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YENİ ŞEYLER
SÖYLEMEK LAZIM…
“Her gün bir yerden göçmek ne iyi!
Her gün bir yere konmak ne güzel!
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş!
Hz. Mevlana ne güzel söylemiş ve devamında demiş ki;
“Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”
Evet…
Akıp geçiyor zaman, avucumuzdan tıpkı kum taneleri gibi. O halde geçip gidene yanmaktansa, yüzü yarına döndürmek lazım.. Öyle kafayı
çok bulandırmadan, aklı dolandırmadan… Ne kadar söz varsa, hepsi
söylenmiş ve geçmiştir. Neden bu kadar sevdiğimi bilmeden hep çok
sevmiş olduğum bir sözdür. Hz. Mevlana’nın, Sadrettin Konevi’nin,
Şems-i Tebrizi’nin yaşadığı bu güzel diyarda öyle anlamlı sözler nakşedilmiştir ki, sizleri bu sözlerle selamlamak istedim. Bu hoşgörü diyarında, 40 ülkeden 500 çocuk şehrimizdeydi. Hepsi o kadar içten o
kadar güzel ve samimiydiler ki, bildikleri tek lisan vardı o da sevgi.
Yeni sözler, güzel insanlar… Bir gönül elçisi Sayın Saime Yardımcı
ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. “Kar taneleri gibi erimeden, bir
kartopu, hatta bir çığ olmak istiyoruz.” diyordu. Ne güzel söylüyordu. Evet, o başarılı bir iş kadını, ama her şey den önce bir anne…
Bir asırlık tecrübe Konya Numune Hastanesi…
“Sağlıkta dönüşüm projesi” ile başlayan bu yolculuk sayılı akıllı hastanelerimizden biri olacak. Bu proje ile şehrimize modern bir hastane kazandırılması hedefleniyor.
Türkiye’nin en geniş katılımlı organizasyonu olan S.Ü. Bahar Şenlikleri başlıyor. Selçuk Üniversitesi Kültür ve Sanat Festivali 15-19
Mayıs tarihlerinde İncimiz Organizasyon katkılarıyla düzenlenecek.
Hafta boyunca, akşam konser, gündüz bölümlerinde dans ve spor
gösterileri ve birbirinden güzel yarışmalar düzenlenecek. Başlayacak
olan etkinliklerde her yıl olduğu gibi on binlerce öğrencimiz gönüllerince eğlenecek…
Evet…
“Ne kadar söz var düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”
AŞK’ la kalın…
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KISA HABERLER
KONYA ŞEKER, AĞAÇLANDIRIYOR
Türk tarımının öncü kuruluşlarından Konya Şeker A.Ş.,
Konya Ovasını ülke nüfusu
kadar ağaçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA’DA 23 NİSAN BÜYÜK
BİR ÇOŞKUYLA KUTLANDI

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da
katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, üzerlerinde
sevgi yazan 3 bin balon dünya barışı adına
gökyüzüne bırakıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan
törene, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya
Valisi Aydın Nezih Doğan, Garnizon Komutanı
Tümgeneral Yılmaz Özkaya, Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, askeri ve mülki erkan ile
öğrenciler katıldı. Çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu. Anıt Alanı’nın ardından törenler, Atatürk
Stadı’nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Vali Aydın Nezih Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Özkaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek’in çocukların ve vatandaşların bayramını
kutlamasının ardından günün anlam ve önemine
dair konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Çalışmalar kapsamında Kaşınhanı
mevkisine 100 bin fidan dikilerek
yeni bir ormanlık alan oluşturuluyor.
Konya Karaman yolu üzerinde Kaşınhanı mevkisindeki 1 milyon metrekare alana fidan dikimi yapıldı. Çorak arazinin toprak yapısı değiştirilerek fidan dikimine
uygun hale getirildi. Konya Şeker çalışanları iş makinesinin açtığı çukurlara araziye uygun
çeşitli türde fidanları dikerek suladı. Konya Şeker A.Ş. Genel Müdürü Yavuz Erence ile Konya Pankobirlik yöneticilerinin de yer aldığı törende konuşan Konya Şeker’in bağlı olduğu
Anadolu Birlik Holding’in CEO’su Hamdi Bağcı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk
önderliğinde çok büyük bir ağaçlandırma faaliyeti içinde olduklarını söyledi. Bu ağaçlandırma faaliyetinin yöreye ve çiftçilere duydukları sorumluluğun bir sonucu olarak ortaya
çıktığını kaydeden Bağcı, “Şimdiye kadar 7 milyonu aşkın fidan ektik. Ağacın çiftçimize, yöremize,
arazimize, ziraatimizin sürdürülebilir olmasına sağladığı katkıları hepimiz biliyoruz. Ağacın ziraata
olan katkılarını dikkate aldığımızda süneyle mücadelede çok önemli bir fonksiyon” dedi.

YGS BİRİNCİSİ BAŞARISINI AİLESİNE ARMAĞAN ETTİ
YGS Türkiye Birincisi Abdullah
Coşkun, “İki yıldan beri çok düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Bu
emeğin karşılığını aldığımız için
de çok mutluyuz” diyerek başarısını ailesine armağan etti.

YGS Türkiye Birincisi olan Merve
Eğitim Kurumları Büyükkoyuncu
Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Coşkun, üniversite sınavına hazırlandığı
Sabah Dershanesi’nde düzenlenen
basın toplantısına katıldı. YGS’de soruların hepsini eksiksiz cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Coşkun, “Bu başarıda okulumun, dershanemin ve öğretmenlerimin büyük emeği var. İki yıldan beri çok düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Bu emeğin karşılığını
aldığımız için de çok mutluyuz. Bu başarıyı ben kazanmış olabilirim, ama sınıfımdan herkes
kazanabilirdi. Ailem bu konuda işi bana bıraktı. Bana gerekli ortamı hazırladılar, ben çalıştım,
onların hep desteğini gördüm. Babam rahatsızlandı, tedavi gördüğü için evde yatıyor. Onlara çok
şey borçluyum. Buraya onlar beni getirdi. Bu başarıyı onlara armağan ediyorum” dedi.

BEYŞEHİR’DE “MERYEM” ADLI SİNEMA FİLMİ HAZİRAN’DA ÇEKİLECEK
Ödüllü Sinema Yönetmeni Atalay Taşdiken, genç bir kızın öyküsünü beyaz
perdeye uyarlamak üzere memleketinde yeniden kamera arkasına geçecek

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde çekimleri yapılan “Mommo-Kız Kardeşim” adlı sinema filmiyle uluslararası çapta birçok ödül kazanan ve isminden son dönemde
çok sık söz ettiren yönetmen Atalay Taşdiken, memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesinde yeni
bir sinema filmi çekmek için kameraların arkasına geçmeye hazırlanıyor. Taşdiken, Haziran
ayı sonlarında çekimlerine başlayacağını belirttiği sinema filmi için ön hazırlık yapmak amacıyla Beyşehir’e geldi. Beyşehir’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşdiken, yeni sinema
filmi projesi ile ilgili bilgiler verdi. “Meryem” adlı sinema filminin Beyşehir’de kendi çocukluğunda yaşanmış bir öykü olduğunu belirten Taşdiken, “Beyşehir’de yaşayan genç bir kızın öyküsü.
Kısmet olursa yazın Haziran ortalarında ya da sonuna doğru Beyşehir’de çekimlerine başlayacağım.
Önümüzdeki sene ise vizyona hazırlayacağız. Bunun için Beyşehir’e bir ön hazırlık için geldim, burada
film çekeceğimiz mekanları, evleri ve dükkanları tespit edeceğiz, daha sonra tekrar geleceğim” dedi.
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BÜLENT ARINÇ, HAKKI
GÖKBEL’İ ZİYARET ETTİ

ESKİ SOKAK OYUNLARI,
SALONLARA TAŞINDI

KONYASPOR, ÖĞRENCİLERE FORMA DAĞITIYOR

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Memiş Kütükçü
ve AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun
ile birlikte rektörlük binasına gelen Arınç;
S.Ü. Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, rektör
yardımcıları ve rektörlük personeli tarafından karşılandı. Prof. Dr. Gökbel’e yeni görevinde başarılar dileyen Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen ve dünya
çocuklarını Konya ev sahipliğinde buluşturan bir
organizasyona katılmak üzere buraya geldim.
Buraya gelme fırsatı bulmuşken, uzun zamandır
gelmeyi düşündüğüm ve kısa bir süre önce Selçuk
Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Hakkı Gökbel’i de makamında ziyaret ederek bizzat
yeni görevinde başarılar dilemek istedim. Konya;
artık eğitim şehri, bünyesinde 2 devlet, 2 de vakıf
üniversitesi bulundurmaktadır.” dedi.

Mendil Kapmaca Federasyonu Beyşehir
Temsilcisi Ali Metin nezaretinde ilk kez
düzenlenen çocuk oyunları turnuvası Beyşehir Ticaret Meslek Lisesi kapalı spor salonunda start aldı. Turnuvaya Beyşehir ilçe
merkezinden Atatürk, Ali Rıza Celepoğlu,
Eşrefoğlu, beldelerden ise Üzümlü Cengiz
Topel ve Sevindik İlköğretim Okulu takımları katılıyor. Turnuvanın ilk gününde
Atatürk İlköğretim Okulu ile Üzümlü Cengiz Topel İlköğretim Okulu takımları karşı
karşıya geldi. Atatürk İlköğretim Okulu 3
set üzerinden oynanan mendil kapmaca
müsabakasında rakibini 3-0 mağlup etti.
Bu maçın hemen ardından oynanan seksek
müsabakasında yine karşı karşıya gelen aynı
okulların takımları ise 10 dakikalık süre sonunda yenişemeyerek 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Basın
Sözcüsü Güven Öten ve sponsor firma Gaznet Şehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin Genel
Müdürü Ali İhsan Sılkım’ın katılımıyla merkez
Meram İlçesi Alpaslan İlköğretim Okulu’nda
öğrencilere Konyaspor forması dağıtıldı.
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler Konyaspor lehine tezahürat yaparken Ahmet Şan,
Konyaspor’un şehrin ismini ulusal ve uluslar
arası arenada duyuran temsilcisi olduğunu belirtti. Takımın genç yeteneklerle bu yıl başarılı
bir performans sergilediğini ifade eden Şan,
öğrencilere seslenerek, “Orada da sizin ağabeyleriniz var, futbol oynuyor ve bu sezon Türkiye’ye
aldıkları başarılı sonuçlarla örnek oldular. Sizlerinde desteğiyle başarıyı yakalamak üzereyiz. İnşallah
bu başarı tüm Konya’nın başarısı olacaktır” dedi.
Forma dağıtım töreninde Konyaspor forması
giyen öğrencilerle fotoğraf çektirildi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hakkı Gökbel’i ziyaret etti.

Konya’da, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Mendil Kapmaca Federasyonu tarafından düzenlenen çocuk oyunları turnuvası başladı.

Konya’da, ilköğretim öğrencilerine Konyaspor sevgisini aşılamak için başlatılan
forma dağıtım kampanyası sürüyor.
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AMERİKALI SENATÖR FARABİ HASTANESİ’NE
HAYRAN KALDI
ABD New Jersey Senatörü Robert Gordon ve Siyasi Yönetici
Av. Victor Herlinsky Özel Konya Farabi Hastanesi’ni gezdi.

Hastaneler ve ülkemizin sağlık politikaları hakkında Özel Konya Farabi
Hastanesi kurucularından Mustafa
Durak ve Halkla İlişkiler Müdürü
Hasan Özel tarafından bilgi alan ABD’liler, yapılan çalışmaları tahminlerinden çok
üstün bulduklarını dile getirdi. New Jersey şehrinde sağlık komisyonu başkanlığını
da yürüten Robert Gordon, ”Amerika’da tahlillerin ve tetkiklerin yapılıp sonuçlanması en
az 1 hafta sürüyor. Oysa ülkenizde birkaç gün içinde bu sonuçları hastalarınıza verebiliyorsunuz. Ayrıca fiziki bina olarak çok modern bir hastaneniz var. Son teknolojinin kullanıldığı
bir hastaneyi ülkemizde yapabilmemiz için çok yüksek maliyetleri karşılamamız gerekir. Bu
da yakın bir zamanda olması çok zor” dedi. ABD’li Herlinsky ise sosyal sağlık sigorta
sisteminin Türkiye’de Amerika’dan çok iyi durumda olduğunu anlattı. Konyalı iş
adamı Mustafa Durak, “Amerika’ya oranla ülkemizdeki sağlık sisteminin çok daha iyi olduğunu Amerikalı üst düzey yetkililerinden duymak bizi mutlu etti. İnanıyorum ki ilerleyen
yıllarda fark daha çok açılacak ve yurt dışından hastalar Konya’yı tercih edecek” şeklinde
konuştu. “Ülkemizde yapılan sağlık yatırımları yurt dışında da takdir topluyor” diyen
Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Özel, “Her zaman daha iyi hizmet bilinciyle hareket edip,
sağlık konusunda da Dünya’da söz sahibi olmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

TRT 34. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK
ŞENLİĞİ’NİN KAPANIŞ GALASI YAPILDI

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya ziyareti kapsamında TRT
34. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin kapanış galasına katıldı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Konya ziyareti kapsamında TRT
34. Uluslararası 23 Nisan Çocuk
Şenliği’nin kapanış galasına katıldı. Bir
dizi programa katılmak üzere seçim
bölgesi Konya’ya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ziyaret programı
kapsamında TRT Konya Bürosu’nun
açılışına katıldı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte
kurdele kesen Bakan Davutoğlu, TRT Konya Bürosu’nu hizmete açtı. Açılışın ardından Bakan Davutoğlu ve protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TRT tarafından Konya’da düzenlenen ve 40 ülkeden 500 çocuğun
katıldığı TRT 34. Uluslar arası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin kapanış galasına katıldı.
Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gala, 3 boyutlu olarak sunuldu.

KOSOVA MECLİS BAŞKANI KONYA’DAYDI
Kosova Meclis Başkanı Jakup Krasnıqı, bir
dizi temasta bulunmak üzere Konya’ya geldi.

Meclis Başkanı Krasnıqı ve beraberindeki heyet, ilk olarak Konya Valisi Aydın Nezih Doğan’ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Başkan Krasnıqı, daha sonra Vali Doğan’dan Konya hakkında bilgi
aldı. Başkan Krasnıqı’nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten Vali Aydın
Nezih Doğan, “Ziyaret için Kosova’dan gelenleri kendimiz gibi görüyoruz. Konya, Mevlana
şehri. Sizi onun hoşgörüsüyle selamlıyorum” dedi. Başkan Krasnıqı ve Vali Doğan yaya olarak Valilik hizmet binasından Mevlana Müzesi’ne yürüdü.
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KONYA’YA JAPON GELİN

Konya’ya gelen Japon Ai Maiki, bugün sevdiği Konyalı Erhan Özbay ile evlendi. Türkiye’yi
çok sevdiğini belirten Maiki, Japonya’da veya
Türkiye’de yaşamalarının kendileri için bir sorun olmayacağını söyledi.
Japonya’ya dil öğrenmek için giden Erhan Özbay, orada tanıştığı 31 yaşındaki Ai Maiki’ye aşık olmasının ardından evlenme teklif etti. Bu teklif karşısında Ai Maiki hem Konya’ya
gelip Müslüman olmayı, hem de evlenmeyi kabul etti. Geçtiğimiz hafta Konya’ya gelen Maiki, Müslüman oldu. Özbay ve Maiki evlenmek içinde hemen Selçuklu Belediyesi
Nikah Dairesi’ne başvurdu. Burada işlemleri tamamlanan
çiftin nikahı bugün yakınlarının katılımıyla kıyıldı. Kapalı
bir gelinlik tercih eden Maiki, “3 ay önce Erhan ile Japonya’da
tanıştık. İlerleyen günlerde Erhan benimle evlenebileceğini söyledi.
Ben de kabul ettim. Sonrasında Türkiye’ye geldim. Hem Türkiye’yi,
hem de Konya’yı çok sevdim. Evlendikten sonra Japonya’da yaşamayı düşünüyoruz ama Türkiye’de de yaşayabiliriz” dedi.

VALİ DOĞAN’IN MAKAMINA 4
ÇOCUK OTURDU

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle
makamını 2’si engelli 4 çocuğa bıraktı.
23 Nisan dolayısıyla Konya Valiliği’nde temsili makam değişimi gerçekleştirildi. Vali Doğan, Selçuklu Öğretmen Fatma Menekşe Eğitim Uygulama Okulu’ndan gelen zihinsel
engelli iki öğrenci ile Selçuklu Hazım Uluşahin İlköğretim
Okulu’ndan gelen 2 öğrenci ile sohbet etti ve temsili olarak
koltuğuna oturttu. Konya’nın temsili valileri yapacakları çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vali Aydın Nezih
Doğan da, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
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BAŞBAKAN ERDOĞAN,
HİZMET BİNASINI AÇTI

TORKU ŞEKERSPOR’UN
ZAFER TURU

TARİHİ KONYA
ÇARŞISI’NDA İLK ADIM

Başbakan Erdoğan, AK Parti İl Kongresi’ne
katıldıktan sonra Selçuklu Belediyesi yeni
hizmet binasının açılışına katıldı. Düzenlenen açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, “Selçuklu Belediyemizin bu yeni hizmet
binasını, ismiyle müsemma bir mimariye sahip,
Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğini, numunesini hizmet binası olarak görmekten duyduğum mutluluğu özellikle ifade ediyorum. Değerli
başkanımız Uğur İbrahim Bey’i huzurlarınızda
kutluyor, tebrik ediyorum. Ve yapımında emeği
geçen mimarından mühendisine, işçisine kadar,
yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Daha nice kibrit kutuları değil de, Selçuklu başşehri Konya’yı,
bizim Selçuklu mimarisi ile donatmamızın gereğini ifade etmek istiyorum. Burada tabii belediye
başkanlarıma da bu uyarıyı yapmak istiyorum.
Onayları verirken buna dikkat ederlerse, çok
daha isabetli olur diye düşünüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Son 5
yıldır dünya çapında profesyonel düzeyde
gerçekleşen turun bu yeni döneminde ilk
kez bir Türk takımı sporcusu zafere ulaştı.
Konya Şekerspor’un Bulgar bisikletçisi Ivailo Gabrovski, turun en zorlu günü olan Antalya-Elmalı etabını kazanarak ele geçirdiği
genel klasman liderliğini 6 etap boyunca
korumayı başararak turkuaz mayonun bu
yılki şampiyonu oldu. Böylece 2007’de zirveye çıktığı turda 6 yıl sonra bu kez Konya
Torku Şekerspor formasıyla ikinci zaferine
imzasını attı. Konya Torku Şekerspor’dan
bir sporcunun kazanması göğsümüzü kabartırken, takım klasmanında ise Salcano
Arnavutköy öne çıktı. Turu 86 saat 53 dakika da 27 saniyeyle tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve
meclis üyeleri ile Bedesten bölgesine giden,
esnafları ziyaret ederek yapılacak çalışmalar
ile ilgili bilgiler veren Akyürek, yıllardır çözülemeyen problemleri birer birer çözdüklerini
kaydetti. Tarihi kent merkezi ve tarihi çarşıda
yapılacak çalışmaların 2 yıl devam edeceğini
vurgulayan Akyürek, “Mevlana bölgesinden başlayarak Kapı Camisi’ni de içine alan yenileme çalışmasını yürüteceğiz. Burası 2000 yıllık Konya çarşısı.
Gelecek kuşaklara düzenlenmiş bir şekilde yüzyıllar
boyu devam edecek tarzda bırakma sorumluluğumuz var. Konya Tarihi Çarşı ve Bedesten Yenileme
projesinin ihalesi yapıldı. Kısa sürede çalışmalara
başlanacak” dedi. 180 bin metrekarelik kapalı
alanda gerçekleştirilecek projede 2 bin 687
adet dükkan biriminde düzenleme yapılacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Belediyesi’nin yeni hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda
mutlu sona Türk ekibi Konya
Torku’nun Bulgar pedalı Ivailo Gabrovski ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi
Projesi kapsamında gerçekleştirilecek
Bedesten Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili incelemelerde bulundu.
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EV DEKORASYONUNA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI:
TBT JOTUN BOYA
Konut sektörünün, hızlı ve modern bir
tarzda geliştiği TBT Boya & Dekorasyon
Selçuklu, yeni otogar civarı, Yazır mahallesinde müşterileri ile buluştu.

İNGİLTERE HEYETİ SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Çok uluslu kurumların çalışma alanlarını araştırmak amacıyla İngiltere’de 16 farklı üniversiteden akademisyenlerin ve öğrencilerin kurduğu
Dialogue Society üyeleri, Selçuk Üniversitesi’ni
tanımak üzere Konya’ya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör
Gökbel, “Selçuk Üniversitesi bünyesinde 47 ülkeden 721 öğrenci eğitim görüyor. Çok ulusluluk açısından üniversitemiz güzel bir örnek” dedi. Türkiye’deki çok uluslu çalışma gruplarını araştırmak için ‘Welcome Pack Multi Culturalism’
çalışması kapsamında gelen Dialogue Society’nin Londra Temsilcisi Prof. Max Farrar, “Farklı kültürlerdeki insanların bir arada nasıl uyum içinde yaşadıklarını, bunun iş
verimine getirdiği avantajları ve dezavantajları araştırıyoruz.
Çalışmalarımız Londra’da başladı ve çeşitli üniversitelerden
farklı branşlardaki akademisyenler bu çalışmanın yürütülmesine katkı sağlıyor. Konya’da da Selçuk ve Mevlana Üniversitelerinde araştırmalar yapmaya geldik. Farklı uluslardan gelen
öğrenciler Konya’ya ve üniversiteye uyum süreçleri, karşılaştıkları sorunlar ve çalışma ortamlarını inceliyoruz.” dedi.

MERAM OSMANGAZİ SPOR
TESİSLERİ HİZMETE AÇILDI

Meram İlçe Belediyesi tarafından Osmangazi
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan halı saha ve
spor tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Törene Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serdar Kalaycı, “Yaklaşık 5 bin metrekarelik arsa
üzerinde bin 700 metrekarelik inşaat alanına sahip Osmangazi
Halı Saha ve Spor Tesisleri, yap işlet, kira öde ve devret yöntemiyle
yaptığımız bir hizmettir. Spor tesisi yatırımlarımız devam edecek.
Bir kısmının temelini atmaya dahi fırsat buladığımız 4 ayrı tesisin açılışını da önümüzdeki haftalarda yapacağız.” dedi.
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TBT Boya Dekorasyon ürün yelpazesinde
bulunan ithal duvar kâğıtları, dış cephe mantolama sistemleri, asma ve yeni nesil gergi tavan, dekoratif taşlar ve Jotun boya bayiliği ile
hizmete açılmıştır. TBT Boya ve Dekorasyon
sahibi Tahir Burak TAŞ; “İç mekan ve dış cephe
boyaları, kalıcı ahşap koruma sistemleri ve endüstri boyalarıyla zengin ürün ve renk çeşitliğine sahip
olan Jotun uzun ömürlü bir boyadır. Aynı zamanda tanınmış markaların ithal duvar kağıtlarının
satışını da yapmaktayız. Satışını yaptığımız boya
ve duvar kağıtlarının, sertifikalı uzman ekiplerimizle uygulayıp kalıcı ve kesin sonuçlar elde
etmekteyiz. Amacımız boyayı ve diğer uygulama
merkezlerini sadece satmak değildir. Önemli olan
amaca en uygun materyalleri en profesyonel uygulamalarla hemşerilerimize en kaliteli
hizmeti sunmak ve çözüm ortağı olmak, bize ve ekibimize gurur kaynağı olacaktır” dedi.
Çeşitli dekoratif taşların ve ithal duvar kâğıtlarının sergilendiği mağazada tüketiciler için en geniş alternatif ürün yelpazesi sunulmaktadır.

MERAM BELEDİYESİ’NDEN
DÜĞÜN SALONU AÇILIŞI

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi
tarafından yaptırılan Alparslan Düğün
Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Alpaslan Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine,
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, meclis
üyeleri, partililer ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, düğün salonunun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Alpaslan Mahallesi’ndeki
bu düğün salonunu ‘Yap, İşlet, Kira Öde, Devret’ yöntemiyle hizmete sunduk. Bu salon ve ticarethaneler yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda inşa edildi. Kısa bir süre içinde tamamlanarak
halkımızın hizmetine sunulan tesis Alparslan, Ekmekkoçu, Küçük Aymanas ve Büyük Aymanas
Mahalleleri başta olmak üzere civardaki mahallelere hizmet verecek.” şeklinde konuştu.

KONYA’DA VOSVOSLAR BULUŞTU
Konya’da bulunan ve yuvarlak şekli
nedeniyle kaplumbağa olarak adlandırılan ‘Volkswagen Beetle’ler düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

Konya Kaplumbağa VW Fan Kulüp üyesi
kaplumbağacılar, geleneksel olarak düzenledikleri etkinlikle Atatürk Stadı’nda bir araya
gelen Volkswagen tutkunları, çeşitli renklere
boyadıkları otomobillerini görücüye çıkardı.
Birbirinden ilginç renk ve aksesuarlara sahip
kaplumbağalarla bir süre şehir turu atan grup üyelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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SELÇUKLU’DA DÜNYA
İKİNCİSİNE ÖDÜL

POLONYA BÜYÜKELÇİSİ
KONFERANSA KATILDI

MEVLANA MÜZESİ’NİN
GELİRİ KONYA’YA

Mısır’da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya
alarak dünya ikincisi olan Dürdane Altunel,
Mart ayında İspanya’da yapılan turnuvada
da ikincilik kürsüsüne çıkmıştı. Selçuklu
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tekvandocu Altunel’i kutlayarak, Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcularının elde ettiği
başarıların spora yaptıkları yatırımları anlamlı kıldığını söyledi. Başkan Altay, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız 5 spor salonu Spor Bakanımız
Suat Kılıç tarafından hizmete açıldı. Bu yıl yine
10 spor salonu planlamıştık. 6 tanesinin ihalesi
yapıldı ve kısa süre içinde temelini atacağız. Kalan 4 tanesi de gelecek yıl yapılmış olacak. Böylece 3 yıl içinde Selçuklu’ya 15 adet spor salonu
kazandırmış olacağız.” dedi.

Şehir ve üniversite arasındaki ilişkiyi anlatan
Özcan, “Üniversite-şehir ilişkisinin çoğu zaman
uyumlu olduğu zannedilir ama öyle değildir”
dedi. Polonya Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan,
Konya Ticaret Odası’nda Türkiye Yazarlar
Birliği Konya Şubesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir
Belediyesi’nin ortak düzenlediği “Şehir Konferansları” programına konuk oldu. Konferansın başında bir kişinin protestosuna maruz
kalan Özcan, üniversitelerin tarihinde protestoların ve öğrenci hareketlerinin her zaman
olduğunu kaydetti. Polonya Büyükelçiliği
görevinin henüz resmen başlamadığını ifade eden Özcan, Mayıs ayının sonuna doğru
Türkiye’den ayrılacağını belirtti. Şehir temelli
çalışmaların yanında bölgesel çalışmaların da
önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Konya’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay, onuruna verilen yemeğe
katıldı. Akyokuş Dinlenme Tesisleri’ndeki
yemeğin ardından Konya gezisini değerlendiren Bakan Ertuğrul Günay, ziyaretinin
güzel ve çok olumlu geçtiğini belirterek, “Bu
yıl 9.’su düzenlenen Uluslararası Çocuk Sinema
Festivali’nin Konya’da yapılmasına karar verilmiş. Ardından hem yeni kütüphanemizi hem de
Mevlana Türbesi ve civarındaki çalışmaları görme
şansı bulduk. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızdan önümüzdeki süreçte tarihi dokuyu ortaya
çıkarmada yapılması gereken çalışmalar hakkında
bilgiler aldık. Bir başka hayalim daha gerçekleşti.
Konya’da ve yakın çevresinde tarihi eserler ile ilgili
çalışmalara başlayacağız. Geçen yıl Beyşehir’deki
Eşrefoğlu Camisi’ni Dünya Kültürel Mirası aday
listesine aldırmayı başardık.” diye konuştu.

Dünya Tekvando Şampiyonasında
ikinci olan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Dürdane Altunel, Selçuklu
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
tarafından altınla ödüllendirildi.

Polonya Büyükelçisi olarak görevlendirilen eski YÖK Başkanı Yusuf
Ziya Özcan, Konya’da “Şehir ve Üniversite” konulu konferansa katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Mevlana Müzesi’nin geliri, birkaç
yıllığına Konya’daki tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasına aktarılacak” dedi.
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KONYA’YA OTOPSİ MERKEZİ KURULACAK
Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç.
Dr. Cengiz Haluk İnce, Selçuk
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hakkı Gökbel’i ziyaret etti.

NİNELER DERS BAŞI YAPTI

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde, okuma yazma
öğrenmek isteyen nineler ders başı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı ‘Ana Kız Okuldayız’
kampanyasına bünyesinde, Yalıhüyük’te 70 yaş üstü
yedi öğrenci katıldı. Yalıhüyük Milli Eğitim Müdürü
İhsan Koç, uzun süredir devam eden okuma yazma
kampanyasına yaptıkları görüşmeler sonucu 70 yaş üstü
7 öğrencinin de katılımının sağlandığını söyledi. İlçede
okuma yazma oranını daha üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Koç, “Eğitime aldığımız ninelerimizi
İlçe Kaymakamlığının destekleri doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının aracı ile getirip götüreceğiz.
Kampanyamız bünyesinde bize desteklerini esirgemeyen İlçe
Kaymakamımız Muharrem Eligül’e teşekkür ederim” dedi.

RUMİ ÇOCUK OYUNLARI

Konya’da düzenlenen 2. Uluslararası Rumi Çocuk
Oyunları’nın açılışı coşkulu bir törenle yapıldı.
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 23 ülkenin katıldığı
oyunlarla ilgili konuşmasında kardeşlik ve barış mesajı
verdi. Konya’da 20-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Rumi Çocuk Oyunları’nın
açılış töreni Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kongre
ve Spor Salonu’nda yapıldı. Törene Vali Aydın Nezih
Doğan, eşi Hatice Doğan, AK Parti Konya Milletvekili
Mustafa Akış, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ile protokol üyeleri, öğrenci velileri ve çocuklar katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bu etkinliklerin, Konya’nın dünya kenti olma noktasındaki gücünü ispatladığına değindi. Vali Doğan da, Konya’nın
eski bir başkent olduğunu vurgulayarak, “Bugün bir
çok ülkeden katılımla gerçekleşen programla dünyaya
ses vermektir. O ses de barışın ve kardeşliğin sesidir”
şeklinde konuştu. Daha sonra programın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verildi.
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Rektör Gökbel’e görevinde başarılar
dileyen Doç. Dr. İnce, Konya’da kurulması planlanan otopsi merkezine
ilişkin çalışma başlatıldığını da söyledi. Prof. Dr. Gökbel’in Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasından duyduğu
memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. İnce, “Kurum olarak Türkiye için önemli olduğunu
düşündüğümüz bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda nüfusu 1 milyonu
geçen illere otopsi merkezlerinin açılmasını planladık. İlk çalışmayı da Gaziantep’te başlattık.
Konya’da da böyle bir merkezin kurulması bizler için çok önemli ve bu merkezi Konya’da da
açmayı istiyoruz. Çünkü Konya otopsi sayısı açısından oldukça yüksek kentler arasında.” dedi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN 3 YENİ TESİS
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe
Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 2 Aile Sağlığı Merkezi ile 1 Sosyal Tesis’in temeli
düzenlenen törenle atıldı.

