İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

1

www.konyavizyon.org

2

İNŞAAT DEKORASYON

KONYA VİZYON • NİSAN/MAYIS 2010

İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

3

www.konyavizyon.org

4

İNŞAAT DEKORASYON

KONYA VİZYON • NİSAN/MAYIS 2010

İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

5

www.konyavizyon.org

6

İNŞAAT DEKORASYON

KONYA VİZYON • NİSAN/MAYIS 2010

İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

7

www.konyavizyon.org

8

İNŞAAT DEKORASYON

KONYA VİZYON • NİSAN/MAYIS 2010

İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

9

www.konyavizyon.org

10

İNŞAAT DEKORASYON

KONYA VİZYON • NİSAN/MAYIS 2010

İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

11

www.konyavizyon.org

12

İNŞAAT DEKORASYON

KONYA VİZYON • NİSAN/MAYIS 2010

İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

13

MEDYA F GROUP ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
Funda ÇAKIR

EDİTÖR

MEDYA F GROUP GENEL MÜDÜRÜ
Ahmet ÇAKIR
EDiTÖR
Volkan ÇAKIR
SANAT YÖNETMENi
Miray Tuğçe TEL
GÖRSEL YÖNETMEN
Vahdet KARAKAYA
REKLAM
Söreklam
Miray Tuğçe TEL
Ceyda ÇETİN
CREATiVE DOODLES
Vahdet KARAKAYA, Ahmet TOK,
Levent DANACI, Beyzat AKSOY
KAPAK TASARIMI
Vahdet KARAKAYA
HUKUK DANIŞMANI
Av. Ümit YAŞAR
YAYIN KURULU
Volkan ÇAKIR, Ayşenur YAZICI,
Nasuh MAHRUKİ, Funda ÇAKIR,
M. Tuğçe TEL, Ahmet ÇAKIR,
Sefa MUNGAN, Öznur BAL,
Cem TAŞPINAR, Sami GÜZEL
FOTOĞRAF
Agim CAN, Ömer BAKAN,
M.Günce AKKOYUN, Volkan ÇAKIR
KARİKATÜR
Yasın BALIKÇI
BASKI
KONYA ÖLÇÜ OFSET
Yeni Matbaacılar Sit. Babıali Cad.
No:16 Karatay Konya
Tel/Fax: 0332 342 36 20
Baskı 5000 Adet
TEŞEKKÜRLER
Galip MARLALI
Ersin BAL
Ömer BAKAN
M.Günce AKKOYUN
Mustafa KARAMERCAN
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
MEDYA F GROUP
Beyazıt Mah. Sultan Cem Cad. A Plaza
A-Blok No:35 Kat:4/403 KONYA/TÜRKİYE
TEL: +90 332 320 25 62 - 63
FAX: +90 332 320 25 64
www.medyafgroup.org
www.medyafavori.org
www.konyavizyon.org

Volkan ÇAKIR
volkan@medyafgroup.org

HER SAYIDA GELİŞEN VE
GELİŞİMİNİ AKTARAN BİR DERGİ

"KONYA VİZYON"

Konya’nın vizyonu değişiyor sloganıyla çıktığımız yolda bizi
destekleyen ve bizimle vizyonlarını paylaşan Konya halkına
teşekkürlerimi sunarak selam olsun diyorum.
2.sayımızda yine yerel ve ulusal anlamda bir çok konuyu ele aldık. Konya’yı Konya’yla sınırlı tutmamak adına sizlere yine güzel
bir içerik hazırladık. Her sayısında gelişen ve gelişimini aktaran
bir dergi misyonuyla hareket eden Konyavizyon Konya’ya farklı
bir renk oldu. Bu renk aslında gökkuşağının tüm renklerinin
bir karması. Sağımıza, solumuza ,yukarıya, aşağıya bakarak her
şeyden haberdar olmak adına Konya değer katabilecek her fikre düşünceye projeye insana Konyavizyon’da ihtiyacımız var.
Bu sayımızda yine onlarca konuyu ve Konya yı sizlerle paylaşabilmek adına içeriğimizde işledik. Gelişimin ve fikrin öncülüğünde Konyavizyonu 2. kez sizlere buluşturmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu mutluluğu sizlerle uzun seneler yaşayacağımızı
ve Konya’nın vizyonunu beraber geliştirip bu gelişimden haberdar edeceğimizi görev edindik kendimize.
Konya’nın tarım şehri olarak bilinmesinin ispatı olarak görünen Tarım Fuarına gösterilen yoğun ilginin Konya için ne kadar
önemli olduğunun altını çizdik.
Düğün dergimizin editörü Miray’ın Danimarka serüvenini
8 köşede sizlerle paylaştık. Yaşamımızın en stresli anlarında
stresimizi nasıl atabiliriz sorusuna Gümüş Nal Binicilik Tesislerini sizinde tanımanız için inceledik. Konya’nın her geçen
gün gelişen sosyal yapısına ve şehirleşmesine armağan edilen Bilim Merkezi'ni kapağımızda ve içeriğimizde irdeledik.
Kalite anlamında önemli çalışmalar yapan ERA Mühendisliğin
çalışmalarını ve kalite nedir sorusuna beraber cevap aradık.
Konya’nın sağlık sektöründe parlayan yıldızı olan FARABİ
Hastanesi ile sizler için sağlık köşemizi birbirinden önemli
bilgilerle donattık. Kadınlar için güzellik sırlarını ve alışveriş
önerilerini alışveriş bölümümüzde onlarca firmayla sizlere seçenekler oluşurduk. Vizyondaki filmleri, yeni çıkan kitapları,
dvd arşiviniz için birbirinden güzel önerileri her sayımızdaki
gibi yine uzman kişilere incelettik.
Ve karikatürlerimizle sizleri gülümseterek 3. sayımızda buluşmak dileğiyle …
BİR YAZARIN KALEMİNİN UCU NE KADAR KARA YAZARSA
O YAZAR TOPLUMUN AYDINLIĞINI ÇİZİYORDUR ASLINDA…
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KONYA, ONKOLOJİ HASTANESİ'NE KAVUŞTU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak İl Halk Kütüphanesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Halk
Kütüphanesi’nin kültürel alanda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Başkan Akyürek,
Türk-İslam medeniyetinin Anadolu’daki ilk devletine başkentlik yapan Konya’yı geçmişi kadar görkemli bir geleceğe adım adım taşıdıklarını ifade etti. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Bilge Kula, geçmişi her anlamda
yaşatan bir şehir olan Konya’dan gurur duyduklarını vurgularken; Konya Valisi Aydın
Nezih Doğan da, Konya’nın taşının toprağının kültür ve medeniyet olduğunu söyledi.

NAMAL GÖREVİNE BAŞLADI

Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken İstihbarat Daire Başkanlığı'na vekâleten atanan Hüseyin NAMAL, tekrar Konya Emniyet Müdürlüğü görevine döndü.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan AKYÜREK'in yerine 16 ekim'de Konya İl Emniyet
Müdürlüğüne Hüseyin NAMAL atanmıştı. Ramazan
AKYÜREK'in açtığı dava sonucu yürütmeyi durdurma
kararı çıkmasından sonra 4 aydır vekâleten baktığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nı bırakan NAMAL, Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine tekrar başladı. Asıl görev yeri
Konya’ya dönen NAMAL, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne
gelerek İl Emniyet Müdür Yardımcılarından genel bilgiler
aldı. NAMAL, daha sonra asayiş toplantısına katıldı.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ADAYLARI
BELLİ OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü’ne aday
gösterilecek isimlerin belirlenmesi için Konya İl Genel
Meclisi Ali Selvi başkanlığında olağanüstü toplandı.
Ali Selvi, 20'inci dönem İl Genel Meclisi olarak her zaman
doğru kararlara imza attıklarını söyledi. Toplantı sonucunda bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan 2010 yılı T.B.M.M. Üstün Hizmet Ödülü Adayları sıralaması şu şekilde oluştu:
1- Hüseyin Öksüz (Hat Sanatçısı)
2- Ali Yaman (Hayırsever İşadamı)
3- Mehmet Hekimoğlu (Hayırsever İşadamı)
4- Mehmet Girgiç (Keçe Ustası)
5- Ahmet Özdemir (Halk Müziği Sanatçısı)
6- Niyaz Ildırar (Niyazi Usta)
7- Şükrü Reha Bilir (Fotoğraf Sanatçısı)
8- H.İbrahim Hekimoğlu (Hayırsever İşadamı)

KONYA, ONKOLOJİ HASTANESİ'NE KAVUŞTU

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi ve Halit Büyükbayrakdar
Radyasyon Onkoloji Ünitesi’nin açılışı yapıldı…
Törende konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, “Tüm bu
hizmetler sadece Allah rızası için yapıldı. Hastaların hayır duaları ve gözlerindeki
mutluluk bize yeter. ” dedi. Açılış töreninde hasta yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Törene Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Ak Parti Konya Milletvekilleri, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Süleyman Okudan, Mevlana
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bahattin Adam, hayırseverler ve
öğretim üyeleri katıldı. Protokol
konuşmalarının tamamlanmasının ardından hastanenin açılış
kurdelası kesildi.

BAYAN KUAFÖRLERİ CEMO SALON'DA YARIŞTI
Dünya Kuaförler Konfederasyonu ile Konya
Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen saç şöleni'nde kuaförler ilginç bayan saç
modelleri ile birinci olabilmek için yarıştı. Cemo
Düğün ve Toplantı Salonu'nda yapılan şölene
birçok ilin berber ve kuaför odasına üye 30'a
yakın bayan kuaförü katıldı.
En kısa sürede en ilginç ve kullanışlı modeli
üretmek için çaba sarf eden kuaförler, dereceye
girmek için ter döktü. İlginç aksesuarlarla desteklenen saç modelleri arasında en dikkat çeken saçına izmir saat kulesi'nin maketi konulan
oryantalizm adlı saç modeli oldu.

CEP TELEFONUNDAN VAZGEÇEMİYORUZ

Teknolojideki gelişmelerle birlikte hayatımızdaki öncelikler de değişti. Öyle ki son yıllarda kullanmaya başladığımız
bazı cihazlardan vazgeçemez duruma geldik. Tıpkı cep telefonları gibi. Artık bir değil, birden fazla telefon taşıyoruz.
Hem de sağlığımız pahasına…
Çok değil, bundan birkaç yıl öncesinde hayal gibi görünen cep telefonları artık herkesin elinde, cebinde. Çünkü artık lüks olmaktan çıktı ihtiyaç haline geldi. Vatandaş, cep telefonu kullanmanın sağlıklı olmadığını düşünüyor. Ama
buna rağmen vazgeçemiyor.
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KONYA ŞEKER'İN YENİ ÜRÜNÜ "PRATİKO"

Bu yıl 17.si düzenlenen Antalya Uluslararası Yiyecek ve İçecek
İhtisas Fuarı’na farklı ürün gruplarıyla katılan Konya Şeker, fuarın gözde firmaları arasında yerini aldı. Konya Şeker’in yeni
ürünü PRATİKO ise fuara damgasını vurdu.
Dondurulmuş gıda sektörüne yeni giriş yapan ve Antalya Yiyecek ve İçecek İhtisas Fuarı’nda ziyaretçilerin de büyük beğenisini kazanan Konya Şeker’in PRATİKO markalı dondurulmuş
patates çeşitleri tüketicilerden de tam not aldı. Antalya Aşçılar Birliği’nin de ziyaret ettiği Konya Şeker standında, konuklara PRATİKO ikram edildi. Aşçılar Birliği üyeleri, kendilerine ikram
edilen dondurulmuş patatesleri çok
beğendiklerini söylerken, Antalya
bölgesinde bulunan büyük otellerde PRATİKO markasını tercih ettiklerini vurguladılar.

YENİ İL BAŞKANI AHMET SORGUN

Mustafa Çevik'in istifasıyla
boşalan Ak Parti Konya İl Başkanlığı görevine Genel Merkez tarafından atanan Ahmet
Sorgun, İl Başkanı sıfatıyla ilk
kez kameralar karşısına geçti.
Yapılacak çalışmalarda “ben”
değil, “biz” anlayışı ile hareket
edeceklerini belirten sorgun,
“az laf söyleyip, çok iş yapmak
prensibimiz olacak” dedi.
Konya'nın bir milyonu geçen
nüfusuyla önemli bir kent olduğunu vurgulayan Sorgun,
bölge için büyük önem taşıyan mavi tünel ve hızlı tren
projelerinin takipçisi olacaklarını söyledi. Yeni yönetim kurulunun oluşturulması sürecinde, herkesle görüşeceklerini ve makul
bir sürede bu işi tamamlayacaklarını ifade etti.

DİZİLER BOŞANMAYA NEDEN OLUYOR

Türkiye'de son yıllarda boşanmaların arttığına dikkat çeken uzmanlar,
buna en büyük nedenlerden biri olarak da dizileri gösteriyor. Televizyon
dizilerinin insanlara kötü örnek olduğunu aktaran Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkerim Bahadır, dizilerin Türk
aile yapısını bozduğunu öne sürüyor.
Gençleri Evlendirme Ve Mehir Vakfı İlim Heyeti Üyesi Doç Dr. Abdulkerim
Bahadır, Vakıf adına Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde 'boşanmanın temel nedenleri ve sonuçları' konulu bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de 20022007 yılları arasında yaklaşık 1 milyon boşanma davası açıldığını hatırlatan
Abdulkerim Bahadır, 2007 yılında 94 bin davanın boşanmayla sonuçlandığını aktardı. 2008 yılında ise yaklaşık 100 bin kişinin boşandığını söyleyen
Bahadır, "Boşanma oranları her geçen gün artıyor. Selçuk Üniversitesi öğrencileri
tarafından yapılan bir araştırmada kentte boşanma oranları geçen yıla göre yüzde 38 oranında arttı. Boşanmaların çoğu büyükşehirlerde oluyor. En çok boşanma
İstanbul'da olurken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ve Konya takip ediyor" dedi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaların artık azaldığını aktaran Bahadır, bunun yerini; ekonomik sıkıntılar, özgürlük kısıtlaması ve cinsel
yetersizlik gibi nedenlere bıraktığının altını çizdi. Doç. Dr. Bahadır, "dizilerdeki
model olarak alınan kişiler yasadışı yada ahlak dışı bir davranışta bulunduğunda
bu normal gibi gösteriliyor. Model alan kişi bundan etkilenerek 'o yapıyorsa bende
yaparım' diyerek kendisini bir çıkmazın içerisinde buluyor. Bu da aile yapısını bozarak boşanmalara neden oluyor" dedi.

GÜRBÜZOĞULLARI MOBİLYA YENİLENDİ

Sektöründe öncülük eden Gürbüzoğulları Mobilya 2010 yılı
için hazırladığı projelerini harakete geçirdi.
Sektörde sıkca kendisinden söz ettiren Güzbüzoğulları Mobilya
4000 m2'lik showroom'unu İç Mimar Murat Can Akkuş'un projesiyle tamamen yeniledi. 1 aylık çalışma sonrasında müşterilerine en iyi imkanı sunabilmek ve görsel anlamda şık bir mekan
oluşturmak adına hiçbir masraftan kaçınmadıklarını söyleyen
İç Mimar Murat Can Akkuş mobilya sektöründe showroomların
mobilyalar kadar önemli olduğunun altını çizdi.
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KONYA ANSİKLOPEDİSİ'NİN İLK CİLDİ YAYINLANDI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen Konya
Ansiklopedisi’nin ilk cildi yayınlandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Osmanlıca’ya hâkim
kişilerden oluşan kurul ile birlikte Türkiye’de bugüne kadarki en büyük ansiklopedilerden birini hazırladıklarını belirterek, “Konya Ansiklopedisi, tarihte
birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’da, kültürümüzün gelecek kuşaklara
aktırılması açısından büyük önem taşıyor” dedi.
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İKİNCİ EL OTODA ALIM SATIM KOLAYLAŞIYOR

Maliye Bakanlığı'nın, ikinci el araçların satış ve devir işlemlerinin online olarak yapılmasını sağlayacak düzenlemesinde sona gelindi. Uygulamanın, mayıs ayından itibaren
yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Emniyet ve noterlerin sistemleri hazır hale geldiğinde 23,6 liralık bir bedel karşılığında
işlemler tek merkezden yapılabilecek. Yeni düzenlemeyle, araç sahipleri devir için iş takipçilerine para vermek mecburiyetinde kalmayacak. İkinci el araçlarda satış ve devir
işlemleri için sistemin devreye girmesi halinde vergi dairesine gidip 'vergi borcu yoktur'
yazısı alma ve ruhsatı değiştirmek için emniyete gitme dönemi sona erecek.İkinci el
araçlarda satış ve devir işlemlerinin noterler tarafından yapılmasına ilişkin kanun teklifi,
aralık 2009'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Teklife göre, tescil
edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi
veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacak. Noterler, araçla ilgili
sorgulamayı online olarak yapacak. Düzenleme, uyum ile ilgili çalışmaların tamamlanması amacıyla 1 mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girecek.

AKYÜREK, İSPANYA GEZİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya ile Kurtuba arasında kardeş şehir protokolü imzalamak üzere
gerçekleştirdikleri İspanya ziyaretini
değerlendirdi. Endülüs Devleti Başkenti ile Selçuklu Başkentinin kardeş şehir
olmasının adeta tarihin yeniden canlanmasını sağladığını vurgulayan
Başkan Akyürek, gerçekleştirdikleri
temaslarda Konya’ya karşı büyük bir
sevgi olduğunu gördüklerini ifade etti.
Türkiye ile İspanya’nın birlikte yürüttükleri medeniyetler ittifakı projesinin
Konya ile Cordoba’nın kardeş şehir
olmasıyla farklı bir anlam kazandığını
kaydeden Başkan Akyürek, “Toplantılarda; Konya ile Kurtuba arasında ticari,
sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında yeni
işbirliği imkanlarının ortaya çıkabileceğini değerlendirdik. Cordoba Belediye Başkanı, Ticaret Ve Sanayi
Odası Yöneticileri ile Rektörü şehrimize davet ettik. Onlar da büyük bir memnuniyetle kabul ettiler. Temaslarımızda Konya’ya karşı büyük bir sevgi olduğunu gördük” dedi. 800 yıl sonra gelen bu birlikteliğin Konya ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

NÜFUS CÜZDANINI KAYBEDENLER DİKKAT!

Maliye Bakanlığı, nüfus cüzdanını kaybeden veya çaldıranların gazete ilanı vermelerinin yetmeyeceğini vergi dairesine de haber vermeleri gerektiğini belirtti.
Maliye Bakanlığı kimliklerini kaybedenlere önemli uyarılarda bulundu. Çalınan veya
kaybolan kimlik kartı üzerinden fırsatçıların şirketler kurduğunu belirten Bakanlık,
verginin ise kimlik sahibine geldiğini kaydetti. Bakanlık,
"Kimlik bilgilerinizle milyarlarca liralık işlem yapılabilir. Birileri
adınıza şirket kurmuş olabilir. Bu yüzden kaybolan kimliklerinizi mutlaka vergi dairesine bildirin" uyarısı yaptı. Mağdur
duruma düşmemek için ise yapılması gerekenler oldukça basit. Kimliğini kaybeden vatandaş, emniyetten kayıp
yada çalıntı tutanağı alarak, en yakın vergi dairesine dilekçe verecek ve adına sahte şirket kurulmasının önüne
geçecek. Vergi mükellefi olmayan kişiler de herhangi bir
vergi dairesine başvurarak bilgilerin sisteme girişini sağlayacak. Böylece kayıp kimlik bilgilerini ele geçirerek şirket kurmaya çalışan birisi, vergi dairesine başvurduğunda
sistem uyarıda bulunacak.
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BARAJLARDA SU SEVİYESİ ARTTI

Konya'da etkili olan yağışlar sonucu, Apa
Barajı'ndaki su miktarı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 38 arttı. Yağışlar
Beyşehir Gölündeki su miktarını da 3 milyar 535
milyon metreküpe yükseltti.
Konya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 şubat itibariyle Apa Barajı'ndaki su miktarı 37 milyon
600 bin metreküpten 52 milyon 200 bin metreküpe yükseldi. Su miktarları Altınapa Barajı'nda 5
milyon 500 binden 13 milyon 500 bin metreküpe,
Çavuşçu Gölü'nde 21 milyon 700 binden 24 milyon 800 bin metreküpe, Sille Barajı'nda 500 binden 800 bin metreküpe, İvriz Barajı'nda 21 milyon
800 binden 32 milyon 900 bin metreküpe, Suğla
Depolaması'nda da 116 milyon 600 bin metreküpten 149 milyon 900 bin metreküpe yükseldi.

BİSİKLET VE MOTOSİKLET
SÜRÜCÜLERİ DİKKAT!

Konya Motosiklet Ve Bisiklet Tamircileri Odası
Başkanı Ahmet Çal, kazalara karşı trafik ekiplerinin, büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Havaların ısınması ile bisiklet ve
motosiklet kullanımının arttığına dikkat çeken
Çal, sürücülerin kurallara uymasını istedi.
Konya Motosiklet Ve Bisiklet Tamircileri Odası Başkanı Ahmet Çal yaptığı yazılı açıklamada,
sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması
için trafik ekiplerinin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü kaydetti. Çal, kazaların en
aza indirilmesi için bisiklet ve motosiklet sürücülerine şu uyarılarda bulundu;
Kaskınızı takmadan trafiğe çıkmayınız
Lütfen kırmızı ışıkta geçmeyiniz
Yolun sağ şeridini takip ediniz
Araçların arasından gitmeyiniz
Kesinlikle yarış yapmayınız
Aracın fren tertibatını kontrol ediniz
Trafiğin az olduğu yolları kullanınız
Kesinlikle trafik ekiplerinden kaçmayınız
Kullanmış olduğunuz araçların ruhsatlı, plakalı ve
sigortalı olmalarına özen gösteriniz
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Ayakkabı Aşktır, Herkesin aradığı aşk
Ayakkabı Dünyası’ndadır sloganıyla
yeni sezona giren Ayakkabı Dünyası,
Konya mağazalarına bir yenisini daha
ekledi. Birbirinden şık yüzlerce model ve
onlarca marka arasından hayalinizdeki
ayakkabıyı bulabileceğiniz yeni Ayakkabı Dünyası, Konya Ereğli Parksite AVM
de açıldı. Herkesin gönlündeki aşk farklı olsa da, aşık olunacak tüm modeller,
yeni sezon koleksiyonu ve gerçek fiyatlarla yine Ayakkabı Dünyası’nda.

Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen
markalarının özel koleksiyonlarını, sezonun modası A’dan Z’ye tüm ayakkabı modellerini bir arada bulunduran Ayakkabı
Dünyası, ‘Ayakkabı Aşktır’ isimli sezonunu açarken, Ayakkabı aşıklarına müjdeli
bir haber daha veriyor. Yeni mağazasıyla
Konya Ereğli Parksite AVM’ de hizmet vermeye başlayan Ayakkabı Dünyası, daha
fazla Konya’ lıya bu hizmeti sunmayı hedefliyor. Konya Real ve Konya Kulesite
mağazalarıyla bugüne kadar farklı ko-

leksiyonu ve hizmet anlayışını Konya’lı
modaseverlerle buluşturan Ayakkabı
Dünyası, Ereğli mağazası ile birlikte ve
yeni sezon sürpriz çalışmaları ile daha
fazla yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.
Tercihiniz ister spor, ister klasik, ister
gece ayakkabısı, ister bohem, ister highfashion bir model olsun hepsini Ayakkabı
Dünyası’ndan gerçek fiyat ve gerçek kaliteyle ve Bonus’un 10. yılı şerefine özel
10 taksitle alabilirsiniz. Keyifli alışverişler,
mutlu aşklar diliyoruz…
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FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK BİLE PARAYLA

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
SELİM UZBAŞ ATANDI

Bir süredir boş olan Büyükşehir Belediyesi Koski
Genel Müdürlüğü’ne atanan isim belli oldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten İsmail Selim Uzbaş’ın, Koski Genel Müdürlüğüne
getirildiği belirtildi.
1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümünden mezun olan Uzbaş,
Çimento Sanayi Genel Müdürlüğü’nde Makine
Mühendisliği, Toprak Mahsulleri Ofisinde Şube
Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcılığı, Bumas
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Koski Yönetim Kurulu Üyeliği ve Koski Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1959 doğumlu olan İsmail
Selim Uzbaş, evli ve iki çocuk babası.

Konya Bozdağ'da nesli koruma
altında olan anadolu yaban koyunlarını, sadece avlamak değil
fotoğrafını dahi çekmek için ücret
ödenmesi gerekiyor.
Çevre ve Orman İl Müdürü Nuri
Kunt, nesli tükenme tehlikesi
altında olduğu için korumaya
alınan Konya Bozdağ Koruma
Sahası'ndaki yaban koyunlarının
sayısının zaman içinde arttığını
belirtti. Kunt, 300 yaban koyununun Konya'daki koruma sahasından alınarak genetik çeşitlilik için
Nallıhan, Karaman-Karadağ ve Malatya'da doğal yaşama bırakıldığını, halen KonyaBozdağ'da yaklaşık 700 civarında yaban koyununun yaşadığını ifade etti. Son yapılan
ihalede yaban koyunlarının tanesinin 40 bin lira ödenmesi karşılığında avlanabildiğini
anımsatan Kunt, şunları kaydetti:
''Konya'da, etrafı tel örgülerle çevrili ancak oldukça büyük bir alanda, adeta doğal yaşam alanı
şartlarında koruma altına alınmış yaban koyunlarının sadece avlanmasından değil, fotoğraflarının çekilmesinden de ücret alıyoruz. Alınan bu ücretin büyük bölümü, av ve yaban hayatının
iyileştirilmesi için kullanılıyor. Tabi çekim için de bazı şartlar var. Fotoğraf ya da görüntü çekmek
isteyenlerin ayrıca, gün ağarmadan çekimin yapılacağı gözetleme kulesine çıkmış olmaları gerekiyor. Bozdağ'daki 5 ayrı gözetleme kulesinden birine ya da bir kaçına çıkan çekim ekibi, son
derece hassas olan bu hayvanlara rahatsızlık vermeden çekimlerini tamamlıyor. Ayrıca, çiftleşme
dönemi olan kasım-aralık aylarında hiç bir şekilde fotoğraf ve görüntü çekimine izin vermiyoruz.''
Kunt, 2010 yılında özel şahıslar, tüzel kişilikler ile kurum ve kuruluşlar için günlük film ve
video çekim ücretinin açık mekanlarda 910 TL, kapalı mekanlarda bin 815 TL, fotoğraf
çekim ücretinin ise günlük 89 TL olarak belirlendiğini söyledi.

KALAYCI, YENİ İLÇENİN KURULMASINI TEKLİF ETTİ

Mhp Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da ''Osmanlı'' adında bir ilçe kurulması için kanun teklifi verdi.
Teklifte, yeni ilçenin kurulması halinde, ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli kurum ve
kuruluşlara ait kadro ihdas
edilmesi ve atama işlemlerinin 60 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
Mhp Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu, Konya ili merkezinde Osmanlı adıyla bir ilçe kurulması hakkında
kanun teklifinde, il merkezinde bulunan Selçuklu ilçesinden 15 mahalleyi kapsayacak alanda yeni bir ilçe kurulması önerisinde bulundu. Selçuklu ilçesinin, 2
bin 56 kilometrekarelik alan ve 487 bin 899 kişilik nüfusa sahip olduğu kaydedilen kanun teklifinde, merkezi idare hizmetlerinin sağlıklı ve etkin biçimde yürütülmesini sağlamak üzere Osmanlı ilçesinin kurulması gerektiği belirtildi.

AÇLIK SINIRI 843 LİRA

Türk-iş, şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 843 lira, yoksulluk sınırı ise 2 bin
746 lira olarak belirlendi.
Açıklamada, ''insan onuruna yaraşır bir yaşam
düzeyi'' için yapılması gereken harcama tutarının yani yoksulluk sınırının şubat ayında 2 bin
746 liraya çıktığı belirtildi. Şubat ayı itibariyle
dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık
harcama tutarının 843 TL olarak hesaplandığının kaydedildiği açıklamada, geçerli olan asgari
ücretin ise net 576 lira olduğu hatırlatıldı. Gıda
enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranı yüzde
13,91 olarak gerçekleşirken, yıllık ortalama artış
da yüzde 5,26 oranında oldu.
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TANZANYALI GAZETECİLERDEN
CEMİYETE ZİYARET

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün
davetlisi olarak gelen Tanzanyalı gazeteciler Konya Gazeteciler
Cemiyeti'ni ve Konyalı basın mensuplarını ziyaret etti.
Tanzanyalı gazeteciler, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan
Yardımcısı Lokman Koyuncuoğlu tarafından karşılandı. Tanzanyalı meslektaşlarını Konya'da görmekten büyük mutluluk
duyduklarını belirten Lokman Koyuncuoğlu, "Konya Selçuklu
Devleti'ne başkentlik etmiş ve bir çok kültürü bünyesinde barındıran
tarihi bir kent. Tanzanya'nın başkenti Dar Es Salaam'ın da Konya
gibi köklü bir tarihe sahip olduğunu biliyorum. Hz. Mevlana "Aynı dili
konuşanlar değil aynı düşünceyi paylaşanlar anlaşır" demişti. Biz de
bizimle aynı düşünceyi paylaşan sizleri aramızda görmekten büyük
mutluluk duyuyoruz" dedi. Türkiye'de ve Konya'da bulunmaktan
büyük mutluluk duyduklarını ifade eden gazeteci Jaffar Mjasiri ise, "Hz. Mevlana'yı ve onun düşüncelerini öğrenme şansımız oldu.
Onun fikirleri beni gerçekten çok etkiledi. Bu manada Unesco'nun Hz.
Mevlana'nın 800. doğum yıldönümü olan 2007 yılını Mevlana Yılı ilan
etmesi beni gerçekten mutlu etti. Onun düşüncelerini kendi ülkeme de
götürmekten büyük mutluluk duyacağım. Onun öğretilerini tüm dünyaya yaymalı ve onun bize öğrettiği barış mesajını tüm dünyaya duyurmalıyız" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından ziyaretleri
anısına Lokman Koyuncuoğlu tarafından Tanzanyalı gazetecilere KGC amblemli flama, kalemlik ve yelek hediye edildi.
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TRAFİK KAZALARINDA KONYA 3. SIRADA

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen yaklaşık 300 bin
trafik kazasında 4 bin 300 kişi öldü, 200 bin kişi yaralandı.
Trafik kazalarının yaşandığı iller sıralamasında İstanbul başı
çekerken, Konya üçüncü sırada yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer
alan bilgilere göre, 2009 yılında 264 bin 163'ü polis, 35 bin
406'sı jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 299 bin 569
trafik kazası meydana geldi. Polis bölgesindeki kazalarda, 2
bin 969, jandarma bölgesindeki kazalarda ise bin 331 kişi hayatını kaybetti. Polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl gerçekleşen kazaların meydana geliş şekillerine göre yandan çarpma
ve çarpışma ilk sırada yer aldı.
Kazalara karışan araçlarda ilk sırayı 75 bin 625 ile otomobil alırken 22 bin 132 kamyonet, 17 bin 13 motosiklet, 8 bin 73 kamyon, 6 bin 659 minibüs, 4 bin 797 otobüs kaza yaptı. Ölüm ve
yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarının sürücü kusurlarına
göre dağılımının da yer aldığı istatistiklerde, geçen yıl 18 bin 747
trafik kazası sürücülerin araçlarının hızını yük ve teknik özelliklerine uydurmamaları, 14 bin 809'u araçlarının hızını kavşak ve
virajlara girerken azaltmamaları, 13 bin 343'ü kavşaklarda geçiş
önceliğine uymamaları, 11 bin 803'ü de doğrultu değiştirme
manevralarını yanlış yapmaları sonucu gerçekleşti.

GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI TEHLİKE ALTINDA

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, kurban bayramı sonrası yükselişe geçen et fiyatlarının, geleneksel Türk yemeklerinin
azalmasına dahi neden olabileceğini söyledi.
Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, 2009 yılında 1213 liraya alabildikleri etin fiyatının kurban bayramı sonrası hızlı bir çıkışa
geçtiğini ve şu an etin kilosunu 20-23 lira arasında alabildiklerini belirterek
"Bu hızlı yükseliş herkes gibi lokantacıları da etkiledi. Bizler küçük esnafız ve 24 saat
hizmet veren kurumlarız. Et fiyatlarının artmasıyla bizimde zam yapmamız gerekirken yapamıyoruz çünkü ülkemizde kriz hala etkisini yitirmedi. Bizler ekonomiye
yön veren kurumlarız. Bizim durumumuz ne kadar iyiyse ekonominin durumu da
o kadar iyi demektir. Ancak yaşadığımız kriz ve et fiyatlarındaki artış bizleri perişan
etti. Hükümetin bir an önce canlı hayvan ithalatına izin vermesi gerek. Yoksa birçok lokanta tek tek kepenklerini kapatacak" dedi.
Anadolu'daki her ilin kendine özgü geleneksel yemekleri olduğunu ve bu
yemeklerin büyük çoğunluğunun etle yapıldığını ifade eden Ali Osman Karamercan, "Örneğin Konyamızın meşhur Etli Ekmeği, Fırın Kebabı ve Düğün pilavı
var. Bunlar etsiz yapılamayacak yemekler. Ancak et fiyatlarındaki bu artış böyle devam ederse bu geleneksel tatları bulmak zorlaşacak. Örneğin 2009 yılında bir kişilik
düğün pilavı 8 liraya mal oluyordu. Şimdi ise bu rakam 14-15 liraya çıktı. Böyle devam
ederse geleneksel yemeklerimiz tek tek yok olacak" şeklinde konuştu.
Et fiyatlarının artmasının ardından beyaz etinde fiyatının artmaya başladığına dikkat çeken Karamercan şöyle devam etti. "Et fiyatlarına gelen zammın
ardından Rusya'ya tavuk ihracatının başlaması beyaz etin de fiyatının artmasına yol
açtı. Bu artışlarla birlikte özellikle merdiven altı dediğimiz ruhsatsız işletmeler, halkın sağlığını hiçe sayarak işletmelerinde at ve eşek eti kullanmaya başladı. Biz bunu
kesinlikle tasvip etmiyor ve vatandaşlarımıza bu tür yerlerden yememelerini tavsiye
ediyoruz. Konya'da, Adana'da ve Antalya'da yaşanan olayları izledik ve çok üzüldük.
Bunları asla tasvip etmedik etmeyeceğiz de " dedi. Et fiyatlarındaki artışı durdurmanın tek yolunun canlı hayvan ithali ve besicilerin desteklenmesi olduğunu vurgulayan Karamercan, "Ancak et ithal ederken don et değil canlı hayvan istiyoruz. Çünkü don etin hangi koşullarda nasıl hazırlandığı ve dinimize uygun kesilip
kesilmediğini bilemeyiz ve bilmediğimiz bir eti de vatandaşımıza yediremeyiz. Bu
nedenle canlı hayvan ithali en uygun çözüm. Bu sayede hayvanı ve nasıl kesildiğini
görebilecek ve vatandaşımıza gönül rahatlığıyla sunabileceğiz" şeklinde ifade etti.

ÖZÜRLÜ AİLELERİNE MÜJDE

Konya İl Genel Meclisi engelli vatandaşların eğitimi için kolları sıvadı. Meclis aldığı karar ile, ağır ve orta düzey zihinsel
engelli öğrenciler ile zorunlu eğitim çağından çıkmış zihinsel
engelli bireylerin eğitimi için ihtiyaç duyulan, 2 adet uygulama evi projesi ve çok amaçlı salon projelerini il özel idaresi
yatırım programına aldı.
İl Genel Meclisi'nin şubat ayı 3. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Ali Selvi başkanlığında gerçekleştirildi. 12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantılarda, zihinsel engelli öğrencilerin
eğitimi için ihtiyaç duyulan uygulama evi projesi ile ilgili olarak, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde ikamet eden ağır
ve orta düzey zihinsel engelli bireylerin ilköğretimi ile zorunlu
eğitim çağından çıkmış zihinsel engelli bireylerin eğitildiği,
Fatma Menekşe Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan, Meclis Milli Eğitim Komisyonu
İle Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunca hazırlanan rapor, İl Genel Meclisi'nde görüşülerek karara bağlandı.
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TARIM SEKTÖRÜ KONYA'DA BULUŞTU

Bu yıl sekizincisi yapılan Konya tarım fuarı ziyaretçi akınına uğradı. 30 ülkeden 451 firmanın katılımıyla yapılan fuar 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.
Türkiye nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler bu organizasyondan mutlu ayrıldılar. Alanında yapılan en büyük fuar olarak gösterilen Konya tarım fuarı 5 gün boyunca ivmesini kaybetmeden tarımı sektörüne ışık oldu. Ülkemizin %45 nin tarım sektörüyle uğraşması ve Konyanın
bu alandaki önemi bir kez daha kanıtlanmış oldu.
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ADALET BÜRO SEN AÇILDI

Konya Adalet Sarayı çalışanlarının girişimiyle kurulan Adalet
Büro Sen açıldı. Genel merkezi Konya olan Adalet Büro Sen’in
kuruluş amacı adliye personelininin haklarını savunmak
Adalet Büro Sen Genel Başkanı Ömer Ali Kalemoğulları, adliye çalışanlarının sıkıntılarını dile getirmek amacıyla bu sendikayı kurduklarını belirtti. Konya Baro Başkanı Hasan Özen ise
sendikanın ülkemiz için hayırlı olmasını dileyerek "Adalet Büro
Sen’in Konya'da kurulmasından sevinç duyduk, Konyamız özel yetkili
mahkeme bakımından Adana’ya bağlı. Adalet Bakanımızla görüştük, Konya’ya özel yetkili mahkeme kurulmasını istiyoruz" dedi.

SARAYÖNÜ SPOR'A ETLİEKMEK ZİYAFETİ

Süper amatör liginde lider olan Sarayönü Belediye Spor Telekom Spor'u 1-0
yenerek yükselme grubuna katılmayı garantiledi.
Teknik direktör Niyazi Kart Sarayönü Belediye Spor'u Bölgesel Lig'e çıkartmaya kararlı. 47 puanla lider olan takım son 2 haftaya girerken Telekom
maçı sonrasında Cemo Etliekmek Meram Tesislerinde galibiyet yemeği
yediler. Yemeği organize eden Konya Lokantacılar Odası Başkanı ve Cemo
Etliekmek sahibi Ali Osman Karamercan ve Mustafa Karamercan Sarayönü Spor'a desteklerinin devamının geleceğini söylediler. Sarayönü Belediye Spor'a verdikleri galibiyet yemeğinde tüm takım ve Belediye Başkanı
Mehmet Güney'de katılarak Meram Cemo Tesislerinde Sarayönü üzerine
gerçekleştirilecek projeleri konuştular. En yakın zamanda Konya'da Sarayönüler Derneğinin kurulacağının müjdesini verdiler.

KARATAY BELEDİYESİNDEN ISITMALI ARAÇ HANGARI

Karatay Belediyesi, bünyesine kazandırdığı ısıtmalı araç hangarı ile temizlikte
kullanılan süpürgeli araçların soğuktan donmasını engelliyor. Konuya ilişkin
açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, hizmet alanında
ilçeye en iyisini sunabilmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Ereğli çevre yolu üzerinde bulunan Tatlıcak tesislerinde 500 metrekare alana kurulan ve 20 büyük araç parkı kapasiteli, ısıtmalı araç hangar ile araçların soğuk ve dondurucu havalardan korunmasını sağlayan karatay belediyesi, hizmet alanında ilçeye en iyisini sunabilmek için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay’a en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını belirterek 2007 yılında hizmete
açılan ve içerisine
Temizlik
İşleri,
Destek Hizmetleri Ve Fen İşleri
Müdürlüğünün
çalışmalarını sürdürdüğü tatlıcak
tesislerine
ısıtmalı araç hangarı bölümünü de
bünyelerine ekleyerek hizmette
kaliteyi artırmakla birlikte zamandan tasarruf ettiklerini ifade etti.
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TAŞPINAR, ÇİFTÇİYİ UYARDI

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Özkan Taşpınar, çiftçilere gübreleme ile ilgili
önemli uyarılarda bulundu.
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Özkan Taşpınar,
Konya Ovası'nda başlatılan, çiftçinin kaliteli üretim için bilgilendirilmesi çalışmasına üretici yeterli
ilgi gösterirse, bu yıl buğday ithal
edilmeyebileceğini ifade etti. Bu
yıl yeterli kar yağmadığı için bitkinin daha çok ilgiye ihtiyacı olduğunu kaydeden Taşpınar, bu yıl Türkiye'nin buğday ithal edip etmeyeceğinin, çiftçilerin gübrelemede ve ilaçlamada göstereceği
duyarlılığa bağlı olduğunu söyledi. Taşpınar, doğru gübre kullanımının rekolteyi değil ürün kalitesini artırarak buğdayın özlü
olmasını sağladığını belirterek, bu yıl daha fazla kükürde ihtiyaç
olduğunu vurguladı. Yanlış gübreleme yapılmaması konusunda
çiftçileri uyaran taşpınar, ''Bizim toprağa uygun olmadığı için Konya
Ovası'nda kesinlikle 'yüzde 26 nitrat' kullanılmamalıdır” dedi.

BİTMEYEN OTOPARK

Zindankale mevkisinde yapılan çok katlı otopark Tarihi Varlıkları Koruma Derneğinin prosedürüne takıldı.
Parkın yapıldığı mevkide çıkan tarihi eserlerin korunması adına Tarihi Varlıkları Koruma Derneği parkın yapımını yeni bir
ihaleye kadar durdurdu. Merkezdeki otopark sıkıntısının çözümü olarak gösterilen Zindankale
Otoparkı atıl bir
şekilde durmakta. Bu durum
Konya'nın merkezini
otopark
anlamında ciddi
sıkıntıya sokmakta. Vatandaş park
sorunu karşısında
park cezalarından
yakınmakta.
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HIZLI TREN, YOLCUYU 10’A KATLADI,
1 MİLYONUNCUYU İLK YILDA YAKALADI

ÇİN, İTHALATA İHRACATTAN FAZLA ÖNEM VERECEK

Küresel krizde ihracatının darbe almasından sonra ekonominin ihracata
bağımlılığını azaltmayı ve iç tüketimi canladırmayı hedefleyen Çin’in ithalata verdiği önem artıyor.
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Zhong Shan, Çin’in ithalata ihracattan daha fazla önem vereceğini ve ihracatta büyüklüğe değil kaliteye odaklanacaklarını
söyledi. Zhong, öte yandan ülkenin ithalat vergilerinin azaltılması gibi bazı
ithalatı teşvik edici önlemler planladığını söyledi ancak bu önlemler konusunda detaylı bilgi vermedi. Shan, Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada,
“2010 yılında dış ticaret durumu daha karmaşık ve derin olacak” diye konuştu.

ENFLASYON YENİDEN ÇİFT HANE: % 10.13

Vergi artışları nedeniyle artış trendine giren enflasyon şubat ayında da yükselişini sürdürdü.
Şubatta Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.45 artarken, yıllık enflasyon yüzde 10.13’le çift
haneyi 14 ay sonra tekrar gördü. Üretici
Fiyatları Endeksi (ÜFE) bir önceki aya
göre yüzde 1.66 artarken, yıllık enflasyon
yüzde 6.82’ye çıktı. 12 aylık ortalamalara
göre de TÜFE yüzde 6.38, ÜFE yüzde 1.20 oldu.
TÜFE’de ana harcama grupları itibariyle bir ay
önceye göre en yüksek artış yüzde 5.01 ile
gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 3.72, lokanta
ve otellerde yüzde 1.17, ulaştırmada yüzde 0.42 artış olurken, ev eşyasında yüzde 0.11, sağlıkta yüzde 0.20, eğlence ve kültürde yüzde
0.57, giyim ve ayakkabıda yüzde 5.25 oranında düşüş gerçekleşti. Bir önceki
yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış yüzde 52.88 ile alkollü içecekler
ve tütün grubunda görüldü. ÜFE’ye bakıldığında aylık değişim tarım sektöründe yüzde 4.04, sanayi sektöründe yüzde 1.16 olarak gerçekleşti. Sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış
yüzde10.27 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı alt sektöründe oldu.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ 16 MAYIS’A ERTELENDİ

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, “Karekodlu ürün işlemleri” konulu
bir genelge yayımlayarak, İlaç
Takip Sistemi’nin( İTS) 16 Mayıs
2010’a ertelendiğini bildirdi.
Genelgede, İTS’nin 16 Mayıs
2010’a kadar eczacıların satışlarına kapalı tutulacağı belirtildi.
Genelgeyle 16 Mayıs 2010’a kadar eczacıların sisteme satışlarını bildirmeye gerek olmadan
tüm ürünlerden karekod ve/
veya barkod ve kupürlerin kesilmesi ile reçeteleri karşılayabilecekleri kaydedildi. Sadece karekodlu üretilmiş ürünlerin karekodlarının kesilmesinin yeterli olacağı belirtilerek, kupürlü üretilmiş ürünlerin kupür ve barkodlarının,
varsa karekodlarının birlikte kesileceği ve reçetelere ekleneceği bildirildi.
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ULAŞTIRMA Bakanı Binali Yıldırım, Ankara Garı’nda düzenlenen törenle, Hızlı Tren’le yolculuk eden 999 bin 999’uncu
yolcu Caner Uzuntuna, 1 milyonuncu yolcu Ertekin Kılıç ve 1
milyon 1’inci yolcu
Meral Aşlakçı’ya
plaket ve köstekli
saat hediye etti.
Plaketini
Bakan
Yıldırım’dan alan
Aşlakçı, YHT ile
20’den fazla seyahat ettiğini belirtti
ve “Çok memnunum”
dedi. Yıldırım ise
“Bundan önceki trenlerde her gün 575 kişi Eskişehir’e seyahat ederken,
Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile bir günde Eskişehir’e gidip gelen yolcu sayısı
5 bini buldu” dedi. 13 Mart 2009’da sefere başlayan YHT ile seyahat eden yolcu sayısının 1 milyonu aştığını belirten Yıldırım,
“Ankara’dan Eskişehir’e gitmek, Ankara içinde bir semtten başka bir
semte gitmekten daha kolay hale geldi. Çünkü şehir içi trafik yok, sorun yok. 1 saat 25 dakikada rahatlıkla Ankara’dan Eskişehir’e konforlu
bir seyahat yapıyorsunuz” diye konuştu. Yolcu sayısında 10 kat artış olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: “Ankara-İstanbul
YHT Projesi kapsamında, Eskişehir-İstanbul etabı inşaatı devam ediyor. Bu, zor bir hat. Üzerinde toplam 50 kilometre tünel, viyadükler
var. 2013 başına kadar burayı açacağız. 2023’e kadar Türkiye’nin her
tarafında çekirdek demiryolu ağının kurulması kararını verdik .”

AB HİBESİNE BAŞVURULAR 5 BİNİ BULDU

Avrupa Birliği’nden (AB) hibe desteği almak isteyenlerin sayısı 5 bini buldu. Proje başvurularını değerlendiren memurlar
da hafta sonu mesaisine kalmaya başladı.
Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden (MFİB) yapılan açıklamada, AB’nin katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) altında yürütülen yedi hibe programına 5 bin proje başvurusu geldiği
bildirildi. Bu nedenle değerlendirme sürecinin tamamlanması için tüm imkânlarını seferber
ettiğini açıklayan MFİB, çalışmaların hafta sonu dahil kesintisiz sürdüğü
belirtti. Bu çerçevede
proje
sahiplerinden değerlendirme
süresinin uzaması halinde anlayış
göstermeleri istendi. Gelen proje başvuruları AB’nin okul
öncesi ve hayat boyu
eğitim, kız çocuklarının
eğitimi, kadın ve genç istihdamı, kayıtlı istihdam, İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında sivil toplum programlarında alındı. AB’nin geçen aylarda proje teklif çağrısı açıklanan
söz konusu yedi hibe programının toplam bütçesi yaklaşık 70
milyon euroyu buluyor. Bunlar arasında en büyük fon 21 milyon
euro ile “Genç İstihdamının Desteklenmesi Programı” oldu. Programlardan kadın istihdamının desteklenmesine yaklaşık 14 milyon
euro ve yenilikçi yöntemlerle kayıtlı istihdamın desteklenmesine
de yaklaşık 12 milyon euro bütçe ayrıldı. ‘Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Programı’ altındaki projelere ise
toplam 10 milyon euro kaynak aktarılacak. Destek programlarından okul öncesi eğitime 5.2 milyon euro ve hayat boyu öğrenime de 5 milyon euro bütçe ayrıldı. İstanbul 2010 Kültür Başkenti
etkinliği kapsamında sivil toplum projelerine sağlanacak destek
miktarı ise 1.5 milyon euro olacak.
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İŞSİZLİK 2009 YILINI YÜZDE 14’LE KAPADI

İTALYA’DA OTO SATIŞLARI DİBE VURDU,
BURSALI DOBLO GAZLADI

TOFAŞ’ın 450 milyon Euro’luk yatırımla Bursa’da ürettiği yeni
Doblo, teşviklerin bittiği İtalya’da Fiat’ın yüzünü güldürdü.
Cenevre Fuarı’nda görüştüğümüz Tofaş CEO’su Ali Pandır, bu
yılın ilk iki ayında İtalya’da otomotiv pazarın yüzde 50 düştüğünü belirterek, “Ocak ayından itibaren Avrupa’da kademeli olarak satışa sunduğumuz yeni Doblo’nun İtalya’daki satışları ise aynı
dönemde yüzde 30’luk artışla rekor kırdı” dedi. İtalyan otomotiv
pazarında yaşanan bu sert düşüşü, hükümet teşviklerinin
sona eremsine bağlayan Pandır, yenilenen Doblo’nun satışlarındaki artışın başarı olduğuna dikkat çekti. Bursa’da Fiat, Peugeot ve Citroen için üretilen Minicargo talebinin Avrupa’da
devam ettiğini de kaydeden Pandır, şöyle konuştu: “Krize bağlı
olarak birçok Avrupa ülkesinde geçen yıl otomotiv sektörüne verilen
teşvikler bu yıl devam etmiyor. Ama teşvikler olmasa da Minicargo
siparişleri devam ediyor. Bu yıl 160 bin adet Minicargo üretiriz. Minicargo, ticari araçta yepyeni bir sınıf yarattı ve başarılı oldu. Rakip
markalar da Minicargo tarzı küçük bir hafif ticari araç üretmek istiyor. Ancak, bizim başarımız üç marka için üretim yapmamız. Böyle
bir modelde bir markanın tek başına üretim yapması fizibil değil.” Ali
Pandır, gündemdeki elektrikli otomobil projeleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Fiat, konvansiyonel motorlarda alınacak
daha çok yol olduğunu düşünüyor. Bu yüzden elektrikli otomobiller
konusunda somut bir çalışma yapmıyoruz. Ancak, bu elektrikli otolar konusuna yabancı olduğumuz anlamına gelmiyor. Çekmecemizde kilitli tutuyoruz. Zamanı gelirse, elektrikli otolar değerlendirilir.
Zaten elektrikli otomobil üretimi çok zor değil. Asıl önemli olan batarya. Şu anda otomotiv dünyasında bir elektrikli otomobil rüzgarı
esiyor. Çoğu firma bunu imaj çalışması olarak kullanıyor.”

2008’in ortalarından itibaren yükselişe geçen, küresel krizin şiddetlendiği son
çeyrekte hızlanan işsizlik
2009 yılı ortalamasında 3
puanlık artışla yüzde 14
düzeyinde gerçekleşti.
Yıllık işsizlik oranı hükümetin beklediğinden daha
düşük çıktı. Orta Vadeli
Program’da 2009’un işsizlik
oranı yüzde 14.8 olarak öngörülmüştü. Ancak, klasik
işsizlik hesaplamasında dikkate alınmayan umudunu
yitirerek iş aramaktan vazgeçmiş işsizler de dahil edildiğinde geniş tanımlı işsizlik
oranının yüzde 20’yi aştığı
belirlendi. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK), Hane Halkı
İş gücü Anketi’nin, 2009 “yıllık” sonuçlarını açıkladı. Ülke genelinde toplam 135 bin 891 örnek hane halkı
ile yapılan anketin sonuçlarına göre Türkiye’de işsiz sayısı 2009 yılında önceki
yıla göre 860 bin kişi artarak 3 milyon 471 bine, işsizlik oranı da 3 puanlık
artışla yüzde 14’e yükseldi. 2008 yılının Ağustos ayına kadar tek haneli düzeylerde bulunan işsizlik oranı, anılan ayda yüzde 10’u geçmiş, krizin etkisiyle
yükselmeye devam ederek 2009’un şubat ayında yüzde 16.1’le son dönemin
en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra yeniden düşüşe geçmişti. TÜİK anketine
göre kentsel yerlerde işsizlik oranı 3.8 puanlık artışla yüzde 16.6, kırsal yerlerde ise 1.7 puanlık artışla yüzde 8.9 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 3.8 puan artarak yüzde 17.4’e çıktı. Bu oran erkeklerde 3,7 puanlık artışla yüzde 16, kadınlarda ise 3,8 puanlık artışla yüzde 21,9 oldu. Gençlerde işsizlik oranı 5 puana
yakın artışla yüzde 25.3 düzeyine ulaştı. İşsizlik oranının en yüksek bölgenin
yüzde 17.5’le Akdeniz olduğu belirlendi. Oranın, özellikle Adana-Mersin alt
bölgesinde yüzde 22’ye ulaştığı dikkati çekti. İşsizlik oranı en düşük bölge ise
yüzde 6 ile Doğu Karadeniz oldu. 2009 yılında erkeklerde işsizlik oranının en
yüksek olduğu bölge yüzde 18,4’le Güneydoğu Anadolu olurken, kadınlarda
için yüzde 19,9’la İstanbul birinci sırada yer aldı.

KURAKLIK, SURİYE’Yİ BUĞDAY
İTHALATÇISI YAPTI

Suriye’de kuraklık, tarımla
geçinen yüz binlerce ailenin
sıcaktan kavrulan topraklarını terk edip şehirlere gitmesine neden oluyor.
Suriye’nin tahıl ambarı kuzeydoğu
bölgelerinden
gelen birçok ailenin, Şam’ın
hemen dışındaki golf sahalarının birkaç kilometre
ötesinde kayalık bir bölgede çadırlarda yaşamaya
başladığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler raporunda, meydana gelen bu iç göçün son yıllarda Ortadoğu’da görülen en
büyük yer değiştirme olayı olduğu vurgulanıyor. Ağustos
ayında yayınlanan bir raporda da, su kıtlığı nedeniyle Doğu
Suriye’de 800 binden fazla insanın neredeyse bütün geçim
araçlarını yitirmesi ve şiddetli bir yoksullukla karşı karşıya
kaldığı ifade edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı‘nın 2010 Şubat raporuna göre Suriye, son 20 yıldır ilk kez buğdayda
net ithalatçı oldu.
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THY İLE SANAYİCİNİN HAVALİMANI KAPIŞMASI

Kriz nedeniyle geçen yıl iptal edilen İzmit Cengiz Topel Havalimanı ihalesi
için geri sayım başladı.
Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan İzmit Cengiz Topel Havalimanı’nın
ihalesini Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü yapacak.
İhale için en büyük talip ise Türk Hava Yolları. Atatürk Havalimanı’nda eğitimler
yasaklandığından beri pilot adaylarını Çorlu Meydan’a taşıyan THY, eğitim kompleksi kurmak için Cengiz Topel’e talip oldu ve askerle masaya oturdu. Ancak Cengiz Topel’in peşinde sadece THY yok. Sanayici de meydanın kargo ve yolcu taşımasına açılması için devreye girdi. “Biz oranın öncelikle kargo ve yolcu taşımacılığına
açılmasını istiyoruz. Çünkü potansiyelin varlığını biliyoruz, yaptığımız çalışmalarda mesafe kat ettik. Askerin olurunu da aldık” diyen Kocaelili sanayiciler, meydanın sadece
eğitim için kiralanmasına var güçleriyle karşı çıkacaklarını belirtiyor.
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DÜNYANIN
EN MUTLU ÜLKESİ
Andersen
Masalları
gerçek oldu.

DANİMARKA
Küçük deniz kızını herkes duymuştur. Andersen tarafından
masallaştırılan ve ölümsüzleştirilen bu deniz kızını yıllar sonra ülkesinde gördüm. Anlayacağınız masal gibi dinlediğimiz
hikayeye en yakından tanık oldum.
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Bu kez tam 500 adadan oluşan bir ülkedeydim. Yılın yaklaşık 4 ayı karanlık geçerken 8 ayı ise aydınlık geçiyor dünyanın en
mutlu ülkesi seçilen Danimarka’da. İsveç’e
de geçtik buradan fakat karşılaştırma
yaparsak burası İsveç’e göre daha neşeli.
Ülkede şehir diyebileceğimiz tek bir şehir
var “Kopenhag”.

Danimarka’nın başkenti olan Kopenhag’ın
2006 sayımına göre nüfusu 1 milyon 400
bindir. Üçgen şeklindeki evleri, dar sokakları
ve görkemli gökdelenler yerine ufuk çizgisine uzanan zarif kuleleri ile kendine has bir
şehirdir. Avrupa'nın en yeşil şehri olarak da
ekleyebileceğimiz Kopenhag, merkezinde
yayalar için ayrılmış bölümleri ve çevreci
yasaların uygulandığı dolayısıyla ulaşımın
çoğunun arabalardan çok bisikletlerle sağlandığı doğa dostu bir şehir.

Kanalları, gölleri ve deniz manzarasıyla modern bir görünüme sahip. Bir büyük Baltık Limanı atmosferiyle şehrin
tarihini yansıtıyor. Bu rolü "Kopenhag" isminin anlamında
da yer alıyor zaten; "Kobmanne hafen" kelimesinden
türeyen "Kobenhavn", Danca’da tüccar limanı veya
“ticaret limanı” anlamındaymış. Şehri yürüyerek 1 günde
gezebildim ve görülmesi gereken yerlerin yüzde doksanını gördüm neredeyse. İsveç’e göre Danimarka daha
bunalım bir şehir yapısına sahip. Şehir zaten kasvetli bir
havaya sahip. Cadde kenarlarına sıralanan gri ve koyu
renkli binalar daha da karartmış şehri. Şehrin merkezinde
bir kaç büyük meydan ve Avrupa’nın en uzun çarşısı var.
En uzun çarşı dediğime bakmayın, çarşı başladığında
şehir başlıyor ve bittiğinde de şehir bitiyor.
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En çok beğendiğim opera binaları, heykeller ve muazzam büyüklükteki saraylar oldu. Danimarkalılar dışarıya
yemeğe yılda iki kere çıkarlarmış. Maaşlarının %52 sini
devlete vergi olarak vermekteler. Cuma gecesi ailelerin
gecesi. Örneğin bir çift Perşembe günü maaşlarını aldığında Cuma günü mutlaka birinin tüm maaşı dışarıda
eğlencede, yemekte tüketiliyor. Biriktirmeyi sevmiyor
buradaki insanlar. Zaten devlet her şeye el koymuş
durumda. Ev almaya kalksanız gücünüz yetmiyor. Bu
durumdan şikâyetçi olsa da Danimarkalılar çareyi yemede içmede gezmede bulmuşlar. Elden ne gelir…

DENİZKIZI-LITTLE MERMAID

Danimarka’ya iner
inmez küçük denizkızının
heykeli çıkar mutlaka
karşınıza. Biz havaalanında bulunan heykelciğin bile yanına gidip
resim çektirmeyi ihmal
etmedik. Fazla bir şey
beklemeyin çünkü küçük
sıradan bir heykel. Yılda
bir buçuk milyon turist bu
heykeli ziyaret ediyormuş.
Şehrin iklimi denize kıyısı
olan diğer şehirler gibi
ılımandır ve genellikle
değişken. Danimarka’ya
yazın gelmek en iyisi
bence. En aydınlık ay
haziranmış burada.
Güneş sadece 3 saat için
batıyormuş. Eğer kışın
buralara yolunuz düşerse
kalın kürkünüzü yanınıza
alın. Rüzgârı ve yağmuru
gerçekten de illet dediler.
Konya’nın ayazıyla baş
eder mi bilmiyorum. Kışın
sadece 5 ya da 6 saat
gündüz olup normal olarak bulutlu olduğu için
güneş hiç görünmüyor
burada.
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Birçok Danimarkalı kasım, aralık ve ocak aylarında çok depresif olurmuş. Çocuk Psikoloji ve
Danışmanlık bölümünde bir çalışanla görüştüm. Doktor bey çarpık ilişkiler yüzünden özellikle
çocukların anne ve babalarını katlettiklerini ya da kendilerini öldürdüklerini söyledi. Asma kesme işleri her yerde var anlaşılan. Münevver cinayetinden fazlasını duydum burada diyebilirim.
Danimarkalılar İsveç ve Norveçlilere göre daha kaba. Hafta sonları her yer kapalı. Ekmek isteseniz bulamıyorsunuz. Böyle zamanlarda Türk restoranlar imdada yetişiyor. Kopenhag’a gelmişken
muhakkak görülecek yerlerden biri de İsveç’in Malmö kenti. İnsanlar çok daha sıcakkanlı, şehir
canlı ve gelişmiş. Danimarka’ya gelirken yapacağınız en akıllıca iş yanınıza bolca para almanız
çünkü burası gerçekten çok pahalı bir ülke. Kopenhag size belki daha gelişmiş gelebilir ilk başta
ama eğer 2 haftadan uzun buralarda zaman geçirirseniz İsveç’e gitmeye can atarsınız. İsveç
daha ucuz. Danimarka’dan 100DKK alacağınız çikolatayı İsveç’te 10 DKK ye bulmak mümkün.
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GÖRÜLECEK YERLER

Danimarka’da mutlaka görmeniz
gereken bir yer de Tivoli. Tivoli
Avrupa’nın en eski eğlence parkı ve
çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Cuma günü konserleri ücretsiz
ve çok önemli sanatçılar konser
veriyor. Şansıma Sinead O’Connor’ın
“Nothing compares to you” şarkısını
dinleme fırsatı buldum. Eğer zamanınız bolsa Kopenhag’ın yeni yapılanan kısmını bir deniz otobüsüyle
gezin. Rehberler eşliğinde yapılan
turda kendine özgü birçok mimari
yapı görmeniz mümkün. Özellikle
zengin kesime ait evler ve tekneleri
görünce heves edebilirsiniz. Deniz
otobüslerine Kopenhag’ın Nyhavn
limanından biniliyor. Nyhavn güneşli
bir günde turlamak ve yemek yemek
için ideal bir yer. Nyhavn'a eğer yolunuz düşerse Barock’ta muhakkak
Danimarka somonunu tatmalısınız.

NEREYE GİDİLİR?

Şehirdeki görkemli binaların çoğu Kral
4. Christian'ın hükümdarlığı (1588-1648)
sırasında inşa edilmiş. O dönemden kalan
anıtlar arasında Borden (Menkul kıymetler
borsası), Rundetarn (Yuvarlak kule) ve Rosenborg Sarayı bulunmaktadır. Görülecek
mekânlar arasında: Stroget; Avrupa’nın en
uzun alış-veriş merkezi olmasıyla ve içindeki restoranlarıyla ünlü. Henning Larsen'in
Opera Binası, Zaha Halid'in Ordrupgaard
Müzesi, Daniel Libeskind'in Danimarka
Yahudi Müzesi, Black Diamond Kraliyet
Kütüphanesi, Jean Nouvel'in Konser Salonu.
Muazzam büyüklükteki şatoları, kanalları,
gölleri, limanı ve parkları görülmeye değer.

