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Ayşe Okutan

EDİTÖR'ÜN 
KALEMİNDEN

Sanat, aşk ile birleşince hele ki emek, sabır ve en önemlisi edep kav-
ramlarıyla harmanlanınca anlamını kazanır. Bu harman ruhumuzun 
derinliklerinde var olan güzelliği, Yaradan’ı anlatır. 

Sizleri bu şekilde karşılamamın sebebi, geçtiğimiz günlerde rastladı-
ğım bir programdı. Minyatür sanatçısı Taner Alakuş’un düzenlediği 
“41 Usta-41 Eser-41 Kere Maşallah” adlı sergi…

Sergide yer alan sanatçıların hepsi alanlarında tanınan önemli isimlerdi. 
Sergiyi araştırdığımda geçen yıl yapıldığını öğrendim. Televizyon bazen 
işe yarıyor galiba. Bu tür güzellikleri kaçırsakta o kara kutu bazen bu ve 
benzeri güzelliklere tercüman olabiliyor. Programa konuk olan değerli 
bir sanatçımız, “Gerçek sanatkâr olan, bize Yaradan’ı anlatır” diyordu. 
Ne güzel söylüyordu. Yaradan’ı anlatmak…

Bu duygu ve arzu sonsuzdur. Sanatçının duyguları, inancı o küçük 
motife nasılda yansır. Her vurduğu fırça darbesinde anlatmak istediği 
O’dur aslında… Belki de kendisindeki mutluluk, hüzün, huzur, se-
vinç, gözyaşları aslında Yaradan’ı anlattığı içindir. Kim bilir…

Bu ay ki sayımızda vitray sanatçısı Ali Biroğlu ile söyleşi yaptık. Bu so-
ruyu kendisine sormadım ama eminim sorsaydım o’da aynı şeylerden 
bahsedecekti. Özellikle geleneksel sanatlarımızda, sanattan anlaşılan, 
eser üretmek değil, ahlakımızı süsleyerek, kendimizi sanat eseri haline 
getirmektir. 

Diğer önemli bir konumuz, son zamanlarda kentsel dönüşüm kapsa-
mında büyük adımlar atan Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Ka-
laycı ile gerçekleştirdiğimiz sohbetti. Kentsel dönüşümü yapılacak 
bölgelerin, Meram’ın alt merkezi olacağını ve şehrimizin önemli cazi-
be merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. O’da işini büyük bir 
sevgiyle yapıyordu. Kendisine attığı büyük adımlardan dolayı teşek-
kürlerimi sunuyorum.

Evet… Aşk ile yapılan her şey bir sanattır.. Kainat’a duyulan sevginin, 
oluşturulan eserlerle sonsuzluğa bırakılmasıdır…

AŞK’la kalın…

SONSUZ AŞK…

ayse.okutan@konyavizyon.orgKONYAVİZYON • HAZİRAN 2012 • SAYI: 23
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AKBANK’TAN KONYA ÇIKARMASI
Akbank, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik 
gelişmeleri müşterileriyle paylaşmak amacıyla 
düzenlediği “Akbank Sizin İçin Buluşmaları’’nın 
sekizincisini Konya’da gerçekleştirdi. 
Akbank ve Konya Ticaret Odası arasında imzalanan 
protokol ile Konya’da faaliyet gösteren üye KOBİ’lere 
birçok avantaj sağlandı. Türkiye’nin 772 milyar dolar-
lık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile, dünyanın 17. 
Avrupa’nın ise 8. en büyük ekonomisine sahip olduğu-
na işaret eden, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaş-
gil, “Bu vizyonu ele ele vererek, tüm illerimizin katkısıyla 
gerçekleştirebiliriz. Bu amaca daha hızlı ulaşmak için illeri-
mizin rekabetçiliğini, sanayileşme oranını, üretim, istihdam 
ve ihracat potansiyellerini daha da artırmalıyız” diyerek 
Konyalı kobilere de destek olduklarını belirtti. 

ANADOLU KARTALLARI KONYA’DA
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda, Türk 
Yıldızları’nın 20. Kuruluş Yıl Dönümü ve Anadolu 
Kartalı 2012-2 Tatbikatı Basın Günü programı ger-
çekleştirildi.
Türk milletinin göz bebeği Türk Yıldızları’nın 20. ku-
ruluş yıl dönümü nedeniyle Anadolu Kartalı Tatbikatı 
Konya’da buluştu.
Türk Hava Kuvvetleri’nin, kuruluş yıllarından itibaren baş-
lattığı akrobasi faaliyetleri ve kurduğu akrotimlerle Türk 
halkına ve dünyaya, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Hava 
Kuvvetleri’nin bilgi ve yeteneğini başarıyla sergilemiştir.
Basın mensuplarına da ilgi yoğun oldu.
Programa katılan yerli ve yabancı gazeteciler ile programa 
davet edilen şehit aileleri, konuşmaların ardından, 7 uçakla 
yapılan Türk Yıldızları’nın gösterisini ilgiyle izledi.
Uçuşların ardından yere inerek protokolü selamlayan pilotla-
ra, Türk Yıldızları 20. yıl sertifikaları, Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Orgeneral Mehmet Erten ile Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Murat Bilgel tarafından verildi.
Akreditasyon kısıtlamasına tabi olan basın kuruluşlarının da 
çağrıldığı programda, söz konusu basın kuruluşlarında çalı-
şan gazeteciler ilgi odağı oldu.
Anadolu Kartalı 2012-2 Tatbikatı’na, Türkiye’den 49 uçak 
596 personel, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 6 uçak 122 
personel, İtalya’dan 6 uçak 170 personel, Pakistan’dan 6 
uçak 96 personel, Suudi Arabistan’dan 7 uçak 220 personel, 
Ürdün’den 5 uçak 80 personel, NATO’dan ise 1 uçak 29 per-
sonel olmak üzere toplam 81 uçak 1313 personel katılıyor.

ANADOLU FOLKLORU RÜZGARI KONYA’DA ESTİ
Konya’nın, merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen, 
SELMEK yıl sonu etkinlikleri kapsamında ,18-23 Haziran tarihleri 
arasında ‘’ Anadolu Folkloru Konya’da’’ programı, 7 bölgeden 10 
ilin katılımıyla gerçekleştirildi.
Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası yanında düzenlenen etkinliğe,Selçuklu Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Latif Kaya önderlik ederken, SELMEK kursiyerleri ve ya-
kınlarıyla ile çeşitli illerden çok sayıda misafir de etkinliğe renk kattı. Aynı zaman-
da  Selçukluların Başkenti Konya’da Anadolu’dan esintiler yaratılmış oldu. Ulusal 
el sanatları sergisinin de yer aldığı programda Bolu, Adıyaman, Mersin, Trabzon, 
Kütahya, Polatlı, Aydın, Bursa ve Akşehir yörelerine ait yöresel halk oyunları da 
yer aldı. Türkiye’nin her bölgesinden duyulan tınılar güzel bir şölende birleştirildi.
 Ayrıca SELMEK için emek veren kursiyerlerinden bazılarına sertifikaları verildi.



19

KISA HABERLER

BEDESTEN’DE TARİHİ
DÖNÜŞÜM BAŞLADI
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Mevlana Kültür Vadisi Projesi kap-
samında gerçekleştireceği “Tarihi 
Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırma ve 
Dönüşüm Projesi” başladı. 
Kapu Camisi önünde projenin başlaması 
nedeniyle düzenlenen programa, Vali Vekili 
Sefa Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, İl Emniyet Müdürü Hüseyin 
Namal, Karatay Kaymakamı Mustafa Altın-
taş, Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koru-
ma Bölge Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ali Bo-
ran, AK Parti İl Başkan Vekili Bestami İnan, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, 
davetliler ve Bedesten esnafı katıldı. Törende 
konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, Konya’da bugüne kadar 
birçok önemli hizmete imza attıklarını, dö-
nüşüm projesinin Konya tarihi açısından bir 
dönüm noktası olduğunu ifade etti.

ASUDE OPTİK YENİ 
YERİNDE HİZMETE GİRDİ
2006 yılından beri sektörde hizmet 
veren asude optik yeni yeri ve yeni 
imajıyla nalçacı caddesi altan apt. al-
tında hizmete girmiştir. 
200 m2 lik yeni ferah mağazası ile asude 
optikte Ray-Ban,Roberto Cavalli, Ferre, 
Fendi, Diesel, Guess, Mustang, Osse, Dun-
lop, Romanson, Enox, Lacoste, Cappa, 
Flair, Mercedes, Exte, Converse, Mclaren, 
Rebook, Montblanc, Dunhill Güneş göz-
lüğü markalarına ev sahipliği yapmanın ya-
nında lens ürünlerinde ise Bausch&Lomb, 
Johnson&Johnson, Ciba&Vision, Zeizz 
markalarınada kolayca ulaşabilirsiniz. Fir-
ma sahibi Fatih ATAGAN Konyamıza 
böylesine büyük ve ferah bir gözlük mağa-
zasını kazandırmış olmanın gururu içeri-
sinde olduklarını ve çok yakında kurumsal 
yapının tamamlanmasıyla yeni şubeler aça-
caklarını da belirtti. Son teknoloji makina-
larıyla kendinize yakışan gözlüğü bilgisa-
yar ortamında deneme şansına sahipsiniz. 

ŞÜKRAN KÖYÜ’NDE 
YAŞAM BAŞLADI
Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu 
Mehmet Taşdiken, sanatçıların köyün-
de yaşanan en önemli aşamanın bu-
rada yerleşimin ve yaşamın başlamış 
olması olduğunu ifade etti. 
Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı Meh-
met Taşdiken, geçen yıl kurulan köyde yapı-
lan kerpiç binalara sanatçıların yerleşmeye 
başladığını belirterek, “Bir taraftan binalar ya-
pıldıkça sanatçı arkadaşlarımız gelip yerleşiyorlar. 
Bu süreç birkaç sene daha sürecek. Yani köy büyür-
ken bir taraftan da burada yaşayan insanların sa-
yısı artacak. Bu artışla beraber etkinlikler ve yöreye 
olan faydamız da belirli nispetlerde maksimuma 
çıkacak” dedi. Bu yıl köye yerleşen bazı sanat-
çılardan 3-5 ay kalanlar olduğunu da belirten 
Taşdiken, “Bu yaz buraya geldiğinizde hanelerde 
ışık göreceksiniz, önümüzdeki kış itibariyle burada 
yaşayan sanatçı arkadaşlarımız olacak. Burada 
hem eğitim yapacağız, hem de İstanbul’dan sinema 
alanından yönetmen, oyuncu arkadaşlarımız gelip 
atölye çalışmalarına katılacaklar.” diye konuştu.
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SELÇUKLU TIP’TA İKİ YENİ SER-
VİS HİZMETE GİRDİ
Konya’da Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fa-
kültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi ve Kardiyak 
Rehabilitasyon ve Kardiyoloji Servisi’nin açılışı 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 
Açılış törenine Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hakkı Gökbel, Selçuklu Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Oktay Sarı, öğretim üyeleri ve hastane çalışanları ka-
tıldı. İlk olarak Çocuk Acil Servisinin açılışı gerçekleş-
tirildi. Servisin açılışı sırasında protokol üyeleri kur-
deleyi birlikte kesti. Açılışın ardından protokol üyeleri 
servisi gezdi. Rektör Prof. Dr. Gökbel, servis hakkında 
hastane yöneticilerinden bilgi aldı ve serviste tedavi 
gören çocukları sevdi. Rektör Gökbel, “Tıp Fakülte-
miz gelişmeye devam ediyor. Selçuklu Tıp demiyo-
rum. Çünkü Senato kararıyla YÖK’ten Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi şeklinde isminin değiştirilmesini 
talep ettik. Bu teklifimizi YÖK kabul etti. Bakanlar 
Kurulu tarafından da kabul edilirse, Selçuk Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi marka ismiyle bundan sonra 32 yıl 
önce olduğu gibi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
olarak isimlendirilecek” dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ STAR 
ALEXANDRA STAN
INFERNO CLUB’DA
Dünyaca ünlü, Romanya’nın 
genç yeteneği Alexandra Stan,
15 Haziran Cuma günü Club 
İnferno’yu yerinden oynattı.
Müzik listelerinde geçen yıl en iyi çı-
kış yapan sanatçılar arasında yer 
alan,Rumen Alexandra Stan, Konya’nın 
gözde mekanlarından bir olan Rixos 
Konya İnferno Club’da ,hayranlarına 
unutulmaz bir gece yaşattı.Geceye yoğun 
ilgi gösteren coşkulu kalabalık da geceyi 
güzel bir eğlence şölenine dönüştürdü.
Konya’ya ilk kez gelen Alexandra Stan;’ 

Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum.Çok eğlenceli ve unutulmaz bir gece 
yaşadığım , sahnede seyircilerin şarkılarıma eşlik etmesin beni çok mutlu etti ‘ diye-
rek Konya’dan mutlu ayrıldı.

KARATAY KİTABI KONYA KÜLTÜRÜNE
KAZANDIRILDI
Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Tarih, Kültür 
ve Sanat Kitabı’nın tanıtımını gerçekleştirerek kültür sanat adam-
larını bir araya getirdi.
Bir otelin toplantı salonunda yapılan tanıtım programına Karatay Kaymakamı 
Mustafa Altıntaş, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya eski Mil-
letvekillerinden Prof. Dr. Sait Gönen, Prof. Dr. Ahmet Alkan, Mehmet Kılıç, 
Hasan Angı, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkanı Mehmet Ali Köse-
oğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 2009 yılında yazarlarla yapılan toplantılar 
sonucunda Karatay’ı anlatan, Karatay’ın dünü bugünü ve yarını ile ilgili neler 
yapılabileceği konusunda görüş alışverişi yapıldığını ve 3 yıllık bir emeğin ar-
dından böyle güzel bir eseri kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını 
söyledi. Hemşehrilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek adına be-
lediyelerin hizmette her zaman bir adım önde gitmesi gerektiğini dile getiren 

Hançerli, Karatay Kitabı yayın kuruluna emeklerinden dolayı teşekkür ederek iyi bir eserin ortaya çıktığını vurguladı.
Karatay Kitabı Yayın Kurulu adına editör Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ ise, konuşmasında yapılan çalışma sonucunda Karatay 
Belediyesi’nin bir ilke imza attığını belirtti. TYB Konya Şubesi Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu da, Konya Kültürüne kazandırılan 
kitabın hayırlı olmasını diledi.
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MERAM’A YARI OLİMPİK 
YÜZME HAVUZU GELİYOR
Konya’nın merkez Meram İlçe 
Belediyesi tarafından Çaybaşı 
Mahallesi’ne yapılacak yarı olim-
pik yüzme havuzunun temeli dü-
zenlenen törenle atıldı. 
Belediye olarak, hizmet verebilmek adına 
Meram’ın çehresini değiştirmeye devam et-
tiklerini dile getiren Meram Belediye Başkanı 
Serdar Kalaycı, “Çaybaşı bölgesinde kentsel 
dönüşüm çalışmaları ve diğer hizmetlerle bir-
likte hızlı bir şehirleşme yaşanmaktadır’’ şek-
linde konuştu. Yaklaşık 3 bin metrekarelik ar-
saya inşa edilecek yüzme havuzu, 3.5 milyon 
TL’ye mal olacak Ayrıca yarı olimpik yüzme 
havuzu ile birlikte eğitim havuzu, sauna, ja-
kuzi, fitness, buhar odası, kafeterya ve 3 adet 
dükkan yer alacak. Yüzme havuzu, Meram 
sakinleri için güzel bir dinlenme ve eğlence 
durağı olacak. Modern ve estetik binadaki 
havuzun elektrik ve sıcak su ihtiyacı da güneş 
enerjisinden sağlanarak çevre dostu bir tesise 
merhaba diyecek Meram sakinleri.

NASREDDİN HOCA ANMA 
VE MİZAH GÜNLERİ
Nasreddin Hoca’nın anısına, 5-10 
Temmuz tarihleri arasında, Uluslara-
rası Akşehir Nasreddin Hoca Anma 
ve Mizah Günleri’nin Programı basın 
toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.
Bu yıl 53.’ncüsü düzenlenecek olan, Anma 
ve Mizah Günleri’nde Temsili Nasreddin 
Hocalık Görevini de ünlü tiyatro ve sinema 
sanatçısı Deniz Oral’ın yapacağı belirtildi. 
Adının anılmasıyla birlikte, yüzümüzde hafif 
bir tebessüm oluşturan Nasreddin Hoca’nın, 
sevgi, barış, kardeşlik dolu mesajlarını tüm 
dünyaya duyurmak ve bu mesajları yaymak 
için yapılan bu etkinlik de her yıl olduğu 
gibi bu yıl da dolu dolu geçecek.Törenin res-
mi  sunucusu ise, ünlü TRT Spikeri Güler 
Kazmacı olacak. Nasreddin Hoca konusun-
da araştırma yapmış bilim adamlarının kon-
feranslarının yanı sıra; Cengiz Küçükayvaz 
Tiyatrosu her akşam ortaoyunu, meddah, 
karagöz gibi geleneksel Türk Tiyatrosu’nun 
örnekleriyle seyirciyle buluşacak. 

AKTİF İŞADAMLARI VE 
SANAYİCİLER DERNEĞİ
Aktif İşadamları ve Sanayiciler 
Derneği(AKTİSAD) Başkanı Soner Ce-
sur, Hakkâri ve Hatay’da toplam 9 as-
kerin şehit, 17 askerin ise yaralanması 
ile sonuçlanan hain saldırıları kınadık-
larını açıkladı.
Cesur, “Hakkâri Dağlıca bölgesinde Bölücü 
terör örgütü mensuplarınca askeri birliği-
mize gece yapılan hain saldırı ilk ateş so-
nucu 8 askerimiz şehit olmuş 16 askerimiz 
yaralanmıştır. Yürütülen operasyonlarda 26 
hain terörist öldürülmüştür. 
Diğer taraftan Hatay’ın Belen ilçesinde dev-
riye görevi yürüten askeri birliğimize bölücü 
hainlerce yapılan hain saldırı sonucu 1 aske-
rimiz şehit olmuş 1 askerimiz yaralanmıştır.
 Tüm Türkiye’nin başta şehit ailelerimizin, ga-
zilerimizin ve silahlı kuvvetlerimizin başı sağ 
olsun. Allah, şehit ailelerimize ve gazilerimi-
zin ailelerine büyük sabır versin. 
Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
Gazilerimize Allah’tan acil şifalar dileriz. 
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LANGUAGE GARDEN EĞİTİM HAYATINA MERHABA DİYOR
Dili kitaplardan çıkarıp hayatınıza katıyoruz sloganı ile Language Garden, 
maksimum 8 kişiden oluşan son teknoloji ile donatılmış sınıflarıyla eğitim ha-
yatına merhaba diyor.
Konya’da alışılagelmiş dil öğrenme yöntemlerine farklı bir bakış açısı getiren Language 
Garden,eğitimini konuşma,yazma,okuma,çeviri ve ekstra aktivite dersleri ile destekliyor.Fark-
lı metodlar kullanarak dil öğreniminde maksimizasyon sağlamayı hedefleyen kurum ihtiyaca 
yönelik paket programları ile de kişiye kendi eksikleri doğrultusunda eğitim alma özgürlüğünü 
tanımaktadır. Türk ve yabancı eğitmenler eşiliğinde ingilizce ve pek çok dilde eğitim verecek 
olan dil okulu en iyiler arasında olmaya aday.
Eşsiz bahçesi ve terası ile ders dışı zamanlarda vakit geçirebileceğiniz Language Garden’a uğra-
manızı tavsiye ederiz.

TAKUNYA, NALÇACI
CADDESİNDE AÇILDI
‘Anadolunun ayak sesleri’ sloganıyla Nal-
çacı Caddesinde açılan Takunya Konyalıla-
ra farklı bir consept imkanı sunmakta.’’İyi 
ürün,doğru fiyat’’ diyerek hem ürün çeşit-
liliğle hem mağazanın ferah ve farklı tasa-
rımıyla sizleri bekliyoruz. 
Yılların tecrübesiyle yola çıkan Adaçağ Konfeksi-
yon D’S DAMAT mağazasından sonra, Takunya 
ile de ne kadar tecrübeli olduğunu bizlere bir kez 
dah kanıtladı.  Takunya,mağazasında yaklaşık 15 

ayrı İstanbul firmasının en seçkin ürünlerini bulundurulup  her kesime ve her zevke aynı zamanda 
her bütçeye hitap etmeyi hedefliyor. Şimdiden Keyifli alışverişler dileriz.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU 
KONYA TORKU
ŞEKERSPOR BİSİKLET 
TAKIMI 
ŞAMPİYONUN  ADI BELLİ : 
KONYA TORKU ŞEKERSPOR
BİSİKLET TAKIMI  
Konya Torku Şekerspor Bisiklet Ta-
kımı, 21-23 Haziran 2012 tarihleri 
arasında Nevşehir’de düzenlenen 
Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nda, 
Türkiye Şampiyonu oldu. 
“Ferdi Klasman”da Konya Torku Şe-
kerspor Bisiklet Takımı’ndan Miraç 
Kal birinci, Mustafa Sayar ise ikinci 
oldu, üçüncülüğü Kocaeli Brisaspor 
Takımı’ndan Eyüp Karagöbek
kazandı. 

Türkiye’nin ilk Continental Bisiklet Takımı olan “Konya Torku Şekerspor”, 21-23 Haziran 
2012 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nda başarılı 
sonuçlara imza attı. Nevşehir-Avanos-Nevşehir yolunda gerçekleştirilen 120 kilometrelik 
Büyük Erkekler Türkiye Yol Şampiyonası’nda “Ferdi Klasman”da Konya Torku Şekerspor 
Bisiklet Takımı’ndan Miraç Kal solo bir kaçışla birinci, Mustafa Sayar ise ikinci oldu. Üçün-
cülüğü Kocaeli Brisaspor Takımı’ndan Eyüp Karagöbek kazandı. Ferdi klasmandaki bu ba-
şarıların yanı sıra “Genel Takım Klasmanı”nda da Konya Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, 
Türkiye Şampiyonu oldu.

ÖZEL MEDLİNE KONYA 
HASTANESİ’NDEN
AGİS İLE İŞBİRLİĞİ
Teknolojik gelişmeleri yakın-
dan takip eden hekim kadrosu 
ve kaliteli hizmet anlayışıyla 
tedavi olmanın rahatlığını 
yaşatan Özel Medline Konya 
Hastanesi, yurt dışı sigortalıla-
ra da iyi hizmet verebilmek için 
çalışmalarına devam ediyor.
Ulusal ve uluslararası standartları esas 
alarak hastalarını en iyi şekilde tedavi 
edebilmek için çalışan Özel Medline 
Konya Hastanesi, Agis ile gerçekleştir-
diği anlaşma kapsamında yurt dışından 
gelecek hastalarına da uzman kadro-
suyla hizmet sağlayacak. Özel Medline 
Konya Hastanesi toplam 1,3 milyon 
üyesi bulunan Agis sigortalılarına acil 
bir şekilde gelişen durumlarda da en iyi 
hizmeti verecek. 
Özel Medline Konya Hastanesi, Agis 
işbirliği ile acil ve ani gelişen durum-
ların yanı sıra planlı hastaların tedavi-
lerine de olanak sağlayan uygulamayı 
hayata geçiriyor. 
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KONYA ENGELSİZ KENT 
ÇALIŞMALARINDA
MODEL OLACAK
Başkan Akyürek, “Bütün hedefi-
miz engelsiz belediyecilikte Tür-
kiye’mizin dünyaya model olarak 
sunabileceği bir şehri tam olarak 
oluşturmaktır” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Dere Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
engelli derneklerinin yöneticileri ve üye-
leri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan 
Tahir Akyürek, göreve geldikleri günden 
bu yana engelliler için yaptıkları hizmet-
leri slayt gösterisi eşliğinde anlatarak, “En-
gelsiz bir dünya, engelsiz bir Konya, engelsiz 
şehirler hedefimize hep birlikte ulaşmayı 
dileyeceğiz. Türkiye nüfusunun yaklaşın 
yüzde 12’sini engelliler oluşturuyor. 
Toplam engelli sayısı 8 milyon 431 bin 
937. Bu çok büyük bir rakamı oluştu-
ruyor dedi.

ÇATALHÖYÜK, DÜNYA 
MİRASI LİSTESİNE GİRDİ
UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 
Rusya’nın St. Petersburg kentinde 
yaptığı toplantıda Çatalhöyük Ne-
olitik Kenti’nin Dünya Mirası Lis-
tesine kaydedilmesini oy birliğiyle 
kabul etti.
21 ülkeden uzmanlardan oluşan Dünya 
Mirası Komitesi’nin kararında, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nca Dünya Mirası Liste-
sine aday gösterilmiş olan Çatalhöyük’ün 
Dünya Mirası Sözleşmesi’nin temel şartla-
rını karşıladığı, otantikliğini ve bütünlüğü-
nü koruduğu ve ‘’evrensel seçkin değer’’e 
sahip olduğu belirtildi.
Karara esas olan raporda, tarihi M.Ö. 7400 
yıllarına uzanan Çatalhöyük’ün Neolitik 
Dönemin belli bir aşamasının eşsiz bir ta-
nıklığını teşkil ettiği ve insanlık tarihinde 
önemli bir aşamayı temsil eden bir yerle-
şim tarzı ile toplum anlayışı ve eşitlik ide-
allerine dayanan bir kentsel plana sahip 
olduğu da vurgulandı.

NUMUNE HASTANESİ 
ESKİ BİNASI ÇOCUK 
VE DOĞUM HASTANESİ 
OLDU
Konya Numune Hastanesi’nin eski acil 
servis ve başhekimlik binası, Dr. Faruk 
Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne 
tahsis edildi. 
Konuyla ilgili hastane bahçesinde açıklama 
yapan Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk 
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Tekin, 
Konya halkına ve çevre illere daha iyi hizmet 
vermek istediklerini söyledi. Yeni binaları ya-
pılıncaya kadar bu alanda hizmet verecekleri-
ni kaydeden Tekin, “Bulunduğumuz alanda 
500 yataklı 134 bin metrekare kapalı alanlı 
şu anda eski numune hastanesi ve Dr. Faruk 
Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin var 
olan eski kapalı hacminin üç katı büyüklü-
ğünde yeni bir hastane yapımına başlandı. 2 
Temmuz Pazartesi gününden itibaren Numu-
ne Hastanesi eski binasında hizmet vermeye 
başlayacaklarını sözlerine ekledi. 
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ONUR MÜCEVHERAT 4.
ŞUBESİ M1 MERKEZ (REAL) 
DE AÇILIYOR
Konya’nın mücevherat sektöründe adı-
nı sıkça duyuran onur mücevherat yeni 
şubesiyle m1 merkez real de açılıyor.
Altından pırlantaya elmastan zümrüte bir 
çok değerli mücevhere yer veren işletme 
müşterilerine bir çok  seçenek sunuyor. 
Açılışa özel indirimlerin ve süpriz hedi-
yelerle açılacak olan işletme 13 temmuz 
cuma günü renkli bir açılışla müşterileriy-
le buluşuyor. 
Onur mücevherata konyavizyon dergisi 
olarak yeni şubesinde başarılar diliyoruz.

RİXOS KONYA; XSIDE  HİZMETE GİRDİ
RIXOS Konya otel şehrimize ilkleri kazandırmaya de-
vam ediyor. Göz kamaştıran dekorasyonu, alanında 
isim yapmış şefleri ve barmenlerinin hazırladığı özel 
menü ve içecekleriyle Konya’nın yepyeni buluşma mer-
kezi Xsıde Pub hizmete girdi.
Rixos Konya; Otel pub konsept örneklerinden birini açtı.
Konya’da bir ilk olan Xside’ın açılışına çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Efes Pilsen Genel Müdürü Altuğ Aksoy; 
’Xside’ı Konya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını, otel 
pub konseplerinin örneklerini Türkiye genelinde dahada arttıraca-
ğını belirtti.  Xside’a gelen misafirlerin hoşça vakit geçirebileceğini 
ifade eden Aksoy içecekleriyle herkese hitabet ettiğini dile getirdi.
Aksoy’un konuşmasının ardından Xside’ın açılışı gerçekleştirildi.

VATAN ŞAŞMAZ KULESİTE ADESE’DE 
KASİYER OLDU
Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Coca-Cola’nın 
2. Geleneksel İçecek Festivali kapsamında Kulesite 
Adese’deydi. 
Etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kulesite Adese, cumartesi 
günü yine renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Coca-Cola’nın 2. 
Geleneksel İçecek Festivali kapsamında Konya’ya gelen ünlü su-
nucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Kulesite Adese’de sevenleriyle bir 
araya geldi.
Kulesite Adese’de içecek reyonlarını gezen ve ziyaretçilerle soh-
bet eden Şaşmaz, Kulesite’deki ünlü kasasına geçerek kasiyerlik 
de yaptı. Kasiyerlikte oldukça başarılı olduğu gözlenen Vatan 
Şaşmaz’a Kulesite ziyaretçileri de büyük ilgi gösterdi.

PROSTAR MEDYA 
A.Ş KONYA’DA
50 kişilik dev kadro 
Konya’da 5 ağustos 2012’de 
hizmete giriyor.
Özel tv lerin başlaması ile sek-
törde yer alan kameramanı-set 
görevlisi-senaristi-yönetmeni 
yapımcısı ile komplike tecrübeli 

insanların buluştuğu bir yapılanma içinde medya platosunda tüm usta ve üstadlar ile 50 
kişilik  dev bir kadro  ile konya merkezde 05 Agustos 2012 hizmete giriyor.

KONYA’YA PRENS GELDİ
Suudi Arabistan Savunma Bakan 
Yardımcısı Prens Halid Bin Sultan, 
Konya’da düzenlenen Anadolu Kar-
talı Eğitimine katılan Kraliyet Hava 
Kuvvetleri askerlerini ziyaret etti.
Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardım-
cısı Prens Halid Bin Sultan, 14 Haziran 
Perşembe günü,Anadolu Kartalı Eğitimine 

katılan kendisine bağlı askerleri ziyaret etmek için Türkiye’ye geldi.  Ankara’da çeşitli zi-
yaretlerde bulunan Prens Halid, Anadolu Kartalı Eğitiminin verildiği Konya 3. Ana Jet 
Üs Komutanlığı’nı  da ziyarete geldi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın,2001 yılından bu yana 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 
düzenlediği Anadolu Kartalı Eğitimi’nin, bu yıl yapılan yabancı katılımcılara açık 2. bölü-
müne Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Tornado tipi savaş uçağı 
ile ilki geçen yıl olmak üzere ikinci kez katılıyor. 
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BEYŞEHİR’DE GELİN VE 
DAMADIN İLGİNÇ DÜĞÜN 
HATIRASI
EN SERİN DÜĞÜN FOTOĞRAFI
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ev-
lilik hazırlığı yapan çift, gelin ve 
damatlık giyip Beyşehir Gölü’ne 
girerek fotoğraf çektirdi. Dudu Us 
ve Ömür Alpoğuz çifti, hayatları-
nın en unutulmaz ve özel günlerin-
de hem kendileri için hem de Bey-
şehir için güzel bir ilke imza atmış 
oldular.
Beyşehir ilçesinden, ABD’ye gelin gi-
decek olan 25 yaşındaki Dudu Us, ni-
şanlısı Ömür Alpoğuz’la birlikte düğün 
öncesi albüm çekimleri için Beyşehir 
Gölü’nü tercih etti. Dizlerine kadar 
suya girip poz veren çift, vatandaşların 
da yoğun ilgisiyle karşılaştı.Sadece bi-
raz çılgınlık yapmak istediklerini belir-
ten çiçeği burnunda çift, mutlulukları-
na da farklı bir renk kattılar.