Hocacihan 100. Yıl Mahallesi’nde yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi ve Sosyal
Tesis alanında düzenlenen törende konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, 2 yılda 200 milyon liralık yatırım sözüne bu temel atmalarla birlikte
başladıklarını belirterek, “Bu 3 tesisin maliyeti 2 milyon 800 bin lira civarında olacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne 4 sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün 2 tanesinin daha
temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak Selçuklu’nun nüfusu her yıl 20 bin artıyor. Bu
artışı karşılamak adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sosyal tesis olarak ise 2 tesisimizin
inşaatı tamamlandı. Bugün buna bir ilave daha yapıyoruz. Bu tesislerimizin içinde yüzme havuzu, spor salonu, emekli konağı ve kütüphaneler bulunacak.” dedi.

YGS’DE DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS)
Konya’dan ilk 100’e giren öğrencileri ödüllendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis
Salonu’nda öğrenciler ve aileleri ile bir
araya gelen Başkan Akyürek, öğrencilerin Konya’nın gururu olduklarını, şehrin
ismini başarılı derecelerle duyurduklarını söyledi. Öğrencilerin aldıkları bu derecelerle Konya’ya hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Akyürek, “Hepiniz gelecekte
de önemli görevler alabileceğinizi, geleceğimizin emin ellerde olduğunu bizlere gösterdiniz.
Bu başarınız yeni nesle, sınava girenlere ve gireceklere umut verdi, onların da yolunu açtı.
Aldığınız derecelerle Konya’nın çıtasını daha da yükselttiniz, gelecek yıllardaki başarılara
katkı sağladınız. Hepinize Konya adına teşekkür ediyorum” dedi. YGS’de ilk binde de
Konya’dan 84 öğrenci olduğunu hatırlatan Başkan Akyürek, bu başarının yakalanmasında öğrencilerin usulüne uygun çalışmasının ve hedef koymasının önemine
dikkat çekti. Başarıda öğretmenlerin ve ailelerin katkısına vurgu yaparak onlara
teşekkür Başkan Akyürek, öğrencilerin gelecekte vatana, millete ve ülkeye nice
hizmetler yapmalarını diledi. Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek, YGS’de Türkiye birincisi olan Abdullah Coşkun’a tablet bilgisayar
ve tam altın, YGS’de ilk 100’e giren 11 öğrenciye ise tam altın hediye etti.
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BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE
SADECE SUDAK SERBEST

KADINA SİDDETE HAYIR
AFİŞ YARIŞMASI

Avlanma yasağı döneminde gölde olta avına
da müsaade edilmiyor. Ancak, sudak balığının olta ile avlanmasına ilgili tebliğler gereği
1 Mayıs’tan itibaren serbestlik geliyor. Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Karşıyaka gazetecilere yaptığı
açıklamada, 1 Mayıs’tan itibaren sudak avına
sadece olta ile belirli kesimler arasında izin verileceğini, bunun dışında kayıklarla avlanma
yasağının 15 Haziran’a kadar sürdüğü konusunda uyarıda bulundu. Sudak balığı için göle
olta atacakların Beyşehir Eşrefoğlu Köprüsü
ile Karaburun arasında avlanabileceğini belirten Karşıyaka, “İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün verdiği izin doğrultusunda diğer olta ile avlanma yapılabilecek
alan Gölyaka-Şarkikaraağaç yolu üzerinde
bulunan Pereme ile Sulak (cennet) mevkisi
arasında kalan kıyı bölgedir.

Türkiye’ de çok faydalı, yerinde bir sorumluluk olarak başlatılan bu kampanyada Konya olarak yer almak ve sosyal bir
problem olan kadına şiddet konusunda
Konya’da bulunan kadın dernekleri ve sivil
kuruluşlarla birlikte harekete geçmek ve
bütün bunları ulusal boyutta duyurabilmek de bir diğer amaçtır. Böylece kadına
şiddetten uzak, Mevlana hoşgörüsünde
buluşan bir toplumun tesisine katkıda bulunabilmek için afiş sanat dalından istifade
edilmiş olunacak ve bütün bu amaçlar sanatçı gözüyle sergilenmiş olacaktır. Yarışmaya en son 14 Eylül 2012 Cuma günü saat
17.00’e kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne
teslim edilmesi gerekmektedir.

Gölde 15 Mart’ta başlayan ve 15
Haziran’da sona erecek su ürünleri
avlanma yasağı halen sürüyor.

Yarışmanın amacı öncelikli olarak
kadına şiddet konusuna dikkat çekmek ve bu konudaki duygu ve fikirlerin paylaşılmasını sağlamaktır.

S.Ü. KÜLTÜR VE SANAT
FESTİVALİ BAŞLIYOR

Selçuk Üniversitesi tarafından organize edilen Kültür ve Sanat Festivali,
15-19 Mayıs 2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.

Konserlerin yanı sıra festival süresince kampüs alanında gün boyunca birçok kültür, sanat ve spor etkinliği sizleri bekliyor. Kültür ve
Sanat Etkinlikleri’nde sahne alacak sanatçılar
belirlendi: 15 Mayıs-Mustafa Ceceli, 16 Mayıs-Murat Boz, 17 Mayıs-Ferhat Göçer, 18
Mayıs-Model, 19 Mayıs-Rafet El Roman festivalde yer alacak olan sanatçılarımız.
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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
çıkarma, yurtiçi ve yurtdışından sanatçıların gözlemleri
ve deneyimleri yoluyla yorumlanmasını sağlamaktır.

AKYURT SÜPERMARKET
4. MAĞAZASINI AÇTI
Akyurt, Süpermarketler zincirine
bir yenisini daha ekledi.

Kaliteli ve ucuz alışverişin adresi olan Akyurt Süpermarket Konya’da ki 4. Mağazasını, Türkiye’deki 42. Mağazasını 28 Nisan’da
Beşyol da törenle açtı. Ayrıca 2011 yılı girişimcilik ödülü alan Akyurt Süpermarket bu
yılki Türkçe Olimpiyatları’na sponsor oldu.

MAR FİLMİNİN ÖZEL
GÖSTERİMİ YAPILDI

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Konya Şeker’in
destekleriyle çekilen, yönetmenliğini Selçuk İletişim Fakültesi
mezunu Caner Erzincan’ın üstlendiği ‘Mar’ filminin özel gösterimi,
Konya’da yapıldı.
Erzincan’ın yanı sıra başrol oyuncuları
Begüm Kütük, Volga Sorgu, Güray Kip ve
Yılmaz Şerif ’in de katıldığı gala gecesinde
Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel, film ekibi
adına Caner Erzincan’a çini tablo hediye
etti. Galaya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel ve eşi Hatice
Gökbel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ahmet Kalender, İletişim Fakültesi
eski Dekanı Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer,
öğretim üyeleri ve üniversite personeli
katıldı. Özel gösterim öncesi oyuncular,
hem öğretim üyeleri ile sohbet etti, hem
de hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
2 saat süren filmin ardından yönetmen
ve senarist Caner Erzincan ile oyuncular
sahneye çıkarak izleyicilerle sohbet etti.
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Günümüz sanatçılarının bakış açısı ile farklı kültürleri bir araya getirerek paylaşma ve zenginleşmeyi sağlamak ve bunun yanında Konya
kent kültürünün sanatla zenginleşmesini sağlamaktır. Yerli ve yabancı katılımcı sanatçıların II. Uluslararası Bilim, Sanat, Kültür günleri
kapsamında ürettikleri/üretecekleri sanatsal ürünler destek sağlayan kişi ve kurumlara kalacaktır.

KONYA BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN GÜNDEMİNDE
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, BM
Sürdürülebilir Yerel Yönetimler Birimi tarafından
düzenlenen “Sürdürülebilir Kentleşme ve Konya
Örneği” isimli programda konuştu.

Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Yerel Yönetimler Birimi
tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Kentleşme ve Konya Örneği” isimli program Amerika Birleşik Devletleri’nin
New York şehrinde BM Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantı için beraberindeki heyetle ABD’de bulunan Tahir AKYÜREK, toplantı öncesi Türkiye’nin
BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan’ı makamında ziyaret eden Başkan Akyürek
ve beraberindeki heyet daha sonra BM Habitat Direktör Yardımcısı Yamina Djacta ile görüştü.
Başkan Akyürek, ziyaretleri esnasında Apakan ve Djacta’ya Mesnevi hediye etti. South News
Haber Ajansı Başkanı Büyükelçi Francis Lorenzo’nun konuşmasının ardından geçilen “Sürdürülebilir Kentleşme ve Konya Örneği” isimli toplantının oturum başkanlığını Sürdürülebilir
Kentleşme Konsorsiyumu Eş Başkanı Aliye Çelik yaptı. Toplantıda, Prof. Lance Jay Brown,
“Değişim ve Sürdürülebilirlik”, Sürdürülebilir Şehircilik Konsorsiyumu Başkanı James McCullar, “Kullanıcı Kolaylığı”, Sarbuland Khan, “Uluslararası Turizm”, Prof. Katherine Marshall, “Sufizm, Rumi ve Uluslararası Bakış Açısı” konularında konuşma yaptılar.

KONYA 80 İLDEN AİLEYİ BAĞRINA BASTI
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi,
Mevlana Kalkınma Ajansı, Selçuklu Üniversitesi ve Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen programla, çocukları
Selçuk Üniversitesi’nde okuyan 80 ilden
80 aile hiç görmedikleri Konya’ya gelerek
çocukları ile 3 gün geçirdi.

“Türkiye Selçukluda” başlığıyla gerçekleşen
projenin galası bir otelde düzenlenen programla
başladı. Programa Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Selçuklu Belediyesi Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, SÜ Rektör
Yardımcısı Musa Özcan, öğrenciler ve aileleri katıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin başlangıcında seçim yapılırken Konya’yı hiç görmeyen ailelerin tercih
edildiğini söyledi. Ayrıca Başkan Altay; “Burada bir Türkiye mozaiği var. Bu projenin başında bu
kadar heyecanlanmamıştım. Bugün ne kadar büyük ve anlamlı bir iş yaptığımızı görebiliyorum. Sizlerin bize emaneti çocuklarınızla sizi bir araya getirmekten ve konuk etmekten dolayı büyük mutluluk
duyuyorum. Sizleri misafir ettiğimiz bu süre zarfında çocuklarınızla hasret giderecek ve şehrimizi daha
yakından tanıyacaksınız. Projeyi önemsiyoruz çünkü MEVKA, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi
ve Selçuklu Gençlik Meclisi birlikte yürütüyoruz. Anadolu’nun merkezinde bulunan, başkentlik yapmış
ve atalarımızın önem verdiği şehirlerin başında geliyor. Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşlarımızın
bu merkezde bulunması bizim için oldukça önemli. Bu programla sizlerin gönüllü kültür elçilerimiz
olarak Konya’nın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağınıza inanıyorum.” dedi.
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KONYA OVASI’NDA KURAKLIK TEHLİKESİ

Her yıl yaklaşık 12 milyon dekar alanda hububat
ekimi yapılan Konya Ovası’na 40 gündür yağış
düşmemesinin çiftçiyi tedirgin ettiği bildirildi.

Her yıl yaklaşık 12 milyon dekar alanda hububat ekimi
yapılan Konya Ovası’na 40 gündür yağış düşmemesinin
çiftçiyi tedirgin ettiği bildirildi. Konya Ziraat Odaları İl
Koordinasyon Kurulu ve Merkez Selçuklu Ziraat Odası
Başkanı Faruk Çöklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son birkaç yıldır iyi yağış alan Konya Ovası’nda geçen yıl yüksek bir rekolte yakalandığını belirtti. Kış aylarında son 30 yılın yağış rekorunun
kırıldığını ifade eden Çöklü, bölgede iyi bir rekolte alabilmek için mutlaka Nisan ve Mayıs
yağışlarının iyi olması gerektiğini söyledi. Ovaya 40 gündür yağış düşmediğine dikkati çeken
Çöklü, şunları kaydetti: “Yağış yok ve çiftçimiz tedirgin vaziyette. Konya’da sulanabilir arazi oranı
yüzde 20. Sulama ile ancak yüzde 20’lik kısmı kurtarabiliriz. Süreç öyle kısaldı ki birçok yerde kuraklık
etkisini göstermeye başladı. 10 gün içinde yağış olmazsa durum vahim. Kuraklığa doğru bir gidiş var.
Aşırı rekolte kaybı olacak. İnşallah bugünlerde bölgeye bir rahmet düşer.”

KONYA’DA YENİ SOYA ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsü tarafından hayvan yemi açığını kapatmak amacıyla yeni soya çeşidi geliştirildi.

Bahri Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü
Yücel Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çetinbey”
ismi verilen yeni soya çeşidinin 11 Nisan 2012’de resmi
olarak tescil ettirildiğini belirterek, “Orta Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin iç kesimlerinde tescil
ettirilen ilk soya çeşidi olan yeni soya çeşidi, biçerdöverle
hasada uygun olup, bitki boyu 80-120 santimetredir. Bitki büyüme şekli yarı dik, ilk bakla
yüksekliği 4-14 santimetre, çiçeklenme gün sayısı 33-66, çiçek rengi mor, olgunlaşma gün
sayısı 120-145’dir. Tane şekli yuvarlak-yassı, tohum kabuğu rengi sarı, hillum rengi siyahımsı
kahverengi, dane verimi 350-450 kg/da olan yeni soya çeşidinin bin tane ağırlığı 145-205
gram, ham yağ oranı yüzde 16-20, ham protein oranı ise yüzde 35-40 arasında değişen özelliklere sahiptir. Yeni soya çeşidi, Orta Anadolu koşullarında toprak sıcaklığının 10-12 derece
olduğu nisan ayının sonu ile mayıs ayının ortasına rastlayan bir zaman aralığında ekimi yapılmalıdır. Dekara 35 bin-45 bin bitki olacak şekilde 6-8 kg/da tohum kullanılmalıdır.

MERAM İLE GAZZE KARDEŞ ŞEHİR OLACAK

Meram Belediyesi ile Filistin’in Gazze Belediyesi arasında “kardeş şehir” görüşmeleri başladı.

Meram Belediyesi ile Filistin’in Gazze Belediyesi arasında “kardeş şehir” görüşmeleri başladı. Gazze Belediye Başkanı Refik Salim Mekki, kardeş şehir görüşmeleri kapsamında Meram Belediye Başkanı Serdar
Kalaycı’yı makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde, her iki belediyenin Mayıs ayı meclis toplantılarında “kardeş şehir” kararı alındıktan sonra protokol
imzalanması kararlaştırıldı. Meram Belediye Başkanı
Kalaycı, daha önce Bosna-Hersek’in Hadzici Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladıklarını belirtti. Geçen yıl Bosna-Hersek’te 4 ayrı branşta MERMEK kursları açtıklarını hatırlatan Kalaycı, şunları kaydetti: “Türkçe, Çini, Takı Tasarım ve El Sanatları branşlarını bu yıl 600 kursiyer katılacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla Hadzici’de sağlık
ocağı ve bir de park yapacağız. Filistin’in Gazze Belediyesi ile de kardeş şehir görüşmelerini başlatıyoruz. Ayrıca Irak’ın Telafer ve Azerbaycan’ın Şeki şehirleriyle de ‘kardeş şehir’ görüşmelerimiz devam
ediyor.” Gazze Belediye Başkanı Mekki ise Meram Belediyesi ile kardeş şehir görüşmelerinin
başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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KONYA LALE VE SAKURALARLA DAHA GÜZEL

Ladikli Ahmet Hüdai Parkı ve Japon
Parkı’na dikilen sakuraların açması
şehre ayrı bir güzellik kattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konyalıları lalelerin ve sakuraların
güzelliklerini görmeye davet etti. Konya
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin
yeşil alanlarına dikilen lale, sümbül gibi
soğanlı bitkiler ile Ladikli Ahmet Hüdai
Parkı ve Japon Parkı’na dikilen sakuraların
açmasıyla şehirde çiçek mevsimi yaşanıyor. Konya’da yaşanan bahar güzelliğine
dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, Çiçek Gibi Konya
hedefine doğru ilerlediklerini söyledi.

TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜ

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Murat Kayacı, “Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Mevcut Durumu ve İstihdam Olanakları” konusunda konferans verdi.
Sigorta Center Group’un katkılarıyla gerçekleşen, konferansa her alandan birçok
öğrenci ve öğretim görevlisi katıldı.
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HASAN DEDE ZAVİYESİ

DEDE BAHÇESİ
PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Konyalıların Dede Bahçesi olarak bildiği Hasan Dede Zaviyesi, eski
Fuar alanı yerine yapılan Kültür Park’ta bulunuyordu. Burası Osmanlı dönemi belgelerinde Binari/Tursun Fakih Mahallesi’nde Tacülvezir Türbesi’nin batısında gösterilmiştir. Zaviyenin bulunduğu yerdeki büyük ağaçlar, o dönemin hatırasını hâlen canlandırmaktadır.

Dede Bahçesi Abdülvahid Çelebi
Köşkü yıkılmadan önce

Hasan Dede Zaviyesi’ni Konya Nakibüleşraf Kaymakamı Seyyid Şeyh Hasan
Efendi, 1721 yılında Mevlevîler için
yaptırmış ve buraya vakıflar tahsis etmiştir. Önceleri “Nakib-zâde Bahçesi”
olarak anılan, daha sonra “Hasan Dede
Bahçesi” dendiği belgelerden anlaşılan
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bu yazlık Mevlevî Zaviyesi’nde Nakib
Seyyid Şeyh Hasan Efendi, bir havuz
yaptırarak Meram’dan özel olarak getirttiği suyu buraya akıtmıştır. Mevlevîler’in
yaz aylarında kaldıkları Hasan Dede
Bahçesi Mevlâna Dergâhı’na bağlı yazlık
semahane olarak kullanılmış, Mevlevi

âyinleri yaz aylarında burada yapılmıştır. Daha sonra Postnişin Abdülvahid
Çelebi (ö. 1907) tarafından bir köşk inşa
ettirilmiştir. 1959 yılında yıktırılan Abdülvahid Çelebi köşkünü Konya Büyükşehir Belediyesi 2011’de aslına uygun
olarak yeniden yaptırmıştır.

VİZYON TARİH

Yeniden yapılan dede bahçesi,
Abdülvahip Çelebi Köşkü

Hasan Dede Zaviyesi, 1925 yılında tekke ve zaviyeler
kapatılıncaya kadar işlevini sürdürmüş; yeri Cumhuriyet döneminde önce park, sonra Fuar, daha sonra tekrar
park alanı (Kültür Park) haline getirilmiştir.
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KONU: AYŞE OKUTAN

ASIRLIK TECRÜBE

KONYA NUMUNE
HASTANESİ
KONYA YENİ HASTANESİNE KAVUŞUYOR

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ”
Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde ecdadın insana,
insan sağlığına verdiği değer; yardımlaşmayı, hastalara,
düşkünlere el uzatmayı, beraberinde ise günümüz söylemiyle “sağlık hizmetlerine” önem vermeyi getirmiştir.
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Anadolu’nun ilk hastanelerinden biridir
Konya Gureba Hastanesi…
Ahşap bir barakada, 10 yatak kapasitesiyle
başladı, Anadolu insanına şifa dağıtmaya.
Kısıtlı imkânlarla yapılabilecek ne varsa
yapılıyordu sağlık adına.
Zamanla memlekette değişti, hastanede…

Osmanlının son zamanlarına şahitlik eden
Gureba Hastanesi Cumhuriyetin ilk yıllarında büyümeye başladı. Yenilenen ve özel idare
bütçesinden gelir almaya başlayan hastanenin adı Memleket Hastanesi olarak değişti.
1927’de Konyalı hayırseverlerin katkılarıyla
başlatılan ek hastane binası inşaatı 1931’de
tamamlanarak hizmete açıldı. Artık daha çok
hastaya, daha fazla alanda, daha kapsamlı
hizmet verilmeye başlandı. Zor yılların gölgesinde insanımıza var gücüyle hizmet veren
Memleket Hastanesi 1957’de Konya Devlet
Hastanesi adını aldı. Hizmet kapasitesini
artırma ve tıbbi gelişmeleri yakından takip
etme konusunda devlet eliyle gerekli yatırımlar titizlikle gerçekleştirilse de mevcut
imkanlar her geçen gün artan talebi karşılama noktasında yetersiz kalıyordu.
Sağlık hizmetlerinde değişimi ve
gelişimi takip eden hizmet sunumunda ve imajın yenilenmesi konusunda bir dizi adımlarda bulunan
devlet hastanesi 1995 yılında Konya
Numune Hastanesi adını aldı. 2003
yılından itibaren sağlıkta dönüşüm
projesi kapsamında hizmet kapasitesi ve standartlarını yükseltmek
için mevcut binalarına yeni binalar
eklemeye devam etti.

Anadolu’nun ortasında ahşap bir baraka 10 yatak kapasitesi 1 baştabip, 1
operatör, 1 idare memuru, az sayıda
hastabakıcı ve hademeyle şifa dağıtmaya başlayan hastane, devletten
aldığı güç ve hayırsever vatandaşlardan gördüğü destekle her geçen gün
büyüdü, gelişti. Konya ve bölge insanına nitelikli sağlık hizmeti sunan
örnek bir hastane haline geldi. Bugün 37.000 m2 alanda, 8 blokta, 600
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yatak sayısıyla, 30 ayrı branşta,
1706 kişilik kadrosuyla hizmet
veren Konya Numune Hastanesi
büyümeye devam ediyor. Artık
Konya Numune Hastanesi yepyeni bir binada çağın gereklerine
göre hizmet sunan modern bir
hastane olma yolunda ilerliyor.
2004 yılında başlayan yeni hastane projesi çalışmaları sonlandırılarak proje aşaması tamamlandı. Sağlık Bakanlığının ilk
“Akıllı Hastane” projelerinden
olan bu çalışmanın Konya Numune Hastanesini 125.000 m2
alanda, 85.000 m2 hizmet alanına sahip, 40.000 m2 kapalı
otoparkı bulunan, 500 yataklı
modern bir hastane haline dönüştürülmesi hedefleniyor.

Eşsiz mimari anlayışıyla, Numune Hastaneleri kategorisinin örneği
hiçbir şehirde görülmemiş bir yapıyla tanıştıracak olan bu yeni projede
her şey başarılı, öncü ve lider bir hastane olma anlayışına hizmet edecek
nitelikte. Hastaların kapıdan girdikleri andan itibaren tüm sağlık sorunları ile ilgili en üst seviyede ilgiye, sevgiye, teknolojiye, bilgiye ve güvene kavuşabilmeleri için en ince ayrıntıların bile düşünüldüğü Konya
Numune Hastanesi sağlıkta, dünden, geleceğe değişimin, gelişimin ve
sağlığa verilen değerin en önemli temsilcisidir.
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Dünden geleceğe sağlık yolunda kat ettiği
aşamalarla sağlıkta dönüşümün Konya’da ki
adresi Konya Numune Hastanesi.
500 yataklı yeni Konya Numune Hastanesinde 165 adet poliklinik, 166 yoğun bakım
yatak olacaktır. Yeni hastanede Anjiografi
Merkezi, KVC Ünitesi, 2 yataklı yanık odası,
Nükleer Tıp Ünitesi, Taşkırma Ünitesi, Patoloji Laboratuarı, Kan Tranfizyon Ünitesi
bulunacak olup, Diyaliz Ünitesi 30 cihaz sayısıyla hizmete devam edecektir.
2 adet MR cihazı, 2 adet Tomografi cihazı, 3
adet Mamografi cihazı, 2 adet Kemik Dansitometre cihazı ve Gamma Kamera ile halkın
hizmetine sunulacak olup, ayrıca görüntüleme
merkezinde 2 adet Endoskopi Ünitesi, 2 adet
Kolonoskopi Ünitesi, 3 adet Doppler Ultrasonografi Ünitesi, 3 adet Eko odası bulunacaktır.
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Yeni Numune Hastanesinde ameliyat salonu ve masa sayısı 17 olup, 4 adet
doğum masası mevcut olacaktır.
3. seviye Acil Servis bulunacaktır. Acil Servis 4 müşahade yatak sayısı ve
kendisine ait laboratuarı, görüntüleme merkezi ile hizmet verecektir.
Konya Numune Hastanesi 100. Yılında Konya halkına yeni yüzüyle hizmet
vermeye devam edecektir.
Konya Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Halil İbrahim Topatan’a
VİZYON ailesi olarak teşekkür ederiz.
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KADININ EKONOMİK VE SOSYAL ANLAMDA GÜÇLENMESİNDE
ÖNEMLİ ROL OYNAYAN BİR GÖNÜL ELÇİSİ

Saime Yardımcı
KONU: AYŞE OKUTAN
FOTOĞRAF: SİNAN ÇINAR

“Kar taneleri gibi erimeden, birleşerek bir kartopu, bir çığ
olarak gücümüzü ortaya koymak temel amacımız.”
Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu ve UNESCO
Ülkeleri Kadın ve Barış Merkezi tarafından kadının güçlendirilmesi
gelişimini destekleyici çalışmalarından dolayı UNESCO Ödülüne layık
görülen Sayın Saime Yardımcı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Saime Hanım merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba. 1944 yılında Konya Kadılar sokağında doğdum. Orta ve lise tahsilimi
Konya’da tamamladım. 1961 yılında Mühendis Nazif Yardımcı ile evlendim. 3 çocuğum 5 torunum var. Sivil toplum örgütlerinde evlendiğim günden beri çalışıyorum diyebilirim. Şuanda başkanı olduğum Türk Anneler Derneği’nin kurucu üyelerindenim. 2013’de 40. Yılını kutlayacağız. KAGİDER, İÇASİFED, Konya Sanayi
Odası Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyresiyim. Ayrıca KİKAD’ın
kurucu başkanıyım. BPW Derneğinin Danışma Kurulu Üyesiyim. Bir aile şirketi
olan Yardımcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıyım.
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Size bu çalışmalarınızda kimler destek verdi?
Sivil toplum derneklerinde çalışmayı ben en başta ailemde gördüm. Annem uzun süreler yardım sevenler ve kadınlar birliğinde çalıştı. Bu sivil
toplum derneklerinde çalışmayı ben okulda başladığına inanıyorum. Benim öğrenim hayatımda ilkokulda ve ortaöğretimde kollar vardı. O kollarda çalışmaya başlayınca zaten ister istemez sosyal sorumluluğunuz oluyor.
Sonrasında ailede ve evlendikten sonra evlilikte görüyorsunuz. Ben çok
şanslıydım çünkü eşim Nazif Beyde sivil toplum derneklerinde uzun zaman bilfiil çalışmıştır. Benim dernek çalışmalarımda da bana çok destek
vermiştir. Eşimin vefatından sonra çocuklarımda aynı şekilde bana destek
olmuşlardır. Fabrikada yoğun çalıştığım dönemde bile bu derneklerde çalışmaya devam ettim. Bu sosyal sorumluluğum halen devam etmektedir.

Sivil toplum derneklerinin en büyük amacı nedir?
Sivil toplum örgütleri güçlendiği zaman, yerel yönetimlerde ve karar organlarında kendilerini daha iyi temsil edebileceklerdir. Bu sayede isteklerimize
ve amaçlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. Bilhassa kadınlar için…
Kadına birçok hak verilmiş ama biz bu hakların ne kadarını kullanabiliyoruz? Örgütlenme sayesinde çevremizi ve özellikle kadınlarımızı bilinçlendirip, içimize katarak kar taneleri gibi erimeden birleşerek bir kartopu bir
çığ olarak gücümüzü ortaya koyma temel amacımızdır.
Saime Hanım Kadının güçlendirilmesi gelişimini destekleyici çalışmalarınızdan dolayı UNESCO tarafından ödül aldınız. Neler
hissetiniz, biraz ödülden bahseder misiniz?
Ben bir kadın olarak, kadın dayanışması ve güçlenmesi adına yapılan her türlü faaliyette destek
vermeye, üye geliştirmelerine, kuruluş aşamalarında birebir yol gösterici olmaya çalışıyorum.
BPW (Uluslar arası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar) derneğinin Türkiye’de ki yapılanmasında,
derneğin kuruluş aşamasında kendilerine üye
bazında manevi desteklerim olmuştur. Bu çalışmalarımız sonucunda bu güzel ödüllere layık
görülmek onur verici.
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Sivil toplum derneklerinde ne gibi faaliyetleriniz oluyor?
Öncelikle kuruluş aşamamızda bir araya gelerek güçlenmek,
bilgilenmek, deneyimlerimizi birbirimize aktarmak ve yaptığımız seminerlerle, çevremizi aydınlatmak ve çevremize
faydalı olabilmek temel amacımızı oluşturuyor. İlk olarak
“İletişim” üzerine bir seminer gerçekleştirdik. Yaptığımız
seminerde kendi eksiklerimizi de gördük. Aile içindeki iletişimimizde, çevreyle olan iletişimimizde neleri yapıp neleri
yapmadığımızı gördük. O da sizin başarınızı ya da başarısızlığınızı ortaya koyuyor. İkinci yaptığımız çalışma “İş Yaşamında Hoşgörü” paneliydi. Konya’yı hoşgörünün merkezi olarak
görüyoruz. Bu kadar büyük bir tasavvufun olduğu bir yerde
hoşgörü merkezinde bu paneli yapmamak olmazdı. Her meslek dalından dört konuşmacımız oldu. 2009 yılında yapılan
ilk panele Leyla Alaton, Elif Şafak, Esin Çelebi Bayru ve Faik
Özdengil katıldı. 2010 yılında “İş Yaşamında Hoşgörü” panelinin ikincisini düzenledik. Konuşmacılarımız, Ahmet Ümit,
Nur Arttıran, Gamze Cizreli ve Yonca Ebuziya’ydı.
Konya İş Kadınları Derneği olarak “İş Yaşamında Hoşgörü
Buluşması’nın “ üçüncüsünü “Rekabette Adalet” teması ile
5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.
Sadece “Kadın” konulu derneklere mi üyesiniz?
Hayır, sadece kadın konulu derneklere üye değilim. İç Anadolu İş Adamları derneği üyesiyim. Ayrıca Konya’nın tarihine ve kültürüne çok önem veriyorum, Konya’nın sadece anılarda kalmasını istemiyorum.
Konya’nın tanıtımına büyük önem veriyorsunuz.
Yaptığınız çalışmalar nelerdir?
Konya’nın yemeklerinin kaybolmasını istemiyorum. İlk olarak 2001’de basılan, ikincisi de 2012’de İş bankası yayınlarından çıkan bir yemek kitabım var. İkinci kitabım ise “Konya’da
Asırlık Bir Çınar” 1860-1960 bir yüzyılı kapsayan bir kitaptır.
Bu kitaba önce eşimin ailesiyle başladım. Ama karşımda ulu
bir çınar olduğunu gördüm. Çınarın neresine dokunduysam
başka bir çınarla karşılaştım. Bu aileler duruş ve görüşleri açısından farklı farklı görünselerde yerin altında birler.
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Tecrübeli ve başarılı bir kadın olarak genç kuşağa
hangi tavsiyede bulunmak istersiniz?
Benim gençlerden tek tavsiyem herkes istediği ve sevdiği
işi yapsın. Severek, isteyerek yapılan işlerde başarılı olunuyor. Bu başarı ülkenin de başarısı oluyor. Hiçbir işe yaramıyorum dediğiniz an, sizinde işe yarayacağınız biran
mutlaka olacaktır. Yeter ki inanın…
Bu arada son olarak şunu söylemek istiyorum. Tam üç
yıldır 8 Martta Konya Devlet Tiyatrosunu Kayalı köyüne götürüyoruz. Tomris Hanım, kadınlarımızın ruhlarını
okşayacak, onları yüreklendireceği güzel programlar gerçekleştirdi. Onların yüzlerinde gülümseme bizim en büyük mutluluğumuzdur. Bizim desteğimiz ilk başta kırsal
kesimdeki kadınlarımıza. Peygamber efendimiz ne güzel
söylemiş “Bugün insanlık için ne yaptın?” Bunu hakikaten
sorgulamamız gerekiyor. Peygamber efendimiz bizim önderimizse onun yaşadığı gibi yaşamak istiyorsak bu söylediklerimizin lafta değil yürekte olması lazım. Kendim için,
ailem için, çevrem için ne yaptım…

ADVERTORIAL
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KONYA’DA MANGAL
ÇILGINLIĞI
Pikniklerin demirbaşıdır mangal…
Üzerine konulan her nevi gıdayı kısacık bir
zamanda damaklara şenlik bir lezzete
büründürür. Tavuk, et, balık, biber, mantar,
patlıcan, domates…
Fark etmez yeter ki mangalda olsun…
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KONYA TREND

HORANTA MANGAL

Kimileri şanslıdır, bahçelerine, evlerinin balkonlarına kurup
sıklıkla yaşayabilirler bu şenliği… Kimileride Konya’nın sadece
“ Mangal” şöleninin yaşadığı restoranlarda alır bu özlemini…

HORANTA MANGAL

MANGALYUM

MANGALYUM
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KUKLA KEBAP

KUKLA KEBAP

BOLU MANGAL PARK

BOLU MANGAL PARK

Mangal sadece piknikte mi yapılır?

