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Ayşe Okutan

BÜYÜYEN ŞEHİR

KONYA...

Kış mevsiminin artık "merhaba" dediği bu günlerde sıcak ve samimi
bir sayıyla daha sizlerin karşısında olmaktan dolayı çok mutluyuz.
Her zaman olduğu gibi ciddi mesai harcayan ben ve ekip arkadaşlarım
siz okuyucularımız için kaliteden ödün vermeyen yeni sayımız için
yine çok çalıştık.
Açıldı artık dediğinizi duyar gibiyim. Evet, KentPlaza Alışveriş ve
Yaşam Merkezi Konyalılarla buluştu. Alternatif kent merkezi olması
hedeflenen AVM, uluslararası 60'tan fazla markayı ilk kez Konya
halkıyla buluşturdu. Sevilen şarkılarıyla kentimize renk katacak olan
sanatçımız Ebru Gündeş ise 25 Kasımda sizlerle buluşacak. Alışveriş
ve eğlence tutkunları bu coşkulu etkinliklere hazır mısınız?
Bu sayımızda sosyal hizmet çalışmalarının aktif bir üyesi olan Sayın
Valimiz Aydın Nezih Doğan'ın eşi Hatice Doğan hanımefendi ile
konutunda keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. "Sevgi her engeli aşar"
diyerek çıktığı yolda kendisine bu fedakarlığından dolayı sevgi ve
saygılarımı sunuyorum..
O bir profosyenel.. O bir fenomen.. Carole Greep'in yazdığı "Biz Size
Hayranız" adlı tiyatro oyunu için bir müddettir Konya'da bulunan
değerli oyuncu ve yönetmen Ege Aydan, bu ay ki sayımızda "Kırmızı
Koltuk" konuğumuz oldu. Mütevazi kişiliği ile bir kez daha
gönüllerimizde taht kuran ünlü sanatçı'nın yönetmenliği üstlendiği
"Biz Size Hayranız" adlı oyunu Kasım ayı içerisinde Konya Devlet
Tiyatrosunda izleyebilirsiniz.
Genç yeteneğimiz Maide Nur Uysal.. Konyamızın değeri Ahmet
Özdemir, Nadir Avcan Petrolleri Genel Müdürü Temel Peker,
BANK ASYA Konya Bölge Müdürü Emre Türker ve birbirinden
farklı röportajlarla sizlerleyiz...
Konya'nın nabzını tutmaya devam ediyoruz.
28. sayımızda buluşmak dileğiyle..

Aşk'la kalın…
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40 YILLIK BİR GEÇMİŞ MEYDAN GROUP
6 Şirketten oluşan bir lokomotif şirkettir.

MEVLANA TÜRBESİ ARTIK
GÖRÜLÜYOR

Mevlana Türbesi etrafında yapılan çevre
düzenlemesi devam ederken, Sultan Selim Camii önünde yer alan park içerisinde
bulunan ağaçlar, birer ikişer sökülmüştü.
Önceleri bu durumu yadırgayanlar, daha
önce Mevlana Türbesi'nin ağaçlardan görülmediğini, artık Merkez İş Bankası'nın
önünden bakıldığında Kubbeyi Hadra’nın
net olarak görülebildiğini, bu görüntünün
şehre ayrı bir güzellik kattığını belirtiyorlar.

KİRALIK EV YOK!

Konya’da kiralık ev bulma konusunda
yaklaşık altı aydır sıkıntı yaşanıyor.
Bu konuyu ve emlak sektöründeki 2013 yılı
beklentilerini Konya Vizyon Dergisi'ne değerlendiren Harman Gayrimenkul ve Emlak
Danışmanlığı ile Konçuy Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertizlik Şirketi ortaklarından
Mustafa Harman, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Biz gayrimenkul sektöründe hizmet veriyoruz. Özellikle Ramazan ayına kadar,
Eylül ayına kadar kiralık piyasasında konut yetersizliğinden dolayı bir belirsizlik var. Kiralar anormal yüksek. Konut sayısı yetersiz. Üniversite çevresinde ve şehrin merkezinde neredeyse kiralık ev yok.
Konut olarak satışta olan yer çok fazla, alıcılar az.
Bunun sebebi olarak ekonomik sıkıntılar gösterilebilir. 2013 yılından sektör olarak beklentilerimiz
fazla. Önümüzde yerel seçimler var. bu sürecin
sektörü olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Konya piyasası farklı bir piyasa. Konya’ya yapılacak
olan yeni yatırımların olmasını ve bu yatırımlarla
birlikte göç olmasını bekliyoruz.
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Dünyada 12 ülkeden ithalat yapan ve Türkiye'de
28 farklı firmanın Türkiye distribütörlüğünü
yürütmektedir, ayrıca Konya'da imalat yapan
ve pazara satış yapan bu firma Fam Otomotiv
Ankara, Fam Otomotiv İstanbul, ve Fam Otomotiv Adana olmak üzere 3 şehirde faaliyet göstermektedir, Jmc otomotiv perakende sektöründe faaliyet gösterir. Ayrıca arge görevini yerine
getirerek pazarımızın nabzını yoklar. Meydan
group tamamen kendini otomotiv sektörüne
adamış alt yapısı ve tecrübesi olan kurumsal yapılaşmasını tamamlamış bir gruptur. 40 yılın tecrübesi kolayla kazanılmaz ben hayatım boyunca
Türkiye'de 5 kez krizi yaşamış biriyim. Allah'a şükür bu krizleri yara almadan atlattık. 14.000 m2
kapalı alanda 128 personel ile faaliyetimiz devam etmektedir. Firmamızda %49 kaporta ve kaza
aksamı ürünleri %23 aydınlatma aksamları %18 bakım malzemesi ve %10 süspansiyon sistemleri
bulunmaktadır.. 45 tescilli markamız bulunmaktadır. Bunların tamamı patenti firmamıza aittir.

KONYA ŞEKER’E ANLAMLI ÖDÜL

Konya Şeker, en yüksek katılımlı organ bağışı
kampanyalarından birini gerçekleştirdi.
Konya Şeker Fabrikası’nda organ bağışında bulunan yaklaşık 1811 fabrika çalışanı ve kaybettikleri yakınlarının
organlarını bağışlayan 12 bağışçı ailenin katıldığı organizasyonda ödülü, Sağlık Bakanı Yardımcısı Agah Kafkas,
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a sundu. Konya
Şeker’in fabrika çalışanlarına yönelik düzenlediği organ bağışı çalışması Sağlık Bakanlığı’nca ödüle
layık görüldü. Konya Şeker, önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan organ bağışı konusunda ortaya
koyduğu örnek proje ile fabrika çalışanlarından bin 811 kişinin organ bağışında bulunmasını sağladı. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Biz Konya Şeker Ailesi olarak Organ Bağışı Haftası'nı
mesuliyetlerimizi yerine getirmiş olmanın iç huzuruyla kutluyoruz. İlk olarak 2008 yılında kurumumuz bünyesinde başlattığımız Organ Bağışı Kampanyası'nda bu sene itibarıyla bin 811 gönüllü bağışçıya ulaştık. Bu
rakam kurum çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 80’i anlamına geliyor. Hedef yüzde 100 katılım” dedi.

BU TOPRAĞIN RENKLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI
Bu yıl 60. yılını kutlayan sektörün öncü firması
GÜBRETAŞ, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor: Bu Toprağın Renkleri adlı Basın Fotoğraf
Yarışması başladı. Başvurular, 30 Nisan 2013
tarihine kadar devam edecek.

Usta fotoğrafçılardan oluşan jürinin değerlendirmesinde dereceye girenlere toplam 11 bin TL para
ödülü dağıtılacak. Birincilik ödülü olarak 5.000 TL,
ikinciye 3.000 TL ve üçüncüye 1.500 TL’lik para
ödülünün konulduğu yarışmada 3 kişiye de mansiyon ödülü verilecek. Yarışmanın jürisinde özellikle
basın fotoğrafçılığı konusunda tecrübeli isimler yer alıyor. Abdurrahman Antakyalı, Coşkun
Aral, Garbis Özatay, İsmail Küçük, Sabahattin Kayış, Selahattin Sevi ve Yakup Güler’den
oluşan yarışma jürisi, sonuçları 6-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında değerlendirerek, sonuçlar
14 Mayıs 2013’teki Dünya Çiftçi Günü’nde açıklanacak. Yarışmadan fotoğrafların yer aldığı
bir sergi de düzenlenecek. Yerel ve ulusal basında görev yapan tüm medya mensuplarına açık
olan yarışmanın bu yılki ana teması “Anadolu Topraklarında Tarım” olarak belirlendi. Katılımcılar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden üretim, hasat, ekim, dikim, gübreleme gibi tarımsal
faaliyetler ile bu alandaki insanları en iyi fotoğraf karesinde buluşturmaya çalışacak. Başvuru
ve yarışmayla ilgili detaylar www.butopraginrenkleri.org adresinde.
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KURUYEMİŞİ ERKEKLER
SATIN ALIYOR

KOMBASSAN EKONOMİST
500 LİSTESİ’NDE

M1 MERKEZ BİR İLKE
İMZA ATIYOR!

Geniş ürün yelpazesiyle kuruyemiş keyfini zenginleştirmeye odaklanan Papağan
Kuruyemiş, ürün sunduğu Türkiye’deki
uluslararası, ulusal ve bölgesel 10 organize
marketteki tüketim verilerini değerlendirdi. 2012 Ocak-Haziran dönemini yani yılın
ilk 6 ayını aktaran verilerde ilginç bilgiler
ortaya çıktı. Buna göre organize marketlerden kuruyemiş satın alanların %55,14’ü
erkek, %44,86’sı ise kadın. Kuruyemişi
satın alanların yaş aralığına baktığımızda
ise çoğunluğunun 35-49 yaş aralığında olduğu görülüyor. Marketten satın alma yapanların %40.09’u bu yaş aralığında. Bunu
%27,14’lük oranla 25-34 yaş arasındakiler,
%19,70’lik oranla 50-64 yaş aralığındaki
tüketiciler izliyor. 18-24 yaş aralığındakiler
%7,38 oranında, 65 yaş üstündekiler ise
%5,52 oranında kuruyemiş satın alıyor.

Listede Kombassan Kağıt Matbaa, Komyapı,
Komgıda, Kompen, Muratlı Karton ve Divapan yer aldı. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı ilk 1000 şirkette 6 şirketle birlikte yer alan
Kombassan Holding, Ekonomist Dergisi’nin
TEB BNP Paribas işbirliği ile yayınladığı
Anadolu’nun En Büyük Şirketleri Listesi’nde
de 6 şirketi ile yer aldı. Kombassan Yönetim
Kurulu Başkanı Haşim Şahin ”Yaptığımız çalışmalar ve yeniden yapılanma sürecinin doğal bir
sonucu olarak, grubumuz 2011 yılında İstanbul
Sanayi Odası’nın(İSO) her yıl belirlediği ülkemizin en büyük 1000 şirketi içerisine 6 şirketiyle
girerek önemli bir başarı elde etmiştir. Yine şirketlerimiz her yıl vergilendirme, döviz kazandırma gibi
alanlarda onlarca başarı elde ederek ülkemizin
2023 yılı hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamaya devam etmektedir.” dedi.

M1 Merkez Konya Alışveriş Merkezi, Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile
çeşitli branşlarda genel ve mesleki eğitim
kursları açıyor. 10 Ekim Çarşamba günü
başlayan kurslar Konya halkına M1 Merkez
Konya ile Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak sunulmaktır. Halk oyunlarından tiyatroya,
Türk sanat müziğinden el sanatlarına, dil
eğitiminden spora kadar tam 24 farklı kursun verildiği eğitim platformunda, Konya
halkının talepleri doğrultusunda branşlar
artırılabilecektir. Her sınıfta 20 kişinin eğitim alabileceği kurslar için kayıt işlemleri
Alışveriş Merkezi içerisinde kurulan kayıt
masasında sabah 10.00’dan akşam saat
22.00’ye kadar yapılabilmektedir.

Kuruyemiş satın alanların %55’i erkek.
Öte yandan kuruyemişi en çok 35-49
yaş aralığındaki tüketiciler satın alıyor.

Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen Anadolu'nun En Büyük Şirketleri Listesi’ne Kombassan Holding 6
şirketi ile birden girdi.

METRO PROPERTIES’in yönetiminde
faaliyet gösteren M1 Merkez Konya
Alışveriş Merkezi, Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile muhteşem
bir işbirliği için el ele.
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YENİ NESİL ALTIN SEVMİYOR!

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, sektörün 2013
yılına bakışı, yeni evlenen çiftlerin altına olan rağbeti, bankaların altın işine girmesi konularını Tual
Kuyumculuğun sahibi Tunahan Turhan’a sorduk.

KONYA POSTASI
35 YAŞINDA!

Konya Postası Gazetesi Konya’nın
tecrübeli gazetecilerinden Ali Rıza
Taban’ı Genel Yayın Müdürlüğü koltuğuna oturttu.
1 Kasım 2012 itibarı ile Ali Rıza Taban’ı Genel
Yayın Yönetmeliğine, Dergilerden Sorumlu Genel Yayın Yönetmenliğine de Metin
Oralöz’ü getiren Konya Postası Gazetesi, yeni
yönetici kadrosu ile birlikte 5 Kasım 2012
Pazartesi günü 35. yaşına girdi. 5 Kasım 1977
tarihinde yayın hayatına başlayan Konya Postası Gazetesi 35. nci yaşına gazete binasında girerken yıldönümü pastasını gazetenin İmtiyaz
sahibi Ömer Kara ve minik oğlu Muhammed
Salih Kara birlikte kestiler. Açılış gününde
Rasyonel Haber Gazetesi sahibi Sadrettin Soranlar, Türkonomi Dergisi Sahibi Cahit Cem
Taşpınar, Hakimiyet Gazetesi Sahibi Yusuf
Gürbüz, Konya’nın Sesi Gazetesi Sahibi Celalettin Boyalı, Anadolu Manşet Gazetesi Kurucusu Sabri Altun, KTV’den Metin Temiz,
Ömer Kara’yı yalnız bırakmadılar.

Bizim sektör gerileyerek gider diyen Tunahan Turhan açıklamalarını şöyle sürdürdü; “2013’te altının ons iki bin-iki bin
beşyüz dolar olacak deniyor. Çin altın alacak deniyor. Altını Amerika'daki işsizlik oranları dahi etkiliyor. Bizde ise düğün alışverişleri
eskisi gibi değil. insanlar ne kadar kısarız, ne kadar düşük oranda altın alırız hesabını yapıyorlar. İşçili olmayan,
satarken zarar ettirmeyecek altınlara yöneliyorlar. Çeyrek altın falan bayağı bir altın oldu. Eskiden insanlar çeyrek takıyoruz diye çekinirlerdi. Şimdi çeyreğin yarısı çıktı. Gramlık altınlar var. Onunda ufağı var. yeni nesil altın
sevmiyor. Takı olarak değişik bijuteri takılarını tercih ediyorlar. Talep yok, altın fiyatları yüksek. Yatırım amaçlı
düşünülüyor. Annelerimizin nesli devam ettiği müddetçe bu biraz daha gidecek. Mesela eşim ve kız kardeşim altın takmayı sevmiyor. Ama annem bayılıyor. Bankalar bizi çok etkiledi. Sektörü öldürdü. Eskiden hurda dönerdi.
Şimdi bankalar hurda topluyor. Terazi koymuşlar altın alıyorlar. Hurda dışında, altın hesapları var. senede beş
ton altının işlendiği Konya’da bu oran bir tona indi. Düğünlerde konu-komşu laf etmesin diye göstermelik bir şeyler takılıyor. Gençler altın konusunda ısrarcı değiller. İmitasyon takmak eskiden abes karşılanır, yadırganırdı. Bu
alana Çin girdikten sonra imitasyona rağbet edilmeye başlandı, altın yatırıma döndü. Gençlerin şimdiki hayali
tektaş ve alyans. 22 ayar altın devri bitti. Bu yaklaşımdan doğu bile etkilendi. 22 ayardan vazgeçmeyen doğu 14
ayara döndü. Şimdi 8 ayar bilezikler var. kaba-saba olsa da 8 ayar bilezikler aralara kaynatılıp takılıyor. 2013
yılından sektör olarak umutlu değilim. Çok farklılık yaşayacağımızı düşünmüyorum."

ATAMIZI SAYGIYLA ANDIK

Çelenklerin anıta sunulmasından sonra
saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
Anıt Şeref Defterini imzalayan Vali Aydın Nezih
Doğan, “Aziz Atatürk, milletler önüne hedef koymasını bilen bu uğurda gece gündüz çalışmayı başarabilen
liderlerle büyük millet olurlar. Bu aziz milletin büyük bir
lideri olarak muhasır medeniyetler üstüne çıkma hedefini
siz koydunuz. Bu uğurda herkesten çok gayreti siz gösterdiniz. Hedefinizin ve gayretinizin idrakinde olan cumhuriyet nesilleri olan bizler umudunuzu, beklentinizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Bugün sizden güç ve ilham almak üzere yüksek huzurlarınızdayız. Her geldiğimizde enerjiyle dolmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizi minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun” dedi. Vali Doğan’ın Şeref Defterini
imzalamasının ardından yaptığı konuşma sonrası
Atatürk Anıtı'ndaki tören Konya Devlet Tiyatrosundaki programla devam etti. Atatürk'ü anlatan konuşmaların ardından çeşitli branşlarda dereceye giren sporcular protokol üyeleri tarafından
ödüllendirildi. Tören, Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin dramasıyla sona erdi.

BEDESTENİN İLK DÜKKANLARI YAPILDI!

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında gerçekleştireceği "Tarihi Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Projesi" çerçevesinde
hayata geçirdiği ilk yer Kapu Cami'nin Kapısı önünde yer alan esnaf dükkanları oldu.

Eski dükkanların yıkılıp kaldırılmasından sonra, bu dükkanların önündeki şadırvanda yıkıldı. Yeni
yapılan arkalı önlü 21 dükkana yerleştirilen esnaf, durumundan oldukça memnun olmakla birlikte yeni dükkanlara geçtiklerini, müşterilerinin yeni dükkanı bilmediği serzenişlerinde bulundular.
Eski dükkan sahiplerinden kunduracı Murat Abaz, duygularını şöyle anlattı,” Kapu Camii önündeki
çalışmalar Ramazan Bayramı sonrasında başladı, aşağı yukarı kırk gün sürdü. Kurban Bayramına on gün
kala dükkanlarımızı teslim ettiler. Eski dükkanlarımıza göre çok daha güzel, tarihi bir görünüm oldu. Etrafımız açıldı. şadırvan falan kaldırıldı. O mermerleri getirip buraya tarihi bir şadırvan yapacaklarmış. Kentsel dönüşümün ilk biten dükkanları bizim dükkanlar.
Burada önlü-arkalı toplam 21 dükkan var. Eski dükkan metrekaremizle aynı olan tarihi görünümlü çok daha güzel binalarda oturuyoruz.
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KONYA'DA CUMHURİYET
BAYRAMI KUTLAMALARI

KADIN GİRİŞİMCİLERİN
EN BÜYÜK ENGELİ

Törene Konya Valisi Aydın Nezih Doğan,
3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava
Pilot Tümgeneral Yılmaz Özkaya, Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve
vatandaşlar katıldı. Protokolün vatandaşları
selamlamasının ardından Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı
okundu. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan
törende yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyet'imizin 89’uncu şeref yılını kutlamanın haklı
gururunu taşıyoruz. Bu gurur günümüzü hazırlayan dünyanın en zor coğrafyasında bağımsız
bir devlet kuran Ulu Önder Atatürk başta olmak
üzere kahraman şehitlerimize ve gazilerimize
sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Birlikte yaşama idealini ve güçlü bir devlet vizyonunu
paylaşan bu uğurda mücadele veren cumhurun
her bir ferdine de bu bayram vesilesiyle şükranlarımızı sunmayı vicdani bir borç sayıyorum" dedi.

AKTİSAD kadın kolları tarafından
tertip edilen “Kadın Girişimciler Çalıştayı’’, ilgi ile takip edildi.

‘Blendax’la Hayatı Yakala’ sloganıyla yola
çıkan Blendax karavanının Konya’daki
durağı Merkez Makro’nun önü oldu.

Genel olarak kadınların sorunlarının masaya
yatırıldığı çalıştay, AKTİSAD konferans salonunda yapıldı. Kısa bir süre önce Konya’da
kadın girişimciler arasında anket uygulaması
yapıldığını dile getiren uzmanlar, anketin sonuçlarını salonda bulunan kadınlarla paylaşırken şunları söylediler: “Kadın girişimcilerin
genelde 31 ile 40 yaş arası olduğunu ve genelde evli
olduğu, anketten çıkan detaylar arasında. Ankette eş mesleğine, anne mesleğine ve baba mesleğine
bakıldı. Genelde meslek edinirken yakın çevreden
etkilenme çok fazla yok. Özellikle kadın girişimcinin en çok desteği annesinden aldığını öğrendik.
Birçoğu yalnız çalışıyor. Ortakla çalışmıyorlar ya
da eşleri destek veriyor. Konya’nın aile yapısının,
kadın girişimciler önündeki en büyük engel olduğunu gördük bu ankette. Genelde kadın girişimciler yakın çevreden destek görmüyorlar. Konya’da
sosyal çevre, maalesef negatif yönde etki yapmış."

Satış noktalarının bulunduğu illere kar amaçlı
satış anlayışının dışında da hizmet götüren
Makro 2 Kasım Cuma günü Blendax ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinlikle Konya halkına
oldukça havalı bir gün yaşattı. Blendax karavanında işinin ehli kuaförler tarafından gerçekleştirilen saç bakım aktivitesi Konyalı hanımları
memnun etti. Arkadaşları, aileleriyle geldikleri
Makro Market’te usta eller tarafından saçları
şekillendirilen hanımlar önemsenmenin ayrıcalığını hissettiler. “Blendax’la Hayatı Yakala"
projesinin Konya etkinliği hafta içi olmasına
rağmen hanımlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Bekleme anında gerçekleşen çarkıfelek
oyununda P&G’nin hediyelerinden kazanan
Konyalılar sürprizlerin tadını çıkardılar. Aktivite kapsamında belirlenen saatlerde gelen hanım ziyaretçiler sunucu Esra Erol ile canlı bağlantı kurarak sohbet etme imkanı yakaladılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

HANIMLAR BLENDAX’LA
HAYATI YAKALADILAR
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"EVLİLİK OKULU" PROJESİ BAŞLADI
Konya Büyükşehir Belediyesi, toplumun temeli olan aile kurumunun sağlıklı bir yapıda
oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağlamak
için "Evlilik Okulu" isimli bir proje başlattı.

KADINLAR "YAŞAM
MERKEZİ” İÇİN İŞBAŞINDA

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde huzurevi, yeni adıyla yaşam merkezi ve sevgi evleri yaptırmak için bir araya gelen kadınlar, derneğin yönetiminde
iş başına geçerek çalışmalara başladı.
Beldede kurulan Çavuş Kasabası Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, olağanüstü toplanarak yeni
yönetimini belirledi. 3'ü öğretmen, 2'si ev hanımı olmak üzere tamamı kadınlardan oluşan yeni yönetim
kendi arasında görev bölümü yaparken, başkanlığa
Rukiye Çuhacı getirildi. Dernek Başkanı Çuhacı,
yeni yönetim kurulunun işbaşına gelmesinin ardından vakit geçirmeden yaşam merkezi ve sevgi evlerinin yapılması için harekete geçtiklerini belirterek,
“Genel kurul sonuç bildirgesini İlçe Kaymakamlığı'na
teslim ettikten sonra, Çavuş Belde Belediye Başkanlığı'na
yaşam merkezi ve sevgi evlerinin yapılacağı alanın arsa
tahsisi için talepte bulunduk. 150 kişi kapasiteli olacak
kompleksin temelini Kasım ayı içerisinde atmayı hedefliyoruz. Yönetim kurulu olarak önümüzdeki günlerde Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'i de başkentte
ziyaret etmeyi planlıyoruz” dedi.

Projeye başvuruların 30 Kasım’a kadar devam edeceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen
konu anlatımı, uygulama, tartışma ve ev ödevlerinin
olduğu seminerler 10 çiftten oluşan gruplar halinde
veriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek, aile kurumunu daha sağlıklı hale getirerek
ailede ve toplumda huzuru artırmak amacıyla başlattıkları "Evlilik Okulu" projesinin, ailevi ve toplumsal
sorunların azalmasına katkıda bulunacağını ifade etti.
Toplumun temeli olan aile kurumunun korunmasının önemine dikkat çeken Başkan Akyürek, bu konuda çok sayıda çalışma yaptıklarını dile getirdi.

12.KISA-CA ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ FİLMLERİ FESTİVALİ

Selçuk Üniversitesi’nin İletişim Fakültesinin
bu sene 12.’sini düzenlediği Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı.
Sinema sanatında özgün fikirler üretebilen, farklı bakış açılarına sahip yetenekli öğrencilere uluslararası
kapsamda yarışma olanağı sağlayan Kısa-ca Film Festivali bu sene de etkinlikleri ve ünlü konuklarıyla sinema dolu günler yaşattı. 12-13-14 Kasım
2012 tarihlerinde gerçekleşen festivale gelen konuklar arasında Selda Alkor, Yılmaz Atadeniz,
Caner Erzincan, Ahmet Kural, Aydın Bağardı, Zeynep Çamcı, Mustafa Uzunyılmaz, Sema
Öztürk gibi isimler yer aldı. Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak olan filmler arasında kazanan filmlere verilen birincilik ödülü haricinde Aykut Oray Özel
Ödülü(kurmaca dalında), Prof. Dr. Âlim Şerif ONARAN Özel Ödülü (deneysel dalında),
Süha ARIN Özel Ödülü (belgesel dalında) ödülleri de jüri tarafından seçilen filmlere verildi.

GELEN İNSANI KONYA’DA TUTAMIYORUZ

Mevlana civarı esnaflarından, Mevlana Hediyelik
eşyaları satan Mehmet Ali Büyüközkan, Mevlana
çevresi düzenlemelerini ve bedesten çalışmalarını şöyle değerlendirdi: "Mevlana caddesi, Bedesten
aslında Alaaddinle Mevlana arasındaki bütünlüğün
teşkili. Yalnız bu, yapılacak Bedesten projesiyle amaçlanan Konya dışından gelen insanların sadece Mevlana ve
Mevlana'nın yakın çevresine değil tamamen bu muhitte
kalması. Gelenlerin bu muhite hem ticari hemde sosyal
açıdan fayda getirmesi. Gelenler direkt Mevlana Türbesini ziyaret edip, otobüslerine binerek Konya’yı terk ediyorlar. Birkaç yıldır bu değişmeye başladıysa da, Konya
programları tamamen Turizm firmalarının tekelinde olması nedeniyle Konya’da
Mevlana Müzesinden başka gezilecek bir yer yokmuş gibi gösteriliyor. Bedestende ticari hayat bayağı bir sekteye uğradı. Eskiden insanlar farklı ihtiyaçlarının tamamını
bedestenden karşılardı. Şehrin merkezi bedestendi. Şimdi şehir merkezleri AVM’ler
oldu. Konya’ya gelen insanlar için Mevlana Türbesi, Şems, Alaaddin ve Kültür Vadisi
bittiğinde 700 metrelik bir bölgede gelenlerin eski Konya’yı soluması amaçlanıyor. Antepliler, Antep kalesini öyle güzel bir şekilde restore etmişler ki, her gelen orayı anlatıyor.
Biz kendi insanımızı buraya çekemiyoruz. Gelen insanı da burada tutamıyoruz."
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MEVLANA CADDESİ IŞIKLANDIRILMALI

Alaaddin tepesinden Mevlana türbesine kadar olan cadde, şehrin
can damarı. Ancak bu cadde üzerinde yer alan lambaların fersiz
ışıkları nedeniyle, gece saatlerinden itibaren cadde metruk ve
terkedilmiş bir cadde görünümünde. Yaklaşan Şeb-i Arus, Mevlana Türbesi civarını düzenleme çalışmalarının 17 Aralık tarihine
kadar bitirilme gayretine vatandaşlarımız Mevlana caddesinin
ışıklandırmasının dahil edilmesini bu caddenin ışıl ışıl aydınlatılarak, sadece Mevlana’yı anma törenlerinde değil, diğer günlerde
de Konyalıların ve Konya’ya gelen misafirlerin geceleri de rahatça
yürüyebilecekleri bir cadde olmasını istiyorlar.
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ÇİN'DE KONYA TORKU
ŞEKERSPOR RÜZGARI

GÜNEY KORE’DE
‘DOSTLUK KONSERİ’

FENERİUM’UN YENİ
MAĞAZASI AÇILDI

Çin Bisiklet Federasyonu’nun organize
ettiği Wuxi’den başlayan Jiangsu’da sona
erecek olan Tai Gölü Turu’nun 2. ve 4. etaplarında Konya Torku Şekerspor rüzgarı esti.
Türkiye'nin ilk Continental Bisiklet Takımı
olan Konya Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, sezonun uluslararası programında bulunan ve UCI 2.1 klasmanında yer alan Tai
Gölü Turu’nda Zhangjiagang-Shuangshan
arasında koşulan 129 kilometrelik 2. Etabında yeşil beyazlı takımın sprinteri Yuriy Metlushenko ikinci oldu. Ara sprint kapılarının
olduğu ikinci etapta Avrupa Şampiyonu ünvanına sahip olan Konya Torku Şekersporlu
Ahmet Örken ise, kaçış grubunda yer alarak
ilk sprint puan kapısından üçüncü olarak
geçti. Ferdi zamandan saniye azaltma ödülü
kazanan Örken, sprint mayosunu giymeye
bir adım daha yaklaştı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı
Gökbel ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Dilek Zerenler‘in
de katıldığı etkinlikte, Müdür Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Oğuz Karakaya, Öğr. Gör. Elif Bilge
Kurtuldu, Arş. Gör. Hasan Delen, Okutman
Banu Demir ile Tiyatro ve Geleneksel Türk
Müziği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu konser heyeti, Kore şehitlerimiz anısına
Mokdong’ta bulunan KT Chamber Hall’da
konser verdi ve kısa bir tiyatro oyunu sundu.
Güney Kore’nin üst düzey bürokratlarının da
katıldığı konserde Geleneksel Türk Müziği ve
Kore Savaşı’nda şehit olan askerlerin memleketlerine özgü Türk Halk Müziği’nden seçmelerin yanı sıra Okutman Banu Demir yönetiminde tiyatro bölümü öğrencileri ‘Barış’
temalı 2 kişilik tiyatro oyunu sundu.

Taraftarlar, formadan kabana, gömlekten
tost makinesine Fenerbahçe’nin her türlü
lisanslı ürününe artık 7/24 1V1Y.COM’dan
da ulaşabilecek. Kulübün, kadın taraftarlara özel efsane çubuklu formaları, şimdiden
1V1Y.COM’un en çok ilgi gören sezon
ürünleri arasına girmeyi başardı. Üstelik
açılış şerefine 1V1Y.COM’un Fenerium mağazasından yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti de ödenmiyor. Sarı-Lacivert renklere gönül vermiş herkesin sadece
statta değil, 7 gün 24 saat her yerde bu aşkı
gösterme isteğine yanıt veren duyurulduğu
günden beri büyük ses getiren Fenerium
modern, aktif ve dinamik yapısını coşkulu
taraftarlarına yansıtan 1V1Y.COM mağazası, alışveriş keyfini Fenerbahçeli olmanın
ayrıcalığı ile doya doya yaşamak isteyen tüm
taraftarları bekliyor.

Çin’de düzenlenen Tai Gölü Turu’nda
Konya Torku Şekerspor bisiklet takımı
farklı etaplarda birinci ve ikinci oldu.

Kore Savaşı’nın 62. Anma Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Güney
Kore’nin Başkenti Seul’de şehitlerimiz
anısına “Barış Konseri” düzenlendi.

Fenerium, 2012-2013 sezon ürünlerini
sunduğu yeni mağazasını Türkiye’nin
online AVM’si 1V1Y.COM’da açtı.
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
KADROSUNU GENİŞLETTİ

Uluslararası düzeyde verdiği üst düzey
eğitimi ve topluma yön veren bilimsel
araştırmaları ile fark yaratmak vizyonuyla geleceğini şekillendiren KTO Karatay
Üniversitesi, profesyonel kadrosunu bünyesine kattığı iki yabancı öğretim görevlisiyle zenginleştirdi.

2013 YILINDAN UMUTLUYUZ!

Konya’nın en eski çarşılarından Ahmet Efendi çarşısı esnaflarından Ümit Züccaciye’nin
sahibi Ümit Akbaba, hediyelik ve çeyiz sektöründeki durumu ve 2013 yılı beklentilerini
Konya Vizyona değerlendirdi.
Ümit Akbaba, “22 yıllık züccaciyeciyim. Tezgahtarlıktan
yetişmeyim. Son on yıldır kendi dükkanımdayım. İçinde
bulunduğumuz Ahmet Efendi Çarşısı hareketli ve potansiyeli olan bir çarşı. Durgunluğa rağmen, bu çarşıda hiçbir
esnaf siftah yapmadan dükkanını kapatmadı. Hediyelik ve
çeyizlik züccaciye satıyoruz. Konya’nın adeti olarak yemek
takımı, kaşık-çatal takımı, tencere takımı, vitrin ve konsol
takımı ile birlikte ütü masasına kadar çeyizlik eşyayı temin
edebiliriz. 800 liradan dört bin liraya kadar, insanların
durumuna göre çeyizlik eşyamızı bulunmaktadır. Eskiden
müşterilerimiz kızları 15 yaşlarındayken, nişanlanmadan
çeyizlerini 3-4 yıl öncesinden alırlardı. Son yıllarda modeller sürekli değişiyor. Evlenecek kızlar nişanlı olmadan gelip
çeyizlik eşyalarını almıyorlar. Alışverişlerimizde bu yıl geçtiğimiz yıllara göre bir miktar düşüş var. Ben 2013 yılının
daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Müşterilerimize
bu yıl en çok yemek takımı sattık. İkinciye Tencere takımı,
üçüncüye de Kaşık-Çatal takımı gelir.” dedi.

