
34
10
56
69

70
33
40
16
86
33
38
48
42
03

324
325
325
325
321
324
324
323
324
238

76
06
17
26
47
60
01
03
44
69

76
01
48
26
66
50
06
02
01
06

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

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

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

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

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

KİPA

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

2012

444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE

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

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

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

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

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

353
444
221
249
221
353

04
02
37
74
44
69

05
46
37
74
44
00

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

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

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

M1 REAL

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

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

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

KONYA DİJİTAL

FOTOĞRAF

HALEF AMBALAJ

SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA
FOTOĞRAFÇILIK

238 42 81

342 36 40

233 16 45

www.konyadijital.com

www.halefambalaj.com

www.sedeffotograf.com

www.fotocankaya.com.tr

İN KONYA

REKLAMEVİ

FOTO İSTANBUL

ÖZCAN FOTO

238 80 00

235 25 19

www.inkonya.com

www.reklamevim.com

Nalçacı Cad.

GÜLMENAK

ALİNA PROMOSYON

342 75 15

342 0 100

www.gulmenak.com.tr

www.alinapromosyon.com

235 79 57

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF

FOTO ÇAMLICA

233 53 79

233 30 95

www.emrefotografcilik.com

Emniyet Müdürlüğü Karşısı

MADO

BADE'M

PASTANE

PETEK PASTANESİ

321 0 222

PAŞABAĞ
PASTANESİ

321 01 02

320 87 27

321 00 02

www.aciltatliservisi.com

www.pasabag.com

Meram

Ferit Paşa Cad.

KOS'S PASTANESİ

İSTANBUL
PASTANESİ

PAŞAM PASTANESİ

FETHULLAH USTA

350 75 67

238 01 59

237 90 09

Zafer

www.pasampastanesi.com

Nalçacı Cad.

323 10 17
www.kosspastanesi.com
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GELİNLİK

AZRA GELİNLİK

CAFE

ŞENAY GELİNLİK

NEW GARDEN

CAFE'S

3212030

352 67 10

353 22 52

321 01 02

www.azragelinlik.com

www.senaygelinlik.com

Beyazıt Mah.

ÜLGEN MODA

NARİN GELİNLİK

PAŞA LİFE

KARMAŞIK CAFE

220 00 06

353 35 34

320 49 50

325 17 77

www.ulgenmoda.com

www.naringelinlik.com

Beyazıt Mah.

Meram Yeni Yol

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

NİRVANA

WHITE HOUSE

0533 230 91 25

241 66 33

Alaaddin Bulvarı

Bosna Hersek Mah.

BLACK GARDEN
CAFE

KALDIRIM CAFE

AYDINLATMA

LAMPO

KANDİL AVİZE

345 12 38

238 40 22

Büsan

www.kandilavize.net

241 61 16

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
ÇOBANOĞLU AVİZE
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235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

FAVORİ
AVİZE & CAM

234 32 38

352 53 51

www.blackgardencafe.com

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

RESTAURANT

FESLEĞEN RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

AKKONAK

HAVZAN MERAM

YENİYOL KÖFTECİSİ

241 37 07

324 33 44

323 44 62

www.akkonak.com

www.havzanetliekmek.com.tr

www.yeniyolkoftecisi.com

KONAK
KONYA MUTFAĞI

GÜVEN BALIK

HACI ŞÜKRÜ

352 85 47

324 45 46

352 76 23

www.konakkonyamutfagi.com

www.guvenbalik.com

Beyazıt Mah.

MERAM HAZBAHÇE

MİTHAT TİRİT
SALONU

SİLLE KONAK

350 72 98

244 92 60

www.meramköyceğiz.com

İstanbul Cad.

www.sillekonak.com

KULE SİNİ

KUKLA KEBAP

KASAP HAKAN

237 58 53

233 66 00

238 41 12

Kule Plaza

www.kuklakebap.com.tr

Büyük Sinan Cad.

325 10 32
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RESTAURANT - 2

KAZIMAĞA

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

TİRYAKİ ÇİĞ KÖFTE

A.V.M.

KIZILKAYA

351 88 27

320 99 19

265 0 832

www.kazimaga.com

www.tiryakicigkofte.com

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

TAKA RESTAURANT

ÖZ KONYA MUTFAĞI

YÖN A.V.M.

