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Ayşe Okutan

EDİTÖR'ÜN 
KALEMİNDEN

Büyük işlerin hayali ile yaşamak…
Evet, bu organizasyon ilk başta bir hayaldi…  
Yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz? 
Ve başardık… 
Konya’nın ve Anadolu’nun ilk ve tek düğün festivali; Düğün Fest 
Sektördeki tüm yeniliklerin sergilendiği festivalimiz, evlilik hazırlığı 
yapan çiftlerimize tüm ihtiyaçlarını temin edebileceği muhteşem bir 
organizasyon gerçekleştirdi. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festi-
valde sektördeki tüm firmaların bir arada bulunması evlenecek olan 
çiftlerimize birçok alternatifi değerlendirme şansı vermiştir.
Muhteşem Defile…
Konya’nın Vizyonu değişiyor sloganıyla çıktığımız bu yolda bu sözü bo-
şuna söylemediğimiz bir kez daha ortaya çıktı. Festivalin son gününde 
profesyonel mankenler eşliğinde gelinlik, abiye ve altın defilesi gerçek-
leştirdik.  Mevlüt Acaroğlu’nun keyifli sunumuyla gerçekleşen defile 
halkımız tarafından da büyük bir ilgi gördü. Dergimizde de geniş yer 
verdiğimiz bu büyük organizasyon önümüzde ki yıllarda da geleneksel 
hale dönüştürmek istiyoruz. Bir yandan organizasyonu düzenlerken di-
ğer taraftan da Vizyon dergisinin yeni sayısı için hazırlandık. 20. sayımız-
da pek çok konuya yer verdik. Bunlar içerisinde beni en çok heyecanlan-
dıran, “Dersimiz Konya” ve “Kültür Elçileri” projeleri… 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şerafettin Turan yeni görevine bu 
iki önemli proje ile başladı. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşi-
de Konya’yı hak ettiği yere getirmek için bu projelerin bir an önce 
hayata geçirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyince bir 
Sanat Tarihçisi olarak heyecanlanmamak elde değildi…
Konya bu ay çok renkli görüntülere ev sahipliği yapacak. TRT Uluslararası 
23 Nisan Çocuk Şenliği Konya da olması sebebiyle 42 ülkeden gelen ço-
cuklarımız hoşgörü diyarında bir araya gelecekler. Yine bu ay gerçekleşe-
cek olan Tiyatro Festivali…  Dünyanın her yerinde Türkçe Tiyatro yapan 
ülkelere 5. kez diyoruz ki “Bin Nefes Bir Ses”.

Dolu dolu bir sayıyı daha çıkarmanın haklı gururuyla şu an karşınızdayız...
AŞK’LA KALIN…

DÜĞÜN FEST KONYA’NIN İLK 
VE TEK DÜĞÜN FESTİVALİ

ayse.okutan@konyavizyon.orgKONYAVİZYON • MART 2012 • SAYI: 20
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KISA HABERLER

İKBAL GÜRPINAR “AŞK’LA” DÖNÜYOR 
İkbal Gürpınar Medya F Group Yönetim Kuru-
lu Başkanı Volkan Çakır’a Kanal 7 binasında 
şiir kasetini anlattı.
Gönül telini titreten şiirlerin yorumcusu İkbal Gürpınar, nihayet 
suskunluğunu mart ayında çıkardığı Aşk’la albümü ile son ve-
riyor. Müzik yönetmenliğini Turgay Yılmaz’ın yaptığı şiir albü-
münde aşkın her halini anlatan İkbal Gürpınar, “Bugünden tezi 
yok AŞK’ la güzelleştirelim dünyayı” diyor. Cengiz Numanoğlu, 
Mehmet Çetin, Esra Elönü gibi usta kalemlerden dökülen sa-
tırlar, ilahi aşkla, anne baba aşkıyla, vatan aşkıyla kalplerde yerini 
bulacak. Cennet Serçeleri ile deprem şehitlerini de unutmayan 
Gürpınar “Ve büyüdüler bir gece içinde, diri diri gömüldüler 
rüyalarının içine” diyerek hüznümüzü tazeleyecek. Beste ve yo-
rumlarıyla Orhan Çakmak ve Murat Necipoğlu albüme renk 
katmıştır. AŞK’LA albümü ile AŞK yeniden kalplerde coşacak...

EL EMEĞİ, GÖZ NURLARINI SERGİLEDİLER 
Konya’nın Beyşehir ilçesin-
de Mevlana Kalkınma Ajansı 
(MEVKA) tarafından destek-
lenen “Beyşehir ilçesindeki 
16 - 25 yaş arasındaki genç 
kızların ev tekstili eğitimi ve 
ailelerinin aile içi (iletişim 
konusunda) eğitilmesi” adlı 
projelerin tamamlanmasının 
ardından kurs sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Kurs sergisi tarihi bedestende açılırken, programda bir konuşma yapan Bey-
şehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Proje Koordinatörü Ahmet Gündüz, 
MEVKA’nın desteklediği eğitim projeleri kapsamında Beyşehir merkezde 2, 
Bayavşar ve Sadıkhacı beldelerinde ise 1’er olmak üzere toplam 4 kursun açıldı-
ğını söyledi. Bu kurslara katılan 76 kursiyerden 64’ünün başarı göstererek belge 
almaya hak kazandığını dile getiren Gündüz, “Atalarımızın bir sözü vardır; ‘sanat 
altın bileziktir’ diye. İşte burada 64 genç kızımız bugün itibariyle altın bileziklerini 
kollarına taktı. Şu anda 64 kızımız iş yapmaya hazır birer ustadır. Beyşehir’deki 
tekstil fabrikalarında bu kızlarımıza istihdam konusunda öncelik verilmesi halinde 
ben şahsen kendilerinin oldukça verimli eleman olacaklarına inanıyorum” dedi.

KARATAY İŞ MERKEZİ’NDE İNŞAAT 
ÇALIŞMASI BAŞLADI  
Konya’nın merkez Kara-
tay İlçe Belediyesi tarafın-
dan yaptırılacak Karatay İş 
Merkezi’nin inşaat çalışması-
na başlandı. 
Melike Hatun Çarşısı yanında yapı-
mına başlanan ve Selçuklu mimari-
siyle projelendirilen iş merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Amacımız ilçe halkına modern ve teknolojik 
araçlarla donatılmış ekiplerle kaliteli ve verimli hizmet etme yarışıdır. 2012 yılı içe-
risinde tamamlamayı hedeflediğimiz Karatay İş Merkezi 4 bin metrekarelik toplam 
alanı ile 3 kat olarak planlandı. İlk iki katı iş merkezi, son katı ise 600 kişilik bir 
toplantı salonu olarak yapılacak iş merkezimiz yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal 
olacak. Özellikle toplantı salonu ihtiyacının gün geçtikçe arttığı günümüzde 600 ki-
şilik bir toplantı salonunun şehir merkezine yapılması önemli bir eksikliği giderecek. 
Karatay İş Merkezi sosyal amaçlı olarak bölgeye çok şeyler kazandıracak” dedi.

KONYA’DA AZERİ UZMANLARA KURS VERİLDİ  
Konya Yazma Eserler Böl-
ge Müdürlüğünde ‘’Dijital-
leştirme ve Arşivleme’’ ile 
‘’Klasik ve Dijital Katalog 
Kullanımı’’ konularında eği-
tim verilen Azerbaycan Milli 
İlimler Akademisi Muham-
med Fuzuli Enstitüsü’nden 
4 uzman eğitim görmek için 
Konya’ya geldiler.

15 günlük kurs süresince Azerbaycan’dan gelen uzmanlar Konya’yı yakından 
tanıma imkanı buldu. Her biri ile yaptığımız söyleşide, Konya’yı ve Konya in-
sanını çok sevdiklerini sıkça dile getirdiler. 

ÇANAKKALE CANLANDIRMALARI 
İLGİYLE İZLENİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Kayalıpark’a kurulan dekorda gerçekleştirilen 
Çanakkale Canlandırmaları büyük ilgi görüyor. 
Çanakkale’de ecdadın ortaya koyduğu azim ve kararlılığın 
anlatıldığı programı Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Gar-
nizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Özkaya ve vatandaş-
larla birlikte izleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitleri 
rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Başkan Akyürek, 
“Amacımız gençlerimizin ve insanımızın tarihimizi, bizi biz 
yapan değerleri, milli duyguları fark etmelerini, hatırlamaları-
nı sağlamak. Kayalıpark’ta Çanakkale Savaşı’nı canlandıran 
çalışma çok güzel oldu. Buradaki temsil bir ilki oluşturdu. Tüm 
hemşehrilerimizi şimdiye kadar 35 bin kişinin izlediği canlan-
dırmaları izlemeye davet ediyorum” dedi. 
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 
PROF. DR. TORLAK ATANDI 

KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne daha önce Es-
kişehir Osmangazi Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanlığı’nı yürüten 
Prof. Dr. Ömer Torlak atandı. 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Torlak yaptığı açıkla-
mada, “Üniversitemizin huzurlu, kaliteli 

ve özgür bir bilim yuvası olması yolunda yapılması gereken her şeyi samimiyetle ve ka-
rarlılıkla yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İstikrarlı ve güven veren yöne-
tim anlayışıyla mensubu olmaktan gurur duyduğum KTO Karatay Üniversitesi’nde 
gerçek bir üniversite ortamını hep birlikte inşa edeceğimize ve hem Konya’ya, hem 
de ülkemize yakışan bir üniversite olacağımıza inanıyorum” dedi. KTO Karatay 
Üniversitesi’nin rektörü olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu da ifade eden 
Rektör Torlak, üniversitenin Mevlana diyarı Konya’nın bir üniversitesi olduğunu 
ve üniversiteyi hep birlikte yükselteceklerini kaydetti.

KONTUR TURİZM’E 15 ADET 
MERCEDES-BENZ TRAVEGO 15!
Konya’nın ve bölgenin önde gelen yolcu taşıma 
firmalarından Kontur Turizm Filosunu’nu 15 adet 
Travego 15 SHD 
ile güçlendirdi. 
Gerçekleşen tesli-
mat töreninde, Bay-
raktarlar Merkon 
A.Ş Genel Müdürü 
Ali Akbaş; “Kontur 
Turizm ile çalışmak-
tan övünç duyuyoruz. 
Bu işbirliği ile yakaladığımız ivmeyi inşallah önümüzdeki yıl-
larda sürdüreceğiz’’ dedi. Kontur Turizm firma sahibi Barbaros 
Karakuş ise ‘’ Bayraktarlar ile geçmişten bu yana iyi ilişkilerimiz 
var ve 2012 yılı içerisinde de bu şekilde oldu, temennimiz sektörü-
müzün canlılığını koruyarak bu şekilde devam etmesidir.’’ dedi. 
Teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk A.Ş. adına Burak 
Batumlu ve Bülent Tekiner, Bayraktarlar Merkon A.Ş.adına 
Genel Müdür Ali Akbaş, Satış Müdürü Lütfi Özbaygın, Oto-
büs Satış Danışmanı Yusuf Bayraktar ve diğer şirket çalışan-
ları, Kontur Turizm firma sahibi Barbaros Karakuş, Genel 
Müdür Ertuğrul Sarıhan ve firma şoförleri hazır bulundu.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
HORANTA MANGAL’DAYDI
28 Mart 2012’de Dedeman Otel’de sevenleriyle 
buluşan Hüsnü Şenlendirici müzik ziyafetiyle 
büyük ilgi topladı.
Konya’ya gelen Hüsnü Şenlendirici Horanta Mangal’da man-
gal keyfini ekibiyle doyasıya yaşadı. Ünlü sanatçı vereceği 
konser öncesi Horanta Mangal’da sevenleriyle buluşup moral 
depoladı. Konya’yı çok sevdiğini belirten sanatçı Konya’da 
daha çok konser vermek istediğini belirtti. Muhteşem bir 
konser veren sanatçı Konya halkının büyük beğenisini top-
ladı. Bu konseri en kısa zamanda yenilemek istediğini dile 
getiren sanatçı uzun süre alkışlandı. Loca Organizasyon ta-
rafından Dedeman Otel’de gerçekleştirilen konser uzun süre 
hafızalarda kalacak kalitedeydi.

TORKU ŞEKERSPOR’A GÜMÜŞ MADALYA 
Konya Torku Şekerspor Bisiklet 
Takımı, Dünya Bisiklet Birliği 
tarafından UCI 2.2 klasmanın-
da Hırvatistan’da düzenlenen 
“Istrian Spring Trophy” turuna 
katıldı gümüş madalya kazandı.
Konya Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, 
48. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’na hazırlanıyor. Takım, hazırlıklar 
çerçevesinde 15-18 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’ın Istria bölgesinde Dün-
ya Bisiklet Birliği tarafından UCI 2.2 klasmanında düzenlenen “Istrian Spring 
Trophy” turuna katıldı ve 3. etapta bir gümüş madalya kazandı. Istrian Spring 
Trophy turunun Vrsar - Motovun arasında geçilen 157 kilometrelik çok zorlu 
3. etabında ise Konya Torku Şekerspor Bisiklet Takımı’ndan Volodymyr Bileka, 
birinci ile aynı zamanda gelerek ikinci oldu. Ayrıca takımın bir diğer sporcusu 
Ivailo Gabrovski de gösterdiği başarılı performans ile turun önemli formaların-
dan olan “En iyi tırmanışçı” ve “En iyi sprinter” formasını giymeye hak kazandı. 

TÜRKİYE’NİN İLK VISCO YATAK ÜRETİCİSİ 
VISCO LOVE KONYA ŞUBESİ AÇILDI 

Rauf Denktaş caddesi Hilal Sitesi 
Altında açıldı.
Özel olarak formülize edilen uzay tekno-
lojisi Visco Elastic malzemeden üretilen 
VISCO LOVE basınç azaltıcı ve hafıza 
özelliğine sahip bir üründür. Yataklarımız 
vücudunuz ile temas ettiği anda içeriğin-
deki hafıza hücreleri sayesinde ısı ve ağır-

lığa bağlı olarak hareket etmeye başlar, bu hareket yatak vücudumuzun şeklini 
alana kadar devam eder. Ürünlerimizin imalatında kullanılan Visco Elastic 
malzeme açık hücreli ve akıllı bir malzemedir. VISCO LOVE uyku esnasında 
omurganızın doğru bir çizgide kalmasına, uyku esnasındaki istem dışı hareket-
lerinizin önemli ölçüde azalmasına ve yatağın vücuda uyguladığı basıncı en aza 
indirerek, kan dolaşımınızın düzenlenmesine yardımcı olur.
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KONYA’NIN EN YAŞLI KADINI 
106 YAŞINDA VEFAT ETTİ 
Konya’nın en yaşlı kadını Arziye Gü-
müş 106 yaşında hayatını kaybetti.
Seydişehir ilçesi Seyit Harun Mahallesi’nde yaşa-
yan 106 yaşındaki Arziye Gümüş hayatını kaybetti. 
Gümüş 1976 yılında 65 yaşında olan eşi Mehmet 
Gümüş ile çeşitli tarihlerde 2 oğlunu, 1 kızını, 1 da-
madını ve 1 torununu kaybetti. Yaşadığı eş ve evlat 
acılarına rağmen ayakta kalmayı başaran Konya’nın 
en yaşlı kadını, gelini Saniye Gümüş ile birlikte ya-
şıyordu. Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar nedeniyle 
tedavi gören yaşlı kadın evinde vefat etti. Seyitharun 
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Arzi-
ye Gümüş dün Akyol mezarlığında toprağa verildi.

KARATAY’A YÜZME HAVUZU
Konya’nın Karatay ilçe Belediyesi ta-
rafından ilçeye ikinci bir yüzme havu-
zu kompleksi kazandırılıyor. 
Akabe Mahallesi’ne yaptırılacak ve 8 bin 700 met-
rekare alan üzerine kurulacak olan tesis hakkında 
bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, yapılan talepler doğrultusunda ilçede eksikliği 
hissedilen yüzme havuzu kompleksinin ikincisini 
Akabe mahallesi Alaaddin Kap caddesi üzerinde 
KTO-Karatay Üniversitesi bitişiğine yapılacağını 
belirterek, ”2012 yılı içerisinde temeli atılarak inşasına 
başlanacak olan yüzme havuzu, 2013 yılı içerisinde bi-
tirilerek hizmet vermeye başlayacak. Konum olarak ad-
liye binası ile yeni yapılacak hastane alanı ve bitişiğinde 
KTO-Karatay Üniversitesi’nin bulunduğu yeni bir mer-
kez haline gelen bu bölgede böyle bir komplekse ihtiyaç 
olacağı kanaatine vardık. Takriben 6 milyon liraya mal 
olacak yüzme havuzu en kısa sürede tamamlanacak ve 
halkımızın hizmetine sunulacak” dedi.

KONYA’DA İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE 
MEHMET AKİF’İ ANMA ETKİNLİĞİ
Konya’da İstiklal Marşı’nın Ka-
bulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü etkinliği düzenlendi.
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled 
Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kon-
ya Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Fatih Yılmaz, pro-
tokol mensupları ve çok sayıda davetli ka-
tıldı. Selçuklu Erbil Koru Anadolu Lisesi 
Edebiyat Öğretmeni Durmuş Ali Tunç’un günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının 
ardından İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla dü-
zenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol mensupları tarafından verildi. 
Konya Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Cemre Çolak da, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere 
okuyarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlikte, Erbil Koru Anadolu Lisesi öğren-
cileri Ya İstiklal Ya Ölüm ve İstiklal Marşı’nın yazılış oratoryosu ile sona erdi.

KONYA’DA TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR 
Konya’da, Devlet Tiyatroları tarafın-
dan bu yıl beşincisi düzenlenecek, ‘Bin 
Nefes Bir Ses’ Türkçe Tiyatro Yapan 
Ülkeler Festivali 14 Nisan’da başlıyor. 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Devlet 
Tiyatrosu Müdürü Tomris Çetinel ile birlikte tiyat-
ro sahnesinde düzenlenen basın toplantısında fes-
tival hakkında bilgi verdi. Bu yıl 5’incisi düzenlene-

cek festivalde katılımcılara Mevlana’nın hoşgörü ilkesinin yansıtılacağını ifade eden Doğan, 
öte yandan Türkçe’nin çeşitli lehçeleriyle tiyatro severlerle buluşacağını söyledi. Doğan, 
Konya’da kültürel etkinliklerin sayısının oldukça fazla olduğuna değinerek, düzenlenen her 
sanat etkinliğinin Konya’nın değerlerini dünyaya tanıtmak için bir fırsat niteliğinde olduğu-
nu vurguladı. Doğan “Festivalin, Mevlana’nın 72 millet kendi sırrını bizden dinler. Biz tek 
perde ile yüzlerce ses çıkartan bir ney gibiyiz’’ sözüyle örtüştüğünü açıkladı.

ONUN YAŞAM SAVAŞI 27 HAFTALIKKEN BAŞLADI
Dünya’ya gözlerini açtığında daha 
860 gramdı. Onun yaşam savaşı 27. 
haftasında başladı. 35 günlükken 
Özel Konya Farabi Hastanesi’nde 
gördüğü tedavi sonucu 1360 grama 
ulaştı. Hayati tehlikesini büyük ölçü-
de atlatan Elif Nur Bebek, küvezinde 
taburcu olmayı bekliyor.
Bebeklerinin 3. çocukları olduğunu söyleyen baba Salim Karagülle (37), “İlk çocuğumuz-
da pramatüre doğmuştu. Ancak onun doğumu son çocuğum kadar sıkıntılı bir süreç değildi. 
Doğumu Özel Konya Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suna 
Soydemir gerçekleştirdi. Doğumdan sonra hayati tehlikesinin olacağını biliyorduk. Yenidoğan 
Yoğun Bakım Servisi’ne alındı. 35 gündür de kızımı camların arasından görüyordum. Kucağı-
ma alıp sevememiştim” dedi. Yoğun Bakım sürecinde çok zor günler yaşadıklarını anlatan 
anne Selma Karagülle (35), “Telefonuma her gelen yabancı numarayı hastaneden ‘kötü bir 
haber gelmez inşallah’ endişesiyle açıyordum. Ancak yaşayacağı ümidini hiç kaybetmedim. 
Bugün hayati tehlikenin büyük ölçüde atlatıldığı haberini alınca dünyalar benim oldu. İnşal-
lah bundan sonra böyle büyük rahatsızlıklar yaşamaz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Op. Dr. Suna Soydemir, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ali Rıza Çiçekli, hemşireler ve tüm çalı-
şanlara gösterdikleri ilgiden çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
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KONYASPOR’A 
DESTEK YEMEĞİ 
Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi tarafından Konyaspor’a 
destek yemeği verildi.
Bank Asya 1. Lig takımlarından Konyaspor’a 
MÜSİAD Konya Şubesi destek yemeği ver-
di. MÜSİAD Konya Şubesi toplantı salonun-
daki yemekte konuşan şube başkanı Aslan 
Korkmaz, Konyaspor’un başarılı sonuçlar 
alarak Süper Lig yolunda ilerlediğini söyledi. 
Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcu-
ların başarıya inanarak bir araya gelmesinin 
önemli olduğunu belirten Korkmaz, “Küçük 
bütçelerle başarılı olunabileceğini herkese göster-
miş oldunuz. Son maçta alınan skorun bir yol 
kazası olduğuna inanıyoruz. MÜSİAD olarak 
Konyaspor’un her zaman yanında olduğumu-
zun bilinmesi gerekir. Bizler sizlere inanıyoruz. 
Başarılarınızın devamını dilerim” dedi. Kon-
yaspor Başkanı Ahmet Şan, MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Aslan Korkmaz’a futbolcula-
rın imzaladığı Konyaspor forması hediye etti.

MERAM’DA KÜLTÜR 
GEZİLERİ BAŞLADI 
Konya’nın merkez Meram İlçe 
Belediyesi tarafından ilköğretim 
öğrencilerine yönelik organize 
edilen kültür gezileri başladı. 
30 Nisan’a kadar sürecek gezilere 21 okul-
dan yaklaşık 800 öğrenci katılacak. Kültür 
gezileri hakkında açıklama yapan Meram 
Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, “İlköğ-
retim 6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 
olarak düzenlediğimiz kültür gezilerimiz 
başladı. Amacımız Konya’nın tarihi ve kül-
türel değerlerini öğrencilerimize tanıtmak ve 
kentlilik bilinci oluşturmaktır.” dedi. Başkan 
Kalaycı, geziden önce Karaaslan Aybah-
çe Mahallesi Ahmet Haşhaş İlköğretim 
Okulu 8. sınıf öğrencileriyle sohbet etti. 
Okul müdürü Mustafa Bayrakçı, düzen-
lenen kültür gezilerinden dolayı Başkan 
Kalaycı’ya teşekkür etti. Okulun 8. sınıf 
öğrencilerinden oluşan 44 kişilik grup, 
Çatalhöyük ve Arkeoloji Müzesi’ni gezdi, 
panoramik şehir turu ile gezi tamamlandı.

KONYA TARIM 
FUARI AÇILDI
Konya’da 10. Uluslararası Tarım, 
Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fu-
arı, törenle ziyarete açıldı.
Uluslararası fuar alanında gerçekleşen törende 
konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
tarımın stratejik önemine değinerek, “Her şeyi 
erteleyebilirsiniz ancak bir şeyi ihmal edemezsi-
niz. O da evlatlarınıza nesillerinize yedireceğiniz 
gıdadır. Bugün Somali’deki kardeşlerimiz gıdasız-
lıktan ızdırap çekmektedir. Bir milletin başının dik 
ve itibar sahibi olması için kendi nesillerini en iyi 
şekilde gıda ile beslemesi gerekmektedir. Eğer biz 
de herhangi bir şekilde başka milletlere muhtaç 
olsaydık hiçbir yerde başımız dik dolaşamazdık. 
Ülkemiz geliştikçe tarımda 7. sıradan inşallah 
çok kısa sürede 5, sonra 4. sıraya yükselecek. 2023 
hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına 
girmek. Tarımda zaten ilk 10’a girdik. Bizim be-
reketli topraklarımız, köklü bir geleneğimiz ve ça-
lışkan insanlarımız var. Burada Konya’nın tarım 
sektöründe oynadığı rolü hepimiz takdir ederiz” 
değerlendirmesinde bulundu. 
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ANTİK TİYATRODA KAZI 
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR 
Konya’nın Seydişehir ilçesi Bostande-
re Beldesinde bulunan antik tiyatroda 
kazı çalışmaları başlıyor.
Çalışmalar için İş - Kur tarafından 5 işçi görevlen-
dirildi. 1968 yılında ilk kalıntıları bulunan Vasada 
Antik Tiyatrosu’nun bu yılki kazı çalışmaları Nisan 
ayında başlayacak. 4 aylık mevsimlik çalışması için 
İş-Kur tarafından 5 işçi görevlendirildiğini belirten 
Bostandere Belediye Başkanı Turan Koyuncu, “Bu-
rası Hititler zamanından kalma 10 bin kişinin yaşadı-
ğı bir antik kentmiş. Şuanda da görüldüğü üzere çok 
güvenlikli ve kapsamlı bir antik tiyatroymuş. Ama ne 
yazık ki, giriş duvarlarına yapılmış çoğu işlemeli taşlar 
çalınmış. İş-Kur en azından buradaki kazı çalışmaları 
için en az 10 kişi görevlendirmesi gerekirdi. Çünkü ne 
kadar erken bu kenti toprak yüzüne çıkarırsak o ka-
dar çabuk burayı turizme kazandırmış oluruz. Yetkili-
lerden yardımlarını bekliyoruz” dedi.

SELÇUKLU’DA KÜTÜPHANE 
HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Beledi-
yesi, “Selçuklu’yu Okutuyoruz” projesi 
kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. 
48. Kütüphane Haftası nedeniyle Selçuklu Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yazma Eserler 
Kütüphanesi Müdürü Bekir Coşkun, Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu, ilköğretim okulu öğretmenleri, öğrenciler 
ve veliler katıldı. Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Bele-
diyemiz tarafından ilçemize kazandırılan 7 kütüphane-
mizde 64 bin kitapla 20 bin üyemiz bulunmaktadır. Ay-
rıca kütüphanelerimizde internet erişimi ücretsiz olarak 
sağlanmaktadır. Anne babalar da çocukları ile birlikte 
kitap okur, birlikte daha çok zaman geçirirse çocuklara en 
iyi şekilde örnek olur. ” dedi.

KONYA’DA AŞIKLAR BAYRAMI AŞIK EDEBİYATI 
SEMPOZYUMU İLE BAŞLADI 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen Aşıklar Bayramı 
kapsamında “1966’dan günümüze 
Konya Aşıklar Bayramı ve Aşık 
Edebiyatı Sempozyumu” yapılıyor. 
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merke-
zi Sultan Veled Salonu’ndaki törene Vali Vekili 
Bekir Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, Karaman 
Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ali Murat Sünbül, Konya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Feyzi 
Halıcı, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu, akademis-
yenler, kültür-sanat insanları, halk aşıkları katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan 
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, gerçekleştirilecek sempozyumun birbirini tamamlayan 4 
başlıktan oluştuğunu belirterek, şehirlerine ve milli kültürlerine sahip çıkan kültür-sa-
nat insanlarını her zaman bu tür programlarla anacaklarını söyledi.

KONYA’NIN 2 BİN YILLIK MERKEZİ YENİLENİYOR 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 
2 bin yıllık merkezi tarihi Bedesten 
Çarşısı’nda yenileme çalışması başlatıyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Mevlana Kültür Vadisi Projesi’nin kalbini oluşturan 
Bedesten Sağlıklaştırma Projesi’ni düzenlediği basın 
toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Beledi-
yesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda 
düzenlenen toplantıda projeyi anlatan Başkan Akyürek, 
bölgedeki iş yerlerinin yenilenirken Konya tarihinin de 
canlanacağını söyledi. Şehrin 2 bin yıllık merkezinin 
yenileneceğini, bu proje ile Konya’nın yeniden tarihi ile 

buluşacağını kaydeden Akyürek, “Konya’da son dönemde birçok hizmet yapıldı. Şehir gelişti, 
güzelleşti, modernleşti, Türkiye’ye örnek oldu ama tarihi kent merkezi arzu ettiğimiz şekilde bir 
yenilenmeye tabi olmadı. Şimdi, Akçeşme’de başladığımız yenilenme çalışması yeni bir sürece giri-
yor. Konya ticaretinin kalbi olan Bedesten Çarşısı yeniden eski önemine kavuşuyor” dedi. 

20. YILINDA HOCALI KATLİAMI KONFERANSI
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si Mezunları Derneği, Hilal Eğitim 
Vakfı ve İdealist Hukukçular Derneği 
tarafından “20. Yılında Hocalı Katli-
amı” konulu konferans düzenlendi.
Konya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda 
düzenlenen konferansa konuşmacı olarak 
Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva ka-
tıldı. Büyük ilgi gören konferansta konuşan 
Azerbaycan Milletvekili Paşayeva, 15 gündür Türkiye’nin çeşitli yerlerinde program-
lara katıldığını belirterek, “Büyük devletler kuran büyük bir milletiz. Evet büyük milletiz 
ama böyle söylemekle görevimizi yapmış olmuyoruz. Acılarımız da, milletimize yapılan 
katliamlar da çoktur. Biz bu acılarımızı kendi neslimize de öğretmedik, başkalarına da 
bunu anlatamadık. Tarih yazmak ne kadar önemliyse, tarihi öğrenmek ve öğretmek de o ka-
dar önemlidir. Milli meselelerde her birimizin yapacağı işler vardır. Sizler buralarda büyük 
grup ve organizasyonlarda tarihimizle ilgili konuları yazıp, dilde fikirde ve işte birlik olmaya 
gayret etmelisiniz. Çünkü milli meselelerde herkesin yapacağı işler vardır” dedi.
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KONYA’DAN ANADOLU 
EZGİLERİ YANKILANDI 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Şehir Konserleri kapsamında 
düzenlediği Anadolu Ezgileri 
programı ilgiyle izlendi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda 
düzenlenen programda, önde gelen keman 
virtüözlerinden Cihat Aşkın ile başarılı gi-
tar sanatçısı ve besteci Mesut Özgen sahne 
aldı. Sarı Gelin, Haydar gibi sevilen türkü-
ler ile Moldovya-Türk Potborisi, Selma’nın 
Tılsımı, Okyanus’ta Bir Dalga, Milonga 
gibi eserleri de icra eden sanatçılar, konser 
sonunda salondan büyük alkış aldı. Sanat-
çılara çiçek ve Mesnevi takdim ederek te-
şekkür eden Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik 
Ötegen, sanatçıların doğu ile batı sentezini 
bir araya getirdiğini ifade etti. Ötegen, be-
lediye olarak fiziki ve sosyal hizmetlerin ya-
nında kültür alanında da en güzel çalışma-
ları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

KONYA İLK ORGAN NAKİL 
ÜNİTESİ’NE KAVUŞTU 
Konya Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi bünyesinde 
kurulan Konya’nın ilk Organ 
Nakil Ünitesi hizmete açıldı.
Ünitenin açılış törenine Konya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, öğretim 
üyeleri ile hastane personeli katıldı. Açılış 
öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, “Biz üniversite hastaneleri olarak nor-
mal sağlık hizmetinden daha fazlasını vermek 
zorundayız. Kimsede olmayanı ve yapılama-
yanı biz yapmalıyız. Bu nedenle fakültemizde 
büyük eksikliği bulunan bu merkezi Konya’ya 
ve üniversitemize kazandırmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. 2002 yılından bu yana organ 
nakillerini hastanemizde gerçekleştirebiliyo-
ruz. Ancak böyle bir merkez olmadığı için bir 
çok hasta diğer illerdeki hastanelere gitmek 
zorunda kalıyordu. Bu merkezle birlikte artık 
Konya ve yakın çevresinde bulunan ve organ 
nakli olacak hastalarımız hastanemize gönül 
rahatlığıyla gelebilirler” dedi.

İLKHABAR DİYE GELEN 
LEYLEĞE BEYAZ SÜRPRİZ 
Leyleklerin bahar ve yaz döne-
minde yaşam alanı olarak seçtiği 
Konya’nın Beyşehir ilçesi, göç-
men konuklarını bu yıl erkenden 
ağırlamaya başladı. 
Beyşehir’e bağlı Adaköy ve Yeşildağ beldele-
rinde bulunan Leylekler Vadisi ve Leylekler 
Tepesine bu yıl yaşanan soğuk kış mevsimine 
rağmen günler öncesinden gelmeye başlayan 
leylekler, kar sürpriziyle karşılaşıyor. Beyşehir 
kent merkezinde bir binanın bacasına yuva 
yapan leylek, bugün sabah saatlerinde başla-
yan kar yağışı ile ilginç görüntüler sergiledi. 
Leylek, çevreyi beyaza büründüren kar yağışı-
nı şaşkınlık içerisinde izlerken, uzun süre yu-
vasından kalkamadı. Leyleğin bulunduğu bi-
nadan tüten baca dumanı ile birlikte leyleğin 
görüntüsü ortaya ilginç bir manzara çıkardı. 
Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı, bu yıl 
Beyşehir bölgesine leyleklerin erken geldiğini 
belirterek, kar altında kalan leyleği makam 
odasından izleme şansı bulduğunu belirtti.
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YENİ NASREDDİN HOCA DENİZ ORAL 
53’ncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Akşe-
hir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde 
temsili Nasreddin Hoca’yı sinema ve tiyatro sa-
natçısı Deniz Oral canlandıracak. 
Akşehir Belediyesi ile Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, 
bu güne kadar Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, 
Kadir Çöpdemir, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray, 
Rasim Öztekin gibi birçok ünlü ismin canlandırdığı temsili 
Nasreddin Hoca için ünlü sanatçı Deniz Oral’a teklif götürdü. 
Belediye Başkanı Oğul, bu yıl yapılacak anma ve mizah gün-
leri için hazırlıklara erken başladıklarını belirterek, “Hazırlık-
larımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yıl yine 5-10 Temmuz 
tarihleri arasında yapacağımız Nasreddin Hoca Anma ve Mizah 
Günleri, tiyatro ve mizah ağırlıklı olacak. Bu yılki temsili Nas-
reddin Hoca olarak da sanatçımız Deniz Oral’ı seçtik. Kendisine 
hayırlı olsun diyerek, başarılar diliyorum” dedi. 

SELÇUK’TA NEVRUZ COŞKUSU  
Baharın müjdesi olan nevruz, Selçuk Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün kültür ve sanat etkinlikleri çer-
çevesinde düzenlediği organizasyonla kutlandı.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Atatürk Anı-
tı önünde düzenlenen etkinliğe Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir 
Akgemci, Prof. Dr. Musa Özcan, fakülte dekanları, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikler Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımının konseriyle başladı. Konserin ardından Sel-
çuk Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğunun çeşitli yörelere 
ait sergiledikleri gösteri izleyenler tarafın büyük beğeni topladı. 
Geleneksel nevruz ateşinin yakılmasıyla eğlence doruğa çıktı. 
Baharın gelişini nevruz ateşinden atlayarak kutlayan akademis-
yenler ve öğrenciler oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

SELÇUKLU’DA MEHMET AKİF ERSOY 
ŞİİRLERLE ANILDI
Selçuklu İlçe Belediyesi ve Türki-
ye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 
milli şair Mehmet Akif Ersoy’u şi-
irlerle anma programı düzenledi. 
Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen programda 
şair Bedirhan Gökçe, orkestrası eşliğinde milli şair Mehmet Akif Ersoy’un ha-
yatını ve İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsünü anlattı. Türküler eşliğinde ünlü şa-
irin şiirlerini seslendiren Bedirhan Gökçe, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. 
İstiklal Marşı’nın nasıl yazıldığı ve mecliste kabul edildiği hakkında da bilgiler 
veren Bedirhan Gökçe, “O yıllarda milletvekili maaşı 8 altın iken İstiklal Marşı 
yarışmasının ödülü 500 altındı. Mehmet Akif’e teklif götürüldüğünde ordu ve millet 
için yazılan bir şiirden asla para alamayacağını belirterek geri çevirmişti. Şair ancak 
paranın vakfedilmesi karşılığında bu şiiri yazdı ve “Allah bu ülkeye bir daha İstiklal 
Marşları yazdırmasın” diyerek o yılların zorluğunu ve acısını bize aktardı” dedi.