Türkiye’nin kalkınmasında lider bir rol üstlenmek, uluslararası düzeyde verdiği üst düzey eğitimi ve topluma yön veren bilimsel araştırmaları ile fark yaratan bir eğitim kurumu olarak geleceğini şekillendiren KTO Karatay Üniversitesi, profesyonel kadrosuna
Hindistan’dan Doç. Dr. Dhinaharan Nagamalai ve Çin’den Ying Xiao’nu kattı. Digital
Systems ve XML ve Web Servisleri derslerine giren Doç. Dr. Dhinaharan Nagamalai, Karatay Üniversitesi ile tanışmasını üniversitede asistan olan arkadaşına borçlu olduğunu
belirtti. Konya’ya gelmeden önce 12 yıl Güney Kore’de çalıştığını ifade eden Doç. Dr.
Nagamalai, “Konya kültür açısından önemli bir şehir. Güney Kore, Konya’ya göre daha büyük ve
kalabalık. Oradaki kültürün buradaki kültürden çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
Güney Kore’de, batı ağırlıklı bir kültürle karşılaştım. Burada doğu kültürünün izleri bulunuyor.
Konya’yı, doğu ve batı kültürlerinin merkezinde bir karışım olarak düşünüyorum” dedi.

KONYA’NIN DA BAĞDAT CADDESİ VAR!
İstasyonla Anıt arasındaki yol gerek ışıklandırma yönüyle, gerekse
cadde üzerinde yer alan işyerlerinin
hareketliliği ile dikkat çekiyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Konya’nın en
işlek ve en mutena semtlerinden biri olan
İstasyon, Hızlı Trenin seferlerine başlamasıyla birlikte, yine eski günlerine dönmeye başladı. Hızlı Trenin artan seferleriyle
daha da hareketlenen ve canlanan bu
caddeye Konyalılar, İstanbuldaki Bağdat caddesine benzeterek, Bağdat caddesi diyorlar.
Konya’nın Bağdat caddesinde yer alan mekanlarda iğne atsanız yere düşmüyor. Kafeler,
restaurantlar ful dolu. Gece 12’ye kadar olan zaman diliminde hareketlilik sürüyor.

KADIN VE ÇOCUK TRİBÜNÜ UYGULAMASI BAŞLIYOR
PTT 1. Lig takımlarından Torku
Konyaspor'un iç saha maçlarında kadın ve çocuklar 1 TL
karşılığında kendilerine ayrılan
tribünden maçı izleyebilecek.

MERSİS TANITILDI

Konya’da, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) tanıtıldı.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
(SMMM) Odasında gerçekleşen tanıtım seminerinde konuşan oda başkanı İsmail Turan, MERSİS gibi
projelerle iş akışının elektronik ortamda yürütülmesini arzuladıklarını söyledi. Turan, “MERSİS’in Türkiye genelinde ilk defa Konya SMMM Odası olarak
Antalya’da düzenlediğimiz Anadolu Odaları Eğitim
seminerimizde detaylı bir şekilde anlatımı yapıldı.
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Konu ile ilgili olarak Torku Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızın aldığı ceza
nedeniyle 2011-2012 sezonunda
Bucaspor ile oynadığımız lig maçını
sadece bayanlar ve 12 yaş altı erkek
çocuklar izlemiş, gerek gösterilen ilgi
gerekse verilen destek ülke genelinde büyük takdir toplamış ve bizleri son derece memnun etmiştir.
Yönetim kurulumuz, Konya'daki kanaat önderlerinin de destek verdiği bir uygulamayı hayata
geçirmeye karar vermiş ve alınan karar sonrasında PTT 1. Lig 9. hafta maçıyla başlamak üzere
takımımızın iç sahada oynayacağı lig ve kupa maçlarında tenis kort kale arkası tribün ve maraton tribün A-B-C-D-E blokları bayanlarımıza ve 12 yaş altı erkek çocuklarımıza tahsis edilmiş
olup 1 TL karşılığında maçlarımızı takip edebileceklerdir. Bu uygulamanın hem tribünlerdeki
olumsuz tezahüratların önüne geçmede hem de bayanlarımızın ve çocuklarımızın geçtiğimiz sezon olduğu gibi tribünlerimize farklı bir hava katacağına inanıyoruz" denildi.
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KISA HABERLER

İTTİFAK HOLDİNG,
MÜSİAD FUARI’NDAYDI

KONYA PROTOKOLÜ
BAYRAMLAŞTI

MÜSİAD KONYA
ŞUBESİ’NDE ÖDÜL TÖRENİ

İttifak Holding, uluslararası ölçekte her iki
yılda bir gerçekleştirilen MÜSİAD Fuarı’na
katıldı. CNR Expo Center’da düzenlenen
fuar, 5 salonda 4 temel sektörün temsilcilerini
bir araya getirdi. MÜSİAD üyesi olan İttifak
Holding, ziyaretçilerini 84 ülkeden 5 bin yabancı iş adamının da beklendiği fuarın 4 numaralı holünde ağırladı. 2012’de tamamladığı
yeni uzun kesme, spagetti hat yatırımıyla yüzde 75’lik kapasite artışı sağlayan Selva Gıda,
fuar süresince ziyaretçilerine eşsiz lezzetlerini tattırıp sade ve şipşak makarna çeşitleri,
Anadolu lezzetleri, un ve meyveli irmik gibi
sektörünün en yenilikçi ürünlerini tanıttı. 10
bin metrekare kapalı alana kurulu fabrikasında entegre makineler üretimi gerçekleştiren
İmaş, MÜSİAD Uluslararası Fuarı’nda Cuteral markasıyla şeritli testeresini, Milleral markasıyla da değirmen makinesini tanıttı.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen
törene katılanları kapıda Konya Valisi Aydın
Nezih Doğan, Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Şafak Karakoç, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile AK Parti,
MHP ve CHP Konya Milletvekilleri karşıladı. Girişte yapılan bayramlaşmanın ardından
protokol üyeleri ve davetliler düzenlenen
kokteyle katılarak bir süre sohbet etti. Konya
Valisi Aydın Nezih Doğan, Konyalılar ve tüm
İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ettiği konuşmasında şunları kaydetti: “Konya’da
bayramlar çok anlamına uygun olarak geçiyor.
Bugün de öyle bir tablo görüyorsunuz. Birbirinden
farklı siyasal kişilikler, birbirinden farklı kökenden
gelen insanlar bir kardeşlik ruhu içerisinde bir arada bayramı idrak ediyor. Ben tüm Konyalı hemşehrilerimize de hayırlı bayramlar diliyorum.”

Törende konuşan MÜSİAD Konya Şube
Başkanı Aslan Korkmaz, “Aslında 20. yıldan
amaç sizleri 20 yıl öncesine götürmekti. O günlerden bugünlere kolay gelinmedi. Şunu biliyorum ben
2000 yılı üyesiyim, o günler ve ondan önceki günler
zor dönemlerdi. MÜSİAD faaliyeti olduğu zaman
işimizden ve eşimizden önce MÜSİAD’ın faaliyetlerini ön plana alıyorduk. Bugün de aynı heyecanla
devam ettirmenin sevinci ve mutluluğu içindeyiz.
Bugünlere Cenab-ı Allah bizleri ulaştırdığı için
şükürler olsun. ISO 1000’e giren MÜSİAD üyelerine ödül programımızın üçüncüsünü yapıyoruz.
Ben bütün firmalarımızı tebrik ediyorum” dedi.
20. yıl etkinliği için davet edilen MÜSİAD
Genel Başkanı Nail Olpak ise konuşmasında,
20 yılda Konya MÜSİAD Şubesi’nin geldiği
noktanın önemine değindi.

İttifak Holding, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek MÜSİAD Uluslararası
Fuarı’na üç büyük iştirakiyle katıldı.

Konya Valiliği tarafından Kurban
Bayramı dolayısıyla düzenlenen
bayramlaşma töreninde şehir protokolü bayramlaştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi’nde düzenlenen programda, 20. yılını dolduran üyelere plaket verilirken, İSO ilk
1000’deki firmalar ödüllendirildi.
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Konya’da bir gün…
Anadolu’nun rüya şehirlerinden birisidir Konya. Bir başkenttir.
Başkent olmanın ağırlığı, vakurluğu sarıp sarmalar insanı.
Bunu uçaktan inip şehrin merkezine doğru ilerlerken hissedebilirsiniz.
Otogar’da otobüsten indiğinizde, geldiğiniz bu şehrin büyüsüne kendinizi kaptırabilirsiniz.
Bunu hızlı trenle, Konya Gar’ında indiğinizde sizi saran, duygulandıran bir
atmosferden anlayabilirsiniz.
KONU:

EROL SUNAT
MEHMET KORU

FOTOĞRAF:
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Bir turizm şirketiyle Konya’ya doğru
yaklaşırken, Konya’yı anlatan
bir operatörün anlatımından etkilendiğinizi ve
bilmediğiniz bir heyecan yaşadığınızı
fark edebilirsiniz.
Konya’ya ilk defa
ayak basanların
hemen bir çoğu,
“Gez dünya’yı gör
Konya’yı” sözünü
duymuşlardır. Konya
görülmeye değer bir
şehirdir çünkü. Yüzyıllar
öncesinde Bağdat’ın dünyanın en güzel şehri olduğunu
kabul eden bir çok seyyah, Bağdat’ı
gör, amma Konya’yı da gör tavsiyesinde bulunmuşlar. O devrin dünyasının en temiz, en
güvenli ve en rahat kervansaraylarına ve hanlarına sahip Selçuklular döneminde, Konya
ziyaret edilmeden geçilemeyen bir şehirdi.
Selçuklu’nun güven ve itimat telkin eden
devlet anlayışıyla Konya yüzyıllar öncesinden bir huzur şehriydi. Burada ikamet
edenler yolcu dahi olsalar, bir gün bile konaklasalar, geçiyorken uğrasalar kesinlikle
canlarından ve mallarından emindiler.
Konya’ya bir gün diye gelenler, şehrin büyüsüne kapılarak ziyaretlerini uzatmaya
karar vermişlerdir hep.
Günümüzün Konya’sında ziyaretçi sayısı
yıllık milyonlarla ifade edilir.
Konya’ya gelenlerin günü sabah ezanları
okunurken Şems-i Tebriz-i Camii ile başlar.
Hz. Mevlana’nın can dostu, vazgeçilmezi, gönül aleminin Zümrüdüankası olan Şems’in
Konya’da kendi adını taşıyan camide medfun
olduğu büyük bir kabul görerek adeta tasdik
edilmiştir. Şems, Mevlana’nın maneviyat
aleminde dostudur, arkadaşıdır. Konya’da
karşılaşmaları, buluşmaları ve ebedi dostluk
deryasına dalmaları tesadüf değildir.

KONYA
Konya’ya gelenler, ziyarete Bismillah diyerek Şems Camiinden başlarlar. Sabah
namazları bu camide huşu içerisinde
eda edilir. Şems-i
Tebrizi’nin
ruhuna Fatihalar
gönderilir. Yılın
her günü ziyaretçilerle dolup
taşan Mevlânâ türbesine yaklaşık on
dakikalık mesafede
ki bu türbe, Mevlânâ’yı
hakikâtin sırlarına ulaştıran bu zatın adını taşımaktadır. Türbenin sandukası caminin
içindedir. Şems-i Tebrizi ile aynı atmosferde
bulunma, onun hemen yanı başında namaz
kılma ve onun ruhuna fatihalar gönderme
Konya’ya gelenlerin unutamadığı bir andır.
Daha Mevlana Müzesi'nin açılma
saati gelmemiştir!
Ve sabah çorbası keyifle içilir.
Çorbalar içilmiş, üzerine demli çaylar gelmiştir. Mevlana Müzesi açılıncaya kadar hediyelik eşya satan dükkanlar dolaşılmaya,
Mevlana’ya giden yollar üzerinde adımlanmaya başlanmıştır.
Saat 09.00’u bulduğunda Konya’da birgün
geçirmeye gelenler Konya’ya geliş sebebileri olan Hz. Pir’in huzuruna doğru adeta
kanatlanırlar. M. 1273 tarihinde Hakk'a yürüyen Hz. Mevlâna, onun adına yaptırılan
Kubbeyi Hadrası'nda, soyundan gelenlerle
birlikte onu ve ailesini öz evladı olarak bağrına basan türbe önündeki türbesinde karşılar onu sevenleri.
Konya’ya gelenler, hele ilk defa geliyorlarsa bir başka heyecanla çarpar kalpleri.
Mesnevi’den ilham alanlar, onun çağrısına uyarak huzuruna gelmeye can atarlar
Konya’ya gelmeye.

AYRILMAK İSTEMEZ HİÇ
KİMSE GÜMÜŞ EŞİKTEN.
MEVLANA’NIN HUZURUNDAN.
KALPLER BİR BAŞKA ATAR.
GÖZLER ZAPT EDEMEZ
GÖZYAŞLARINI.
MEVLANA’NIN HUZURUNDAN
BAMBAŞKA BİR GÖNÜL
HOŞLUĞU İLE AYRILIR
GELENLER. DÜNYANIN
HEMEN HER YERİNDEN
GELEN SEVENLERİ, BAĞLILARI,
MERAK EDENLERİ KONYA’DAKİ
BU GÜZEL ATMOSFERİN
BÜYÜSÜNE KAPILIR GİDER.
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AYRILMAK İSTEMEZ HİÇ KİMSE GÜMÜŞ
EŞİKTEN. MEVLANA’NIN HUZURUNDAN.
KALPLER BİR BAŞKA ATAR. GÖZLER ZAPT
EDEMEZ GÖZYAŞLARINI.
Huşu içerisinde Hz. Pir’in huzuruna
gelenler adım adım dolaşır ona ait olan
müzeyi. Her köşesinde ondan izler ve
nişaneler aranır. Gümüş eşikte fatihalar
gönderilir ruhuna gözyaşlarıyla…
Ayrılmak istemez hiç kimse gümüş
eşikten. Mevlana’nın huzurundan.
Kalpler bir başka atar. Gözler zapt edemez gözyaşlarını. Mevlana’nın huzurundan bambaşka bir gönül hoşluğu
ile ayrılır gelenler. Dünyanın hemen
her yerinden gelen sevenleri, bağlıları,
merak edenleri Konya’daki bu güzel
atmosferin büyüsüne kapılır gider.
Mevlana ziyaretinden sonra, Şeyh
Sadreddin Konevinin türbesinin bulunduğu aynı adı taşıyan caddeye gelir ziyaretçiler. Abdullah Bosnevi’nin
Türbesi Şeyh Sadreddin Konevi Türbesi ile karşı karşıyadır. Aralarında bir
cadde bulunmaktadır.
Aynı cadde üzerinde Üçhallilere ait bir
türbe daha bulunmaktadır. Her üç türbenin de üzeri açıktır.
Konya’nın mana yüklü
caddelerinden biridir o cadde…
Şeyh Sadreddin Konevi’nin kapısı şifa
kapısıdır. Dertlere derman olduğuna
inanılan bir kapıdır. Buraya gelenler
manevi bir huzur bulur bu kapıda.
Konya’nın sınanmış, manevi havası
hoş türbelerinden birisidir bu türbe.
Onun hastalıkları ve çeşitli rahatsızlıklara bulduğu çareler dergahını halen
yıllarca ziyaret ettiği ve derdine derman bulduğu kapıların başında olarak
yüzyıllarca önemini muhafaza etmiş,
günümüzde de aynı özelliğini korumaya devam etmektedir.
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Türbesinin kuzeyinde ki kapısının
üzerinde ki yazı bunu çok güzel bir şekilde ifade etmektedir.
“Sabahın izzet ve devlete yakın, ve
kapın hâcet sahiplerine daima açık
olsun” Kapısı yüzyıllardan beri hâcet
sahiplerine açık olarak himmet ve şifa
dağıtmaya devam etmektedir.
Sadrettin Konevi’nin türbesi başında
fatihalar okunur. Konya’da her nereye
dönseniz bir gönül erinin kabri ile karşılaşırsınız. Konevi’nin kabrini ziyaretten sonra öğle yemeği için Cemo’da
buluşur. Öğle yemeğinde Konya’nın
bir markası olan Cemo’da etli ekmek
yenmeden gidilmez.

Etli ekmek, 180 gr. Hamur,
100 gr. et, 100 gr. Sebzeden
oluşur. Et, düve etinin kaburga ve
boşluk kısmından kullanılır.
Domates, yeşil biber, soğan,
maydonoz, tuzdan
oluşan sebze karışımı ile et
yoğrulur. Boy azami 90 cm,
enin 20 cm olması Konya
etliekmeğinin özelliğidir.

Cemo’dan sonra Ateşbaz-ı Velinin
huzurunda olmak gönülleri ferahlatan bir duygudur. Mevlevilerin ve
Mevlana’yı sevenlerin uğramadan
geçemeyeceği bir türbedir Ateşbaz-ı
Velinin türbesi. Konya’ya gelindikten
sonra görülmeden geçilip gidilemeyecek türbelerden birisi olma özelliğini taşır bu türbe. Ateşbaz-ı Veli, gönüller sultanının, gönül mutfağının
görevlisidir. Hz. Mevlânâ devrinin,
mana ateşine dayanabilen, mana
ateşlerine dayanıklı erler yetiştiren,
tarumar gönülleri imar eden velisi,
bugün eskiden Sosyal Sigorta Hastanesinin yeni adıyla Meram Araştırma
Hastanesi'nin güney doğusundan giden bir yolla ulaşabileceğiniz bir türbede medfundur. Türbenin kıblesinde küçük pencere üzerindeki kitabesi
şöyle: “Bu kabir, kutlu şehit rahmetli
İzzeddin oğlu, milletin ve dinin güneşi Yusuf Ateşbaz’ın kabridir. 684 yılı
Recep Ayı'nın ortasında Allah’ın rahmetine kavuştu. Allah affedicidir”

Son derece bakımlı olan bu türbenin,
küçük kapısından onu selamlayarak,
başınızı eğerek içeri girersiniz. İçinizi
rahatlatan, manevi bir havayla dopdoludur bu türbe. O hissi ne lisanen anlatabilir, nede kalemle yazabilirsiniz.
Daha sonra Meram son durakta bulur
gelen kendini. O eski Meram nasıl bir
Meram’dı diyecekseniz eğer; Meram'ın
gerçekten meram olduğu, bağlarında
altın renkli üzüm hevenglerinin asıldığı,
bin bir çeşit çiçek ve kokunun insan ruhuna ferahlık ve huzur verdiği zamanlardı. O bağlarda köşkler, şen kahkahalar,
billûr misali sular, tarifsiz güzellikte
yeşil ormanlar
mevcuttu.
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Hz. Mevlânâ ve yarenleri şenlendirirdi
Meram'ı. Su değirmenlerinin nazla dönüşü aynen bir musikinin nağmeleri gibiydi.
Burada semalar tertip edilir, coşkun
gönüller, yanık gönüller, aşkla feryat
eden gönüller, Meram'ın manevi havasıyla kendine gelir, sohbetlerle irşad
olurdu insanlar.
Sanki büyülü bir mekandı Meram. İnsanı çeken, cezbeden, esir eden, körkütük aşık eden. Konya o devirlerde
de orada nefes alır, hayat ve can bulurdu. Gönül gıdasını o emsalsiz yeşilliklerden alır. Hz. Mevlânâ ile coşar, coşar
mana aleminin o esrarengiz, o çekici
cazibesine kapılır makamlardan, makamlara uçar giderdi gönüller.
Meram o devirde bir gönül dostuna,
bir Allah aşığına da ev sahipliği yap-
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madaydı. Tavus idi bu gönül dostu.
Resmi ismi Hatıboğlu Tavus Baba Camii olarak geçen cami adını, caminin
üst tarafında yatan Şeyh Tavus Mehmet el-Hindi’den alıyor.
Meram’ın mesire yerlerinin olduğu
mekan tam merkezinde olan camii,
serinliği, ferahlığı, huzur veren atmosferiyle ziyaretçilerin uğrak yerlerinin
başında geliyor.

Özellikle Mevlana ihtifallerinde bayan
ziyaretçilerin uğramadan geçemeyeceği bir camii durumunda.
İkindi vaktine doğru, Meram’dan
Konya’nın değişik bir köşesine
doğru yola çıkılır.
Nereye mi?
Sille’ye tabi…
Sille neresi diyecekseniz,

www.vizyonkonya.com
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Artık Konya’nın yanı başında,
onunla iç içe yan yana ulaşılması gün geçtikçe daha kolay
tarihle yaşayan, görülmeden
geçilemeyen bir köşe Sille…
Sille’nin 1900’lü yılların başında 20 bine yakın nüfusu, Hükümet Konağı, Askerlik Şubesi,
7 camisi, 7 kilisesi, 1 Medresesi,
50 çeşmesi, 6 kahvehanesi, 27
Müslüman Sıbyan Mektebi,
4 Hristiyan Okulu, 2 Halı Fabrikası, mevcut bütün meslek
dallarını kapsayan 300’e yakın
dükkanı vardı.
Sille’de Kültür evi, şu anda Sille
Hamamı adıyla anılan Hacı Ali
Ağa Hamamı, Karataş Camii,
Mezaryaka diğer adıyla Karataş Camii, Sille Ak Camii, Aya
Eleni Kilisesi, Himmet Ölçmen
Barajı gibi gezilmesi ve dolaşılması gereken yerler dolaşılır
birer birer. Sonra Sille’yi seyrede seyrede bir yorgunluk kahvesi mi içersiniz. Yoksa birkaç
tane çay mı? siz bilirsiniz.
Sille de dolaşmak, Sille’yi
yaşamak Konya’da bir gününüzü tamamlayan bir
yolculuktur. Bu yolculuk bir
günün yolculuğudur.
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Biraz daha vaktiniz varsa akşam yemeğinizi Mangalyum’da yersiniz.
Mangalyumun eşsiz lezzetlerinden
biri olan kuzu tava yedikten sonra tekrar buluşmak ümidi ile ayrılırsınız.
Kuzu tavadan bahsedelim isterseniz;

Kuzu eti Türk Mutfağı'nın vazgeçilmezleri arasında en başta gelen etlerden
birisidir. Kuzu Tava'da özel olarak terbiyelenmiş süt kuzusunun etlerini,biraz
kuyruk yağı, özel baharat karışımı, yeşil biber ve domates ile özel tavasında
pişirip yine bu tavaya göre seçilmiş sacında lavaş ekmeği ile servis yapıyoruz.
Mangalyum lezzet müdavimlerinin en çok tercih ettiği tava yemeğimiz; kuzu
tava olup, eşsiz bir lezzete sahip olduğunu bilmenizi isteriz. Dostlarınıza ve sevdiklerinize anlatacağınız o kadar çok şey vardır ki, bu bir günlük geziden. Keşke
birkaç gün daha kalsaydım diyeceğinizden emin olun.
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Çaldıran’a Giderken Yavuz’un
Konya’da Mevlevi Şeyhi Sinan
Dede İle Görüşmesi
OSMANLI PADİŞAHLARI DOĞU YÖNÜNDE SEFERE
ÇIKTIKLARINDA KONYA’YA UĞRAYIP BAŞTA MEVLÂNA
TÜRBESİ OLMAK ÜZERE EVLİYA OLARAK BİLİNENLERİN
TÜRBELERİNİ ZİYARET EDERDİ.

Sultan Selim de Çaldıran Seferi sırasında ordusu ile gelip Konya’da kaldı. Fakirlere bol bol ihsanlarda bulunup “kûşe-i
ihtiyâcda aç ve muhtâc komadı, günlün
gözün doyurdu.” Yine bu şehirde medfun olan Mevlâna Celâleddin-i Rumî ve
Sadreddin-i Konevî başta olmak üzere
diğer din büyükleri ile “erbâb-ı keşf ve
yakînin” yani velilerin kabirlerini ziyaretlerde bulunarak onların ruhlarından
istimdat diledi. Konya’nın erenler beldesi olduğunu, bir “ehl-i dil” yani gönül
ehli bulup ondan çıkmış bulunduğu
İran Seferi’nin neticesini sormasını vezirlerinden istedi. O zaman evliyaullahtan Sinan Dede, daha önce oturduğu
Edirne’den kısa bir süre önce gelmiş ve
Konya’ya yerleşmişti.
Vezirler, Padişaha: “Devletlü padişahımız mükâşif Sinan Dede, hâlyâ
bundan imişler” diye haber verdiler.
Kalkıp Mevlâna Dergâhı’nda mesnevihanlık görevini yürüten Şeyh Sinan
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Dede’ye gittiler. Sultan Selim’in dileğini ona bildirdiler. Gelenlere şeyhin
verdiği işaret, Yavuz’un savaşı kazanacağı yönünde oldu. Sinan Dede’nin
bu keşfini vezirler gelip padişaha arz
ettiler. Bu sevinçli haberi alan Yavuz
Sultan Selim şöyle buyurdu:
“Şeyh hazretlerinin vaki’ olan kelimatın tezkere eylen. Vaki’ olursa, inşallah gelip hıdmetler ederim.”
Sinan Dede’den aldığı bu olumlu işaret
üzerine padişah, ordusuyla Konya’dan
ayrılıp İran’a doğru yoluna devam etti. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’i Çaldıran’da
hezimete uğratınca, daha Konya’dayken
Sinan Dede’nin kendisine verdiği zafer
müjdesi, aklına geldi. Sefere katılan ve
önemli hizmetler yapan Pîrî Mehmet
Paşa’yı huzuruna çağırıp:
“Şeyh hazretlerinin cümle sözleri vaki’
oldu. Sıhhatle Rûm’a vardıkda cümle
muradları görülsün” diye not ettirdi.
Padişah, İstanbul’a dönerken Konya’ya
geldi. Pîrî Mehmet Paşa aracılığıyla, kendisiyle bizzat görüşüp konuşmak istediğini Sinan Dede’ye bildirdi. Fakat şeyh:
“Padişah’ı mâ’nâda bir tıfıl oğlan misalinde gördüm… Beni rencide eylemen”
diyerek isteğini geri çevirdi. Sultan Selim
Han, şeyhin kendisini kabul etmemesine çok üzüldü. Hiç değilse onun istediği
bir şey varsa bunu tespit etmek için:
“Muradları nedir? Tecessüs olunsun.
Cümle tahassul olunsun” diye ferman
buyurunca, Pîrî Mehmet Paşa şeyhe:
“Murad-ı şerif nedir?” deyince Sinan
Dede: “Ben bunda rûh-ı Hz. Molla işaretiyle geldim. Anların makamların
ta’mir muradımdır” dedi ve Mevlâna

Dergâhı’nda üstleri açık olan kubbelerin kurşunlatılmasını, su getirtilmesini,
Dergâhın çevresindeki bağ ve bahçenin
ihata duvarı içine alınmasını, az olan vakıflarının artırılmasını, bir emr-i şerif verilip buna dayanarak Mevlâna Dergâhı’nda
kalacakları kendisinin belirlemesini,
Konya’ya vali olacakların kendisine bağlı
olmasını istemiştir. Yavuz, onun isteklerinin hepsini kabul etmiş, yetkililere:
“Görülsün” emrini vermiştir.
Gerçekten yukarıda sıralananların tamamı kısa sürede yapılmış olup Mevlâna
Dergâhı bahçesindeki şadırvan o zaman yaptırılmış, Dutlu Pınarı’nın suyu
künklerle getirilip akıtılmıştır. Dergâhın
giderlerinin karşılanması için her sene
devlet hazinesinden 30 bin akçe verilmesine bundan sonra başlanmıştır.
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Konya Vizyon Dergisi'nden
yine bir ilk!
Bu röportajı interaktif olarak Ahmet
Özdemir'in anlatımıyla izlemek için
www.youtube.com/konyavizyondergisi
adresini ziyaret edebilir
ya da akıllı telefonunuza
bu kodu okutabilirsiniz...
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Ahmet Ağabey çocukluğundan, doğumundan başlayıp hayat hikayeni bize anlatır mısın?
Ben 1938 de Güvenç köyünde doğdum.
Yalancı doğumum 1933 niye 33 benden
evvel Hüseyin diye birisi ölmüş onun
nüfusuna işlemişler yani kimlikte Hüseyin geçiyor normal adım da Ahmet Ağa
geçiyor. O da niye dedemi çok severlermiş dedemde o anda vefat etmiş dedemin adı bana geçmiş. Sülaleyi talükat
olarak dedelerimizin dedesi Keşan’dan
gelmiş Konya'ya, Hacı Bilal’lar sülalesi.
İstanbul’da, İzmir’de akrabalarımız var.
Babam ekin makinaları yapıyordu ilk
zaman. Burada kooperatif başkanı oldu.
Eski sanayinin kurucularından babam
Ali Özdemir. Eski sanayiyi kurdu. 280
tane dükkan yaptı verdi millete temiz
bir insandı yani borçlu değil dertli değil herkesin sevgilisi misafirperver bizi
de yetiştirirken bir baba gibi yetiştirdi.
Şimdi baba sağlam olursa oğlan sağlam
olur tamam mı? Baba iyi olmazsa oğlan
da iyi olmaz. Anne ne yapar anasından
öğrenir kapı gezmesini, baba da baba-

İNŞAAT DEKORASYON

sından öğrenir masa düzmesini. Bu iş
böyle yani ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş. Bunu unutma.

vardı Fayton modaydı Yalnız yol yoktu
böyle temiz mükemmel yol yoktu. Konya böyle bir Konya idi yani.

Ahmet Ağabey sende bu müzik
sevgisi nasıl başladı?
Valla bu müzik sevgisi, köyde filan ben
hiç bilmezdim o işi, evimizde birçok
enstrüman vardı ne elime alırdım, ne
çalardım bol bol Kuran okudum ufağınan. Altı aylık bebekken gözlerimi
nazardan kaybetmişim. Güvenç de büyüdüm oralarda oynadım tozların içinde. Bir anneannem vardı benim. Dayım
ona bakmamış. Anneannemde dedi ki
çocuklar mağdur olmasınlar yarın köyde bir şey olmaz meslek öğrenemezler
sen Konya'ya gel dedi babamı aldı geldi
Konya'ya. Evini verdi. Bana bakın ölünceye kadar ev de sizin olsun dedi kadın.
O kadının fedakarlığı ile geldik Konya ya 1946 da. Ben Konya'ya 1 946'da
geldiğimde Konya da ne vardı biliyor
musunuz? 166 tane telefonu vardı o da
manyatolu tamam mı beş tane de taksisi vardı Chevrolet. 60 tane de faytonu

Müzik sevdası nasıl ortaya çıktı?
Şimdi bu müzik sevdası şöyle oldu,
komşunun bir tanesi gramafon almış. Mahallede eskiden gramofonlar
çalınır ya orda ben bir plak dinledim
‘turnalar uçun yayladan geçin’ ulen
pek hoşuma gitti bir daha söyledim ,
bir daha söyledim dut ağacına çıkarım
orada söylerim burada söylerim. Sonra ben arkadaşlarımla beraber ilkokula
gittim. Biraz faaldim orada. Öğretmenler beni beğenmişler oradaki öğretmenler, müzik öğretmenine diyor
ki bu Ahmet Özdemir’ e sen müzik
dersi ver demişler. Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünden yetişen sağlam bir müzisyen olur mu, olmaz. Dore-mi- sol-la, hoş geldin kazan kalfa …
Okuldan sonra bir orkestra kurduk.
Yalancıktan davulu birine verdik davul çaldığından değil davul görünüyor
ortada. O orkestrada ben 18 sene Dede

51

RÖPORTAJ

Aile Çay bahçesinde çalıştım. Adı, Kaya
Çavdar idaresinde Konya Filarmoni
Orkestrası. İzmirli bir çocuk var Kaya
diye uydurur uydurur söyler yani şarkı bildiğinden falan değil. Filarmoni
orkestrası, filarmoni orkestrası amma
notayı sorsan bilmez adam. Do nerde,
la nerde? Ama o zamanların imkanları öyle. Fakat Dede Aile Çay Bahçesini
işleten iyi bir adam vardı Eyüp Mutlutürk isminde Kırım Tatarlarından.
Bir anını anlatır mısın?
Bir anımı anlatayım toptancılar manifaturacıları bilir misin sen? Oraya
oturduk adamın biri geldi oraya. Eliyin
artığı üç dairem var dedi. Ben de dedim
ki manifaturacıya bana 4 metre kumaş
kes altınyıldızdan siyah olsun, olur
dedi kesti. Ardından da, parasını vermeyecek misin dedi. Şu elinin artığına
git de parasını ondan al, çok parası varmış onun dedim. Ne dedi bana biliyor
musun? Hayatta bu kadar kör gördüm
böylesini görmedim adam benden parayı aldı bir elbise sahibi oldu. Oğlum
rızan yoksa verme dedim. Ben vereyim dedim yo yo istedin aldın dedi.
Senin elinin artığından bir elbise sahibi
oldum dedim. Şimdi körü niye yarattın
şeytanı niye yarattın derler ya, ben imle
pek oyun oynanmaz yani bazıları bundan ne çıkacak der, bundan neler çıkar?
Bir de bakmasını bilmezsen göz ne ya-
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pacakta bakmasını bilecek? Görmesini
bilecek karşı taraf. Yani ben şimdi gözden özürlü olan çocuklara diyorum ki
yavrum kendinizi toparlayın ananızın
vicdanına sığınmayın iş yapmak için
kendiniz bir şeyler yapın. İnsan hiçbir
şey yapamazsa düğme basar, dilenmeye ne lüzum var. Hiç birşey yapamazsa jilet satar, satamaz mı? Parayı
nasılsa bilir ama tembel adam? Devletten süslenecek, milletten beslenecek.
Bizim yemeklerimiz var bugün bizim
yapılan yemeklerimizi hiç bir yerde
yapamazlar kadınlar esas kültür sahibi
idi ama o neneler öldü. Ancak yetiştirdikleri torunları bilir. Bugün bir su böreği Konya'da yapılır, her yerde yapılır
ama Konya’dakinin zevkini vermez ki.
Yufkadan falan uyduruk kaydırık su
böreği yaparlar Konya hanımı öyle değil ununu getirir, hamurunu yoğurur,
açar, bekletir. Döşer pişirir şimdi her
kadının yaptığı yemek yenmez, her
erkeğin diktiği elbise giyilmez, terzi de
olsa giyilmez. Yani o Konya bitti şimdi
attılar bizi apartmanlara, camlı köşklere. Ne bahçemiz var, ne bağımız var, ne
ağacımız var, ne hindimiz var, ne koyunumuz var, devletten süsleniyoruz,
bakkaldan besleniyoruz .
Peki Ahmet Ağabey Konya’ya
hangi sanatçılar gelirdi?
Nesrin Sipahi gelirdi Konya’ya,
Ziya Taşkent gelirdi. Ahmet
Gazi Ayhan gelirdi, Yıldız Ayhan gelirdi. Kayserili Kemal
Koldaş gelirdi. Bende bunları
dinlemeye giderdim. Zaten akıl
olmazsa hiçbir şey olmaz, akıl şart
Allah kimsenin aklını almasın tamam mı, akıl
şart, akıl olmazsa olmaz göz
bir şey ifade etmez.

