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Günlük kent yaşantısının, hızlı ve yorucu tarzını, beş yıldızlı otel konforuyla sadeleştiren ve bu dinginliği keyife dönüştüren Studio Palace, size
kendi evinizde tatil yapma fırsatı sunuyor.

K

endi isteğimizle üstelik para ödeyerek, beton yapılar arasına hapsolduğumuz şu günlerde Studio Palace sizlere beş yıldızlı bir otel konforunu kendi evinizde yaşama imkanı
sunuyor. Özlemini duyduğunuz konforu İstanbul yolu üzerinde kampüse, Beyhekim
sağlık kompleksine, hava alanına, Mevlana Üniversitesi’ne ve Rixos otele çok yakın bir yerde sizlere sunan Studio Palace; içinde resepsiyonu, danışması, kat görevlisi, yemek servisi,
ambulans ve doktor hizmeti, bahçıvan hizmeti, 24 saat kat ve oda servisi, fitness, türk hamamı, saunası, şelalesi, yapay gölü, fıskiyeleri, araç otoparkı ve bolca yeşil alan bulunduran beş yıldızlı otel konforunda, 1+1, 2+1 ve modüler 3+1 lüx yaşam olanakları sunuyor.

Mimar Olcay Ok’un hazırladığı ve Murat & Umut Ünlü ile üretimini gerçekleştirdiği bu modern yerleşim alanı modern mimarinin ve modern inşaat tekniklerinin bir arada kullanıldığı,
görselliği kadar işlevselliği ve kalitesiyle de sizlere sürekli bir yaşam alanının kapılarını açıyor.
Yoğun ve stresli geçen bir iş gününün sonunda Studio Palace VIP dairenizin kapısından girdiğinizde temizliğinizin yapılmış, bulaşık ve çamaşırlarınızın yıkanmış ve ütülerinizin yapılmış
olduğunu gördükten sonra, günlük yorgunluğunuzu atmak için size daha çok zaman kalacak.
Kişiye özel mekan tasarımı da sunana Studio Palace Gold Residence size bu ayrıcalıklı mimaride
emniyeti, estetiği, konforu ve ekonomiyi VIP kalitesinde yaşatmayı vadediyor. 55.000 TL’den başlayan ekonomik fiyat seçenekleri ile VIP cazibesini ekonomik olarak da sunan Studio Palace’ta her
detay size hizmet edecek ve evinizde rahatlamak ve dinlenmekten başka bir şey yapmayacaksınız.
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onya için geç kalınmış ve önemli bir ihtiyacı karşılayan Studio Palace’ın
hedef kitlesi de oldukça geniş; Öğretim görevlileri, doktorlar, hemşireler,
memurlar, pilotlar, hostesler, öğrenciler, bankacılar, sporcular, sanatçılar ve
çalışan çiftler için tasarlanan Studio Palace şehirde studio daire ihtiyacını tam
anlamıyla gideren bir anlayışın ürünü.

fitness center

doktor hizmeti

ambulans hizmeti

güvenlik

housekeeping
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İster yatırım yapın, ister yaşayın, ama Studio Palace’da mutlaka yerinizi alın.

7

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

8

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

İnşaat Dekorasyon « www.konyavizyon.org

9

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

10

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

İnşaat Dekorasyon « www.konyavizyon.org

11

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

12

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

İnşaat Dekorasyon « www.konyavizyon.org

13

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

14

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

İnşaat Dekorasyon « www.konyavizyon.org

15

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

16

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

İnşaat Dekorasyon « www.konyavizyon.org

17

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

18

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

İnşaat Dekorasyon « www.konyavizyon.org

19

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

20

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

İnşaat Dekorasyon « www.konyavizyon.org

21

MEDYA F GROUP ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
Funda ÇAKIR
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ahmet ÇAKIR
EDİTÖR
Ahmet ÇAKIR
SANAT YÖNETMENİ
Volkan ÇAKIR
GÖRSEL YÖNETMEN
Vahdet KARAKAYA
REKLAM
Söreklam
CREATİVE DOODLES
Vahdet KARAKAYA, Ahmet TOK,
Levent DANACI, Beyzat AKSOY
KAPAK TASARIMI
Vahdet KARAKAYA
OFİS SORUMLUSU
Emine KARACAN
HUKUK DANIŞMANI
Av. Ümit YAŞAR
YAYIN KURULU
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ,
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU,
Doç. Dr. Caner ARABACI,
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR,
Ahmet ÇAKIR, Volkan ÇAKIR,
Ayşenur YAZICI, Nasuh MAHRUKİ,
Funda ÇAKIR, Seycan ÇAKIR,
Sefa MUNGAN, Öznur BAL,
Cem TAŞPINAR, Yaşar TOY,
Muammer BİNGÖL, Nilgün OTTEKİN,
Vehbi AĞIRBAŞLI,
FOTOĞRAF
Volkan ÇAKIR, Mehmet ŞAHİN
M.Günce AKKOYUN, Kazım KUYUCU
BASKI
Ölçü Ofset
Kasaplargil Matbaacılık Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Demir Cad.
10636 Sk. No: 8/1 Karatay/KONYA
Tel: 0332 345 15 17 - 345 42 36
Baskı 3000 Adet
ARALIK/2010
DAĞITIM
EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri
Burçak Dağıtım
Aralık/Ocak 2010 - 2011
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
MEDYA F GROUP
Beyazıt Mah. Sultan Cem Cad. A Plaza
A-Blok No:35 Kat:4/403 KONYA/TÜRKİYE
TEL: +90 332 320 25 62 - 63
FAX: +90 332 320 25 64
www.medyafgroup.org
www.medyafavori.org
www.konyavizyon.org

22

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

1 yaşındayız...

Ahmet ÇAKIR

ahmet@medyafgroup.org

Nede çabuk geçti koskoca bir yıl, iyisiyle kötüsüyle bir yılı geçirdik. Konya’nın vizyonu değişiyor sloganıyla çıktığımız bu yolculukta bir koca yılı ardımızda bıraktık.
Heyecanımıza bir yıllık bir tecrübe katıp yeni yılda daha neler yapabilirizin peşine
düştük. İşte Konya'nın iz bırakan dergisinin 6. sayısı elinizde. Her iki ayda bir merhaba dedik Konya’ya her merhabada yeni dostlar kazanıp birlikte bir sinerji yarattık.
Konya'nın oscarları dediğimiz konyavizyon ödüllerini Konya'ya layık bir törenle
sahiplerine verdik. 6 ay boyunca 300. 000 anket yaptık. Yılın enlerini seçtik…
Konyavizyon bu sayısında sizler için bir çok özel konuya ışık tuttu. Yıllardır Selimiye camisi olarak bildiğimiz camimizin adının Süleymaniye camisi olduğunu Prof.
Dr. Yusuf Küçükdağ yaptığı araştırmasıyla süregelen bir yanlışın çözümü oldu.
Hamam konusuyla unutulan bir kültürün yeni yüzyıla yansımalarını anlattık. Adnan Uyaraslan ile yaptığımız söyleşi ile yıllardır Konya'nın hayali olan otomotiv
fabrikasını konuştuk. Sektörün sorunlarını ve Pazar paylarını dile getirdik.
Mehmet Ali Uz'dan Konya Ansiklopedisi'nin hikayesini dinledik . Konya'nın ve
Konyalının tarihinin yazıldığı bu muhteşem eserinin ikinci cildi çıkmak üzere.
Konya'dan doğan bir tekstil markasının Guesto'nun fabrikasında bir takım elbisenin şekil almasına şahitlik ettik.
Seçimler geliyor ve Konya millet vekillerini arıyor. As Arda Araştıma Şirketinin
sahibi Ersin Öztürk seçmen ne diyor yazısıyla ve 7 sayıdaki araştırma sonuçlarıyla
çok ses getirecek.
Medeniyetler diyarı sille defalarca konu edilmiştir dergilere ve televizyonlara ama
bir farklı baktık silleye…
Havalar soğudu bir çok köy yolu kapalı, bin yılın soğukları sözü gerçekmi bu kış
çok mu üşüyeceğiz buyurun Konya Meteoroloji Müdürü Sn. Erol Aydın'dan dinleyelim gerçekleri…
Kadınlar pazarına gitmeyenimiz varmı? Kazım abimizin objektifinden kadınlar
pazarı bir başka canladı kadrajda…
Evet onlarca konu ve zengin bir içerikle bu sayıyıda gecenin 01.00 de son cümlemi
yazarak buradan ölçü ofset tesislerine doğru yolcu ediyorum.
Konyavizyon her sayısında Konya'nın vizyonu paylaştıkca zenginleştiren ve geliştiren bir dergi olmaya devam edecek …
Nice yıllara Konya ve Konyavizyon …
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ANAOKULLARI SEMPOZYUMU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞLADI

Okul öncesi eğitime dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 2'inci Üniversite Anaokulları Sempozyumu
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Süleyman Demirel Kültür
Merkezi'nde başladı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Kadircan Özkan, anaokulu eğitiminin ülkenin geleceği açısından en önem verilmesi gereken konulardan olduğunu
söyledi. Okul öncesi eğitimin son yıllarda kalite standartlarını yükselttiğine değinen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Okul Öncesi Genel Müdür Vekili Dr. Selahattin Dikmen,
"Üniversiteler anaokullarının gelişmesi açısından çok önemli
yerlerdir. Daha iyi bireylerin topluma kazandırılması için anaokul öğretmenlerinin eğitim kalitelerini artırmaları gerekiyor. Burada da başlıca görev üniversitelerindir" dedi. Protokol konuşmalarının ardından başlanan sempozyumda,
MEB Okul Öncesi Eğitimi Emekli Genel Müdürü Remzi İnanlı, "Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü" başlıklı konuşmasında, "M.Ö. 400'lü yıllardan beri okul öncesine önem verilir. Türkiye'de ise Anaokulları Nizamnamesi ile
tanıştığımız bu eğitim kategorisi son günlerde daha da gelişerek devam ediyor" dedi.

BAŞBAKAN ERDOĞAN'A KADDAFİ İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ VERİLDİ

"Kaddafi İnsan Hakları" Ödülü verilen Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, "Biz birbirimize sırtımızı dönemeyiz, birbirimizden habersiz, birbirimizden ilgisiz, alakasız yaşayamayız. Bizim medeniyetimiz bize şunu emrediyor, Komşusu
aç iken tok yatan bizden değildir. Biz Ankara'da, İstanbul'da,
İzmir'de, Adana'da, Konya'da bu emre ne kadar muhatap
isek hiç kuşkusuz sizler de burada, Trablus'ta, Bingazi'de,
Tobruk'ta, Siirt'te de aynı emre muhatapsınız" dedi. Kaddafi
İnsan Hakları Ödülü'ne bu yıl kendisinin layık görülmüş
olmasından dolayı Uluslararası Komiteye teşekkürlerini ileten Başbakan Erdoğan, "Şahsımdan ziyade, ülkem ve milletim adına teslim aldığım bu ödülün, bölgesel ve küresel ölçekte, insan hakları noktasındaki mücadelemizi teşvik edeceğinden
emin olabilirsiniz. Bu vesileyle bölgesel ve küresel ölçekte işbirliğinin geliştirilmesi yönünde gösterdiği gayretlerden ötürü Libya
Lideri Muammer Kaddafi'ye şükran ve takdirlerimi ifade etmek isterim. Bu Ödül Töreni ve Avrupa Birliği Afrika Zirvesi
vesilesiyle bulunduğumuz Libya'da, bizlere gösterilen sıcak misafirperverlik için ayrıca müteşekkirim" diye konuştu.