İşte bunun cevabıdır, bu özel mekânlar…
Mangalı bir yaşam biçimi olarak görenler, bu lezzet şölenini aileleriyle birlikte
piknik havasına sokabilirler.
2012 yazının gelmesiyle birlikte mükemmel lezzetler çıkaran bu mekanlar
hizmet vermek için sizleri bekliyor.
Bunca yıldır Konya denilince akla
etliekmek, fırın kebabı gelirdi.
Ankara’dan bir konsept olarak hızlıca
çıkan nerdeyse tüm ülkeyi saran bu
lezzet şöleni sekiz ay önce Konya’ya da
merhaba dedi.
Bu merhaba kilo ile et lezzetine tüketiciden çok ciddi bir taleple yeni mekanlar yeni varyasyonlar türetti.
Bunca zamandır lüks olan hatta gram
gram verilen siparişler birden yerini 1
kilo pirzola 1 kilo külbastı iki kilo kanata dönüştürdü.
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KONYA TREND
Hatta o kadar ilginç durumlar yaşanmakta ki, bu birbirinden güzel mekanlar Konya’ya et yetiştiremez duruma
gelip ülkemizin en güzel yaylalarının
etlerini Konya’ya taşımaktalar…
Pikniklerin vazgeçilmezi mangal
ve et keyfini tüketicinin hizmetine
sunma fikrinin konsept yarışı bu işin
Konya’da ciddi anlamda karşılık bulduğunun göstergesi sanırım.
Konya’mızın meşhur etliekmeği hatta
fırın kebabının da bu konsepte ayak uydurması sanırım baya dikkat çekecektir.
Yazın gelmesiyle piknik alanların o
aşırı yoğunluğunun kaybolması ve
Pazar günlerin mangal ziyafetine
dönmesi artık şehir merkezinde arka
arkaya açılan mekanların hizmet
yarışına dönüşmekte.
Güzel bir yaz bizleri beklemekte, bu
yazın en keyifli mekanları etin mangalla olan dansına yatırım yapan
mekanlar olacak gibi görünüyor. Bu
mekanların işletme sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür etmekten başka
bir şey demek sanırım haksızlık olur.
Güzel Konya’nın tüm güzel mekanlarına Konya halkı adına teşekkürler…

BLACK GARDEN

BLACK GARDEN

ÇAĞRI MANGAL

ÇAĞRI MANGAL
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KONU: BEKİR ŞAHİN • M. ALİ ORAK

Hocacihan
ŞEHRİN GARBI

Hocacihan, ismini koruyarak
günümüze kadar gelebilmiş
tarihî mahallelerden biridir.
Adını, Hazret-i Mevlâna ve Sadreddin Konevi’nin muasırı olan
Hâce-i Cihan’dan almıştır. Zamanla büyüyüp genişleyen Hocacihan, günümüzde Selçuklu
ilçesine bağlı Hocacihan Saray,
Hocacihan Hanaybaşı, Hocacihan Hacılar, Hocacihan 100.
Yıl olmak üzere dört mahalleye
bölünmüş; dolayısıyla yöre bir
semt hâlini almıştır. Hocacihan
semti hâlen Sarayköy, Erenköy,
Esenler, Akşemsettin, Mollagürani, Yeni Selçuk ve Süleyman
Şah mahalleleriyle çevrilidir.
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Hocacihanlılar mahallenin, Hâce-i Cihan tarafından iskân
edilerek on yedi hane, yetmiş kişi olarak kurulduğuna inanmaktadırlar. Hoca Cihan vefat edince, yaz aylarında gelip kaldığı buradaki bahçesine defnedilmiştir. Onun bahçesi, yani
Mursaman ismiyle bilinen türbe çevresi, zamanla mezarlık
hâline getirilmiş, tarihî süreçte Konya’nın sınırları genişleyince Hocacihan yöresi de şehrin bir mahallesine dönüşmüştür.
Ancak yöre Konya Şeriye sicillerinde bazen köy, bazen mevzi,
bazen de mahalle olarak geçmektedir. Hocacihan; bir görüşe
göre Konya kazasının avarız vergisine dâhil edilmesi için; diğer bir görüşe göre ise şehir merkezinde oturup da buralarda
bahçe, bostan, çayırlık ve bağ evleri bulunanların yaz aylarında buraya göçerek oturmalarından dolayı şehrin bir parçası
gibi düşünülüp mahalle olarak gösterilmiştir.

VİZYON TARİH
kuzey-güney yolundan da Beyşehir
Caddesi’ne kadar uzanarak, eskiden
‘Feleğin Gölü’ olarak bilinen mevkie ulaşırdı. Yukarı Mahalle Macurhocaların
Konağından başlayıp, Goca Camiinin
yukarısına güney batı tarafına doğru;
Beyşehir Caddesine kadarki güzergâha
Yukarı Mahalle denir. Yukarı Mahalle
halen nüfus kütüklerinde Hocacihanlıların mahallesi olarak da geçer.

Lale Devri kayıtlarında Hocacihan, tamamı Müslümanlardan oluşan bir mahalledir. 1290 (1873) yılında mahalle
140 hane ve 315 nüfustur. Cumhuriyet
Döneminde 1970 yılına kadar köy olan
Hocacihan, bu yılda kasabaya dönüştürülmüş ve Rahim Çınar ilk belediye
başkanı olmuştur. Hocacihan’ın belediyeliği 12 Eylül 1981’de lağvedilmiştir.

Bir semt olarak Hocacihan’ın eski
mahalleleri ise şunlardır:
Hanaybaşı Mahallesi: Hanay kelimesi sundurma, sofa, avlu anlamlarına
gelmekle birlikte, mahallenin isminin
neden Hanaybaşı olduğunu bilmiyoruz. İhtimal Hocacihanın dört mahallesine sınırı olan, bunun yanı sıra tüm bu
mahallelerin çıkışı/ön tarafı konumunda olmasından dolayı bu ismi almıştır.
Hanaybaşı Mahallesi Hocacihanın ilk
yerleşim yeri olduğu da söylenir. Hanaybaşı Mahallesi Goca Camiden kuzeye doğru gidildikçe Hanaybaşı Camii’ni
de içerisine alan sağlı-sollu İmam Hatip
binasına kadar olan kısımdır.
Aşağı Mahalle: Aşağı Mahalle, Saray
Caddesi üzerindeki Kanlı Sarnıç’ın bulunduğu yerden başlayıp batıya, Hacıpaşalar Sokağı’na doğru devam eder;

Hacılar Mahallesi: Goca Cami’nin güneyinden Tıp Yoluna doğru giderken,
ileride güneybatı - güneydoğu tarafından, bir tarafı eski Beyşehir caddesine,
bir tarafı da eski bağlara -Körimam’ın
harmanına- kadar uzanan kısımdır Yukarı Mahalle. Hocacihandaki mahallelerin çok önceleri birleştirilmesi sonucunda eski sınırlarını kaybeden, bunun
yanında eski mahallelerin sınırlarını da
kendi içerisine alan ve gerçek sınırları
olmasa da eski ismini muhafaza edebilen tek mahalledir.
Atasızlar Mahallesi: Tıp Yolunun
kestiği sınırın güneyinden Kahveye
kadar olan kısım Atasızlar Mahallesidir. Hocacihan’da eskiden ilk kez ana
babadan ayrılanlar ev açtıkları için onlara atsızlar denirmiş. Daha çok ailelerin genişlemesi, kimi zamanda ana ve
babadan Hocacihanda ilk kez ayrı ev
tutanlara biraz da tepki sonucu verilen
isimdir Atasızlar.

Konya şehrinin batısında, zirvelerini Büyük ve Küçük Gevele’lerin oluşturduğu
tepelerin yamaçlarına doğru kurulan
Hocacihan, yıl boyu etkisinde kaldığı
gedavet ve diğer rüzgârlar sebebiyle hava
kirliliğinin yaşanmadığı bir mahalledir.
Geçmişte dağları ve tepeleriyle bu mevki
tamamen ormanlarla kaplı idi. O zamanların hatırası olan Damla, Sarıkulak, Tokuşlu, Sarıkulak ve Kepez pınarları yörenin içme ve sulama suyu ihtiyacının bir
kısmını karşılamaktaydı.
Hocacihan, bir zamanlar sarnıç bakımından da Konya’nın en zengin mahallesidir. Mahalle sakinleri zaman
zaman su ihtiyaçlarını bu sarnıçlardan
karşılamakta idiler.
Hocacihan bağları ile de ünlüydü.
Yörenin meşhur Kum Bağları Şeker
Fabrikası’ndan başlayıp eski Beyşehir
yolu ile yeni Beyşehir yolu arasındaki geniş saha boyunca uzanmakta idi.
Günümüzde buralar iskâna açıldığı
için bağlardan eser kalmamıştır. Diğer
bağlar ise şunlardır:
Yenice Bağları: Hocacihan’ın kuzeybatısında Ulaş Evleri’yle Dedekorkut Su
Arıtma Tesisleri arasındaki mevki idi.
Emir Bağları: Hoca Faruk Camii’nin
güney yönündeki mevki idi.
Yanı sıra Yukarı Bağlar, Aşağı Bağlar,
Uç İğde Bağları, Yarmalar Bağları ve
Tatoğlu Bağları’dır. Bütün bu bağlarda
ince kabuklu, sulu taneli, bir salkımı bir
kiloyu geçen üzümler yetişmekteydi.
Aladiriz, hevenk, germi, gut, dimnit,
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ak dimnit, bir salkımı 1,5-2 kg gelen,
kışlık, kalın kabuklu tilkikuyruğu ve
hanımparmağı en dikkati çeken üzüm
çeşitleridir. Ayrıca yöredeki bostanlarda taze hırtlaklar, kokulu kaşık kavunları, sulu ve kirt bodana karpuzları
yetişirdi. Günâşık (ayçiçeği) da önemli
ziraat ürünleri arsındaydı.
Buralarda yetişen ürünler çift atlı demir tekerlekli ya da yaylı arabalarla harım odasına taşınır, küçük bir delikten
odaya boşaltılırdı. Arabanın arkasına
yerleştirilen kavun ve karpuzlar yolda
rast gelene göz hakkı olarak ikram edilirdi. Günümüzde sergi sayıları azalsa da
Beyşehir yolu kenarı Hocacihanlıların
pazar yeridir. Hocacihanlılar, mevsimine göre ürettikleri sebze ve meyveyi bu
yol boyunca açtıkları sergilerde satarlar.
Sayıları azalmış olsa da mahallede
ayakta kalabilmiş yolcu/misafir odaları bulunmaktadır. Bunlardan birisi
İdrislerin Odası’dır. 1961 yılında eski
Hamidullah Camii’nin yanındaki oda
yıkılınca bu oda yapılmıştır. Sergisi
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yaygısıyla, yatağı yorganıyla, kurulu sobasıyla oda hâlen kullanılır durumdadır. Ayakta kalabilen bir başka oda da
Tevfik Aydın Odası’dır. Araphasanların Odası Hocacihanlılarca bilinen en
eski iki odadan biridir. “Yemekli Oda”
olarak bilinen oda Aşağı Mahalle’de,
çeşmenin yanındadır. Yeniden yapılan
oda eskiden çeşmenin üzerinde iken
yanında bir de su kuyusu varmış. Körimamların Odası Yukarı Mahalle’de
şimdiki Cihan Caddesi üzerindeki
Alâeddin Camii’nin yakınlarındadır.
Harabe hâlindeki oda kısmen ayaktadır.
Etrafındaki hızlı modern yapılaşmaya
rağmen çekirdek mahalle, koyun melemeleri, köpek havlamaları, eşek anır-

tıları ve at kişnemeleriyle hâlâ bir köy
izlenimini doğurur. Yine bu çekirdek
bölgede kaleleri andıran avlu duvarları, kerpiçten yapılmış cumbalı konakları görmek de mümkündür. Bulardan birisi Hanaybaşı Mahallesi Cihan
Caddesi’ndeki Makinist Rıza Konağı
olarak da bilinen Mehmet Rıza Konağı ve Hanaybaşı Mahallesinde Çıracı
Hasan’ın Hariciyesidir. Bu yapılar geçmişin görkemli hayatının izlerini bugün bile yansıtmaktadır.
Yörede pek çok tarihî eser de mevcuttur. Bunların içerisinde en yaygın olanları sarnıç ve çeşmelerdir. Bunlardan
ayakta kalabilenler şunlardır: Kanlı
Sarnıç (Aşağı Mahalle’de), Arap Sarnıcı (Hanaybaşı Mahallesi’nde), Uç İğde
Sarnıcı (Pürenlik Mezarlığı’nın arka
tarafında kısmen ayakta), Hanaybaşı
Sarnıcı (Hanaybaşı Mahallesi’nde),
Divle (Devler) Sarnıcı, Takkeli Sarnıç
(Meram Tıp Fakültesi yolu üzerinde),

Kör Kuyu (Pürenlik Mezarlığı’nın içerisindeki susuz kuyudur).
Yukarı Mahalle’deki Valininoğlunun
Sarnıcı ile Aşağı Mahalle’deki Aşağı Mahalle Sarnıcı ise günümüzde
yok olmuştur. Hacılar Mahallesi’nde,
Hocacihan’ın en güzel suyunun aktığı
Garagulak Çeşmesi günümüzde tatlı
su şebekesine bağlanmıştır.
Hocacihan’ın diğer önemli tarihî eserleri ise şunlardır:
Hocacihan Büyük/Goca Cami: Cihan Caddesi üzerinde Hanaybaşı ve
Yukarı Mahalle ortasındaki dikdörtgen planlı, kırma çatılı bu cami son
dönemde yenilenmiştir. Bu yenilemede caminin 1226/1850 tarihli kitabesi
yapı üzerinde korunmuştur.
Hocacihan (Mursaman) Türbesi* ve
Dibidelik Han’ın* yanı sıra sınanmış
bir yer olan Afakan Tekkesi* de mahalle sınırları içerisinde yer almaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:
KŞS (Sak), 2003, 33, 62, 63 vd.; KŞS (SakÇetin), 2008, 66, 159, 170 vd.; Sarıköse, 2011,
15; Uz, 2004B, 66; Konyalı, Konya Tarihi,
1997, 167; Mevlâna, Mektuplar, 1999, XVII,
236; Küçükdağ, 2004, 30; a. mlf., 1989, 88;
Kaynak Kişiler:
Rahim Çınar (d. 1338), Mehmet İzgi (d.
1944), Zehra Orak (d. 1932), Hacı Mehmet
Bakır (d. 1936), Ali Koçyiğit (d. 1934).
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KONU: AYŞE OKUTAN
FOTOĞRAF: SİNAN ÇINAR

TÜRKLERİN, SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE,
YAKLAŞIK BİN YIL BOYUNCA KULLANDIKLARI,
MEVLEVİ MUSİKİSİ’NİN EN ÖNEMLİ SAZI:

Rebab

“Ey rebab sesi! Senden içimde bir ateş var.
Bak benimde gönlümün içinde senin gibi inleyen bir rebab var.
Bir an geçirme, gel yanıma otur, bana konuk ol.
Seni konuk edecek yıkık bir köşem var.”
Hz. MEVLANA

Rebab sazına yeniden hayat veren
REBABİ ALİ ŞEMS AKSU
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Ravanastron efsanesi de; yaylı çalgının
icadını İsa’dan öncelere dayandırır. İlk
yaylı çalgıyı Seylan kralının icad ettiğine dair bir inanışı öne süren bu efsaneye rağmen Güney Hint topraklarında
XVIII. yüzyıldan önce yaylı çalgının
kullanıldığına dair bir iz veya kayıt
yoktur. XVIII. yüzyılda yaşamış olan
musiki alimi kemani ve tanburi Hızır
Ağa da ’Tevhim el-makamat fi tevlid
en nagamat’ adlı musiki edvarında rebabı; X. yüzyılın musiki alimlerinden
Farabi’nin icad ettiğini öne sürmüştür.
Evet, Farabi Horasan ve Irak çalgılarını anlatırken rebaptan bahsetmiştir
ancak rebap o tarihte yaylı bir çalgı
mıydı yoksa değil miydi? Bu konuda
kesin bir tespit bugünkü bilgilerimizle
mümkün değildir. Çünkü Farabi hiçbir yaylı çalgıdan ya da tarifini verdiği
çalgıların yayından bahsetmiyordu.
Orta Asya kazılarında çıkan duvar resimlerinin en eskilerinde de yaylı çalgılar yoktur. Alman müzik bilgini Curt
Sachs (1881-1959) bu yoldaki ilk izin
VIII. ya da IX. yüzyıla aidiyetini tahmin ediyor. Ancak Evliya Çelebinin
Hz. Muhammed’in düğününde rebap
çalındığı bilgisine dayanırsak yaylı çalgının VI. yy da Arabistan topraklarında
kullanıldığını varsayabiliriz. Tarihte ilk
yaylı çalgı Uygur Türklerinde görülmektedir. Buda bize yaylı çalgının vatanının Orta Asya olduğunu ve diğer
yerlere buradan yayıldığını göstermektedir. Bazı Avrupalı araştırmacılar yaylı

Sizi tanıyabilir miyiz?
18 Haziran 1970’de Konya doğdum.
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünü bitirdim. Evliyim. 3 yaşında bir kızım var.
Rebabın kelime anlamı nedir?
Bulut demektir. Hatta Hz. Mevlâna
derki “Bulut nasıl yeryüzünü sularsa,
Rebab’da gönülleri sular”
Rebabın tarihçesi hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Rebap Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey
Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindistan

ve Cava gibi ülkelerde çeşitli benzer
biçimleri olan mızraplı ya da yaylı çalgıların ortak adıdır. Bunların bazıları
hem yayla hem de mızrapla çalınabilme
özelliğine sahiptir. Tam olarak ortaya
çıkış tarihi bilinmemekle beraber Evliya
Çelebi ünlü seyahatnamesinde rebabın
Süleyman Peygamber huzurunda çalındığını yazmıştır. Bu inanç; rebabın
eskiliğini İ.Ö 3800 lerin Sümer topluluğuna kadar götürür. Yine Evliya Çelebi Hz. Muhammed’ ilk eşi Hz. Hatice
ile evlenmesinden bahsederken düğününde çalınan çalgılar arasında rebabı
da anıyor. Eski bir Hint efsanesi olan

Mehmet Refik KAYA

57

RÖPORTAJ
çalgının vatanını her ne kadar Bizans a mal etme
çabası göstermişlerse de yaylı çalgının çıkış yeri
ve tarih içerisindeki yolculuğu bu teoriyi çürütmektedir. Yaylı çalgı Uygur Türkleri vasıtasıyla
Irak Fars Horasan ve Çin e kadar yayılmıştır.
Orta Asya’dan Anadolu ya kadar gelen ilk yaylı
çalgının Avrupa ya Anadolu’dan geçmiş olabileceği görülmektedir. Hicri I. asrın ortalarında
Arapların İran’ı istila etmeleriyle, İslamiyet ve
ortaya çıkan kültür sanat sentezi Orta Asya ve
çevresine doğru genişlemişti. Rebabın Anadolu
ya gelişi XIII. yüzyılda Hz. Mevlana’nın babası
Sultan ül-ulema Şeyh Bahaddin Veled ve müritlerinin Horasanın Belh kentinden Anadolu
ya göçleri ile olmuştur. II. Endülüs Emevileri
zamanında Beni Ümeyye (Arap tarihçilerine
göre Beni Mervan)Suriye Emeviler soyundan
gelerek Cordoba başkent olmak üzere, İberya
yarım adasında kurmuş oldukları İslam devletinde VIII. yy dan IX. yy a kadar hüküm sürmüşlerdir. Arapların İspanyaya taşıdıkları rebap adlı
çalgı ise Ortaçağın gözde çalgılarından biri olmuş ve orta Avrupa’ya kadar yayılmıştır. Bilhassa Troubadour’lar (Güney Fransız saz şairleri)
nezdinde o çağlarda çok kullanılmıştır. Avrupa
da ortaçağ da ve erken Rönesans döneminde
kullanılan önceleri ’Rubebe’ denilen bu yaylı
çalgı IX. yy sonlarında Müslüman kültürüyle
Avrupa’ya taşınmıştır. Kuzey Afrika’dan gelen bu
Magrip Rebabı Avrupa’da Rebec adlı bir çalgıya
dönüşmüştür. Rebec ve ortaçağ vieli XVI. yy
dan itibaren yerini violler’e bıraktı. Bugün keman
olarak bildiğimiz çalgıya benzer ilk keman 1550
yılında İtalya yarımadasında ortaya çıktı. Türklerin Asya ve Anadolu da yaylı çalgılara müştereken
ıklık diye hitap etmeleri geçmişte ıklık bugünse
rebap adıyla bildiğimiz çalgıyı diğerlerinden ayırt
edebilmeyi kavramsal anlamda güçleştirmektedir.
Türkler XV. yy dan itibaren kültür dili olarak Farsçayı alınca ıklığa kemençe denilmeğe başlandı.
Nitekim Osmanlı minyatürlerinin çoğunda uzun
boyunlu Osmanlı kemençesi olarak geçmektedir.
Çünkü Farisiler bütün yaylı çalgılara kemençe
derdi. Kemanın Osmanlıya gelmesiyle Tanzimat
döneminde terk edilmeye başlanan ıklık, Tanzimat aristokratlarınca avam bulunarak rebab diye
ismi değiştirildi. Bu tamamen yabancı kelimelere karşı duyulan hayranlıkla lügat parçalama
heveskârlığının bir ürünüydü. Oysa Araplarda
bütün yaylı çalgılara rebap diyordu. Hatta birde o
yıllarda Antepli Mütercim Asım Efendinin; (Rebap, ıklığı ile müteariftir ki, halen ayaklı keman
dedikleridir) şeklindeki açıklamasıyla aynı çalgıya
atfedilen isim sayısı ıklık, kemençe ve rebabtan
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sonra ayaklı kemanla birlikte dörde çıkmıştı. Dolayısıyla bu terminoloji kargaşası Meragi den Rauf Yektaya kadar yapılmış saz tariflerini karmakarışık hale
getirmiştir. Bu yüzden Türk çalgı kültüründe dört farklı ismine rağmen aynı
çalgı olan bu enstrüman, bilmeyenlere
değişik çalgılar olduğu kanaatini vermiştir. Ancak şu bir gerçektir ki zaman
içerisinde göstermiş olduğu isim değişikliklerine rağmen dört yüz yıl Selçuklularda altı yüz yıl da Osmanlılarda
toplam on asır boyunca Türk müzik
kültürünün tel yaylı çalgısıydı. XVII.
yy da Evliya Çelebi seksen kemençe
icracısı olduğunu yazıyor. Bugün Klasik Türk Müziğinde kullanılan armudi
formdaki klasik kemençe denilen çalgı
XIX. Yy da Balkanlardan geldiğine ve
ancak bu tarihlerden sonra Vasilaki ile
ilk defa Türk fasıl musikisine girdiğine
göre Çelebinin bahsettiği kemençeciler
muhtemelen ıklıkçıydılar.

Rebab da kullanılan
malzemeler nelerdir?
Rebab teknesinde Hindistan cevizi, farklı ağaç türleri, klavye diye nitelendirdiğimiz sap kısmında da armut, kiraz, ceviz,
abanoz vb. ağaçlar kullanılır. Bunun yanında değişik yerlerinde manda boynuzu, kemik, deri ve at kuyruğu kullanılır.
Rebab’ın Türk Tasavvuf
Müziği’ndeki yeri ve önemi nedir?
Aslında ben şunu söylemek isterim.
“Tüm sesler onu anlatır ve zikreder” enstrümanlar arasında şu enstrüman şurada
çalınır ya da çalınmazdan ziyade, yapısal
ve karakteristik olarak belli bir müzik türüne aittir enstrümanlar. Rebab Mevlevi
musikisinin ney, kudüm le birlikte temel
sazıdır. Mevlevi musikisi dini musikinin
en uç noktasında, sanat değeri yüksek bir
müzik türüdür. Tasavvuf müziği de dini
musikinin bir kolu olduğundan dolayı da
rebab burada da yerini almıştır.
Rebab sizin için ne anlam
ifade ediyor?
Rebab benim hayal edipte gerçekleştirebildiğim ya da hala gerçekleştirmeye
çalıştığım özlemim. Farklı bir dünya,
sırlarla dolu çözmeye çalıştığım, Hz.

Geçmişten günümüze Rebab
icracıları kimlerdir?
Mehmet Refik Kaya Hocamın tespit
ettikleri ile cevap vereyim bu sorunuza.

Mevlâna’nın ve Hz. Şems’in sırrının
anahtarı ve değerli hocam Mehmet
Refik Kaya’nın yanımda yokken işittiğim nazenin sesi…

Bu yolda kendinize örnek aldığınız
üstadlar kimler?
Değerli, saygıdeğer hocam, gönlümün
mimarı MEHMET REFİK KAYA
Bu enstrüman tekrar gün yüzüne
nasıl çıkabilir?
Her şey Allah’ın iradesinde, o istemeden
hiçbir şey olmaz. O isterse zamanı gelirse
bu çalgı aleti gün yüzüne tekrar çıkar. Bize
sadece hizmet etmesi düşer, bizler aracıyız. Elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. İşte sizlerde bu röportajlarla hizmetin bir parçasısınız. Bu anlamda sizlere
de teşekkür ediyorum, kendim ve hocam
adına, edepsizlik olarak görülmezse, haddimiz olmadan Hz. Pir adına…
“Her şeye rağmen geçmişimize karşı bu
kadar kayıtsız kalmak yerine araştırma ve
geliştirme çalışmaları yaparak çalgılarımıza vefa borcumuzu ödeyebiliriz. Batıdan
alarak musiki topluluklarımıza soktuğumuz keman, viyola, çello, kontrbas, klarnet, piyano yerine geleneksel çalgılarımıza
hak ettikleri itibarı verirsek Türk musiki
kültürünü gelecek nesillere dejenere olmadan taşıyabiliriz.” Mehmet Refik Kaya
Hocam bir yazısında böyle bahsediyor
çalgılarımızın tekrar gün yüzüne çıkarma hususunda bende değerli hocama
sonuna kadar katılıyorum.

Hz. Mevlana(1207-1273)
Rebabi Osman(?-?)XIII. yy
Rebabi Ebubekir(?-?)XIII. yy
Sultan Veled(1226-1312)
Kemani ve Tanburi Hızır Ağa(-1760?)
Kemani Corci (-1805?)
Akif Dede XVII. yy
Hüsamettin Dede XVIII. yy
Tanburi Cemil Bey XIX. yy
Süreyya Baba XIX. yy
Münir Baba XIX. yy
Eyyubi Mustafa Sunar XX. yy
Faik Mis XX. yy
Sabahattin Volkan XX. yy
Edip Seviş XX. yy
Cahit Gözkan XX. yy
Ahmet Yakupoğlu XX. yy
Oruç Güvenç XX. yy
İhsan Özgen (1942-)
Mehmet Refik Kaya (1957-)

Rebaba yeni başlayanlar için
önerileriniz nelerdir?
Bu sorunun cevabına Şairin dediği bir
sözle başlamak istiyorum. ”Anladım ki
sanat Allah’ı aramakmış gerisi çelik çomak
oynamakmış” gayet açık değil mi?
İşe başlarken bu mantıkla başlamak lazım… Entellektüel olmak için değil, bu
enstrümanı hissetmek, hatta Piri hissetmek
için başlamak gerekir. Ayrıca öğrenmek isteyenlere şunu öneririm; Sabretmeyi…
Eğer ben burada bir şeyler söylediysem,
Rebab hakkında bilgi verdiysem bunlar
benim değildir, ışığını yansıtmaya çalıştığım, Hocam Mehmet Refik Kaya’ya aittir.
Ben burada güneşten ışığını alan ve yansıtan en uç noktada ki en ufak yıldızım…
TEŞEKKÜRLER…
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SALON AYDINLATMASININ PÜF NOKTALARI…

BEYZA ÇOKTOSUN

Peki, salonlarımızda iyi
aydınlatma nasıl yapılır?

İyi aydınlatma doğru ve hesaplanmış aydınlatma elemanları kullanımıdır. Günümüzde
salon aydınlatmasında en önemli eleman ise
avize ve çeşitleridir.
Avizenin doğru sonucu vermesi içindoğru
alanda kullanılması ve doğru aydınlık seviyesini yakalaması çok önemlidir.
Salonlarımız evlerimizin en büyük alanlarından biridir. Salonda eşit dağılmış bir ışık
için avize kullanımı doğrudur. Avizeler hem
yeterli ışığı sağlama hem de mekana görkem
kazandırma işine yararlar. Bununla birlikte
bu alanda merkezi bir aydınlatma yani orta
alana asılan bir avize ile yetinmemek gerekir.
Farklı noktalardaki avize ve çeşitlerinin kullanımı ile hem gölgeleri engellemiş hem de
yaşadığınız mekanda etkileyici bir atmosfer
meydana getirmiş oluruz.
Odanızda sehpa ya da vitrin üzerinde masa
lambası da kullanabilirsiniz.
Aydınlatma mekânda makyaj gibidir. Makyaj iyi yapıldığında canlılık vererek güzelliği ortaya çıkarıyorsa, aydınlatma da iyi yapıldığında mekânı güzelleştirir, vurgu yapar, iyi olanı ön plana çıkarır.
Kötü yapılmış makyaj ise çirkinleştirir ve kusurları ortaya çıkarır.
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Bu tür bir aydınlatma odanızın olduğundan
daha geniş ve ferah görünmesini sağlar.
Abajur ve lambader gibi aşağıdan, direkt
göze gelmeyen aydınlatma modelleri salonlarda daha yumuşak atmosfer oluşturur. Bu
avize çeşitleri karanlık alanları canlandırmak için de biçilmiş kaftandır.
Duvardaki resimlerinizi ya da tablolarınızı tablo aydınlatma aplikleri ile aydınlatarak odanıza
şıklık katabilirsiniz. Salonda aydınlatmanızın
ışık seviyesini kontrol edebilmek için duvarda
bulunan anahtarınızı bir dimmer anahtar ile
değiştirebilirsiniz. Böylece aydınlatma seviyesini kolaylıkla yönetebilirsiniz.
Bir sonraki aydınlatma köşesinde görüşmek
dileğiyle…

ADVERTORIAL
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ADETA BİR TÜRKİYE MOZAİĞİ

BOSNA HERSEK
MAHALLESİ
Üniversite Gençliğinin Kalbi…

Türkiye’nin En Büyük Mahallesi
Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı, Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat kampüsü karşısında yer alan Bosna Hersek
Mahallesi adeta bir Türkiye mozaiğidir.
Üniversiteye yakın olması öğrenciler için büyük bir rahatlıktır. Tamamen olmasa da büyük çoğunluğunun
öğrencilerin oluşturduğu bu mahalle Türkiye’nin
en büyük mahallesi olarak adlandırılır.
Şehir merkezine uzaklığından dolayı burada yaşayanlar kendilerine birçok sosyal imkan bulabilecekleri önemli merkezlerin yapılmasıyla artık
şehir merkezine gitme ihtiyacı duymadan bütün
isteklerini gerçekleştirebiliyorlar.
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70 bin nüfusuyla, Türkiye’nin en büyük mahallesi olan
Bosna Hersek Mahallesi’nin kendine özgü, bağımsız, rahat bir özelliği vardır nedense…
İdare hukukuna göre mahalle statüsünde olmasına rağmen
mahalle ötesidir. Üniversite gençliğinin kalbinin attığı yerdir.