Göz anca görür belki de gözüm olsaydı bu kadar sanatçı olmayacaktım, bu
da var. Zaten şimdi sanatçılar ne yapıyor da iki tıktık, bir fıkfık hoş geldin
deli Sıddık. Başka yaptıkları bir şey
yok. Türkü bizim öz malımız, türkü
bizim Türkiye’nin türküsü, tamam
mı? Ama şarkı öyle değil şarkıda Osmanlılar almışlar güzel sesli insanlıları eğitmişler, ama türkü nenemin,
halamın, teyzemin, ablamın. Bulaşık
yıkarken söyler, makine çekerken
söyler, süt makinesi çekerken söyler,
hem makine çaker, hem türkü söyler.
Konya’nın bir tek Çayırbağı, Dutlu bu
bildiğimiz suyu var o da çeşmelerde
olur kadınlar oraya toplanır kadınlar
oraya toplanır napan Ayış? Su doldurmaya geldim. Aman güğümü kor çeşmenin başına, su dolar, bunlar konuşur, su dolar hala konuşmaya devam.
Sonra biri fark eder der ki, kııız!... güğüm taşıp gider Allah canını almaya!...
İki Konya kadını oturmuşlar sabahleyin erkenden sığırı sağmışlar akşama
kadar konuşmuşlar tam 14 saat. Günler uzun ya kız sıddık ne dinlen iki
lafım daha vardı ama sığır geldi demiş iki lafı
daha varmış ama
sığır gelmiş, yani
gitmiş sabahleyin
akşam gelmiş.
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Müsiad’dan Ödül Gecesi

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD)
KONYA ŞUBESİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, 1993
YILINDAN BU YANA 20. YILINI
DOLDURAN ÜYELERE PLAKET
VERİLİRKEN, İSO İLK 1000’E
GİREN KONYALI 26 FİRMADAN
KONYA MÜSİAD ÜYESİ OLAN
17 FİRMA ÖDÜLLENDİRİLDİ.
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MÜSİAD Konya Şubesi’ndeki programa,
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak,
MÜSİAD’ın eski genel başkanı Ömer Cihat
Vardan, Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı M. Uğur
Kaleli, İttifak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı M.Ali Korkmaz, Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şan, MÜSİAD Şube Başkanlığı yapan
Ziya Özboyacı ve 22-23.Dönem Konya Ak
Parti Milletvekili Hasan Angı, üyeler ve
iş adamları katıldı. Ödül törenine partilerinin Kızılcahamam Toplantısında olan
Konya Ak Parti Milletvekilleri, 4 Kasım’da
10. Olağan Kongresini yapacak olan Konya MHP Milletvekilleri ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart katılmadılar.

RESİMLERLE YİRMİ YIL
DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI
Törende konuşan MÜSİAD Konya Şube
Başkanı Aslan Korkmaz, derneğe üye
olduğu yıldan bugünlere kolay gelinmediğini söyleyerek, “Aslında 20. yıldan
amaç sizleri 20 yıl öncesine götürmekti.
O günlerden bugünlere kolay gelinmedi.
Şunu biliyorum ben 2000 yılı üyesiyim, o
günler ve ondan önceki günler zor dönemlerdi. MÜSİAD faaliyeti olduğu zaman işimizden ve eşimizden önce MÜSİAD’ın faaliyetlerini ön plana alıyorduk. Bugün de
aynı heyecanla devam ettirmenin sevinci
ve mutluluğu içindeyiz. Bugünlere Cenabı
Allah bizleri ulaştırdığı için şükürler olsun.
ISO 1000’e giren MÜSİAD üyelerine ödül
programımızın üçüncüsünü yapıyoruz.
Ben bütün firmalarımızı tebrik ediyorum”
dedi. Aslan Korkmaz’ın konuşmasından
sonra MÜSİAD Konya Şubesinin 20 yıllık çalışmaları, MÜSİAD Konya Şubesi
Başkanlığını yürüten Hüseyin Üzülmez,
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Hasan Angı, Ziya Özboyacı, Selçuk Öztürk ve Aslan Korkmaz dönemleri resimlerle MÜSİAD adı altında salondaki
davetlilere izlettirildi. Resimlerle 20 yıl
geriye gidilirken salonda duygusal anlar yaşandı. 20. yıl etkinliği için davet
edilen MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise konuşmasında, 20 yılda Konya
MÜSİAD Şubesi’nin geldiği noktanın
önemine değindi. Olpak, “MÜSİAD
camiası olarak bugün çok gururlandığımız ve iftihar ettiğimiz bir tabloyu
hep birlikte yaşıyoruz. MÜSİAD olarak
kurulduğumuzdan bu yana sahip olduğumuz değerlerden ve ilkelerimizden
ödün vermeden büyük bir gönül birlikteliği olarak bu ülke için faydalı işler
yapmaya çalıştık ve bundan sonra da
gücümüz yettiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bugün gelinen noktada
gerçekten etkinliğini artırmış bir Konya
MÜSİAD şubesi hem Konya’daki en etkin sivil toplum kuruluşlarından birisi
olma özelliğini taşırken, kendi şubelerimiz arasından da bakıldığında gerçekten sizlere teşekkür etmek isterim ki en
faal şubelerimizden birisinde şu anda
bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
‘MÜSİAD FUARI
GURUR TABLOSUYDU’
MÜSİAD’ın bugün itibariyle dünyanın 47 ülkesinde 123 noktada faaliyet
gösterdiğini anlatan Olpak, “Yeni çalışma dönemimizde bir küçük ilave daha
yapmaya çalıştık. Dünya’da 5 ayrı yerde ofisler açmaya niyetliyiz demiştik.
Hamdolsun Eylül ayı içerisinde bunun
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ilkini gerçekleştirdik. Washington’daki
MÜSİAD temsilcisi arkadaşımız, kendi
personelimiz faaliyetine başladı. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde
Brüksel ve Cidde ofislerimizi de faaliyete geçirmek istiyoruz. Üçüncü aşamada
da Afrika ve Pekin’deki ofisleri de hayata geçirmek istiyoruz. Yaklaşık 15 gün
önce gerçekleştirdiğimiz Uluslararası
MÜSİAD Fuarında yaklaşık 92 ülkeden
5 bin 150 yabancı iş adamını ağırladık.
Gerçekten bir gurur tablosuydu. Dünyanın neredeyse her 2 ülkesinden birisinden iş adamları bizim oradaki organizasyonumuz içerisindeydi. Bakıldığı
zaman hem fuarımızın kalitesi hem de
iş adamlarımızın teveccühü bu 22 yıllık
süreci nasıl yaşadığımızı ve geldiğiniz
noktayı da bize net bir şekilde göstermiş
oldu. Bu güzel şubeyi kuranlardan başlayarak bugüne kadar gelmesinde emek
sarf eden ve bugün bu emeği de devam
ettiren bugünkü şube başkanımız Sa-

yın Arslan Korkmaz ve yönetim kurulu
üyeleri olmak üzere bu organizasyonun
oluşmasında ve bizlerin bir araya gelmesinde emek sarf eden herkese ayrı
ayrı teşekkür ediyor MÜSİAD’la ve şubelerimizle nice 20’li yaşlar hayırlar, bereketle ve sıhhatler içerisinde ulaşmayı
diliyorum" şeklinde konuştu.
‘KONYA ADETA MÜSİAD’LA
BÜYÜDÜ GELİŞTİ’
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’tan
sonra söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “MÜSİAD’ın genel Merkezinin
İstanbul’da kurulmasından 2.5 yıl sonra Konya Şubesi oluşturuldu. MÜSİAD
Konya’da ekonomide ve iş hayatında
önemli bir rol üstlendi. Her zaman
Konya iş hayatının lokomotifi olarak
MÜSİAD önemli bir fonksiyon icra etti.
Konya adeta MÜSİAD’la büyüdü, gelişti.
20 yıllık süreçte Konya iş hayatına çok
önemli katkıları oldu.” dedi. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan da, Türkiye gibi
bin yıllık Anadolu tarihi olan bir ülkede
bir iş adamları kurumunun 20, 30, 50
yıllık tarihleri olmasının çok düşündürücü bulunması gerektiğini belirterek,
“Neden acaba biz bu ülkede ekonominin
değerini bu kadar geç fark ettik? Niçin
biz Anadolu insanları üzerimizdeki sorumluluğu bu kadar geç fark ettik diye
bunun muhasebesini yapmamız lazım
ama bu muhasebeden devşireceğimiz
neticenin de geleceğe ışık tutması lazım”
dedi. Konuşmaların ardından 20. yılını
dolduran üyelere ve İSO ilk 1000’deki
firmalara ödülleri verildi.
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Farklı Beklentilere Farklı Çözümler

Katılım Bankası
KONU:

AYŞE OKUTAN
AYŞE OKUTAN
FOTOĞRAF:

BANK ASYA KONYA BÖLGE MÜDÜRÜ EMRE TÜRKER İLE FAİZSİZ
BANKACILIK'IN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMİ ÜZERİNE
KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

Emre Bey merhaba…
Sizi tanıyabilir miyiz?
Merhabalar. 1975 Kayseri doğumluyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldum.
Çeşitli özel bankaların Teftiş Kurulu,
Şube Pazarlama Birimleri ve Bölge
Pazarlama Müdürlükleri'nde çalıştıktan sonra yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir Bank Asya Konya Bölge Müdürü
olarak görev yapmaktayım. Hani bir
söz vardır; ‘’Bir yerde çalışan isen

şayet, oradaki en iyi çalışan ol’’. Bu
felsefeden hareketle, her ne iş yapıyorsak yapalım, yaptığımız işi şevkle
yapmanın ve o işin hakkını vererek
yapmanın gerekliliğine inanırım. Bu
nedenle mesleğimi de o şevkle yapmaya gayret ediyorum. Yaptığım iş
yoğun ve seyahati bol bir iş. Okumak
küçüklükten beri tutkum olduğu
için, seyahatlerimde muhakkak yanıma bir kitap alıyorum. Edebiyat ve
tarih ilgi alanım, hatta tez döneminde
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olup yoğunluktan bir türlü tamamlayamadığım ancak en kısa zamanda tamamlama azminde olduğum
bir Tarih Yüksek Lisans öğrenimim
mevcut. Çoğunlukla edebiyat ve tarih türünde okumayı tercih etsem
de tek türden beslenmemek adına
ilave mesleki, felsefi, siyasi kitapları
da okumaya gayret ediyorum. Eşim
İngilizce Öğretmeni ve 3,5 yaşında bir
oğlumuz var. Boş vakitlerimi ailemle
geçirmeye dikkat ediyorum.
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Faizsiz bankacılığı, prensip olarak kabul eden bankanızın temel
amacı nedir?
Bank Asya’nın temel amacı, çağdaş bankacılık hizmetlerini faizsiz bankacılık
ilkeleri çerçevesinde geliştirip, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini "farklı
beklentilere farklı çözümler" yaklaşımıyla karşılayarak, paydaşlarına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktır.
Faizsiz Bankacılığın Dünya’da ve
Türkiye’de önemi nedir?
Katılım Bankacılığı ilkeleriyle çalışmaktayız. Dolayısıyla reel kesimin reel işlerini finanse etmekteyiz. Geçen senenin
sonlarında Maliye Bakanımız Mehmet
Şimşek, ‘’Dünya katılım bankacılığı
ilkeleriyle çalışsaydı krizler olmazdı’’
şeklinde bir beyanat vermişti. Aslında
sayın bakanımızın dikkat çektiği husus,
katılım bankalarının spekülatif ortamlara, spekülatif işlere kaynak aktarmadığı,
müşterileriyle riski ve geliri paylaşacak
bir ortaklık kurduğu gerçeğine işaret etmekti bence. Bank Asya olarak finansal
süpermarket anlayışı içerisinde raflarımıza katılım bankacılığı ilkeleri çerçevesinde geliştirdiğimiz ürünleri koyup, bu
ürünlerin tüm müşterilerimize ulaştırılması gayretindeyiz. Bu ürünler insanımızın hassasiyetlerine hitap ettiği kadar
ihtiyaçlarını da karşılar niteliktedir. Gelecek yıllarda dünyada ve Türkiye’de katılım bankacılığı ilkelerinin ve enstrümanlarının daha çok tartışılıp daha çok insan
tarafından kullanılacağına inanıyorum.
BankAsya Konya’da ne zamandan
beri hizmet veriyor? Konya’da kaç
şubeniz var? Şubeleşme çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
İlk şubemiz Konya Şubesi’ni 1997 yılında açtık. O tarihten bu güne kadar şubeleşerek merkezde Konya, Mevlana,

Büsan, Karatay Sanayi, Zafer Meydanı
olmak üzere 5, Konya Ereğli ve Akşehir ilçe şubelerimizle birlikte il sınırları içerisinde toplam 7 şubeyle değerli
Konyalı hemşehrilerimize hizmet verme gayretindeyiz. Konya çok dinamik
bir şehir ve insanı da çok çalışkan. İşadamlarımız katılım bankacılığını bilen,
hizmet kalitesi ve hızını sağladığınız
takdirde sizi tercih eden bir yapıda.
Bize gösterilen teveccüh böyle devam
ettiği müddetçe Konya’da yeni şubeler
açmayı düşünebiliriz.
Konya’daki vatandaşlarımızın
sizleri seçme sebepleri nelerdir?
Müşterilerimizin çoğu, bir hizmeti alırken öncelikle hız, alınan hizmetin kalitesi ve maliyetlere bakmaktadır. Kredi
ve kaynak politikaları bankalar arasında dönem dönem değişmektedir. Yani
bir banka sürekli ucuz kredi verir diğeri sürekli pahalı krediler verir gibi
bir algı, sektörümüz açısından doğru
tanımlamalar değildir bana göre. Zira
bankaların kaynak durumu, piyasanın geleceğine yönelik beklentileri,
son ekonomik ve siyasi gelişmeler gibi
daha ilave edebileceğimiz birçok parametreye bağlı olarak kredi ve mevduat
fiyatlamaları dönemsellik arz edebilir.
Müşteri için esas belirleyici unsur ise
maliyetin yanında kalite ve hız olmaktadır. Bana göre özellikle kobi ve
bireysel segmentte müşteri taleplerini cevaplama hızımız ve verdiğimiz hizmetin kalitesi, müşterilerin bizi tercih nedenlerinin
başında gelmektedir.

Okurlarımız, son zamanlarda bankaların açmış olduğu altın hesaplarından çok memnun. Bankalar
bir nevi vatandaşlara sarraflık
hizmeti veriyor. Bank Asya'da altın
hesabı açıyor mu?
Yıllardır en güvenli liman olarak bilinen
altın, halkımızın da en sevdiği yatırım
araçlarından birisi. Bizler şubelerimizdeki altın günlerinde, müşterilerimizin
düğün takıları, çeyrek, yarımlık altın,
küpe, kolye vs. gibi altınları alıp, o günkü değerinden grama çeviriyor ve hesaba gram olarak işlenmesini sağlıyoruz.
Daha sonra müşterilerimiz dilerse istediği miktarda gr altını bu hesaplarından
bozdurup istedikleri gr miktarında da
altını internetten de satın alarak hesaplarına ilave yapabilirler. Halkımızın ve
özellikle Konya halkımızın bu ürüne
yoğun ilgisi olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle de tüm Konyalı müşterilerimizi altın günlerinde şubelerimize
davet etmek isterim.

Sizleri, diğer Finans Kurumlarından ayıran farkınız nedir?
Kısaca yenilikçiliğimiz ve
vizyonumuz diyebilirim. İştirakimiz olan sektörün ilk
ve tek faizsiz emeklilik şirketi olan Asya Emeklilik’in
ülkemize kazandırılması,
yurtdışı şubeleşme çabalarımız bu duruma çarpıcı
örneklerdir. Ayrıca her kademede dinamik, genç ve başarı odaklı bir ekibin varlığı,
bence en önemli farkımız.
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Bireysel emeklilik sisteminizden
bahseder misiniz?
Yukarıda bir soruda bir miktar değinmiş olduğum üzere iştirakimiz olan
Asya Emeklilik A.Ş., sektörün ilk ve
tek faizsiz bireysel emeklilik şirketidir.
Asya Emeklilik olarak “farklı emeklilik beklentilerine farklı çözümler”
sunuyoruz. Emeklilik planlarımızın
tamamı, getirisi faiz olmayan fonlara
bağlı yatırım araçlarından oluşuyor.
İşte bu anlamda Türkiye’nin ilk ve tek
emeklilik şirketi olarak Asya Emeklilik
A.Ş., sistemde farklı bir kulvar açıyor.
Asya Emeklilik, "getirisi faiz olmayan"
enstrümanlara yatırım yaparak, bu konuya duyarlı müşterilerinin tasarruflarını sektöre katılmasına imkan tanıyor. Bu sayede hem Bireysel Emeklilik
Sistemi içinde yatırım enstrümanları
açısından çeşitlilik ve derinlik elde
edilirken, hem de sektörde emekliliğini planlayan tüm vatandaşlara fırsat
eşitliği imkanı tanımış oluyor.
Bu güzel ve özel ürünü tüm şubelerimizde müşteri temsilcilerimiz vasıtasıyla müşterilerimize ulaştırıyoruz.
Ürün çıkar çıkmaz diğer illerimizde olduğu gibi Konya’da da çok ciddi talep
olduğunu söyleyebilirim. Bölge olarak
son 1,5 aylık başarılı satış rakamlarımıza baktığımızda, sektörde bu alanda
ne denli açık olduğu ve Konyalılar’ın
BES ürünümüzü ne denli sevdiğini bir
kere daha iyi anlayabiliyorum.
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Konya’da yaşamak sizin için ne ifade etmektedir, Konya hakkındaki
düşüncelerinizden kısaca bahseder misiniz?
İş sebebiyle ilk kez 2009 yılı sonlarından itibaren ziyaret etme fırsatı bulduğum Konya’nın hem mesleki hem de
kişisel anlamda bende çok özel bir yeri
bulunmaktadır. Önceleri sık sık ziyaret
ettiğim şehir, yaklaşık bir yılı aşkın süredir de ikamet ettiğim şehir olmuştur.
Her şeyden önce irili ufaklı birçok
Kobi firmasının bulunduğu Konya,
çalışkan ve alanlarında başarılı esnaf, sanayici ve ticaret adamlarını
da bağrında barındırmaktadır. Orta
Anadolumuz’un en önemli şehirlerinden olan Konya bir taraftan tarım
yönünden zenginliğin ve bereketin

kaynağı olmuş, bir yandan da imalat
sanayisinin gelişmişliğiyle Türkiye
ve dünyaya çok çeşitli ürünler üreten
örnek bir kent olmayı başarabilmiştir.
Konya şehri, ortak sevdamız Türkiyemiz için de bana göre çok başarılı bir iş
modeli oluşturmaktadır.
Konya’nın bu kadar ön plana çıkmasının temelinde, her yerde olduğu gibi
insan unsurunu yani çalışkan, disiplinli ve dürüst Konya insanın varlığını
unutmamak lazım. Kısacası bu kadar
dinamik bir şehir, size de mesleki anlamda dinamizm ve şevk katmaktadır.
Konya’yı benim için özel kılan bir
yönü de; manevi anlamda da dünyanın çekim merkezi konumunda
olmasıdır. Zira dünyanın tanıdığı
Hazreti Mevlana, asırlar ötesinden
dünyanın dört bir yanındaki insanı
nasıl kendisine cezbediyorsa, sizin de
Konya’da yaşayan birisi olarak bu manevi atmosferden nasibinizi almamanız mümkün değil. O nedenle şu an
Konya’da yaşamaktan dolayı kendimi
hem mesleki hem de kişisel açıdan
şanslı hissetmekteyim.
Son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
Konya’nın ve Konya insanının bende
çok özel bir yeri var. Bizlere gönüllerini açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Hz. Mevlana’nın neşet ettiği bu
güzel ilimizin güzel insanlarına muhabbetle kalmalarını diliyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

www.vizyonkonya.com

İNŞAAT DEKORASYON
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TİYATRO YÖNETMENLİĞİNDEN, OYUNCULUĞA,
SESLENDİRME SANATÇILIĞINDAN, RESİM'E...

TAM ANLAMIYLA BİR PROFESYONEL;

Ege Aydan
“BENİM AİLEMDEN
ÖĞRENDİĞİM, EĞER SAHNEYE
ÇIKACAKSAN YAPILANLARIN EN İYİSİNİ
YAPMAK MECBURİ OLDUĞUNDAN
BULUNDUĞUM NOKTANIN HAKKINI HER
ZAMAN VERMEM GEREKTİĞİDİR..
BUNUN İÇİN DÜNYANIN NERESİNDE
OLDUĞUMUZU İYİ BİLMEK VE TOPLUMA
O NOKTANIN VARLIĞINI DOĞRU
GÖSTERMEK GEREKİR.”

Carole Greep'in yazdığı,
Ege Aydan'ın yönettiği “Biz Size
Hayranız” adlı oyun için bir müddet
Konya'da bulunan usta oyuncu
Ege Aydan ile keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.
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KONU:

AYŞE OKUTAN
VOLKAN ÇAKIR

FOTOĞRAF:

Sizi daha önce “Kaynanalar”, “İstanbul Kanatlarımın Altında”, “Asmalı
Konak” ve “Behzat Ç.” gibi ünlü dizilerde tanıdık. Peki, Dr. Zeynep dersem ne dersiniz?
Doktor Zeynep 1986'da TRT'de oynayan ve
benim ünlenmeme sebep olan Yarın Artık
Bu Gündür adlı dizinin baş kadın karakteri..
Yönetmenliğini Hüseyin Karakaş'ın yaptığı
ve senaryosu Atilla İlhan'a ait bu dizi 13 bölüm olarak çekilmiş çok beğenilmişti.
Kaynanalar dizisinde, Tijen karakteriyle gönüllerde yer edinen ünlü
operacı Sevda Aydan'ın oğlu olmak
oldukça keyifli olsa gerek… Sanatla iç içe bir ortamda büyümeniz bu
mesleği en iyi şekilde ortaya koymanızı gerektirmiştir. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Annem yani Sevda Aydan Rusya'da türk
operasını tanıtmış ilk sopranodur. Ailemin sanatla uğraşıyor olmasının benim
üzerimdeki etkiside büyüktür. Sanatla iştigal eden bir ailede büyümenin
avantajları olduğu kadar zor taraflarıda
vardır. Sahneye çıkmanın, orda başarılı
olmanın, güne yayılan bir ön hazırlığı
vardır. Bir sanatçı sahneye nasıl hazırlanır ve o sanatçı, bir aileye sahipse, bunun ailesi üzerindeki etkisi nelerdir pek
bilinmez tabi. Uzaktan bakınca aman
ne hoş ne keyifli gibi görünürse de aile
bireylerinin birbirlerine gösterdiği özen
normal ailelere göre farklıdır. Küçükken
annemin öğle uykularını hatırlıyorum.
Temsil öncesi uyur sesini dinlendirirdi
ve biz evde sessiz durur asla annemi
uyandırmamaya özen gösterirdik.

KIRMIZI KOLTUK
Bu hatırladığım en küçük örnekten biridir. Tabi küçük yaşta dünyaca ünlü opera yada bale eserlerini seyretme şansını
yakalamak, sahne tozunu görmek ve
sahne kokusu ile büyümek tarifsiz heyecanlar katmıştır bana. Benim ailemdem
öğrendiğim, eğer sahneye çıkacaksan
yapılanların en iyisini yapmak mecburi olduğundan bulunduğum noktanın
hakkını her zaman vermem gerektiğidir.
Bunun için dünyanın neresinde olduğumuzu iyi bilmek ve topluma o noktanın varlığını doğru göstermek gerekir.
Biz evrensel olanı, akla karayı, varılması
gereken noktayı gösteririz. Bizler öğretmen değiliz. Bizim gösterdiklerimizi
algılama eğitimle olur. Tiyatro doğruları
gösterir. İlgi alaka ve algılama toplumun eğitim düzeyi ile ilgilidir.

“BİZ EVRENSEL OLANI,
AKLA KARAYI, VARILMASI
GEREKEN NOKTAYI
GÖSTERİRİZ. BİZLER
ÖĞRETMEN DEĞİLİZ. BİZİM
GÖSTERDİKLERİMİZİ ALGILAMA
EĞİTİMLE OLUR. TİYATRO
DOĞRULARI GÖSTERİR.
İLGİ ALAKA VE ALGILAMA
TOPLUMUN EĞİTİM
DÜZEYİ İLE İLGİLİDİR.”

Son zamanlarda çok sayıda yerli
diziler yapılıyor. Dizilerin
kadrolarında tiyatrocular başı
çekiyor. Siz bu konuda neler
düşünüyorsunuz?
Yıllar önce diplomalı arkadaşlarıma her önünüze
geleni seslendirmeyin
derdim dublaj stüdyolarında. Yakın bir
gelecekte dizilerde
eğitimli oyuncuların oynayacağını
sektörün çok gelişeceğinden bahsederdim. 10 yıl
içinde bu söylediklerimi yaşadık.
Ben bu konuda
çokta tutucu değilimdir aslında. İlla
diplomalı sanatçılar
oynasın iddiasında
da değilimdir. Doğru
bir projede yetenekli
insanlarında kullanılabileceğini düşünüyorum.
Yeterki o insanlar eğitim
almış olsunlar. Yani bir tiyatro
okulu mezunu olmasalar da
olur, ama bu dediğim sadece tv
dizileri için geçerli... Tiyatro ya da
sinemayı kastetmiyorum.
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Devlet tiyatroları ile Türkiye’nin
hemen her yerinde oyuncu ve yönetmen olarak bulundunuz. Konya’daki tiyatro seyircisi hakkında
neler söyleyeceksiniz?
Ben Konya'ya ilk defa 1979'da gelmiştim sanırım. Daha sonra defalarca
Konya'ya turne yaptım. 1999 senesinde ise Konya'da Rumuz Gonca Gülü
sahneye koydum, gişede kuyruk oluşturma ve sezon boyu kapalı gişe oynama mutluluğu yaşadım. Geçen seneler
içinde tiyatroya giderek artan bir ilgi
gördüm. Diyebilirim ki Konya seyircisi
tiyatrosunu seviyor ve sahip çıkıyor.
Yönetmenlik mi oyunculuk mu?
İkiside beni oluşturan yönlerim hiçbir
zaman kıyaslamadım. Bu bir iş değil
benim için, sadece yaşam şekli...
Tiyatro yeteneği, küçük yaştaki
taklit yeteneğiyle ölçülebilir mi?
Taklit yapabilen hayatı karikatürize
edebilen kişidir, uç noktaları görüp onları sergiliyebilmek zeka işidir. Böyle
insanlar politikacıda sporcuda sanatçıda olabilme yetisine sahiptirler. Doğru
yönlendirilip eğitim almaları durumunda arzu ettikleri noktaya ulaşırlar.
TV dizileri, tiyatroya göre çok
daha fazla izleniyor. Sizce neden?
Seyirciyi tiyatroya yönlendirmek
için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
Bu sadece ülkenin eğitim politikalarıyla ilgilidir. Toplumu nasıl eğiticeğinize ne kadar şeffaf olacağınıza bağlıdır. Ülkemizde hala kız ve erkeğin ayrı
okutulduğu yerler var. En basitinden
anlatıyorum, kızı erkeği ayırarak toplum bilinci oluşturamazsınız, önemli
olan onları bir arada eğiterek doğruyu
yanlışı gösterebilmektir. Çağdaş eğitim bunu gerektirir. Çağdaş eğitimden
uzak kalmış bir toplumun sanata ne
kadar ilgi duyacağından şüpheliyim.
Dünyanın en iyi eserleri bile sergileseniz ilgi görmeyebilir. Tiyatro tek
başına toplumu eğitemez. Tiyatro
toplumun okulu değildir. Bir toplum
ne kadar üretimden kaçar ne kadar
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kolayı tercih ediyorsa o toplum o kadar televizyonla uyuşuyor demektir.
Uyuşmaya meyilli bir toplumun ise
eğitim düzeyinden demin bahsettim.
Oyunculuğunuz dışında resim
sanatı ile de ilgileniyorsunuz. Bilmediğimiz hangi sanat dalları ile
uğraştınız. Bu yönünüzden biraz
bahseder misiniz?
Resim sanatı kendimi bildim bileli
onsuz olamayacağım bir dal..Bu güne
kadar 30 kişisel sergi açmış biri olarak derim ki bireysel bir sanat dalıyla
uğraşarak tüm kötü elektriğimden
kurtulmuşumdur. Yıllarca her türlü
malzeme ile çalışmış sonunda suluboyada karar kılmışımdır. Sulu boya ile

doğadaki ışığı kağıt üzerinde yansıtmaya çalışmaktayım.
Son olarak, Ankara Devlet Tiyatrosu ile birlikte, Kasım ayında
sahneye koyacağınız “Biz Size
Hayranız” adlı oyun hakkında neler söylemek istersiniz?
Deminde dediğim gibi tiyatro göstermektir. Bu sezon sahneleyecemiz "Biz
Size Hayranız" adlı eser için pek konuşmayı tercih etmiyorum.. Ama bir
fransız komedisi olduğununu, gizlediğimiz duyguların bizi insanlıktan ne
kadar uzaklaştırdığını, insanın insanı
bu şekilde sömürmesinin acınacak
komik taraflarını sergileyeceğimizi
söylemekle yetineceğim.
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MULTİCAMCOPTER, SAHİP OLDUĞU
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE GELENEKSEL
HAVADAN FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM
HİZMETLERİNİN HANTALLIĞI VE AŞIRI
YÜKSEK MALİYETLİ YAPISINA SON VERİYOR.
Multicamcopter radyo
kontrollü multikopter ve helikopter ile alçak ve orta irtifadan yüksek çözünürlüklü
fotograflar, full hd kalitesinde videolar çekmektedir.
Sistemimiz biri pilot, diğeri
kameraman olmak üzere iki
kişi tarafından yönlendirilir.
Pilot, o günkü çekim için
kararlaştırılmış hava aracını
istenilen güzergahta uçurur.
Kameraman havdaki kamera
sistemini önündeki yer istasyonundan eşzamanlı olarak görerek en iyi görselin
devamlılığını sağlamak için
kamera açısını kontrol eder.
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Multicamcopter çok dar
alanlarda manevra yapılabilmesi, çalışma ve ulaşım
şartlarının esnekliğiyle size
büyük kolaylık sunuyor.
Multicamcopter çok dar alanlarda manevra yapılabilmesi, insan hayatını tehlikeye sokmayacak şekilde uçabilmesi,
elektrikli olması sebebiyle hem çevre dostu hem de sessis olması, hakiki hava aracı ile yapılacak çekim maliyetinden
daha ekonomik olması, çalışma ve ulaşım şartlarının esnekliğiyle size büyük kolaylık sunuyor. Daha önce hiç görüntülenmemiş açılardan ilgili alanın video veya fotoğraf kaydını gerçekleştirir. Günümüzde reklam ve tanıtım filmlerinin
vazgeçilmez bir parçası olma yolunda ilerliyoruz.