FARABİ HASTANESİ’NDE MİNİK ELLER SERGİSİ
Özel Konya Farabi Hastanesi, 
kapılarını bu kez Bahçeşehir 
Koleji’nin öğrencilerine açtı. 
Öğrencilerin yapmış olduğu re-
simlerin hastane lobisinde ser-
gilenen 38 resim hasta ve ya-
kınlarının beğenisine sunuldu.
Seçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-

rahim Altay, Bahçeşehir Koleji kurucu müdürü Nurettin Ok, resim öğ-
retmeni Figen Çetin ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelasını kesen Özel 
Konya Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevat Özpınar, “Bu sergide, 
çocuklarımızın el becerilerini geliştirmelerinde onlara teşvik ve destek vermeyi 
amaçladık. Çocuklarımızın yapmış olduğu resimler, hastanemize gelen has-
ta ve yakınlarının dertlerini de bir nebze olsun unutmalarını sağlıyor” dedi. 
Resimleri tek tek inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergideki tüm çalışmaların beğendiğini söyle-
di. Karma teknikle yapılan resimler 1 hafta boyunca sergilenecek. 

SELÇUK’TA GÖKSEL BAKTAGİR KONSERİ
Ünlü bestekar ve kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Selçuk 
Üniversitesi’nde konser verdi. 
Selçuk Üniversitesi Dilek Saban-
cı Devlet Konservatuarı Büyük 
Sahnesi’nde gerçekleşen ‘Hayal Gibi 
Ezgiler’ konserine Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gök-
bel, Konya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdul-
lah Bayram, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özcan, 
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Dilek Zeren-
ler, Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi, öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve sanatseverler katıldı. Konserde müzikseverlere seslenen Göksel Bakta-
gir, “Her biri kendi alanında uzman bir ekiple bugün sizin karşınıza çıkıyoruz. 
Size sadece enstrümanlarla değil gönlümüzle geldik. Gönül yolculuğumuza bu 
gece sizleri de katmak istiyoruz. Bu kadar önemli bir şehirde değerli Konyalı-
larla buluşmak bizim için bir bayram sevinci gibi” dedi.
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RADYO ÜNİVERSİTE 
18 YAŞINDA  
S.Ü. İletişim Fakültesi bünyesindeki 
Radyo Üniversite’nin 18. kuruluş yıl-
dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.  
Radyo Üniversite’nin tanıtım filmiyle başla-
yan etkinlikler, Bay J, DJ Berat Tunç ve DJ Er-
kan Yavaş gibi ünlü isimlerin performansları 
ile tamamlandı. Radyo Üniversite çalışanla-
rını yeni yaşında Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, 
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şükrü Balcı ve 
Yrd. Doç. Dr. Kadir Canöz, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler de yalnız bırakmadı. Dekan 
Prof. Dr. Ahmet Kalender, “Derslerde verilen 
teorik bilginin yanında uygulama alanlarıyla 
öğrencilerimize önemli nitelikler kazandırıyo-
ruz. Radyo Üniversite ve Üniversite T.V. birçok 
öğretim üyesi ve öğrencinin emeğiyle kuruldu. 
Onlar da bu uygulama alanlarında kendilerini 
geliştirerek hayata bir adım önde başlıyorlar. 
Radyo Üniversite’nin 18. kuruluş yıldönümün-
de bizim heyecanımıza ortak olan Bay J başta 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HEM ŞAMPİYON, HEM 
MİLLİ SPORCU OLDU 
Konya İl Özel İdaresi Spor Kulü-
bü, Polonya’da yapılacak Avru-
pa Bilek Güreşi Şampiyonası’na 
iki sporcu birden gönderiyor. 
Türkiye Gençler, Büyükler ve Masterler Bilek 
Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda milli takı-
ma seçilen Işıl Metin’in ardından 16-17 Mart 
2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Be-
densel Engelli Bilek Güreşi seçmelerinde Tür-
kiye Şampiyonu olan Ömer Faruk Gönül de 
milli takıma çağrıldı. Türkiye Vücut Geliştir-
me Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun 
Polonya’nın Gdansk şehrinde yapılacak 22. 
Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’na katı-
lacak sporcuları seçtiği elemelerde Konya İl 
Özel İdaresi Spor Kulübü’nden iki sporcu 
Konya’yı temsil edecek. Elemelerde 60 ki-
loda yarışan Işıl Metin’in başarısı kulüpte 
sevinçle karşılanırken, bedensel engellilerde 
artı 60 kiloda yarışarak Türkiye Şampiyonu 
olan Ömer Faruk Gönül’ün milli takım kad-
rosuna alınması sevinci ikiye katladı.

TIP BAYRAMINDA 
“TIP HUKUKU PANELİ” 
Selçuklu Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 
Avicenna Öğrenci Topluluğu tarafın-
dan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 
“Tıp Hukuku Paneli” düzenlenecek.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek panelde hekimler, diş hekimleri 
ve sağlık çalışanları ile birlikte hukukçulara da 
yasal sorumlulukları, hasta hakları bakımından 
hasta ile iletişim, hekim gözüyle malpraktis 
(tıpta yanlış ve özensiz uygulama) ve güncel 
tıbbi uygulamalara yansımaları anlatılacak. 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Şahin başkanlığında gerçekleştirilecek 
panelde, Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Hakeri “Hekim-
lerin Yasal Sorumluluğu”, Konya Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yüksek 
Sağlık Şura Üyesi Prof. Dr. Nazmi Zengin “He-
kim Gözüyle Malpraktis ve Yansımaları”, Konya 
Hasta Hakları İl Koordinatörü Ayhan Uludağ 
“Hasta Hakları Bakımından Hasta ile İletişim” 
konusunda katılımcıları bilgilendirecek.
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AKŞEHİR’DE ANMA VE MİZAH 
GÜNLERİ İÇİN AFİŞ YARIŞMASI 
Konya’nın Akşehir ilçesinde, bu yıl 53’ncüsü dü-
zenlenecek olan Nasreddin Hoca Anma ve Mi-
zah Günleri için afiş yarışması düzenledi. 
Organizasyon Komitesi tarafından açılan yarışmaya tüm sanat-
çıların katılabileceği bildirildi. Her katılımcının en fazla 3 afişle 
katılabileceği yarışmada son başvuru tarihi ise 16 Mayıs 2012 
olarak belirlendi. Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen 
jüri değerlendirmesi sonucunda birinci gelen eser 1.250, ikinci 
gelen eser 1.000 üçüncü gelen eser 750 TL ve Nasreddin Hoca 
plaketi ile ödüllendirilecek. Ayrıca, yarışmaya katılan eserlerden 
sergilenmeye değer görülenler ise etkinlik süresince sanatseverle-
rin beğenisine sunulacak. Yarışma ile ilgili şartname ve geniş bilgi 
Akşehir Belediyesi Özel Kalem Kültür ve Sosyal İşler biriminden 
ve www.aksehir.bel.tr adresinden temin edilebilecek.

ZERRİN ÖZER, ŞARKILARINI DOWN SEND-
ROMLU ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SÖYLEDİ 
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, Konya’da 
down sendromlular için düzenlenen 
gecede en güzel şarkılarını down send-
romlu çocuklarla birlikte söyledi. 
Özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından 21 Mart 
Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle Mevlana 
Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ve eşi Hatice Doğan, 
Amerika, Hollanda, Mısır ve Lübnan’dan gelen down 
sendromlu çocuklar ile Konya’da bulunan down send-
romlu çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik, Edirne’den gelen down sendromlu ço-
cukların Mehter konseriyle başladı. Yurt dışından gelen down sendromlu çocuk-
ların keman, piyano ve klarnet gösterilerinin ardından Konya’daki rehabilitasyon 
merkezlerinde eğitim gören down sendromlu çocuklar sema gösterisi icra etti.

YENİ BİR HAVA LİMANI OLMAZSA OLMAZIMIZ
Havaalanı tartışmasının şehit cenazesini bahane ederek ya-
pılıyor olması bizleri rahatsız etmektedir.

AKTİSAD Başkanı Cesur: “Bizleri 
rahatsız ettiği gibi o aziz kahrama-
nımızın çok değerli yakınlarını da 
rencide edecek bir boyutlara ulaş-
mış olması endişesini taşıyoruz.Bu 
mesele yeni bir konu değildir. Uzun 
süredir gündemde olan ve tartışılan 
bir mesele. Ama yaşanan elim kaza-

nın ardından yeni bir şeymiş gibi gösterilmesini etik bulmuyoruz. Daha önce 
konu ile ilgili görüşlerimizi bildirdik. Bu sorunun bize göre tek bir çözüm yolu 
var. O da yeni bir hava terminalinin yapılması ve uçaklarımızın atış poligonu 
olarak kullandığı mevkiinin değiştirilmesidir. Poligon’un Karapınar ilçesindeki 
alana taşınması taraftarıyız. Poligon taşınırsa şehrin üzerindeki hava trafiği ve 
gürültüde bir nebze de olsa azalacaktır diye tahmin ediyoruz. Havaalanına ge-
lince. Biz işadamları derneği olarak yeni bir hava limanı yapılmasını arzu edi-
yoruz. Bu konuda üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız. Konya’mızı en 
güzel şekilde temsil edecek son model bir terminalin yapılması herkesi memnun 
edecektir. Mevcut askeri havaalanı ile sorunlar yaşmaya ve tartışmaya devam 
ederiz. Bunun bize göre başka bir çözüm yolu yok.”

ÖĞRENCİLER SORULARIYLA OP. DR. HAYATİ 
ARIK’I TERLETTİ
Özel Konya Farabi Hastanesi 
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uz-
manı Op. Dr. Hayati Arık, Bah-
çeşehir Koleji’nin daveti üzerine 
öğrencilerle bir araya geldi. 
1-C sınıfındaki öğrencilere beş duyu organlarını anlatan Arık, öğrencilere gözün 
öneminden bahsetti. Öğrencilere “Gözümüz olmadan hayattan keyif alamayız” 
diyen Arık, öğrencilerin oyun oynarken göze zarar verici şakalardan kaçınmasını, 
uzun süre televizyon seyredilmemesini, akşam erken saatte uyumanın gereklili-
ğinin altını çizdi. Öğrencilerin, babam gözlüksüz gazete okuyamıyor, ne yapması 
gerekir? Sabahları uyandığımda çok az görüyorum ama kalkınca düzeliyor? Ba-
bam film izlerken hem ışıkları kapatıyor, hem de perdeleri örttürüyor bu doğru 
mu? Gibi birbirinden ilginç sorularla karşılaşan Op. Dr. Hayati Arık, sunum so-
nunda 1-C sınıfının öğrendikleri şarkıyı hep bir ağızdan söyleyerek uğurlandı.

KONYA ALADAĞ’DA KAYAK KEYFİ 
Konya’nın Derbent ilçesi sınırlarındaki Aladağ’ın 
dip yamaçlarında kayak şenliği yapıldı.
Derbent Belediyesi’nin sivil toplum örgütleriyle birlikte organize 
ettiği şenliğe yöre halkının ve bölgedeki dağcıların ilgisi büyük 
oldu. Otobüslerle şenliğin yapılacağı alana götürülen aralarında 
çocukların da bulunduğu vatandaşlar, karla kaplı alanda saatlerce 
kayak keyfi yaşadı. Yöre halkının yaşadığı bu coşkuya Derbent 
Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu ile İlçe Belediye Başkanı 
Hamdi Acar da ortak oldu. Kaymakam Koyuncu ve Belediye 
Başkanı Hamdi Acar, yapılan ısrarlara dayanamayarak bireysel 
ve birlikte yaşadıkları kayak keyfi ile renkli görüntüler oluşturdu. 
Belediye Başkanı Acar, son denemesinde takla attıktan sonra 
durabildi. Derbent ilçesinde ilk kez düzenlenen kayak şenliği, 
Aladağ’ın kayak merkezi olup olamayacağına ilişkin hazırlanan 
raporun sonuçlarının gelmesinin ardından hayata geçirildi. 
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KONYA’DA KADIN 
ÇİFTÇİLER YARIŞTI 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından düzenlenen Kadın 
Çiftçiler Yarışıyor Yarışması’nın 
Konya ayağında kadın çiftçiler bi-
rinci olabilmek için ter döktü.   
Konya Ticaret Borsası’nda düzenlenen 
yarışmaya Meram, Ereğli, Beyşehir, Sey-
dişehir, Tuzlukçu, Çumra, Karatay, Ilgın, 
Doğanhisar, Hüyük ve Akşehir ilçelerine 
bağlı köylerden gelen 20 kadın çiftçi ka-
tıldı. Kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve 
genel kültür sorularından oluşan 15 soru 
yöneltildi. Yarışma sonunda 15 sorudan 
14’üne doğru cevap vererek 140 puan alan 
Beyşehir Akburun köyünden Ayşe Doğan, 
yarışmanın birincisi oldu. Yarışmanın 2. 
sini belirlemek için 130 puan alan 3 yarış-
macıya altın sorular soruldu. Altın sorular 
sonunda Akşehir Gölçayır köyünden Lüt-
fiye Ordu 2., Ereğli Kuzukuyu köyünden 
Şaziment Karpuzcu ise 3. oldu. Yarışmada 
dereceye girenler altınla ödüllendirildi.

TYB’DEN BİR GÜNDE 
3 ETKİNLİK  
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi, 2012 Kültürel Etkinlikler 
Takvimi kapsamında cumartesi 
günü 3 etkinlik birden düzenliyor. 
TYB Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu, 
Mart ayı başında açıklanan kültürel etkinlik-
ler takviminin yoğun ilgiyle devam ettiğini 
kaydederek, hafta sonunda gerçekleştirilecek 
3 etkinlikle Konya’da adeta kültürel şölen 
yaşanacağını belirtti. Köseoğlu, “31 Mart Cu-
martesi günü ilk etkinlik Kulesite’de, AK Parti 
Konya Milletvekilimiz Mustafa Kabakcı’nın 
fotoğraf sergisi açılışı olacak. Saat 13’te açılacak 
‘Yüzler ve çiçekler’ fotoğraf sergisine tüm fotoğ-
raf meraklılarını davet ediyoruz. Yine Kütüp-
hane Haftası münasebetiyle saat 16’da İl Halk 
Kütüphanesi’nde Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Ho-
camızın yöneteceği, Dr. Hasan Özönder, Seyit 
Küçükbezirci ve Av. Ahmet Ergun’un konuşma-
cı olacakları ‘Benim Kütüphanem Paneli’ni ger-
çekleştireceğiz. Bu program da haftanın anlamlı 
programlarından biri.” dedi.

13 ÇOCUKLU NİNE, YILIN 
KADINI SEÇİLDİ
Konya’nın Akşehir ilçesinde, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 82 
yaşında 13 çocuk sahibi Güner Zi-
yanak yılın kadını seçildi.
Akşehir AK Parti Kadın Kolları, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik dü-
zenledi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk 
Anıtına çelenk sunan kadınlar, Akşehir Belediye 
Başkanı Abdülkadir Oğul’u ziyaret etti. Daha 
sonra Konya’nın tek kadın belediye başkanı olan 
Adsız Kasabası Belediye Başkanı Türkan Pı-
nar Çiğdem’i ziyarete giden kadınlar, çiçeklerle 
karşılandı. Başkan Çiğdem yaptığı konuşmada, 
“Hepimiz birer eş, sevgili, ana, kardeş ve bacıyız. 
Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
luyorum” dedi. AK Parti Akşehir Kadın Kolları 
Başkanı Yüksel Erkan “Kadınlar naziktir, nazlıdır. 
Bekleyendir, beklenendir. Kadınlarımız toplumun 
değer, ailenin de ayar taşlarıdır. Sadece 8 Mart’ta 
değil, bütün bir ömür boyunca tüm dünyadaki 
kadınlarımızın mutluluk, esenlik ve ferah içerisinde 
yaşamalarını diliyorum” diye konuştu.
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ADVERTORIAL

Konya 10. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve 
Süt Endüstrisi Fuarı ve Gıda Fuarı gerçekleşti

“Tarım büyüyen ekonominin can damarlarından biridir”

TARIM VE 
HAYVANCILIĞIN 
BAŞKENTİ 
KONYA
Konya 10. Uluslararası Tarım, Hay-
vancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker ile Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun katılımlarıyla açıldı.

Açılışta konuşan Bakan Eker, fuarların, 
dünyada geliştirilen en son teknoloji-
lerin, yeni ilgilerin, ekipmanların ve 
makinelerin çiftçiyle buluştuğu etkin-
likler olduğunu söyledi. Bakan Eker, 

Uluslararası ilişkilerde gıda ve tarımın 
stratejik bir sektör haline geldiğine 
dikkat çekti. Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Mehdi Eker, konuşmasında 
Konyalılara önemli bir de müjde verdi.
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TARIM

Konuşmaların ardından fuar Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Mehdi Eker, Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar ve Konya milletvekilleri tarafından açıldı.
Türkiye’nin “Tarım Başkenti” ve “Buğday Amba-
rı” Konya’daki fuara 41 ülkeden 590 firma ve fir-
ma temsilcisinin katıldığının vurgulandığı açıkla-
mada, geçen yıla oranla yüzde 43 büyüyerek, 65 
bin metrekare alanda bin 300 farklı markanın ser-
gilendiği kaydedildi. Türkiye tarım alanında son 
yıllarda gösterdiği büyük çıkış ile bölgesinde ve 
dünyada söz sahibi, güçlü tarım ekonomisi olan 
bir ülke konumuna ulaşmıştır. Ülkemiz tarım-
sal ekonomik büyüklük açısından, 2002 yılında 
dünyada 11. sırada iken, 2010 yılında 7. sıraya, 
Avrupa’da ise Fransa, İspanya ve İtalya gibi tarım 
sektörüne ciddi destekler sağlayan ülkeleri geride 
bırakarak 1. sıraya yükselmiştir. Ülkemizin önde 
gelen gıda, hayvancılık ve tahıl merkezlerinden 
biri olan Konya’nın ve Konyalı üreticinin bu ba-
şarısında çok önemli payı bulunmaktadır.
Türkiye, gelişen ve büyüyen ekonomisi, genç ve 
dinamik nüfusu, stratejik konumu ile bölgesinde 
ve dünyada söz sahibi önemli ülkeler arasında ye-
rini almıştır. Tarım sektörü de bu gelişmenin can 
damarlarından birisi olarak ülkemizin lokomotif 
sektörü olma konumunu sürdürmektedir.
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KAPAK KONUSU

DÜNYANIN ÇOCUKLARI 
KONYA’DA

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TRT 

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Konya’da yapılıyor. 

Konya’da ‘’Çocuk Ülkesi’’ 
Kuruluyor
Tüm yurtta coşkuyla kutlanan ve dün-
yanın hayranlıkla izlediği TRT 23 Nisan 
Çocuk Şenliği, bu yıl çok farklı bir fikir 
ile karşımıza çıkıyor. Daha önce düzen-
lenen şenliklerin aksine bu yıl, farklı uy-
gulamaların olacağı festivalin en dikkat 
çekici etkinliği ise “Çocuk Ülkesi” projesi. 
Şenlik boyunca Konya’daki çocuklar da 
birbirinden güzel etkinliklerle 23 Nisan 
coşkusunu hissedecekler. Mevlana Kül-
tür Merkezi ve çevresi şenliğin kalbinin 
attığı bir kültür ve eğlence platformu 
haline gelecek. Bir çocuk ülkesine dö-
nüştürülecek bu geniş alandaki oyun ve 
etkinlik çadırları, ikramları ve eğlenceli 
hediyeleriyle minik ziyaretçilerin kalbi-
ni fethedecek. Mevlana Kültür Merkezi 
ve çevresinde kurulacak olan ‘’Çocuk 
Ülkesi’’ evrensel mozaiğin kalbinin at-
tığı bir kültür ve eğlence platformuna 
dönüştürülecek. Birbirinden farklı oyun 

ve etkinlik çadırları, lezzetli ikramlar ve 
sürpriz hediyeler, şenlik çocuklarını bek-
liyor olacak. Ayrıca Konya’nın değişik 
yerlerinde düzenlenecek olan konserler, 
sergiler, ücretsiz sinema ve tiyatro göste-
rileri ile çocuklar, kültüre ve sanata do-
yacaklar. Etkinlikler ücretsiz ve herkese 
açık olacaktır. Aileler ve çocuklar festival 
süresince misafir ülke çocukları ile bir-
likte tüm bu etkinliklere katılabilirler.

Renkli Etkinlikler ve 
Görkemli Galalar
Şehrin çeşitli noktalarında birbirinden 
farklı etkinliklerle karşılaşacak olan 
çocuklar; 21-22-23 Nisan tarihlerine 
yayılan üç görkemli gala gösterisinde 
sahne alarak, oyunlarını milyonlarca 
kişiye sergileme olanağı bulacaklar.

Dünya Çocukları Devlet 
Büyüklerimizle
Yabancı minikler Türkiye seyahatleri 
boyunca, Konya ve Ankara’da devlet 
büyüklerimiz tarafından kabul edile-
cek. Ülkemize gelen misafirler, Kon-
ya Valisi Sayın Aydın Nezih Doğan ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Tahir Akyürek tarafından ağır-
lanacaklar. 200 kişilik misafir grubu, 
20 Nisan’da Ankara Anıtkabir’de Ulu 
Önder Atatürk’ün huzuruna çıktıktan 

sonra; Cumhurbaşkanımız Sayın Ab-
dullah Gül, Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız 
Sayın Cemil Çiçek ve TRT Genel Mü-
dürü Sayın İbrahim Şahin’le bir araya 
gelecek. Her yıl renkli görüntülere 
sahne olan buluşmalar, bu yıl da neşeli 
anlarıyla öne çıkacak.

Uluslararası Katılımlı Kongre
17 Nisan Salı ve 18 Nisan Çarşamba 
tarihlerinde Konya’da “Okul Öncesi 
Çocuk ve Medya Uygulamaları” ko-
nulu uluslararası bir kongre düzenle-
necek. Kongreye 8 yabancı 12 Türk 
konuşmacı ile 25 ülkeden yaklaşık 60 
akademisyen ve yayıncı izleyicinin ka-
tılması bekleniyor. 19 Nisan Perşembe 
günü EBU, ABU, ASBU, ALA gibi ya-
yın birlikleri de dâhil olmak üzere yak-
laşık 20 ülkeden kamu ve özel medya 
kanallarının katılacağı “Çocuk Kısa Bel-
gesel Değişimi” toplantısı yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki “TRT 34. Uluslarara-
sı 23 Nisan Çocuk Şenliği” 16-24 Nisan tarihleri arasında Konya’da gerçekleştiriliyor. 
Dünyada çocuklara bırakılan tek bayram olan 23 Nisan, bu yıl farklı kıtaların çocukla-
rını, medeniyetlerin buluştuğu yerde, sevgi, barış ve hoşgörü şehri Konya’da bir araya 
getiriyor. Dünyada yaşanan acılara ve savaşlara rağmen, onlarca ülkeden yüzlerce ço-
cuk Konya’ya gelerek barış ve dostluk mesajlarını buradan her yere ulaştıracak. TRT, 
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom ve Konya sivil toplum 
kuruluşlarının çocuklar için çeşitli organizasyonlar yaptığı programda 60’a yakın ya-
bancı yayıncı ve medya mensubu bu coşkuyu tüm dünyaya aktaracak. 
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SÖYLEMEZ
TÜRBE VE TEKKESİ

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

onya’daki Söylemez Tekkesi’ne dair ilk bilgiler, 1887 tarihli vakfiyede bulunmaktadır. 
Buna göre Konya dışında, Kanlıgöl denilen mahalde çevresine ihata duvarı yapılmış bir 
arsa üzerine iki odalı bir türbe, yine biri iki odalı iki adet ev inşa edilmiş, bahçesine meyve 

ağaçları dikilmiştir. 1894 tarihli ikinci vakfiyeye göre ise, 1600 zirâ olan ve duvarla çevrili olduğu 
söylenen arsaya daha sonra iki bin zirâ arsa ilave edilmiştir. Tapu kayıtlarına göre bu arsanın genişli-
ği 2642 m2dir. Tapu kayıtlarından 1926’da bu avlunun içinde mutfağı bulunan iki katlı iki odalı, ay-
rıca “dolma” üç oda, bir sofalı iki ayrı bina bulunuyordu. Bu evlerin yanında bir miktar da bağ vardı.

SÖYLEMEZ TEKKESİ’NİN FİZİKİ YAPISI
1) Derviş Hücreleri
Söylemez Tekkesi’nde dışarıdan, özellikle Hindistan’dan gelen derviş ve misafirlerin geçici 
olarak barınmaları için biri üç, diğer iki göz odalı iki ev ile bir ahır, su kuyusu ve helâ bulu-
nuyordu. Tekkedeki derviş hücreleri, hâlen ayakta bulunan Söylemez Türbesi’nin kuzey ve 
kuzeybatısında yer alıyordu. 1926 yılı kadastral çalışmalarında bu yapılar, türbe ile birlikte 
ihata duvarıyla çevrili avlunun içinde gösterilmektedir.

Söylemez Tekkesi, Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi tarafından XIX. yüzyılın sonla-
rında, şimdiki Muhacir Pazarı - Balık Hali’nin hemen doğu bitişiğinde inşa 
ettirilmiştir. 1926 yılında yapılan kadastral çalışmalar sırasında “Söylemez 
Tekyesi”, tapuya da “Şeyh Fâzıl Efendi Tekkesi” olarak kaydedilmiştir. 

Söylemez Tekkesi’ne 
ait 1902 tarihli 

üçüncü vakfiyeye 
göre de 2108 zirâ 
genişliğinde etrafı 
duvarla çevrili iki 
parça arsaya bir 

konak inşa ettirilip 
Şeyh Fazıl Hüseyin 
Efendi’nin oturması 
için vakfedilmiştir. 

Söylemez manzumesi, 
bu durumda duvarla 
çevrili bir avlu için-
de tekke binası iki ev 
ile şeyhe ait türbe,
ahır ve bunların 
kuzeyinde yine 

bir duvarla çevrili 
bahçenin içindeki 

konaktan meydana 
gelen bir tarikat 

yapısı idi ki bir kısmı 
Söylemez tarafından 
ağaçlandırılmıştır.
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Tekkedeki dervişlere mahsus 
binalar, içinde oturanların an-
lattıkları şekliyle şöyle idi:
Tekke binalarının bulunduğu avlunun 
girişi, manzumenin kuzeyinde idi. Adı 
geçen binalardan biri, avlu girişinin he-
men solunda bulunuyor, kapısı kuzeye 
bakıyordu. Kapıdan taşlık bir sofaya 
giriliyordu. Biri altta, ikisi üstte üç oda-
sı vardı. Üst kata ahşap bir merdivenle 
çıkılıyordu. Bina kerpiçle yapılmıştı. 
Vakfiyede iki odalı olarak gösterilen bina 
burasıdır. Alt kattaki oda aslında binanın 
mutfağıdır. Nitekim daha önce değinilen 
tapu kayıtlarında burası “fevkanî” iki oda, 
bir mutfak olarak tespit edilmiştir. 
Bilindiği üzere 1925 yılında tekke, 
zaviye ve türbelerin kapatılmasından 
sonra birçok tarikat yapısı, esas işlevini 
kaybettiği için ya mescit olarak kulla-
nılmaya başlanmış, ya da satılarak özel 
mülkiyet haline getirilmiştir. Çoğu ko-
nut ve depoya tebdil edilen bu binalar, 
değişen şartlara cevap vermediği ge-
rekçesiyle daha sonra yıktırılıp yerine 
yeni konut veya iş yerleri yaptırılmıştır.
Söylemez Tekkesi de 1936 yılında sa-
tılarak uzun süre konut olarak kullanıl-
mış, sonra kavak satıcılarına iş yeri yani 
Kavak Pazarı olarak düzenlenmiştir. 
Daha sonra yıktırılan tekkenin arsası-
nın bir kısmına Balık Hali inşa edilmiş, 
bir kısmı da Söylemez Türbesi’ne ait 
boşluk olarak düzenlenmiştir.

2) Türbe ve Mezarlık
Türbe, tekkelerdeki yapıların en önem-
lilerinden biri idi. Bunun için tarikatla 
ilgili hemen her manzumede orayı ilk 
kuran veya orada şeyhlik yapmış bir 
veya birkaç kişinin türbesi bulunurdu. 
Halk buralarda gömülü olanın veli oldu-
ğunu vurgulamak için “yatır” demiştir.

a) Söylemez Türbesi
Söylemez Tekkesi’nde buranın kurucu 
şeyhi Söylemez/Fazıl Hüseyin Efendi’nin 
türbesi vardır. Bu yapı, tekkenin şu anda 
ayakta bulunan tek parçasıdır. Söylemez 
Türbesi’nin bânisi tapu kayıtlarına göre 
Abdurrahman Nureddin Paşa’dır. Bu bil-
ginin çevredekilere sorularak yazıldığı 
tutanaklardan anlaşılmaktadır. Oysa Söy-
lemez Türbesi’nin bânisi, tekkeye ait iki 
vakfiyede verilen bilgilere göre, Şeyh Fazıl 
Hüseyin Efendi’nin kendisi olup, 1887 

tarihli ilk vakfiyesinde türbeyi, ihata du-
varı ile çevirttiği vakıf arazisinin tam orta-
sında, “iki bâb hücre” olarak yaptırdığını, 
bunlardan içinde kabir çukuru kazdırdığı 
odanın kendisine ait türbe olduğunu, di-
ğerinde kendisi öldüğünde mütevellinin 
ikamet edeceğini açıklamıştır. Aynı şahsın 
düzenlettiği ikinci vakfiyede türbe ile ilgi-
li daha açık bilgiler bulunmaktadır. Buna 
göre, iki odadan meydana gelen türbe, 85 
zirâ arsa üzerine oturmuştur. Söylemez’in 
türbedeki kabir çukurunun kapladığı alan 
35 zirâdır. Şu halde vefatından sonra mü-
tevelli ve zaviyedarın kalacağı türbenin 
bitişiğindeki mekân yaklaşık 50 zirâ ol-
maktadır. Bu bölüm, ikinci vakfiyede kah-
ve ocağı olarak gösterildiğine göre Söyle-
mez, kendisini ziyarete gelenleri ikamet 
ettiği türbesinde kabul ediyordu. Söy-
lemez Türbesi, XX. yüzyılın başlarında 
çekildiği anlaşılan bir fotoğrafa bakılırsa, 
eskiden şimdikine göre oldukça farklı idi. 
Sandukalığın üstünü örten tuğlanın baş-
langıcına kadar; türbedar odasınınsa dış 
duvarları ve kubbesi dahil tamamı harçla 
sıvalıydı. Türbedar odasının dışa açılan 
kapısı önünde üzeri kiremit çatılı, pence-
resi kuzeye, kapısı batıya bakan bir giriş 
bulunuyordu. Sandukalık ve türbedar 
odalarının pencereleri tahta kapaklı idi. 
Bu girişin doğusunda bir de helâ çıkıntısı 
bulunuyordu. Bütün bunlar değerlendiril-
diğinde, türbe, bir insanın yani türbedarın 
kalabileceği asgari alt yapıya sahipti.

b) Mezarlık
Söylemez Tekkesi, Yüksek Mezarlık 
adı verilen kabristanın hemen doğu-
sunda kurulmuştur. Şeyh Fazıl Hüse-
yin Efendi, burada bir de kabristan yeri 
ayırmış, bununla ilgili vakfiyesinde bir 
takım şartları koymuştur. Buna göre 

Söylemez Tekkesi’nde 
buranın kurucu şeyhi 

Söylemez/Fazıl Hüseyin 
Efendi’nin türbesi vardır. 

Bu yapı, tekkenin şu 
anda ayakta bulunan 

tek parçasıdır.

Söylemez Türbesi’nin eski bir resmi 
(Haşim Karpuz’dan)

1970’li yıllarda Söylemez Konağı (Hasan Özönder’den)
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Söylemez Türbesi bitişiğindeki 1927 
zirâ boş arsa, Müslüman Kabristanı ola-
caktır. Buraya sağlığında Söylemez’in 
onun ölümünden sonra da mütevellinin 
“tensîb ve ihtiyâr itdikleri mevtâ defn” 
olunacak, mezarlık, ölçüsü verilen arsa-
nın dışına taşmayacaktır.
Vakfiyedeki bu koşula rağmen Söyle-
mez Türbesi’nin bitişiğinde bir kab-
ristanın teşekkül ettiğine dair 1926 yılı 
kadastral çalışmaları sonucunda ha-
zırlanan haritada ve tapu kayıtlarında 
herhangi bir bilgi mevcut değildir. 
Öyle anlaşılıyor ki, koyduğu şartlara 
rağmen Söylemez ve ondan sonra ge-
len mütevelliler, yukarıda değinilen 
boş arsayı mezarlık yapmamışlardır. 
Bu arsa, manzumenin diğer bağ ve 
bahçe bölümü gibi muhtemelen ekilip 
dikilmiş, geliri tekkeye harcanmıştır. 
Aslında burada bir mezarlığa da ihtiyaç 
yoktur. Zira şu anda yerinde Muhacir 
Pazarı bulunan Yüksek Mezarlık, tek-
kenin hemen bitişiğindedir. 

3) Söylemez Konağı
Her tekkede ailesi ile birlikte şeyhin 
oturması için yapılan bir ev bulunurdu. 
Söylemez manzumesinde, ilk yıllar-
da şeyhin ikametine mahsus bir bina 
yoktu. Çünkü tekkenin kurucusu Şeyh 

Fazıl Hüseyin Efendi evli olmayıp, 
kendisi de vefatında gömülmek üzere 
yaptırdığı ve içine kabir kazdırdığı tür-
bede kalıyordu. Konyalılar’ın Söyle-
mez Konağı adını verdikleri bina, son-
radan inşa edilerek Şeyh’in ikameti için 
vakfedilmiştir. Söylemez Konağı’nın 
bânisi ve vâkıfı II. Abdülhamid devrin-
de sadrazamlık da yapan Adliye Nazırı 
Seyyid Hacı Abdurrahman Nureddin 
Paşa’dır. Uyar’ın söylediğine bakılırsa, 
Şeyh, Paşa’ya Konya’ya vali olacağını 
keramet yoluyla izhar ederek söyle-
miştir. Abdurrahman Nureddin Paşa, 
Vali olarak Konya’ya geldiğinde kal-
mak düşüncesiyle şeyhin ikamet ettiği 
türbenin karşısına bir konak inşa ettir-
miştir. Fakat onun kerameti, Konya ye-
rine Ankara Valiliği’ne tayin şeklinde 
gerçekleşmiştir. Vakfiyede konağın ya-
pıldığı arsanın bir kısmının 1898, diğer 
kısmının 1902’de alındığı kayıtlıdır. 
Paşa’nın Ankara Valiliği’ne atanması 
ise 1875’tir. Bu durumda 23 sene sonra 
arsası alınan bir konağın inşa sebebinin 
Uyar’ın söylediği hususa bağlanmama-
sı gerekir. Belki Paşa, zaman zaman 
İstanbul’a giden Şeyh’in kendisi ile il-
gili söyledikleri çıkınca ona mürit olup, 
Adliye Nazırlığı sırasında bu konağı inşa 
ettirmiş, onun oturması için vakfetmiş-
tir. Burayla ilgili vakfiyenin tarihi 1902 
olduğuna göre konak, muhtemelen 
ikinci arsanın satın alındığı 1902’nin 

yaz ayında inşa edilmiştir. Vakfiyedeki 
ifade de buna işaret etmektedir. Söy-
lemez Konağı, şu anda ayakta bulunan 
türbenin 100 m kadar kuzeyinde, bu-
günkü taksi durağı, çeşme ve Muhacir 
Pazarı kavşağının bulunduğu alanda idi. 
1986 yılında istimlâk sonucu yıkılmış; 
arsasının bir kısmı yola alınmış, bir kıs-
mı da çevre düzenlemesi yapılarak park 
haline getirilmiştir.