CERRAHİ A.Ş. EĞİTİM VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Özel Anıt Hastanesi'ni de bünyesinden barındıran Cerrahi
A.Ş, Özel Esentepe İlköğretim Okulu ve Turkuaz İş Merkezi'yle
eğitim ve inşaat alanında da söz sahibi olmak istiyor.
Bera Mevlana Otel'de düzenlenen basın toplantısında yaptıkları
yatırımlar hakkında bilgi veren Anıt Hastanesi Sağlık Grup Başkanı Op. Dr. Cemil Er, Özel Anıt Hastanesi'nin Konya'da önemli
bir marka haline geldiğini belirterek, "Bu marka değerimizi Özel
Esentepe İlköğretim Okulu ve Turkuaz İş Merkezi'yle inşaat ve eğitim
alanında da yaygınlaştırmak istiyoruz. Sağlık alanında belli alanlarda
Konya'da gerçekten öncü bir sağlık kurumuyuz. Bu başarımızı eğitim
alanında da göstermek istedik ve Özel Esentepe İlköğretim Okulu'nu
devraldık. Okulumuz şimdiye kadar güzel başarılara imza atmış, elde ettiği başarı oranıyla kitlesel başarıya verdiği
önemi ortaya koymuştur. Bundan sonra da bu sloganla eğitim dünyasında farkını ortaya koyacaktır" dedi.

EĞİTİME YAPILAN BAĞIŞLAR ARTIK KAYIT ALTINDA

BAKAN BAĞIŞ VE EKER, ÖDÜL
TÖRENİNE KATILDI

Konya Sanayi Odası'nın (KSO) Türkiye'nin
ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer
alan Konyalı firmalar ile meslekte 35 yılını dolduran oda üyeleri için düzenlediği ödül törenine Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.
Son olarak kürsüye gelen Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB'nin şu an çok iyi
bir durumda olmadığını dile getirerek, "Şu an
AB'nin ihtiyaç duyduğu şey aslında Konya ruhudur.
Kim Olursan Ol Gel yaklaşımı vizyonsuz Avrupa
ülkeleri liderleri için gerekli bir yaklaşım. Hele ki Kim
Olursan Ol Git yaklaşımı içinde olan liderler için
Konya ruhu şart. Bugün Hz. Mevlana'nın hoşgörüsüne zıt bir duruş sergileyen zihniyette insanlar var.
'70 milyon Müslüman'ı Avrupa'ya sokmam' diyen
vizyonsuzlar var. İslam dinini bir terör dini gibi lanse
eden faşistler var. Ülkesindeki farklı ırktaki insanları
trenlere bindirip sınır dışı etmeye çalışan ülkeler var.
Merak etmeyin onları da Konya ruhuyla tedavi edeceğiz. Ekonomimizin ve demokrasimizin güçlenmesinde
AB sürecinin büyük önemi var. Eskiden bazı konuları
değil konuşmak düşünmeye bile korkardık. Şimdi her
türlü etnik unsur, farklı inanç ve siyasi fikirden insan
fikirlerini rahatlıkla tartışabiliyor. Dünyanın 26. büyük ekonomisiyken, şu an 16. büyük ekonomi haline
geldik. Bu hızla devam edersek 2023'e kalmadan ilk
10 büyük ekonomi içine de girmiş olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen, Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi
Yönetim Sistemi (TEFBİS) ile okullara ve eğitime yapılan bağışlar sanal ortamda kayıt altına alınacak.
Yeni geliştirilen ve hayata geçen sistemi tanıtmak için toplantı düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin,
Türkiye'de eğitime yapılan yatırımlar konusunda son zamanlarda büyük gelişmeler olduğunu söyledi. Halil Şahin, "Son birkaç yıldır bütçeden en çok pay eğitime ayrıldı. Yerel bazda ise İl Özel İdare bütçesinin yüzde 20'si eğitime
ayrılmak zorunda. Bu ayrılan pay, kalem kalem kayıt altına alınır ve nereye ne harcanmış tek tek tespit edilir. Ancak
devletin ayırdığı payın yanı sıra kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve hayırseverlerin yaptığı bağışlar da
önemli bir yer tutmakta. Bunlar, okullarda Okul Aile Birlikleri tarafından kayıt altına alınıyor ve gereken yerlere harcanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bunların hepsinin ortak bir noktadan görülebileceği bir sistem geliştirildi.
Kısaca TEFBİS denilen bu sistemle okullara yapılan en ufak bağışlar bile sanal ortamda kayıt altına alınacak. Bu sayede
hem okullar, hem ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, hem İl Milli Eğitim Müdürlükleri hem de Milli Eğitim Bakanlığı tek
bir tuşa basarak bu bilgilere rahatça ulaşabilecek" dedi. Yeni sistemle eğitim alanında yapılacak proje ve stratejilerin daha kolay hazırlanabileceğini de dile getiren Şahin, "Ne
zaman istersek 2 aylık, 3 aylık ve 1 yıllık finans durumunu görebilecek ve buna göre stratejimizi belirleyebileceğiz" şeklinde konuştu.

26

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

KISA HABERLER « www.konyavizyon.org
CEMİLE STORE KONYA'DA

Sofra, mutfak ve ev ürünleri konusunda, dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran,
evlere modayı getiren, trendleri belirleyen CEMİLE STORE şimdi de Konya’da.
Firma sahibi İbrahim Kesen Konya'da 4 farklı noktada müşterilerine hizmet verdikleri ve Cemile Store'u Konya halkının hizmetine sunmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Her biri kendi
konusunda uzman dünyaca ünlü markaları ile Cemile Store yemek takımlarından, çatal kaşık
takımlarına, bardak takımlarından tüm sofra aksesuarlarına, ev dekorasyon ürünlerinden, aydınlatmalara, spa ürünlerinden banyo aksesuarlarına, mutfak gereçlerinden, pişiricilere kadar birçok
ürün ile bir evin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Türkiye’nin seçkin illerinde bulunan Cemile Store
Konya’da da açılışa özel birçok sürpriz ve 100 TL’lik her alışverişe 10 TL hediye çeki ile tüketicilerine avantajlı alışverişler sunuyor. Bununla birlikte şık mağaza dekorasyonu ve seçkin ürünleri
ile Cemile Store Konya keyifli bir alışverişin vazgeçilmez mekanı. Cemile Store ürünleri zarafeti
ve şıklığı ile evlerin en değerli ve vazgeçilmez parçaları olacak.

GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMEN
YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

DÜNYANIN İLK VE TEK ENGELLİ
SEMAZEN GRUBU İZLEYENLERİ
BÜYÜLEDİ

Konya'da kurulan dünyanın ilk ve tek engelli
semazen grubu ilk gösterileriyle izleyenlerden
büyük alkış aldı.
Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem,
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
davetliler ve engelliler katıldı. Tören öncesi konuşan
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar
Derneği tarafından organize edilen bu projenin
dünyada bir ilk olduğunu belirterek, asıl engelin bedensel engel olmadığını bu yapılan organizasyonla
da bunun kanıtlandığını dile getirdi. Konuşmaların
ardından 14 semazenden oluşan engelli semazen
grubu kendileri için hazırlanan platformdan sema
alanına indi. Tekerlekli sandalyeleriyle sema alanında yerlerini alan engelli semazenler daha sonra postnişini tek tek selamlayarak sema yapmaya başladı.
Tekerlekli sandalyeleriyle sema yapan engelli semazenler, izleyenleri büyüledi. Sema töreni sonunda
okunan duanın ardından sahneden ayrılan engelli
semazenler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Görmeyenleri Koruma Derneği tarafından
görme engelli matematik öğretmeni Erol
Baran yılın öğretmeni seçildi.
Düzenlenen ödül töreninde konuşan Dernek
Başkanı Veli Özağan, dernek olarak her yıl
engelli bir öğretmeni yılın öğretmeni seçtiklerini belirterek, "Bu yıl Öğretmenler Günü'nde
Selçuklu Görme Engelliler Okulu'nda matematik
öğretmenliği yapan Erol Baran'ı yılın öğretmeni
seçtik. Engelli arkadaşlarımız eğer güzel ve kutsal
bir meslek icra etmek istiyorlarsa üniversitelere gitsinler ve öğretmen olsunlar" dedi. Yılın öğretmeni
seçilen Erol Baran ise, 8 yaşından beri görme
engelli olduğunu ifade ederek, "Buradan engelli
çocukların ailelerine seslenmek istiyorum. Engelli çocukların daha çok eğitime ve öğretime
ihtiyacı var. Onların toplumla içiçe olabilmeleri
ve toplumla kaynaşabilmeleri için hem ailelerin hem de çocukların eğitim alması şart. Bu
eğitimi alan çocuk ve aileler, diğer insanlara da
örnek teşkil edecektir" şeklinde konuştu.

ANKARA-KONYA ARASI 1 SAAT 15
DAKİKAYA İNECEK

250 kilometre hıza uygun çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilen Ankara-Konya Hızlı Tren
Projesi'nde son aşamaya gelindi.
Son ray serimini Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın kısa
süre önce gerçekleştirdiği hatta, deneme sürüşlerine 12
aralıkta başlandı. Buna göre TCDD Genel Müdürlüğü
yetkilileri, Ankara-Konya hızlı tren hattındaki ilk test seferini 12 Aralıkta yapacak. Test sürüşleri, Ankara-Eskişehir
arasında işletilen Yüksek Hızlı Tren'de (YHT) kullanılan
YHT setleriyle gerçekleştirilecek. Ankara-Konya arasında
en geç 2011 baharında yolcu taşımaya başlamayı planlayan
TCDD Genel Müdürlüğü, bu hatta kullanılmak üzere 6
yeni hızlı tren seti alımı için de kısa sürede ihaleye çıkacak.
İstanbul ve İzmir'e de hızlı tren hattıyla bağlanmasını sağlayacak demiryolu, iki şehir arasındaki toplam 306 kilometreden oluşuyor. Polatlı'dan itibaren toplam uzunluğu 212
kilometre olan projede, şu ana kadar 50 bin ton ray, 700 bin
travers döşendi. 94 kilometrelik bölümü Ankara-Polatlı
arasındaki Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi içerisinde yer
alan hattın, bu kesiminde aynı zamanda Ankara-Eskişehir
hızlı tren seferleri yapılıyor. Projenin tamamlanmasıyla
Ankara-Konya arası 1 saat 15 dakika, Konya-İstanbul arası
ise 3 saat 30 dakikada alınabilecek.