FİRAR’DAN MERYEM’E
Bir televizyon kanalında yayın-
lanan ‘Firar’ adlı dizideki başarılı 
oyuncu İsmail Hacıoğlu, çekimleri 
devam eden Meryem adlı sinema 
filmi için Konya’nın Beyşehir ilçesi-
ne geldi. 
Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı’nda 
kurulan film setinde rolünü canlandıran 27 
yaşındaki Hacıoğlu, çekimlere verilen ara 
sırasında gazetecilerin de sorularını cevap-
landırdı. Başrolünü oyuncu Zeynep Çamcı 
ile yönetmenliğini Atalay Taşdiken’in yap-
tığı Meryem adlı sinema filminin çekimleri 
için Beyşehir’de bulunduğunu ifade eden 
Hacıoğlu, “Çekimler Akşehir’de başladı ve 
ikinci etap olan Beyşehir’e geldik. Çalışma-
lar tamamlandıktan sonra İstanbul’da biti-
receğiz inşallah” dedi.
Beyşehir’le ilgili ilk izlenimleri de sorulan 
Hacıoğlu, “Göl kenarını gezme şansımız 
oldu. Ama çok güzel, dokusu, manzarası, 
insanları. Akşehir’de başlayan güzellikler 
hala devam ediyor” diye konuştu.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
İNTERNET SİTESİ
Konya Büyükşehir Belediyesi, görme 
engelliler için hazırladıkları internet 
sitesini hizmete sundu.Engellilere yö-
nelik gerçekleştirilen bu çalışmanın 
Türkiye’ye model olması ve daha da 
geliştirilmesi adına Konya güzel bir 
ilke daha ev sahipliği yapıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web 
sayfası olan www.konya.bel.tr  ve www.kon-
ya.bel.tr/engelli adresi üzerinden ulaşılabi-
len site, görme engellilerin kullanabileceği 
özel bir yazılımla hazırlandı.
Görme engellilerin kullandığı Brail alfabe-
siyle çok rahat okunabilen ve gezilebilen 
sitede Büyükşehir Belediyesi’nden güncel 
haberler, Konya tanıtımı, Hazreti Mevla-
na ve duyurular gibi bölümler yer alıyor.
Türkiye’de, görme engelliler için özel tasar-
lanan, ilk Büyükşehir Belediyesi sitesinin 
yazılımının Konya Büyükşehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca hazırlandı-
ğını dile getirdi.
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KENTSEL
DÖNÜŞÜMÜN ADI

Meram’da kentsel dönüşüm hız kesmiyor.

Vizyon Dergisi olarak, Meram Belediye Başkanı Sayın Ser-
dar Kalaycı ile Toki konutlarını yerinde ziyaret ettik. Son 
zamanlarda Kentsel Dönüşüm kapsamında büyük adımlar 
atan Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı ile keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik. Bu bölgelerin Meram’ın alt mer-
kezi olacağını ve şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden 
biri haline geleceğini söyledi.

Meram

KONU: VOLKAN ÇAKIR
FOTOĞRAF: S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
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Kendisiyle 3 saat süren keyifli sohbetimizi en 
son yaptığı hasta konuk evini ziyaret ederek 
sonlandırdık. Hasta konukevinde hasta ya-
kınları ve hastaların teşekkürüyle karşılanan 
sayın başkan bu gibi sosyal sorumluluk içeren 
yapıtların çoğalması gerektiğinin altını çizdi. 

Meram Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Yenice - Hacı İsa Efen-
di Mahalleleri’ni kapsayan kentsel dönüşüm projesinin 1220 
konutluk ilk etabında inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Başkanım, Kentsel dönüşüm 
projelerinizden bahseder misiniz?
 “Konevi Konutları” ismini taşıyan ve toplamda 2 bin 624 
konutun yapılacağı kentsel dönüşüm projesinde ilk etap in-
şaatının hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu projeyi bölgede 
ikamet eden vatandaşlarımız büyük bir sabırsızlıkla bekli-
yorlar. TOKİ ile yaptığımız protokol sonrası bu bölgedeki 
eski evlerin yıkımını geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleş-
tirmiştik. TOKİ’nin Konya’da yapacağı ilk kentsel dönüşüm 
projesinin 1. etabında 1220 konut yapılacak ve 550 gün 
içinde arsa sahiplerine teslim edilecek. İhaleyi kazanan fir-
ma, 4 kule vinçle çalışmalarını sürdürüyor.

3 YILDA 6000. KONUT

“Bu konutlarda vatandaşın ve 
belediyenin emeği çok fazla”
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“Meram’ın alt merkezi olacak”
Bu proje, Meram için tarihi öneme sahip.
“Yenice ve Hacıisaefendi Mahallelerini de 
kapsayan bu bölge Meram’ın alt merkezi 
olacak ve şehrimizin önemli cazibe merkezle-
rinden biri haline gelecek. İlk etapta 23 blok 
yapılacak. 100, 150 ve 200 metrekarelik ko-
nutlar inşa edilecek. Tamamı arsa sahiplerine 
verilecek bu konutların alanı 110 bin metre-
karedir. Bu etaptan sonra 2. etabın ihalesi ya-
pılacak ve 1404 konutla birlikte toplam 2 bin 
624 konut yapılacak.Yapımcı firma, Konevi 
Konutları’nı 2012 yılı sonuna teslim etmek 
için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürü-
yor. TOKİ’nin klasik tiplerinden farklı bir 
tarzda yapılmakta olan bu konutlar; Konya 
mimarisine uygun bir şekilde inşa edilmekte-
dir. Şu an itibariyle 100 metrekarelik konutla-
rın 482’si, 150 metrekarelik konutların 250’si 
ve 200 metrekarelik konutların da 168’inin 
kaba inşaatı tamamlanmıştır. İlk etapta yapı-
lacak toplam 23 bloğun 20’sinin kaba inşaatı 
tamamlanmak üzeredir. 120 daireden oluşan 
2. kısım ihalesi yapıldı ve bu alanda bulunan 
eski binalar da yıkıldı.”

Konya’nın ilk uydu kenti Gödene
Belediyemiz öncülüğünde Gödene
Mahallesi’nde kurulan Seyirtepe Konut-
ları’nda ise 672 konutun inşaatı devam 
ediyor. Şehrimizin ilk uydu kenti olan Gö-
dene’deki konutlaşma, Belediyemiz ön-
cülüğündeki Seyirtepe Yapı Kooperatifi 
tarafından ilk etapta 15, ikinci etapta 25 
blok olmak üzere toplam 1200 daireden 
oluşacak 40 blok yapılmaktadır. 
150 metrekare ve 3+1’lik 672 daireden 
oluşan Seyirtepe 2. Etap Konutları; 7 
katlı, deprem yönetmeliğine uygun, ısı 
ve ses izolasyonlu, bina cepheleri dıştan 
mantolamalı olarak betonarme ve kar-
kas sistemde yapılmaktadır. Ayrıca ko-
nutlarda çevre düzenlemesi, otoparkı, 
çocuk oyun bahçeleri gibi sosyal ve kül-
türel faaliyet alanları da düşünülmüştür. 
Kooperatif çalışmalarıyla birlikte bu 
bölgede TOKİ tarafından 3 etapta top-
lam 3 bin 500 konut yapılmaktadır. Kısa 
bir süre sonra burası yaklaşık 30 binlik 
nüfusuyla bir mahalleden ziyade küçük 
bir şehir hüviyeti kazanacaktır.

Küçük Kovanağzı’nda 
2 farklı konut hamlesi 
Yine Belediyemiz öncülüğünde Kü-
çük Kovanağzı Mahallesi’nde “Serra 
Park” ve “Güven Park” adlarıyla 2 ayrı 
konut hamlesi başlatıldı. Her iki ko-
operatife vatandaşlarımız yoğun ilgi 
gösterince kooperatif üyelerinin be-
lirlenmesi noter huzurunda yapılan 
kura çekilişiyle oldu. Şehir merkezine 
yaklaşık 2 kilometre mesafede yapımı 
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devam eden 376 dairelik Serra Park 
Konutları; 6 Katlı, asansörlü, kalo-
riferli, doğalgazlı, ısı ve su yalıtımlı 
ve deprem yönetmeliğine uygun ve 
site anlayışı ile inşa ediliyor. Yaklaşık 
60 bin metrekarelik alanı kapsayan 
bu projede yeşil alan oranı yüzde 80. 
Yine Küçük Kovanağzı Mahallesi’nde 
kurdukları 620 konutluk Güvenpark 
Konutları’nda da inşaatın hızla devam 
ediyor. Bu konutlardaki yeşil alan ora-
nı da yüzde 79,5’dur. Bu da yeşil alana 
verdiğimiz önemin bir göstergesidir 
Güvenpark Yapı Kooperatifi’nde 23 
blok 147 metrekare, 3 blok da 115 
metrekarelik konutlardan oluşacak.

Çaybaşı’nda kentsel
dönüşüm çalışmaları
Çaybaşı 2. Etap Kentsel Dönüşüm 
Projesi kapsamında belediyemiz ön-
cülüğünde kurduğumuz 250 konut-
luk S.S. Reyhan Park Konutları’nın 
da temelini attık. 18 bin 334 metre-
karelik alanda yapılacak Reyhan Park 
Konutları’nda toplam alanın yaklaşık 
yüzde 80’i yeşil alan, otopark ve çocuk 
parkı olacak. Toplamda 250 dairenin 
yapılacağı konutlar; deprem yönetme-
liklerine uygun, ısı yalıtımlı, kaloriferli 
ve asansörlüdür. Bu konutlar, toplam 
900 konutluk Çaybaşı 2. Etap Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin ilk kısmını oluş-
turmaktadır. 180, 161 ve 123 metreka-
relik dairelerden oluşan 5 blok yapıla-
cak. Ayrıca bu bloklara hizmet verecek 
2 bin 650 metrekarelik yeraltı otoparkı 
bulunacak.

Belediyeniz tarafından hasta ve 
hasta yakınları için 5 yıldızlı otel 
konforunda inşa edilen Hasta Ko-
nuk Evi hizmet vermeye başladı, 
bunun için neler söyleyeceksiniz?
Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda 
yaptığımız Hasta Konukevi, 42 odası 
ile 84 kişiye hizmet vermektedir. Her-
hangi bir ücret almaksızın hasta yakın-
larının konakladığı tesisimiz otel kon-
forunda inşa edilmiş ve hiçbir ayrıntı 
gözden kaçırılmamıştır. Yaklaşık 2,5 
milyon TL’ye mal olan Hasta Konuke-

vi, hem Konyamıza hem de tedavi için 
şehir dışından gelen vatandaşlarımıza 
hayırlı olsun.
Hasta Konukevi fikri Meram Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’ni ziyaretimiz sırasında or-
taya çıktı. Bankların üzerinde, araçlarında 
veya daha zor şartlarda hastane bahçele-
rinde kalmak zorunda olan birçok vatan-
daşımızı görünce böyle hayırlı bir hizmet 
yapmak için harekete geçtik. Çok kısa bir 
süre içinde inşaatını tamamlayarak kulla-
nıma hazır hale getirdik. 2 haftadan beri 
de hasta yakınlarımızı kabul ediyoruz.
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KAPAK KONUSU

Başkanım müracat için 
ne gerekiyor? 
Hasta Konukevinde konaklamak için, 
ilgili hastaneden hastanın protokol 
numarası, hangi serviste yattığı ve 
refakatçisinin kimlik bilgilerinin yer 
aldığı bir belge getirilmesi gerekiyor. 
Bu hizmetten devlet hastaneleri ile 
Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi 
gören hastaların yakınları yararlana-
biliyor. Hasta Konukevi’yle ilgili de-
taylı bilgi almak isteyenler 324 4500 
numaralı telefonu arayabilir.  

Dr. Serdar KALAYCI 
Meram Belediye Başkanı
30 Mayıs 1973 tarihinde Konya’da doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Konya’da tamamladı. 1994 yılın-
da Selçuk Üniversitesi Mimarlık Mühendislik 
Fakültesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun 
oldu. 2004 yılına kadar aynı fakültede öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında Konya Bü-
yükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü 
Su İşleri Daire Başkanlığı’na atandı. KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığını 
yürüttü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Me-
ram Belediye Başkanlığı’na seçildi.
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AHİLİK DEBBAĞ
ESNAF ÖRGÜTÜ
OLARAK İLK DEFA 
KONYA’DA KURULDUPROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

AHİLİK, ARAPÇADAKİ 
KARDEŞİM ANLAMINDAKİ 

“AHİ” SÖZCÜĞÜNDEN 
TÜRETİLMİŞTİR. 

TÜRKÇEDEKİ AKI İLE 
İLİŞKİSİ OLDUĞU DA 
SÖYLENMEKTEDİR. 
AHİLİĞİN ANADOLU 

SELÇUKLU DEVLETİ’NDE 
12. YÜZYIL SONLARINDA 

KURULMASINDA 
FÜTÜVVET TEŞKİLÂTININ 

KATKISI OLMUŞTUR.

Konya’da XII. yüzyıl sonra-
larına doğru  tabakhane ve 
debbağ esnafının varlığı, Ahi 
örgütlenmesini 1200’lerden 
önceye götürmeyi zorunlu 
kılmaktadır. Konya’daki eski 
tabakhanede Ahi Evren’in de 
işyerinin bulunması, Ahiliğin 
Konya’da örgütlenme tarihinin 
Ahi Evren’den önceye dayandı-

ğını göstermektedir. Şu halde 
Konya’da Ahilerin teşkilâtlı 
olarak ortaya çıkmaları, Ahi 
Evren’in Konya’ya gelmesin-
den öncedir. Ahi Evren, henüz 
emekleme aşamasındaki Kon-
ya Ahi örgütünü, yeni kurallara 
bağlayarak sağlam temellere 
oturtmuş, açtığı Ahi zaviyele-
rini de bu teşkilâtın merkezi 

yapmıştır. Bu durum, Ahi Ev-
ren Konya’da ikamet etmekte 
iken meydana gelen birtakım 
olaylardan açık bir biçimde 
anlaşılmaktadır. Ahi Evren, 
I. Alâeddin Keykubat’ın hü-
kümdarlığı sırasında Konya’ya 
gelmiş, bir debbağ esnaf örgütü 
hüviyeti kazanmış olan Ahili-
ğin başına geçmiştir.

Osmanlı Döneminde Ahiler toplantı halinde
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Başlangıçta debbağlar hirfeti örgütü 
durumundaki ahilik, zamanla tüm es-
nafı temsil eden bir teşkilâta dönüşmüş 
ve bu özelliğini uzun süre korumuştur. 
Osmanlı Devleti’nde aralarına fütüv-
vet ehli olmayan grupların girmeleri 
nedeniyle, önceleri Ahi zaviyelerinde 
toplanan zanaat ehilleri, her esnaf için 
Ahiliğe benzer ayrı teşkilât kurarak lon-
calarda bir araya gelmeye başlamışlar-
dır. Ancak Ahilik’teki ahi baba, bunlar-
da şeyh adını almıştır. Bununla birlikte 
debbağ esnafı, aralarından seçtikleri ahi 
baba, kethüda ve yiğitbaşının yürüttüğü 
teşkilâtta geleneklerini yaşatmıştır.
Anadolu Selçuklu Devleti’nde mu-
tasavvıflar gibi sanat ehlinin örgüt-
lenme merkezi tekke, zaviye ve ha-
nigahlar idi. Doğal olarak Ahi Evren, 
Konyalı Ahileri bir merkezde toplama 
düşüncesiyle şehrin ilk Ahi zaviye-
lerini kurma yönüne gitti. Mevlevi 
menkıbecisi Eflaki’nin anlattıkların-
dan Konya’nın XIII. yüzyılın ilk ya-
rısında birçok tasavvuf kuruluşu gibi 
Ahiliğin merkezi haline geldiği an-
laşılmakta. Ahiler, cömertlikleriyle 

meşhur idiler. Karamanoğulları dö-
neminde Konya’ya gelen İbn Battuta, 
Konyalı Ahilerin kendisini ağıladığını 
anlatmakla birlikte herhangi bir Ahi 
töreninden bahsetmemektedir. Oysa 
İbn Battuta, aynı seyahat sırasında 
Anadolu’nun değişik yerlerinde Ahi-
lerin Müslümanların kutsal saydığı 
günlerden Aşure Günü törenleri ter-
tip ederek yemekler yedirdiklerine işa-
ret etmektedir. Elimizdeki arşiv belgele-
ri, İbn Battuta’nın anlattığı Anadolu’nun 
başka yerlerinde Aşure Günü, Ahilerin 
yaptıkları törenlerin hemen aynısının 
XVII-XVIII. yüzyıllarda Konya’da icra 
edildiğini göstermektedir. XIV. yüz-
yılda Aşure Günü münasebetiyle top-
lananlara yemekten sonra güzel sesli 
hafızların sadece Kuran okumalarına 
karşılık Osmanlı dönemi Konyası’nda 

buna ilâveten Mevlid de okunuyordu. 
Halkın bu törenleri rahat bir şekilde 
izlemesi düşünüldüğü için bugünkü 
İsmet Paşa İlkokulu’nun bulunduğu 
yerdeki Konya Ahi Evren Zaviyesi 
geniş bir arsa üzerine inşa edilmiştir. 
Konyalılar, Aşure Günü, bu zaviyenin 
geniş avlusunda bir araya gelip Kuran 
ve Mevlit dinledikten sonra hazırla-
nan yemekleri yiyorlardı.

Elimizdeki arşiv belgeleri, 
İbn Battuta’nın anlat-

tığı Anadolu’nun başka 
yerlerinde Aşure Günü, 
Ahilerin yaptıkları tö-

renlerin hemen aynısının 
XVII-XVIII. yüzyıllarda 
Konya’da icra edildiğini 

göstermektedir. 

Ahi Evren heykeli
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TÜRK KADINI

Türk  Kadını 
Her Zaman 

Güzeldir
Her yaşın ayrı bir güzelliği var diye boşuna dememişler. 
Eskiden beri, Türk kadınları da güzellikleri ile bilinmiş 
ve bunu dünyaya duyurmaları en güzel ispatı olmuştur.

Yıl 1932… 
Ve Türkiye’nin “İlk Dünya Güzeli”, Belçika’da yapılan yarışma-
da birincilik tahtına oturuyor. 28 ülkenin güzelleri arasından 
‘Dünya Güzellik Kraliçesi’ seçilen, Türk güzeli Keriman Halis 
Ece ‘den bahsediyoruz sizlere.

Bu başarı, o yıllarda genç cumhuriyet için de büyük 
bir gurur olmuştur. Keriman Halis, 1932 yılında, 
Türkiye’de dördüncüsü düzenlenen güzellik yarışması-
nı kazanarak Belçika’da yarışmaya katıldı. O güne ka-
dar Türkiye’den hiç derece alınmamıştı.Ama Keriman 
Halis umutları boşa çıkarmadı ve birincilik tahtına 
oturdu. 16 Şubat 1913 tarihinde İstanbul’da doğan Ke-
riman Halis, daha 19 yaşındayken Türk kadının güzel-
liğini tüm dünyaya duyurdu. Sirkeci Garı’nda kraliçeler 
gibi karşılanan ‘Dünya Güzellik Kraliçesi’ Keriman Ha-
lis, o günü şöyle anlatmıştır: “En sonunda ben ve Almanya 
güzeli kaldık. Kırmızı bir tuvalet giymiş, yakasına da beyaz 
kurdele takmıştım. Jüri başkanı elindeki zarfı açtı. Heyecan-
dan bayılabilirdim. Ve bütün tiyatro salonu, ‘Yaşasın Miss 
Turkey!’ sesleriyle inledi”.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tebriklerine nail olan Keriman 
Hanım’a, Atatürk öncelikle bu başarısından dolayı ‘Ece’ unvanı-
nı vermiş ardından da 1934’te çıkarılan Soyadı Kanunu ile bu 
unvan; Keriman Halis’in soyadı olmuştur.

Yani, Türk kadını her daim güzelliğiyle kendini 
kanıtlamayı başarmıştır..

Kadınlar güzeldir..
Anne iken dünyalar kadar güzeldir..
Eş iken başka bir güzeldir..
Çocukken..Sevgiliyken…
Türk Kadını her zaman güzeldir…

KONU: AYŞENUR POME
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SANAT
GALERİSİ

Işığın ve Camın Renkli uyumu…

Işıklı bir resim sanatı olan vitray’ı,
Konya’mızda icra eden Ali Biroğlu
ile keyifli bir sohbet gerçekleştik.

“İçimdeki sanat aşkı vitray ile ortaya çıktı. 
Konuyla ilgili bilgilerimin tamamını kendi 
çabam ve isteğimle edindim. Zamanla bu 
bilgi ve birikim vitray sanatçılarının 
içinde yer edinmeme vesile oldu.”

YÜREĞİMİZDE
TATLI BİR HUZUR; Nar-ı 

Aşk
KONU: AYŞE OKUTAN
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Merhaba, Ali Bey, Vitray nedir, bu sanat ilk 
olarak nerede ve ne zaman doğmuş ve nasıl bir 
gelişim göstermiştir?
Vitray sanatı gün ışığı ile doğan ve yine onun az ve çokluğu ile 
değişimler kazanan ışıklı bir resim sanatıdır. Vitray sanatının 
doğuşu, ana maddesi olan camın icadıyla başlamıştır. İlk 
cam yapımı üfleme aletinin icadıyla Mısır’da başlamıştır. Bu 
teknik daha sonra, Finike, Yunanistan ve Romalılar tarafından 
kullanıldı. Vitray VII. Yüzyılda Araplar, daha sonra da Türkler 
tarafından kullanılarak sanat değeri yüksek örnekler ortaya 
konmuştur. Hristiyanlık dünyasında sadece dini yapılarda 
kullanılan vitray; Türklerde dini yapıların dışında da kendini 
göstermiş cami, türbe vb. yapılar yanında saray, köşk, kasr, 
kütüphane ve evlerde bol bol kullanılmıştır.

Vitray sanatına olan ilginiz nasıl başladı?
Vitray sanatına olan ilgim çok daha önceden vardı. Tam 
anlamıyla vitray’a başlama ve kendimi bu yönde geliştirme 
dönemim 2008 yılında başladı. Yapmış olduğum sanat 
tiffany usulüdür. Renkli camlar kullanılarak oluşturulan bir 
el sanatıdır. Genellikle dünyanın kabul ettiği ve beğeni ile 
karşıladığı vitray sanatı budur. Bu sanatın getirmiş olduğu 
bilgiler ile cam mozaik sanatını da icra etmeye başladım.

Vitray nerelerde kullanılır?
Genellikle vitray sanatçıları kişisel isteklere cevap vermek için 
çalışmalarını yaparlar. Çalışmalarını uygularken vitray sanatçı-
sının zamanı standart çalışma akışının dışındadır. Atölyesinde 
çalışmaya başladığında zaman sınırlaması durmuştur. Büyük 
bir özveriyle ve sabırla tasarımını hayata geçirmek en büyük 
arzusudur. Vitray genel olarak, konutların pencerelerinde, ay-
dınlıklarda, oda bölmelerinde, duvar panolarında ve kapılarda 
yer almaktadır. Ayrıca cami, devlet kurum ve dairelerinde, 
okullarda, sanat galerilerinde de kullanılmaktadır.
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Nar-ı Aşk Sanat Galerisi ne zaman kuruldu, 
kuruluş amacınız nedir?
Nar-ı Aşk, 2009 yılında Konya’nın Karatay ilçesi Mevlana 
Türbesi yakınlarında faaliyetine başladı. Kuruluşumuzdaki ama-
cımız, az sayıdaki vitray sanatçısını bir çatı altında toplamak ve 
yeni bir kalite anlayışıyla değişik tekniklerde vitray üretmektir. 
Politikamız kaliteli malzeme kullanıp vitray sanatının inceliğini 
ve güzelliğini toplumumuza sunmaktır. Bu nedenle vitray ko-
nusunda gerekli olabilecek bütün çalışmaları öğrenme-öğretme 
konusunda da bir düşüncemiz vardı. Nar-ı Aşk olarak şuana ka-
dar sadece vitray değil Türk kültür ve ahengini yansıtan diğer el 
sanatları ile de meşgul olmaya çalışıyor, gerekli unsurları yerine 
getirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda vitray ile birlikte cam mo-
zaik, resim, ahşap boyama ve süsleme ve sanatsal dekorasyonlar 
ile ilgili çalışmalar yapmaktayız.

Bu keyifli sohbet için Ali Biroğlu’na Vizyon ailesi 
olarak çok teşekkür ederiz.
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Ziya Özboyacı
BİR İŞADAMI’NIN GÜNCESİ; 

Özboyacılar Altın A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özboyacı ile iş yaşantısı dışında; 
çocukluğu, gençliği, tahsil hayatı, hobileri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Merhaba, Ziya Bey, bize çocuk-
luğunuzdan ve öğrencilik haya-
tınızdan bahseder misiniz?
1950 yılında Taşkent’e bağlı olan Alata 
köyünde doğdum. Çocukluk yıllarım 
köyümde geçti. İlkokulu burada oku-
dum. Yaşadığımız dönemde bir çocu-
ğun köyde yaşaması gereken ne varsa 
hepsini yaşadım. 12 yaşına kadar bu-
rada kaldım ve zaman zaman Alata’ya 
gidiyorum. İlkokul’da çok başarılı, öğ-
retmenlerim tarafından sevilen bir öğ-

renciydim. Babam esnaf olduğu için, 
öğretmenlerle diyalogu çok iyiydi. Öğ-
retmenlerim evimize misafirliğe gelir-
di. Çok sıcak bir ortamda çocukluğum 
geçti. 1962 yılında Kuran Kursunda 
okumak için Konya’ya geldik. Top-
raklık Kuran Kursunda 6 ay okudum. 
1963-1970 arası İmam hatip yıllarım-
dır. Ortaokul ve lise kısmını burada bi-
tirdim. Babamın Mevlana caddesinde 
Turistik eşyalar üzerine bir dükkânı 
vardı.  Okul dışında babama yardım 
ediyordum. Hayatım okul-dükkân-ev 
üçgeninde geçti. Yani hem okuduk, 

hem ticarette babamıza yardım ettik. 
Öğrencilik dışında esnaflıkta yaptığım 
için hayatın zorluklarını daha iyi kavra-
mama sebep oldu. 
İmam- hatip’in lise yıllarında bir grup 
arkadaşımla bazı çalışmalar yaptık. 
Okulda bir “Talebe  teşekkülü ” adın-
da bir kuruluş oluşturarak öğretmen-
lerle öğrenciler arasındaki diyaloğu 
sağladık. Bu çok faydalı bir çalışma 
oldu. Okula gelen öğrenciler kırsal ke-
simden geliyorlardı. Maddi durumları 
yeterli değildi. Burada birtakım sıkın-
tılarla karşılaşıyorlardı. 

KONU: AYŞE OKUTAN
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Bu arkadaşlarımızın sıkıntılarının gi-
derilmesi noktasında ve öğretmenlerin 
bu konuda biraz daha anlayışlı dav-
ranması konusunda önemli bir görev 
üstlenmiştik. İlk sosyal faaliyetimiz bu 
hareketle başlamış oldu. Daha sonra 
1970-1971 yılında imam- hatip lisesi-
ni bitirdim. Üniversite sınavları o za-
manlar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük şehirlerde yapılıyordu. Bende 
İstanbul’da üniversite sınavlarına gir-
dim. Erzurum Ziraat Fakültesi ve İzmir 
İktisadi Ticari bilimler akademisini 
kazandım ama babamın talebi üzerine 
İslam Enstitüsü’ne gitmeye karar ver-
dim.  İyi ki de o okula gitmişim. Beni 
okul konusunda yönlendirdiği için 
baba’ma teşekkür ediyorum. Sağlam 
bir dini eğitim almak yolunda bize ön 
ayak olmuştu. Allah ondan razı olsun. 
Talebelik yıllarım, üniversite yıllarında 
da gençlik faaliyetleriyle geçti. “Yüksek 
Tahsil Talebe Derneği” isminde bir 
dernek vardı. Orada idarecilik yaptım. 
Daha sonra “Aydın Fikirler Kulübü 
Derneği”nde başkanlık yaptım. Ayrıca 
üniversite yıllarında Milli Türk Talebe 
Birliği temsilciliğini kurduk. Öğrenci-
lik yıllarımız gençlik hareketleri, sosyal 
faaliyetler içerisinde geçmeye devam 
etti. Bir grup arkadaşımızla Hasan 
Hüseyin Varol hocamızın etrafında, 
eğitim faaliyetlerine başladık. Eğitim 
faaliyetleri devam ederken vakıf kurma 
ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü ilgilenmiş 
olduğumuz öğrencilerin maddi yön-
den geçinme ihtiyacı vardı. 

Bu ihtiyaca binaen hocamızın önderli-
ğinde “Hayra Hizmet Vakfı” 1974 yılın-
da kuruldu. Bende askerden sonra hoca-
mızın talebi üzerine vakıfta bizzat görev 
alarak, şimdiki faizsiz finans kurumla-
rının bir benzeri olan emanet sandığını 
kurduk ve buranın başına getirildim. 4 
yıl emanet sandığı müdürlüğü yaptım. 
Faizsiz bankacılığı, emanet sandığı ile 
denemiş olduk. Biz ilk defa bugünkü 
faizsiz finans kurumları olan Albaraka 
Türk, Faysal Finans, Asya Finans, Ana-
dolu Finans gibi katılım bankalarının te-
mellerini biz o zaman denemiş ve başarılı 
olmuştuk aslında. 1980 askeri darbesiyle 
Türkiye’deki pek çok vakfın ve bu tür ku-
rumların işlerine maalesef son verildi. 

Ticaret hayatına nasıl girdiniz?
Kendimi bildiğim andan itibaren ti-
cari hayatın içindeyim. Babamızın 
bakkal dükkânı vardı. Köydeki bakkal 
dükkânımız adeta mini market gi-
biydi. Köylünün ihtiyacı olan bütün 
malzemeler bulunurdu dükkânımızda. 
Dedemde esnaflık yapıyormuş zama-
nında. Kök boyacılığı yapıyormuş. So-
yadımızda oradan geliyor zaten. 1962 
yılında Konya’ya geldiğimizde Mev-
lana caddesinde turistlik eşya satışına 
başladık. Daha sonra 1981 yılında al-
tın sektörüne girdik. Bir aile şirketiyiz. 
Bu şirket bünyesinde 7 mağaza ile hiz-
met veriyoruz. Çocuklarımızda yöne-
timdeler ve ciddi şekilde katkıları var. 

“Klasik Türk Musikisini çok severim, 
ailecek makamları ayırt edebilecek 
derecede müzik kulağımız 
olduğuna inanıyorum.”

O bir Beşiktaşlı
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2011 yılının ikinci yarısında Özboyacı 
İnşaat A.Ş.’ni kurduk. Burası da yine 
bir aile şirketidir. Ticaret hayatımız bu 
şekilde devam ediyor.

Ziya Özboyacı işadamlığı dışın-
da 1 gününü nasıl geçiriyor?
Sabah erken saatlerde kalkmaya gayret 
ediyorum. Haftada üç gün bir grup ar-
kadaşımla yürüyüş yapıyoruz. Onun 
haricinde mutlaka Kuran-ı Kerimden 
meal ve tefsirleri okuma gayret içeri-
sinde olurum. İşadamı olduğum için 
günümün büyük bir kısmını işimiz 
alıyor. Haftanın belli günlerinde özel 
programlarımız var. Salı günü arka-
daşlarımızla oturur, sohbet ederiz. Fi-
kir jimnastiği yaparız. Güncel olayları 
tartışırız. Çarşamba akşamları 15 gün-
de 1, bir grup arkadaşımla 1976’dan 

bu yana devam eden Hasan Hüseyin 
Varol hocamızın başkanlığında top-
lantılarımız olur. Perşembe akşamları 
İlahiyat fakültesinden bir grup hoca 
arkadaşımızla tefsir okuruz. Cuma 
akşamları ailemle geçirmeye gayret 
ederim. Çocuklarımla, gelinlerimle 
ve torunlarımla beraber oluruz. Bizim 
için çok özel bir akşamdır. Önemli bir 
mazeretimiz olmadıkça Cuma toplan-
tımızı ihmal etmeyiz.

Spor yapıyor musunuz?
Arkadaşlarımla haftanın üç günü stadyum-
da yürüyüş yapıyorum. Onun haricinde 
herhangi bir spor dalı ile ilgilenmiyorum.

İşadamlarının otomobilleri hep 
merak konusu olmuştur, sizin 
otomobil tercihiniz ne yöndedir?
Çok abartılı, herkesin gözünün sizin 
üzerinizde olduğu bir arabayı tercih 
etmiyorum. Orta derecede bir modeli 
kullanıyorum. Tabii güvenlikte önemli. 
Güvenliği olan ama dikkat çekmeyen… 
Orta kesiminde ulaşabileceği bir oto-
mobili kullanmayı tercih ediyorum.

Modayı takip ediyor musunuz? 
Spor mu klasik mi giyiniyorsunuz?
İlla marka olsun diye bir takıntım yok. 
Benim modadan anladığım insanın 
kendisine yakışandır. Bazı markaları 

kullandığımız oluyor ama illa marka 
olacak diye bir dayatmam yok. İş gere-
ği genellikle klasik giyiniyorum. 

Ziya Bey, hobilerinizden 
bahseder misiniz?
Müzik dinlemeyi çok severim. Kendim 
herhangi bir enstrüman kullanmıyorum 
ama çocuklarımın bu tür gayretleri oldu. 
Büyük oğlum Fatih, ney üfledi ardından 
tanburla ilgilendi. Diğer oğlum Yasin’de 
ney üfledi. Furkan, Ney’le başladı ve 
şu anda ciddi anlamda kursa giderek 
kanun çalmaya çalışıyor. Ailecek mü-
zik kulağına sahibiz. Makamları ayırt 
edebilecek kadar müzikle alakamız var. 
Zaman zaman bir araya gelerek ilahileri, 
Türk müziğinden parçaları, Furkan’nın 
eşliğinde dinliyoruz. Böyle fasıllarımız 
oluyor. Kitap okumayı seviyorum. Şu-
anda elimin altında okuduğum iki tane 
kitap var. Bunlardan bir tanesi, İtalyan 
yazar Luigi Bassano’nun kaleme aldığı 
Osmanlı’da Gündelik Hayat, diğeride, 
Efendimizin(s.a.v.)’in hayatından bahse-
den Martin Lings’in kaleme aldığı, Hz. 
Muhammed isimli kitabını okuyorum.