AVANTAJLARI

Yüksek teknolojili özellikleri ile güvenli uçuşlar
yapar. Daha büyük ve
maliyetli uçuş araçlarına göre ekonomik ve
detaylı görüntü alımına
imkân verir. Kullandığı
profesyonel ekipmanlar
ile kaliteli işler üretir. GPS
sistemi ile uçuş yapar,
istenilen yükseklikte ve
koordinatta sabit kalabilir.
Daha önce hiç görüntülenmemiş açılardan ilgili
alanın video veya fotoğraf
kaydını gerçekleştirir.
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KULLANIM ALANLARI VE HİZMETLERİMİZ

Film, dizi, tanıtım filmi çekimleri. Emlak, arazi yönetimi.
360 derece panoramik çekimler. Belde, ilçe, il tanıtımları. Belediye çalışmaları, yeşil alan, park ve bahçe görüntülemesi.
Baraj ve sulama alanları görüntülemesi. İtfaiye ve polis departmanları için özel hizmetler. Yani aklınıza gelebilecek her
türlü görüntüle ihtiyaçlarında en etkili çözüm

PRODÜKSİYON: Multicamcopter, sahip olduğu İHA (İnsansız Hava Araçları) ile otomatik geleneksel havadan fotoğraf ve video

çekim hizmetlerinin yanında koordinat bazlı uçuş, belirli bir noktada sabit olarak yükselme, önceden belirlenen noktaları takip
etme gibi hizmetleri de vermektedir. Multicamcopter, prodüksiyon ve post-prodüksiyon hizmetleri de vermektedir. 3D (3 boyutlu
modelleme), görsel efekt, tanıtım filmi ve reklam filmi prodüksiyonlarını da imza atmaktayız. Bölgesel veya ulusal bazda naklen
yayın ve çok kameralı SD/HD kayıt desteğide verilmektedir. Daha detaylı bilgi için www.multicamcopter.com a bakabilirsiniz.
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AYŞE OKUTAN
S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
FOTOĞRAF:
KONU:

Sayın Valimiz
Aydın Nezih
Doğan'ın eşi
Eğitimci Hatice Doğan
ile Valilik konutunda
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.
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Bir anne, bir öğretmen ve bir Vali eşi
olmak oldukça zor olsa gerek… Bütün
bu roller bir arada nasıl yürüyor?
Benim şansım, çocuklarımın artık büyümüş
olması ve Ankara'da emin ellerde olması.
Eğer Ankara’da bir evde yaşasalardı, her an
onların yanına gidip yemekleriyle diğer bütün işleriyle ilgilenmek zorunda kalacaktım.
Ama çocuklarımın babaanne ve dede ile
birlikte her yönden iyi bakılmaları bizi rahatlatıyor. Onun için bende devleti temsilen
bulunduğumuz bir ilde Vali eşi olarak üzerime düşen sorumlulukları mümkün olduğu derecede yerine getirmeye çalışıyorum.
Mutlaka hayatınızda, daha çok zamanınızı
alan, daha çok ağırlık verdiğiniz bir yönünüz
vardır. Çocuklarınızın size ihtiyaç duyduğu
dönemde annelik rolüne daha yoğun yönelirsiniz. Ama şu anda çocuklarımın benimle
olmaması sebebiyle ve ayrıca Vali eşi olmanın bana yüklediğine inandığım sorumluluklarımı, mümkün olduğu kadar yerine
getirme yolunda çaba sarf ediyorum.
Herkesin bir evlilik hikâyesi vardır.
Vali Beyle nasıl tanıştınız?
Vali Bey ile biz apartman komşularıydık. Aynı
mahallede büyüdük. Yan yana iki apartmanda oturduk. Vali Bey benim ağabeyimin arkadaşıdır. O sebeple zaten ailelerde tanışıyorlardı. Evliliğimiz bu yolla gerçekleşti.
Daha önce de bahsettiğiniz üzere çocuklarınızı büyüttükten sonra öğretmenliğe başladınız. Bu konuda duygularınızı almak istiyorum?
Şimdi kimileri vardır, seçtiği meslekle ilgili
eğitimini almaya başlamadan önce yapacağı
o mesleğin hayali ve sevgisini yüreğinde yaşar. Kimisi vardır puanı yettiği için o bölümü
okumak zorunda kalmıştır. Öğretmenlik
mesleğini icra etmek hep benim beklediğim
bir olaydı. Aslında bütün mesele o mesleği
ne kadar hak ettiğiniz ne kadar emek verdiğinizle ilgilidir. Bana göre öğretmen olmanın birinci koşulu çocukları çok sevmek,
daha doğrusu insanları çok sevmekten geçiyor. Bana göre öğrenmenin %50’si sevmekten ve istemekten geçiyor. Ben çocuğa onu
sevdiğimi, benim için bir değer arz ettiğini,
önemli biri olduğunu ve benimde onlara
bir şey öğretmek için burada bulunduğumu hissettirmezsem o çocuğun benden
bir şey öğrenebileceğini düşünmüyorum.

RÖPORTAJ
Onun için öğretmenlik mesleğini yapacak
olan kişi mutlaka mesleğini çok sevecek
ama özellikle insanları çok sevecek… Bende
gerçekten öğretmenliği çok severek yapıyorum. Adeta yorgunluğumu ve sıkıntımı
sınıfta atıyorum. Malum ildeki sosyal sorumluluklarımın dersleri aksatmaması için
gerektiğinde ders değişimi yapabilmek için
birinci basamak dediğimiz geçen senelerde
5’e kadar olan 4. ve 5. sınıflara giriyordum.
Bu senede 4. sınıflara giriyordum. Ayrıca
değişen yönetmelikte özel alt sınıflara Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin
gireceği belirtilmiş. Bende okulumda zihinsel engelli yavrularımız için açılmış olan iki
özel alt sınıfa derse giriyorum. Özellikle onların dersine girmeyi tercih ettim. Çocuklar
henüz çok saflar. Rol yapmayı bilmiyorlar.
İşte o samimi ortam sizi rahatlatıyor. Çünkü
o çocuklara bir şey vereceğinize olan inancınız onların bir şey öğrendiklerinde hissettikleri o mutluluk sizi de mutlu ediyor. Onun
için ben öğretmenlik mesleğinden çok haz
duyuyorum. Severek yapıyorum. Öğretmenlik mesleği bana göre kişinin yaşından
ziyade ruhunda kendini nasıl hissettiğidir.
Eğer çocukların o enerjisine yetemediğiniz
düşünüyorsanız ve onların isteklerine doğru cevaplar veremediğinizi hissediyorsanız
yapılmaması gereken bir meslektir. Çünkü
o çocuklar size emanet ediliyor. Sizinde göreviniz onları geleceğe daha verimli, daha
bilgili ülkenin sorunlarını çözebilecek, yeni
bilgiler üretebilecek bireyler olarak yetiştirmektir. Değişen eğitim sistemiyle biz öğretmenler de, kendimizi yenileyebilirsek,
değiştirebilirsek ve çocukların yeni şartlara
uymasında onlara daha güzel yol gösterebilirsek işte o zaman hem biz mesleğimizi
gerçek anlamda icra etmiş oluruz hem de
çocuklarımız bizden öğrenmesi gereken
fazlasıyla öğrenmiş olur.
Vali eşi olmanın beraberinde getirdiği bir takım sorumluluklar var.
Basından takip ettiğim kadarıyla bu
sorumlulukları çok iyi bir biçimde yürütüyorsunuz. Bu konuyu biraz daha
açabilir misiniz?
Biz Vali eşleri olarak devletin himayesinde
ve korumasında olan kişilerle daha yakın
olmaya bu kişilerin sorunlarına çözüm üretecek bazı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz.
Bende bir öğretmen olarak bana daha yakın

Biz Vali eşleri
olarak devletin
himayesinde ve
korumasında olan
kişilerle daha yakın
olmaya bu kişilerin
sorunlarına çözüm
üretecek bazı çalışmalar
yapmaya çalışıyoruz.
Bende bir öğretmen
olarak bana daha
yakın olan benim daha
verimli olabileceğim
alanlarla ilgilenmeyi
düşünüyorum.
Onun içinde “engelli
çocuklarımız” benim
yakın çalıştığım
alanlardan bir
tanesidir.
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En başta yapmamız gereken
olay, üniversitede okuyan
gençlere sosyal sorumluluk
derslerinin verilmesi gerektiğidir. Sosyal sorumluluk
dersleriyle, gönüllülüğü çok
daha erken yaşlarda hayatının bir parçası haline getirerek hem iç huzuru hem
de içinde yaşadığı topluma
olan sorumluluğunu yerine
getirmesi alışkanlığının kazanılmasına çalışılacaktır.

olan benim daha verimli olabileceğim
alanlarla ilgilenmeyi düşünüyorum.
Onun içinde “engelli çocuklarımız”
benim yakın çalıştığım alanlardan bir
tanesi. Tabi ki devlet koruması altında
olan çocuk yuvalarımızda ki çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için
yürütülen projelere destek vermek bu
projeleri yakından takip etmekte ayrıca
beni mutlu ediyor. Bunun yanında biz
biliyoruz ki okumak görmek demektir.
Okumayan bir insan bakar ama görmez.
Baktığını algılayamaz. Hayat onun için
hep başkalarına bağımlıdır. İşte bizde
Konya’da okuma-yazma bilmeyen insanlarımıza ulaşmak ve bunların tamamını okur-yazar haline getirebilmek
için Halk Eğitim işbirliği ile yürütülen
çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz.
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Mesleki sorumluluğunuzu sivil toplum çalışmaları içinde de sürdürüyorsunuz. Pek çok sosyal hizmet
kapsamında çalışmalarınız var.
Bunlardan okuyucularımıza bahseder misiniz?
Öncelikle şuanda kampanya süresi biten, ama bizim için ömür boyu devam
edecek olan “Eğitim Her Engeli Aşar”
projesi ilimizde hala devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın
değerli eşi Hayrunnisa Gül Hanımefendi, 3 yıllık bir süreçle engelli bireylerimizin eğitime katılımlarını hedeflemiş bu hedef çerçevesinde okuma
yazmadan mahrum olan engelli bireylerin en az %30 ‘una ulaşmayı hedeflemişti. Geçen sene yapılan son
kapanış toplantısında bu hedefin oldukça üzerinde bir sayıya ulaşıldığı
iletildi. Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü bu proje tamamlandı. Ama bizim
için bu proje engellilerin eğitim, çalışma şartları ve sosyal hayata katılım
konularında hedeflenen standartlara

ulaşılana kadar önemini koruyacaktır.
Biz de ilimizde daha iyi eğitim alabilmeleri için engelli çocuklarımızın öncelikle eksik olan okul ihtiyaçlarını çok
hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede biri Selçuklu'da
biri Karatay’da olmak üzere iki tane İş
Eğitim Okulu ve İlköğretim Okulu’nun
inşaatı geçen sene tamamlanıp bu
sene hizmete sunuldu. Geçen sene
eğitim ve öğretime başlatılan Kozağaç
Uygulama Okulu’na 8 derslik daha ilave etme çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca Beyşehir İlçemizde Akkanat ailesi de bu yavrularımıza hizmet edecek
bir okulun inşaatını üstlendiler. İşte bu
yavrularımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için ilimizde bu anlamda eğitim
sınıfları imkânları desteklenmeye çalışılıyor. İlimizde yürütülen projelerden
bir tanesi de “Emekliyiz Gönüllüyüz”
projesidir. Yine Cumhurbaşkanımızın
eşinin başlattığı bir proje olup önce
6 pilot ilde uygulanmıştır. Şimdi 21
ile çıkarıldı. Konya bu 6 pilot ilde en

RÖPORTAJ

www.vizyonkonya.com

Konya’da olmaktan dolayı çok
mutluyum. Mevlana şehrinde
çalışma imkânı verdiği için her
an Rabbime şükrediyorum. Hz.
Mevlana’nın o hoşgörüsünün
adeta Kubbe-i Hadra’dan bütün
Sema’ya, oradan da Konya’ya
inmiş olan bir hoşgörü diyarı olduğunu söylemek istiyorum.

çok öğretmenin çalıştığı şehir olmanın mutluluğunu yaşamıştır. Şimdi
Türkiye’de bu gönüllülük projesi 21 ile
dağıtıldı. Bu yüzyıl “Gönüllülük Yüzyılı” olarak seçildi. Dünyada insanların mecbur olmadıkları halde gönüllü
olarak çalışmaları hedefleniyor.
Yine ilimizde devam eden çalışmalardan bir diğeri de Sayın Başbakanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu “Ana
Kız Okula” projesidir. 5 yıl süren bu
projede hedef okumaz yazmaların
%70’ine ulaşmaktı. Hedefe ulaşılıp
proje tamamlanmasına rağmen bizim amacımız bu hedefi tüm okuma
yazmalara ulaşana kadar çalışmalara
devam etmektir. Bunun için bu noktada Halk-Eğitim Milli Eğitim işbirliği ile
çalışmalarımız devam ediyor.
Sizin için her yer “hizmet” edilebildiği oranda güzel ve geniş. Bu konuyu biraz açabilir miyiz Hatice
Hanım neler söyleyeceksiniz?
İnsanın olduğu her yer hizmete ait bir
yerdir. Herkes kendi mesleği ile orantılı olarak sahip olduğu bilgi ve imkânı
hizmete sunabilir. Bir doktor sahip olduğu sağlık bilgisini ihtiyaç duyan kişilere anlatarak gönüllü olarak hizmet
sunacağı gibi bir iş adamı o toplumdan
kazandığı parayı, yine o toplumun ihtiyaçları için hizmet olarak sunabilir.
Bende hizmette sınır olmadığını ve her
alanda herkesin mutlaka yapabileceği
bir şeyin olduğuna inanıyorum. Yeter
ki o gönüllülük anlayışına sahip olalım.

Bir taraftan öğretmenlik mesleğini
devam ettiriyorsunuz, bir taraftan
da Sayın Valimizin eşi olarak çok
yoğun geçen bir hayatın içindesiniz. Bize neler söylemek istersiniz?
Ben her şeyden önce Konya’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Mevlana
şehrinde çalışma imkânı verdiği için
her an Rabbime şükrediyorum. Hz.
Mevlana’nın o hoşgörüsünün adeta
Kubbe-i Hadra’dan bütün Sema’ya,
oradan da Konya’ya inmiş olan bir hoşgörü diyarı olduğunu söylemek istiyorum. Elbette ki şehirlerde bazı şeyler
eksik olacaktır. Bu eksiklikleri tamamlamak için birileri katkıda bulunacaktır.
Her şeyden önce eğer siz yaşadığınız
şehri severseniz ve orada yaşamaktan
mutluysanız o şehre de sahip olduğunuz bir takım şeyleri katmak istersiniz.
Vali eşi olmak elbette ki bizlere; gelen
misafirlerimize eşlik etmek, ilde yapılan bazı etkinliklere katılmak gibi bazı
sorumluluklar yüklüyor. Ama esas
olan bunlara hangi gözle baktığınızdır.
Bunları bir mecburiyet bir görev gibi
değerlendirirseniz bu size zor gelecektir. Tam tersine mutluluğu paylaşmak,
o programdan yeni şeyler öğrenmek
maksadıyla bakarsanız bu size zorluk
değil mutluluk katacaktır. İşte bende
burada Vali eşi olarak yaptığım birçok
şeyi severek ve isteyerek yaptığım için
bundan dolayı bir yorgunluk hissetmiyorum. Gittiğim toplantılarda, yeni bir
şey öğrenmek benim için hayata yeni
bir pencerenin açılması demektir. Bu
beni çok mutlu ediyor.

Vali Bey nasıl bir eş ve babadır?
Hayatta Allah’a en çok şükrettiğim
konulardan bir tanesi de Vali Bey gibi
bir eşe sahip olmamdır. Eşine ve çocuklarına sevgi ile yaklaşan, işinin yoğunluğuna ve stresine rağmen ailesi
ile beraber mutlu zaman geçirmeye
çalışan, düşünceli, cömert bir babadır.
Onun için ben eminim ki, çocuklarım
da böyle bir babaya sahip oldukları
için, gurur ve mutluluk duyuyorlardır.
Ben de kendi adıma böyle bir insanla
olmaktan mutluluk duyuyorum. Her
şeyden önce, bugün ben sizlerin karşısına geçip konuşabiliyorsam veya bu
ildeki birçok projede destek verebiliyorsam bu eşimin sayesindedir. Eşim
kendini sürekli yenileyen, değiştiren,
geliştiren ve değişen ülke şartlarını
da çalışma hayatına yansıtıp, yaşadığı
şehre yeni şeyler katmaya çalışan, o
şehrin vizyon ve misyonuna güzellikler katmaya çalışan bir insan.
Bu yoğun tempoda gerek siz, gerek
Valimiz çocuklarına gerekli zamanı ayırabiliyor musunuz?
Tabi ki çocuklarımız fırsat buldukça
Ankara’dan buraya geliyorlar. Bazı meslekler var ki, o meslekte mesleğin gereği
neyse onu yaparsınız ve bunu da çok
fedakârlık yapıyorum veya hayatımdan
çok büyük ödünler veriyorum diye değil, o meslek öyle olmanızı gerektirdiği
için yaparsınız. Eğer ailenin diğer fertleri
eşiniz ve çocuklarınız da sizinle hayata
aynı pencereden bakıyorsa, beklentileri
de o çerçevede olur.

71

RÖPORTAJ

www.vizyonkonya.com

Bizim çocuklarımız bayramda mutlaka bayramı bizimle yaşamak için gelirler. Ama bilirler ki biz kahvaltıdan sonra o evden çıkacağız
ve geç saatte geleceğiz. Ertesi gün yine biz
çıkacağız. Çocuklarımız her zaman ailemizin bazı sorumlulukları olduğunu bilmişlerdir. Önemli olan kaliteli zaman geçirmek
deniliyor ya işte bizim zamanlarımızda öyle
geçiyor. Ama elbette ki, sabah 9’da işe gidip
akşam 5’te evde olan bir anne-baba kadar çocuklarımıza zaman ayırabildiğimizi asla söyleyemeyiz. Dediğim gibi siz eğer işinizi en iyi
şekilde icra ediyorsanız onun size yüklediği
sorumlulukları da o gönüllükte ve o hoşlukta kabul ettiğiniz zaman o sorunları da yaşamamış oluyorsunuz.
Ailenizle beraberken yapmaktan keyif
aldığınız şeyler nelerdir?
Son zamanlarda birlikte geçirebildiğimiz
zamanlar azaldığı için sırf aynı odada bulunmak bile keyif verici olabiliyor. O gün
bizim için önemli konularla ilgili sohbet etmek, birlikte film izlemek, gazeteden sudoku çözmek gibi bir çok şey sayılabilir. Esas
olan aile fertlerinin birbirine sevgi ve saygı
ile bağlı olması aslında. O zaman sıradan işler bile keyif ve mutluluk verici hale geliyor.
Hatice Hanım, son olarak Konyalı vatandaşlarımıza vermek istediğiniz bir
mesajınız var mı, temennilerinizi alabilir miyim?
Ben her şeyden önce, Konya’da yaşamanın onlar için bir ayrıcalık olduğunun farkında olduklarını, bunun mutluluğunu
yaşadıklarını biliyorum. Konya gönüllülük
anlamında gerçekten Dünya’ya örnek olabilecek şehirlerden birisidir. Hayırseverlerin, ihtiyaç hissedilen alanlarda yaptıkları
kamu yatırımları bir yana, Dünyada ihtiyaç
hissedilen açlık veya doğal afetlerde inanın
ilk giden şehirlerden birisi Konya oluyor.
Ben her şeyden önce bunun devam etmesini tüm yüreğimle temenni ediyorum. Yapacağımız daha çok güzel işler olduğunu
düşünüyor ve diyorum ki herkesin Allah'ın
kendisine lütfettiği imkânları paylaşacak,
onları bir yerlerde bekleyen bir kalp, bir yürek olduğunu bilmelerini istiyorum. Yeter
ki siz kalbinizi ve yüreğinizi o sizi bekleyen
sevgiye doğru açın. Mevlana’nın dediği
gibi; “Bir mum ışığından başka bir mumu
tutuşturmakla hiçbir şey kaybetmez.”
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Temel Peker

NADİR AVCAN PETROLLERİ GENEL MÜDÜRÜ
Nadir Avcan Petrolleri
Genel Müdürü Temel
Peker’le kurumsallaşmayı, kendisinin
hayata geçirdiği Parakart ve Harmankart
projelerini konuştuk.
Başarılı Genel
Müdür’ün duygu ve
düşüncelerini sizlerle
paylaşıyoruz.
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Temel Bey, kısaca biyografinizi okurlarımızla paylaşırmısınız?
1979 Bayburt Demirözü’ne bağlı Eymür köyünde dünyaya geldim. İlkokulu Eymür köyünde, ortaokulu Demirözü’nde ve liseyi de 1998 yılında Erzincan İHL'de okudum. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine bölümü’nden mezun oldum. Okulu
bitirdikten sonra kendi mesleğimle alakalı hiç çalışmayı düşünmedim. Masa başında oturup çalışacak bir kişiliğe sahip değilim, sürekli sahada ve insanlarla iletişim halinde olmak
kişiliğime daha yatkın bir olgu olduğu için bambaşka bir sektörde iş hayatına atıldım.
Neden öyle düşünüyordunuz?
Daha aktif, hareketli bir sektörde farklılık yaratmak, yani insanların yapmış olduğu şeylerin aynısını yapmak istemiyordum. Mezun olduğum yıl BMC’de Konya satış temsilcisi olarak işe başladım.2 yıl sonra satış şefi oldum, sonra da şube müdürü olarak göreve devam ettim. Toplamda 7 yıla yakın çalıştım. 2009 yılından beridir de Nadir Avcan
Petrolleri’nde Genel Müdür olarak görev yapmaktayım.
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Temel bey Konya'da ki ataerkil ticaretin kurumsallaşma karşısındaki değerini kurumsallaşan bir firma
olarak bize anlatabilirmisiniz?
Kurumsallaşmak Anadolu’da biraz daha farklı algılanıyor.
Genellikle firmalar aile şirketi ve ataerkil ticaret yöntemleri
ile yönetiliyor. Kurumsal firmalarda çalışmak ve orada yetişmenin en büyük avantajı, kurumsallaşmamış bir firmanın
başına geldiğinizde orada ne yapacağınızı biliyor olmanız
çok önemli. Çünkü kurumsal yapıya dair her türlü eğitimi
ve bilgi birikimini yaşayarak sindirerek öğrenmişsiniz ve
daha önce nasıl çalışıyorsanız sistemi aynen uyguluyorsunuz. Anadolu’daki ataerkil ticarette insanlar para varsa her
alanda iş yapabileceğini düşünüyor. Ben buna kesinlikle
katılmıyorum. Ticarette para her zaman ikinci öncelik olmalıdır. Sistem,teknik bilgi ve en önemlisi kurumsal deneyim. Bunlar olduktan sonra para zaten kendiliğinden gelir,
çünkü bunları oluşturduğunuzda parayı kazanıyorsunuz.
Konya kurumsallaşmayı biraz daha çok görsel anlamda değerlendiriyor. Birçok firma kurumsallaşmanın iyi bir logo,
web sitesi, çok fazla reklam ve iyi referanslar olarak algılıyor.
İnsanlar kurumsallaşmak adına çok para harcıyorlar fakat iş
yerindeki işleyişte, kurumsallığı oluşturamazsan harcadığın
paranın tamamını çöpe atmış oluyorsun.
Kurumsallaşmanın reklam, zaman ve aile yapısında ki duruşundan biraz bahsedebilirmiyiz?
Reklam bu konuda çok önemli fakat reklamı yaparken
de altını doldurmak gerekli. Kurumsallaşmanın diğer
adı profesyonellerle yönetilmek. Profesyonel, eğitimli
kişilerin bir şirketi yönetmesidir. Şirketlerin başında bir
Genel Müdür var fakat bir işe onay verecek yetkisinin
olmaması kurumsallaşmaya ket vuruyor. Kurumsallaşmayı biraz açmak gerekirse, aynen bir “ağacın dalları” gibi
düşünebiliriz. Ana gövdede yönetim var. Yönetim aynı
şekilde yetki verdiği kişilere güvenmek ve onların almış
olduğu kararları doğru veya yanlış olduğunda kabullenmesi gerekir. Bir diğer ayrıntı ise patronlar açısından
bütün her şeyi tanımadığı bilmediği yöneticilere teslim
etmek Anadolu'da çok zor. Bunu başaramadıkları için
firmalar kurumsallaşamıyor. Kurumsallaşamayan firmalar zaman içinde 2. ve 3.kuşaklara aktarılamıyor. Çünkü
firmalarda böyle bir yapı olmadığı için sektöründe belli
bir noktaya geliyor, üretimi çok iyi, kazancı çok iyi fakat kurumsal sistem olmadığı için zaman içerisinde aile
arasında yönetim çatışması meydana geliyor. Bu problemlere çözüm üretemeyerek maalesef bölünme yoluna
gidyorlar. Bazı firmalar aile anayasası oluşturuyor bunlar
da yetmiyor. Dünyada ki büyük şirketlerin %90'ı aile şirketidir. En fazla aile şirketinin olduğu ülke ise ABD’dir,
ardından İngiltere gelmektedir. Buradan hareketle eğer
işletmenizin ve sizin temellerini attığınız oluşumu daimi
kılmak istiyorsanız kurumsallaşmalı ve şirket yönetimini
profesyonel yöneticilere bırakmalısınız.
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Nadir Avcan Petrol olarak
kaç şubeniz var?
Şu an 8 şubemizle hizmet veriyoruz,
9.şubemizi kısmet olursa 2012 yılı
sonu itibariyle hizmete açacağız. Yeni
şubemizde Aytemiz markasını da Nadir Avcan Petrolleri bünyesine katmış
olacağız. Burada sadece petrol istasyonu olarak değil, bir konsepte bağlı avm
şubesi, üst katta iş yemeklerininin yenilebileceği A+ konseptinde bir restaurant
olacak.Aynı zamanda kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan unlu mamüller
işyerini de hizmete sokacağız.
Temel Bey sektörün mevcut sıkıntılarından biraz bahsedebilirmisiniz?
Bu sektörün en büyük sıkıntıları kaçak akaryakıt ve piyasada bilinen
adıyla 10 numara yağ. Bu konuda hem
devlet kaybediyor hem de milli servetimiz büyük zarar görüyor. Bugünkü
ulaşım araçlarımız bizim milli servetimiz. Çevreye verilen büyük zarar'da
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cabası. Akaryakıt sektörüne yatırım
yapmış firmalar bu işten ekmek yiyen
bir çok çalışanlar var, bunların gördüğü zarar inanın milli servetimiz ve
çevreye verilen zararın yanında hafif
kalıyor. “Kısacası 10 numara yağ başlı
başına problem”, bununla alakalı olarak yakın geçmişte bir kısım önlemler
alındı. Bu noktada dağıtım firmaları
ile birlikte çok ciddi çaba sarfettik.
Tabi alınan önlemler şuan yeterli değil. Çünkü hala akaryakıt sektöründe
Tüpraş'la dağıtım firması ve bayi arasında yüzdelik anlamda fark var. Bir
bakıyorsunuz adam yoldaki tabelada
çok yüksek bir indirimle akaryakıt
satıyor. Bu işin maliyetleri, vergileri
ve satış rakamı belli. Burada yapılacak
olan indirimin de maksimum rakamı
belli, ama bunun çok çok üzerinde
indirim yaparak satış yapıyorlar. Nasıl
oluyorda bu denli yüksek indirimler
yapıyorlar kısaca özetleyelim.
Birincisi satmış olduğu akaryakıt içi-

ne farklı katkı maddeleri katıyor yani
daha ucuz maddeler bulup içine atıyor ve maliyet düşmüş oluyor.
İkincisi de devlete olan vergiyi vermiyor. Burada da satmış olduğu akaryakıtı farklı yöntemler kullanarak vergisini
beyan etmiyor ve böylece haksız kazanç elde ediyor. Bu durumda haksız
rekabeti meydana getiriyor.
10 numara yağ kullanımını önleme
konusunda yapılan toplantılarda hep
şunu savundum; bırakın 10 numara
yağı herkes üretsin, bunun önüne geçmek için tüketiciyi bilinçlendirelim
veya bunu tüketenlerle ilgili önlemler alalım. Örneğin, Karayollarına ait
yük kontrol istasyonlarında herkesi
zaten gabari kontrol için durduruluyor ve gabari sınırını aşanlara hatrı
sayılır bir ceza kesiliyor. 10 numarayı
yağı araclarına koyan zümre zaten
belli. Durdurulduğunda deposundan
bir numune alıp bunun akaryakıt olmadığını tespit edip hatırı sayılır bir
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ceza kesildiğinde, başka bir şey yapmaya gerek kalmadan kendiliğinden
yok olacaktır. Bırakın herkes üretsin,
ürettiği mal'ın pazarını bulamazsa satamaz onu üretmenin bir anlamı yok.
Öte yandan bunları kullananlar sektörlerinde de haksız rekabete yol açmaktalar. Rekabet dışında da çevreye bu kadar
zarar vermeye kimsenin hakkı olamaz.
Nadir Avcan Petrolleri olarak
sektördeki duruşunuzdan
bahseder misiniz?
Sektörümüz açısından bunu müşterilerimizin söylemesi lazım. Zirveye
çıkmak çok kolay, zor olan zirvede kalmak. Biz bunu kurumsallığımız sayesinde sağlıyoruz. Örneğin, İstanbul’un
nüfusu yaklaşık 14 milyon, istasyon
sayısı 883, Konya’nın nüfusu ilçeleriyle birlikte 2 milyon, istasyon
sayısı 552. Bizim bu kadar istasyon
içerisinde 9 istasyonumuz var. Bizim
için müşteri memnuniyeti personel
memnuniyeti ile başlar. Ayın elemanı uygulamasıyla personellerimizi
ödüllendiriyoruz. Ayın elemanını da
biz değil müşteri belirliyor. En önemli
kriterimiz güleryüz. Ön saha elemanı
dediğimiz pompa elemanlarını, çok
iyi seçiyor ve belli bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Konya'da 9 şubemizde 165 personelimiz ile hizmet veriyoruz. Şirket vizyonumuz tüm araç
sahiplerini bizim müşterimiz olarak

görmemizdir. Bugün bizim müşterimiz olmayabilirler, yarın olmamaları
için hiçbir neden yok.
İlerleyen Dönemlerde Nadir Avcan Petrolleri Olarak Başka Alanlarda Yatırımlarınız Olacak mı?
Necip Fazıl’ın bir sözü vardır.”Her işte
çırak olacağına bir işte usta ol” Biz usta
olduğumuz alanda hep daha iyi hizmet verme amacındayız.
PARAKART ve HARMANKART sizin bu sektöre getirdiğiniz yenilikler bu konuda okurlarımıza neler
söyleyeceksiniz?
Kurumsallaşmada da bahsettiğim gibi
bunlar bir proje ürünü. Biliyorsunuz
daha önce istasyonlar tabak, bardak gibi
promosyonlar dağıtılıyordu. Bu promosyonlar abartılınca EPDK promosyonları kaldırdı. Firmalara kendi aranızda rekabet etmek istiyorsanız akaryakıt
fiyatlarınızda indirim yapın dedi. Nadir
Avcan Petrol olarak Türkiye’de ilk defa
2011 yılının Mart ayında Nadir Avcan
Parakart’ı çıkardık. Müşterilerin almış
olduğu akaryakıtta standart indirimler uyguluyoruz. Bu uygulamayı 9 istasyonumuzda hangi markayı tercih
ederlerse etsinler belli yüzdelik birimde indirim yapıyoruz. Yüz bin Parakart
kullanıcısı ve kullanıcıların isim ve cep
telefonu bilgilerine sahibiz. Biz bu Parakartları istasyonlarımızda dağıttık son

kullanıcıya birebir ulaşmış olduk. Daha
güzeli ise müşterimizi kayıt altına aldık.
Bu denli büyük dataları oluşturmak için
başka firmalar binlerce lira harcıyor.
Parakart avantajlarından bahsedecek
olursak; Örneğin akaryakıta zam geleceğinde haber veriyoruz. Ay içinde 2-3
günlük indirimlerimiz oluyor, Parakartlarda puan değil direkt para birikiyor. Müşterimiz bu paraları isterlerse
istasyonlarımız marketlerinde harcayabiliyor, isterlerse akaryakıt alımlarında kullanabiliyorlar.
Harmankart ise çiftçilerimiz için geliştirdiğimiz projemiz. Türkiye Ekonomi
Bankası (TEB) ve Selçuklu Ziraat Odası ile birlikte Nadir Avcan Petrol olarak
ortak bir protokol imzaladık. Çiftçimiz
akaryakıtını alıyor altı ay sonra yani
harman zamanı ödüyor. Limit beş
binliradan başlıyor. Harmankart'ın
15bin kullanıcısı var. Bu proje 2011 yılı
sonunda hayata geçti. Gerek Parakart,
gerekse Harmankart kendi alanlarında Türkiye’de ilk. Sadece Nadir Avcan
Petrollerine ait. Bu projelerin gelişmesini düşünmeye, araştırmaya ve
kendini geliştirmeye bağlıyorum. Bir
yazarın aklımda kalan şöyle bir sözü
var, “Önemli olan ufku görmek değil,
ufkun ötesini görmek.” Ben “arkadaşlarıma işinizi rüyanızda görmüyorsanız, işinizi sevmiyorsunuz demektir”
diyorum. Sektördeki yenilikler ve gelişmeler size alternatifler ürettiriyor.
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MEDYA TAKİP MERKEZİ
MEDYA TAKİP MERKEZİ (MTM), KASIM AYINDA KONYA’NIN GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN OLAYLARI, KİŞİLERİ VE KURUMLARI AÇIKLADI.
İŞTE, AYA DAMGASINI VURAN HABERLER…
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MTM'nin raporuna göre, Kasım ayının en çok konuşulan Konyalı
ismi oldu. Ay boyunca 14 bin 993 adet habere konu
edilen Davutoğlu'nu, Tahir Akyürek takip etti.

Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan Konya Kasım ayı gündeminde adından en çok söz ettirmeyi başaran marka, Konya Şeker
Fabrikası oldu. Pancar alımının başlamasını düzenlenen törenle
başlatan Konya Şeker, 436 haberde yer aldı.