Üniversitenin açık olduğu dönemde nüfusu neredeyse bir ilçe nüfusuna yakın olan mahallede Saraybosna Parkı isimli bir de parkı
vardır. Özellikle son zamanlarda yapılaşmanın yoğun olduğu yerde
kimi zaman boş daire bulmak sorun olabiliyor.
%80’i farklı illerden gelen öğrencilerin oluşturduğu bu yer cafeleri, restoranları, sineması, eğlence merkezi, çarşısı ile adeta bir şehir
merkezi konumuna gelmiştir.
Eğitim, kültür ve sanat projeleri ile Konya’yı kültürel faaliyetlerin
en yoğun yaşandığı şehir haline getiren Bosna Hersek Mahallesi,
Kılıçarslan Gençlik Merkezi ile bir kez daha bunu kanıtlamıştır.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya’nın ilk
Gençlik Merkezi, 5 bin 160 metrekarelik kapalı alana sahiptir.
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İstanbul Yolu Bosna Hersek Mahallesi girişindeki merkezde; 3 adet sinema ve kongre salonu, buz pisti, bilgisayar, resim,
enstrüman, el sanatları ve yabancı dil atölyeleri, diksiyon odaları, spor salonu, amfi tiyatro, basketbol sahası ve kafeterya yer
alıyor. Bosna Hersek Mahallesi’nin girişinde yer alan bu merkez hem mahallenin hem de tramvayla uzaktan gelenler için
uygun bir yere yapılmıştır. Ayrıca çeşitli etkinliklerde burada yapılmaktadır. Hafta sonlarının en iyi şekilde değerlendirilebileceği bir yer haline gelen bu merkez öğrenciler tarafından büyük ilgi görmektedir.
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KONU: FUNDA ÇAKIR

MİNİKLER KOLEJİ
“Kurtuluş ve bağımsızlık davasıyla baş kaldıran tüm Anadolu’nun
bu kutsal davası temsil ve savunma için oluşturduğu Türkiye Büyük
Millet Meclisi, 1920 Nisanının yirmi üçüncü günü açılmıştır. Yeni
ve yüce bir tarihe başlangıç olan bu kutlu günü milletin belleğinde
sonsuza kadar yaşatmak üzere Meclisimiz bugün 23 Nisan tarihinin
Milli Bayram sayılmasını bir özel yasa ile kabul etmiştir.”
1921 - Mustafa Kemal ATATÜRK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Dünya çocuklarına armağan eden
ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN bu özel gün ile ilgili sözlerinden
yola çıkarak okul öncesi miniklerimize unutulmaz bir gün yaşatmak istedik.
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Kolejimiz bahçesinde gerçekleştirdiğimiz
23 Nisan Şenliklerinin ana temasını Türk
Bayrağımızın renklerinden aldık ve eğlenceye katılan minik kolejlilerimiz, veliler ve
biz bu özel günde kırmızı beyaz renklerde
giyindik. Tam bir karnaval havasında geçen şenlikte günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma Özel Selçuklu Minikler
Koleji kurucu müdürü Osman Avcıoğlu
tarafından yapıldı, konuşmanın ardından
saygı duruşu ve İstiklal marşı okunarak
Kolejin etkinlikleri başlatıldı. Etkinlikte
minikler için oyunlar ve yarışmalar düzenlenirken, veliler içinde ayrıca canlı müzikle keyifli dakikalar yaşandı. Bu etkinlik
sayesinde okul öncesinde 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramını miniklerimize sevdirmek ve en güzel şekilde onlara
yaşatmak bizlerin görevidir.
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ETKİNLİK

TRT 34. ULUSLARARASI

23 NİSAN
ÇOCUK ŞENLİĞİ

VE ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU...

Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun “çocuk” diye seslenirdi.
Onun sözlüğünde çocuk “sevgi” demekti. Atatürk’ün çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Atatürk, çocukların riyakârlık bilmeden bütün istek ve arzularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarından çok hoşlanırdı.
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Mustafa Kemal Atatürk çocuklara olan sevgisini ve güvenini onlara, 23 Nisan’ı “Çocuk
Bayramı” ilan ederek gösterdi.
1979 yılında ise UNESCO tarafından bu yılın
‘çocuk yılı’ ilan edilmesiyle de bu bayram,
uluslar arası bir nitelik kazandı ve her yıl 23
Nisan’da TRT tarafından geleneksel olarak
Uluslararası 23 Nisan Çocuk şenliği düzenlenerek dünya çocuklarının da bu mutluluğu
yaşamalarına fırsat veriyor.
Bu yıl TRT 34. Uluslar arası 23 Nisan Çocuk
Şenliği 16-24 Nisan tarihleri arasında Konyamızda yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinden
8-12 yaş arası çocuklar ülkemize geldi ve
kendi kültürlerine özel gösteriler yaptılar. Bu
şenlikleri izleyen çocuklar hem eğlendi hem
de dünya kültürlerini yakından tanıma şansı
buldu. Bu şenlikler çocuklarda dostluk, barış,
sevgi ve mutluluk duygularını arttırdı.
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ETKİNLİK
Büyük Gala muhteşem bir
gösteriyle düzenlendi…
Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen
galaya, şenliğe katılan tüm ülke çocukları kendi dansları ile gösteride yerlerini
aldılar. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya ziyareti kapsamında TRT 34.
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin
kapanış galasına katıldı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
ziyaret programı kapsamında TRT Konya
Bürosu’nun açılışına katıldı. TRT Genel
Müdürü İbrahim Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesen Bakan Davutoğlu, TRT Konya Bürosu’nu hizmete açtı.

Açılışın ardından Bakan Davutoğlu ve protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında TRT tarafından
Konya’da düzenlenen ve 40 ülkeden 500 çocuğun katıldığı TRT 34. Uluslar arası 23 Nisan
Çocuk Şenliği’nin kapanış galasına katıldı.
Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
gala, 3 boyutlu olarak sunuldu. Ses ve görsel efektler süslenmiş olan şovlar izleyenler
tarafından büyük ilgi gördü. Şenliğe katılan
yabancı ülke çocukları, yöresel kıyafetlerle
ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

GALADA EUROVISION TEMSİLCİMİZ
CAN BONOMO’DA SAHNE ALDI
Galanın sonunda ise 2012 Eurovision Şarkı
yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan
sanatçımız Can Bonomo sahne alarak sevilen
parçalarını seslendirdi.
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SAĞLIK TURİZMİ

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi farkındalık sürecini tamamlamış olup,
artık sağlık turizmi hızla gelişen bir hizmet sektörü endüstrisi olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Sağlık Turizmi sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesi için uluslar arası standartlar, bilgi paylaşımı ve kalite çok önemlidir.

KAZIM ÖZTOKLU

Kaliteli, ekonomik ve
müşteri odaklı,
markalaşmaya önem
veren sağlık turizmi
hizmet sunucuları
ayakta kalıp gelişecektir.
Ülkemiz bölgesinde her
alanda cazibe merkezi
olduğu gibi sağlık turizmi alanında da cazibe
merkezi olacaktır.

Ülkemizde Dünya Standartlarında her türlü ileri teknoloji ile donatılmış ve uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite
olmuş sağlık tesislerimiz vardır. Özel Sağlık
sektörü özellikle hastanelerimiz ve termallerimiz artık sağlık turizmine yönelmiştir.
Türkiye’de Kamu Sağlık turizminde düzenleyici, denetleyici ve sektörün önünü açan
rolde, özel sağlık tesisleri ve kaplıcalar hizmet sunucu rolde olacaktır. Sağlık turizmi
ülkemizde çok ciddi bir alternatif turizm
çeşidi olmuş, turizmin 12 aya yayılması
ve döviz girdisi sağlanması açısından çok
önemli bir role sahiptir.
Turizm gelirlerinden elde edilen ciro, hızla
artan turist sayısıyla paralellik arz etmiyor.
Bunun temel nedeni; uluslararası arenada
aynı orijinde hizmet veren turizm sektör
temsilcilerinin, kaliteli hizmet sunumunu
arka planda tutarak, fiyata dayalı rekabeti
hedef olarak tercih etmesidir.
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Sağlık turizmi sektörü, hizmet sunum ve
pazarlama yasal ve bilimsel dayanakları
Türkiye’de henüz oluşturulmadı. Bu dayanaklar, turizm sektöründe yapılan hatalardan
ders almış bir Türkiye’nin; öncelik, kural ve
dayanaklarını da oluşturmalı. Bu dayanakların
başında sağlık turizmi sektörü, fiyata dayalı
rekabeti değil, kaliteye dayalı rekabeti öncelik
olarak tercih etmelidir.
Türkiye’de mevcut sağlık turizm sektöründe
kaliteden ödün verilmeden hizmet sunulmasının yanında pazarlama faaliyetleri ile kalite
üstünlüğü ve avantajlı fiyatlar üzerinden uluslararası rekabete yön verilmesi ve bu tercihin
Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründeki imajı
ve kararlılığında kendilerine önemli avantajlar
sağlayacağına inanmak gerekmektedir.
Sanayileşme ve kentleşme sonucu gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde cevre sorunları
insan sağlığını bozan, iş gücü verimini azaltan bir yaşama ortamına neden olmaktadır.

TURİZM
Beslenme bozuklukları, sinirsel
yoğunlukları artıran, bu ortamın
yarattığı sorunları gidermek amacıyla
Almanya, Fransa, İtalya vb. ülkeler
kaplıca,deniz ve iklim gibi kaynak
değerlerinden yararlanma yollarını
aramış, başlangıçta halk
sağlığını ve işgücü verimini
korumak amacıyla
sürdürülen bu çabalar,
sonraları iç ve iklim
kürleri gibi uygulamalara
dönüşmüştür.

Kür ve tedavi amacı ile belirli bir zaman için yer değiştiren insanlar, gittikleri yerlerde konaklama, beslenme,
kür ve tedavi uygulaması, dinlenme
ve eğlenme gereksinimlerini karşılayarak alt-üst yapısı tesislerine gerek
duymaktadırlar. Ekonominin arz ve
talep kuralı içinde işlerlik kazanan bu
olay günümüzde sağlık turizmi olarak
adlandırılan önemli bir turizm türünü
oluşturmuştur.

Doğanın sağlık verici özelliklerinden
yararlanmak isteyen insanların Sıcak Su,
maden suyu, hamam, kaplıca ve bunları
tamamlayan kür merkezlerini ve bazı tıbbi hizmetlerin sunulduğu sağlık merkezlerini ziyaret etmeleridir. Tıbbi turizm
deniz, iklim ve mağara tedavisini içine
almaktadır. Kür tedavisi zamanla tüm
yıl boyu sürdürülebilmesi, turizm sektörüne ayrı bir çekicilik kazandırmıştır.
Kür kuralları gereğince kaplıca, deniz
ve iklim kürlerinde 3 hafta süre ile kür
yapılmasının öngörülmesi ise, sağlık
turizmi merkezlerinde yer alan yatırımlar için çok güvenilirli ve karlı
işletme türü yaratır.

Ve Konya,
Türkiye’nin en büyük şehri Konya sağlık turizminden pay almalıdır.
Konya’da sağlık turizmi açısından
önemli merkezlerin başında olmalıdır. Yeni sağlık tesislerinin devreye
girmesinin yanında var olan hastanelerinin de fiziksel olarak iyileştirilmesinin ardından Konya sağlık turizmi
için alt yapısını oluşturmaya başladı.
Son yıllarda yapılan hastane ve sağlık
kompleksi yatırımlarının bölgenin turizm potansiyelini daha da arttıracak.
Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye sağlık
turizmi için gelen kişi sayısı artıyor.
Şunun da altını çizmemiz gerekir ki
“Sağlık Turizmi Sadece Termal
Turizm Değildir”
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DİJİTAL BASKI VE TABELANIN YENİ ADI

Bu sayımızda her işletmenin ilk
ihtiyaçlarını karşılayan bir sektörü ve bu sektörde adını sıkça
duyuran bir firmayı inceleyeceğiz. Kurt Dijital ve Tabela yıllardır repro işinde bilinen ve başarılı
bir firma. Yaklaşık 3 yıl önce ciddi
yatırımlarla hem dijital kanadını
hem de tabela kanadını güçlendiren firma birçok başarılı çalışmanın altına imza atmış durumda. Farklı tasarımları, teknolojik
alt yapısıyla kaliteyle buluşturan
firma yöneticileri Uğurhan Kurt
ve Yeşim Kurt ‘la keyifli bir röportaj gerçekleştirdik…

Kurt Dijital ve Tabela’nın kuruluş
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?
Kemal Kurt tarafından kurulan firmamız, ilk olarak matbaacılara film ve klişe
hizmeti veren Renk Repro Center bünyesinde kuruldu. Merkezi Konya olmak
üzere, Kayseri ve İstanbul’da (2) şubeleri bulunan firma Reprodüksiyon sektöründeki ulusal başarısını dijital baskı
alanına da taşıyabilmek için sektörün
en önemli makinelerine büyük bir yatırım yaptı. Yeşim Kurt’un (ablam) katkılarıyla ivme kazanan firma Türkiye’de
birçok ile hizmet verdi. Matbaacılıktan
gelen renk bilgisi ve baskı teknolojilerindeki tecrübe ile de kısa sürede dijital baskı sektöründe kendinden söz
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ettirmeyi başardı. Benim şirkete katılımımla tabela ve uygulama alanında da
yatırımlara başladık. Şu anda 43 personel ve tecrübeli yöneticileriyle, birçok
kurumsal firmaya hizmet veren önemli
bir firma konumundadır.

İş sürecinden bahseder misiniz?
Müşterimizin taleplerini ve gerçekleştirmek istediği projeyi dikkatle
dinliyoruz. Uygulama yapacağımız
alanın keşfini yaptıktan sonra benzer
örnekler ile doğru uygulamanın nasıl
yapılabileceği konusunda küçük bir
sunum yapıyoruz. Müşterimize doğru
uygulamanın nasıl olacağı konusundaki tecrübelerimizi paylaşmamız bize

ADVERTORIAL

ve müşterilerimize çok büyük katkılar
sağlıyor. Daha sonra projemizi 3 boyutlu sanal ortamda çizerek kendisiyle paylaşıyoruz. Müşterimiz, ürününü
birebir renkleri ve ebatlarıyla net bir
şekilde görerek karar veriyor. Bu aşamadan sonra uygulama ile ilgili teknik
şartname ve iş sözleşmesi yapılarak
işin en önemli kısmı olan imalata geçiliyor. Çizilen proje ve şartnameye göre
hazırlanan malzemeler atölyemizde
özenle hazırlanarak, montaj aşamasına
getiriliyor. Gerekli izin ve belgelerin
tamamlanmasıyla da montajı bitirilen
tabelaların üzerinde gereken istişare
yapılarak müşterimize teslim ediliyor.
Günümüzde hayata geçirdiğimiz projelerin hacimlerinin çok büyük olması atölyede bulunan vinç, büküm, kesim gibi
teçhizatlar önem kazandırıyor. Atölyenin kapalı alanında yeterli olması, ayrıca
baskıların kalitesi için gerekli olan havalandırma ve elektrik altyapısının iyi
projelendirilmesi gerekiyor. Bunları göz
önünde bulundurarak baskı hizmetini
Matbaacılar Sitesi’nde, uygulama hiz-

metini de Büsan Organize Sanayi sitesindeki binamızda, toplamda 2800 m2
kapalı alanda gerçekleştiriyoruz.

Sektörde kendinizi nasıl
farklılaştırıyorsunuz?
Şirketlerin kendilerini farklılaştırabilmesi için arasında teknoloji yatırımı,
AR-GE çalışmaları ve marka iletişiminin her geçen gün artması gerektiğine
inanıyorum. Bununla ilgili olarak fir-

mamız baskı teknolojileri konusunda şu an Anadolu’da bulunmayan bir
makine ile çok önemli bir yatırımda
bulundu. Geleneksel solvent teknolojisinin yerini alan UV baskı tekniğinin
bütün büyük baskı makinesi üreticileri
tarafından geliştirilerek fuarlarda sergilendiğini gördük. Bunun nedenlerini
şöyle açıklayabiliriz. UV mürekkepler,
solvent bazlı mürekkeplere göre 3 kat
daha dayanıklıdır. Ürünlere verdiği-
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miz solmazlık garantisi bu yatırım ile
artmış oldu. Geleneksel solvent makineler gibi koku yapmaması ve çevreci
olması da müşterilerimizin tercih sebepleri arasındadır. UV mürekkebin
hızlı kuruması, baskı çözünürlülüğün
çok yüksek olması ve çok hızlı iş üretebilmesi en önemli avantajlarındandır. Makinemizin üretim kapasitesinin
artmasıyla artık zamandan da önemli
oranda tasarruf edebiliyoruz. Önem
verdiğimiz AR-GE çalışmalarımızda,
malzeme konusunda en iyi ürünleri
bulabilmek için yurt dışı ve yurt içindeki fuarları ve sektör hakkındaki yayınları dikkatle takip ediyoruz. Tabelacılıkta
kullanılan geleneksel ürünlerle üretilen
tabelalar yerine daha dayanıklı, maliyeti
daha uygun, daha kolay montaj edilebilir, daha kolay taşınabilir tabelalar üretebilmek için diğer sektörlerde kullanılan malzemeleri de alternatif çözümler
için değerlendiriyoruz. Bunun için de
yoğun mesai harcıyoruz. Bu AR-GE
çalışmaları sonucunda birçok kurumsal firmaya farklı uygulamalar sunmayı
başardık. Marka iletişimi artırmak için
dergi reklamları, sosyal medya ve açık
hava reklam alanlarını sıklıkla kullanıyoruz. Bu anlamda 2011 yılında ciddi
bütçeler ayırdık. Bu çalışmalarımız
sayesinde marka bilinirliğimizi önemli
oranda arttırdığımıza inanıyorum.

Konya’da olmak dezavantaj mı?
Konya’da olmak ulusal markalara hizmet veren firmalar için çok avantajlı.
İstanbul’dan Anadolu’ya gelecek uygulama firmalarının montaj maliyetleri haliyle yükseliyor. Konya bulunduğu coğrafi konum itibariyle Doğu
ve Güney’de bulunan illere hem daha
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hızlı hem de daha uygun maliyetlere
ulaşabiliyor. Diğer yandan Konya’daki
tabela üreten firmaların gelişmesi ve
büyümesi de Konya merkezli bayilik
sistemiyle ürünlerini tüketicisine ulaştıran markaların çoğalmasıyla olabilir.
Bu gelişmenin de yakın gelecekte hızla
olacağını düşünüyorum.

Hedefleriniz nelerdir?
Tabela ve uygulama tarafında hedefimiz, öncelikli olarak bölgemizde daha
sonra da ulusal çapta iyi bir marka
olabilmek. Anadolu’da bir uygulama
işi yapılacaksa ilk akla gelen firmalardan birisi olabilmemiz gerekli. Bunu

Konya’da büyük oranda gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Konya’da bayi
yapılanması olan markaların birçoğu
firmamızla doğrudan iletişime geçiyor.
Orta vadede ise hali hazırda devam
eden reprodüksiyonlarımızın bulunduğu illerde iletişim ofisleri ve montaj
atölyeleri kurmayı istiyoruz.
Dijital baskı tarafında ise kısa bir süre
önce tartışmasız lider bir teknolojiyi
yatırım yaptık. Şu anda UV baskı teknolojisi ile bölgemizdeki birçok firmaya
hizmet veriyoruz. Kısa vade de düz zeminlere doğrudan baskı yapan ve bölgede bulunmayan bir baskı teknolojisine
daha yatırım yapmayı planlıyoruz.
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KAĞIT KATLAMA SANATI

ORİGAMİ
OSMAN ŞENGÜL

Origami hayatımızda belki de ilk
tanıştığımız japon
kültürü öğesidir (sanırım sony’den
sonra). Hem az malzeme ve yetenekle
gerçekleştirilebilmesi, hem de japon
işi olmasına karşın tehlikesiz bir sanat
olması yüzünden, hepimizin ilkokul
yıllarımızda, en azından kağıttan gemi
yapıp suda yüzdürmüşlüğümüz ya da
kurbağa zıplatmışlığımız vardır.
Origami, Japonca bir kelime olup, “katlanmış kâğıt” anlamına gelir. Origami, kâğıdı yapıştırıcı ve makas kullanmadan sadece katlayarak çeşitli figürler oluşturma sanatıdır. Origami “klasikorigami” ve “parçalı origami”
olmak üzere iki çeşittir. Klasik origami genellikle tek
parça kağıttan yapılır. Çok fazla olmasa da iki veya üç parçanın kullanıldığı klasik origamiyle çeşitli hayvan veya
eşya figürleri yapılır. “Modüler origami” olarak da adlandırılan “parçalı
origami” birbirinin benzeri parçaların birleştirilmesiyle oluşturulur
ve hayvan veya eşya gibi somut figürlerden çok , üç boyutlu geometrik figürler yapılmasında kullanılır. Parça sayısında bir sınır
olmayan parçalı origami tak-çıkar oyuncaklarına benzer ve
aynı parçalar kullanılarak birçok değişik figür üretilebilir.
Origamide genel olarak kare şeklinde kâğıt kullanılsa da
kâğıdın şeklinde bir sınırlama yoktur.

Günümüzde origaminin birçok
değişik türleri ortaya çıkmıştır.
Mimari origami, pop-uporigami,
kirigami (kağıt kesme sanatı)
bunlara örnek verilebilir. Modern
origami olarak da adlandırılan bu
tür origami türlerinde yapıştırma
ve kesme serbest bırakılmıştır.
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Tarihsel Gelişimi

Origaminin başlangıyla ilgili kesin
bilgiler olmasa da ilk defa kağıdı icad
eden Çinliler tarafından yapıldığı
daha sonra Budist rahipler tarafından
Japonya’ya getirildiği düşünülmektedir. Gerçek gelişimini Japonya’da gösteren origami ismini bile Japoncadan

almıştır. Japonya’da daha çok kabul
görmesinin nedeni Japonların kağıda
verdikleri önemden kaynaklanmaktadır. “Kami” yazılış olarak farklı olsada
Tanrı kelimesiyle sesteştir. Kitap ve
onun yapı malzemesi kâğıda saygı Japon geleneklerindendir.
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Kağıt origaminin tek temel maddesidir. Belkide kağıt gerçek değerini origamiyle kazanmıştır. Hemen hemen
her çeşit kağıt origami yapmak için
kullanılabilir, yalnız her model için
her kağıt uygun olmayabilir. Klasik
origami dediğimiz tek parça kağıttan
yapılan hayvan veya eşya figürlerinde
ince ve çabuk yırtılmayan nispeten sert
kağıt kullanılırken, parçalı origamide
daha kalın kağıt kullanılmaktadır.
Origami kelimesinin olarak ilk kullanılışı bildiğimiz kağıt katlama sanatından biraz farklı olsada temelinde yine
katlama vardır. “origami Tsuki” sertifika, tasdikname, ruhsat anlamında
kullanıldı. Bu Japonların eskiden özel
belgeleri değişik biçimlerde katlamalarından kaynaklanmaktadır. Örneğin
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Yine günümüz Japonya’sında görebileceğimiz Noshi güzel bir dekorasyon
malzemesi ve hediye pakedi süslemesi
olarak kullanılmaya devam etmektedir... Yine bu dönemde aristokrat sınıfı
halkın düğün törenlerinde bir çeşit Japon içkisi olan “sake”, kelebek biçiminde katladıkları kağıtlarla süsledikleri
bardaklarda gelin ve damata sunuldu.
Bugün origami hakkındaki bilgilerimizin çoğu Edo Dönemine (1603-1867)
dayanmaktadır. Origaminin ilk yazılı
kaynakları olan Senbaorizuru Orikata
(1000 Turna Katlama) 1797, ve Kan No
Mado 1845 bu dönemde yazılmıştır.
Origami artık sadece Japonların geleneksel sanatları olmaktan çıkmış
dünyanın birçok ülkesinde her yaştan
ve her meslekten insanın uğraştığı bir
hobi, bir çok eğitim kurumunun kullandığı öğrenmeyi öğretme aracı olmuştur. Birçok ülkede origami kulüpleri ve federasyonları açılmıştır.

bir kılıç ustasına verilen diploma taklid edilmemesi için değişik biçimlerde
katlanırdı. origami günümüze gelinceye kadar gelişim evrelerini batı ve
doğuda farklı biçimlerde geçirmiştir.
20.yüzyılda kıtalar arası iletişimin artmasıyla batı ve doğu kanatları birbirini
tanımış ve origami dünyanın hemen
hemen her tarafına yayılmıştır.
Doğuda şüphesiz origamiye en çok
sahip çıkan toplum Japonlar olmuştur. Japonlar şu anda yapılan birçok
temel origami formunu bundan 1200
yıl öncesinde geliştirmişlerdir. Bu
formlar Japonlar için dini değerler taşımaktaydı. Henian Döneminde (7941185) dini törenlerde tapınaklarını
süslemek için origami figürleri kullandılar. Japonya’da günümüze kadar
gelen Japoncada “Senbaorizuru” olarak adlandırılan 1000 Turna katlama
geleneğinin de bu dönemde başladığı
düşünülmektedir. Kağıdın çok değerli
olması nedeniyle samuraylar birbirlerine hediye olarak bir çeşit origami
olan kağıdın çiçek şeklinde katlanmasıyla Noshi süslerini kullanmışlardır.

Hiroşima’da, atom bombasının patlaması sonucunda radyasyon etkileriyle Lösemi hastası olan 11 yaşındaki
Sasaki Sadako isimli bir çocuk varmış.
İyileşmek için inanışa uygun olarak
1000 tane turna kuşu yapmaya karar
vermiş. Fakat küçük vücudunu yiyip
bitiren hastlalık ancak 644 tanesini
bitirebilmesine izin vermiş. Arkadaşları da onun yerine sayıyı tamamlamış
ve cenaze töreninde mezarını turna
kuşlarıyla kaplamışlar. Bu olay o günün Hiroshima’da Dünya çocuk barış
günü olarak kutlanmasına ve onuruna
Sadako‘nun Seatle’da bir heykelinin
yapılmasına vesile olmuş. Bu sebeptendir ki, her sene Ağustos ayının 6’sında
kutlanan barış gününde, dünyaçapında birçok çocuk tarafından yapılan
turna kuşları Hiroshima’ya gönderilir.
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TÜRKİYE’NİN YAZARLARI

KONYA’DA BULUŞTU
FOTOĞRAF: SİNAN ÇINAR

Türkiye yazarlar Birliği’nin 4. Konya şubeler toplantısında Konya’nın Kültür ve sanat
anlamında Türkiye’nin örnek şehirlerinden birisi olduğu dile getirildi.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 4. Şubeler
Buluşması Konya’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Bera Otel’de düzenlenen toplantıya TYB Genel Başkanı
İbrahim Ulvi Yavuz, TYB Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TYB
Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Konya Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Adem Alemdar, Konyalı yazarlar ve Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum,
Kahramanmaraş, Trabzon, Şanlıurfa,
Gaziantep, Kayseri, Sakarya ve İzmir
şubelerinin yöneticileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan TYB Konya
Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu
“Konya, Selçukluya başkentlik etmiş olması sebebiyle de Anadolu medeniyetini
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besleyen ana damarlardandır. Yüzyıllardır
kültür ve sanat hareketlerinin de merkezinde olmuş, çok değerli isimler yetiştirmiş, bir
yandan İstanbul’a göre taşralılığın hakkını
verirken diğer yandan da İstanbul ve tüm

Türkiye’nin edebiyat iklimine yön veren
‘merkez’ şehirlerden olmuştur. Bunda Türkiye Yazarlar Birliği’nin, diğer sivil kültürel
kuruluşların ve tabi yerel yönetimlerin katkısı büyüktür. Şehirlerin öne çıkmasında

SANAT
fiziki gelişmişlik kadar fikri gelişmişlikte önem arz etmektedir. Dolayısıyla
kültür ve sanata yapılan katkı, hem bugüne hem de yarına ulaşacak en güzel
hizmettir” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise bugün gelinen
noktada gönül aynalarının kirlenmemesinin sağlanması gerektiğini
ifade ederek, ‘’Eğer insan insanın
aynasıysa ve baktığında kendini göremiyorsa orada sorun var demektir.
Sağduyuyu, samimiyeti, dava şuurunu
kaybetmeden yola devam etmek gerekiyor. Kaybedilmesini önleme çalışması da yapılacak çalışmalardan en
önemlilerinin başında gelmelidir. Türkiye Yazarlar Birliği’de geçmişten bu
güne bu alanlarda önemli çalışmaları
oldu. İnsanımızın gelişmesine önemli
katkıları oldu ve kültürü hayatımıza
sokmuş oldu. TYB’nin yönlendirmesiyle okumuş olduğumuz kitaplar oldu,
çalışmalarıyla kültür hayatımıza kazandırılan eserler oldu, birçok başarılı
hizmete imza atıldı’’ diye konuştu.
TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi
Yavuz da, 2012 Türkiye Kültür ve
Sanat Yıllığı’nın tanıtımını yaptı.
“Şehirlerdeki fiziki gelişmişlik kadar
fikri gelişmişlikte önemli”
TYB Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu da, şehirlerin öne
çıkmasında fiziki gelişmişlik kadar
fikri gelişmişliğinde önemli olduğuna dikkati çekerek, “Dolayısıyla
kültür ve sanata yapılan katkı hem
bu güne hem de yarına ulaşacak en
güzel hizmettir” dedi.
Konuşmaların ardından TYB Şube
başkanlarının katılımıyla yapılan
toplantıda, “Şubeler Arası İletişim”,
“Türkiye’deki Baskı Grubu Olarak
STK” ve “TYB Kimliği: Dün, Bugün, Yarın” konu başlıkları ele alındı.
Toplantı sonrasında yazarlara, TYB
Konya Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir turu yaptırıldı. Mevlana müzesi, Şehitlik,
Konevî türbesi, Ateşbaz Velî türbesi, Meram köprüsü ve Akyokuş gibi
şehrin turistik yerleri gezdirildi.
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ASLINDA
VAKİT YOK

GÜLSÜM YARTAŞ

Yılın en güzel mevsimi geldi.
Çok sert geçen bir kış mevsiminden sonra, havalar ne zaman
ısınacak? diye sora sora getirdik baharı, daha doğrusu bahar
vakti geldiği için geldi. Ve yine vakti geldiğinde gidecek.