Sosyal Sorumluluk anlamında 
ne gibi faaliyetleriniz oldu?
Bu gibi faaliyetler her insanın vicdani 
bir görevidir. Topluma karşı sorumlu-
luklarımız var. Bu sorumluluk hissi sizi, 
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bir takım noktalarda harekete geçir-
meye sevk ediyor. Şuana kadar yapmış 
olduğumuz çalışmaların hiçbirinde 
memnuniyetsizliğim olmamıştır. Gele-
ceğimize sahip çıkmak gerekiyor. Dola-
yısıyla toplumun geleceği de eğitimden 
geçiyor. Sosyal sorumluluk kapsamında, 
öğrencilerimizin tahsil hayatlarına de-
vam etmesi konusunda katkı yapmaya 
çalışıyoruz. Bunun haricinde toplumun 
geleceği çevre ile de çok alakalıdır. Ge-
lecek nesle temiz bir çevre bırakmak için 
bir takım adımlar atılması gerekiyor. Biz 
2008 yılında şirket olarak bu noktada, 
müşterilerimiz adına bir “Hatıra Orma-
nı” olmasına karar verdik. Konya’nın 3 
ayrı bölgesinde oluşturulan hatıra or-
manlarına, alışveriş  yapan bütün müş-
terilerimiz için bir fidan dikiyoruz. Şu 
ana kadar 10.000’nin üzerinde ağaç dik-
tik. Hatıra ormanı sayesinde neslimizin 
geleceği adına çevreye yatırım yapmış 
oluyoruz, bu fevkalade bir hizmettir. Bu-
nun yanında yine 2008 yılında başlatmış 
olduğumuz bu sene ikincisini gerçek-
leştirdiğimiz “Kalemini Annen için Aç” 
adlı yarışma programı düzenledik. Anne 
sevgisini, en iyi anlatan öğrencilerimizi, 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği ya-

parak ödüllendirdik. Önümüzdeki dö-
nemlerde de toplumu ilgilendiren, top-
luma katma değer katacak olan birtakım 
faaliyetler içerisinde olmaya gayret ede-
ceğiz. Sosyal sorumluluk projeleri kap-
samında, yine bir grup arkadaşımla 1993 
yılında Müsiad’ı kurduk. Yönetim kuru-
lundaydım. Daha sonra 3 dönem başkan 
yardımcılığı yaptım. 2000-2005 yılları 
arasında Müsiad başkanlığını yürüttüm. 
Müsiad Konya’nın ekonomik anlamda 
kalkınmasında çok önemli rol üstlenmiş-
tir. Müsiad sayesinde üyelerimizi eğitim 
programlarına dâhil ettik. Onlara ihra-
cat konusunda eğitimler verdik. Müsiad 
Konya’ya güzel bir vizyon kattı. Kurulu-
şundan bugüne kadar, ciddi faaliyetleri 
olmuştur. Bugün sivil toplum kuruluşları 
arasında etkisini en fazla hissettiren bir 
kurum olmuştur Müsiad. 

Son olarak altın sektöründe piya-
sayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1981 yılında bu sektöre adım attık. 
2011 yılında 30. Yılımızı kutladık. Bu 
30 yıllık süreçte Konyalı hemşerile-
rimizden teveccühler gördük. Sektör 
içerisinde bizden çok daha eski firma-
lar var. Gerçekten bu sektörde bulunan 

arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu 
saygın insanlardır. Bu meslek zaten say-
gınlığı gerektirir.  Sektör zaman zaman 
farklı seyirler izliyor. 2008-2011 yılının 
ikinci yarısına kadar altın fiyatlarında 
çok ciddi yükselmeler oldu. Amerika’ 
dan başlayarak Avrupa’yı etkisi altına 
alan küresel kriz bu sektörü de oldukça 
etkiledi.  Son 6 ayda altın fiyatlarında 
stabillik söz konusu. Bu stabil fiyatta 
müşterilerimiz içinde olumlu oldu. Yaz 
sezonuna giriyoruz. Dolayısıyla düğün 
mevsimi başladı. İnşallah iyi bir sezon 
geçireceğimize inanıyorum. 

“Babam iyi ki İslam 
Enstitüsüne yönlendirmiş, 
Allah ondan razı olsun.”
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Özkaya; “Medicana Sağlık Grubu’nun 
20 yıllık tecrübesi ve sektörel öncülüğü-
nü bu hastanemizle Konya’ya, dolayısıy-
la Orta Anadolu’ya  taşıyoruz.  Kaliteli 
sağlık hizmeti, uluslararası standartlara 
uygunluğu, seçkin akademik kadroları  
ve konforlu fiziki olanakları ile  özel sağ-
lık sektörüne değer katan bir yatırımla 
Konya’da olmaktan mutluyuz” dedi. 

Medicana Sağlık Grubu Genel Koordi-
natörü Reha Özkaya, yapımı tamamla-
nan Medicana Konya Hastanesi ile ilgili 
açıklamalarda bulundu; “Şehrin mevcut 
hastanelerinin standardını bir hayli yükselte-
cek olan projemiz, şehrin yatak kapasitesine 
de önemli bir katkı sağlayacak. Konya’nın ve 
İç Anadolu’nun fiziki kapasite olarak en bü-
yük ve  son teknolojik olanaklara sahip has-
tanesi olarak planlanan Medicana Konya 
Hastanemiz, sadece şehir merkezindeki has-
talara değil, çevre ilçelerden ve komşu illerden 

gelecek hastalara da hizmet verecek. Bu pro-
jeyle bölgeye, doku ve organ nakli, onkoloji, 
kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi gibi mul-
tidisipliner alanlarda hizmet sunma yetene-
ğine sahip bir sağlık kuruluşu  kazandırdık.  
Bu sayede, kardiyoloji ve kalp cerrahisinde  ve 
diğer alanlarda Ankara ve İstanbul’a taşınan 
büyük bir hasta grubunun Konya’da tedavi-
si mümkün olacak. İleri cerrahi ve ortopedi 
ameliyatları yapılabilecek, son teknolojik 
olanaklarla çalışacak tüp bebek merkezimiz 
ile hizmet sunacak” dedi. 

“İç Anadolu’nun En Büyüğü” 
2012 Eylül ayında faaliyete geçmesi 
planlanan Medicana Sağlık Grubu’na 
bağlı hastanenin 100 milyon dolara mal 
olduğunu belirten Genel Koordinatör 
Reha Özkaya; “Merkez Selçuklu ilçesinde 
faaliyette bulunacak olan Hastanemiz, 3 
bin 500 metrekarelik bir zemin oturumuna 
sahip. 16 katlı hastane binamız, şehirde par-
makla gösterilecek bir mimari eser olma özel-
liğine de sahip. Toplam 28 bin 250 metrekare 
kapalı alanı ile İç Anadolu’nun en büyük ve 
en kapsamlı, ülke çapında da kendinden söz 
edilen sayılı hastanelerinden biri olacağı gibi, 
dünya çapında sağlık turizminde de söz sa-
hibi hastanelerinden biri olacak.” şeklinde 
konuştu. CIP, VIP, standart ve yoğun 
bakım hasta odalarının hasta konforu 
ön planda tutularak, tıbbi işlemlerin ve 
tedavinin gerçekleştirileceği sistemlerle 
donatıldığını belirten Özkaya; “Tıbbi iş-

lemlerin ve tedavinin gerçekleştirileceği hasta 
odalarında; hasta, refakatçi ve tıbbi kadro-
nun olası tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak 
maksimum konfor anlayışı çağın gerekleri ile 
birleştirildi. Hastaların hastanede kaldıkları 
süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerini 
kesintisiz sürdürmelerini sağlayacak konfor 
düşünülerek alt yapımızı oluşturduk. Hasta 
hastanede kaldığı süre boyunca hem kendisi-
ne tedavi sağlayan sağlık ekibi ile hem de dış 
dünya ile çağın gereklerine uygun tüm tekno-
lojiyi kullanarak iletişim kurma imkânına 
sahip olacaktır” dedi.
Konya’ya dünya standartlarında sağlık 
hizmeti getireceklerini söyleyen Özka-
ya; “Hastanemiz, bölgedeki; ileri kanser 
tedavisi, mikro-cerrahi, travma cerrahisi, 
omurga ve protez cerrahisi ile tüp bebek 
sahalarındaki eksiklikleri tamamlayacak 
şekilde planlandı.  Medicana Konya Has-
tanemizin, sunacağı ileri hizmet kalitesinin 
Konya’daki sağlık turizmine de canlılık ge-
tirmesini bekliyoruz.” dedi.

SAĞLIK ZİNCİRİNE 
YENİ BİR HALKA 
DAHA EKLİYOR
Medicana Sağlık Grubu Genel Ko-
ordinatörü Reha Özkaya, yapımı 
tamamlanan, iç tefrişatı süren 
hastanenin özel sağlık sektöründe 
Orta Anadolu’nun en büyük has-
tanesi olacağının altını çizdi. 

Medicana
SAĞLIK GRUBU



45

ADVERTORIAL



KONYAVİZYON/HAZİRAN 201246

ESKİ MAHALLELER

Şems-i  Tebrizi 
Mahallesi

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ KONYA’NIN EN ESKİ MAHALLELERİNDEN BİRİSİDİR. 
ADINI ŞEMS-İ TEBRİZİ PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN 
ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ VE TÜRBESİ’NDEN ALMIŞTIR.

Şehrin merkezinde yer alan Alâeddin Tepesi’nin yakınında bulunmaktadır. Selçuklular döneminde Konya’nın kalbi sayı-
lan Alâeddin Tepesi’ne, İç Kale içerisindeki saraya ve Alâeddin Camii’ne (Ulu Camii) yakınlığı ile mahalle o dönemde de 
önemli bir konumdadır. Şems-i Tebrizi Mahallesi, Karatay ile Meram ilçelerinin sınırında yer alır. Batısında Alâeddin Bul-
varı ve Alâeddin Tepesi, kuzeyinde Kuzgun Kavak Mahallesi, kuzeybatısında Tarla Mahallesi, güneyinde Meram ilçesine 
bağlı Şükran Mahallesi, doğusunda Nakipoğlu ve Aziziye Mahalleleri bulunmaktadır. 

KONU: AHMET KUŞ
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Güneyindeki Mevlâna Caddesi (Önce-
ki ismi Alâeddin Caddesi’dir) Karatay ile 
Meram ilçelerinin sınırını oluşturmak-
tadır. Caddenin bir şeridi Karatay ilçesi-
ne diğer şeridi ise Meram ilçesine aittir. 
2009 yılında yapılan mahallelerle ilgili 
düzenlemeler sonucunda Mihmandar, 
Çifte Merdiven, Tercüman, Zenburi, 
Baba Sultan, Kasap Sinan, İç Karaslan, 
İbni Şahin, Devle ve Şeref Şirin mahal-
leleri iptal edilerek Şems-i Tebrizi Ma-
hallesi sınırlarına dahil edilmiştir.  
Mahallenin en önemli yapısı Şems-i 
Tebrizi Parkı içerisinde yer alan Şems-i 
Tebrizi Camii ve Türbesi’dir. Cami ve 
türbeden bahsetmeden önce şu anda 
yeşil alan olarak kullanılan Şems-i 
Tebrizi Mezarlığı hakkında biraz bilgi 
verelim. Eski Konya mezarlıklarının 
neden yok edildiğini anlamak pek 
mümkün değil. Şehrin hafızası ve kayıt 
defteri olan mezarlıklara karşı bu düş-
manca tavrın neyle izah edilebileceğini 
bilemiyorum. Sebep ne olursa olsun, 
yapılan şehrin ruhuna indirilen ağır 
bir darbedir. Bu acımasız kıyımdan o 
kadar çok mezarlık nasibini almıştır 
ki yaşı yetmiş - seksen civarında olan 
herhangi bir Konyalıya sorsanız, yapı-
lan tarih düşmanlığını size anlatabilir. 
Konya’da yok edilen mezarlıklardan 
biri olan Şems-i Tebrizi Mezarlığı da 

1944 yılında bu kıyımdan nasibini al-
mıştır. Dr. Naci Bakırcı Şems-i Tebrizi 
Mezarlığı’nın nasıl kaldırıldığını Müze 
Müdürlüğü’nün arşivinde bulduğu 
belgeler ışığında oldukça geniş bir 
şekilde Bilgi Yolu dergisindeki bir ya-
zısında anlatmıştır. O dönemin Müze 
Müdürü Zeki Oral Bey’in mezarlığın 
kaldırılmaması yönündeki raporları 
ve Konya Saylavı Sedat Çumralı’nın 
konuyu Milli Eğitim Müsteşarına arz 
etmesi üzerine kurulan komisyon bile 

fayda etmez ve Şems-i Tebrizi Mezar-
lığı, Konya Belediyesi tarafından yol 
yapılmak üzere 26 Nisan 1944 tarihin-
de kaldırılır. Bu mezarlığın kaldırılışı-
nı hâlâ hatırlayanlar vardır. Mezarlık 
içerisinde çok meşhur Konyalıların 
mezarları bulunuyordu. Osmanlı dö-
nemi valilerinden Kuyucu Süleyman 
Paşa, Müderris Mehmet Zari Efendi, 
baba - oğul Konya Müftüsü Kadınhan-
lı Hüseyin Efendi ve Ali Rıza Efendi, 
Gilisralı Hacı Osman Efendi, Sarı Mü-
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sevvit Mehmet Efendi, Büyük Aksekili 
Mehmet Emin Efendi ve Topçuzade 
İsmail Hakkı Efendi gibi birçok devlet 
adamının, ilim ve din adamının mezarı 
buradaydı. Mezarlık içerisinde yer alan 
Hatice Hatun Türbesi de yıkılıp, yok 
edilmiştir. Mezarlık tamamen yok edil-
dikten sonra mezar taşlarının çok az bir 
bölümü, Sırçalı Medrese ile Mevlâna 
Müzesi’nin bahçesinde muhafaza altı-
na alınmıştır. Şems-i Tebrizi Parkı’nda 
2004 yılı içerisinde yeniden bir düzen-
leme yapıldı. Bu çalışmalar esnasında 
da pek çok insan kemiği ve kafatası çıktı. 
Şems-i Tebrizi Mezarlığı hakkında daha 
ayrıntılı bilgi Merhum İbrahim Hakkı 
Konyalı’nın kaleme aldığı “Konya Tari-
hi” adlı kitapta bulunmaktadır. Merhum 
Konyalı, Şems-i Tebrizi Mezarlığı’nda 
medfun olan kişilerin isimlerini mezar-
lık kaldırılmadan önce mezar taşların-
dan tespit edip kitabında yayınlamıştır. 
Şems-i Tebrizi Parkı içerisinde yer alan 
Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, adı-
nı verdiği mahallenin hatta Konya’nın 
en önemli yapılarından birisidir. Bu-
rası aynı zamanda bir semahanedir. 
Şems-i Tebrizi’nin mezarı da cami-
nin bitişiğindeki türbe içerisindedir. 
Semahane günümüzde cami olarak 
kullanılmaktadır. İlk olarak Anadolu 
Selçuklu döneminde inşa edilen yapı 
zaman içerisinde yapılan muhtelif ta-
miratlar sonucunda bugünkü halini 
almıştır. Park içerisinde yer alan önem-

li bir tarihî eser de Emir İshak Bey 
Türbesi’dir. Emir İshak Bey Türbesi 
16. yüzyılda yapılmıştır. Emir İshak 
Bey bir sancak beyidir. Şems-i Tebrizi 
Zaviyesi için vakıflar tesis etmiştir. İs-
hak Bey zaviyenin mescidini, kıble ta-
rafından yeni bir bina ilave etmek sure-
tiyle genişletmiştir. Ayrıca buraya otuz 
cüzden müteşekkil bir Kuran-ı Kerim 
koymuştur. 1944 yılında mezarlık kal-
dırılırken Emir İshak Bey Türbesi’ne 
dokunulmamıştır. Daha sonra türbe 
birkaç kez restore edilmiştir. Şems-i 
Tebrizi Parkı’nda bir de 17 Aralık 1958 
tarihinde Hz. Mevlâna Dergâhı son 
hücrenişin dervişlerinden Mehmet 
Arısoy Dede adına yaptırılan zarif bir 

çeşme bulunmaktadır. Çeşme, Şems-i 
Tebrizi Camii’nin doğu kapısının kar-
şısındadır. Çeşmenin camiye bakan ta-
rafında Merhum Mehmet Önder’e ait 
şu dörtlük yazılıdır; 

Bani oldu Derviş Mehmed
İlâhi sen eyle rahmet
Hû deyip Hazreti Şems’e
İç suyun, eylesin himmet  

Çeşmenin bitişiğinde bir de havuz yer 
almaktadır. Havuz 2004 yılı içerisinde 
parkta yapılan düzenleme sırasında yeni-
lenmiştir. Yine park içerisinde son düzen-
leme esnasında yapılan bir çeşme daha 
bulunmaktadır. Parkın güney çıkışında 
yer alan çeşmenin dikkat çekici bir mima-
ri özelliği yoktur. Yavuz Sultan Selim Han 
tarafından Dutlu Su Sistemi kapsamında 
yaptırılan on çeşmeden bir tanesi de bu-
radadır. Bugünkü On Dokuz Mayıs İlköğ-
retim Okulu’nun güneydoğu köşesinde 
yer alan çeşme 1524 tarihinde yapılmış-
tır. Yavuz Sultan Selim Han Çeşmesi veya 
Şems-i Tebrizi Çeşmesi olarak da bilinir. 
Üzerinde inşa kitabesi de bulunan çeşme 
halen faaldir. Gazi Mustafa Kemal İlköğ-
retim Okulu’nun doğu tarafındaki bah-
çe duvarında farklı bir görünüme sahip 
1927 yılında yapılan bir çeşme, Şeref Şi-
rin Sokağı’nda iki, Karaaslan Sokağı’nda 
bir, Tercüman Baba Sokağı’nda iki ve 
Kasap Sinan Çıkmazı’nda iki adet tarihî 
çeşme bulunmaktadır.
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Hz. Mevlâna Celaleddin Rumi ile 
Şems-i Tebrizi’nin ilk karşılaştıkları 
yer de mahalle sınırları içerisindedir. 
Bugünkü Mazhar Babalık Sokağı’nın 
girişinde gerçekleştiği varsayılan ilk 
karşılaşmaya mevlevilikte “Maracel 
Bahreyn” yani iki ummanın kavuşması 
denir. On yıl kadar önce Hz. Mevlâna 
Celaledddin Rumi’yi anma törenleri 
fener yakılarak burada başlatılmıştır. 
Hz. Mevlâna Celaleddin Rumi’nin evi 
ve medresesi de Şerafeddin Caddesi ile 
Ahmet Özdemir Sokağı’nın kesiştiği 
köşede bulunmaktaydı. Günümüzde 
bu arsa üzerinde Sabah Dershanesi 
Ahmet Sağır Şubesi bulunmaktadır.
Şems-i Tebrizi Mahallesi, şehirdeki 
hızlı değişimden nasibini alan ma-
hallelerden birisidir. Yazımızda bah-
si geçen yapıların büyük çoğunluğu 
günümüze ulaşamamıştır. Tabii ki bu 
yıkım faaliyeti sadece Şems-i Tebri-
zi Mahallesi’yle sınırlı kalmamıştır. 
Konya’nın istisnasız her tarafı yol, 
park, bahçe, kamu binası yapmak gibi 
gerekçelerle yıkılmıştır. Dokuz Kub-
beli Konya Bedesteni, Selçuk Camii ve 
Muallimler Birliği bir zamanlar burada 
yer alan güzel yapılardan bir kaçıydı. 
Sebebi ne olursa olsun bu binalar or-
tadan kaldırılmış ve yerlerine çirkin 
beton yığınları dikilmiştir. Yeni yapı-
lan meskenler ve kamu binaları da hiç 
estetik değildir. Günümüze ulaşabilen 
birkaç tarihî yapı da uygun olmayan 
tadilatlar sonucunda çirkinleştirilmiş 
ve beton yığınları arasında kalmıştır. 
Ama her şeye rağmen Şems-i Tebrizi 
Mahallesi, tarihî şehir merkezinde yer 

aldığı için hâlâ önemli bir semttir. Es-
kisinden farklı olarak müstakil binalar 
birer birer yıkılıp yerlerine beş - altı 
katlı apartmanlar inşa edilmiştir. Bu 
apartmanların zemin katları genellikle 
işyeri olarak kullanılmaktadır. Bölge-
deki tek nefes alma ve dinlenme alanı 
Şems-i Tebrizi Parkı’dır. Eskiden me-
zarlık olan park günümüzde yeşil alan 
haline dönüştürülmüştür. Bir de bazı 
apartmanlar otel ve öğrenci yurdu 
olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ek hiz-
met binası olarak kullanılan eski vergi 
dairesi binası ve Merkez Bankası da 
mahalle sınırları içerisindedir.
1848 yılı kayıtlarına göre Şems-i 
Tebrizi Mahallesi, Konya’nın diğer 
mahallelerine göre ekonomik ola-
rak daha düşük seviyededir. Bunun 

sebebi ise mahalledeki nüfus yoğun-
luğunun az olmasıdır. Şems-i Teb-
rizi Mezarlığı ve mahallede yer alan 
medreselerin çokluğu nüfus yoğun-
luğunu olumsuz yönde etkilemiştir. 
Dolayısıyla nüfus az olduğu için diğer 
mahallelere göre toplanan vergi dü-
şüktür. Birinci sınıf vergi mükellefleri 
62 kuruş vergi ödemektedir. Şems-i 
Tebrizi Mahallesi önceleri Sillelilerin 
ve gayrimüslimlerin yaşadığı mahal-
lelerden birisiydi. Daha sonra şehrin 
muhtelif yerlerinden aldığı göçlerle 
kozmopolit bir semt haline dönüştü. 
Eski Hapishane’nin doğusuna Mig-
ros Alışveriş Merkezinin (Günümüz-
de bina Akyurt Süpermarket tarafından 
kullanılmaktadır) yapılmasıyla birlikte 
orada ikamet eden Doğanlar, Şems-i 
Tebrizi Mahallesi’ne ve diğer komşu 
mahallelere göç ettiler. Günümüzde 
bu semtte bulunan apartmanların ze-
min katlarında genellikle Doğanlar 
oturmaktadır. Mahallenin zaman içe-
risinde aldığı göçler sebebiyle sosyal 
ve kültürel dokusu da değişmiştir. 
Karatay Belediyesi kentsel dönüşüm 
hamlelerinden ilkini otopark inşa 
etmeye başladığı alanda gerçekleş-
tirdi. Tahminime göre kamulaştırma 
Şems-i Tebrizi Otoparkı’nın çevresin-
de de devam edecek ve mahalle yakın 
bir zaman içerisinde yeni yapılan iş 
merkezleri ve apartmanlarla farklı bir 
görünüme bürünecek gibi…  



KONYAVİZYON/HAZİRAN 201250

ADVERTORIAL

Oyacılık
GELENEKSEL TÜRK EL 
SANATLARIMIZDAN BİRİDİR;

Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya

Birçok şiire, şarkıya konu olan oya, Kadın el sanatları arasın-
da büyük bir yer tutar. Oyalar kompozisyon itibariyle kenar 
sularına benzetilebilir demiştir Kenan Özbel… 
Oyalar işlendikleri malzemelere ve işleme tekniğine göre 
çeşitlere ayrılırlar. Bunlardan en güzeli ve en kıymetlisi tabii 
ki iğne oyalarıdır. İğne oyalarının malzemesi ipektir. Küçük 
iğnelerle düğümlenerek işlenir.  Tığ oyaları, mekik oyaları, 
yün oyaları gibi çeşitlemeleri olsa da hiçbiri iğne oyaları ka-
dar güzel ve renkli değildir.
Süsleme sanatlarıyla diğer güzel sanatlarda motif, kompo-
zisyonları bir araya getiren en önemli unsurdur. Halk dilin-
de motife, model ve örnek gibi adlarda verilmektedir. Süs-
leme sanatları arasında oya, motiflerinin çok defa, hacimli 
işlenebilmesine elverişliği yönünden öteki motiflerden ayrı 
bir yerdedir. Sanatçısı modelini kendi bulur. Çok zaman 
karşısına koyarak örgü desenlerini hesaplar ve örmeye baş-
lar. Motifler, bulanındır  artık. Anadolu’muzda öyle güzel 
espriler vardır ki; Motifler bulanın malı gibidir. Öyle sahibi-
nin rızası olmadan başkaları tarafından taklit edilemez. 

KONU: AYŞE OKUTAN
FOTOĞRAF: SİNAN ÇINAR
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EL SANATLARI

Kopya edilemez. Kopya 
edenlere iyi gözle bakılmaz. 
Oya sanatında bu gelenek, 
motiflerin çoğaltılmasına 
yaramış, büyük bir zevkle 
işlenmeleri benzer sanatlar 
arasında üstün bir motif zen-
ginliği temin etmiştir.Mo-
tifleri çeşitlerine göre, öteki 
süsleme sanatlarında olduğu 
gibi oyalarda da bölümlere 
ayırmak mümkündür. 
Bunlar; bitkiler, manzara-
lar, canlılar, geometrik şekil-
ler ve sembolik motifler..
Bitkiler; muhtelif bölge-
lerin iklim şartlarına göre 
yetiştirildikleri çeşitler 
arasından seçilir. 
Yapraklar; motifin kıyme-
tini ve kompozisyonunu ta-
mamlar. Ayrıca başlı başına 
bir motif olarak da örülür. 
Dut yaprağı, zeytin yaprağı, 
söğüt yaprağı gibi… 
Kır çiçekleri oyalarda sıkça 
kullanılan motiflerdir.
Geometrik şekiller; 
Oyaların örgü desenleri 
geometri esasına ve ince bir 
hesaba dayanır. Kubbeler, 
pencereler, köşkler…
Karşılaştığımız başlıca geo-
metrik şekillerdir.
Estetik bir bütün teşkil 
etmek için motifler oluş-
turularak kompozisyon 
meydana getirilir. Bunların 
istenilen maksada uygun 
olabilmesi de motiflerin 
kıymetlendirilmesi ile 
mümkündür. Bu uygunlukla 
elde edilecek ahenk belli 
ölçülere, temellere dayanır 
ve bir sanat kabiliyeti ile 
sanat eğitimi ister. Güzel 
sanatların her kolunda, ifade 
edilmek istenen fikirler o 
kolların unsur ve teknik 
farklarına rağmen güzel 
olmaları amacında birleşir.
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Mega Star Tarkan 
KONYA’YI YERİNDEN OYNATTI
TARKAN KONYALI HAYRANLARINA 
UNUTULMAZ BİR KONSER KEYFİ YAŞATTI

Fanta Gençlik Festivali Organizasyonu’nun bir diğer durağı da 
Konya oldu. Real AVM M1 Merkez Otopark alanında gerçekleşen 
konsere, büyük küçük her yaştan ilgi çok yoğundu.

Festival kapsamında ilk olarak, genç pop 
şarkıcısı Emre Aydın sahne aldı. Ardından 
yerini Mega Star’a bıraktı. Tarkan, sahneye 
ışık ve renkli efektlerle özel dizayn edilen 
asansörle çıktı. Adeta görsel şölene dönüşen 
konserde, seyirciler de Tarkan’ın şarkıları ve 
dans şovlarıyla harika bir konser heyecanı 
yaşadı. Konserine “Aşk gitti bizden” şarkısı 
ile başlayan Tarkan, ilerleyen saatlerde de 
yeni ve eski birbirinden güzel ve unutulma-
yan parçalarını seslendirdi.
Türkiye’nin en ünlü pop şarkıcısı Tarkan, 
konser alanındaki binlerce kalabalığa ha-
rika bir şölen ve keyifli bir konser sunarak 
Konya’ya güzel veda etti. 



53

ADVERTORIAL



KONYAVİZYON/HAZİRAN 201254

BİYOGRAFİ

Hacı Veyiszade 
MUSTAFA EFENDİ

KONYA’NIN MANEVİ 
MİMARLARINDAN 

GEÇMİŞİ KADAR BAĞRINDA BARINDIRDIĞI NEBİ, VELİ VE ÂLİMLERİ İLE DE MEŞHUR OLAN 
KONYA, SELÇUKLU DÖNEMİNDEN İTİBAREN HZ. MEVLANA, SULTAN VELED, SADREDDİN-İ KONEVİ, 
EDEBALİ VE VEFA-İ KONEVİ GİBİ NİCE ZİRVE VE UFUK İNSANLAR YETİŞTİRMİŞ, DAİMA BİR İLİM, 

KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK HER DÖNEMDE DİKKAT ÇEKMİŞTİR.

Osmanlı’nın son dönemlerine doğru, önce babası büyük âlimlerden Hacı Veyis Efendi ile kendini 
yenilemeye başlayan medreselerde okuyarak kendini yetiştiren Hacı Veyiszade Mustafa Efendi de 

Konya’da yetişen önemli şahsiyetlerden birisidir.

Hacı Veyiszade miladi 1887 yılında Konya Sedirler Mahallesi’nde dünyaya geldi. 
Babası büyük bilginlerden Hacı Veyis Efendi, annesi ise Fatma Hanım’dır. Hem 
anne, hem de baba tarafından önemli bir aileye sahiptir.
İlk bilgi ve terbiyeyi babasından alan Mustafa Efendi, çok küçük yaşlarda babasının 
da hocası olan, Bekir Efendi adında bir zatında kendisine eğitim konusunda çok 
faydası olmuştur. Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, medrese tahsiline de babasının 
müderrisliğini yaptığı, sonraları Zari Efendi Medresesi de denilen Köprübaşı’nda-
ki Adliye Medresesi’ne devam ederek tamamladı. Arapçası son derece güçlü olan 
Mustafa Efendi’nin sahip olduğu Arapçasını Konya’da öğrendiğine, yurt dışından 
gelen hiçbir yabancı inanmazmış. Bundan sonra Hacı Mustafa Efendi, 22-23 yaşla-
rında, Ziya efendi ve kardeşleri tarafından Bekir Sami Paşa Medresesi’nde kurulan 
ve zamanın en modern medresesi olan “Islah-ı Medaris”te öğretim hayatına atıldı. 
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Burada din ilimleri, fen ilimleri ve Batı dilleri 
bir arada okutuluyordu. Hacı Mustafa Efendi 
bu ilim yuvasında pek çok öğrenci yetiştirdi.
Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, medreselerin 
kapatılmasından sonra uzun yıllar Piri Meh-
met Paşa Camii İmam ve Hatipliği, Merkez 
Vaizliği Görevlerinde bulundu. Görevine ke-
sintisiz olarak vefatına kadar devam etti.
Mustafa Efendi, ilme, ilim ve tahsiline ve dini 
sohbetlere büyük önem verirdi. Ömür boyu 
öğrenci yetiştirmeye büyük önem vermiş, bu-
nun için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. 
Öğrencilerinin ilim tahsilinden başka hiçbir 
şeyle meşgul olmalarını istemezdi. Öğrencile-
rine devamlı yüce hedefler gösterir, onları bu 
hedeflere yönlendirmeye çalışırdı.
Mustafa Efendi, ayrıca birçok hayır derneğinin 

ya başkanı, ya yönetim kurulunda görevli ya da 
fahri üyesiydi. Her hayırlı işte O’nun hizmeti 
ve himmeti vardı. 
Maddi durumu uygun olmayan birçok öğ-
renci, onun yardımları sayesinde eğitimleri-
ni tamamlamıştır.
Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, 5 Şubat 1960 
yılında vefat etti. Konya’mızın büyük âlim ve 
velilerinden olan Mustafa Efendi genç yaşlarda 
müderris olmuş, beklenen yeni nesle sadece 
hoca değil aynı zamanda bir mürşit, manevi 
bir mimar ve örnek insan olarak, onların yetiş-
mesinde büyük emek harcamıştır. Hayatta tek 
bir arzusu vardı o da insan-ı Kamil denilen mü-
kemmel insan tipini yetiştirmektir.
Bu kıymetli bilgileri bizimle paylaşan MEH-
MET ALİ UZ’a çok teşekkür ederiz.

Hacı Veyiszade Camii 1986-1994 tarihleri arasında 
Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Konyalı vatandaş-
lar tarafından yaptırılmıştır. Konya için önemli bir 
şahsiyet olduğundan dolayı Camiye ismi verilmiştir.