ULUSAL 1. MARDİN FOTOMARATONU SONUÇLANDI

110 fotoğrafçının 763 fotoğrafının yarıştığı toplam 20.000 TL ödüllü fotoğraf yarışmasında ödüller
Türkiye’nin dört bir yanından katılan fotoğrafçılar tarafından paylaşıldı.
Mardin Valiliğince şehre zengin bir arşiv kazandırmak, Mardin’in tanıtımına katkıda bulunmak ve fotoğraf sanatını desteklemek amacıyla 16-19 Eylül 2010 tarihlerinde 4 gün süreyle düzenlenen toplam 20.000 Lira ödüllü Ulusal 1. Mardin Fotomaraton Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Türkiye’nin dört bir yanından 110 yarışmacının 763 fotoğrafla katıldığı yarışmanın sonuçları da katılımcı dağılımı gibi oldu. Ödüllerin Van, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, İstanbul, İzmir ve Van’dan
gelen yarışmacılar tarafından kazanılması da yarışmanın “ulusallık ilkesinin doğal sonucu” olarak yorumlandı. İlimizi temsilen
Konya'dan Mardin'e giden 17 Fotoğraf sanatçısı arasından Mehmet ŞAHİN bu fotomaraton yarışmasına istinaden çekiği,
sosyal yaşam kategorisine giren ''kınalı eller'' adlı fotoğrafı para ödülüne ve sergilenmeye layık görüldü.
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TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ KONFERANSI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Ersin Özince,
Türkiye'de bankacılık sektörünün birçok ülke ile rekabet edecek durumda olduğunu, siyasi ve iktisadi ortam uygun olduğu
sürece Türk bankacılığının daha çok gelişeceğini söyledi.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen, "Türkiye'de Bankacılık Sektörü ve Geleceği" konulu
konferansa katılan TBB Başkanı ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, sektörü değerlendirdi. Özince, "Ülkemizde bankacılık
sektörü birçok ülke ile rekabet edecek durumda, hatta bazılarını geçti
bile. Bankacılık alanında en önemli sermayemiz yetişmiş insan faktörüdür. Bu sermayeyi uluslararası alanda doğru kullanmak zorundayız.
Türkiye'yi küçük bir motoru olan kocaman bir araca benzetiyorum. Bu
motorun kapasitesini artırmamız gerekir. Yatırım, üretim, istihdam için istikrarlı bir şekilde gelişmeliyiz. Siyasi ve iktisadi ortam uygun olduğu sürece Türk bankacılığı çok daha gelişecektir" dedi. SÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ise, konferansa katılarak öğrencilere ışık tutan Özince'yi ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

İSVEÇ KONYASPOR'UN HEDEFİ İSVEÇ 1. LİGİ
SAZLIKLARDAN ŞARK KÖŞESİNE

Beyşehir Gölü kıyılarında kendiliğinden yetişen sazlar, yöre halkının geçim kaynağı oldu.
Gölün sahil kesimlerinde oraklarla sazları kesen vatandaşlar, hasır otu olarak milli ekonomiye kazandırıyor.
Konya İl ve Çevre Orman Müdürlüğü'nden alınan
özel izinle belli dönemlerde kesilmesine izin verilen
sazlar, hasır otu olarak evlerin şark köşelerini süsleyen ya da divan üzerinde kullanılan duvar yastığı
imalatında kullanılıyor. Özel makinesi ile preslenen
hasır otlarının dış yüzeyine değişik renk ve desenlerde halı kaplanırken, ardından duvar yastığı olarak
kullanıma hazır hale getiriliyor. Beyşehir'de faaliyet
gösteren imalatçılar, duvar yastığı yapımında kullandıkları hasır otunu elde edebilmek için sonbahar
mevsiminde soluğu göl kıyılarındaki sazlık alanlarda
alıyor. Oraklarla biçilerek kümelenen sazlar, hasır otu
olarak değerlendiriliyor. Hasır otları aynı zamanda
tarhana çiti yapımında da kullanılıyor. Bu işten geçimini sağlayan vatandaşlar ise, uzun boy çizmeleriyle
girdikleri gölün balçık ve bataklık alanlarında ekmek
parası kazanma uğruna günlerce çalışıyor.

Bu sene İsveç 2. Ligi'nde top koşturacak olan İsveç Konyaspor'da hedef 1. Lig'e yükselmek. Geçen hafta
yapılan kongreden sonra yönetim
ilk basın toplantısını yaptı.
İsveç Konyaspor 2. Lig'e çıktıktan
sonra aslen Konya-Kululu olan Fazıl
Tütüncü tekrar başkanlığa seçildi.
Bütün yönetim kurulu üyeleri Konyalılardan oluşuyor. Tütüncü, yaptığı
açıklamada "Bildiğiniz gibi İsveç Konyaspor 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı. Yönetim
olarak amacımız 2. Lig'de şampiyon olup
1. Lig'e yükselmek. Yeni bir yönetim kurduk. Biz inanıyoruz ki başarıya ulaşacagız. Çalışmalara başladık, sponsorlarla devamlı görüşme halindeyiz" dedi. Tütüncü, takımlarının 2. Lig'e yükselmesinin ardından İsveç'teki Türk
spor kamuoyundan olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, "İsveç'te taraftarlarımızdan büyük destek var. Bütçemizi hazırladık, mali rapor da belli oldu. Bu seneki giderimiz 150 bin, 200 bin Euro civarında olacak. Bu seneki
giderlerimizi sponsorlardan elde edeceğiz" diye konuştu. Fazıl Tütüncü, THY ve Türk Futbol Federasyonu'ndan
destek beklediklerini kaydederek, "Türk Milli Takımı'na futbolcu yetiştirmek istiyoruz. Bu konuları THY yetkilileri ve Büyükelçimiz Zergün Korutürk'le görüşeceğiz" dedi. Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden
Konyaspor'la iletişime geçip geçmedikleri sorusu ile ilgili olarak Tütüncü, "Kendileriyle bazı görüşmeler yaptık. Fakat Konya Büyükşehir Belediyesi bize sıcak bakıyor. Bizim başarılarımızın Konya'nın tanıtılmasında etkili
olacağına inanıyoruz. Belediye başkanı ile gelecek hafta bir toplantı yapacağız. İsveç'te futbol oynamak isteyen anavatandan gelecek futbolculara kapımız açık. Zira İsveç'te futbol sezonu yazın Türkiye'de de kışın oynanıyor. Kısa
dinleme sürecinden sonra futbolcu devamlı formda kalıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

KONYA MİLLETVEKİLİ GÜÇLÜ'DEN PROJELERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Sami Güçlü, Konya'da gerçekleştirilecek olan
çeşitli projelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Konya'da yapılan eğitim ve sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Sami Güçlü, Konya'nın bir üniversite şehri olma
konusunda yıllardır temennilerini dile getirdiklerini belirterek, "Bu konuda iki yıl içinde önemli adımlar attık. Bunlardan en önemlisi ise kurulacak 7 devlet üniversitesinden birisinin Konya Üniversitesi olmasıydı. Konya Üniversitesi kuruldu
ve bu dönemlerde de rektör ataması gerçekleştirilecek. Bu üniversitemizin hayata geçmesiyle Konya dördüncü üniversitesine
kavuşmuş olacak." dedi. Konya'ya yapılacak sağlık yatırımları konusuna değinen Güçlü, Konya'nın bir sağlık kenti
olması yolunda önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "Bu gelişmelerden ilki Beyhekim Hastanesi bünyesinde iki
yeni hastanemizin yılbaşından itibaren hayata geçeceğidir. Bunlar Onkoloji ve Fizik-Tedavi Hastaneleri. Herkesin bildiği yeni Numune Hastanesi projesi konusunda da gelişmeleri halkımızla an ve an paylaştık. Son zamanlarda uygulama
projesinin başlaması ve ihaleye çıkması aşamasında kısmi bir gecikme olmuştu. Bugünlerde bu problem aşıldı. Mimari
projeyi yapan firma telif haklarından vazgeçti ve ihale sürecinde hazırlıklar devam ediyor." şeklinde konuştu. Hükümet
olarak Karatay bölgesine dev bir sağlık kompleksini kazandırmayı planladıklarını da dile getiren AK Parti Konya
Milletvekili Sami Güçlü, "Karatay'a 800 yataklı bir sağlık kompleksi kazandıracağımızın müjdesini vermek istiyorum.
Bu hastanenin 400'ü normal, 400'ü ise kadın-doğum bölümü olmak üzere dev bir sağlık tesisini Karatay'a ve Konya'ya
kazandıracağız. Bununla ilgili ilanlar 26 Kasım'da Resmi Gazete'de, 27 Kasım'da ise ulusal gazetelerde yer aldı. Bugün ise
uluslararası yayın yapan bazı yayın organlarında yayınlandı. Bu kompleks, 184 milyon liralık dev bir kompleks olacak.
Karatay'a Adliye Sarayı, Karatay Üniversitesi ve yeni okulların yanında kazandıracağımız bu hastane bölgemize canlılık
kazandıracak. Nüfus dağılımına bağlı olarak bölgede eksikliği hissedilen sağlık kurumuna da bölgemiz kavuşmuş olacak.
İhale sürecinin ardından 36 aylık bir sürede hastanemizin tamamlanmasını hedefliyoruz." şeklinde ifade etti.
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SEMERKAN GROUP BÜNYESİNDEKİ D'S DAMAT
MAĞAZALARINDA DEV KAMPANYA

Semerkan Group Bünyesindeki D'S Damat mağazalarında dev hamleler
yapmaya devam ediyor.
Öncelikle personel kadrosunu güçlendirmekle başlayan Semerkan Group Genel Koordinatörlüğü görevine Nebim Yazılım Konya Bölge Koordinatörü Ferit
ÖZMEN’i, getirerek başladı. Nalçacı Mağaza Müdürlüğüne Ali ÇETİNKAYA’yı
Real AVM Mağaza Müdürlüğünede Ömer BARUT’u getirerek müşteri memnuniyetini ön plana alıp tüm kadrosunu yeniledi. Semerkan Group Genel Koordinatörlüğü görevine başlayan Ferit ÖZMEN “Kışı D’S Damat Şıklığında geçirin” sloganı ile
tün Konya’ya D’S Damat’tan giydirmek istediklerini bu nedenle de kendi bünyesinde
başlattıkları %30, 100 TL üzerinde ki alışverişe %30 + Çanta Hediye(*) kampanyası haricinde %50 indirim ve 500TL üzeri alışverişler de de %50 + 10
indirim(**) kampanyasını başlattıklarının müjdesini vererek tüm şıklığı ve zerafeti
yaşamak isteyen Konyalıları mağazalarında ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacaklarını ifade etti. Semerkan Groubun hamlelerinin devam edeceğini belirtti.
(Bu kampanyalar sadece Real AVM D’S Damat ve Nalçacı D’S Damat mağazalarında geçerlidir.)
(*) Yeni Sezon ürünlerin geçerlidir. Çantalar stoklarla sınırlıdır.