AYIN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİ

AYIN EN ÇOK KONUŞULAN MARKALARI

NO

KİŞİ

ADET

NO

MARKA

ADET

1

Ahmet Davutoğlu

14.993

1

Konya Şeker Fabrikası

436

2

Tahir Akyürek

1.235

2

Kom Gıda

116

3

Aydın Nezih Doğan

1.170

3

TÜMOSAN Türk Motor Ve Traktör Sanayi

92

4

Uğur İbrahim Altay

636

4

Eti Alüminyum Çelik

91

5

Kerim Özkul

628

5

Helvacızade

74

6

Mustafa Kabakçı

596

6

Kompen Plastik

69

7

Ayşe Türkmenoğlu

555

7

Kombassan Kağıt

59

8

Atilla Kart

552

8

Komyapı

57

9

Serdar Kalaycı

544

9

Divapan

55

10

İlhan Yerlikaya

450

10

Rixos Hotel

49

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Kasım ayında 3 bine yakın gazete, dergi, TV kanalı ve haber sitesinde yaptığı medya takibi sonuçlarından derlenmiştir.
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KONYA LOKANTACILAR ODASI BAŞKANI

Ali Osman Karamercan
LOKANTACILAR
ODASI BAŞKANI ALİ
OSMAN KARAMERCAN’LA
SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN
SIKINTILARINI,
AÇILIMLARINI VE
LOKANTA SAYISINDAKİ
ARTIŞI KONUŞTUK.
BAŞKAN KARAMERCAN’LA
KONUŞTUKLARIMIZI
SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
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Sayın Başkan bize kendinizi anlatır mısınız?
İsmim Ali Osman Karamercan. Konya Lokantacılar Esnaf Odası başkanıyım.
Cemo restaurantlarının sahibiyim. Kardeşim ve yeğenlerimle beraber bir ekip
olarak beraberiz. Konya doğumluyum ama kökümüz Sarayönü. Babamız,
atalarımız Sarayönü’nden gelme. Biz doğma büyüme Konya’lıyız. Parsana
çocuğuyum yani. 1972 yılında ilkokul bitti. Cumhuriyet ilkokulunu bitirdim.
Atalarımızdan adet olduğu üzere, bir hoca dersi gördük. İmama gittik dinimizi
öğrendik.Ondan sonra rahmetli babam elimden tuttu Konya’mızın en köklü
lokantalarından Merkez Lokantası vardı Hükümet Meydanında. Beni oraya
aldı götürdü. Ustam da şu anda sağ, Onu da saygıyla anıyorum. Ustamın adı
Mehmet Yakışık. Babam, Mehmet’im dedi bu benim oğlum, eti senin kemiği
benim, eyvallah diyerek çıktı gitti. Sabah saat 5’ten gece 12’ye kadar çalışıyorduk, gidiş-geliş saatlerimiz öyleydi. Bulaşıktan başladık, her kademede yavaş
yavaş çalıştık..En son ustalıkta noktaladık.
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Ali Osman Bey her mesleğin bir çıraklığı kalfalığı ustalığı vardır. O
günleri bize anlatır mısınız?
Şöyle söyleyeyim bu mesleğin çıraklığını yapmayan uzun vadede başarılı olamaz. Hatta bununla ilgili bir laf da var.
Bilmediğin işi yapmayacaksın derler.
Eskiden siyasetçiler öyle konuşurdu.
Bilmediği işi yapan adam belli bir zaman
sonra ister istemez sıkıntıya giriyor. Ben
bu işe garsonlukla başladım, bulaşık da
yıkadım, kalfalık da yaparım, ustalık da
yaparım. Tabii biz bu duruma emekleyerek geldik. Ben lokantacılıktan sonra
bir de ayriyeten Çocuk Esirgeme Kurumunun Aşçıbaşısıydım.Melih Gökçek
benim Genel Müdürümdü. Orada da
4 yıl devlet memurluğu görevim oldu.
Ondan sonra nasipmiş. Nalçacı’daki
Cemo lokantamızı 1986’da açtım. Kardeşimi de yanıma aldım. Bizim zamanımızda şöyle söyleyeyim usta demek
babamız demekti bizim. Yanında sigara
içemezdik, çay içemezdik.
Cemo’yu açtığınızda. Cemo ismi
eskiden var mıydı? Nereden geliyor bu isim?
Cemo ismi 1986 yılında biz burayı
aldığımızda Antepli bir abimizindi.

Antepli abimiz İstanbul’da büyük bir
restaurantcıymış. Oradan Konya’ya
gelmiş ve burayı da açarken de bizde
elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Babam da burada nakliyeciydi
benim.Yan yanalardı.Her konuda biz
elimizden geldiği kadar yardımcı olduk ama adam tabi İstanbul’a alıştığı
için Konya’da başarılı olamadı. İsmi
Cumali’ydi. Antep’liler Cemal’e Cumali
derler, böyle “C” ile başlayan isimlere
de Cemo derlerdi. Yani bu Cemo adı,
Antep yöresinden abimiz Cumali’nin
adı. O da şu anda Allah rahmet eylesin
rahmetli oldu. Onun ismi bize nasipmiş, biz aldık ve dedi ki aman ismime
iyi sahip çıkın, bu isim herkese nasip olmaz. Rahmetli, Antep’in en iyi Cemo’su
benim derdi ve öylelikle biz de ismine
sahip çıktık. Hiç değiştirmedik 86’dan
beri adımız Cemo ve bu isim Ali Osman
Karamercan adına patentli. Dediğim
gibi 86 yılından bu yana, Allah yürü
kulum dedi biraz emekleyerek, biraz
karınca kararınca büyüdük. Kendi yerimizi 86’da bismillah dedik faaliyete
geçirdik. İlk Nalçacı Cemo’muzu. Yani
burayı açtım. 2005 yılında Meram Cemo’muzu açtık. Real’in orda Selçuklu
Belediyesinin yan tarafında 20 ay önce

Selçuklu Cemo’muzu açtık. . Bunun
yanında tabi bir de düğün salonumuz
var. Müşterilerimizi hem doyuruyoruz,
hem de evlendiriyoruz İki çeşit mutlu
ediyoruz insanları. Odamızda kayıtlı şu
anda 960 küsur tane üyemiz var. Bu
960 tane işletme demek.
Konya’yı ziyarete gelen insanların
yemek yiyebileceği nezih lokanta
sayımız yada restaurant sayımız
sizin tabirinizle yeterli mi?
Konya’ya gelen yerli ve yabancı müşterilerimiz için, Konya’daki büyük lokantalar Mevlana haftası da dahil olmak üzere ve 12 ay dahil olmak üzere yeterlidir.
Neden yeterlidir? Ortalama 100’e yakın
büyük lokantamız var. Her bölgede büyük lokantalarımız var. Bir de sırf Konya
yemeğini konusunu aştık, bizde şimdi
Karadeniz bölgesinin de, Ege Bölgesi’nin
de yemekleri var. Güneydoğu’nun yemekleri de var. Konya’ya gelen yerli
misafirlerimiz, yabancı misafirlerimiz
Konya’ya gelirler. Hz.Mevlana’yı ziyaret
ederler, tarihi yerlerimizi ziyaret ederler, akşam da otellerde kalırlar, kalkarlar
sabah bir çorba içerler, etliekmeğimizi,
kebabımızı Konya’mızın yöresel yemeklerini yemek isterler.
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Hediyelik eşyalarımızı, şekerlerimizi, lokumlarımızı almak isterler. Otellerimiz,
belediye ruhsatlı oteller de bize ait, 1718 tane civarında otelimiz var belediye
ruhsatlı, onlar da bayağı 5 yıldız ayarında
oteller yıldızları yok ama hizmetleri güzel. 20 civarında otel. 50 yataklı olan da
var, 60 yataklı olan da var.Toplam yatak
sayısı 1500’ün üzerinde.
Konya’da Lokantalarda bir artış gözleniyor mu? Bu artış sağlıklı bir artış
mı veya hakikaten ihtiyaç var mı?
Şimdi Hızlı Trenden başlayayım. Hızlı
Trene kimin emeği geçtiyse Allah razı
olsun. Gerçekten Konya’mıza lazım
olan ve geç kalınmış bir olay. Mevlana
haftasında inşallah duyduğumuza göre
sefer sayısı 12’ye çıkıyor. Bu da ekonomiye bir canlılık getirecek. Üniversiteye gelince 4 Üniversitemiz var. Güzide
belediye başkanlarımız başta olmak
üzere güzel çalışmalarımız var. Gün gün
gelişiyoruz. Konya büyüyor.Tabi bunun
yanında da büyüdükçe de lokanta ve
otele ihtiyaç oluyor.Ama benim istediğim olay şu herkes lokanta açsın, ama
işi bilen açsın. Açsınlar ki biz daha çok
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mutlu olalım, daha çok kaliteli ve güzel yemekler yapalım. İnsanlar Konya
dışındaki etli ekmek ile Konya’daki etli
ekmeği ayırt etsinler, kebabımızı ayırt
etsinler.Ama maalesef adam diyor ki
bu Konya dışında yediğim kıymalı pidenin aynısı. Kıymalı pide değil. Nu
Konya’nın etli ekmek’i. Esas kısaltılmış
ismi boldur. Bol demek eskiden 1 buçuk
etliekmek demek. Eti 1 buçuk.Bir buçuk
etliekmek demek başka, 1 buçuk bol
demek başka. Ama meslek haricinden
gelen insanların çoğu bolu bilmez. Bol
demek şudur, tek hamura 1 buçuk et. Bir
buçuk boldur.Yani tek hamurumuz 180
gram, etimiz 100 gram. Ama eti 1 buçuk
olduğu zaman 1 buçuk bol demek eti 1
buçuk demektir. Yani yine 1 buçuk etli
ekmek yiyorsun ama etini yiyorsun, hamurunu tek yiyorsun.
Eski Konya yemeklerini yapan bir
yer var mı? Siz mesela yapıyor musunuz veya geçmişte bunlar yapıldı mı?
Allah rahmet eylesin Sabriye Hanımın
lokantasıyla karşı karşıyaydık çocukluğumda. Tabi ne kadar da Konya yemeklerimiz desek de şu anda eskisi
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gibi fazla yok ama etliekmek, fırın kebabımız, bamya çorbamız, höşmerim
tatlısı, saç arası tatlılarımız, su böreği,
sarma yapan lokantacılarımız var.
Tabi bunun yanında Mevlana civarında ufak 2-3 lokantamız var, bu eski düzenlerimizi daha iyi yapan, ama bunların sayısı az. Genellikle etliekmek,
fırın kebabı, bamya çorbası, su böreği,
sarma bu şekilde gidiyor. Konya’mızda şu anda ilçelerimiz de dahil olmak
üzere 100 bine yakın öğrencimiz var.
Tabi bu öğrencilerimiz Konya’mız için
bir hareket.Yani sokakta yürümeleri
bile gül açar gibi. Bir gün zafere gidin,
üniversite zamanı Bosna Hersek’e
gidin bir hareket var. Ama lokantacılarımıza ne kadar faydası var, pastanelerimize ne kadar faydası var orayı
tartışmamız lazım. Yine geriye döneyim. 2. Ordu zamanında Konya’mızda
o zaman ben çıraklığa başladığımda
45 lokanta vardı.Zamanla 60-70-80
oldu.Arap oğlu makasındaki meslektaşlarımız, hep konuşuruz benim
çalıştığım lokantalarda Cumartesi Pazar gününde, hafta arası 5 günde
yaptığımız işi yapardık.
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Merak ettiğimiz şeylerden biri de
mangal furyası, bu konuda ne söyleyeceksiniz?
Mangal keyfi çok güzel bir keyif ve eziyetli meslek.Sulu yemek yapmaktan
da zor, etliekmek yapmaktan da zor,
Konya fırın kebabı yapmaktan da zor,
bamya çorbasından daha da zor.En zor
bamya çorbası yapmaktır bizim meslekte. Et mangal dediğin zaman kuzu
şiş, pirzola, köftenin çeşitleri, tavuğun
çeşitleri, müşteriye yok demeyeceksin
.Eğer bir tanesini yok dersen, kalmadı
dersen müşteri oraya köfte yemeye gitmez.Hepsinden ister.Şimdi normal bir
lokantaya giriyor adam Adana köfte,
tavuk, kuşbaşı, fırın kebabı, etliekmek
çeşidi vardır çorbası vardır. Der ki, ben
tek etliekmek bir kalem de acılı Adana istiyorum veya kavurma istiyorum
der. patlıcan kebabı ister ama mangal
keyfine gittiği zaman o çeşitlerin hepsi
bulunacak. Mangal keyfi çok eziyetli,
masraflı bir iş.İşi bilen yapacak, yani
etin en güzel yerini kullanıyorlar. Pirzola olacak, kuzu şiş olacak. Etin et kalitelisi olacak yani. Pirzolanın kilosu şu
anda kasapta 38 milyon. Kuzu şiş için,
bir but 3 buçuk kilo gelir. Bir buttan en
fazla çıkacağı 6 porsiyon kuşbaşı, kuzu
şişe gelince, 3 buçuk kilo etten 6 porsiyon kuzu şiş çıkar, kalan sıyrıntı dediğimiz köfteye çekilen bir ettir. Mangal
için gelenler kuşbaşıyı, pirzolayı yani
mangalda pişecek ne varsa görmek ister. Mangal keyfinin özelliği budur.
Köfteciler, kokoreçciler bunlar lokantacılara ciddi anlamda ket vuruyor mu? Vergisi veriyorlar mı?
Mesela belediye geliyormuş 72 lira
ceza yazıp gidiyormuş. Bunla ilgili
bir çalışma var mı?
Tabi bizim o yönde çalışmalarımız çok,
elimizde belgelerimiz de var fakat bu
belediyenin işi. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere zabıta müdürlerimiz başta olmak üzere
Meram olsun, Karatay olsun, Selçuklu
olsun devamlı dilekçeler veririz, seyyarın kanunda yeri yok, diye. Bir gün
Bosna’ya gidin orada büyük bir tarla
arazisi var herkes bir Peugoet minibüs
almış, 35 tane minibüs var. “U” şeklinde

dağılmışlar, önlerine de masa sandalye
atmışlar. Hiç kimse onlara tık diyemiyor, belediye yanlarına bile yanaşmıyor.
Tabi bu seyyarlar bizim baş düşmanlarımız. Kokoreçci, köfteci amma benim
lokantacım. Bugün en kötü şartlarda
10-12 kişi çalıştırıyor ve bunun 7 kalem
vergisini ödüyor ama bu vatandaşların
vergisi yok, algısı yok, su parası yok,
elektrik parası yok. Halkın ne yediği belli değil, halkın sağlığıyla da oynuyorlar
ona tık yok, ama bizim bir lokantacımız
kapının önüne 2 masa attı mı geliyorlar kaldırımı işgalden 300 lira 400 lira
ceza kesiyorlar maalesef. Tabi bunun
yanında bir seyyarla da iş kalmıyor bir
de en büyük düşmanımız da şu anda
büfeler ve bakkallar oldu. Onlarda da
sıkıntımız şu, bir ruhsatla bir iş yapılır.
Lokantacıysa lokantacılığını yapacak,
büfeciyse bakkalsa bakkallığını yapacak.Ben lokantacılık yapıyorum, bakkal
hem lokantacılık yapıyor, büfe hem lokantacılık yapıyor hem büfecilik yapıyor.Büfede tost yapabilir, simit satabilir,
poğaça satabilir onlarda sıkıntı yok.Ama
bir büfe tencere kaynatamaz, döner takamaz, cız bız köfte yapamaz.Bugün bir
büfeye gidin fotokopi çekiyor, çiçek satıyor, kuruyemiş satıyor, sigara satıyor,
kitap kırtasiye defter satıyor ama köşeye de bir tane tezgah koymuş döner ve
yanında çorba, kuru fasulye satıyor.
Başkanım söyleşimizin sonunda
bir mesajınız olacak mı?
Buradan öncelikle başta Büyükşehir
Belediyemiz, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimize, zabıta müdürleri-

mize Konya Lokantacılar Esnaf Odası
Başkanı olarak rica ediyorum, seyyarları bir an önce Konya’mızın merkezinden ve kenar kesimlerinden kaldırsınlar. Bunun hiçbir kanunda yeri yoktur,
haksız kazanç var ve halkın resmen
sağlığıyla oynuyorlar. İkincisi bakkal ve
büfeler resmen lokantacılık yapıyorlar,
hijyen olmayan ortamda döner takıyorlar. Bunların da önüne geçmemiz
lazım, önüne geçemezsek sıkıntı olur.
O zaman her lokantacı dükkanını kapatsın bir seyyar açsın.Bugün Konya’ya
bir çıkıyorsun akşam kokudan geçilmiyor sanki stadyumun etrafında
geziyormuş gibisin, hadi stadyumun
etrafında seyyarlara bir şey demiyoruz haftada, 15 günde bir maç oluyor
ama bugün bir çarşı merkezinde bir
Mevlana civarında seyyarlara karşıyız.
Bakkal büfeye karşıyız. Biz Lokantacılar Odası olarak üzerimize düşen ne
varsa belediyenin yanındayız, Tarım
İl Müdürlüğü’nün yanındayız.Emirlerindeyiz, alo desinler koşarak gidelim.
Tabi bunun yanında büyük düşünür
Hz. Mevlana’mızın yıl dönümü yaklaşıyor, biz Konya Lokantacılar Odası
olarak ve bunu yanında Otelciler Odası
olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.İnşallah anlımızın akıyla her
sene çıktığımız gibi bu sene de çıkacağız.Her hangi bir şikayette de buradan
odanın numarasını veriyorum, Konya
Lokantacılar Esnaf Odası’na alo demeleri şikayette yeterlidir. 351 30 00 bu
numara bizim odamızın numarasıdır.
Şikayetlerini memnuniyetle karşılarız,
anında yerine gelir.
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Gökyüzüne Komşu
Bir Dağ
TÜRKİYE TURİZM ALANINDAKİ ATAKLARI, İKLİMİ VE COĞRAFİ YAPISI İLE GÜÇLÜ BİR POTANSİYELE SAHİPTİR. ÜLKE
GENELİNDE BULUNAN ONLARCA KAYAK MERKEZİNE BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİSTİN GELDİĞİ TÜRKİYE ÇOK
ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZİ HALİNE GELDİ.

Ülkemizde irili ufaklı yaklaşık 20`ye yakın kayak merkezi olmakla beraber, tesislere ulaşımın kolaylığı, pistlerin kalitesi ve
uygunluğu bakımından kayak merkezleri
kendi aralarında tatlı bir yarış içerisindeler. Çocukluğumuzda dinleyerek büyüdüğümüz Ilgaz Dağı efsanesi, 2850 m.lik
zirvesiyle Karadeniz'de bulunuyor. Dağın
güneyi Çankırı, kuzeyi ise Kastamonu
sınırları içinde mekan alıyor. Büyük bölümü ormanlarla kaplı olan Ilgaz’ın kış sporları tesisleri ise dağın güney bölümünde.
Turizm açısından bakıldığında Ilgaz Dağı,
potansiyel bir turizm cenneti olarak göze
çarpmaktadır. Bünyesinde barındırdığı
çeşitli güzelliklerle dikkat çeken Ilgaz
Dağı öncelikli olarak kış turizmi ve kış
sporları alanında kendini ülke çapında
önemli bir yer edinmiştir
Ilgaz, Türkiye’nin özellikle son on senedir gelişmekte olan kış turizminin en
kritik tesislerinden sayılıyor. Şayet kış
sporlarına tutkunsanız ve bu konuda
başarılı değilseniz, veya yeni öğreniyorsanız, pistleriyle Ilgaz sizin için ideal bir
seçim olacaktır. Nefis manzaralar ve zengin bitki örtüsü eşliğinde spor yapmak
size daha da zevk verecektir. Türkiye'nin
önemli kış merkezlerinden olan Ilgaz
Dağı'ndaki oteller hafta sonları yüzde
yüzlük doluluk oranlarına ulaşırken,
hafta içi genellikle boş. Hafta sonunu
kar ve kayak keyfiyle geçirmek isteyenlerin yanı sıra diğer illerden münferit ve
tur otobüsleriyle gelen yüzlerce misafir
Ilgaz'ın eşsiz doğasında kayak yaparken
gönüllerince de eğleniyor.
Günümüzde önemli gelişmelerin gözlendiği dağ ve yayla turizmi, Ilgaz ilçesi
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turizm faaliyetlerinin başında gelmektedir. Ülke çapında ün yapan Ilgaz Dağları yeşili ve doğa harikası manzaraları
ile önemli bir potansiyele sahip, bacasız sanayi durumundadır. Ilgaz dağları
eteklerinden doruklarına doğru değişen, çok farklı görünümlü ve çekici güzellikte sarıçam, karaçam, ve köknarın
hakim olduğu ağaç türlerinden oluşan
orman örtüsü ile kaplı.Yılın altı ayında
karlarla kaplı olan Ilgaz Dağları,kış sporları ve turizmi bakımından son dönemlerde önemini daha da artmıştır. Yapılan
tesisler ve oteller bunun da örneğidir.
Kış sporları açısından Türkiye’nin tercih
edilen bölgelerinden olmasının yanında,
yaz aylarında yürüyüş ve piknik yapmak sebebiyle de ideal bir merkezdir.
Dağcıların yayla havasını özgürce içlerine çekerek yürüyüş yapabilecekleri,
eşsiz bir seçenektir. Türkiye’de doğal
güzellikleri ve tertemiz havasıyla bütün
mevsim gidilebilecek mekanlar arasında önde gelmektedir. Kayak otellerinin
farklı özellikteki pistleri başlangıç ya da
profesyonel seviyede kayak yapmak isteyenlere alternatifler sunuyor. Otellerin
bünyesinde bulunan bu pistler sayesinde becerinizi geliştirebiliyor ve kayak
yapmanın zevkine varabiliyorsunuz.

Bu otellerde aktivite olanakları sadece
kayak sporuyla sınırlı değil. Snowboard,
big foot, ATV safari, kar motosikleti, kızak ve buz pateni gibi seçenekler tatilde
alternatif aktiviteniz olabilir.
Trekking ve motor sporları sebebiyle
de yüzlerce kilometre orman içi yollar
ve parkurlar bulunuyor. Kendi seçtiğiniz zorluk derecesine göre maceraya atılmanız ve buna elverişli mekan
bulmanız Ilgaz’da zor olmayacaktır.
Avlanma meraklılarının 15 Haziran - 15
Eylül arasında sportif olta balıkçılığı
yapmasının olabilir olduğu Baldıran
Vadisi’nde alabalık üretim çiftlikleride
bulunuyor.Aslında genelde bakıldığında Türkiye'de de Avusturya gibi kayak
turizmi neden gelişmesin.Doğu Anadolu, Avusturya'nın neredeyse iki katı.
Yakın zamana kadar değişik sebepler
nedeniyle Doğu Anadolu bölgesinde
böyle bir yatırım yapmak mümkün
olmadı. Ama şimdi Türkiye'nin imajı
düzeldi, istikrar sağlandı ve doğuya yatırım yapacak ortam doğdu.
Tatillerini genellikle yaz mevsiminde geçiren insanlar, artık bu alışkanlıklarını kış
mevsiminde de sürdürmeye başlamışlar
ve dağ ve kış turizmi hareketlerinin hızlanmasına neden oluyor. Dolayısıyla, bu
yönde giderek büyüyen talebi karşılayabilmek üzere turizmde gelişmiş ülkeler,
dağ ve kış turizminin yoğunlaştığı yörelerde, çalışmalar yapıyorlar. Özellikle
Orta Avrupa ülkelerinden İsviçre ve
Avusturya’nın Alp Dağları'nda yarattıkları turizm olanaklarının, yaz turizmi ile
önemli döviz girdisi sağlayan ülkeler ile
yarıştıkları bir gerçektir.
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SİYASET AKADEMİSİ DERNEĞİ HİÇBİR SİYASİ PARTİYE BAĞLI OLMAYAN, BİR SİYASİ PARTİ YA DA KURUM VE KURULUŞLA ORGANİK
BAĞI BULUNMAYAN SİYASETE GÖNÜL VERMİŞ, SİYASETİ MERAK EDEN, SİYASET YAPMAK İSTEYEN İNSANLARA EĞİTİM VERMEK
İÇİN KURULMUŞ BİR DERNEK. GENEL MERKEZİ KONYA’DA. DERNEĞİN YÖNETİCİLERİNDEN İBRAHİM ARAZİ, AVUKAT NAİLE ŞEKER
VE ÖNDER KELEK’LE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

KONU:

EROL SUNAT
EROL SUNAT

FOTOĞRAF:

Derneğiniz hakkında
okurlarımıza bilgi verir misiniz?
Siyaset Akademisi Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Arazi; Derneğimiz 2009 yılında kuruldu. Bu süre içinde üç defa genel kurul yapıldı. Şu an
da 4. eğitim programımızı tamamladık. İlk eğitim
projemizi Halk Eğitimle birlikte yaptığımız ‘Beden
Dili ve Diksiyon’ kursu idi. 60 civarında katılımcıya
sertifika verdik. Siyaset Akademisi Derneğine ihtiyaç vardı. Bunu cidden iyi düşünmüşsünüz diyorlar... Bizi temsil eden Milletvekillerimizin bazıları
bazı konularda çok yetersiz. Çoğu ellerini kaldırıp
geliyor. Kendi istediğimiz insanları Milletvekili
olarak gönderemiyoruz. Oraya gidenlerin kapasitelerinin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Dedik
ki böyle bir dernek kuralım. Burada merkezden,
sosyal demokratlardan, milliyetçilerden yani her
görüşten insanlar olsun. Konya’daki Üniversitelerimizdeki hocalarımızla görüştük. Onlarla birlikte
ders programları hazırladık. Ve dernekleşmeye
karar verdik. Dernekleşme tamamlandıktan sonra Hocalarımızla görüşüp derslerimize başlayalım
dedik. Halk Eğitimle ortaklaşa düzenlediğimiz 60
saatlik programdan sonrasında geçtiğimiz yıl Siyaset Okulu adı altındaki ilk eğitimimizi düzenledik.
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden hocalarımızla çalıştık. Eğitim koordinatörümüzle birlikte ilk eğitimimize başladık.
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kışını sorduk. Her kesimden kadınlarla
görüştük. Genel olarak bayanlar eğitimli
olmadıkları için özgüven sorunu yaşıyorlar. Ben bir dönem bir partinin kadın
kollarında görevliydim. Kadın kollarında
çalıştım. Kadınları, sadece seçmen olarak siyasete dahil etme noktasında, oy
verme noktasında çalışıyorlar. Kadınlar
önemsenmekten hoşlanıyorlar,eksiklik
şu; genelde insanlar önemsenmekten
hoşlanır. Seçmen kitlesinin kendisinin
önemsendiğini hissetmesi çok önemli.

Şu anda 7 Aralık 2012 itibarıyla ikinci
eğitimimiz başlayacak. Çok faydalı
olacağını düşünüyoruz. Biz eğitimli ve akademik siyasetçi yetişmek
istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran
seçimlerinden sonra çalışmalara başladığımız için, bizden sertifika alanlar
henüz bir seçim görmediler.
Biz bu derneği niye kurduk? Akademik ve eğitimli siyasetçiler yetiştirmek
için. Dört türlü Milletvekili olunuyor.
Birincisi parası olanlar Milletvekili
oluyor. İkincisi bürokrasiden gelenler
Milletvekili oluyorlar. Üçüncüsü Genel Başkanların yakın çevrelerinden
gelenler Milletvekili oluyor. Dördüncüsü de hasbelkader Milletvekili olanlar.
Partilerin ilk kuruluş dönemlerinde listelere yazılıp Meclise gidenler.
Biz en azından Meclise gidecek arkadaşlar, siyasetin değişik kademelerinden görev almak arkadaşlar buralarda
yetişsinler, eğitim alsınlar istiyoruz.
Elbette Genel Başkanların yaptırımları kısa vadede kırılacak bir şey değil. Biz eğitim amaçlı olarak böyle
bir adım attık. Derneğimiz Siyaset
Akademisi Derneği Genel Merkezi olduğu için şube açma noktasında müracaatlar var. İzmir’den, Ankara’dan
ve Karaman’dan şube açma talepleri
geldi. Şimdilik şube açmayı düşünmüyoruz. İlk eğitimimiz 11 Haziran
seçimlerinden sonra 60 saat süren bir
eğitimdi. 7 Aralık 2012’de açacağımız
eğitimi 48 saat olacak. Bize talepte bu-

lunanlar arasında ağırlıklı olarak lisans
mezunları, yüksek okul mezunları ve
birkaç tanede lise mezunu bulunuyor. Üniversite öğrencilerinden müracaatlar var son olarak 20 sertifika
verdik. Bize sadece siyasetçi olmak isteyenler değil, idareci olmak isteyenler, kendilerini yetiştirmek isteyenler,
bu alanda bilgi sahibi olmak isteyenler geliyorlar. Siyasi ve sosyal hayatta
katılımcı olmak , iyi bir idareci, iyi bir
insan, iyi bir baba, iyi bir patron, iyi bir
seçmen olmak için geliyorlar.
Hedef kitleniz kimlerden oluşuyor?
Siyaset Akademisi Derneği Genel Sekreteri Önder Kelek; Bugün bir muhtar
köyü yada mahallesindeki bir sorun
için nereye başvuracağını bilmiyor. İl
Genel Meclisine, Belediyeye, Kaymakama gideceği yerde, kalkıp siyasi parti
İl Başkanının kapısını çalışıyor. Partililer mensup oldukları partilerinin tüzüğünü bilmiyorlar. Mensup oldukları
partileri vizyonundan, misyonundan
habersizler. Bizim hedef kitlemiz seçmenler, delegeler, partililer.
Kadınların siyasete bakış açısı
hakkında neler söyleyeceksiniz?
Siyaset Akademisi Derneği Gençler ve
kadınlardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Naile Şeker; Gençlik ve
Spor Bakanlığı onaylı bir projemiz var.
Bayanlarla ilgili MEVKA ile bir anket çalışmamız oldu. Kadınların siyasete ba-

Derneğinizin bazı siyasi partilerin
yürüttüğü Siyaset Akademisi, Siyaset
Okulu gibi çalışmalarındaki benzerlik hakkında neler söyleyeceksiniz?
İbrahim Arazi; Bir partiye üye olmak
istemeyenler, bize korkmadan, çekinmeden gelebilirler. Burası her herkese,
her siyasi görüşe açık. Bize hangi partidensiniz diyorlar, biz herhangi bir partiye bağlı değiliz. İnsanlar bizi bir siyasi
partinin tabanı, bir siyasi partinin kapısı,
yan kolu sanmasınlar. Siyaset Akademisi benzerliği ile karıştırılmamamız için
eğitimlerimize Siyaset Okulu dedik.Bir
siyasi partinin çatısı altında ders almak
istemeyenler, bizi tercih edeceklerdir.
Siyasi Partilerin Siyaset Akademilerinde
yada okullarında siyasi beklentiler olabilir. Buraya gelenlerde bu beklenti içinde
olacaklardır. Ancak Siyaset Akademisi
Derneği isim tescili bizde. Bu tescili alamadıkları için bir siyasi partimizin Siyaset Akademisi Mezunları Derneği var.
Projeleriniz, 2013 yılı hedefleriniz, yaklaşan seçimler ve eğitim
çalışmalarınız noktasında neler
söyleyeceksiniz?
Naile Şeker: Amacımız eğitimli ve donanımlı insanlar yetiştirmek. Bu konuda ne yapılabiliri tartışmak.
Üç ay sonunda alınan bir sertifika ile
siyasetçi olunamaz amma bu eğitim siyaseti düşünceler için bir adım, bir basamaktır. Kullanılmak anlamında değil, eğitilmek anlamında bir basamak.
İbrahim Arazi; Parlamentomuzda bu
tür eğitimden bi-haber Milletvekillerimiz var. burada alınacak bir saatlik
dersin bile bir önemi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde
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gerçekleşecek olan mahalli seçimlerde ve Milletvekili seçimlerinde, dönemin siyasetçilerinin derneğimizin
sertifikasını alanlardan olması bize
gurur verecek. Çünkü buradan alacakları derslerle, buradaki hocalarımızın
yetiştirmesiyle başarıya ulaşacaklar.
2013 yılı hedefimiz olarak biz şu dönem kadar üç proje hazırladık. İlk projemizi İçişleri Bakanlığına verdik. ”Kadınların Siyaset ve Sosyal Hayattaki
yeri” b projemiz henüz sonuçlanmadı.
İkinci projemizi MEVKA’ya verdik. Bu
proje kabul edildi. ‘Kadının Sosyal ve
Siyasal Hayattaki yeri ve önemi” hakkındaki anket çalışmasıydı.
Naile Şeker; bu proje ile tespitlerimiz
şöyle oldu, kadınlarımızın son yıllarda siyasete sıcak baktığını, ancak toplumsal baskının kadınların bu isteğini
siyasal anlamda ötelediğini fark ettik.
Bir ev hanımının siyasete katılması
çok düşük. Mesleki ve ekonomik olarak özgürlüğünü kazanmış hanımların siyasete olan ilgisi daha yüksek. Bu
oranda yüzde 25-30 civarında.
İbrahim Arazi; Anketimizde, Türkiye’nin
en büyük sorunu nedir diye bir soru vardı. bu soruya cevap olarak terör ve işsizlik
cevabı beklerken anket çalışmamızda bu
sorunun cevabı, kadına şiddet çıktı. Bu acı
bir tablo. Şiddet uygulanan bir kadından
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siyaset hayatında yer almasını nasıl bekleyebilirsiniz?
Naile Şeker; Kadınlar saygı görmek istiyor, ezilmişliklerinin ortadan kaldırılmasını bekliyor. Siyasi Partilerimize İl
Başkanı, İlçe Başkanı kadın var mı? Yok…
İbrahim Arazi: Üçüncü projemiz
Gençlik ve Spor Bakanlığına verdiğimiz ve kabul gören bir proje. ‘Gençlerin Siyasal ve Sosyal Yaşama Hazırlanması ve Eğitimi” konulu projemiz
kabul edildi. 2013 yılı Ocak ayında
başlıyoruz. 250 öğrenciye eğitim vereceğiz. Öğrencilerimizi hocalarımız
belirleyecek biz sadece eğitim verilecek ortamı sağlayacağız. Hevesli olan,
istekli olan bir şeyler öğrenmek isteyen gençlerimizi bekliyoruz. Siyasi
partilerimizin kapılarını çalacağız. Proje konusunda bilgilendirip, projeye katılmak isteyen gençleri davet edeceğiz.
Naile Şeker; Kısaca davetimiz şu,
Türkiye’nin geleceğinde ve yönetiminde söz sahibi olmak istiyorsanız,
yeni dünya düzeninde yaşanan olayları derinlemesine analiz etmek istiyorsanız, bende siyaset varım diyorsanız, buyurun kapılarımız açık.
Derneğinize ilgi duyanlara, eğitim
alma düşüncesinde olanlara mesajınız ne olacak?

İbrahim Arazi; Genç kursiyerlerimize bir siyasi partide staj yapma imkanı
vereceğiz, bir siyasi parti nasıl kurulur,
siyasi partide işler nasıl yürütülür, siyasete nasıl hazırlanır gibi soruların cevaplarını kursiyerler oralarda alacaklar.
Ayrıca siyasi yaşama etkisi ve katkısı
bulunan siyasilerin tecrübelerini paylaşma ve anlatma toplantıları yapılacak.
Hız kesmeden daha kapsamlı, daha
yoğun bir eğitim faaliyetine ağırlık vereceğiz. Hedefimiz her aya bir eğitim faaliyeti sığdırmak. Bunun için sürekli proje
hazırlıyoruz. Yönetim Kurulu üyelerimizden biri Arge çalışmalarının başında. Bu dönemde bir AB Projesi yapmayı
düşünüyoruz. Amacımız daha fazla
öğrencinin gelebilmesi. Siyaset Akademisi Derneği fikri Genel Başkanımız İsa
Çelik’e ait. Derneğimizin yönetiminde
bulunan arkadaşlarımızın hiçbirisi, herhangi bir siyasi partinin yönetiminde
görev alamaz. Görev almayı düşünen
arkadaşlarımız istifasını verdikten sonra görev almak istediği Partiye gidebilir.
Derneğimizin tek amacı eğitimdir.
Hiçbir siyasi partiyle, kuruluşla ve
Sivil toplum örgütü ile organik bir
bağımız yoktur. Hangi siyasi partiden
olurlarsa olsunlar tüm gençlerimizi ve
kadınlarımızı derneğimize ve eğitimlerimize bekliyoruz.
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Kürkçü Mahallesi
MAHALLE, SELÇUKLU DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE İNTİKAL EDEN TARİHÎ MAHALLERDEN
BİRİSİDİR. DOĞUDA KALECİK VE KALECERP, KUZEYDE ALÂEDDİN CADDESİ, BATIDA ALÂEDDİN
BULVARI, GÜNEYDE GAZİALEMŞAH MAHALLELERİ İLE ÇEVRİLİDİR.