Fotoğraf: Mehmet KORU
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KENTPLAZA OFİS
Konya iş dünyasının kalbi olacak…

KONYA’NIN AYDINLIKEVLER MAHALLESİ’NDE 
YÜKSELEN VE KENTPLAZA KOMPLEKSİ 
BÜNYESİNDE YER ALAN KENTPLAZA OFİS, 
KENTİN GELİŞEN TİCARET HAYATINA FARKLI 
BİR CANLILIK GETİRMEYE HAZIRLANIYOR. 

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesinde, şehrin alışve-
riş, iş ve yaşam dünyasına yepyeni boyut kazandıracak bir kompleks yükseli-
yor: Kentplaza Kompleksi. Kompleks, bünyesinde yer alan biri çok yakında 
hizmete açılacak olan Kentplaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, diğeri Kentpla-
za Ofis ile birlikte Konya’nın yeni simge yapılarından biri olmaya aday… 
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Kentplaza Ofis, özellikle Konya’da faa-
liyetlerini sürdüren ve modern ofis ara-
yışı içinde olan şirketlerin ofis ihtiyacı-
nı karşılamak amacıyla projelendirildi. 
Modern yapı, özellikle ideal konumu, 
sorunsuz alt yapısı, çağdaş iş dünyası 
için gerekli donanımları ile şirketlerin 
çalışma hayatını kolaylaştırırken çeşitli 
sosyal yaşam alanlarıyla çalışma haya-
tını keyfe dönüştürecek...
Kentplaza Kompleksi’nin karşısında faa-
liyete geçecek olan beş yıldızlı otel ise bu 
bölgenin “Konya’nın yeni çekim merkezi” 
imajını güçlendirecek. Geleceği gören 
şirketlerin, kendileri için özel olarak ta-
sarlanan Kentplaza Ofis’in sınırlı sayıdaki 
ofislerinden yararlanmaları için 0332 245 
11 58 numaralı telefonla randevu almaları 
ve satış ofisini ziyaret etmeleri yeterli… 

Kentplaza Ofis’te yok yok…
▶ Taze hava sağlayan açılabilir pencere 
sistemlerinin ve her katta özel tasarım-
lı kat bahçelerinin yer aldığı Kentplaza 
Ofis’te farklı ofis seçenekleri mevcut…
▶ Kat erişimli kapalı otoparkta her ofis 

için özel park yerleri tahsis ediliyor. Zi-
yaretçiler ise Kentplaza Kompleksi’nin 
1000 araçlık otoparkından yararlana-
bilme imkânına sahip olacak. 
▶ Kentplaza Ofis, kullanıcılarına, yo-
ğun ve stresli geçen iş gününde ufak 
molalar verebilecekleri mükemmel 
alanlar sunuyor. Binanın ilk sosyal ka-
tında fitnesscenter, sauna, Türk hama-
mı ve cafe hizmet verecek.
▶ Kentplaza Ofis’in ikinci sosyal katında 
kurulu Business Center, kullanıma hazır 

ofis ve konferans salonu, sekretarya ve 
ikram hizmetleri ile saatlik, haftalık, ay-
lık ofis kiralama imkânı sunuyor. Özel-
likle Konya’ya dışarıdan gelecek misafir 
şirketler, merkez ofisleri konforunda ça-
lışma ortamına sahip olabilecekler. 
▶ Kentplaza Ofis kullanıcıları, zemin 
kattan Kentplaza Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’ne turnikelerden geçiş yapa-
rak, merkezin hizmete açık olduğu 
saatlerde alışveriş yapma ve keyifli sa-
atler geçirme imkânı da elde edecekler.

RAKAMLARLA KENTPLAZA OFİS:
Lokasyon: Selçuklu Belediyesi sınırları içinde, İstanbul yolu 
üzerinde yükselen Kentplaza Ofis; ana arterlerin kesişim 
noktasında, şehir merkezine 3 km., Konya Havalimanı’na 12 
km. ve Konya Tren garı’na is 6 km. mesafede yer alıyor. 
Yatırımcı Firma: DEHA Alışveriş Merkezleri San. Tic. A.Ş.
Yüklenici Firma: DEHA Gayrimenkul Yatırım İnş. Taah. 
San. ve Tic. A.Ş.
Kapalı Alan: 15.624 m2
İnşaat Alanı: 16.640 m2
Ofis Kat Sayısı: 14
Ofis Sayısı: 28
Otopark Kat Sayısı: 2
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TURİZM

Yunan Adalarına 
Mavi Yolculuk

ADALARA VİZE UYGULAMASI KALKTI

Yunan Adaları; masmavi suları, beyaz badanalı evleri 
ve uzun sahil şeritleriyle yaz tatili cenneti olarak bilinir 

hafızalarda. Asırların tarihini de içinde barındıran 
karşı yakadaki adalara vize uygulaması kalktı. 

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı’nca alınan 
karar doğrultusunda, Türkiye’den ziyaretçilerin Yunan 

konsolosluklarından vize almadan adaları ziyaret 
edebilme olanağı sağlandı. Türkiye’de, tatil için bütçe 

ayırabilenlere özel Ege’nin mavisinde, unutulmayacak 
güzel bir hafta geçirebilmek artık çok daha uygun ve 
kolay şartlarda tatilcilere sunuluyor. Gemiyle İzmir, 

Kuşadası, ve Bodrum çıkışlı 4 gece 5 gün boyunca hem 
tatil hem de tarihi ve kültür gezisi yapmış oluyorsunuz.

Midilli’nin plajları, geleneksel yapısını bozmayan 
köyleri ve Ortaçağ kalelerini seyre dalmak. 

Sakız’ın  sokaklarında, Osmanlı hakimiyetindeki 
yıllarından kalma tarihi camilerine rastlamak.

Delos Adası’nın, ilk yerleşimin M.Ö. 3000 yılında 
yapıldığını keşfetmek.

Mykonos Adası’nın beyaz renkli dar sokakları ve 
küp şeklindeki evlerinin size eşlik etmesi.

Paros Adası açıklarında da rüzgar sörfünün 
doyumuna varmak.

Ikaria Adası’nda Radyumlu kaplıcalar, Nicaria’daki 
Bizans Kalesi’ni ve Fanari’deki harika tabiatı görmek.

Kısacası karşı yakanın da keyfine varmak, vize 
uygulamasının da kalkmasıyla artık mümkün.



59

ADVERTORIAL



KONYAVİZYON/HAZİRAN 201260

VİZYON KÖŞE

İkiz Ruhların Konya 
Sokaklarında Vuslatı
Aşk acısı her kalbe deva oldu,
Zorluklar asla aşksız aşılamamıştır.

Feridüddin  AttarARAŞTIRMACI - YAZAR
MELÂHAT KIYAK ÜRKMEZ

Makalât’a göre Şems-i Tebrizî, 642 Hicret yılının Cemaziyelahır ayı-
nın 26. günü Konya’ya gelir. Bir başka kaynak, 29 Kasım 1244 yılı Cu-
martesi sabahı geldiğini nakleder. Şems-i Tebrizî ile Hz.Mevlâna’nın 
gönül âlemlerinde büyük devrimler meydana getiren tarihî buluşma-
nın olduğu yer, günümüz Konya’sının Alâeddin Tepesi’nden Mevlâna 
Türbesi’ne doğru giden, Alâeddin Caddesi üzerinde bulunan, Hayat 
Apartmanı’nın köşesinden Öğretmen Evi’ne doğru ayrılan yolun he-
men köşesine yakın bir noktada olduğu söylenir. (Bütün taleplerimi-
ze rağmen bu noktada henüz bir ibare yapılamamıştır.) Hz.Mevlâna 
genellikle Pembe Füruşan Medresesi’nde (bugünkü İplikçi Camii) 
ders ya da vaaz verdikten sonra, aynı güzergâhtan, kendi medresesine 
veya evine (evi ile medresesi yan yana idi ve evinin bulunduğu yer 
bugünkü Rektörlük binasının bahçe duvarının kuzey-doğusunda, 
Sabah Dershanesi tarafındaydı) giderdi. Hz. Mevlâna, muhtemelen o 
gün de aynı güzergahtan evine ya da medresesine gidiyordu. Ve yol-
da Şems ile karşılaştılar. Buluştukları bu tarihî noktaya “İki Denizin 
Buluştuğu Yer” anlamına gelen “Merace’l Bahreyn” denilmektedir. Bu 
nokta yaşanan olayın sırrı nedeniyle, özellikle Mevleviler açısından 
büyük önem taşımaktadır. Elli-altmış yıl öncesine kadar Mevleviler 
o önemli olayı yaşatmak için, geceleri bu noktaya uyandırdıkları ate-
şi (Meşâle) bırakırlardı. Şems-i Tebrizî’nin yana yakıla bir mürşid, 
sohbetine dayanacak bir Hakk dostu araması, bu aradığı kişinin Rum 
diyarında olduğunun rüya yolu ile kendisine bildirilmesi önemlidir. 
Olayların arkasındaki mânevi gerçeğe başka bir boyuttan baktığımız 
zaman şöyle düşünmekten kendimizi alamıyoruz, “Şems-i Tebrizî, 
Konya’ya, tutuşturulmaya hazır olan bir meşaleyi tutuşturmak ve onu 
veliliğin en yüksek makamına, aşkla hazırlamak için memur edilerek 
gönderilmiştir. Olay, Îlâhi tensip, takdir programının bir tecellisidir” 
Konya sokaklarındaki karşılaşmanın evveliyatı ve sonrasındaki geli-
şen olayları ve Mevlâna’daki değişimleri göz önüne alacak olursak bu 
düşünce boyutunun doğruluğu daha da önem arzetmektedir. “Şems-i 
Tebrizî, Konya’ya geldi. İlim, bilgi, ahlâk yönünden mükemmel yetiş-
miş ve tek eksiği olan ‘bir kıvılcım’ı yanmaya teşne gönle sıçratarak 
tutuşturdu ve ortadan kayboldu. Bu kayboluş bile Mevlâna okyanu-
sunu daha da dalgalandırmak, coşturmak için memuriyet görevinin 
bir devamıydı, parçasıydı.” diyebiliriz. 

Zira ehadiyet denizinin nurlarından olu-
şan, gayb okyanusunun derinliklerinde 

bekleyen iri, deliksiz, nadide inciler, Şems 
kaybolduktan sonra yüzeye çıkarak dökü-
lüp saçılmaya âlemi yakmaya başlamıştır. 
Neticede, Mesnevî, Divan-ı Kebîr gibi bir-

birinden kıymetli, insanı maddi dünyadan 
alıp ruhanî âleme götüren, aşk ve heyecan 

mahsulü, ruhânî sırlarla örülü ilhamların 
kutsal nefesleri hoş esintilerle gönülleri 

mest eden eserler vücuda gelmiştir. 
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“İki denizin birbirine karışmamak üzere ka-
vuştukları yer” ayeti bu iki dost ruhun, ka-
vuşmasına bir işaret olarak kabul edildi. 
Hakk sohbetine özlem çeken iki coşkun 
ırmak, iki Mü’min ruh bir noktada buluş-
tu. Şems-i Tebrizî şiddet kutbu, Hâkikatin 
gazabı; Mevlâna yumuşaklık, merhamet, 
rahmet, şefkat kutbuydu. Gizemli coş-
kunluğun semboliği olan Şems-i Tebrizî 
ve Mevlâna’nın Konya sokaklarında yani 
maddi âlemde ilk karşılaşmaları hakkın-
da çeşitli rivayetler vardır.  Ancak özünde 
hepsi birbirine benzer. Gerçek olan odur 
ki, Mevlâna ve Şems Konya’da, bir hanın 
önünde, Mevlâna’nın vaazında veya bir 
sokakta... Bu mekânlardan herhangi bi-
rinde karşılaşmış olabilirler. Yer çok fazla 
önem arzetmiyor, önemli olan iki okya-
nusun, iki kudretli kişiliğin karşılaşması 
ve bu karşılaşmayla durgun iki okyanusun 
coşarak, fırtınalı bir hâl almasıdır. 
Bu konuda Hz.Mevlâna’nın oğlu Sultan 
Veled İbtida-Nâme’de; “Şems’in yüzünü 
gördü; sırlar ona gün gibi âşikâr oldu. Gö-
rülmesi mümkün olmayanı gördü; kimseden 
duyulmayacak şeyleri duydu. Niyaz ederek 
onun kokusunu aldı da perdesiz olarak yüzünü 
gördü” diye kaydeder. Eflâkî: “Ansızın Teb-
rizli Şemseddin ona tesadüf etti. Mevlâna’dan; 
‘Acaba Hz.Muhammed mi büyüktür yoksa 
Bistamlı Bayezid mi?’ diye sordu. Mevlâna, ‘Bu 
nasıl sorudur?’ dedi. ‘Hz.Muhammed peygam-
berlerin sonudur, Bayezid’in burada sözü mü 
olur?’ Şemseddin dedi ki, ‘Muhammed, neden, 
biz seni tam bir bilgi ile bilmedik’ Bayezid ise, 
‘Ben kendimi tenzih ederim, benim şanım ne 

kadar uludur,’ diyor. Mevlâna bu sorunun 
heybetinden düşerek kendini kaybetti.” Diyor. 
Bazı kaynaklarda da Şems Mevlâna’nın verdi-
ği cevap karşısında kendini kaybettiğini yazar. 
O anı aktaran belgelere dayalı kesin bir kay-
nak yoktur. Şahsi kanaatim, bu karşılaşmada 
görünenden çok daha farklı sırlar gönül diliyle 
faş edildi, diye düşünüyorum.Molla Câmi, 
Nafahatü’l-Üns’te,“Mevlâna Hz. Muhammed 
ile Bayezid’in sözü ki birincisi ‘Senin göğsünü 
geniş kılmadık mı? Şerhinin sırrından, büyük 
susuzluktan, ikincisi ise, az susuzluktan anlayış 
darlığından meydana gelmiştir’ sözlerini söyle-
diği zaman Şems bir nâra atıp düştü. Mevlâna 
esterinden aşağıya indi, talebelerine buyurdu. 
Onu alıp medreseye götürdüler. Kendisine gel-
diği zaman mübârek başını Mevlâna’nın dizine 
koymuş buldu. Ondan sonra elini tutup yürü-
düler. Üç ay bir halvette visal orucuna oturdular, 
asla dışarı çıkmadılar.” der. 

Düşünülebilir ki, (Şems’in Makalât’ından 
anlaşıldığına göre) Mevlâna da Şems de bir 
müddet Şam’da, Halep’te bulunmuşlardır. 
Daha önceki sayılarda naklettiğimiz gibi, 
Mevlâna iki şehirde 7 yıla yakın ikamet et-
miştir. Bu sebepten dolayı, Şems ile müla-
katını bu iki şehirden birinde farzetmek güç 
olmasa gerektir. Şems şöyle der. ‘Mevlâna’dan 
16 yıldan beri yâdigâr olarak saklıyorum. 
Mahlûklar sûret yüzünden üzüm taneleri gi-
bidirler, sıktığınız zaman kâsede hiçbir tane 
kalmaz’. Bu sözlerden Mevlâna’nın Şems’le 
mülâkatının Halep’te olduğunu kabul ede-
biliriz. Zira Mevlâna’nın Halep’te ikameti, 
Şems ile sohbet etmesinin son senesine ka-
dar aşağı yukarı 14-16 yıllık bir zaman vardır. 
(630/1233-645/1247) yahut Şam’da görüş-
müş, elini Şems’in aşk, iradet eteğine uzatmış, 
Şems’in sorusu, Mevlâna ile işin başlangıcın-

da ortaya koyduğu sözleri hatırlatmakta ise 
de bu söz Mevlâna’nın Şems ile görüştüğü 
hakkındaki rivayeti kuvvetlendirmektedir. 
(bir gün Mevlâna Şam şehrinin meydanında 
geziniyordu. Ahali arasında siyah keçe giyin-
miş, başına keçe külâh geçirmiş acayip bir 
şahsın dolaşmakta olduğunu gördü. Bu kim-
se Mevlâna’ya erişince elini öptü. Ey mânâlar 
âleminin sarrafı beni anla, dedi. Bu Mevlâna 
Tebrizli Şemseddin Hazretleri idi)
“Menakıp erbabı ile tezkire yazarlar tarafından 
bu hikâyeye verilen dal budaktan başka bir 
şey değildir” de denilmektedir. Bazı rivayetler 
hakkında elimizde kesin ve geçerli belge olma-
dığı için olabilir ya da olamaz diyemiyoruz. 
Fürüzanfer, “Tezkere yazanlar, Menakıp ya-
zanlar, mukaddime yazmakla âdetin hilâfını 
göstererek kendilerinden rivayetler türetmişler, 
duydukları sözleri incelemeden eserlerine geçir-
mişlerdir” der. Sonuç olarak diyebiliriz ki, 
onların Konya’da buluşup kaynaşmaları, 
basit bir tesadüf değildir. İlâhi tensip, takdir 
programının vakti ve yeri gelince zuhura 
gelen bir tecellisidir. Ârifin sırrını, yine ârif 
olanın gözü görebilir. Şems-i Tebrizî’nin 
gelişi, Mevlâna’nın kendine gelişi, kendi 
kendini buluşudur. Gönlünün ilk silahını 
denediği nişan tahtasıdır. Bir yankıdır, bir 
yansımadır. Şems-i Tebrizî için de Mevlâna 
öyledir. İkiz ruhlardır onlar. Büyük yolcu-
lukta kader arkadaşı, kader yoldaşıdırlar. 
Mevlâna ve Şems-i Tebrizî’nin varlıkları, 
aynı ruhun iki yüzü ve bir olmanın, bir 
elmanın iki yarısı gibidirler. İkiz ruhların 
Konya sokaklarında buluşması, aralanan 
bir kapıdır. Bu kapı ki, sonsuzluğa açılmış 
ve bir daha da asla kapanmamıştır 
.EYVALLAH! YÂ! HÛ!
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OSMANLI DİPLOMATİKASININ 
ÜRETTİĞİ EN MÜKEMMEL VESİKA FORMU:

Osmanlı Beratları 
ve Özellikleri

KONU: DOÇ. DR. NEJDET GÖK

Genel olarak berat: Şahıs veya hükmî şahıslara, 
bir yetki veya imtiyaz sağlayan veya devlete ait 
mallar üzerinde tasarruf veya mülkiyyet hakkı 
te’sis eden ve bu ayrıcalıkları üçüncü şahıslar kar-
şısında tasdik ve emreden sultani hükümlerdir.

Beratların hangi sebepten dolayı hazırlanıp verildiği be-
rat metinlerinde belirtilmekle beraber genel olarak şu se-
bebleri sıralayabiliriz:
1. Bir memuriyete tayin,
2. Devlete ait mal ve mülklerden faydalanma veya bu 
mallar üzerinde tasarrufta bulunabilme veya mülkiyete 
geçirebilme, 
3. Vakıflar gibi kamu menfeatine kurulmuş bazı kuru-
luşlarda görev yapabilme yetkisini kazanmak.

Beratların Önemi
Bir yetki ve imtiyaz belgesi olan beratların  Osman-
lı Tarihi, Osmanlı Paleografisi ve Diplomatikası’nın 
dışında, sanat tarihinden müesseler tarihine dek  bir 
çok ilim dalı açısından önem arzettiği aşikardır.  J. F. 
Hammer, XVIII. Asır Osmanlı İmparatorluğu Devlet 
Teşkilâtı’ndan bahsettiği makalesinde beratları, yazı 
çeşitleri ve düzeni, şekilsel özellikleri ve içeriği açısın-
dan ele alıp; “Avrupanın devlet kançılaryasının bütün 
zerâfetini arkada bırakacak derecede mükemmeldir” 
yargısında bulunmuştur. İtalyan Türkolog Prof.Dr. 
Alissio Bombaci ve Alman Sanat tarihçisi Prof. Dr.Ernst 
Köhnel, beratların tuğraları üzerinde çalışmış ve tuğra-
larda yer alan tezhîb ve tezyîn sanatı hakkında yayınlar 
yapmış ve tuğraların sadece diplomatikayı değil sanat 
tarihini de yakından ilgilendirdiğini belirtmiştir.  
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Beratlar; devletin en yüksek makamı 
olan vezâretten  küçük bir vakıftaki ka-
pıcılık görevine, devlete âit bir işletme-
den küçük bir toprak parçasının tasar-
rufuna kadar her konuda tevcih olunan 
vesikalar olduğu için, tüm Osmanlı 
resmi ve sivil, idari veya kazai bütün 
teşkilata yer yer temas etmekte ve be-
ratlar açısından önemine dikkat çek-
mekteyiz.  Beratlar,  diplomatikanın dı-
şında kaleografi, sanat tarihi, edebiyat, 
iktisat, hukuk ve idari hukuk, biyografi 
ilmi, müesseseler tarihi vs. ilim dalları 
açısından da ayrı önem arzetmekte-
dir. Bu ilim dallarını ilgilendiren bir 
çok malumat berâtlardan elde edilebilir.  
Bir berât türü olan ahidnâmeler açısın-
dan da beratların büyük önemi vardır. 

Ahidnâme kısaca ifâde edilecek olursa, 
güçlü veya hakim olan tarafın karşı tara-
fa verdiği, bir takım imtiyaz ve haklardır. 
Ticarî konularda olanları “kapitülasyon” 
şeklinde ifade olunan bu hak ve imti-
yazlar Osmanlı tarihi boyunca bir çok 
toplum ve milletlere sultanın bir lütfu ve 
bağışı olarak “ahidnâme veyâ muâhade”  
belgesi denilen formlarla verilmiştir. 
Ahidnâmeler her şeyden önce devletler 
veya toplumlar arası hukuku ilgilendir-
mektedir. Geçmişte ahidnâme çerçe-
vesinde şekillenen bu hak ve hukuk gü-
nümüzde “Devletler Umûmî Hukûku” 
veya “Milletlerarası Hukuk” olarak ayrı 
bir disiplin içinde ele alınmaktadır.

Beratları inceleyerek Osmanlı tarihinin ve  
muâsır devletlerin birçok meselelerini gün 
yüzüne çıkarmak mümkündür. Timar, 
mâlikâne ve mukâtaa beratları özellikle ik-
tisat tarihi açısından en önemli belgelerdir.  
Kısaca belirtmek gerekirse;
Bizzat padişah tuğrası taşıması ve onun 
adına düzenlenmiş olması açısından 
beratlar şüphesiz en önemli belgelerdir. 
Hazırlanmasından şahsa veya şahıslara 
tevcih ve teslimine kadar çok büyük 
bir titizlik ve incelikle hazırlanan be-
ratlar, her sultan değişiminde tekrar 
yenilenmeleri (tecdîd) bakımından da 
fevkalâde önemli ve güvenilir vesika-
lardır. Berât sahibi bizzat sultan adına 
tasarrrufta bulunmaktadır ki, bu sulta-
nın o kişi şahsında temsili demek olup, 
görünüşte beratlara çok benzeyen fer-
manlardan en önemli bir fark olarak 
üçüncü şahısların dikkati çekilmekte 
ve berât sahibine itâat etmeleri, ge-
rektiğinde yardımcı olmaları, özellikle 
emredilmektedir. Bu yönden özellikle 
idari görevlerde bulunan berât sahiple-
ri sultanın vekili ve bulunduğu yer ve 
makamda onun temsilcisi kabul edilir. 

Kamu Hizmetleri açısından 
Beratın Önemi;
Günümüzde devletin ifa etmekle yüküm-
lü olduğu bir çok kamu hizmetleri de, 
özellkle Osmanlı döneminde vakıflar tara-
fından yerine getirilmiştir. Toplum içinde 
en önemli hizmet olan eğitim ve öğretim 
hizmetleri vakıfların elindedir. Tanzima-
ta kadar Osmanlı Devleti başta olmak 

üzere bütün İslâm devletlerinde, ilköğ-
retim müesseseleri olan sıbyan mekteb-
leri, orta ve yüksek öğretim müesseseleri 
olan medreseler, tamamen vakıf yoluyla 
kurulmuş ve hizmet vermişlerdir. Sağlık 
hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yar-
dım hizmetlerinin ifasında da vakfın çok 
önemli bir yeri vardır. Belediyelere âit bir 
çok hizmetler, esnaf teşkilatları ve ordu 
yardımlaşma kurumlarının yürüttükleri 
hizmetlerde vakfın görevleri arasındadır . 
Kısaca kamu yararı bulunan her hizme-
tin, ihmale uğramadan ve sürekli olarak 
yürütülebilmesi için vakıf müessesesine 
başvurulmuştur. Özellikle Osmanlı dev-
rinde pek büyük bir gelişme gösteren, 
“Vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir evde 
doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf mallarndan 
yer ve içer, vakıf kitablarından okur, vakıf bir 
okulda hocalık eder, vakıf idâresinden ücretini 
alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve 
vakıf bir mezarlığa gömülürdü”.
Görüldüğü gibi bu kadar büyük ve kap-
samlı hizmetler tamamen vakıflar tarafın-
dan yapılmaktadır. Vakıflar ve vakıf görev-
lilerinin bu hizmetleri meşrû bir şekilde 
yerine getirebilmeleri ise devletin veya 
devletin şahs-ı manevîsi olan sultanın 
iznine ve tevcihine, ve bu iznin tezâhürü 
olarak hazırlanan “berât” lara bağlıdır.
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Dedeman Otel’de yapılan basın bu-
luşmasına Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Konya Basın Yayın ve Enformasyon 
İl Müdürü Tuncay Karabulut, ulusal 
ve yerel basın kuruluşlarının temcileri 
ve fakülte dekanları ile öğretim üye-
leri katıldı. Üniversitenin tarihçesi ve 
logosunun oluşturulması hakkında 
bilgi veren Prof. Dr. Şeker, ardından 
üniversitenin vizyonunu ve misyonu-
nu açıkladı. Üniversitenin teknik ve 
fiziki yapısı konusunda da basın men-
suplarını bilgilendiren Prof. Dr. Şeker, 
üniversitenin yeni kurulacak kampüs 
çalışmalarını da anlattı.

“Temel bilimlerden vazgeçemeyiz”
Üniversite eğitiminde temel bilimlerden 
vazgeçemeyeceklerini dile getiren Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, “Maalesef geçen sene 
Fizik, Kimya, Biyoloji gibi bazı bilim alanları 
yüz kontenjana 3 öğrenci gibi üzüntü verici 
tablolarla karşı karşıya kalmışlardı. Birçok 
üniversitede öğrenciler üniversitelerin anlaş-
malarıyla farklı alanlara kaydırılma veya 
birleştirme noktasına gelmiştir. Buda yüksek 
öğretimin önündeki başka sıkıntılı bir alan-
dır” diye konuştu. Bir şehir üniversitesi 
olduklarını söyleyen Rektör Şeker, “Şe-
hirle iç içe Meram bölgesinde yaygın kampüs 
alanımızla, şehrin dinamitleriyle toplumla bir 
arada, topluma kendini şeffaf bir şekilde açmış 
topluma katkı verecek bir şeklide de karşılıklı 
elini uzatmış bir üniversite olarak hayatımıza 
devam edeceğiz” dedi. Üniversite kampü-

sünün Meram Kampüsü, Akyokuş Kam-
püsü, Köyceğiz Kampüsü Geçici Hizmet 
Binaları olmak üzere 4 bölümden oluşa-
cağını ifade eden Rektör Şeker, Köyceğiz 
Merkez kampusünün, 1. Etap TOKİ iha-
lesinin gerçekleştirildiğini 3 blok şeklinde 
toplam 28 bin metrekare ortak derslikler 
inşa edileceğini ifade etti. Kampüsün mi-
marı ve inşaat projeleri üniversitemizin 
öğretim üyeleri tarafından hazırlandığı be-
lirten Rektör Şeker, 2. Etap Ana Kampüs 
master projesi ön çalışmalarının tamamla-
narak ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

“4 Üniversitenin hakkını 
vermemiz lazım’’
Ülkede son yıllarda peş peşe kurulan 
yükseköğrenim kurumlarının sayısının 
artmasının bazı sıkıntıları ortaya çıkar-
dığını ifade eden Şeker, ‘’Biz Necmettin 
Erbakan Üniversitesi olarak bu sıkıntıları 
aşmak için çalışıyoruz. Ülkemizin bir yük-
seköğrenim sorunu olduğu herkesçe malum. 
Son olarak Cumhurbaşkanımız ülkede yük-
sek öğrenimle ilgili bir reforma ihtiyaç duyul-
duğunu ifade ettiler. YÖK’te yeni bir mev-
zuat üzerinde çalışıyor’’ dedi. Mevzuatın 
değişeceğini, önemli olanın yükseköğ-

renim kültürünün oluşturulması gerek-
tiğini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:
‘’Yükseköğretim kültürünün değişmesi za-
man alacaktır. Bunun değişmesi demek 
uluslararası alanda rekabet edecek düzeye 
gelmemiz demektir. Biz Necmettin Erbakan 
Üniversitesi olarak bu misyonla yola çıktık. 
Kuruluş sırasında emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Konya 4 üniversite ile çok 
iyi durumda. Ülkemizin maliyesine ekono-
mik anlamda büyük katkıda bulunan bazı 
illerde tek devlet üniversitesi var ve vakıf 
üniversitesi de bulunmuyor. Biz 4 üniversi-
tenin hakkını vermemiz lazım. Hep beraber 
rekabet ve dayanışma içinde ülkenin en iyi 
üniversiteleri olmamız gerekiyor.’’

“Uluslararası alanda söz sahibi 
olma iddiasındayız”
Uluslararası alanda söz sahibi olmak gibi 
iddialı bir tavırlarının olduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Şeker, “Lisansüstü eğitim 
ve araştırmaya ağırlık vereceğiz. En az yüzde 
25 oranında öğrenci kapasitemizi artırmayı 
düşünüyoruz. 2023 yılında bu kapasitemi-
zin lisansüstü eğitim alan öğrenci olmasını 
arzu ediyoruz. Rekabete açık özgüven sahibi 
mezunlar yetiştirmek istiyoruz. Sadece dersi-
ni çalışan sadece verileni ezberleyen çocuklar 
değil, kendine özgüveni olan ve kendini ifade 
edebilen gençler yetiştirmek istiyoruz” dedi.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile 
ilgili bir teknik sıkıntılarının olduğuna da 
dikkat çeken Prof. Dr. Şeker, hoca eksiğinin 
olduğunu, bunu çözdükleri takdirde bu fa-
külteye de öğrenci alacaklarını kaydetti. 

NECMETTİN 
ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİ 
HEDEF BÜYÜTTÜ

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir ara-
ya gelerek, üniversitenin tanıtımını ve gelecekteki projelerini Dedeman Otel’de yapılan basın toplantısıyla duyurdu.
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         kazimoztoklu

Ege’de Görülmesi                                                   
     Gereken 10 Yer

KAZIM ÖZTOKLU

Dünya denizcilik tarihinin başlangıç noktasında bulunan Ege bölgesi, insanlığın da 
en eski yerleşim alanlarından biri. Tarihte çok sayıda uygarlığın vatanı oldu. Milas 
ya da Priene’deki bir binanın malzemesine baktığınızda onun alt katmanlarında 
binlerce yılın izini bulabilirsiniz. Eğer gezerken, gezdiğiniz yerlerin tarihini, daha 
önce oralarda kimlerin nasıl yaşadığını da öğrenmek hoşunuza gidiyorsa, antik 
kentler sizin için birkaç taş parçası olmaktan daha fazlasıysa Ege sizleri bekliyor.

EFES/İZMİR

Meryem Ana’yı ağırladı
İzmir’in 70 kilometre gü-
neyinde, Küçük Menderes 
deltasında yer alan Efes 
Antik Kenti’nin tarihi, ar-
keolojik buluntulara göre 
İÖ 5000 yıllarına kadar 
dayanıyor. En önemli ya-
pıları Amfitiyatro, Celcius 
Kütüphanesi, Odeon Mey-
danı, Artemis Tapınağı ve 
Yamaç Evleri. Meryem 
Ana’nın da Efes’e geldiği 
söyleniyor. Selçuk Efes Mü-
zesi’ndeki belli başlı eserler 
arasında Efes Artemis hey-
keli, yunuslu Eros, tavşanlı 
Eros, Eros başı, mermer Ar-
temis heykeli, Mısırlı rahip 
heykeli, İsia heykeli, çeşitli 
mitolojik tanrı heykelleri 
ve Sokrates başı bulunuyor.