(**) Eski Sezon ürünlerinde geçerlidir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ'NDEN FOTOĞRAF SERGİSİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından uygulama dersi kapsamında çekilen siyah-beyaz
fotoğraflar sergilendi.
Serginin açılışına SÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Hadi
Sümer, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Kalender, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Aytekin Can, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Serginin siyahbeyaz fotoğrafçılık uygulamalarının bir eseri olduğunu belirten Yrd.
Doç. Dr. Abdülgani Arıkan, "Öğrencilerin film banyosundan baskıya
kadar her şeyiyle kendilerinin ilgilendiği sergide estetik kaygı, duygu,
kompozisyon ve teknik unsurların hepsine özen gösterildi. Banyo
hataları ve kimyasal hatalardan dolayı kusurlu çıkan fotoğrafları da sergiledik. Böylelikle hatalı fotoğrafların nasıl olduğunu ve
hata olmaması için nerelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde öğrencilerimize de uygulamalı bilgi vermiş olduk" dedi.

DÜDEN GÖLÜ'NE İLK YABAN KAZI SÜRÜSÜ GELDİ
Türkiye'nin sayılı kuş cennetlerinden olan Düden
Gölü'ne yılın ilk yaban kazı sürüsü geldi.
Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan ve 178 çeşit
kuşa ev sahipliği yapan Düden Gölü'ne bu yılın ilk yaban
kazı sürüsü geldi. Geçtiğimiz dönemlerde kuraklık nedeniyle kuşların uğramadığı ve terk ettiği Düden Gölü, bu yılki
yağmurlar ve alınan tedbirler sayesinde tekrar kuşların uğrak
mekanı haline dönüyor. Kulu Kaymakamı Ayhan Işık, göle
gelen kazların rahatsız edilmemesi ve avcılar tarafından avlanmaması için her türlü tedbirin alındığını ve buna uymayanların cezalandırılacağını dile getirdi.

BAŞKAN KONUK, İSO GENEL KURULU'NDA KONUŞTU

KONYA'DA İLK CANLI KÖK
HÜCRE NAKLİ

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Konya'da ilk
Kök Hücreden Zenginleştirilmiş Yağ
Transferi Ameliyatı ile Canlı Cerrahi
Kursu düzenlendi.
Canlı gerçekleştirilen ameliyat öncesinde
kök hücre nakline ilişkin geniş katılımlı
bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan SÜ Meram Tıp Fakültesi Histoloji ve
Emriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selçuk Duman, daha önce Bursa
ve İstanbul'da gerçekleştirilen kök hücre
nakillerinin üçüncüsünün de Konya'da
yapıldığını belirterek, "Santrifüj yöntemiyle
yapılan çalışmada, yağ hücrelerinin içindeki
kök hücreler, vücudun gerekli yerlerine naklediliyor. Yağ dokusundan alınan kök hücrelerinin transferi ile daha önce tedavisi neredeyse
imkansız olan birçok hastalığa çare bulmak
artık mümkün. Yöntem, özellikle ortopedide
kıkırdak ve kemik hasarlarının ameliyatsız
iyileştirilmesinde veya iyileşmenin hızlandırılmasında aktif olarak kullanılmaya başlandı"
dedi. Toplantının ardından Op. Dr. Bülent
Cihantimur, katılımcı öğretim üyeleri ve
öğrencilere ameliyathane ortamında canlı
ameliyat kursu verdi. Cihantimur, 2 ayrı
hasta üzerinde kök hücreden zenginleştirilmiş yağ transferi gerçekleştirdi. 15'er kişilik gruplar halinde ameliyathaneye alınan
öğretim üyeleri, söz konusu müdahaleleri
canlı olarak izleme fırsatı buldu.

Pankobirlik ve Konya Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Londra'da gerçekleştirilen ve kısa adı ISO (International Sugar Organisation) olan Uluslararası Şeker Örgütü'nün yıllık
toplantısında genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye istatistiki verilerden ibaret değildir.
Türkiye, AB'ye mana katacak derinlikte bir ülkedir" dedi.
ISO'ya üye 85 ülkenin sektör temsilcileri ile uluslararası kurum ve kuruluşların diplomat ve temsilcilerinin de takip ettiği ve 423 delege ile birlikte 600'ün üzerinde katılımcıya hitaben konuşan Recep Konuk,
Türkiye şeker sektörünün geleceğini, AB süreci ve Türkiye'nin önündeki diğer seçenekleri de dikkate alarak değerlendirdi. Konuk, Türkiye'nin AB üyesi olma konusunda samimiyetini ispatladığını ifade ederek,
“Dünya dengeleri ve ihtiva ettiği anlam bakımından Türkiye, istatistiki verilerden ibaret değildir. Küresel dünyanın,
iktisadi refah adası olma hedefini çoktan geride bırakmış Avrupa için, Türkiye bu birliğe mana katacak derinlikte
bir ülkedir” dedi. Konuk, son yıllarda, sağlık sorunları ve obezite ile ilgili kaygılar nedeniyle geleneksel şekerler dışındaki tatlandırıcı pazarının daraldığını belirterek, “Türkiye'de de pazar bu eğilimde. Özellikle içecek
sanayinde sıvı şeker kullanımı yaygınlaştı, tatlandırıcı ithalatı 2008'e göre üçte bir oranında daraldı. Yapılan yasal
düzenlemeler tatlandırıcı kullanımının azalması konusunda etkili oldu” dedi. Konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın 15'inci büyük ekonomisi ve tarım sektöründe de dünyada
8'inci sırada olduğunu vurgulayan Konuk, IMF ve Dünya Bankası'nın hazırladığı raporlara göre küresel krize rağmen Türkiye'nin büyüyen ekonomilerden biri olduğunu
hatırlatarak, “Artan nüfusu ile birlikte, kişi başına gelirini de arttıran Türkiye'de, pazar henüz doymamıştır. Sektörün geleceği açısından bu önemlidir. Türkiye 2023 yılında, gelişmiş ilk
on ekonomiden biri olmayı hedefliyor. Türkiye'de şeker pancarı üreticilerinin tarım sektörünün geneline ve şeker sanayisinin de sanayinin bütününe göre ekstra sorunları yok” dedi.
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ANIT HASTANESİ'NDEN YENİ HEDEFLER

Anıt Hastanesi tüm Türkiye'ye hizmet ulaştırmakta kararlı.
Cerrahi A.Ş. Anıt Hastanesi'nden sonra eğitim ve inşaat sektöründe de faaliyete başladı.
Vizyon dergisini ziyarette bulunan Anıt Hastanesi Sağlık Grup Başkanı Op. Dr. Cemil Er
ve Anıt Hastanesi İletişim Koordinatörü Sevgi Uslu Üçer, Cerrahi A.Ş. ‘nin yapmış olduğu
yeniliklerden bahsettiler. Sağlık sektörüne Konya Cerrahi Hastanesi adı altında adım atan
Özel Konya Anıt Hastanesi yaklaşık 5 yıldır yükselen bir ivmeyle çalışmalarını sürdürüyor.
Modern teknoloji ile hizmet kalitesini arttıran Anıt Hastanesi uzman kadrosunu genişleterek, Konya'nın en güvenilir ve en kapsamlı sağlık kuruluşu olmayı hedefliyor. Anıt Hastanesi
ile sağlık alanında faaliyet gösteren Cerrahi A.Ş. eğitim ve inşaat sektöründe de hizmete başladı. Cerrahi A.Ş. Anıt Hastanesi ile adım attığı sağlık sektörünün ardından şimdi de eğitim ve inşaat sektöründe hizmete başladı. Eski mimari yapısı, modern çizgisi ve ergonomik
çalışma ortamıyla Konya'nın yeni cazibe merkezi adayı olan Turkuaz İş Merkezi'nin yapım aşaması, 2010 yılı Aralık ayı itibari ile tamamlanıyor. Cerrahi A.Ş.'nin
inşaat sektöründeki ilk projesi olan Turkuaz İş Merkezi inşaatı aynı zamanda yapılan ekstra maliyet analizleri ile sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyor.
İnşaatı 1 yıldan daha kısa sürede tamamlanan Turkuaz İş Merkezi, Cerrahi A.Ş.'nin inşaat sektöründeki başarı iddiasının en iyi örneği olmaya hazır. 604 öğrenciye
eğitim veren Esentepe İlköğretim Okulu, 70'e yakın personeli ile okulun başarı oranı grafiğini sürekli yükseltmeyi amaçlıyor. 2009-2010 öğretim yılında Esentepe
İlköğretim Okulu öğrencileri, SBS'de 100'de yüzlük bir başarı elde ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

BEYBES'TE 8 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

İTTİFAK HOLDİNG ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETECEK

İttifak Holding kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 1 Milyon Euro’luk yatırımla kojenerasyon tesisi kuruyor.
İlk yatırımını iştiraki Selva Gıda’ya yapacak olan
İttifak Holding, hem çağdaş bir “enerji yönetimi”
sistemine geçmiş hem de ülke ekonomisine katkı
sağlamış olacak. Selva Gıda’ya kurulucak olan kojenerasyon tesisinde Gaz Motoru kullanılacak ve
motorun yakıtı doğalgaz olacak. Yatırım bedelinin
ise 800 bin Euro ile 1 Milyon Euro arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Selva Gıda’nın bugünkü
üretim ve enerji tüketim değerleri referans alındığında; yine bugünkü elektrik ve doğalgaz birim
fiyatlarına göre yatırım geri dönüş süresinin 3 yıl
olması öngörülüyor. Yatırım için satın alma süreci
başlamış olup tesisin 2011 yılı Mayıs ayında devreye alınması planlanıyor.
Kojenerasyon Nedir?
Yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz
hale geliyor. Bu anlamda kojenerasyon günümüz
çağdaş "enerji yönetimi" teknikleri içinde ön sıralarda yer alıyor. Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem
elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesi anlamına geliyor. Bu birliktelik,
iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı
yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler
oluşturuyor. Sadece elektrik üreten bir gaz türbini
ya da motoru kullandığı enerjinin %30-40 kadarını
elektriğe çevirebiliyor. Bu sistemin kojenerasyon
şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya
atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de
kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji
girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanıyor. Bu tekniğe "birleşik ısı-güç sistemleri" ya da
kısaca "kojenerasyon" deniyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Beybes Mahallesi'nde 8 bin 500 fidan
toprakla buluşturuldu.
Düzenlenen ağaç dikim törenine Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Çevre ve Orman Müdür Vekili
Nakım Ceyhan, davetliler, izciler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Konya'daki merkez ilçe belediyelerinin
Konya'nın yeşil alan miktarını artırmak için müthiş bir çaba içinde olduklarını belirterek, "Konya'da yeşil denilince akla gelen ilk yer Meram ve yeşil alanların
büyük bölümü bizim ilçemiz sınırlarında yer alıyor. Yani Konya bizim ilçemizle
nefes alıyor. Daha önce Aybahçe bölgesinde, Gödene bölgesinde ve başka bölgelerde
ağaçlandırma çalışmaları yapmıştık. Şu an bulunduğumuz 650 bin metrekarelik alana ise daha önce başlattığımız
ağaçlandırma çalışması ve bugün ekimini gerçekleştireceğimiz 8 bin 500 fidanla birlikte 55 bin fidan toprakla buluşmuş olacak. Bugün burada bulunan ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeşil alan konusundaki hassasiyetleri bizleri oldukça mutlu ediyor. Umarım bu hassasiyet büyüdüklerinde de devam eder" dedi.