1986’da yıkıma başlandığı sırada Söylemez Konağı 
(Haşim Karpuz’dan)

Abdurrahman Nureddin Paşa

Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin Birinci Vakfiyesi
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ANADOLU’NUN İLK 
DÜĞÜN FESTİVALİ
KONYA’DA

Organizasyon sahibi olarak; Düğün Festivaline biz kısaca “DÜ-
ĞÜNFEST” dedik. Katılımcılarımızın göz alıcı stantları, çok 
emek verilerek hazırlanıldığını gösteriyor. Konuklarımızın il-
gisi evlenecek çiftlerin yoğun katılımı bizleri çok sevindirdi. 
Festivalde evlenecek çiftlerin evlilik hazırlıklarında ihtiyaç 
duydukları her türlü ihtiyaşlarını bir arada topladık. Çiftlere 
hem vakit kazandırdık, hem de birçok ürünü alternatifleriyle 
birlikte aynı anda ulaşma imkânını sağladık. 

Anadolu’nun İlk Düğün Festivali 
30-31 Mart 1 Nisan tarihleri arasında 
Konya Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. 
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Mobilya, çeyiz, kuyumculuk ve mücevherat, beyaz eşya, gelinlik, nişanlık, aksesuar, abiye giyim, damatlık, fotoğrafçı, orga-
nizasyon firması, güzellik salonu, kadın-erkek kuaförü, nikâh şekeri ve kurabiyeleri, alternatif düğün mekânları, balayı me-
kanları, davetlilere pasta-dondurma (menü alternatifi), yeni ev sahibi olanlara özel ev sigortası gibi sektörlerden 32 firmayı 
tek çatı altında toplayarak evlenecek çiftlerin işlerini kolaylaştırdık.
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1.500 m2’lik bir alanda 32 firmanın 
yer aldığı 30 Nisan’a kadar geçerli 
olan indirim çeklerini davetiyeleri-
mizle birlikte misafirlerimize sunduk. 
Bunun haricinde katılımcı firmalar, 
festival sırasında yapmış oldukları 
anlık promosyonlar ve hediyelerle ev-
lilik alışverişini çok avantajlı bir hale 

getirdiler. Festivalde, farklı ürünlerin 
tanıtımıda yapıldı. Örneğin; 180.000 
TL değerindeki altın kaplama taban-
ca dikkatleri üzerinde topladı. Bir-
birinden gösterişli Sultan Taçları ise 
oldukça ihtişamlıydı. 3 gün boyunca 
festival alanında gelinlik, nişanlık, 
kına ve abiye firmaları birbirinden 

güzel modellerini mankenlerinin üze-
rinde tanıttı misafirlerimize. 
Festivalin finali ise ihtişamlı bir defi-
leyle son buldu. Mevlüt Acaroğlu’nun 
sunumu eşliğinde Saç tasarım show 
ile başlayan defileyi, 2012 yeni sezon 
mücevherat, abiye giyim, nişanlık ve 
gelinlik defileleri takip etti. 
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2012 GELİNLİK, ABİYE VE ALTIN DEFİLESİ
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DÜĞÜNFEST

Defilede down sendromlu çocuklarında 
bulunması uzun süre alkış aldı izleyen-
lerden. Defilede kanatlı melek bulunan 
gelinlik, maskeli tuvalet ve ışıl ışıl saç ak-
sesuarları ilgi toplarken, erkeklerin taşıdığı 
damatlıkları ise çok zarifti. Defile sonunda 
tasarım sahipleri ve mankenler sahneye 
davet edildi ve misafirlere katılımlarından 
dolayı teşekkür edilerek defile sona erdi. 
Konya’da bir ilk olan “DÜĞÜNFEST” 
önümüzdeki yıl daha görkemli, daha bü-
yük, ve daha kapsamlı bir şekilde orga-
nize edilecektir. Ayrıca; Anadolu’nun ilk 
düğün festivali olma özelliğini de taşıyan 
festivalimiz Konya için önemli bir etkin-
lik ve Konya’da ticari hacmin artmasına 
katkı sağlayacaktır. 

2. DÜĞÜNFEST’te hep birlikte 
olmak dileğiyle…
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VE İLKÖĞRETİME KISA BİR BAKIŞ

İSLAM DEVLETLERİNDE 
MEKTEPLER

Tarihte en eski mekteplere, yazının icat edildiği Mezopotamya’da rastlanılmıştır. Burada, 
öğrencinin oturması için taştan veya kerpiçten sıraları olan bina kalıntıları bulunmuştur. 
Yazılı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Sümer ve Akadlar’da “edubba”  yani tablet evi 
denilen mektepler vardı. Bunlar mabede bitişik olarak yapılırdı. Bu anlamda tablet evle-
rinin İslam dünyasındaki mektebe benzer özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

İlk Çağ’da da diğer medeniyetlere dair 
okulla ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Eski 
Yunanistan’da mektep karşılığına ge-
len eğitim kurumlarına “Didaskaleo” ve 
“Pedagogya” denilmekte idi. Burada “di-
daskal” ve “pedagog” isimli hocalar kent 
çocuklarına bilgi ve erdem öğretmekte, 
onları geleceğe hazırlamakta idiler. Bu 
hocaların ücretlerini öğrencilerin ailele-
ri karşılardı. Bunun yanında okullardaki 
programla yönetimin bir ilgisi yoktu. 
Yine buradaki hocalar öğrencinin yaş 
gurubunu, ders programını hiçbir de-

netim olmaksızın kendileri belirlerdi. 
Türklerin X. yüzyılda Müslüman olma-
larından önce Hun, Göktürk ve Uygur 
devletlerindeki eğitim hakkında fazla 
bilgi mevcut değildir. Ancak Göktürkle-
rin 38 harfli bir alfabelerinin bulunması 
ve bazı yazılı eserler bırakmış olmaları o 
dönemde eğitim kurumlarının mevcudi-
yetini düşündürmektedir. Uygurların ise 
14 harfli Soğdlarınkine benzer bir alfabe-
leri vardı. Dolayısıyla Uygurlarla birlikte 
Orta Asya Türk toplumlarında okurya-
zarlığın bulunduğu tahmin edilebilir.

BİR İSLAM EĞİTİM KURUMU 
OLARAK MEKTEPLER
Sözlükte yazmak anlamındaki “ketb” 
kökünden mekân ismi olan mektebin, 
günümüzde okulun karşılığı olduğu 
söylenebilir. Araplar okula “küttâb” da 
demişlerdir. Fakat dil âlimi Müberred 
küttabın “öğrenim gören çocuklar” yani 
“sıbyan”  anlamına geldiğini söyler ve 
öğretim yapılan yere bu adın verilme-
sini yanlış kabul eder.  Ama Hz. Pey-
gamber devrinden beri okuma yazma 
veya Kur’an öğretilen okullara “Küt-

KONU: FİLİZ ERYILDIZ

Hacıali Efendi Muallimhanesi/KONYA
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tab” denildiğine bakılırsa bu kelimenin 
okul anlamını taşıdığı kanaatine vara-
biliriz. Türk döneminde de bu şekilde 
algılandığı uygulamalardan anlaşılmak-
tadır. XIX. Yüzyıl başlarından itibaren 
mektep kelimesi geniş anlamda ve bu 
günkü okul karşılığında hemen bütün 
eğitim kurumlarının başına getirilerek 
kullanılmıştır. Ayrıca bugün İslam dün-
yasında mektep kelimesinin “branş”, 
“ekol”, “talim”, “büro”, “ajans” ve “ticaret-
hane” anlamlarına da geldiğine burada 
işaret etmek gerekir. 
İslamiyet eğitime önem veren bir din-
dir. Bunun için ilk gelen ayet “oku” ile 
başlamıştır. Daha başlangıçtan itiba-
ren ilköğretim düzeyinde uygulamalar 
Hz. Peygamber zamanında yapılmıştır. 
Okuma yazma bilen Bedir esirlerinin on 
Müslüman çocuğa okuma-yazma öğret-
mesi karşılığında serbest bırakıldığı bi-
linmektedir. İslam toplumunda bu yolla 
kısa sürede okuma yazma bilenlerin ye-
tişmesi ve önemli görevlere getirilmesi 
sağlandı. Nitekim Zeyd bin Sabit bir 
esirden okuma yazmayı öğrenerek Hz. 
Peygamber’in vahiy kâtipliğine kadar 
yükselmiştir. O dönemde “Ashab-ı Suf-
fe” adı verilen bir öğrenci grubundan da 
bahsedilmektedir. “Suffe” kelimesi “sınıf, 
sıra, saf, dizi” gibi anlamlara gelmekte-
dir. Bahsi geçen bu öğrenciler eğitim-
lerini Mescid-i Nebevi’ye bitişik olarak 
yapılmış küçük odalarda sürdürürlerdi. 
Bunlar genellikle yetim ve yoksul kim-
seler olup hem eğitim görürler hem de 
burada kalırlardı. Yine yeme içme ihti-
yaçları Ashabın zenginlerinin yardım-
larıyla karşılanırdı. Bahsedilen Suffe 

ashabı burada hafızlık yapmakta, aynı 
zamanda Hz. Peygamber’in sohbetle-
rine iştirak etmekte idiler. Suffe ashabı 
uygulaması daha sonra mekteplerde 
devam ettirilmiş; Kur’an eğitimine 
ağırlık verilmiştir.
Hulafa-i Raşidin devrinde özellikle Hz. 
Ömer zamanında yeniden örgütlenildi-
ği için bu tür okullar yaygınlaştı ve mu-
allimlerine maaş bağlandı. Bu dönem-
de okullaşmanın varlığına dair bilgiler 
önemlidir. Mesela Ebu Hureyre’nin bir 
mektep muallimine uğrayarak ondan 
önem verdiği bir konuyu anlatmak için 
çocukları toplamasını istemesi ve top-
lanan çocukların gürültü yapmamaları 
için ikaz edilmeleri tam bir okul veya 
sınıf manzarası çizmektedir. Yine Ab-
dullah bin Ömer’in mektep çocuklarına 
selam vermesi; onlara üst düzey yöneti-
cilerin verdiği önemi göstermesi bakı-
mından ilgi çekicidir.
Daha sonraki dönemlerde mekteple-
rin işlevi daha da netleşmiştir. Cahit 
Baltacı, Abbasiler devrinde “küttab” 
adıyla anılan mekteplere Karahanlılar 
ve Selçuklularda “sıbyan mektebi” de-
nildiğini ve Osmanlılarda da bu ismin 
kullanıldığını belirtir. Fakat Necdet 
Sakaoğlu Selçuklularda mektep kar-

şılığında bir eğitim kurumu hakkında 
bilgi mevcut olmadığı için, “mektep” 
ve “hoca” sözcüklerinin Türklerin 
Anadolu’ya gelmeleriyle bilinmeye 
başlamasından dolayı mektep kavra-
mını İlk Çağ gelenekleriyle ilişkilen-
dirmektedir. Emevi, Abbasi ile Kara-
hanlı ve Büyük Selçuklularda “Sıbyan 
mektebi” veya “mektepler” hakkında 
Osmanlılardaki gibi ayrıntılı bilgiler 
mevcut olmamakla birlikte o dönemde 
inşa edilen imaretlerde sıbyan mektep-
lerinin bulunduğuna şahit olunmak-
tadır. Nitekim Konya’da Türkiye Sel-
çukluları devri eserlerinden olan İnce 
Minareli Medrese’nin bitişiğinde bir 
de mektep mevcut idi. Bu durum Sel-
çuklularda mekteplerin bulunduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir.

Şehzadebaşı Sıbyan Mektebi

Has Odabaşı Behruz Ağa Sıbyan Mektebi/İSTANBUL

Mehmet Emin Ağa Sıbyan Mektebi 
ve Sebili/İSTANBUL
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Din, insanlığın var olmasın-
dan itibaren toplum yaşan-

tısında en önemli unsur 
olmuştur. Bu durum 
Eskiçağ toplumlarının 
günlük yaşantısında 
da böyledir. Eskiçağ 
Anadolu dininin en çok 
öne çıkan simgelerinden 
birisi Ana Tanrıça kültü-
dür. Eskiçağ insanları için 

Ana Tanrıça bolluğun, 
bereketin, doğurganlığın, 
insanlığın, genç kızların, 

yaban hayvanlarının ve hatta doğanın 
kendisidir. Anadolu’da Ana Tanrıça 
tapımı Neolitik Çağ’dan (yaklaşık M. 
Ö. 7. bin yıl) itibaren ortaya çıkmıştır . 
Yazının keşfinden binlerce yıl öncesine 
ait olan Ana Tanrıça tapımı, bu inan-
cın Anadolu kökenli olduğu ya da en 
önemli gelişimini Anadolu’da geçirdi-
ğini göstermektedir. Bu inanç Anadolu 
merkez olmak üzere Avrupa ve hatta 
Asya kıtasına değin yayılmıştır.Çatal-
höyük ve Hacılar kazıları sırasında ele 
geçen Ana Tanrıça heykelcikleri sadece 
bir inanışı değil aynı zamanda önemli 
bir halk sanatını da ifade etmektedir. 
Çatalhöyük buluntuları arasında yer 
alan ve bugün Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde sergilenen pişmiş topraktan 
yapılmış ve yaklaşık olarak M.Ö. 6 bin 
yılına tarihlenen bir heykelcik Neolitik 
Çağ insanları tarafından abartılı vücut 
hatlarıyla, oturur şekilde ve her iki tara-
fında leoparla gücün ve tanrısallığın bir 
simgesi olarak tasvir edilmiştir.

Ana Tanrıça tasvirleri Anadolu’da çok 
uzun bir süre varlığını sürdürmüştür. 
Bu tasvirlerin ve inancın büyük bir ge-
lişme ve değişme gösterdiği dönem M. 
Ö. I. Bin yıllarıdır. Özellikle Arkaik dö-
nemde “Kybele” ismini alan bu tasvir-
ler başında polosu, üzerinde Khitonu, 
uzun elbisesi ve saç örgüsü ile genellik-
le elinde kuş ve kâse tutar bir şekilde 
betimlenmiştir. Friglerde (Phrygler), ta-
rım ve hayvancılığın günlük yaşamda çok 
önemli bir yere sahip olması bu tanrıçayla 
ilgili betimlere yansıtılmıştır Frig Devleti-
nin kadim dini olan Kybele inancı, Roma 
dönemine kadar içinde bulunduğu top-
lumlara göre farklı şekiller ve konumlar 
alarak devam etmiştir. Demir Çağı’nda 
Frigya Bölgesi Kybele tapınımının en 
yaygın olduğu alandır. Bugünkü Ballıhi-
sar (antik Pessinus) kenti ise bu inancın en 
önemli tapınma merkezi haline gelmiştir. 
Pessinus kentinde Kybele yanında sevgi-
lisi Atys (Agdistis) ile birlikte anlatılmış, 
Atys’ e hizmet eden ve Gallus adı verilen 
rahiplerin varlığı ile Kybele’ye ait bahar 
bayramı kutlaması farklı bir şekil almış-
tır. Ancak Pessinus’dan daha eski bir 
yerleşim yeri olan Komana şehrinde 
bulunan Ana Tanrıça ise şimşek, topuz 
ve çift ağızlı baltayla bir savaş tanrıçası 
olarak betimlenmiştir.
Analık kavramının ve koruyuculuğun, 
tapınma şeklinin anlatıldığı Kybele ve 
Atys efsanesinden sonra Ana Tanrıça, 
çeşitli düzyazı ve şiirlere de konu ol-
muştur. Roma döneminde tragedya 
yazarları Atys ve Kybele efsanesinden 
esinlenip Atys rahiplerine ithaf ederek 

“Galiambus” adı verilen şiirler söylemiş-
lerdir. Kybele’nin sanata da yansımasının 
sonucunda bu alanda bir çığır açılmış, 
aynı zamanda Roma’nın Anadolu’ya yö-
nelmesinde ve buraya hâkim olmasında 
itici bir rol oynamıştır . Hatta Atinalılar 
bu tanrıçaya Atina meydanında büyük 
bir tapınak inşa etmekle kalmamış tanrı-
çayı Demeter’le birleştirip ona resmiyet 
kazandırmışlardır. Sonuç olarak Kybele 
farklı toplumlar arasında bolluk, bereket 
üretim, doğum ve daha nice olayların 
meydana gelmesini sağlayan önemli bir 
etkendir. Bu bakımdan bu külte, Eskiçağ 
toplumları için var oluşun temel dayana-
ğı da denilebilir. Anadolu’nun çeşitli yer-
lerinde Tanrıçaya adanmış tapınaklar ve 
kaya anıtları yer almaktadır. Bugün özel-
likle Gordion merkez olmak üzere Ana-
dolu topraklarının belli kesimlerinde tan-
rıçanın izlerine rastlamak mümkündür.
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi/ANKARA

ESKİÇAĞDA BOLLUĞUN VE BEREKETİN SİMGESİ

KYBELE
Din, insanlığın var olmasından itibaren toplum 
yaşantısında en önemli unsur olmuştur. Bu durum 
eskiçağ toplumlarının günlük yaşantısında da böyledir.

FOTOĞRAF: HALİL DEMİRDELEN • MUSTAFA METİN
KONU: ESRA BULUT
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İyi çalışmaların üstüne bizde iyi çalışmalar koyarak İnşallah Konya’yı layık olduğu yere 
getirmek istiyoruz, akademik başarı sıralamalarını da… Şuan iki proje üzerinde çalışıyoruz.

Tam anlamıyla bir kültür elçisi Şerafettin Turan…
Gerçekleştireceğimiz projelerde tüm Konya halkının desteğine ihtiyacımız var... 

Sayın Müdürüm öncelikle 
Konyamıza hoş geldiniz. 
Sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Şerafettin Turan. 1969 yılında 
Erzurum’da doğdum. İlk ve orta öğ-
renimini Erzurum’da tamamladım. 
Daha sonra Atatürk Üniversitesi Ka-
zım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği’ni bitirdim. 1990 yılında 
Siirt, Batman ve Sasonda 4 yıl görev 
yaptım. 1994 yılında Erzurum’a tayin 
oldum. 1994-2000 yılları benim için 
çok bereketli geçti. İkinci bölümüm 
olan, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları 
bölümünü bitirdim, bu yıllar arasında 
hem askerlik, hem öğretmenlik hem de 
idarecilik yaptım. 2001 yılında İstanbul’a 

tayin oldum. İstanbul’da bir dönem öğ-
retmenlik yaptım. Daha sonra İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Tarihi Eserler Bö-
lümünde görev aldım. Tarihi Eserler ile 
ilgili ciddi bir çalışma yaptık, bu çalışma 
yaklaşık 4 yıl sürdü. Bize ait olan 170 
tane tarihi eserden bir envanter çalışması 
yaptık. Daha sonra bu çalışmayı  “Tari-
he Tanıklık Eden Okullar” adı altında 
2 ciltlik bir kitap haline dönüştürdük. 
Çalışma bittikten sonra İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünde özel kalem, basın ve 
projelerden sorumlu Müdür yardımcısı   
olarak 10 Şubat 2012 tarihine kadar İs-
tanbul da görevime devam ettim. Sayın 
Milli Eğitim Bakanımızın bizi Konya’ya 
görevlendirmesiyle 10 Şubatta Konya’da 
yeni görevime başladım.

Konya’ya ya yeni görevlen-
dirildiniz,  Konya’da eksiklik 
olarak ilk ne gördünüz ne 
gibi çalışmalar yaptınız?
Bizden önceki yöneticilerimiz, idare-
cilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz 
güzel çalışmalar yapmışlar. Bu çalışma-
ları bir yandan alkışlarken diğer taraftan 
Konya da ne eksik, neyi yapmalıyım 
diye bir araştırma yaptım. Konya ile 
ilgili anket ve istatistikleri inceledik. 
İncelemeler sonucunda Konya’nın aka-
demik başarısının çok düşük olduğunu, 
öğrencilerimizin Konya’nın tarihi ve 
kültürü ile ilgili bilgilerin az olduğunu 
gördük. Sorun olan alanları tespit ettik. 
Sorun alanlarına yönelik yeni projeler-
le bu eksiklikleri tamamlamayla ilgili 

“DERSİMİZ KONYA”
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bir çalışma başlattık. İyi çalışmaların 
üstüne bizde iyi çalışmalar koyarak 
İnşallah Konya’yı layık olduğu yere 
getirmek istiyoruz, akademik başarı 
sıralamalarını da… 
Şuan iki proje üzerinde çalışıyoruz.

Bugün, eğitim sistemimiz sorun-
lar yumağı haline gelmiştir. Bu 
sorunların temel nedeni nedir?
Son 20 yıldır bütün ülkelerin tartış-
tığı temel nokta “eğitim” meselesidir. 
Türkiye’de bu sorunun tartışılıyor ol-
ması ve Türkiye’nin de çeşitli arayışlar 
içerisinde olması olumlu bir olaydır. 
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer 
Dinçer’in başlattığı bir çalışmayla mer-
kezi teşkilat tamamiyle yeniden yapı-
landırıldı. 31 genel müdürlüğümüz 
17 genel müdürlüğe düşürüldü. Milli 
Eğitim Bakanlığımız daha hızlı hareket 
eden hızlı kararlar alabilen ve yenilik-
lere ayak uydurabilen bir görüntüye 
kavuştu. Bizlerde taşra teşkilatı olarak 
o yeniliklerin paralelinde yeniden ya-
pılanmak durumundayız.  Bu yapılan-
ma köklü bir yapılanmadır. Aslında Ba-
kanlığımız sürekli değişime ve gelişime 
açıktır. Avrupa’yı takip eden, Avrupa 
da bu noktada yarışabilen bir seviyeye 
sahiptir. Eğitimde Pisa (Uluslararası 
öğrenci değerlendirme programı) sı-

navına başta OECD ülkeleri ve Avrupa 
birliği ülkeleri başta olmak üzere 34 
ülke başvurmuş, biz Türkiye olarak 33. 
olmuşuz. Bizim üstümüzdeki ülkeler 
fiziki alt yapı olarak bizden geri olma-
larına rağmen eğitimde bizden daha 
ilerideler. Çünkü eğitimi inceliyorlar. 
Bizimde bundan sonra bu alanda her 
türlü yeniliğe açık, Avrupa’yla yarışa-
bilir düzeyde olmamız gerekiyor.
  
Gündemde büyük yer tutan, 
yasadan da geçen 4+4+4 
sisteminin amacı nedir, özel-
liklerinden bahseder misiniz?
Bu sistemin birinci amacı, eğitim-öğ-
retim süreci içerisinde öğrenciyi daha 
uzun süre tutabilmek. İkinci amacı ise 
öğrencimize bu kesintilerde, örneğin 
ilk 4’ü bitirdiğinde, öğrenciye bir ser-
tifika verilecek bu sertifikadan sonra 
önüne tercihler koyulacak. Öğrenci-
miz akademik olarak bir üst öğreni-
mine devam etmek istiyorsa daha çok 
Anadolu Lisesi, Fen lisesi gibi liselerin 
orta kısmına devam edecek. Ama bu 
öğrencimiz sanatla kültürle sporla uğ-
raşmak istiyorsa o tarz eğitim veren bir 
okula devam edecek. Öğrencimizin 
önüne ilk dört bittikten sonra birçok 
tercih koyacağız. Öğrencinin yeteneği-
ne göre, bu okullardan birisine devam 

edecek. Daha sonraki ikinci dört, bilgiye 
yönelik, öğrencinin yetenekleri doğrul-
tusunda meslek edinmeye yönelik okul-
larda devam edecek. Orta kısım bittik-
ten sonrada bu öğrencimiz üniversiteye 
girmek istiyorsa okul başarı puanıyla ve 
bizim yapacağımız merkezi sınavlarla 
akademik hayatlarına devam edecekler. 
Biz öğrencimizi 12 yıl boyunca eğitim-
öğretim süreci içerisinde tutmuş olaca-
ğız. Bu çok önemli bir proje, bu projeye 
hiç kimsenin ilmi olarak karşı çıkması 
mümkün değildir. Biz Konya olarak bu 
sisteme hazır mıyız, değil miyiz bunun 
çalışmasını yapıyoruz. Eylül itibariyle 
4+4+4 sistemine sıkıntısız bir şekilde 
geçmiş olacağız.

Bakanlığımız oluşan sorunlar-
da öğretmenlerimizin görüşle-
rinden yararlanıyor mu?
Bakanlığımız yaptığı çalışmalarda öğ-
retmenlerimizin ürettikleri projeler 
üzerine çalışmalarını yapıyorlar. Türki-
ye de beş yüz bin öğretmenimiz var. Bu 
öğretmenlerimizin tümünün görüşüne 
başvurmak mümkün değil. Daha çok 
bölgelerden, bölge adına, kurum adına 
konuşabilecek, sisteme fayda sağlaya-
bilecek öğretmenlerimiz seçiliyor. Gö-
rüşleri alınıp bakanlığımız tarafından 
değerlendirilmesi mutlaka yapılıyor.
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Konya için büyük önem 
taşıyan “Dersimiz Konya” ve 
“Kültür Elçileri”  projelerin-
den bahseder misiniz?
Konya da eğitim adına üç önemli şeyi 
gerçekleştirmek istiyorum. Konya 
Milli Eğitim Müdürü olarak bunları 
Konya ya bırakıp gidersem vicdanım 
rahat bir şekilde Konya dan ayrılmış 
olacağım.  Bunlardan ilki okuma alış-
kanlığını Konya da yaşayan herkese 
bütün öğrencilerimize bir davranış 
olarak kazandırmak. Bu aynı zamanda 
insanların yaşam kalitesini de etkile-
yen ana unsurlardan birisidir. İkincisi 
Konya da ki öğrencilerimizin kültür, 
sanat, edebiyat ve sporla ilgilenmesi-
dir. Üçüncüsü de Konya da şuanda uğ-
raştığımız ve yükseltmeye çalıştığımız 
akademik başarının belli bir noktaya 
getirilmesi ve akademik başarının yük-
seltilmesidir. Bu üçünü yapabilirsek 
biz görevimizi en iyi şeklide yapmış 
sayacağız. Tabi bu üçünü gerçekleş-
tirmek için de onlarca belki yüzlerce 
proje gerçekleştirmek gerekecektir. Bu 
projelerden ilki, Konya’nın kültürüne 
ve tarihine yönelik öğrencilerimizin 
ilgilerini arttırmak için liseli öğrenci-
lerimize uygulayacağımız “Konya Kül-
tür Elçileri” projesidir. Konya Kültür 
Elçileri projesini kısaca özetleyecek 
olursak, lise öğrencilerimize istedikleri 
yabancı dillerde Konya’nın tarihini ve 
kültürünü öğrencilerimize anlatıp, reh-
berlik edebilme dersleri verilecektir. 

Karatay üniversitesi bu konuda bize 
destek vermektedir. Mayıs ayından 
itibaren cumartesi pazarları ve okullar 
tatil olduktan sonra yaz ayları boyunca 
öğrencilerimizi Konya’nın çok önemli 
merkezlerinin etrafında dağıtıp üzerle-
rinde tercüme edeceği dilde “size yar-
dımcı olabilirim” cümlesinin yazdığı 
bir tişört ve öğrencimizin boynunda 
da Konya kültür elçisi kimliğinin bu-
lunduğu birer tane de kimlik olacak-
tır. Öğrencilerimizin konuştukları 
yabancı dil hangisi ise bizzat turistleri 
o öğrenciler gezdireceklerdir. Turist-
lere Konya’yı anlatacaklardır. Onlarla 
sürekli bir etkileşim halinde olup öğ-
rencilerimizde yabancı dillerini geliş-
tireceklerdir. Bu projede Konya büyük 
şehir belediyesinin, Konya il kültür 
müdürlüğünün ve Karatay üniversi-
temizin büyük destekleri vardır.  Bu 
liseliler için yaptığımız bir projedir. 
İlköğretim için Konya’yı tanıma ve ta-
nıtma adına Konya’yı bir ders olarak 
okutmak istiyoruz. Müfredatta yeri 
olan ve Konya’nın tarihini,  kültürünü 

ve ortak değerlerini anlatacağımız bir 
ders koymak istiyoruz ve “Dersimizin 
adı Konya…”

TRT 23 Nisan şenlikleri bu 
sene Konya’da olacak. Neler 
söylemek istersiniz?
TRT’nin 23 Nisan şenlikleri ile ilgili bir-
çok etkinliği olacak. Çok renkli çok eğlen-
celi bir organizasyon gerçekleşecek Konya 
için.  Final programı 23 Nisan günü stad 
da bütün öğrencilerimiz ve velilerimizle 
beraber öğrencilerimizin resmi geçidini, 
faaliyetlerini izleyeceğiz. Bizden sonra da 
TRT’nin programı başlayacak ve çok ünlü 
bir isim konser verecek. Bu organizasyon-
ların hepsi Konyamızın tanıtımı açısından 
çok önemli unsurlardır.

Son olarak neler eklemek 
istersiniz?
Milli Eğitim Müdürü olarak Sayın Va-
limizin başkanlığında çeşitli projeler 
üretiyoruz. Bunları gerçekleştirebilme-
miz için basın mensuplarının, Konya 
halkının, özellikle hayırseverlerimizin 
bize destek olması gerekiyor. Bu pro-
jelerin gerçekleşmesi bir milli eğitim 
müdürünün tek başına yapabileceği 
işler değildir. Bunları yapabilmemiz 
için tüm ilçe milli eğitim müdürlerimi-
zin, okul müdürlerimizin, bütün öğret-
menlerimizin bir seferberlik ruhuyla 
hep beraber hareket etmemiz gereki-
yor. Bu anlamda tüm Konya’nın deste-
ğine ve himmetine ihtiyacımız var.

Bu keyifli sohbet için Sayın İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Şera-
fettin Turan’a Vizyon ailesi ola-
rak teşekkür ediyoruz ve yeni 
görevinde başarılar diliyoruz. 
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KÜLTÜR

KTO
KARATAY 

ÜNİVERSİTESİ
II. ULUSLARARASI 

BİLİM, SANAT, 
KÜLTÜR GÜNLERİ

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
II. Uluslararası Bilim, Sanat, 
Kültür Günleri’nin amacı; 
Selçuklunun  başkenti olmuş 
Konya’nın tarihsel ve kültürel 
özelliklerini ön plana çıkar-
ma ve yurtiçi ve yurtdışından 
sanatçıların gözlemleri ve 
deneyimleri yoluyla yorum-
lanmasını sağlamaktır. Gü-
nümüz sanatçılarının bakış 
açısı ile ve farklı kültürleri 
bir araya getirerek paylaşma 
ve zenginleşmeyi sağlamak 
ve bunun yanında Konya kent 
kültürünün sanatla zengin-
leşmesini sağlamaktır.

Bu etkinlikle Selçuklu ve Türk kültürü-
nün, farklı dinler ve dönemlerin zengin 
bir sentezini bir kent olarak markala-
şan Konya’nın sanatsal üretimlerle de 
adından söz edilebilmesi sağlanacaktır. 
15 gün sürecek sanat günleri boyunca,  
plastik sanatlar açısından profesyonel 
42 sanatçının (29 yabancı sanatçı ve 
13 Türk sanatçı) katılımı hedeflen-
mektedir. Sanatçılar bu üretimleri aşa-
masında her türlü malzemeyi kullan-
makta serbest bırakılacaktır. Etkinlik 
süresince katılımcı sanatçıların yemek, 
konaklama ve ulaşım masrafları orga-
nizasyon tarafından karşılanacaktır.  

Ulusal ve uluslararası alanda pek çok 
sanatçıyı bir araya getirecek olan II. 
Uluslararası Bilim, Sanat, Kültür Gün-
leri sanatı gündelik yaşamın içine kata-
rak toplumla iç içe olarak tanıtmaya ve 
insanların sanatın üretim aşamalarını 
gözleme ve ürünleri görme lerine kat-
kıda bulunmayı hedeflemektedir. Sa-
nat günleri süresince çeşitli panel, ser-
gi, seminer ve geziler düzenlenecektir. 
Sanat günlerine katılan 42 sanatçının 
yapacakları/üretecekleri çalışmalar 
KTO Karatay Üniversitesinde sergi-
lenecektir. Ayrıca serginin açılışında 
kokteyl düzenlenecektir. Etkinlik kap-

samında yapılan çalışmaların tüm aşa-
maları fotoğraflanacak ve video kaydı 
yapılacaktır. Yapılan bu ön çalışmalar 
profesyonel grafik tasarımcı tarafından 
animasyon sunumu haline getirile-
cek ve bir Cd de toplanacaktır. Bu Cd 
içinde yer alan tüm görseller internet 
ortamından kamuoyuna duyurularak 
etkinliğin ve Konya nın tanıtımı daha 
geniş kitlelere yayılacaktır.
Yerli ve yabancı katılımcı sanatçıların 
II. Uluslararası Bilim, Sanat, Kültür 
Günleri kapsamında ürettikleri/ürete-
cekleri sanatsal ürünler destek sağla-
yan kişi ve kurumlara kalacaktır.
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EĞİTİM

FOTOĞRAF: S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
KONU: AYŞE OKUTAN

KONYA’NIN VİZYONU: 

KONYA EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

Merkez Valisi, Konev Yönetim Kurulu Başkanı, 
Hakkı Teke açıklamasıyla KONEV;

enel Merkezi Ankara’da olan vakıf 1996 yılında kurulmuştur. 
Kuruluş amacı Ülkemizin ve Konya ilinin kalkınması ve gelişme-
sine yönelik her sahada ki teknolojik gelişmeleri desteklemektir.

KONEV

Konev Vakfı, 2010 yılında yapılan yönetim ve 
resmi senet değişikliklerinden sonra yeni bir 
ivme ile faaliyetlerini sürdürerek önemli me-
safeler almaya başlamıştır. Çeşitli sosyal faali-
yetlerin yanında, 2011/2012 eğitim öğretim 
yılında Ankara’da yüksek öğrenime devam 
eden öğrencilere burs vermeye başlamıştır. 
Daha da önemlisi geçilen yıl içinde bir proje 
araştırma ve geliştirme grubu kurarak çalış-
malarına aralıksız devam etmektedir.
Ankara’da çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel 
sektörde çalışan yirmiye yakın Konyalı ile tara-
ma çalışmaları yapılmış ve daha sonra da Ko-
nev yönetim kurulu ile birlikte olgunlaştırma 
ve pekiştirme çalışmalarını sürdürmüştür. 