BAFA GÖLÜ/AYDIN

Doğa yürüyüşü ve tekne gezisi 
Ege bölgesinin en büyük gölü olan 
Bafa Gölü’nün etrafında yapılabile-
cek pek çok aktivite var. Doğa yürü-
yüşleri yapabilir, kuşları izleyebilir, 
kamp kurabilirsiniz. Gölde üze-
rinde manastır kalıntıları bulunan 
adalar yer alıyor. Kalıntıların çoğu 
Kapıkırı Köyü’yle iç içe. En gör-
kemlisi, Helenistik dönemden ka-
lan surları. Köyün içinde, artık kul-
lanılmayan Kapıkırı İlkokulu’nun 
biraz üzerinde, kente hakim kayalık bir tepede Athena Tapınağı yükseliyor. Herakleia’nın 
Agora’sı ilkokulun bahçesinde. Söke’ye 25 kilometre mesafedeki Bafa Gölü, 60 kilometrekare 
alana yayılıyor. Denizle bağlantısı nedeniyle Bafa Gölü’nün suyu biraz tuzlu, biraz da tatlı.

AFRODİSYAS/AYDIN

Heykel okullarıyla ünlü  
Antik kent, Aydın’ın Karacasu 
İlçesi, Geyre Beldesi’nde deniz-
den 600 metre yüksekteki bir 
platoda yer alıyor. Gladyatör 
dövüşlerinin yapıldığı Stadyum, 
Agora, Hadriyan Hamamları, 
on bin kişilik tiyatro kentin en 
önemli binaları. Tavit Köleta-
vitoğlu “Dünyada en iyi korun-
muş bir stadyumu ve yöre mer-
merlerini kullanan bir heykel 

okulu burada. Bergama ve Efes ile birlikte Batı Anadolu’nun en görkemli şehirlerinden biri-
si. Müzede Roma, Bizans ve Erken İslami Devir eserlerini görmek mümkün. 
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BODRUM SUALTI 
ARKEOLOJİ MÜZESİ/AYDIN

Özel övgü ödülü aldı 
Çağdaş müzecilikte Avrupa’nın en iyi se-
kiz müzesi arasında gösteriliyor. Saint Jean 
Şövalyeleri’nin 1406-1522 yılları arasın-
da inşa ettiği Bodrum Kalesi’nin içinde. 
1995’te Avrupa Özel Övgü Ödülü aldı. Kay-
ralı Prenses Salonu, M.S. 7. yüzyıla ait Doğu 
Roma Batığı, Cam Batığı Salonu, Tektaş Ba-
tığı ve Amphora Sergilemeleri, ziyaretçilerin 
en çok ilgisini çeken bölümler arasında. 

BERGAMA ANTİK KENTİ /İZMİR
Bergama ’nın adını kahraman Pergamon ’dan aldığına 
inanılıyor. Bergama, kapısında “Tanrılar Adına, Ölüm 
Buraya Giremez!” yazan dünyanın ilk büyük sağlık 
merkezi Asklepion’un kurulduğu yer. Dünyanın en 
dik amfitiyatrolarından birini barındırıyor. 1870’lerde 
Ege’den Almanya’ya taşınan ünlü Zeus Sunağı bugün 
Berlin’deki Bergama Müzesi’nde. Bergama merkezine 
1 kilometre mesafedeki Kızıl Avlu, Helenistik çağda 
ünlü bir krallık ve sanat merkezi olan Bergama Akro-
polü, Bergama Kalesi, Trian Tapınağı en çok ilgi gören 
yerleri. Bergama’nın, 200 bin rulo kitaptan oluşan ev-
rensel kütüphanesi görülmeye değer.

KULA /MANİSA
Lavlar üzerinde yürüyüş 
Manisa’nın Kula ilçesi, Türk Evi olarak adlandırılan, Osmanlı 
mimarisinin özelliklerini taşıyan, 18. ve 19. yüzyıl yapısı evleriy-
le ünlü. Divlit Yanardağı bölgenin dikkat çeken bir diğer parçası. 
Daha dün sönmüş izlenimi veren volkan konileri, Türkiye’nin 
en önemli ve en genç oluşumları. Bu alanda 68’den fazla genç 
volkan konisi var. Kula Volkanizması’nın en genç oluşumu, terk 
edilmiş olan Çakallar Köyü’nün bulunduğu tepenin yamacı. Bu-
rada bir cüruf ocağında çalışmalar sırasında, l0-12 bin yıl öncesi-
ne ait ayak izleri bulunmuş. 1969’da sayısı 200 olarak belirlenen 
ayak izlerinden bugün ancak 10-12 tanesi yerinde görülebiliyor.

SEFERİHİSAR /İZMİR
Türkiye’nin ilk yavaş şehir adayı
Türkiye’nin ilk yavaş şehri olmak için Citta Slow 
International’a başvuran Seferihisar, M.Ö. 3 bin yıllarına ka-
dar uzanan tarihsel zenginliği bir yana, Ortaçağ’dan kalma 
kalesi ve kale duvarları içindeki yerleşimiyle, Ege’nin dikkat 
çeken bir yöresi. Büyük bölümü düzenli bir görünüme sahip 
Sığacık, beyaz ağırlıklı bir köy. Birkaç kilometre ötede Akkum 
plajı ve Teos Antik kenti var. Kanuni Sultan Süleyman zama-
nında yapılmış kalesi ve Doğanbey-Gerenalanı mevkiindeki 
Karaköse Harabeleri en ilgi çeken yerleri. Surların önemli bir 
kısmı ayakta. Sığacık’tan bir küçük tekneye binip, çevredeki 
koylarda denize girebilir, kendinizi şımartabilirsiniz.
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MİLETOS/AYDIN
İlk geometrik kent planı 
Aydın’ın Didim İlçesi’nde bulunan Miletos Antik Ken-
ti, M.Ö. 6. yüzyılda Thales’ten itibaren Batı Anadolu 
kıyılarında, dünya tarihini etkileyecek şekilde gelişen 
kentlerin arasında yer alır. Miletos ören yerinde Ana-
dolu topraklarındaki en büyük amfitiyatroyu görmek 
mümkün. Tiyatro gezildikten sonra önündeki Kervan-
saray, Faustina Hamamı, İlyas Bey Camii, Bouleuteri-
on, İonik Stoa, Kuzey Agora, Hereon gibi başlıca ya-
pıtlar görülmeye değer. Bir parçası Berlin’de bulunan 
Agora binasının diğer parçası burada teşhir ediliyor.
Söke’den karayoluyla ulaşabilirsiniz.

ÇEŞME/İZMİR
Çeşme doğal güzellikleri ile olduğu kadar Çeşme tarihi yer-
leri ile de oldukça tercih edilen tatil yerlerinden biridir.Tarihi 
yerleri ile bir gezi yapmak isterseniz de çok fazla uzaklaşma-
nıza gerek kalmaz ve gezilecek yerler birbirlerine oldukça ya-
kındır. Yani bu sıralar Çeşme tatili planlarsanız tarihi yerleri 
ile farklı bir gezi planı da ekleyebilirsiniz listenize. Çeşme’nin 
eşsiz güzelliklerinin bir arada olduğu muhteşem plajları ile 
bir Çeşme tatili keyfine elbette kimse hayır demez. Gezile-
cek yerler içerisinde en başta tarihi yerleri yer alıyor elbet-
te. Tarihi yerler arasında ilk sırayı alan ise Çeşme Kalesi’dir. 
Tarihi yerleri içinde deniz kıyısında bulunan Çeşme Kalesi 
ticaret ve savaş gemilerini kötü hava şartlarına ve düşmanla-
ra karşı korumak amacıyla yapılmış. Tarihi yerleri arasında 
bu kale Osmanlı’nın izlerini taşır. Çeşme de gezilecek yerler 
içindeki bir diğer tarihi yerleri ise Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından yaptırılan Kervansaray’dır. Görülmeden gidilme-
mesi gereken yapılardan olan Kervansaray önceden yabancı 
tüccar ve yolcular için yapılmış günümüzde ise otele çevril-
miştir. Çeşmeye gitmişken Club Familia Oteli görmenizi, 
gezmenizi ve kalmanızı tavsiye ederim. Bu sıcacık otelin 
genel müdürü Konyalı hemşehrimiz Ruhat Ülgen Cengiz 
hanımefendi ve misafirperver personelinin sizleri memnu-
niyetle ağırlayacaklarından emin olabilirsiniz.

CUNDA ADASI/BALIKESİR
Çam ve zeytin ağaçlarıyla dolu 
Adadaki yerleşimin geçmişi bundan 3500 yıl öncesine kadar 
uzanıyor. huzur destinasyonu denilen Cunda, Osmanlı döne-
minde, Ortodoks Rumlar için önemli bir dini merkezmiş. Es-
kiden Rumların Kokuluada (Moshinos) dedikleri Cunda’nın 
etrafı çam ve zeytin ağaçlarıyla dolu. Çataltepe denilen bölge-
deki denize sıfır Ayışığı Manastırı, Taksiyarhis Kilisesi, kendi-
ne özgü sokakları ve eski Rum evleri, evlerin rengarenk kapı-
ları, iskele boyunca sıralanan ünlü balıkçı lokantaları dikkat 
çekiyor. Geleneksel sivil taş mimarinin en seçkin örneklerinin 
bulunduğu Cunda’daki yapıların bir kısmı butik otel ve pansi-
yona dönüştürülmüş. Paparina adlı balığı meşhur.
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Işığın En Güzel Hali

AYDINLATMA MEKÂNDA MAKYAJ GİBİDİR. 
MAKYAJ İYİ YAPILDIĞINDA CANLILIK VERİP GÜZELLİĞİ 
ORTAYA ÇIKIYORSA, AYDINLATMA DA İYİ YAPILDIĞINDA 
MEKÂNI GÜZELLEŞTİRİR, VURGU YAPAR, 
İYİ OLANI ÖN PLANA ÇIKARIR.

ŞİMDİLERDE  İSTANBUL’A VE 
KAYSERİ’YE VERDİĞİ BAYİLİKLER 

İLE KONYA’DAKİ BİR ÇOK 
AYDINLATMA PROJELERİNDE YER 

ALAN LAMPO’NUN GENEL MÜDÜRÜ 
BEYZA ÇOKTOSUN İLE KEYİFLİ BİR 

SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

BEYZA ÇOKTOSUN KİMDİR?
2002 yılında Karatay Anadolu lisesini bitirdim. İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler İşletme Fakültesini kazandım. Bu bölümü onur 
derecesi ile 5. olarak bitirdim. Diğer ana dalım olan İstanbul Bilgi Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünü ise yine onur dere-
cesi alarak 6. olarak bitirdim. Birçok reklam ajansında, PR ajansında 
çalıştım. Uluslararası bir FMCG şirketi olan Danone’ de marka yöneti-
minde çalıştım. Daha sonra Philips ve Siteco gibi iki dev aydınlatma şir-
ketinde aydınlatma eğitimi gördüm ve orada çalıştım. Ayrıca başka bir 
aydınlatma firmasında da mimari aydınlatma proje eğitimi gördüm ve 
çalıştım. 2010 yılında da Lampo’yu kurmak ve yönetmek için Konya’ya 
döndüm, şu an Lampo mağazasını ve markasını yönetmekteyim.
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Lampo’nun kuruluşundan ve çiz-
gisinden bahsedebilir misiniz?
Lampo, Yeni Yıldırım Elektrik firma-
sının tescilli aydınlatma ve avize mar-
kasıdır. 2010 yılında merkezi Konya 
olmak üzere kurulan markamız Bü-
san Sanayi sitesinde 2 katlı 1200 m2 
mağazasında müşterilerine hizmet 
vermektedir. Müşterilerine zarif, lüks, 
sade, modern ve klasik çizgilerde yak-
laşık 1300 çeşit avize sunan LAMPO, 
avangart’dan minimalist çizgilere ka-
dar farklı tarzları yansıtan ürünlerin 
en başarılı örneklerini bünyesinde bu-
lundurmaktadır. Mağazamız aynı za-
manda yerli avize seçeneklerinin yanı 
sıra İtalya, İspanya ve İran’dan ve diğer 
çeşitli ülkelerden getirdiği avizelerle de 
ürün çeşidini güçlendirmektedir.

Evimizin dekorasyonunu tamam-
lamak için avize ve aydınlatma 
seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Aydınlatma seçiminde evin tarzına 
uygunluk önemlidir. Eğer eviniz mo-
dernse modern bir sarkıt veya modern 
bir plafonyer kullanabilirsiniz. Klasik 
tarzda döşenmiş bir evde ise klasik 
bir sarkıt avize çok uygun olacaktır. 
Duvar rengi ve mobilyaların rengi de 
aydınlatma seçiminde önemlidir. Eğer 
koyu renk mobilyalar seçiyorsanız, 
duvarlarınızın rengi koyu renk ise bu 

durumda içerideki aydınlatma sevi-
yesini ve miktarını artırmanız gerekir. 
Bunun yanında açık rengin hâkim ol-
duğu odada nispeten daha yumuşak 
bir aydınlık yeterli olacaktır. Aydınlat-
ma elemanlarını seçerken ister klasik, 
isterseniz modern bir avize olsun, ilk 
olarak tavan yüksekliğinin göz önünde 
bulundurulması gerekir. Ülkemizde 
tavan yüksekliği genelde 250-270 cm 
arasındadır. Böyle bir yükseklikte çok 
uzun ve gösterişli sarkıtlar seçerseniz, 
odanızı basık gös-terecektir. Bu neden-
le avize tercihinde tavan yüksekliğini 
ve seçtiğiniz ürünün ne kadar yer kap-

layacağını düşünmeniz gerekir. Oda-
mızı daha geniş göstermek ve derinlik 
katmak için ise duvarların aydınlatıl-
ması önemli bir çözümdür. Diğer bir 
çözüm ise tavan havuz aydınlatması-
dır. Aynaların ışıkla desteklenmesi de 
mekâna genişlik duygusu verecektir. 
Özetlersek, aydınlatmanın dekorasyo-
na canlılık vermesi, evi renklendirme-
si, mekânlardaki hataları örtmesi ve 
ön plana çıkarmak istediğiniz objeleri 
vurgulaması gerekir. Ama esas olan, 
mekânların doğru aydınlatılmasıdır.

Lampo, ev aydınlatması dışında 
hangi alanlara hizmet götürebilir?
Lampo,  avizenin yanı sıra diğer ay-
dınlatma grupları için de profesyonel 
hizmet ve ürün sunar. Led aydınlatma, 
spot aydınlatma, ofis aydınlatması, otel 
aydınlatması sağlayarak; yalnız evlerde 
değil iş ve konaklama alanları, alışveriş 
merkezi, cami gibi alanların aydınlat-
malarını, deneyimli kadrosu ve ödün 
vermediği kalite anlayışı ile danışman-
lık ve teknik destek sağlayarak ger-
çekleştirir. Bunun yanı anahtar&priz  
gruplarında pazarın önde gelen mar-
kalarını sunmaktadır, yine bu alanlarda 
kullanılabilecek özel üretim aksesuar 
gruplarına da yer verir.
Kalite, estetik ve konfora önem veren 
müşterilerine hizmet standartından 

Lampo Showroom

Lampo Showroom
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bir an olsun ödün vermeden, ilk günkü 
heyecan ve azmiyle hizmet sunmakta-
dır. Kurulduğu günden bu yana kalite 
kelimesini hiçbir zaman hizmet politi-
kasından çıkarmayan Lampo aydınlat-
ma, kayıtsız şartsız müşteri memnuni-
yeti ilkesi ile hareket etmektedir... 

Lampoyu diğer markalardan 
ayıran en önemli özelliği nedir?
Lampo’yu diğer markalardan ayıran 
en önemli özellik kurumsallığı pro-
fesyonelliği ve müşterilerine sunduğu 
aydınlatma bilgisi ve en öenmlisi de ta-
sarım anlamında farklı ve zengin ürün 
çeşitidir. Ben Lampo’nun yöneticisi 
olarak, konut aydınlatması, otel aydın-
latması, ofis aydınlatması gibi aydınlat-
ma alanlarının teknik ve mimari eğiti-
mini aldım ve bu konuda dünyanın en 
büyük şirketlerinde tecrübe edindim. 
Renkler ve zevkler tartışılmaz. Avize 
seçimi herkesin zevkine göre değişebi-
len bir kavramdır; fakat aydınlatmanın  
mimari açıdan da düşünülmesi gereken 
yönleri vardır. Ben burada devreye girer 
ve sizin zevkinize uygun ürünlerle en 
doğru aydınlatmayı sağlamak için yar-
dımcı olmaya çalışırım.  
“Bir de bu sektörde Konya’da tek kadın 
yöneticiyim, bundan dolayı müşterilerimiz 
olan ev sahibi hanımları daha iyi anlaya-
biliyor ve onlarla empati kurabiliyorum.” 
Işık tahminimizden çok daha önemlidir. 
Bir evde veya herhangi farklı bir alanda-
ki tüm dekorasyonun havasını değiştirir. 
Bir mekanı daha canlı, daha romantik, 
daha ciddi, daha şık göstermek aydın-
latma ile sağlanır. Ve hanımların da bu 
konuda hemfikir olduğuna eminim. 
Türkiye’de birçok konut, otel, toplu 

konut, cami aydınlatması,  projelerine 
de imza atan Lampo aydınlatma, pro-
fesyonel ekibi ile müşterilerine kaliteli 
hizmet sunmaya özen göstermektedir, 
bu da bizi ayıran diğer bir özelliktir.
Lampo mağazası açılmadan önce iyi 
aydınlatma arayanlar avizelerini Ankara 
veya İstanbul’dan alıyorlardı. Fakat şim-
dilerde Lampo’nun açılması ile birlikte 
Konya merkezli olmak üzere Ankara ve 
İstanbul ve daha birçok şehre biz avize 
satışında bulunuyoruz. İstanbul’da he-
nüz biten villa, İstanbul ve Bodrum da 
otel projeleri gerçekleştirdik. Konya 
merkezli bir marka olarak bu bizi çok 
mutlu ediyor ve gururlandırıyor.

Lamponun ileriye yönelik 
hedefleri nelerdir?
Lampo olarak işimiz mimari ve tasa-
rımla ilgili, tabii ki teknik de var işimi-
zin içinde. Bundan dolayı her geçen 
gün kendimizi geliştirmek istiyoruz. 
Trendleri yakından takip ederek dün-
ya standartlarında ürün ve hizmet 
sunmayı gerçekleştiriyor ve hep daha 
iyisini müşterilerimize sunmayı he-
defliyoruz. Bu hedeflerimizle birlikte 
şubeleşmek ve bayi ağımızı artırmak 
istiyoruz. 2011 yılında açılan Kayseri 
şubemiz ve İstanbul’a verdiğimiz ba-
yiliğimiz ile bu yolda attığımız adım-
ları devam ettirmek istiyoruz. 

Lampo Showroom
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Dedeman 
RAMAZAN 
HAZIRLIKLARINI 
TAMAMLADI
Dedeman Konya; her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da, Anadolu’nun asırlık lezzet-
lerini, on bir ayın sultanı Ramazan’da  
misafirlerinin beğenisine sunuyor. 

Alışık olduğumuz damak tadımıza uygun lezzetleri, Tasavvuf müziği 
eşliğinde, Dedeman Konya’nın o eşsiz ve modern atmosferinde tat-
mak mümkün. Dedeman Konya Hotel & Convention Center; Açık 
ve kapalı restoranlarında, 10 kişiden 1500 kişiye kadar misafir ağırla-
nabilen salonlarında grup ve münferit iftar yemeklerine ev sahipliği 
yapıyor. Ayrıca 1200 kişilik yemyeşil bir de bahçesi bulunuyor. 
Ziyafet ve Grup Satış Müdürü Fatih Kocagüzel; canlı fasıl eşliğinde 
açık büfe ikramların olduğu Safran Restoran ve 18. Kattaki, kentin eş-
siz manzarasına hakim Roof Restoran’da farklı menü seçeneklerinin 
sunulduğu bir Ramazan konsepti oluşturduklarını belirti. Kocagüzel; 
her iki restoranında teras imkanının bulunmasının, misafirlere yemek 
sonrası için de keyifli sohbet imkanı sunduğunu sözlerine ekledi. 
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Ramazan’da en önemli 
unsur hızlı servis 
Ramazan ayındaki servisi, diğer or-
ganizasyonlardan ayıran en önemli 
özelliğinin hızlı yapılması olduğunu 
belirten, Dedeman Konya Yiyecek ve 
İçecek Müdürü Yavuz Sakman, Ra-
mazan Ayı’nda, çok daha kalabalık ve 
tecrübeli bir kadroyla servis yaptık-
larını belirtti. 1000 ile 1.500 kişi arası 
gruplarda bile 45 dakika gibi kısa bir 
sürede servis yapabildiklerini belirten 
Sakman, bu yıl için de hazırlıklarını ta-
mamladıklarını aktardı.

Vazgeçemediğimiz tatlar, 
Ramazan’da da sofralarımızda
Dedeman Konya Mutfak Şefi Ali Murat 
Dikmen, Selçuklu ve Osmanlı Mutfağın-
dan derin izler taşıyan, damak tadımıza 
uygun lezzetleri, Ramazan Ayı’na uygun 
menüler halinde hazırladıklarını belirt-
ti. Dikmen, sıcak ve uzun yaz günlerine 
denk gelen Ramazan dönemi için, hazmı 
kolay, ve hafif menülerin daha çok tercih 
edildiğini sözlerine ekledi.
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Özel Ekol Koleji
BAŞARILI VE MUTLU BİR GELECEK İÇİN...

EĞİTİM - ÖĞRETİME İLK 
ADIMINI ATAN EKOL 
KOLEJİ GELECEKTE 
BAŞARILI VE MUTLU 

BİREYLER YETİŞTİRMEYİ 
HEDEFLEMEKTEDİR.

Ekol Koleji eğitim - öğretim hayatına 
ne zaman başladı?
Özel Ekol Koleji eğitim - öğretim hayatına 
2011-2012 yılında başladı.

Sizi diğer özel okullardan ayıran en 
önemli farkınız nedir?
Kendimize özgü eğitim tekniklerimizi 
uygulamaktayız.

Okul olarak başarılarınızdan 
bahseder misiniz?
Henüz bir yaşında olduğumuz için çocukla-
rımızın başarısını bu yıl yapılacak olan SBS-
YGS - LYS de göreceğiz.

Ekol koleji kendisini nasıl ifade eder, 
kendine yüklediği misyonu nedir?
Öğrencilerine farklı alanlarda yetenek kazan-
dıran, onlara sadece ülkemizde değil dünya-
da da yaşama olanakları sağlayan ve sürekli 
gelişen bir olmaktır.
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Okulun sosyal faaliyetleri hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Öğrencilerimizin kendini ifade etme 
becerisini, zevkini ve ritmik duygusunu 
geliştirmek, hayatlarını ve duvarlarını 
gurur duyacakları resimlerle renklendi-
rip küçük yaşlardan itibaren spor & güzel 
sanatlar sevgisi kazandırmak, sağlıklı ya-
şam için en az bir spor veya sanat dalında 
yetenek sahibi olabilmeleri adına uzman 
öğretmenlerimiz önderliğinde 16 branşta 
klüp etkinliğimiz var. Gitar, bağlama, ney 
, piano, resim, voleybol, basketbol, futbol, 
satranç, jimnastik, folklor, yüzme,sema 
ve drama derslerimiz var.Haftanın belirli 
günlerinde yeterli saatler çerçevesinde 
çocuklarımız istedikleri branşlarda bu et-
kinliklerden faydalanıyorlar.

Ekol Koleji’nin gelecekteki hedefleri nelerdir?  
Başarılı ve mutlu bir gelecek İçin... Bu yıl eğitim – öğretime ilk adımını atan 
Ekol Koleji gelecekte başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Gerçekten okuyan ve yazan bir toplum olabilmek için; öğrencilerini en iyi 
koşullarda yetiştirmek Ekol Koleji’nin asli hedefidir. Öğrencilerimizin bir 
üst eğitim-öğretime en iyi şekilde hazırlanmalarının yanında, kültür, sanat ve 
spor bilincinin gelişmesine ortam sağlayan okulumuz, topluma örnek teşkil 
edecek, kalıcı, geleceğe yön veren, eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecektir. 
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Konya’nın merkez Karatay İlçesi Halk 
Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafın-
dan hazırlanan yılsonu sergisi açıldı. 
Mevlana Kültür Merkezinde açılışı 
yapılan sergide, kursiyerlerin el emeği 
göz nuru eserleri görücüye çıktı. Çok 
sayıda öğrencinin aldığı eğitim sonra-
sı hazırladığı, dikiş-nakış, mefruşat, el 
sanatları, takı tasarım, makine nakışı 
ve giyim ürünleri beğeni topladı. Kur-
siyerlerin yıl boyunca süren eğitimle-
ri sonrasında açılan sergiden duyduk-

ları mutluluk yüzlerinden okundu.
Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen programın açılış konuşma-
sını yapan Karatay HEM Müdürü 
Osman Öz, bir yıl içerisinde yapılan 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini anlat-
tı. Kurslara halkın yoğun ilgisinin ol-
duğunu, farklı dallarda 101 kursta 13 
bin 884 kursiyere eğitim verildiğini 
söyleyen Öz, ‘’Dün dündür onlar geç-
mişte kaldı, artık bugün ve yarın için 
çalışmamız lazım’’ dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli de vatandaşlara hizmet için 
ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 
2012-2013 yılında da belediye olarak 
farklı projelere imza atacaklarını be-
lirten Hançerli, emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 
Kursiyerlerin sema gösterisi ve ney 
dinletisiyle devam eden program, Ka-
ratay HEM öğrencilerinin hazırladığı 
eserlerin sergilendiği serginin açılışıy-
la son buldu. 

El Emeği  Göz Nuru
Konya’nın merkez Karatay İlçesi Halk Eğitim Merkezi
kursiyerleri tarafından hazırlanan yılsonu sergisi açıldı.

Berrin ERDOĞDU - Havva AKMEŞE
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Nar’ın kan 
taneleri...
İzlediğimiz her film dakikalarla kısıtlanmış bir dünya sunar 
bize. Kimi gözlerimiz kapalıyken bile göremediğimiz dünyala-
rı gösterir, kimi ise arka mahallemizdeki hayatları koyar önü-
müze. Ümit ünal’ın son filmi Nar da, ikinci yoldan giderken 
işin sınırlarını hayli zorluyor. Hatta o kadar ki, ne yapıyor edi-
yor ve bizi dakikalarca kendi evimize hapsetmeyi başarıyor...

Sınırları çizilmiş hayatlarla başlıyor filmimiz. Evinden çıktık-
tan sonra kısa süren yolculuğuna tanıklık ettiğimiz asuman ve 
başka bir evde yeni uyanmış deniz’le, karmaşık kurgu ile tanış-
mamız, filmin ilerleyen bölümleri hakkında bir ipucu veriyor 
aslında... Bunu aynı zamanda filmin temelini oluşturan ‘nar’ 
metaforu için de bir girizgah olarak görebiliriz.

Elim sende!
Ünal bu filminde, her bireyin yaşamı süresince binlerce 
hayata müdahil olduğunu, dolayısıyla dokunduğu her 
hayatı iyi ya da kötü yönde değiştirdiğini gösterir bize. 
Ve şunu da salık verir sıkı sıkı: ‘Ne oldum’ deme... Bu 
kısımda düz mantıktan yardım aldığını varsayıyoruz. 
Çünkü, Nar’ın temelini kurduğu metni şöyle özetleye-
biliriz: Dünya yuvarlak ve her an durmadan dönüyor, 
bir gün altta kalmayacağımız ne malum?

KONU: HASAN HÜSEYİN TOYDEMİR
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Dünya = Nar
Dünya yuvarlak, nar da öyle. 
Dünyada milyarlarca insan 
var, narda yüzlerce nar tanesi. 
İnsanın içinde kırmızı bir sıvı 
var, nar tanelerinde de... Ne 
çok benzerlik varmış değil mi 
dünya ile nar arasında. İşte bu 
kadar basit bir düzlem bizimki-
si. Ünal’a göre hepimiz bir nar 
tanesiyiz. Dünya çeperi içinde, 
üstüste, sımsıkı ve birbirinin 
şeklini şemalini değiştiren kan 
taneleriyiz hepimiz. Ve içinde 
yaşadığımız nar, bir güç yar-
dımıyla olsa gerek(!) yuvarla-
nıp duruyor. Ve biz, birbirinin 
nerdeyse aynısı olan bizler, her 
yuvarlanışta, rol değiştiriyoruz 
diğer tanelerle. Yani dünyaya 
gelişte bir tane olan bizler, nar-
da bin tane oluveriyoruz.

Kan dökülecek...
Ünal, izleyicinin içeriğe odak-
lanmasını istemiş olacak ki, 
hikaye anlatımında basit bir 
yol izlemiş. Bir ev, geriye dö-
nüşlerle desteklenen dört ka-
rakter ve bu insanları birbirine 
dokunur hale getiren bir öykü 
ile işini görmüş. Ünal’ın sine-
masına hakim olanlar için bu 

tarz bir anlatı, oldukça tanıdık 
gelecektir. Filmdeki falcı ka-
rakterinin kader olgusuna bir 
gönderme olduğu aşikar. Nar 
tanesi olarak sürekli birbiri-
nin yerine geçen insanların, 
diğer tanelerin geçmişinde 
neler olduğunu, ya da gele-
cekte ne ile karşılacaklarını 
tahmin etmeleri çok da zor 
olmasa gerek. Çünkü, Ünal’ın 
‘öz’üne göre; tanelerin, yani 
insanların bir araya gelerek 
oluşturduğu nar, aslında tek 
bir insanı temsil ediyor. Kan 
taneleri, her an değişebildik-
leri, kendilerini çevreleyen 
dünyayı o kadar iyi tanıyorlar 
ki, bir noktadan sonra içinde 
yaşadıkları dünyaya dönüş-
tüklerini farketmiyorlar. Peki, 
daracık bir alanda yaşanan 
hayatta, nar taneleri arasında 
hiç gerginlik olmuyor mu? 
İşte burada ‘insan’ devreye 
giriyor. Ve tıkır tıkır işleyen 
‘nar’ metaforu su kaynatıyor. 
Damarlarında dolaşan kır-
mızı sıvının ‘kan’ olduğunu 
hatırlayan nar tanesi, insana 
dönüşüyor(!) o anda. Ve işte 
o zaman nâr düşüyor dünya-
mıza, kan dökülüyor...

Devir daim
İnsan üzerine laf söylemek ne kadar zorsa, o 
cümleyi bitirmek de en az o kadar güçtür. Fakat 
Ünal, iş nokta koymaya gelince hayli marifetli 
olduğunu gösteriyor bir kez daha. Nar olgusuyla 
harman edilen öykümüz, tam da olması gerek-
tiği gibi bir döngüyle son buluyor. Yuvarlanan 
narın içinde ne olduğunu unutan insan, kendine 
yakışır biçimde en sonunda hayatla tanışıyor ve 
hikaye anlatıcısının dokunuşuyla döngüye katı-
lıyor. Geçmiş zamanlı cümleleri anlamsız kılan 
bir yerde olduğumuzu hatırlatıyor bize. Elimiz-
de olanlar kadar, elimizde olmayan onca şeye 
dokunmayı isteyecek kadar insan olduğumuzu 
anlatıyor. Ve ne kadar kan döksek de, korkuyla 
da olsa vicdanımızın sesini dinleyebildiğimizi 
fısıldıyor. Nar, insanı anlatan bir film. Dünyayı 
dünya yapan bizleri. Adı kadar tatlı olmayan bir 
film ama. Bizi anlatıyor çünkü... Kan tanelerini.
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Annemin 
Dizinin Dibi

Kızlar için anneleri çok 
önemlidir. Benim için de 
öyle ve kızım için de benim 
öyle olduğumu düşünüyo-
rum. Özellikle büyürken 
bunu anlamak biraz zor 
olabiliyor. Hani her zaman 
der ya annelerimiz’’ anne 
ol da o zaman anlarsın’’. 
Hakikaten anne olduktan 
sonra annelerimizin bizim 
için en doğru kararları 
vermek istediklerini bizi 
menfaatsiz sevip, koruyup 
kollamaya çalıştıklarını 
daha iyi anladım. Tabii ki 
bunda  yaş almanın, ol-
gunlaşmanın da etkisi var 
diye düşünüyorum.