Komşu şehirler Norrebro ve Vesterbro modern
ve Danimarka'ya özgü sayısız tasarım otelleriyle
Kopenhag kadar nefes kesici. Muhteşem Tivoli
Bahçeleri hiç bir yıl kaçırılmaması gereken gezilecek yerler arasında. Ayrı bir mevki olarak geçen
1971 senesinde radikal hippiler tarafından bağımsızlığı lanse edilmiş olan Chistiania adacığı sanat
çılgınlarıyla kuşatılmış Avrupa'nın hiç bir yerine
benzemeyen bir yerleşim bölgesidir. Sanat merkezlerine çevrilmiş depolar, Nordatlentens Brygge
(kuzey Atlantik evleri) kaçırılmaması gereken yerler. Peyzajın ve çevre düzenlemesinin örneklerinin
görülebileceği en güzel yerlerden biri diyebilirim.
Belediye binası önünde yapılmış minyatür kasaba
hepimizin dikkatini çekti. Özellikle evlerin arasında dolaşan kazlar ve tavşanlar kentleşmeye rağmen doğayla iç içe güzel bir manzara oluşturmuş.
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ON

Problemlerinizi

10 adımda çözelim.

Bir sorunla ilgilenirken ne kadar sistemli çalışırsanız çözüme o kadar rahat ve kolay ulaşırsınız. Size şimdi on adımdan oluşan bir öneri tablosu sunacağım. Bu yöntemle
sorunlarınızı daha iyi analiz edebilir ve çözümü kendiniz
kolayca keşfedebilirsiniz.

2
5
7

Duyduğunuz sıkıntıyı ve
içinde bulunduğunuz durumu net bir şekilde açıklayın.
İçinde bulunduğunuz zor
durum tam olarak nedir? Sizi
endişelendiren sebep nedir?
Niye mutsuzsunuz? Aşk mı
yok hayatınızda? Paranız mı
yetersiz? Bunları ayrıntılı bir
şekilde not edin, gerekirse
günlük tutun.

Mevcut şartlarınızı ve özellikle içinde bulunduğunuz
zamanı düşünün. Bu zamanda yapılacak en kolay,
hızlı ve akılcı çözüm neyse
ona karar verin.

Kararınızı ölçün ve sistematik hale dökün. Nasıl ve
ne kadar ilerlediğinizi nasıl
göreceksiniz? Başarılarınızı
nasıl ölçüyorsunuz? Başarıyı
nasıl tanımlayacaksınız?

10

3

“Başka ne sorun
var” diye sorun.
Kısa bir cevapla
yetinmeyin. Tüm
ayrıntılarına kadar
yazın, söyleyin. Sorun neyse köküne
inin. Farklı açılardan
bakmaya çalışın.

6
8
9
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4

Kendinize “çözüm için neye ihtiyacım var” diye
sorun. Başarmak için istenen şey nedir? En ideal
yol sizin için ne olabilir? Parametreleri açıkça belirleyin. Her cevabınız bu soruna hizmet etmelidir unutmayın.

Kararınızı uygulamadan önce “ bu karar işe yaramazsa olabilecek, başıma gelebilecek en kötü şey nedir? diye sorun. Hedefe ulaşmak için para ya da emek
harcamadan önce kararınızın başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ne olacağını değerlendirmeniz gerekir.

Kararı uygulama sorumluluğunu üstlenin. Bulunan fikirlerin çoğu asla hayata
geçtiğini görmeyiz. Çünkü herkes hayal kurmayı sever. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmeyi değil.

Son net bir tarih belirleyin.Son karar zamanı belli olmayan karar anlamsız bir
tartışmadan ibarettir. Çok önemli bir kararsa uygulaması zaman alacaksa bir
dizi kısa vadeli son tarih programı belirleyin.

Hareket zamanı. İşe koyulun. Hemen. Aciliyet
duygunuzu geliştirin. Açıkça tanımlanmış hedefleriniz doğrultusunda ne kadar hızlı ilerlerseniz o
kadar keşfeder, o kadar enerjiye sahip olursunuz.
Gelecekte o şeye ya da hayalinize kavuşmak için
ihtiyacınız olan şeyleri almak istersiniz bunun
için uğraşırsınız. Dünya etrafımızda muhteşem
fikirleri ve beyinleri olan insanlarla dolu. Fakat
uygulamaya gelince çok azı başarılı olmakta. İşte
diğerlerinden sıyrılabileceğimiz ve farklı olabileceğimiz tek nokta burasıdır. Gerçek yalnız düşünmekle değil onu uygulamakla geliyor.
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Konuşma dilinizi “olumlu” ya çevirin. Mesela
“kötü” yerine “iyi” kelimesini kullanın. Biri size
nasıl olduğunuzu sorarsa “kötüyüm yerine
daha iyi hissediyorum” deyin. Eğer bir satışta
başarısız iseniz “bu bir süreç, sonraki görüşmelerde kendimi geliştirmek adına bir fırsat” gibi
ifadeler kullanın ve bilinçaltınıza da bu komutları verin lütfen.

Şimdi bu fikirleri ve hayalleri gerçek yapmak için 3 adımdan söz ediyorum.
1- Bugün en büyük problemimiz veya endişemiz nedir kendimize soralım. Problem tam olarak nedir? Neden kaygılanıyorum?
2- Yenilikçi bir açıdan, kendi açınızdan bakın probleme ve analiz edin.
Problemin diğer yönleri nelerdir? Başka kimleri ya da neleri etkiler? Bazen sandığınız kadar büyük olmayabilir sorunlar.
3- Kararınızı verin. Sorumluluk verin ya da alın. Sonra fikirleriniz için
harekete geçin. Dünyayı siz kurtarmayacaksınız belki ama kendi dünyanızı değiştirecek olan sizsiniz.

“Sorumluluğu başkalarına yıkarak problemi çözmek
gerçekten imkansızdır” Hosotani
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BİNİCİLİK
1997 yılında Selçuk Üniversitesi Vet. Fak. Spor Daire Başkanlığı tarafından
kurulan binicilik merkezi 2010 yılında özelleşerek Konya Gümüşnal Binicilik
Merkezi olarak tekrar faaliyete girdi. Aren Enerji mekanik tasarım firmasının
Gümüşnal Binicilik Tesisleri yetkilisi Umut Oruç Bey ile birlikteyiz.
Umut Oruç, nesillerdir atlarla yakından ilgilenen bir aileden geliyor.
Atlarla ilk kez 1990 yılında henüz 5 yaşındayken tanışmış. 1997 yılında
profesyonel biniciliğe başlayarak kısa sürede binicilikten at eğitimi ve
at yetiştiriciliğine ulaşmış. Bu süre zarfında yurtdışında 14 farklı ülkede
profesyonel binicilik ve at yetiştirme üzerine belgeler ve ödüller almış.
Gençlik ve Spor Hippoterapi Kulübü Derneği Başkanı
olan Umut Oruç, 2002 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atlı Güvenlik, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü, Türkiye İzcilik Federasyonu ve birçok büyük tatil köyünde binicilik ve hippoterapi konusunda hizmet
vermeye devam ediyor.

Umut Bey, sizi Konya’da hizmet vermeye başlama sebebiniz nedir?
Bildiğiniz gibi Konya, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri. İstanbul, Ankara,
İzmir ve Adana gibi diğer büyükşehirlerde oldukça ilerlemiş bir şekilde talep
gören binicilik sporunun, Konya’ da da
daha iyi tanınması ve gelişmesini sağlamak amacıyla bu şehri seçtim.
Kimler binicilik sporunu yapabilir?
Diğer sporlar gibi bir yaş ve kilo sınırı var mı?
Binicilik sporunun en güzel yanı, her
yaştan ve gelir grubundan insana açık
olmasıdır. Örneğin 2,5 yaşında bir öğrencimiz olduğu gibi 55 yaşında uzman
doktor öğrencimiz de var. Aynı şekilde
herhangi bir kilo sınırı olmadığı gibi
özel bir yetenekte de ihtiyaç yoktur.
Aksine, kilolu insanlar zayıflama programlarımız nedeniyle, binicilik sporunu
daha çok tercih ediyorlar.

Umut Oruç
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Gümüşnal Binicilik Tesislerinde, hangi hizmetleri
veriyorsunuz?
Temel binicilik eğitimi, ufak atlarla olan eğitim
(ponny club), hippoterapi, atla zayıflama programları pansiyoner hizmeti veriyor ve ihtiyacı olan sektörler için at temini yapıyoruz. Ayrıca iş adamları
için, yurtdışında oldukça yaygın olan atla stres terapisi gibi hizmetlerimiz de var.
Türkiye’ de ilk defa bayanlara özel hizmet veren bir
kurumsunuz. Bu hizmeti açıklayabilir misiniz?
Elbette. Haftanın bir günü tesisimizi tamamen bayanlara özel olarak açıyoruz. Bayanlar gününde,
tesisimizde seyisler dâhil tüm personelimiz bayan
olarak hizmet veriyor. Bayanlar, bu gün tesisimizde
yine bayan eğitmenlerimizden binicilik eğitimi alıyor. Aynı zamanda arzu ederlerse zayıflama programımıza da katılabiliyorlar.
Binicilik yaparak kilo verildiği doğru mu? Atın
üzerinde giderken nasıl kilo verilebilinir?
Öncelikle şunu açıklamak gerekiyor. Atın ritmik hareketleri, binicisine etki eder. Bu hareketler sayesinde
vücudunuzda çalışan kaslarınızı, dünya üzerindeki
hiçbir mekanik cihazla çalıştırabilmeniz mümkün
değildir. Ata binerek, hiçbir şekilde kullanmadığınız
kaslarınızı kullanmış olursunuz. Düzenli yapıldığı takdirde, çok sağlıklı ve oldukça hızlı bir kilo verme temposu içerisine girmek içten bile değildir.
Hippoterapi demiştiniz? Hippoterapi nedir anlatabilir misiniz?
Hippoterapi, engelli insanların at ile birlikte tedavi
görmesidir. Atın ritmik hareketleri ve duygusal bağı
kullanılarak, hem zihinsel hem de fiziksel engelli kişilerin terapileri sağlanıyor. Atın vücut ısısı kontrolsüz kas kasılmalarının tedavisini sağlarken, yürüyüş
yeteneklerini kaybetmiş çocuklarda bile, atın arka
bacak hareketleriyle çocuğun kalça ve omurilik hareketleri sağlanıyor.
Umut Bey, manej alanında birçok çocuk görüyorum. Çocuklara özel bir eğitiminiz de mi var?
Evet, yukarıda bahsettiğimiz ponny club hizmetimizi görüyorsunuz. Bu eğitim, grup halinde çocukların
aynı anda oyunlar oynayarak, binicilik eğitimi almasıdır. Çocuklar bu eğitimle hem kaslarını kontrol etmeyi öğrenirken hem de 300 kiloluk bir atı kontrol
edebilmesi nedeniyle özgüven kazanırlar.
Son olarak, hiç at binmesini bilmeyen bir kişinin, ata dörtnala binmesi için öngördüğünüz
ders sayısı nedir?
Hayatında hiç ata binmemiş bir kişinin, bu seviyeye
gelmesi sadece on derste sağlanabilinir. Bu dersler atı tanımak ve ata kendini tanıtmak ile başlar.
Binicilik sporu, dünyada iki canlının bir araya gelerek yaptığı tek spordur. Bu sporun her aşamasında,
atla birbirinizi hissetmeniz gerekmektedir. Bu temel
eğitimden sonra, adeta, süratli ve dörtnal eğitimine
oldukça hızlı geçilebilinir.
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İLK

TÜRKİYE'NİN

BİLİM MERKEZİ

Sayın Başkan, röportajımıza Türkiye’nin
ilk Bilim Merkezi’ni sorarak başlamak istiyorum. İlk Bilim Merkezi’nin Konya’da
yapılacağını biliyoruz. Konya Bilim
Merkezi’nde gelinen son nokta nedir?
TÜBİTAK’ın Türkiye’de bilime olan ilginin
artmasını sağlamak ve yurt genelinde yaygınlaştırmak üzere yaptığı “Bilim Merkezi
Kurulması Çağrısı”nın ardından proje sunan
büyükşehirler arasından Konya Büyükşehir
Belediyesi’nin projesi oybirliği ile seçilerek
Türkiye’nin ilk Bilim Merkezi’nin Konya’ya
kurulması kararlaştırıldı. Bilim Merkezi,
araştırmacı, yenilikçi ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bilgi toplumunun oluşmasına katkıda bulunacaktır. Başta çocuklar ve
gençler olmak üzere her yaştan ziyaretçi;
etkileşimli sergiler, eğitim programları ve
etkinlikler aracılığıyla eğlenceli bir ortamda
bilim ve teknolojiyle buluşacak. Türkiye’nin
ilk Bilim Merkezi, Konya Organize Sanayi
Bölgesi’nde yaklaşık 100 bin metrekarelik
bir arazi üzerinde inşa edilecek ve yaklaşık
16 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
Merkez ayrıca; mimari yapısı, açık-kapalı
sergi alanları ve çevre tasarımı ile Türkiye'de
42
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bu kapsamda yapılacak ilk örnek olması açısından büyük önem arz ediyor. Proje çalışmaları büyük oranda sonuçlanan merkezin
yapım ihalesine önümüzdeki aylarda çıkacağız, 2 yılda tamamlayacağız. Konya Bilim
Merkezi, kültür turizminin yanında bilim
turizmi ve bilgi hareketliliği de oluşturacak,
Konya’nın yeni çekim merkezi olacak. Bildiğiniz gibi yeni açılacak üniversitelerle Konya
bir üniversiteler şehri oldu.
KTO Karatay ve Mevlana Üniversitelerinin
yanında devlet üniversitesi olarak Konya Üniversitesi’nin kurulması YÖK Genel
Kurulu’ndan geçti. Böylece, 100 binin üzerine çıkacak olan üniversite öğrencilerinin
ve 10 binin üzerine çıkacak öğretim üyelerinin, bilim insanlarının istifade edebileceği
bir bilim parkı oluşturuluyor. Yapımı Konya
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ve TÜBİTAK’ın sergiler için harcayacağı bedel hariç yaklaşık 50 milyon
TL’ye mal olacak Konya Bilim Merkezi; laboratuarları, atölyeleri, sergi salonları ve müzesi ile Konya’da bilimin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Konya Bilim Merkezi’nde
proje aşamasındaki işbirliği, yapım tamam-

landıktan sonra da sürdürülecek; merkez,
Konya Sanayi Odası ve Organize Sanayi
Bölgesi başta olmak üzere Konya’da önde
gelen kuruluşlarla birlikte yönetilecek.
Düşünceleri ile tüm dünyayı etkileyen
Hazreti Mevlana’nın en önemli eseri olan
Mesnevi’nin dünya dillerinde basımını
yaparak önemli bir kültürel hizmete imza
attınız. Hatta bu konuda uluslararası kuruluşlardan da teşekkür belgeleri aldığınızı biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz?
Dünyada en çok merak edilen isimlerden
olan Hazreti Mevlana’nın yurt içi ve yurt
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dışında kolayca anlaşılabilmesi için önemli
bir kültürel hizmete imza attık. Orijinali Farsça olan Mesnevi’yi önce titiz bir çalışmanın
sonucunda Türkçe’ye çevirip, 6 cilt halinde
Türkçe baskısını yaptık. Şeb-i Arus törenlerine katılan protokole hediye edilen kitap gerek günümüz Türkçe’sine uygunluk, gerekse
ebatları açısından çok beğenildi. Ülkemiz
için dünya çapında bir prestij eseri de olan
Mesnevi’nin şu anda 20 dünya dilinde basımı yapıldı. Dünyanın pek çok yerinden insanlar bilgi ve hikmet aramak için Konya’ya
Mevlana’ya geliyor. Ruhlarındaki açlığı gidermek için Konya’ya gelen bu insanlara böyle
bir kültür hizmetiyle yardımcı olmak istedik.
Bu uygulamamız aynı zamanda, Kültür ve
Turizm Bakanlığının projeleriyle de paralellik oluşturuyor. Mesnevi’nin dünya dillerine
çevrilmesi çalışması Mevlana’yı sahiplenme
açısından da büyük önem taşıyor.
Sayın Başkan, Mart 2004'den beri Konya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini
yürütüyorsunuz. Geriye dönüp baktığınızda bu süre zarfında hangi icraatlarınız
daha ön plana çıktığını düşünüyorsunuz?

Göreve geldiğimizde icraatlarımızı üçlü bir
sacayağı üzerine kurduk. Fiziki – Sosyal ve
Kültürel Belediyecilik alanlarında yaptığımız
çalışmaların her biri içerisinde öne çıkanları oluyor tabi. Mevlana Kültür Merkezi ilk
göz ağrımız. Konya ve Türkiye açısından
son derece önem taşıyan ve yapımı adeta yılan hikâyesine dönen Mevlana Kültür
Merkezi; 30 yıl konuşulan, 14 yılda inşaatının ancak yüzde 35’i yapılabilmişti. Kültür
merkezinin inşaatını devraldığımızda geri
kalan yüzde 65’lik bölümünü 100 günde tamamladık. Bu bir belediyecilik başarısı. Kültür merkezinin tamamlanması Konya için
önemliydi çünkü böyle bir merkeze ihtiyaç
vardı. Türkiye için önemliydi çünkü Hazreti Mevlana gibi bir değerin O’nun ruhuna,
şanına uygun bir ortamda anılması ve bu
sayede tanıtılması gerekiyordu. Bana göre
Mevlana Kültür Merkezi, kültürel faaliyetlere
yaptığı ev sahipliğiyle kültürel belediyecilikte de örnek gösterilebilir, içerisinde yapılan
programlarda yılda 300 bin insanı ağırladığı
için sosyal belediyecilikte de örnek gösterilebilir. Yine, yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği
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İstiklal Harbi Şehitliği Abidesi’ni de hem fiziki hem de kültürel belediyecilik alanlarında
örnek bir çalışma olarak gösterebiliriz.
Bunların yanında biz göreve gelmeden
Konya’ya yapılan 8 köprülü kavşakla trafik
işlerken, bir dönem içerisinde 21 köprülü
kavşak kazandırarak bu alanda da önemli
bir çalışmaya imza attık. 30 yeni cadde açarak trafikteki rahatlığı artırmayı hedefledik.
Bugünlerde su tutmaya başlayan yani arıtım çalışmalarının işlediği Atık Su Arıtma
Tesisleri inşaatını da tamamlayarak hizmete
sunduk. Atık Su Arıtma Tesisleri Tuz Gölü’ne
sağlayacağı faydalar nedeniyle de Türkiye’de
son zamanlarda yapılan en önemli çevre yatırımlarından biri olarak kabul ediliyor.
Bunların yanı sıra; sosyal belediyecilikte
vatandaşımızın her an yanında olmayı
amaçladık. Alo Doğum ve Alo Cenaze
hizmetimizle hemşerilerimizin acı ve tatlı
günlerinde yanlarında olmak istedik. Hiçbir geliri olmayan ailelere günlük ekmek
vererek en asgari düzeyde de olsa yardımcı olmayı hedefledik. Üniversitede okuyan
ve başarılı olan öğrencilerimize yaptığımız
eğitim yardımlarıyla bir nebze olsun katkı43

da bulunmak istedik. Hazreti Mevlana’nın
ölümsüz eseri Mesnevi’yi belediye olarak ilk
kez Türkçe yayınladığımız gibi bunun yanı
sıra 20 dile daha çevirerek dünya kültürüne hizmet ettik. Konya ve Mevlana Günleri
adı altında düzenlenen programlarımızda 26 ülkede 106 programla hem Hazreti
Mevlana’yı tanıttık hem de Konya’yı. Dünya
Tarihi Kentler Birliği’ni Konya’da gerçekleştirerek 500’ün üzerinde belediye başkanı
ve üst düzey yöneticileri ağırlayarak şehrimizi tanıtma fırsatı bulduk. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3’a katlayarak bir
başka hedefimize ulaşmış olduk. Asfalttan
yeşil alana, köprülü kavşaklardan yeni caddelere 6 yılda Konya’nın çok ilerlediğini ve
değiştiğini söyleyebiliriz.
Konya’da fiziki belediyecilik alanında
belirttiğiniz 21 köprülü kavşak, yeni
caddeler, yeni parklar dikkati çekiyor.
Bunların dışında önem verdiğiniz diğer
fiziki çalışmalarınız nelerdir?
Bu dönemde birçok önemli çalışmayı,
Konya tarihinde rekor sayılacak birçok
yatırımı şehrimize kazandırdık. Bunların
içinde Mevlana Kültür Merkezi yapımını,
Tuz Gölü ekolojisi üzerinde etkili olacak
Atık Su Arıtma Tesisi’ni Konya’ya kazandırmamızı, İstiklal Harbi Şehitliği Abidesi’ni,
Konya’nın ilk Gençlik Merkezi’ni, Tıbbi
Atık Sterilizasyon Tesisi’ni, toplu konut
hamlesini, modern Balık Hali’ni, Hanımlar
Lokalleri'ni, Kent Ormanı gibi büyük parkları, yeni itfaiye merkezlerini, okullarda
yaptığımız çalışmaları, Kampüs içindeki
raylı sistem yatırımımızı, meslek edindirme kurs merkezlerimizi, Kadın Konukevi’ni
sayabiliriz. Her biri değerli olan bu yatırımlarımızla şehrimizin bir dünya şehri olması
noktasında adım atmış olduk.
Şu anda yürüttüğünüz projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Konya’daki tarihi eserlerin yeniden canlandırılmasını amaçlayan Mevlana Kültür Vadisi Projesi devam ediyor. Tren Garı’ndan
Kazım Karabekir Caddesi, Kültür Park ve
Kent Meydanı'nı içine alarak Mevlana Kültür Merkezi'ne kadar olan alandaki tarihi
eserlerin restore edilerek turizmin canlandırılmasını hedefleyen projemiz kapsamında tamamlanan Kültür Park geçtiğimiz aylarda hizmete girdi. Şu anda Kültür
Park içinde yeni İl Halk Kütüphanesi’nin
yapımı başladı. Yeni kütüphanenin tamamlanmasıyla şu anda bulunduğu
alanda düzenleme çalışmaları yapacağız.
Bildiğiniz gibi Mevlana Kültür Merkezi’nin
tamamlanması, bölgede gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları, İstiklal
Harbi Şehitleri Abidesi, Gülbahçe düzen-

lemesi, Mevlana Müzesi’nde devam eden
düzenlemeler, bölgede yapımı devam
eden otel ve sosyal tesisler şehrimizin
turizm potansiyeli açısından son derece
önemli. Yine Mevlana bölgesinde, Akçeşme Mahallesi’nde sürdürdüğümüz tarihi dokunun ortaya çıkarılarak bir Konya
mahallesi oluşturulması çalışmamız var.
Kamulaştırma yapılan bölgede şu anda
3 tarihi Konya evinin restorasyonunu
sürdürüyoruz. Ayrıca aynı bölgede sokak iyileştirmesi yaparak nostaljik bir
mahalleyi şehrimize kazandıracağız. Burada restorasyonu yapılan tarihi binalar
kültürel amaçlı kullanılacak. Çalışmalar
tamamlandığında bazı tur otobüslerinin
bu bölgede, bazılarının da Büyükşehir
Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi çevresinde park etmelerine imkan sağlanacak.
Şehrimizin turizm gelirlerinin artırılması

ve Mevlana Müzesi'nin çevresinin tam anlamıyla turizm mekânı haline getirilmesi
için başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla turistlerin günlerce gezebileceği
nezih bir turizm alanı oluşacak. Yine, Bedesten esnafımızla yaptığımız görüşmeler
neticesinde hazırlanacak projeyle tarihi
Bedesten’i de şehrimiz turizmine kazandıracağız. Yeni raylı sistem, kent meydanı,
yeni stadyum konularında çalışmalarımız
devam ediyor. Konya için ve ülkemiz için
son derece önemli olan Türkiye’nin ilk Bilim Merkezi çalışmaları da büyük bir hızla
ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK Başkanı da şehrimize geldi. Bir durum değerlendirmesi yaptık. İnşallah önümüzdeki
aylarda Bilim Merkezi’nin yapım ihalesini
gerçekleştireceğiz. Konya’nın ilk Gençlik
Merkezi’nin yapımı 2009’da tamamlandı.
Açılışını önümüzdeki haftalarda yapacağız.

Konya’nın en büyük parkı olan Karaaslan
Hadimi Parkı yakında hizmete girecek. Zindankale Katkı Otoparkı’nda, temelde tarihi
eser çıktığı için durdurduğumuz çalışmalar yeniden başladı. Hem o bölgede çıkan
tarihi eserler korunarak bir sanat galerisi
yapılıyor, hem de otopark proje tadilatıyla
tamamlanıyor. Yine, Meram ve Selçuklu İtfaiye binalarımız ile Japon Parkı ve Meram
Hanımlar Lokali inşaatlarımız tamamlandı.
Onları da önümüzdeki günlerde açacağız.
Konya için önemli projelerinizden biri
de Mevlana Kültür Vadisi Projesi. Hem
bu proje hakkında, hem de projenin bir
ayağı olan ve yapımı tamamlanan Kültür
Park hakkında neler söylemek istersiniz?
Konya’da son yıllarda yaşanan değişimin
ardından turist sayısı 500 binlerden 2,5 milyonlara ulaştı. Hızlı trenin tamamlanmasıyla bu rakamın orta vadede 10 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Konya’daki tarihi
eserlerin yeniden canlandırılmasını amaçlayan Mevlana Kültür Vadisi Projesi şehir
açısından son derece önemli. Mevlana Kültür Vadisi; Tren Garı’ndan Kazım Karabekir
Caddesi, Kültür Park ve Kent Meydanı'nı içine alarak Mevlana Kültür Merkezi'ne kadar
olan alandaki tarihi eserlerin restore edilerek turizmin canlandırılmasını hedefliyor.
Mevlana Kültür Vadisi Projesi ile tarihi bir
kent merkezi oluşturulacak ve bu merkez
Türkiye’de büyük ilgi görecek. Kültür Park
da bu projenin en önemli ayaklarından biri.

80 bin metrekarelik bir alanı kaplayan Kültür
Park’ta yapılan çalışmada mevcut yeşil doku
korunarak ikiye katlandı. Park içindeki Dede
Bahçesi, tarihi yapısı korunarak yeni ilavelerle geçmişteki anlamlı günlerine kavuşturulması için yeniden inşa edildi. 3 bin 370
metrekarelik yeni bir havuz yapılırken; eski
amfi tiyatronun yerine başka bir noktaya bin
kişilik yenisi inşa edildi. Daha önce bin adet
ağaç bulunan parka, bin 350 adet yeni ağaç
ve çalı ilave edildi. Çim miktarı 25 bin metrekareden 38 bin metrekareye çıkarıldı. Park;
ışıklı su oyunları, çay bahçeleri, sosyal alanları ile daha güzel ve güvenli bir hale geldi.
Ayrıca, yeni İl Halk Kütüphanesi’nin yapımını da Kültür Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma
gereği burada başlattık.
Sayın başkan, hızlı trenin gelişiyle birlikte şehir merkezinde ne tür değişiklikler yapılacak?
Konya’nın rüya projelerinden biri olan ve
gelecek yıl tamamlanacak olan hızlı tren
projesi ile Konya’dan Ankara’ya 1 saat 15
dakikada, İstanbul’a ise 3 saat 30 dakikada ulaşılacak. Hızlı trenin tamamlanmasıyla adeta başkentin banliyösü haline
gelecek olan Konya için şu anda yıllık 2
milyon olan ziyaretçi sayısının orta vadede 5 milyona, uzun vadede en az 10 milyona ulaşmasını bekliyoruz.
Belediye olarak hızlı trene hazırlık için alt
ve üst geçitler inşa ettik. Bu kapsamda
hızlı trenin merkezi olacak Eski Sanayi

bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları
ile mevcut raylı sistemin rehabilite edilmesi çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız. Hızlı trenle birlikte Konya’mız 17
kilometre yeni hafif raylı sistem hattına
kavuşuyor. Devlet Demir Yolları ile birlikte 18 şehir içi durağı hazırlıyoruz. Şehir içi
ulaşımda büyük bir yatırım gerçekleşiyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal
ve kültürel alandaki çalışmalarından
bahseder misiniz?
Sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili şunu
söylemek istiyorum. Biz belediyeciliği 3
ayakta planlıyoruz. Bunlar fiziki, sosyal ve
kültürel. Buna bilgiye dayalı belediyeciliği
de ekleyebiliriz tabi. Bunların aynı oranda
başarı ile yürütülmesi, aynı sağlam temellere oturması gerekiyor. Fiziki belediyecilikte zaten Türkiye’ye model olduk.
Sosyal ve kültürel belediyecilikte de
Türkiye’de en başlarda yer almayı hedeflemiştik. Nitekim sosyal belediyecilik alanında Türkiye’nin en başarılı belediyesi seçildik. Bu konuda ihtiyaç sahibi ailelerle ilgili
projelerimiz, öğrencilere yaptığımız eğitim
yardımları, Kan Bilgi Bankası, Gezici Göz ve
Kan Merkezlerimiz, Gezici Anaokulu servisimiz, bin 400 aileye günlük ekmek yardımı,
Alo Doğum – Alo Cenaze hizmetlerimiz,
Evde Bakım servisimiz, Kardeş Aile uygulamamız gibi birçok hizmetimizle sosyal
belediyecilikte de model olduk. Belediye
bünyesinde ilk defa Kültür A.Ş. kurularak,
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RÖPORTAJ
geçireceğiz. Ayrıca, Türkiye’de belediyeler
tarafından ilk yapılan Kadın Konukevi de
hizmetlerini sürdürüyor.

kültür hizmetlerine önemli paylar ayırıyoruz. Bu alanda da çok önemli çalışmalara imza attık. Dünya genelinde Konya ve
Mevlana Günleri düzenledik.
Sayın Başkan, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Dünya kadınlar Günü’nü
kutladık. Bu vesileyle bayanlara yönelik yaptığınız çalışmalardan da bahsedebilir misiniz?
Önemli günleri bir güne hapsetmenin doğru olduğunu düşünmüyorum ama hanım
kardeşlerimizin sorunlarının konuşulması
açısından 8 Mart önemli.
Maalesef, toplumun temel dinamiğini
oluşturan kadınların tüm dünyada hak ettiği değeri alamadığını görüyoruz. Bizim
kültürümüzde kadına verilen değer büyük.
Tüm dünyada kadının iş hayatında, eğitim
hayatında istismar edildiğini biliyoruz. Kadına yönelik ayrımcılık devam ediyor.
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Temennimiz; yeryüzünde insanların cinsiyetinden, dilinden, renginden dolayı hiçbir ayrım kalmasın. İnsan yaratılmışların
en şereflisi olarak kendi değerini bulmuş
olsun. Türkiye’de son yıllarda kadınlara yönelik önemli adımlar atıldı. Kadınlar artık
siyasette ve toplumun her kademesinde
daha fazla yer alıyor. Geçmişte Dünya Kadınlar Günü sloganlarla kutlanırdı. Ama
biz belediye olarak hizmetlerle bu günü
kutladık. Geçtiğimiz yıllarda KOMEK’te hanım kardeşlerimize yönelik kursları hizmete sunduk. KOMEK kurslarımızdan bugüne
kadar yaklaşık 40 bin hanım kardeşimiz
hizmet aldı. Ayrıca Türkiye’nin en güzel
Hanımlar Lokali’ni ilk olarak Selçuklu’da
hayata geçirdik, hanımlara armağan ettik.
Bu yıl da, bu gün vesilesiyle Meram Hanımlar Lokali’ni hizmete açtık, hanım kardeşlerimize armağan ettik. Gelecek yıl da
inşallah Karatay Hanımlar Lokali’ni hayata