Bu çalışmalar esnasında, Konya’ya çok önemli projelerin hayata geçirildiği 
görülmüştür. Önceki yıllarda Ankara’daki Konyalıların oluşturduğu Konya 
Kalkınma Platformu tarafından tespit edilerek kamuoyuna sunulan, o gün-
ler için hayal olan, 18 temel projeden büyük bölümünün gerçekleştirildiği, 
diğerlerinde de önemli gelişmeler sağlandığı dile getirilmiştir.
Daha önce yapılan bu ve benzeri çalışmalarda edinilen tecrübelerden de ya-
rarlanılarak kurulan Konev proje araştırma ve geliştirme grubu, yaklaşık altı 
aylık bir çalışma sonucu ilk ürününü vermiştir. Önemli bir mesai sarf edi-
lerek hazırlanan bu projelerin bir kısmı ilk defa kamuoyu ile paylaşılmakta, 
bir kısmı ise kamuoyu tarafından bilinmekle beraber henüz uygulamaya 
geçmeyen projelerden oluşmaktadır. Konev, çalışmalarında ele aldığı konu-
ların sosyal verimliliği ve uygulanma kabiliyetinin yüksek olmasına azami 
özen göstermektedir. Çalışma sonuçlarını belli aralıklarla kamuoyu ile pay-
laşıp ilgililere ulaştırmakla beraber, kamuoyuna sunulan projelerin uygula-
ma sonuçlarını da takip gayreti içinde olacaktır. 
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KONEV’den 2012’de 
Konya’ya 15 proje
Yönetim Kurulu Başkanlığını Hakkı 
Tekenin yaptığı KONEV proje tanı-
tım toplantısında, vakfın 2012 yılında 
Konya’da 15 yeni projeyi hayata geçiri-
leceğini açıkladı. Kurulan proje araştır-
ma ve geliştirme grubunun çalışmaları-
na aralıksız devam ettiğini vurgulayan 
Teke, şunları kaydetti:
“Daha önce yapılan bu ve benzeri ça-
lışmalardan edinilen tecrübelerden de 
yararlanılarak kurulan proje araştırma 

ve geliştirme grubu, yaklaşık altı aylık 
bir çalışma sonucu ilk ürününü vermiş-
tir. Önemli bir mesai sarf edilerek ha-
zırlanan bu projelerin bir kısmı ilk defa 
kamuoyu ile paylaşılmakta bir kısmı ise 
kamuoyu tarafından bilinmekle beraber 
henüz uygulamaya geçmeyen projelerden 
oluşmaktadır” dedi.
2012 yılı itibariyle Stratejik Şehir, Bil-
gi depolama, Konya Yatırım ve Des-
tek Tanıtım Ajansı, Tarım Kampüsü, 
Sanayi Kenti, Mega İmalat ve Sanayi 
Bölgesi, Lojistik ve Ulaşım, Enerji ve 
İletişim, Çevre ve Orman, Kültür ve 

Turizm, Sufi Köyü veya Oteli, Ulusla-
rarası Fuar Eğlence ve Bilim Merkezi, 
Gençlik ve Spor, Konya Üniversiteler 
Birliği ve Ankara’da Konya Vizyon 
Evi projelerini hayata geçirileceğini 
söyledi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem 2. başkanı 
olduğu Konya Eğitim, Kültür ve Sağ-
lık Vakfı’nın (KONEV) proje tanıtım 
toplantısına katıldı. Erdem, Dedeman 
Konya Otel’de düzenlenen toplantıda 
yaptığı konuşmada, vakfın Konya’nın 
kalkınması ve gelişmesi adına çok 
önemli çalışmalar yaptığını belirtti.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya ALTUNYAL-
DIZ: “Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülkeler-
den biri olma ideali ile yola çıktık. 1 Temmuz 2012 tari-
hinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu ticari 
hayatın katalizörü işlevi görerek iş yapma şekillerini de-
ğiştirecek. Yeni kanunla beraber Türkiye’de ticari hayatı 
düzenleyen kurallar köklü bir değişim sürecine girecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 1 
Temmuz 2012 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecek olan yeni Türk 
Ticaret Kanunu’na ilişkin tanıtım 
ve eğitim toplantıları devam edi-
yor. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 
getirdiği fırsatlar, yenilikler ve yü-
kümlülüklerin ele alınması ama-
cıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım 
ve Eğitim Toplantısı’na Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın 

Ziya Altunyıldız, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı sayın M. Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ve TÜRMOB Başkanı Sayın Nail 
Sanlı’nın yanı sıra, Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı yetkilileri, kamu ve 
özel sektör temsilcileri ve üniversi-
teden uzmanlar katıldı. 
Toplantıda konuşan Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya 
Altunyaldız, ticaretin en kolay ve 
en güvenli yapıldığı ülkelerden biri 
olma idealiyle yola çıktıklarını be-
lirterek, “2023 yılında dünyanın en 

TÜRK TİCARET KANUNU  
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ 
İKİNCİSİ KONYA’DA YAPILDI



73

büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedef-
liyoruz. Türkiye ekonomisinin bu hedefine 
ulaşabilmesi için rekabet ettiği ülkeler ile 
yarışabilecek şartlara sahip olması ve ülke 
ticaretinin en kolay ve en şeffaf yapılan ül-
kelerden biri olması ile mümkündür. Yeni 
hazırlanan Türk Ticaret Kanunu ile 1 Tem-
muz 2012 tarihinden itibaren Türkiye’de 
ticari hayatı düzenleyen tüm kurallar köklü 
bir değişim sürecine girecek” dedi.

Toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeni TTK’ ya ilişkin bilgi-
lere kısa yoldan ulaşmayı sağlayacak, yeni sistemin kolaylıkla anlaşılabilmesi, 
doğru bilgi edinilebilmesi ve ticaretle ilgili kesimlerin faaliyetlerini Kanun’a 
uygun şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan “120 Soruda Türk 
Ticaret Kanunu” kitapçığı da tanıtılarak katılımcılarla paylaşıldı.     

Şirketlerde yönetim anlayışı profesyonelleşecek
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği en stratejik yeniliğin yönetim anlayışının 
kurumsallaşması ve profesyonelleşmesine yönelik düzenlemeler olduğunu belirten 
Altunyaldız, “Uzun vadede Türkiye ekonomisin rekabet edebilirliğinin ve markalaşması-
nın sağlanması bakımından en somut katkının Kanun’un bu yönüyle sağlayacaktır. 

Bu bağlamda yeni Türk Ticaret Kanunu, 
kapalı tip diye tabir edilen aile şirketlerinin 
yönetimini daha profesyonel olan halka 
açık şirketlerdeki yönetim anlayışına yak-
laşmalarını sağlayacaktır.” Altunyaldız, 
yeni Ticaret Kanunu ile sermaye şirket-
leri, kooperatiflerle ve devralan şirket 
olmaları şartıyla, kolektif ve komandit 
şirketlerle birleşebildiğine dikkat çe-
kerek, “Şahıs şirketleri, şahıs şirketleri ile 
devrolunan şirket olmaları şartıyla sermaye 
şirketleriyle ve kooperatiflerle, kooperatifler 
ise kooperatiflerle, sermaye şirketleri ile dev-
ralan şirket olmak kaydı ile şahıs şirketleri 
ile birleşebiliyor” dedi. Tek kişilik şirket kavramı hukuk sistemimize kazandırılmıştır

Yeni Kanun kapsamında devrim niteliğini taşıyan bir başka noktanın görünürde 
ortaklığı önleyen, “Tek Kişilik Şirket” kavramı olduğunu vurgulayan Altunyaldız 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek kişilik şirket, şirket kavramı ile çelişmez. Yeni kurama 
göre şirket, birden ziyade ortağı olan bir kişi birliği değil, üretim yapan, mal ve hiz-
met arz eden işletmesel bir örgütlenme olarak tanımlanıyor. Yeni kurama göre şirketin 
tek pay sahibi veya ortağı olabilir, ancak 10-15 kişilik yönetim kurulu, çeşitli denetim 
komiteleri ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde birçok komisyonları bulunabilir. 
Önemli olan işletme konusuna uygun, en iyi yönetim ve denetime tabi düzendir.” Yeni 
Kanun ile azınlık haklarının da güncellendiğini ve azınlıkların tüm pay sahiplerin-
den daha fazla korunduğunu söyleyen Altunyaldız, azınlıkların, şirketin bir işle-
mine ilişkin olarak özel denetim isteme, “kurumsal temsilcilik” yapısı ile örgütle-
nerek daha fazla söz sahibi olmaları mümkün kılındığını belirtti.
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VİZYON KÖŞE

BAYANLARIN 
E- TİCARET
SEKTÖRÜNDEKİ 
YERİ VE ÖNEMİ

Bugüne kadar, e-ticaret sektöründe yer 
alan ve işin şifresini çözdüklerine ina-
nan büyük gruplar genelde erkeklere 
ürün sattıklarından dolayı, kadınlara da 
satmayı düşünerek ellerindeki mevcut 
site tasarımları ve kurguları ile binlerce 
site açtılar ve neredeyse tamamına ya-
kını büyük bir hüsran ile sonuçlandı. Bu 
hüsranın temel sebebi, kadın ve erkeğin 
alışveriş davranışlarının tamamen farklı 
olmasından kaynaklanıyordu. 

SAMİ GÜZEL

Kadınlara internette alışveriş 
yaptırabilmek için, öncelikle 
kadınların normal alışveriş 
eğilimlerini çözebilmek gere-
kiyor. Kadınların davranışları, 
alışveriş eğilimleri ve karar ver-
me süreçleri, erkeklerden ne-
redeyse tamamen farklı işliyor. 
Basit bir örnekle, inceleyelim. 
Bir erkeğe akşam bir düğüne 
katılması gerektiğini ve mut-
laka yeni bir ceket alması ge-
rektiğini söylerseniz, o erkek iş 
çıkışında aceleyle bir alışveriş 
merkezine gider. AVM’ne gi-
rer girmez ilk olarak ceket sa-
tan bir dükkana girer ve ceket 
aradığını belirterek ceketleri 
denemeye başlar. Genellikle 
fiyat ve şıklık olarak hoşuna 
giden ceketi hemen alır, eğer 
uygun bir ürün bulamazsa çı-
kıp en fazla bir ya da iki ceket 
satan dükkana daha girer ve 
yaklaşık yarım saat içerisinde 
ceketi alıp, bu işi bitirir. Çünkü 

erkek için bu ceketi almak, ya-
pılması gereken bir iş, halledil-
mesi gereken bir problemdir. 
Aynı olayı kadın açısından ele 
alalım. Bir kadına, akşam bir 
düğüne katılması gerektiğini 
ve mutlaka yeni bir ceket al-
ması gerektiğini söylerseniz, 
programını yapıp bir alışveriş 
merkezine girer. İlk olarak 
takı satan bir dükkana girip, 
takıları ve aksesuarları inceler? 
Oradan çıktıktan sonra bir kı-
yafet mağazasına girerek bluz 
ya da elbiselere bakar, hatta 
dener. Bir çok dükkanı gezip, 
ürün denedikten sonra ceket 
bakmaya başlar ve ceketi kesin 
alması gerekiyorsa bile bu süre 
birkaç saat sürer. Sürenin yanı 
sıra bayan, ceketin yanı sıra 
kendine bir ayakkabı, ceket 
rengiyle uyumlu bir elbise ve 
hatta çocuğu varsa ona yeni bir 
biberon almış olarak alışveriş 
sürecini tamamlar. Yukarıdaki 

örnekten de anlaşılacağı gibi, 
kadınların alışveriş davranışla-
rı bambaşkadır ve birçok şifre 
içerir. Bu şifreleri ilk çözen fir-
malardan biri Avrupa’da Asos 
oldu ve kadınları e-ticaret 
sürecine dahil olmasında 
ciddi bir katkıda bulundu. 
Kadınların e-ticaret sürecine 
dahil olmasıyla birlikte tüm 
Avrupa’da e-ticaret hacmi sıç-
rayarak büyümeye başladı. 
Yükseliş öylesine çığ gibi oldu 
ki, tüm öngörüler tekrar revize 
edilmeye başlandı. Benzer bir 
süreç günümüzde, Türkiye’de 
yaşanmakta olup, özel alışveriş 
sitelerinin kadınları e-ticaret 
hacmine dahil etmesi, ilgili 
ilgisiz tüm e-ticaret oyuncu-
larının cirolarını beklenenin 
üzerinde etkilemiştir. Kadınlar 
arasında bir markanın çok hız-
lı ve öngörüleri katlayarak bü-
yümesi, kendi aralarında olan 
iletişimin ve İngilizce tabiriy-

le word of mouth sürecinin 
inanılmaz hızlı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bir araş-
tırmada* çeşitli sosyal statü 
ve davranış eğilim gruplarına 
göre kadınları gruplandırılı-
yor ve çevrimiçi/dışı alışveriş 
yapılmış bir markayı diğer 
kadınlara tavsiye edip etme-
yeceği soruluyor. Sonuçlara 
göre, kadınların beğendikleri 
bir alışveriş deneyimi tavsiye 
etme oranları %60 gibi ciddi 
bir oran oluyor. Özetle eğer 
bayanlara yönelik bir e-ticaret 
sitesi hizmeti verilecekse, ön 
analiz, süreç kurguları ve ka-
dınların alışveriş eğilimlerini 
önemseyen kampanya ve crm 
eylemleri büyük bir disiplin ve 
ciddiyetle hazırlanmalıdır. Bu 
hazırlık sürecindeki ciddiyet, 
işin başarılı olup olmamasına 
ciddi boyutta etki edecektir.
*Bovitz Research Group/Styles of 
Influence 14 Nisan 2011
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TÜRKİYENİN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİ İHRACATÇISI

35 YILLIK TECRÜBEYE SAHİP, DİNAMİK VE VİZYONER BİR FİRMA OLAN SOLİMPEKS ENERJİ, GENÇ KADROSU VE YENİLİKÇİ 
ÜRÜNLERİYLE ÇOK KISA SÜREDE SEKTÖRÜN LİDERLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ. 30’A YAKIN KALİTE SERTİFİKASIYLA 
TÜRKİYE, ALMANYA, İSPANYA VE İTALYA’DA 100’DEN FAZLA ÇALIŞMASIYLA SEKTÖRE ÖNCÜLÜK ETMEYE, ÜRETİM TEK-

NİKLERİNİ GENİŞLETEREK YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINA DAHA ÇOK KATKI YAPMAYA DEVAM ETMEKTEDİR.

SOLİMPEKS ENERJİ

Merhaba Hüseyin Bey, Genç 
kadrosu ve yenilikçi ürünleriyle 
şirket çok kısa sürede sektörün 
liderlerinden biri haline geldi, 
şirketiniz ne zaman kuruldu?
Şirketimiz 2001 yılında Konya‘da kurul-
du. 11 yıllık bir firma olsak da güneş ener-

jisi sektöründeki deneyimlerimiz 3 ku-
şaktır var olan bir şey.  Güneş enerjisi en 
hızlı büyüyen alternatif enerji kaynağıdır. 
Şirketin temelini oluşturan bizlere dene-
yimlerini bilgilerini aktaran dedelerimiz 
bunu 1970’li yıllarda fark ediyorlar. Öyle 
bir enerji kaynağı ki; bu enerji tükendi-

ğinde yeryüzündeki her şey tükenmiş de-
mektir. Bunun için bu sektörde ilerlemeyi 
ve kendimizi bu alanda geliştirerek global 
bir marka olma kararı aldık. Bu kararımı-
zı da şu an dünyanın çeşitli ülkelerinde 
bulunan 5 yapılanmamız ile bir nebze de 
olsa gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.

FOTOĞRAF: GÜLŞAN BOZMA
KONU: AYŞE OKUTAN
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Neden Solimpeks?
Solimpeks 35 yıllık tecrübeye sahip, 
ortaklarının tamamı yüksek eğitim 
görmüş, dinamik ve vizyoner bir fir-
ma. Avrupa pazarının liderlerinden 
olmakla; müşteri memnuniyeti ve ka-
lite konularında maksimum hassasiyet 
kazanmış bir üretici.

Solimpeks’in, yenilenebilir enerji, 
alanına nasıl bir katkısı olmuştur?
Güneş, en büyük alternatif enerji kay-
naklarından biri. Diğer yenilenebilir 
enerji türlerine göre daha kısa sonuç 
alabileceğiniz bir enerji türü. Güneşten 
iki şekilde enerji sağlamanız mümkün. 
Bunlardan ilki güneş enerjisinden su ısıt-
ma diğeri ise güneş enerjisinden elektrik 
üretimidir. İlk olarak bahsettiğim güneş 
enerjisinden su ısıtma sistemi şu an Tür-
kiye ve diğer ülkelerde de sıklıkla kullanı-
lan, evimizin sıcak su ihtiyacını güneşten 
karşılayabileceğimiz bir sistem. Diğeri 
ise, güneş pili olarak adlandırılan hüc-
relerle güneşten alınan ışık enerjisinin 
elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle 
ortaya çıkan enerji türüdür. Bu sistemler 

şu an için Türkiye ‘de çok yaygın olarak 
kullanılmasa bile son düzenlemelerle çı-
karılan yenilenebilir enerji kanunlarıyla 
daha da yaygın hale gelecektir.

Sektöre ilk olarak hangi üre-
timle adım attınız?
Sektöre ilk olarak, güneş enerjisinden 
su ısıtma sistemlerinin üretimiyle baş-
ladık. Bu sistemler, kollektör adı ver-
diğimiz panellerin güneş ışınlarından 
alınan ısı enerjisini içerisinde bulunan 
bakır borulara aktararak sıcak su ihti-
yacını karşıladığı sistemlerdir.

Şirketiniz kurulduğundan bu 
yana ne gibi yenilikler yapmıştır?
Solimpeks Enerji kurulduğu günden 
bu yana sürekli kendini geliştiren bir 
firma olmuştur. Bunun için ilk olarak 

2005 yılında Güneş enerjisi sektörü-
nün en önemli sertifikalarından biri 
olan solar keymark sertifikası alarak 
başladık. Bu sertifikayı dünyada ve 
Avrupa’da geçerliliği bulunan ve Al-
manya, İtalya, İspanya, İsveç, Avust-
ralya, ABD de dahil olmak üzere pek 
çok ülkedeki saygın test kuruluşla-
rından 24 kalite sertifikası almayı ba-
şarmıştır. Daha sonra dünya çapında 
büyük ilgi uyandıran, Forbes, Busi-
ness Week gibi dergilerde gündem 
konusu olan ilk PV-T Hibrit kollektör 
imalatını gerçekleştirmiştir. Bu ba-
şarıları, Almanya yapılanmamız olan 
“Solimpeks Solar GmbH’ın” kurulu-
şu, İspanya yapılanmamız “Solimpeks 
Solar S.L.’nin kuruluşu”, Solimpeks 
Afrika’nın kuruluşu ve Kenya’da üre-
tim tesisinin açılışı izlemiştir. 
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Enerji alanında en önemli bulu-
şunuz hibrit kolektör, bu buluşu-
nuzdan biraz bahseder misiniz?
Daha önce de bahsettiğim gibi güneş 
enerjisinden iki şekilde yararlanıyoruz. 
Bir ısı enerjisi ile bir ışık enerjisi ile. 
Normal sistemlerde bu iki sistemden 
ayrı ayrı yararlanabilirsiniz. Yani sıcak 
su ihtiyacınız için kollektör, elektrik 
ihtiyacınız için güneş paneli kullanma-
nız gerekir. Solimpeks Ar&Ge’nin ge-
liştirmiş olduğu PV-T hibrit kollektör 
sayesinde bu iki farklı ihtiyaç tek bir 
kollektör altında birleştirildi. Güneş pa-
nelleri; güneşin sadece ışık enerjisinden 
yararlanır, güneşten gelen ısı enerjisi ise 
panelin üzerindeki hücrelere zarar verir 
ve verim oranında düşüşe neden olur. 
Verimin artırılması için bu panellerin 
soğutulması gerekir. Bu soğutma farklı 
şekillerde yapılabilir. Hibrit kollektör 
ise bu paradoksa bir çözüm getirmiştir. 

Hibrit kollektör güneş pillerinde olu-
şan ısıyı termal kolektörler vasıtasıyla 
absorbe etmekte dolayısıyla aynı panel 
üzerinden normal güneş pillerine göre 
%40 daha fazla elektrik elde edilmesi 
sağlanırken, aynı sistemle sıcak su ihti-
yacını da karşılamaktadır. 

Türkiye’nin en büyük, dünyanın  
ikinci büyük fabrikasını kurdu-
nuz, bu gurur verici olsa gerek, 
duygularınızı alabilir miyiz?
Rızık ve şükür kavramlarına inanan in-
sanlarız. O yüzden sürekli gurur duyarak 
hataya düşmek istemeyiz. Aynı ciddiyet-
le çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Projelerinizden bahseder misiniz?
Güncel çalışmalarımıza; AB destekli 
ve proje yöneticisi olarak yürüttüğü-
müz “Modüler ısı depolama sistemle-
ri” projesi ve internet ile yenilenebilir 
enerji sektörünün buluşma noktası 
olacak “EAGLE” web projelerini ör-
nek olarak verebiliriz.

Solimpeks MCS sertifikalı ilk 
Türk firma, bu konu hakkında 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
MCS, İngiltere’nin dünya standartla-
rına ek olarak istediği bir dizi kalite ve 
verimlilik şartlarının sağlanmasından 

sonra verilen bir sertifikadır. Dünyada 
sayılı firma MCS sertifikasına sahip. 
Türkiye’den bu sertifikayı almayı ba-
şaran ilk ve tek firma Solimpeks. Bu 
bizim için elbette gurur verici.

Bundan sonraki 
hedefleriniz nelerdir?
Solimpeks yüksek kalite düzeyinde üret-
tiği 150 çeşit solar panel ile Türkiye’nin 
en büyük yenilenebilir enerji ürünleri 
ihracatçısı olmuştur. Kısa vadede en 
büyük hedefimiz 2013‘de dünyanın en 
büyük üreticisi olmaktır. Uzun vade de 
ise Solimpeks’i sadece ihracat yapan bir 
firmadan, dünyada güneş enerjisi pazarı 
olan ülkelerde yapılanmaları olan bir fir-
maya dönüştürmek hedefimizdir.

Genç ve yenilikçi kalan bir 
kadroya sahipsiniz, yeni adım 
atacak olan girişimcilere neler 
söylemek istersiniz?
Kendilerine güvenmelerini, yenilikçi-
liğin yanına mutlaka kalite ve dizaynı 
da eklemelerini, son olarak da marka-
laşmak için başkalarının yolunu takip 
etmemelerini tavsiye ederiz.

Bu keyifli sohbet için Solimpeks Yönetim 
Kurulu Üyesi, Hüseyin Gökalp’a Vizyon 
ailesi olarak teşekkür ederiz.
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YAŞLILARA 
SAYGI HAFTASI

Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve say-
gıdır. Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda, top-
lumsal dayanışmayı yaşamın her evresinde ilke edinmiş-
tir. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek 
kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm 
bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. 
Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız.

esleki Eğitim Fakültesi, Kız Teknik Öğretmenler Derneği ve Konya Vizyon 
Dergisi Yaşlılara saygı haftası nedeniyle Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi’ni 
ziyaret etti. Huzurevi Müdürü Osman Baybağan, Huzurevine 60 yaş ve 

üzeri yaşlılarımızın huzur evine kabul edildiğini söyledi. Sosyal devlet gereği, bütün 
ihtiyaçların devletimiz tarafından karşılandığını söyleyen Bağbayan,  kendi işlerini gö-
remeyen yaşlılarımızın Rehabilitasyon bölümünde bakıldığını söyledi.

FOTOĞRAF: S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
KONU: AYŞE OKUTAN
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İsmail Işık Huzurevi, ilk olarak 1967 yılında 
Cemiyet-i Hayriye Vakfı tarafından kurulmuş-
tur. Huzurevi, şuanda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığına bağlı olup, bakanlığın içerisinde 
yer alan Özürlü ve Yaşlı Hizmetler Genel Mü-
dürlüğüne, Konya’da ise Aile ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlüğüne bağlıdır. Şuan kurumda 
kadrolu hekim, sosyal hizmet uzmanı, psiko-
log, diyetisyen, fizyoterapist bulunmaktadır.

Huzurevi’nin yüklendiği görev, nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken 
birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin 
ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, sosyal 
sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat 
standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler 
bütününü, alanla ilgili olan kesimler ile işbirliği içerisinde yürütmektir.

Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ka-
dircan Özkan’da böylesi güzel bir ziyaret gerçek-
leştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Bu yıl açılan Kız Teknik Öğretmenler Derneği 
Konya Şubesi ile ortak ziyaretlerinin ilkini ger-
çekleştirildiğini söyledi. Ziyarete Prof. Dr. Kadir-
can Özkan, Dernek Başkanı Emine Esirgenler, 
Başkan Yardımcısı Sema Öz ve Mesleki Eğitim 
Fakültesi öğrencileri katıldı. Bu ziyaretlerin sık 
sık tekrar edilmesi dilekleriyle ayrıldılar. 
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HAYALİNİZDEKİ 
BALAYI GERÇEK 
OLSUN

KAZIM ÖZTOKLU

Evliliğin belki de en heyecanla beklenen kısmı, düğün yorgunluğu-
nu atmak için çıkılan ilk tatil; yani balayı.Balayı planını kesinlikle 
eşinizle birlikte yapmalısınız.Böylece hem sizin hem de eşinizin is-
teği doğrultusunda balayınız şekillenir.Düğün töreni biter ve sıra 
tatile geldi. Şimdi balayı hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Peki, ba-
layı için gideceğiniz yere karar verdiniz mi? 

Böylece yeni mekânlar görmenin yanında, 
balayı sizin için ülkenizi tanıma fırsatına da 
dönüşebilir. Yaz döneminde en çok tercih 
edilen balayı rotaları sahil kasabaları. Çiftler 
yurt içinde Ege ve Akdeniz sahillerini talep 
görüyor. Türkiye; sahilleriyle, kumuyla, gü-
neşiyle eğlencenizi daha da renklendirecek. 
Türkiye otelleri ise kaliteyi, güveni, rahatlığı 
size yaşatacak.Türkiye’de balayı için birçok 
seçenek var. Bunlardan örnek verecek olur-
sak; Batı Karadeniz’in şirin bir ilçesi olan 
Safranbolu tarihi mekânı, misafirperver in-
sanları, temiz havasıyla muhteşem bir balayı 
yaşatacaktır size.Denizi seven ve balayını 
mavilikler arasında geçirmek isteyenler için 
Fethiye, Olimpos ve Marmaris, Bodrum 

Gökova. Akdeniz’in gözbebeği Göçek turu 
mavi yolculuğunuzu unutulmaz kılabilir. 
Kuzey Ege’nin şirin bir mekanı olan Dalyan 
köyü ve Bozcaada da seçenekler arasında. 
Fakat daha otantik bir tatil de yapabilirsiniz. 
Güneydoğu’nun tarihi mekânı Hasankeyf 
birçok kültürün buluşma noktası olup size 
de bu kültür zenginliğinin içinde dilediğiniz 
balayını yaşatabilir.

Bodrum
Balayıda gidilebilecek en güzel yerlerden 
biri Bodrum’dur. Bodrum, denizin ortasın-
daki kalesi ve kaleyi çevreleyen marinasıyla, 
tepeden tırnağa bembeyaz evleri ve pem-
be begonvilleriyle eşssiz bir manzara sunar. 

Balayınızı 
Türkiye’de mi 

geçirmek istiyorsunuz? 
İnanın ki Türkiye 
bu konuda eşiniz 

ile unutulmaz anlar 
yaşayabileceğiniz 
cennet gibi balayı 

mekanlarına sahip. 
Balayı mekânı 

seçerken, Türkiye’nin 
hiç gitmediğiniz bir 

yerini seçin. 
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Özellikle ara sokaklarında dolaşmak çok 
keyiflidir ve eğlenmek isteyenler için de 
harika seçenekler sunar. Ayrıca tekne tur-
ları ile ıssız koylara gidip doğayla bütünle-
şebilirsiniz. Bodrum’da gün batımının da 
bir harika olduğunu hatırlatmak gerekir. 

Marmaris
Marmaris de Bodrum gibi hem eğlen-
ce hem doğal güzellik arayanlar için iyi 
bir seçenek. Günlük ağaçlarıyla kaplı 
yolundan Marmaris’e ilerlemek bile 
çok romantik.Eşsiz koylarıyla eğlence-
li bir balayı için Marmaris doğru seçim.

Olimpos Ağaç Evler 
Olimpos çayının Akdeniz’in tuzlu sula-
rıyla kucaklaşıp raksettiği, kimilerinin 
tatil hayalleri kurduğu, kimilerinin ise bu 
hayalleri gerçeğe dönüştürüp, gelip de 
ayrılamadığı, alışılmışın dışında farklı bir 
ortam.Olimpos şehir merkezi Antalya’ya 
80 km, Kemer’e ise 30 km. uzaklıkta yer 
alıyor. En çok bilinen ve tercih edilen ko-
naklama çeşitlerinden birisi de ağaç evler 
yani bungalovlar... Anadolu insanının 
doğadan kopamadığını, tatili metropol 
şehirlerde değil de daha çok bahçeler-
de, dağlarda, deniz kenarında geçirmek 
istediğini düşünürsek, bu ağaç evlerin, 
bizleri özümüze döndürdüğünü ve tam 
da aradığımız tatili önümüze getirdiğini 
söyleyebiliriz aslında.

Kazdağları
Anadolu’nun kuzeybatısında bulunan 
Kazdağları, Biga yarımadasının en yük-
sek dağıdır. Ege ve Marmara Bölgeleri-
ni birbirinden ayırır, tam yeri ise Ça-
nakkale ve Balıkesir sınırları içindedir. 
Kazdağları, bereketli toprakları, sulak 
alanları, yer üstü ve yer altı zenginlik-
leri, uygun iklim koşullarından dolayı 
birçok medeniyetin gözdesi olmuş, üze-
rinde savaşlar yapılmış ve büyük tahri-
batlara maruz kalmıştır. Tarih boyunca 
çekici bir bölge olmasından dolayı fazla-
ca göç almıştır. Bu iki yönlü hareketten 
dolayı da bölgede çok kültürlü bir yapı 
oluşmuştur. Dünyanın sayılı oksijen ba-
rındıran bölgeleri arasındadır.

Göcek
Güney Ege bölgemizin  şirin beldesi 
Göcek, klasik tatil anlayışınızı değişti-
ren sıradışı özellikleri ile tatil ve mavi 
yolculuk tutkunlarının en gözde me-
kanıdır. Kara, deniz ve havayolu ile 
kolay ulaşım özelliklerine sahip olan 
Göcek, bilinen tatil merkezlerinin ak-
sine koruma altında olan küçük, sakin 
ve deniz ile iç içe bir turizm beldesidir. 
Konaklayabileceğiniz apart ve otel-
ler bulunmaktadır. Göcek altı büyük 
marina’sı ile yerli ve yabancı deniz ka-
şiflerinin teknelerini demirlemek iste-
dikleri en popüler limandır.

Çeşme
İncecik kumu, ışıldayan güneşin altın-
daki masmavi denizi ile Çeşme yemyeşil 
tabiat güzellikleri ile farklı bir atmosfer 
solumanızı ve farklı aktiviteleri ile doya-
sıya özgür olmanın tadını çıkarmanızı 
sağlar. Çeşme tatili ile bu güzelliklerin 
ve zenginliklerin keşfine çıkabilirsiniz.

Kapadokya
Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin 
dünyada en güzel bütünleştiği yerdir. 
Coğrafik olaylar Peribacaları’nı oluş-
tururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu 
peribacalarının içlerine ev, kilise oy-
muş, bunları fresklerle süsleyerek, bin-
lerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini 
günümüze taşımıştır.

Safranbolu
Anadolu’nun kuzeybatı kesiminde ta-
rihi evleri ile ünlü Safranbolu bir İyon 
prensesi tarafından kurulmuş.Kent ve 
çevresinde tarih boyunca Roma, Bi-
zans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok 
uygarlık yaşamıştır. Safranbolu tarihi 
ipek yolunun Kastamonu-Gerede-İs-
tanbul kesimi üzerinde önemli bir ko-
naklama merkeziydi.
Sahip olduğu mirasın zenginliği yanın-
da, bu mirası çevresel dokusu içinde 
korumaktaki başarısından dolayı Saf-
ranbolu 1994 yılı sonunda UNESCO 
tarafından “Dünya Miras Listesi”ne 
dahil edilmiş ve bir dünya kenti haline 
gelmiştir. Safranbolu tarihi ve kültürel 
zenginliğinin ifadesi olarak bugün do-
ğal ve çevre dokusu içinde korunmakta 
olan 1008 esere sahiptir.

Karadeniz Yaylalar
Uzungöl, Hıdırnebi, Zigana ve Ayder 
Yaylaları balayında kafa dinlemek, do-
ğayla içiçe olmak, doğanın sunduğu 
manzaralarda romantizm yaşamak is-
teyenlere ve sıcaklarla boğuşmayı sev-
meyenlere iyi bir alternatif olacaktır. 
Şelaleler, binlerce metre yüksekteki göl-
ler, başı dumanlı dağlar, yeşille kaplı bir 
örtünün içinde minik dağ evleri doğayı 
ve serinliği tercih eden çiftleri bekliyor.
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KONYA ŞUBESİ

KIZ TEKNİK 
ÖĞRETMENLER
DERNEĞİ 

FOTOĞRAF: MERVE ASAL
KONU: AYŞE OKUTAN

Merkezi Ankara’da bulunan, Mersin, İs-
tanbul, Antalya ve Denizli’de de şubeleri 
olan Kız Teknik Öğretmenler Derneği’nin 
Konya Şubesi, Konya Selçuk Üniversitesi 
Süleyman Demirel Kültür Merkezinde ya-
pılan bir törenle açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Selçuk 
Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi tarafından bu yıl ikinci-
si düzenlenen “Gönlümüzdeki İnciler” adlı 2. Ulusal Kadın-
lar Günü Etkinliği” yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, Vali 
Aydın Nezih Doğan’ın eşi Hatice Doğan, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in eşi Hatice Gökbel, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Akgemci ile 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kız Teknik Öğretmenler Derneği Genel 
Başkanı Rüksan Kara, Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kadircan Özkan, öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
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“Kadın demek toplum demektir”
Kadınlar günü etkinleri kapsamında 
düzenlenen programda Konya’da ve 
Selçuk Üniversitesi’nde olmaktan do-
layı büyük mutluluk ve onur duydu-
ğunu belirten Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, 
“Bilindiği gibi dünya nüfusunun yarısını 
kadınlar oluşturmaktadır. Böylesi an-
lamlı günlerin de kadınların sorunlarını 
diler getirme, paylaşma ve çözüm üretme 
konusunda bir fırsat olduğunu düşünüyo-
rum. Kadınların sorunları adalete dayalı 

bir şekilde çözüm bulacaktır. Çünkü ka-
dın demek, aile demek, toplum demektir. 
Konya’da da bu anlayışın çok yaygın oldu-
ğunu biliyorum. Bu açıdan Tüm Konyalı-
lara teşekkür ediyorum.” dedi.

“Tarihin her döneminde kadı-
na önem verilmiştir”
Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Kon-
servatuarı Öğretim Elemanı Elif Bilge 
Kurtuldu yönetiminde katılımcılara 
Türk Müziği konseri verildi. Selçuk Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Aşina Gülerarslan mode-
ratörlüğündeki panele geçildi. Panelde 
konuşan Hz. Mevlana’nın 22. Kuşak to-
runu Esin Çelebi Bayru, ‘Tarihe Kadına 
Bakış ve Mevlevilikte Kadın’ konulu bir 
sunum yaptı. Bayru, “Gerek İslamiyet’te 
gerekse Mevlevilikte önce annelerin sonrada 
kadınların önemine vurgu yapılır. Peygam-
ber efendimiz de her zaman için kadının 

bilgili olması, kadına önem verilmesi ve 
güzel söylenmesi gerektiğini belirtmektedir. 
Bizim dinimizde kadın erkek ayrımı ya-
pılmaz. Kadınlar ve erkekler elmanın iki 
yarısı gibidir. Birbirinden ayrı düşünüle-
mez. Kadın erkeğin nezdinde en güzel yere 
konur ve birbirlerine emanet edilir. Mevlevi-
likte de Hz. Mevlana her zaman kadınları 
önemsemiştir. Eserlerinde kadının önemine 
vurgu yapmıştır. Eşlerine, kızlarını ve ge-
linlerine her zaman saygı duymuştur. Yal-
nız İslamiyet’te ve Mevlevilikte değil Türk 
beyleri de her zaman için kadınlara önem 
vermiştir. Yine Cumhuriyet döneminde 
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Atatürk çıkarttığı bir kanunla kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı vererek onlara verdi-
ği değeri göstermiştir.” diye konuştu.
Ünlü Mutasavvıf- Yazar Cemalnur Sar-
gut ise konuşmasında, “Bizler İslam 
âlemindeki kadınlar olarak dünyanın her 
yerinde el üstünde tutulan kişileriz. Diğer 
dinlere baktığımızda kadına yönelik şid-
detler, kadına layık olmayan kötü davra-
nışlar varken bizim dinimiz kadına veri-
len değerin en yüksek mertebede olduğu 
bir dindir. İslam âlemi, kadını gökyüzüne 
çıkarmıştır ve Peygamberimiz de öyle bir 
Peygamberdir ki ‘kadın’ demiş başka bir 
şey dememiştir. Ömrü hayatı boyunca 
kadına verdiği değeri anlatmış ve bunu 
çevresine çok güzel yansıtmıştır. Kadını 
sevginin bir temsili olarak görüp hayatını 
bu sevgiyle beslemiştir.” dedi. 
Emekli Mimar Hale Kürklü ve Güler 
Gökyener İnce’de programda kadın 
konulu sunumlarını dinleyicilerle pay-
laştı. Kız Teknik Öğretmenler Derne-
ği Konya Şube Başkanı Emine Esir-
genler; “Bugün Konya olarak yardıma 
hazırız. Fark yaratalım, bağışlarımızla 
büyütelim inancıyla çok geçte kalınmış 
olsa de Kız Teknik Öğretmenler Derneği 
Konya Şubesini açıyoruz. Amacımız eği-
tim fırsatı sağlayacak gençlerimizi toplu-
ma kazandırmak” dedi. 