Yoğun iş tempomuzun içinde hepi-
mizin ihtiyacı olduğu gibi ben de din-
lenmek istedim. Kızımla ve annemle 
birlikte dört gün güneye, doğaya, de-
nize ve iyot kokusuna attım kendimi. 
Döndükten sonra bir gün de, bütün bir 
Pazar gününü annemle geçirdim. An-
nemle gün boyunca mutfakta reçeller, 
kışlıklar, pastalar, börekler yaptık bir-
likte. İnanın güneyde geçirdiğim dört 
günden daha çok dinlendirdi beni, bu 
bir günlük birliktelik. 
Öyle özlemişim ki annemin dizinin 
dibinde olmayı. Onunla yapılan soh-
betler, hazırlanan yemekler, izlenen 
televizyon dizileri evinin ve varlığının 
sıcaklığı hiçbir şey de yokmuş gerçek-
ten. Yıllardır ne kadar yorgun olduğu-
mu, işten ve kızımdan başka bir şeyle 
meşgul olmadığımı kendimi dinleme-

diğimi fark ettim. Annenin sıcaklığın-
da yılların ve yüreğimin yorgunluğu 
bir günde dini vermişti.
Bunu daha sık yapmalıyım diye düşün-
düm kendi kendime. Çünkü ertesi gün 
kendimin daha pozitif, daha canlı ve 
daha mutlu olduğumu fark ettim. Bir 
de şunu düşündüm. O anda üç kuşak bir 
aradaydık. Annem, ben ve kızım. Anne-
me göre ben zamaneydim, bana göre kı-
zım zamane ama, o anda ortak hissedilen 
duygu,  annemin hem  kızıma hem bana 
olan yakınlığıydı. Ve bunun yanı sıra  
hem kızımın, hem benim sessiz mutlu-
luğu annenin dizi dibinde olma  duygu-
sundaki,  rahatlığı ve güveniydi.
Güzel olan aslında bunun doğdu-
ğumdan beri  hep böyle olmasıydı. 
Burukluğum ise bunun farkındalığına 
geç varmış olmamdı. Yüreğimi dinlen-

dirmek için sorgusuz sualsiz gidebi-
leceğim tek limanı geç keşfetmiştim, 
aslında o liman her zaman bana fener 
tutmuştu ve hep sığınmıştım oraya de-
diğim gibi farkında olarak  o limanda 
kalmak, huzurun tanımı  kesinlikle bu.

GÜLSÜM YARTAŞ
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OSMAN ŞENGÜL

Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, 
atıkların özelliklerinden yararlanılarak içinde-
ki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokim-
yasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye 
çevrilmesine geri kazanım denilmektedir. 

• Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız 
korunur, enerji tasarrufu sağlanır, eko-
nomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık 
miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır. 
• Türkiye’de atıkların geri kazanımı 
konusunda uzun yıllardır süregelen 
çalışmalar vardır. Cam, kağıt, karton, 
plastik ve metol gibi atıklar özellikle 
çöp dökme sahalarından ve sokak top-
layıcıları kanalı ile sokaklardan toplan-
makta ve hammadde kaynağı olarak 
çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. 
• Kullanılmış ambalajların ve diğer de-
ğerlendirilebilir atıkların genel çöpten 
ayrı ve temiz olarak toplanması yönte-
mi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını 
oluşturmaktadır. Ayrı toplanan geri ka-
zanılabilir atıkların geri dönüşüm işle-
mine tabi tutulabilmesi için cinslerine 
göre de ayrılmaları gerekmektedir. 
• Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık 
% 15-20 sini geri kazanılabilir nitelikli 
atıklar oluşturmaktadır. 
• Ambalaj çöp değil, aynı zamanda 
bir hammaddedir. Yeniden kazanımı 

mümkün olan ambalajları evlerimizde 
ayrı toplayalım. 
• Herhangi bir ürünü alırken geri dö-
nüşümlü olmasına dikkat edelim. Ka-
ğıtlarımızı, defterlerimizi tutumlu kulla-
nıp, kullanılmış kağıtları geri kazanalım. 
• Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak 
yerine toplayıp ekonomiye kazandıra-
bilir ve çevre kirliliğini önleyebiliriz. 
• Bir ton kullanılmış beyaz kağıt, geri 
kazanıldığında 16 adet çam ağacının, 
bir ton kullanılmış gazete kağıdı geri 
kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının 

kesilmesi önlenmiş olacaktır. 
• İnsanların birbirlerine gönderdiği 
mektupların %44’ü okunmamaktadır. 
• Yalnızca 100.000 aile gereksiz yazış-
mayı durdurursa, her yıl 150000 ağaç 
kesilmekten kurtulacaktır. 
• Bir insan, ömrünün 8 ayını, gerek-
siz yazışma zarflarını açarak geçirmek-
tedir. Bir büro elemanı yılda, 81 kilo 
yüksek vasıflı kağıdı çöpe atmaktadır. 
• Bir kere kullanıp atacağımız poşetler 
yerine, sürekli kullanabileceğimiz bez 
torba sepet ve fileleri tercih edelim. 
• Plastikler doğada parçalanma süresi 
en uzun olan maddeler olduğu için yok 
edilmesi güçtür. Bu nedenle bu mad-
deler mümkün olduğunca ayrı birikti-
rilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır. 
• Plastik ambalaj atıldan yıkanıp granül 
haline dönüştürülerek ikincil ürün üre-
timinde hammadde olarak kullanılmak-
tadır. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe 
plastik torba, marley, pis su borusu, 
elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek 
parçası yapımında kullanılmaktadır. 

Geri  Dönüşüm 
Nedir ?
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• Yeni üretime kıyasla, metal ve plas-
tikte %95 enerji tasarrufu sağlarız. 
• Geri dönen her 1 ton camdan yaklaşık 
100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır. 
• Evsel atıklar arasındaki cam şişe ve 
kavanozların geri dönüşümü ülkemizde 
oldukça eski yıllara uzanmaktadır fakat 
yaygın olmadığından pek az kişi tarafın-
dan bilinir. Renklerine göre ayrılan cam 
şişe ve kavanozlar ve diğer cam atıklar 
kırılarak cam tozu haline getirilir. Cam 
tozu, kum, kireçtaşı ve soda külü ile ka-
rıştırılır ve yüksek sıcaklıkta şekillendi-
rilerek yeni ürünlere dönüştürülür.

GERİ DÖNÜŞÜM 
NİÇİN ÖNEMLİDİR?
1. Doğal Kaynaklarımız Korunur;
Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun 
artması ve tüketim alışkanlıklarının de-
ğişmesi nedeni ile her geçen gün azal-
maktadır. Bu nedenle malzeme tüketimi-
ni azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli 
atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal 
kaynaklarımızı verimli kullanmak zorun-
dayız. Bu nedenle geri dönüşüm doğal 
kaynaklarımızın korunması ve verimli 
kullanılması için son derece önemli bir 
işlemdir. Örneğin; kâğıdın geri dönüşü-
mü ile ormanlarda ağaçların daha az ke-
silmesini sağlamış oluruz. Benzer şekilde 
plastik atıklarının geri dönüşümü ile pet-
rolden tasarruf sağlanabilir. 

2. Enerji Tasarrufu Sağlanır; 
Geri dönüşüm malzeme üretiminde 
endüstriyel işlem sayısını azaltmak su-
retiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; 
metal içecek kutularının geri dönüşü-
mü işleminde bu metaller direkt olarak 
eritilerek yeni ürün haline dönüştürül-
düğünde bu metallerin üretimi için kul-
lanılan maden cevheri ve bu cevherin 
saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan 
üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
şekilde bir alüminyum kutunun geri dö-
nüşümünden % 96 oranında enerji ta-
sarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı 
atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme 
sokulması için gerekli olan enerji nor-
mal işlemler için gerekli olanın % 50’si 
kadardır. Aynı şekilde cam ve plastik 
atıkların da geri dönüşümünden önemli 
oranda enerji tasarrufu sağlanabilir. 

3. Atık Miktarı Azalır; 
Geri dönüşümün uygulanması ile çöp-
lere giden atık miktarında azalma sağ-
lanarak bu atıkların taşınması ve depo-
lanması işlemleri için daha az miktarda 
alan ve daha az enerji kullanılmış olur. 
Evsel atıklar için bu azalma ağırlık ola-
rak fazla olmamakla birlikte hacimsel 
olarak bakıldığında oldukça önemli bir 
oran teşkil etmektedir. 

4. Geri Dönüşüm Geleceğe ve 
Ekonomiye Yatırım Demektir; 
Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir 
ekonomik yatırımdır. Hammaddenin 
azalması ve doğal kaynakların hızla tü-
kenmesi sonucunda ekonomik problem-
ler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada 
geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu 
yapacaktır. Yeni iş imkanları sağlayacak 
ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan 
yararlanma olanağı sağlayacaktır.

Tüm bunların ötesinde geri dönü-
şüm; Doğal kaynakların en verimli 
şekilde kullanılmasını sağlayacak, 
gelecek kuşaklara potansiyel 
kaynakların mümkün olabilen en 
fazla miktarını bırakabilecek en 
önemli katı atık yönetim biçimidir.
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BİR DOKUNUŞ NELERE İŞARET…

Fırçaları Konuşturan Adam

KORAY
AKIN

Makyajda 
amaç, yüzün kusurlarını 

gizlemek, güzel bölümlerini 
ise ortaya çıkarmaktır. Bu da 
ancak ışık, gölge ve rengin doğru 

olarak kullanılmasıyla 
gerçekleşir.

MAKYAJ TEKNİKLERİYLE YÜZ GÜZELLİĞİNİZİ 
DAHA ÖN PLANA ÇIKARTMA YOLLARI… 
MAKYÖR KORAY AKIN İLE MAKYAJ HAKKINDA 
KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

YÜZ ŞEKLİNİZE GÖRE MAKYAJ YAPIN.
SICAK RENKLİ ALLIKLAR, 
DUMANLI GÖZLER, BELİRGİN KAŞLAR…

Merhaba Koray Bey, makyaj nedir, 
püf noktaları nelerdir, makyaj sizin 
için ne ifade ediyor?
Merhaba. Makyaj benim için olmazsa olmazlardan 
biridir. Makyaj, insanın kendisine olan saygısıdır. 
Kişi ilk başta kendi mutluluğu için yapmalıdır. Bu 
hem kendisine olan saygıyı hem de çevresindeki 
insanlara olan saygıyı ifade eder.Süslenmenin tari-
hi daha ilk çağlarda başlar. O zamanın kadınları gü-
zelleşmek için ilkel usullere başvurmuşlar ve kendi-
lerine o zamanda bile çeki düzen vermişlerdir. 

KONU: AYŞE OKUTAN

www.makyorkorayakin.com
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Makyaj, asırlar boyunca çeşitli aşamalar-
dan geçmiş her devrin yaşantı ve özellik-
lerine göre yüz güzelliğinin vazgeçilmez 
yardımcısı olmuştur. Günümüzde ise 
makyaj ince çizgileriyle hoş ve zarif yüz 
şekilleriyle kadın güzelliğindeki etkin 
rolünden dolayı, önemli bir sanat dalı ha-
line gelmiş ve dünyada birçok kozmetik 
firması ile her geçen gün çeşitli ürünler 
imal etmeleriyle de bugün artık güzelleş-
mek sorun olmaktan çıkmıştır.

Çirkin kadın yoktur. Her kadının yü-
zünde güzel bir taraf bulunur. Önemli 
olan makyaj yapacak uzmanın bunu 
görerek, kişinin cilt durumunu ve 
özelliklerine göre malzeme seçimiyle, 
kişinin anatomik fizyonomisini uygun 
olan makyajı yapabilmesidir. Bunun 
için ışık ve gölgeyi kullanarak yüzün 
anatomisine göre ideal yüz olan oval 
yüz hatlarına yaklaştırır kişiyi…
Alanı genişletmek için açık renklerle, 

alanı daraltmak için ise koyu renklerle 
çalışılır. Ufak tefek göz yanılmalarıyla 
düzeltici makyaj uygulamaları yapılır. 
Tabii ki bunu makyaj eğitimli, işinde uz-
man kişilerin yapması daha uygundur.

Gündüz Makyajı yaparken 
nelere dikkat etmeliyiz?
Yüzde renk eşitsizlikleri varsa ince bir 
kapatıcı fondöten, pudra ya da patacre-
am tarzı kapatıcılarla giderilir. 

Kusursuz ama gerçek görünen 
bir ten için makyajdan önce cildin 

hazırlanması gerekiyor.
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Çünkü ışığın, kusurları ve renk oynama-
larını daha çok ortaya çıkaracağından 
kamuflaj ve aydınlatma işlemleri, gün-
düz makyajında en minimum seviyede 
kullanılmalıdır. Göz makyajında daha 
soft, mat ve açık tonlar tercih edilme-
lidir. Sadece göz çevresine çekilen ka-
lem, kirpiklere uygulanan rimel bile göz 
makyajı için yeterli olabilir.

Gece makyajı ve Gelin makyajı 
için neler söyleyeceksiniz?
Kapatıcılık özelliği yoğun kapatıcılar 
tercih edilerek, ışık gölge oyunları ra-
hatlıkla yapılır. Göz makyajı kıyafet ve 

kişinin tercihine göre renklendirerek 
gündüz makyajına göre daha koyu ve 
parlak renkler kullanılır. Gece mak-
yajı için alternatif parlatıcılar, altın ve 
gümüş tonlarında göz farları, dudak 
parlatıcıları ve birçok çeşidi bulunan 
takma kirpiklerle gözler derinleştirilir. 
Makyaj nasıl bir ortam için yapılıyorsa 
hem bu ortama, hem de giyilecek olan 
giysiye uyumlu olmalıdır.
Gelin makyajında önemli olan gelini za-
rif ve masum gösterebilmektir. Bundan 
dolayı gelin makyajı son derece natürel 

olmalı, sadece gelinin güzelliğini ortaya 
çıkarmalıdır. Bakıldığı zaman ne güzel 
makyaj değil, ne güzel gelin denmelidir. 
Moda olan renkler saflığın simgesi beyaz 
ve pembenin tonları olmalıdır. Son de-
rece doğal olan takma kirpiklerle derin 
gözler oluşturulabilir.  Genel anlamda 
aydınlık bir göz, etkileyici derin gözler, 
ışık ve gölgesi iyi yapılmış bir yüz, dudak 
yapısına uygun olarak seçilmiş tonda bir 
rujla bitirilir. Gelin makyajının gün sonu-
na kadar dayanabilmesi için kullanılan 
malzemenin kalitesi önemlidir. 

GÖZ MAKYAJINDA 
DAHA SOFT, MAT 
VE AÇIK TONLAR 

TERCİH EDİLMELİDİR. 
SADECE GÖZ 

ÇEVRESİNE ÇEKİLEN 
KALEM, KİRPİKLERE 
UYGULANAN RİMEL 
BİLE GÖZ MAKYAJI 

İÇİN YETERLİ 
OLABİLİR.
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Siz tasarım makyajı da yapı-
yorsunuz. Bu makyaj hakkında 
neler söyleyeceksiniz?
Giysi ve makyajın bütün bir görünüm 
ve uyum içinde olması gerekli olduğu 
zaman yapılır. Genellikle özel bir du-
rum için yapılır. Süslemeler kullanıla-
bilir ancak yüzün kostüm ile uyumunu 
elde etmek için azami özen gösterilme-
lidir. Aksi halde makyajın etkisi kaybo-
lur ve göze hoş gelmeyen bir görünüm 
elde edilir. Yüze uygulanmadan önce, 
şekil ve renk planlanması bir kağıt üze-
rinde yapılırsa daha rahat çalışılabilir.

2012 yılının trend makyajı nedir?
Özellikle, güçlü, belirgin, derin ve 
buğulu gözler bu sezonun en önemli 
grafik çizgilerindendir. Bunları sağla-
mak için kahve tonları ve sıcak tonlar 
gözlere uygulanarak gözler daha derin 
hale getirilir. Elmacık kemiklerinin 
üzeri aydınlatılarak bronz ya da şeftali 
tonundaki allıklar tercih edilebilir. Du-
daklar ise açık tonlarda bırakılmalıdır, 
pudra rengi ve lilalar…

Çarpıcı kirpikler…
60’lı yıllara gönderme yapan bir etki için 
sezonun en popüler görünümü kesinlik-
le bu! Maskarayı dilediğiniz gibi abar-
tabilirsiniz. Uzun kirpikler ve kocaman 
bakışlar için en etkili yöntem birkaç kat 
siyah maskara uygulayabilirsiniz. 

Dumanlı bakışlar…
Bu sezon siyah yerine kahverengi far kulla-
narak daha taze ve modern bir etki yaratın. 
Bu sezon çok moda olan çarpıcı dudakları 
mükemmel bir şekilde dengeliyor. Burada 
en önemli olan şudur ki; Kusursuz ama 
gerçek görünen bir ten için makyajdan 
önce cildin hazırlanması gerekiyor.

Konya’da makyaj adına 
neler yaptınız?
Serüvenimize Ertan Gülpınar’la başladık. 
Mezuniyet ve gelin makyajları ağırlıklı 
çalışma alanımdı. Maviş güzellik uzman-
lığında 4 gruba makyaj eğitimleri vererek 
bu sektörde yetenekli makyözler yetiştir-
dik. Tasarım makyajları, defile makyajları, 
Show makyajları, çocuk makyajları yapı-
yoruz. 34. Uluslararası Çocuk Şenliğinde-
ki çocuklarımızın makyajlarını biz üstlen-
dik. Bu organizasyon bizim için çok güzel 
bir tecrübe oldu. Konya’ya gelen sanatçı-
larımızın makyajlarını biz yapıyoruz. Hü-
ner Coşkuner, Hüsnü Şenlendirici, Kıraç 
gibi… Ayrıca Konya’daki yerel sanatçıları-
mızın da makyajlarını yapıyoruz.

Koray Bey, son olarak Makyaj 
adına hedefleriniz nelerdir?
Akademik anlamda Makyaj adına ka-
riyer yapmak istiyorum. Bu anlamdaki 
açığı doldurmak, bu sektörü geliştirip 
her anlamda insanlarımıza uygulamak 
ve öğretmek istiyorum.

MAKYÖR 
KORAY AKIN KİMDİR?

Selçuk Üniversitesi Görsel Sanatlar Re-
sim Öğretmenliği bölümünü 2008’de 
bitirdikten sonra Cilt bakımı ve güzel-
lik uzmanlığı kalfalık, ustalık ve usta 
öğreticilik belgelerini alarak Kozmetik 
sektörüne girdi. Ünlü Makyör Sayın 
Çetin Koyuncu ve Sinema, televizyon 
makyözü Sayın Oya Tolga’dan makyaj 
eğitimleri alarak, katalog çekimleri, de-
file, gelin makyajları, kozmetik makyaj, 
kişiye özel imaj makyajları ve portföy 
içerisinde Kryolon, Mac, Este Louder 
gibi ünlü makyaj firmalarıyla çalıştı. 
Özel Mavi Işık Güzellik Uzmanlığı 
kursunda makyaj eğitimleri verdi. Şuan 
Konya’da Kuaför Ertan Gülpınar’la ve 
Derma Lazer’de makyaj çalışmaları ve 
makyaj eğitimleri devam etmektedir.
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Dans  Etmeye 
HAZIR  MISINIZ?

SENKRON DANS VE SANAT MERKEZİ İLE LATİN RÜZGÂRLARI 
KONYA’DA ESMEYE DEVAM EDİYOR. 

“DANS SPORUYLA KENDİNİZİ VE YETENEKLERİNİZİ BİRAZ DAHA YAKINDAN 
TANIYABİLİRSİNİZ” DİYOR DANS EĞİTMENİ ALİ ABAK. NE DERSİNİZ, 

KENDİNİZİN BELKİ DE HİÇ BİLMEDİĞİNİZ BİR YÖNÜ DE DANSLA 
HAREKETE GEÇEBİLİR Mİ? DENEMEK İÇİN HİÇ DE GEÇ DEĞİL...

Biz de dansa hayat veren ve kendini dans sporuna adamış 
Ali Abak ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

FOTOĞRAF: AYŞENUR POME
KONU: AYŞENUR POME
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Dansa nasıl başladınız? 
Bu serüvene kısa bir yolculuk 
yapalım diyorum.
2000 yılında Selçuk Üniversitesi’ne baş-
lamıştım. Aslında en başta biraz daha 
sosyal amaçlıydı. Arkadaşlarımın isteğiy-
le oldu ilk gidişim. Kurs açılmış gidelim 
mi diyerek başladık. Gittik ve hoşumuza 
gitti, ortam iyiydi. Baktık biraz da yapa-
biliyoruz bu işi devam etmeye karar ver-
dik. Dans hocamız Rüştü. O da Selçuk 
Üniversitesi’ne okumaya gelmişti bura-
da birkaç öğrenci onu bulmuşlar. Ben İl 
Spor Müdürlüğü’nde Gençlik Merkezin-
de başladım ilk olarak. Hocanın sayesin-
de de 2,5- 3 yıl hem öğrendim hem de 
birlikte çalıştık. Daha sonrasında, 2004 
yılında oradan ayrılıp Gençlik Merke-
zinde kendim eğitmenliğe başladım. 
2004-2007 arasında eğitmenlik yapmaya 
devam ettim. 2006 yılında Türkiye Dans 
Sporları Federasyonu kuruldu ve o yıl 
yine Senkron adında bir yer açıldı aynı 
konseptteydi ve 2008’de onu kapattık.

Dans = Tutkudur. Hayatınızda 
dans ne anlama geliyor?
Dans hayatımda ilk başlarda eğlenceydi 
açıkçası. Herkesin yaptığı gibi düğün 
daveti, organizasyonlarda eğlenirdik. 
İşin içine girdiğimiz zaman biraz daha 
tekniğini, karakterini, ne olduğunu öğ-
renmeye başladıktan sonra tabi benim 
için farklı anlamlar taşımaya başladı. 

Daha sonrasında da iş olduğu için artık 
hayatımız dans diyelim. Sonuçta parayı 
buradan kazanıyoruz, yaşamımızı bu-
radan götürüyoruz, sosyal çevremiz de 
burada. Benim için dans her şey yani.

Senkron Dans Okulu Konya’da 
bir ilk oldu. Biraz konseptiniz-
den ve çalışma programınızdan 
bahseder misiniz? 
Bu konseptte Latin dansları ağırlıklı 
olarak Salsa, Bachata, Tango, Cha Cha, 
Modern Dans, Düğün Dansı, Halk 
Dansları bu tip danslar var. Ağırlıklı 
olarak da Salsa ve Bachata ilgi görüyor. 

Onun yanında Rumba, Cha Cha, Tango, 
Vals de öğrenmek isteyen çok oluyor. 
Düğünlerde gelin ve damatlar açılış dan-
sı yapmak için Vals öğrenenler var. Slow 
danslar, müzikler eşliğinde ufak tefek ko-
reografiler verdiğimiz çiftler de oluyor.

Birbirinden farklı kategorilerde 
eğitim veriyorsunuz. Belli bir 
yaş grubu aralığınız var mı?
Latin Dansları için daha çok 5-6 yaş-
ları daha uygun oluyor. Biraz daha kas 
yapısının gelişmiş olması ve algılama-
nın da gelişmesi gerekiyor. Daha kü-
çük yaştakilere de Modern Dans adı 
altında vücut duruşu, el ayak koor-
dinasyonu, ufak tefek figürlerle dans 
edebilme yeteneğini geliştirme şek-
linde çalışmalar oluyor.  Yani, 5-6 ile 
70 yaşına kadar herkes geliyor. 

Konya’da böyle bir okul 
kurmakla hedefleriniz nelerdir?
Okuldan ziyade bir spor kulübü şek-
linde düşünüyoruz. Okul zihniyeti 
olamayacak bizde, spora yönelik ça-
lışmalar aynı zamanda da hobi amaçlı 
çalışmalar diyebiliriz. Örneğin, küçük 
yaşlarda dansçılar yetiştirip, onlara li-
sans çıkartıp daha sonra da sporcu ola-
rak yarışmalara göndermeyi istiyoruz. 
İlk hedef de bu insanların eğlenmesi ve 
bunu yaşamasını sağlamak bizim için. 
Başarı da zaten ardından gelecektir.
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Dans edebilme konusunda 
hemen hemen birçoğumuzda 
önyargı söz konusu. Bunun için 
ne gibi önerileriniz olur?  
Ön yargı şöyle; erkekler biraz daha çe-
kingen kalıyor, bayanlar da yapabilir 
miyim yapamaz mıyım şeklinde oluyor. 
Ama şöyle bir artısı var yürümeyi öğ-
renir gibi dans etmeyi öğreniyorsunuz. 
Adım adım öğreniyorsunuz her dansın 
ritmi, adımı, karakteri, tekniği var. Bun-
lar tek tek gittikten sonra çok zor bir şey 
değil. İnsanın kendini görebilmesi için 
iyi bir yöntem. Örneğin; 35-40 yaşların-
da biriyiz. O zamana kadar vücudumu-
zu kullanıyoruz, yürüyoruz, taşıyoruz. 

Ama dans gibi bir spor işin içine girdi-
ği zaman el ve ayaklarınızın koordineli 
hareket etmesi gerekiyor. Vücutlarının 
hangi kısımlarının rahat kullanıp kul-
lanamadığını anlaması adına iyi bir de-
neyim diyebiliriz. Zaten yüzme ve dans 
sporları tüm vücudun el ve ayak koor-
dinasyonunu geliştirici sporlardır. Eğ-
lenceyi de düşünecek olursak tabi dans 
daha ön plandadır.

Son olarak Ali Abak kimdir?   
1980’de İstanbul’da doğdum. İlköğreti-
me İstanbul’da başladım, Ankara’da ta-
mamladım. Lise hayatımı da Ankara’da 
geçirdim. 1998 yılında Selçuk Üniver-

sitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne 
başladım. Sonrasında dansla tanıştık. 
12 yıldır Konya’da dans ediyorum. 
2008 yılında ben antrenörlük belgemi 
aldım ve o zamandan beri de Konya’da, 
Türkiye Dans Federasyonu’na bağlı 
olarak, İl temsilciliği görevi yapıyorum. 
Amacımız Konya’da dansı tanıtıp biraz 
daha yaygınlaştırmak. Burayı açtıktan 
sonraki hedeflerimiz daha büyük zaten. 
Daha öncesinde, çok fazla imkânımız 
olmadığı için dans yarışmalarına katı-
lamadık. Açıkçası artık Konya’nın dışı-
na açılabilmek amacındayız. Ama biz 
Senkron il birlikte tamamen dansa yo-
ğunlaşıp çözmüş olacağız. 
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Modaya Aksesuar 
Vurgusu!

Daha Çok Takı…
Bu sezon aksesuarlarınızı kıyafetlerinize değil, kıyafetlerinizi aksesuarları-
nıza uydurmak zorunda kalacaksınız. Zira önümüzdeki günlerde kıyafetler-
den çok aksesuarlar dikkatinizi çekecek. Kimi zaman büyüklükleriyle, kimi 
zaman materyalleriyle, kimi zamanda bir sanat eserini andıran formlarıyla, 
göz alan aksesuarlar fark yaratmak isteyenler için vazgeçilmez. Gösterişli ve 
renkli takılar kullanmak sade kombinlerinize hava katacak, sıkça kullanabi-
lirsiniz. Tercihinizi köşeli, sert dokulu, bir sanat eserini andıran X-Large kolye, 
küpe ve yüzüklerden yana yaparsanız cesaretinizi de kanıtlamış olursunuz. 
Kollar ise her zamankinden çok daha dikkat çekici…

Kelebek detaylı 
aksesuarlar
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Bir zamanlar renkli ipliklerden yaptığımız, çok ucuza mal olan bu renkli bileklikler, 
tasarımcılar tarafından yorumladıklarında, yine salaş ama daha şık bir hale bürü-
nüyorlar. Günlük giyimde kullanabileceğiniz bu aksesuarlar çevremizde çok yaygın 
olmalarına rağmen tasarımcıların ellerinden çıktıklarında bambaşka duruyorlar.

El yapımı 
rengârenk 
kolyeler ve 
bileklikler…

Avize küpeler; 
Oldukça feminen 

bir görüntü… 
Bu yaz çok moda olan 

bir, iki hatta üç katmanlı 
küpelerle tarzınıza 
şıklık katabilirsiniz.

Çok katmanlı kolyeler;  
Aynı renk veya farklı renklerden 

birçok kolyeyi takmak 2012 yazının 
vazgeçilmez trendlerinden…

Etnik takılar;  
Parlak ve ilginç kolyeler, büyük 
yüzükler, tüylü küpeler, saçak ve 
örgülü takılarla stilinize farklılık katın. 
Saçlarınıza büyük kurdeleler ya da 
ahşap detaylarda kullanabilirsiniz..

2012 ilkbahar yazı 
oldukça  renkli 

geçecek, rengârenk 
giyinmekten çekinmeyin 

bu sezon uyumsuzluk 
moda sakın ola renk 

uyumu aramayın 
demode kalırsınız 

çünkü her renk moda...

Denizden ilham almış takılar; 
Deniz kabukları, yanardöner kristaller, deniz yıldızı,inci 

ve balık pulundan yapılmış ilginç yüzük, küpe ve 
kolyelerle stilinize romantik bir hava katabilirsiniz…
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AKŞEHİRLİ
NASREDDİN
HOCA’YA DAİR
BAZI ARŞİV KAYITLARI
Nasreddin Hoca devir olarak Mevlâna (1207-1273), Hacı Bektaş-ı Veli (1208?-
1271?), Yunus emre (1241-1325?) gibi Alperenlerin çağdaşıdır. Yüzü halka dönük 
olarak, halk içerisinde yaşayan ve karşılaştığı basit olayları bile hicvederek ade-
ta bir öğreti metoduyla mesajlar veren, neredeyse tüm dünyada da geçen yüz-
yıllara rağmen hala tanınan Nasreddin Hoca milli kültürün önemli bir öğesidir.

AHMET AYTAÇ

Mevlâna’nın Mesnevisi, Câmî’nin Bahâristan’ı, 
Sa’dî’nin Gülistân’ı hep hikmeti, doğruyu nük-
teli bir dille anlatan eserlerdir. Mesnevi’de ve-
rilmek istenen mesajların hep kısadan hisse 
çıkarmaya yönelik hikâyelerle anlatıldığı görü-
lür. Geçmişe bakıldığında pek çok âlimin, mu-
tasavvıfın mesajlarını, öğretilerini nüktedan bir 
üslupla verdiği bilinmektedir. Salt güldüren ol-
manın dışında ilmi, felsefi bir kimliği olan Hoca 
Nasreddin nedense sıkça çocuklara yönelik 
hikâye kitaplarında kısa boylu, göbekli ve koca-
man sarıklı olarak sunulmuştur. Oysa Nasred-
din Hoca karayağız bir Anadolu Türk bilgesidir. 
Nasreddin Hoca yalnızca Türkler arasında de-
ğil, daha pek çok halklarda tanınmaktadır. Çok 
yönlü ama tek eksenli bir şahsiyet olan Nasred-
din Hoca, bu özelliklerinden dolayı adının geç-
tiği yerlerde paylaşılamamanın kurbanı oluyor. 
Türk kültürünün alanı Türk dünyasının sı-

nırlarından daha geniştir. Bir kültür öğesi-
nin herhangi bir bölgede bulunması, onun 
oraya ait olacağı ya da olmayacağı anlamı-
nı taşımaz. Fakat bulunan kültür öğesinin 
özellikleri, hangi sosyo-kültürel çevrede 
oluştuğu ile o çevrede neyi ifade ettiğini bize 
kolaylıkla anlatır. Türk kültürünün önemli 
köşe taşlarının hangi Türk yurdundan ol-
duklarının da aslında çok bir önemi yoktur. 
Önemli olan milli kültürün uzantısı olması-
dır ancak kamuoyunda zaman zaman Nas-
reddin Hoca’nın nereli olduğu ile ilgili de 
tartışmalar, fikir ayrılıkları görülmektedir.
Günümüzde türbesi Akşehir’de bulunan 
Nasreddin Hoca’nın burada yaşadığı da 
mutlaktır. Nitekim bugüne kadar Evliya Çe-
lebi,  İbrahim Hakkı Konyalı ve bazı kuyudu 
kadime arşiv vesikaları da bunu doğrulayıcı 
nitelikte bilgiler sunmuştur.

BELGE 1
Cevdet Evrakı, Belediye Fonu 25 
dosya, 1245 gömlek numaralı 1789 
tarihli belgede “Akşehir’de medfun 
meşhur Hoca Nasreddin Efendi’nin 
akrabasından el Hac İsmail Efendi’ye 
Aziz-i Müşarunileyhin Türbesi’nde 
hizmet eylemek şartıyla Konya ihti-
sab mukataası malından muhassas 
yevmi on sağ akçe vazifenin mezkur 
mukataa emini yedinden ahz olun-
duğunu mutazammın hüccet”…
nden bahsedilmektedir.

BELGE 2
Cevdet Evrakı, Dahiliye Fonu 35 dosya, 1741 göm-
lek numaralı 1789 tarihli belgede “Hoca Nasreddin 
sülalesinden bir maslahat için İstanbul’a gelip avdet 
eden Hoca Abdüsselam’ın himaye edilmesine dair 
Konya Valisi’ne ve Akşehir Kaymakamı’na tahri-
rat”...dan bahsedilmektedir.

BELGE 1

BELGE 2 BELGE 2
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BELGE 3
Cevdet Evrakı, Maliye Fonu 110 dosya, 
4883 gömlek numaralı 1792 tarihli bel-
gede “Akşehir’de Nasreddin Hoca türbe-
sine zeytinyağı bahası olarak on akçe yev-
miye tahsisi…”nden bahsedilmektedir.