KONU:

MEHMET ALİ UZ

Mahalle, 924/1518 yılı, Yavuz Sultan Selim Dönemi Konya mahalleleri arasında
yer aldığı gibi, Kanuni döneminde İl Yazıcı Defterinde on nefer ve beş haneden
ibarettir. III Murat Döneminde 992/1584
yılında mükellef sayısı ise 21’dir.
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Mahalle adını, Selçuklu döneminde
burada bulunan Kürkçüler çarşısından
almıştır. Yukarıda da ifade edildiği gibi
Kürkçü Hamamı da bu bölgededir.
Mahalle son elli yıl içerisinde büyük değişikliğe uğramış, İplikçi Camii’nin batısın-

daki Hasan Behçet Sokağındaki binalar
tamamen yıkılarak sokak genişletilmiştir.
Sokak içerisindeki Hasan Behçet’in
fotoğrafhanesinin bulunduğu yer eskiden Muhammed Bahaüddin Efendi’nin
evidir. Başaralı Caddesi genişletilmiş,
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bu caddenin iki tarafı ile eski belediye
binasının arkasındaki yerler tamamen
iş yerleri ile dolmuştur. Eski mahalle
sakinlerinden kimse kalmamıştır.
Asri Cami’nin esas adı, Tahte’l-Kala
(Tahtıkale) Mescididir. Sonradan Veznedar Hüseyin Ağa Mescidi ve Asri
Cami olarak da anılmıştır. Caminin kuzey köşesinde müderris Ahaveynzade
kardeşlerin evi vardır. Ahaveynzade
Mehmet ve Mustafa Efendiler ile bunların babaları Ali Efendi de Konya’nın
tanınmış müderrislerindendi.
Hüseyin Ağa Mescidi’nin ön tarafındaki alan da tamamen tarihî eser ve
medreselerle doludur. Bunlar Nalıncı
Baba Türbesi, Nizamiye Medresesi,
Muhaddis Medresesi ve Marahüyüklü
Medresesi’dir. Bugünkü İş Bankası’nın
batı ucunda da uzun zaman belediye
binası olarak kullanılan Yusuf Şar’ı konağı bulunuyordu.

ESKİ MAHALLELER

3. Muhaddis/Muhaddiszade
Medresesi
Tekel Binası’ile kısmen de Alâeddin
Caddesi üzerinde idi.
4. KarahüyükIü/Tevfikiye
Medresesi
Asri Cami’nin (Taht-ı Kale Camii) güney batısında idi. Şimdi yerinde aynı
isimle anılan çarşı bulunmaktadır.
5. Abdürrahim Efendi/
Zincirli Medrese
Asri Cami’nin güneyinde yer alıyordu.
6. Sadiye Medresesi
Alâeddin Caddesi üzerinde Karatay
Müftülüğü’nün bulunduğu parsel üzerinde idi. Kuzey tarafından cadde geçirildi.
SİPAHİ PAZARI
Kürkçü Mahallesi’nin en önemli ve en
eski bölgelerinden birisi de Sipahi, halk
arasındaki adıyla İspa Pazarı’dır. İspa

Pazarı, eski eşyaların alınıp satıldığı
yerlerdir. Veli Sabri Uyar Hoca’nın anlatımına göre, Kürkçü Mahallesi’ndeki
İspa Pazarı, Muhaddiszade Medresesi
ile Karahüyüklü (Tevfikeya) Medreselerinin bulunduğu yerlerdir. Bu iki medrese Ispa Pazarı’nı oluşturan dükkânlar
üzerine kurulmuştur. Asri Cami karşısında dar sokak üzerinde bulunun bu pazar
yeri, zaman içerisinde dükkânların harap olması, dar sokağın eşya ve insanları
alamaması, dolayısıyla ihtiyaca cevap
verememesi sebebiyle 1880 yılından
önce Sultan Selim İmareti’ne, oradan
Hamallar Pazarına, daha sonra Şalvarcılar Hanı’na en son olarak da İbrahim
Efendi (Nakiboğlu) çarşısına nakledilmiştir. Bugünkü İş Bankası’nın arkasında
Emir Seyfeddin adını taşıyan dar sokak
üzerinde bulunan eski Sipahi Pazarı, bir
zamanlar bölgenin âdeta nirengi noktası gibidir. Bu bakımdan bu Pazar yerinin
tespiti son derece önem arz etmektedir.
Mahallede hatta çevrede bütün Osmanlı
dönemi medreseleri ve tarihî binalarının bulundukları yerler, bu pazar yerine
göre tarif edilmiştir. Tespitimize göre
Asri Cami’nin de üzerinde bulunduğu
Olgun Sokak olarak bilinen sokak, vaktiyle resmi kayıtlarda, ”Eski Sipahi Pazarı
Sokağı” olarak geçmektedir. Mahallede
mimari değeri bulunmayan Kürkçü Mescidi, Meram Müftülüğü’nden Araboğlu
Makası’na çıkan yol üzerindedir. Mescidin köşesinde orijinal bir sadaka taşı bulunmaktadır.
Elektrik Fabrikası:
Osmanlı Döneminde kurulan ilk elektrik fabrikası Kürkçü Mahallesinin en
batı ucunda idi. Fabrika Dere Elektrik
Santralinin tesisinden sonra yıktırıldı.

MAHALLEDE EĞİTİM KURUMLARI
VE TARİHÎ ESERLER.
1. Nizamiye Medresesi
Bugünkü İş Bankası’nın doğu tarafı il
eski Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu ara sında idi.
2. Nalıncı Baba Türbesi
İş Bankası’nın doğu tarafında Saban
Dershanesi’nin girişinde ve kısmen
kaldırım üzerinde bulunuyordu.
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HYDEPARK’TA

Obama’nın Berberine
KÜÇÜK BİR ZİYARET

KONU:

FATMA KALPAKLI
FATMA KALPAKLI

FOTOĞRAF:

Hydepark’a gelip de Obama’nın
berberine uğramadan olmaz
deyip, içeri giriyoruz. Girişte (eskiden Obama’nın oturtuduğu) cam
fanus içine koyulmuş bir koltuk ve
duvarlarda Obama’nın resimleri
dikkatimizi çekiyor. İçerisi kalabalık ve bir koltuğa oturup bekliyoruz. Duvardaki fiyat tarifesinde
Obama saç kesimi 21 dolar satırı
dikkatimizi çekiyor. Berberimiz
Obama’nın saç kesiminin “klasik,
geleneksel bir Afrikan-Amerikan saç tarzı” olduğunu, ancak
Obama’nın politika da yükselmesiyle artık bu saç tarzının (Obama
cut) Obama saç kesimi olarak
adlandırıldığını söylüyor.
O zamanlar çırak olan ve şimdi usta olan
Tony’den eskiye dair güzel bir anı sorduğumuz da bize Obama’nın bir keresinde
henüz başkan olmadan seçim öncesi,
evdeki basın ve kalabalıktan sıkılarak
Amerikan futbolu şampiyonluk müsabakasını seyretmeye berber dükkânına
geldiğini anlatıyor. Obama’nın basketbolda ChicagoBulls’un (2010-2011 kadrosunda Türk basketbolcumuz Ömer
Aşık’ın da oynadığı), futbolda Bears’in
ve beyzbolda ise White-Sox’ın taraftarı
olduğunu öğreniyoruz.
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Obama’nın berberi Zariff’e Obama’yı nasıl tanımlayabileceğini sorduğumuzda ise, bize mütevazı ve herkesin kolayca yaklaşabileceği bir “halk adamı” olduğunu söylüyor. Onun özel, ya da ayrıcalıklı biri gibi davranılmaktan
hoşlanmadığının altını çiziyor. Bir anısını anlatmasını
istediğimizde ise “burada konuşulan burada kalır,
size söyleyemem ama a’dan z’ye spordan bilime
her konuda konuşurduk” diyor. Ketumluğuna saygı
duyuyoruz ve ısrar etmiyoruz. Obama’nın Amerika’nın
başkanı olacağını tahmin eder miydiniz diye sorduğumuzda, “hiçbirimiz bilemezdik ama çok güzel bir
sürpriz oldu hepimiz için” diyor.
Berber dükkânında otururken köşede manikür yaptıran müşteriler dikkatimizi çekiyor. Sonradan Tony ile
Zariff’ten öğreniyoruz ki Hydepark Hair Salon AfrikanAmerikanlar arasında gözde bir salon ve müşterilerinin %
30’u, 40’ı elbakımı yaptırıyor. Ayrıca, anneler küçük erkek
çocuklarının saç traşı için de burayı tercih ediyorlar.
Fiyat tarifesi listesi, 21 dolara Obama saç kesimi
yaptırmanız mümkün.
Bu güzel sohbet için Zariff’e ve Tony’e teşekkür ediyor
ve iyi akşamlar dileyerek oradan ayrılıyoruz.
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Mezar
Ustalarının Müzesi

On beş yıl kadar önce, yine erken gelmiş bir kış sabahı, gökyüzünden ziyaretimize inmiş büyük bir bulut huzmesi içinde, belli belirsiz soğuk mavi
ve gri tonlarının hüküm sürdüğü kış
manzarası resmini andıran donmuş
porsuk nehrinin rüzgârla boğuşan
köprüsündeyim. Sisler içinde yüzleri
ve bedenlerinin biçimleri kaybolmuş
ama varlığını sürdüren insan siluetlerinin, belli belirsiz meraklı bakışları
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arasında, günler öncesinden planlanmış bu ziyaretim için öncelik ve önem
taşıyan resim malzemelerimi taşıdığım dosyamı sıkıca tutuyorum. Bir
yerlere çarpmamaya özen göstererek,
İstanbul a gidecek olan trene yetişmek
için olanca gücümle Eskişehir sokaklarında koşturuyorum.
Bu kentten ve insanlarından oldukça
uzak, vadilerin gerisinde, dalgalarının rüzgârla harman olduğu güzelim

İstanbul şehrine doğru, penceremden
her biri büyük bir tuvalin farklı parçaları gibi görünen manzaralar eşliğinde yol alıyorum. Haydarpaşa garında son bulan tren yolcuğuma deniz
ve yosun kokusu ile birkaç martının
çığlıkları eşliğinde bir vapurun güvertesinde devam ediyorum. Kurumuş
yapraklarından kurtularak kışlık çehrelerine bürünmüş huzurlu ağaçların
yanından yürüyerek nihayet İstanbul
Arkeoloji Müzesi'ne ulaşıyorum.

Bahçede ziyaretçileri ilk karşılayan, müze binasından taşmış eserlerle yüzleşince birden
her şeyin, her nesnenin gözüme büyük göründüğü yaşlarıma gittim. Müze ile ilk randevum;
annemin diğer kız kardeşlerimle beni özenle
hazırlayıp özel bir davete gider gibi götürdüğü Adana Arkeoloji Müzesi; bahçesindeki
büyük palmiye ağaçlarının oynaşan gölgeleri
eşliğinde müzeye girişimiz. Sadece benimle
konuştuklarını sandığım, sırlarını benimle
paylaştıklarını düşündüğüm, sonraları çocuksu hayallerime malzeme olan taş yontular. O
halde çocuk gözümle baktığımda benim için
müze neydi? Soluk alıp vermeseler de içinde
masal kahramanlarının barındığı bir hikâye,
belki bir efsaneydi.
Kendimi bir anda hatıralar içinde bulduğum bir
zaman parçasıydı bu, biraz hoş biraz buruk. Kapıda bekleyen arkadaşlarımı görünce orda bulunuş nedenimin gerçekliğine döndüm. İki günlük kısa ziyaretimiz boyunca olabildiğince çok
sayıda desen çalıştık. Bu aşamada belki binlerce
yıl önce yapılmış bir eser, desen kâğıdımızın yüzeyinde bizim bakış açımızla yeniden yorumlandı, bizim dağarcığımızda yeni canlar buldu.
Şimdi daha iyi anlıyorum ki çalışmalarımızı müzeye yönlendiren hocamız bu sayede bir yandan
merak, ifade ve görsel duyarlılığımızı arttırırken
diğer bir yandan da sanat ile kültürel düzeylerimizi geliştirmeyi hedeflemişti.
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anat ile geldik bu günlere… Geçtiğimiz aylardaki bir Ankara seyahatimde ziyaret ettiğim Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nde, Konya
yakınlarındaki Çatalhöyük’te ortaya çıkarılan Hasandağı’nın lav püskürttüğünü tasvir eden bir duvar resmi ile
karşılaştım. Toprak anadan doğan bir yüzün diğer bir yüzle binlerce yıl sonra karşılaşmasıydı bu. İsmini bile bilmediğim
büyük büyük atalarımızın bu resimleri
çizerken neler hissetmiş olabileceğini
düşündüm. Gizemli olan daha tanıdık,
daha bizden olu verdi bir anda. Heyecan,
korku, merak… İnsan varlığının titreşimleriydi her bir tasvir, her bir titreşim farklı
bir etki yaratıyordu ruhlarda. Varlıkları
ile Yaratanı, yaşam ve ölümün varlığını
bize haykırıyorlardı adeta. Nefes almaya
devam eden hiç kimse tarafından görülmemiş saklı zamanlardan bir anı gün yüzüne çıkarılmış ve şaşkın yüzüme çarpmıştı tam 9000 yıl sonra.
Atalarımın evlerinin duvarlarına çizdikleri gündelik yaşam tasvirlerini
renkli toprak ve kil kullanılarak oluşturdukları bu yüzeylerde, hiçbir estetik
kaygı gütmeden çizdikleri resimler belki de onların umduğundan çok daha
uzun süre yaşayarak bizlere kadar ulaşmıştı. Bu duvar resimleri ve bunlarla
çağdaş eserler, sanat olma kaygısından
çok uzaklarda, bir konuyu ifade etmek
için araç olarak kullanılmışlardı. Sonrasında, farklı arayışlara yöneldiler. İnsan
nasıl farklı olanı aramaya yönelmezdi
ki, ona ruhundan üfleyerek yaratan değilmiydi ki; bir kar tanesini bile tekdüze yaratma kolaylığına kaçmayan, her
canlıyı farklı farklı donatan, canları eşit
fakat siluetleri farklı kılan, aynı havayı
farklı solutan, aynı yüreği farklı attıran,
her ana sonsuz mucize sığdıran ve sonra insana oku, daha önce bilmediğini
sana verdiğimle oku diyen…

İNŞAAT DEKORASYON

Zaman içersinde nesneler yeni bakış
açıları ve sanatsal kaygı ile yeniden
yorumlanmaya başlanmış ve araç
amaç olmuştu. İnsansı duyguların ortaya çıkardığı estetik kaygılarla yeni
formlarına kavuşmuş bu eserlere ev
sahipliği yapan müzelerden biri olan
Ankara resim heykel müzesindeyim
şimdi de; Türk sanatçılara ev sahipliği
yapan 19.yy'dan günümüze kadar tarihlenmiş resim, heykel, seramik, baskı ve Türk süsleme sanatı eserlerinin
sergilendiği, müze binasının öyküsü
de oldukça ilgi çekicidir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına tanıklık eden bina,
Atatürk’ün isteği üzerine 1930 yılında
bir kültür binası olarak inşa edilmiş
ve binanın yapımında yalnızca Türk
işçileri çalıştırılmıştır. Türk duvar ustalarının önemli bölümünün Kurtuluş
Savaşı’nda hayatını kaybetmiş olması
nedeniyle mezar taşı ustaları bu inşaatta görev almışlardır. Binanın iç ve dışında kullanılan mermerler Marmara
Adası'ndan getirilmiş, bina Selçuklu
motifleri ve eski Ankara evlerine özgü
süslemelerle bezenmiştir.
Başlı başına bir sanat eseri de olan bu
müzenin büyük cam kapısından içeri
girdiğimde pek çok dönemin seçkin
yapıtlarının sunulduğu localar, bir yandan yarattıkları görsel zenginlikle beni
büyülerken diğer yandan zamanın gelir
geçerliğine şahit olmuş buruk izler olarak beni kendi hikâyelerine davet ettiler.
Küçük bir çocuğun koridorlar ve odalar arasında oynadığı saklambaç oyunu gibi beni çağıran her odanın sesine

kulak verdim. Her bir odada kendini
anlatmak isteyen ilgi bekleyen birileri
vardı, sesler bir ara o kadar yoğundu
ki, kendi mi merdivenlerden çıkarken
Osmanlı'nın son saray ressamı Fausto
Zonaro’ nun rüya gören kız tablosunun
önünde buldum. Güzel tebessümü ve
mahmur yüz ifadesi ile uzun süredir
ev sahipliği yaptığı ama her uyanışında güler yüzüyle bizleri kendisine
davet eden müzedeki varak işli çerçevesinden beni süzüyordu. Kim bilir
belki kitabını okurken uyuya kalmıştı.
O kadar canlıydı ki teninin sıcaklığını
hissettim sanki ürktüm. Bir ressam
nasıl olurda bir gerçekliğe bu kadar ışık
tutabilir diye sordum kendi kendime.
Yaratanın özel yetenekler bahşederek yarattığı insanlardan biriymiş diye
düşündüm o an. Sonra diğer seslere
kulak verdim, teker teker dinledim
sesleri, her biri farklı bir öykünün kahramanı idiler. Geçmişi narin biçimde
saklayan, geleceğe rehber olan, yaşanmışlığı barındıran sesler. İnsanların
unutulmuş gerçekliklerine ışık tutan,
hayatın başka bir gerçekliğinin başladığını kanıtlarcasına bizi serüvenlerine ortak eden, zamanın oyunları ağır
ağır eserlerin üzerinde belirirken bana
ibretlik hikâyelerini, ümitlerini, hayallerini, acılarını tüm mahremiyetlerini
ulu orta sundular. Okumayı yeniden
öğrenmek, alfabeyi yeniden çözmek
gibi bir şeydi bu. Her sanat eseri, yapıtı
meydana getirenin de yapıta konu olanında ruhundan ezgiler taşırmış aslında, bunu orada öğrendim.
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KÜRESEL ISINMAYLA BİRLİKTE HER GEÇEN YIL İKLİM
ŞARTLARI HAYATI DAHA DA ZORLAŞTIRIYOR. YAZLAR
HEP BİR ÖNCEKİ YAZDAN DAHA SICAK, KIŞLAR HEP
DAHA SOĞUK GEÇİYOR. YAKLAŞAN KIŞ AYLARI, EVLERİN ÖNEMLİ BİR GİDER KALEMİ OLAN DOĞALGAZ
FATURALARINI DA DÜŞÜNDÜRTMEYE BAŞLADI.
Yeni açıklanan doğalgaz zammı da vatandaşı iyice korkuttu. Akıllara tabi daha
düşük faturalar için “Çözüm ne?” sorusu
geliyor. Aslında yanıt basit: Kış gelmeden
binanıza yalıtım yaptırarak doğalgaz faturalarınızı yarı yarıya düşürebilirsiniz. Peki,
her yalıtım bunu sağlıyor mu? Blue’Safe
Mavi Kale uzun ömürlü bir yalıtım için
dikkat edilmesi gereken 10 noktayı
açıkladı. Giderek çetinleşen kış şartlarında
ısınabilmek için evlerde her zamankinden daha fazla enerji
tüketiliyor. Yeni doğalgaz zammıyla birlikte bu kış faturaların çok daha yüksek geleceği de belli oldu. Tabi bu durum
sadece kış mevsimi için geçerli değil. Yaz aylarında da sıcaktan bunaldığımızda evlerimizi soğutmak için klimalara
başvuruyoruz ve bu da doğal olarak elektrik faturalarına
yansıyor. Kışın sıcak, yazın serin binalar için çok daha az
fatura ödemenin yolu ise ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor.
Binalarına ‘doğru ısı yalıtımı’ yaptırmış olanlar doğalgaz ve
elektrik zamlarından korkmuyor; çünkü ısı yalıtımı enerji
harcamalarında ortalama yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Ancak
her yalıtım yapılmış binada bu oranlarda tasarruf mümkün
olmuyor. Blue’Safe Mavi Kale, sağlıklı ve uzun ömürlü bir
yalıtım için dikkat edilmesi gereken 10 noktayı sıraladı.
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Doğru bir ısı yalıtımı için
10 altın madde:
1. Isı yalıtımı, uluslararası standartlara
uygun ürünlerle yapılmalı. Merdiven
altı ürünler ve standart dışı malzemelerden uzak durulmalı.
2. Isı yalıtımı yaptırmaya karar verildiğinde, seçilecek yalıtım malzemesinin CE belgesine sahip olduğundan
emin olunmalı.
3. Isı yalıtımı malzemelerinin 10 yıl
garantili olmasına dikkat edilmeli.
Ayrıca uygulama sırasında oluşabilecek
yangın, patlama, fırtına gibi hasarlar
ile uygulama sonrasında meydana gelebilecek hatalı çizim, yanlış malzeme,
montaj ve işçilikten kaynaklanan hasarlara karşı firma binayı sigortalamalı.
4. Isı yalıtımı yaptırılacak firmanın
uygulama ve işçilik konusunda
uzmanlaşmış bir ekibe sahip olup
olmadığına bakılmalı.
5. Isı yalıtımı yapılacak binada kullanılacak yalıtım levhalarının kalınlığı
binaya uygun olmalı. Bina için en
uygun sıkıştırılmış sert köpükler
tercih edilmeli.
6. Isı yalıtım levhası, gerek üzerine

gelen sıva ve kaplama yükünü taşıyabilmesi, gerekse uygulama sonrası
olabilecek darbelere dayanıklılık
gösterebilmesi için yüksek yoğunluklu olmalı. Isı yalıtım levhasının
yoğunluğu kullanım ömrü açısından
son derece önemlidir.
7. Yalıtım malzemeleri seçilirken sektör
için en önemli kalite göstergesi olan
ETAG 004 Belgesi olup olmadığı sorgulanmalı. ETAG 004 Belgesi, ürünlerin
30 yıllık yaşlandırma testlerinden
geçtiğinin ve aşırı sıcak, soğuk, yağmur
ve rüzgâr gibi çevresel etmenlere karşı
direncinin ölçüldüğünü gösterir.
8. Yalıtım levhalarının yanı sıra yapıştırıcı, sıva, file, fileli köşe, dübel gibi
yardımcı elemanların da standartlara
uygun olup olmadığına bakılmalı.
9. Isı yalıtımı uygulamasının bina
dış cephe üzerine yapılması tercih
edilmeli. Dış cephe yüzeyinin koruma
altında olması hem yoğuşma problemini ortadan kaldırır hem de binanın
soğumasını geciktirerek enerji tüketiminin azalmasını sağlar.
10. Isı yalıtımı yaptırmadan önce mutlaka güvendiğiniz bir kuruma danışın.
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Çocuklar ve
Akademik Hayatları
CANINIZ KADAR SEVDİĞİNİZ, BAŞINA EN UFAK KAZANIN BİLE GELMESİNİ İSTEMEDİĞİNİZ,
MİNİK YAVRUNUZ ARTIK BÜYÜDÜ VE AKADEMİK KARİYERİNİN İLK BASAMAĞINA ADIM ATTI.
AKADEMİK KARİYER YOLUNDA ONU ZOR VE UZUN BİR YOL BEKLİYOR. ÇOCUĞUN İYİ BİR
EĞİTİM VE ÖĞRETİM GÖREBİLMESİ İÇİN ANA-BABA OLARAK BİZLER NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuğumuzla ilgili
kaygıları bir kenara
bırakıp, bizim çocuğumuz
için neler yapabileceğimiz
konusunda düşünmemiz
daha doğru olacaktır.

Çocuğun okul başarısında zeka ve yetenek
önemli rol oynar. Elbette ki zeki olmayan ve
yeterli bir zeka potansiyeline sahip olmayan
çocuğun başarılı olabilmesi çok güç olacaktır.
Fakat yeterli zeka potansiyeline ve yeteneklere sahip olan bir çok çocuk okulda başarılı
olamamaktadır . Bu konuda farklı bir faktör ortaya çıkıyor. O da, aile ilişkileri. Çocuk öğrenme
ve başarma isteğini önce aile ortamında edinir.
Ana-babadan gördüğü sevgi, İlgi ve uyarılma
sonucu doğal öğrenme dürtüsü artar. Ana-babasıyla iyi ilişkiler içinde olan çocuk, onlar gibi
bilgili, güçlü ve becerikli olmaya özenir. Başka
bir değişle çocuk ana-babasını model alır. Soruları yanıtlanan, merakı doyurulan, çocuk
daha çok öğrenme isteği duyar. Tersine ilgi ve
destekten yoksun, soruları geçiştirilen çocukta öğrenme isteği körelir.
ANA BABALARA ÖNERİLER:
1- Çocuğunuz, onun başarılı olacağına olan
inancınızı bilmelidir. Eğer siz çocuğunuzun
başarılı olamayacağını düşünüyorsanız çocuğunuz da hemen bu fikre kapılabilir, ve başarısızlığa uğrayabilir.
2- Çocuğunuzu övün. Eğer çocuğunuzun
başarılı olmasını istiyorsanız ona sürekli
olumlu mesajlar vermelisiniz. Sen bunu
yapamazsın, sen beceremezsin, aklın ermez gibi olumsuz mesajlar yerine sen
bu işi yapabilirsin, bunu anlayabilirsin, bu işin üstesinden gelebilirsin
mesajları vermeyi deneyin.
3- Çocuğunuzun öğretmeniyle iyi
bir ilişki kurun. Anne, baba, çocuk üçgeni, okul
ortamıyla birlikte büyüyecek ve bu üçgene
bir başka kişi daha katılacaktır . Bu bakımdan
öğretmen önemli konuma sahiptir. Öğretmen
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ile geliştirilecek sıcak ilişkiler ve samimi bir bağ
çocuğun başarısını arttıracaktır.
4- Okul aile toplantılarını kaçırmayın, bu
tür toplantılar aile ile öğretmenlerin rahatça konuşabilecekleri ve çocuk hakkında
görüşebilecekleri uygun ortamdır. Bu toplantıları kaçırmamaya özen gösterin.
5- Sorulana cevap verin. Çocuklar bitmek
bilmeyen bir soru hazinesine sahiptirler.
Sürekli soru üretirler. İşte bu soruların cevap bulması da çocuğunuzun öğrenmeye
karşı ilgisini artıracaktır.
6- Çocuğun yanında yüksek sesle kavga etmekten kaçının. Yanında kavga edilmeyen
ve huzurlu bir çocuğun tüm dikkatini öğrenmeye yoğunlaştırması kolaylaşacaktır. Aksi
durumda çocuk derse ve öğrenmeye karşı
bir ilgisizlik yaşayacaktır. Çocuğun kafası,
aile içi ana-baba problemleriyle doluyken
öğrenmeyi düşünmesi beklenemez.

www.vizyonkonya.com
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Hayal
Kasabası
hayalkasabasi.facebook.com

...Siz Hayal Edin Biz Gerçekleştirelim...
KONU:

AYŞE OKUTAN
İNCİ KİRTİŞ

FOTOĞRAF:

HEDİYE PAKETİNİ SEÇKİN MALZEMELER
VE EL YAPIMI VE BÜYÜK EMEK İLE KİŞİYE
VE KURUMLARA ÖZEL OLARAK TASARLAYAN ABDULLAH TERZİ VE NUR SOLAK İLE
HEDİYE PAKETLEME ÜZERİNE KONUŞTUK.
Sizleri tanıyabilir miyiz?
Ben Abdullah Terzi. Konyalıyım. Üç kız babasıyım. Bu işe
ilk başta hobi olarak başladım. Şimdi kişiye özel tasarımlarla hediye kutusu yapıyorum. Ben Nur Solak 24 yaşındayım.
Ben de Hayal Kasabası'nda kişiye özel tasarımlar yapıyorum.
Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
İlk başta hobi olarak mum yapmaya başladım. Yaptığım mumların boyutuna ve gösterişine uygun kutu bulmakta çok zorlandığım için ilk başta mumlara göre kutu yapmaya başladım.
Farklı ve özel hediyeler arayan ve bunları hediye paketi yaptırmakta zorlanan insanlarla da karşılaşınca; bu alandaki yetersizlik sonucunda böyle bir iş ortaya çıktı.
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Hediye denilince akla
ilk sevgiliye hediye
alınması, hediyenin paketlenmesi,
bunun sunumu
geliyor. Bir çok
kişi için sıkıntılı
olan bu durumda;
size gelen müşterilere karşı
nasıl yardımda bulunuyorsunuz?
İnsanlar aldıkları hediyenin farklı ve
özel olmasını istiyor. Karşı tarafı mutlu etmeye, özel olduğunu göstermeye çalışıyor. Çünkü hediyeyi veren
kişiyi de mutlu ediyor bu durum. Bu
yüzden insanlarda çok hassas davranıp en güzeli olsun istiyorlar. Biz işte
tam bu noktada devreye giriyoruz.
Öncelikle hediyenin verileceği kişi
hakkında ön bilgi istiyoruz. Örneğin:
işi, okulu, burcu, hoşlandığı şeylerden
yola çıkıyoruz. Karşılıklı fikir alışverişi
sonucunda müşterimiz alabileceği en
uygun hediyeye karar veriyor. İşin zor
kısmını kararlaştırdıktan sonra müşterimize kutu ve çanta örneklerini
gösteriyoruz. Hediyenin boyutunda,
müşterimizin istediği renkte, boyutta,
şekilde kutumuzu hazırlıyor ve gene
müşterimizin istediği gibi süsleyerek;
yazılarla, resimlerle, aşk kitaplarıyla,
kurabiyelerle, yastıklarla, şekerlemeler, çiçeklerle daha da canlandırıp
hediye kutumuzu teslim ediyoruz.
Sonuç her zaman mükemmel.
Atölyede kaç kişi çalışıyorsunuz?
Atölyemizde iş ortağım Nur Hanım ve
ben çalışıyoruz. Ama işimize aşık bir
çok arkadaşımız çalışmalarımızda bize
yardımcı oluyorlar. Yardımları için onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz.

FERMAN ŞEKLİNDE
ŞİİRLER, YAPRAK ÜZERİNE
YAZILMIŞ NOTLAR… BİZE
GELEN HEDİYELERİ DE
SÜSLÜYORUZ; ÖRNEĞİN
KÜÇÜK MODELLİ ARABA
ALIP ONU ŞAHANE BİR
GELİN ARABASI YAPIYORUZ.
YÜKLEDİĞİMİZ ANLAMI
İLETEBİLİYORUZ.

ADVERTORIAL
Bu işin en keyifli yönü nedir?
Buraya gelen müşterilerimiz sevdiklerini mutlu etme çabasındalar. Bu
çaba bize de yansıyor. Sanki hediyeyi
biz verecekmiş gibi heyecanlanıyor
ve uğraşıyoruz. Her yeni hediye yeni
keyifler veriyor bize. Tabiî ki bize gelen müşterilerimizin pozitif enerjileri,
mutlulukları, memnuniyetleri işimizi
daha da çok keyiflendiriyor.

Müşterileriniz tasarımlarınızı hediye ettikten sonra size geri dönüt
veriyor mu? Nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz?
Elbette. Müşterilerimizin birçoğu bize
teşekkürlerini iletmek için arıyorlar.
Tasarımımızı beğenen arkadaşlarını getiriyorlar. Aldığımız olumlu tepkiler bizi
daha güzelini yapmaya teşvik ediyor.
Hediye kutusu dışındaki
uğraşlarınız nelerdir?
Bir çok modelde, boyutta özellikte
kutu yapabiliyoruz. Kalp, kelebek,
uğur böceği şeklinde kutular, takı
kutuları yapıyoruz. Ayrıca Nur Hanım farklı modellerde sempatik aşk
kurabiyeleri; bebek mevlüdlerinde
üstünde bebek olan kurabiyeler; diş
bulgurlarında diş şeklinde kurabiyeler; iş toplantılarında firma logolu
kurabiyeler yapıyor. İçinden yüzük
çıkan hoş bir mumumuz var. Evlenme
teklifi yapacak baylara önerimiz. Ev
dekorasyonu için özel mumlar yapıyoruz. Yine sempatik aşk kitapları, el
yapımı kişiye özel hazırladığımız anı
defterleri ve albümlerimiz var. Tarçınlarla, kahve çekirdekleriyle, ayna parçalarıyla süslüyoruz. Kalpli ve desenli
yastıklarımız var. Müşterimizin istediği şekilde hazırlıyoruz.