Derneğe katkıda bulunan Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare 
Davutoğlu, Vali Aydın Nezih Doğan’ın 
eşi Hatice Doğan, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in eşi 
Hatice Gökbel, Kız Teknik Öğretmenler 
Derneği Genel Başkanı Rüksan Kara, 
Dr. Filiz Gülay Özkan ve Mesleki Eği-
tim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kadircan 
Özkan’a plaket sundu. Selçuk Üniver-
sitesi Mesleki Eğitim Fakültesi öğretim 
elemanları Miyase Çağdaş ile Sema Öz 
tarafından hazırlanan “Türkiye’de Kadın” 
ve “Gönülden Göze” adlı tasarım ve nakış 
sergisi açıldı. Sanatseverler tarafından ilgi 
gören sergi büyük beğeni topladı.
“Gönülden Göze” adlı sergide 50 par-
ça ürün bulunmakta olup bunlardan 
15 tanesi elde yapılan, 35 tanesi dikiş 
makinesinde yapılan çalışmalardan 
oluşmaktadır. Elde yapılanlar hesap işi, 
Temel nakış teknikleri, Bartın işi teknik-
leri ile çalışılmıştır. Makinede yapılanlar 
ise; makinede dikiş tekniği, makinede 
kurdele işi tekniği, makinede tel sarma 
teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
Temel Nakış Tekniklerinde, doğadan 
bitki etütleri yapılmış, her öğrenci ken-
di ürününün desenini çizmiştir. Maki-
nede tel sarma tekniğinde geleneksel 
desenlerden yola çıkılmış, kurdele işi ve 

makinede dikiş tekniğinde ise doğadan 
yararlanılmıştır. Öğrenciler yörelerin-
den çekmiş olduğu çiçek fotoğrafla-
rından desenleri oluşturdular. “Türkiye 
Temalı Tasarımlar” sergisinde yer alan 
tasarımlardaki amaç, Türkiye’nin doğal 
ve kültürel zenginlikleri konusunda fark 
yaratmak ve Türkiye’de yaşanan kadın 
sorunlarına dikkat çekmektir. Türkiye 
ve kadın temalı giyim tasarımlarında, 
boğaz köprüsü, estergon kalesi, Türk 
parası gibi maddi değerler ele alındığı 
gibi Ramazan, bayram şekeri gibi ma-
nevi olgulara, Atatürk, Türk ordusu ve 
şehitlerimiz gibi Türk milletinin çok 
önemli değerlerine yer verilmiştir.
Kadın sorunlarına yönelik tasarımlarda 
kadına şiddet, eroin, ezilen kadın ve ço-
cuk yaşta evlilik gibi konular işlenmiştir.



87

ADVERTORIAL



KONYAVİZYON/MART 201288

ADVERTORIAL

KONYA’NIN KALBİNİN ATTIĞI YER;

ZAFER MEYDANI...

Konya’nın kalbinin attığı, tarihin 
ortasında, bir yanında İnce Minareli 

Medrese diğer yanında muazzam 
görüntüsüyle Alaeddin Camii...

FOTOĞRAF: SİNAN ÇINAR • GÜLŞAN BOZMA
KONU: AYŞE OKUTAN

Konya’mızın Mevlana civarından sonra en güzide alanların-
dan biri de Zafer Meydanıdır. Neredeyse Konya’nın merkezi 
olmuş, mihenk taşı görevini görmüş, zamanla da lüks mağa-
zaların işgal ettiği bir çarşı alanına dönüşmüştür. Ayrıca Za-
fer Meydanı’nın Alâeddin Tepesi’ne, Gazi lisesi’ne, Nalçacı 
semti’ne, Tren garı’na, Hükümet Meydanı’na ve Mevlana’ya 
ve eskiden beri Belediye binalarına yakın oluşu Konyalılar için 
bir buluşma, dinlenme ve gezinti yeri olarak görev yapmıştır.
Zafer meydanı son 10 yıl içinde iki düzenlemeye tabi tutul-
muş, ilk düzenlemede Nutuk Parkı olarak düzenlenen mey-
dan güzel bir anlayışla yapıldığı için Konyalıların sevgisini 
kazanmıştır. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek tarafından yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 
Bu yeni düzenlemede Selçuklu Anıtı dikilmiş, ayrıca bir ha-
vuz etrafında bugüne kadar kurulan Türk Devletleri ile ilgili 
bayrak ve kabartmalarla süslü sütunlara yer verilmiştir. 
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Zafer Meydanı sosyal hayatın merkezi ha-
line gelmiştir. Özellikle trafiğin kapatılması 
ile birlikte burası tam anlamıyla bir gezinti 
yeri haline dönüşmüştür. 2005 yılında yapı-
lan bu uygulamadan kimi esnaf mutlu olur-
ken kimi esnafta işlerinin olumsuz gittiğin-
den yakındı. Alan trafiğe kapatıldıktan sonra 
kaliteli müşterinin azaldığını söylediler. Bir-
de son zamanlarda AVM lerin ardı ardına 
açılması, sunulan seçeneklerin fazla olması, 
küçük esnafın eskisi kadar iş yapamadığı 
buranın olumsuz yönünü oluşturuyordu. 
Zafer alanında yemek sektöründen, kıya-
fet sektörüne, zücaciyeden, eczacıya, kadar 
birçok esnafla görüştük. Kimisi halinden, 
durumundan çok memnunken kimisinin 
de  arka arkaya sıraladığı şikayetleri vardı. Bu 
şikâyetlerden en önemlisi güvenlik mese-
lesiydi. Güvenlik tedbirlerinin daha sıkı tu-
tulması esnafın birinci isteğini oluşturuyor. 
Daha sonra alanın daha fazla genişletilmesi 
ve burada sergilerin yapılması, konserlerin 
gerçekleştirilmesi yani kısaca meydanı daha 
modern daha kaliteli ve düzenli bir yere dö-
nüştürmek esnafın ortak düşüncesini oluş-
turuyordu. Özellikle üniversite öğrencilerin 
buluşma yeri haline gelen meydan her türlü 
sosyal etkinliği bünyesinde taşımaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
yayalaştırma uygulaması ile Zafer  
Meydanı 2005 yılında trafiğe ka-
patılmıştır. Söz konusu caddenin 
yayalaştırılmasından dolayı bu 
caddeyi kullanan ve toplu taşıma 
hizmeti gören otobüs ve minibüs 
güzergahlarında zorunlu olarak 
değişiklik yapılmıştır.
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KONYA’DA KÜLTÜR VE MEDENİYETİN BULUŞTUĞU YER

TYB, Konya’nın kültür-sanat mekânı

TÜRKİYE 
YAZARLAR BİRLİĞİ 
KONYA ŞUBESİ

KONU: AYŞE OKUTAN

Türkiye Yazarlar Birliği 
ne zaman kuruldu?
7 Ağustos 1978 tarihinde ‘Yazarlar Bir-
liği’ adıyla kuruldu. Tabi, yazarlar ara-
sında mesleki dayanışmayı geliştirmek 
ve ülkemizin kültür hayatına yazarların 
katılımını sağlamak gibi önemli bir 
amaçla. Kurumumuz, 1985’te Bakan-
lar Kurulu kararıyla ‘Türkiye’ adını 
kullanma hakkını elde ettikten sonra 
1991’de yine Bakanlar Kurulu kara-
rıyla ‘Kamu Yararına Faaliyet Göste-
ren Dernek’ statüsünü kazandı. Şunu 
övünerek söylüyoruz:  Türkiye Yazar-
lar Birliği, Türkiye’de en fazla üyeye 
sahip ve en etkili yazar kuruluşudur. 

Siyaset üstü tavrı, demokratik yapısı 
ve modern teşkilatlanmasıyla gerek 
üye gerekse üye olmayan, ülkemizdeki 
tüm yazar, fikir adamı, sinema, radyo 
ve televizyon sanatçılarının kendilerini 
ifade etme imkânı buldukları bir mes-
leki kurumdur. 

Bildiğim kadarıyla Konya Şube-
si TYB’nin en etkin ve önemli şu-
belerinden birisi. Biraz da şube 
hakkında bilgi verir misiniz?
TYB’nin 12 şehirde şubesi ve bazı iller-
de de temsilcilikleri bulunuyor. Konya 
Şubesi de sizin belirttiğiniz gibi en et-
kin şubelerden. Bunda, benden önce-

ki şube başkanlarımızın emekleri var. 
Hepsini saygıyla, minnetle anıyorum. 
Şubemiz 1994 yılında kuruldu. Bu yıl 
18. yılımızı yaşıyoruz. TYB Konya Şu-
besi de bünyesinde yazar, şair, öykücü, 
akademisyen, gazeteci, televizyon prog-
ramcısı, güzel sanatlar ve musiki ile ilgi-
lenen sanatçılar ve kültür adamlarından 
oluşan 170’ten fazla üyeye sahip.

Birliğin, üstlendiği misyon hak-
kında bilgi verir misiniz?
Bir kere yazarlar arasındaki dayanış-
mayı artırmak gibi bir amaçla kuruldu-
ğunu söylemiştim. TYB olarak, gerek 
Konya’nın, gerek Türkiye’nin, gerekse 
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dünyanın ihtiyaç duyduğu temel insa-
ni değerlerin odağındayız. Dünyanın 
ihtiyaç duyduğu düşünceyi, dünyayı 
daha anlamlı kılan edebiyatı, sosyal ve 
kültürel etkinliklerle sunmaya devam 
etmek istiyoruz. TYB Konya Şube-
si 18 yıldır bu şehre büyük bir anlam 
katmıştır. Şunu herkes düşünsün: TYB 
Konya Şubesi diye bir şube bundan 18 
yıl önce kurulmamış olsaydı. Ne bü-
yük eksiklik olurdu, öyle değil mi?

Türkiye Yazarlar Birliğinin 
faaliyetleri arasında neler 
yer almaktadır?
TYB, popüler kültürün bir dayatması 
olan sahte şöhret sistemini besleyen 
ödüllendirmelerin tamamen uzağın-
da bir değerlendirmeyle, her yıl, yılın 
yazar ve sanatçılarını seçmekte ve bir-
çok gerçek değerin kamuoyuna mal 
edilmesine zemin oluşturmaktadır.  
TYB’nin faaliyetleri içinde ‘Türkçe-
nin Uluslar arası Şiir Şöleni’ oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır. İlki 1992 
yılında Bursa ve Konya’da gerçekleşti-

rilen şölenin geçen yıl 9.’su 2011 Meh-
met Akif Yılı dolayısıyla Prizren’de 
yapıldı. Yirmi dört ülkeden şairler hem 
şiirlerini okuyup hasret giderdi, hem 
de baba ocağında Akif ’i yâd ettiler.

TYB Konya Şubesi olarak, 
2012 yılı kültürel takviminizi 
açıkladınız. Programlarla ilgili 
kısa bir bilgi verebilir misiniz?
Konya Şubesi olarak bu yılki program-
larımıza Şubat’ın sonunda Araştırmacı-
Yazar Mustafa Armağan’ın ‘Şehir Kon-
feransları ile başladık. Bu yıl Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği-
miz Şehir Konferansları’na Mustafa 

Armağan’dan başka Yavuz Bahadıroğlu, 
Doç. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Ya-
sin Aktay, Dr. Necmettin Türinay, Arif 
Ay ve Hilmi Yavuz gibi isimler katılıyor. 
Takvimimizde yer alan programların 
dışında da tüm yıl boyunca ‘Şehir Kon-
feransları’ kapsamında çok önemli isim-
leri Konya’da ağırlayacağız.
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TYB Konya Şubesi olarak yıllardır Meh-
met Akif ve İstiklal Marşı, Cahit Zarifoğ-
lu, Necip Fazıl ve Mevlana ile ilgili; ayrı-
ca Kutlu Doğum Haftası’nda programlar 
düzenleme geleneğimizi bu yıl da devam 
ettiriyoruz. İstiklal Marşı’nın kabul yıl-
dönümü dolayısıyla 10 Mart Cumartesi 
günü Selçuklu Belediyesi ile ortaklaşa Şi-
irlerle Mehmet Akif programımıza ünlü 
yorumcu Bedirhan Gökçe katıldı. 12 
Mart Pazartesi günü ise Konya Üniversi-
tesi ile ortaklaşa Mehmet Akif ve İstiklal 
Marşı Paneli’ni tertip ettik.  Çanakkale 
Zaferimizin yıldönümünde Meram Be-
lediyesi ile ortaklaşa ‘Siper Okulu’ isimli 
tiyatro gösterimiz büyük beğeni topladı. 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 
Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel, “İslam’da 

kardeşlik olgusu’nu anlatacaklar; katılım-
cılarımıza nasip olursa şerbet ikram ede-
ceğiz. Dr. Necmettin Türinay, “Bir dava 
adamı Necip Fazıl”ı anlatacak. Yrd. Doç. 
Dr. Nuri Şimşekler, Mevlana Araştırma 
Enstitüsü ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 
programda “Türkiye Mevlevihaneleri” 
hakkında bilgiler verecek. Çocuk ede-
biyatımızın sevilen kalemlerinden Salih 
Zengin’in katılımıyla “Cahit Zarifoğlu 
Çocuk Şenliği”ni düzenleyeceğiz.

Bu sene yapılan genel kurulda 
başkanlığa siz seçildiniz, bundan 
sonraki hedefleriniz nelerdir?
Şehrin havasında biz de varız. Geçti-
ğimiz günlerde Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tahir Akyürek Bey, bir 
ifade kullandılar. Kültürde marka ol-
manın daha fazla emek istediğini, bu 
konudaki sermayenin parayla ölçüle-
meyeceğini söylediler. İşte biz tam bu 
noktada duruyoruz. Daha fazla emek 
ortaya koymak niyetindeyiz. 

Her hafta en az 1 faaliyetiniz 
olmaktadır, gösterilen ilgiden 
memnun musunuz?
Aslına bakarsanız, TYB Konya Şubesi bu 
şehirde silinmez izlere sahip. Yalnız bi-
zim öyle iddialı cümlelerimiz yok. Biz, iş 
yapan taraftayız. Tabi bu işlerin, özellikle 
kültür ve sanatın bu şehirde alıcısının ol-
ması da bir o kadar önemli. Selçuklu’ya 
başkentlik etmiş bir şehirde yaşıyoruz. 
Bir büyük medeniyetin çocukları olarak 
hem kültür üreten hem de ona sahip çı-
kan fertler olmak gibi bir borcumuz var. 
Etkinliklerimize alaka gösteren ve katkı-
da bulunan herkese sizlerin aracılığıyla 
teşekkür etmek isterim.

Yönetim kurulunuzda kimler 
yer almaktadır?
Bu soru vesilesiyle değerli arkadaşları-
mı ben de bir kez daha anmış olayım. 
Yukarıda bahsini ettiğimiz tüm bu işleri 
20 kişilik bir yönetim grubuyla göğüs-
lüyoruz.  Doç. Dr. Caner Arabacı, Yrd. 
Doç. Dr. Bekir Biçer, Doç. Dr. Hayri 
Erten, Vural Kaya, Duran Çetin, Yrd. 
Doç. Dr. Abdullah Harmancı, Mustafa 
Durdu, Hüzeyme Yeşim Koçak, Yrd. 
Doç. Dr. Fatih Özkafa,  Osman Boz-
demir, Saffet Yurtsever, Zeki Oğuz, A. 
Fuat Baysal, Prof. Dr. Haşim Karpuz, 
Prof. Dr. Nazmi Zengin, Yrd. Doç. Dr. 
Nuri Şimşekler, Dr. Oktay Sarı, Dr. 
Aziz Ayva ve Melahat Ürkmez… Hep-
si kıymetli yazar dostlarımız…

M. Ali Köseoğlu kimdir?
1976 yılında Kayseri’de dünyaya 
geldi; Konya’da büyüdü. İlk, orta ve 
lise tahsilini Konya’da tamamladı. 
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler 
bölümünü okudu. Hasan Kuvvet ve 
Ahmet Aka ile birlikte çıkardıkları 
Eylül dergisinin 6 sayı editörlüğünü 
yaptı. Aşiyan dergisinin sahipliği ve 
Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bu-
lundu. Çeşitli radyolarda kültür sanat 
yönetmeni ve genel yayın yönetmeni 
olarak çalıştı. Konya’da günlük olarak 
yayımlanan Memleket Gazetesi’nde 
Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan 
M. Ali Köseoğlu’nun yazı ve şiirleri 
Çerağ, Eylül, Aşiyan, Mavi Kuş, Mar-
tı, Polemik, Yitik Düşler, Tasfiye, Düş 
Çınarı, Yedi İklim, Dergâh, Ardıç, 
Uzak Ülke, Mahalle Mektebi gibi der-
gilerde yayımlandı. Eskişehir Odun-
pazarı Belediyesi tarafından 2004 
yılında yayımlanan ‘Nasreddin Hoca’ 
kitabının editörlüğünü yaptı. İlkkitap 
Yayınları’nın şiir editörlüğünü yürü-
ten Köseoğlu’nun ilk kitabı ‘Her Ay-
rılık Bir Aşk’ Şubat 2006’da ‘ilkkitap’ 
yayınları arasında çıktı. Uzun yıllar 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
Başkan Yardımcılığı görevinde bulu-
nan Köseoğlu, 2012’nin Ocak ayında 
yapılan genel kurulda TYB Konya 
Şube Başkanlığı’na seçildi.

TYB Konya Şubesi Başkanı M.Ali Köseoğlu
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Kışın en zemherisinde, dimdik 
ince ve uzun bir zarafetle açan, 
katmerli beyazlar içinde sarı gü-
lümsemesiyle ve büyülü koku-
suyla kışı adeta özlenir bir mev-
sim kılan çiçekler dünyasında 
aslında en çok aşığı olan güzel-
ler güzeli nergis…

FOTOĞRAF: FADİMANA TANACI
KONU: AYŞE OKUTAN Koparırken dikkat etmek gerekir, 

özen ister yavaş yavaş incitmekten 
korka korka koparılmak ister o… 

Şefkat ister ki bütün güzelliğini suna-
bilsin sana…
Sevgiliye sunulan en değerli hediye-
dir nergis. Beyazdır, nazlıdır, asaleti 
kendiliğindendir. Odanın en güzel 
süsü olur ihtişamından yanına sokul-
maz insan, güzelleştirir her şeyi. 
Baharda etrafa mis gibi kokular saçan 
çiçektir, balkonda otururken hafif bir 
rüzgârla kendini hissettirir, hanımeli 
karışır daha bir güzel olur.
Haklıdır güzelliğiyle övünmek, çi-
çeklerin en güzelidir çünkü nergis.
Nergis çiçeği, birçok şairinde şiirle-
rinde yer bulmuştur. Divan edebi-
yatımızın önemli şairlerinden Fuzuli 

bu çiçeği sevgilinin gözlerine benzet-
mektedir.

El çeküp kat’-ı nazar kılmış 
ilacumdan tabib
Bildi güyâ kim harab-ı 
nergis-i fettânunam
Yani ki;
Hekim ümidini kesip, beni 
tedavi etmekten vazgeçmiş 
Sanki senin fitneler koparan 
nergis gözünden perişan 
olduğumu anlamış.

Kış mevsiminde çiçekçileri süsleyen, 
küçücük demetleriyle güzelliğin ya-
nında mütevazılığı da yansıtan mis gibi 
koku yayan; beyaz, sarı, turuncu renk-
lerin cümbüşüyle insanın ruhunda ki 
enerjiyi yansıtan güzel kokulu çiçek…

ALIMLIDIR, HAKLI ÇÜNKÜ AŞK ÇİÇEĞİDİR, 

NERGİS
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KENTİÇİ ULAŞIMINDA BİSİKLET KULLANIMI

HAYDİ, 
BİSİKLET 
SÜRMEYE…

HAYDİ, 
BİSİKLET 
SÜRMEYE…

FOTOĞRAF: SİNAN ÇINAR
KONU: AYŞE OKUTAN
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Özellikle Hollanda, Almanya, 
Belçika İsviçre gibi ülkelerde çok 
yaygın olarak kullanılan bisiklet 
yolları, son yıllarda ülkemizde de 
görülmeye başlanmıştır. Özellikle 
Konya’mızda 2005 yılından son-
ra daha ağırlıklı olarak “Ulaşım 
Master Planı” içerisinde bisiklet 
yollarına geniş yer verilmiştir.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YOL-YAPIM ŞUBE 
MÜDÜRÜ SAYIN MUSTAFA ARSLAN İLE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

Merhaba Mustafa Bey, Konya’da 
bisiklet yolları düşüncesi ilk ne 
zaman ortaya çıktı?
1997 yılında Meram Eski Yol çevre-
sinde ilk denemelere başlandı. 2000’li 
yıllardan itibaren Konya’da düzenli 
bisiklet yolları yapma düşüncesi ortaya 
çıkarak, 2001 yılında “Ulaşım Master 
Planı” içerisinde bisiklet yollarına geniş 
yer verilmiştir. Bununla ilgili bisiklet 
yolu ağı oluşturulmuştur. İlerleyen 
yıllarda özellikle 2005 yılından sonra 
daha ağırlıklı olarak ayrık bisiklet 
yolları yapımına yer verildi. Büyükşehir 
Belediyesi vizyon olarak, yeni yaptığı 
tüm ana arterlerde ayrık bisiklet yolunu 
zorunlu tutmuştur. Fakat zaman zaman 
imardan kaynaklanan eksiklikler ortaya 

çıkmış olabilir ama buradaki amaç, 
Ulaşım Master Planına uygun olarak 
Konya’da bisiklet ağını oluşturmaktır.

Konya coğrafi konumu itiba-
riyle bisiklet kullanımına çok 
uygun bir kent, sizin düşünce-
leriniz nelerdir?
Konya, Türkiye’de en fazla bisikle-
te sahip şehirdir, halkımız bisiklet 
sürmeye geçmişten beri eğilimlidir. 
Bunun sebebi, coğrafi konumu başta 
olmak üzere ekonomik nedenlerde 
rol oynamaktadır. Düşük gelirli halk 
tarafından, daha ekonomik bulunduğu 
için kullanılmıştır. Belirli merkezler-
den, iş yerlerine bisikletle gidiyor, bu 
durum hem ekonomik hem sağlıklı. 

Şehir merkezinde 800 binin üzerinde 
bisiklet bulunmaktadır. Bu da nere-
deyse her evde bir bisiklet bulunması 
anlamına gelmektedir.

Bu çalışma da uygulama aşa-
maları nasıl gerçekleşmiştir?
Özellikle 70’li yıllarda bisiklet sporun-
da Türkiye’de en önde gelen şehirlerin-
den olan Konya’da son yıllarda yapılan 
çalışmalarla yeniden eski başarılı gün-
lere dönme çalışmaları sürmektedir. 
2009 yılı itibarı ile sahip olunan toplam 
114.000 m uzunluğundaki bisiklet 
yollarının devam ettirilmesi amacıyla, 
2010 yılında yeni bir bisiklet yolları 
yapımı işi tamamlanmış olup, bu iş 
bünyesinde çoğunlukla eski imalatların 
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kesintisizliğinin sağlanması için giriş – 
çıkışlar düzenlenmiş, bazı yolların da 
yeni imalatı yapılmıştır. 2010 yılında 
yaklaşık 4.500 m uzunluğunda bisiklet 
yolu yapılarak toplamda 118.500 m Bi-
siklet Yolu inşası tamamlanmıştır. 2011 
yılında başlanılan yeni ihale kapsamında 
ise, daha önce tamamlanmış bisiklet yol-
larına ilave olarak 28.500 m uzunluğun-
da yeni bisiklet yolu inşa edilmiş, muh-
telif engellerden dolayı kesintili olan eski 
yolların araları tamamlanıp, rampaları 
teşkil edilerek kesintisizliği sağlanmıştır. 
Bu sayede bisiklet yolu uzunluğumuz 
(Karaman yolunda bordürü bitmiş olup 
asfalta hazır olan kısmı dâhil) toplamda 
147.000 m uzunluğa ulaşmıştır.

Bu çalışmanın asıl sebebi neydi?
Bisiklet sporunun tarihi 1923 yılına ka-
dar uzanan şehirde Büyükşehir Beledi-
yesi ve sivil toplum kuruluşları Konya’yı 
yeniden bisikletin merkezi yapma 
konusunda her yıl çok sayıda faaliyet 
gerçekleştirmektedir. Bunlar arasında 
her yıl yapılan Velesbit-Bisiklet Şenliği 
ile bisiklet yarışları önem taşımaktadır. 
Ayrıca hem şehir içi trafiğinin azaltıl-
ması, hem de hava kirliliğinin olumsuz 
etkilerini bir nebze de olsa azaltmaktır. 
Çevre etkisi çok önemli, dolayısıyla 
sağlık sloganı ön plana çıkmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
görüşleri ne yönde olmuştur?
Çevre Bakanlığımız, bu iş üzerine 
eğilimlidir. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi olarak görüşmeler yapılmıştır. 
Bu gelişmeleri çok olumlu karşıladılar, 
birlikte çalışmalarımız olacaktır.

Çok fazla bir tanıtımı olmadı, 
bu durum hakkında neler söy-
leyeceksiniz?
Halkımızı bisiklet kullanmaya tanıt-
maya ihtiyacımız yok, zaten halkımız 
bisikleti eskiden beri kullanmaktaydı. 
Mevcut bisiklet kullananlar var, biz 
güvenli bisiklet kullanıcısı haline 
getirmeyi amaçlıyoruz. Çevre yolları 
başta olmak üzere, ulaşımın yoğun 
olduğu yerlerde güvenli bisiklet yolları 
yapılmıştır. Bundan sonra ki hedefi-

miz “kurallı bisiklet sürme” kültürünü 
halkımız üzerinde nasıl etkin hale 
getiririz, bunun çalışmaları olacaktır.

Akıllı bisikletler için neler söy-
leyeceksiniz?
Bisikletin bu kadar çok sevildiği 
Konya’da Büyükşehir Belediyesi, şehir 
halkı, şehir dışından gelen turistler 
ve özellikle üniversite öğrencileri için 
bisiklet kiralama sistemi olan Akıllı Bi-
sikletleri kullanıma sunarak yine bir ilki 
gerçekleştirmiştir. Kurulan 40 istasyon-
da toplam 400 bisiklet şehir halkına ve 
turistlere hizmet vermektedir.

Konya’da çalışma yapılan böl-
geler nerelerdir?
2010 yılında çalışma yapılan kay-
da değer bazı bölgeler şunlardır;
▶ Ankara Ç.Yolu Un Fabrikaları önü
▶ Şefik Can Cd. Bir kısmı
▶ Selçuklu Telekom önü
▶ Mobilyacılar yaya üst geçidi sağ 
iniş düzenlemesi
▶ İstanbul Ç.Yolu - Şenyurt sk. (Sanayi) 
Bağlantı yolu
2011 yılında çalışma 
yapılan yerler;
▶ İstanbul Ç.Yolu-220 m           
▶ Dutlu Cd.-600 m
▶ Adana Ç.Yolu-10.600 m
▶ Antalya Ç.Yolu-10.600 m

▶ Beyşehir Ç.Yolu-100 m
▶ Ankara Ç.Yolu-2.330 m
▶ Ankara Cd.-4.550 m
▶ Şefik Can Cd.-600 m
▶ Genç Osman Cd.-3.300 m
▶ Akıncılar Cd-1.000 m
▶ Çeçenistan Kavşağı-200 m
▶ Karaman Yolu-5.000 m (bordürleri hazır, 
asfaltına başlanmak üzere) bu bilgelerde çalış-
malarımız olmuştur.

Bisiklet yollarının Mavi renkte 
boyanmasının sebebi nedir?
Bu renk Avrupa Bisiklet Federasyonu-
nun kullandığı renk olması itibariyle bu 
renk kullanılmıştır. Tamamlanan bisiklet 
yolu asfaltlarının üzeri “Trafik Mavisi” 
renginde boyanıp, iki kenarına şerit çizgisi 
çekilerek, aralara ise yön okları ve bisiklet 
figürleri konulmak suretiyle bisiklet yolla-
rının farkındalığını sağlayarak, bu yolları 
kullanan bisiklet ve engelli araçlarının can 
güvenliğini sağlamak hedeflenmiştir.

Son olarak eklemek istedikle-
riniz nelerdir?
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, 
bisiklet kullanmanın insan sağlığına ve 
çevreye olan faydalarını, bisiklet ulaşımı-
nın Konya’da kurallı bir şekilde kullanıl-
masını, bisiklet ulaşımının geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması ve güvenliğinin artırıl-
ması için gereken önlemleri ve projeler 
üzerine çalışmalar yapmaktayız.

Bu keyifli sohbet için Fen İşleri Daire 
Başkanlığı Yol-Yapım Şube Müdürü 
Sayın Mustafa Arslan’a ve inşaat mü-
hendisi sayın Yasin Şirin’e Vizyon 
ailesi olarak teşekkür ederiz.
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KONYA PİKNİK 
ALANLARI
KONYA PİKNİK 
ALANLARI

Baharın gelmesiyle birlikte 
Konya’nın piknik alanları da ha-
reketlenmeye başladı. Pazar günü 
rotalar piknik yerlerine çevrildi. 
Doğaya ve eğlenceye ulaşmanın 
en yakın yolu piknik alanlarımız-
dır. Geçmişten günümüze uzanan 
bu piknik geleneğini o kadar be-
nimsemiştir ki nerdeyse her ara-
banın bagajında mangal bulun-
durmak zorunlu hale gelmiştir.

KARATAY’IN GÖZ BEBEĞİ 
ADALET PARKI
Yeni Adliye binasına 200 m uzaklıkta bulunan Karatay Adalet Parkında 
yaklaşık 4.600 m2 gölet, gölet çevresinde japon kaya bahçeleri, 90m uzun-
luğunda minyatür Boğaziçi Köprüsü, restaurant, cafe, mescit, kamelyalar, 
botanik kaya bahçeleri, şelale, su değirmeni, oyun adaları, otopark, koşu ve 
bisiklet parkuru, basketbol, tenis, voleybol sahaları ve benzeri sosyal akti-
viteler yer alıyor. Karatay Adalet Parkı ile vatandaşlar yaklaşık 102.000 m2 
lik yeni bir dinlenme ve eğlence alanına kavuşmuş oldu.

KONU: AYŞE OKUTAN
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KARATAY BELEDİYESİ 
HOBİ BAHÇELERİ
Ereğli çevre yolu kavşağında bulunan Karatay 
Belediyesi hobi bahçeleri yaklaşık 150 bin m² 
üzerinde 782 parsel, Karaaslan Mahallesinde 
542 bin m² lik alanda ise Mevlana Koruluğu’nda 
ki 200 adet parsel vatandaşın hizmetine sunulu-
yor. Kişi başına 200 m² lik parseller olmak üzere 
vatandaşlarımıza hobi maksatlı ekim ve dikim 
işleri yapmaları karşılığı tahsis edilen Karatay 
Belediyesi Hobi Bahçelerine ilgi oldukça yoğun.
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FARKLI KÜLTÜRLERİN YANSIDIĞI 
OLİMPİYAT PARKI
Her türlü aktivitenin mevcut olduğu 161.900 m2 lik 
Olimpiyat Parkı, Adalet Parkının ardından Karatay’ın 
en büyük parklarından biri. Karatay’a farklılık kazan-
dıran Olimpiyat Parkı içerisinde, 100 bin m2 çim ala-
nının haricinde Osmanlı bahçesi, Japon bahçesi, Batı 
bahçesi ve Çocuk oyun bahçeleri yer alıyor.

KENT ORMANI
Beyşehir Yolu 27. kilometrede 
bulunan Kent Ormanı 5 milyon 
270 bin metrekarelik bir alanda 
hizmet veriyor. Kent Ormanı’nda 
sosyal tesisler, gölet, piknik alan-
ları, orman yolları, gözlem kulesi, 
seyir terasları, spor alanları ve oyun 
grupları bulunuyor. 

KARAARSLAN 
HADİMİ PARKI
187 bin metrekarelik alanı ile 
Konya’nın en büyük parkıdır. 
İçinde 129 bin metrekare yeşil 
alanı, 17 bin metrekare meyve 
bahçesi, binicilik tesisleri, gölet ve 
havuz grupları, dinlenme ve spor 
alanları bulunuyor. 
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KALİTESİ VE YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİYLE 
OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YÜZÜ

GÖKMEN OTOMOTİV
15 Yıldır Otomotiv 

Sektöründe adından söz 
ettiren Gökmen Otomo-

tiv 2005 yılında yeni 
konseptiyle hizmet 

vermektedir. Gökmen 
Otomotiv Satış Müdürü; 

Hakan Tarhanlıoğlu, 
Satış Sonrası Hizmet 

Müdürü; Himmet 
Okuturlar, DOD İkinci 

El Satış Müdürü; cüneyt 
pala ile keyifli bir 

Sohbet gerçekleştirdik.

“Müşteri gibi düşün, Volkswagen gibi davran”

FOTOĞRAF: GÜLŞAN BOZMA
KONU: AYŞE OKUTAN

Merhaba Hakan Bey, Gökmen Otomotiv kaç yıldır hizmet vermektedir?
Gökmen Otomotiv olarak 15 yıldır hizmet vermekteyiz. 2005 yılında yeni konsepti-
mizle karşınızda bulunmaktayız.

Firmanız nasıl bir görev üstlenmiştir?
Müşteri memnuniyetinin oluşması için düşünce ve en uygun teknolojileri kullanarak 
öngörülen zaman içinde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktır.

Firmanızın Vizyonu hakkında neler söyleyeceksiniz?
Volkswagen yetkili bayiliğimizde; satılan araçlarda, sadece satışta değil satış sonrası 
hizmette başarıyı sağlayan, müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri problemlerine en iyi 
çözüm bulabilen, en iyi teknolojileri kullanarak satışı ve servis kalitesini artıran, gü-
venilen ve her geçen yıl kendini yenileyen firma olmayı hedefleyen bir şirkettir.
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Gökmen Otomotiv’in kalite politikası nedir?
Gökmen Otomotiv olarak kalite politikamız, Otomo-
tiv sektöründe kurumsallaşmış bir iş anlayışı ile en mo-
dern donanımı kullanarak, zamanında, güvenilir, eko-
nomik ve sorunsuz bir hizmet sunmaktır. Bu anlayış ile 
hizmetlerimizi yerine getirirken; 
• Hizmette kaliteyi kültürel bir değer olarak kabul etmeyi,
• Otomotiv Servis ve satış sahasındaki gelişmeleri ya-
kından takip ederek, müşterilerimize en ileri teknoloji 
ile üretilmiş, araçları uygun koşullarda ve en kaliteli 
hizmetle sunmayı,

• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst 
seviyede karşılamayı ve şirketimizin say-
gınlığını korumayı,
• Personel alımı sırasında seçici olmayı 
ve personelimizi firmamız bünyesinde 
yetiştirerek bilgi, beceri ve deneyimlerini 
arttırmayı, şirketimize kazandırılmış kişi-
lerin öğrenme isteğini teşvik ederek en üst 
düzeyde tutmayı, bu amaca yönelik olarak 
personelin, seminer, konferans ve eğitim 
programlarına katılımlarını sağlamayı,
• Hizmette takım çalışmasını benim-
seyerek kaliteli hizmet sorumluluğunu 
hep birlikte paylaşmayı,

• Kalite seviyemizin yükseltilmesi, verimliliğin 
arttırılması için bilim ve teknolojideki gelişme-
leri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyma ve 
sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Gökmen Otomotiv Satış Müdürü 
Hakan Tarhanlıoğlu
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Konya’daki Otomotiv sektöründe 
kaçıncı sıradasınız?
İthal araçta en çok satan marka, genel yerli araçta ise 
üçüncü firmayız.