Sayın Başkan, Konya’nın bugün itibariyle ekonomik, sosyal ve siyasal durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Konya, Türkiye’nin en büyük şehri. Toprak alanı olarak birçok Avrupa ülkesinden daha büyük. Binlerce küçük ve orta
ölçekli işletmeleri olan Konya’nın müthiş
bir sanayi potansiyeli var ama globalleşen dünyada markaların ön plana çıktığı
dönemde yeni bir sıçrama ile dünyada
yarışa girmesi ve sanayi alanında markalaşma sürecini yakalaması gerekiyor.
Şehir olarak da, dünya şehirleri ile yarışa
sokulup ön saflara taşınması gerekiyor.
Konya’nın tanıtım eksikliği var ama potansiyeli çok büyük. Konya o eksiklikleri aşacak durumda. Biz de bunun için çalışıyoruz. Türkiye tarımsal üretiminin neredeyse
yüzde 20’sini karşılayan, organik tarım ve
hayvancılık alanında imkânlar sunan, yetişmiş insan gücü, Türkiye’nin en büyük
üniversitesine sahip olması, Türkiye’nin en
sağlıklı gelişen sanayisi, Büyükşehirler arasında en planlı yapılaşması, gecekondusu olmaması, altyapıda en üst noktalara
gelmesi, belediyecilik hizmetlerinde hep
en önde olması Konya’nın en büyük artılarıdır. Barışçı insan yapısı ile suç oranları
en düşük şehir olan Konya için hedefimiz;
şehrin kültürel, tarihî ve yerel değerlerini
bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, hepsinin değerini bir arada yükseltmektir. Yani,
Konya’yı bir marka haline dönüştürmek,
şehrimizin avantajlı yönlerini ve fırsatlarını tüm dünyaya doğru duyurabilmektir.
Zaten tüm çalışmalarımızı da bu bakış
açısıyla sürdürmekteyiz. Konya artık rampadaki değil, ateşlenmiş füzedir ve hedefe
doğru yol almaktadır.
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PEYZAJ
Peyzaj hakkında hiç bilmediklerimizi ve şehrin peyzaj
yorumunu bu işin uzmanı
Ozan Kuzu Bey'e sorduk.
Peyzaj mimarı olmak ayrıcalıklı bir iş,
neden tercihiniz bu yönde oldu?
Peyzaj kelime anlamıyla manzara demektir. Doğala en yakın manzarayı oluşturan
bir iştir ve tek başına bir disiplin içerir.
Başka mesleklerle iç içe olmak zorundadır.
Ziraat mühendisliği, şehir bölge plancıları,
orman mühendisleri, biyologlar ile beraber çalışması gerekir. Ülkemizde ise bir ticarete dönmüştür olay. Benim için önemli
olan şey yaptığım işin en iyisini yapmak,
doğal bütün ortamları sağlamaktır. Peyzaj
mimarı manzarayı düzenleyen kişi demektir. Peyzaj mimarlığı ise bunu düzenleyen
disiplin demektir.
Türkiye’de peyzaj mimarisinin konumu
nedir? Konya’da nasıl bir çevre var sizce?
İnsanları şehirsel anlamda bir yere yönlendirirken o bölgedeki bitki türlerini yok
ediyoruz. Konya step bir bitki örtüsüne
sahip. Buna rağmen çarpık kentleşme, nüfus artışı buradaki manzarayı yo ediyor.
Rivayete göre bir zamanlar Ankara Konya
arası sık ormanlarla kaplı imiş. Sincaplar
rahatlıkla iki şehir arasında gidip gelirmiş.
Ama şimdi ne haldeyiz. Timur’un fillerini
ağaçların arkasına sakladığı da rivayetle
arasındadır. Böyle bir şehri yok etmişiz.
1402 Ankara savaşından bu yana 600 yılda bu hale dönüşmüş bu şehir. Bir 600 yıl
sonra belki tekrar orman yapabiliriz.
50
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Peyzaj konusunda dikkat edeceğimiz
konu ne olmalı?
Yağmur yağan bir yerde metrekarelik yeşil
alanı ve yer altına düşecek su miktarını düşünmek gerekiyor. Çok yanlış su sistemleri
kuruluyor. Bunları düzeltmek zorundayız.
Su tüketimini minimuma indirmek gerekiyor ve bu da bir mühendislik işidir. Peyzaj
mimarı bitkinin nereye, nasıl, ne zaman dikileceğine karar verecek insandır. Bir elma
ağacının lezzeti, türü benim için önemli
değildir. Ben nereye, nasıl dikileceğini ve
manzaraya nasıl etki edeceğini düşünmek
zorundayım. Çiçek açsa da yaprak yapısı
önemli. Rüzgârı kesiyor mu? Perdeleme yapıyor mu? Rüzgâr yönüne ektiğiniz zaman
kokuyu alabiliyor musunuz? Yoksa bir bahçede elli tane aynı türde bitki kullanmak
zor değil. Konya’da yaprak dökmeyen bitkilerden dikiyorlar, dört mevsim aynı bitki…

Peyzaj mimarisinin yaygınlaşması için
ne yapılması gerekir?
Yasal yönetmelik çıkması gerekir. Yerel
yönetimlerin belli görevi var. Yeşil alanlar
bunların birincisidir. Halka yılda en fazla
bir yada iki park yapabilir. Bütçe ve yer
anlamında fazla ileri gidemez. Olimpik
park ve adalet parkı yapıldı. Şu an Selçuklu belediyesi büyük bir proje içerisinde.
Fuar alanı yıkıldı park diye bir şey yapıldı.
Sert zemin! Japon parkı biraz yeşil oldu ve
bunların ötesinde bir şey yok. Anlam veremediğimiz bir betonlaşma var. Karatay’da
Selçuklu’da yapılan sitelerin hepsi nerdeyse 10000,30000 metrekare ve bu sitelerin bahçeleri de olmak zorunda. Mesela
elimizde dünyanın en büyük kavşağı var.
Alaaddin Tepesi. Prestiji var ama kullanamıyoruz. Bir yetkiliyle görüştüğümde
anfi tiyatro yapmak istiyorsanız Alaaddin
tepesinden daha iyi bir yer bulamazsınız
demiştim. Babaannem 85 yaşında ve eski
Zafer sinemasında açık bir sinema olduğunu, dama çıkıp seyrettiklerini anlatırdı.
Alaaddin Tepesine çim anfi yapsanız, oraya bir perde gerseniz, bir açık hava sineması yapsanız, madem zaferi katlettiniz
herkes gelse izlese ne muhteşem olur.
Böyle bir kültür oluştursak yeniden, fena
mı olur? Konya’da bir imaj olur. Yazın zaten hep yurtdışından gelen misafirlerimiz
var. Zafer caddesine akşam saat 9-10 gibi
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çıktığınızda kültür çok daha farklılaşıyor. Konya aynı yerde farklı
saatlerde farklı bir kültür yaşıyor. Ankara’dan örnek verelim. Ankara Göksu ya da harikalar diyarı, Atatürk orman çiftliği halkı belli
alanda topluyor. Konya’da da piknik alanları var ama araban yoksa
gidemiyorsun. Adalet parkına gitmek için iki vasıta değiştirmek
gerek. Toki bunu çok güzel yapıyor. Yeşillendirip bölgeyi halka
veriyorlar. Ankara kentsel anlamda güzel gelişiyor. Halkı hep aynı
çevrede tutan bir şehirleşme var. Burada her yer Zafer’e çıkıyor.
Yeni bir projenin yapılması 20 yılı bulacak. Vatandaşı alıp başka
bir yere taşıyıp, evleri yıkıp, kuleler yapıp vatandaşı yeniden geri
çağıracaksınız, 20 yıl…
Peyzaj konusunda neleri yanlış biliyoruz?
Her fidancı ya da çiçekçi peyzajcı değildir. Birinde üretim
vardır halka çiçek satarsınız. Bu bir ticarettir ama peyzajda
tasarım olmak zorundadır. Bahçeye gidip de şuraya bunu
dikelim şunu dikelim olmaz. Ayrıca renkleri iyi bilmek gerekir. Yeşil gözü yormayan bir renktir örneğin. Ameliyathanede yeşili seçmeleri de bu yüzdendir. Dinsel anlamda
etkilidir. Manevi duyguları arttırır. Mavi özgürlük hissi verir. Kırmız şehvet uyandırır. Renklerin dilini bilmek gerekir.
Kültüre göre yaşıyoruz zaten. Elit insanlara cennet bombası
gibi çiçekler kullanabiliyorum. Kırsal olduğu zaman da sadece çimle yetiniyoruz. Ama sonuçta ticaret yapıyorsunuz
ve sürüklenmek kaçınılmaz.
Konya’da en iyi peyzaj örnekleri nerede sizce?
Hiçbir yerde.
Yaz dönemlerinde Alaaddin Tepesinin etrafındaki o çiçek düzenlemeleri, laleler güzel bir örnek değil mi?
Ticaret. Lale soğanı 95 yılında Çumralı bir vatandaşın
Hollanda’dan getirdiği lale soğanlarıyla başladı. İstanbul büyükşehir belediyesi gibi Ankara, İzmir de bu furyaya katıldı. O
yıl tam 6 milyon lale soğanı satıldı. Lalenin ömrü 30 gündür.
Güzeldir, renk katar ama devamlı değildir. Alaaddin Tepesi
güzel bir yer. İnsanların hadi bir hava alalım dediği zaman gittikleri bir yerdir. Daha hareketli bir etkinliğe ev sahipliği yapması gerekir. Kültürel çalışmalar olmalı. Biz çakıl, mıcır, ahşap,
renkli mozaiklerden kullanmıyoruz. Kamelya diyoruz marangozda yapılıyor. Bunların bile peyzaj projesi olarak yapılması
gerekir. Doğada hiçbir bitki ip gibi değildir örneğin,bizse alıp
sıralıyoruz. Materyaller yanlış seçiliyor. Süs havuzu yapılıyor.
Yapay kaya, iki doğal taş, bir motor. Peyzaj bu değil. Farklı olması gerekir. Yaratıcılık olacaksa içinde materyalleri iyi kullanmak gerekir. Konya bir sürü halinde yaşıyor. Herkeste komşudan gördüm, ondan istiyorum diye bir mantık var.
En iyi peyzaj örnekleri hangi ülkede peki?
Hollanda, Avustralya en iyileri arasında. İsrail bitki türü genetiği
anlamında çok iyi. Almanya peyzaj anlamında tam bir örnektir.
1945’te kaybolan bir Almanya varken bu dönemden sonra yapılan her yeşil vadi yapay ormandır.
Peyzaj kültürü sizce nasıl, Konya’da farklı olabilir mi?
Özellikle batıdaki insanlar doğanın zenginliğini anladı. Bahçesini yaptığım ünlü isimlerden Mehmet Ali Birand’ın Didim’de bir
evi vardır ve yılda belki iki gece kalır ama bahçesine bir yıllık
bakım yaptırır. Türkan Şoray, İbrahim Tatlıses yine bu örnekler
arasında. Kırsal kesimdekiler ise bahçeye önem vermiyor. Evin
içine yüz milyar ayırır ama bahçesine bir lira harcamaz. Bu konuda kültürel farklar etkili.
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ÖLMEDEN ÖNCE
Bundan 20 yıl sonra yapamadığın şeyler
seni yaptıklarına nazaran daha çok üzecek.
O yüzden çöz halatları. Güvenli limanlardan
uzaklara yelken aç. Rüzgarları yakala. Hayal
et. Keşfet!..Mark Twain
Hayata dair önceliklerinizi gözden geçirdiniz mi?
Size en büyük mutluluğu veren şey nedir?
Daha önce görmeyi dileğiniz yer neresidir?
Sizin en çok yapmayı istediğiniz iş ne?
Kendinize hiç bunları sordunuz mu?
Sormadıysanız hemen başlayın çünkü zaman akıp gidiyor. Dur diyemiyoruz. Ama
istediklerimizi elde etme gücümüz var. Zaman da varken geç kalmayın derim. Bu yüzden size birkaç önerim olacak. Bu ahir ömrümüz sona ermeden, hayatımızı ciddiye
alıp işi gücü bir süre erteleyip bize yaşamayı
hissettiren birkaç öneriyi size aktarıyorum;
Eski bir lider şöyle demiş. “Bir ağaç dik, bir
kitap yaz ve bir evlat sahibi ol”
Ne güzel değil mi? Ben birini yaptım. Kitapla evlat kaldı. Yaşamayı büyük bir şans
olarak görüyorum. Bir Robin Williams hayranı olarak şunu söylemeliyim. Ölü Ozanlar
Derneği filmini izlediğimde öğrencilerime
de önermiştim. Yol yakınken ve daha çok
kirlenmemişken istediklerinizin listesini
yapın. Gönlünüzden ne geçiyorsa yazın.
Dua edin, evrenden isteyin. Sizi uyutmayan içinizi titreten ne varsa dileyin.
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Ölü Ozanlar Derneğinde Profesör Keating
(Robin Williams) Kitaptan okuttuğu satırlarla bitiriyorum.
“Kopar goncaları henüz vakit varken bugün
Anlamazsın zaman nasıl kanatlanır, uçar gider
O gonca sana gülücükler saçarken bugün
Gelince yarın, sararır solar, boynunu büker”

Dünyanın en eski şiirini görün

Siz hiç sevgilinize bir aşk şiiri yazdınız mı?
4000 yıl önce aşık bir insan sizce sevdiğine
neler söylemiş olabilir? Şu anki ifadelerden
ne kadar farklı acaba?
ABD’li Sümerolog Prof. Samuel Noah Kramer Sümer Tabletleri üzerinde çalışmalar
yapmış. Tabletlerin birinde tespit ettiği dünyanın en eski aşk şiiri şu an Sultanahmet’teki
İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.
1880 yılında bulunan bu tabletteki şiirin MÖ
2037-2029 yıllarına ait olduğu düşünülüyor.
Şiiri bir rahibenin çivi yazısıyla Sümer Kralına yazdığı sanılıyor. Sümerlerde bereket
kültünün en temel simgesi olan aşk ve bereket tanrıçası Inanna ile Çobanların Tanrısı
Dumuzi’nin ülkesine verimlilik getirdiğine
inanılan aşk ve evliliklerine göndermeler var.
Şiirde rahibe Tanrıça Inanna’yı kral ise Tanrı
Dumuzi’yi simgeliyor. Sümer, Akad ve Hitit
dönemlerinde yazılmış olan şiirin üzerinde
33 kişi çalışmış ve Türkçe’ye çevrilmiştir. Şiiri
görmek isterseniz ne yapmanız gerekiyor?

Tabiki İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gitmeniz gerekli. Gülhane
Parkı’nın
girişinden
sağa sapın. Yukarıya
çıkın ve Osman Hamdi
yokuşunu takip ederek
varmanız
mümkün.
Pazartesi hariç her gün
açıktır müze. Sümerlerden günümüze kalan
evlilik cüzdanı, bir cinayetle ilgili mahkeme
kararı, Sümerce atasözlerini ve iş mektuplarını görebilirsiniz. Ayrıca tüm zamanların en
görkemli heykeltıraş işçiliğine sahip Büyük
İskender Lahiti müzede bulunuyor. Osman
Hamdi Beyin 1887’de yaptırdığı kazıda ortaya çıkan İskender Lahiti’ni dünyanın en eski
aşk şiiri ile birlikte görebilirsiniz.
Aşık mısınız? Sevgilinize, eşinize şiir yazdınız
mı? Ya da yazmak mı istiyorsunuz? Bence
dünyanın en eski aşk şiiri size ilham verebilir.
Ya da eşinize bir sürpriz yapın. Ahir ömrünüz bitmeden, onu elinden tutup İstanbul’a
Sultanahmet’e götürün.
İşte o şiirden bir bölüm:
“Damadım, kalbimin sevgilisi,
Güzelliğin büyüktür, baldan tatlı.
Aslan kalbimin kıymetlisi,
Güzelliğin büyüktür, baldan tatlı.
Güzelliğinle zevklenelim,
Lütfet bana dokunuşlarını.”

YAŞAM
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Yunuslarla yüzün

söylüyor. Belki de bu yüzden bize karşı bu
kadar sıcak davranıyorlar, kimbilir.
Sevgilerini hissetmek ve o güzel enerjiyi
alabilmek için tek yapmamız gereken yüzgeçlerine tutunup onlarla birlikte yüzmek.
Bu harika deneyimi yaşayabilmek imkansız değil. Türkiye’de onlarla yüzmek için
birçok yer var. Biri Antalya’da Konyaaltı’nda
bulunan DolphinLand. Diğeri ise Hisar
önü Koyu’nda Marmaris Resort’ ta yer alan
yunus Parkı. Bu merkezlerde 10-15 dakika
yüzebilmek mümkün.
Yunusların şifa özelliği var. Hatta terapist
olarak görev verdikleri merkezler var. Zihinsel, bedensel ve psişik rahatsızlıkları
olan hastalara sağlıklarına kavuşabilmelerine yardımcı oluyorlar. Terapist göze-

timi altında 3 veya 5 günlük “Anti-Stres”
programları uygulanıyor. Günlük hayatın
stresleriyle baş etmekten yorulduysanız
ve bir terapiye ihtiyaç duyuyorsanız size
tavsiyem. Ölmeden önce mutlaka yunuslarla yüzün. Onlara dokunun, onlarla gülümseyin. Gözlerindeki iletişimi alın. Ne
kadar sevildiğinizi ve bir başka canlı tarafından anlaşıldığınızı hissedin. Aranızdaki
Yaradan’ın verdiğin mucizevi bağı görün
Mutlaka. Bu şirin deniz meleklerinin burunlarına dokunun ve sevgiyi içinize alın.
Eminim iyi gelecektir.
DolphinLand Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı
Koruluğu Yanı Antalya
Tel: (0242) 249 09 00
www.beachpark.com.tr

Şeb-i Aruz Törenlerine katılın

değişim sürecini Abdülbaki
Gölpınarlı şu
sözlerle aktarır: “Mevlana
Şems ile buluştuğu zaman
adeta yıkanmış,
arınmış, suyu, zeytinyağı konmuş, fitili
bükülüp yerleştirilmiş ve
yeri neresi ise oraya asılmış
bir kandildi. Yanarsa tüm dünyayı aydınlatacak, ne ışığı azalacak, ne yağı
tükenecek, nuru günden üne parlayacaktı. Fakat bir kibrit bir şule bir alev lazımdı yakmaya.
Ve işte Şems bu görevi yapmıştır. Ama o kandil

yanınca kendisi de
bir pervane kesilmiş
varlığından geçip
gitmişti.”
Her aralık ayında düzenlenen
Şeb-i Aruz törenleri Türkiye’nin ve
Dünyanın dört bir
tarafından sevenlerinin bir araya geldiği bir
şenliktir. Ölmeden, yani sen
de misafirhane’den ayrılmadan
önce Şeb-i Aruz törenlerine katıl, “her şey
dünle beraber gitti, cancağızım / Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım.” Diyen bu düşünürün, Allah dostunun ışığına sen de gir.

Balık deriz onlara. Aslında değiller. Vücut
yapıları öyle görünse de memelidirler.20
aya yakın süre yavrularını emziren bu
memeliler onlara beslenmeyi sonarlarını kullanmayı öğretmeye çalışır yıllarca.
İçlerinden biri hastalansa onu asla yalnız
bırakmaz yunuslar. Birbirlerini ölene dek
terk etmezler. Çok yüksek frekanslı sesler
kullanarak iletişim sağlarlar. Sosyal ve dayanışmacı olmalarının yanında bir hayli
dost canlısıdırlar. Oyun oynamayı severler.
Adeta denizin melekleri gibidirler. Kıyılarımızda sıkça görüyoruz. Bir dönem sayıları ne kadar fazla olsa da şimdi avlanma
yüzünden azaldılar. Bazı bilim adamları
yunusların eskiden karada yaşadıklarını

Mevlana 1207 tarihinde Horasan’ın Belh
şehrinde dünyaya gelmiş ve misafirhane
olarak tanımladığı bu dünyadan bedeni 17 Aralık 1273’te ayrılmıştır. Mevlana,
hapsolduğu “dünya zindanından” kurtulacağı ve “ölümsüz aleme” kavuşacağı için
ölümüne farklı bir anlam biçilmesini istemiş bir İslam düşünürüdür. Bu sebeple
Mevlana’nın Ölüm gecesine ayrılık denmez. Dostu ve hocası Şems’e ve Allah’a
kavuşarak ebedi vuslata erdiğini vurgulamak üzere, ölümüne düğün gecesi anlamında “Şeb-i Aruz” denilir. Karamsarlığa
ve ümitsizliğe yer olmadığı için de sevgi
gecesi olarak kutlanır. Mevlana’nın “hamdım, piştim yandım” şeklinde özetlediği
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Kendi listenizi hazırlayın
Eninde sonunda varacağınız o anı hayal
edin. Güzel bir ev, mutlu bir aile hayatı,
nur topu gibi bir oğlan çocuk, ya da lotodan çıkan trilyonlar…
Bu liste sonsuza kadar uzayabilir. Bu dünyadaki her şey nasılsa burada kalacak.
Ölürken arkamızda izler, sesler, eserler ve
insanlarda bıraktığımız duygular kalır. Ve
insanlar sizi anarken bunları anlatır. Bir
an düşünün, hayatın sonuna geldiğinizi.
Dünyanın son 24 saatini. Nereye gitmek,
kimleri görmek isterdiniz?
Nerede olmak, en son neleri yapmak isterdiniz? Yapamadığınız neler var, neler
kaldı hayatta? Kolunuzdaki saate bakın,
zaman akıyor saniye saniye. Oysa en çok
birini kaybettiğimizde anlarız hayatın ne
kadar kısa ve kimseyi üzmeyecek kadar
önemli olmadığını. Ama bizim ölmemiz
başka. Biz öldükten sonra göreceğimiz tek
cenaze belki kendi cenazemiz olacak. Biz
öldükten sonra para da yok, mal da yok,
araba da yok, araziler, dükkanlar, şirketler
de yok, kolundaki milyarlık saatte yok, cebindeki milyonluk telefon da yok…
Hayatın anlamı ölümde. O tam bir başlangıç aslında. Ne varsa bugünde var. Şimdide var. Dünyanın en güzel evini verseler
size, en güzel masasını hazırlasalar, içine
girip de oturmazsınız o masaya, bilseniz
son gününüz olduğunu. Tadına varamazsınız. Ama şimdi yaşayabilmek mümkün o
güzellikleri.
Size bir Meksika uçak bileti verseler, 5 yıldızlı otelde Amerika’da bir tatil, gitmez misiniz? Bir daha ne zaman göreceksiniz?
Demem o ki ölmeden önce yapamadığınız ne varsa yapın. Ertelemeyin. Param
olunca bir gün gideriz nasılsa demeyin.
Hala hayattayken, yiyeceklerin tadına vararak yiyin her meyveyi. Sigaradan uzak
durun. Hayalleriniz varsa tabii. Hayatımızın biteceğine biz karar vermiyoruz. Ama
nasıl geçireceğimize biz karar veriyoruz.
Son gün geldiğinde “öylesine dolu dolu
yaşadım ki, minnettarım” deyin.
Vakit varken elinize kağıt kalemi alın ve
kendinize bir hayal listesi hazırlayın. Neler
yapmak istiyorsanız yazın. Kendi yaşam
planınızı yazın.
Ve sizinle J. Louis Borges ‘un bir şiirini paylaşmak istedim. Okuyun, İyi geliyor.
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bilseydim yaşama,
Eğer, yeniden başlaya
hata yapardım
İkincisinde daha çok
.
maz, sırtüstü yatardım
Kusursuz olmaya çalış
de olmadığım kadar,
Neşeli olurdum ilkin
yapardım.
Çok az şeyi ciddiyetle
mazdı asla.
Temizlik sorun bile ol
im.
Daha çok riske girerd
ha fazla.
Seyahat ederdim da
tırmanır,
izler, daha çok dağa
şu
ğu
do
ş
ne
gü
k
ço
Daha
zerdim.
daha çok nehirde yü
yere giderdim.
Görmediğim birçok
zelye.
yasıya ve daha az be
Dondurma yerdim do
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Ge
ardanım ben.
e verimli kılan insanl
ek
rç
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ı
ın
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ın
Yaşam
ydim eğer,
Yeniden yaşayabilse
olurdu.
Yalnız mutlu anlarım
ten.
em. Yaşam budur za
Farkında mısınız bilm
z de anı yaşayın.
,
Anlar, sadece anlar. Si
e ve paraşüt almadan
siy
m
,şe
su
,
re
et
om
term
Hiçbir yere yanında
nım ben.
da
ar
dım.
Gitmeyen insanl
er,hiçbir şey taşımaz
eğ
im
yd
lse
bi
ya
şla
ba
Yeniden
bilseydim,
Eğer yeniden başlaya
ı fırlatır atardım.
İlkbaharda pabuçlarım
k ayaklarla.
kadar yürürdüm çıpla
Ve sonbahar bitene
şfeder,
Bilinmeyen yollar ke
,
Güneşin tadına varır
er.
. Bir şansım olsaydı eğ
ım
Çocuklarla oynard
ve biliyorum…
Ama işte 85’indeyim
ÖLÜYORUM…
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ÇIKSIN MEYDANA!
İstanbul, Adana, Gaziantep ve
Konya Meydan ve M1 Alışveriş
Merkezleri’nde çorbalar, pilavlar, et yemekleri ve sütlü-meyveli
tatlılar kategorilerinde yapılacak
büyük yemek yarışması başlıyor.
Türkiye genelinde katılmak isteyen herkese açık olan “Mutfağın
Yıldızları” yemek festivaline siz
de katılın, mutfağın yıldızı olun
ve muhteşem ödüller kazanın.

özel, değerli ödüllerin sa► Birbirinden
hiplerini bulacağı, Metro Group Asset

de 13-17 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılacak final yarışması ile son bulacak.
Çorbalar, Pilavlar, Et Yemekleri ve Sütlü
– Meyveli tatlılar olmak üzere 4 ayrı kategoride yapılacak yarışmalara 18 yaşını
doldurmuş kadın-erkek herkes dilediği
kategoride katılabilecek.
Her merkezde 1 hafta sürecek olan festival, Adana ve Konya’da 2 hafta devam
edecek. Festival süresince yarışmaların
yanı sıra halka açık olarak birbirinden
eğlenceli ve bilgilendirici mutfak atölyeleri de yapılacak. Yarışma alanında
Silverline tarafından kurulan son model

Management Türkiye bünyesinde bulunan M1 Merkez ve Meydan Alışveriş
Merkezleri’nde canlı canlı gerçekleşecek olan “Mutfağın Yıldızları” yemek yarışması 6 ayrı noktada yapılacak. İlki 13-17
Nisan 2010 tarihlerinde İstanbul Kartal
M1 Merkez AVM’de gerçekleşecek olan
yarışmalar sırasıyla Gaziantep, Konya,
Adana illerinde devam edecek olup
İstanbul’da Meydan Merter ve Meydan
Ümraniye’deki yarışmalarla devam edecek. İstanbul’da Meydan Ümraniye AVM

ankastre ürünlerle donatılmış muhteşem bir mutfakta her yarışmacı kendi
ocağını ve tezgahını kullanarak aynı
anda yemeklerini pişirecek. Braun’un
hayatı kolaylaştıran doğrayıcıları, el
blendırları da yarışmacıların mutfaktaki
sağ kolu olacak. Sofra Dergisi ve Turkuvaz Dergi grubunun basın sponsoru
olarak destek verdiği organizasyonla
ilgili gelişmeleri Nisan-Mayıs-HaziranTemmuz-Ağustos ayları süresince yarışmalarla ilgili haberleri, yarışma sonuçlarını, kazanan tarifleri Sofra Dergisi’nden
takip edebileceksiniz.

YARIŞMATAKVİMİ
1M1 MERKEZ KARTAL

3M1 MERKEZ ADANA

5MEYDAN MERTER

Duyurular: 15 Mart – 2 NİSAN 2010 arası
Son Başvuru Tarihi: 2 NİSAN 2010

Duyurular: 19 Nisan – 30 NİSAN 2010 arası
Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2010

Duyurular: 24 Mayıs -11 Haziran 2010 arası
Son Başvuru Tarihi: 11 HAZİRAN 2010

2M1 MERKEZ GAZİANTEP

4M1 MERKEZ KONYA

6MEYDAN ÜMRANİYE

Duyurular: 3-20 Mayıs 2010 arası
Son Başvuru Tarihi: 21 MAYIS 2010

Duyurular: 21 Haziran-2 Temmuz 2010 arası
Son Başvuru Tarihi: 2 TEMMUZ 2010

13-17 Nisan 2010

27 Nisan – 1 Mayıs 2010

Duyurular: 29 Mart – 16 NİSAN 2010 arası
Son Başvuru Tarihi: 16 NİSAN 2010
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11-15 Mayıs 2010 - 18-22 Mayıs 2010

1-5 Haziran 2010 - 8-12 Haziran 2010

22-26 Haziran 2010

13-17 Temmuz 2010

İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

Ve muhteşem ödüller…
Silverline’dan kazanacağınız birbirinden değerli, şık ankastre ürünler,
Braun’dan kazanacağınız harika el
blendırları, doğrayıcılar, katı meyve
presleri mutfağınızı süslerken Chef’s
İstanbul Mutfak Atölyesi’nden yemek veya pasta kurslarıyla
ödüllendirileceksiniz.

ÖDÜLLER :
1. Etap Ödülleri:
SİLVERLINE’dan

Birincilik: Çöp öğütücü
İkinicilik: Aspiratör
Üçüncülük: İnox Temizleyici

BRAUN’dan

1'inci, 2'nci ve 3'üncülere
MR 6550 MCA EL BLENDIRI

Final Ödülleri:

Birincilik: Ankastre FIRIN (KS 200)+
Ocak (CS 105) + Davlumbaz (Prizma)
+ Buzdolabı ( BZ 12002)
+ BRAUN MR 6550 MFP HC –K : Hamur
Yoğuran el blendırı .
İkincilik: Ocak (CS 105) + Davlumbaz
(Prizma)+ BRAUN MR 6550 MFP HC BC:
Buz kırıcı ataçmanlı el blendırı
Üçüncülük: Davlumbaz (Prizma) +
Braun Katı meyve Sıkacağı + Chef’s
İstanbul Mutfak Atölyesi’den 1 ay Yemek veya Pasta Kursu

“EN İYİ ÇORBACILAR, İŞİN SIRRINI BİLEN PİLAVCILAR,
İDDİALI AŞÇILAR, EN USTA TATLICILAR!
SİZİ MEYDAN’A DAVET EDİYORUZ,
GELİN, MUTFAKTAKİ HÜNERLERİNİZİ GÖSTERİN,
MUHTEŞEM HEDİYELER KAZANIN”
Nasıl Katılacaksınız?

Yarışmaya katılmak için öncelikle yarışmak istediğiniz kategoriyi seçip tarifinizi
hazırlayın. Dilerseniz birden fazla kategori için de tarif göndererek yarışmacı adayı
olabilirsiniz. Bulunduğunuz ildeki Meydan
AVM’deki “Mutfağın Yıldızları” yarışma
bilgilendirme ve başvuru ofisinden veya
www.mutfaginyildizlari.com internet adresinden e-posta ile başvuru yaparak yarışmaya katılabilirsiniz.
Yarışma bilgi formunda yer alan adınız, soyadınız, adresiniz, telefon ve iletişim bilgilerinizle birlikte tarifinizi yazıp internet adresinden veya M1 Merkez ve Meydan AVM’den
ulaştırabileceksiniz. Gelen başvurular Mutfağın yıldızları yemek festivali ekibi ve uzman
yemek danışmanları tarafından değerlendirildikten sonra her kategoriden seçilen 10’ar
yarışmacı adayı yarışmaya davet edilecek.