SELÇUKLU'DA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, alt yapı ve asfalt çalışmalarına
gece gündüz ara vermeden devam ediyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların iyi gitmesini fırsat
bilerek alt yapı ve asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Sezonu çok iyi
değerlendirdiklerini ve havaların iyi gitmesinin kendileri için büyük
şans olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, "Belediye olarak planlı ve programlı çalışıyoruz. Kaynaklarımızın
önemli bir kısmını hizmete ayırıyoruz. Altyapı, asfalt, rögar, bordür, parke,
kumlama ve inşaat ekiplerimiz ilçemizin her mahallesine dağılmış durumda. Bölgede yapılan çalışmalar ihtiyaca göre değişmekle birlikte tüm mahallelerimiz hizmetlerimizden en iyi şekilde
faydalanmaktadır. Sezon başında belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıkmanın mutluluğu ile gece-gündüz demeden
hemşerilerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

KONYA'DA ÜLGEN MODA RÜZGARI

2000 yılında Malatya'da kurulan Ülgen Moda
tam anlamıyla bir evlilik merkezi.
Gelin ve damatlara düğün öncesi tüm hazırlıklarında çözüm sunan Ülgen Moda gelinlikten kuaför
hizmetine, fotoğraf stüdyosundan gelin arabasının
süslenmesine kadar bir çok işi tek noktada çözme
şansını tanımakta. Mumcu ailesinin Konya'ya getirdiği bu ayrıcalıklı hizmet anlayışı şimdiden konyalıların beğenisini kazandı. Çok sayıda gelinlik alternatifi sunan Ülgen Moda sektörünün dev firmalarını
Konya'ya taşıyarak Konyalı gelinlerin kusursuzluğunu sağlamakta. Fransız gelinliklerin sergilendiği showroomda bir çok ödüllü gelinlikte bulunmakta.
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KONYA ŞEKER OVA’YA CAN VERİYOR

ATAMIZI ANDIK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 72.yıldönümünde tüm yurtta olduğu
gibi Konya Şeker’de de düzenlenen törenle rahmet ve minnet
duygularıyla bir kez daha anıldı.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Konya Şeker bünyesinde bulunan
Atatürk büstü önünde gerçekleştirildi. Törene Pankobirlik Genel
Başkanı, AB Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Recep Konuk başta olmak üzere, AB Holding CEO’su Baydu Veznedaroğlu, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Kayhan, Savaş Kayhan, Zeki Güzel ve Seyit Ali Çöğürcü
ile Konya Şeker yöneticileri ve çalışanları katıldı. Konya Şeker İdari
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Şeker İlköğretim Okulu’nun ortaklaşa
hazırladıkları tören Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı ve
Konya il genelinde başlayan siren sesleriyle birlikte saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şeker İlköğretim Okulu
Müzik Öğretmeni F. Deniz Taşangil ile öğrencilerinin gerçekleştirdiği 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliklerinden çok etkilendiğini
ifade eden Pankobirlik Genel Başkanı Dr. Recep Konuk, bize bu
günleri yaşatan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve
minnet duygularıyla bir kez daha andıklarını belirterek, “Emaneti
olan Cumhuriyet’le birlikte kalbimizde, gösterdiği hedef ve verdiği ilhamla
fikirlerimizde yaşıyor. İlkelerine hep birlikte sahip çıkmalıyız ve yaşatmalıyız. Dualarımız O'nunla” diye konuştu.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEVLANA
ARAŞTIRMALARI PANELİ

Selçuk Üniversitesi
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından Mevlana'nın
737'nci Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri
kapsamında, "Mevlana Araştırmalarında Kaynak Kullanımının Önemi" konulu panel düzenlendi.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Mevlana
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Hz. Mevlana'nın
22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panel öncesi konuşan Yrd. Doç. Dr Nuri Şimşekler,
son yıllarda Şems-i Tebrizi ve Hz. Mevlana hakkında piyasaya çıkan
kitapların detaylı kaynak araştırması yapılmadan kaleme alındığını
belirterek, "Detaylı bir kaynak taraması yapmadan bir takım bilgileri ya
da duyumları kaleme alırsanız bunlar yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Bugün ne yazık ki, Hz. Mevlana ve Şems hakkında yeni çıkan bir çok
eserde bu eksikliği görüyoruz. Detaylı kaynak taraması yapılmadan yazılan bu romanları okuyanların Şems'e ve Hz. Mevlana'ya bakışı değişiyor.
Bazılarının bu nedenle Şems'e kötü gözle bakar hale geldiğini söyleyebilirim. Her konunun bir üstadı vardır, yazarlar bu konuda araştırma yapan
akademisyenlerimize başvurulmalıdır. Bu yapılmadan yazılan eserlerin
kalitesi de düşmektedir" dedi.
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5 milyon fidanı toprakla buluşturan Konya
Şeker, 2011 yılında 1 milyon fidan dikecek.
5 yılda 5 milyon fidanı toprakla buluşturarak
“Konya nüfusu” kadar fidanı toprakla buluşturma hedefini gerçekleştirerek, önüne koyduğu
“Türkiye nüfusu” kadar fidanı toprakla buluşturma hedefini gerçekleştirme yolunda ise
kararlı adımlarla ilerleyen Konya Şeker, 2011
yılında 1 milyon fidanı daha toprakla buluşturacak. Konya Ovası’nı “çöl” görüntüsünden kurtarmak ve ovanın iklim yapısının değişmesine
katkı vererek çevre şartlarını üretici lehine etkilemeyi amaçlayarak ağaçlandırma seferberliğini
5 yıl önce başlatan ve bugüne kadar 5 milyon fidanı toprakla buluşturan Pankobirlik Genel Başkanı, AB Holding ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, sosyal sorumluluktan öte bir zorunluluk arz eden ağaçlandırmanın, hububat zararlıları için de önemli bir biyolojik
mücadele yöntemi haline geldiğini, ekilen ağaçların iklimleme özelliği sayesinde verim artışına
katkı yapmaya başladığını söyledi. Bu yıl içerisinde Konya-Aksaray, Konya-Ereğli yolları ile köy
ve kasaba yollarının sağlı sollu olarak ağaçlandırıldığını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, mevcut ormanlıklarda da her 6 metrelik ağaç arasına Sedir, Karaçam, Ihlamur ve
Meşe fidanlarının dikilerek, ormanlıkların sıklaştırıldığını söyledi. Konuk, bu arada ormanlık
alanlara arı kovanı yerleştirildiğini vurguladı. Yine bu yıl içerisinde pek çok yerleşim biriminin
giriş ve çıkışlarına ağaçlandırma yapılırken, Seydişehir-Antalya çevre yolu ile Beyşehir-Seydibey
Patates Entegre Üretim Tesisleri arasındaki yol da sağlı sollu ağaçlandırıldı.

FARABİ HASTANESİ’NDE KÜLTÜR-SANAT GÜNLERİ

Özel Konya Farabi Hastanesi, geçen yıl Bahçeşehir Koleji ile ortaklaşa düzenlediği
“Hastane denilince aklınıza
ne geliyor?” konulu resim sergisinden sonra bu yıl da kapılarını profesyonellere açtı.
Gerçekleştirdiği birçok karma
sergiyle kültürümüzün güzelliklerini sanatseverlerle buluşturan Orhan Cebrailoğlu Atölyesi’nin önde gelen resim sanatçılarından Ahmet Tekinyer ve Elmas Mendi’nin tuvale aktardığı birbirinden güçlü 30 eser Farabi Hastanesi’nde sanatseverlerle
buluştu. İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirici ve Yardımcısı Bahattin Akyürek, sanatçılar
Orhan Cebrailoğlu, Ahmet Tekinyer ve Elmas Mendi ile açılışın kurdelasını kesen Başhekim
Prof. Dr. Cevat Özpınar, resim sergilerinin birçok mekanda yer aldığını ancak sağlık merkezlerinde bu tür kültür-sanat etkinliklerinin az olduğunu belirterek, “Amacımız hasalarımızı hastane ortamından ve psikolojisinden uzaklaştırmak. Ayrıca sanata ve sanatçıya bir nebze olsun katkıda
bulunmak” dedi. Hastanelerde kültür sanat etkinliklerinin yapılmasından memnuniyetini dile
getiren İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirici ise, tabloları inceleyerek sanatçılardan bilgi
aldı. Manzara ve yerel insan figürlerinin yer aldığı 30 resimden oluşan karma sergi, 13-20 Aralık
2010 tarihleri arasında Farabi Hastanesi’nde gezilebilecek ve satışa sunulacak.

BIÇAKLALAN BELEDİYE BAŞKANI TABURCU OLDU
3 Aralık Cuma günü namaz çıkışı makam aracına
binerken bıçaklanarak ağır yaralanan Konya'nın
Beyşehir İlçe Belediye Başkanı İzzet Taşçı, tedavi
gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Cuma namazı çıkışında makam aracına binerken Y.B.
tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşçı, Beyşehir'de yapılan
ameliyatın ardından ambulans helikopterle Konya Numune Hastanesi'ne sevk edilmiş ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmişti. 11 gündür Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altında bulunan İzzet Taşçı,
tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi. Eşiyle birlikte Konya Numune Hastanesi
Başhekimi Op. Dr. Halil İbrahim Topatan'ı makamında
ziyaret eden Başkan Taşçı, olayın nasıl gerçekleştiğiyle
ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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SELİMİYE DEĞİL
SÜLEYMANİYE CAMİİ
Şu anda Konya’da Sultan
Selim/Selimiye Camii olarak bilinen mabet ilk dönem belgelerinde “Câmi-i
Cedid”, “Câmi-i Şerîf-i
Sultan Süleyman”, “Sultan
Süleyman Camii” şeklinde
kaydedilmiştir. Daha sonra bitişiğinde II. Selim’in
inşa ettirdiği imaretten
dolayı II. Selim’e mal edilmiş, “Sultan Selim Camii”
veya “Selimiye” denmeye ve
bazı belgelerde de bu şekilde
geçmeye başlamıştır.
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İnşa tarihi: Süleymaniye Camii’nin kitabesi
bulunmadığından inşa tarihi ve banisi hakkında
farklı görüşler ileri sürülmüş; birileri herhangi bir
veriye dayanmadan 1571’de inşa edildiğini gösteren kitabeyi caminin kuzeyine asmıştır. Oysa Nişancı Mehmed Paşa, Tarihi’nde (İstanbul 1297,
s.587) 957 (1550)’de tamamlandığını yazmaktadır. Camide bir vâizin görev yaptığını gösteren 23
Recep 963 (2 Haziran 1556) tarihli Mühime kaydı ile cami inşaatının bittiğini gösteren 22 Ramazan 964 (19 Temmuz 1557) ve 20 Şevval 964 (16
Ağustos 1557) tarihli iki belge, Nişancı’nın verdiği bilgiyi doğrulamaktadır. Yani camii 1550’de
bitmiş ve ibadete açılmıştır. 1571’de inşa edildiğine dair yazılıp asılan tabelanın tarihi yanıltmaktan başka bir esprisi yoktur.
Banisi: Araştırmacıların birçoğu banisi olarak II.
Selim’i göstermektedir. Dönemin eserlerindeyse I. Süleyman’ın hayratı arasında sayılmaktadır.
Kanunî devrine ait belgeler de bu padişah tarafından yaptırılıp tamamlandığına işaret edilmektedir.
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi, KK, no 216A, s.30