BELGE 4
Sadaret Divan Kalemi Fonu 33 dosya, 23 gömlek numaralı 1848 tarihli 
bir başka belgede ise “Akşehir’de fahri olarak Nasreddin Hoca’nın türbe-
darlığını yapan ve bu işinden dolayı atiyye-i şahane ihsanını isteyen el-
Hac Hüseyin’in arzuhali…”nden bahsetmektedir.
Sonuç olarak bahse konu olan belgelerde sıklıkla “Nasreddin Hoca’nın 
Akşehir’de mefdun” olduğundan, “Akşehir’de yaşayan akrabasından”, 
“Akşehir’de bir türbedarının varlığından” bahsedilmektedir. Nasreddin Hoca 
Akşehir’de yaşamıştır ve belgelerde bunu adeta doğrulamaktadır. Günümüz-
de Japonya’dan Orta Asya Türk ülkelerine, Balkanlara hatta Avrupa’ya kadar 
adı yayılmış olan Nasreddin Hoca ilmi ve felsefi kimliği ile bir milli kültür öğe-
si olarak adeta evrensel bir boyut kazanmıştır. Hoca Ahmet Yesevi’nin Alpe-
renlerinden olan bu büyük kimliğin nereli olduğu, nerede yaşadığından daha 
da önemli olan büyük zatın misyonunun doğru anlaşılmasıdır. Ancak tarihi 
vesikalarda ispat etmektedir ki Nasreddin Hoca Akşehir’de yaşamış ve ahir 
ömrünü tamamladığında da yine buraya defnedilmiştir. 

Milli mücadelenin kıvılcımının 
yakıldığı şehir olma onurunu 
da taşıyan Akşehir’de zaman za-
man Batı Cephesi Karargâhı’na 
gelen Atatürk’ün de 30 Ağustos 
öncesinde Nasreddin Hoca’nın 
türbesini ziyaret ettiği bilinmek-
tedir. Başbakanlık Devlet Arşiv-
leri Genel Müdürlüğü Osman-
lı Arşivleri’nde de Nasreddin 
Hoca’nın Akşehir’de yaşadığını 
bir anlamda doğrulayan kimi bel-
geler vardır. Konunun makale ile 
sınırlı olmasından dolayı sadece 
bazılarına değinilecektir.

BELGE 3
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         muhmed83
MUHAMMED IŞIK

Süper ligin kapısından dönerek taraftarını üzen Konyaspor’da gözler trans-
fere çevrildi. Süper Lige çıkamamanın birçok nedeni var. Fakat son dönem-
de duyduğum bazı iddialar var ki insanı futboldan soğutur. Futbol sadece 
bir spor olmasına rağmen zaman zaman yöneticilerin hal, hareket ve söy-
lemleri zaman zaman da taraftarların taşkınlıkları ile spor olmaktan çıkı-
yor. Özellikle iddia işin rengini değiştirdi. 

Yeni stadyumun yapılmasına müteakip ta-
kım Süper lige çıksa ve açılış maçını yeni 
stadında oynasa, ardından Tahir Akyürek 
stadyum sözümüzü tuttuk, takımı Süper 
Lige çıkardık dese kim inanır? Kaç yıldır bu 
sözler veriliyor. Başbakan talimat verip stad-
yum yapılması konusunda söz vermese Tahir 
bey bu konuda hiçbir girişimde bulunmazdı. 
Spor’u ve özellikle futbolu sevmemesine rağ-
men futbolun içindeymiş gibi görünmeye 
çalışmasına anlam veremiyorum. 
Konyaspor maddi açıdan iyi durumda de-
ğil. Transfer politikası, bonservisi elinde 
olan oyuncular üzerine kurulu olacaktır. 
Özellikle yabancı oyuncu konusunda çok 
seçici davranmalılar. Yabancı oyuncu hak-
kımızı mutlaka iyi bir yabancı forvet olarak 
değerlendirilmeli. Özellikle geçen yıl takı-
mın vazgeçilmez oyuncuları takımda olma-
lı. Şekerspor forması giyen İshak ve Ömer 

Ali’de transfer edilmeli. Bu iki oyuncunun 
Konyaspor forması ile takıma katkı sağlaya-
cağını düşünüyorum. Her nedense içimde-
ki bir ses bu yılda Konyaspor’un Süper lige 
çıkmasını istemiyorlar gibi geliyor. Saydık-
larımı alt alta yazdığınızda çok cazip geliyor. 
Yeni stadyumu taraftara armağan eden bir 
Belediye Başkanı ve Süper Lige çıkmış bir  
Konyaspor. Takım sırf bu yüzden lige çıka-
rılmadı ise bunu planlayanlar bunun neden-
lerini taraftara açıklamak zorundadır. Sebep 
para ise para, stadyum ise stadyum!!! 
Çok açık ve net bir şekilde izah edilmelidir. 
Yöneticilerden Zeki Çimen bey’in gayret-
lerini de görmemezlikten gelemeyiz. Her 
dönem takım için çalışıyor. Maddi manevi 
destek veriyor. Transfer görüşmelerinde 
bulunuyor. Diğer yöneticiler nerede? Poz 
vermekle yönetici olunmadığını bilsinler. 
Adı yönetimde olup takımla ilgilenmeyen 
yöneticilerde var. Bu iş zorla olmaz. Takıma 
sahip çıkacaksanız yönetime girin ama yok 
sadece havasını atacaksanız bilin ki “onu da 
beceremiyorsunuz” demeden geçemeyece-
ğim. Yöneticilik vasıfları olan iş adamları-
mızda Konyaspor’dan kaçıyor. Onları yöne-
time katabilmenin yolları aranmalıdır. O iş 
adamlarımıza futbolu sevdirmeliyiz. Onlara 
futbolun bir spor, sporun bir hobi olduğunu 
ve spor ve hobi ile birlikte iş kaynaklarının 
da olduğunu anlatmalıyız.

Ne yaparsak yapalım, hepsi 
Konyaspor için!!!

Konyaspor yeni sezon için 
transferlere başladı. Erdinç ile 
yeniden anlaşan yönetim, Kaya 
Tarakçı ve Gökhan Güney ile 
de sözleşme imzaladı. Takımın 
Süper Lig hedefi yapması ile 
kurduğu kadro arasında fark 
varsa hedef açık ve nettir. Yani 
laf olsun diye hedef koyulmuş-
tur. Geçen sene Konyaspor’un 
hedefi Süper Lige çıkmak değil-
di. Ben dahil herkes takımdaki 
genç isimlerin tutacağını ve 
takımın üst sıralara oynayaca-
ğını düşünmüyorduk. Takım 
Süper Lige çıkma aşamasına 
gelince sürekli puan kaybetti. 
Bunun Stadyum inşaatı, Eski 
stadyum yeri ve Belediye se-
çimleri ile alakası olabilir mi? 
Stadyum yapımına başlandı. 
Süper Lige çıktığımızda Eski 
stadyum yerinde kalacak ve 
değerlendirilemeyecek. Süper 
Lige çıkmaz ve Bankaya’da 
kalırsak herhangi bir statta 
maç oynanabilir. Dolayısı ile 
eski stadın bulunduğu alan 
değerlendirilebilir. Orada iyi 
bir rant alanı var. 

Süper Lige bilerek
mi çıkılmadı?
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POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

Pod.Uzm.Ecz.Reyyan 
Şalvarcı kimdir?
Konya doğumlu Reyyan Şalvarcı 
orta ve lise öğrenimini Konya Kara-
tay Anadolu Lisesi’nde bitirdikten 
sonra ’99 yılında Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ni kazanmıştır. Ec-
zacılık Fakültesi’nden mezun olduk-
tan sonra Ankara Üniversitesi’nde 
yüksek lisansını tamamlamıştır.

◆ 25. 10. 2003 - 25. 04. 2004 tarihle-
rinde Özel Ankara Tüten Güzellik 
Uzmanlığı Kursu’ndan Güzellik ve 
Estetisyenlik Uzmanlıklarını almıştır. 
◆ 20 Aralık 2008 tarihinde 3TO-
Spangentechnik Zertifikat uzmanlığı-
nı Almanya’dan almıştır. 
◆ 3-8 Eylül 2009 tarihinde 69. World 
Congress of Pharmacy and Pharmaceu-
tical Sciences 2009’u başarıyla bitirmiştir. 
◆ 28.10.2008-12.01.2009 tarihlerinde 
Özel LCC’den Medikal El ve Ayak 
Uzmanlığı’nı alarak Podiatri mesleğini 
yapmaya başlamıştır. 
◆ 13-14 Şubat 2012 tarihlerin-
de Türk Eczacılar Birliği Eczacılık 
Akademisi’nden Kozmetik ve Derma-
kozmetik uzmanlığını almıştır. 
◆ 21-25 Nisan 2010 tarihlerinde Ateli-
er Lingua 1.basamağını, 
◆ 14-18 Haziran 2010 tarihlerinde 
Atelier Lingua 2.basamağını ve 
◆ 08-12 Şubat 2012 tarihlerinde Ate-
lier Lingua 3. ve son basamağını da 
başarıyla bitirmiştir.

Uçlarında kancacıklar olan iki 
çok ince yaylı titanyum teller, 
tırnak kenarlarının alt kısmı-
na dikkatlice yerleştirilerek, 
bir halka ile birbirine bağlanır. 
Böylece tırnak kenarları, enfek-
siyonlu tırnak ağzından kaldırı-
larak, öne doğru çekilir.

▶ Batık tırnak nedir?
Tırnak batması acı verici, 
yürümeyi zorlaştıran hatta 
ileri durumlarda engelle-
yen, görüntü olarak hoş 
olmayan ve genellikle uzun 
süre devam eden bir tırnak 
hastalığıdır. Tırnak ve ayak 
derisi arasındaki derinin kı-
zarmasına ve iltihaplanma-
sına yol açar. Buna rağmen 
batık tırnak sorunu yaşayan 
çoğu kişi, yanlış bilgilendir-
me ve yönlendirme ile işin 
uzmanı haricinde yapılan 
acı verici ve kalıcı olmayan 
tedaviler nedeniyle batık 

tırnak uygulamasına yanaş-
mamaktadır. Fakat gelişen 
uygulama yöntemleri sa-
yesinde bu sorun kalıcı ve 
ağrısız bir şekilde çözüme 
kavuşturulabilmektedir.

▶ Batık tırnak neden ve 
nasıl meydana gelir?
Ayaklarımız vücudumuzu 
destekleyen ve taşıyan en 
önemli uzuvlardandır. Yan-
lış ayakkabı seçimi, yüksek 
ökçe ve sivri burun ayak-
kabılar, yetersiz bir şekilde 
gerçekleştirilen ayak bakı-
mı, kilo fazlalığı, diabet, ha-
milelik, basış problemleri, 
yanlış pedikür ve ağır spor 
yapmak gibi nedenlerden 
ötürü ayak ve tırnaklarda 
birtakım bozukluklar ve 
hastalıklar oluşabilmekte-
dir. Şeker hastalığı da ayak 
sağlığını olumsuz etkileyen 
en önemli faktörlerden biri-
dir. Ayrıca tırnak derilerinin 

estetik nedenlerle aşırı ve 
devamlı bir şekilde kesilme-
si de tırnak yataklarının kro-
nik ve devamlı bir şekilde il-
tihaplanmasına neden olur.

▶ Batık tırnak uygula-
masında yapılan yan-
lış uygulamalar?
Batık tırnak uygulamaları 
ayak bakımı ve sağlığı konu-
sunda uzmanlaşmış podolog-
lar  tarafından uygulanmakta-
dır. Batık tırnak uygulaması 
için birçok değişik yöntem ve 
uygulama bulunmaktadır.
Çoğu tedaviler, doktorla-
rın önerdiği ayak banyoları, 
kremler, antibiyotik kul-
lanımı ve tırnakların düz 
kesilmesi şeklinde uygulan-
maktadır. Bu tedavilerin işe 
yaramaması ve batık tırnağın 
uzun süre ile tedavi edileme-
diği veya yanlış tedavilerin 
uygulandığı vakalarda tırnak 
ameliyatı yapılmaktadır. 

BATIK TIRNAK



101

ADVERTORIAL

Bu operasyonlarda batık tır-
nağın olduğu tırnak derisi 
çoğu zaman ayak kemiğine 
varana kadar kesilir ve yok 
edilir. Tırnak yatağının da 
bir kısmı alınarak yatağın 
daraltılması sağlanır. Fakat 
bu yöntemin başarı oranı ol-
dukça düşüktür. Hatta sonu 
alınamamaktadır ve estetik 
olarak da tırnak yatağı, gö-
rüntüsü bozulmaktadır.
Uygulamada çok karşılaşılan 
ama başarı düzeyi yine çok 
düşük olan diğer bir yöntem 
de tüm tırnağın çekilmesi 
yöntemidir. Bu da kalıcı de-
ğil geçici bir tedavidir. Tır-
nağı batan bir hasta, tırna-
ğını pedikürde ya da cerrahi 
müdahaleyle çektirerek bu 
acıdan kurtulacağını düşü-
nebilir ancak her iki yöntem 
de hastaya çözüm getirmez. 
Pedikürde batan tırnak yan-
lardan kesilerek çıkartılır. Bu 
yöntem tırnak yatağının iyi-
den iyiye daralmasına ya da 
tırnak uzarken tırnağın yata-
ğına saplanarak enfeksiyon 
oluşmasına neden olur.
Cerrahi operasyonda ise tır-
nak yatağı daralmış bir tırnağın 
çekilmesi, tekrardan uzayacak 
tırnağın aynı yatak üzerinde 
uzaması demektir. Aynı yatak 
üzerinde uzayan tırnak dö-
nük olarak ve ete saplanarak 
uzayacaktır. Bu da enfeksiyon 
oluşma riskini ortaya koymak-

tadır. Tırnağını yiyen insanları 
düşünün parmak uçları, yuvar-
lak tırnaklar sanki ete gömük-
tür. Çünkü tırnağı olmayan bir 
parmağın ucundaki doku öne, 
yani tırnağın doğduğu yere 
doğru toparlanır. Tırnağı cer-
rahiyle alınmış kişiler bu yazıyı 
okurken “Evet gerçekten benim 
de öyle olmuştu.” diyecekler. 
Özellikle diabet hastasının bu 
riskleri bilerek hareket etme-
sini tavsiye ediyoruz çünkü bu 
gibi riskler bir diabet hastasın-
da geri dönüşü olmayan bü-
yük problemlere neden olabi-
lir. Parmak uçlarımızda kılcal 
damarlar bulunmaktadır ve bu 
kılcal damarlar parmak uçları-
mıza can verir. Parmak ucun-
da oluşan enfeksiyonu kılcal 
damarların vücuda taşıma ih-
timali çok yüksektir. Parmak 
ucunda oluşan bir enfeksiyon, 
kemikte veya vücudumuzun 
herhangi bir organında ciddi 
hasarlara yol açabilir.

▶ Batık tırnak uygula-
ması doğru olarak na-
sıl çözümlenir? 
3To Tel Sistemi nedir?
Tırnak batıkları cerrahi mü-
dahale gerektirmeden gide-
rilmektedir. 3TO adı verilen 
tel sistemi ile tırnağın cerra-
hi olarak çekilmesine gerek 
kalmamakta ve tırnağın tek-
rar batması engellenmek-
tedir. 3TO TEL SİSTEMİ® 
aynı diş çengeli gibi, ayak 
ve el tırnakları için, tırnak 
deformelerini düzeltici bir 
teldir. 3TO TEL SİSTEMİ® 
nin kullanıldığı durumlar.
▶ Etin içerisine batmış tırnak-
ların kurtarılmasında, tırnak 
ağzının enfeksiyon kapması 
durumunda da uygulanabilir.
▶ İçeriye doğru çok kıvrıl-

mış tırnaklarda, 
▶ Etin içerisine hafifçe bat-
mış tırnaklarda önlem olarak 

3TO TEL SİSTEMİ® 
nasıl çalışır?
Uçlarında kancacıklar olan 
iki çok ince yaylı titanyum 
teller, tırnak kenarlarının alt 
kısmına dikkatlice yerleşti-
rilerek, bir halka ile birbiri-
ne bağlanır. Böylece tırnak 
kenarları, enfeksiyonlu tır-
nak ağzından kaldırılarak, 
öne doğru çekilir. 3TO TEL 
SİSTEMİ® şikâyetlerin ça-
bucak azalmasını sağlar.

▶ Avantajları
▶ Hassas Bakım: Tel takılır-
ken hemen hemen hiç bir 
şey hissetmezsiniz. 
▶ Hızlı Rahatlama: Tırnak ve 
deri bölgesinin yükünü ha-
fifleterek ayak parmağındaki 
acıyı hızlı bir şekilde ortadan 
kaldırır rahatlama sağlar. 

▶ Ayakkabıların içerisinde her-
hangi bir engel teşkil etmez. 
▶ Spor ve iş hayatında kısıt-
lama getirmez.
▶ Uzun vadeli iyileşme: Tır-
nağın doğal uzamasını des-
tekleme ile iyileşme sağlar, 
hemen hemen problemin 
tekrarını ortadan kaldırır.
▶ Ameliyata (tırnak çekil-
mesine) en iyi alternatiftir: 
Özellikle şeker hastaları için 
çok avantajlıdır. 
▶ Mükemmel uyum şekli 
sayesinde tırnakların şekline 
göre bireysel uyum sağlar.

3TO 
Tel Sistemi

Etin içerisine 
batmış tırnakların 
kurtarılmasında, 

Tırnak ağzının 
enfeksiyon kapması 

durumunda da 
uygulanabilir.
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TEKNOVİZYON
SAMSUNG GALAXY S3► Samsung, Galaxy 
S3’de 1.4 GHz saat frekansında çalışan 4 çekirdekli Exynos 4 
Quad işlemcisini kullanıyor. 32nm teknolojisini kullanan işlem-
ci, ARM Cortex A9 tabanlı mimariye sahip. Grafik ünitesi olarak 
Samsung Galaxy S II’de 266 MHz’de çalışan Mali 400 GPU’sunun, 
400 MHz’de çalıştırılan versiyonu kullanılıyor. Samsung Galaxy 
S3, Android 4.0.4 ve TouchWiz 5.0 arayüzü ile beraber geliyor. 
Telefonun yazılımsal artıları bu kadar değil. Samsung’un kişisel 
asistanı S Voice başta olmak üzere pek çok yazılım avantajı Galaxy 
S3’de yer alıyor. 136.6 x 70.6 x 8.6 mm boyutlarında ve 133 gram 
ağırlığındaki Galaxy S3, size 4.8 inç ekranı varmış gibi his uyan-
dırmıyor. Özellikle Galaxy S2 modeli ile yanyana koyduğunuzda 
kasasının oldukça iyi tasarlandığını anlıyorsunuz. Büyüklük ko-
nusunda hiç endişe etmenize gerek yok. Galaxy S3, Galaxy Note 
gibi bir model değil. Gayet taşınabilir ölçülerde.

PENTAX K-30► 81 adet temas noktası hava 
ve sugeçirmez özellikte tasarlanan kompakt ve hafif göv-
de yapısına sahip yeni Pentax K-30, -10 derece soğuğa 
dayanıklı hava ve su geçirmeyen sağlam gövde yapısı ile 
öne çıkıyor. Dış yüzeyi spor ve dış mekan aktivitelerin-
de gönül rahatlığı ile kullanılmak üzere özel olarak tasar-
lanmış. Geniş grip bölümü ile ele rahat ve güvenli şekil-
de oturan Pentax K-30 fotoğraf makinesinin yüksekliği 
minimum tutulan penta prizma gövdesi ve yuvarlak hat-
lı yumuşak malzeme kaplı gövde yapısı dikkat çekiyor.

PANASONIC 
ELUGA► 
Ultra ince, su ve toz 
geçirmez, NFC (Yakın 
Alan İletişimi) tekno-
lojisi ve Android işle-
tim sistemine sahip. 
Yalnızca 103 gr ağır-
lığındaki Panasonic 
ELUGA aynı zaman-
da Avrupa pazarındaki 
en hafif akıllı telefonlar 
arasında yer alıyor. Ev-
deki diğer elektronik 
cihazlar için uzaktan 
kumanda olarak da 
kullanılabilir.
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SAMSUNG ES8000 ►  Tasarımı, kavisli 
şık ayak ile tamamlanarak ekran boyutu 75 inç’e kadar 
büyütüldü. İçindeki çift çekirdekli işlemci ile kullanıcı-
lar bir yandan web üzerinde gezinirken, diğer yandan 
birkaç uygulamayı çalıştırabilir veya indirme işlemi 
yapabilir. Daha net görüntü elde etmek için düşük 
tonlardaki alanlarda beyaz tepe noktalarını artıran TV, 
bu işlem sonucunda genel parlaklıkta %20 artış elde 
ediyor. 3D olarak net görüntüler sağlamanın yanı sıra 
sahip olduğu Micro Dimming Ultimate işlevi sayesin-
de, görüntüyü yüzlerce parçaya ayırıp analiz yaparak 
her parça için gerçek zamanlı olarak LED arka ışığını 
ve video sinyalini optimize edebiliyor.

NOKIA 808 ► Tam 41 megapixel sensöre sahip Nokia 808 PureView tüm dikkatleri 
üzerine çekti. Tahmin edebileceğiniz gibi 41 MP sensör gerçek anlamıyla 41 megapiksellik bir 
çözünürlük sağlamıyor. Bu yeni teknolojiye göre sensör yedi farklı komşu pikselden aldığı bil-
giyi belli bir algoritmayla çoğaltıp tek pikselde toplayarak yaklaşık 5 megapiksel büyüklüğünde 
ama çok daha detaylı ve daha az parazitli fotoğraflar ortaya çıkarıyor. Nokia 808 PureView’in 
kamerasında ayrıca Carl Zeis optik, Xenon flash ve video çekiminde kullanmak için LED flash’ta 
bulunmakta. Teknik olarak Nokia PureView 808’ün sensörü 4:3 görüntü oranında 3 MP, 5 MP, 
8 MP ve 38 MP çözünürlüğünde;  16:9 görüntü oranında ise 2 MP, 5 MP, 8 MPve 34 MP çözü-
nürlüğünde fotoğraflar çekebilme kapasitesine sahip. Nokia 808 PureView video çekimlerinde 
de sensörünün hakkını veriyor ve saniyede 30 kare ile 1080p full HD video kaydı sunuyor. Ayrıca 
41 megapiksellik Nokia 808 PureView’in sensörü 1080p’de 4x zoom sağlarken 720p’de 6x zoom 
sağlıyor. Nokia 808 PureView göze çarpan diğer teknik özellikleri ise şu şekilde: Symbian Belle 
işletim sistemi, 1.3 GHz işlemci, 512 MB of RAM, Gorilla Glass 16:9 oranlı 4 inch AMOLED 
nHD (640 x 360) ekran, NFC desteği, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB on the go ve 16GB dahili hafıza.

HP ENVY 14 SPECTRE ►  Ultrabook di-
züstü bilgisayarı 1,72 kg. ağırlığında ve sadece 20mm’lik 
kalınlığıyla Ultrabook segmentinin her ne kadar zorla-
sada dizüstü bilgisayarlar arasında oldukça iyi bir yere 
sahip. Zengin renk, daha iyi parlaklık ve geniş izleme 
açısı gibi özellikler sunan Radiance teknolojisi barındı-
ran HP Envy 14 Spectre Ultrabook dizüstü bilgisayarı 
Intel Core i5-2467M işlemci, 4GB Ram, 256 GB SSD, 
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, Mini Display Port 
ve bir dahili sıkıştırılmamış ses akışı için Ses Beats özel-
likleri kullanıcalara sunuluyor.
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‘Hiperhidrozis’e

MEDİCANA ÇAMLICA HASTANESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ BÖLÜMÜ

OP. DR. CÜNEYT AYDEMİR 

TERLERKEN

DİKKAT EDİN!
Vücuttaki toksinler, ter yoluyla dışarı atılıyor, ama kimilerinde terleme 
rahatsız edici boyutlarda olabilir. ‘Hiperhidrozis’ olarak adlandırılan bu 
hastalık ile ilgili olarak Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
bölümünden Operatör Doktor Cüneyt Aydemir şunları söyledi. 

Terleme ve aşırı terleme nedir?
Terleme vücudun ısı dengesini kurmayı sağlayan 
normal bir fonksiyondur. İnsan vücudunda gelişen 
bazı toksinlerin de vücuttan uzaklaştırılmasına yar-
dımcı olur. Egzersiz, heyecan ve stres gibi durumlar-
da terleme miktarında artma görülebildiği gibi sıcak 
havalarda vücut ısı artışını düzenlemek için de terle-
mede artış görülür. İnsan vücudunun fizyolojik bir 
fonksiyonu olan terleme, bazı kişilerde ciddi bir so-
run olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiperhidrozis adı 
verilen hastalıkta; herhangi bir aktivite olmaksızın, 
hava sıcaklığından bağımsız olarak vücudun özellik-
le el, koltukaltı, ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı 
miktarda terleme görülür. Hiperhidrozis insanların 
yaklaşık yüzde birinde karşılaşılan bir sağlık sorunu 
olup, bazı kişiler için kâbus olarak nitelendirilebile-
cek bir boyuta ulaşır. 

Hastalık nasıl seyrediyor, özellikleri neler?
Aşırı terleme primer ve sekonder olmak üzere iki 
bölümde ele alınır. Primer hiperhidrozis kendiliğin-
den olan terleme durumudur ve el, koltukaltı, ayak-
lar gibi vücudun belirli alanlarında meydana gelir. 
Nedeni tam olarak aydınlatılamamış olmakla bir-
likte sempatik sinir sisteminin aşırı çalışmasından 
kaynaklandığı bildirilmektedir. Genellikle çocukluk 
döneminde başlar, ergenlik çağında artış gösterir 
ve hayat boyu devam eder. Sekonder hiperhidrozis 
başka bir hastalığa bağlı olarak meydana gelen aşırı 
terleme şeklidir. Hipertiroidi (guatr) gibi hormon 
dengesizlikleri, enfeksiyon hastalıkları, şeker hasta-
lığı, şişmanlık, menopoz, bazı kanser türleri ve psiki-
yatrik hastalıklarda aşırı terleme görülebilir. 

“Hiperhidrozis adı verilen 
hastalıkta; herhangi bir aktivite 

olmaksızın, hava sıcaklığından bağımsız 
olarak vücudun özellikle el, koltukaltı, 

ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı 
miktarda terleme görülür.”
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TANI ÖNCESİ ARAŞTIRMA ÖNEMLİ

Hastalık nasıl teşhis ediliyor?
Problemi ortadan kaldırmak için iyi bir fizik muayene, hastanın 
hikâyesinin irdelenmesi ve bir takım tetkiklerle bu hastalıkların 
varlığı araştırılıp, altta yatan nedene yönelik tedavinin yapılması 
gerekmektedir. Aşırı terleme hastanın günlük yaşantısını etkili-
yor, sosyal ilişkilerinde utanmasına, ellerinin sürekli ıslak olması 
nedeniyle tokalaşmaktan ya da başkalarıyla temas etmekten ka-
çınmasına neden oluyorsa, iş hayatında sıkıntılara neden oluyor 
ve kişinin psikolojik durumunu etkileyecek boyuta ulaşıyorsa 
tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edilmelidir. Ter-
leme şikâyeti olan hastada yapılması gereken ilk ve en önemli şey 
tedavi planlaması yapmadan önce terlemeye neden olabilecek 
yukarıda saydığımız hastalıkların ekarte edilmesidir. Daha sonra 
nedene, hastanın şikâyetine ve sosyal durumuna göre en uygun 
tedavi şeklini seçmek ve uygulamaktır.

Hiperhidrosiz’in tedavisi var mı?
Aşırı terleme boyun eğilmesi gereken bir hastalık değildir. 
Her hasta doktoru ile konuşarak kendisine en uygun tedavi 
şeklini seçip, bu oldukça rahatsız edici fiziksel ve sosyal prob-
lemden kurtulabilir.

Tedavide ne tür yöntemler kullanılıyor?
Aşırı el ve koltukaltı terlemesinde ilk tercih edilen ve uygu-
laması en kolay olan tedavi yöntemi yüzeysel uygulanacak 
krem, jel ve spreylerdir. Etkili olabilmesi için yüksek doz-
larda ve haftada birkaç kez olmak üzere ömür boyu devam 
edilmesi gereken bir tedavi şeklidir. Zaman içerisinde etki-
de azalma ve uygulanan deri alanında tahrişler oluşturabil-
mektedir. Bir diğer tedavi yöntemi iyontoforez’dir. Bölgesel 
olarak düşük voltajda elektrik akımı uygulaması ile sağlanan 
bir tedavidir. El ve ayak terlemesinde kullanılabilir. Özel 
bir teknik donanım gerektiren, masraflı bir yöntem olup, 
başlangıçta haftada birkaç seans uygulama zorunluluğu ve 
etkinin devamı için süreklilik gerektirmesi nedeni ile ol-
dukça zahmetli bir tedavidir. Metal protezi olanlar ve kalp 
pili olan hastalarda uygulanamaz. Terleme şikâyeti şiddetli 
olan hastalarda en sık uygulanan tedavilerden biri de botox 
enjeksiyonudur. Botox tedavisi kozmetik amaçlı olarak alın 
ve yüzdeki kırışıklıkların giderilmesi amacıyla yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Daha çok koltukaltı terlemeleri olmakla 
birlikte, el ve ayak terlemelerinde de kullanılan bu yöntem-
de toksinin bölgesel olarak enjeksiyonu ile sempatik sinirleri 
felç etmek ve ter bezlerinin faaliyetini durdurmak amaçlanır. 
Uygulama sonrası ortalama 6 ay süreyle terlemeyi önleyen 
bu yöntem yaklaşık 6 ay aralıklarla tekrarlanmalıdır. Terle-
me tedavisinde kesin ve kalıcı çözüm sağlayan tek yöntem 
cerrahidir. Koltukaltı terlemelerini önlemek için koltukaltı 
derisinin cerrahi olarak çıkarılması ya da liposuction da uy-
gulanabilmektedir. Etkin ve güncel cerrahi tedavi yönte-
mi ise videotorakoskopik torakal sempatektomidir.

“Videotorakoskopik Tora-
kal Sempatektomi ya da 
Micro-ETS olarak bilinen 
ameliyat el, koltukaltı, 
baş ve boyun bölgesinde 
aşırı terleme problemi 
olan hastalar için en sık 
uygulanan ameliyattır.”
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PANKREAS,
KARACIĞER, BÖBREK

GASTROENTEROLOJİ VE İÇ
HASTALIKLARI UZMANI

DOÇ. DR. NİHAT AKBAYIR

ORUÇ VE

HASTALIKLARI

Kronik karaciğer hastalığı olan 
kişiler nelere dikkat etmelidir? 
Ramazanda uzun süre açlığa rağmen 
iftar ve sahurda yediğimiz lezzetli, 
özenle hazırlanmış yüksek kalorili 
hamur işleri ve tatlılar nedeniyle ço-
ğumuz kilo alırız. Bu kısa süre içinde, 
vücut ağırlığımızda ortaya çıkan ar-
tış karaciğerde yağlanmaya yol açar. 
Yüksek karbonhidratlı beslenme, 
insülin kan seviyemizi yükseltmekte 
ve bu da karaciğerde daha kolay yağ 
birikmesine neden olmaktadır. 
Kronik karaciğer hastalığında ise kan 
şekeri düşmeleri hastalığın seyrine 
olumsuz etki yapar. Normalde kan 
şekeri düştüğünde karaciğerde bulu-
nan glikojen adı verilen şeker depo-
larından kana şeker salgılanır ve kan 
şekeri normal düzeyine yükseltilir. 
Karaciğer sirozu gibi kronik karaci-
ğer hastalğında ve ciddi seyirli kronik 
karaciğer iltihaplarında (kronik he-
patit) karaciğerin bu işlevi bozulmuş 
olacağı için özellikle oruç tutmak 
gibi uzun süreli açlık durumlarında 
kan şekeri düzeyi normale getirile-
mez, bu da mevcut hastalığın daha da 
ağırlaşmasına neden olur. B u yüzden 
oruç konusunda karaciğer hastaları-
nın mutlaka hekimlerine danışmaları 
gereklidir.   

Pankreas hastası olan kişiler oruç tutabilir mi? 
Kronik pankreatit ve geçirilmiş akut pankreatit gibi pankreas hastalığı bulunan kişi-
ler oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Safrada oluşan taşların 
safra kanalına düşmesi pankreasta iltihaba neden olarak istenmeyen durumlara yol 
açabilir. Hastalarda açlık istenen bir durum değildir. Sindirim enzimlerinin yeter-
sizliği, bu hastalarda iftarda alınan yüksek miktarda gıda; karın ağrısı, bulantı, kus-
ma ve ishale yol açar. Kan şeker kontrolü oruç tutarken çok zor sağlanır. Doktor 
izni olmadan kronik pankreatit hastalarının oruç tutmaması, insülin düzeylerinin 
ayarlanması ve pankreas enzim takviyelerinin yapılması gerekir.