237 88 02

257 16 16

353 71 51

233 85 00

Ankara Cad.

Beyşehir Yolu Üzeri

Alaaddin Bulvarı

www.makromarket.com

HAZBAHÇE

LİNA RESTAURANT

KAMAY

327 34 34

320 33 34

233 97 00

ESİLA
SÜPER MARKET

Hatıp Yolu Üzeri

www.linarestaurant.com

www.kamay.com.tr

SPOR SALONU

ARENA GYM

MAYA CLUB

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL
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KONYA PARK

241 62 39
www.atlar.org

MAKROMARKET

247 13 10
Adakale Cad.

OPTİK

DİNSELLER OPTİK

ENES SAAT & OPTİK

238 21 11

350 62 11

235 70 08

www.mayaclup.com

www.dinselleroptik.com

Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK & SAAT

ONÜÇYILDIZ OPTİK

351 25 41

350 05 67

Zafer

www.onucyildizoptik.com

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

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

BAGLAR'S

265 05 95
SAMANCILAR
MOBİLYA

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

www.samancilar.com

www.gurbuzogullarimobilya.com

www.turkmenler.com.tr

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

CARDİN MOBİLYA

WARYANT

238 29 42

248 29 14

251 12 42

342 26 42

234 30 91

251 01 50

www.koprulu.com.tr

Ankara Cad.

Barış Cad.

FLORENZA

ELVİN MOBİLYA

KENZEL

236 00 85

353 20 30

248 42 24

Kerkük Cad.

www.elvinmobilya.com

www.kenzelmobel.com

PAŞA MOBİLİ

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

AZZORA

251 72 27
www.pasamobili.com

www.baglars.com

351 18 66

323 15 66

İstanbul Cad.

Melikşah Mah.
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HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2

YUVAKUR

KONFULL

PAŞA HOME STORE

MÜFİT HOME
COLLECTION

265 12 87

248 37 00

238 86 48

www.yuvakur.com.tr

www.konfull.com.tr

Kerkük Cad.

Kerkük Cad.

BHM

ÖZEMEK HALI

KONYA MEFRUŞAT

VİTRİN COLLECTION

353 37 55

353 91 81

351 35 98

235 77 27

Ankara Cad.

www.ozemek-halimobilya.com.tr

Kerkük Cad.

Rauf Denktaş Cad.

KARE HALI

DOĞPA HOME
COLLECTION

GÜLER AKKAYA

251 04 07

236 66 77

CEMİLE
HOME STORE

Adnan Menderes Cad.

Barış Cad.

Nişantaşı Mah.

www.cemile.com.tr

EVİX

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

SERCAN PERDE

VERDİ PERDE

351 15 73

237 89 19

233 57 57

www.ozaksularhali.com

www.sercanperde.com

Kerkük Cad.

238 39 95

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

144 KONYAVİZYON/ŞUBAT 2012

PERDE - TEKSTİL

321 85 92
Millet Cad.

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

ELİT PERDE

238 39 60

237 09 09

www.mihogluhaliyikama.com

Kerkük Cad.

238 41 51

233 57 75

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

ADVERTORIAL

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

DÜĞÜN SALONU

CEMO
TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.cemosalon.com

HILTON GARDEN
INN KONYA

DEDEMAN OTEL

221 60 00

221 66 00

www.bera.com.tr

www.hilton.com.tr

www.dedeman.com

SALTANAT DÜĞÜN
SARAYI

ŞELALE DÜĞÜN
SALONU

BERRA DÜĞÜN
SALONU

www.saltanatdugunsarayi.com

Antalya Çevre Yolu

www.berradugunsalonu.com

İPEKYOLU
TESİSLERİ

KONEVİ
DÜĞÜN SALONU

ÇİLTAŞ

323 1 222

342 60 80

Ankara Yolu Üzeri

Meram

www.ciltas.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BERA OTEL

444 23 72

265 36 38

346 45 33

327 00 63

236 06 56
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OTOMOTİV

GÖKMEN OTOMOTİV

EUROPCAR

ATİKER

342 55 55

236 80 01

285 0 285

342 33 33

Ankara Yolu Üzeri

www.europcar.com.tr

www.atiker.com.tr

www.koprulu.com.tr

PEUGEOT
UYARARSLAN

AVİS

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

RENAULT TRUCKS

255 33 99

237 37 50

248 23 81

345 13 13

Yeni Otogar Karşısı

www.avis.com.tr

Ankara Yolu Üzeri

Ankara Cad.