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, KK, no.216A, s.17

“Konya Hz. Monlâ üzeri binâ olunan câmi-i
şerîfe kubbe yapılıp üzeri câmi-i şerîfden fazla kalan kurşundan örtünmek buyruldu. Hz.
Monlâ haremine türbe içine dahl olunmaya
deyü ref’ olup hâliyâ girü dahl iderler imiş,
itdirmeyesiz deyü buyruldu. 22 Ramazan
964”/ 19 Temmuz 1557. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, KK, no.216A, s.17).
“Konya’da Hz. Monlâ üzerinde yapılan câmide

misâfîrhâne yeri olup yapılmayup ol yere
misâfîrhâne binâ olunmak ne mikdâr nesne ile
olur tahmîn idüp arz itdiresin deyü buyruldu.
20 Şevvâl 964”/ 16 Ağustos 1557. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, KK, no 216A, s.30).
9 Recep 987 (1 Eylül 1579) tarihli Mühime
kaydında da “Merhûm Sultan Süleyman…
bina eyledikleri Camii…” denildiğine bakılırsa, III. Murad devrinde bile Kanunî’nin burayı inşa ettirdiği bilinmektedir. Şu halde caminin banisi II. Selim değil I. Süleyman’dır.
Mimarı: Mimarına dair şimdilik herhangi bir
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kayda rastlanmamıştır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar,
Mimar Sinan’a isnat etmektedirler. Dr. Nazmi, kaynak
göstermeden Sinan’ın planıyla
yapıldığını yazmaktadır. Aslanapa da “Dört duvar üzerinde
oldukça ağır bir kitle halinde
yükseltilen orta kubbe, Sinan’ın
kıvrak üslûbuna pek uygun değildir” demektedir. İstanbul’da
Süleymaniye inşa edilirken
Konya’ya gelmesi mümkün
görülmeyen Sinan’ın planı, bir
kalfası tarafından uygulanmış
olabilir. Klasik dönemde bu tür
uygulamalara sıkça rastlanmaktadır. Nitekim mimar Halepli
Cemaleddin’in baş mimarlığını
yaptığı Karapınar Sultan Selim
Külliyesi’ndeki cami bölümünün yapımına da İstanbul’dan
gönderilen Mimar Mahmed
yardımcı olmuştur.
Sonuç olarak Konyalıların Selimiye/Sultan Selim Camii olarak bildikleri ve XVII. yüzyıldan
sonra bazı resmî kayıtlara da
böyle geçen mabedin esas adı
Süleymaniye/Sultan Süleyman
Camii’dir. Konya Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nün 1571 tarihi ile
Sultan Selim Camii tabelasını
“Süleymaniye/Sultan Süleyman
Camii, inşa tarihi 1550” şeklinde yeniden yazdırıp astırması
ile tarihî bir gerçek topluma
duyurulmuş olacaktır.
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ
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KONYA ADINA TEŞEKKÜRLER
MEDYA F GROUP TARAFINDAN YAYINLANAN
KONYA VİZYON DERGİSİNİN DÜZENLEDİĞİ
"2010 YILI VİZYON BAŞARI ÖDÜLLERİ"
SAHİPLERİNİ BULDU.
Konya halkının katılımıyla gerçekleşen 150 bin oy’u internet
ve 150 bin oy’u AS ARDA araştırma şirketinin çalışmaları
sonucu , toplamda 300 bin oy kullanımıyla sonuçlanan
ankette belirlenen 1. lere ödülleri takdim edildi. Dedeman
Otel Balo salonunda düzenlenen Konya’nın seçkin simalarının katılımı ile gerçekleşen gecede Konya’nın marka değeri
vurgulanmış oldu. Böyle bir gecenin hayata geçirilmesinde
katkımızın olmasından dolayı onur duymakla birlikte yaşadığımız şehre verilen değeri ön plana çıkarmak ve Konya'nın
marka değerlerini ulusala taşımak adına bu ve benzeri organizasyonların artması ve desteklenmesi kanaatindeyiz. Gerek
ankete katılan katılımcı sayısı gerek geceye katılımı ile bu
organizasyona destek veren konuklar bize böyle bir adımın
Konya ve Konyalı için ne kadar geç kalınmış bir adım olduğunu göstermiştir. Medya F Group ekibi olarak Konyalı’nın
takdirini kazanarak Konyalı’nın oyları ile 1. liğe layık bulunan
firma ve kişilerin başırılarını kutlar ve daim olmasını dileriz.
Geceye katkılarından dolayı sponsor firmalara katılımı ile
geceye renk katan konuklara konya ve şehrin marka değerine
verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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YILIN MİLLETVEKİLİ: ATİLLA KART

YILIN BELEDİYE BAŞKANI: TAHİR AKYÜREK

YILIN İŞ ADAMI: RECEP KONUK

YILIN MARKASI: ATİKER

YILIN YÖNETİCİSİ: SERDAR AYDEMİR

YILIN YATIRIMI: FARABİ HASTANESİ

YILIN HASTANESİ: FARABİ HASTANESİ

YILIN LEZZET MARKASI: CEMO

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ:39
DOSTELİ
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YILIN DERSHANESİ: SİSTEM DERSHANELERİ

YILIN İNTERNET SİTESİ: KONHABER.COM

YILIN RADYOSU: RADYO ÜLKÜ

YILIN GAZETESİ: YENİ MERAM

YILIN ÖZEL OKULU: DİLTAŞ

YILIN TELEVİZYONU: KON TV

KONYAYAKAPARK
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40YILIN MEKANI:

2010 SEMERKAN GROUP KONYAVİZYON BAŞARI ÖDÜLLERİ BİRİNCİLERİ
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ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLÜ:
PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLÜ:
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLÜ:
KTO ÜNİVERSİTESİ

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLÜ:
ERSİN BAL

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLÜ:
ÇAVUŞ BEL. BAŞK. MEHMET ÇİĞDEM

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI ÖDÜLÜ:
KONEKO DERGİSİ

DİLTAŞ AİLESİ

41 ŞENYIL
SEMERKAN GROUP YÖN. KUR. BAŞK. HÜSEYİN
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CEMO AİLESİ VE DOSTLARI

2010 SEMERKAN GROUP KONYAVİZYON SPONSOR ÖDÜLLERİ

ATİLLA KART VE KONYA VİZYON AİLESİ

GRUP METAFOR

KONYA
VİZYON • ARALIK/OCAK
42AHMET ÇAKIR
VE DOSTLARI

MİSAFİRLERİMİZ
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ERSİN VE ÖZNUR BAL ÇİFTİ

DOSTELİ AİLESİ

MİSAFİRLERİMİZİ KARŞILAMA

İSMAİL ZAZA VE YAKAPARK AİLESİ

VOLKAN ÇAKIR, MUSTAFA KARAMERCAN

KON TV GENEL MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ HIDIROĞLU
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HASAN KUZEY ÇAKIR, FUNDA ÇAKIR

VAHDET KARAKAYA, AHMET TOK, VOLKAN ÇAKIR, MUSTAFA GÖZÜBÜYÜK

MİSAFİRLERİMİZ

CEMO AİLESİ
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MUSTAFA BEHLÜL KAYACIK (GALİPZADE)

İPEK VE VAHDET KARAKAYA
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MİSAFİRLERİMİZ

MİSAFİRLERİMİZ

SİSTEM DERSHANELERİ AİLESİ

AHMET BAHÇIVAN, OĞUZ AKÇAKOCA

MİSAFİRLERİMİZ

KON TV PROGRAM MÜDÜRÜ YAŞAR TOY
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ALİ OSMAN KARAMERCAN

KTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ VELİ ÖNCAN

HÜSEYİN BULMAZ, ALPER GÜÇLÜ, EMRE ALTINTAŞ

RADYO ÜLKÜ AİLESİ
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NİLGÜN OTTEKİN

YAYIN KURULUMUZ
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GÖZDE, ATİLLA KOÇ

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

AHMET TOK

KONYA VİZYON DERGİSİ EDİTÖRÜ AHMET ÇAKIR

ENKA SÜT GENEL MÜDÜRÜ SERDAR AYDEMİR

MUSTAFA KÜÇÜK
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KONYA'NIN TARİHİ
BUGÜNDEN
YAZILIYOR
Mehmet Ali Uz Konya için çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyor. Konya’ya ve Konya'nın tarihi kültürüne yapmış olduğu hizmetleri Konya Ansiklopedisi
ekibinde en üst noktaya taşıyor. Bu uzun yolda Konya
Ansiklopedisinin ikinci cildi çıkmak üzere ve biz Konya Vizyon olarak Konya Ansiklopedisini Mehmet Ali
Uz'dan dinledik. Sizin için sorduk, Mehmet Ali Uz'da
tüm içtenliği, ustalığı ve bilgisiyle sizler için cevapladı.

■ Bu Konya Ansiklopedisi Hamle Gazetesi’nde, bu gazetenin kapanmasından sonra da Yeni
fikri nasıl ortaya çıktı?
Reşat Ekrem Koçu 1950’li yıllarda İstanbul Ansiklopedisi’ni çıkarıyordu. Fasikül fasikül bundan
esinlenerek Konya araştırmacı
yazarlarından merhum Selçuk Es,
bir Konya Ansiklopedisi hazırlamayı düşündü. 1960’lı yıllardan
sonra bu düşüncesini hayata geçirdi. Konya gazetelerinde önce
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Konya Gazetesi’nde “Büyük Konya Ansiklopedisi” diye sayfa sayfa
neşretmeye başladı. Bu 12-13 yıl
devam etti. Yalnız çok teferruata
girildiği için fazla istifa edilmeyen
bir durum ortaya çıktı. Selçuk
Es’in vefatından sonra da neşredilen ansiklopedi Konya Koyunoğlu Müzesi’ne bağışlandı.