PANKREAS AÇLIĞI SEVMİYOR!
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Şeker hastalığı ve oruç: Pankreas be-
zinin bir hastalığı olan ve bu bezin salgı-
ladığı insülin hormonunun yokluğu ya 
da azlığı sonucu gelişen Diabetes Mel-
litus (kısaca diyabet, şeker hastalığı) 
hastalığında beslenme tarzı çok önem-
lidir.  Şeker hastalarının 3 ana ve 3 ara 
öğün olarak beslenmesi yani sık sık ye-
mek yemesi gerekir. Şeker hastaları oruç 
tuttuğunda akşama kadar aç kalırlar ve 
şekerleri düşer. İftarda yenen yemekler-
le vücuda fazla miktarda glikoz kaynağı 
girdiğinden şeker normal düzeyinin çok 
üstüne çıkar. Şeker hastalığının tedavi-
sinde vücuda çok fazla şeker yüklemesi 
yapmamak ve pankreası zor durumda 
bırakmamak gerekir.
Şeker hastalarının ilaç tedavisi ve diyeti 
kendi başına bırakmaları sakıncalıdır. 
İlaç ve insülin tedavisi alan, ya da sadece 
diyet yapan şeker hastalarının ilaç ve di-
yetlerini kesinlikle aksatmaması gerekir. 
Sonuç olarak şeker hastalarının orç tut-
maları uygun değildir.  

Oruç, safra kesesi rahatsızlığı 
olanları nasıl etkiler?
Safra kesesi taşı orta yaş ve üstündeki 
kilolu kişilerde ve çok doğum yapmış 
kadınlarda sıkça görülür. Çok yağlı yi-
yecekler tüketilmesi, kan kolesterol ve 
safra kolesterol düzeyinin arttırır ve ko-
lesterol taşlarının ortaya çıkmasına ne-
den olur.   Ayrıca uzun süre açlık halinde 
safra kesesi içinde kalan safra koyulaşır, 
akışkanlığı azalır ve yeni taş oluşumunu 
arttırır. Safrada taşın bulunması hazım-
sızlığa, çok miktarda yağ içeren besin-
lerin yenmesi de karın ağrısı, bulantı ve 
kusmaya neden olabilir. İftarda yenilen 
çok miktarda besinden sonra, şiddetli 
karın ağrıları ve ‘akut kolesistit’ denilen 
safra kesesi iltihapları ortaya çıkabilir. 
Bu gibi durumlarda hiç zaman  kay-
betmeden ilgili doktora başvurulması 
gerekir.

BÖBREK HASTALARI ORUÇ 
TUTMAMALI
Böbrek hastalarının oruç tutmaları sa-
kıncalıdır. Böbrek  yetersizliğinin en 
kesin tedavisi bol su içmektir. Böbrek 
yetersizliği olanların oruç tutmaları ha-

linde hastalık ilerler. Ramazan ayında 
böbrek hastaları, iftar ile sahur arasında-
ki dönemde de su açıklarını kapatamaz.  
Bu nedenle hastalığının farkında olma-
yan birçok kişi, ramazan sonrası böbrek 
yetersizliği nedeniyle doktora başvurur.

Hipertansiyon ve oruç: Ramazan 
boyunca yüksek tansiyonu olanların da 
beslenme alışkanlıkları bozulur.

Bu hastalarımız, özellikle sahurda tek ve 

büyük bir öğün yediklerinde tansiyon-
ları kontrol edilemez hale gelir ve kalp 
yükleri de artar.
Bu yüzden ramazan ayında hastanelerin 
acil servislerine en sık baş vurma sebebi 
yüksek tansiyon ve kalbe aşırı yüklen-
me şikayetidir.
Yüksek tansiyonu olanlar, oruçlarını 
açtıklarında özellikle tuzsuz perhizleri-
ne sadık kalmaları, iftardan  sonra bes-
lenmeyi de iki küçük öğüne yaymaları 
gerekir.
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Rafet El Roman
Senden Sonra

Funda Arar
Sessiz Sinema

Model
Bir Melek Vardı

Gülben Ergen
Vıdı Vıdı

Kenan Doğulu
Bal Gibi

Volga Tamöz Ft. Metin Arolat
Dert Değil

Sinan Akçıl
Fark Atıyor

Ajda Pekkan
Heves

Emir 
Sudan Sebep

Ayşe Özyılmazel
Su Gibi Gel

Ferhat Göçer
Sevmeye Aşığım

Yonca Lodi
Ton Farkı

Gökhan Keser
Bazen

Soner Sarıkabadayı
Burada Biri Var

Murat Dalkılıç
Bir Güzellik Yap

Hadise
Mesajımı Almıştır O

Zakkum
Ahtapotlar

Nalan
Hoşgeldin

Yusuf Güney
İki Romantik Deli

Nev Ft. Kurtalan Ekspres
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

AZAP TOPRAKLARI
EMİNE IŞINSU

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 244
Bilge Kültür Sanat
Etiket Fiyatı: 48 TL 

48 SANİYE
ŞAHİKA
Türü: Kişisel Gelişim 

SİSLE GELEN YOLCU
JEAN-CHRISTOPHE GRANGE
Türü: Polisiye Dizisi

GRAND THEFT AUTO
GTA V

SNIPER ELITE
V2

DARKSIDERS
THE ABOMINATION VAULT

GEÇİT DİRİLİŞ
REZA HEMMATIRAD
Türü: Roman 

TAHT OYUNLARI
GEORGE R.R. MARTIN
Türü: Bestseller 

KUTSANMIŞ
CYNTHIA HAND
Türü: Roman 

11/22/63
STEPHEN KING
Türü: Roman 

AYIN KİTABI

KİTAP MÜZİK

OYUN
DEVIL MAY CRY 5 
Bambaşka bir Dante

Devil May Cry serisi, beşinci oyunuy-
la farklı bir konsepte bürünecek. De-
vil düşmanların savunmasını kırıyor, 
onları daha kolay hasar alabilir hale 
getiriyor. Silahlar ise Angel formuna 
göre çok daha güçlü, daha hasar ve-
rici. Yani kastıran düşmanlara karşı 
Devil en iyi çıkar yol olacak. Hatta ra-
kipleri ayağımıza kadar çekebiliyoruz 
bile. Silahlar geliştirilebilecek ve hep-
sinin kendine göre özelliği, comboları 
var. Kılıçla tek bir düşmanı çok rahat 
biçebilirken, tırpan ise çoklu rakipten 
daha fazla kelle alıyor. Devil ve Angel 
formlarında ne kadar oynadığımız bir 
liderlik tablosuna da yansıyacak.

EN YENİLER

ÇOK SATANLAR

EN YENİLER

Bu; Batı Trakya’da yaşayan ve her dakika kan kusan insanların hika-
yesidir. O insanlar yerle gök arasında yalnızdır, kaderlerini yaşarlar...
 
Ellerimi uzatsam...
Erişemem!
Onlardan biri ulaştı bana; üç gün önce dinledim hikayeyi... 
Siz onu Mehmet diye bileceksiniz; 
Mehmet iyidir şimdi anavatanda; Sakine’nin doğumu yaklaştı. 
Ya bekir, ya Selim... hatta Nazlı? Onları hiç bilemem! 
Tanrı, cümlesinin yardımcı olsun.

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA
1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20
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SİNEVİZYON
BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR
ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT
Tür: Animasyon
Yönetmen: Mike Thurmeier, Steve Martino
Senaryo: Michael Berg, Mike Reiss, Jason Fuchs
Yapım: 2012, ABD
Seslendirenler:  Jennifer Lopez, Seann William Scott, Queen Latifah, Jeremy 
Renner, John Leguizamo, Nick Frost, Kunal Nayyar, Keke Palmer, Alan Tudyk, 
Heather Morris, Ray Romano, Aziz Ansari, Ellie, 

Buz Devri 4 : Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift); Manny, Diego ve 
Sid’in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada 
başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi 
yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. 
Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız 
korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli pala-
mudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!
7’den 70’e her yaştan sinema seyircisini kendisine hayran bırakan Buz Devri se-
risinin son filmi 3D olarak seyircilerle buluşuyor.

VİZYONDAKİLER GELECEK FİLMLER

PROMETHEUS
PROMETHEUS

KIYAMET KİTABI
DOOMSDAY BOOK

PİRANA 3DD
PIRANHA 3DD

ATM
ATM

KARANLIK GÖLGELER
DARK SHADOWS

VAHŞİLER
SAVAGES

ÇERNOBİL’İN SIRLARI
CHERNOBYL DIARIES

LES LYONNAİS
LES LYONNAIS

MADAGASKAR 3
EUROPE’S MOST 
WANTED

İNANILMAZ 
ÖRÜMCEK ADAM
THE AMAZING 
SPIDER-MAN

PAMUK PRENSES 
VE AVCI
SNOW WHITE AND 
THE HUNTSMAN

DEDEKTİF DEE 
VE GİZEMLİ ALEV
Dİ RENJİE ZHİ 
TONGTİAN DİGUO

AYIN FİLMİ
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DVD
JOHN CARTER
JOHN CARTER
Tür: Fantastik, Macera
Yönetmen: Andrew Stanton 
Senaryo: Andrew Stanton, Michael Chabon 
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular:  Willem Dafoe, Mark Strong, Taylor Kitsch, 
Lynn Collins, James Purefoy, Daryl Sabara, Thomas Haden 
Church, Bryan Cranston, Polly Walker, Samantha Morton

Soluksuz Bir Macera
Akademi Ödüllü yönetmen Andrew Stanton’dan (En İyi Ani-
masyon Filmi, WALL-E, 2008) heyecanla beklediğiniz John 
Carter geliyor. Gizemli gezegen Barsoom’da geçen macera, 
Edgar Rice Borroughs’un klasik romanından uyarlandı. Savaş 
yorgunu eski bir kumandan olan John Carter açıklanamaya-
cak bir şekilde kendini Mars gezegeninde bulur. Mars’taki 
destansı savaşa istemeyerek karışan Carter, Barsoom gezege-
ninin ve halkının kurtuluşunun onun elinde olduğunu anlar. 
Göz kamaştırıcı görsel efektler, muhteşem oyunculuklar ve 
şeytani karakterler, olağandışı özel seçenekler ile sizi heyecan 
verici bir maceraya sürükleyecek.

Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ÇOK SATANLAR EN YENİLER

JANE EYRE
JANE EYRE

Yönetmen: Cary Fukunaga
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

AŞK OYUNU
THE GOOD GUY

Yönetmen: Julio DePietro
Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

KELİMELER YETMEZ
A THOUSAND WORDS

Yönetmen: Brian Robbins
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

BENİM ADIM KHAN
MY NAME IS KHAN

Yönetmen: Karan Johar
Gala Film
Etiket Fiyatı: 19,90 TL (KDV Dahil)

FLICKA 3: RÜZGAR GİBİ
FLICKA 3: COUNTRY PRIDE

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

SENDEN BANA KALAN
THE DESCENDANTS

Yönetmen: Alexander Payne
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

ZENNE
ZENNE

Yönetmen: Caner Alper
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

UTANÇ
SHAME

Yönetmen: Steve McQueen
Tiglon/Bir Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

BU SON OLSUN
BU SON OLSUN

Yönetmen: Orçun Benli
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)
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İdeallerinizi hayatın bizzat içinde uygulayabileceğiniz, sa-
bırlı adımlarla kendi gerçeğinizi kendiniz oluşturabilece-
ğiniz bir dönem var önünüzde. Sorumluluk duygusunun; 

aşk, çocuklar, yaratıcı ifade, sanatsal yollar ve hayatın genelinde etkili 
olacağı bu dönem, aşk konusunda gerçekçi ve uygun seçimlerde bulu-
nabilirsiniz. Eğitim hayatında pürüzlerle karşılaşacaksınız. Saygıdeğer 
olmanın güzelliğini yepyeni bir aşkın heyecanı içinde yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Yeni yatırımlar ve ortaklıklar yoluyla maddi güce ulaşma-
nızı, ciddi ilişkiler yaşamanızı, ruh eşinizle karşılaşmanızı, 
parasal konularda dengeli bir bütçe ayarlamanızı, aşkın si-

hirli gücüyle karşılaşmanızı sağlayacaksınız. Bu yıl şansınız oldukça açık 
olacak, kafanızın içindeki tüm soruların cevabını bulacaksınız. Bu yıl aile 
bağlarınız daha da güçlenecek. Yaptığınız çalışmalarda değişikliğe gide-
rek daha hızlı ilerlemeniz söz konusu olacak.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)

Hiç kuşkusuz bu aralarson derece şanslısınız ve birden or-
taya çıkan imkânları değerlendirmeye bakmalı, tembellik 
etmemelisiniz. Her türlü eğitim, yurt dışı bağlantılı yolcu-

luklar ve hukuksal konularla ilgili girişimlerinizde başarılı sonuçlar ala-
cak ve kendinizi geliştirerek geleceğinize yatırım yapacaksınız. Enerjiniz 
ışık saçacak. Kısa yollar ve uzun yollar sizi etkileyecek. Beklenmedik 
olaylara hazır olun. Karşınıza çıkabilecek fırsatları iyi değerlendirin.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Çevrenizde olup bitenler için çok meraklı olacağınız ve 
çok dikkatli olmanız gereken bir dönem. Bu meraklı ta-
vırlarınız biraz başınızı ağrıtabilir. Başkalarının yaşantısına 

girmeye bayılıyorsunuz. Çok istediğiniz güzel şeylere arkadaşlarınız sa-
hipse kıskançlık duygularınızı dizginleyin lütfen, hatta aynı şeylere sahip 
olmak için hileli yollara asla başvurmayın. Kendinizi geliştirin, çıkarları-
nız için ilkelerinizden hiç taviz vermeyin.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)

Gelecekle alakalı umutlarınız daha ön planda olmaya baş-
layacak. İdeallerinizi belirli bir noktaya odaklamanız için 
her şeyden önce disiplinli bir şekilde çalışmak ve mesleki 

açıdan kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Kariyer sahibi olmak adı-
na yeniden iş hayatının içinde yer almanızı veya hali hazırdaki işinizle 
ilgili değişimlerde bulunarak ileriye yönelik hedeflerinizi gerçekleştir-
menizi sağlayıcı tedbirleri mutlak almalısınız.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Farklılıkların, yeniliklerin ve değişimin tam zamanı. Bu 
değişimler yaşanırken sıkıntılı dönemlerin de sizi bekledi-
ğini unutmayın ancak mücadeleci boğalar bu sıkıntıların 

üstesinden gelmeyi başaracak. Yeni girişecekleri işlerde maddi sorunlar-
la karşılaşmaları olası. Yeni yatırımlara girişmeden önce ihtiyatlı davran-
makta fayda var. Çocuklarınız ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Ço-
cuk sahibi olmayı düşünenler bu yıl çocuk sahibi olabilir.

Farklı görüşte olan kişilerle ortak işler yapabilir, mesleki ve 
özel hayatınızda yeni sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. 
Başkalarıyla olan iyi ilişkileriniz sayesinde mesleki alanda 

uzmanlaşabilirsiniz. Hayatınızı biçimlendirme ve yeni hedeflere yönel-
meye istekli olabilirsiniz. Güçlü iradenizle olayları kendi iyiliğinize yön-
lendirmeyi arzulayabilirsiniz. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürmeniz 
kendinizi yeniden keşfederek dış dünyaya sunabilmeniz için önemlidir.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Küçük yaşlardan beri yükselmenin, başarı kazanmanın 
hayalini kuruyordunuz. Emeklerinizin karşılığını fazla-
sıyla alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aileye yeni 

bir üye katılabileceği gibi, yeni bir eve taşınmak yâda satın almak söz 
konusu olabilir, yapılmayı bekleyen, yarım kalmış işler için atılım yapa-
bilir, kendiniz için yeni bir başlangıç oluşturabilirsiniz. Bazı işlerinizin 
yavaş ilerlemesi canınızı hayli sıkabilir.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Hayatınıza daha fazla yolculuk, yabancılarla ilişki ve aynı 
zamanda bilginizi geliştirebileceğiniz, akademik çalışmalar 
getirebilirsiniz. Zihinsel açıdan daha dikkatli, anlaşmalara 

özen gösteren, ilişkilerinizi daha iyi kullanan bir konuma gelmektesiniz. 
Kardeşlerle ilişkilerinizde daha dengeli olmak durumundasınız. Eğitim 
hayatınızda başarılı bir dönemdesiniz. Hayata bakış açınız canlanırken, 
eğitsel konular ufuklarınızı genişletebilir.

Bu aralar sabretmeyi öğrenmeniz için pek çok sınavlar-
dan geçeceksiniz. Mükafat almakta, zararlı çıkmakta sizin 
elinizde olacak. Liderlik vasfınız oldukça kuvvetli olduğu 

için sorumluluk istiyorsunuz. Lakin bu güveni üstünüzdeki insanlara 
aşılamanız gerekiyor. Cinsel istekleriniz doruk noktalarına çıkacak gibi 
görünüyor. Fazla aşırıya gitmekten kaçının, karşınızdaki insanları dü-
şünerek davranışlarınızı frenleyebilirsiniz.

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

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Kendinizi güçlü hissetmek, değerli ve etkileyici bulmak 
istediğiniz alanların başında, aşk hayatınız ve yaşamın gü-
zelliklerinin tadını çıkarmak konuları başta gelecektir. Sa-

bırlı davranmanız, eleştirel bakış açınızı biraz daha düzene koymanız ve 
mükemmellik ölçünüzü belirli sınırlar içinde tutabileceğiniz bir zaman 
önünüzde sizi bekliyor. Ayrıca bolluk ve şans sizin yanınızda. Maddi açı-
dan ve gelişim açısından çok şanslı bir yıla giriyorsunuz.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)

Kendinizi gergin hissettiğiniz dönemlerde sakin olup siniri-
nizi etrafa yansıtmamalısınız. Ayrıca geleceğinizi iş anlamın-
da hedeflendirmeyi ve bir amaç etrafında hareket etmeyi 

başarmak durumundasınız. Kendinizi geliştirmek açısından da etkili ola-
cak bu süreçte, hem kendinize olan inancınızı güçlü tutmayı, hem de eksik 
noktalarınızın farkında olarak, abartıya kesinlikle kaçmadan sorumlulukla-
rınızın bilincinde hareket etmeyi ilkeniz haline getirmelisiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

ASTROLOJİ
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RESMİ KURUMLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

BASIN - MEDYA

KİPA

ÖZEL OKUL

KULE SİTE M1 REAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağlık 
Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

233 16 45
www.sedeffotograf.com

FOTO İSTANBUL

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF
233 53 79

www.emrefotografcilik.com

ÇANKAYA 
FOTOĞRAFÇILIK

235 79 57
www.fotocankaya.com.tr

ÖZCAN FOTO

235 25 19
Nalçacı Cad.

FOTO ÇAMLICA

233 30 95
Emniyet Müdürlüğü Karşısı

REKLAMEVİ

238 80 00
www.reklamevim.com

ALİNA PROMOSYON

342 0 100
www.alinapromosyon.com

KONYA DİJİTAL

238 42 81
www.konyadijital.com

GÜLMENAK

342 75 15
www.gulmenak.com.tr

HALEF AMBALAJ

342 36 40
www.halefambalaj.com

REKLAM FOTOĞRAF

PASTANE

İN KONYA

www.inkonya.com

KOS'S PASTANESİ

323 10 17
www.kosspastanesi.com

PETEK PASTANESİ

321 0 222
www.aciltatliservisi.com

PAŞABAĞ
PASTANESİ
321 01 02
www.pasabag.com

İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67

Zafer

MADO

320 87 27
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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KANDİL AVİZE

238 40 22
www.kandilavize.net

FAVORİ
AVİZE & CAM

234 32 38

ÇOBANOĞLU AVİZE

235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

LAMPO

345 12 38
Büsan

NEW GARDEN

321 01 02
Beyazıt Mah.

PAŞA LİFE

320 49 50
Beyazıt Mah.

CAFE'S

3212030

KARMAŞIK CAFE

325 17 77
Meram Yeni Yol

KALDIRIM CAFE

352 53 51

NİRVANA  

0533 230 91 25
Alaaddin Bulvarı

BLACK GARDEN
CAFE

CAFE İSTANBUL

241 61 16

261 00 97

www.blackgardencafe.com

Yazır Mah.

WHITE HOUSE

241 66 33
Bosna Hersek Mah.

GELİNLİK

AYDINLATMA

CAFE

AZRA GELİNLİK

352 67 10
www.azragelinlik.com

ÜLGEN MODA

220 00 06
www.ulgenmoda.com

ŞENAY GELİNLİK

353 22 52
www.senaygelinlik.com

NARİN GELİNLİK

353 35 34
www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MERAM HAZBAHÇE

325 10 32
www.meramköyceğiz.com

KULE SİNİ

237 58 53
Kule Plaza

MİTHAT TİRİT
SALONU

350 72 98
İstanbul Cad.

KUKLA KEBAP

233 66 00
www.kuklakebap.com.tr

SİLLE KONAK

244 92 60
www.sillekonak.com

KASAP HAKAN

238 41 12
Büyük Sinan Cad.

YENİYOL KÖFTECİSİ

323 44 62
www.yeniyolkoftecisi.com

GÜVEN BALIK

324 45 46
www.guvenbalik.com

HAVZAN MERAM

324 33 44
www.havzanetliekmek.com.tr

FESLEĞEN RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

RESTAURANT

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

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

ALAEDDİN CAMİİ

AKKONAK

241 37 07
www.akkonak.com
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KONYA PARK

MAKROMARKET

233 85 00
www.makromarket.com

ESİLA 
SÜPER MARKET

247 13 10
Adakale Cad.

KIZILKAYA

265 0 832
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

YÖN A.V.M.

353 71 51
Alaaddin Bulvarı

KAMAY

233 97 00
www.kamay.com.tr

TAKA RESTAURANT

237 88 02
Ankara Cad.

HAZBAHÇE

327 34 34
Hatıp Yolu Üzeri

ARENA GYM

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL

241 62 39
www.atlar.org

MAYA CLUB

238 21 11
www.mayaclup.com

ÖZ KONYA MUTFAĞI

257 16 16
Beyşehir Yolu Üzeri

LİNA RESTAURANT

320 33 34
www.linarestaurant.com

KAZIMAĞA

351 88 27
www.kazimaga.com

TİRYAKİ ÇİĞ KÖFTE

320 99 19
www.tiryakicigkofte.com

RESTAURANT - 2

SPOR SALONU OPTİK

A.V.M.

DİNSELLER OPTİK

350 62 11
www.dinselleroptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 05 67
www.onucyildizoptik.com

ENES SAAT & OPTİK

235 70 08
Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK & SAAT

351 25 41
Zafer

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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PAŞA MOBİLİ

251 72 27
www.pasamobili.com

WARYANT

251 01 50
Barış Cad.

KENZEL

248 42 24
www.kenzelmobel.com

AZZORA

323 15 66
Melikşah Mah.

SAMANCILAR
MOBİLYA

238 29 42
www.samancilar.com

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

342 26 42
www.koprulu.com.tr

FLORENZA

236 00 85
Kerkük Cad.

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

251 12 42
www.turkmenler.com.tr

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

248 29 14
www.gurbuzogullarimobilya.com

CARDİN MOBİLYA

234 30 91
Ankara Cad.

ELVİN MOBİLYA

353 20 30
www.elvinmobilya.com

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

351 18 66
İstanbul Cad.

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

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

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

SAHİP ATA KÜLLİYESİ
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KONYA MEFRUŞAT

351 35 98
Kerkük Cad.

GÜLER AKKAYA

236 66 77
Nişantaşı Mah.

ELİT PERDE

237 09 09
Kerkük Cad.

VİTRİN COLLECTION

235 77 27
Rauf Denktaş Cad.

CEMİLE
HOME STORE

233 57 75
www.cemile.com.tr

VERDİ PERDE

233 57 57
Kerkük Cad.

SERCAN PERDE

237 89 19
www.sercanperde.com

PAŞA HOME STORE

238 86 48
Kerkük Cad.

MÜFİT HOME
COLLECTION

238 41 51
Kerkük Cad.

VİSKO LOVE

234 31 11
www.viskolove.com

KARE HALI

238 39 95
Adnan Menderes Cad.

EVİX

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

321 85 92
Millet Cad.

ÖZEMEK HALI

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

DOĞPA HOME
COLLECTION

251 04 07
Barış Cad.

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

351 15 73
www.ozaksularhali.com

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

238 39 60
www.mihogluhaliyikama.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2 PERDE - TEKSTİL

YUVAKUR

265 12 87
www.yuvakur.com.tr

KONFULL

248 37 00
www.konfull.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ŞELALE DÜĞÜN 
SALONU

327 00 63
Antalya Çevre Yolu

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

KONEVİ
DÜĞÜN SALONU

323 1 222
Meram

İPEKYOLU
TESİSLERİ
346 45 33
Ankara Yolu Üzeri

BERRA DÜĞÜN
SALONU

236 06 56
www.berradugunsalonu.com

ÇİLTAŞ

342 60 80
www.ciltas.com.tr

SALTANAT DÜĞÜN 
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com

BERA OTEL

444 23 72
www.bera.com.tr

RIXOS OTEL

221 50 00
www.rixos.com

CEMO 
TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.cemosalon.com

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

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

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

KARATAY MEDRESESİ
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ATİKER

285 0 285
www.atiker.com.tr

HYUNDAI ÖNTUR

236 66 66
www.onturplaza.com

ROYAL RENT A CAR

235 12 11
www.royal-rentacar.com

ABER RENT A CAR

236 72 62
Nalçacı Cad.

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

234 31 46
Yenişehir Mah.

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

248 23 81
Ankara Yolu Üzeri

VIPLIFE RENT A CAR

237 08 27
Ulaş Baba Cad.

FİLO RENT
RENT A CAR
322 89 89

KÖPRÜLÜ OTO

342 33 33
www.koprulu.com.tr

AVİS

237 37 50
www.avis.com.tr

VATAN RENT A CAR 

235 42 15
Nalçacı Cad.

CITROEN KONMOT

345 38 00
Ankara Yolu Üzeri

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

CİHAN
OTO KİRALAMA

248 24 75 352 01 12
İstanbul Yolu Üzeri 0532 780 73 43

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

PEUGEOT
UYARARSLAN

255 33 99
Yeni Otogar Karşısı

ÇÖZÜM HASAR

322 62 27
www.cozumhasar.com

GÖKMEN OTOMOTİV

342 55 55
Ankara Yolu Üzeri

TAŞKIN OTOGAZ

236 03 03
www.taskinotogaz.com

OTOMOTİV

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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SAUNA GÜMÜŞKAPI

233 94 46
Feritpaşa Mah.

DİYAMER

323 44 10
www.haberdiyet.com

ASMER

236 36 31
Kerkük Cad.

BEYAZ GÜZELLİK

350 22 32
Beyazıt Mah.

ELİF GÜZELLİK

SERHAT GÜLER
SİGORTA SİGORTA CENTER

353 21 57

0533 420 97 99 444 19 82

Zafer

Nalçacı Cad. www.2asigortacenter.com

BAŞARANLAR
TERMAL

0.272 273 63 64
www.basaranlartermal.com

SUDERM GÜZELLİK

322 34 51
Kazım Karabekir Cad.

AQUASOFT

323 17 17
www.clubaquasoft.com

ALTINAY GÜZELLİK

236 36 72
www.altinayguzellik.com

FIAT KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

GÜZELLİK SALONU

SİGORTA

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

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

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

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

CEYLAN DERİ GİYİM

352 11 64
www.cdg.com.tr

DİVİ

237 17 50
Kule Cad.

EMMİOĞLU TEKSTİL

350 74 35
Piri Mehmet Paşa Çarşısı

FATİH BEBE

238 30 30
www. fatihbebe.net

ENDER

351 49 59
www.endermagazalari.com

GUESTO

235 11 33
Nalçacı Cad.

ESİLA

238 48 62
Kerkük Cad.

VENNA

237 53 59
Kerkük Cad.

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

346 37 77
www.dogancanta.com.tr

ZARİF GİYİM

352 79 61
Zafer

AYAKKABI DÜNYASI

237 87 00
www.ayakkabidunyasi.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES

238 38 29
www.ozbagci.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

238 97 72
www.issilhamile.com

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

353 95 34
www.canerkekspor.com

GİYİM ÇİÇEKÇİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

353 93 35
www.konyabilgekizyurdu.com

AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

353 52 29
www.amerikankultur.org.tr

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI
324 19 00

www.diltas.com

SİSTEM
DERSHANELERİ

350 40 50
Beyazıt Mah.

KEKEMELODİ

320 01 01
www.konyakekeme.com

BİRİM DERSHANESİ

353 01 66
www.birimdersaneleri.com

SABAH
DERSHANELERİ

353 11 22
www.sabahdershaneleri.com.tr

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

CEM DEMİR

322 72 92
Beyazıt Mh. A Plaza

HACETTEPE
DERSHANELERİ

350 22 96
www.konyahacettepe.com

DERSHANE - KURS

DİŞHEKİMLERİ

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

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

MEVLANA MÜZESİ

HİKMET DURMAZ

320 38 77
Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ TARIM

AKDENİZ CAM

236 61 66
www.akdenizcam.com

POLİGON

345 36 75
www.poligonkonya.com

SUMPAŞ

444 47 86
www.sumpas.com.tr

HİLALSAN MAKİNE

345 16 16
www.hilalsan.com.tr

DELİBAY PETROL

345 36 00
www.delibaypetrol.com

ÖZTEKNİK RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

AS CAKE

342 39 41
www.ascake.com

ROTSAN OTOMOTİV

345 17 27
www.rotsan.com.tr

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT
345 10 56

demircihirdavat@hotmail.com

KONYA ENERJİ

345 09 00
www.konyaenerji.com.tr

BARANOK YUMURTA

342 63 63
www.baranok.com.tr

KONYA ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

BOMBUS İLAÇLAMA

350 91 64
www.bombus.com.tr

SAĞLAMEL TARIM

239 06 60
www.saglamel.com

BİOFER

DOĞRULAR 
TORNACILIK

DOĞRULAR 
TORNACILIK

265 39 99

251 64 71

www.konyabiofer.com

Horozluhan Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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MERAM GAZ

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

AKINSOFT

444 40 80
www.akinsoft.com.tr

TİM YAZILIM

237 20 03
www.timyazilim.com

OKUMUŞ TELEKOM

237 3 237
www.okumus.com.tr

TEVFİK ELEKTRONİK

233 81 62
Nalçacı Cad.

PİXEL

235 15 43
www.pikselticaret.com

GALERİ GÜVENLİK

351 51 54
www.galeriguvenlik.com

UMUT ELEKTRONİK

251 26 55
www.umutelektronik.com.tr

CİN CİN
ELEKTRONİK

322 11 11
www.cincin.com.tr

NADİR BİLGİSAYAR

238 11 79

NADİR AVCAN

238 61 03
www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

STARPET

233 34 22
www.starpet.com.tr

ÖZBEYLER PETROL

237 66 90
Adnan Menderes Cad.

PETROL

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

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

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
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ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN

354 00 00
www.karakaskuyumculuk.com

SARRAF
KARACAOĞLU

241 49 26
Kule Site

ALTINKAYNAK

350 30 31
www.altinkaynak.com

SARRAF
ÇELİK SÜRER

351 24 53
Sarraflar Yeraltı Çarşısı

ALTINEKİNLİ
SARRAF

352 67 82
Yüzüktaşı İşhanı

NECATİ
HEDİYELİK & ALTIN
353 18 60-61-62

www.necati.com.tr

TUAL MÜCEVHERAT

320 06 26
www.tualmucevherat.com

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

350 69 43
www.hacikucukler.com

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

351 44 91
www.ciceklerkuyumculuk.com

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

ALTIN - KUYUMCULUK MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

444 73 42
www.sehayapi.com

ÇAĞLARKENT

320 37 27
www.caglarkent.com

PRESTİJ RESİDENCE

265 43 43
www.prestijresidences.com

STUDIO PALACE

237 31 14
studiopalace.net

ALYA
MUTFAK BANYO
0537 411 00 75

KONAL İNŞAAT

247 13 50
Beyşehir Çevre Yolu

METRİK

233 20 29
Nişantaş Mah.

KONEV İNŞAAT

237 77 00
www.konev.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

OKKALAR İNŞAAT

236 50 60
www.okkalar.com
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OTEL

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

265 10 92
M1 Real

BAYRAM BAL

320 24 23
Millet Cad.

İTEZ KUAFÖR

320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.

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

PAŞA PARK HOTEL

305 00 00
www.pasapark.com.tr

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

OTEL BERA

444 23 72
www.bera.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

HOTEL RUMİ

353 11 21 
www.rumiotel.com

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

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

İPLİKÇİ CAMİİ

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.
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