Nasıl Yarışacaksınız?

Yarışmacı olarak seçildiğinizde yarışma
tarihine 1 hafta kala haberdar edilecek
ve bilgilendirileceksiniz. Seçilen 10 aday
yarışma günü yarışmanın yapılacağı M1
Merkez ve Meydan AVM’de kurulu Silverline mutfağında buluşacak. 10 yarışmacı
5’erli gruplar halinde aynı anda mutfağa
girecek ve yemeklerini yapacaklar. Alanlarında uzman, değerli isimlerden oluşan
jüri üyeleri tarafından tek tek tadılacak
olan yemekler puanlandıktan sonra birinci, ikinci ve üçüncü olanlar açıklanacak.
Ödül töreni ile yarışma son bulacak.
Tüm kategorilerin birincileri büyük final
için İstanbul’a davet edilecekler. Çorbaların
birincileri, pilavların birincileri, Et yemeklerinin birincileri ve tatlıların birincileri bu kez
de temmuz ayında İstanbul Ümraniye Meydan AVM’de büyük ödül için yarışacaklar.

Eğlenceli ve Öğretici Mutfak Atölyeleri

M1 merkez ve Meydan AVM’lerde yapılacak olan Mutfağın Yıldızları Yemek Festivali süresince her gün farklı konularda mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek. Dileyen herkesin hem bilgilenmek hem de eğlenmek için ücretsiz olarak katılıp izleyebileceği
bu atölyelerde el yapımı çikolatalardan taze makarnalara, soslardan renkli kurabiyelere, şeker hamuru pasta süslemelerinden
“hemen katıl, hemen yarış” aktivitelerine, reçel, meze, turşu yapımına kadar pek çok konu var. Braun’la Pratik Mutfak atölyeleri,
Silverline ile ocak, fırın, buzdolabı kullanımı ve mutfaktaki teknolojik yenilikler, sağlıklı pişirme yöntemleri, mutfak sırları,
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Yazımın başlığına bakıp ta sizleri taa eski çağlara götüreceğimi, ayrıntılarla kafanızı karıştıracağımı sanmayın. Kısaca medyadan önce ve medyadan sonra toplumsal hayatımıza ilişkin süreci özetlemeye, aynı zamanda medyanın ne olması
gerektiğini ve bizden neler götürdüğünü paylaşmaya çalışacağım.

Kontv Program Müdürü Yaşar TOY

Bir medya mensubu olarak da medyanın
hayatımızın ayrılmaz bir parçası durumuna geldiğini ve neredeyse hayatımızı
yönlendirdiğini ifade ederek başlamanın
doğru olacağına inanıyorum. Medyanın
bugün olduğu kadar hayatımızın içinde
olmadığı zamanlarda, yani bizim çocukluk
yıllarımızda; ilişkiler daha düzeyli ve daha
inandırıcı, imkanlarımız olmasa da insanlar daha mutlu, birbirine daha saygılı ve
karşılıklı güven duygusu içinde hayatlarını
sürdürürlerdi. 1992 yılından itibaren özel
televizyonların ve sonrasında özel radyoların bir bir boy göstermesinin ardından
ise; yavaş yavaş kontrolsüz bir sürecinde
içinde bulduk kendimizi. İlk zamanlar pek
farkında olmasak ta bu süreç bizleri toplumsal anlamda anormal sonuçlarla, ailevi sorunlarla ve pek tabi bilgi kirliliğiyle
karşı karşıya bıraktı. Kitle iletişim araçlarını
abuk-subuk işler için kullanmayı amaçlayanların sayısı arttıkça, iyi niyetle kamu
hizmeti yapmaya çalışan meslektaşlarımız ve kurumlarımız töhmet altında kaldı
ve farkındalık oluşturabilme adına büyük
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efor sarfettiler. Bu çaba son beş on yılda
ancak kendini göstermeye halkın güzelçirkin, iyi-kötü, olumlu-olumsuz ayrımını
yapabilmesine kısmen de olsa katkı sağlamaya başlasa da, halen medyanın toplum
üzerinde oluşturduğu baskı gözle görülür
bir şekilde devam etmektedir. Oysa medya; televizyonu, radyosu, gazetesi, dergisi,
internet haberciliği vb. ile topluma yön
veren, bilgilendiren, çağdaş ve farklı alternatifler geliştiren, ayrıştırmayıp birleştiren,
doğruyu söyleyen, çıkar gruplarının değil
kamunun menfaatini gözeten, uluslar
arası konumumuzu güçlendiren, eğitime
katkı sağlayan, etik değerleri ön planda
tutan ve belki hepsinden önemlisi fikir ve
inanç özgürlü ile özel hayata saygı gösteren bir yapıda, hayatı sığlaştıran değil her
geçen gün çıtayı yükselten bir konumda
olmalı. İşte olması gereken “medya” ama
yaptığım tanımlamanın kimi okurlarımız
için hayal gibi algılandığını da görür gibiyim, yine de bir gazeteci duyarlılığı göstermek istedim. Çünkü olumlu örnekler
çoğalmadığı sürece yönlendiren haber-

lerden, çocuklarımıza ve gençlerimize
empoze edilmeye çalışılan saçma sapan
dizilerden, karamsarlığa iten sözüm ona
haber programlarından, eğlence adı altında sergilenen kepazeliklerden, şova
yönelik reyting uğruna ekranlarda yer
alan boyalı “ilahiyatçılardan” halka zeka
testi yapan içi boş yarışma programlarından kurtulmamız mümkün olmayacaktır.
Uzun lafın kısası; İnsanların birbirine kin
gütmeyi geride bıraktığı, hesaplaşmaların unutulduğu, dedikodu alışkanlıkların
son bulduğu, hırsızlığı, yolsuzluğu, arsızlığı, vurgunu soygunu ve nemalanmayı
öğütlemeyen standardı yüksek kaliteli
yayınlarıyla seyircisine mutluluk veren,
insanımızın duygularına tercüman olan
medya kuruluşlarının sektörüne hakim
olduğu ve genel kabul gördüğü günlerin
yakın olduğu düşüncesi ve Anadolu insanımızın göz bebeği ve iyi örneklerimizin
temsilcilerinden Kontv’nin yeni yerinde
daha güzel çalışmalara imza atması özlemi ile Vizyon Konya okurlarına saygılar
sunuyorum. Görüşmek üzere.
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EKONOMİ

YUNANİSTAN YANIYOR
AB İNANMIYOR
Yunanistan yanıyor, dumanı tüm dünyayı boğuyor. Tek cümle ile özetlemek gerekirse dünya ekonomisinin şu anki durumu bu değerli yatırımcılar. Son 3-4 ayı hep Yunanistan’ın yardım çığlıklarını dinleyerek geçirdik.
Muammer Bingöl - Ekonomist

Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın
ekonomisi zor durumda, Avrupa’nın lokomotifi durumundaki Almanya ve Fransa
ise Yunanistan’ın yardım çığlıklarına hem
kulaklarını tıkadılar hem de sert açıklamalar ile Yunanistan’a yardım etmeyeceklerini
dile getirdiler. Yunanistan’ın artık kendisine
çeki düzen vermesini istediler. Kamu açıklarını azaltmasını bütçede verdiği gedikleri
kapatmasını talep ettiler. Yıllarca Avrupa’yı
kandırdığını artık kendi başının çaresine
bakması gerektiğinin de altını çizdiler. Bunlara karşılık Yunanistan Avrupa’nın kendisine yardım etmemesi durumunda IMF’ye
gideceğini gerekirse oradan yardım alacağını dile getirdi. Bu açıklamalara Almanya
çok sert tepki verdi, isterse IMF’ye gidebilir dedi, tek kuruş yardım yok dedi. Deyim
yerinde ise Almanya Yunanistan’ın IMF
bülöfünü iyi gördü. Yunanistan’ın bu bülöfü de tutmayınca çözümü Avrupa Birliği
içerisinde aradığını belirten bir açıklama
yaptı. Görünen o ki Yunanistan elbette ki
kurtarılacak Avrupa Birliği prestijini sarsmayacak fakat Almanya Yunanistan’ın
burnunun iyice sürtülmesini istiyor. Her
ağladığında artık tatlı meme verilmesini
istemiyor. Almanya Yunanistan’dan en büyük kredi alacaklısı, Yunanistan’ı IMF’nin
kucağına atıp alacaklarını kurtarmanın
çaresini arıyor. Ama artık bıçağın kemiğe
dayandığını da Almanya hiç çekinmeden
söylüyor. Hatta Almanya o kadar ileri gitti
ki Yunanistan’a elindeki adaları satabileceğini bu şekilde borçlardan kurtulabileceğini söyledi. Anlaşılan o ki gerçekten bıçak kemiğe dayanmış. Tüm bu gelişmeler
olurken içeride hem
borsa hem de döviz
cephesinde hareketli günler yaşıyoruz.
İMKB dünya borsalarına ayak uydurdu,
onlarla birlikte hareket etmeye başladı.
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Ama asıl gelişme döviz cephesinde yaşanıyor. Dolar/TL kuru 1,515-1,555 aralığında dalgalanmaya başladı. Euro/TL kuru ise
2,075-2,100 aralığında dalgalanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde sadece Yunanistan
değil diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinde
de aynı sorunların olduğu konuşuluyor. İspanya, İtalya, İngiltere, Portekiz ve Belçika
bu ülkelerdeki gelişmelerde Euro/dolar
paritesi üzerindeki baskıyı artırıyor. 1,35’li
seviyelerin hemen üstünde seyrediyor
ama bütün gelişmelere bakacak olursak
Euro/dolar paritesi 1,30 ve 1,25’li seviyeleri test edecek gibi gözüküyor.
Ben bu yazıyı yazdığım sıralarda Dolar/
Euro paritesi 1,35’li seviyelerde idi ve uluslar arası derecelendirme kuruluşu Fitch
Portekiz’in AAA olan kredi notunu AA’ya
düşürdü. Bunun yansımalarını da bugün
yarın göreceğiz. Yunanistan’a yardım edilip kurtarılsa bile Euro/dolar paritesi diğer
Avrupa ülkelerinde yaşanan aynı gelişmelerden dolayı düşmeye devam edecek.
3-4 ay önce yazdığım ve ısrarla söylediğim
Euro/dolar paritesindeki düşüşleri görüyoruz ama düşüler bitmedi devam edecek.
25 Martta Avrupa Birliği liderleri toplanacak gündem tabii ki Yunanistan gelişmeleri, hep birlikte izleyeceğiz. Sonuç olarak
Euro’nun önümüzdeki günlerde daha da
zayıfladığını göreceğiz.
Yunanistan veya Avrupa Birliğinin niçin
bu kadar önemliymiş gibi yazdığıma gelince gerçekten çok önemli, ihracatımızın % 70’ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz.
Hammaddeyi dolarla alıyoruz satışları en
fazla Euro bölgesine yapıyoruz.

Buralarda yaşanan krizlerden de en çok
etkilenen ülkelerden biri olacağız. Ülkelerin büyümesine en fazla katkıyı ihracat
rakamları yapar.
Avrupa’da kriz olursa bizde mal satamazsak en büyük zararı bizler görürüz ve ülkenin büyüme oranı düşer, bu da ekonomiye çok büyük zarar verir. Dileğimiz o ki
dünya piyasaları bir an önce darboğazdan
düzlüğe çıksın bu bizimde işimize gelir.
İçeride ise siyasi alanda biraz gerginlik var
gibi yeni anayasa paketine bazı tepkiler
var. Bir kesim olumlu baksa da bir kesim
karşı gelmekte söylemler ise sertleşmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’dan
da eleştiriler var. Hükümet kanadı ise geniş
bir uzlaşı ile yeni anayasa paketini meclisten geçirmek istiyor. Tabii biraz da tansiyon yükseldi bu da hem dolar hem Euro
fiyatlarında dalgalanma yaratıyor. Dolar/
TL kuru 1,540-1,550 bandında, Euro/TL
kuru ise 2,055-2,085 aralığında hareket
ediyor. Ben önümüzdeki hafta dolar/TL
kurunda sırasıyla 1,560-1,580-1,600 bandında hareket bekliyorum. Zaten Euro/
dolar paritesi de dolar lehine hareketini
sürdürüyor. Altın ile ilgili olarak tam bir
yıldır söylüyorum. Altına sert satışlar gelecek spekülatif olarak dalgalandırılıyor
demiştim ve altını 1227 Ons/Dolar seviyelerinden başlayarak kademeli olarak
1090 Ons/dolar seviyesine kadar sattılar.
Beklentim altın için 870 ile 900 Ons/Dolar
seviyeleridir. Buraya kadar satış gelmesi
de muhtemeldir. Piyasaları bu günlerde
dalgalandıracak gelişme Euro/dolar paritesidir. İkinci gelişme ise anayasa paketi
ile ilgili olan süreçtir. Bu süreç
eğer referanduma
götürülürse
ve
sonuçta bir erken
seçim kararı alınırsa piyasalar tekrar
dalgalanabilir.
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2010'da Türkiye'de Kuaför
Sektörünün Parlayan Yıldızı
''BAYRAM BAL HAIRDRESSING''

Şehrimizin tek ulusal - çok şubeli kuaför salonu olan Bayram
Bal 2009 yılında Konyadan başlayan şubeleşme çalışmasında 2010 da İstanbulda acacağı 9 yeni salonla sektöründe en
çok şubeye sahip kuaför markası oluyor.

İstanbul Acarkent Collesium AVM

Konyada ilklere imza atmaya devam
eden Bayram Bal Bayan salonuyla da
Konyalı Bayanların hizmetinde.
Konyadaki erkek salonuna ilaveten neden bayan salonu ?
Konyada da Türkiyedeki diğer salonlarda
olan yapılanmaya bağlı olarak bay salonuna ilaveten bayan salonunu hizmete
soktuk.Kaldıki erkek salonumuzda Konyada çıtayı bir nebze de olsa yükselttiğimize
inanıyoruz.Bunu bayan salonumuzla da
yapmayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz
salonumuza gelen her müşteriye eksiksiz
ve sorunsuz bir hizmet vermek! Müşteri
memnuniyeti ve temizlik-hijyen unsurları
bizim için olmaz olmazların başında geliyor ve bundan asla taviz vermeyiz. Konyadaki salonlarında İstanbuldaki salonlarla
aynı hizmet verilirken uygulanan fiyat
politikasında ise Anadoluya uygun makul
fiyatlarla hizmet verdiklerini kaydetti.
İstanbulda çok önemli projelerde yer
alıyorsunuz bunu neye borçlusunuz?
Öncelikle tabiki işinizi iyi yapmaya ve karşınızdaki insanları mutlu etmeye borçluyuz.Ayrıca bazı projelerin bizzat sahipleri
müşterimiz o nedenle bizi yıllardır tanımanın verdiği güvenle bizi de yanlarına
alıyorlar. Bunun yanısıra iyi ve düzgün bir
iş yaptığınız zaman bir süre sonra projeler gelip sizi bulmaya başlıyor. Şu anda
sadece İstanbul değil Anadolunun birçok
yerinden teklifler geliyor. Bu insanlar da
İstanbuldaki salonlarımızı görünce projelerinde yer almamızı istiyorlar.

2010'un kalan dönemiyle ilgili yatırımlarınızdan ve projelerinizden söz edermisiniz?
Özellikle İstanbul Anadolu yakasında son
3 yıldaki tüm önemli projerlerde yer almayı başardık. Kozyatağı Palladium AVM,
Millenıum Park AVM ve Sabiha Gökçen
Havalimanı bay-bayan salonlarını hizmete açtıktan sonra tüm dikkatleri üzerine
çektiğimize inanıyoruz çünkü bu projeler
büyük yatırımlardı. Nisan ayı içerisinde
Pendik Marinatürk, Batı Ataşehir Kent plus
ve Acıbadem Almondhill salonlarını hizmete acacağız. Ayrıca Fenerbahçe Spor
Klubü'nün Ataşehir'de yapacağı kapalı
spor salonu ve alışveriş merkezindeki yerle ilgili de sözleşmeyi imzaladık bu bizim
için 2011'in en büyük yatırımı olacak. Ayrıca 2010 ikinci yarısında diğer illere franchsing vermeye başlayacağız. Şu anda
bekleyen iller Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Mersin. Bu salonlardan
Antalya'yı kendimiz yapıp diğerlerine isim
hakkını vereceğiz.
Türkiye'de benzeri olmayan çocuk salonu konseptiniz ''Balkids'' hakkında da
bilgi alabilirmiyiz?
Evet doğru Türkiyede böyle bir konsept
yok. 0-12 yaş kız-erkek çocuklarına hitap
eden salonlarımız aslında cocuklar için bir
oyun merkezi haline dönüştürülmüş durumda. Salonda traş olan çocuklara görsel
anlamda cd-dvd - play station gibi oyun
hizmetlerini de vermekteyiz. Salon dizaynı zaten çok büyük değil 40-50 metrekarelik salonlar ve çocuklar için eğlenceli bir
ortam. Bu salonların daha çok isim hakkını

İstanbul Millenium Park
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vermekteyiz. Şu an çocuk salon sayısı 5 bu
sayı yıl sonunda 13 olucak bunda hedefimiz 2 yıl sonunda 30 salona ulaşmak.
Bu kadar yatırım ve projeyi tanıtmak
için neler düşünmektesiniz?
Tanıtımımızı yapan ulusal bir yayın organı zaten mevcut ancak biz buna ilaveten
önümüzdeki aydan itibaren Ulusal TV
kanallarında daha çok görünmeye başlayacağız. Halen yayınlanan birçok dizi ve
yarışma programlarında insanların saç tasarımlarını biz yapmaktayız . Şu an 6 TV
kanalıyla ana haber bülten spikerlerinin
saç imajlarıyla ilgili sözleşmeler imzaladık. Bu sayede Türkiye'nin her yerine biraz
daha ulaşmış olacağız.
Personel eğitimi ile ilgili neler yapıyorsunuz?
Bu bizim en çok önem verdiğimiz konu.
Tüm personelin eğitim alacağı yeni Akademi inşaatı Çekmeköy'de bitmek üzere.
Halen kullandıgımız eğitim merkezimizi
haziran ayında oraya taşıyacağız.Burada
sadece bizim personelimiz değil dışardan
da öğrenci kabul edeceğiz.
Son olarak Konya salonu ile ilgili bugün
ve geleceğe dönük düşündükleriniz ?
Konya'ya cok önem veriyoruz. Bizim Anadoludaki ilk gözağrımız bir salon ve çok
başarılı. Şehrin kuzey kısmında 2. bir salonu yakında hizmete acacağız. Bu salon
da bay-bayan-çocuk olucak. İstanbul'da
hayata gecirdiğimiz her olumlu projeyi
Konya'ya getirmek hedefimiz. Bize güven
duyup salonumuza gelen bay-bayançocuk herkese teşekkür ediyoruz.
İstanbul Palladium AVM
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8 MART

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 mart 2010-Sabah bir telefonla irkildim. Açtım, karşımda gülümser bir tonla kadınlar günümü kutladı
bir ses. Şaşırdım. Doğum günü, öğretmenler günü
ardından uzun zamandır bir şeyi kutlamadığımı yahut hatırlanıp güzel dileklerde bulunulmadığını fark
ettim. Sevindim. "Kadınların daha özgürce yaşadığı
bir toplumu görmek dileğiyle" dedi. "Biz göremedik
belki bizim çocuklar görür" diye de ekledi. İnşallah,
dileğimiz bu. Haberleri okuduk, gazetelerde televizyonda, radyoda hep kadınlar vardı. Köy türküleri gibi
tazelendi ortalık. Şiirler, şarkılar tüm yazılanlar kadınlaraydı, annelere, emektar ellere. Ben de kadınların
daha özgürce yaşadığı bir toplumu hayal ederek bu
bölümü hazırladım kadınlar gününe özel. Amaç biraz
olsun farkındalık yaratmak değil mi? Düşünüyorum
da kadınlara özel bir sergi, sadece onları anlatan bir
fotoğraf sergisi bile olabilir, kermeslerde gösterilen
el becerisi işler hariç diyorum, sanatsal anlamda bir
etkinliğe katıldığımı hatırlamıyorum Konya’da. Sanırım daha çok ön plana çıkmak, kadına verilen değeri
ifade etmek gerekiyor. İş hayatında hele de özel
sektörde sömürge sistemi yerine hakkını veren bir
çalışma sistemi hepimizin hayali. Yoksa milyonlarca
insan KPSS başvuru kuyruklarında olmaz sanırım.
İşte size Ahmet Altan’dan Kadın;
Bir kadını sevmekle başlar her şey ama bir kadını
tanımakla tanık olunur tutkuların gücüne.
Göze alandır kadın. Çekip gitmeyi, sahip
olduklarından vazgeçmeyi, karşılık beklememeyi...
Mücadele eder, kızar, bağırır ama hep sever.
Dedim ya, bir dünyadır kadınlar, yürekleriyle konuşan,
gözleriyle gülen...
Yüreğini sevgiye açan ve sevmekten korkmayan
bütün kadınlar gibi...
Şimdi bir düşünün, kaç kadını değil bir kadını
tanıyabildiniz mi bugüne değin? ? ?
Tanrı, kadınlara geçmişi ve geleceği, erkeklere ise
yaşadığı günü armağan etti,
kadınlar geniş bir zamana yayıldıkları için huzursuz,
erkekler daracık bir zamana sıkıştıkları için
anlayışsız olurlar.
Ahmet Altan
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Birleşmiş Milletler bir araştırma yapmış.
Bakın araştırmaya göre;
1. Dünyadaki işlerin %66’ını kadınlar görüyor.
2. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak
%10’una sahipler.
3. Dünya’daki mal varlığının ise sadece % 1’ine sahipler.
4. Dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından görülüyor
ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının % 99’una sahiplermiş.
2000’li yıllarda yapılan araştırmalara göre verilen istatistik ve durumlar aşağıda yoruma açık bırakıyorum
sizce ne kadar değişmiş olabiliriz?
(Aradan sadece 10 yıl geçti)
Türkiye’den Rakamlar
1. Şehirlerde evli kadınların % 18’i, köylerde de % 76’sı
eşleri tarafından dövülüyor.
2. Kadınların % 57,7’si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor.
3. Aile içi suçların % 90’ını kadına karşı işlenen suçlar
oluşturuyor.

SABİHA GÖKÇEN

(21 MART 1913 BURSA - 22 MART 2001 ANKARA)

Türk Hava Kuvvetleri'nin ve Dünya'nın ilk
askeri kadın pilotu, ATATÜRK' ün manevi
kızı Sabiha Gökçen.
22 Mart 1913'de Bursa'da doğdu Sabiha GÖKÇEN. 1925 yılında ATATÜRK'ün
Bursa'ya yaptığı bir gezi sırasında ATATÜRK
tarafından manevi evlat olarak alındı.
ATATÜRK'le birlikte Ankara'ya gelen
Sabiha GÖKÇEN Ankara'da Çankaya
İlkokulu'nu bitirdikten sonra İstanbul'da
Arnavutköy Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde öğrenim gördü.
Sabiha GÖKÇEN'e "GÖKÇEN" soyadını da
Sabiha GÖKÇEN'in henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında Atatürk verdi.
Sabiha GÖKÇEN, GÖKÇEN soyadını aldıktan yaklaşık 1 yıl sonra 4 Mayıs 1935
tarihinde havacılığa ilk adımı attı ve
TÜRKKUŞU'nda paraşüt ve planörcülük

eğitimi gördü, A ve B brövelerini aldı. 10
Temmuz 1935'de Rusya'daki Koktebel
Yüksek Planörcülük Okulu'na bir grup
Türkle birlikte (7 erkek ve 1 kız öğrenci)
eğitime gönderilmiş ve burada 6 ay planörcülük eğitimi gördü.
Türkiye'ye döndükten sonra, Eskişehir
Tayyere Mektebi'nde (Uçuş Okulu) görevli Bnb.Savmi UÇAN ve Muhittin Bey
tarafından özel olarak uçuş eğitimine tabi
tutuldu. Bu eğitimdeki başarılarını gören
ATATÜRK'ün, Sabiha GÖKÇEN'e söylediği
sözler şunlardır:
"Beni çok mutlu ettin… Şimdi artık senin için
planladığım şeyi açıklayabilirim. Belki de dünyada ilk askeri kadın pilot olacaksın. Bir Türk
kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne iftihar edici bir olaydır, tahmin edersin
değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni
Eskişehir'deki Tayyare Mektebi'ne göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin "

O dönemde, kızlar askeri okullara öğrenci
olarak alınmıyorlardı. Bu özel muamele, Sabiha GÖKÇEN'in şahsında gelecek kuşaklar
için bir deneme ve hazırlık mahiyetindeydi.
Çünkü, çeşitli konuşmalarında belirttiği gibi,
ATATÜRK; Türk kadınının her alanda başarılı
olacağına inanıyor, onun, savaş sırasında
erkeği ile nasıl birlikte cepheden cepheye
koştuğunu tekrarlayarak, asker olabileceği
düşüncesini de belli etmeye çalışıyordu. Bu
düşüncesini ispat edebilmek için de eline
güzel bir fırsat geçmişti. Sabiha GÖKÇEN'e
özel bir üniforma giydirilerek ESKİŞEHİR Tayyare Mektebi'nde (Uçuş Okulu) 1936-1937
döneminde 11 ay eğitime tabi tutulmuş
ve brövesini aldıktan sonra da savaş pilotu
yetiştirilmek üzere ESKİŞEHİR'deki 1 nci Tayyare Alayı'nda (Hava Alayı) 6 ay görev yaptı.
1 nci Tayyare Alayı'nda (Hava Alayı) yaptığı
görev sırasında çeşitli askeri manevralara
ve 1937 yılındaki Dersim Harekatı'na savaş
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pilotu olarak katılan Sabiha GÖKÇEN'e, Genelkurmay Başkanlığı tarafından bir takdir,
Türk Hava Kurumu tarafından da "Murassa
(İftihar) Madalyası" verildi.
Sabiha GÖKÇEN, ESKİŞEHİR 1 nci Tayyare
Alayı'ndan sonra TÜRKKUŞU'nda Başöğretmen olarak göreve başlamış ve uzun yıllar
TÜRKKUŞU'nda görev yaptı.
Bu arada, VULTEE-V tipindeki bir uçakla,
İSTANBUL - ATİNA - SELANİK - SOFYABELGRAT - BÜKREŞ - İSTANBUL güzergahında "BALKAN TURU" yaptı. 16 Mayıs
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1938 tarihinde başlayan ve 5 gün süren
bu "BALKAN TURU"nu Sabiha GÖKÇEN tek
başına gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk askeri kadın
pilotu olan Sabiha GÖKÇEN tedavi görmekte olduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, 22.03.2001 tarihinde vefat etti.
2. TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NDEKİ
UÇUŞLARI :
a. 24 Şubat 1936 tarihinde ESKİŞEHİR Tayyare Mektebi'nde (Uçuş Okulu) başlangıç
eğitim uçaklarında uçuşa başlamıştır. Anılan

uçaklar da, 11 saat 35 dakika çift kumanda,
22 saat 15 dakika da yalnız uçuş yapmıştır.
b.Tekamül eğitimi uçaklarında, 5 saat 5
dakika çift kumanda, 89 saat 30 dakika
yalnız uçuş yapmıştır.
c. Muharip uçaklarda 5 saat 10 dakika çift
kumanda, 26 saat 20 dakika yalnız uçuş
yapmıştır.

Tüm kadınların kadınlar günü
kutlu olsun..
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İşletme Sahibi Mustafa Başaran
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Mustafa Bey, öncelikle şunu soralım, insanlar neden kaplıcaya gitme gereksinimi duyuyorlar?
İnsanlar tıbbın ve teknolojinin gelişmediği
sanayi devrimine kadar binlerce yıldır sağlıkla
ilgili sorunlarını çözmede, bitkiler ve termal
sular gibi mevcut doğada hazır bulunan doğal tedavi unsurlarını kullanmaktaydı. Teknolojinin son derece ilerde olduğu dönemimizde insanların rahatsızlıklarını tedavi etmekte
kullanılan ilaçların ve cerrahi operasyonların
vücutta bıraktığı kalıcı hasarlar ve yan etkileri,
insanları doğal tedavi yöntemlerine daha çok
yönlendirmiştir. Yan etkisi olmayan tedavi unsuru olarak kaplıca ve doğal bitkisel yöntemler,
gelişmiş ülkelerde yoğun olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Bildiğiniz gibi su, binlerce yıldır
insanoğluna hayat vermenin yanı sıra birçok
tedavide başrol oynayan bir elementtir.

Peki, bu suların faydaları nelerdir?
Termal suyumuzda bakteri oranı sıfır olup
kaplıcalar yönetmeliği Bakteriyolojik parametrelere uygundur. Rahatlıkla içme tedavisinde kullanılabilir.
(Sağlık Bakanlığı İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü 30.05.2005 tarih 1395 sayılı raporu) İçerisinde 32 çeşit mineral bulunan termal
suyumuz hem banyoda hem de içme olarak
kullanıldığı için Türkiye’de Tek ve Rakipsizdir.
- Hekim kontrolünde banyo uygulamaları
şeklinde inflamatuvar romatizma hastalıkların (romatiod artrit. ankilozan spondilit başta
olmak üzere) kronik dönemlerinde, kronik bel
ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem
hastalıklarının: miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi
unsuru olarak. Ortopedik operasyonlar, beyin
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genç ve sağlıklı bir insan ileride yaşlandığı
zaman oluşabilmesi muhtemel kireçlenme, kas rahatsızlıkları gibi rahatsızlıkların
oluşmasını engellemek veya geciktirmek
amacıyla gelmesi gerekir. Ayrıca kaplıca
tedavisi vücuttaki toksin temizleme özellikle ve stres yorgunluğu azaltıp yok etmesinden dolayı da genç ve sağlıklı insanlar
tarafından talep edilmektedir.

Biraz tesisinizi tanıyabilir miyiz, sizce
neden Başaranlar Termal?
Tesisimizin en büyük farklılığı her dairesinde 4,5 tonluk müstakil termal havuzlara
sahip olmasıdır. Tesisimiz, konaklayan misafirlerimize dairesinde bulunana termal
havuzdan istediği zaman, dilediği kadar
faydalanma imkânı tanıyor. Kaplıca suyunun, insan vücuduna en faydalı olduğu
saatler sabahın erken saatlerdir. Kişi dairesinden dışarı çıkmadan, evinde bu imkâna
ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon
çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş
nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsv
gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel
stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak;
içme kürleri şeklinde florür içermesi nedeni ile osteoporozda yardımcı tedavi unsuru
olarak, bikarbonat içeriğinden ötürü üst
mide-barsak sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarında yardımcı tedavi unsuru olarak
kullanılabilir niteliktedir.
Her sıcak jeotermal su kaplıca aynı mıdır?
Kaplıca suları magma yakınların aldığı mineral ve radyo aktif maddelerin yoğunluyla ve bulundukları atmosfer hava basıncı

ve hava koşullarıyla farklı özelliklerde bulunurlar. Sıcak sularımızda 62 c sıcaklıkta 1 lt
de 4300 mg mineral ve farklı çeşit mineral
ihtiva ederek Türkiye ve avrupanın bilinen
en zengin sularından biridir. Bu faklılıkla
her kaplıca suyunun özellikleri ve tedavi
unsuru farklıdır. Örneğin 4000 mg mineral
ihtiva eden bir suda 5 günlük tedavi yeterli
olabilirken mineral oranı düşük seviyedeki
bir suda bu süreç uzar. O yüzden kaplıcaya
giren misafirlerimizin soğutmak amacıyla
soğuk su karıştırmamalarını uyarıyoruz.
Sularımız kullanılabilir seviyeye depolar ve
eşanjor sistemi ile ısısı düşürülmektedir.
Kaplıcaya sadece hasta ve yaşlı olan insanlar mı gelir?
Hayır, kaplıcaya sadece tedavi amacıyla
hasta ve yaşlılar değil sağlıklı genç insanlar da gelmesi gerekmektedir. Şöyle ki
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sahip olunca bornoz ve havluyla dışarı çıkma gibi sorunu kalmıyor.
Tesisimizin en küçük dairesi 1+1 50 m2’ dir. Ayrıca 2+1 110 m2 kadar
geniş dairelerimiz de evinizin ferahlığı ve rahatlığını sunar. Bunun yanı
sıra, tesisimiz tamamen yeşillik bir alanın içine kurulmuş olup, konaklayan misafirlerine ata binme, kültürel yerleri gezme, spor aktiviteleri
ve eğlence aktiviteleri gibi birçok sosyal imkân barındırmaktadır.