ÇÖZÜM HASAR

VATAN RENT A CAR

KARAKAYA
RENT A CAR

ROYAL RENT A CAR

322 62 27

235 42 15

320 43 44

235 12 11

www.cozumhasar.com

Nalçacı Cad.

www.karakayarentacar.net

www.royal-rentacar.com

HYUNDAI ÖNTUR

CITROEN KONMOT

ABER RENT A CAR

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

236 66 66

345 38 00

236 72 62

www.onturplaza.com

Ankara Yolu Üzeri

Nalçacı Cad.

Yenişehir Mah.

TAŞKIN OTOGAZ

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

VIPLIFE RENT A CAR

248 24 75

237 08 27

FİLO PARK
RENT A CAR

İstanbul Yolu Üzeri

Ulaş Baba Cad.

236 03 03
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KÖPRÜLÜ OTO

www.taskinotogaz.com

234 31 46

322 89 89

ADVERTORIAL

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

GÜZELLİK SALONU

FIAT KOYUNCU

345 26 26
ASMER

SUDERM GÜZELLİK

DİYAMER

236 36 31

322 34 51

323 44 10

Kerkük Cad.

Kazım Karabekir Cad.

www.haberdiyet.com

BEYAZ GÜZELLİK

AQUASOFT

SAUNA GÜMÜŞKAPI

350 22 32

323 17 17

233 94 46

Beyazıt Mah.

www.clubaquasoft.com

Feritpaşa Mah.

ELİF GÜZELLİK

ALTINAY GÜZELLİK

BAŞARANLAR
TERMAL

353 21 57

236 36 72

0.272 273 63 64

Zafer

www.altinayguzellik.com

www.basaranlartermal.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

UĞUR GÜZELLİK

320 51 41
www.ugurguzellik.com

Ankara Yolu Üzeri
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GİYİM

ESİLA
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ÇİÇEKÇİ

ENDER

D'S DAMAT

238 48 62

351 49 59

237 01 66

353 35 58

Kerkük Cad.

www.endermagazalari.com

Nalçacı Cad.

www.cicekciarzum.com

AYAKKABI DÜNYASI

GUESTO

CEYLAN DERİ GİYİM

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

237 87 00

235 11 33

352 11 64

321 00 02

www.ayakkabidunyasi.com.tr

Nalçacı Cad.

www.cdg.com.tr

www.gizcicek.com

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

DİVİ

238 38 29

237 53 59

237 17 50

www.ozbagci.com.tr

Kerkük Cad.

Kule Cad.

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

EMMİOĞLU TEKSTİL

238 97 72

350 74 35

www.issilhamile.com

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

346 37 77

www.dogancanta.com.tr

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

ADRESSİM
COLLECTION

ZARİF GİYİM

351 12 65

352 79 61

www.canerkekspor.com

www. adresim.com.tr

Zafer

353 95 34

ARZUM ÇİÇEKÇİLİK

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

DERSHANE - KURS

İNCİMİZ ORGANİZASYON

238 37 34
AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

KEKEMELODİ

353 52 29

320 01 01

www.amerikankultur.org.tr

www.konyakekeme.com

www.konyahacettepe.com

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI

BİRİM DERSHANESİ

324 19 00

353 01 66

SİSTEM
DERSHANELERİ

www.diltas.com

www.birimdersaneleri.com

Beyazıt Mah.