Bunların yanı sıra bir çok hediyenin
üzerine farklı süslemeler, özel notlar
hazırlıyoruz. Ferman şeklinde şiirler,
yaprak üzerine yazılmış notlar… Bize
gelen hediyeleri de süslüyoruz; örneğin küçük modelli araba alıp onu
şahane bir gelin arabası yapıyoruz.
Yüklediğimiz anlamı iletebiliyoruz.
Doğum günleri, yıl dönümleri, evlilik
teklifi gibi durumlarda da istenilen
yerde kutlama için ortam süslemesi
ve düzenlemesi de organize ediyoruz.
Bize gelmeniz yeterli...
Bu meslekte unutamadığınız bir
anınız var mı? Bizimle paylaşmak
ister misiniz?
Birçok hoş anımız var. Ama size unutamadığımız bir tanesinden bahsedecek
olursak eğer; bir arkadaşımız kız arkadaşına evlenme teklifi yapacaktı. Sadece yüzüğünü almış geriye kalan her
şeyi ise bize bırakmıştı. Evinde gereken
hazırlıklara başladık. Tüllerle mumlarla,
içinde anlamlı sözlerin bulunduğu balonlarla süsledik. Tabi en son balonun
içinde ‘Benimle evlenir misin?’ yazıyordu. Kız arkadaşı gördüğü manzaradan
çok etkilenmiş ve tüm balonları patlatıp
notları sesli okumaya başlamış. Sıra en
son balona geldiğinde ise kız ‘Benimle
evlenir misin?’ notunu okumuş ve süprizi yapan arkadaşa ise ‘evettt’ demek
kalmış. Şimdi düğünlerini bekliyoruz...
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KONYA'NIN GURURU GENÇ YILDIZ;

Maide
Nur Uysal
GEÇEN YIL YILDIZLARDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN MERAM
BELEDİYESPOR'LU TEKVANDOCU MAİDE NUR UYSAL İLE
BAŞARISI ÜZERİNE KISA BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.
AYŞE OKUTAN
İNCİ KİRTİŞ
FOTOĞRAF:
KONU:

Merhaba Maide, geçen sene Gürcistan da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazandın. Bu serüveni biraz
anlatır mısın?
Seçmeye kalınca cok üzülmüştüm sonra hocam Ali Yıldız bana manevi anlamda destek çıkıp yapacağıma beni inandirdi. Ama 2 kez yenildiğim birini nasıl
yeneceğimi düşünüyordum. Sonunda
maç nasıl geçti anlamadım. 1.oldum
Gürcistan'a gittim ve ülkemi temsil ettim. Çok güzeldi hala inanamıyorum.
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Meram Belediyesi'nin üç yıl önce
başlattığı “Gençleri Spora Yönlendirelim” projesi kapsamında mı
bu spora başladın?
Evet o projeyi yapan ve gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ederim. Sayın Dr. Serdar Kalaycı'ya da çok
teşekkür ediyorum.
Tekvandoyla üç yıl önce tanıştığını söyledin. Bu kadar kısa zamanda birçok başarılar elde ettin. Başarıda asıl etken nedir?

Hocam Ali Yıldız'ın dediklerini yaptım ve inanmadığım, yapamayacağımı düşündüğüm halde hocamın
ve Meram Belediyesi'nin katkılarıyla
buralara geldim.
Antrenörün Ali Yıldız, sendeki yeteneği ilk görüşte fark ettiğini söyleyince neler hissettin. O an ki yaşadığın duygudan bahsedebilir misin?
İnanmadım yapamayacağımı düşündüm..Anlattığı kişi ben miyim değil
miyim diye şüpheye düştüm ama
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GENÇ YETENEK

tekrar anteremana gidiyorum. Hepsini bir arada yürütüyorum.
Gördüğüm kadarıyla Meram Belediyesi, ferdi sporlara büyük destek veriyor. Bu konuda neler söylemek istersin?
Öncellikle Dr. Serdar Kalaycı'ya çok teşekkür ederim. Onlar bizim başarılarımızın farkına varıp bize destek çıkıyorlar.
Onların sayesinde başarıya ulaşıyoruz.
Bu yıl, talihsiz bir sakatlıktan dolayı Gençler kategorisinde Türkiye birinciliğini kıl payı kaçırdın.
Bu seni daha da hırslandırdı mı?
Evet. Maalesef sakatlığımdan dolayı
birinciliği kaçırdım. Bu sene yapacağıma inanıyorum. Sonuçta o ringe iki
kişi çıkıyor. Biri yenecek ,biri yenilecek
ama hep yenen taraf olmak isterim.

isteyince calışınca oluyormuş bunu
farkettim. Ailemin ve hocamın desteğiyle başardım.
En büyük destekçin kim oldu?
Babam oldu her zaman destek oldu
bana... Hocam Ali Yıdız, babamla konuşmasından sonra hep bana desteği
artarak devam etti. Babam zor zamanında elinden gelenin en iyisini yapti.
Sporla ilgilenmek, ardından sıkı
bir disiplini beraberinde getiriyor.
Hem okul, hem tekvando ikisini
birlikte nasıl götürüyorsun?
Evet disiplinli bir marotonun içine girdim diyebilirim. Yapacağımın farkına
varınca okuldan gelir gelmez anteremana gidiyorum. 45 dk antereman
yapıp koşturarak dersaneye, oradan

hediye, sonuçta orada herkes ailesinin maddi durumuyla okurken, ben
kendi emeğimle okuyorum.
Bu spora yeni başlayacak olanlar
için tavsiyelerin nelerdir. Bu dalda başarılı olabilmeleri ilk önereceğin nedir?
Hocalarının dediklerini yapıp disiplinli çalışırlarsa başarı kendiliğinden
gelecektir zaten. Asla bir yenilgiden
dolayı ümitsizliğe kapılmasınlar.

Bundan sonraki en büyük
hedefin nedir?
Bu sene Avrupa şampiyonası var Daha
sonrasında Dünya şampiyonaları ... En
sonunda inşallah böyle devam ederse
olimpiyat hedeflediğim derecelerdir.
Bu başarından dolayı Özel
Başak Koleji'nde okuyorsun.
Öğretmenlerine ve arkadaşlarına neler söylemek
istersin?
Özel Başak Koleji'nde eğitim
görmek dolayı çok mutluyum. Öğretmenlerime,
Müdürümüz Abdullah
Şafak ve Okul Kurucumuz Ahmet Kaynak'a
çok tesekkür ederim.
Okulum da benim
başarımın sonucunda gelen bir
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Kocaman

GİTMELİ Mİ?

muhmed83

Fenerbahçe takımı artık
öyle büyüdü ki doktorundan masörüne, futbolcusundan teknik direktörüne ve özellikle başkanına
kadar gündemden hiç
düşmüyor. Medyanın Fenerbahçe maçları ile ilgili olarak attığı başlıklar,
oyuncular hakkında yapılan seviyesiz yorumların ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY’IN KAYIP MİLYON
DAVASI HAKKINDAKİ İDDİALARI
GÜNDEME HİÇ GETİRMEZLER.

Fenerbahçe kazansa “Fener zorlandı” kaybetse “istifa”
başlıklar arasında mutlaka olur. Galatasaray kazandığında
“Helal olsun Galatasaray” kaybettiğinde “Mükemmel
futbol umut verdi” başlıklarını her defasında görmekteyiz. Fenerbahçe aldığı cezayı sonuna kadar çeker. Diğerlerinin cezası ya iptal olur ya da ertelenir. Bu kadar
çifte standardın içinde Fenerbahçe ayakta durabiliyorsa
gerçekten tebrik etmek gerekir. Bu kaos başka takımda
olsaydı ne kadar dayanabilirdi bilemiyorum.
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım eleştirilir. Kim eleştirir? Medya hedefi Aziz Yıldırım ilan ettiğinde gündem Aziz Yıldırım
olur. Sonra takım iyi giderken Alex üzerinden gelirler başaramazlar. Baktılar yine çatlama yok Sow sakattı diye doktorları bile canlı yayına çıkartırlar. Sow ise attığı gollerle yapılan
yorumlara ve iftiralara en güzel cevabı vermektedir. İsmi lazım
olmayan programlar her zaman kendilerini de olayla alakaları
yokmuş gibi göstermeye çalışırlar. Bunlar iddia ve biz sadece iddialar üzerinden konuşuyoruz derler.

Bu programlarda
Trabzonspor için iddia
edilen ve olimpiyatlar
için gönderilen
paraların Trabzonspor
için kullanıldığı
denilen paralar
hakkında neden
yorum yapmazlar?

Sokaktan geçen birisi Fenerbahçe aleyhinde ne
derse bu iddia diye gündeme gelir. Yüzü maskeli
adamlar programa katılır. Maksat Fenerbahçe’yi karalamak, Fenerbahçe’yi gündemde tutmaktır. Fenerbahçe’yi bir
an bile oynadığı futbolla anmak istemeyen bu bozuk zihniyet her zaman bir meşgale
buluyor. Kaybettiğinde ise birazda futbol konuşalım diyerek takımı yerden yere vurup teknik direktörü eleştiriyorlar. Çok net söylüyorum, Fenerbahçe düşmanlığı
yapan o belli zihniyetin Fenerbahçe iyi oynadığında tebrik etmiyorsa, kötü
oynadığında da eleştirmeye hakkı yoktur.
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Aykut Kocaman Fenerbahçeliler tarafından da eleştiriliyor. Takım iyi oynamıyor. Bunu da görüyoruz ve bende
Aykut Kocaman’ın takıma katkı sağlayamadığını düşünüyorum. Şampiyonluk
yaşadı, ikinci oldu, Türkiye kupası kazandı.
Bunlara katılıyorum. Avrupa’da ne yaptı? Ya da
ligde hangi maçta oyuna etki etti? İş sahadaki oyuncularda bitiyor ama onları doğru yönlendirmek, onlara abilik, babalık yapabilmek de çok önemli. Bence Aykut Kocaman bunu yapamıyor. Fenerbahçelilerin bir kısmı ise Aykut Kocaman’ın takımda
kalmasından yana tavır takınıyor. Onlara da saygı duyuyorum.
Bence Fenerbahçe yıllardır kadro sıkıntısı çekmiyor. Teknik Direktör sıkıntısı çekiyor. Daum ve Aykut hocanın futbolu arasında fark
yok. İkisi de korkak oynatıyor. Sadece Zico bu zinciri kırıp takıma
mükemmel futbol oynatmıştı. Bu kadro ile takımın başında olsa
çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Benim bu konuda yıllardır üzerinde durduğum isim Lucescu olmuştur. Fakat her yıl bir
Türk takımı ile adı anılan hoca takımında kalmaya devam etmiştir.

DAUM VE AYKUT
HOCANIN FUTBOLU
ARASINDA FARK YOK.
İKİSİ DE KORKAK OYNATIYOR. SADECE ZİCO BU
ZİNCİRİ KIRIP TAKIMA
MÜKEMMEL FUTBOL
OYNATMIŞTI.
TRANSFER KONUSUNDA AYKUT HOCA
İYİ DEĞİL. KENDİ İSTEĞİ İLE ALINAN
OYUNCULARI BİLE OYNATMIYOR. GENÇLER
KONUSUNDA TAMAMEN SINIFTA KALDI.
Sonuç olarak her ne kadar dürüst ve mert bir
insan olsa da Aykut hocanın Fenerbahçe
ile başarılı olamayacağını, iyi futbol
oynayamayacağını ve her yıl Şampiyonlar Ligine havlu atacağını düşünüyorum. Transfer konusunda Aykut hoca iyi değil. Kendi
isteği ile alınan oyuncuları bile
oynatmıyor. Gençler konusunda tamamen sınıfta kaldı. Mağlup durumda 17 yaşında oyuncu
alıp durum 3-0 galipken Selçuk
Şahin’i oyuna alan bir hoca
benim nazarımda iyi hoca
değildir. Selçuk Şahin o
dakikada oyuna girerek ancak maç başı
para alır. Fakat galip durumdayken
Recep ve Salih
oyuna girerse iki
yetenek kazanma ihtimalimiz
olur. Ben Aykut
Kocaman’ın vakit
kaybetmeden takımdan ayrılması
taraftarıyım.
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TEKNOVİZYON
VİRÜSLERDEN
ELEKTRİK ÜRETİLDİ
ABD’li bilim insanları, mekanik enerjiyi elektriğe çeviren sağlığa zararsız virüslerden enerji
üretilmesini sağlayacak bir metod geliştirmeyi
başardı. ‘Virüs jeneratörle’, sıvı kristal ekranda
’1′ rakamını oluşturdu. ABD Enerji Bakanlığı’na
bağlı Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarları,
M13 adı verilen bakteri yiyen virüsleri, jeneratöre
çevirdi. Elde edilen başarı, sürekli kullandığımız
akıllı telefon gibi cihazların, bir gün yürüyüş ve
diğer günlük aktiviteler sayesinde çalışmasını,
şarj olabilmesini çalışmasını sağlayacak.

ŞİMDİ DE
MİCROOLED…
10 yıl kadar öncesinde tüplü monitörler hayatımızın bir parçasıydı. Aradan geçen yıllar
LCD ekranlarla bizi tanıştırdı. Daha ince olan
bu cihazlar, az yer kaplıyor ve elektrik tüketimi
daha azdı. OLED ekranlar da bu çıtayı biraz daha
yükseltmişti. Şimdi ise özellikle fotoğraf makineleri gibi küçük cihazlarda kullanılması beklenen MicroOLED teknolojisi üzerinde çalışmalar
sürdürülüyor. Daha düşük güç tüketimi yanında mümkün olan en yüksek piksel yoğunluğuna ulaşabilen teknoloji, 5.4 milyon piksel
yoğunluğuna ulaşabilirken, MicroOLED
hem 16 milyon renkte
SXGA (1280×1024 px)
hem de monokrom
(2560×2048 px) formatında bulunuyor.
100,000:1 kontrast.
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ACER ASPIRE S7
En İnce ve En Hafif “Dokun & Yaz” Ultrabook

Bir akıllı telefon kadar ince olan S7, güç ve güzelliğin simgesel
bir birleşimidir. Düz hatların, parlak beyaz camın, Elektrikli ışıldayan aydınlatma ve anodize edilmiş alüminyumun kullanımı
en ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarıma sahip bir Ultrabookta
zirveye çıkmıştır. Çift eğilme bağlantısı ve Acer Green Instant
On / Always Connect özellikleri üstün kontrol ve kusursuz kullanım kolaylığını garanti eder.

Ultra ince ve ultra dayanıklı

Aspire S7 Serisindeki tüm modeller enerji ve malzeme tasarrufu sağlayan bir işlemle tek parça bir alüminyum bloktan
yapılan yekpare tasarıma sahiptir; sonuç olarak ortaya süper
dayanıklı ve yolculuklar için mükemmel bir ultra ince kasa çıkar. Aynı zamanda, 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip Full HD IPS
10 noktadan dokunmatik ekran kullanıcıların parmak uçlarına
dokunmatik kontrol gücü sunar. Ek olarak, geniş görüntüleme
açısı teknolojisi 178 dereceye kadar görüntüleme açılarından
tutarlı ve düzgün renkler sağlar.
Aspire S7'nin en çarpıcı tasarım öğelerinden biri de dokunmatik ekranlı 13.3-inç modelinin zarif beyaz rengidir. Ekran
dokunması yumuşak, gözlere hitap eden ve yalnızca 11.9 mm
inceliğinde fakat süper güçlü, çizilmeye karşı dayanıklı ve silinerek temizlemesi kolay olan parlak beyaz bir Gorilla® Glass
2 kapak barındırır. S7 ile Acer, diğer markalar yalnızca dekoratif rötuş olarak kullanıyorken dizüstü bilgisayar yapısı olarak
Gorilla® Glass 2'yi ilk kullanan markadır. Cam yalnızca görsel
olarak göz alıcı değildir, aynı zamanda yapısal güç sağlar, fakat
buna rağmen günlük kullanım etkisini taşıyabilecek kadar da
esnektir. Bu dayanıklılığa ek olarak, alüminyum çerçeve ve
cam arasında ince bir yumuşak tampon dahil edilmiştir, böylece eğer S7 düşürülürse, şok büyük ölçüde cam yerine kasa
tarafından emilir. Bu da hasar görme ihtimalini
büyük ölçüde azaltır.

TEKNOLOJİ
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SAMSUNG GALAXY CAMERA
Samsung, Android işletim sistemini dijital kamera ile buluşturuyor. Dilerseniz cihazın özelliklerine bir göz atalım. Her şeyden önce
biliyorum sizin de dikkatinizi Android işletim sistemi yüklü ibaresi
çekmiştir. Evet Samsung Galaxy Camera bizlere Android 4.1 Jelly
Bean işletim sistemi yüklü olarak geliyor ve bu bizlere kamera üzerine uygulama yükleme lüksünü tanıyor.
Tıpkı akıllı telefon ve tabletlerde de olduğu
gibi Samsung Galaxy Camera’ya birçok farklı
uygulama yükleme şansınız var. Bunun yanı
sıra bir kameranın olmazsa olmazı sensörü, Samsung Galaxy Camera’nın sensörüne
baktığımızda 16.1 megapiksellik bir sensör
bizleri karşılıyor. 21x zoom yeteneğine sahip
cihazda 1.4 Ghz hızında 4 çekirdekli güçlü bir
işlemci bulunuyor. Bir kameranın sahip olabileceği en güzel özelliklerden birisi de WiFi ve 3G desteği olurdu heralde, Samsung
Galaxy Camera’da Wi-Fi ve 3G desteği de
bulunuyor bunun üzerine Android işletim
sistemi ve farklı uygulamalarda eklenince
çektiğiniz kareleri anında sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceksiniz.

NOKIA N810 WIMAX
WiMAX yeni nesil bir kablosuz haberleşme sistemi olarak kilometrelerce kapsama alanına sahip. Büyük internet sağlayıcıların
önümüzdeki senelerde geçmeyi planladıkları sistem cep telefonlarına entegre edilerek de kullanım alanı buluyor. WiMAX üzerinden
internete bağlanarak uygun fiyatlı görüşmeler yapılabilecek. Nokia
N810 WiMAX, işletim sisteminde önceki Wi-Fi özellikli kardeşine
göre yenilikle geliyor: Internet Tablet OS (OS2008). Yeni işletim
sisteminin Nokia N810 ve N800 Internet Tablet modellerini alan
kullanıcılara ileriki bir tarihte ücretsiz sunulacağı belirtiliyor. Yapılan yenliklerden geliştirilmiş email uygulaması, elle güncellemeyi
ortadan kaldıracak “Software
Update” kabiliyeti belirtilenlerden. Dahili GPS özellikli
Nokia N810 WiMAX edition modelinde 2GB yerleşik
hafıza bulunuyor. microSD
kart ile bu kapasite toplamda 10GB’a çıkabiliyor. Model, kullanılacak bir Bluetooth aparatla Wi-Fi ağlara
veya GSM şebekelerine de
bağlanabiliyor.

GORİLLA GLASS’A İLGİ
ÇIĞ GİBİ ARTIYOR
Cep telefonu ekranlarının çizilmesini önleyen Gorilla Glass teknolojisi hızla yaygınlaşıyor. Özellikle ilk iPhone ile başlayan ve bugün
için birçok akıllı telefonda kullanılan Gorilla
Glass, temelde ekranın çizilmesini ve kırılmasını önleyen bir teknoloji olarak tanımlanabilir.
1 milyarı aşkın insana ulaşan bu özel camları
Apple dışında HTC, Acer, Dell, Motorola, Nokia,
Samsung ve Sony de kullanıyor. Gorilla Glass,
telefon dışında tablet gibi daha büyük ölçekli
ekranlarda da kullanıyor.
Gorilla Glass dışında firma, Willow Glass isimli
yeni bir teknoloji üzerinde de çalışıyor. Esnek
ekranlara özel tasarlanan Willow Glass,
kağıt inceliğinde
ve kıvrılabilen ekranların çizilmesini önleyecek.

GOOGLE'IN
'SÜPER GÖZLÜKLERİ'
Google, sadece internet üzerinde çalışmıyor; aynı zamanda Project X adı altında
kendi teknolojik gözlüğünü de geliştiriyor.
Ön yüzünde kamera olması beklenen ve kamerasının birkaç megapiksel olduğu sanılan
gözlüğün üzerinde LED flaş dahi yer alıyor.
Telefon mantığıyla çalışan cihazın kontrolü
ise daha da ilginç: Kullanıcı gözlüğü kontrol
edebilmek için başını sağa, sola, öne ve arkaya sallaması yetiyor. Google, gözlüklerin düşük çözünürlüklü kameraya sahip olacağını
ve gözlüğü takan kişinin konumunu, etrafındaki binaları ve yakınındaki insanları her an
denetleyebileceğini aktardı.
Google’ın, “gözlükleri sürekli
takılacak bir akseuar olarak
tasarlamadığını ancak gözlükleri çıkartmak istemeyenlere karşı da temkinkli
olduğu” söylentiler arasında.
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DİABETİK AYAK
Şeker hastalığı, yani diabet, tarih boyunca toplumların en önemli sağlık sorunlarından biri olmuştur. Yeni tedavi yaklaşımları ve geliştirilen ilaçlar sayesinde kan şeker düzeyleri kontrol altında tutulabildiğinden, diabetin ölümcül
olan akut komplikasyonlarına daha az rastlamaktayız.

POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

Pod.Uzm.Ecz.Reyyan
Şalvarcı kimdir?

Konya doğumlu Reyyan Şalvarcı
orta ve lise öğrenimini Konya Karatay Anadolu Lisesi’nde bitirdikten
sonra ’99 yılında Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’ni kazanmıştır. Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi’nde
yüksek lisansını tamamlamıştır.
◆ 25. 10. 2003 - 25. 04. 2004 tarihlerinde Özel Ankara Tüten Güzellik
Uzmanlığı Kursu’ndan Güzellik ve
Estetisyenlik Uzmanlıklarını almıştır.
◆ 20 Aralık 2008 tarihinde 3TOSpangentechnik Zertifikat uzmanlığını Almanya’dan almıştır.
◆ 3-8 Eylül 2009 tarihinde 69. World
Congress of Pharmacy and Pharmaceutical 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 tarihlerinde Türk Eczacılar Birliği Eczacılık
Akademisi’nden Kozmetik ve Dermakozmetik uzmanlığını almıştır.
◆ 21-25 Nisan 2010 tarihlerinde Atelier Lingua 1.basamağını,
◆ 14-18 Haziran 2010 tarihlerinde
Atelier Lingua 2.basamağını ve
◆ 08-12 Şubat 2012 tarihlerinde Atelier Lingua 3. ve son basamağını da
başarıyla bitirmiştir.
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Ancak özellikle uzun dönemde gelişen komplikasyonlar açısından durumun çok iyi kontrol
altında olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.
Etkilenen organa göre farklı hastalık profilleri
ortaya çıkabilmektedir. Böbreklerde nefropati, gözlerde retinopati, el ve ayaklarda nöropati
ve diabetik ayak bunlardandır. Ülkeler ve ırklar
arasında diabetin genel görülme oranı % 6-7 kadardır. Diabetli hastaların hastaneye başvurma
nedenlerinin %20'sini ayak sorunları oluşturmaktadır. Genel toplumda uygulanan ayak kesme ameliyatlarının % 50-70 kadarının diabetli
hastalarda olduğu saptanmıştır. Parmağı kesilen
bir diabetlide, ikinci bir ameliyat ihtiyacı riski
iki yıl içinde % 50 olmaktadır. Diabetlilerin sadece %30'u ayak sorunlarından uzaktır.
Ayak bakımı ve korunması için yapılması gerekenler;
1. Ayaklar her gün 37 C0 su ile yıkanılıp, yumuşak bir havlu ile kurulanacak. Parmak aralarının
iyice kurulanmasına dikkat edilecek.
2. Parmak araları hariç, ayağın diğer kısımlarına
nemlendirici losyon veya krem sürülecek. Özellikle, topukların çatlamasını iyi bir bakım ile önlemek gerekmektedir.
3. Ayaklar her gün kesik, sıyrık, mantar ve olası kabarcıklar açısından kontrol edilmelidir. Ayak tabanını görmek için gerektiğinde ayna kullanılmalıdır.
4. Ayaklar üşüdüğü takdirde mutlaka çorap giyilmelidir; tuğla, sıcak su şişesi, elektrikli ısıtıcı, soba
bu amaçla kullanılmamalıdır. Hastanın yattığı yerde kalorifer peteği bulunmamalıdır.
5. Tırnaklar düz kesilmelidir. Kenarlarının yuvarlak
kesilmesi tırnak batmasını kolaylaştırmaktadır.
6. Nasır ve ölü dokular kesilmemelidir. Nasırlar
için kesinlikle nasır ilacı, yakı ve asitler kullanılmamalıdır. Bu konuda uzman podologlar tarafından işlem yapılmalıdır.
7. Çıplak ayakla kesinlikle yürünmemelidir. Ev içinde giydiği terlikler travmatize edici olmamalıdır.
8. Deniz kıyısı, havuz kenarı gibi sıcak ve sert zeminli yerlerde çıplak ayakla dolaşılmamalıdır. Ayak

ağrılarını gidermek için kızgın kum ve kaplıca sularının uygulanmasının sakıncaları hastaya mutlaka
anlatılmalıdır.
9. Ayakkabıların içi giymeden önce her zaman
yabancı cisim, batıcı madde, pürüzlü yüzey, yırtık
açısından kontrol edilmelidir.
10. Pamuklu ve yünlü çorap giyilmeli, sıkı çoraplardan kaçınılmalıdır. Çoraplar her gün değiştirilmelidir. Çorap bağı kullanılmamalıdır.
11. Ayakkabılar ayağa uygun ve rahat olmalıdır.
Ayakkabılar yumuşak deri olmalıdır. Tabanları
kalın olmalıdır. Bayanların yazlık ayakkabı seçiminde açık burunlu ayakkabıları tercih etmemesi önerilir.
12. Çorapsız ayakkabı giyilmemelidir.
13. Parmak aralarına bağları giren sandaletler giyilmemelidir.
14. Kışın yün çorap giyilmeli, içi yün muflonlu botlar giyilmelidir.
15. Sigara kesinlikle kullanılmamalıdır.
16. Ayakkabı satın almadan evvelki akşam her iki
ayağın şekli bir karton üstüne çizilip, kesilmeli;
bu kalıplar alınacak ayakkabılara denenmelidir.
17. Görmesi bozuk olan hastaların aileleri ayak
bakımı açısından eğitilmelidir.
18. Ayaklar her muayenede düzenli olarak kontrol edilmelidir.
19. Hasta kendi günlük kontrolünde, olağan
dışı bir olguyla karşılaşır ise; ilgili kişilerle durumu mutlaka paylaşmalıdır.
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DOÇ. DR. AHMET SOYLU

Kardiyak Elektrofizyolojik
Çalışma ve Kateter Ablasyon
(KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ KATETER ARACILIĞI İLE TEŞHİS VE TEDAVİSİ)

Kalp hastalıklarının bir türü olan
ritim bozuklukları kalbin elektrik
sistemindeki problemlerle ilgidir.
Gerçekte kalbimiz tıpkı bir evin
elektrik şebekesine benzer bir sisteme sahiptir. Normalde sağ kulakçıkta bulunan ana merkezden
(“sinus düğümü” diye adlandırılır) çıkan uyarılar, kulakçıklarla
karıncıklar arasında yer alan bir
bölgede (“atriyoventriküler düğüm” diye adlandırılır) kısa bir
süre bekledikten sonra yine özel-
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leşmiş iletim yolları ile karıncıklara yayılır. Böylece ana merkezden çıkan elektrik akımı tüm kalp
kası hücrelerine iletilerek kalbin
kasılması için gereken elektriksel
uyarı sağlanmış olur.
Çeşitli nedenlerle kalbin normal
elektrik deşarjı oluşturma ve bu elektriği diğer bölgelere iletme sisteminde
aksamalar oluşabilir. Bazen de doğuştan normal elektrik yoluna ilave ek
yollar bulunabilir ve bu ek yollar ade-

ta kısa devrelere yol açarak "taşikardi"
dediğimiz hızlı kalp atışlarına (genellikle hastada ansızın ortaya çıkan ve
bir müddet sonra kendiliğinden sonlanan çarpıntı şikayeti şeklinde kendini gösterir) neden olabilirler. Bazen
de kalbin herhangi bir yerinden yani
yukarıda sözü edilen kalbin ana uyarı
merkezinin kontrolü dışında bir yerden uyarılar çıkabilir ve bu kontrolsüz
uyarılar hızlı atışlara veya kalpte "tekleme” şeklinde hissedilebilen ekstra
atışlara neden olabilirler.

ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA
Elektrofizyolojik çalışmada; genellikle kasık (bazen boyun) damarı
içinden kalbe ulaştırılan “elektrod
kateter” adı verilen ince teller yardımıyla kalbin içinden alınan elektrik
sinyalleri gelişmiş bilgisayarlara aktarılarak kalbin elektrik sistemindeki anormallikler araştırılır. Böylece
hem kalbin ana uyarı merkezinin
hem de bu merkezden çıkan uyarıları kalbin diğer bölgelerine ileten
sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığı
anlaşılabilir. Ayrıca çarpıntı ve/veya
ritim bozukuluğu şikayeti olan hastalarda hastanın şikayetlerine sebep olan kontrolsüz atışlar kalbin
içine yerleştirilen bu tellerden verilen uyarılarla laboratuar ortamında
oluşturularak problemin kaynağı
tespit edilmeye çalışılır. Tanısal
amaçla yapıIan elektrofizyolojik incelemeler 30-60 dakika kadar sürer.
Elektrofizyolojik teşhis yönteminin
alternatifi yoktur. Hatta çoğu kez
diğer teşhis yöntemleri yetersiz kaldığı zaman bu yönteme başvurulur.

KATETER ABLASYON
Eğer kalbin kontrolsüz hızlanmasına
sebep olan kısa devrelerin varlığı tespit edilirse özel kateterler kullanılarak
bu bölgeye radyo dalgaları ile noktasal
enerji verilerek kısa devre iptal edilir
ve böylece çarpıntıya sebep olan problem tamamen tedavi edilmiş olur. Ya
da eğer çarpıntıyı oluşturan bir odak
saptanırsa yine aynı şekilde bu odak
ortadan kaldırılabilir. Buna "kateter ablasyon" tedavisi adı verilir.
Bu yöntem ilaçlarla denetim altına alı-

namayan ritim bozukluklarında yada
hastaların yaşam boyu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır. Fakat son
yıllarda bu yöntemdeki ilerlemeler, başarı oranın yüksek olması ve işlem riskinin düşük olması nedeniyle özellikle
kısa devre ile ilişkili çarpıntı problemlerinde ilk tercih olarak kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ritim bozukluğu yaşamı tehdit edebilecek önemde
olabilir. Böyle durumlarda ilaç tedavisi
denenmeden doğrudan kateter ablasyon yöntemi uygulanması gerekebilir.

Bu yöntemle çarpıntıya sebep olan
hızlı kalp atışlarının çoğu kalıcı olarak
tedavi edilebilmektedir. Tedavi edici
girişimler genellikle 1-4 saat kadar sürebilir. Bu yöntemle tedavinin başarı
olasılığı, tedavisi hedeflenen çarpıntının türüne ve kısa devrenin yerine
göre % 70-95 arasında değişir. Başarılı
uygulamadan sonra çarpıntının tekrarlama olasılığı ise ritim bozukluğunun
türüne göre değişir. Örneğin kalpte
kısa devreye bağlı çarpıntılarda tekrarlama olasılığı % 5-10 arasındadır.
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DOÇ.DR. HAYRETTİN TEKÜMİT

Kardiovasküler Cerrahide
KİLOMETRE
TAŞLARI
Kardiyovasküler hastalıklar dünyada birinci sıradaki ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Bu
hastalıklar özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde beslenme alışkanlığının ve yaşam beklentisinin değişmesi ile ciddiyet ve güncelliğini arttırarak
devam ettirmektedir. ABD’de elektif olarak yapılan
ameliyatların içinde birinci sırada koroner arter
bypass ameliyatı yer almaktadır.
Koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarları tutan kronik
ve ilerleyici bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde invaziv
kardiyolojik teknikler (PTCA ve STENT) uygulanamaz ya da
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başarısız olursa hastalara koroner arter bypass ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyatlar kalp akciğer makinası yardımı ile
yaklaşık 50 yıldır uygulanmaktadır. Ancak kalp cerrahisinin
gerçekleşmesini sağlayan kalp akciğer makinasının vücut organ ve fonksiyonları üzerine bazı olumsuz etkileri söz konusudur. Bu nedenle, özellikle son 10 yılda bu ameliyatları kalp
akciğer makinasına gerek duymaksızın çalışan kalpte gerçekleştirmek üzere çeşitli teknikler geliştirilmiştir.. Gerek kalp
akciğer makinasıyla, gerekse çalışan kalpte uygulanan koroner arter bypass ameliyatları hastaların hem yaşam sürelerini
hem de yaşam kalitelerini olumlu yönde yükseltmektedir.

www.vizyonkonya.com

Kalbimizde dört adet kalp kapağı bulunmaktadır. Bu kapaklar, çeşitli hastalıkların seyri sırasında veya özellikle
romatizmal kalp hastalıkları nedeniyle tutulmakta ve gerek yapı, gerekse
fonksiyonları açısından hayatı tehdit
edici bozukluklara neden olmaktadırlar. Bu kalp kapaklarında yaşın ilerlemesi neticesinde dejeneratif yapısal
bozukluklar da meydana gelmektedir.
Kapak hastalıkları hastalarda geri dönüşümsüz kalp kası hasarı yaparak
ölüme neden olabilir. Bu nedenle ameliyat sınırına gelmiş kapak hastalıkları,
kapak onarımı veya kapak değişimi
yapılarak tedavi edilir. Kapak değişiminde iki temel materyal kullanılır.
Mekanik kapaklar ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanımını gerektirir. Bu
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gereksinimi duymadıklarından özellikle yaşlı hastalar ve çocuk doğurmayı
düşünen bayanlarda biyolojik kapak
kullanımı tercih edilmektedir.
İnsan vücudunda kalpten çıkan temiz
kanı alan ve organizmanın diğer dokularına taşıyan arterlerin en büyüğü aort
damarıdır. Bu damarda çeşitli sebeplere
bağlı olarak genişlemeler (anevrizma)
veya duvar içi yırtılmalar (diseksiyon)
oluşabilmektedir. Bu hayatı tehdit edici
olguların tedavisinde de hastalığın yeri
ve yaygınlığına bağlı olarak açık kalp
ameliyatı tekniği ya da EVAR (endovasküler anevrizma onarımı) teknikleri
kullanılmaktadır. Keza vücudumuzun
belli başlı organlarına giden (beyin, bacak, kol vb.) atardamarlarda bulunan
hastalıklarda da hem operasyon tekniği

ile suni damar kullanılarak tedavi hem
de stent kullanılarak kapalı usulle tedavi yolları mevcuttur.
Toplardamar hastalıkları da toplumun
önemli bir kesimini ilgilendiren yaygın
problemlerdir. Bu anlamda kronik venöz yetmezlik ve bunun bir klinik belirtisi olan variköz venler hem görüntüsel hem de hasta yakınması temelinde
ciddi sorunsallar yaratmaktadır. Yakın
zamana kadar variköz ven tedavisi açık
cerrahi usul ile yapılmakta idi. Artık damar içi lazer veya radyofrekans ablasyon teknikleri ile variköz yapılar kapalı
usulle de tedavi edilebilmektedir. Keza
kılcal toplar damar seviyesinde mevcut bozukluklar da damar içine ilaç verilmesi veya dışarıdan uygulanan lazer
teknikleri ile tedavi edilebilmektedir.
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Devlet Tiyatroları
KASIM PROGRAMI
TİYATRO ADI

KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU

KASIM/2012 AYLIK OYUN DÜZENİ
KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ
19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

1

PERŞEMBE

2

CUMA

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

3

CUMARTESİ

14:00

BİZ SİZE HAYRANIZ

3

CUMARTESİ

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

4

PAZAR

5

PAZARTESİ

6

SALI

7

SALI

8

ÇARŞAMBA

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

9

ÇARŞAMBA

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

*

10

PERŞEMBE

14:00

BİZ SİZE HAYRANIZ

10

CUMA

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

11

CUMARTESİ

12

CUMARTESİ

13

PAZAR

10:30

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

14

PAZARTESİ

14:00

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

15

SALI

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

16

SALI

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

17

ÇARŞAMBA

14:00

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

17

ÇARŞAMBA

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

18

PERŞEMBE

19

CUMA

20

CUMARTESİ

10:30

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

21

CUMARTESİ

14:00

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

22

PAZAR

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

23

PAZARTESİ

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

24

SALI

14:00

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

24

ÇARŞAMBA

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

25

PERŞEMBE

26

CUMA

27

CUMARTESİ

10:30

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

28

CUMARTESİ

14:00

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

29

PAZAR

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

30

PAZARTESİ

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

Genel Müdürlük Gerektiğinde Oyun Düzeninde Değişik Yapabilir.
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* (Prömiyer)

www.vizyonkonya.com

İNŞAAT DEKORASYON

117

ETKİNLİK

www.vizyonkonya.com

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK

Blues festivali

'NİN
ÜÇÜNCÜ KONSERİ KONYA’DA GERÇEKLEŞTİ.
Blues’un devleri Efes Pilsen Blues Festival 23 ile Konya’daydı.
22 yıldır Türkiye’nin dört bir yanına
blues müziğini taşıyan ve bu yıl 23. kez
düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek blues
festivali “Efes Pilsen Blues Festival”in
üçüncü durağı Konya oldu. Blues’un
Grammy ve Emmy ödüllü isimlerini,
4 Kasım Pazar akşamı Konya Dedeman Otel’de buluşturan festival konseri, Konyalı müzikseverlerin yoğun
ilgisi ile karşılandı.