Doğada her şey bizim için yaratılmışken, günlük telaşlarımızın arasında
içinde bulunduğumuz anı yaşamayı
unutuyoruz her zaman. Ya da kıymet
mi bilmiyoruz? Zaman bize çok uzun
geliyor nasılsa diyoruz her seferinde
“vakit var”. Aslında en çok tükettiğimiz, en hızlı biten, ama kıymetini gerçekten bilmediğimiz bir boyut zaman.
Zaman değerli olduğu kadar bir o kadar
da acımasız aslında bizler sabit kalırken,
o içimizden hızla ama süzülerek ve bize
belki de gülerek geçiyor. Ama bize göre
bazen geçmek bilmiyor. Bundan on yıl
önceki halinizi düşünün on yıl sonrası
ne kadar da uzak geliyordu, ama şimdi
içindesiniz ve gün gün , saat saat, saniye
saniye hızla geçmeye de devam ediyor.
Haydi o zaman bu baharı farkında olarak yaşayarak geçirelim. Kuşlar, çiçekler, böcekler, çimler, kelebekler eski
Türk filmlerinde duyduğumuzda genellikle alaycı bir tavırla güldüğümüz
doğa, aslında bir yeniden doğuş, bir
başlangıçtır. Toprak bizim özümüzdür.
Yapmayı istediklerimizi ertelemeden,
daha vakit var diye beklemeden bir an
önce harekete geçme ve kendimizi düşünme zamanı gelmedi mi? Saçlarımızdaki
beyazlara, yüzümüzdeki çizgilere her gün
bir yenisi eklenmeye devam ederken daha
neyi bekliyoruz? Kafamızdaki projeler,
işimiz için hazırladığımız planlar, çocuklarımıza ayırmayı düşündüğümüz zaman
için beklemeye gerek var mı hala?
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OSMANLI DÖNEMİ
AHMET AYTAÇ

DOKUMACILIK
GELENEĞİ

Türk halı ve kilimciliğini doğrudan ilgilendiren yayınlarda genelde Osmanlı dokumacılığı, sanat tarihi,
sanat ve kültürel açıdan makro düzeyde ele alınmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar genellikle yörede
ya da müzede dokumaların teknik, desen, vb. yönlerden incelenmesi temeline dayalı alan çalışmalarıdır.
Oysa Osmanlı döneminde dokumacılık oldukça önemli bir sektördü ve
Avrupa’nın bile bu sektöre yoğun ilgisi
vardı. Ustaların tezgâhı palet ve şövale,
düğümleri fırça gibi kullanarak yanışlarla bezedikleri bu halılar Anadolu ve
çevresi Türk dokuma sanatının çeşitli
dönemlerde yapılmış çok sayıda örneği
bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu ile ekonomik
ilişkileri olan Batı Avrupalı büyük devletlerin bir yandan kapitülasyonları
kendi ülkeleri açısından daha avantajlı
kılmağa çalışırken, öte yandan imparatorluğa zaman zaman gönderdikleri ticari ajanları ve konsolosları yardımıyla
Osmanlı pazarlarında XVIII. yüzyılda
bile fiyat, kalite koşullarını izledikleri
buna göre de ticari faaliyetlerini yönlendirdikleri bilinmektedir.
Dönemin dokumacılık alanındaki çeşitliliği ile dokuma merkezleri, buluntular
dışında, arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca dönemin minyatürlerinden
de giyilen kaftan kumaşlarını, kumaş örtülerini, desenleri bir nebzede olsa görüp yorumlamak mümkün olmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde geniş
ülke topraklarında ilk önceleri gelenekli
olarak ihtiyaçlar, günlük kullanım amacıyla
dokuma üretilmekteydi. Bu durum, dokuma örneklerinin çeşitlenmesini sağlamış
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ve dokuma alanındaki zenginliği de zaman
içerisinde sağlamıştır. Dokuma alanındaki
zenginlik, imparatorluk topraklarının bazı
bölgelerinin yöresel dokumaları ile isim
yapmalarını sağlamıştır.
Osmanlı döneminde dokuma yörelerinde devlet adına görevlendirilen kişilerce
dokuma yaptırılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı döneminde daha pek çok yöre olmakla beraber Bingazi, Mısrata, Konya,
Aydın, Uşak, Dazkırı, Kütahya, Simav,

Filibe, Sofya, Tatarpazarı, Muğla, Menteşe, Gördes, Niyaz, Banaz, Aşıklu, Peyaz,
Sakız, Eğrigöz, Dağardı, Sivas, Demirci,
Denizli, Şam, Saruhan, Serge, Harput,
Çemişgezek, Arabgir, Eğin, Şeyhli, Balıkesir, Kulu, Foça, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kudüs vd. gibi dokuma merkezi olan
eyalet ya da sancaklar önemli dokuma
merkezleridir. Örneğin Ankara ve çevresinde dokunan sof dış pazarlarda da aranan bir dokuma türüydü.

SANAT

Mühimme defterlerindeki kayıtlara göre
yabancı tüccarlar Ankara’ya gelip, Ankara sofu alırlardı. İstanbul, Selanik, Bursa
gibi şehirlerde yalnız Ankara sof’u satan
dükkânların varlığı da bilinmektedir.
Halı, kilim, keçe ve yünlü-ipekli-ketenden mamul kadife, kemha, çatma vd.
dokumalar imparatorluk topraklarında
çok yaygın idi.
Özellikle İstanbul’da çok güçlü bir dokuma sanayisi vardı. Konya’da Selçuklulardan bu yana süregelen gelenekli
dokumacılık hâkim iken, Denizli çarşaf
ve tülbent gibi pamukluları ile eskiden
beri ün yapmıştı. Pamuklu dokumaları üreten Trabzon, yörenin dokumada
isim yapmış şehriydi. Balıkesir’de keçe
ve aba, Alaşehir’in de kırmızı ve ak
alemli bezleri ve tülbentleri meşhurdu.
Tosya yün kuşak ve sofları ve Gürün
şalları ile Diyarbakır, Karaman, Aksaray, Antakya ve Bursa, Bilecik, İstanbul
da ipekli dokumacılık, günümüzde

bile izleri kalacak şekilde gelişmişti.
Hem Bursa’da hem de İstanbul’da üretilen kumaşların en büyük müşterisi saraydı. Yalnız Halep ve Şam’da 1825 senesinde pamuk-ipek karışımı kumaş dokuyan
25.000. tezgâhın varlığı bunun göstergesidir. Sarayın sanatsal gereksinimleri
genellikle görevlendirilmiş Türkmen aşiretleri ve halk arasında isim yapan ustaların seçilerek çalıştırıldıkları, Enderun’a
bağlı Ehli Hiref ocakları tarafından karşılanırdı. Halk sanatkâr ve ustaları ise Ahi
ve Lonca kuruluşları ile düzene sokulmuştu. Ahiliğin hizmet ve sosyal hayat da
kalitenin artırılması konusunda büyük
katkıları olmuştur. Ayrıca mal ve kaliteli
üretimin kontrolü, fiyat tespiti ve esnaf
ahlakının denetimi konusunda da önemli görevler üstlenmişlerdir. Osmanlı’da,
pazaryerlerinde sergilenen malların kalitesi, ustanın becerilerini yansıttığından
ahilik teşkilatının yapılanmasında kalite
kavramı ön plana çıkmış, hammadde ve

ürünler için uyulması gereken standartların oluşması sağlanmıştır. Tüm bu düzenlemeler yapılırken dini ölçülere riayet
edilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti
kumaş, kaliçe, kilim vb. dokumaların kalite, dayanıklılık, renklerinin solmaz olması ve kumaş toplarının belli bir arşında
yapılması için birtakım usul ve kurallar
koymuştur. Bunların iyi ve sağlam ve
tam top olmasından esnaf şeyh ve kethüdaları yani esnaf heyetleri sorumluydu.
Ülkedeki dokuma ve kumaş tezgâhları
her zaman kontrole tabi idi. Her kime ait
olursa olsun ülke dışına çıkacak eşya için
mutlaka hükümetin müsaadesi lâzımdı.
Bütün eşya hükümetçe tayin edilen narh
üzerinden satılırdı. Yabancı memleketlere gönderilecek kumaşların sağlam, renkleri sabit ve ölçüye uygun olup olmadığı
iyice incelenir, miri damgasıyla damgalanır ve bu suretle bunların memleket dışındaki rağbetlerinin muhafazasına titizce itina gösterilirdi. Dokumacılığın
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geliştirilmesi, standartların ve kalitenin
yükseltilmesi için de devlet tarafından
bir takım tedbirler de alınmıştır. Dokumaların desenlerine dahi müdahale
edilmiş, üretimde mümkün olduğunca
kalite ve estetiğin yakalanması için çaba
sarf edilmiştir. Sipariş usulü ile yaptırılan
dokumalar da örnek numunelere göre
yaptırılmıştır. Askeri ihtiyaç için yaptırılan dokumalarda malzeme seçimine
bile dikkat edilmiş, ülkedeki dokuma
üretiminde modaya uygun üretim desteklenmiş, boyahanelerdeki kötü, kalitesiz boyamalar yasaklanmış ve dokunan
halıların kalitesinin düşürülmemesiyle
alakalı emirler yayınlanmıştır. Sanayi ve
Rüştiye mekteplerinde hatta darülacezede halıcılık dersleri okutulmuştur. Üreticinin genelini ilgilendiren kimi gümrük
vergilerinin kaldırılması gibi bir dizi kolaylıklarda devlet tarafından sağlanmıştır.
Devletin dokumacı ustalarını bir takım
ödüllerle, madalyalarla zaman zaman
taltif etmiş, hatta zor duruma düşen
dokuma ustalarına yardımcı olmak
maksadıyla kimi tedbirler de almıştır.
Hatta Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Konya Valisi eliyle ve sarayın oluru ile Konya’da bir halı sergisi
tertip edilmiştir.
İplik bükme ve boyamanın da bir sektör
olarak önemli bir yeri vardı. Tokat, Musul, Bosna, Belgrad, İstanbul, Konya,
Halep, Köstendil, Amasya, Kastamonu,
Şam, Erzurum, Edirne, Kars, Kıbrıs,
Trabzon, Ankara, Selanik, Diyarbakır
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ve çevresi, Bitlis, Karaman, Adana, Kütahya, Amasya, Çorum, Kırşehir, Aydın,
Kerkük, Kocaeli, Rodos, Sakız, Midilli,
Ayıntab, Maraş, Niğde, Antalya, Urfa,
Bursa vd. gibi pek çok şehirde boyahaneler vardı.
Osmanlı Devleti’nde kalite ile alakalı
ilk yasa düzenlemeleri, Fatih devrinde çıkarılan ve II. Bâyezid döneminde genel çerçevesi belirlenen “İhtisab
Kanunnâmeleri”dir. Kalitenin korunması hususunda, esnafın çok duyarlı
olduğu çeşitli arşiv belgelerinden de
anlaşılmaktadır.
Osmanlı’da el dokumacılığının devlet tarafından işletilen fabrikalarda ve
halk içerisinde esnaf teşkilatlarınca ya
da kişisel müteşebbis anlayışı ile geleneksel anlamda üretim biçiminde
yapıldığı hatta özel müteşebbisin de
fabrika kurmasına izin verildiği, teşvik
edildiği bilinmektedir. Devlet genellikle ordunun ihtiyaçları ya da saray ve
cami gibi kutsal mekânların tefrişatı
için şilte, alaca, aba, çitari, potur, çuval,
yelken bezi, aba, harar, kilim, kaliçe
üreten sivil ve askeri atölyeler, fabrikalar kurmuş ve dokumacılığın olduğu
yerlerde sipariş usulü dokutturmuştur.
Askeri kilimhaneler işletmiş, buralarda
ki tezgâhların zaman zaman tamir ve
bakımını dahi üstlenmiştir. Devlet ve
özel müteşebbis eliyle işletilen dokuma fabrikaları önemliydi. Devlet aracılığı ile 1840-1860 yıllarını kapsayan
dönemde yeni fabrikalar kurulmasına,

mevcut olanların genişletilmesi yoluna
gidilmiştir. Son dönemlerde kurulan
işletmelerde yeterli verimlilik düzeyinin sağlanamaması ve rekabet gücü
kazandırılamaması üzerine 1860-1876
yılları arasında esnafın güçlendirilmesi
ve şirketler biçiminde birleştirilmesi
gibi girişimler söz konusu olmuş ancak
sonuç alınamamıştır.
Devamlı değişen, yenilenen dünyada,
milletler çağın gereği olarak bilgi toplumu olma hedeflerine uygun tarzda
gelişme çabasını, kendi öz değerleriyle
gerçekleştirme çabasındadırlar. Hızlı
gelişime ayak uydurabilmek için, kültürel ve sanatsal alt yapıdan da mutlaka yararlanmak gerekmektedir. Bu alt
yapı ise tarihsel süreç içerisinde üretilmiş olan sanat eserlerini klasik, alışılagelmiş form, şekil ve boyutsal açıdan
incelemeden ziyade her yönü ile döneminin kültürü, hayat şartları ile birlikte
incelemeyle mümkün olabilecektir.
Bir milletin büyüklüğü, siyasi sınırlarıyla birlikte ve onun da üstünde, kültür varlıkları, zenginlikleri, milli birlik
ve bütünlüğü ile ölçülür. Kendi milli
varlığına ve öz kültürüne sahip çıkamayan milletler yaşayamazlar.
Türklerin dünya konjektöründe edindikleri yer dolayısıyla sürekli siyasi yıpratılma
çabasıyla karşı karşıya kalmış bir millet
olarak, kültürüne, halı-kilim gibi maddi
kültür ürünlerine ve tarihi arşiv belgelerine özenle sahip çıkması gerekmektedir.

ADVERTORIAL
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PSİKİYATR İDEOLOG
RADOVAN KARACİÇ
CEMİLE TEKİN HALİLOVİÇ

Dünyamız bugünkünden çok daha fazla sayıda insanı doyurabilir; ama bu, onların hepsine özgür ve onurlu bir yaşam sağlayabileceği anlamına gelmez. İnsanın
ruh sağlığı için gerekli çevrenin, karnını doyurabileceği ürünü yetiştirmek için
gerekli tarladan çok daha geniş olması zorunludur.

BM’in raporlarına göre belli bir stratejiyi
(etnik temizlik) takip eden ve BosnaHersek’te yaşayan vahşeti gerçekleştirmeye ellerinde yeterli silahları olan Sırplardı
ve defalarca kararlaştırılan ateşkesleri bozanlar da yine onlardı.
Sırp liderler her türlü aracı kullanarak kana susamış taraftarlarını tahrik ettiler ve bu kelimenin tam anlamıyla terörizm olarak tanımlanabilir. Amaçları bağımsız
ve egemen bir Bosna-Hersek’i, Sırpların sadece ünite
devleti oluşturan üç halktan biri olacağı, parlamento ve
halkın çoğunluğunun vereceği kararlara uymak zorunda kalacakları devleti sabote etmekti.
Karadziç bir psikiyatrdır. Bosna-Hersek’te sürdürülen
etnik temizlik Sırpların “psikiyatrik” siyasi liderleri ve
psikiyatri biliminin verileriyle planlanmış ve yürütülmüştür. Citizens Commission on Human Rights’ın
yayımladığı bildiri, bu etnik temizlik programının,
1930’ların ırkı hijyen programına benzediğini ve bunun
Almanya’da bir üstün ırk yaratmak amacıyla yine bir psikiyatrisi tarafından uygulamaya koyulduğunu yazar.
1905’te Alman psikiyatrisi Ernst Rudin (Nazi ideologu ve Nazilerin “ırki hijyen” programının kurucusudur. Almanya’daki en şeytani
adamlardan biri olarak nitelenmiştir) “Alman Irki Hijyen Derneği”ni
kurmuş ve “ırki temizlik” amacını gerçekleştirmek üzere yola koyulmuştur. 1916’da bu psikiyatrisi “psikiyatrik genetik adıyla bir bilim”in
temellerini atarak, misyonu hakkındaki şüphecileri, “uygunsuzların
yok edilmesi ve “uygunlar”ın yetiştirilerek bir üstün ırk yaratılması konusunda ikna etmeye çalıştı. Rudin, psikiyatrinin ırki temizlikte başrol oynaması
gerektiğini iddia etmiş ve “genetik olarak ‘eksik’ insanların ‘konuşmalarına
ve propaganda’ yapmalarına izin verilmemelidir” demiştir.
1933’te Rudin genetik psikiyatri üzerine bulgularını uygulama
imkanı bulmuş; çıkartılan Nazi kısırlaştırma kanunları, 370.000
“uygunsuz Alman” kısırlaştırılmasına ve yüzlerce Alman psikiyatrisinin soykırımı suçu işlemesine zemin hazırlamıştır.
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Gerçekte Nazi’leri soykırımcılara çeviren şey psikiyatridir.
50 yıl sonra 1980’lerin başlarında Sırp
psikiyatrisi Yovan Raşkoviç kendi etnik temizlik programını Sırp halkına
açıklamıştır. Ernest Rudin’in üstün ırk
ideolojisi gibi Raşkoviç ‘in üstün Sırp
ideolojisi de kitle mitingleri ve medya kanalıyla propaganda edilmiştir.
Ne gariptir ki Raşkoviç, Rudin’in II.
Dünya Savaşı’nda Ustaşalar tarafından
Sırplara uygulanan ırki hijyen programını benimsiyordu. O konuşmalarında Sırpların, Hırvatlara ve Müslümanlara neden soykırım uygulamaları
gerektiğini anlatırken, Rudin’in psikiyatrik teorilerini temel olarak alıyordu.
Rudin’in, bir psikiyatrik vaka olan
Adolf Hitler’in siyasi gücünü kullanarak
1900’lerin ilk yarısında üstün ırk kampanyasını başlatması gibi, Raşkoviç’te
1980’lerde kendi siyasi dostu Dobrica
Çosiç’i kullanarak Büyük Sırbistan kampanyasını başlattı. 1990’da Raşkoviç
Hırvatistan’da SDS’i kurdu, aynı sene
Hırvatistan’da onun partisinin üyelerince
çatışmalar başlatıldı. SDS’in ilk liderlerinin aynı zamanda Raşkoviç’in psikiyatrik hastaları olduğu tespit edilmiştir. Bu
hastalardan bir tanesi Milan Martiç’dir.
Krayina Sırp Cumhuriyeti’nin İçişleri
Bakanlığını yapmış ve son dönemde de
başkanı olmuştur.
Hırvatistan’daki başarılı etnik temizlik
uygulamalardan sonra psikiyatr Raşkoviç kendi psikiyatrik soykırım kampanyasını Saraybosna’da devam ettirmek için oraya gitmiştir.
1991’de bir başka psikiyatr Radovan Karaciç Bosna-Hersek’te kurulan SDS Partisinin lideri olarak Raşkoviç tarafından
atanmıştır. Bu siyasal atamanın tesadüfi olduğunu iddia etmek, Karaciç’in Sırbistan
Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç’le
25 yıllık dostluğu olduğu ve Miloşeviç’in

Karaciç tarafından uzun süreli depresyon
tedavisi gören bir psikiyatrik hasta olduğu
dikkate alındığında, imkansızdır.
Karaciç, Yovan Raşkoviç’in adamı ve seçilmiş bir psikiyatri şakirdi olup BosnaHersek’te “etnik temizlik Programı”nı
uygulamak üzere özellikle atanmıştır
ve bu psikiyatrik soykırım hedefini gerçekleştirme çabalarına, psikiyatr Yovan
Raşkoviç’in Mayıs 1992’de ölümünden
sonra da devam etmiştir.

Gerçekte Raşkoviç’in selefi
Ernest Rudin’de görüldüğü
gibi, Büyük Sırbistan’ı kurmak üzere Müslüman halka uygulanan Soykırım’ın
“orkestrasyonu”nu psikiyatri sağlamıştır.
Peki, 60 yaşlarındaki bu Radovan Karaciç kimdir? Onun hayat hikayesi
hakkında bir şeyler bilinirse bulmaca da çözülmüş demektir. 19 Haziran
1945’de Karadağ Petinci’de doğan
Karaciç, 1960 yılında Tıp öğrenimi
görmek üzere Saraybosna’ya gider. Psikiyatr olarak Saraybosna’da başarısızdır. Saraybosna Koşevo Hastanesi’nde
meslektaşları onun her zaman kıyıda
kaldığını hatırlıyorlar. Daha sonra Saraybosna kasabasına gidip orada bir
muayenehanede görev devam eder. Elbetteki bu onun kötü bir ruh doktoru
olduğu anlamına gelmez. Neden derseniz, çünkü Bosnalı aydınlar kibirli-

dir, çevrelerine sahip oldukları manevi
üstünlükten dolayı yanlarına yaklaşılamaz hissi verirler. Bu yüzden eski meslektaşları, Karaciç’in yetersiz olduğunu
söylediklerinde dikkatli olmak gerekir,
soy sop yüzünden de dışlanmış olabilir. Fakat gerçek olan Karaciç’in herhangi bir zamanda Müslümanlara karşı
derin nefret duyguları geliştirdiğidir.
Bu hastalıklı ve yalnız adam o zamanlar
Saraybosna’nın kaffelerinde “nevrozlu dudaklarının arasındaki sigara”sını tüttürürken, bir yandan da umutsuz bir şekilde,
şehrin aydınların arasına girebilmeye,
Müslümanlar tarafından oluşturulan
edebiyat çevrelerine katılabilmeye çabalar. Aradan yıllar geçtikten sonra verdiği
emirlerle, kendisini bu derece derin yaralayan Saraybosna’yı, Bosna-Hersek’in
tamamını bombalattıran bu adamın tavrı, intikam hissiyle yürütülebilecek bir
strateji ile açıklanabilir ancak.
Karaciç, ta başından beri biliyordu ki, batılı devlet adamlarının şiddet kullanarak
sınırların değişmesinin tanınmayacağına
dair verdikleri garantiler ikiyüzlülük ve
yalancılıktan başka bir şey değildir. BM
ve AT’nun bütün davranışları, tek bir
amaca hizmet eder: Çok konuşmak ama
gerçekte hiçbir şey yapmamak. Karaciç
yine çok iyi biliyordu ki, yüz binleri aşan
Müslüman ölüsü batılı başkentlerde bir
dakikalık düşünmeye bile değmez, eğer
söz konusu olan Avrupa’dan Müslümanları kovup atmak ise.
İşte orman kanunu, gökyüzü kadar
eski ve o kadar da gerçekçidir. Ve ona
uyan kurt zenginleşir, uymayan kurt
ise ölmelidir. Ağaç gövdesini saran
sürüngenler gibi kanun ileri geri gider
gelir. Çünkü sürünün gücü kurttur ve
kurdun gücü sürüdür…
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ŞEMS’İN KONYA’YA
GELECEĞİNİN MEVLÂNA’YA
MALUM OLMASI
MELÂHAT KIYAK ÜRKMEZ
ARAŞTIRMACI - YAZAR

Şems-i Tebrizî arar destine almış meş‘al
Gice-gündüz dolaşır pîr-i felek dünyayı
Dîde-i encûm ile ta’be-kıyamet arası
Ne bulur bir daha Şems, ne de Mevlâna’yı
Ferit Kam

Hz. Mevlâna’nın, Şems-i Tebrizî’yi görür görmez ona kendini kaybedercesine bağlanmanın asıl nedenleri arasında, onun mertebesini, kendisini tanımadan çok çok önce mânâ âleminde görmüş olmasıdır. Eflaki şöyle anlatır, “Hz.Mevlâna buyurdu ki, ‘Bir gün bana
meleküt âleminin yolları açıldı; İlâhi bir temaşa zevki ile Miraç etmek
nasip oldu; dördüncü kat göğe kadar çıktım, ama o feleğin yüzünü kararmış gördüm. Beytü’l-Mâmur denilen sarayın sâkinlerinden bunun
sebebini sordum. O makamın kutsal sakinleri, ‘Bizim güneşimiz fakirler
sultanı Şems-i Tebrizi’yi ziyarete gittiği için karanlıkta kaldık’ dediler.
Ben o kutsal yerleri dolaşıp tekrar dördüncü kat göklere geldiğim zaman
büyük güneşin eskisi gibi kendi merkezinde nur ve ışık saçtığını gördüm.”
İki Allah âşığı olan Şems ile Mevlâna biri birini tamamlayan, biri
birinden renk ve ışık alan iki irfan hazinesidir. Her ikisi de aşk ve
hakikatle dolu; madde ve mânâ âleminin sırlarına ermiş üstün
vasıflı birer velîdir. Şems-i Tebrizî’nin Konya’ya gelmeden önce
Mevlâna’nın babası Sultanü’l-Ulemâ ebedi âleme göçmüş, müridleri Hz. Mevlâna’yı genç yaşına rağmen babasının yerine oturtmuşlar, onu zamanın âlimi, şeyh, Pîr olarak tanımışlardı. Diğer taraftan
Sultanü’l-Ulemâ Belh şehrinde iken Tirmizli Seyyid Burhaneddin
de Belh’de bulunuyordu ve Sultanü’l-Ulemâ’nın halifelerindendi.
Seyyid Burhaneddin Mevlâna’yı çok seviyordu ve eğitimini üzerine almıştı. Tirmizli Seyyid Burhaneddin şeyhini ziyaret etmek için
Konya’ya gelmişti. Şeyhinin vefat ettiğini öğrenince çok üzülmüştü.
Hz.Mevlâna ise eski hocası ve baba dostunu görünce çok sevinmişti.
Sultan Veled, İbtida-Nâme’de Seyyid Burhaneddin’in eski talebisi
Mevlâna’yı imtihandan geçirdikten sonra şöyle dediğini nakleder;
“Bilgide eşin yok. Üstün ve seçkin bir kişisin. Fakat baban hâl sahibi
idi. Sen de sözü(kâl) bırak da onun haline sahip olmaya bak!’
Seyyid Burhaneddin Mevlâna’nın eğitimine devam etti, kırk gün bir
odaya kapatıp, halvet yaptırdı. Bilgisini daha da kuvvetlendirmesi
için Halep ve Şam’a gitmesini tavsiye etti. Mevlâna gidince, kendisi de Kayseri’ye döndü. Hz. Mevlâna, Halep’in meşhur medresesi
Halâviyye’de, Şam’ın Makdisiyye Medrese’sinde eğitimini sürdürdü. Muhyiddin-i Arabî hazretleri de oradaydı.
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O yıllarda Moğol istilasından kaçan bilginlerin ve sufîlerin çoğu Şam’a gelmişlerdi. Eşsiz velilerin toplandığı Şam şehri,
Hz.Mevlâna’nın bilgi alışverişinde, soru cevap derinleşmesinde çok yararlı oldu. Rabb-i
Te‘alâ sanki Mevlâna’nın iyi yetişmesi için
her şeyi hazırlamıştı. Mevlâna tahsil hayatının zirvesine çıkmıştı. Dönüşte Kayseri’ye
uğrayarak Seyyid Burhaneddin’le
birlikte Konya’ya döndüler.
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Şeyhinin içinde müridini tam anlamıyla yetiştirmenin huzuru, bir mürşidin iç
rahatlığı vardı. Vazifesini tamamlamıştı.
Artık Kayseri’ye gitmek istiyordu. Ancak
Hz. Mevlâna gitmesine razı olmuyordu.
Seyyid Burhaneddin bir gün gizlice yola
çıktı. Ama yolda attan düşüp ayağını incitti. Konya’ya geri döndü ve Mevlâna’ya,
neden yolunu engellediğini, gitmesine
izin vermediğini sordu. Mevlâna da “Neden
bizi bırakıp gitmek istiyorsun?” dedi. Seyyid
Burhaneddin, “Konya’ya güçlü bir din aslanı
(Şems’i kasdediyor) yöneldi. Ben de bir din aslanım. Aynı şehirde iki aslan bir arada olamaz.
Biz, birbirimizle geçinemeyiz. Ben bu yüzden
gitmek istiyorum” deyince, Hz. Mevlâna, ellerini öptükten sonra onu birkaç tane müridiyle birlikte Kayseri’ye gönderdi.
Şems-i Tebrizî Konya’ya gelmeden önce
Hz. Mevlâna’nın halvet âleminde gördüğü bir dervişi Şems’e nasıl gönderdiğini,
Sultan Veled şöyle anlatır: “Bir gün babam
hazretlerine halvetinden sıyrılıp çıkmak vâki
olmuş ve birkaç saat o istiğrak içinde kalmış.
Hayret âleminden kendine geldikten sonra,
niyaz yoluyla ondan bu halini sordum. Babam, ‘Bahaeddin, Bağdat’da birçok riyazet ve
mücahede ile meşgul olan zayıf bedenli, ince
boyunlu ve sarı yüzlü bir şahıs gördüm. Ağlayıp sızlıyordu. Onun büyük bir dert sahibi
olduğunu anladım. Öyle bir dereceye gelmişti
ki, Dicle Nehri üzerine seccade serip namaz kılıyordu. Bütün bu Tanrı’ya olan yakınlığına ve
kudretine rağmen, Tanrı’dan, ‘Ey Tanrım! Ey
sultanım! Bana bu hâlimden ve hayretimden
daha iyi bir hâl ve hayret ver; çünkü bunların

bana hiçbir faydası yoktur’ diye ricada bulunuyordu. Ben de hemen o anda onun kulağına: ‘Bizim Mevlâna Şemseddin’imiz Şam’da
kalabalıkların etrafını dolaşıyor ve seyrediyor.
Şimdi oraya git de o aşk padişahı seni bu halde
görsün ve senin bu sızlanmana gülsün de istediğine kavuşasın ve aradığın hal, bir anda senin içinde peyda olsun’ dedim. O, gönlü yaralı
derviş, benim nasihatimi kabul edip hemen
yola koyuldu. Şam’da Mevlâna Şemseddin
Hazretlerine ulaştığı vakit, o zayıf dervişin
şekli ve kıyafeti Şems’in gözüne hoş göründü
ve derhal gülümsedi. Hemen o anda dervişin
içinde gayp âleminden bir nur ve heyecan baş
gösterip dönmeye başladı; yüksek menzillere
kavuştu ve ancak olgun âriflerin himmetlerinin ve arzularının amacı olan bir olgunluğa
ulaştı.” (Eflâkî, 2001: 228,229)
Hz. Mevlâna’nın Şems-i Tebrizî’yi gayb
âleminde bir başka sefer görmesi şöyle
olmuştur; “Bir gün Mevlâna gayb âleminde,
apaçık olarak yüce bir padişah gördü. Dört bin
müridi vardı; hepsi de bilgindi, ermişti, seçilmişti. Binlerce yalvarışla, özlemle, edeple dileğini istiyor, ‘Ya Rabbi!’ diye sesleniyordu. Gizli, âşikâr,
bütün varlık da bu sözde ona eş olmuştu. Böyle
bir mertebeye sahipken Cenâb-ı Hak, istiğna
göstermekte bir tek cevap bile vermemekteydi.”

Mevlâna Şemseddin istiğrak âleminden kendine gelinceye kadar Mevlâna geçip gitmişti.”
(Eflâkî, 2001: 192-193) Bu bir anlık görüşme tarihinden takriben sekiz sene sonra Şems-i Tebrizî Konya’ya gelmiştir.
Anlaşılan odur ki, iki Hakk âşığı her ne
kadar mânâ âleminde görüşüyorlarsa da,
maddî âlemde de görüşmek istediler ve
iki okyanusun birleşmesi gerçekleşti. Bu
vuslatta bilinenlerin haricinde, bilinmeyen nice hikmetler vardır bilemiyoruz…
Hz.Mevlâna; “Eğer babam Bahaeddin Veled
Mevlâna, birkaç sene daha yaşasaydı, ben yine
Şems-i Tebrizî gibi bir adama muhtaç olacaktım; çünkü her peygamber bir Ebû Bekir’siz ve
İsa’da Havarisiz olmaz’ diyordu.
Şems ise Mevlâna ile olan dostluğunu şu sözlerle tarif ediyordu: ‘Resulullah rüyamda bana
bir hırka verdi. Bu hırka birkaç kere giydikten
sonra eskiyen sonra çıkarıp bir kenara atılan
bir hırka değil. Bu hırka, dostluk hırkasıdır ve
bu dostluk sizin anlayışınıza uymaz. Çünkü bu
dostluğun ne dünü vardır ne bu günü, ne de yarını. Aşkın dün, bugün ve yarınla ne işi olur ki!”
(Dilaver, 2006: 59-60)
Kaynakça
Eflâkî, Ahmet; Âriflerin Menkıbeleri, 2 C., (Çev.:
Tahsin Yazıcı), MEB Yayınları, İstanbul, 2001.
Dilaver, Faruk; Sır Bahçesi, Emre Bilişim ve Yayıncılık, Ankara, 2006.
Sipehsâlar Mecdüddin Feridun; Risale-i Sipehsâlâr,
Konya Valiliği İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü, Konya, 2005.
Sultan Veled, İbtidâ-Nâme, (Çev.: Abdülbâki Gölpınarlı), Altunarı Ofset, Konya, 2001.