Toplam personel sayınız ne kadar?
Hasan GÖKMEN, Yönetim Kurulu Başkanlığında, top-
lamda 95 personel ile 15 yıldır hizmet veren Konya’da 
Volkswagen bayrağını dalgalandıran firmayız.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
Gökmen otomotiv olarak gelişen ve artan nüfusa bağlı 
olarak büyüme hızımızı daha da arttırarak Türk insanı-
nı layık olduğu daha iyi araçlara bindirmektir.
Volkswagen olarak çok zengin bir ürün yelpazesine sa-
hip olduğunu dile getiren Hakan Bey, her geçen sene 
sürekli yenilenen modelleriyle kullanıcıların dikkatini 
çekmeyi başarmaktadır.

Atölyelerin sırasıyla; 
Mekanik atölyesi(binek ve ticari) olarak iki ayrı atölye,
Elektrik atölye,
Kaporta boya atölyesi olmak üzere 4 ayrı atölye bu-
lunduğunu dile getirdi.
Yedek parça birimlerini bünyelerinde bulundurdukları-
nı dile getiren OKUTURLAR, yedek parça biriminin, 
hem servis müşterilerimizin kendi araçlarının bakım ve 
onarımı açısından yedek parça tedariki sağlamakta oldu-
ğunu, hem de perakende satışı yapıldığını söyledi.

2006’dan bu yana Gökmen Otomotiv-
de Satış Sonrası Hizmet Müdürü olan 
Himmet OKUTURLAR’la yapılan söy-
leşimizde; şuan da 52 adet personelle 
hizmet verdiklerini söyledi. 

Bunların yanında, müşterilerine yedek parça haricin-
de, aksesuar satışlarının da olduğunu, aksesuarlarda 
ilk başta lastik tedariki olmak üzere araçların ihtiyaç 
duyduğu bluetooth cihazı, park mesafe sensörü gibi 
tedarikleri de yaptıklarını ve müşterilerine her konuda 
destek verdiklerini vurgulayarak anlattı.
Müşteri odaklı hizmet anlayışını her defa dile getiren 
Himmet OKUTURLAR, “Müşteri gibi düşün, Volkswa-
gen gibi davran” sloganıyla tüm ekip olarak hizmet ver-
diklerini  söyledi.
Tüm bunlarla birlikte müşterilerini,  Volkswagen kulla-
nırken, en yüksek konforu, en düşük maliyetlerle sun-
mak ve memnuniyetlerini en üst noktada tutabilmek 
amacıyla tüm süreçlerini bu mantık çerçevesi içerisin-
de yürüttüklerini söyledi.

Gökmen Otomotiv S.S.H. Müdürü 
Himmet Okuturlar
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DOD (Doğuş Oto Değerlendirme)
Satış Müdürü Cüneyt PALA ile ger-
çekleştirilen sohbetimizde, DOD’ un 
Doğuş Otomotiv’in kendi markası 
olduğu, Doğuş Otomotiv’in kurum-
sal anlamda ikinci el araç satış yapan 
bir ünitesi olduğunu söyledi.
İkinci el araçlara ekspertiz yapıldığı-
nı, araç alan kişinin buradaki avantajı, 
garantili bir şekilde aracı aldığı ve 2. 
elde garanti veren başka  bir firma ol-
madığını dile getirdi. Buradan alınan 
araçların içine boya koruma, iç temiz-
lik, detaylı temizlik yapıldığını, aracı 
alırken aynı sıfırı gibi temiz ve düzgün 
bir şekilde alındığını sözlerine ekledi.

DOD Müşteri Anayasası
■ DOD müşterisi, yüksek kalite ve standart-
larda güvenilir hizmet alma hakkına sahiptir.
■ DOD müşterilerinin, beklentilerinin öte-
sinde hizmet alma hakkı vardır.
■ DOD Müşterisinin, satın alacağı aracın 
DOD 101 Nokta Ekspertizi tarafından 
tespit edilmiş kaporta- boya işlemleri ve 
mevcut mekanik durumu ile ilgili her şeyi 
öğrenme hakkı vardır.
■ DOD, güvenilir olmanın tüm gereklerini 
eksiksiz yerine getirir.
■ Bir aracın DOD müşterilerine satılmayı 
hak edebilmesi için 101 Nokta Ekspertiz 
işleminden geçerek mevcut durumunun 
tespit edilmesi gereklidir.
■ DOD’ da müşteri memnuniyeti, müşteri 
istek ve ihtiyaçlarının belirlenip karşılan-
masıyla başlayan; satış sonrası hizmetlerle 
devam eden sorunsuz bir süreçtir.

■ Araç alıp satarken herkesin DOD 
ayrıcalığını yaşama hakkı vardır.
■ DOD, her bütçeye uygun ödeme 
seçenekleri ve kredi imkanı sunar.
■ DOD müşterisi, bürokratik iş-
lemlerle uğraşmadan, yorulmadan 
ve risksiz araç alıp satar.
■ DOD müşterisi, tüm işlemle-
rinde ve ihtiyaçlarında daima 
kurumsal bir muhatap bulma 
hakkına sahiptir. 

Bu keyifli sohbet için Gökmen 
Otomotiv ekibine, Vizyon 
ailesi olarak teşekkür ederiz…

Gökmen Otomotiv DOD Satış Müdürü 
Cüneyt Pala
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OSMANLI DÖNEMİ 
DOKUMA ÇEŞİTLİLİĞİ

Türk kültür tarihinde, dünya medeniyetine en mükemmellerinin 
kazandırıldığı el dokumacılığının ayrı bir yeri vardır. Türklerin sa-
nat anlayışında estetiğin, duygunun olağan üstü ifadelerinin saklı 
olduğu halıların, kilimlerin ve kumaşların yüz yıllardır medeniye-
tin beğeni noktalarının üst sıralarında olduğu da bilinmektedir.AHMET AYTAÇ

Tarihsel süreçte el dokumaları işçiliği-
nin yanı sıra malzemelerinin kıymetine 
göre de, değerlendirilmiştir. Ayrıca do-
kumadaki süsleme yoğunluğu göz önü-
ne alınarak, ne kadar çok süslenmiş ise 
o oranda da kıymetli sayılmıştır. 
Türk dokuma sanatında ürünler kul-
lanım alanlarına göre genellikle taban, 
sedir, kenar, duvar, seccâde, paspas, 
yolluk, yastık, heybe halısı olarak sınıf-
landırılır. Ancak günümüzde teknolo-
jinin getirdiği seri üretim, pratik-kolay 
kullanım, gibi nedenlerden dolayı 
fonksiyonel kullanım alanları ve gün-
delik hayatta etkili oldukları alan azalsa 
da yukarıda sayılan dokuma türlerinin 
dışında da ürünler çoğunlukla geçmişte 
var olmuştur. Bu durum günümüzde de 
kısmen devam etmektedir. El dokuma-
ları genel anlamda kullanılan tekniğe 
göre havlı, havsız ve mekikliler olmak 
üzere üçe ayrılır. Bu üç ana başlık altın-
da toplanan dokumalar yöreden yöreye 
değişik adlarla da anılabilmektedir. 

El dokumacılığında bir 
terminoloji sorunu olmakla 

birlikte özellikle Osmanlı 
dönemindeki adlandırma-

larla günümüzdekilerin ba-
zılarının değiştiği bilinmek-
tedir. Örneğin günümüzde 

“çözgü” olarak tanımlanan 
ipliklere osmanlı döneminde 

“arış” ya da “eriş”, atkıya 
ise “argaç” denilmekteydi. 

Madalyonlu Uşak (XVI. yüzyıl, Türk İslam Eserleri Müzesi)



113

SANAT

Türk halı ve kilimciliğini doğrudan 
ilgilendiren yayınlarda genelde Os-
manlı dokumacılığı, sanat tarihi, sanat 
ve kültürel açıdan makro düzeyde ele 
alınmıştır. Bu alanda yapılan çalışma-
lar genellikle yörede ya da müzede 
dokumaların teknik, desen, vb. yön-
lerden incelenmesi temeline dayalı 
olan çalışmalarıdır. Oysa Osmanlı dö-
neminde dokumacılık oldukça önem-
li bir sektördü ve Avrupa’nın bile bu 
sektöre yoğun ilgisi vardı. Ustaların, 
sanatçıların tezgâhı palet, düğümleri 
fırça gibi kullanarak yanışlarla beze-
dikleri bu halılar Anadolu ve çevresi 
Türk dokuma sanatının çeşitli dö-
nemlerde yapılmış çok sayıda örneği 
bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
geniş ülke topraklarında ilk önceleri 
gelenekli olarak ihtiyaçlar, günlük kul-
lanım amacıyla dokuma üretilmektey-
di. Bu durum, dokuma örneklerinin 
çeşitlenmesini sağlamış ve dokuma 
alanındaki zenginliği de zaman içeri-
sinde sağlamıştır. Dokuma alanındaki 
zenginlik, imparatorluk topraklarının 
bazı bölgelerinin yöresel dokumaları 
ile isim yapmalarını sağlamıştır.

Osmanlı dönemi dokuma türleri, çe-
şitliliği ile de oldukça dikkat çekici du-
rumdadır. Aynı zamanda dokuma tür-
lerinin çokluğu bu sanatın o dönemde 
gerek üretim-ticaret gerek maddi kül-
tür öğesi olarak ne denli önemli oldu-
ğunu göstermektedir. Yaklaşık olarak 
ellinin çok üzerinde dokuma türünün 
var olduğu tespit edilmektedir. Os-
manlı döneminde kumaşlara, memle-
ket, şahıs, malzeme ve tekniklere göre 
adlar verilmekteydi. 
Osmanlı döneminde ekseriyetle küçük 
halı ya da halı anlamında kullanılan ka-
liçe, üzerine yük yüklenip yolcunun 
da bindiği hayvana konulan sayisane 
kilimi, devenin üzerine örtülen deve 
(çulu) kilimi, havsız kirkitli el dokuma-
sı olarak tanımlanan kilim, Türkiye’nin 
doğu bölgelerinde çobanların omuz-
larında taşıdıkları soğuktan koruyan 
giysi olarak da bilinen çuka, genellikle 
kıldan dokunan büyük tahıl çuvalı ola-
rak tanımlanan harar, yünden mamul 
uzun ince yolluk ya da bu dokumadan 
yapılmış çerge, keten ya da pamuk bez 
ya da kumaştan mamul kirpas, yel-
kenbezi, un vb. saklamak üzere yapı-
lan çuval/un çuvalı,  geleneksel Türk 

giysilerinde oldukça sık kullanılan bir 
kumaş türü olan çuha, ipek ve pamuk 
ipliğiyle bezayağı tekniğiyle dokunmuş 
oldukça ince, sarı ve kırmızı renkli şeritli 
çitari, yük taşıyan hayvana konulan mek-
kari, arka tarafında kırmaları çok olan, 
bacakları dar bir tür dokuma pantolon 
olan potur, seyrek dokunmuş astarlık pa-
muklu bez olan bogasi, üzerine sarı renk-
li ipek ile yapraklı dallar işlenmiş bir tür 
beyaz bez olan agabani, genelde kırmızı 
üzerine sarı çubuklu görünümlü pamuk-
lu kumaş olan alaca, ipekli kumaş ve ka-
dife üzerine klabdan ile büyük dallar ve 
yapraklar işleyerek oluşturulan bindallı, 
kıvratma denilen bükülmüş ham ipekten 
dokunan bürümcük, beyaz renkli parlak 
olmayan düz renkli ipekli canfes, pamuk-
tan mamul ve gevşek mekikli tezgâhta 
dokunan ince kumaştan bir nevi sargı 
bezi olan ecza-i dastar, kaba yün ya da 
kıldan iplikle dokunan, dövülerek keçe-
leştirilen aba, dokunuşu itibarı ile kadi-
feye göre hav yüksekliği daha fazla olan 
çatma, çözgüsü ve atkısı ipek, deseni 
oluşturan takviye atkıları ipek ve gümüş 
ya da altın klaptan olan kemha, bazı mo-
tifleri altın telle dokunan bir brokar türü 
olan zerbaft, kadife, yünlü kumaş türü 
olan velençe dönemin en önemli doku-
ma türleridir. Bunların dışında, subaylara 
verilen kilime olarak tanımlanan beylik 
kilimi, askerlerin giydiği kalın kumaştan 
yapılmış giysi kumaşı olan kaput, nesc, 
kebe, tülü, yanbol, yağmurluk kilim, şilte, 
palaska, çadır bezi, şayka, şayak, çarşaf, 
şal, çene tülbenti, astar, şatrancı, seccâde, 
heybe, sarık, kolon, destar, puşide, haftan 
gibi pek çok dokuma da belgelerde geç-
mektedir. Ancak tespit edilenler dışında, 
agca, ahmediye, alvala, barçın, bozluk, 
cuna, çampır, çanpur, daliye, durmaç, 
eşük, futa, gulbastı, hâre, kafgar, kökneç, 
mantini, önemen, selimiye, sof, sündüs, 
şip, tefecik, yatık vd. gibi bugün hiç kul-
lanılmayanlar da vardır.

Kilim (Ilgın Yukarıçiğil yöresi) 

Kilim (Konya Mevlana Müzesi) 
Kemha(Konya Mevlana Müzesi) Çatma (Konya Mevlana Müzesi) 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BESLENMENİN PEDAGOJİK 
ÖNEMİNİ EN ÜST DÜZEYDE KAVRAMIŞ BİR KURUM
MİNİKLER KOLEJİ

Kuşkusuz erken çocukluk döneminde beslenme, sağlıklı, den-
geli ve yeterli olmalıdır. Çünkü  beslenme kalitesinin, miniğin 
fiziksel gelişiminde olduğu kadar ruhsal ve zihinsel gelişimin-
de de önemli bir etken olması yadsınamaz bir gerçekliktir.

KONU: FUNDA ÇAKIR

0-6 yaş grubu çocukluk evresini kapsayan okul öncesi dönem, miniğin kişiliğinin 
şekillendiği süreç olması yanı sıra, ilerleyen dönemlerde davranışları üzerinde 
etkili olacak alışkanlıkların özellikle bu dönemle ilintili olması nedeniyle de bir 
okul öncesi eğitim kurumu için büyük öneme sahiptir. Aynı şekilde miniğin bu 
yaşlarda kazandığı yemek yeme alışkanlığı, hayatının daha sonraki dönemlerini 
etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önlemede en önemli 
rolü oynamaktadır. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temeli çocukluk dönemin-
de atıldığından bu çağlarda edinilecek doğru beslenme kazanımları da toplum 
içerisinde sosyalleşme ve birey olma yolundaki minik için çok önemli olmaktadır.

Bu yüzden Minikler Koleji’nde beslenme 
esasını, sağlık ve hijyen kurallarına riayetle 
birlikte damak tadına ve lezzete önem ver-
mek oluşturmakta; aynı şekilde bu beslen-
me esası Kolej’in sterilizasyon konusun-
daki hassasiyeti kadar sağlıklı, dengeli ve 
yeterli beslenmeye de dayanmaktadır. 
Kolej’in Mikrobiyolog Dr. ve Beslenme 
Uzmanı tarafından hazırlanan menüleri 
son derece titiz bir şekilde hazırlanmakta 
ve her gün optimum miktarlarda enerji, 
protein, karbonhidrat, vitamin, yağ vs. al-
ması gereken miniklerin sağlıklı ve dengeli 
beslenme gereksinimleri eksiksiz bir bi-
çimde karşılanmaktadır. 
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BEN ASLINDA 
BİR CADIYIM

Evet itiraf ediyorum diğer bazı kadınlar gibi ben de bir cadıyım. Cadı 
olmaktan kastım kötülük yapmak isteyen, menfaatinin çakıştığı ki-
şileri fareye ya da kediye çevirmek isteyen, Pamuk Prenses’e zehirli 
elmayı yutturmaya çalışan kötü kalpli yaşlı ve çirkin kadın kesinlikle 
değil tabi ki de, ama doğa üstü güçlerimiz olduğuna inanıyorum. 

Bizlerin sosyal hayatımız ve iş haya-
tımız içinde verdiğimiz emek ve çaba 
sıradan insanlar için doğaüstü güçler 
olarak kabul edilebilir. Bu güçler aslın-
da her kadının doğasında vardır. Ama 
çoğu kadın bunun farkında değildir. 
Önemli olan içindeki bu enerjiyi açığa 
çıkarıp, kullanabilmektir.
Cadı birçok dinde ve mitolojide doğa-
üstü güçleri olduğuna inanılan insanlar-
dır. Cadılar erkek ya da dişi olabilirler. 
Sanılanın aksine Eski Yunancada Witch 
Tedavi eden iyileştiren, şifa veren insan 
anlamına gelmektedir. Kadınlarda da 
bu içgüdü yok mudur zaten, merhamet, 
sahiplenme, sorun çözme vb bir çok 
özellik kadının doğasında vardır.
Cadılar hayatta ne yaparsan 3 katıyla 

sana döner inancını paylaşırlar. Eğer bir 
kötülük yapacaksan 3 misli sana döne-
cektir, eğer iyilik yaparsan aynı şekilde 3 
katı sana dönecektir inancını paylaşırlar. 
Bundan dolayı Cadılar asla kötü bir şey 
yapmak ya da zarar vermek istemezler, 
bilirler ki yaptıkları kötülük fazlasıyla 
kendilerine dönecektir. Eski dilde güzel 
gözlü kadın manasına da gelen Cadı; 
günümüzde 15. yüzyılda Avrupa’daki 
bakış açısına göre genellikle süpürgesi 
üzerinde uçarak gezinen, büyücü bir 
kadını temsil eder. Ancak, Harry Potter 
gibi öykülerde de görülebildiği üzere er-
kekler de cadı olabilmektedir. 
15. ve 16. yy da hayatta tek başına kalmış 
kadınların verdiği hayat mücadelesi top-
lumun ve yönetimlerin işine gelmediği 

için bu kadınlar cadı ilan edilerek yakıl-
mak istenmiştir. Kadına günümüzde de 
toplum tarafından bu yafta farklı isimler 
altında yapıştırılmaya hazır beklenmek-
tedir. Sorun; bir kadının tek başına dü-
şünebilmesi,  doğru kararlar alabilmesi, 
başarabilmesi gerçeğini kabul etmenin 
zor geliyor olmasıdır.
Haydi kızlar siz de cadı olduğunuzu 
kabul edin ve doğaüstü güçlerinizi kul-
lanmaya başlayın ve bunu çocuklarını-
za da öğretin. Biz istedikten sonra ya-
pamayacağımız hiçbir şey  olmadığına 
ve bizi yaratanın da hep bizimle, bize 
destek olacağına da inan ki başarama-
yacağımız bir şey kalmasın. 
31 Ekim de görüşmek üzere...

GÜLSÜM YARTAŞ
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KONYA TREND
MERAM MADO

“KARSAMBAÇ’TAN MARAŞ DONDURMASINA”

Geleneksel Bir Lezzet 

Lezzettin Tarih İçindeki Yolculuğu…

Kendine özgü eşsiz lezzetiyle 
dünya ölçeğinde haklı bir ün 
kazanmış olan Maraş Dondurması 
300 yıllık köklü bir geçmişe 
sahiptir. Bu geçmiş, Karsambaç 
adı verilen ve tümüyle 
Anadolu’ya ait bir lezzet 
geleneğinin adım adım 
dönüştürülmesinin de tarihidir.

Maraş dondurması, günümüzde MADO adıyla özleşmiş durumdadır. MADO; dört kuşaktır dondurmacılıkla uğraşan aile-
den kalma geleneksel imalathanelerin modern tesislere dönüştürülmesinin ürünüdür. MADO; tatlılarının yanı sıra TÜRK 
mutfağının unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel lezzetini sizin için yeniden yapıyor. Peynirli, ıspanaklı börekler; ben-
zersiz kıvamda bir boza; doyumsuz bir tatta bir salep; kahve ve çay çeşitleri; sade ve karışık çeşitli meyve suları…
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Osmanlıdan Günümüze…
Kahramanmaraş yöresel yemeklerini diğer yöresel ye-
meklerden ayıran en önemli özelliği, Osmanlı Sarayla-
rından gelen yemek kültürünün hala devam ettiriliyor 
olmasıdır. MADO’da sunulan yöresel K.Maraş yemek-
lerin en önemli özelliği malzemelerinin tamamının Ahır 
Dağı’nın benzersiz doğallığını taşımasıdır. Sömelek köfte, 
İçli köfte, Kuru dolma, Maraş mantı, Mumbar, Közlen-
miş domates çorbası, Kıskalı mercimek çorbası bu lez-
zetlerden sadece bazıları… Franchising zinciri oluşturan 
Mado, günümüzde sadece dondurma tüketilen mekanlar 
değildir. Türk mutfağının geleneksel tatlarını kendi lezzet 
geleneğiyle buluşturmaktadır.  Yöresel Maraş Sarma, Ha-
lep hurması, Özel fıstıklı baklava, Dilber dudağı, Şöbiyet 
gibi lezzetlerin tarih içindeki yolculuğuna yeni renkler 
katmakta ve özel tatlar keşfetmenize imkan tanımaktadır.

Ve vazgeçilmez 
Kahvaltı Şöleni…
Maraş usulü köy kahvaltısı mutlaka ta-
dılmalıdır. Yöresel tatların hakim olduğu 
kahvaltı şöleni tüketicinin yeni lezzet 
beklentilerini yanıtsız bırakmamaktadır. 
Meram Mado, özel günleriniz için Vip 
salonunu hizmete açmıştır. Vip salonu 
30 kişiye kadar misafir ağırlamakta, Üst 
kat salonu ise 150 kişiye kadar hizmet 
vermektedir. Teras katı ve yeni dizayn 
edilmiş bahçesiyle gelen misafirlerine 
unutulmaz anlar yaşatmaktadır. İşletme 
Aralık ayı itibariyle el değiştirmiş olup 
20’ye yakın güleryüzlü personeliyle, 
müşterilerine önem veren yeni hizmet 
anlayışı ile yoluna devam etmektedir.
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ems-i Tebrizî’yevelî diyenler çok 
olmuştur. O, kendisini bir “hiç” 
olarak görürken gerçek velî ola-

rak Mevlâna’yı işaret eder;“Bana veli di-
yorlar. Dedim ki, haydi öyle olsun, bana bun-
dan ne kıvanç olabilir? Belki ben bununla 
övünürsem çok çirkin düşer, ancak Mevlâna 
Kur‘an ve hadiste yazılı vasıflardan anlaşıldı-
ğına göre velî’dir, ben bu velîninvelîsi, dostun 
dostuyum” (Eflâkî, 2001: 32)
Kozmolojik örnekler vererek isminin an-
lamının “Güneş” olması münasebetiyle 
ve Mevlâna’nın beyitlerinde ismini sık sık 
zikretmesine rağmen Şems kendisini bü-
yük âlemde (makrokozmos) bir yere yer-
leştiremez. Onun büyük âleminde sadece 
Güneş ve Ay vardır;“Bu Mevlâna Ay’dır; 
benim varlığımın güneşine gözler erişemez. 
Ancak Ay’a erişebilir. Işığının ve aydınlığı-
nın son derece parlaklığından dolayı gözler 
Güneş’e bakamaz. O Ay, Güneş’e erişemez 
ama Güneş Ay’a yetişebilir. Nasıl ki, yüce 
Tanrı Kur‘an’da, ‘O’nu gözler kavrayamaz, 
ama o gözleri kavrar’(En’am, 103) buyuru-
yor”  (Gençosman, 1974: 81)
Şems Makalât’ta kendisinin bağımsız oldu-
ğunu söyler, “Ben Hak yoluna çağırmakta 
serbestim. Ama Hazret-i Peygamber, bu işe 
memur olduğu için, ‘Hûd Sûresi beni kocattı’ 
buyurmuştur. Ben bu konuda zorunlu olma-
dığım için Tanrı’nın ‘Emrolunduğun gibi dav-
ran!’ fermanı beni ancak gençleştirir” der.
Şems, Mevlâna ile arasındaki bir farka de-
ğinir; “Mevlâna’da, ledün ilminden sözler 
vardır. O konuşurken sözlerinin kimseye 
faydası olup olmadığını düşünmez. Ama 
benim çocukluğumdan beri Tanrı ilhâmı 
olan bir hâlim vardır. Birini sözle terbiye 
edersem kendi benliğinden kurtulur. Daha 
fazla ilerler.”  (Gençosman, 1974: 291)

Neticede Şems’te bir insandı. Meziyetleri 
ve kusurlarıyla yaşayan duyan, düşünen, 
üzülen bir insan… Elbette bazı uyuşmaz-
lıklar olabilir. O zamanın toplumsal ruh 
yapısını pek fazla bilemiyoruz. Büyük 
bir ihtimalle görünüş perdesinin arka-
sında merhametle çarpan müstesna bir 
kalp taşıyordu. Sevgi hakkında söylediği 
şu cümle onun ne kadar sevgi dolu oldu-
ğunu gösterir, “Dünya ve ahiret durdukça 
şehvet duygularından uzak bir sevgi vardır 
ki, buna hiçbir şey engel olamaz”
Belki de, çoğu zaman gerektiği için sert 
ve kırıcı davranıyordu; belki, iç dina-
mizminde sürekli yaşadığı aşk akışından 
dolayı sermestti, o yüzden iç dünyasın-
daki coşkunluk ile dış dünya arasında 
zaman zaman uyum gösteremiyordu. 
Bir diğer özelliği, taklitçi olmamasıydı. 
Ona göre, herkesin bilgi pınarı, kendili-
ğinden akmalıydı. Onun fikirleri sadece 
kendine hastı. Kendinden öncekilerin 
düşünceleri onu hiç etkilemiyordu. Onu 
başkalarından ayıran kendine özgü oluşu 
ve emsalsizliği belki de taşıdığı genlerde 
şifreliydi. Yaratılış itibariyle doğru bildi-
ğinden şaşmayan tabiatı, tavizsiz ve hür 
yaşantısı, riya ve gösteriş kokusu sezdiği 

zaman sert çıkışlarda bulunması, kendi 
zararına da olsa tabulara korkusuzca baş-
kaldırarak insanların ne dediği ve diye-
ceğine önem vermemesi hatta o devirde 
çekinmeden klasik tasavvufa başkaldıra-
bilmesi karakterinin derinlikleri hakkın-
da önemli bilgiler vermektedir.İbdasın-
da kendine münhasırdı. Zaman zaman 
şeyhlere, “Neden sürekli başkalarının söz-
lerini tekrarlayıp duruyorsunuz, kendinize 
has söyleyebileceğiniz sözleriniz yok mu?” 
şeklindeki sataşmaları bu yönünü sergile-
mektedir. William C. Chittick’in şu açık-
laması Şems’i biraz daha anlaşır kılabilir; 
“Sûfiler, filozoflardan farklı olarak, Kelam-
cılar gibi, şeref pâyesini Kur‘an ve Hadis’e 
verirler; ama aynı zamanda vahiyle gelen 
mesajı anlamanın tek yolunun kalbi bizzat 
Allah tarafından öğretilmeyi hak edecek 
şekilde arıtmak olduğunu kabul ederler. 
Onlar Kur‘an’ın, ‘Allah’a karşı takvalı olun 
ve Allah size öğretecektir’(2 Bakara:282) 
âyetini iktibas etmeyi severler. ‘Allah’a kar-
şı takvalı olmak, bizzat Kur‘an tarafından 
(Hucurât49:13), Allah’ın gözünde en mü-
kemmel insanî sıfat olarak belirtildiğinden, 
bu âyet onların durumunun en güçlü kitabî 
desteği olmuştur. Yaygın olarak ‘Âriflerin 
Sultanı’ olarak adlandırılan dokuzun-
cu yüzyıl şahsiyeti EbûYezidBestâmi’nin, 
İslâmi ilimleri formüllendirmesine itiraz 
eden belli bazı âlimlere,’Siz ölü bilginizi ölü-
lerden alıyorsunuz; ama ben bilgimi ölmez 
Yaşayan’dan alıyorum’ dediği rivayet edilir”  
(Chıttıck, 2003: 91-92)

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

ŞEMS-İ TEBRİZÎ’NİN 
KARAKTER TAHLİLİ-2
İlâhi aşkın ateşli remziŞems-i Tebrizî’de dikkati çeken bir başka husus 
da, kemâle erişme sürecidir. O, Molla Câmî gibi, Fuzûlî gibi… Aşkı, 
güzel bir kızın kara gözlerinden etkilenerek, maddi ve beşerî bir aşk 
macerası yaşadıktan sonra tasavvufî aşka yönelerek Leylâ’yı arar-
ken, Mevlâyı bulmakşeklinde olmamıştır-Transandantal da değildir-ARAŞTIRMACI - YAZAR

MELÂHAT KIYAK ÜRKMEZ
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         muhmed83
MUHAMMED IŞIK

Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu saatten sonra ba-
hane kabul edilemez. Sezon başında Bankasya liginde tutuna-
maz denilen Konyaspor, şampiyonluğa oynayabiliyorsa kalan 
maçlarda da aynı başarıyı göstermelidir. 

Alınan galibiyetlerin, gösterilen müca-
delenin hakkını Süper lige çıkarak ver-
melidir. Gençlerin takıma sağladıkları 
uyum ve katkı küçümsenemez. Belki 
de böyle bir dönem olmasa bu forma-
yı hiç giyemeyecek, bu kadar süre ala-
mayacak ve isimlerinden bu kadar söz 
ettiremeyeceklerdi. Bu saatten sonra 
geri dönüş olmamalı. Konyaspor ka-
lan maçlarını mutlaka kazanmalıdır. 
Özellikle en çok üzüldüğüm konu, ra-
kiplerimizin kaybettiği hafta Konyas-
por’unda kaybetmesidir. Bu haftalarda 
alınacak galibiyetler çok değerli olma-
sına rağmen, ne tesadüftür ki bu hafta-
larda bizde puan kaybediyoruz. Konya 
Atatürk Stadyumunda oynanan Çay-
kur Rizespor maçında her şey istediği-
miz gibi başlamıştı. Takım iyi olmasına 
rağmen son dakikalarda gelen gollerle 
sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Kasım-
paşa ve Elazığspor’un kaybetmesi bize 
teselli gibi gelse de kaybettiğimiz puan-
ların ne kadar değerli olduğunu umarım 
anlamışızdır. Elbette kaybettiğimiz haf-
ta rakiplerinde kaybetmesi sevindirici 
ama Konyaspor’un bu haftayı galibiyet-
le kapatması ne kadar sevindirici olurdu 
bir düşünelim. İkinci sıraya yükselmiş 
ve liderle olan puan farkımızı ikiye dü-
şürmüş olacaktık. Fikstür avantajımızı 
göz önünde bulundurduğumuzda lider 
olma şansımız bile vardı. 
İsmini vermeyim ama birkaç Konyas-
porlu oyuncu ile ayaküstü konuşma 
fırsatımız oldu. Ligin son sırasında 
bulunan Güngören ve iki basamak 
üstünde yer alan Giresunspor maçla-

rından mutlaka 6 puan kazanılması ge-
rektiğini söyledim. Aldığım cevap hiç 
hoşuma gitmedi. “Çok zorlu bir maça 
çıkacağız” dediklerinde rakibin son sı-
rada yer aldığından bahsettim. Sadece 
iki galibiyeti bulunan bir takımın ne-
resi zor olabilir ki? Elbette hiçbir maç 
oynanmadan kazanılmaz ve hiçbir ra-
kip küçümsenemez. Fakat oyuncuların 
son sırada bulunan ve sadece 14 puanı 
bulunan bir rakibi bile gözlerinde bu 

kadar büyütmesine anlam veremedim. 
Sen şampiyonluğa oynuyorsun ve ar-
tık hatanın telafisi olmadığı haftalara 
giriyoruz. Kusura bakmayın ama bu 
rakipleri yenmek zorundayız. Eğer bu 
iki hafta galibiyet alamazsak sonraki 
haftalarda baskı altında oynanan fut-
bolun takıma zarar vereceğini herkes 
biliyordur. Konyaspor strese hiç gele-
mez. Bunu gerek futbol, gerek basket-
bol maçlarında defalarca şahit olduk. 
Sabırsız, sadece çekirdek çitleyen, 
teknik direktörün alasını yapan taraf-
tar zaten takımı yalnız bırakıyor ama 
bundan sonra tamamen ilişiğini keser. 
Takımın bu başarısına rağmen şehirde 

takımın Süper lige çıkacağına inanan 
sayısı çok azdır.
Konyaspor eğer maddi sıkıntıdan kur-
tulmak, transfer yasağını kaldırmak, 
bundan sonraki süreçte biraz olsun 
rahat nefes almak istiyorsa bunun tek 
yolu Süper lige çıkmaktır. Para Süper 
ligde… Prestij Süper ligde… Futbol-
cular ve teknik heyet inanır, tribünler 
takıma hak ettiği değeri verirse takım 
süper lige çıkar. Diğer takımlardan ne-
yimiz eksik? Konyaspor’un lige çıkıp 
düşme sebebi, bilinçsiz yapılan trans-
ferler ve teknik direktör değişiklikleri-
dir. Altyapı planlamasını tamamlar, iyi 
bir transfer komitesi oluşturur ve iyi 
yönetilirse bu takım Süper ligin asan-
sör takımı olmaktan kurtulur. Yanlışlar 
tekrarlanmaya devam ederse, Süper lige 
çıkılsa bile ertesi sezon yine bir alt lig-
deki yerini alır. İşin özü şudur ki takım 
biraz dişini sıkacak. Artık yolun son 
düzlüğü göründü. Şehrin kenetlenme 
zamanı geldi. Bu yolun sonu Süper lig 
olmalı. Konyaspor’un alacağı galibiyet-
lerle önümüzdeki sayı için daha ümitli 
bir yazı yazmayı arzu ediyorum. 
Sağlıcakla kalın…

KONYASPOR 
DİŞİNİ SIKMALI
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HTC DESIRE Z► HTC Desire Z’i, HTC 
akıllı telefonlarından ayıran en büyük özelliği klavye-
si. Arayüzün diğer HTC Sense’li telefonlardan farkı, 
klavye çıktığında ekran tamamen yan dönüyor. Bu hem 
anasayfanızda, hem menüde büyük bir rahatlık. HTC 
Desire Z’in 800 MHz’lik işlemcisi mevcut. 3D uygula-
maları bile rahatlıkla çalıştırabiliyor. 480 x 800 Piksel 
çözünürlüklü ekran ise göz yormuyor. 5 Megapiksel’lik 
kamera artık neredeyse tüm HTC modellerinde stan-
dart. Autofocus özelliğiyle kısa mesafeden doyurucu fo-
toğraflar çekebiliyorsunuz. Eğer “Ben bol bol not alırım, 
iş için akıllı telefonumu kullanırım” diyorsanız telefon 
tam size göre. Gerisi bizim beğendiğimiz standart HTC 
telefonu ve Android 2.2 Froyo.