SSK. ve Bağkur ile anlaşmanız var mı nasıl faydalanılabilinir?
Evet, SSK ve Bağkur ile anlaşmamız var. Kaplıca tedavisinde sağlık kurumlarından faydalanmak için doktor raporu ile sevk alınıp
onaylandıktan sonra tesise gelen misafir ödemesini yaptıktan
sonra faturasının devletin onayladığı kısmını bağlı olduğu kurumdan tahsil edebiliyor.

Başaranlar Termal’e ulaşım yolları nelerdir?
Tesisimizi diğer tesislerden ayıran en büyük özelliklerden biride
ulaşımdır. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız prensibiyle otogar
ve tren istasyonundan ücretsiz servis imkânı sunmaktayız. Yaşlı
ve hasta misafirlerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu ücretsiz servis hizmetiyle, insanlar ailelerini otogarda
otobüse bindirdiği andan itibaren misafirlerimizin memleketlerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Tesisimiz, Konya’ ya 230 km
mesafede olup karayolu ile 3 saatte ulaşma imkânı vardır. Ayrıca
Konya İstanbul treni tesisimize 300 mt mesafededir.

Son olarak, Konyalılar neden sizi tercih ediyor?
Konyalı insanlarımız kaplıca kültürü oldukça gelişmiştir çünkü
yöresel yemeklerden dolayı belirli yaş ve üstü insanlarımızda kilo
fazlalıkları bulunmakta bu fazla kiloların eklem yerlerine yaptığı baskı neticesindeki ağrıları rahatlatmanın tedavi etmenin en
doğal yolu kaplıca tedavisidir. Firmamız aslen Konya merkezli
olduğu için yoğun çalışan insanlar güvenle aileleri teslim edip
tatil bitişinde tekrar almaya geliyor. İnsanların en değerli varlığı
tabii ki ailesidir kimse ailesini riske atmak istemez gözü de arkada
kalmasından rahatsız olur.
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Ülkemiz nüfusunun %45'i tarım sektöründe istihdam edilmektedir
ve tarım sektörü ulusal gelirimizin %15'ini kapsamaktadır. Konya il
nüfusunun %62'sinin tarım sektöründe çalıştığını göz önünde bulundurduğumuzda tarım ve hayvancılık sektöründe Konya'nın Tarım
Başkenti olarak anılması yadsınamaz bir gerçektir. Konya Tarım Fuarı,
bu veriler göze alındığında Türkiye'nin kalbi Konya Tarım Sektörünün
dünyaya açılan yüzü olma özelliğini taşımaktadır.
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Konya Tarım Fuarı, bu yıl sekizinci kez sektördeki lider firmaları ve
ziyaretçileri TÜYAP çatısında buluşturarak, İç Anadolu'nun tarım alanındaki gücünü tüm dünya pazarına açılma imkanı yaratmıştır.
Geçtiğimiz yıl 22 ülkeden 346 firma ve firma temsilcisinin katılımı ile
gerçekleştirilen Konya Tarım Fuarı, yurtdışından 5 ülkeden, yurtiçinden ise ülkemizin 59 farklı ilinden gelen toplam 128.742 ziyaretçiyi
Konya'da TÜYAP çatısı altında buluşturmayı başarmıştır.
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2010 yılında ise 30 ülkeden 451 firma ve firma temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen ve konusunda
bölgenin en kapsamlı fuarı olan KONYA TARIM 2010 Fuarı, kapılarını açtığı ilk gün oldukça büyük ilgi
görerek ziyaretçi akınına uğradı. Fuara Anadolunun dört bir yanından 200 bine yakın ziyaretçinin yanı
sıra, başta İran, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan olmak üzere, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu ülkelerinden getirilecek alım heyetlerine de ev sahipliği yaptı.
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Konyada etliekmek ile lahmacun üreten işyerlerini nasıl kıyaslayabiliriz?
Selçuklu mutfağının izlerini taşıyan
Konya'mızda oldukça zengin bir yemek kültürü bulunmaktadır, en fazla bilinen ve sevilen yemeğinin etli ekmek olduğunu hepimiz
biliyoruz. Etliekmeği ile ünlü Konya’mızda
hemen hemen bütün lokantalarımızda etliekmek üretimi mevcuttur. 2 yıl öncesine
kadar sayıları 20'nin üzerine çıkan lahmacun
salonları tutunamadı ve şu anda yok denecek kadar azalmış durumdadır.

uzunluğu 315 kilometre oluyor Bu rakam kara
yoluyla Ankara-Konya arası mesafesi olan
258 kilometreden daha uzun. Özellikle hafta sonları birçok evde kahvaltıda etliekmek
yenir. Ben bile güne bir iki dilim etliekmek
ve bıçakarası (küçük parçalara bölünmüş
etle pişirilen etli ekmek çeşidi) ile başlarım.
ABD, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkeye
Konya'dan etliekmek gönderiyoruz. Konya'ya
gelen siyasiler etliekmek yemeden ayrılmıyor.
Birçok belediye başkanına, eşine talep üzerine etliekmek gönderiyoruz.''

Konya’da günde ortalama ne kadar etliekmek üretilmektedir?
Konya'nın yöresel yemeği olan etliekmek
kahvaltıda bile sıklıkla tüketilmektedir.
''Bugün odaya kayıtlı ve kayıt dışı çalışan 800'e
yakın lokanta var. Bunların yanında mahalle
aralarında pide fırınları da etliekmek üretiyor.
Günde ortalama 350 bin etliekmek tüketiliyor.
Bir etliekmeğin ortalama 90 santimetre olduğunu kabul edersek bir günde tüketilen etliekmeklerin toplam

Patenti alınan etliekmeğin özellikleri
nelerdir? Tanıtımı nasıl yapılmaktadır?
İstanbul'a giden iş adamlarının birkaç
günde etliekmeği özlediğini belirterek,
"3 günlüğüne il dışına giden Konyalı iş adamı, geri döndüğünde ilk iş olarak etliekmek
yiyor. Konya`da kahvaltılarda bile etliekmek
yeniyor. Gurbetçilerin talebi üzerine ABD,
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Fransa, Almanya gibi birçok ülkeye paketle
etliekmek gönderiyoruz." ABD'nin hamburgeri, İtalyan'ın pizzasına meydan okuyan
Konya'nın etliekmeğini bilmeyen olmadığını düşünüyorum, daha fazla tanıtımını
yaparak etliekmeğin ülkenin dört bir yanında tüketilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. "Etliekmek, 180 gram hamur, 100 gram
et ve 100 gram kıyılmış sebzeden oluşur. Et,
düve etinin kaburga ve boşluk kısımlarından
alınmalıdır. Bu et, etliekmeğimize özel bir lezzet kazandırıyor. Lokantalarımıza bu etleri
özel olarak getirtiyoruz. Sebzenin içinde ise
yeşil biber, soğan ve maydanozun yer alması gerekir. Bu sebze karışımı et ile yoğrulur ve
azami 90 santimetre uzunluğunda, 20 santimetre genişliğinde Konya etliekmeği elde
edilir. Tüm bu özelliklerin ustalıkla bir araya
getirilmesi sonucunda tescilli Konya etliekmeğinin eşsiz lezzetine ulaşılabilir." Mevlana Müzesi'ni ziyaret için Konya'ya gelen
yabancı turistlerin 'Turkish pizza' olarak
adlandırdıkları Konya'nın geleneksel damak tadı etliekmeği yemeden kentten
ayrılmıyorlar. ''Burada yapılan etli ekmekler
gurbetçiler aracılığıyla ABD, İngiltere, Fransa,
İsviçre, Suudi Arabistan başta olmak üzere
birçok ülkeye gidiyor. Bu etliekmekler fırınlarda tekrar ısıtılarak misafirlere servis ediliyor.
Gurbetçiler, ikram ettikleri yabancı komşularının da etliekmeği çok beğendiğini söylüyorlar. Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler de etliekmeği çok beğeniyor. Mevlana
Müzesi'ni ziyaret için Konya'ya gelen yabancı
turistler 'Turkish Pizza' olarak adlandırdıkları
etliekmeği yemeden buradan ayrılmıyor. Birçoğu etliekmek hakkında bizden fikir alarak,
yapılışını öğrenmeye çalışıyor.''
Konya'da etliekmek tüketimi her geçen
gün artmakta, bu da Konya'da hem ekonomiye hem de istihdama önemli katkılar sağlamaktadır.
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KONYA'DA
BİR İLK
Farabi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Peker

DERMAROLLER
FARABİ HASTANESİ’NDE

Hollywood yıldızları başta olmak üzere
tüm dünyada doğal cilt gençleştirme ve
yara - yanık tedavisinde kullanılan Dermarooler artık Konya’da. Otoriteler tarafından mucizevi teknoloji olarak gösterilen
Dermaroller’ı Konya’ya getiren Özel Konya Farabi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Dilek PEKER teknolojide gelinen
son noktayı Konya Vizyon’a anlattı.
Yüzünüzde lekeler, çukurlar veya sivilce izleri mi var? Saçlarınız dökülüyor mu? Yoksa en büyük mutluluklarınızdan bebeğiniz oldu ama vücudunuzdaki çatlaklarınızı gördükçe
yüzünüz mü asılıyor? Veya dünyanın en güzel bayanları sıralamasında üst sıralarda yer alan Angelina Julie gibi kendinizdeki ve eşinizdeki kırışıklıklarınıza mı canınız sıkılıyor? İşte
bu sorulara dişlerinizi sıkarak ‘evet’ diyorsanız, bu haber tam
size göre. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde
de dermaroller çılgınlığı artarak büyüyor. Ülkemizin önde
gelen dermatoloji uzmanlarından olan Özel Konya Farabi
Hastanesi’nin tecrübeli hekimi Uzm. Dr. Dilek Peker, bu mucizevi yöntemi Konya’ya getirdi.
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ASIL MUCİZESİ AKNE VE YARA
İZLERİNİN TEDAVİSİ

Dermarollerın hem bayanlara, hem de erkeklere uygulanabilinen bir yöntem olduğunu söyleyen Peker, “Cihazın ufak başlığında saç teli kadar ince 192 tane iğne
bulunuyor. Cilt düzeltici lazerlerin yaptığı işlemlerin bir
çoğunu bu küçük iğneler yapıyor. Dudak üstündeki
derin çizgilerin giderilmesinde, kırışıklıkları önlemede,
çiller, selülit, doğum çatlakları, leke tedavisi, ağır yara
ve dikiş izlerinde Dermaroller çok etkili bir yöntem
olduğunu görebilmekteyiz. Asıl mucizesi ise akne ve
yara izlerini gidermek. Yüzünüzde ve vücudunuzda
oluşmuş derin çukurlardan, izlerden bu yöntemle kurtulmak mümkün. Vücudun her bölgesine uygulanabiliyor ve kesinlikle alerji yapmıyor” dedi.

ACI VE AĞRI HİSSEDİLMİYOR

Cihazın üzerindeki minik iğneler insanları ilk bakışta
korkutsa da acı hissinin oluşmadığına dikkat çeken
Özel Konya Farabi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Dilek Peker, “İşlem öncesi lokal anestezik
kremler sürerek acının ve ağrının önüne geçiyoruz.
Herhangi bir yan etkisi bulunmayan Dermaroller
tekniği, lazerler ve asitler gibi deriyi yakmıyor, soymuyor ve yara oluşturmuyor. Hastalarımızı ilk bakışta
küçük iğneler ürkütse de işlem sırasında herhangi bir
acı hissetmemeleri yüzlerini güldürüyor. Kadın-erkek
farkı gözetmeksizin saç dökülmesinde de kullanılan
bu teknik, ilaçlarla birlikte kullanıldığı taktirde muhteşem sonuçlar veriyor” diye konuştu.

CİLT DOĞAL YOLLA İYİLEŞİYOR

“Doğru kriterlerle hazırlanmış, klinik olarak
test edilmiş, CE belgeli ilk ve "orjinal" ürün
Dermaroller'dır” diyen Özel Konya Farabi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Peker teknoloji hakkındaki sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dermaroller cilt üzerine uygulandığında, iğneler 1
santimde yaklaşık 300 mikro kanal açıyor. Bu mikro kanallar cilt tarafından bir yara gibi algılanarak,
cildin kendisini tamir mekanizmasını doğal olarak
uyarıyor. Ayrıca cildin kendi kolajenini üretmesini de sağlıyor. İşlem sırasında herhangi bir acıya
neden olmayan Dermaroller`ın uygulanmasından
birkaç saat sonra hastanın normal hayatına devam
etmesi mümkün olabiliyor” ifadesini kullandı.

4 SEANSTA TEDAVİ BİTİYOR

Uygulama sırasında oluşan mikro kanalların, uygulamadan yaklaşık olarak 15 dakika sonra kendiliğinden, hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu anlatan
Peker sözlerini şöyle tamamladı: “Hastanın durumuna göre 15 günde veya 1 ayda işlem tekrarlanıyor. 4
seansta istenilen sonuç elde ediliyor. Bu uygulama
yaz aylarında da güvenle yapılabiliyor. Tedavinin
boyutuna göre 3 ya da 9 ay gibi bir sürede değişikliğin farkına varıyorsunuz. Arzu edilen görüntü için
cilt yenileyici, onarıcı, gençleştirici, saçlara yönelik
destekleyici, canlandırıcı, özel ilaçlar olan büyüme
faktörleri, çeşitli peptitler ve kök hücreleri geliştirici
maddeler cilde yedirilerek tedavide en mükemmel
sonuca ulaşılmasında yardımcı oluyor.”
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BAHAR, POLEN ALERJİSİ
OLAN KİŞİLERİ KORKUTMASIN

Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İlker Yiğit

Havaların ısınması, atmosfer
basıncındaki değişiklikler, havadaki nem miktarındaki farklılıklar ve havaya karışan bitkilere
ait polenlerin alerjik hastalıkları tetiklediğini vurgulayan Özel
Konya Farabi Hastanesi KBB
Uzmanı İlker Yiğit, “Sık hapşırık,
burun tıkanıklığı, kaşıntısı ve akıntısı şikâyeti ile baş gösteren polen
alerjisinin ihmal edildiği takdirde
birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Teneffüs ettiğimiz havanın
burundan başlayıp, akciğerlere
kadar tek hava yolu geçişinde olduğunu varsayarsak alerjik burun
nezlesi olan kişilerde astım gelişme riski oldukça yüksektir” ifadesini kullandı.
SAĞLIKSIZ ORTAMLARDAN
UZAKLAŞIN
Tıpta ‘mevsimsel alerjik rinit’ halk
arasında ‘saman nezlesi’ veya ‘polen alerjisi’ olarak bilinen rahatsızlığın her yaşta görülebilen
kronik (müzmin) rahatsızlıklardan olduğunu anlatan Yiğit,
“Toplumlarda alerjik nezle görülme sıklığı yüzde 10 ile 25 arasında
değiştiği tahmin ediliyor. Batı’da
bu oran doğu ülkelerinden daha
yüksektir. Ülkemizdeki araştırmalar bu oranın doğudan çok ancak
batıdan az olduğunu göstermiştir.
Son yıllarda alerjik hastalıklarda ki
artışa sigara, egzoz dumanı, hava
kirliliği ve sağlıksız ortamlarda yaşamamızın rolü olabileceği düşünülmektedir” şeklinde konuştu.
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BAŞKA HASTALIKLARA DA
YOL AÇIYOR
Alerjik nezlelerin burunda neden
olduğu yakınmalarla iş ya da okul
başarısının düşmesi, dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları gibi yaşam kalitesinde bozulmalara yol
açabildiğini ifade eden Özel Konya Farabi Hastanesi KBB Uzmanı
Op. Dr. İlker Yiğit, “Alerji, vücudumuza solunum, mide-barsak veya deri
teması ile giren bazı yabancı maddelere karşı gereğinden fazla aşırı tepkiler vermesi olarak tanımlanır. Bir diğer
ifadeyle, genel kanının aksine alerji,
bağışıklık sistemindeki bir eksiklikten
değil, aksine zararlı olmayan bir yabancı maddeye karşı aşırı bir tepki verilmesinden ileri gelmektedir. Bu alerji
sinüzit, orta kulak iltihabı ve astım
hastalığının kötüleşmesi gibi etkileri
de olabilir” diye konuştu.
POLENİN TÜRÜNE GÖRE
ETKİSİ DEĞİŞİYOR
“Polenler, aynı tür bitkileri döllemek
için havaya salınan ve rüzgârla etrafa yayılan, değişik ağırlık ve çaplardaki küçük parçacıklardır” diyen
KBB Uzmanı Op. Dr. İlker Yiğit
sözlerini şöyle sürdürdü: “Polen
alerjisi, şiddetini polenin boyutları,
solunan havadaki miktarı ve havada kalma süreleri belirler. Bitkilerin
türlerine göre polen zamanları farklılaşıyor. Örneğin, bazı ağaçların ilkbaharda, otlar ve çiçeklerin çoğunun
Haziran ve Temmuz aylarında, geç
açan ağaçlar ve yabani otların ise
yaz sonunda polen veriyor. Ülkemizde en sık polen alerjisi sebebinin ise
çayır polenleri yani çim polleridir”.

Havaların ısınmasıyla birlikte bahar
mevsimi kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Bu durum kimilerini sevindirirken, polen alerjisi olan kişilerde ise tedirginlik yaratıyor. Özel Konya Farabi
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Op. Dr. İlker Yiğit, baharda alerjik nezle
(saman nezlesi), astım ve göz nezlesi
gibi alerjik hastalıkların diğer mevsimlere göre daha çok ortaya çıktığını belirterek, “Gerekli korunma yöntemleriyle
bu hastalıklardan kaçınabilirsiniz” dedi.

YAĞMURLU GÜNLERDE POLEN DAHA AZ
Çayır poleninin ilkbahar başından sonbahar sonuna kadar havada bulunduğunu, alerjik sağlık problemlerinin en sık görüldüğü dönemin nisan-mayıshaziran ayları olduğunu ifade eden Op. Dr. İlker Yiğit,
“Sıcak, kuru, rüzgârlı ve fırtınalı günlerde atmosferdeki
polen sayısı çok fazla, rutubetli ve yağmurlu günlerde ise
azalmaktadır. Bitkilerin çoğunun polenlerini gün doğumu
ile sabah saat 8 arasında ortama salmaktadır. Polenler,
rüzgârın etkisiyle kilometrelerce uzaklara taşınabilir. Ağaç
polenlerine göre, çayır ve çimen polenlerinin çok daha
uzak mesafelere yayılabilmektedir” dedi.

BUNLARI UNUTMAYIN

Kişilerin polen alerjisi varlığının cilt testleriyle(deri prick
testi) ve kanda bazı oranlara bakılarak tespit edilebileceğini söyleyen Özel Konya Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İlker Yiğit, Alerjik nezle tedavisinde bazı ilaçlar kullanılabilir hatta bir ileri basamak
immunoterapi denilen aşılama yöntemi de yapılabilir.
Ancak en önemli yapılması gereken şey alerjenlerden
nasıl korunacağını bilmek ve önlemleri alabilmektir.
- Hangi polenlere karşı alerjik olduğunuzu öğrendikten sonra alerjik olduğunuz bitkilerden olabildiğince uzaklaşın,
- Alerji olduğunuz mevsimde evinizin ve otomobilinizin
kapı ve pencereleri kapalı tutun,
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- Evde ve arabanızda polen filtreli klimalar kullanın ve klimalarınızın filtrelerini sık değiştirin,
- Eviniz bahçeli ise hava temizleyicilerden yararlanın,
- Radyo, televizyon, gazete, internet v.b yayın
organlarında yayınlanan günlük polen durumu
hakkında bilgi edinin ve polenlerin atmosferde
yoğun olarak bulundukları zamanlarda (sabahın erken saatleri 05.00-10.00 arası ve akşamüzerleri sıcak, kuru ve fırtınalı havalarda) dışarı
çıkmamaya özen gösterin,
- Mutlaka dışarı çıkmak zorunluluğunuz varsa
ağzınızı ve burnunuzu koruyan maskelerden yararlanın, - Polen mevsiminde açık havada spor ve
egzersizden kaçının, ağaçlık, çimenlik yerlere seyahat etmek yerine, deniz kenarlarını tercih edin,
- Dışarıda mutlaka güneş gözlüğü kullanın, eve
gelince gözlüğünüzü bol su ile yıkayın,
- Dışarıda şapka takmayı unutmayın, şapka takmıyorsanız, saçlarınızı yatmadan önce mutlaka
yıkayın çünkü saçlarınıza çok miktarda polen
yapışmış olabilir,
- Günlük kıyafetlerinizi eve gelir gelmez, yatak
odası dışında bir yerde hemen değiştirin ve zaman kaybetmeden duş alın,
- Sık çamaşır değiştirin ve çamaşırlarınızı açık
havada kurutmayın.
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SAĞLIK

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YAPTIRILAN
AŞILAR HAYAT KURTARIR
Aşılamanın temelindeki ilke, bakteri ve virüs gibi enfeksiyon etkenlerini ya da çeşitli zehirli maddeleri belirli işlemlerden geçirdikten
sonra kişiye vererek vücudun bu
maddelere karşı bağışıklık kazanmasını sağlamaktır. Böylece
vücudun, hazırlıklı olduğu hastalık etkenlerinden biriyle karşılaştığında, önceden oluşmuş bağışıklık sayesinde bu maddelerle
savaşması kolaylaşır.
Farabi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Musa SİLAHLI

Difteri
Difteriye ağız, boğaz ve burun
içinde bulunan bakteriler
sebep olur. Difteri boğaz
çevresinde bir zarın büyümesine sebep olur. Bu
durum yutkunmayı, nefes almayı zorlaştırabilir
ve hatta boğulmaya yol
açabilir. Bu bakteriler vücut içinde yayılabilen bir
zehir üreterek, felç ve kalp
yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Difteriye
yakalanan kişilerin yaklaşık
yüzde 10’u bu hastalıktan
ölür. Difteri taşıyıcı bir kişiden
öksürme ve hapşırma yoluyla bulaşabilir.

Tetanoz
Tetanoz’a toprakta, tozda ve gübrede bulunan bakteriler sebep
olur. Bu bakteriler iğne ucu kadar küçük bir yaradan vücuda girebilir. Tetanoz insandan insana bulaşmaz. Tetanoz sinir sistemine
zarar veren çoğu zaman ölümcül bir hastalıktır. Önce boyun ve
çene kaslarında hissedilen kas kasılmalarına sebep olur. Tetanoz
nefes almakta zorlanmaya, ağrılı çırpınmalara ve anormal kalp
ritmine yol açabilir. Etkili aşılama sonucu Tetanoz artık Türkiye’de
nadir görülen bir hastalıktır ancak yine de bu hastalığa karşı hiç
aşılanmamış yetişkinlerde veya aşı dozlarının tamamını yaptırmamış kişilerde baş gösterebilmektedir.
Boğmaca
Boğmaca solunum yollarını ve solumayı etkileyen oldukça bulaşıcı
bir hastalıktır. Bu hastalık şiddetli öksürük nöbetlerine neden olur.
Bu nöbetler arasında çocuk güçlükle nefes alır. Öksürük nöbetlerinin ardından kusma başlar ve öksürük aylarca devam edebilir.
Boğmacanın en ciddi vakaları 12 aylıktan daha küçük bebeklerde görülür ve çoğu zaman hastanın hastaneye yatırılması gerekir.
Boğmaca kanamalar, çırpınma, zatürre, koma, beyinde iltihaplanma, kalıcı beyin hasarına ve akciğerde uzun vadeli hasara yol açabilir. Yaşı altı aydan daha küçük olan yaklaşık her 200 çocuktan biri
boğmacaya yakalandığı takdirde ölür. Boğmaca hasta bir
kişiden öksürme ve hapşırma yolu ile bulaşır.
Hepatit B
Hepatit B virüsü karaciğeri etkiler ve aşağıdaki belirtiler görülebilir:
Ateş, mide bulantısı ve ishal, halsizlik, idrar renginde koyulaşma ve ciltte sararma.
Hepatit B virüsü genellikle taşıyıcı bir kişinin vücut
sıvıları (kan, tükürük, meni) ile temas yoluyla veya doğum esnasında anneden bebeğe geçer. Hepatit B virüsüne yakalanan küçük çocukların çoğu ”taşıyıcı” olur. Bu
da, taşıyıcı kişide herhangi bir belirti olmamasına rağmen
hastalığı başkalarına bulaştırabileceği anlamına gelir. Eğer çocuğunuz hepatit B’ye yakalanırsa ve “taşıyıcı” olursa, yaşamının ilerideki döneminde karaciğer hastalığı ve kanser riski artar.
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Çocuk Felci
Çocuk felci hafif belirtilere ya da çok ciddi hastalığa sebep
olabilir. Sindirim ve sinir sistemlerini etkileyen bir virüstür.
Ateş, kusma ve kaslarda sertleşmeye yol açar ve sinirleri
de etkileyerek kalıcı sakatlanmaya sebep olabilir. Bu hastalık solunum ve yutkunma kaslarını felç ederek ölüme
yol açabilir. Çocuk felcine yakalanan hastaların yüzde iki
ile yüzde beş arasında bir oranı bu hastalıktan ölür ve
hayatta kalan hastaların yaklaşık yarısında da kalıcı felç
oluşmaktadır. Çocuk felci hasta bir kişinin dışkısıyla kirlenen yiyecek, su veya eller yoluyla bulaşabilir.
Hib
Hib aşısının rutin olarak yapılmaya başlamasından önce,
beş yaşının altındaki çocuklarda ölüm tehlikesi oluşturan enfeksiyonların gelişmesinde en çok görülen etken
Hib hastalığı idi. Aşı geliştirilmeden önce Hib enfeksiyonu en çok beş yaşının altındaki çocuklarda görülmekteydi ve beş yaşından sonra nadiren ortaya çıkmaktaydı.
Adına rağmen hastalığın grip ile hiç bir alakası yoktur.
Hemofilus influenza normalde bir kişinin üst solunum
yolunda barınan bir bakteridir. Hib hastalığı aşağıdakilere yol açabilir:
• Menenjit, beyini çevreleyen zarda iltihaplanma
• Epiglotit, boğazda nefes almayı önleyen şişme
• Septik artrit, eklemde enfeksiyon
• Sellülit, genellikle yüzde oluşan cilt altındaki dokuların enfeksiyonudur
• Zatürre. Bu rahatsızlıklar hızlı bir şekilde gelişebilir ve tedavi
edilmediği taktirde süratle ölüme sebep olabilir.
Pnomokok
Pnömokokun neden olduğu hastalıklar dünyada en
fazla ölüme sebep olan, "aşı ile önlenebilir" hastalıklardır. Pnömokok adını sık neden olduğu "pnömoni", yani
zatürreden almakta ise de, çocuklarda zatürre dışında
pekçok ciddi bulaşıcı hastalığın en önemli nedenleri
arasındadır. Pnömokok menenjitin en sık nedeni olan
iki bakteriden birisi ve bunlardan en çok ölüme ve sakatlığa neden olanıdır. Bakteriyemi olarak adlandırılan
ve son derece tehlikeli olabilen "kan iltihabı"nın da en
önemli nedenidir. Ayrıca tedavide hekimlerin en çok
antibiyotik reçetesi yazdığı ve işitme kaybına sebep
olabilen orta kulak iltihabının en sık görülen etkenidir.
Pnömokokun ülkemizde her yıl, çocukluk döneminde
yaklaşık 250 menenjit, 2 bin 500 kan iltihabı, 250 bin
zatürre ve 2 milyon 500 bin orta kulak iltihabına sebep
olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de Kasım 2005'ten
bu yana kullanılmakta olan KPA (konjuge pnömokok
aşısı), Kasım 2008'den itibaren de aşı takvimi çerçevesinde tüm bebeklerimize yapılmaya başlanmıştır.
Rotavirus
ROTAVİRÜS, tüm dünyada çocuklardaki akut ishallerin
en önde gelenidir. Virüs, vücut dışında uzun süre yaşayabilir ve çok bulaşıcıdır. Gelişmekte olan ülkelerde
yüksek oranlarda rotavirüse bağlı ölüm görülmektedir.
Endüstrileşmiş ülkelerde nadiren ölüm sebebidir, ancak önemli oranda ekonomik yüke sebep olur. Rotavirüs sıklıkla çocukların 6-24. aylarında görülür. Yaklaşık 2-4 günlük kuluçka dönemi sonrasında ani ateş ve
kusma ardından sayısı günde 10'a ulaşan ishal gelişir.
Dışkı kansız ve bol suludur. Rotavirüs ishallerinde diğer
etkenlere bağlı ishallerden daha fazla sulu ishal, bulantı,
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kusma, iştah kaybı, karın ağrısı ve dehidratasyon görülmektedir.
Rotavirüs enfeksiyonu sebebiyle hastaneye yatırılan çocukların
çoğunluğunda ateş, kusma ve ishal bileşiminden oluşan bir klinik
tablo görülür. Şu an için Sağlık Bakanlığı rutin aşı protokolünde
olmamakla birlikte ABD’de ve Avrupa ülkelerinde 2007’den bu
yana aşı protokollerine girmiştir. Aşı ülkemizde de mevcut olup
2-4 ve 2-4-6. aylarda yapılan formları mevcuttur. Çocuğunuza aşı
yapılmadan önce, aşağıdakilerin herhangi birinin olması halinde
doktora veya hemşireye durumu bildirin:
• Aşı yapılacağı gün rahatsızlığı varsa (ateşi 38,5 dereceden yüksekse)
• Herhangi bir aşıya karşı daha önce şiddetli bir reaksiyon göstermişse
• Herhangi bir aşının içeriğinde bulunan bir maddeye karşı şiddetli bir
alerji oluşmuşsa (örneğin, neomycin)
Difteri, tetanoz, boğmaca, hepatit B, çocuk felci ve Hib aşısının
olabilecek yan etkileri
Difteri, tetanoz, boğmaca, hepatit B, polio ve Hib aşısının yaratacağı
reaksiyonlar hastalığın doğuracağı sorunlardan çok daha seyrek görülmektedir.
Sıkça görülen yan etkileri
• Hırçınlık, ağlama, huysuzluk ve genelde neşesizlik hali
• Uykulu olma durumu veya yorgunluk
• Hafif ateş

102 KONYA VİZYON • NİSAN/MAYIS 2010

• Aşı bölgesinde ağrı, kızarıklık ve şişme
• Aşı yapılan bölgede geçici küçük bir şişliğin oluşması
Oldukça nadir görülen yan etkiler
• Hipotonik hiporesponsif atak (Hypotonichyporesponsive episode HHE).
Çocukta solgunluk, güçsüzlük ve tepkisizlik belirtileri olabilir. Bu
durum aşı yapıldıktan sonraki bir ile 48 saat arasında ortaya çıkabilir. Bu atağın baştan sona süresi birkaç dakika ile 36 saat arasında değişebilir. HHE durumu olan çocukların takibinde uzun
vadeli nörolojik veya başka bir yan etkiye rastlanmamaktadır.
• Şiddetli alerjik reaksiyon
Hafif reaksiyonlar oluşursa bunlar bir veya iki gün devam eder.
Aşağıdaki talimatlara uyularak yan etkiler azaltılabilir:
• Daha fazla sıvı tüketimi
• Çocuğun üzerini çok fazla giydirmemek
• Ağrıyan aşı yerine soğuk, ıslak bir bez yerleştirmek
• Çocuğunuza rahatsızlığını azaltacak ağrı kesici ilaç vermek (çocuğunuzun yaşına uygun olarak önerilen doz miktarına dikkat edin).
Sonuç olarak temiz su kaynağından sonra enfeksiyonları önlemede en önemli gelişme aşı uygulamalarıdır. Aşıların faydaları yan etkilerinde kat kat fazla olduğu unutulmamalıdır.
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GÜZELLİĞİNİZE

GÜZELLİK
KATIN
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GÜZELLİK

Yaşlanma etkilerini
düzelten derinlemesine etki sunar. GöUltra Düzeltici Çizgi
rünürdeki çizgi ve kıOnarıcı Kırışıklık
Karşıtı Gündüz Kremi rışıklıkları azaltmaya
yardımcı olur. Cildi
anında pürüzsüzleştirir ve sıkılaştırır. Cildi UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı kapsamlı bir şekilde korur. Kırışıklık ve
koyu renkli leke oluşumunu en aza indirir. Cildi
ışıltılı ve genç bırakır.
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CHANEL

LANCOME
Primordiale Hücre Savunucu Serum
Güçlü antioksidanlarla oluşturulmuş
formülü yaşlanmaya karşı savaşır. Hücre
yenilenmesini destekleyerek cilt tonunu
düzenler. İnce çizgi ve kırışıkların görünürlüğünü görülür derecede azaltır.
Gözenekleri sıkılaştırır. Cilde yumuşaklık
ve ışıltı verir. Daha pürüzsüz ve genç bir
görünüm kazandırır.