Şems-i Tebrizî’nin Konya’ya gelmeden
önce Mevlâna ile madde âleminde ilk kez
Suriye’de karşılaştığı zannedilmektedir.
Ancak bu karşılaşma gerçekten yaşanmış
mıdır, yoksa bir rivayetten mi ibarettir?
Belgelere dayanan kesin bir kaynak yoktur.
“Bir gün Mevlâna, Şam’da halkın arasında
Mevlâna Şemseddin’in mübarek elini yakaladı ve ona: ‘Dünya’nın sarrafı beni anla.’ dedi.
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TÜRK

POLİS
TEŞKİLATI

167 YAŞINDA…
Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis
vicdanı olmayanların karşısındadır…
Mustafa Kemal ATATÜRK

Emniyet Teşkilatı yasalardan aldığı gücü, milletimizden aldığı destek ile birleştirerek, huzur ve güven ortamını temin etmeyi amaçlamaktadır. Polislik sadece bir
meslek değil aynı zamanda iletişim sanatıdır. Türk Polis
Teşkilatı’nın kuruluşunun 167. yıldönümü nedeniyle tüm
yurtta olduğu gibi Konyamızda da kutlandı.
Konya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal konuşmasında;
“Kurulduğu günden bu güne kadar vatandaşımızın can ve
mal güvenliğine, insan temel hak ve özgürlüklerine yönelen her türlü tehdidi canı pahasına bertaraf etmiş teşkilatımızın, bundan sonrada gayretlerinin ve fedakârlığının
devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde, görevini en iyi şekilde yapma kararlılığını göstermektedir. Ancak, her alanda
sürekli değişim ve gelişim olduğundan suç ve suçlu profilide,
günden güne farklılıklar göstermektedir. Bu suç örgütleriyle
mücadelede başarılı olabilmenin en önemli şartı;
• Eğitimli ve Donanımlı personel ile
• Toplum desteğini almış bir polis teşkilatı haline gelmekle sağlanır.
Bu şekildeki bir polis teşkilatını sağlamak ve devamlı dinamik tutmak için, toplum desteğini sağlamak mecburiyetindedir. Güvenlik güçlerinin olaylara profesyonel
yaklaşımları ile eğitim düzeylerinin doğru orantılı olduğu
bilinmektedir. Bu bilinç ile personelimizin istek ve kabiliyeti dikkate alınarak istihdam politikaları oluşturulmakta,
hem kişisel hem de mesleki gelişimini sağlayacak hizmet
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“En önemli amacımız;
Her türlü suçu oluşmadan ve halkımıza
zarar vermeden önlemektir.”

içi eğitim, kurs, seminer, konferans ve
kişisel gelişim faaliyetleri ile desteklenmektedir. Sürekli zinde, etkin ve verimli
bir teşkilat olabilmek için; personelin
eğitim seviyesinin artırılmasına paralel
olarak, araç gereç bakımından yeterli olması, kişilerarası ve kurumsal iletişimin
de üst seviyede bulunması şarttır.
Bu şuur ile hareket eden Konya polisi bugün;
• Kendi ayakları üzerinde duran,
• Gerektiğinde inisiyatif kullanan,
Sorun çözmede başarılı bir ekip haline
gelmiştir. Ülkemizin ekonomik düzenini tehdit eden yolsuzluk başta olmak
üzere kaçakçılık ve organize suçlarla
mücadele etkin bir şekilde sürdürülecektir. Toplumun rahatsızlık duyduğu,
korku ve endişeye sebep olan suçların
başında günlük hayatta karşı karşıya

kalınan sokak suçları gelmektedir. Bu
suçlarla etkin mücadele edilmesi devlet otoritesinin etkinliğinin artırılmasında da büyük önem taşımaktadır. Bu
kapsamda sokak suçlarının önlenmesi
amacıyla başlatılan “Polisin Asayiş
Suçları ile Mücadele Stratejisinin
Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
Projesi” uygulaması çerçevesinde;
Öncelikle halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde işlenen başta gasp, kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık, oto
hırsızlığı, otodan hırsızlık ve benzeri
suçlara anında el koymak ve failleri
özellikle suçüstü halinde yakalamak
üzere belirli alanlarda, sivil olarak çalışan yeterli sayıda “GÜVEN TİMLERİ” görevlendirilmiştir.
En önemli amacımız; Her türlü suçu
oluşmadan ve halkımıza zarar vermeden önlemektir.
• Bu birimlerimizin dışında motorize
görev yapmak üzere oluşturulan “YUNUS VE ASAYİŞ EKİPLERİ” nin
Güven Timleri ile koordineli bir şekilde
çalışmaları artırılarak sürdürülecektir.
• Suç önleme faaliyetlerinde vatandaşların polisiye hizmetleri vatandaşın ayağına götürme ve suça yönelik

problemleri halkımızla birlikte çözmek
amacıyla başlatılmış olan “Toplum
Destekli Polislik” uygulaması il merkezimizin yanında büyük ilçelerimizde
de uygulamaya konulmuş, olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır.
• Cadde ve sokakların daha güvenli
olması için başlatılan Kent Güvenlik
Sistemi olarak da bilinen MOBESE
projesi ilimiz ülke genelinde bu sistemi kuran ve bundan en iyi istifade
eden şehirlerin başında gelmektedir.
Sizlerin, Emniyet Teşkilatına ve Konya
polisine güveni devam ettiği sürece,
ilimizdeki huzur ve güven ortamı artarak devam edecektir. Bizim amacımız;
halkımızın beklenti, istek ve taleplerini
görev, yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde yerine getirmektir.” dedi.
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AKKANAT SELÇUK’A
KATKILARINI SÜRDÜRECEK
“SELÇUK’UN GELİŞMESİ BİZİ ÇOK MEMNUN EDİYOR”
Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akkanat, Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hakkı Gökbel’i makamında ziyaret
etti. Rektör Prof. Dr. Gökbel’e iyi dileklerini
bildiren Ali Akkanat, Selçuk Üniversitesi’nin
büyümesine ve gelişmesine olan katkılarının
devam edeceğini bildirdi.Ziyarete Akkanat
Holding Müdürü Cahit Dursun, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Çelik ve Eski Dekan Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş de katıldı.
Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel, “Değerli iş
adamı Ali Akkanat’ın ziyaretinden çok memnun oldum. Kendisi Konya’ya ve Beyşehir’e
yaptığı önemli katkılarla biliniyor. Görevimden
önce olan dostluğumuz bundan sonra da devam
edecektir. Katkılarından ve ziyaretinden dolayı
kendisine çok teşekkür ederim.” dedi.

Akkanat: “Selçuk’un Gelişmesi Bizi Çok Memnun Ediyor”

Rektör Prof. Dr. Gökbel’e iyi dileklerini ileten Ali Akkanat, “Yeni görevinden dolayı kendisini tebrik ederim. Bugünleri görmek beni ziyadesiyle
memnun etti. Selçuk Üniversitesi’nin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini
görmek bizleri çok memnun ediyor. Selçuk Üniversitesi Konya’nın da büyümesine önemli katkılarda bulundu. Bu süreçte biz de elimizden geleni yapacağız. 2015’te tamamlayacağımız yeni binalarımızla Selçuk Üniversitesi için
katkılarımızı sürdüreceğiz.” dedi.
Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Gökbel, Ali Akkanat’a Selçuklu desenlerin bulunduğu çini tablo ve Selçuk Üniversitesi’nin köstekli saatini hediye etti. Ali Akkanat da Rektör Prof. Dr. Gökbel’ e güzel kararlara imza
atması temennisinde bulunarak gümüş dolma kalem takımı armağan etti.
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TEXAS-SELÇUK İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASI YOLDA
ABD’Lİ HEYET’TEN REKTÖR GÖKBEL’E DOSTLUK ROZETİ

Türk Sanatçılar Çaldı,
ABD’liler Söyledi
ABD’deki Texas Üniversitesi Tyler
Junior College’den gelen, aralarında
öğretim üyeleri ve öğrencilerin de
bulunduğu 35 kişilik heyet, Selçuk
Üniversitesi’ne kültürel ziyarette bulundu. Azerbaycanlı Prof. Dr. Manoucher Khosrowshahi’nin başkanlığındaki heyet, Dilek Sabancı Devlet
Konservatuarı’nı ziyaret sırasında
üniversiteli sanatçıların çaldığı ‘Ayrılık’ şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti.
Heyet üyeleri, Rektör Prof. Dr. Hakkı
Gökbel’e Türk-Amerikan dostluğunu
simgeleyen rozet taktı. Texas Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi arasında
akademik işbirliği ve ortak araştırma
projeleri yapılması konusunda görüş
birliğine varıldı.
Rektöre dostluk rozeti
Türkiye’deki çeşitli üniversiteler ile

tarihi ve kültürel alanlarda incelemelerde bulunan ABD’li heyet, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü’ne de ziyaret gerçekleştirdi. Heyet üyeleri, Üniversitenin Sosyal Tesisleri’ndeki öğle yemeğinin ardından Türk-Amerikan dostluğunu
simgelemek amacıyla Rektör Prof.
Dr. Hakkı Gökbel’in yakasına Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri
bayraklarının bulunduğu rozet taktı.
Rektör Prof. Dr. Gökbel de misafirlerine Türk motifleri işlemeli çini tabak
hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Heyet Başkanı Prof.
Dr. Manoucher Khosrowshahi, Prof. Dr.
Gökbel’i ABD’ye davet etti. Yemeğin
ardından heyet üyeleri Rektör Gökbel’i

lunduğu ABD’li heyet, Erasmus Evi’ni
ziyaret etti. Yabancı uyruklu öğrencilerin kaldıkları odaları gezerek yurt binası
hakkında bilgi alan ABD’liler, buradaki
öğrencilerle de sohbet etti.
“İşbirliğine hazırız”
Heyet Başkanı Prof. Dr. Manoucher
Khosrowshahi, Texas Üniversitesi ile
Selçuk Üniversitesi arasında akademik
işbirliği ve ortak araştırma projeleri
yapılması konusunda görüş birliğine
varıldığını, her iki üniversitenin de bu
konuda istekli olduğunu belirtti. Prof.
Dr. Khosrowshahi, “Selçuk Üniversitesi
gerek tarihi kimliği gerekse bilimsel ve kültürel altyapısı ile Dünya’nın sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Böylesine
gelişmiş bir üniversite ile işbirliği anlaşması
yapmaktan büyük onur duyacağız.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel ise,
Selçuk Üniversitesi’nin Dünya üniversiteleri ile etkileşimine önem verdiklerini, bu konuda Texas Üniversitesi ile her türlü işbirliği anlaşmasına
hazır olduklarını söyledi.

alkışlarla uğurladı. Heyete kampus gezisinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa
Özcan eşlik etti. Aralarında öğretim
üyeleri, dekanlar ve öğrencilerin de bu-
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE
İDDİALI GİRİYOR
“Gönülden Eğitim” veren Mevlana Üniversitesi, yeni dönemde de aday
öğrencilere fırsatlar sunmaya devam ediyor.
2010-2011 eğitim- öğretim döneminde ilk öğrencilerini
alan ve eğitim-öğretim hayatına atılan Mevlana Üniversitesi kısa sürede büyük ilerlemeler kaydetti. Türkiye’nin 42.
vakıf üniversitesi olarak Konya’da açılan Mevlana Üniversitesi, eğitim hayatına Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri
ile başlamıştı. Geçen kısa süre içerisinde yeni bölümler
açan, kontenjanlarını artıran, dört yıllık Sağlık Hizmetleri
Yüksek Okuluna ve Tıp Fakültesine öğrenci alan Mevlana
Üniversitesi bir de Üniversite Hastanesini bünyesine kattı.
Mevlana Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam
2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Hukuk ve İşletme
Fakültelerine de öğrenci alacaklarını belirtti. Hâlihazırda
bir hastaneleri olmasına rağmen 2013 yılı sonunda 400
yatak kapasiteli bir araştırma hastanelerinin de faaliyete
geçeceğinin müjdesini verdi.
“Bizim için mühendislik meselesi memleket meselesidir” sloganıyla eğitim hayatına başlanan Mühendislik
Fakültesi’nde, aday öğrencilere cazip fırsatlar sunuluyor.
Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinden oluşuyor. Bölümlerde eğitim İngilizce
veriliyor ve öğrencilere mezun olduklarında iş garantisi
veriliyor. Bu yıl Mühendislik Fakültesi’ne kayıt yaptıracak
öğrencilerin %10’u tam burslu, %90’ı ise %50 burslu olarak okuyacak. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de
eğitim gördüğü Mevlana Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde burssuz öğrenci kalmayacak.
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TANDOĞAN’A
BİLE BU KADAR
İNSAN GELMEDİ
Atatürk havalimanından taksiye binince 5 dakika sonra ulaşabiliyorsunuz
WOW otele.
Ne işiniz vardı diyeceksiniz orada? Hemen anlatayım o zaman.
TUSKON’ un 4. Olağan genel kuruluna katılmak üzere hazır bulunduk desek yeterli sanırsam. Yetmedi mi?
Aramızda Konya’nın saygın iş adamları
ile birlikte bir günlük İstanbul programı yaptık diyelim o zaman.
5 bin kişilik sandalye konulmuştu ama
bırakın oturmayı ayakta dolaşacak yer
yoktu. Hayatımda bu kadar büyük bir
salon görmedim.
İnanın, inanılmaz bir atmosferdi. Tandoğan meydanına bile o kadar insan
gelmemişti. Ülkemizin dört bir tarafından gelen delegeler, misafirler hep bir
ağızdan: “Türkiye seninle gurur duyuyor”
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diye bağırmaya başlayınca inanın çok
duygulandım. Meğer ne çok sevenim varmış. Son iki cümleyi “yedim vallahi” diyen okurlarım iki adım öne çıksın. Sonra
bir baktım meğer bu tezahüratlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan içinmiş.
Adam karizma kardeşim. Benim gibi
hem kel, hem de fodul değil ki.
Konuşmasının her karesinde duygu
yüklü mesajlar ve anlamlar var.
Birliğimizi kimse bozamaz diyor. Aramıza fitne sokmak isteyenlerin hevesleri kursağında kalacak diyor.
Biz varız diyor. Ben yok. Biz varız. Biz
bu yola sizinle çıktık, sizinle devam
edeceğiz diyor.
Bu son cümlenin üzerine artık başka bir
cümle kurmak yakışmaz ama demi.
Halen “cemaatle hükümetin arası açık’’ diyenler varsa onlar da bir adım geri çıksın. Hat-

ta arkasına bakmadan gözden kaybolsun.
“Başbakan sizi keklemiş” dersiniz şimdi.
Deyin ne olacak. Sizin demeleriniz hiç
bitmeyecek nasıl olsa. Siz demeye devam edin.
Dıral dede nasıl olsa düdüğünü bir gün
çalacak. Biz de duyacağız siz de duyacaksınız.
Konyalı işadamı Soner Cesur Bey, sahneye davet edilince ne kadar gururlandığımı anlatamam.
Konyalı değilim ama Soner Bey’in bizzat Başbakanın elinden ödül alması sizi
bilmem ama benim çok hoşuma gitti.
Burada çalışan, ekmeğini buradan çıkaran birisi olarak konuşuyorum.
Yurt dışına en çok ziyaret yapan dernek ödülünü Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden alan Cesur başkana
ve ekibine başarılar diliyoruz.

EKONOMİ

Davutoğlu :

“Türkçe Olimpiyatlarının
Konya’da da yapılacak
olması bizlere gurur veriyor’’
AKTİSAD’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Ahmet
Davutoğlu, 4 Haziran 2012 tarihinde Konya’da yapılacak olan
Türkçe Olimpiyatlarına vurgu
yaparak, AKTİSAD yönetimine
teşekkür etti.
AKTİSAD’ın çalışmaları hakkında daha geniş bir zamanda detaylı
bilgi almak istediğini dile getiren
Davutoğlu: “41 ülkeye ihracat yapan
AKTİSAD üyesi işadamlarımızın olduğunu öğrendim. Onları dinlemek
bana büyük bir haz verecektir. İlerleyen zaman içinde daha geniş bir oturumlu program yapıp, bu işadamlarımızı tek tek dinlemek isterim’’ dedi.
Davutoğlu’nun ziyaretinden bir hayli memnun kaldığını dile getiren AKTİSAD Başkanı
Soner Cesur: “Dışişleri Bakanımızı AKTİSAD
çatısı altında ağırlamaktan dolayı yönetim olarak
son derece mutlu olduk. Dileriz en kısa zamanda
kendilerinin bu isteğini yerine getirir ve tekrar bir
araya geliriz” dedi.
“Türkçe Olimpiyatlarına övgü yapmaları bizleri
ayrıca gururlandırmıştır’’ diyen Cesur : “Kendileri ile 3 Haziranda olimpiyata gelen misafirlerimizin de katılacağı bir gala yemeği yemek isteriz.
Dileriz bu isteğimizde kabul görür ve önemli bir
etkinliğe hep birlikte sahip çıkmış oluruz’’ dedi.
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SÜPER LİG
GELİYOR…
MUHAMMED IŞIK
muhmed83

Her yazımızda Konyaspor’un Süper lige daha da yakınlaştığını görmek inanın beni
çok memnun ediyor. Takımın çektiği sıkıntıları, gençlerin vermiş olduğu mücadeleyi,
takımın borcunun nasıl kapatılabileceği, taraftarın maçlara olan ilgisizliğini geçen
yazımda sizlerle paylaşmıştım. Küçük de olsa kıpırdanmalar oluyor. Son birkaç maçtır taraftar stadı doldurmaya ve takımın Süper lige çıkacağına inanmaya başladı. İlk
defa insanların gözünde heyecan gördüm. Stadyuma gelenlerde bir coşku gördüm.

Son 3 haftaya girildi. Muhtemelen dergi baskıya girdiğinde Adanaspor maçı
oynanmış olacak. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Konyaspor son
3 hafta eline gelen fırsatı değerlendirecektir. Şu anki puan durumuna göre
Süper Lige çıkıyoruz. Avantaj bizde.
Kimsenin puan kaybetmesini beklemeyeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanarak Süper lige merhaba diyeceğiz. Adana, Göztepe ve Elazığ maçları bizim
kader maçlarımız haline geldi.
Kısaca rakiplerimizin maçlarına ve olası puan kayıplarına göz atalım. Elazığspor ilk maçını Tavşanlı Linyit ile oynayacak. Tavşanlı Linyit düşmemek için
kazanmak zorunda. Ardından Buca
ile oynayacak eğer bu hafta Bucaspor,
Göztepe’yi yenerse Bucaspor’un da
playoff ’lara kalma ihtimali doğuyor.
Son haftada Konyaspor ile oynayacak.
Yani rakibimiz hedefi olan takımlarla
oynayacak. Diğer bir rakibimiz Kasımpaşa ise Kayseri Erciyes, Tavşanlı Lin-
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yit ve Bucaspor ile oynayacak. Kasımpaşa, Elazığspor’u takip ediyor. Yani
ikisi de Tavşanlı Linyit ve Bucaspor
ile oynayacaklar. Kasımpaşa’nın diğer
rakibi Erciyes playoff için oynuyor. Bakın her iki takımında puan kaybetme
olasılığı var. Çaykur Rizespor, Girasun,
Bolu ve Akhisar Gençlik ile oynayacak.
Bir düşmeme mücadelesi, bir playoff
ve bir şampiyonluk mücadelesi veren
takılarla oynayacak. Rakiplerinin puan
kaybetmeye tahammülü yok. Son olarak birde Akhisar Gençlispor’a göz
atalım. Sırası ile Denizli, Karşıyaka ve
Çaykur Rizespor takımları ile karşılaşacak. Diğer takiplere oranlar daha rahat takımlarla oynayacak. Sadece son
hafta işler karışık.

haftaya kalmadan Süper lige çıkarız.
Kendi sahamızda Süper lige çıkmanın
vermiş olduğu rahatlıkla son maçımızı
oynarız. Elbette biz hep varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Geleceği görme
şansımız yok. Konyaspor rakiplerinin
gerisinde de değil. Puan olarak öndeyiz.
Avantaj kendi elimizde ve kazandığımız
takdirde diğer takımlarının ne yaptığı ile
de ilgilenme ihtiyacımız yok.
Konyaspor eğer ki Adanaspor’u yenerse inanıyorum ki Süper lig kapısı biraz
daha fazla aralanacak. Benim içimdeki
bir his, son maça kalmadan Süper lige
çıkacağımızı söylüyor. Haydi Konyaspor, umutlarımızı boşa çıkartma. Sana
güvenenleri üzme. Sen kazanırken
taraftarın yanında olacak. Takım ve
taraftar bu hafta bütünleşecek ve istediğimiz galibiyet gelecek.
Önümüzdeki sayı inşallah Konyaspor
süper ligde olur ve ben de yazımın başlığını kocaman atarım;

ŞAMPİYON KONYASPOR!!!

İşin özüne baktığımızda Akhisar Gençlikspor takımının biraz daha rahat olacağını ama hiçbir maçın oynanmadan
kazanılamayacağını biliyoruz. Diğer
rakiplerimizin de işleri hiç kolay değil. Konyaspor Adanaspor’u yenerken,
Göztepe’de Bucaspor’u yenerse biz son
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TEKNOVİZYON
ACER ICONIA TAB A200►

Acer firmasının Android
tablet segmentindeki yerini sağlamlaştırmak adına yılın başlarında tanıtımını yaptığı NVIDIA Tegra 2 işlemci ve Android 4,0 işletim sistemine
sahip Iconia Tab A200 modeli ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu.
Model bir süredir perakendecilerde satılıyor olsa da Acer resmi duyurusunu henüz yaptı. 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte
ekran, tam boy USB portu, jiroskop, 1GB RAM, Acer Ring kullanıcı
ara yüzü, MicroSD girişi, 2MP ön kamera şeklinde özelliklere sahip
Iconia Tab A200, 32GB’lik versiyonu ile KDV dahil 976TL olarak
raflarda yerini aldı. Titanyum grisi veya metalik kırmızı renk seçeneklerine sahip model tanıtıldığında 8GB/16GB kapasite şeklinde
bilgi verilmişti. Ancak 32GB versiyon da seriye dahil edildi.

SAMSUNG GALAXY ACE► GALAXY Ace tasarımda minimal bir
yaklaşım sergiliyor, bunun sonucu ise büyüleyici, sofistike bir cep telefonu. Pürüzsüz
kıvrımlı kenarları ve ince, kompakt tasarımıyla, parmaklarınızın arasında tutmak bir
keyif haline geliyor, tıpkı geniş 3,5” HVGA ekranını seyretmenin bir zevk olduğu
gibi. GALAXY Ace, sorunsuz web taraması, indirme işlemleri ve daha fazlası için ihtiyacımız olan her şeyle birlikte tam donanımlı olarak gelir. 800 MHz güçlü işlemcisi ve Wi-Fi ile,web’de sörf yapabilir, eklentileri hızlıca indirebilir ve arkadaşlarla
içerik paylaşımında bulunabilirsiniz. Birden çok görevi yürütmek çocuk oyuncağına dönüşür, böylelikle her şekilde daha çok eğlenebilirsiniz. HSDPA 7.2, Android 2.2 OS, 3,5 inç Ekran Boyutu,5 Mega Piksel Kamera,Genişletilebilir Bellek
(MicroSD 32 GB’ye kadar), WiFi 1 WLAN (802.11 b/g/n),GPS

SONY ALPHA NEX 7► Sony NEX 7 dijital fotoğraf makinesi yeni Exmor

APS HD CMOS görüntü sensörü ile 24.3 mega piksel gibi kendi sınıfının en yüksek seviyesinde efektif çözünürlük sunuyor. Sony’ye özgü en son nesil BIONZ görüntü işlemcisine
sahip olan Sony NEX 7 fotoğraf makinesi bu kendine özgü algılayıcı ve işlemci teknolojisi
aracılığıyla dijital fotoğraf çekimi ve HD kalitesinde video kayıt işlemlerinin son derece düşük noise değerlerinde ve sıra dışı biçimde hızlı olarak sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Sony NEX 7 ISO 100 - ISO 16.000 ışık hassasiyeti değer aralığına sahip.
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DELL LATİTUDE E6420► 36 cm (14”) HD, çoklu
dokunmatik LED ekran, dört çekirdekli işlemci ve bağımsız grafik kartı seçenekleriyle, ofis-ev arası çalışan, kolay mobil kullanım özelliğine
de gerek duyan profesyoneller için idealdir. İşinizin sizden istediği her
şeyi yapmaya hazır olan bu zorlu dizüstü bilgisayar, dayanıklı MIL-STD
810G testinden geçirilmiş Tri-Metal™ tasarımı, üst düzeyde sağlam anotlu alüminyum ekran sırtı, güçlü toz kaplamalı tabanı, sağlamlaştırılmış
çelik menteşeleri, magnezyum alaşımlı dahili çerçevesi ve çinko alaşımlı
mandalıyla baştan sona şık bir zırhla kaplıdır. Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı bir klavye, koruyucu LCD mührü ve gündelik çalışma sırasında
ortaya çıkabilecek çarpmalara ve dökülmelere dayanabilecek ek bir ekran koruması için 360 derecelik bir tamponla donatılmıştır.

SONY BRAVIA KDL-46HX755►

117 cm / 46 inç, Full HD 3D ile Dynamic Edge LED,
X-Reality, dahili Wi-Fi® ve Sony Internet TV, Tüm ayrıntılarıyla net görüntüler ve Full HD 3D, Kaçırılan TV programlarını izleme servisine, filmlere ve uygulamalara kolay
erişim için Wi-Fi®, Mükemmel deneyim için TV izleme
açısını değiştirin. Koltuğunuza oturun ve çarpıcı görüntü
kalitesine sahip, en etkileyici 3D deneyimine ve sürükleyici 2D izleme deneyimine hazır olun. Çevrimiçi eğlence,
uygulama ve servislerle dolu bir dünyayı, yüksek kontrastlı
LED ekranda yaşayın. Evinizde yaşam daha eğlenceli olacak. HX75 serisinin bu tasarımı kontrast oluşturan malzemelerle yumuşak köşeleri birleştiriyor.

APPLE iPAD 2►

Elinize alır almaz iPad 2 bir parçanız gibi olur. Yenilikçi tasarımının
arkasındaki fikir de budur. 8,8 mm inceliğinde ve yalnızca 601 gr ağırlığındaki iPad 2, çift çekirdekli bir A5 çipe, FaceTime ve HD video kayıt için iki kameraya, 10 saatlik pil ömrüne, iOS 5’e ve
iCloud’a sahiptir. Bu kadar ince bir cihazın bu kadar çok özelliğe sahip olmasına inanamazsınız.
Tek A5 çipteki iki güçlü çekirdekle, iPad aynı anda iki kat iş yapabilir. Çoklu görevleri sorunsuzca
yürütebilir, uygulamaları hızla yükleyebilir ve dokunduğunuz her şeyden anında yanıt alabilirsiniz. iPad 2, oyun oynamaktan fotoğraf arşivinizde gezinmeye kadar her konuda, ilk nesil iPad’deki
grafik performansın dokuz katını sunar. Her şey çok daha akıcı ve gerçekçidir. İnternette gezin,
epostalarınıza bakın, film izleyin, oyun oynayın ve daha birçok şey yapın. En sık okuduğunuz
gazeteleri doğrudan Gazete Bayisi’nden alın. iMessage’le haberleşin. Anımsatıcılar’la hiçbir şeyi
unutmayın. iPad bazı şeyleri yapma biçiminizi tamamen değiştirir. iOS, iPad’in işletim sistemidir.
Yalnızca ekrana dokunarak her şeyi görmenizi ve yapmanızı sağlar. Her gün kullanacağınız tamamı
güçlü, yenilikçi ve eğlenceli uygulamalarla gelir.
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SAMİ GÜZEL

E-TİCARETTE
SATIŞ
ARTTIRMA
YÖNTEMLERİ

Her e-ticaret sitesi sahibinin temel isteği, satışlarını ve karlılığını arttırmaktır. Tam bu noktada, satış arttırma yöntemine geçmeden, araya bir boşluk vererek, her e-ticaret sitesinin mutlaka kendini ve kurgusunu
sorgulaması gerekiyor. Evet, kampanyalar iyidir ve satış arttırmaya ciddi faydası olan etkinliklerdir. Fakat
temel yeterliliklerini tamamlamamış siteler için kampanyalar, sadece zaman kaybı olacaktır.

Temel yeterlilikler konusu çok derin bir konu olduğundan ve onlarca kez
işlendiğinden dolayı, sağlam ve stabil bir e-ticaret alt yapısına sahip olmak,
esnek ve kullanılabilirliği üst düzeyde, şık bir tasarıma sahip olmak gibi konuları bir kenara koyarak, işin daha fiziksel boyutuna gelmek istiyorum. Bu
noktada 3 temel soruyu mutlaka her e-ticaret sitesi sahibi kendine sormalı;

Yeterli ürün çeşidine sahip miyim?
Bu konu, bulunduğunuz sektörün derinliğine ya da dikeyliğine göre değişebilir.
Ama temel kendi ürün kategorilerinizde,
normal bir mağazadan daha fazla ürün
çeşidine sahip olmak gerekmektedir. Örneğin etek satıyorsanız ve etek kategorinizin altında 6 tane eteğiniz varsa, ilk yapmanız gereken şey daha fazla eteğe sahip
olmaktır. Buradan her sektöre yönelik net
rakamlar vermek elbette mümkün değil
ama özel ürünler satmadığınız sürece, sayfalama yaptıramadığınız bir kategorinizin
olmaması gerektiği de oldukça önemli bir
gerçek. Filtre sistemini bile çalıştıramıyorsanız, kampanya yerine ürün çeşidini arttırmanız gerekmektedir.
Doğru ürünü, doğru fiyata mı
sunuyorum?
Ürün çeşitliliğin yanı sıra, ürün ile alakalı bir diğer önemli konu da, doğru
ürünü müşteriye sunabilmektir. Sitenizde satmaya çalıştığınız ürünün fiyat/
ulaşılabilirlik durumu nedir? Örneğin
internet sitenizden, herhangi bir bak106
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kalda satılabilecek bir ürün satmaya
kalkarsanız, sonu hüsran olacaktır. Bu
bağlamda, ürünü hem iyi tanımak hem
de iyi fiyatlandırmak gerekmektedir.
Pazarda 3 liraya bulunabilecek bir ürünü, internet sitesinde 4 liraya satmak ne
kadar doğru değilse, çok kısa sürede ve
şartlarda ulaşılabilecek bir ürünü de internetten aynı fiyata satmaya çalışmak
aynı derecede yanlış olacaktır.

Müşteriye kolaylık sağlayan ödeme yöntemleri sunuyor muyum?
Satış yaptığınız ülke Türkiye olunca,
taksit vazgeçilmez bir konu olarak önünüze geliyor. İşte tam bu noktada, genellikle bankalar ya da faiz oranları ile
yaşanan sorunlar, e-ticaret sitesi sahiplerini tek çekime ya da tek banka üzerinden taksit yapmaya yöneltiyor. Bu da ziyaretçiyi satışa çevirme oranınıza direkt
olarak yansıyan ve size zarara sokan bir
negatif etken olarak geri dönüyor. Bu o
kadar önemli bir konu ki, bir banka kartında vade farksız 3 taksitten 6 taksite
çıkıldığında ya da benzer şekilde 6 farklı

banka ile çalışan bir müşteri için, yedinci banka eklendiğinde satışların arttığına defalarca şahit oldum. Bugüne kadar
bu konuda yaşadığım tecrübeleri özetlersek, eğer oturmuş bir e-ticaret siteniz
var ise, ne kadar çok taksit ve ne kadar
çok kredi kartı opsiyonu varsa, satış
oranınız doğru orantılı şekilde yükselir
diyebiliriz. Özetle, yeterli ürün çeşidine sahip değilseniz, doğru ürünleri
satmıyorsanız ve gerekli ödeme kolaylıklarını sunmuyorsanız, yapacağınız
kampanya boşa giden paranız olacaktır. Kampanyanın getirisi hesaplandığında, doğru zamanda ve yeterlilikte
kampanyalara soyunmak, hem maliyeti hem de dönüşüm oranlarını etkileyeceğinden, temel yeterlilikler konusu
hayati öneme sahip olmaktadır.
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GÜNEŞ
GÖZLÜĞÜ

ALIRKEN
DİKKAT!
Güneş gözlüğü sıradan bir aksesuar değildir!
Kalitesiz ve niteliksiz güneş gözlüğü kullanımı
göz körlüğüne neden olabilir…
Güneşten kaynaklanan (UV) ışınları, gözün mercek ve retinasına
zarar verir. Bu da, çocukların ve erişkinlerin ilerideki yaşamlarında
gözlerinde katarakt oluşmasına ve görmesini etkileyecek başka rahatsızlıklar yaşamasına neden olur. Güneş gözlüğü kullanmaya başlamak
için yaş sorun değildir. Hem erişkinler hem de çocuklar uzun süre güneşte kalacaklar ise, mutlaka güneş gözlüğü kullanmalıdırlar.