VELOCITY MICRO CRUZ T410► 
Velocity Micro Cruz T410 tablet 10-inç, 1GHz Cortex 
A8 işlemci, Android 2.3, bir ön-bakan kamera, WiFi ve 
önceden yüklenmiş Amazon içerik dahil olmak üzere 
küçük kardeşiyle benzer özellikleri taşımakta. Ultra 
duyarlı kapasitif dokunmatik ekran, 802.11n Wi-Fi 
Ungry Birds Rio ve Quickoffice tam sürümleri de 
dahil olmak üzere yazılım paketi. Android için Ama-
zon Kindle üzerinden Amazon Appstore yüklenebilir 
Apps önceden yüklenmiş binlerce Pretested uygula-
malara erişim. Tam lisanslı sürümü Adobe ® Flash ® 
Player 10.3, 1 yıl parça ve işçilik garantisi. Hız, içerik, 
stil ve değeri vurgulamak için dünya sınıfı mühendisle-
ri Velocity Micro Kullanıcı ekibi tarafından tasarlandı.

SAMSUNG PİXON 12► 
Samsung Pixon12 kameralı cep telefo-
nu Touch Auto-Focus (AF) dokunma-
tik odak takip özelliği ile kullanıcıların 
parmak uçları ile tek bir dokunuş yapa-
rak netleme noktasını seçmelerini sağlı-
yor. Smart Auto özelliği de, kameranın 
nesneye, arka plana ve mevcut ışığa 
göre en uygun modu otomatik olarak 
seçmesini sağlayor. Samsung Pixon 12 
ile çekilen fotoğraflar telefonun kamera-
sının süper lensi ve Xenon flaşı sayesin-
de sergiledikleri kalite ile kullanıcıların 
sevdiklerine de dostlarına gururla gös-
terebilecekleri görüntüler oluşturuyor. 
Kameranın 28mm geniş açı lensi daha 
iyi bir perspektif ve daha sahnelerin tam 
olarak çekilebilmesini sağlıyor. Fotoğ-
raflar çekildikten sonra kullanıcılar bu 
görüntüleri Samsung Pixon12 telefo-
nun 3.1 inç büyüklüğündeki AMOLED 
ekranında keyifle izleyebiliyorlar. Tele-
fonun 10,000:1 kontrast oranına sahip 
olan ekranı batarya ömrünü uzatan ve 
güç tasarrufu sağlayan bir yapıya sahip.
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NIKON D5100► Nikon’un 16.2 mega-
piksellik yeni dijital SLR fotoğraf makinesi Nikon 
D5100 3 inç büyüklüğünde ve 921k renk çok açılı 
hareket edebilen ki LCD ekran ve Full HD (1080p) 
kalitesinde video kayıt gibi çekim deneyimini zen-
ginleştiren teknik özelliklere sahip. Nikon D5100  
1080p HD kalitesindeki video görüntüleri otoma-
tik netleme ve manuel pozlama kontrolleriyle yapa-
biliyor.  D-Movie ve Live View canlı ön izleme için 
üst kısmında ayrıca özel bir tuşa yer verilen Nikon 
D5100 bu tür ayarlara hızlı geçiş sağlıyor. 16.2 me-
gapiksellik Nikon D5100 özel efektleriyle farkı fo-
toğraf ve video görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

CANON POWERSHOT A1100 ►  12.1 mega-
piksel çözünürlüklü Canon PowerShot A1100 IS fotoğraf maki-
nesinde yeni Sahne Tanıma Teknolojisi bulunuyor. Canon’a özgü 
geliştirilmiş Easy modu ile Smart Auto modunun bir arada kulla-
nılmasıyla elde edilen bu teknoloji fotoğraf çekme işlemlerini son 
derece kolay hale getiriyor. Canon’un DIGIC 4 görüntü işlemcisi, 
Canon PowerShot A1100 IS fotoğraf makinesinin işlemleri son 
derece hızlı gerçekleştirmesini, çarpıcı netlikteki ve renklerdeki 
görüntüleri zengin detaylarla ve düşük noise değerlerinde çekme-
sini sağlıyor. A1000 modelinin devamı niteliğindeki PowerShot 
A1100 mavi, pembe ve gümüş renk seçenekleri sunuyor.

PANTECH ELEMENT ► Pantech yeni suya daya-
nıklı yapısı ile dikkat çeken Android tableti Pantech Element’i  
8″ büyüklüğünde. 1024×768 piksel çözünürlüğünde kapasi-
tif çoklu dokunmatik ekran içeren Pantech Element gücünü 
1.5Ghz saat hızında çalışan APQ 8060 işlemcisinden alıyor. 
16GB dahili veri kapasitesine sahip olan Pantech Element’in 
veri kapasitesi microSD kart desteği ile arttırılabiliyor. 5 Mega-
piksel arka kameraya ve görüntülü konuşmaya imkan veren 2 
Megapiksel ön kameraya sahip olan Pantech Element’in diğer 
özellikleri Wi-Fi, Bluetooth 2.1, HDMI portu, USB bağlantı 
noktası, 3.5mm kulaklık girişi, hoparlör ve mikrofon olarak sa-
yılabilir. İşletim sistemi olarak ise Google’ın Android 3.2 Ho-
neycomb mobil işletim sistemini kullanıyor.
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DİŞ HEKİMİ
CEM DEMİR

AYDINLATILMIŞ ONAM
Dişhekimlerinin görev, sorumluluk ve hakları çeşitli dü-
zenlemelerde belirtilmiştir. Bunlardan biride muvafakat-
name yani aydınlatılmış onamdır.

Bunu yapabilmek için her iki aşama-
nın; yani hem tanı hemde tedavi için 
yapılacak işlemlerinin niteliğini, bek-
lenen yararlarının, varsa olası yan et-
kilerinin hastaya anlatılması gerekir. 
Ayrıca bunların dışında varsa diğer 
tanı ve tedavi seçenekleri ile bunların 
özellikleri de anlatılmalıdır. Bu koşul-
ların yerine getirilmesi, doğrudan veya 
dolaylı olarak hekimin sorumluluğun-
dadır. Aydınlatılmış onam uluslararası 
tıp etiği belgelerinde tanımlanmış, ül-
kemizde ise yasal düzenlemelerle uy-
gulamaya konulmuştur.
Kişinin hastalığının tanı ve tedavisi için 
hekim tarafından önerilen işlem ve te-
daviler hakkında bilgi sahibi olması en 
doğal hakkıdır. Tıbbı tedavinin yarar-
larını ve olası risklerini öğrendikten 

sonra yapılacak işleme rıza göstermesi 
veya göstermemesi yine kendi kararı-
na bağlıdır. Dilerse teşhis ve tedavi ile 
ilgili bilgi ve dökümanlar kişiye veya 
uygun göreceği bir yakınına verilebi-
lir. Yasal ve tıbbı zorunluluklar dışında 
bilgilendirmeyi reddedebilir. Oluşabi-
lecek komplikasyonlar ve olası riskler 
ayrıntıları ile anlatılmalıdır. Olası ma-
liyetler detaylı şekilde çıkarılmalıdır. 
İhtiyaç halinde başka hekimlerden 
konsültasyon istenebileceği ve tedavi 
sürecine katılabileceği anlatılmalıdır.
Tüm bu bilgilerden sonra hastanın rıza-
sı ile hazır bir form olan Aydınlatılmış 
Onam Formu imza altına alınır. Böyle-
likle hem hekim hemde hasta yasal so-
rumluluklarını yerine getirmiş olur.
Hasta istediği zaman verdiği izni geri 

çekme fırsatına sahiptir, bu durum iler-
leyen tedavisini hiçbir şekilde aksat-
maz. Ancak yasal açıdan bu hak “tıbbı 
yönden bir sakıncası bulunmaması” 
şartına bağlıdır.
Aydınlatılmış onam iyi hekimlik uy-
gulaması ön koşullarından biridir ve 
tıp etiğinin ilkelerinden olan özerklik 
ilkesine dayanmaktadır. Yapılacak ay-
dınlatma hastanın toplumsal ve ruhsal 
durumuna uygun olmalıdır. Bilgiler 
hasta tarafından anlaşabilecek biçimde 
verilmelidir. Hastanın dışında bilgilen-
dirilecek kişileri, hasta kendisi belirler. 
Sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin 
özgür ve aydınlatılmış onamıyla ya-
pılabilir. Onam yalnızca aydınlaılan 
konu üzerinde önerilen tedavi yada 
işlem için geçerlidir.

Aydınlatılmış 
onam, kendisine 
yapılacak tüm 
işlemleri 
anlayabileceği 
bir dilde 
hastaya açıklama 
ve onun bu 
işleme onay veya 
reddine kendi 
özgür iradesiyle 
karar vermesini 
sağlama işlemidir. 
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Ancak özellikle uzun dönemde gelişen 
komplikasyonlar açısından durumun çok 
iyi kontrol altında olduğunu söylemek 
doğru olmayacaktır. Etkilenen organa 
göre farklı hastalık profilleri ortaya çıkabil-
mektedir. Böbreklerde nefropati, gözlerde 
retinopati, el ve ayaklarda nöropati ve dia-
betik ayak bunlardandır. Ülkeler ve ırklar 
arasında diabetin genel görülme oranı % 
6-7 kadardır. Diabetli hastaların hastaneye 
başvurma nedenlerinin %20'sini ayak so-
runları oluşturmaktadır. Genel toplumda 
uygulanan ayak kesme ameliyatlarının % 
50-70 kadarının diabetli hastalarda oldu-
ğu saptanmıştır. Parmağı kesilen bir dia-
betlide, ikinci bir ameliyat ihtiyacı riski iki 
yıl içinde % 50 olmaktadır. Diabetlilerin 
sadece %30'u ayak sorunlarından uzaktır. 

Ayak bakımı ve korunması için 
yapılması gerekenler;
1. Ayaklar her gün 37 C0 su ile yıkanılıp, 
yumuşak bir havlu ile kurulanacak. Par-
mak aralarının iyice kurulanmasına dikkat 
edilecek.
2. Parmak araları hariç, ayağın diğer kısım-
larına nemlendirici losyon veya krem sü-
rülecek. Özellikle, topukların çatlamasını 

iyi bir bakım ile önlemek gerekmektedir.
3. Ayaklar her gün kesik, sıyrık, mantar ve 
olası kabarcıklar açısından kontrol edilme-
lidir. Ayak tabanını görmek için gerektiğin-
de ayna kullanılmalıdır.
4. Ayaklar üşüdüğü takdirde mutlaka çorap 
giyilmelidir; tuğla, sıcak su şişesi, elektrikli 
ısıtıcı, soba bu amaçla kullanılmamalıdır. 
Hastanın yattığı yerde kalorifer peteği bu-
lunmamalıdır.
5. Tırnaklar düz kesilmelidir. Kenarlarının yu-
varlak kesilmesi tırnak batmasını kolaylaştır-
maktadır.
6. Nasır ve ölü dokular kesilmemelidir. 
Nasırlar için kesinlikle nasır ilacı, yakı ve 
asitler kullanılmamalıdır. Bu konuda uz-
man podologlar tarafından işlem yapılma-
lıdır.
7. Çıplak ayakla kesinlikle yürünmemeli-
dir. Ev içinde giydiği terlikler travmatize 
edici olmamalıdır.
8. Deniz kıyısı, havuz kenarı gibi sıcak ve 
sert zeminli yerlerde çıplak ayakla dolaşılma-
malıdır. Ayak ağrılarını gidermek için kızgın 
kum ve kaplıca sularının uygulanmasının sa-
kıncaları hastaya mutlaka anlatılmalıdır.
9. Ayakkabıların içi giymeden önce her za-
man yabancı cisim, batıcı madde, pürüzlü 
yüzey, yırtık açısından kontrol edilmelidir.
10. Pamuklu ve yünlü çorap giyilmeli, sıkı 
çoraplardan kaçınılmalıdır. Çoraplar her 
gün değiştirilmelidir. Çorap bağı kullanıl-
mamalıdır.
11. Ayakkabılar ayağa uygun ve rahat ol-

malıdır. Ayakkabılar yumuşak deri olma-
lıdır. Tabanları kalın olmalıdır. Bayanların 
yazlık ayakkabı seçiminde açık burunlu 
ayakkabıları tercih etmemesi önerilir.
12. Çorapsız ayakkabı giyilmemelidir.
13. Parmak aralarına bağları giren sandalet-
ler giyilmemelidir.
14. Kışın yün çorap giyilmeli, içi yün muflon-
lu botlar giyilmelidir.
15. Sigara kesinlikle kullanılmamalıdır.
16. Ayakkabı satın almadan evvelki akşam 
her iki ayağın şekli bir karton üstüne çizi-
lip, kesilmeli; bu kalıplar alınacak ayakka-
bılara denenmelidir. 
17. Görmesi bozuk olan hastaların aileleri 
ayak bakımı açısından eğitilmelidir.
18. Ayaklar her muayenede düzenli olarak 
kontrol edilmelidir.
19. Hasta kendi günlük kontrolünde, ola-
ğan dışı bir olguyla karşılaşır ise; ilgili kişi-
lerle durumu mutlaka paylaşmalıdır.

DİABETİK 
AYAK
Şeker hastalığı, yani diabet, tarih boyunca toplumların en 
önemli sağlık sorunlarından biri olmuştur. Yeni tedavi yak-
laşımları ve geliştirilen ilaçlar sayesinde kan şeker düzeyle-
ri kontrol altında tutulabildiğinden, diabetin ölümcül olan 
akut komplikasyonlarına daha az rastlamaktayız. 
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Özel Konya Farabi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Dadacı

MEME AMELİYATLARI 
BAYANLARI KORKUTMUYOR
Dış görünüşüne önem veren kadınların estetikte burun ameliyatlarından 
sonra meme büyütme, küçültme ve dikleştirme operasyonlarını tercih ettiği-
ni görüyoruz. Kadınlar, giydikleri kıyafetleri güzel taşımak, sırt ağrılarından 
kurtulmak ve öz güvenlerini tekrar kazanmak amacı ile bu ameliyatları tercih 
ediyor. İyileşmenin kısa olması, sonuçların olumlu olması talebi artırıyor.

Ülkemizde meme ameliyatı olan kadın oranı gün geçtikçe artıyor. Meme büyütme ameliyatı olmak iste-
yen gençler de ailelerinden artık daha kolay izin alabiliyor ve 18-20 yaşlarında ameliyat için başvurabili-
yor. İri memeye sahip kadınlar, yaşları ilerlemiş de olsa estetik düşüncenin de dışında rahatlamak, rahat 
elbise giyebilmek, gittikçe artan bel ve boyun ağrılarından kurtulmak için meme küçültme ameliyatı 
olmak istiyor. Kadınlar, daha öz güvenli hissederek, giydiğini yakıştırmak istiyor.

Annelerin Tercihi Dikleştirme Ameliyatları 
Hamilelik ve emzirme döneminde dolgun ve dik göğüslerin sonrasında boşalması ve sarkması bu 
meme dikleştirme ameliyatının istenmesinde en önemli neden olarak karşımıza çıkıyor. Meme dik-
leştirme ameliyatları ile büyültme ameliyatlarının aynı zamanda yapılabilmesi ise genç ve orta yaş 
grubunun meme problemlerini ortadan kaldırıyor. Genç kızlar, normal hormonal gelişimlerini takiben 
kendi vücudunu daha iyi tanıyor. Bu nedenle gençler, büyütme ameliyatını daha erken dönemde isteye-
biliyor. Büyütme ameliyatında silikon gel implantların kullanılması anne adaylarını düşündürse de bu 
implantların hamilelikte ve süt emzirmede herhangi bir sorun oluşturmuyor. 
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Ağrıların Azalması Yüzleri Güldürüyor
Daha çok orta ve olgun yaştaki bayanların 
tercihi olan meme küçültme ameliyatları, 
genç ancak büyük memelere sahip kişilere 
de yapılabilir. Ameliyat sonrası hastaların 
omuz ve boyunlarındaki yükün azalması 
nedeniyle inanılmaz bir rahatlama gözlen-
mesi yüz güldürüyor. İri göğse sahip kişi de 
sırt ağrıları, omuz ağrıları, meme altı pi-
şikleri ve cilt sorunları olabilir. Bu sebepler 
doğrultusunda göğüs küçültme operasyo-
nu, hem görsellik hem de sağlık için uygu-
lanıyor. Memelerinin iriliğinden şikayetçi 
olan biri, kendini diğer insanlardan farklı 
hissederek, çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. 
Birçok estetik cerrah, hastalarında beden 
deformasyonunun giderilmesi ile okul ve 
kariyer başarısında artış, sosyal ilişkilerde 
gelişme ve kendileri üzerindeki öz güven 
artışına bizzat şahit olmuşlardır. 

1 Hafta-20 Gün sonra İşbaşı
Genel anestezi altında yapılan meme kü-
çültme, büyültme ve dikleştirme ameliyat-
ları 1-2 gün hastanede yatırılarak takip edi-
lir. Sonrasında ayaktan poliklinik takipleri 
devam eder ve ameliyatın çeşidine göre 1 
hafta - 20 gün içinde işine tekrar dönebilir.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi

FAYDALI BİLİNEN BAZI OSTEOPOROZ İLAÇLARI
KIRIK RİSKİNİ HIZLANDIRIYOR!

Halk arasında kemik erimesi olarak adlandırılan osteoporoz, belli bir zaman sonra 
kemik gücünün azalmasına ve kırılmasına yol açıyor. Son yapılan araştırmalarda bu 
hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçların faydadan çok zarar getirdiği ortaya 
çıktı. Uzun süredir aynı ilaçları kullanan hastalar, mutlaka hekimine danışmalı!

Hastalık, kadınlarda erkeklere oranla beş kat daha fazla görülüyor. Osteo-
poroz, kronik bir hastalık ve tamamen durdurulması mümkün değil. Teda-
visinde ilaç, diyet, egzersiz, fiziksel tedavi gibi yaklaşımlar uygulanır. Hasta-
lık ilerlediğinde, kemikleri zayıflatarak kolayca kırılmalarına neden oluyor. 
Özellikle kalça kırıkları önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

İlaçlar, Amerika’nın Gündeminde
Hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan “Bifosfonat grubu” ilaçlar, özel-
likle beş yıldan fazla kullanılmaları durumunda kemiklerde kırık riski oluştur-
duğuna dair bilimsel çalışmaların yayınlandı. Bu ilaçlar, 1995’den beri kemik 
kütle kaybını durdurarak ya da yavaşlatarak kemiklerin güçlendirilmesinde et-
kili olarak kullanılmaktaydı. Ancak yapılan çalışmalar sonucu uzun süre kulla-
nan hastalarda alışageldiğimizin aksine atipik kırıklar oluştuğu gösterilmiştir. 
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), firmalardan ilaç kullanım kılavuzlarına bu 
yeni gelişmeyi ilave etmelerini isteyip, kendisi de yakın izlemeye aldı.  
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Ameliyatı Zor ve Zahmetli
Bu şekilde oluşan kırıklar, Osteoporoz sonucu oluşan bildiğimiz kırık-
lara göre tedavisi zor ve birkaç kez ameliyat yapılması gerekli olabilir! 
Kırıklar genellikle bacağın üst kısmı olarak tarif ettiğimiz uyluk kemi-
ğinin üst ucuna yakın şaft bölgesinde oluyor. Hastalığın en önemli be-
lirtisi uzun süre devam eden belli belirsiz uyluk ağrısıdır. Daha sonra 
belirgin bir zorlama olmaksızın kemik kendiliğinden kırılır. 

Önleminizi Alın Bu Hastalığa Yakalanmayın!
Eğer uzun süre bu ilaçları kullanıyorlarsa mutlaka doktorları ile te-
masa geçmeleri gerekir. Özellikle beş yıldan daha uzun tedavi öneril-
memektedir, bir süre ara verilip tekrar tedaviye başlanılması günü-
müzde öne çıkmıştır. Ayrıca ilaçları kullanırken uyluk bölgenizde bir 
ağrı hissederseniz yine doktorunuzla görüşmenizi öneriyoruz.

Alınacak Önlemler… 

• Yürüyüş, bisiklet sürmek gibi kemik-
lerimize yük binen egzersizleri yapın
• Kalsiyum içeren düşük yağlı sütten 
yapılan peynir, yoğurt gibi süt ürünlerini, 
yeşillikleri sofranızdan eksik etmeyin
• Hamsi, tekir gibi küçük balıkları iyi 
pişirildikten sonra kılçıkları ile birlik-
te tüketebilirsiniz.
• Konya’mızda yaygın olarak tatlı su 
içme alışkanlığı da yeterli kalsiyum 
almamızı engelleyebilir. Bu nedenle 
arada çeşme suyunu da içmekte fay-
da var. Unutulmamalıdır ki bir su ne 
kadar yumuşak (Konya dilinde tatlı) 
ise o kadar kalsiyumdan fakirdir.
• Güneş ışınları, D vitamini almanız 
için çok önemlidir. Güneşle cildimizin 
(en azından yüz ve ellerimizin) günlük 
onbeş dakikadan az olmamak kaydıy-
la doğrudan temas etmesini sağlayın
• Hastalığın önlenmesinde ve tedavi-
sinde doktorunuzdan yardım almakta 
çekinmeyin.
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Yıl 2008…
Konya Devlet Tiyatrosu 10. yılını bir festival ile taçlandırmayı düşündü.

“BİN NEFES BİR SES”
TOMRİS ÇETİNEL Bizler bir açık hava müzesi görünümdeki bu kente dünyanın 4 bir yanında Türkçe tiyatro 

yapan ülkeleri çağırmak ve onları Akşehirli hiciv ve gülmece ustası, eşeğine ters binen bir 
garip yolcunun, Nasrettin Hoca’nın muzipliğiyle “Merhaba” diyerek ağırlamak istedik.

Dostça, kardeşçe, barış ve sevgiye olan inancımızla Mevlâna 
Celâleddin-i Rumi’nin kocaman yüreğiyle;

Gel… Gene Gel
Ne olursan ol
Ama gel… diyerek ağırlamak istedik.

Bu topraklar üzerinde yaşamış, Türkçeyi ilk kez resmi bir dil olarak ilan eden Karamanoğ-
lu Mehmet Bey’in dizeleriyle ağırlamak istedik;

“Bu günden geru, divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçe’den 
gayrı dil kullanılmayacaktır.”

Şimdi yıl 2012…

5. kez “BİN NEFES BİR SES” diyoruz dünyanın her yerindeki Türkçe tiyatro yapan 
ülkelere.

Sesimize ses verenlerle buluşup dilimizi, kültürümüzü ve sanatı paylaşacağız 10 gün 
boyunca.

İlk festivalimizi Kaşgarlı Mahmut’a adamıştık.

5. kez düzenlediğimiz bu festivali de Azerbaycan’ ın Moliere’i kabul edilen ünlü yazar 
Akhundov’ a(Ahunzade)adıyoruz.

14-24 Nisan tarihleri arasında 
Konya’ da buluşacak “NEFESLER”
Tüm dünya ya “SES”lerini duyuracak.

Sevgiyle, Dostlukla, Kardeşlikle.
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TİYATRO

DEVLET TİYATROLARI 
Nisan Programı

KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ S. Ü. DİLEK SABANCI KONSERVATUAR SAHNESİ
1 PAZAR 15:00 ENTRİKALI DOLAP KOMEDYASI *
2 PAZARTESİ
3 SALI
4 ÇARŞAMBA
5 PERŞEMBE 20:00 İBİŞ’İN RÜYASI
6 CUMA 20:00 İBİŞ’İN RÜYASI
7 CUMARTESİ 15:00 İBİŞ’İN RÜYASI
7 CUMARTESİ 20:00 İBİŞ’İN RÜYASI
8 PAZAR 15:00 “GÜZEL VE ÇİRKİN” (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN) (M.Ç.O.) 
9 PAZARTESİ

10 SALI 11:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
10 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
11 ÇARŞAMBA 11:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
11 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
12 PERŞEMBE 11:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
12 PERŞEMBE 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
13 CUMA 11:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
13 CUMA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
14 CUMARTESİ 14-24 NİSAN 2012    5. "BİN NEFES BİR SES" ULUSLARARASI TÜRKÇE TİYATRO YAPAN ÜLKELER FESTİVALİ 
14 CUMARTESİ 20:00 “ŞEHRAZAT VE ŞEHRİYAR’IN HİKAYESİ” / MAKEDONYA
15 PAZAR 20:00 “ŞEHRAZAT VE ŞEHRİYAR’IN HİKAYESİ” / MAKEDONYA
16 PAZARTESİ 15:00 “CARLOS” / K.K.T.C.
16 PAZARTESİ 20:00 “CARLOS” / K.K.T.C.
17 SALI 15:00 “SON MUTLULUK KUMPANYASI” / BULGARİSTAN

17 SALI 20:00 “SON MUTLULUK KUMPANYASI” / BULGARİSTAN

18 ÇARŞAMBA 15:00 “ADINI İNSAN KOYDUK” / DOĞU KAZAKİSTAN
18 ÇARŞAMBA 20:00 “ADINI İNSAN KOYDUK” / DOĞU KAZAKİSTAN 20:00 “SEVGİ VE NEFRET” / BAŞKURDİSTAN (R.F.)
19 PERŞEMBE 15:00 “TEPEGÖZ” / KAZAKİSTAN KIZILORDA
19 PERŞEMBE 20:00 “TEPEGÖZ” / KAZAKİSTAN KIZILORDA 20:00 “BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ” / ANKARA / TÜRKİYE
20 CUMA 15:00 “ALDATILMIŞ ER” / AZERBAYCAN

20 CUMA 20:00 “ALDATILMIŞ ER” / AZERBAYCAN 20:00 “BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ” / ANKARA / TÜRKİYE

21 CUMARTESİ 15:00 “KURT KANI” / TATARİSTAN (R.F.) 15:00 “FOSFORLU CEVRİYE” / ANKARA / TÜRKİYE
21 CUMARTESİ 20:00 “KURT KANI” / TATARİSTAN (R.F.) 20:00 “FOSFORLU CEVRİYE” / ANKARA / TÜRKİYE
22 PAZAR 15:00 “CAN AZIĞI” / KIRGIZİSTAN  
22 PAZAR 20:00 “CAN AZIĞI” / KIRGIZİSTAN
23 PAZARTESİ 15:00 “GÜZEL VE ÇİRKİN” (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN) (M.Ç.O.)/TÜRKİYE 11:00 “DÖRT KÖŞE PALYAÇO” (Ç.O.) / KONYA / TÜRKİYE
23 PAZARTESİ 14:00 “DÖRT KÖŞE PALYAÇO” (Ç.O.) / KONYA / TÜRKİYE
24 SALI 11:00 “RENKLER ÜLKESİ BARIŞ İSTİYOR” (Ç.O.) / KOSOVA 
24 SALI 14:00 “RENKLER ÜLKESİ BARIŞ İSTİYOR” (Ç.O.) / KOSOVA 
25 ÇARŞAMBA
26 PERŞEMBE 20:00 TURNE OYUNU
27 CUMA 20:00 TURNE OYUNU
28 CUMARTESİ 15:00 TURNE OYUNU
28 CUMARTESİ 20:00 TURNE OYUNU
29 PAZAR 15:00 “DÖRT KÖŞE PALYAÇO” (Ç.O.)
30 PAZARTESİ

KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN/2012 AYLIK OYUN DÜZENİ

* Turne Oyunu (Van D.T.) Genel Müdürlük gerektiğinde oyun düzeninde değişiklik yapabilir.

GÜZEL VE ÇİRKİN ADLI (M.Ç.O.)                          
“KÜÇÜK HANIMLAR KÜÇÜK BEYLER” 

FESTİVALİNE KATILACAKTIR.
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Unutmuş Çoktan
Ferhat Göçer
Anason
Zakkum
Bir Çaresi Bulunur
Sertap Erener
Teşekkürler
Hande Yener&Sinan Akçıl
Acıyor
Göksel
Meczup
Can Bonomo
Tamda Bugün
Sıla
Boş Bardak
Fettah Can
Sonbahar
Halil Sezai
Senden Kıymetli mi
Enbe Orkestrası
Kalbi Olan Ağlıyor
Bengü
Ne Yapardım
Gökçe
Söz 
Gökhan Tepe
Paramparça
Ömür Gedik&Halil Sezai
Aşkistan
Ozan Doğulu&Atiye
Söylenmemiş Sözler
Aslı Güngör
Sorma
Aydilge
Ölüyorum
Berksan
Nice Yıllara
Kıraç
İki Romantik Deli
Yusuf Güney

AŞK YOLCULUĞU
EROL KASIRGA

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 344
Truva Yayınları
Etiket Fiyatı: 15 TL 

BÜYÜLÜ HARİTA
COLETTE BARON REID

Basım Tarihi: 2012
Türü: Kişisel Gelişim 
Sayfa Sayısı: 296
Omega Yayınları
Etiket Fiyatı: 15 TL 

DİNLE
CEMALNUR SARGUT

Basım Tarihi: 2011 
Türü: Tasavvuf 
Sayfa Sayısı: 251
Nefes Yayınları
Etiket Fiyatı: 10 TL 

İNCİR KUŞLARI
SİNAN AKYÜZ

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 328
Alfa Yayınları
Etiket Fiyatı: 16 TL 

PSİKİYATRİST
WULF DORN

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 416
Pegasus Yayınları
Etiket Fiyatı: 20 TL 

SIMSICAK
KASEY MICHAELS

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 320
Pegasus Yayınları
Etiket Fiyatı: 20 TL 

TATLI TUZAK
RITA HUNTER

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 496
Sepya Yayınları
Etiket Fiyatı: 20 TL 

KİTAP MÜZİK

OYUN

1-
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5-

6-
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8-

9-
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11-

12-
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18-

19-

20-

MAX PAYNE 3 
Uzun zaman oldu Max, seni özlemiştik…
İşletim sistemi: Windows Vista/XP/7
İşlemci: Pentium Dual Core E6300 2.8GHz 
RAM: 4 GB System RAM
Boş disk alanı: 9 GB
Ekran kartı:  2 GB GeForce GTS 240 ve üzeri yada  
Ati Radeon HD 3870 ve üzeri

Aradan geçen uzun yılları eski dostumuz Max Payne’in yüzündeki 
çizgilerden ve yara izlerinden okumak mümkün.
Max Payne 3’te olaylar Max Payne 2’den sekiz yıl sonrasını konu alıyor. Yorgun polis Max Payne, New 
York Polis Departmanıyla ilişkilerini kesip Brezilya’nın Sao Paulo kentinde zengin müşteriler için özel 
güvenlik olarak çalışmaya başlıyor. Bölümlerden birinde Max Payne, müşterisi olan Rodrigo Branco’nun 
eşini fidye karşılığı Commando Sombre adındaki bir sokak çetesinde kurtarmakla yükümlü. Oyunun 
sanat yönetmeni Rob Nelson’un yaptığı açıklamaya göre senaryoda sürekli zamanla oynamışlar. Hikaye 
bir ileri, bir geri doğru akıyor. Max Payne, Branco’nun eşi için istedikleri fidyeyi değiş tokuş etmek için 
çeteyle bir futbol stadında buluşuyor lakin adamlar falso yapıp kadını vermek yerine kurşun yağdırıyorlar. 
Üçüncü oyunun hikayesi, ilk iki oyundan farklı olarak çizgi roman konseptinde anlatılmamış.

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA
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KONU: AYŞE OKUTAN

2. Uluslar arası Malatya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödü-
lü, SİYAD En İyi Film Ödülü ve En İyi Erkek oyuncu (Vol-
ga Sorgu) ödülü kazanan Mar 1-11 Mart tarihleri arasında 
Nünberg’de düzenlenecek olan 17. Türkiye / Almanya Film 
Festivali’nde ve 23. Münih Türk Filmleri’nde seyirciyle bulu-
şacak. Mar Ayrıca 23. Uluslararası Ankara Film Festivali’nde 
Ulusal Uzun Metraj yarışma bölümünde yer alıyor. Mar yurt 
içi ve yurt dışı festival yolculuklarına devam edecek. Mar 6 
Nisan’da Özen Film dağıtımıyla gösterime girecek.

MARMAR
20 NİSAN’DA VİZYONDA!20 NİSAN’DA VİZYONDA!

T.C. Kültür Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi,  Kon-
ya Şeker ve Konlas’ın katkılarıyla çekilen, Ca-
ner Erzincan’ın yönettiği Volga Sorgu, Begüm 
Kütük, Yılmaz Şerif, Raşit Saraç, Mahmut Gök-
göz ve Güray Kip’in oynadığı Mar, 20 Nisan’da 
Özen Film dağıtımıyla vizyona giriyor.
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Konusu: Taşrada yaşayan öksüz iki kardeş ve eli kolu bağlı bir babanın 
hayata tutunma çabasını ele alıyor. Güven; yağan yağmurla aşkının ilk 
tohumlarını yüreğine eker. Yılmaz; güneş kızgınlığı kadar aşkın ilk do-
kunuşları bedeninde derinden hisseder. Hacı Halil ise yüreğindeki ve 
bedeninin deki eksik parçalarla son bir yola çıkmak ister.
Üçü de yalnız ve bu ıssızlığı kapatacak bir sevgi-kadın arayışı içinde. Ama 
o kadınlara ulaşmak, coğrafyanın engebeli arazisi kadar zor ve meşakkatli, 
sosyal ve kültürel olarak da bir o kadar imkansız gibidir.  Küçük bir yerde, 
küçük düşler görmeye çalışan bu insanlar için hayat her an hırçınlaşabilir. 

CANER ERZİNCAN ■ SENARİST & YÖNETMEN
Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul 
da tamamladı. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema 
bölümüne giriş yaptı. Selçuk Üniversitesi bünye-
sinde yayın yapan Üniversite televizyonunda aynı 
yıl çalışmaya başladı. 2005 yılında Selçuk Üniver-
sitesi televizyonunda program yönetmenliğine 
başladı. Yine aynı yıl çeşitli kısa filmler çekerek 
sinemayla tanıştı. 2005-2006 yılında Üniversite 
televizyonunda yayın şefliği görevine devam etti. 
2006 yılından itibaren Üniversite televizyonun-
dan ayrılarak Selçuk Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Süha Arın 
Kısa-ca Belgesel Atölyesinden sorumlu birim 
amiri olarak görevini devam ettirdi. 

Belgesel atölyesinde kısa film çalışmalarına yoğunluk verdi. Birçok 
filmde görüntü yönetmenliği, kurgu ve yönetmenlik yaptı. İlk belgesel 
filmi olan “Buzlar Kırılınca” çeşitli festivallerden birçok ödül almıştır. 
Daha sonra “Mevsimsiz Kar” kurmaca filmiyle yine birçok festivalde 
üniversitesini temsil etmiştir. Yine “Feryat” adlı kurmaca filmiyle kısa 
film yolculuğuna devam etti. Üniversite son sınıfta çeşitli sanatçılara 
bir çok klip çekti. “Ay’ın Gölgesi” ve ”Kardaki Tozlar” adlı uzun metraj 
senaryoları çekilmeyi beklemektedir. 2008 yılında okulundan başarıy-
la mezun olan Caner Erzincan halen birçok kısa film, klip ve sinema 
çalışmalarına devam etmektedir. 
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KAOS: ÖRÜMCEK AĞI
KAOS: ÖRÜMCEK AĞI

Tür: Aksiyon, Macera
Yönetmen: Cem Gül 
Senaryo: Tolga Küçük
Yapım: 2012, TÜRKİYE
Oyuncular:  Rojda Demirer, Cemal Hünal, 
Selçuk Özer, Ayça İnci, Demir Karahan, Orhan 
Aydın, Bora Akkaş, Gökhan Mumcu

Türkiye’yi hem yurt içi hem yurt dışından 
gelebilecek tehditlere karşı koruma amaçlı 
kurulan gizli bir yapı olan Ulusal Güvenlik 

Teşkilatı’nın (UGT) bu sefer ki görevi oldukça tehlikeli ve risklidir. Zira ülke 
ciddi bir tehditle karşı karşıyadır ve ekibin sadece 48 saati vardır. Mücadele et-
tikleri düşman ise oldukça güçlü ve teşkilatın adım attığı her yerde konuşlanmış 
durumdadır. Ülke güvenliği için UGT ajanları ile işbirliğinde olan SAT Koman-
dosu Yzb. Mete Öztürk yaklaşan tehlikeyi engellemekle görevlidir. 