ANNA SUI
Toz Pudra
İnce öğütülmüş yüz pudrası. Yumuşak dokunuşlu tamamlayıcı.
Saydam ve düzgün görünür. Zariftir ve tensel uygulanır.

CHRISTIAN DIOR
Dior Kristal Parlaklık Dudak Balsamı
ve Parlak Mücevher

CAROLINA HERRERA
Sofistike kadınlar için meyveli ve çiçeksi bir
parfüm. Çarpıcı, ferah, tatlı ve baştan çıkarıcı.
Bergamot, portakal, kavun, gül ve yasemin
notalarına sahiptir. Pralin, tarçın ve benzersiz
odunlarla harmanlanmıştır. Gece kullanımı
için tavsiye edilir.

GIVENCHY
Ange Ou Demon
Elmas Tozu Katı Parfüm

VIKTOR & ROLF
Flowerbomb EDT Sprey
Viktor ve Rolf tarafından şimdiye kadar yaratılmış ilk parfüm. Çok şık ve kıvrılan bir iz
bırakan uzun süre kalıcı kokuya sahiptir. Samimi bir ideali yansıtır. Yasemin, gül, frezya
ve orkide notalarının karışımını içerir. Paçuli
ile vurgulanmıştır. Gece ve özel ortamlarda
kullanım için mükemmeldir.

REVITALASH

L’OREAL

Kirpik Düzenleyici

Roll'on True Match

Farkedilir bir şekilde kirpiklerinizin durumunu iyileştirir. Doğal kirpiklerin
uzunluğunu, kalınlığını ve
hacmini arttırmaya yardımcı olur. Kirpiklerinizi daha
nefis, sağlıklı, kalın ve uzun
kılar. Gevrek, kırılgan, ince,
kısa veya seyrek kirpikler
için idealdir.

Kullanımı kolay olan True Match Roll'on gözle görülür kusurları, çizgileri ve kalıp görünümünü yok etmeyi garanti ediyor.
Maske ve kalıp etkisine, çizgi çizgi görünüme son vermeyi garantileyensaydam, her bölgesi aynı renk bir cilt, mükemmel bir
kapatma.Doğallık için kadifemsi, mat, mükemmel sonuçlar
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Saç derinizdeki; şampuan, jöle, sprey gibi kalıntıları temizlemek için eşit miktarda şampuan ve karbonatı karıştırın. Saçlarınızı ıslattıktan sonra karbonatlı şampuanı saçlarınıza sürüp
köpürtün. 5 dakika bekledikten sonra bol suyla durulayın.
Saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Sıcak su; saçlarınızın nem
kaybederek kurumasına ve parlaklığını yitirmesine yol açar.
En iyi şampuan ve saç kreminin hangisi olduğunu ancak deneyerek öğrenebilirsiniz. Şampuan ve saç kremini kullandıktan sonra saçlarınız kolay taranıyorsa, parlıyorsa, kolay şekil
alıyorsa doğru seçim yaptığınızdan emin olabilirsiniz.
Saçlarınızın sağlığı ve bakımı için günde en fazla 1 kere; haftada en az 1 kere ılık su ve saç türünüze uygun şampuanla
yıkamalısınız.
Saçlarınıza bakım yapmak için yeterli zamanınız ve malzemeniz yoksa sadece süzme bal maskesi yaparak harika saçlara kavuşabilirsiniz. Süzme balı saç uçlarına ve diplerine
masaj yaparak sürün. Saçınıza bone takın ya da streç film
sarın. 15 dakika bekleyin. Sürenin sonunda önce ılık suyla
saçlarınızı arındırın sonra saç türünüze uygun şampuanla
saçlarınızı yıkayın. Balın içeriğindeki anti bakteriyel maddeler saç derisinde kepek, kaşıntı gibi sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.
Saçlarınızı şekillendirmek için jöle ya da saç köpüğü kullandığınız günlerde saçlarınızı yıkamadan asla uyumayın. Jöle
ve saç köpüğü nedeniyle sertleşen saç uçları kolayca kırılır ve
saçlarınızın güzelliğine gölge düşürür.
Saçlarınızı şekillendirmek için jöle, köpük, sprey gibi kozmetik ürünler yerine doğal bir yöntem denemek istiyorsanız
fısfıslı bir şişeyi ılık suyla doldurup içine 2 yemek kaşığı toz
şeker ekleyin ve şişeyi sıkıca kapatın. Toz şeker, suyun içinde
eriyene kadar şişeyi çalkalayın. Doğal saç spreyini saçlarınızı sıkın, saç kurutma makinesi en az 30 cm uzaktan tutarak
spreyin kurumasını sağlayın.
Saçlarınızın elektriklenmesini önlemek ve kolayca şekillendirmek için saç türünüze uygun şampuanla yıkayıp, sadece saç
uçlarına saç kremi sürüp 5 dakika bekletin. Sürenin sonunda bol suyla durulayın. Saçlarınızdaki fazla suyu nazik hareketlerle havluyla alın. Saç kurutma makinesini en az 30 cm
uzakta tutarak saçlarınızı hafif nemli kalacak şekilde kurutun.
Saç köpüğünü; saç uçlarınıza yedirerek sürüp saçlarınızı şekillendirin. Saç kurutma makinesiyle 3 dakika kadar kurutup saç
modelinin sabitlenmesini sağlayın.
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Genel Müdür
Abdulkerim DAŞBADEM
Makina Mühendisi
BAŞ DENETÇİ

Kalite (Qualites) Latince "nasıl oluştuğu" anlamına gelen "qualis" kelimesinden gelmektedir. Buna göre kalite hangi ürün veya hizmet
için kullanılıyorsa, onun ne olduğunu ifade
etmeğe yöneliktir. Oysa günümüzde kalite,
daha çok üstünlüğü ve iyi oluşu ifade etmek
için kullanılır. Bu nedenle kalite, subjektif
(kişisel) değerleri içermektedir. Subjektif değerler insanların yasam düzeylerine, zevklerine, eğitimlerine, geleneklerine ve toplumsal
yapılarına göre farklılıklar gösterir. Farklı ülkelerde yaşayan insanların bir üründen veya
hizmetten beklentileri şüphesiz farklı olacaktır. Buna göre ürün veya hizmet bir kişinin
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isteklerine cevap verirken, bir diğerinin isteklerine cevap vermeyebilir. Bir başka değişle
birine göre kaliteli olan ürün veya hizmet
bir diğerine göre kalitesizdir. Bu nedenle
üretim esnasında insanların farklı beklentileri göz önüne alınmalıdır. Bu açıklama ile
kalitenin sübjektif yönünü görmekteyiz.
Birde kalitenin objektif yönü vardır. Ürünün
ölçülebilen, kalite standartları veya mevzuatlarla belirlenen kalitesine objektif kalite
demekteyiz. Kaliteyi daha iyi anlayabilmek
için ürünün ve hizmetin sahip olduğu bazı
özellikleri bilmek gerekir.
Bunlardan biri fonksiyonel özellikler diğeri
ise kalite özellikleridir. Bir ürünün veya hizmetin belirlenmiş bir amacı yerine getirebilme özelliğine fonksiyonel özellik denir.
Ürünün veya hizmetin belirlenmiş amaçlarını her zaman aynı şekilde yerine getirebilme özelliğine ise kalite özelliği adı verilir.
Fonksiyonel özelliklere örnek olarak, bir
vidanın boyutları, bir çelik levhanın sertlik
derecesi, bir ayakkabı tabanının esnekliği,
bir ipliğin mukavemeti gibi sayılarla ifade
edilebilecek özelliklerdir. Kalite özelliklerine örnek olarak, vida boyunun belli bir
ölçüye uygunluğu, bir çelik levhanın serlik
derecesinin belirlenmiş limitler içerisinde
oluşu ve bir ayakkabı derisinin uygunluk
derecesi gösterilebilir.
Bir ürünün kalitesinden bahsederken, çoğu
zaman o ürünün bazı özelliklerinin yüksek olması gerektiği gibi bir yanılgı söz konusudur.
Yani sert bir çeliğin kaliteli olduğunu söylemek her zaman doğru değildir. Eğer çeliğin
sertlik değerinin belli alt ve üst limitler içinde

olması gerekiyor ve sertlik değeri üst limitin
üstünde ise, bu çeliğe kalitelidir demek doğru olmayacaktır.
Bu örneğe göre kaliteli bir ürünü tanımlamak gerekirse, 'ürünün belirlenmiş spesifikasyonlara (özelliklere) uygunluğu' yada 'belirlenmiş değerler içerisinde standart üretim'
şeklinde ifade edilebilir.
Kalite kavramı, insanların bakış açısına göre
benzer veya farklı bir çok şekilde tanımlanmıştır. Herkesin genel olarak uzlaşacağı bir
kalite tanımı yapılması neredeyse olanaksız. Bunun sebebi ise kalitenin çok boyutlu
oluşudur. Aşağıda bir çok kaynaktan elde
edilen tanımlara yer verilmiştir:
Kalite, bir ürünün gerekliliklere uygunluk
derecesidir (P. Crosby)
Kalite, kullanıma uygunluktur (J.M. Juran)
Kalite, sevkıyattan sonra toplumda sebep
olduğu en az zarardır (G. Taguchi)
Kalite, bir ürün yada hizmetin değeridir.
Kalite, önceden belirlenmiş olan spesifikasyonlara uygunluktur.
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur.
Kalite, müşteri beklentilerini karşılamak veya
onların ilerisine geçmektir.
...
Bir ürünün kalitesini ne mühendisler, ne tasarımcılar ve nede muhasebeciler bilirler.
Ürünün kalite düzeyi pazardaki müşteriler tarafından belirlenir. İşletmelerin temel amaçlarından bir tanesinin kar yapmak olduğuna
göre, bunun satışların artırılması gerekmektedir. Buda şüphesiz müşterileri ürünün kalitesine ikna etmekle mümkündür. Sonuçta
ürünün kalitesi onu kullanacak olan müşteri
tarafından değerlendirileceği bir gerçektir.
Zaten günümüzde en yaygın olan kalite tanımının 'müşteri beklentilerinin karşılanması'
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oluşu da, bu gerçeği göstermektedir. İşletmeler ürünün tasarımından,
satış sonrası hizmetlere kadar, yukarıda saydığımız kalitenin bütün boyutlarını göz önünde bulundurarak,
tüketiciye kaliteli ürünler sunmaya
çalışmalıdırlar. Gün geçtikçe artan
rekabete karşı ayakta kalabilmek ve
büyümek için, kalite ile ilgili çalışmaların öneminden vazgeçilemez.
1980'li yıllardan bu yana endüstri ülkeleri daha önce bir benzerini yaşamadıkları ve görmedikleri bir "soğuk
savaş" yaşamaktadırlar. Kısaca "kalite
savaşı" olarak isimlendirilen bu savaş,
Japonya'nın batı pazarlarına girmesiyle başlamış, son on yıldır etkisini
iyice göstererek, günümüze kadar
uzanan süre içinde, başta ABD olmak
üzere, yüksek teknolojinin liderliğini
yapan diğer endüstri toplumlarının
korkulu rüyası haline gelmiştir.
Bu açıdan düşünüldüğünde, kalite
bugün gelişmiş ülkelerin ve dünyanın en ünlü ve önde gelen patronlarının, müteşebbislerin zihninde
birinci sıraya yerleşmiştir. Sanayi ülkelerinin kalite anlayışı bilinçli müşterinin tatminini ve memnuniyetini
sağlayan bir anahtardır. Günümüzde
olduğu gibi gelecekte, kalite, fiyat
ve servis, rekabet faktörleri olmaya
devam edecektir. Bunun yanında
kalite ve servis faktörünün önemi
daha da artacaktır.
İşletmelerin kendine özgü bir takım
özellikleri vardır. Mesela ürün çeşidi, üretim miktarı, tutturulması ve
korunması beklenen kalite düzeyi
birbirlerinden farklıdır. Bu nedenden
dolayı kalite uygulamaları işletmeden işletmeye değişiklik gösterebilir.

Hedef, daha iyi kaliteye daha ucuz
yöntemlerle ulaşmak ve bu düzeyi
sürekli koruyabilmenin yol ve yöntemlerini bulabilmektir. ISO 9000
:2008 standartları bu konuda elastiktir. Her sektöre ve her tür üretime
ve hizmete uygulanabilmektedir.
ISO (International Organization
for Standardization) uluslararası
kalite standardı demektir. Tüm
dünyada aynı olan standart üretim ve hizmet üreten firmaları
tek bir kalite olgusunda birleştirmeyi hedeflemektedir. Standardı
uygulayan firmalar uluslar arası
arenada kabul gören bir sisteme
dahil olmaktadırlar. Özellikle son
yıllarda dünyada meydana gelen
ekonomik krizler, global piyasanın daha da daralmasına ve daha
rekabetçi bir ortamın oluşmasına
sebep olmuştur.
Farklılığı yakalayabilen firmalar
ayakta kalmayı başarmış ve krizin
olumsuz etkilerinden daha az zarar görmüştür. Kalite olgusu, farklılık meydana getirmek isteyen
işletmeler için birincil öncelik olarak yerini almıştır. Bu bağlamda,
firmaların üretim ve hizmet kalitesini arttırıcı tedbirler alması, iş verimliliğini arttırmaya yönelik projeler gerçekleştirmesi ve mevcut
iş gücüne eğitimler aldırarak, daha
nitelikli bir iş gücü elde etmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu noktada; ERA Mühendislik ve
Danışmanlık olarak, konusunda
uzman mühendislerden ve baş
denetçilerden oluşan ekibimizle
işletmelere profesyonel çözümler
sunmaktayız.
Sizleri de güçlü referanslarımız
arasında görmekten memnuniyet
duyarız…

®
®
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RÖPORTAJ

2. EL OTOMOTİV
SEKTÖRÜ

Konya 2. el otomotiv sektörünün lider firmalarından Yavuz Otomotiv'in sahibi Yavuz Bey'le sektör
hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Arabalara merakınız ne zaman başladı?
Küçüklükten. Meslek babadan kalma. Küçük yaşta başladık, ustalığa kadar geldik.
Hayalinizdeki iş bu muydu?
Evet buydu. Arabalara hep merakım vardı.
Bu işte başarılı olmanın sırrı nedir? Çıraklıktan başlamak mı?
Bu işte başarılı olmanın yolu, dürüst olmaktır.
Sizi diğer galerilerden farklı kılan şey bu mu?
Evet. Dürüstlüğümüzün arkasındayız. Araba konusunda gayet
iddialıyız.
Satışlar en çok internetten mi oluyor? Yoksa buraya gelen
müşteri kapıdan girince ikna olmuş oluyor mu?
Bu dönemde internetten oluyor. Kriz döneminde genelde dışarıya araba veriyoruz. Burada pek iş olmuyor.
Ticarete bakışınız nedir?
Burada ticaret yok. Daha doğrusu çok zor.
Araba deyince aklınıza gelen ilk üç marka?
Mercedes, Audi ve Volkswagen grubu. En iyileridir.
Otomotive bakışınız nasıl?
Yani bu iş sıkıntılı biraz. Ülkenin ekonomisine bağlı. Şu an ikinci
elde bir hareketlilik yok. Ama ilginçtir ki elimizde vereceğimiz
temiz araba da yok. Satmak için güzel araba bulamıyoruz.
Yani insanlarda para var ama piyasada güzel araba mı yok?
Evet. Piyasa da dönen bir para var. Bunun karşılığında istenen nitelikleri taşıyan araç sayısı az.
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Güzel araba nasıl oluyor?
Güzel araba boyasız, orijinal olan ya da birkaç parça boyalı olan
arabadır. Metali ve motoru iyi olan araba kullanılabilir güzel bir
arabadır.
Konya’da galericilik hakkınca yapılıyor mu?
Maalesef Konya’da bu iş sıkıntılı. Çünkü sadece galerici bu işi
yapmıyor. Sanayicisi, kaportacısı, emlakçısı, emeklisi herkes bu
işi yaptığı için sıkıntı yaşıyoruz. Bir oda oluşturamadığımız için sıkıntılıyız. Galericiler sitesi olarak yönetimimiz var ama esnaf olarak bir odamız yok. Bir araya gelerek bir etkinlik yapabileceğimiz
bir klübümüz yok.
Çok ilginç bir olay yaşadınız mı?
Evet. Bir gün tanıdığımıza araç sattık. Aracın kaydını veremedik.
Daha sonra biz aracın iadesine senet aldık karşılığında. O da bize
noterden ihtar çekti benim böyle bir borcum yoktur diye. Bizi
hayli üzmüştü o olay.
Karı-koca çiftler gelip araç alıyor mu sizden?
Çok zaman birlikte geliyorlar, evet. Satıyoruz. Genelde bu şekilde
müşteriler ağırlıklı. Aile arabası veriyoruz. Bir de sitede güzel modelli temiz araç aradıklarında sağ olsun arkadaşlar bize yönlendiriyor Yavuz Otomotiv’e gidin diyorlar.
Sizden araba almak isteyenlerin ne yapması gerekir?
İnternet sitesinden www.sahibinden.com ve www.arabam.com
sitelerinden araçlarımızı bulabilirler.
Tekrar dünyaya gelseniz bu işi mi yaparsınız?
Kesinlikle. İşimi seviyorum. Arabaları seviyorum.
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KİTAP KÖŞESİ

MUZ SESLERİ
ECE TEMELKURAN

KAYIP GÜL
SERDAR ÖZKAN

KATRE-İ MATEM
İSKENDER PALA

ELESTE
ERSİN ÖZMEN

Basım Tarihi: OCAK 2010
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 280
Everest Yayınları
Etiket Fiyatı: 15,00 TL

Basım Tarihi: Ekim 2009
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 205
Timaş Yayınları
Etiket Fiyatı: 9,90 TL

Basım Tarihi: Nisan 2009
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 480
Kapı Yayınları
Etiket Fiyatı: 15,00 TL

Basım Tarihi: Ocak 2010
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 260
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık
Etiket Fiyatı: 12,00 TL

GÖNDERİLMEYEN AŞK

NERMİN BEZMEN

NEYDİ SUÇUN ZELİHA
OSMAN NECMİ GÜRMEN

ALİ İLE RAMAZAN
PERİHAN MAĞDEN

SADAKAT
İNCİ ARAL

Basım Tarihi: Mart 2010
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 378
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 20,00 TL

Basım Tarihi: Mart 2010
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 352
Everest Yayınları
Etiket Fiyatı: 17,50 TL

Basım Tarihi: Şubat 2010
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 165
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 12,00 TL

Basım Tarihi: Şubat 2010
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 280
Turkuvaz Kitap
Etiket Fiyatı: 17,90 TL

KÜÇÜK ARI
CHRIS CLEAVE
Çevirmen: Nalan Çeper
Basım Tarihi: Ocak 2010
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 344
Pegasus Yayıncılık
Etiket Fiyatı: 19,00 TL
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Dokuz parmaklı bir kadın, kostümünü hiç terk etmeyen bir süper kahraman,
kimlik buhranında aklını yitiren bir adam ve Nijeryalı bir göçmen; Küçük Arı.
Yaşamları acımasız bir şaka gibi kesişen karakterlerin size sunduğu sadece
bir gülümseyiş; ama buruk bir gülümseyiş...
Derken coşkulu bir kahkaha ve hemen ardından kalıcı bir sızı...
Ve sonra daha büyük bir kahkaha.
Kitap, içinden hızla geçip gidilen bir duygu tüneli.
Bu kitabı okuduğunuzda herkese anlatmak isteyeceksiniz. Bunu yaptığınızda, lütfen neler olduğunu anlatmayın; çünkü bütün büyü, olayların
akışında...
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SİNE
VİZYON

Filmin Adı: BEŞ ŞEHİR
Yapım: 2009 ~ TÜRKİYE ■ Tür: Dram ■ Yönetmen: Onur Ünlü
Senaryo: Onur Ünlü ■ Yapımcı: Funda Alp, Orkun Ünlü
Görüntü Yönetmeni: Eyüp Boz ■ Dağıtım: Tiglon
Süre: 1 saat 27 dk ■ Gösterim Tarihi: 09 Nisan 2010 (Türkiye)
Beş Şehir, bir polis, bir tezgâhtar, bir öğretmen, bir seyyar satıcı
ve 11 yaşında bir çocuğun, yaşamla, ölümle ve aşkla iç içe geçen hikâyesini anlatıyor. Çekimleri İstanbul’un ardından Afyon
ve Eskişehir’de mayıs sonuna kadar devam eden ‘Beş Şehir’in
yönetmenliğini Polis filmiyle tanınan Onur Ünlü, görüntü yönetmenliğiniyse Meleğin Düşüşü ve Beyaz Melek gibi filmlerin
ödüllü görüntü yönetmeni Eyüp Boz üstleniyor. Türkiye’nin
sayılı plastik makyaj sanatçılarından, makyör Derya Ergün ise
dünyada nadiren uygulanan bir makyaj tekniğiyle filmin sürprizlerinden birine imza atacak.

Filmin Adı: EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN
Yapım: 2010 ~ ABD ■ Tür: 3 Boyutlu, Animasyon, Komedi, Aile
Yönetmen: Chris Sanders, Dean DeBlois, Peter Hastings
Senaryo: Chris Sanders, Peter Tolan, Cressida Cowell, Adam
F. Goldberg, Dean DeBlois ■ Senaryo (Kitap): Cressida Cowell
Yapımcı: Bonnie Arnold, Tim Johnson, Michael Connolly, Kristine Belson ■ Müzik: Bonnie Arnold
Filmin Websitesi: www.howtotrainyourdragon.com
Süre: 1 saat 38 dk ■ Gösterim Tarihi: 23 Nisan 2010 (Türkiye)
Cressida Cowell’ın kitabına dayanan ve iri yapılı Vikingler ve
vahşi ejderhaların efsanevi dünyasında geçen bir macera. Ejderhalarla savaşmanın yaşam biçimi olduğu Berk adasında bir
Vikingli delikanlının kabul töreninde kendini kabilesine ve babasına kanıtlamak için tek şansıdır. Sonradan arkadaş olacağı
yaralı bir ejderhayla karşılaşınca, tüm dünyası alt üst olur.

Filmin Adı: 9
Yapım: 2009 ~ ABD
Tür: Animasyon, Bilim Kurgu, Fantastik,
Macera, Savaş
Yönetmen: Shane Acker
Senaryo: Shane Acker, Pamela Pettler
Senaryo (Kitap): Shane Acker
Yapımcı: Tim Burton, Timur Bekmambetov,
Jim Lemley, Mary Clayton, Dana Ginsburg
Görüntü Yönetmeni: Fred Warter, Robert St. Pierre
Müzik: Danny Elfman, Deborah Lurie
Dağıtım: Tiglon
Süre: 1 saat 20 dk
Gösterim Tarihi: 02 Nisan 2010 (Türkiye)
9 doğduğu zaman kendini kıyamet sonrası bir dünyada bulur. Tüm insanlar yok
olmuştur. İnsanları yokeden, makinelerden kaçarken hayatta kalmış diğerlerini
şans eseri keşfeder. Saklanmak boşunadır. Hayatta kalmak istiyorlarsa karşı atağa geçmeli ve makinelerin kendilerinden
ne istediğini anlamalıdırlar. Medeniyetin
devamı sadece onların elindedir.
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Filmin Adı: IRON MAN 2
Yapım: 2010 ~ ABD ■ Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera
Yönetmen: Jon Favreau ■ Senaryo: Justin Theroux
Senaryo (Kitap): Stan Lee, Jack Kirby, Don Heck, Larry Lieber
Yapımcı: Stan Lee, Jon Favreau, Susan Downey, Fairview Entertainment, Kevin Feige ■ Görüntü Yönetmeni: Matthew Libatique
Müzik: John Debney ■ Süre: 1 saat 57 dk
Gösterim Tarihi: 07 Mayıs 2010 (Türkiye)
Milyarder mucit Tony Stark’ın zırhlı Süper Kahraman Iron Man
olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Teknolojisini orduyla paylaşması için hükümetten, basından ve halktan baskı
gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için
Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Tony, yanında Pepper Potts ve James Rhodes ile birlikte yeni ittifaklar kurar ve
büyük güçlerle yüzleşir.

Filmin Adı: [REC] 2
Yapım: 2009 ~ İSPANYA ■ Tür: Dram, Gerilim, Korku
Yönetmen: Jaume Balagueró, Paco Plaza ■ Senaryo: Jaume
Balagueró, Paco Plaza, Manu Díez ■ Yapımcı: Julio Fernandez,
Carlos Fernández, Oriol Maymó, Teresa Gefaell
Görüntü Yönetmeni: Pablo Rosso ■ Müzik: Marc Orts, Xavier Mas
Filmin Websitesi: rec2lapelicula.com ■ Süre: 1 saat 25 dk
Gösterim Tarihi: 16 Nisan 2010 (Türkiye)
İnsanları saldırgan birer zombi haline getiren salgın hastalığın görüldüğü apartman karantinaya alınmıştır. Sağlık
memurları ve SWAT ekibi sonunda apartmana girer ve teçhizatlarını yerleştirmeye başlar. Bu sırada kameraman onların
ne yaptığını kaydetmektedir. Apartmana giren ekip ilk başta
durumu kontrol altına almış gibi görünmektedir. Ancak bu
durum kısa süre sonra değişir.
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Heyecanla beklediğimiz Oscar ödülleri belli
oldu. Gece başlayan canlı yayın ülkemizde
sabah saatlerine kadar devam etti. Ben çok
fazla dayanamadım, şahsen kaydedip sonra
izledim. Kırmız halıyı izlerken zaten başınız
dönüyor. Kıyafetlere mi baksam, aktörleri mi
dinlesem şaşırdım. Evet
sinema
dünyasının
en prestijli gecelerinden birinde Oscarlar
Los Angeles kentinde
3 bin 500 kişilik Kodak
Tiyatrosu’nda dağıtıldı.

OSCAR
ÖDÜLLERİ

BELLİ OLDU

En iyi yönetmen ödülü beklediğimiz gibi
“The Hurt Lucker” filmini yöneten Kathryn
Bigelow aldı. Oscar tarihinde bu ödülü
kazanan ilk kadın yönetmen oldu. Dolayısıyla en iyi film ödülü de bu filme geldi.
Toplam 6 dalda Oscar kazandı. Gecenin
favorileri arasında tabiî ki “Avatar” filmi
vardı. Fakat ben en az 10 dalda Oscar
kazanacağını beklerken sadece Görüntü
Yönetmeni, Sanat Yönetmeni ve Görsel
Efekt dallarında ödül aldı. Teknik olarak
böylece başarısını tasdik etmiş oldu.

Gecenin belki de tek sürprizi En İyi Yabancı
Film dalında yaşandı. Bu kategoride Michael Haneke’nin son filmi ‘The White Ribbon’
ya da Jacques Audiard imzalı ‘Un Prophete’
favori gösteriliyordu ama ödülü Arjantin
yapımı ‘El Secreto de sus Ojos’ kazandı.

Oyuncu ödüllerinde ise genel olarak favori gösterilen isimler Oscar’ı kazandı.
En İyi Erkek Oyuncu dalında usta aktör
Jeff Bridges ödül alırken, En İyi Kadın
Oyuncu dalında da ‘The Blind Side’ ile
Sandra Bullock ödülü kucakladı.
En İyi Animasyon dalında da En İyi Film
dalında aday olan ‘Up/ Yukarı Bak’ ödüle
ulaşan yapım oldu.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En
İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerinde de beklenen isimler öndeydi.
‘Soysuzlar Çetesi’ ile Christoph Waltz
ve ‘Precious’ ile Mo’Nique kazandı.