Efes Pilsen tarafından Pozitif Live organizasyonuyla gerçekleştirilen, ülkemizin ilk ve tek blues festivali Efes
Pilsen Blues Festival 23, bu yıl 23. kez
Türkiye’yi turluyor. 20 ilde, 24 konserin
verileceği Efes Pilsen Blues Festival 23
kapsamında üçüncü konser, 4 Kasım
2012, Pazar akşamı Konya Dedeman
Otel’de gerçekleştirildi. Blues’un dev
isimlerini buluşturan konsere, Konyalı
müzikseverler büyük ilgi gösterdi.
Blues dünyasının önde gelen
isimleri Konya’da buluştu
Konserde sahneye ilk olarak Grammy
ve Emmy başta olmak üzere birçok
uluslararası prestijli organizasyonda
ödüle layık görülen armonika blues
üstadı Billy Branch ve grubu The Sons
of Blues çıktı. Billy Branch’ın özel konuğu olarak festivale katılan, genç
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yaşlarda blues ve R&B seslendirmeye başlayıp kariyerinde Junior Wells,
Jimmy Dawkins, Bobby Rush, Buddy
Guy, Albert King, Professor Eddie
Lusk ve B.B. King gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan, Mississippili
blues sanatçısı Zora Young izleyicinin
büyük ilgisi ile karşılaştı.
Konserde ayrıca Teksas Blues tarzının
en önemli temsilcilerinden olan elektronik blues gitaristi Smokin’ Joe Kubek
& Bnois King de sahne aldı. Efes Pilsen
Blues Festival 23’ün en büyük sürprizlerinden ve keyifli dinletilerinden biri
ise 2009 Blues Müzik Ödülleri’nde “En
İyi Yeni Sanatçı” ödülü, 2010 ve 2011’de
“En İyi Baterist” ödülüne layık görülen, Legendary R.L. Burnside’ın torunu
ve dünyanın en iyi davulcularından
Cedric Burnside’in festivale özel gitar
performansıydı.

Blues’un kalbi 1989 yılından
bu yana bu festivalde atıyor
Efes Pilsen Blues Festival, 1989 yılından
bu yana Türkiye’yi blues müziği ile buluşturuyor. Gelenekselleşen ve heyecanla beklenen bir etkinliğe dönüşen
Efes Pilsen Blues Festival kapsamında
22 yılda 87 grup ve 267 sanatçı sahne
aldı; toplam 355 konser gerçekleştirildi.
Bu konserler 424 binin üzerinde müziksever tarafından izlendi. Efes Pilsen
Blues Festival 23 kapsamında Antalya,
Denizli, Konya, Kayseri, Mersin, Adana,
Hatay, KKTC, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Edirne, Çanakkale ve İzmir olmak üzere 20 ilde toplam
24 konser düzenlenecek.
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METRO 2034
DMITRY GLUKHOVSKY
Basım Tarihi: 2012
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 520
Gürer Yayınları
Etiket Fiyatı: 18,00 TL
Moskova metrosu'ndaki sırrı keşfetmeye hazır mısınız? Moskova metrosu'nun renkli haritalarıyla... Yıl 2034... Nükleer kıyamet sonrası enkaz haline gelen dünyada insan soyu neredeyse
tükenmiş, radyasyon yüzünden kentler yaşanamaz halde. O gün
Moskova Metrosu'nda yolculuk edenler hayatta kaldı. Dünyanın
en büyük nükleer sığınağı olan Metro, insanoğlunun son kalesi. WDNKh istasyonunda yaşananların üzerinden bir yıl geçti.
Metro'nun öbür yakasındaki Sevastopolskaya İstasyonu yardım
bekliyor. Oraya giden kervanlara ne olduğunu kimse bilmiyor. Onlar insanlığı kurtarabilecek mi?

DÜNYA BUNALIMDA
JIDDHU KRISHNAMURTI

www.vizyonkonya.com

1

Gökhan Türkmen • Bitmesin

2

Mustafa Ceceli • Deli Gönlüm

3

Yalın • Kasma

4

Murat Boz • Özledim

5

Funda Arar • Geciken Gözyaşı

6

Ferhat Göçer • Yanına Kalmaz

7

Kenan Doğulu • Şeytan Tüyü

8

Ozan Doğulu feat Model • Dağılmak İstiyorum

9

Emre Aydın • Beni Biraz Böyle Hatırla

10

Serdar Ortaç • Ne Bu Neşe

Türü: Kişisel Gelişim

DÜZYAZDIM
SİNA AKYOL
Türü: Roman

HAYVANLILAR ŞEHRİ
LAUREN BEUKES
Türü: Roman

AKIL LABİRENTİ
MARCUY SAKEY
Türü: Roman

E.Y.E
DIVINE CYBERMANCY

KAĞIT İNSANLAR
SALVADOR PLASCENCIA
Türü: Edebiyat Dizisi

GERÇEKLER KANIT İSTER
SIR ARTHUR CONAN DOYLE
Türü: Roman
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NEED FOR SPEED
MOST WANTED

Tüm dünyada 50'den fazla ülkede istediğiniz takımın yönetimini üstlenmenize olanak
sağlıyor ve Avrupa’nın bütün önemli liglerinin
yanı sıra 500.000'den fazla gerçek oyuncu
ve teknik personeli kapsıyor. FM13 bir çok
yeni özelliğin yanı sıra, oyunda halihazırda
mevcut olan bir çok öğe üzerinde de önemli
geliştirmeler içeriyor. Bunlardan bazılarını
şöyle sıralayabiliriz: Geliştirilmiş 3D maç motoru, Yeni personel rolleri, Geliştirilmiş basın
etkileşimi, Ağ oyunu, Dünya geneli liderlik
tabloları, Kullanıcı arayüzü, Geliştirilmiş antrenmanlar, Gerçekçi vergi uygulamaları
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ÇANAKKALE 1915
ÇANAKKALE 1915
Tür: Dram, Gerilim, Savaş, Tarih
Yönetmen: Yeşim Sezgin
Senaryo: Turgut Özakman
Yapım: 2012, TÜRKİYE
Oyuncular: Şevket Çoruh, Ufuk Bayraktar, Serkan Ercan, Barış Çakmak,
Bülent Alkış, Emre Özcan
Rus Harbi, Balkan Savaşları, elden çıkan topraklar ve verilen ağır yenilgilerle
20. yüzyılın başları Osmanlı Devleti için çok büyük maddi ve manevi kayıplarla
gelir. Rumeli toprakları kaybedilmiş, eziyet gören Osmanlı tebaası Anadolu'ya
göç etmeye başlamış, Osmanlı orduda büyük kayıplar yaşamıştır. 1914'te
1.Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Osmanlı'nın İttifak Devletleri ile yeniden
savaşa girmesi sonucu Anadolu’da eli silah tutan tüm genç erkekler için seferberlik emri çıkar. Şimdiye kadar ağır yenilgiler alan Osmanlı vatan bellediği toprakları korumak için var gücüyle yeniden birlik olur. Osmanlının eğitim, görmüş
genç ve yetenekli beyinleri de gönüllü olarak askere yazılır. İşte gencecik Veli ve
Mehmet Ali de bu askerler arasındadır.
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UZUN HİKAYE
UZUN HİKAYE

SKYFALL
SKYFALL

KATİL JOE
KILLER JOE

FRANKENWEENIE
FRANKENWEENIE

OĞLUM BAK GİT
OĞLUM BAK GİT

ASTERİKS VE
OBURİKS
GİZLİ
GÖREVDE

SESSİZ TEPE
KARABASAN
SILENT HILL
REVELATION

MÜKEMMEL PLAN
FRIENDS WITH KIDS

BULUT ATLASI
CLAUD ATLAS

PARANORMAL
ACTIVITY 4
PARANORMAL
ACTIVITY 4

THE MASTER
THE MASTER

VAN GÖLÜ
CANAVARI
VAN GÖLÜ
CANAVARI
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BATTLESHIP
BATTLESHIP
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Yönetmen: Peter Berg
Senaryo: Jon Hoeber, Erich Hoeber
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Liam Neeson, Rihanna, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch,
Brooklyn Decker, Tadanobu Asano, Tom Arnold, Peter MacNicol, Hamish
Linklater, Fileena Bahris, David Jensen, Griff Furst, Jesse Plemons

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Peter Berg’in üstlendiği destansı aksiyon-macera filmi Battleship’te gezegenimiz; denizde, gözyüzünde ve
karada üstün bir güce karşı hayatta kalma savaşı veriyor.
Hasbro’nun klasik donanma savaş oyunu Amiral Battı’dan uyarlanan
filmde, USS John Paul Jones’ta görevlendirilen bir Donanma subayı
olan Teğmen Alex Hopper rolünde Taylor Kitsch karşımıza çıkıyor.
Fizyoterapist ve Hopper’ın nişanlısı Sam Shane rolünde Brooklyn
Decker; USS Sampson’ın komutanı ve Hopper’ın ağabeyi Stone rolünde Alexander Skarsgard ve Hopper’ın silah arkadaşı USS John
Paul Jones’ta silah uzmanı olarak görev yapan Deniz Astsubayı Raikes rolünde ise Rihanna yer alıyor. Hopper ve Stone’un amiri (ve
Sam’in babası) Amiral Shane’i ise uluslararası bir yıldız olan Liam
Neeson canlandırıyor.
As Sanat/Universal Pictures | Etiket Fiyatı: 21,99 TL
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FETİH 1453
FETİH 1453

DEHŞET KAPANI
THE CABIN IN THE WOODS

BUZ DEVRİ 4
ICE AGE 4

Yönetmen
Faruk Aksoy

Yönetmen
Drew Goddard

Yönetmen
Mike Thurmeier, Steve Martino

Tiglon/Aksoy Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

As Sanat/R Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Tiglon/20th Century Fox
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

BU SON OLSUN
BU SON OLSUN

ÇILGIN MARSLILAR
MARS ATTACKS

KARANLIK GÖLGELER
DARK SHADOWS

Yönetmen
Orçun Benli

Yönetmen
Tim Burton

Yönetmen
Tim Burton

Tiglon/Uzak Yakın Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Tiglon/Warner Home Video
Etiket Fiyatı: 9,99 TL

Tiglon/Warner Home Video
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

AÇLIK OYUNLARI
THE HUNGER GAMES

SAPLANTI
OBSESSED

SUCKER PUNCH
SUCKER PUNCH

Yönetmen
Gary Ross

Yönetmen
Steve Shill

Yönetmen
Zack Snyder

Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Tiglon/Sony Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Tiglon/Warner Home Video
Etiket Fiyatı: 21,99 TL
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Son derece kritik bir dönemin başındasınız.
Şimdilik duygusal açıdan sizi yoran yakın
ilişkileri geçiştirmeye bakmalısınız. Zira eşe
ya da ortağa maddi açıdan destek olmanız
gereken zamanlar bu aralar söz konusu.
Bir yandan da kendi kaynaklarınızın kısıtlanacağı gelişmeler mevcut. Finansal anlaşmaların yaratacağı sorunlar sizi yeterince
meşgul edecek. Yabancılarla ilgili konularda
ise mutlu sonuçlanacak bir süreçtesiniz.
Sağlığınız gayet iyi durumda.

İlişkiler ve ortaklıklar hayatınıza stres ve sorumluluk taşıyor. Artık daha bilinçli ve yapıcı
olunması gereken bu döneme dikkat etmelisiniz. Ortaklıkların getirdiği yükleri aynı zamanda önemli başlangıçlar olarak görebilirsiniz. Duygusal açıdan da yakın ilişkilerde
değişim söz konusu. Güveninizi sarsabilecek
gelişmeler size önemli testler getirecektir.
Bu testleri başarıyla verebilmek için iç dünyanızı kontrol altında tutmanızda fayda var.
Ailenize biraz daha zaman ayırın.

Hayatınıza pek çok sorumluluk girmekte.
Günlük rutin işlerin ağırlaştığı bu dönemi
temkinli geçirmeye bakmalısınız. İş ortamında daha disiplinli ve sıkı çalışılması gereken şartlar var. Başkalarının sorumluluğunu alacağınız söylenebilir. Organize edilmesi
gereken işler sizi huzursuz edebilir. Ama bu
hem direncinizi artıracak hemde önemli görevlerin başlangıcı olacak. Size zarar veren
alışkanlıklarınızı bırakmak adına sağlığınıza
dikkat etmelisiniz.

Bu aralar oldukça yoğunsunuz. Biraz gevşeyebilmek adına kafanızı dinleyebileceğiniz
sessiz bir ortam gerekiyor. Zira çocuklarla
ilgili sorunlar size biraz ağır gelebilir. Son
dönemde iş hayatında başlattığınız temalar
ise iş arkadaşlarınızın dikkatini çekmekte.
Keyif ve sorumlulukları bir arada götürmekte zorlanabilirsiniz. Spekülatif alanda da
dikkatli olmalısınız. Bu konuda düşündüğünüz planlar sorun olacaktır. Sağlığınıza da
bu dönemde dikkat edin.

Yeni bir döneme girmektesiniz. Zira bazı
bitişler ve başlangıçlar tüm hayatınızı etkilemeye başlıyacak gibi görünüyor. Psikolojik
durumunuzla bir an önce ilgilenmelisiniz.
Daha güçlü ve dayanıklı olmanız gereken ailevi sorunlarla karşı karşıyasınız. Diğer yandan iş hayatınıza dair beklentileriniz yavaş
ilerleyecektir. İş arkadaşlarınızla ortaklaşa
bir yatırım planı üzerinde yoğunlaşıyorsunuz.
Sevdiklerinizi daha fazla ihmal etmemelisiniz.
Sağlığınız bu aralar gayet iyi.

Sizi sorumlu kılan şartları iyi izlemelisiniz.
Son dönemde yaptıklarınızı ve deneyimleriniz size yeni düşünceler getirmekte. Eğitim
hayatına yoğunlaşmak, olayları daha derin
incelemek başarı şansınızı artıracaktır. Ancak bir yandan da kardeşlerle, yakınlarla
ilgili sorunlu günler geçirmektesiniz. İlişkilerinizi yeniden düzenlemek gerekecek. Özellikle de sevdiğiniz kişiyle olan ilişkiniz aranızdaki iletişim kopukluğundan dolayı fazlasıyla
zedelenmiş gibi görünüyor.

Kişisel konuların getirdiği ağırlık, para meselelerinde kendini gösterecek gibi. Belki
şu günlerde çok çalışıp az kazanacaksınız.
Ancak paradan daha önemli şeyler olduğunu öğreneceğiniz zaman içindesiniz. Eldeki
kaynakların korunması en önemli önceliğiniz olacak. Kazanç sisteminizde yaşanacak
değişim ise kolay değil. Ortaklaşa işler gündeme gelebilir. Ailevi problemleri çözmeden
önce empati yapmayı denemelisiniz. Bunun
size problemleri aşmada faydası olacaktır.

Bu ay çevrenizde gayet seviliyor ve etkileyici olduğunuz düşünülüyor. Ancak bir
yandan da sizi duygusal olarak kısıtlayan
meseleler mevcut. Hayatınıza yeniden şekil
verdiğiniz bu dönem özellikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Önemli başlangıçlar içinde
olmanız bazı engelleri karşınıza çıkaracaktır.
En mühim nokta risk taşıyan parasal konularda daha uyanık olmanız gerektiği. Maddi
konulardaki dikkatsizliğiniz size büyük sorunlar olarak geri dönebilir.

Sizi sıkıştıran ve uzun vadede sorumlu kılan
konular öne çıkıyor. Artık kendinizi akışta
tutmanız gereken bir süreçtesiniz. Gizli kapaklı işlerin sizi bağlamsı karşısında çaresizlik söz konusu olabilir. Belki de bu dönem
başkalarına yardımcı olabileceğiniz etkinlikleri hayatınıza alabilirsiniz. Geçmişten gelen
kişilerin yaratacağı sorunları göz ardı etmemenizde yarar var. Yolda bir bebek görünüyor. Bu yüzden sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
Besin değeri yüksek yiyecekler tüketin.

Grup çalışmaları adına hareketli ve paylaşıma açık zamanlar sizi bekliyor. Başkalarının
ihtiyaçları doğrultusunda pek çok iş yapabilirsiniz. Ortak bir eylem içinde olacağınız
sosyal aktiviteler size çok şey kazandıracak.
Ancak işten beklenen maddi getiriler açısından kısıtlı şartlar var. Arkadaşlıklarınızı içine
alan ilişkilerde bazı sorunlarla yüzleşmeniz
gerekecek. Bu sorunlarla başa çıkabilmenizdeki en önemli nokta ise sağlam dostluklar
kurabilmiş olmanızdır.

Kariyerinizle ilgili konularda önemli bir dönemeçtesiniz. Artık mesleğinizle ilgili deneyimlerinizi toplumun karşısında paylaşmanız
gerekmekte. Daha fazla sorumluluk almak,
yön arayışı içinde olmak birinci gündeminiz.
Yaratıcı etkilerin akıcı kullanımı ile başarı sizi
tatmin edecektir. Parayı içine alan ortaklaşa
işler ise sorun olabilir. Abartılı kararlarınız
kaynaklarınızı zorlayacaktır. Sonradan üzülmemek için şimdiden yatırım planınızı tekrar
gözden geçirmenizde fayda var.

Hayatı daha derin ve ciddi biçimde algılamaktasınız. Zira kendinizi geliştirmek adına
eğitim hayatınızda yeni bir bakış açısı gerekmekte. Bu konuda sorumluluk getiren
yeni ilişkiler ortaya çıkabilir. Size esneklik
kazandıracak yeniliklere açık durmakta yarar var. Kariyerle ilgili hedeflerinizde ise bulanık etkiler altındasınız. Özgüveninizi geliştirmelisiniz. Sağlam adımlarla hedeflerinize
doğru ilerlemeli, sizi yıldırmak için her çıkan
sese kulak asmamalısınız.
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RESMİ KURUMLAR
Valilik
Meram Kaymakamlığı
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322

Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76

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

351
322
235
221
237
221
353
236
322
351

74
45
90
31
64
32
30
07
27
18

45
21
10
00
00
00
50
90
60
32

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

221
351
321
353
322
350
255
221
342
353

61
34
70
40
74
61
00
52
14
47

00
25
19
21
30
58
60
52
44
17

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

350
351
239
351
351
352
351
351
351

64
30
04
89
32
80
32
32
89

64
00
80
58
07
22
04
07
58

ÖNEMLİ TELEFONLAR
110
112
117
119

121
122
124
125

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

133
135
153
154

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

155
156
163
175

Alo Rtük
Çevre Bilgi
Sağlık Danışma
Su Arıza

178
181
184
185

Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

186
187
188
189

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

235
323
235
263
251
351

45
67
42
11
52
16

00
09
05
42
80
50

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

223
241
223
257
236
321

60
50
12
06
54
20

00
00
53
06
07
41

BASIN-MEDYA

265
322
351
265
265
265
265
0 242 324

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

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

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

246
444
444
352
345
236
345
238
235
342

55
00
00
15
10
79
34
10
56
69

70
33
40
16
86
33
38
48
42
03

324
325
325
325
321
324
324
323
324
238

76
06
17
26
47
60
01
03
44
69

76
01
48
26
66
50
06
02
01
06

261
324
323
235
244
325

18
34
67
25
90
15

18
10
86
20
93
06

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

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

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

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

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

KİPA

ÖZEL OKUL
Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Ted Koleji
Özel Gençlik
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Kipa Hipermarket
Vestel
Philips
Samsung
İmza
Batik
Damla Dantel
DGN
Ceyo
Fish House
Perlinda
Ruba
Roman
Fun Time
Kütahya Porselen
Deconum
Assortie
Willy Wonder's

444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE

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

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

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

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

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

353
444
221
249
221
353

04
02
37
74
44
69

05
46
37
74
44
00

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

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

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

M1 REAL

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

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

Real Hipermarket
Praktiker
Mavijeans
Seden Triko
Adidas
Süvari
U.S.Polo
Hatemoğlu
Kiğılı
Collezione
Tefal
Kafkas Şekerleme
Centone
Kitapsan
L.C.W.
Özsüt
Burger King
Mudo
Ayakkabı Dünyası
Nokia
Panço
Electro World
Turkcell
Avea
Dry Center
Belgin Triko
Philips
Karaca
Teknosa
Express Kundura
Künefecim
Harribo
Koton
Willy Wonder's
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HOTEL
RUMİ
353 11 21
www.rumiotel.com
SPOR SALONU
www.dedeman.com

www.rixos.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
DEDEMAN OTEL

RIXOS

221 66 00

221 50 00

OTEL
www.dedeman.com

www.bera.com.tr

www.pasapark.com.tr

DEDEMAN OTEL

OTEL BERA

PAŞAPARK OTEL

221 66 00

444 23 72

305 00 00

www.rixos.com

www.hilton.com.tr

wwwselcukotel.com.tr

RIXOS

HILTON GARDEN INN

SELÇUK OTEL

221 50 00

221 60 00

353 25 25

AVM
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
KULESİTE

M1 REAL

KENT PLAZA

SELÇUKLU KİPA

323 10 17

323 10 17

323 10 17

323 10 17
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SİGORTA
www.2asigortacenter.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

SİGORTA CENTER

444 19 82

HALI-MOBİLYA-BEYAZ EŞYA
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www.samancilar.com

www.turkmenler.com.tr

www.koprulu.com.tr

SAMANCILAR MOBİLYA

TÜRKMENLER MOBİLYA

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

238 29 42

251 12 42

342 26 42

www.kenzelmobel.com

İstanbul Cad.

Melikşah Mah.

KENZEL

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU

AZZORA

248 42 24

351 18 66

323 15 66

www.yuvakur.com.tr

www.konfull.com.tr

www.viskolove.com

YUVAKUR

KONFULL

VİSKO LOVE

265 12 87

248 37 00

234 31 11

www.ozaksularhali.com

www.ozemek-halimobilya.com.tr

www.baglars.com

ÖZAKSULAR HALI

ÖZEMEK HALI

BAGLAR'S

351 15 73

353 91 81

265 05 95
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ÇİÇEKÇİ
www.cicekciarzum.com
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ÇİÇEKÇİ ARZUM

353 35 58

ALTIN - KUYUMCULUK
www.ozboyaci.com.tr

www.altinkaynak.com

ÖZBOYACI ALTIN

ALTINKAYNAK

SARRAF KÜÇÜKBALCI

444 0 626

350 30 31

350 11 16

Kule Site

www.karakaskuyumculuk.com

www.necati.com.tr

SARRAF KARACAOĞLU

KARAKAŞ ALTIN

NECATİ HEDİYELİK&ALTIN

241 49 26

354 00 00

353 18 60-61-62

AYDINLATMA
Büsan

www.kandilavize.net

www.cobanoglu.com.tr

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
LAMPO

KANDİL AVİZE

ÇOBANOĞLU AVİZE

FAVORİ AVİZE & CAM

345 12 38

238 40 22

235 96 41

234 32 38
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ATATÜRK EVİ MÜZESİ
Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında
inşa edilen iki katlı tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tescil edilip Vali Konağı
olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya
gelişlerinde kendisine tahsis edilmiştir.
1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil
edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların
hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na
devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.

GÜZELLİK
Kerkük Cad.

Kazım Karabekir Cad.

www.haberdiyet.com

ASMER

SUDERM GÜZELLİK

DİYAMER

236 36 31

322 34 51

323 44 10

Beyazıt Mah.

Zafer

Feritpaşa Mah.

BEYAZ GÜZELLİK

ELİF GÜZELLİK SALONU

SAUNA GÜMÜŞKAPI

350 22 32

353 21 57

233 94 46

Nalçacı Cad.

www.issilhamile.com

Kerkük Cad.

GİYİM
www.ozbagci.com.tr

Kerkük Cad.

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

GUESTO

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI

ESİLA

238 38 29

237 53 59

235 11 33

238 97 72

238 48 62

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

www.emmadressstore.com

Uzun Bedesten İçi

Nalçacı Cad.

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
EMMİOĞLU TEKSTİL

350
74 35
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EMMA DRESS STORE

BEYEFENDİ GİYİM

D'S DAMAT

320 40 57

353 30 41

237 01 66
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İTEZ
KUAFÖR
320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.
DİŞ HEKİMİ
Beyazıt Mh. A Plaza

Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
CEM DEMİR

HİKMET DURMAZ

322 72 92

320 38 77

KUAFÖR
M1 Real

Feritpaşa Mah.

Millet Cad.

KUAFÖR ZAZA

CEREN SAÇ TASARIM

BAYRAM BAL

265 10 92

237 36 11

320 24 23
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Beyazıt Mah.

İNTER KUAFÖR

321 40 91

FOTOĞRAF
www.sedeffotograf.com

www.fotocankaya.com.tr

Nalçacı Cad.

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA FOTOĞRAFÇILIK

FOTO ÖZCAN

233 16 45

235 79 57

235 25 19

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

DÜĞÜN SALONU
www.cemosalon.com

Antalya Çevre Yolu

www.saltanatdugunsarayi.com

CEMO DÜĞÜN SALONU

ŞELALE DÜĞÜN SALONU

SALTANAT DÜĞÜN SARAYI

234 08 86

327 00 63

265 36 38

Meram

www.ciltas.com.tr

Ankara Yolu Üzeri

KONEVİ DÜĞÜN SALONU

ÇİLTAŞ

İPEKYOLU

323 1 222

342 60 80

346 45 33

RESTAURANT
Hatıp Yolu Üzeri

Beyazıt Mah.

İstanbul Cad.

www.restaurantfeslegen.com

www.guvenbalik.com

HAZBAHÇE

HACI ŞÜKRÜ

MİTHAT TİRİT SALONU

FESLEĞEN RESTAURANT

GÜVEN BALIK

327 34 34

352 76 23

350 72 98

322 22 03

324 45 46

Beyşehir Yolu Üzeri

www.konakkonyamutfagi.com

www.havzanetliekmek.com.tr

Ankara Cad.

Kule Plaza

ÖZ KONYA MUTFAĞI

KONAK KONYA MUTFAĞI

HAVZAN MERAM

TAKA RESTAURANT

KULE SİNİ

352 85 47

324 33 44

237 88 02

237 58 53

257
16 16
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İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67
Zafer
PETROL
www.meramgaz.com.tr

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

www.starpet.com.tr

MERAM GAZ

NADİR AVCAN

STARPET

375 02 02

238 61 03

233 34 22

PASTANE
www.aciltatliservisi.com

www.pasampastanesi.com

Ferit Paşa Cad.

PETEK PASTANESİ

PAŞAM PASTANESİ

BADE'M

321 0 222

238 01 59

321 00 02

Meram

www.pasabag.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
MADO

PAŞABAĞ PASTANESİ

323 33 00

321 01 02

CAFE
Beyazıt Mah.

Meram Yeni Yol

Yazır Mah.

NEW GARDEN

CAFE'S

KARMAŞIK CAFE

CAFE İSTANBUL

KALDIRIM CAFE

321 01 02

321 20 30

325 17 77

261 00 97

352 53 51
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MEVLANA MÜZESİ
Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın
dergâhı olan yapı kompleksinde, 1926
yılından beri faaliyet gösteren müzedir.
"Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil
Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört
fil ayağı üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş,
19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem
verilmesini sağlamıştır. Bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı'na en çok gelir
getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

GELİNLİK
www.azragelinlik.com

www.naringelinlik.com

www.senaygelinlik.com

AZRA GELİNLİK

NARİN GELİNLİK

ŞENAY GELİNLİK

352 67 10

353 35 34

353 22 52
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www.ulgenmoda.com

ÜLGEN MODA

220 00 06

OTOMOTİV
Ankara Yolu Üzeri

Ankara Yolu Üzeri

1. Organize Sanayi

İstanbul Yolu Üzeri

Yeni Otogar Karşısı

GÖKMEN OTOMOTİV

MERCEDES BAYRAKTARLAR

TOYOTA OTOJEN

ÖZKAYMAK CHEVROLET

UYARARSLAN PEUGEOT

342 55 55

248 23 81

248 0 248

248 24 75

255 33 99

Ankara Yolu Üzeri

www.onturplaza.com

Ankara Yolu Üzeri

www.avis.com.tr

BU ALAN SİZİN
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CITROEN KONMOT

345
38 00
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HYUNDAI ÖNTUR

FIAT KOYUNCU

AVİS

236 66 66

345 26 26

237 37 50
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FİLORENT
RENT A CAR
322 89 89
REKLAM
www.alinapromosyon.com

www.konyadijital.com

www.gulmenak.com.tr

ALİNA PROMOSYON

KONYA DİJİTAL

GÜLMENAK REKLAM

342 0 100

238 42 81

342 75 15

PERDE - TEKSTİL
Kerkük Cad.

www.cemile.com.tr

Nişantaşı Mah.

KONYA MEFRUŞAT

CEMİLE HOME STORE

GÜLER AKKAYA

351 35 98

233 57 75

236 66 77

Kerkük Cad.

Rauf Denktaş Cad.

BU ALAN SİZİN
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ELİT PERDE

VİTRİN PERDE

237 09 09

235 77 27

OPTİK
www.dinselleroptik.com

Kule Site

www.asudeoptik.com.tr

www.onucyildizoptik.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
DİNSELLER OPTİK

ENES SAAT&OPTİK

ASUDE OPTİK

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 62 11

235 70 08

236 96 86

350 05 67

137

İNŞAAT DEKORASYON

www.vizyonkonya.com

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

DERSHANE - KURS
www.amerikankultur.org.tr

www.konyakekeme.com

www.diltas.com

AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ

KEKEMELODİ

DİLTAŞ

353 52 29

320 01 01

324 19 00

Beyazıt Mah.

www.sabahdershaneleri.com.tr

BU ALAN SİZİN
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SİSTEM DERSHANELERİ

SABAH DERSHANELERİ

350 40 50

353 11 22

BÜSAN
www.akdenizcam.com

www.sumpas.com.tr

www.baranok.com.tr

AKDENİZ CAM

SUMPAŞ

BARANOK YUMURTA

POLİGON

AS CAKE

236 61 66

444 47 86

342 63 63

345 36 75

342 39 41

Toptancılar Çarşısı

www.hilalsan.com.tr

www.rotsan.com.tr

www.ozteknik.com.tr

www.konyaenerji.com.tr

CEYLİN

HİLALSAN MAKİNE

ROTSAN OTOMOTİV

ÖZTEKNİK RULMAN

KONYA ENERJİ

345 16 16

345 17 27

345 37 38

345 09 00

233
23 27
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KONYA
ŞEKER
324 03 53
www.konyaseker.com.tr
TARIM
www.konyabiofer.com

www.bombus.com.tr

BU ALAN SİZİN
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BİOFER

BOMBUS İLAÇLAMA

265 39 99

350 91 64

MİMARLIK - İNŞAAT
www.prestijresidences.com

www.okkalar.com

www.konev.com

PRESTİJ RESİDENCE

OKKALAR İNŞAAT

KONEV İNŞAAT

265 43 43

236 50 60

237 77 00

www.sehayapi.com

Beyşehir Çevre Yolu

BU ALAN SİZİN
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SEHA YAPI

KONAL İNŞAAT

444 73 42

247 13 50

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK
www.umutelektronik.com.tr

www.cincin.com.tr

www.pikselticaret.com

www.galeriguvenlik.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
UMUT ELEKTRONİK

CİN CİN ELEKTRONİK

PİXEL

GALERİ GÜVENLİK

251 26 55

322 11 11

235 15 43

351 51 54
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