Gözlük camlarının mutlaka UV filtreleme özelliğinin
olmasına dikkat etmek gerekir. Güneş gözlüğünün
UV ışınlarının en az %99’unu süzmesi gereklidir.
Güneş gözlüğü sıradan bir aksesuar değildir. Güneş gözlüğü,
sağlık malzemesi olarak kullanılmalıdır. Güneş ışığına doğrudan
bakmak, görme tabakasına ciddi boyutlarda zarar verir. Güneş
gözlüğü, sadece gözü fazla ışıktan korumak için değil, zararlı
ultraviyole ışınları önlemek için de kullanılmalıdır. Ultraviyole ışınlara karşı koruma filtresi olmayan güneş
gözlükleri, özellikle yaz aylarında gözler için büyük tehlike oluşturur. İşportadan alınan güneş gözlüklerinin koruyuculuk özelliği olmadığı gibi, gözlere yarardan çok zarar
verir. Her güneş gözlüğü ultraviyole
ışını tutmaz. Gözlüklerin belirli bir
standardı ve kalite belgesi olması
gerekir. Katarak ve lazer ameliyatı
olanların da mutlaka güneş gözlüğü
kullanmaları gerekiyor.
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Güneş Gözlüğü Alırken Dikkat
Edilmesi Gereken Özellikler:

Kalitesiz ve niteliksiz güneş gözlüğü
kullanımı, göz körlüğüne bile neden
olabilir. Güneş gözlüğünün UVA ve
UVB blokaj derecelerine bakılmalı ve
yine güneş gözlüğü seçilirken, yüzde
99’un üzerinde UV blokajı camlar tercih seçilmelidir. Sokakta, caddede, ulu
orta her yerde satılan çoğu gözlüklerin
camı plastik ve bunların zararlı güneş
ışınlarında korumak için bir işlevi bulunmuyor. Gözlerimizi plastik, ucuz
gözlüklere emanet etmeyelim…
Sağlık Bakanlığı, ithal tüm güneş gözlükleri için sertifika mecburiyeti getirdi.
Satın alacağınız güneş gözlüğünü ışığa
karşı tutun. Ardından gözlüğü aşağı yukarı oynatın. Böyle yaptığınızda camında
dalgalanmalar oluyorsa gözlük camı kalitesizdir. Özellikle araç kullanırken polarized özellikli güneş gözlüklerinin tercih
edilmesi gerekmektedir. Satın alınacak
güneş gözlüğünün UV filtresinin olmasına ve yüz şeklinize göre yüze tam oturan
gözlüklerin tercih edilmesi gerekmektedir. Tercih edeceğiniz gözlük markalarının seçimine özen gösteriniz…

Güneş Gözlüğü
Kullanmanın Faydaları:

Güneşin çok olduğu durumlarda daha
net ve rahat bir biçimde görmemizi
sağlayacak. Güneş gözlüğü ciddi oran-

da bilinçli ve kaliteli bir biçimde kullanılır ise, kişilerin güneşin zararlı ışınlarına karşı gözlerini korumalarını ciddi
oranda sağlamış olacaktır. Güneş gözlüğü göz sağlığımızı tehdit edecek ışınları kırdığı için ileriye dönük olarak göz
sağlığı problemlerimiz oluşmayacak.
Güneşte gözümü kısmayacağımız için
hem gözlerimiz için hem de göz çevresinde oluşacak problemlerin oluşmasını engeller. Polarized özellikli güneş
gözlüğü kullanıldığı zaman yansıma
ve parlamaları kaldıracağından dolayı
görüntü netliğini maksimum seviye çıkartarak daha net ve sağlıklı görüş elde
edilmesini oluşturacaktır.

Güneş Gözlüğü Kullanılmaması
Durumunda Oluşabilecek
Deformasyonlar:

Oluşan deformasyonlar hem estetik
hem de fonksiyonel açıdan hoş olmayan, olumsuz sonuçlar doğurur. Deforme bir gözlük cilde pişik ve kızarıklık
gibi zararlar verir. Çerçevedeki kaykılmalar kulak arkası, şakaklar ve burun
üzerinde ağrı oluşturur. Görme fonksiyonlarını etkiler. Astiğmatik ve prizmatik etkiler meydana getirerek bulanık görmeye, çift görmeye, yorgunluğa
ve baş ağrısına sebep olabilir. Yani gözlüğün yanlış kullanımı, buna bağlı olarak ortaya çıkan deformasyon, ciddi
göz bozukluklarına neden olabilir.

2012 Güneş gözlüğünde Trend…

2012 güneş gözlüğü trendi daha çok
kemik büyük ve çok daha renkli modellerden oluşmaktadır. Bayanlarda
göz çevresini tamamen kapatan degrade camlı renkli ve düz modeller ön
plana çıkmaktadır. Erkeklerde ise yüzü
tamamen saran kalın saplı daha klasik
renkler ön plana çıkmıştır.
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KONU: İPEK KARAKAYA

AKRABA EVLİLİĞİ
DEYİP GEÇMEYİN!
Yeryüzünde ilk insanların yaşamaya başlamasından itibaren, iki karşı cinsin birlikte yaşaması, soyunu devam ettirmesi hayatın vazgeçilmezidir. Belirli yaşa gelen kadın ve erkek
evlenip soyunun devamını gerçekleştirir. Evlilik
hem sosyo-kültürel açıdan hem de İslam dini
açısından oldukça önemli bir meseledir.
Evlenen her çift çocuk sahibi olmak ister. Anne-baba
için doğacak çocuğunun sağlıklı, aklı yerinde olması ise
ilk temennidir. Sağlıklı evlat doğurmakta kader olgusunun yanında birde bizlerin dikkat etmesi gereken şeyler
var. Bunların en önemlilerinden biri ise akraba evlilikleridir. Neden diğer evlilikler değil de akraba evlilikleri?
Ülkemizdeki evliliklerin, yaklaşık dörtte biri akraba evliliği. Akraba aynı soydan gelen ve aynı kanı taşıyan anlamındadır. Yaşamımızın temeli olan genler akraba olan
kişilerde birbirine oldukça benzemektedir.
Bizlerde genler biri anneden diğeri babadan gelen çiftler halindedir. Diyelim ki sizin gen çiftinizin birisinde hata var, dolayısıyla
akrabanız olan kişinin de bu gen çiftinin birinde hata olması çok
yüksek ihtimaldir, çünkü siz aynı kanı ve aynı birçok geni taşımaktasınız. Akraba evliliği gerçekleştiğinde bu kusurlu gen hem
annede hem de babada olacağından çocuğun ikisinden de hatalı
geni alması söz konusu olabilir. Gen çiftinden ikisinin de kusurlu
olması kalıtsal bir hastalığın habercisi olacaktır. Yani kalıtsal hastalık taşıyıcısı ve herhangi bir belirti göstermeyen kişi olabiliriz.
Dolayısıyla akrabamızda böyledir. Akrabayla olan evlilikte çocuğun hasta olma ihtimali %25’tir. Sizlerin gözüne az bir ihtimal gibi
geliyor olabilir fakat unutmamalıyız ki evladımızın %1 ihtimalle
hasta doğacak olması bile bizler için yeterince acıdır. Bu kalıtsal
hastalıkların birkaçını saymak, bence oranı küçümsemekten vazgeçmemize yeter. Örneğin; Zekâ geriliği, sağırlık, dilsizlik, albinoluk, şeker hastalığı, altıparmaklılık, kısa parmaklılık, renk körlüğü,
hemofili, Akdeniz anemisi… Artık bu oranı arttırmanın kimsenin
isteyeceği bir durum olmadığını düşünüyorum.
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Eminim ki yazıyı okuyanlar içerisinde
kaderimde varsa yapacak bir şey yok
diyenler vardır. Allah’ın takdiri deyip
akraba evliliği gibi bir ihmal mantık
dışıdır. Rabbimiz ‘tevekkül edin’, siz
elinizden geleni yapın gerisini bana
bırakın diyorken bütün olumsuzlukları göz ardı etmek kabullenilemez. Bu

ecelim gelmediyse ölmem deyip 10.
kattan atlamak gibidir. Eceliniz gelmediyse ölmezsiniz fakat eceliniz geldiyse intihar etmiş olursunuz.
Yine yazıyı okuyup ben akraba evliliği yaptım çocuklarım da çok sağlam, siz boşuna kendinizi yormuşsunuz diyenleriniz de olacaktır. Onlara

söyleyecek tek şeyim var, Allah’ın
sevgili kuluymuşsunuz. Bir profesör
hocamın tabiriyle yazımı sonlandırmak istiyorum; ’’Eğer akraba evliliği
yaptıysanız ve çocuklarınız sapasağlamsa, bence 5 değil 15 vakit namaz
kılın. Fazladan 10 vakti şükür namazı olarak kılın.’’
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KONU: MUAMMER ULUTÜRK

KONYA’DA BİR DOĞUM SONRASI UYGULAMASI;

Bebek Tuzlamak
Tuzlayayım da Kokma!

Anadolu insanı, özellikle kırsalda kimi geleneksel uygulamaları gündelik hayata taşırken onlardan bir kısmının
kadim tarihini bilmediği gibi çoğunun pagan dönemlerden kalma olduğunun farkında değildir. Zira nesilden
nesile tevarüs eden kültür değerleri zaman içinde inanç merkezli değerler bütünüyle harman olup ayrılamaz
parçalar haline gelmektedirler. Halk kültürü, kült bileşenleriyle beşikten mezara efsaneleri, mevsimlik törenleri,
halk hekimliğini, şifacılığı, geçiş dönemi ritüellerini yaşatmakta ve bunlar modern zamanlarda bile yaşamın
dinamizmine doğrudan etki etmektedir. Evliya, yatır, dede, baba, ağaç, ay, güneş, ağaç, toprak, yağmur, su,
nehir, dağ, ateş, doğum, ölüm vs. kültlerinin halen bir şekilde yaşıyor olması bunun işaretleridir. Din ve inanç
kavramlarının farklı şeyler olduğunu belirtmemizde fayda gördüğümüzü söylemeden geçmeyelim.
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SAĞLIK
Bebeğin büyüyünce terleyip kötü kokmasına engel olacağı düşünülen bu halk
hekimliği uygulamasının altında, tuza
bereket ve uğur gücü yükleyen bir inanış söz konusudur. Tarihte tuzun gerek
bir ticari meta olması gerekse kutsal bir
nesne olarak kabul görülmesi bir vakıadır. Eski Roma’da tuz, önemli dini rutiellerde kullanılmış. İmparatorluk askerlerine tuzla ödeme yapıldığı bile olmuş.
Keltlerde tuz hazine eşyalarıyla değiş
tokuş edecek kadar değerli bir madde
kabul edilmiş. Şaman geleneklerinde
tuz banyolarının arınma ritüellerinde
kullanıldığı biliniyor.
Yunanca adı Hygeia (hijyen, temizlik)
olan sağlık tanrıçasının Latince adının
kimilerine göre “saltus”’tan geldiği
(İngilizcede salt) konusu belirsiz olsa
da isimlendirme hayli ilginç. İngilizce-Latince sözlük buna “salis” diyor.
Hygeia’nın babası da tıp tanrısı. Eski
Roma’da ebeler bu tanrıça sağlık versin
diye yeni doğan bebeğin ağzına bir tutam tuz koyarlarmış. Eski zamanlarda
ister göçebe ister yerleşik olarak yaşam
süren toplulukların yiyeceklerini korumak için tuzlamak zorunda kalmaları
yani tuzun koruyucu bir nesne olması
ona tanrısal bir özellik kazandırmış.
Yunanlıların adak ateşlerine tuz atmaları, Keltlerin ölülerin yanına şeytan
girmesin diye tabutlara tuz koymaları
ilginç örneklerden.

Kitab-ı Mukaddes’te de tuz hakkında
anlatılanlar şöyle: “Avimelek gün boyu
kente karşı savaştı; kenti ele geçirdikten sonra halkını kılıçtan geçirdi. Kenti yıkıp üstüne tuz serpti” (Hakimler,
9:45). “Rab Sodom ve Gomora’nın
üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı.
Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok
etti. Ancak Lut’un peşi sıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi”
(Yaratılış, 19:24). Özellikle şu pasajda
geçen cümleden, bebek tuzlama işinin
binlerde yıllık bir gelenek olduğunu
anlamak mümkün: “Doğduğun gün
göbek bağın kesilmedi, temizlemek
için seni yıkamadılar, tuzla ovalamadılar, kundağa sarmadılar” (Hezekiel,
16:4). Suyun temizleyici oluşu ise
şöyle anlatılıyor: “Elişa, “yeni bir kabın içine tuz koyup bana getirin” dedi.

Kap getirilince, Elişa suyun kaynağına
çıktı, tuzu suya atıp şöyle dedi: “Rab
diyor ki, ‘Bu suyu paklıyorum, artık
onda ölüm ve verimsizlik olmayacak.
Elişa’nın söylediği gibi, su bugüne
dek temiz kaldı” (II. Krallar, 20). “Bütün tahıl sunularını tuzlayacaksınız.
Tanrı’nın sizinle yaptığı antlaşmayı
simgeleyen tuzu tahıl sunularından hiç
eksik etmeyeceksiniz. Bütün sunulara tuz katacaksınız” (Levililer, II:13).
Buradan tuzun Yahudilerce ne denli
önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yeni
Ahit’te tuz terbiye edici sıfatıyla öne çıkıyor: “Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi
her zaman lütufla dolu olsun. Böylece
herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini
bileceksiniz” (Koloseliler 4:6).
Tuz Hinduizm’de de çok uğurlu bir
madde olarak kabul edilir ve yeni bir
eve taşınmada, düğünlerde özel dinsel
törenlerde kullanılır. Jainizim’de, din
mensupları ilahlara bağlılıklarını göstermek için çiğ pirinç ve bir tutam tuz
sunarlar. Aztek mitolojisinde Huixtocihuatl, tuz ve tuzlu suyu sembolize
eden bir bereket tanrıçası olmuş.
Anadolu’nun çoğu yerinde görülen
yeni doğan bebekleri tuzlama işi yaygın
bir inanış haline gelmiş geçmişten günümüze. Çocuk büyüyünce teri korkmayacak. Amaç bu. Sadece bununla da
kalınmıyor. Kimi yörelerimizde doğumun yedinci günü bebekler tuzlanıyor
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ve tuz yemeği adı altında köylüye yemek bile ikram ediliyor. Sadece köyün
kadınlarının çağırıldığı bu yemekte bir
yandan bebek tuzlanırken diğer yandan da tespit edilen ad çocuğa veriliyor.
Tuzlama uygulaması çocuğun doğduğu
muhitin -çoğu kere yaşlı, eline iş yakışan- bir kadını tarafından yapılıyor. Önceden hazırlanmış tuz, su ve güzel koku
karışımı, çocuğun teninin her yerine
sürülüp, vücudu ovuluyor. Hatta bu karışım nefesinin ileride kokmaması için
ağız içine damaklarına kadar sürülüyor.
Kimi yörelerimizde de yıkama öncesi
bebeğin suyuna, tuzun yanı sıra ileride
zengin olması için madeni para atanlar
bile mevcut. Yörük ve Türkmen geleneğinin yaşadığı yörelerimizde, çocuk
doğunca tuzlanıp mersin yapraklarına
sarılıyor. Toz haline getirilen tombulak
kökü döğülerek kırk gün tombulak tozu
katılmış suyla yıkanıyor.
Doğduktan sonra doğum geleneklerine
uygun olarak bir dizi işlemden geçirilmiş, tuzlanmış biri olarak söyleyeceklerim var. Bizim mahallede çocuk doğar
doğmaz tuzlanır, kundağa sarılırdı. İp,

114

KONYAVİZYON/NİSAN 2012

makas, kibrit, çam çırası hemen oracıkta bulundurulurdu. İp, bebeğin göbeğini bağlamaya, makas göbek bağını
kesmeye, kibrit de çamı tutuşturup bebeğin kordonunun ucunu yakmak için
kullanılırdı. Sonra yeteri kadar toprak
elekten geçirilir ve bebek ilk günlerini
belinden aşağısı bu toprağın üzerinde
çıplak vaziyette 40 gün bohçaya sarılı
halde yatarak geçirirdi. Toprak günlük
olarak tepside ısıtılırdı. Bebeğin çenesinden başının üstüne bez bağlanırdı ki
buna “saka” denir. Başına “çeki” çekilir
ve saka ile çeki 50 gün kadar devam eder.
40 gün sonra bebek silbişli beşiğe yatırılır. Silbiş bir tür lazımlık. Bu durumda
bez bağlamaya gerek yoktur. Çocuğun
altı çıplak. İhtiyacını kolayca giderir.
İki de bağırdak olur ve bebek beşikten
düşmesin diye bağlanır. Bağırdak kalın
bir bez demektir. Çocuk doğar, oğlan
olursa sevinç artar. Ellere kına yakılır.
Çok kız evlat sahipleri kına yakmazlar.
Komşular paluze, pirinç çorbası getirirler. Ben doğduğumda komşuların nazarı olacak diye evden çıkarmamışlar. Bir
Pazar günü evde doğmuşum. Hanımla-

rın Mediha Nene benim ebemmiş. Eski
ebeler bir hafta boyunca eve gelirler, çocuk ve annenin her türlü ihtiyacını belli
bir para karşılığında görürlerdi.
Hezekiel’de geçen “doğduğun gün göbek
bağın kesilmedi, temizlemek için seni
yıkamadılar, tuzla ovalamadılar, kundağa sarmadılar” ifadesi ile bebekliğimde
bana evde yapılan doğum sonrası uygulama birebir örtüşüyor. Tuzlamışlar
beni de kokmasın diye. Göbek bağını bir
kağıdın içine sarıp kapının üstüne sokmuşlar. Sebep evden bir yere ayrılmasın.
İşe yaramış mı? Memleketten 1000 km.
Uzaklarda oluşuma bakılırsa hayır!
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NASIR
POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

Nasırlar 4 ana guruba ayrılır. Yüzeysel
geniş nasıra Callous
denir. Parmak aralarındaki nemli nasır ise
Helloma Molle diye
adlandırılmıştır.
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Basınç ve sürtünmenin olduğu yerlerde insan derisi savunma
amaçlı kalınlaşır. Bu kalınlaşmış yerlere halk dilinde Nasır denir.
Ölü deri hücreleri birikerek bir keratin (Protein) tabakası oluştururlar. Bu durum ilerledikçe nasırın altındaki deri hücreleri iltihaplanır, ağrı ve rahatsızlık verir. Genellikle kendi kendine tedavi
edilebilir; ama çok ciddi olduğunda doktora göstermek gerekir.

Helloma durum ise derin sert nasıra verilen isimdir ve nucleus vardır. Küçük yüzeysel tohum şeklindeki nasıra ise Helloma
mille denir. Bunlardan en çok görülenleri
ise Helloma moll ve Helloma durum dur.
Helloma durum genelikle ayak parmaklarının ayakkabıya değen yerlerinde aşırı basınçtan veya sürtünmeden oluşur. En çok
görülen yer ise serçe parmağının dışa ba-

kan (Fibular) tarafıdır. Helloma moll ise
parmak aralarında görülür. Nasır tedavisinde önce nasıra sebep olan basınç ve sürtünme ortadan kaldırılmalıdır. Herşeyden
önce, buna kötü bir ayakkabı neden oluyorsa, bu hemen değiştirilmelidir. Nasır
parmak arasındaysa, buralara ayak sağlığı
merkezlerin de bulabileceğiniz özel küçük
yastıkçıklar, halkalar yerleştirilebilir. Nasırlar podiatrist kontrolünde, mümkünse
ayak sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir
merkezde tedavi ettirilmelidir. Böylece
nasırın tekrarlama riski de önlenmiş olur.
Öte yandan, pedikür bir nasır tedavisi değildir. Aksine, zarar verebilir. Bu yüzden
de podiatristlerin önermediği bir uygulamadır. Zira, pedikür sırasında kullanılan
aletler genellikle strelize edilmez. Dahası,
pedikürü yapacak kişi de bu konuda deneyimli olmayabilir. Sıcak suya konulan ayak,
nemlenir. Bunun etkisi altındaki nasır, sağlıklı dokuya da yayılır. Pedikürcü, nasırla
beraber, sağlıklı deriyi de alabilir. Bu da
iltihaplanma ve yaralara yol açar. Bölgesel
ya da sistematik enfeksiyonlar, ödem, şiş
ve abseler, hatta daha ileri safhalarda, ülser
ve kangren bile ortaya çıkabilir.
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SİGARA İÇMEK

PROTEZLERİN ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

Özel Konya Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi

Dünya’da en çok diz ve kalça protezleri kullanılıyor. Hareket kısıtlılığını
engelleme adına gerçekleştiren bu ameliyattan sonra hastalarımızdan
mücadele sporları atlama, futbol ve basketbol oynamalarının zararlı olduğunu söylüyorduk. Amerika’da yapılan iki çalışmada bu sporların dışında sigara içmenin de protezin ömrünün kısalttığı ortaya çıktı.
Sigaranın zararlarını artık bilmeyen kimse yok. Ancak ABD’de yapılan araştırma sigaranın bir zararının daha olduğunu ortaya çıkardı. Sigara içmek kırık,
yara iyileşmesi ve kemik erimesi için risk faktörüydü.
ABD’de yayınlanan son iki çalışmada da sigara içen
protezli hastaların özellikle diz ve kalça protezlerinin
ömürlerini kısalttığı belirlendi. Bu da yara ve kemiklerin iyileşmesindeki bozulmayla açıklanıyor. Biz de
protez takıldıktan sonra hastalarımıza yapması gerekenler arasında sigara içmeyi azaltmalarını hatta
bırakmalarını tavsiye ediyoruz.
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Protezin ömrü ömürlük

Dünya’da en çok görülen ve sıkıntı
veren, insanların hareketlerini engelleyen neden kireçlenme hastalığıdır. Bu tip ileri derecedeki hastalığın tedavisinde de kalça ve diz
protezlerini başarılı sonuçlar verdiği için çok yaygın kullanıyoruz.
Protez takıldıktan sonra hastalarımız, kısa sürede yürümeye ve normal yaşamına dönmeye başlıyor.

Bu protezler vucüttan kısa süre
sonra çıkarmak gerekmiyor. Tam
tersine vücutta kalması gerekiyor.

Ameliyattan korkmayın!

Protezleri çıkarmamız gerektiğinde
aşınma olduğunu görüyoruz. Tahribatı engellemek için hastamızdan
atlama, futbol, basketbol gibi mücadele sporlarından uzak durmalarını
tavsiye ediyoruz. Yapılan araştırma

sonucuyla birlikte artık hastalarımızdan sigaradan uzak durmalarını da öneriyoruz. Bunların dışında
protez takılan hastaların hareketli
olmaları, günlük işlerini yapmaları
ve yürüyüşlerini aksatmamalarını
söylemekte fayda var. Protez takılması önerilen ancak olumsuz yönlerini düşünerek erteleyen hastalara korkmamalarını sonucun yüz
güldürücü olacağını ifade ederim.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal ACAR

DİYETE ARA VERMEK
KİLO ALDIRIYOR
Çoğumuzun hayali fazla kilolarımızdan kurtulmak. Tam bir diyet programına başlamışken
bazen küçük bir çikolata, bazen çok yakınımızın bir yemek daveti tüm planlarımızı alt üst
eder. Diyete ara verip tekrar başlamak, zayıflamak yerine daha çok kilo almamıza neden olacak.
Sevdiğimiz yemeklere iştahlanarak baksak da alacağımız kiloları düşündükten sonra kendimizi frenleriz.
Bazen şok diyetler olarak adlandırılan listelere göz atar, bazen zayıflama haplarını kullanarak kilolarından
kurtulan yakınlarımızın fısıltılarına kulak kabartırız. Hala çözüm bulamamışsak, neredeyse marş haline
dönüşen “sporsuz diyet olmaz” cümlesini abartıp, aşırı egzersizler yapar, daha sonra aynanın karşısında
vücudumuzdaki değişimleri gözlemleriz. Zayıflamak için yapılan yanlışların telafisi zahmetli bir süreci kapsayacağı gibi psikolojik olarak da kişileri yıpratacaktır.

ANİ ARTIŞ OLUYOR

Fazla kilolarımızdan kurtulmak için ne şok diyetlere, ne zayıflama haplarına ne de çok yanlış olan aşırı egzersizlere ihtiyacımız var. Kısa sürede kilo kaybı sağlayacak sağlıksız zayıflama yöntemleri kilo kaybına neden
olması insanları aldatmamalıdır. Uygulanan zayıflama diyetleriyle vücudumuzda yağ kaybının yanında kas
kayıpları da gerçekleşir. Bu da metabolizma hızımızın yavaşlamasına neden olur. Yavaşlayan metabolizma
hızıyla birlikte diyeti bıraktığımızda vücut hızlı bir şekilde yağ depolamaya başlar ve ani kilo artışları olur.
Vücudumuzdaki kilo alıp verme döngüsü hem metabolizmamızı hem de psikolojimizi olumsuz etkileyecektir.
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HAFTADA EN FAZLA 1 KİLO VERİN

Diyete ara vererek hızla kurtulduğumuz kiloları almak yerine
kilo vermeyi uzun bir sürece yaymak daha sağlıklı bir yöntem
olacaktır. Diyetlere başlarken kararlı olunmalı ve amaç sadece
kilo vermek olmamalıdır. Hızlı verilen kiloların hızla geri alındığı
akıldan çıkarılmamalıdır. Bu yüzden haftada 1 kilodan daha fazla
kilo vermemeliyiz. Sağlıklı kiloyu korumak, kilo vermekten daha
önemlidir. Anlık yeme isteklerine “dur” diyerek yaşam tarzımızda
ve beslenme alışkanlıklarımızda yavaş ve kalıcı değişiklikler yapmak, sağlıklı kilonun korunması için gereklidir.

Kilomuzu korumak için;

• Az ve sık beslenmeliyiz. Günde en
az 5 öğün yapılmalıdır,
• Düzenli egzersiz yapmalıyız,
• Tek çeşit beslenme düzeni yerine
gün içerisinde 4 besin grubundan (tahıl, sebze-meyve, et, süt) besinlerin
bulunmasına özen göstermeliyiz,
• Bol su içmek metabolizma hızımızı
arttırır. Günde 10-12 bardak su içmeliyiz,
• Sebze-meyveler ve kuru baklagiller
gibi posalı besinler metabolizma hızımızı arttırır aynı zamanda tokluk hissi verir. Açlık duygusunu yenmek için
gün içerisinde mutlaka tüketilmelidir,
• Bir öğünde fazla miktarda kaçırdıysak diğer öğün hafif şeyler yiyerek
telafi etmeliyiz.
• Yemekleri sağlıklı pişirme yöntemleriyle (haşlama, ızgara, fırında pişirme vb.) pişirmeliyiz. Kızartma ve
kavurmalardan uzak durmalıyız.
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FANTASTİK BİR ÖYKÜ

“YERİN
ALTINDA”

İzmir Devlet Tiyatrosu’nun Turne oyunu olan “Yerin Altında” 3-4-5-6
Mayıs’ta Konya Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro severlerle buluşacak.
Sema Göktaş’ın yazdığı, Tayfun Erarslan’ın
yönettiği Yerin Altında, tiyatrodan farklı
çağdaş ve deneysel yapımlar bekleyen seyircilerin beklentisini karşılamaya aday bir
yapım olarak öne çıkıyor. “Dünyayı tehdit
eden felaket senaryolarının gerçekleşmesi söz
konusu olduğunda, günümüz Türkiyesi’nin aydınları ne yapardı?” sorusuna eğlenceli bir
dille yaklaşan oyun inceden inceye batırdığı iğnesiyle, eylemsiz tavrın eleştirisi olarak
yorumlanabilir. Traji-komik bir öyküyü
fantastik biçimde, bize özgü olandan yola
çıkarak ele alan oyun modern temalardan
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ustalıkla yararlanıyor. Yönetmen Tayfun
Erarslan, sahnelemede oyunun modern
üslubuna uygun, çarpıcı reji tasarımıyla
göz dolduruyor. Yönetmen yardımcılığını
Aylin Kumbaracıoğlu, Sahne Tasarımını
Behlüldane Tor, Kostüm Tasarımını Buket Başaran Akkaya, Işık Tasarımını Osman Uzgören ve Dramaturgluğu’nu Füsun Ataman Berke üstleniyor ve asistan
olarak Gül Urgan görev alıyor. Oyunda
rol alan sanatçılar ise, Canan Erener Şen,
Fatih Özyiğit, Gerçek Özkök Yağcı, Zafer
Öncül ve Yağmur Gören.

TİYATRO

DEVLET TİYATROLARI
MAYIS PROGRAMI

KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

MAYIS/2012 AYLIK OYUN DÜZENİ

KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ
1

SALI

2

ÇARŞAMBA

3

PERŞEMBE

4

CUMA

5

CUMARTESİ

20:00

YERİN ALTINDA

5

CUMARTESİ

20:00

YERİN ALTINDA

6

PAZAR

15:00

YERİN ALTINDA

7

PAZARTESİ

20:00

8

SALI

15:00

9

ÇARŞAMBA

15:00

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
YERİN ALTINDA *
YERİN ALTINDA

“GÜZEL VE ÇİRKİN” (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN) (M.Ç.O.)
“GÜZEL VE ÇİRKİN” (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN) (M.Ç.O.)

10

PERŞEMBE

11:00

“GÜZEL VE ÇİRKİN” (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN) (M.Ç.O.)

11

CUMA

14:00

“GÜZEL VE ÇİRKİN” (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN) (M.Ç.O.)

12

CUMARTESİ

11:00

“GÜZEL VE ÇİRKİN” (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN) (M.Ç.O.)

13

PAZAR

14:00

“GÜZEL VE ÇİRKİN” (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN) (M.Ç.O.)

14

PAZARTESİ

11:00

15

SALI

14:00

16

ÇARŞAMBA

11:00

17

PERŞEMBE

14:00

18

CUMA

19

CUMARTESİ

20:00

20

PAZAR

20:00

21

PAZARTESİ

15:00

22

SALI

20:00

23

ÇARŞAMBA

15:00

24

PERŞEMBE

20:00

25

CUMA

15:00

26

CUMARTESİ

20:00

27

PAZAR

15:00

28

PAZARTESİ

20:00

29

SALI

15:00

30

ÇARŞAMBA

20:00

31

PERŞEMBE

15:00

* Turne Oyunu (İZMİR D.T.)