POZİTİF IK

SABAH
DERSHANELERİ

ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

www.sabahdershaneleri.com.tr

www.konyabilgekizyurdu.com

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

353 11 22

HACETTEPE
DERSHANELERİ

Elmacı İş Merkezi

350 22 96

350 40 50

353 93 35

DİŞHEKİMLERİ

CEM DEMİR

HİKMET DURMAZ

322 72 92

320 38 77

Beyazıt Mh. A Plaza

Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ

AKDENİZ CAM

BARANOK YUMURTA

KONYA ŞEKER

236 61 66

444 47 86

342 63 63

324 03 53

www.akdenizcam.com

www.sumpas.com.tr

www.baranok.com.tr

www.konyaseker.com.tr

POLİGON

AS CAKE

CEYLİN

BOMBUS İLAÇLAMA

345 36 75

342 39 41

233 23 27

350 91 64

www.poligonkonya.com

www.ascake.com

Toptancılar Çarşısı

www.bombus.com.tr

HİLALSAN MAKİNE

ROTSAN OTOMOTİV

MUTLU GRAVÜR

SAĞLAMEL TARIM

345 16 16

345 17 27

345 39 16

239 06 60

www.hilalsan.com.tr

www.rotsan.com.tr

www.mutlugravur.com.tr

www.saglamel.com

DELİBAY PETROL

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT

KONYA ENERJİ

BİOFER

345 36 00

345 10 56

345 09 00

265 39 99

www.delibaypetrol.com

demircihirdavat@hotmail.com

www.konyaenerji.com.tr

www.konyabiofer.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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ÖZTEKNİK RULMAN
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SUMPAŞ

TARIM

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

ADVERTORIAL

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

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

MERAM GAZ
AKINSOFT

TEVFİK ELEKTRONİK

UMUT ELEKTRONİK

444 40 80

233 81 62

251 26 55

www.akinsoft.com.tr

Nalçacı Cad.

www.umutelektronik.com.tr

TİM YAZILIM

PİXEL

CİN CİN
ELEKTRONİK

237 20 03

235 15 43

www.timyazilim.com

www.pikselticaret.com

www.cincin.com.tr

OKUMUŞ TELEKOM

GALERİ GÜVENLİK

NADİR BİLGİSAYAR

237 3 237

351 51 54

238 11 79

www.okumus.com.tr

www.galeriguvenlik.com

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

322 11 11

PETROL

NADİR AVCAN

STARPET

ÖZBEYLER PETROL

238 61 03

233 34 22

237 66 90

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

www.starpet.com.tr

Adnan Menderes Cad.
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ALTIN - KUYUMCULUK

ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN
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MİMARLIK - İNŞAAT

ALTINKAYNAK

SEHA YAPI

KONAL İNŞAAT

354 00 00

350 30 31

444 73 42

247 13 50

www.karakaskuyumculuk.com

www.altinkaynak.com

www.sehayapi.com

Beyşehir Çevre Yolu

TUAL MÜCEVHERAT

SARRAF
KARACAOĞLU

ÇAĞLARKENT

METRİK

320 06 26

241 49 26

320 37 27

233 20 29

www.tualmucevherat.com

Kule Site

www.caglarkent.com

Nişantaş Mah.

SARRAF
ÇELİK SÜRER

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

PRESTİJ RESİDENCE

OKKALAR İNŞAAT

351 24 53

350 69 43

265 43 43

236 50 60

Sarraflar Yeraltı Çarşısı

www.hacikucukler.com

www.prestijresidences.com

www.okkalar.com

ALTINEKİNLİ
SARRAF

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

STUDIO PALACE

KONEV İNŞAAT

352 67 82

351 44 91

237 31 14

237 77 00

Yüzüktaşı İşhanı

www.ciceklerkuyumculuk.com

studiopalace.net

www.konev.com

NECATİ
HEDİYELİK & ALTIN

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

ALYA
MUTFAK BANYO

NYR İNŞAAT

353 18 60-61-62

444 0 626

0537 411 00 75

www.necati.com.tr

www.ozboyaci.com.tr

www.nyrinsaat.com

ADVERTORIAL

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

OTEL

OTEL BERA
DEDEMAN OTEL

HOTEL RUMİ

PAŞA PARK HOTEL

221 66 00

353 11 21

305 00 00

www.dedeman.com

www.rumiotel.com

www.pasapark.com.tr

RIXOS

HILTON GARDEN
INN KONYA

SELÇUK OTEL

221 60 00

353 25 25

www.hilton.com.tr

wwwselcukotel.com.tr

221 50 00
www.rixos.com

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

CEREN SAÇ TASARIM

BAYRAM BAL

265 10 92

237 36 11

320 24 23

M1 Real

Feritpaşa Mah.

Millet Cad.

KAREİNA KUAFÖR

İNTER KUAFÖR

KUAFÖR ERDAL

322 17 12

321 40 91

246 25 36

www.kareinaguzellik.com

Beyazıt Mah.

Bedir Mah.

444 23 72
www.bera.com.tr
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