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

Bir Konya Ansiklopedisi’nin
çıkarılması Konya aydınlarının
ideali haline gelmişti. Mustafa
Özkafa Bey’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında
bir komisyon oluşturuldu. Saim
Sakaoğlu’nun ve benim olduğum bir komisyondan, ansiklopedi çıkarabilir miyiz diye rapor
istediler. Bu olay 1998 yılında.
Rapor sonunda bu işin altından çıkamayacaklarını anladılar, proje akim kalmış oldu. Beş
altı yıl önce ben Selçuk Es’in bu
Konya Ansiklopedisi’ni, hangi
maddelerinden faydalanabilirim diye incelemeye başladım.
Konya Muhtasar Ansiklopedisi
diye iki ciltlik bir çalışma yaptım. Bu bastırılmak üzereyken
Konya Ansiklopedisi için bir
teşebbüse geçildi; uzun çalışmalar sonucunda bir komisyon
kuruldu, yayın kurulu oluşturuldu ve çalışmaya başladık. O
zaman tespit edilen yayın kurulunda ben vardım Saim Sakaoğlu vardı ve şimdiki yayın
kurulu şeklini aldı. Biz birinci
cildi çıkarmak için sekiz aylık
bir süre belirledik; iki ayı alt
yapı için, altı ayı hazırlanması
için, bir ay gibi bir gecikmeyle hazırladık ve baskısı yapıldı.
Tabii yeni bir çalışma olduğu
için, yetkililer de belediye de
nasıl olacağını bilemediğinden
ilk tepkiler beklendi. Çok güzel olumlu görüşler aldık, tabii
bu doğru yolda olduğumuzun
bir göstergesi oldu. Yayın kurulundaki arkadaşlar da mükem-

mel bir şekilde böyle bir eserin
çıkması için hazırlanıyorlar.
Bunu hazırlamak hem zor hem
kolay. Genel bir ansiklopedi
çıkarmak daha kolay, konulara
her yerden ulaşabilirsiniz. Çağımızda bilgiye ulaşmak çok kolay.
Ama mahalli ansiklopedi hazırlamak çok zor, çünkü Konya’yı
çok iyi bileceksiniz, çevreyi çok
iyi bileceksiniz; tarihini, yaşayan insanlarını tanıyacaksınız
ve bunlardan bahsedeceksiniz.
Bunlardan biri eksik olursa ansiklopedi eksik olur, yani biz
Konya Ansiklopedisi’nde Konya
tarihini, folklorunu, kültürünü,
çevresini, mahallesini hatta sokaklarına varıncaya kadar yaşantısını almaya çalışıyoruz; zorluksa buradan kaynaklanıyor.

■ Konya da ilk defa böyle geniş kapsamlı bir çalışma yapılıyor; bunu
Türkiye’yle karşılaştırırsak emsal teşkil eden bir
çalışma var mı?

Reşat Ekrem Koçu’nun yapmış
olduğu İstanbul Ansiklopedisi
vardı ama yarım kaldı. Sonra
sekiz ciltlik İstanbul Ansiklopedisi çıktı. Bursa Ansiklopedisi
çıktı, sonra Kayseri Ansiklopedisi çıktı. Şimdi Kayseri bunu
4 ciltlik bir çalışmaya çevirmiş,
sanırım ondan sonra biz Konya
Ansiklopedisi’ni devam ettiriyoruz. Bizim ansiklopedimiz 10
cilt. Çalışmamızdan dolayı bizi
duymuşlar, diğer vilayetler de
bu şekilde ansiklopedi çalışmalarına başlamışlar.
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■ Bu durumda siz örnek
olmuş oluyorsunuz. Başka
şehirlerde bu tür çalışmalar
için size danışıyorlar mı?

■ Böylece 10 ciltlik bir eser ■ Konya Büyükşehir Beleçıkıyor ortaya ve 10.000 diyesi sponsor olmasaydı
böyle bir eser ortaya çıkyılı içine alıyor.
mayacaktı değil mi, bunu
Temennimiz bu yönde.
özellikle tekrar sormak
Evet, bize danışıyorlar, biz de
onlara yardım ediyoruz, elimiz- ■ 1998 yılında projeniz des- istiyorum?
tek görmediği zaman siz Evet çıkmayacaktı. Böyle zor
den geldiği kadar.
yılmadınız ve bunu destek- meşakkatli bir eser, maliyetini
■ İstanbul 8 cilt, Kayseri siz de yaparız mı dediniz? ve zamanını düşündükçe çıkmaönce 1, daha sonra 4 cilt, Biz Konya aydınları olarak bu pro- yacaktı ve gelecek nesiller bizi
Bursa 4 cilt, Konya 10 jeden hiçbir zaman vazgeçmedik. bu yönde sorgulayacaktı. Zaten
cilt; sebebi ne?
Ama desteksiz de olacak bir proje bu kadar masraflı bir projeye
Bunun birçok sebebi var,
Konya’nın tarihi bir yönü var ve
bu ilk çağlara kadar dayanıyor.
Medeniyetlere beşiklik etmiş. İlk
çağlardan bilgiler veriyoruz. Sonra
Konya bir başkent. Selçuklu’nun
başkenti. Selçuklu yıkıldıktan sonra Karamanoğlu’na başkentlik yapıyor. Ayrıca Konya, Osmanlı’nın
önemli vilayet merkezlerinden biriydi. İstanbul olsun Bursa olsun
Selçuklu tarihi yok. Biz Selçuklu
zamanını teferruatıyla vermek
durumundayız. Karamanoğlu dönemini teferruatıyla anlatmak durumundayız. Bu durumda madde
sayısı ve cilt sayısı artıyor.

değil, ciddi bir proje ve gerçekten
maliyeti yüksek bir proje. Bu dönemde iki ciltlik bir ansiklopedi
çıkardım, kendi imkanlarımla.

sponsor bulmak çok zor.

■ Konya Ansiklopedisi’ne
Konya Büyükşehir Belediyesi dışında destek veren kurum, kuruluş ya da
kişiler var mı?

olsaydı çok farklı bilgiler elimizde olacaktı. Her geçen gün
aleyhimize işliyor. Konya’yı tanıyan insanları kaybediyoruz.
Bu, projede kan kaybetmemiz
anlamına geliyor. Mahallelerde sokaklarda tahribatlar

Sponsor Konya Büyükşehir Belediyesi, projeyi destekliyor.

meydana geldi, bunu yeni nesil bilmiyor. Eski Konya yok
artık, elli sene öncesi Konya’yı
tanıyan, bilen insan sayısı her
geçen gün azalıyor.

■ Konya Ansiklopedisi’nin
ilk cildi yayınlandı ikinci
cildi basım aşamasında,
proje ne zaman bitecek?
Yedi ay ortalamayla hesap edersek iki cilt tamam, sekiz cilt kaldı; biraz da tolerans eklersek beş
yıl gibi bir sürede bitecek.

■ Geç kalınmış bir eser
■ Konya Ansiklopedisi’nde
diyebilir misiniz?
Buna 10 sene evvel başlanmış kaç madde olacak?
Birinci cilt 530 civarında, buna istinaden 10 cilt 5000 ile 6000 arasında madde olacak diyebiliriz.

■ Konya Ansiklopedisi’nin
ilk cildine ve çıkacak olan
ikinci cildine nasıl ulaşılacak nerelerde satılıyor?
Kültür A. Ş.’den ve satış yerleri
var, Türkiye Diyanet Vakfı Hacıveyiszade Şubesi’nde var, internet satışı da var.

■ Konya’nın Selçuklu öncesi dönemi de çok zengin.

Çatalhöyük’e gidin 10.000 yıllık
bir medeniyet var. Roma dönemi eserleri var. Bizans dönemi
eserleri var.

Mehmet Ali Uz ve Yusuf Küçükdağ hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

49

www.konyavizyon.org » SEKTÖR
Hedeflerinin arasında Avrupa'nın bazı ülkelerine yaptıkları ihracat rakamlarını daha da büyütmek olduğunu anlatan Mustafa Bozdam, Türkiye'de
mağaza sayısını 100'e çıkarmayı amaçladıklarını aktardı. Mağazacılık
sektöründe deneyimli olduklarını dile getiren Bozdam, şöyle konuştu:
"Mağazacılık sektöründe 2009 yılında Makro Alışveriş Merkezi'nde başladık.
2010 yılında da Nalçacı Caddesi'nde bir mağaza açtık. Bu sayıyı kaliteli bir
şekilde büyütmeyi düşünüyoruz. Asıl amacımız, açtığımız mağazaların müşterilerimizin her türlü ihtiyacına cevap vermesidir."

GUESTO BY BOZDAM
ŞIKLIĞIN SİMGESİ OLDU

Konya'da Toptan Manifaturacılar Sitesi'nde ve Makro
Alışveriş Merkezi'nde iki mağaza ile yola çıkan Guesto,
Konyalılara Nalçacı Caddesi'nde açtığı yeni mağazasıyla
hizmet etmeye devam ediyor.

Üretim ekibine İstanbul'un ünlü firmalarından İgs, Uki ve
Beymen'den transferler yapan Guesto, günlük 500 kişiye 1000 elbise çıkarmayı hedefliyor. Amaçlarının Dünya'ya bir marka sunma
olduğunu söyleyen Guesto By Bozdam'ın sahibi Mustafa Bozdam,
Konya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını
belirtti. 2003 yılında 50 personel ile başlayıp, şu anda 150 kişiye iş
imkanı sunduklarını aktaran Bozdam, "Ekip ruhuna önem veriyoruz.
Ekibimizle birlikte Guesto'yu daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.
Çünkü Konya büyümeyi hak ediyor." dedi.
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İhracat yaptıkları ülkeler arasında İran, Rusya ve Almanya'nın yanı sıra
Türk Cumhuriyetleri'nin de olduğunu aktaran Bozdam, bu yıl sonbahar kampanyası olarak fiyatlarda büyük indirimler yaptıklarını söyledi.
Kupon kumaşlarla kişiye özel tasarımlar, Konyalı iş adamlarımız ve bürokratlarımızı en seçkin şekilde giydirmekteyiz.
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SEÇMEN NE DEDİ ?

SEÇMEN TABANLI İLMİ SİYASET
Ersin ÖZTÜRK
Sosyolog

Önümüzde yerel seçimler var
Milletin Vekili olabilmek ve
mecliste milleti temsil edebilmek
için aday adayları daha şimdiden
büyük bir yarış içerisine girmeye
başladılar. Herkes Konya için en
iyisini yapacağını ve Konya’nın
sorunları için çalışacağını ifade
etmekte. Hadi hayırlısı…
Konya’yı ve Konya’nın sorunlarını tanımak için Konyalı olmak
veya Konya’da yaşamak yeterli
mi peki, tabi ki de yetersiz. Vekillik (milletin vekilliği ve milleti temsil etme hakkı) meclise
girdikten sonra başlamıyor, vekillik, adaylık sürecinde değil
daha da öncesinde aday adaylığı
sürecinde başlıyor. Madem bu
millete bu ülkeye hizmet etmek
istiyorsunuz şimdiden başlamalısınız bu milletin sorunlarını araştırmaya ve öğrenmeye.
Milletin karşısına çıktığınızda
şu sorunlarınızı bu sorunlarınızı çözeceğim ifadeleri yerine
bu milletin gerçek problemlerini analiz ederek ondan sonra
karşısına çıkmalı ve sorunlara
yönelik çözüm odaklı projelerle
kendinizi ifade etmelisiniz.
Artık siyasetin yüzü değişti. Sadece belli bir partinin üst düzey
yöneticileri aday belirlemiyorlar.
Artık profesyonel düşünen ve
halkın sesine kulak veren partiler
adaylarını halka seçtiriyorlar. Seçmenlerine soruyor ve öncelikle
nasıl bir aday istiyorsun diyor,
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akabinde de senin bu bahsettiğin
özellikleri bölgende, ilinde, ilçende kimler yansıtıyor diyorlar
ve seçmenin sesine kulak veren
siyasi partilerin de hedeflerine
ulaşmaları kaçınılmaz oluyor.
Çıkıyor bazı siyasilerimiz halkın sorunlarının ne olduğunu
öğrenmeden çözüm üretmeye
başlıyorlar. Önce bir sor ben ne
istiyorum senden bir seçmen
olarak, sesime kulak ver önce, isteklerimi ve şikayetlerimi tespit
et ve ondan sonra sen bu isteklerime cevap verebileceğine inanıyorsan ve bu doğrultuda projelerin, çözümlerin varsa karşıma
geç ve onları anlat bana.
Bugün memleketimizde siyasete yeni hareket gelmiştir.
Seçmen tabanlı ilmi siyaset
devri başlamıştır. Seçmenin
sesine kulak vermeden hareket
ettiğinde ve bunun içerisine de
ilimi katmadığında başarısızlığın kaçınılmazdır. Şu soruların
cevaplarını bulmadan siyaset
sahnesine atıldığınızda seçmenler sizi yoracak ve arzu ettikleri
cevapları alamayınca size olan
destekleri bitecektir. Bu aynı
parti içerisinde yarış halinde
olan adaylar için de farklı partiler içinde geçerli hale gelmiştir.