En İyi Belgesel ödülünü ise ‘The Cove’
(Louie Psihoyos) kazandı.
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WALL-E (VOL-İ) Hangimiz Robot?
Yönetmen: Andrew Stanton
Oyuncular: Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, Fred Willard
Süre: 98 Dk.
Tür: Animasyon/Macera/Komedi/Aile Filmi/Duygusal
Konu: Gezegenimizi temizlemek amacıyla üretilen robot Wall•E,
yapayalnız yaşadıktan sonra, Eve adlı bir arama robotuyla karşılaşınca hayatına yepyeni bir anlam gelir. Bugüne kadar hiç hayal
edilmemiş yepyeni bir vizyon sunan animasyon filmde sevimli robotumuz Wall.E’ye, aralarında bir yavru hamamböceği ile
hepsi bozuk ve birbiriyle uyumsuz robotlardan oluşan kahramanlar ekibi gibi eğlenceli karakterler eşlik eder.
Film yapmak zor iş. Özellikle bu bir çocuk filmiyse işiniz daha
zor. Hem bir mesajınız olacak, hem de çocuklar bunu anlayabilecek. İşte yönetmenin başarısı da buradan geliyor. Tüketim
toplumunun nereye doğru gittiğini ve geleceğimizin ne olabileceği fantezisi üzerine çok net bir film yapmış, hem de bunu
anlattığı çocuklara bunu net bir şekilde ifade etmiş. Stanton bizleri, geleceğin bu şekilde giderse bizlere neler getirebileceğini, doğanın nasıl yok edileceğini, bir robot evreninde insanların
sadece oturan bir ete dönüştüğünü, rahat yaşama adına neleri harcadığımızı öncelikle anlayabilecek kuşaktan, yani çocuklardan başlayarak bize anlatıyor…
Filmin bir diğer özelliği ise, bizlere kötüye doğru giden dünyayı bir robotun bakış açısıyla seyrettirmesi. Bizi yani birey olan insanın aslında nasıl sadece yok eden bir topluluğa dönüştüğünü
gözler önüne seriyor. Wall.E çocuklarınızla birlikte seyretmeniz gereken bir yetişkin filmi…

DER BAADER MAINHOF KOMPLEX – MAINHOF KOMPLEKSİ Devrim yapalım! Yaparsak kahraman oluruz! (Olmadı anarşist)
Yönetmen: Uli Edel
Oyuncular: Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek,
Nadja Uhl
Süre: 150 Dk.
Tür: Aksiyon / Biyografi / Polisiye / Dram / Tarihi
Konu: Andreas Baader, Ulrike Meinhof ve Gudrun Ensslin'in başı
çektiği Kızıl Ordu Fraksiyonu bombalama ve adam kaçırma eylemleriyle 70'lerin Almanya’sında adeta terör estirmektedir. Kendilerini terörist olarak görmeyen, gerilla hatta devrimci olarak tanımlayan ve daha iyi bir toplum için savaştığına inanan grup, kanlı
eylemleriyle kendi insanlıklarını da kaybetmektedir.Onları en iyi
anlayan kişi, peşlerindeki Alman polisinin başı Horst Herold'dır.
Herold; Baader, Meinhof ve Ensslin'i yakalamayı başarsa bile bunun buzdağının görünen taraf olduğunu bilir.
“Der Baader Meinhof Komplex”, 60’ların sonundaki Almanya
gençliğinin ve siyasi durumun bir hikâyesi. Yönetmen Mainhof
Komplex’inin çıkışına, sürecine ve eylemlerine odaklanmış. İlk sahneden başlayarak, bir eylemden
sonra çıkan çatışmanın ve sonuçlarının nereye vardığını, pek de taraf olmadan anlatmayı uygun
görmüş yönetmen. 68 kuşağının çok iyi bildiği bu Komplex tekrardan kaleme alınarak tarihsel gerçeklerin hafızalardan silinmemesini sağlıyor. Her ne kadar çoğu fraksiyon gibi Mainhoff Komplex’i
de bir terör örgütü olarak tarihe geçse de, yönetmen bunun nedenlerini sordurtmayı ihmal etmiyor. Sonuç olarak izlenmesi gayet keyifli ve özellikle politik sinemayı sevenleri fazlasıyla tatmin
edecek bir yapıt ortaya çıkıyor…
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QUARANTINE – KARANTİNA
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Koşalım koşalım! (Solo) Kaçalım kaçalım! (Koro)

Yönetmen: John Erick Dowdle
Oyuncular: Jennifer Carpenter, Steve Harris, Jay Hernandez,
Johnathon Schaech
Süre: 89 Dk.
Tür: Dram / Korku / Gizem / Gerilim
Konu: Çalışan insanları konu alan bir televizyon programı için,
muhabir Angela Vidal ve kameramanı Scott’a, Los Angeles itfaiyecileriyle birlikte gece vardiyasına katılma görevi verilir. Bir acil
yardım çağrısı üzerine şehir merkezindeki küçük bir apartmana
giderler. Polis memurları bir apartmanın üçüncü katından gelen,
insanın kanını donduran çığlıklardan ötürü olay yerine varmışlar
ve apartmanı karantinaya almışlardır. Aklınız mı karıştı? Bu filmi
izlemiş miydiniz?... Evet izlediniz. Çünkü Quarantine 2007 yılında
İspanyol yapımı olan [Rec] filminin Hollywood kopyası. Neredeyse birebir çekimleri, anlatımı ve mizansenlerine kadar. Neden size
Amerikan versiyonunu tanıttığıma gelince; Çünkü DVD marketlerde İspanyol versiyonunu bulmanız biraz zor… Bu tür filmlerde klişedir; Bir virüs ya da hastalık
insanlara bulaşır ve canavarlaşan insanlar sağa sola saldırmaya başlar. Fakat Quarantine’de durum
biraz daha farklı; Çünkü bu virüs bir şekilde sağlam ve olası bir nedene oturtulmuş. Başrolde oynayan Jennifer Carpenter oradan oraya koşup çığlıklar atsa da bunu hakkıyla yapıyor. Bir kahraman
görüntüsünden çok oldukça korkmuş ve insani (!) tepkiler veriyor. İyi bir sinema izleyicisi iseniz
eğer Jennifer Carpenter’i Exorcism Of Emily Rose’dan hatırlayacaksınız. Lafı uzatmayalım, gerim
gerim gerilmek istiyorsanız Quarantine arşiviniz için değişmez bir parça…

SICKO - HASTA

-Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi -Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi…
Yönetmen: Michael Moore
Süre: 126 Dk.
Tür: Belgesel, Dram, Tarihi

Konu: Sicko çılgın, çoğu zaman acımasız ve her zaman kâr amaçlı
Amerikan sağlık sistemini gözler önüne seren bir portredir. Günlük
yaşamda insanların tıbbi bakımla ilgili karşılaştıkları sıra dışı ve üzücü olayları anlatmaktadır.
Michael Moore… Kimileri tarafından cesaretinden dolayı alkışlanan insan, kimileri tarafından ajan, kimilerince soytarı, kimileri tarafından ise sadece basit bir kışkırtıcı… Ama her ne yaparsa yapsın
Moore bunu hakkıyla yapıyor. Tavsiyem, Moore’u anlamak için öncelikle yaptığı diğer işleri izlemeniz. Çünkü her ne kadar belgesel
yapıyor gibi görünse de, hem anlatımıyla hem tarzıyla belgesele
yeni bir anlam kazandırmış biri. Tabi belgeselleri seviyorsanız…
Peki, Sicko neyi anlatıyor? Kısaca Amerikan sağlık sistemini… Fakat bu sistemin ne kadar çürük olduğunu kanıtlamak için Amerika ile sınırlı kalmayarak, dünyayı dolaşmaya çıkıyor ve kanada başta olmak üzere diğer ülkelerde
sağlık sisteminin nasıl çalıştığını anlatıyor. Sonuç olarak ise tüylerinizi ürperten gerçeklerle yüzyüze geliyorsunuz. İnsan hayatının kapitalizm karşısında ne kadar değersiz olduğundan tutunda,
verilen değerin dünyadaki diğer sistemlerle nasıl çeliştiğine dair ciddi ve şaşırtıcı bir bilgiye sahip
oluyorsunuz… Tabiî ki Moore bunu o alışageldiğimiz esprili diliyle yapıyor. Fransa’da hamile olan
kadınlara devletin yardımcı tahsis ettiğini öğrenince; “Yok bu yardımcı bir de kek yapsın bari” diyor, ama cevabını alıyor; “Tabi efendim, isterseniz bunu yapmak zorunda!”
Hazırlayan: Mustafa UZMAN
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Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)
Çevrenizdekilerle tartışın
Zeki Alasya

Sakıp Sabancı

Etrafınızdaki kişileri sandığınızdan başka kişilermiş gibi hissedebilirsiniz.
Kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedeceğiniz bir şeyi keşfetmeli ve ona
dönüş yapmalısınız. Bu eski sevgiliniz ya da sizi daha iyi anlayan bir arkadaşınız olabilir. En iyisi, yapılabilecek şeyler üzerinde düşünmek ve karar
vermektir. Bu sayede geleceğiniz ve planlarınız hakkında daha net karar lar
verebilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan - 20 Mayıs)
Kişisel meseleler var
İşinizle ve ya evle ilgili kişisel endişe ve sorunlar ortaya çıkabilir. Soğukkanlı
olmaya ve pozitif düşünmeye çalışın. Yapacağınız işleri öncelik sırasına göre
değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Harcamalar konusunda dikkatli olun. İş
arayanlar ya da bir yerden cevap bekleyenler gözünüz aydın. Güzel haberler
alacağınız bir dönem. Hayatınızda ani değişiklikler olabilir fakat tüm bu değişimler lehinize unutmayın.

Nükhet Duru

Ferda Anıl Yarkın

İkizler Burcu (21 Mayıs - 21 Haziran)
Biri sizi cesaretlendirecek
Nehir Erdoğan

Kenan İmirzalıoğlu

İlginizi çeken insanlarla tanışarak sevdiğiniz konulara eğileceksiniz. Fakat
endişe düzeyiniz yüksek. Biri sizi cesaretlendirecek ve hayatınızdaki sorunlarla baş etmenize yardımcı olacak. Farklı görevler alabilirsiniz. Sağlık konusunda ihmalkâr davranıyorsunuz. Sanat veya edebiyatla uğraşanlar projelerini bitirmeye çalışsın. Şanslı dönemdesiniz. Aile içinde sürpriz gelişmeler
de yaşanabilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)
Yeni fırsatlar var
Bağlandığınız ve kendinizi adadığınız bir proje veya iş konusunda fikriniz değişebilir. Kısa süre içerisinde geleceğe karşı düşünce yapınızı değiştirecek bir
olay yaşamanız olası. Hayatınızı değiştirebilecek yeni fırsatlar karşınıza çıkacak ve size özgürlük sağlayacak. Sonradan keşke diyebilirsiniz. Tek yapmanız
gereken cesaret gösterip uygulamaya geçmeniz. Buna siz karar vereceksiniz.
Bol şanslar.

Sezen Aksu

Ali Poyrazoğlu

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Yaratıcı fikirler doğuyor
Sibel Can

Orhan Gencebay

Tamamlanmış veya yarım kalmış bir şey üzerine nisan ortalarına kadar düşünmeniz gerekebilir. Bir sözleşme ya da anlaşmaya imza atarken tekrar
düşünün. İletişime açıksınız. Bu yaratıcı dönemi tehlikeye atabilecek ilişkiler ortaya çıkabilir. Dikkatli olun. Çevrenizdeki dostu düşmanı birbirinden
ayırmanın zamanıdır. Vaktinizi kaybettiren, sizi oyalayan kişi ve işlerden
uzak durun.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)
Yenileniyorsunuz
Harcamalarınızı dengeli yaparsanız zor bir dönemi rahatça atlatmış olacaksınız.
Enerjiniz yüksek seviyede. İlişkiniz üzerine düşünüp doğru karar vermeniz gerekebilir. Yeni fırsatlar, projeler karşınıza çıkacak. Özgürce kararlarınızı vermelisiniz. Bu yıl en kararsız burç başak. Yüreğinizin sesinizi dinleyin ve hayatınızda ne
eksikse onu yerine koyun. Deniz aşırı seyahatlere çıkabilir, yabancı ortaklı işler
yapabilirsiniz. Aşk ve para bu dönem sizin evinizde.
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Terazi Burcu (23 Eylül - 23 Ekim)
Kişisel kararlar zamanı
Hülya Avşar

Tarkan Tevetoğlu

Son zamanlarda verdiğiniz kararları uygulamada sıkıntı yaşıyorsunuz. Özellikle perhiz veya spor konusunda istikrarlı değilsiniz. Sevdiğinize sevginizi gösterirken cimri davranıyorsunuz. Bu konuda tartışmalar yaşanabilir. Biraz daha
özenli olun. Maddeden çok maneviyat daha önemlidir unutmayın. Sabahları
uyanır uyanmaz bir bardak su için. Böbreklerde ve midede rahatsızlık olabilir.
Alkolden uzak durun.

Akrep Burcu (24 ekim - 22 Kasım)
Biraz sabır
Aceleci tavırlarınız sizi ve başkalarını rahatsız ediyor. Ektiğiniz ekinin mutlaka
hasat zamanı gelecektir, bekleyin. Kısa sürede isteklerinize kavuşacaksınız. Evinizde huzur, sevgi, birlik ve beraberlik olacak. Keşke demekten vazgeçin. Bu tavrınız olabilecek güzel olayların da önünü tıkayabilir. Evliyseniz sürpriz bir tatile
çıkabilirsiniz. Boyun egzersizleri yapın. Kemiklerinize dikkat edin. Kalsiyum alın,
süt ve süt ürünlerini tüketin bu dönem.

Meltem Cumbul

Kemal Sunal

Yay Burcu (23 Kasım - 21 Aralık)
İletişimde yoğunluk
Azra Akın

Mehmet Ali Alabora

Sürekli telefon görüşmeleri ve konuşmalar yapıyorsunuz. İletişim açısından yoğun bir dönemdesiniz. Mayısa kadar olan bu dönemde karşınıza çıkanlar, yaşamınızda büyük değişiklik yaratabilir. Kendinizi güçlü ve umutlu hissedeceksiniz.
Borçlarınız varsa bitecek merak etmeyin. Yeni gelir kaynakları var. Kötü bir alışkanlığınız varsa bırakın. Sigara kullanıyorsanız özellikle ciğerlerde sıkıntı çıkabilir. Bahar geldi diye aldanmayın.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 20 Ocak)
Planlı ve düzenli bir çalışma
Gitgide başarıya daha çok yaklaşıyorsunuz. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeye devam edin. Aklınızı karıştıranlar olabilir. Ama siz onlara aldırmayın.
İçinizdeki sese kulak verin. Danışman ya da üsleriniz size destek verecek ve
farkındalığınız artacak. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu kişiler size iş konusunda ilham verecek. Sağlığınız gayet yerinde. Sevdiğiniz size bir sürpriz
yapabilir.

Seda Akman

Barış Manço

Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)
Yeni bir aşk
Candan Erçetin

Soner Arıca

Hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkan önceden tanıdığınız eski bir arkadaşınızla aranızda sıcak bir yakınlaşma olabilir. Bu ilişki ciddi bir yola girebilir.
Hayatınızda hiç olmadığınız kadar mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz.
Baharla birlikte yeni kararlar almanız mümkün. Ev değişikliği olabilir. İşinizde
çok başarılısınız. Yeni projelerle sizin kapınızı çalabilirler. Bu teklifler ileride büyük bir başarı için adım olabilir unutmayın.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)
Fazladan görev almayın
Başkalarına söylediklerinizle yaptıklarınız birbirini tutmuyor maalesef. Bazı insanları hayal kırıklığına uğratmanız mümkün. Biraz daha sakin ve sabırlı olun.
Gereksiz harcamalardan kaçının. İşlerinizde bir yükselme olacak. Yeni insanlarla
tanışabilir, yeni projeler üretebilirsiniz. Evinizi ya da iş yerinizi değiştirebilirsiniz.
Bu dönem içerisinde üstünüze düşeni yaparsanız fazlasıyla başarılı olacaksınız.
Birden çok iş yapmaya kalkışmayın.

Seray Sever

Nejat İşler
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DOMATES EK, TOPRAĞA ELİNİ SÜR
TATUTA; “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi,
Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası” Projesi
İş stresi hayat mücadelesi hepimizi yıpratıyor. İşe giderken bir yerlere kaçıp denizi
kumsalı, yeşili düşünüyoruz bazen. Ama
zaman lazım, para lazım, aklımız işteyken
ve onca yetişmesi gereken iş varken yapamıyoruz. Bir bakıyoruz ömür geçmiş başka telaşelere dalmışız.
Bir tüketme devresindeyiz hepimiz. Kimseyle bir şey paylaşamaz hale geldik. Getirdiler. Aynı işi yapan insanlar bile birbirinin
ekmeğine göz dikmiş durumda. Aynı platformda güzel işler yapmak yerine birbirini
baltalamaya çalışıyor. Ne yazık bir tavır.
Aynı iş yerinde sorunlar çıkıyor, insanlar
dedikodu yapıp birbirinin arkasından atıp
tutarken bir bakıyorsunuz yolda kol kola
yürüyor. Evet, hayat sürprizlerle dolu. Alışıyor insan zamanla. Fakat etrafta hayatın
bize sunduğu güzellikler var. Çok renkli
bir coğrafyada yakınan hayatlar yaşanıyor.
Oysa toprak tüm bunları alıp götürüyor.
Elinizi sürün, ayakkabılarınızı çıkarıp çıplak ayakla üzerinde yürüyün. Nasılda gevşiyor insan, sonra yaptıklarına kızıyor, ne
boş şeylermiş anlıyor.
Biraz “Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği”nden bahsetmek istiyorum. Tektipleşen tatil anlayışımıza farklı bir bakış
120 KONYA VİZYON • NİSAN/MAYIS 2010

açısı getiriyor. Kısa süreliğine de olsa çiftlikte bir yaşam sürmek, toprağa el sürmek,
tarlada çalışmak, domates ekmek gibi özlenen işleri yapıyorsunuz. Dernek tarafından
yürütülen TATUTA Projesi çerçevesinde tatilinizi Türkiye’nin değişik yerlerindeki köy

evlerinde, çiftliklere konuk olarak geçirebilme olanağı var. Bu tatil modelinde iki
çeşit alternatif var. TATUTA Projesine dahil
olan bu çiftliklerde “gönüllü” ya da “konuk”
olarak kabul ediliyorsunuz.
Siz de bu projeye katılın ve çiftliklerden
birine gidin. “TATUTA Projesi” deniz kenarı

yerine çiftlik yaşamını seçenleri doğayla iç
içe olmak isteyenleri bekliyor…
Projeye katılan ziyaretçiler, Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri rehberinden ya da projenin
internet sitesinden seçtikleri çiftliklerde
gönüllü çalışarak veya çiftliğe belli bir
katkı payı ödeyerek konuk oluyor. Sofrada yediği ürünlerin üretiminden bihaber
olanlar ekolojik çiftlik ziyaretleri ile tarıma ufak da olsa bir katkı sağlıyor. Hem
özledikleri toprak kokusuyla uyanıyor,
organik ürünlerle lezzetli kahvaltılar yapıyor, ahşap ev nasıl yapılır, toprak nasıl
ekilir, biçilir kısaca çiftçilerin yaşamını öğreniyor hem de ekolojik tarıma ve kırsal
kalkınmaya katkı sağlıyorlar.
Gönüllü olmayı tercih ederseniz herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ancak günlük
çiftlik işlerini koşulsuz olarak yapmak zorundasınız. Toprak çapalama, süt sağma,
erik toplama gibi işler bunlardan bazıları.
Konuksanız iş yapıp yapmamak size kalmış. Ama konaklama ve yemek için kişi
başı en az 25 YTL ödüyorsunuz.
KİMLER KATILABİLİR?
TATUTA'ya
Çiftliklerde çalışmak amacıyla, 20 yaşını bitirmiş herkes GÖNÜLLÜ,
Çiftliklerde tatil yapmak amacıyla her yaş
grubu ZİYARETÇİ,

Kendini geliştirmek, deneyimlerini arttırmak ya da
eğitimini tamamlamak amacıyla 18 yaşını bitirmiş
herkes STAJYER olarak katılabilir.
İşte proje dahilinde olan kişilerin fikir ve tecrübelerinden bazıları….
"Hayatımda bir değişiklik yapmak için bu çiftliğe geldim"
Uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye
döndüm ve İstanbul'da hiç arkadaşım olmadığı için çok sıkıldım. Bu organizasyonu duyunca
hayatımda bir değişiklik olur diye düşündüm. Bu
çiftlikten sonra iki ay da Çanakkale'deki bir çiftlikte gönüllü olarak çalışacağım. Gün içinde otları
temizliyorum, organik gübre kullanımını öğreniyorum, sebze ve meyve bakımı yapıyorum. Burada kafamı dinliyorum.
Haşim Atasi (Pazarlama uzmanı)

"Turşu kurmayı ve salça yapmayı öğrendim"
Afyon Başmakçı'daki Ersöz ailesi çiftliğine iki gün
konuk oldum. Tarlada çalışmadım ama ürün topladım. Sultan Ersöz'den turşu kurmayı ve salça
yapmayı öğrendim. Ekolojik ürünler hakkında bilgi
aldım. Bunların dışında farklı bir tatil de yapmış oldum. Birlikte Acıgöl'de piknik yaptık. Flamingoları
izledik. Tarihi yapıları gezdik. Yerel yaşamı orada
yaşayanlardan dinledim. Soframa gelen yemeğin
nasıl yetiştirildiğini görmek o insanlara daha çok
saygı duymama neden oldu. Bu tatil kent yaşamındaki farkındalığımı artırdı.
Oya Ayman (Gazeteci)

“Elma suyundan sirke yapmasını öğrendim”
Gönüllü çalışma ilk olarak bu çiftlikte başladı. İki yıl
içinde dokuz gönüllü ağırladım. Konuk kabul etmiyorum. Çünkü burası turistik yer değil, bir çiftlik.
İşçiye basit olduğu için komik gelecek ama ekolojik
tarım yapanlar için önemli olan işleri gönüllüler hiç
ses çıkarmadan yapıyor. Çapalama, otları toplama
gönüllülerin yaptığı işlerden. Gençler önceleri nasıl
trekkinge gidiyorsa artık ekolojik çiftliklerde enerji
harcamak istiyor. Ama meraktan gelen orta yaşlılar
da var. Günde bazen dört-beş saat bazen de daha
fazla çalışılıyor. Yemekleri gönüllülerle birlikte yapıyoruz. Onların deneyimlerinden yararlanmak çok
güzel. Mesela gıda mühendisi bir gönüllüden elma
suyundan sirke yapmasını öğrenmiştim.
Berin Ertürk
(TaTuTa projesine ilk katılan Jade Çiftliği'nin sahibi)

TATUTA projesine dahil olan çiftliklerin listesine;
http://www.bugday.org/tatuta/
adresinden ulaşabilirsiniz.
Siz de son nefesi vermeden önce ailenizle sevdiklerinizle bu güzel deneyimi paylaşın,beş yıldızlı oteller yerine ülkemizin güzel doğasında bir
çiftlikte yaşanan hayatları ve doğallığı görün.
Miray Tugce TEL
tugcemedyaf@hotmail.com
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ŞEHİR
REHBERİ
Resmi 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
Subay Orduevi
Askerlik Dairesi Başkanlığı
İl Jandarma Komutanlığı

351
351
251
350
235
235
251
350
327
323
351
322
235

11
88
82
92
46
46
02
13
02
88
75
29
90

18
30
38
93
00
00
50
13
52
28
45
96
10

Adliye Sarayı Santral
Emniyet Müdürlüğü
Cumhuriyet Başsavcısı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Bağ-kur İl Müdürlüğü
SSK Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
Koski Genel Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
Devlet Su İşleri
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Müftülük

351
237
351
353
236
322
351
238
351
233
353
322
350

31
64
31
30
07
27
18
55
34
27
40
74
61

Medaş
Konya Ticaret Odası
Ticaret Borsası
Mimarlar Odası
Muhasebeciler Odası
Lokantacılar Odası
Türk Standartları Enstitüsü
Müzeler Müdürlüğü
Mevlana Müzesi
Karatay Müzesi
İnce Minare Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Etnografya Müzesi

34
00
11
50
90
60
32
41
25
17
21
30
58

320
351
342
353
233
351
239
351
351
351
351
351
350

76
41
14
47
83
30
04
89
12
19
32
32
93

88
31
44
17
43
00
80
58
15
14
04
07
19

Önemli Telefonlar
Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu
Telefon Arıza
Ankesör Arıza

Data Arıza
Radyo Tv Arıza
Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

110
112
117
119
121
122

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici
Alo Rtük
Çevre Bilgi

124
125
133
135
153
154

155
156
163
175
178
181

Sağlık Danışma
Su Arıza
Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

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
S.Ü. Meram Tıp Fakültesi
S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi

235
323
235
263
251
351
223
241

45
67
42
11
52
16
60
50

Basın /Medya
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
238
350
236
236
323
238

Kargo
51 84
16 16
24 24
87 70
0 444
75 75
16 16
33 75
40 00
96 02
21 21
08 08
58 32

Çiçekçiler
Arelya Çiçekçilik
Buket Çiçekçilik
Kiraz Çiçekçilik
Ünsal Çiçekçilik
Noya Çiçekçilik
Şato Lale Çiçekçilik

235
237
352
351
234
321

S.Ü. Diş Fakültesi Eğt. Hast.
Başkent Üni. Araş. Hastanesi
Belediye Sağlık Hastanesi
Askeri Hava Hastanesi
Vakıf Hastanesi
Nakiboğlu Bilgi Hastanesi
Akademi Hospital
Özel Selçuklu Hastanesi

00
09
05
42
80
50
00
00

43
32
51
22
05
74

47
36
51
00
56
49

TNT
İnter Global Kargo
UPS
DHL
Express Kargo
Aras Kargo
MNG
Sürat Kargo
Aramex
FedEx
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12
06
54
20
42
72
88
50

Kızılay Hastanesi
Konya Hospital
Anıt Hastanesi
Aknet Göz Hastanesi
BSK Hastanesi
Derya Tıp Merkezi
Farabi Hastanesi
Fizikon

53
06
07
41
00
00
03
42

246
238
444
444
352
345
236
235
238
444

55
33
00
00
15
10
79
64
10
05

70
03
33
40
16
86
33
37
48
05

Beta Color
Burç Fotoğrafçılık
Çankaya Foto
Elit Color
Mert Stüdyo
Foto Moda
Salih Color
Sedef Fotoğrafçılık
Foto Ekrem
Foto Nazar 3

352
235
235
238
235
350
320
233
353
236

13
32
79
45
61
96
73
16
53
46

78
49
57
62
51
70
35
45
28
01

324
325
325
325
321
324
324
323
324

76
06
17
26
47
60
01
03
44

76
01
48
26
66
50
06
02
01

Kreşler
265
322
351
265
265
265
265
265
265

02
36
20
01
01
00
01
00
01

45
80
00
42
91
80
22
40
60

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

351
350
353
444
221
249
221
353

41
37
04
02
37
74
44
69

00
77
05
46
37
74
44
00

323
235
237
241
352
323
352
282
325
320
247
350
244

80
40
58
37
76
33
85
01
27
33
30
72
92

73
16
53
07
23
00
47
29
57
34
23
98
60

261
324
323
235
236
271

18
34
67
25
85
33

18
10
86
20
60
33

Restaurantlar

Fotoğraf Stüdyoları

Ulaşım
Otogar Santral
DDY
THY
Aksel Turizm
Has Turizm
Kontur Turizm
Konset Turizm
Metro Turizm
Özkaymak Turizm

223
257
236
321
444
353
353
235

Cemo Meram
Cemo Nalçacı
Kule Sini
Akkonak
Hacı Şükrü
Mado
Konak Konya Mutfağı
Dinekli Restaurant
Kösedağ Restaurant
Lina Restaurant
Livar Balık
Mithat Tirit Salonu
Sille Konak

Özel Okullar
Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Özel Diltaş
Ted Koleji

İNŞAAT DEKORASYON

www.konyavizyon.org

127

www.konyavizyon.org
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M1 Merkez A.V.M. (265 06 00)
Real Hipermarket
Praktiker
Mavijeans
Seden Triko
Adidas
Süvari
Dufy
Finansbank
U.S.Polo
Hatemoğlu
Kiğılı
Collezione
Journey
Tefal
Bosch
Kafkas Şekerleme
Sony
Centone
Kitapsan
L.C.W.
D'S Damat
Kukla Kebap
Özsüt
İkbal
Burger King
Pizza Daily
Hanımeli
Mudo
Ayakkabı Dünyası
Nokia
Panço
Electro World
Foto Burç
Turkcell
Avea
Horasan Kuyumculuk
Elit Bijuteri
Kuz Optik
Dry Center
Obje İç Giyim
Belgin Triko
Philips
İsmail Zaza Kuaför
Karaca
Cafe Alle
Teknosa
Express Kundura
Gizay Sağlık Ürünleri
Künefecim
Harribo
Koton
Willy Wonder's

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

10
02
32
23
34
18
18
19
32
19
11
11
37
12
12
11
19
12
12
11
33
02
28
25
27
22
23
41
12
05
39
36
17
05
11
10
14
10
10
12
10
21
10
36
05
25
23
10
10
23
47
33

00
65
42
55
33
70
78
87
06
80
45
28
76
72
87
21
71
34
14
61
17
07
85
32
20
21
52
37
00
15
12
12
53
15
11
95
11
71
65
52
50
56
92
17
00
25
79
30
45
75
90
53

KULESİTE A.V.M. (234 32 72)
Aba Piknik
Adese
Adese Kömür
Adidas
Adil Işık
Almula Turizm
Arçelik
Armağan Oyuncak
Assortie
Atlas Kuru Temizleme
Avşar Sinemaları
Ayakkabı Dünyası
Aylin Triko

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

10
93
93
10
80
23
60
36
08
38
28
87
32

01
94
94
60
02
41
20
73
84
68
72
00
34
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Bereket Şekercisi
Bernardo
Bimeks
Bisse
Bolulu Hasan Usta
Boyner
Burger King
Cam Mekan
Cafe's
Ceylan
Ciğerci Sait
Colin's
Collezione
Corner
Çocuk Eğlence
D&R
Dagi
Damat Tween
Daniel Hechter
Desa
Digitürk
Dufy
Enes Optik
Er Piliç
Euromoda
Evita
Faik Sönmez
Fix Silver
Ful Çiçekçilik
GNC
Hacıoğlu
Hotiç
İpekyol
İkbal
İttifak Altın
Javelin
Journey
Jumbo Store
Karacaoğlu
kemal Tanca
Kiddo
Kiğılı
Kip
Konset
Koton
Kayra
Kukla Kebap
Konya Mutfağı
Kulesini
Kuz Optik
Lale Döner
Laura Baresse
LCW
Levi's
Lostra Çilingir
LTB
Mavi Jeans
Mc Donald's
Network
Nike
Özsüt
Özün Baharat
Panço
Pırlanta
Penti World
Pierre Cardin
Pizza Pizza
Perlina
Rodi
Sabri Özel
Sarar

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

70 90
12 57
32 50
17 47
89 89
62 62
41 08
18 88
16 80
87 77
96 37
54 86
20 60
35 65
15 19
60 30
41 61
33 33
80 00
16 61
71 22
24 86
70 08
43 08
45 96
79 03
24 25
39 80
76 76
23 50
82 33
43 05
33 10
11 85
69 01
39 95
30 01
75 02
36 77
09 39
47 87
89 43
43 20
62 00
26 00
33 11
66 00
04 40
58 83
66 33
15 93
13 96
88 77
69 99
96 19
74 73
42 14
51 20
9470
32 83
22 62
46 33
24 44
54 74
24 95
87 54
57 58
02 99
33 27
72 42
47 17

Seden Triko
Serpil Düğme
Sevenhill
Soley
Sony
Sumak
Swatch
Şölen Pastanesi
Tefal
Tekin Acar
Tobacco Shop
Tiffany
Türk Telekom
Turkcell
Teknosa
Tergan
Vodafone
W
Willy Wonder's
Yıldız Terzi

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

64
86
88
51
57
92
66
09
81
46
16
36
15
62
88
32
20
77
42
81

40
91
58
12
57
01
33
01
27
51
62
23
05
92
99
81
42
89
68
57

TESCO KİPA (221 60 00)
Altınbaş
Assortie
Avea
Baki Dalyancı
Batik
Damla Dantel
DGN Ayakkabı & Çanta
Dolphin Kuru Temizleme
Avva
4x4 Barber Shop
Emo Optik
Elif Şifalı Bitkiler
Fix Silver
Flo
Fun Time
Gizay Sağlık Ürünleri
Gülaylar Altın
Hayal Dünyası Oyuncak
İmza
Kütahya Porselen
Murat Pastanesi
Paşa Döner
Centro Outlet
Perlina
Philips
Pizza Pizza
Metro Turizm
Ruba
Samsung
Sette Silver
Sürüm Şekerleme
Turkcell
Vestel
Adidas Factory Outlet
Willy Wonder's
Tara Kozmetik

247
257
247
247
247
247
247
257
257
257
247
257
257
247
247
257
247
257
247
257
247
247
247
247
247
247
247
247
257
257
257
247
257
247
247
247

54
16
92
18
09
95
05
06
04
03
54
12
02
49
60
00
13
07
79
09
87
10
10
68
68
19
70
22
16
17
07
97
06
57
73
17

81
68
92
05
16
08
66
80
63
83
47
17
04
29
88
61
77
32
30
57
25
80
61
50
50
39
78
92
96
02
00
17
48
56
93
11

13
40
21
21
50
18
37
99

32
43
11
57
80
08
67
92

Güzellik Merkezleri
Activa Güzellik
Derma Lazer
Maya Clup
Elif Güzellik
Hera Lazer
Soft Lazer
Dr. Rabia Güzellik
Neva Güzellik

350
353
238
353
350
350
350
322
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