GRİ KURT
THE GREY

Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Joe Carnahan
Senaryo: Joe Carnahan, Ian Jeffers
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Liam Neeson, Dermot Mulro-
ney, Joe Anderson, Frank Grillo, James Badge 
Dale, Dallas Roberts, Dallas Roberts

Alaska’da petrol sondajında çalışmak için görev-
lendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu 
bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. 

Grubun başı olan Ottway, ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için 
elinden geleni yapmak zorundadır. Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de 
insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabi-
lecekler midir? Joe Carnahan’ın son filmi olan yapımın baş rolünde en son Kimliksiz 
filminde Dr. Martin Harris rolüyle seyrettiğimiz karizmatik aktör Liam Neeson var.

BÜYÜK MUCİZE 
BIG MIRACLE

Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Ken Kwapis
Senaryo: Michael Begler, Thomas Rose
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Drew Barrymore, Kristen Bell, 
Dermot Mulroney, John Krasinski, Tim Blake 
Nelson, Ted Danson, Julianna Rose Mauriello

Dünyanın dört bir yanındaki insanların yü-
reğini ısıtan gerçek bir hikayeye dayanan Big 
Miracle, bir gri balina ailesini Kuzey Kutup 

Dairesi’nde hızla oluşan buzullardan kurtarmak için kendilerine engel olmak 
isteyen süper güçlere karşı bir araya gelen küçük bir kasabanın haber kanalı mu-
habiriyle bir Greenpeace gönüllüsünün öyküsünü anlatıyor. Yerel bir kanalın te-
levizyon muhabiri olan Adam Carlson, daha büyük bir piyasaya geçebilmek için 
Alaska’nın kuzey ucundan kurtulmaya can atmaktadır.

TİTANLARIN ÖFKESİ
WRATH OF THE TITANS

Tür: Komedi
Yönetmen: Jonathan Liebesman
Senaryo: Steven Knight, Greg Berlanti
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Sam Worthington, Liam Neeson, 
Ralph Fiennes, Toby Kebbell, Bill Nighy, Rosa-
mund Pike, Danny Huston, Edgar Ramirez

Zeus’un oğlu yarı tanrı Perseus’un canavar 
Kraken’i kahramanca altetmesinin üzerinden 
10 sene geçmiştir. Bir balıkçı olarak 10 yaşında-

ki oğlu Helius ile sessiz sakin bir hayat sürmektedir. Ancak titanlar ve tanrılar ara-
asında savaş tekrar kıvılcımlarını göstermektedir. İnsanların bağlılıklarını azaltma-
ları ve tanrıların hapsedilmiş titanlar ve gaddar liderleri Kronos (Zeus, Hades ve 
Poseidon’un babası) hapisten kaçar. Kronos Zeus’u esir alır ve insanlığı tehdit et-
meye başlar. Bu durumda iş insanlığı daha önce de kurtarmış olan Perseus’e düşer.

ŞANSA BAK 
50/50

Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Jonathan Levine 
Senaryo: Will Reiser
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Anna Kendrick, Joseph Gordon-
levitt, Bryce Dallas Howard, Seth Rogen, 
Marie Avgeropoulos, Anjelica Huston

Radyo programları için metin yazarlığı yapan 
27 yaşındaki Adam,  omurga kanserine yakalan-
mıştır. En iyi dostunun, annesinin ve kanserle 

mücadele derneği terapistinin yardımlarıyla, Adam hayattaki en değerli şeyleri ye-
niden keşfedecektir... Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilen 50/50 adlı yapım 
dostluk, sevgi ve hayata tutunma üzerine mizahi bir yaklaşım getiriyor. Başrollerini 
Joseph Gordon-Levitt ve Seth Rogen paylaştığı filmde senaryoda gerçekten kansere 
yakalanan ve bu tedavi sürecini deneyimlemiş olan Will Reiser’ın imzası var...

AÇLIK OYUNLARI
THE HUNGER GAMES

Tür: Bilimkurgu, Fantastik
Yönetmen: Gary Ross
Senaryo: Billy Ray Cyrus, Suzanne Collins
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Josh Hutcherson, Isabelle 
Fuhrman, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, 
Liam Hemsworth, Wes Bentley, Stanley Tucci,

Bir zamanlar Kuzey Amerika olarak bilinen bir 
yerin yıkıntıları içerisinde Panem ulusu yaşa-
maktadır. Başkent Capitol’ün etrafında 12 bölge 

bulunmaktadır.Capitol şiddetli ve acımasızdır ve bölgeler bir hat boyunca sıralanmıştır.
Onların her biri her yıl yapılan Açlık oyunlarına katılmak zorundadır.Yarışma için her 
bir bölgeden yaşları 12 ila 18 arasında değişen birer erkek ve bir kız çocuğu göndermek 
durumundadır.Açlık oyunları TV’den canlı yayınlanan ölümüne bir kavgadır. On altı 
yaşındaki Katniss Everdeen annesi ve 12 yaşındaki kızkardeşi ile yaşamaktadır.

SİNEVİZYON
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ANONİM 
ANONYMOUS

Yönetmen: Roland Emmerich 
Senaryo: John Orloff
Oyuncular: Xavier Samuel,  Jamie Campbell 
Bower,  David Thewlis,  Joely Richardson,  
Vanessa Redgrave,  Rhys Ifans,  Derek Jacobi
Yapımcı: Roland Emmerich,  Larry J. Fran-
co,  Robert Leger,  Kirstin Winkler,  Volker 
Engel,  Marc Weigert,  John Orloff
Türü: Dram, Tarih
Süre: 130 dk.

KAZANMA SANATI
MONEYBALL

Yönetmen: Bennett Miller
Senaryo: Michael Lewis
Oyuncular: Brad Pitt,  Philip Seymour 
Hoffman,  Jonah Hill,  Kathryn Morris,  
Robin Wright Penn,  Chris Pratt,  Glenn 
Morshower,  Tammy Blanchard
Yapımcı: Scott Rudin,  Michael De Luca,  
Mark Bakshi,  Alissa Phillips
Türü: Biyografi, Spor
Süre: 133 dk.

ÜÇ SİLAHŞÖRLER 
THE THREE MUSKETEERS

Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Senaryo: Andrew Davies,  Alex Litvak
Oyuncular: Orlando Bloom,  Milla Jovo-
vich,  Logan Lerman,  Matthew Macfad-
yen,  Christoph Waltz,  Ray Stevenson,  
Til Schweiger,  Juno Temple
Yapımcı: Paul W.S. Anderson,  Jeremy Bolt
Görüntü Yönetmeni: Glen MacPherson
Türü: Aksiyon
Süre: 105 dk.

İSTİLA 
MONSTERS

Yönetmen: Gareth Edwards
Senaryo: Gareth Edwards
Oyuncular: Whitney Able,  Scoot 
Mcnairy,  Jorge Quirs,  Mario Richardson,  
Jonathan Winnford ,  Erik Arce
Yapımcı: James Richardson,  Allan Niblo
Görüntü Yönetmeni: Gareth Edwards
Müzisyen: Jon Hopkins
Türü: Bilimkurgu, Gerilim
Süre: 94 dk.

DEVLERİN GÜNAHI
THERE BE DRAGONS

Yönetmen: Roland Joffé 
Senaryo: Roland Joffé
Oyuncular: Olga Kurylenko,  Wes Bentley,  
Dougray Scott,  Charlie Cox,  Lily Cole,  
Geraldine Chaplin,  Rodrigo Santoro,  Gols-
hifteh Farahani,  Ana Torrent,  Jordi Molla,  
Derek Jacobi, Alejandro Casaseca
Yapımcı: Roland Joffé,  Ignacio G. Sancha
Türü: Biyografi
Süre: 90 dk.

Kraliyet ailesinin küstah ve güç tutkunu hali Londra’da ‘sahneleniyor’... 
Kraliçe Elizabeth dönemi İngilteresinde geçen hikaye, yüzlerce yıldır onlarca 
entelektüelin kafasını kurcalayan bir soruya odaklanıyor: İngiliz edebiyatının en bü-
yük ismi William Shakespeare’in eserlerinin arkasında başka biri mi vardı? Konuya 
ömrünü adamış uzmanlar, yazılmış onlarca kitap ve üretilen teorilerden sonra şimdi 
Roland Emmerich, Anonim filmiyle İngiliz edebiyatına aynı soruyu soruyor.
Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ALMANYA 2011

Gazeteci-yazar Michael Lewis‘in Oakland A beysbol takımının gerçek öyküsü
‘Oakland A’ beysbol takımının başındaki isim olan Billy Beane (Brad Pitt) , kısıtlı 
bir bütçe ile resmen yoktan bir takım var ederek zengin kuluplere meydan okuyor. 
Fakat bunu yaparken de beysbol sporunun temel inançlarını baştan aşağıya sarsı-
yor. Onun yöntemleri kabul görmese, hatta delilik diye nitelendirilse de, Beane 
inancını ve azmini yitirmeden bildiği yönde ilerlemeye devam ediyor...
Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

Üç Silahşörler hikayesine farklı bir bakış açısı...
Fransa Kralı’nın sadık silahşörleri Atos, Porthos ve Aremis, krala düzenlene-
cek bir komplonun duyumunu aldıklarında, yanlarına genç D’Artagnan’ı da 
alarak tehlikeli bir maceraya atılırlar. Fakat bu zorlu yolda ilerledikçe, dört 
kahraman sadece Fransa Kralı’nın değil, tüm Avrupa’nın tehlikede olduğunu 
anlarlar. Kardinal Richelieu, yardımcıları ile birlikte krallık tacını ele geçirip, 
ülkenin tek hâkimi olmak için şeytanca bir plan kurmuştur.
Fida Film  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  | ABD 2011

 İngiliz yönetmen Gareth Edwards’ın ilk yönetmenlik denemesi...
Güneş sistemimizde yeni bir yaşam kaynağı keşfeden NASA, bu yeni kaynaktan 
örnekler toplamıştır. Fakat bu örnekler Orta Amerika’da bir kazada dağılır. Ka-
zanın ardından, olayın gerçekleştiği yerde yeni yaşam formu büyümeye ve geliş-
meye başlar. Çok geçmez Meksika’nın tamamı yasak bölge ilan edilmiştir bile... 
Amerikalı bir gazeteci, patronunun kızını yasak bölgeden kurtarmaya çalışır...
As Sanat  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  İNGİLTERE 2011

“Affetmenin zamansız gücü”
Gazeteci Robert Torres Katolik Opus Dei grubuna ait bir kitap üzerine araş-
tırma yapmak için İngiltere’den İspanya’ya gider. Manolo Torres ile araştır-
ması hakkında konuşurken, dokunaklı bir hikayeyle daha karşı karşıya gelir. 
Manolo’yu Opus Dei’ye bağlayan grubun kurucusu Josemaría Escriva’dır. Fakat 
iki iyi dost olan Manolo ve Josemaría’nın hayatları birbirinden kopartılmıştır. 
Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  | ABD 2011
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Geçtiğimiz haftada olduğu kadar güçlük çekmeyebilirsi-
niz. Ne var ki, yine de içinde bulunduğunuz koşulları be-
lirleyebilirseniz gerçekten çok önemli adımlar atabilirsiniz. 

Bu durumu gözardı etmemelisiniz. Varolanları aleyhinize geliştirmek 
tamamıyla sizin elinizde. Parasal konularda yapacağınız aktif harcamalar 
gündeme gelse bile aslında parasızlık çekmiyorsunuz. Kendinizden yaş-
ça daha büyük insanlarla ilişkilerinize de dikkat etmelisiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Koşulları değerlendirmenin size büyük yararı olacaktır. Bu 
etkileri hissetmeseniz bile çevrenizdeki olaylar sizi şaşır-
tabilir. kontrollü olmanın büyük faydası olabilir. Mesleki 

konularda daha temkinli olmanız gerekiyor. Yeniliklere karşı açık bir tu-
tum izleyebilirsiniz. Size cazip gelen veya gelecek olan bir ilişkiden, daha 
ilerki safhalarda bir zevk alamayabilirsiniz. Bu tutumunuz ilişkilerinizi 
geliştirmenize ve çeşitli etkinliklere çağrılmanıza yardımcı olacaktır.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)

 İş ve para konularında son derece anlayışlı olmaya gayret 
etmelisiniz. Hele işiniz insanlarla ikili ilişkilere dayanı-
yorsa o zaman işiniz daha zor olabilir, ancak siz yine de 

her şeyin yolunda gitmesini sağlayabilirsiniz. Bütün bunlara neden 
olan kişileri lehinize çevirebilecek olursanız o zaman kendinizle gurur 
duyabilirsiniz. Ancak zaman zaman aşırıya kaçabilecek bilimsel bir ti-
tizlik ve kuralcılık sizi yanıltabilir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Bilinçaltınızda yer alan korkular ya da sezgiler konusunda 
bazı sorunları sık yaşıyorsunuz. Kafanızın içindekileri açı-
ğa çıkarmakta güçlük çekebilirsiniz. Mesleki konularda ya 

da eğitiminizle ilgili konularda ani kararlar vermekten kaçının. Yaratıcı 
gücünüzü ve yeteneklerinizi ortaya çıkarabilir ve çevrenizdeki insanla-
rı kişiliğinizle etkileyebilirsiniz. Yenilikler ve olumlu bir hava yaratacak 
olan çalışmalarınız maddi kazançlarınızın artmasını da sağlayabilir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)

Sevdiğiniz insanın yanında kendinizi mutlu hissettiğiniz 
sürece aranızdaki aşk son derece iyi bir şekilde gelişebilir. 
İş ve aşk bütünlüğü sizin için en uygun ortamdır. Bu du-

rum mesleki konularda hayalciliğe kapılmanıza neden olabilecek hatalı 
tutumları da uzaklaştırmanızı sağlayabilir. Olayları hafife almayın çevre-
nizdeki insanların etkisi altında kalarak bir şeyleri değiştirmek, yenile-
mek ve kazanç sağlamak adına ayaklarınız yerden havalanabilir.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kaçınamayacağınız durumlarda sakin olmaya ve çevre-
nizdekilere karşı kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Kendini-
zi bu duruma alıştırmaya çalışmanız çok yerinde bir karar 

olacaktır. Sıkıntılı günler geçirebilirsiniz, ancak kendinize güvendiği-
niz sürece her şeyi değiştirebilecek güce sahip olacaksınız. Süregelen 
işlere ara vermeden devam etmek ve aniden gelişebilecek tersliklerde 
akılcı çözümler üretmek en mantıklı davranış biçimi olacaktır.

İşlerinizi bizzat hallederek aksaklıkları en aza indirgeyin 
ve zarar edebileceğiniz pozisyonları tersine çevirin. Yine 
de kısa yolculuklar iş değişikleri zorunlu hale gelecek 

olursa mümkün olduğunca tedbirli davranın, sinirlerinizin gerginleş-
mesini önleyecek birtakım önlemler almanız şart. Kendinize zaman 
ayırmalısınız. Meslek ve eğitiminizle ilgili sorunları büyütmemeye ve 
onların çözümlenmesi için sakin olmaya gayret edin.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Aile ilişkilerinde bazı terslikler gelişebilir. Varsa kardeş-
leriniz ya da yakın akrabalarınızla ilgili bazı sorunlar ya-
şayabilirsiniz. Fikir ayrılıklarından kaynaklanacak olan 

bu anlaşmazlıklar sırasında fazla bir tepki göstermeseniz bile, bunların 
şuuraltına yerleşmesi mümkündür. Özellikle tartıştığınız kimselerin 
kadın olması sizi daha da hırçınlaştırabilir.  Bu tutumunuzun sonuçla-
rını düşünerek, mantıki bir çözüm bulabilirsiniz. 

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Sezgilerinizi ön yargıyla bütünleştirirseniz bu olay insanla-
rın size tepki göstermesine neden olabilir. Bu duruma biraz 
dikkat ederek sözkonusu aksaklıkları ortadan kaldırmalısı-

nız. Bu arada sezgilerinize güvenebileceğinizi de bilmelisiniz. Başkalarının 
etkisi altında da kalarak bu konularda zarar görebilirsiniz, yanılgıya düşme-
yecek kadar da akıllı birisiniz. Duygularınızı açığa çıkarmak güçleşebilir ve 
aşırı alıngan bir ruh haline girdiğiniz için her şey sizi daha çok etkileyebilir.

İltifatları kim istemez ve sevmez ki, ancak önemli olan 
kendinize olan güveninizdir, işte bunu unutmamalısınız. 
Sosyal ve kültürel faliyetler her zamankinden daha çok 

zamanınızı alabilir, ancak bu durum sizi sıkmayacak aksine daha çok 
mutluluk duymanızı sağlayacaktır. Eğer mesleğiniz ya da eğitiminiz 
sanatsal konular üzerine ise, küçük de olsa övünebileceğiniz ve çevre-
nizdeki insanların takdirini toplayabilirsiniz, bu sizi motive edecektir.

KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN) BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Parlak sözlerin etkisi altında kalarak kendinizi yıprata-
bilirsiniz. Dengeli ve kararlı davranmaya gayret ederek 
terslikleri önlemek sizin elinizde. Ancak çevrenizdeki 

insanların etkisi altında kalarak aşırı derece harcama yapmaktan kaçı-
nın. Maddeten ve kariyer olarak herhangi bir olumsuzluğun gündeme 
gelmemesi için sık sık gerçeklerle yüzyüze gelmelisiniz. İşinizde bazı 
zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Üstesinden geleceksiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)

Bunu farkettiğiniz an kontrollü davranmalı ve risk oluş-
turan konularda aşırı atılgan davranmamalısınız. Sosyal 
ilişkilerinizde sizi tatmin etmeyen bir taraf hisesederse-

niz, yeni uğraşlar zamanınızı çok daha renkli geçirmenizi sağlayabilir. 
Evliyseniz eşinizle aranızda iyi iletişim dahi tartışabilirsiniz. Onun ya-
kınlığına ve sevgisine ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olmaması sizin 
için her zaman sorun olacaktır. 

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

ASTROLOJİ
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RESMİ KURUMLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

BASIN - MEDYA

KİPA

ÖZEL OKUL

KULE SİTE M1 REAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağlık 
Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

233 16 45
www.sedeffotograf.com

FOTO İSTANBUL

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF
233 53 79

www.emrefotografcilik.com

ÇANKAYA 
FOTOĞRAFÇILIK

235 79 57
www.fotocankaya.com.tr

ÖZCAN FOTO

235 25 19
Nalçacı Cad.

FOTO ÇAMLICA

233 30 95
Emniyet Müdürlüğü Karşısı

REKLAMEVİ

238 80 00
www.reklamevim.com

ALİNA PROMOSYON

342 0 100
www.alinapromosyon.com

KONYA DİJİTAL

238 42 81
www.konyadijital.com

GÜLMENAK

342 75 15
www.gulmenak.com.tr

HALEF AMBALAJ

342 36 40
www.halefambalaj.com

REKLAM FOTOĞRAF

PASTANE

İN KONYA

www.inkonya.com

KOS'S PASTANESİ

323 10 17
www.kosspastanesi.com

PETEK PASTANESİ

321 0 222
www.aciltatliservisi.com

PAŞABAĞ
PASTANESİ
321 01 02
www.pasabag.com

İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67

Zafer

MADO

320 87 27
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.
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KANDİL AVİZE

238 40 22
www.kandilavize.net

FAVORİ
AVİZE & CAM

234 32 38

ÇOBANOĞLU AVİZE

235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

LAMPO

345 12 38
Büsan

NEW GARDEN

321 01 02
Beyazıt Mah.

PAŞA LİFE

320 49 50
Beyazıt Mah.

CAFE'S

3212030

KARMAŞIK CAFE

325 17 77
Meram Yeni Yol

KALDIRIM CAFE

352 53 51

NİRVANA  

0533 230 91 25
Alaaddin Bulvarı

BLACK GARDEN
CAFE

CAFE İSTANBUL

241 61 16

261 00 97

www.blackgardencafe.com

Yazır Mah.

WHITE HOUSE

241 66 33
Bosna Hersek Mah.

GELİNLİK

AYDINLATMA

CAFE

AZRA GELİNLİK

352 67 10
www.azragelinlik.com

ÜLGEN MODA

220 00 06
www.ulgenmoda.com

ŞENAY GELİNLİK

353 22 52
www.senaygelinlik.com

NARİN GELİNLİK

353 35 34
www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MERAM HAZBAHÇE

325 10 32
www.meramköyceğiz.com

KULE SİNİ

237 58 53
Kule Plaza

MİTHAT TİRİT
SALONU

350 72 98
İstanbul Cad.

KUKLA KEBAP

233 66 00
www.kuklakebap.com.tr

SİLLE KONAK

244 92 60
www.sillekonak.com

KASAP HAKAN

238 41 12
Büyük Sinan Cad.

YENİYOL KÖFTECİSİ

323 44 62
www.yeniyolkoftecisi.com

GÜVEN BALIK

324 45 46
www.guvenbalik.com

HAVZAN MERAM

324 33 44
www.havzanetliekmek.com.tr

FESLEĞEN RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

RESTAURANT

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma  Caminin 
inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanında başlanmış ve Sul-
tan Alaeddin Keykubad devrinde 1220 (H. 617) senesinde 
son şeklini almıştır. Kuzeyden, Karatay Medresesi tarafından 
bakıldığında minyatür bir kaleyi andıran Alaeddin Camii 
Konya’daki en eski camidir. Yapımı yüz yıldan fazla sürmüş-

tür. Alaeddin Camiinin en muhteşem yeri, Kuzey cephesidir. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük 
pencere bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan portal, Selçuklu mimarisinin birçok özelliklerini 
bir araya getirir. Portal kemeri iki renkli mermerden olup, girift süslemeleri vardır. Kapının iki yanın-
dan gelen şerit süslemeler de kemerin kilit taşı üzerinde birleşir.

ALAEDDİN CAMİİ

AKKONAK

241 37 07
www.akkonak.com
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KONYA PARK

MAKROMARKET

233 85 00
www.makromarket.com

ESİLA 
SÜPER MARKET

247 13 10
Adakale Cad.

KIZILKAYA

265 0 832
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

YÖN A.V.M.

353 71 51
Alaaddin Bulvarı

KAMAY

233 97 00
www.kamay.com.tr

TAKA RESTAURANT

237 88 02
Ankara Cad.

HAZBAHÇE

327 34 34
Hatıp Yolu Üzeri

ARENA GYM

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL

241 62 39
www.atlar.org

MAYA CLUB

238 21 11
www.mayaclup.com

ÖZ KONYA MUTFAĞI

257 16 16
Beyşehir Yolu Üzeri

LİNA RESTAURANT

320 33 34
www.linarestaurant.com

KAZIMAĞA

351 88 27
www.kazimaga.com

TİRYAKİ ÇİĞ KÖFTE

320 99 19
www.tiryakicigkofte.com

RESTAURANT - 2

SPOR SALONU OPTİK

A.V.M.

DİNSELLER OPTİK

350 62 11
www.dinselleroptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 05 67
www.onucyildizoptik.com

ENES SAAT & OPTİK

235 70 08
Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK & SAAT

351 25 41
Zafer

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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PAŞA MOBİLİ

251 72 27
www.pasamobili.com

WARYANT

251 01 50
Barış Cad.

KENZEL

248 42 24
www.kenzelmobel.com

AZZORA

323 15 66
Melikşah Mah.

SAMANCILAR
MOBİLYA

238 29 42
www.samancilar.com

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

342 26 42
www.koprulu.com.tr

FLORENZA

236 00 85
Kerkük Cad.

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

251 12 42
www.turkmenler.com.tr

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

248 29 14
www.gurbuzogullarimobilya.com

CARDİN MOBİLYA

234 30 91
Ankara Cad.

ELVİN MOBİLYA

353 20 30
www.elvinmobilya.com

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

351 18 66
İstanbul Cad.

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

Selçuklu'nun meşhur vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin ta-
rafından 1258 yılında yaptırılan camiye daha sonra hamam, 
hanigâh ve 1283 yılında Sahip Ata'nın vefat etmesi üzerine 
kendisi için yapılan türbenin de eklenmesiyle yapı külliye bi-
çimini almıştır. Mimarı Kelük bin Abdullah'tır. Girişteki anıt-
sal taç kapı Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneklerinden biridir. 

Kapının iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin tuğla ve çinilerle girişik işlemesi 
yapıya özgün bir hava katmaktadır. Birçok Selçuklu yapısında gördüğümüz gibi Sahip Ata külliyesinde 
de Helenistik veya Roma döneminden kalmış taşlar mimarî parça olarak kullanılmıştır.

SAHİP ATA KÜLLİYESİ
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KONYA MEFRUŞAT

351 35 98
Kerkük Cad.

GÜLER AKKAYA

236 66 77
Nişantaşı Mah.

ELİT PERDE

237 09 09
Kerkük Cad.

VİTRİN COLLECTION

235 77 27
Rauf Denktaş Cad.

CEMİLE
HOME STORE

233 57 75
www.cemile.com.tr

VERDİ PERDE

233 57 57
Kerkük Cad.

SERCAN PERDE

237 89 19
www.sercanperde.com

PAŞA HOME STORE

238 86 48
Kerkük Cad.

MÜFİT HOME
COLLECTION

238 41 51
Kerkük Cad.

VİSKO LOVE

234 31 11
www.viskolove.com

KARE HALI

238 39 95
Adnan Menderes Cad.

EVİX

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

321 85 92
Millet Cad.

ÖZEMEK HALI

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

DOĞPA HOME
COLLECTION

251 04 07
Barış Cad.

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

351 15 73
www.ozaksularhali.com

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

238 39 60
www.mihogluhaliyikama.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2 PERDE - TEKSTİL

YUVAKUR

265 12 87
www.yuvakur.com.tr

KONFULL

248 37 00
www.konfull.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ŞELALE DÜĞÜN 
SALONU

327 00 63
Antalya Çevre Yolu

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

KONEVİ
DÜĞÜN SALONU

323 1 222
Meram

İPEKYOLU
TESİSLERİ
346 45 33
Ankara Yolu Üzeri

BERRA DÜĞÜN
SALONU

236 06 56
www.berradugunsalonu.com

ÇİLTAŞ

342 60 80
www.ciltas.com.tr

SALTANAT DÜĞÜN 
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com

BERA OTEL

444 23 72
www.bera.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

CEMO 
TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.cemosalon.com

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Medrese Karatay İlçesi, Aladdin Tepesi'nin kuzeyinde yer 
almaktadır. Karatay Medresesi, Sultan II. İzzeddin Keyka-
vus Devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 
yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Osmanlı 
Devrinde de kullanılan medrese XIX. yüzyılın sonlarında 
terk edilmiştir. Medrese Selçuklular Devrinde hadis ve tef-

sir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medrese" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş 
doğudan gök ve beyaz mermerden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş işçili-
ğinin şaheser bir örneğidir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. 
Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.

KARATAY MEDRESESİ
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ATİKER

285 0 285
www.atiker.com.tr

HYUNDAI ÖNTUR

236 66 66
www.onturplaza.com

RENAULT TRUCKS

345 13 13
Ankara Cad.

KARAKAYA
RENT A CAR
320 43 44

www.karakayarentacar.net

ROYAL RENT A CAR

235 12 11
www.royal-rentacar.com

ABER RENT A CAR

236 72 62
Nalçacı Cad.

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

234 31 46
Yenişehir Mah.

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

248 23 81
Ankara Yolu Üzeri

VIPLIFE RENT A CAR

237 08 27
Ulaş Baba Cad.

FİLO PARK
RENT A CAR
322 89 89

KÖPRÜLÜ OTO

342 33 33
www.koprulu.com.tr

AVİS

237 37 50
www.avis.com.tr

VATAN RENT A CAR 

235 42 15
Nalçacı Cad.

CITROEN KONMOT

345 38 00
Ankara Yolu Üzeri

CHEVROLET
ÖZKAYMAK
248 24 75
İstanbul Yolu Üzeri

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

PEUGEOT
UYARARSLAN

255 33 99
Yeni Otogar Karşısı

ÇÖZÜM HASAR

322 62 27
www.cozumhasar.com

GÖKMEN OTOMOTİV

342 55 55
Ankara Yolu Üzeri

TAŞKIN OTOGAZ

236 03 03
www.taskinotogaz.com

OTOMOTİV
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SAUNA GÜMÜŞKAPI

233 94 46
Feritpaşa Mah.

DİYAMER

323 44 10
www.haberdiyet.com

ASMER

236 36 31
Kerkük Cad.

BEYAZ GÜZELLİK

350 22 32
Beyazıt Mah.

ELİF GÜZELLİK

SERHAT GÜLER
SİGORTA SİGORTA CENTER

353 21 57

0533 420 97 99 444 19 82

Zafer

Nalçacı Cad. www.2asigortacenter.com

BAŞARANLAR
TERMAL

0.272 273 63 64
www.basaranlartermal.com

SUDERM GÜZELLİK

322 34 51
Kazım Karabekir Cad.

AQUASOFT

323 17 17
www.clubaquasoft.com

ALTINAY GÜZELLİK

236 36 72
www.altinayguzellik.com

FIAT KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

GÜZELLİK SALONU

SİGORTA

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Sırçalı Medrese Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bedreddin 
Müslih tarafından 1242-1243 yılında yaptırılmıştır. Medrese kes-
me taştan iki katlı açık avlulu, eyvanlı, simetrik ve dengeli planı ile 
Selçuklu medreselerinin ilk örnekleri arasındadır. İsmini çini süs-
lemelerinden almıştır. Günümüze cümle kapısı ve arkasındaki 
kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin doğu cephe-

sindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bordürler, kitabeler ve mukarnaslı şekillerle bezenmiştir. 
Giriş kapısının sağında iki basamakla çıkılan türbesinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür. 

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

CEYLAN DERİ GİYİM

352 11 64
www.cdg.com.tr

DİVİ

237 17 50
Kule Cad.

EMMİOĞLU TEKSTİL

350 74 35
Piri Mehmet Paşa Çarşısı

FATİH BEBE

238 30 30
www. fatihbebe.net

ENDER

351 49 59
www.endermagazalari.com

GUESTO

235 11 33
Nalçacı Cad.

ESİLA

238 48 62
Kerkük Cad.

VENNA

237 53 59
Kerkük Cad.

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

346 37 77
www.dogancanta.com.tr

ZARİF GİYİM

352 79 61
Zafer

AYAKKABI DÜNYASI

237 87 00
www.ayakkabidunyasi.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES

238 38 29
www.ozbagci.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

238 97 72
www.issilhamile.com

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

353 95 34
www.canerkekspor.com

GİYİM ÇİÇEKÇİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

353 93 35
www.konyabilgekizyurdu.com

AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

353 52 29
www.amerikankultur.org.tr

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI
324 19 00

www.diltas.com

SİSTEM
DERSHANELERİ

350 40 50
Beyazıt Mah.

KEKEMELODİ

320 01 01
www.konyakekeme.com

BİRİM DERSHANESİ

353 01 66
www.birimdersaneleri.com

SABAH
DERSHANELERİ

353 11 22
www.sabahdershaneleri.com.tr

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

CEM DEMİR

322 72 92
Beyazıt Mh. A Plaza

HACETTEPE
DERSHANELERİ

350 22 96
www.konyahacettepe.com

İNCİMİZ ORGANİZASYON

238 37 34
Elmacı İş Merkezi

DERSHANE - KURS

DİŞHEKİMLERİ

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı olan yapı 
kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet gösteren mü-
zedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil Kubbe) 
denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı üzerine yapıl-
mıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 19. 
yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. 

Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem verilmesini 
ve iyi korunmasını sağlamıştır. Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 m² iken, yeri istimlak edilerek 
Gül Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. Bağlı bulunduğu Kültür 
Bakanlığı'na en çok gelir getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

MEVLANA MÜZESİ

HİKMET DURMAZ

320 38 77
Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ TARIM

AKDENİZ CAM

236 61 66
www.akdenizcam.com

POLİGON

345 36 75
www.poligonkonya.com

SUMPAŞ

444 47 86
www.sumpas.com.tr

HİLALSAN MAKİNE

345 16 16
www.hilalsan.com.tr

DELİBAY PETROL

345 36 00
www.delibaypetrol.com

ÖZTEKNİK RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

AS CAKE

342 39 41
www.ascake.com

ROTSAN OTOMOTİV

345 17 27
www.rotsan.com.tr

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT
345 10 56

demircihirdavat@hotmail.com

KONYA ENERJİ

345 09 00
www.konyaenerji.com.tr

BARANOK YUMURTA

342 63 63
www.baranok.com.tr

KONYA ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

BOMBUS İLAÇLAMA

350 91 64
www.bombus.com.tr

SAĞLAMEL TARIM

239 06 60
www.saglamel.com

BİOFER

DOĞRULAR 
TORNACILIK

DOĞRULAR 
TORNACILIK

265 39 99

251 64 71

www.konyabiofer.com

Horozluhan Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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MERAM GAZ

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

AKINSOFT

444 40 80
www.akinsoft.com.tr

TİM YAZILIM

237 20 03
www.timyazilim.com

OKUMUŞ TELEKOM

237 3 237
www.okumus.com.tr

TEVFİK ELEKTRONİK

233 81 62
Nalçacı Cad.

PİXEL

235 15 43
www.pikselticaret.com

GALERİ GÜVENLİK

351 51 54
www.galeriguvenlik.com

UMUT ELEKTRONİK

251 26 55
www.umutelektronik.com.tr

CİN CİN
ELEKTRONİK

322 11 11
www.cincin.com.tr

NADİR BİLGİSAYAR

238 11 79

NADİR AVCAN

238 61 03
www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

STARPET

233 34 22
www.starpet.com.tr

ÖZBEYLER PETROL

237 66 90
Adnan Menderes Cad.

PETROL

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

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

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
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ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN

354 00 00
www.karakaskuyumculuk.com

SARRAF
KARACAOĞLU

241 49 26
Kule Site

ALTINKAYNAK

350 30 31
www.altinkaynak.com

SARRAF
ÇELİK SÜRER

351 24 53
Sarraflar Yeraltı Çarşısı

ALTINEKİNLİ
SARRAF

352 67 82
Yüzüktaşı İşhanı

NECATİ
HEDİYELİK & ALTIN
353 18 60-61-62

www.necati.com.tr

TUAL MÜCEVHERAT

320 06 26
www.tualmucevherat.com

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

350 69 43
www.hacikucukler.com

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

351 44 91
www.ciceklerkuyumculuk.com

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

ALTIN - KUYUMCULUK MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

444 73 42
www.sehayapi.com

ÇAĞLARKENT

320 37 27
www.caglarkent.com

PRESTİJ RESİDENCE

265 43 43
www.prestijresidences.com

STUDIO PALACE

237 31 14
studiopalace.net

ALYA
MUTFAK BANYO
0537 411 00 75

KONAL İNŞAAT

247 13 50
Beyşehir Çevre Yolu

METRİK

233 20 29
Nişantaş Mah.

KONEV İNŞAAT

237 77 00
www.konev.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

OKKALAR İNŞAAT

236 50 60
www.okkalar.com
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OTEL

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

265 10 92
M1 Real

BAYRAM BAL

320 24 23
Millet Cad.

İTEZ KUAFÖR

320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.

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

PAŞA PARK HOTEL

305 00 00
www.pasapark.com.tr

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

HOTEL RUMİ

353 11 21
www.rumiotel.com

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

OTEL BERA

444 23 72 
www.bera.com.tr

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsettin Altun-aba 
tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı üslubu ve ilgili vakfi-
yesine dayanılarak cami ve yanındaki medresenin XII. yüz-
yılın sonlarında yapıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı 
yıllarda ilk banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra 
Ahmed Bey Camisi ismiyle anılmıştır. Bitişiğindeki Altun-

aba Medresesi’nin vakfiyesinde belirtilen İplikçi Necibüddin Ayaz’ın bu medresenin mütevellisi olması 
ve yakınında da İplikçiler Çarşısı’nın bulunması nedeniyle cami, İplikçiler Camisi ismini almıştır.

İPLİKÇİ CAMİİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.
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