Genel Müdürlük gerektiğinde oyun düzeninde değişiklik yapabilir.
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KİTAP

AYIN KİTABI
SAMİZDAT
SONER YALÇIN
Basım Tarihi: 2012
Türü: Araştırma
Sayfa Sayısı: 550
Kırmızı Kedi Yayınevi
Etiket Fiyatı: 25 TL
Benim ülkemde; düşünce hayatın düşmanı, kötülüğün simgesi olarak
görülür. Düşünsel değerlere tutkuyla bağlı, soru soran - arayan - kovalayan
zihne sadece düşmanlık edilir. Düşünen insanın korunağı yoktur... Benim
ülkemde; iktidar ve güç uğruna hiçbir şeyden çekinmeyen her zorba güç,
yalnızca kendi isteğinin onaylanmasını, gururunun okşanmasını ister... Benim ülkemde; kafasıyla değil, ağzıyla konuşan yorumcular - açıklayıcılar,
gerçekleri başka kalıplara sokarak özgürlüğü çürütmenin gönüllü aracılığını yaparlar... Benim ülkemde; bir gazeteci - yazar hapse atılarak yayınevine,
gazetesine baskı yapılarak, sonsuza kadar sessizliğe - unutuşa mahkûm
edilmeye çalışılır... Ama benim ülkemde; gerçekler de inatçıdır.

EN YENİLER
DÜRR VE SADEF
EMİNE FİKRİYE BELEDLİ
Türü: Biyografi

MÜZİK
BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA
Ziynet Sali

11 Söz

Mustafa Ceceli

12 İki Romantik Deli

Fettah Can

13 Tam da Bugün

Gökçe

14 Teşekkürler

Emre Aydın

15 Yalan Dünya

Murat Boz

16 Senden Kıymetli Mi

Rafet El Roman

17 Sensiz

Erdem Kınay Ft. Demet Akalın

18 Çıkmaz Sokaklar

Ferhat Göçer

19 Acıyor

Hadise

20 Kalbi Olan Ağlıyor

1 Alışkın Değiliz
2 Es

3 Boş Bardak
4 Ne Yapardım
5 Soğuk Odalar
6 Bulmaca

7 Senden Sonra
8 Rota

9 Ayrılırsak Ölürüz Biz
10 Mesajımı Almıştır O

AŞK YUVASI
LEIGH MICHAELS
Türü: Bestseller

SAUL VE DAVUT
AHMET YAVAŞOĞLU
Türü: Tarih

Gökhan Tepe
Yusuf Güney
Sıla

Hande Yener

Murat Dalkılıç
Enbe Orkestrası
Çağrı

Eflatun Ft.Burcu Güneş

Göksel
Bengü

OYUN
BORDERLANDS 2
Pandora’nın geri
kalanını gösterecek

ÇOK SATANLAR
CÜMBÜR CEMAAT
İLHAMİ YANGIN

EN YENİLER

Türü: Anı

KAYDA GEÇSİN
ECE TEMELKURAN
Türü: Deneme

İNCİR KUŞLARI
SİNAN AKYÜZ
Türü: Roman
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Envanter sistemi, co-op oynanış (Artık aynı anda 4 kişi bir arabaya binebilecek örneğin), silahlar ve aklınıza
gelebilecek her konuda yapımcılar
sıfırdan çalışmaya başlamış. İlk oyunda bir silahın 2-3 farklı parçası bulunuyorsa örneğin, bu yeni oyunda bu
rakam 8-10 parçayı bulabilecek, dolayısıyla daha özel ve fazla silah kullanabileceğiz. Hatta her düşman grubunun kullanacağı silahlar kendilerine
özel olduğu için, eğer bir yerde aynı
silahı görürsek sahiplerini anlayabileceğiz. Saatlerce aynı silahı kullanmak,
bize tecrübe puanı kazandıracak.

GRIM DAWN PRE ALPHA
COMBAT FIRST LOOK
KINGDOMS OF AMALUR
RECKONING
TRIBES
ASCEND

ADVERTORIAL
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SİNEVİZYON
BATTLESHIP
BATTLESHIP

AYIN FİLMİ

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Yönetmen: Peter Berg
Senaryo: Erich Hoeber, Jon Hoeber
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Liam Neeson, Rihanna , Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Tadanobu Asano, Peter MacNicol, Tom Arnold, Brooklyn Decker, Hamish Linklater,
Billy Slaughter, David Jensen, Griff Furst, Fileena Bahris, James Rawlings, Beau
Brasseaux, Reila Aphrodite, Leni Ito, Josh Pence, Jesse Plemons, Luing Andrews,
Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı’nın hikayesinden uyarlanan
filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş
üssünde görevli bir subaydır. Hopper’ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır
ve Sam’in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane’dir. Bu
ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve
havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken
ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan
Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri
yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander
Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.

VİZYONDAKİLER
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GELECEK FİLMLER

LORAKS
LORAKS

AMERİKAN PASTASI
BULUŞMA
AMERICAN REUNION

YENİLMEZLER
THE AVENGERS

ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER
ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER

DOĞAÜSTÜ
DOĞAÜSTÜ

SEN KİMSİN?
SEN KİMSİN?

PAZARLARI HİÇ
SEVMEM
PAZARLARI HİÇ SEVMEM

ÇİFTE SOYGUN
FLYPAPER

TİTANLARIN ÖFKESİ
WRATH OF THE TITANS

AÇLIK OYUNLARI
THE HUNGER GAMES

KUZGUN
THE RAVEN

DEHŞET KAPANI
THE CABIN IN THE WOODS

KONYAVİZYON/NİSAN 2012

ADVERTORIAL

127

ADVERTORIAL

DVD

KUKLA
THE BEAVER
Tür: Aile, Dram, Psikoloji
Yönetmen: Jodie Foster
Senaryo: Kyle Killen
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin, Jennifer
Lawrence, Zachary Booth, Ernest E. Brown, Jeff Corbett, Michelle Ang, John Bernhardt, Lorna Pruce, Riley Thomas Stewart
Ödüllü oyuncu Jodie Foster’ın yönetip oynadığı filmde Oscarlı oyuncu Mel Gibson başrolü kendisiyle paylaşıyor. The
Beaver, yaşadığı sıkıntı dolu günlerden sonra hayatını ve ailesini yeniden keşfe çıkan bir adamın hem esprili hem de duygu
yüklü hikayesini anlatıyor...
Walter Black (Mel Gibson), bir zamanlar başarılı bir işadamı
ve iyi bir aile babası iken, şimdilerde ciddi anlamda depresyonla boğuşan biri...Eski mutlu günlerine kavuşmak için her
yolu deneyen Black, sonunda el kuklası şeklindeki bir oyuncak kunduz sayesinde insanlarla iletişim kurmaya başlar. Bir
anda başarısını yeniden elde ediyor ve hayata yeniden gülüyor gibi olur ama bu kukla hayatını mı kurtaracaktır yoksa
onu daha büyük bir bunalıma mı itecektir...
Tiglon / Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ÇOK SATANLAR
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BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA
BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA

İNTİKAM YOLU
WYATT EARP’S REVENGE

KATİL KÖPEKBALIĞI
SHARK NIGHT

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Tiglon / İmaj
Etiket Fiyatı: 19,99 TL (KDV Dahil)

Yönetmen: Michael Feifer
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

Yönetmen: David R. Ellis
As Sanat / Universal Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

TENTEN’İN MACERALARI
THE ADVENTURES OF TINTIN

İKİLİ OYUN
THE DOUBLE

HUGO
HUGO

Yönetmen: Steven Spielberg
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

Yönetmen: Michael Brandt
As Sanat / Universal Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

Yönetmen: Martin Scorsese
As Sanat / Universal Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

ENTELKÖY EFEKÖY’E KARŞI
ENTELKÖY EFEKÖY’E KARŞI

HAYAL EVİ
DREAM HOUSE

KULE SOYGUNU
TOWER HEIST

Yönetmen: Yüksel Aksu
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

Yönetmen: Jim Sheridan
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

Yönetmen: Brett Ratner
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)
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ASTROLOJİ
KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN)
Akrabalarınızla ilgili gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrede oldukça aktif olabilirsiniz. İletişim ve ulaşım
alanında girişimlerde bulunabilirsiniz. El becerileriniz
artabilir. Sesiniz ve sözünüzle etrafınızdakileri etkileyebilirsiniz. Yoğun çalışmalar yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla zaman zaman
sorunlar yaşayabilirsiniz. Sağlığınızı zorlayacak derecede çalışmanız
gerekebilir. Araç-gereçle bağlantılı faaliyetleriniz olabilir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)
Emlak kuruluşlarıyla ilgili konular gündeminizde olabilir.
Evde teknik çalışmalar yapabilir, kadınların çoğunlukta
bulunduğu çevrelerde yer alabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde
lider konuma gelebilirsiniz. Farklı bir kimliğiniz ya da imajınız olabilir.
İletişim ve ulaşım alanında, sürpriz haberler alarak harekete geçebilirsiniz. Teknik alandaki haberleşme yoğunlaşabilir. Elektronik cihazlarla
bağlantılı işleriniz olabilir. Sağlıkla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
Bilgiye yönelik gayretleriniz olabilir. Yabancılarla ilgili kazanmaya gayret gösterdiğiniz konularda ilerleme sağlamak
için çalışabilirsiniz. Ticaretle ilgili konularda görüşmeler
yapmanız gerekebilir. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz çalışmalar için
fazlasıyla gayret sarf edebilirsiniz. Teknik alanda geniş çaplı girişimlerde
bulunabilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki yakındığınız durumlar yüzünden
yıpranabilirsiniz. Yargılama alanında sorun yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)
Evlilik ya da ortaklık konusunda başlangıçlar yapabilirsiniz. Estetik ve sanatsal değerleriniz yükselebilir. Tasarım
ve hayal gücünüzü kullanabileceğiniz konularda lider
konumuna gelerek olayları artık siz yönlendirebilirsiniz. Bilgiye ve öğrenime yönelik atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Yabancılarla ortak işler
yapabilir, ilişkilerinizi yoğunlaştırabilirsiniz. Ulaşım alanında ortaklaşa
girişimlerde bulunabilirsiniz.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)
Sanatsal konularda önemli adımlar atabilirsiniz. Hedefleriniz doğrultusunda çalışmalar yapabilirsiniz. İlişkilerinizde mutlu bir süreç yaşayabilirsiniz. Sevdiklerinizle
ilişkileriniz yolunda gidebilir. Aşk hayatınızda yaşananlar, herkesin
dikkatini çekebilir. Yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz konularda ortaklaşa girişimlerde bulunabilirsiniz. Mutluluğunuzla ilgili konularda inisiyatif kullanmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
Yeni bir kimliğe ya da imaja bürünme konusunda görüşmeler ve ziyaretler yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle veya
akrabalarınızla bağlantılı yeni atılımlar gündeme gelebilir.
Yaratıcı ve sanatsal faaliyetleriniz yoğunlaşabilir. Kredi, sigorta ya da komisyonlu paralarla ilgili başlangıçlar yapmak konusunda cesaretli davranabilirsiniz. Eleştirel ve tartışmalı ortamlarda bulunabilirsiniz. Sağlık
alanında değişen bazı durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir.
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BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Tasarım ve hayal gücü gerektiren konulara yoğunlaşmanız gerekebilir. Sanat, spor, sahne alanındaki işlerden
dolayı zorlanabilirsiniz. Sevdiklerinizle bağlantılı sağlık
sorunlarına yönelik planlar yapabilirsiniz. Finansal alanda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Değer verdiğiniz şeyleri korumanız gerekebilir. Sağlıkla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Eleştirel durumlar yüzünden yıpranabilirsiniz. Yaratıcı hayallerinizi gerçekleştirmeye gayret gösterebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Önemli kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz. Kariyerinizde dikkat çeken gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.
Plânladığınız yolculukları gerçekleştirebilirsiniz. Tasarım
ve hayal gücünüzü kullanabileceğiniz konularda başarı sağlayabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da komşularınızla ilgili önemli konular gündeme gelebilir. İletişimle ve ulaşımla bağlantılı çalışmalarınızı başarıyla sürdürebilirsiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Kimliğinizi ya da imajınızı değiştirmek için bu aralar herhangi bir girişimde bulunabilirsiniz. Günlük hayatınızda
değişiklikler yapmak için gayret göstermelisiniz. Kariyer
alanınızda önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz. Önemli kişilerle gizli
bazı konuları konuşabilirsiniz. Sırlarınız olabilir ve gizemli konulara
ilgi duyabilirsiniz. Kredi, sigorta ya da komisyonlu paralarla ilgili kısa
zamanda iyi haberler alabilirsiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)
Teknik alanda girişimlerde bulunabilirsiniz. Günlük hayatınızı etkileyen değişiklikler yapmanız gerekebilir. Kredi,
sigorta, telif ya da komisyonlu paralarla ilgili işleriniz olabilir. Yakın çevrenizdekilerle bağlantılı değişen durumlar gündeminize
gelebilir. Bulunduğunuz çevrede yönlendirici konumda bulunabilir ve
aktif bir süreç geçirebilirsiniz. Çalışma hayatınız, evcil hayvanlarınız ve
araç-gereçleriniz konusunda daha cesaretli düşünmeye başlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)
Ailevi konulara daha yönlendirici yaklaşabilirsiniz. Evinizle bağlantılı işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Yabancılarla
ilgili işleriniz olabilir. Ailevi ziyaretler gerçekleştirebilirsiniz. Evinizde, el becerilerinizi kullanabileceğiniz işler yapabilirsiniz.
Aile fertlerinizle ilgili konularda cesaretli davranabilirsiniz. Yabancılarla birlikte yaptığınız işlerde artış yaşanabilir. Yurt dışıyla ya da öğrenimle ilgili atılımlar gerçekleştirebilirsiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)
Ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Evinizle bağlantılı konularda girişken davranabilirsiniz. Yeni bir ev sahibi olma konusunda girişimlerde bulunabilirsiniz. Korumaya ve bakıma yönelik fikirlerinizi ifade edebilirsiniz. Evinizle ilgili
görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Ailevi ilişkileriniz yoğunlaşabilir. İş
ortaklarınızla bağlantılı faaliyetleriniz yoğunlaşabilir. Estetik değerlerin yükseldiği çalışmalarınız sayesinde kazanç elde edebilirsiniz.
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RESMİ KURUMLAR
Valilik
Meram Kaymakamlığı
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76

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

351
322
235
221
237
221
353
236
322
351

74
45
90
31
64
32
30
07
27
18

45
21
10
00
00
00
50
90
60
32

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

221
351
321
353
322
350
255
221
342
353

61
34
70
40
74
61
00
52
14
47

00
25
19
21
30
58
60
52
44
17

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

350
351
239
351
351
352
351
351
351

64
30
04
89
32
80
32
32
89

64
00
80
58
07
22
04
07
58

ÖNEMLİ TELEFONLAR
Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

110
112
117
119

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

121
122
124
125

133
135
153
154

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

155
156
163
175

Alo Rtük
Çevre Bilgi Sağlık
Danışma
Su Arıza

Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

178
181
184
185

186
187
188
189

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

235
323
235
263
251
351

45
67
42
11
52
16

00
09
05
42
80
50

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

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

223
241
223
257
236
321

60
50
12
06
54
20

00
00
53
06
07
41

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

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

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

246
444
444
352
345
236
345
238
235
342

55
00
00
15
10
79
34
10
56
69

70
33
40
16
86
33
38
48
42
03

324
325
325
325
321
324
324
323
324
238

76
06
17
26
47
60
01
03
44
69

76
01
48
26
66
50
06
02
01
06

261
324
323
235
244
325

18
34
67
25
90
15

18
10
86
20
93
06

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

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

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

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

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

KİPA

ÖZEL OKUL
Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Ted Koleji
Özel Gençlik
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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
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444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE

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

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

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

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

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

353
444
221
249
221
353

04
02
37
74
44
69

05
46
37
74
44
00

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

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

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

M1 REAL

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

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

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

ADVERTORIAL

REKLAM

KONYA DİJİTAL

FOTOĞRAF

HALEF AMBALAJ

SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA
FOTOĞRAFÇILIK

238 42 81

342 36 40

233 16 45

www.konyadijital.com

www.halefambalaj.com

www.sedeffotograf.com

www.fotocankaya.com.tr

İN KONYA

REKLAMEVİ

FOTO İSTANBUL

ÖZCAN FOTO

238 80 00

235 25 19

www.inkonya.com

www.reklamevim.com

Nalçacı Cad.

GÜLMENAK

ALİNA PROMOSYON

342 75 15

342 0 100

www.gulmenak.com.tr

www.alinapromosyon.com

235 79 57

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF

FOTO ÇAMLICA

233 53 79

233 30 95

www.emrefotografcilik.com

Emniyet Müdürlüğü Karşısı

MADO

BADE'M

PASTANE

PETEK PASTANESİ

321 0 222

PAŞABAĞ
PASTANESİ

321 01 02

320 87 27

321 00 02

www.aciltatliservisi.com

www.pasabag.com

Meram

Ferit Paşa Cad.

KOS'S PASTANESİ

İSTANBUL
PASTANESİ

PAŞAM PASTANESİ

FETHULLAH USTA

350 75 67

238 01 59

237 90 09

Zafer

www.pasampastanesi.com

Nalçacı Cad.

323 10 17
www.kosspastanesi.com
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GELİNLİK

AZRA GELİNLİK

CAFE

ŞENAY GELİNLİK

NEW GARDEN

CAFE'S

3212030

352 67 10

353 22 52

321 01 02

www.azragelinlik.com

www.senaygelinlik.com

Beyazıt Mah.

ÜLGEN MODA

NARİN GELİNLİK

PAŞA LİFE

KARMAŞIK CAFE

220 00 06

353 35 34

320 49 50

325 17 77

www.ulgenmoda.com

www.naringelinlik.com

Beyazıt Mah.

Meram Yeni Yol

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

NİRVANA

WHITE HOUSE

0533 230 91 25

241 66 33

Alaaddin Bulvarı

Bosna Hersek Mah.

BLACK GARDEN
CAFE

KALDIRIM CAFE

AYDINLATMA

LAMPO

KANDİL AVİZE

345 12 38

238 40 22

Büsan

www.kandilavize.net

241 61 16

CAFE İSTANBUL
ÇOBANOĞLU AVİZE
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235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

FAVORİ
AVİZE & CAM

234 32 38

352 53 51

www.blackgardencafe.com

261 00 97
Yazır Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

ADVERTORIAL

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

RESTAURANT

FESLEĞEN RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

AKKONAK

HAVZAN MERAM

YENİYOL KÖFTECİSİ

241 37 07

324 33 44

323 44 62

www.akkonak.com

www.havzanetliekmek.com.tr

www.yeniyolkoftecisi.com

KONAK
KONYA MUTFAĞI

GÜVEN BALIK

HACI ŞÜKRÜ

352 85 47

324 45 46

352 76 23

www.konakkonyamutfagi.com

www.guvenbalik.com

Beyazıt Mah.

MERAM HAZBAHÇE

MİTHAT TİRİT
SALONU

SİLLE KONAK

350 72 98

244 92 60

www.meramköyceğiz.com

İstanbul Cad.

www.sillekonak.com

KULE SİNİ

KUKLA KEBAP

KASAP HAKAN

237 58 53

233 66 00

238 41 12

Kule Plaza

www.kuklakebap.com.tr

Büyük Sinan Cad.

325 10 32
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RESTAURANT - 2

KAZIMAĞA

TİRYAKİ ÇİĞ KÖFTE

A.V.M.

KIZILKAYA

351 88 27

320 99 19

265 0 832

www.kazimaga.com

www.tiryakicigkofte.com

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

TAKA RESTAURANT

ÖZ KONYA MUTFAĞI

YÖN A.V.M.

237 88 02

257 16 16

353 71 51

233 85 00

Ankara Cad.

Beyşehir Yolu Üzeri

Alaaddin Bulvarı

www.makromarket.com

HAZBAHÇE

LİNA RESTAURANT

KAMAY

327 34 34

320 33 34

233 97 00

ESİLA
SÜPER MARKET

Hatıp Yolu Üzeri

www.linarestaurant.com

www.kamay.com.tr

SPOR SALONU

ARENA GYM

MAYA CLUB

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL
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KONYA PARK

241 62 39
www.atlar.org

MAKROMARKET

247 13 10
Adakale Cad.

OPTİK

DİNSELLER OPTİK

ENES SAAT & OPTİK

238 21 11

350 62 11

235 70 08

www.mayaclup.com

www.dinselleroptik.com

Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK & SAAT

ONÜÇYILDIZ OPTİK

351 25 41

350 05 67

Zafer

www.onucyildizoptik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

ADVERTORIAL

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

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

BAGLAR'S

265 05 95
SAMANCILAR
MOBİLYA

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

www.samancilar.com

www.gurbuzogullarimobilya.com

www.turkmenler.com.tr

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

CARDİN MOBİLYA

WARYANT

238 29 42

248 29 14

251 12 42

342 26 42

234 30 91

251 01 50

www.koprulu.com.tr

Ankara Cad.

Barış Cad.

FLORENZA

ELVİN MOBİLYA

KENZEL

236 00 85

353 20 30

248 42 24

Kerkük Cad.

www.elvinmobilya.com

www.kenzelmobel.com

PAŞA MOBİLİ

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

AZZORA

251 72 27
www.pasamobili.com

www.baglars.com

351 18 66

323 15 66

İstanbul Cad.

Melikşah Mah.
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HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2

YUVAKUR

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

PAŞA HOME STORE

MÜFİT HOME
COLLECTION

265 12 87

248 37 00

238 86 48

www.konfull.com.tr

Kerkük Cad.

Kerkük Cad.

VİSKO LOVE

ÖZEMEK HALI

KONYA MEFRUŞAT

VİTRİN COLLECTION

238 41 51

234 31 11

353 91 81

351 35 98

235 77 27

www.viskolove.com

www.ozemek-halimobilya.com.tr

Kerkük Cad.

Rauf Denktaş Cad.

KARE HALI

DOĞPA HOME
COLLECTION

GÜLER AKKAYA

251 04 07

236 66 77

CEMİLE
HOME STORE

Adnan Menderes Cad.

Barış Cad.

Nişantaşı Mah.

www.cemile.com.tr

EVİX

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

SERCAN PERDE

VERDİ PERDE

351 15 73

237 89 19

233 57 57

www.ozaksularhali.com

www.sercanperde.com

Kerkük Cad.

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI
KONYAVİZYON/NİSAN 2012

KONFULL

www.yuvakur.com.tr

238 39 95
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PERDE - TEKSTİL

321 85 92
Millet Cad.

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

ELİT PERDE

238 39 60

237 09 09

www.mihogluhaliyikama.com

Kerkük Cad.

233 57 75

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

ADVERTORIAL

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

DÜĞÜN SALONU

CEMO
TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.cemosalon.com

HILTON GARDEN
INN KONYA

RIXOS OTEL

221 60 00

221 50 00

www.bera.com.tr

www.hilton.com.tr

www.rixos.com

SALTANAT DÜĞÜN
SARAYI

ŞELALE DÜĞÜN
SALONU

BERRA DÜĞÜN
SALONU

www.saltanatdugunsarayi.com

Antalya Çevre Yolu

www.berradugunsalonu.com

İPEKYOLU
TESİSLERİ

KONEVİ
DÜĞÜN SALONU

ÇİLTAŞ

323 1 222

342 60 80

Ankara Yolu Üzeri

Meram

www.ciltas.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BERA OTEL

444 23 72

265 36 38

346 45 33

327 00 63

236 06 56
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OTOMOTİV

GÖKMEN OTOMOTİV
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EUROPCAR

ATİKER

342 55 55

236 80 01

285 0 285

342 33 33

Ankara Yolu Üzeri

www.europcar.com.tr

www.atiker.com.tr

www.koprulu.com.tr

PEUGEOT
UYARARSLAN

AVİS

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

RENAULT TRUCKS

255 33 99

237 37 50

248 23 81

345 13 13

Yeni Otogar Karşısı

www.avis.com.tr

Ankara Yolu Üzeri

Ankara Cad.

ÇÖZÜM HASAR

VATAN RENT A CAR

KARAKAYA
RENT A CAR

ROYAL RENT A CAR

322 62 27

235 42 15

320 43 44

235 12 11

www.cozumhasar.com

Nalçacı Cad.

www.karakayarentacar.net

www.royal-rentacar.com

HYUNDAI ÖNTUR

CITROEN KONMOT

ABER RENT A CAR

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

236 66 66

345 38 00

236 72 62

www.onturplaza.com

Ankara Yolu Üzeri

Nalçacı Cad.

Yenişehir Mah.

TAŞKIN OTOGAZ

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

VIPLIFE RENT A CAR

248 24 75

237 08 27

FİLO RENT
RENT A CAR

İstanbul Yolu Üzeri

Ulaş Baba Cad.

236 03 03
KONYAVİZYON/NİSAN 2012

KÖPRÜLÜ OTO

www.taskinotogaz.com

234 31 46

322 89 89

ADVERTORIAL

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

GÜZELLİK SALONU

FIAT KOYUNCU
ASMER

SUDERM GÜZELLİK

DİYAMER

236 36 31

322 34 51

323 44 10

Kerkük Cad.

Kazım Karabekir Cad.

www.haberdiyet.com

BEYAZ GÜZELLİK

AQUASOFT

SAUNA GÜMÜŞKAPI

350 22 32

323 17 17

233 94 46

Beyazıt Mah.

www.clubaquasoft.com

Feritpaşa Mah.

ELİF GÜZELLİK

ALTINAY GÜZELLİK

BAŞARANLAR
TERMAL

353 21 57

236 36 72

0.272 273 63 64

Zafer

www.altinayguzellik.com

www.basaranlartermal.com

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

SİGORTA

SERHAT GÜLER
SİGORTA

SİGORTA CENTER

0533 420 97 99

444 19 82

Nalçacı Cad.

www.2asigortacenter.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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GİYİM

ESİLA
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ÇİÇEKÇİ

ENDER

D'S DAMAT

238 48 62

351 49 59

237 01 66

353 35 58

Kerkük Cad.

www.endermagazalari.com

Nalçacı Cad.

www.cicekciarzum.com

AYAKKABI DÜNYASI

GUESTO

CEYLAN DERİ GİYİM

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

237 87 00

235 11 33

352 11 64

321 00 02

www.ayakkabidunyasi.com.tr

Nalçacı Cad.

www.cdg.com.tr

www.gizcicek.com

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

DİVİ

238 38 29

237 53 59

237 17 50

www.ozbagci.com.tr

Kerkük Cad.

Kule Cad.

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

EMMİOĞLU TEKSTİL

238 97 72

350 74 35

www.issilhamile.com

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

ARZUM ÇİÇEKÇİLİK

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

346 37 77

www.dogancanta.com.tr

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

FATİH BEBE

ZARİF GİYİM

353 95 34

238 30 30

352 79 61

www.canerkekspor.com

www. fatihbebe.net

Zafer

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

ADVERTORIAL

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

DERSHANE - KURS

İNCİMİZ ORGANİZASYON

238 37 34
AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

KEKEMELODİ

353 52 29

320 01 01

www.amerikankultur.org.tr

www.konyakekeme.com

www.konyahacettepe.com

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI

BİRİM DERSHANESİ

324 19 00

353 01 66

SİSTEM
DERSHANELERİ

www.diltas.com

www.birimdersaneleri.com

Beyazıt Mah.

POZİTİF IK

SABAH
DERSHANELERİ

ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

www.sabahdershaneleri.com.tr

www.konyabilgekizyurdu.com

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

353 11 22

HACETTEPE
DERSHANELERİ

Elmacı İş Merkezi

350 22 96

350 40 50

353 93 35

DİŞHEKİMLERİ

CEM DEMİR

HİKMET DURMAZ

322 72 92

320 38 77

Beyazıt Mh. A Plaza

Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ

AKDENİZ CAM
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BARANOK YUMURTA

KONYA ŞEKER

236 61 66

444 47 86

342 63 63

324 03 53

www.akdenizcam.com

www.sumpas.com.tr

www.baranok.com.tr

www.konyaseker.com.tr

POLİGON

AS CAKE

CEYLİN

BOMBUS İLAÇLAMA

345 36 75

342 39 41

233 23 27

350 91 64

www.poligonkonya.com

www.ascake.com

Toptancılar Çarşısı

www.bombus.com.tr

HİLALSAN MAKİNE

ROTSAN OTOMOTİV

MUTLU GRAVÜR

SAĞLAMEL TARIM

345 16 16

345 17 27

345 39 16

239 06 60

www.hilalsan.com.tr

www.rotsan.com.tr

www.mutlugravur.com.tr

www.saglamel.com

DELİBAY PETROL

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT

KONYA ENERJİ

BİOFER

345 36 00

345 10 56

345 09 00

265 39 99

www.delibaypetrol.com

demircihirdavat@hotmail.com

www.konyaenerji.com.tr

www.konyabiofer.com

ÖZTEKNİK RULMAN
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SUMPAŞ

TARIM

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

DOĞRULAR
TORNACILIK
DOĞRULAR
TORNACILIK

345 37 38

251 64 71

www.ozteknik.com.tr

Horozluhan Mah.

ADVERTORIAL

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

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

MERAM GAZ
AKINSOFT

TEVFİK ELEKTRONİK

UMUT ELEKTRONİK

444 40 80

233 81 62

251 26 55

www.akinsoft.com.tr

Nalçacı Cad.

www.umutelektronik.com.tr

TİM YAZILIM

PİXEL

CİN CİN
ELEKTRONİK

237 20 03

235 15 43

www.timyazilim.com

www.pikselticaret.com

www.cincin.com.tr

OKUMUŞ TELEKOM

GALERİ GÜVENLİK

NADİR BİLGİSAYAR

237 3 237

351 51 54

238 11 79

www.okumus.com.tr

www.galeriguvenlik.com

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

322 11 11

PETROL

NADİR AVCAN

STARPET

ÖZBEYLER PETROL

238 61 03

233 34 22

237 66 90

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

www.starpet.com.tr

Adnan Menderes Cad.
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ALTIN - KUYUMCULUK

ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN
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MİMARLIK - İNŞAAT

ALTINKAYNAK

SEHA YAPI

KONAL İNŞAAT

354 00 00

350 30 31

444 73 42

247 13 50

www.karakaskuyumculuk.com

www.altinkaynak.com

www.sehayapi.com

Beyşehir Çevre Yolu

TUAL MÜCEVHERAT

SARRAF
KARACAOĞLU

ÇAĞLARKENT

METRİK

320 06 26

241 49 26

320 37 27

233 20 29

www.tualmucevherat.com

Kule Site

www.caglarkent.com

Nişantaş Mah.

SARRAF
ÇELİK SÜRER

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

PRESTİJ RESİDENCE

OKKALAR İNŞAAT

351 24 53

350 69 43

265 43 43

236 50 60

Sarraflar Yeraltı Çarşısı

www.hacikucukler.com

www.prestijresidences.com

www.okkalar.com

ALTINEKİNLİ
SARRAF

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

STUDIO PALACE

KONEV İNŞAAT

352 67 82

351 44 91

237 31 14

237 77 00

Yüzüktaşı İşhanı

www.ciceklerkuyumculuk.com

studiopalace.net

www.konev.com

NECATİ
HEDİYELİK & ALTIN

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

ALYA
MUTFAK BANYO

NYR İNŞAAT

353 18 60-61-62

444 0 626

0537 411 00 75

www.necati.com.tr

www.ozboyaci.com.tr

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

OTEL

OTEL BERA
DEDEMAN OTEL

HOTEL RUMİ

PAŞA PARK HOTEL

221 66 00

353 11 21

305 00 00

www.dedeman.com

www.rumiotel.com

www.pasapark.com.tr

RIXOS

HILTON GARDEN
INN KONYA

SELÇUK OTEL

221 60 00

353 25 25

www.hilton.com.tr

wwwselcukotel.com.tr

221 50 00
www.rixos.com

444 23 72
www.bera.com.tr

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

CEREN SAÇ TASARIM

BAYRAM BAL

265 10 92

237 36 11

320 24 23

M1 Real

Feritpaşa Mah.

Millet Cad.

İTEZ KUAFÖR

İNTER KUAFÖR

KUAFÖR ERDAL

320 77 37

321 40 91

246 25 36

Şeyh Sadreddin Mah.

Beyazıt Mah.

Bedir Mah.
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