Cevaplanması gereken
sorular…

Halkın sorunları neler?
Hepinizden duyar gibiyim, ne
olacak işsizlik, yoksulluk, ekonomi vs. sadece bunlarla sınırlı
değil seçmenlerin sorunları. Sorunlar yüzeysel şekilde üzerin-
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den geçilecek ve ütopik projeler üretilecek kadar basit değil.
Bölge bölge, ilçe ilçe, kasaba
kasaba, köy köy seçmenlerimin
sorunları neler, seçmenlerim
benden ne istiyorlar onların
hangi sorunlarına çözüm olabileceğimi düşünerek bu yola
adım atıyorum. Tabi ki bunlar
masa başında oturularak ve sadece kaynakla kitapla öğrenilecek sorunlar değil. Seçmenin
ayağına gitmelisin dertlerini
ve sorunlarını dinleyip çözüm
üretebilmelisin ki o zaman siyaset sahnesinde MİLLETİN
VEKİLİ olmaya bende adayım
diyebilesin.
Halk nasıl bir siyaset sahnesi
ve nasıl bir siyasetçi istiyor?
Öncelikle seçmenler nasıl bir
siyasetçi daha ziyade nasıl bir
vekil istiyorlar. Meclise gittiklerinde kendilerini temsil
edecek şahısa nasıl bir kimlik

ve vizyon yüklediler. Bunları
tespit etmeli ve ondan sonra
kendini bu kimliğin neresinde
bulduğunu bilmelisin, akabinde seçmenin karşısına çıkarak
işte o benim, aradığınız özellikleri taşıyan ve sizi temsil
etme yeteneğine hatta ve hatta
temsil etme hakkına sahip olan
aday benim diyebilmelisin.
Seçmen artık diyor ki, bu sorular ve devamındaki onlarca
sorunun cevabını öğrenmeden
kimse karşıma geçip benden oy
istemesin ve hem beni hem de
kendisini tanımadan beni temsil
edeceğini düşünmesin…
Gelecek yazımızda Konya’da
seçmenlerin milletvekili olarak
görmek istediği isimleri objektif
araştırma sonuçları ve yorumları ile siz değerli seçmenlerle paylaşacağız ve cevabı aranan sorularınıza yine siz seçmenlerin
düşünceleri ile çözüm üretmeye
çalışacağız. Saygılarımla
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MEDENİYETLER DİYARI:

SİLLE

Sille şehrimizin ve hatta ülkemizin, tanıtıma ihtiyacı olan tarihin
birçok döneminden izler taşıyan çok nadide yerleşim yerlerindendir.
Gevele Dağı’ nın eteklerindeki vadide kurulan Sille, Konya merkezine 8 kilometre mesafede Selçuklu ilçe sınırları içerisinde dir. Asırlardır birçok medeniyete yurtluk eden Sille, olağanüstü doğal yapısı
ve tarih kokan dokusu ile hak ettiği ilgiyi görememektedir. Sille çayı
üzerindeki küçük köprüleri, kayalıklara oyulmuş tarihi yapıları,
asırlık kilise ve camileri ile Sille görülmesi gereken muazzam yerleşim alanlarındandır. Günümüzde Konya'nın bir mahallesi ve
tümüyle sit alanı olan Sille’nın, koruma altına alınmasına rağmen
henüz gerekli bakımı ve onarımı yapılmamıştır. Sille’deki birçok yapı
gibi Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden kalma kilise ve manastırlar
yılların ve insanoğlunun yıkımına karşı koyamamış. Tarihi yapıların birçoğu zarar görmüş olmasına rağmen o harabe halleri ile bile
insanı hala etkilemekte. Paha biçilemeyecek pek çok yapı, manastır
ve eski eserler günümüzde ahır, samanlık ve benzeri olarak kullanılmakta ya da yok olmaya terk edilmekte. Ülkemizdeki pek çok tarihi
zenginliği değerlendirilemeyen eski yerleşim alanlarından sadece bir
tanesi Sille, gezip neleri yitirdiğimizi kendi mirasımıza nasıl zarar
verdiğimizi çıplak gözle görebileceğimiz yerlerden biri.

“KARAMANLI ORTODOKS TÜRKLERDEN
GÜNÜMÜZE SİLLE”

Şu Silleden gece geçtim görmedim. Aman aman
Acı tatlı sular içdim ölmedim Aman aman
Ben o yardan vaz mı geçdim geçmedim eşim aman aman
Ah amanın sille sille sille ah sille,
Çektiğim çile çile çile ah çile
Şu Sille'nin çelenleri tahtadan Aman aman
Ben istemem patlak başlı softadan Aman aman
Ah amanın sille sille sille ah sille,
Çektiğim çile çile çile ah çile
Evlerinin önü zeytin ağacı Aman aman
Dökülür yaprağı kalır ağacı Aman aman
Nedir sevdiğim bunun ilacı Aman aman
54
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Geçmişi eski çağlara kadar uzanan Sille, Konya yakınlarındaki en
eski yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı kaynaklarında Sudirhemi
olarakda geçen Sille, Selçuklular döneminde bir köy iken Osmanlılar döneminde çeşitli dönemlerde 60’a yakın köyün bağlı bulunduğu bir nahiye merkezidir. Sızma’da Frigler döneminden kalan buluntular Sille çevresinde eski çağlarda da yerleşim yerleri olduğunu
göstermektedir. Bizans döneminde gelişme gösteren Sille’de M.S.
327’de yapılmış alan Aya Eleni Kilisesi, Sille’nin Kudüs’e giden Hac
yolunda önemli bir durak olduğunu da göstermektedir. Selçuklular
ve Beylikler döneminde faal olan Gevele Kalesi’nde önemli siyasi ve
askeri olaylar yaşanmıştır. Sultan Alaaddin Keykubat’ın Konya’daki
Alaaddin Camii’nin vakfı olan Sille’ye, Selçuklular döneminde
Konya’da yaşayan gayri müslimler de iskân edilmiştir.
Sille’de sakin gayri müslimler, Anadolu’da Karamanlı Ortodoks
Türkler olarak bilinen, Konya ve çevresine Bizans döneminde yerleştirilen Kuman ve Peçenek gibi Hristiyanlığa geçmiş Türk boylarının
bakiyesidir. Karamanlıca adı verilen yerel bir dil kullanan Sille’deki
gayri müslimler, günlük hayatlarında Türkçe konuşmuşlar, ibadetlerini bile Türkçe yapmışlar hatta Sille’deki Aya Eleni Kilisesi’nin kitabesini de Karamanlıca adı verilen Grek harflerini kullanarak Türkçe
yazmışlardır. Murat, Yağmur, Kaplan, Aslan, Güllü, Menevşe gibi
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Türkçe isimler kullanan Silleli
gayri müslimler, Sille’nin Sultan
Alaaddin Vakfı içinde yer almasından dolayı, her türlü vergiden
muaf tutulmuşlardır. XIX. yüzyılda milliyetçilik akımları etkisiyle
Yunanistan ve Patrikhane’nin
etkisi ile Sille’de Yunan milli bilinci verilmeye çalışılmış, ancak
Sille’de tam anlamıyla bir Yunan kimliği oluşturulamamıştır.
Sille’de yaşayan gayri müslimler,
Türkçe konuşmaya devam ettikleri gibi Milli Mücadele döneminde İzmir’in işgali sürecinde
Yunanistan lehine herhangi bir
oluşum içinde yer almamışlardır. Lozan Anlaşması sonrasında
Sille’de bulunan gayri müslimler
de mübadeleye tabi tutulmuşlar.
Onların yerine Yunanistan, Florina ve Kozana muhacirleri Sille’ye
yerleştirilmiştir.
Yunanistan’a
göç eden Silleli gayrimüslimler
uzun yıllar Türkçe konuşmuşlar,
Yunanistan’da önemli kimlik sorunları yaşamışlardır.
Fatih döneminde Osmanlı sınırları içine giren Sille her alanda
büyük bir gelişme göstermiştir.
Kozağaç, Karadiğin, Bilecik, Bolumya, Başara, Çayırbağı, Sızma,
Gödene, İnlice, Sulutas, Kızılviran, Tatköy, Yazır, Ulumuhsine
gibi birçok köy uzun asırlar Sille Nahiyesi’ne bağlı kalmıştır.

Sille sahip olduğu sermaye
birikimi, ekonomik ve ticarî
yapısıyla Orta Anadolu’da da
ticaretin ve sermayenin olduğu
istisna bir yerleşim birimidir.

Sille’de Cami-i Kârhâne, Cami-i
Kebîr, Ak, Aşağı, Cami-i Cedit,
Çay, Orta Camii, Orta Mahalle gibi Müslüman mahalleleri
yanında Kaplan Keşiş, Satı Keşiş, Koz, Kilise, Kervansaray,
Çeşme-i Kebîr, Kuzey Yaka,
Sarıkaya, Panaya, Pazar gibi gayrimüslim mahalleleri mevcuttu.
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda %34
Müslüman %66 gayri müslim
nüfus oranına sahip olan Sille’de
tımar sisteminin bozulmasından sonra çevre köylerden gelen Müslüman göçlerle bu oran
XIX. Yüzyılda %85 Müslüman,
%15 gayrimüslim olarak değişmiştir. Sille ekonomik ve ticari
hayatına son darbe de Mübadele döneminde olmuş, Sille’de
yaşayan son usta ve esnaf grubu
da Sille’yi terk etmiştir. Silleli
Müslüman tüccar ve sermaye sahipleri de zamanla başta Konya
olmak üzere Bursa, İstanbul gibi
büyük şehirlere göç etmiştir.
Sille çevresinde yetiştirilen cehriler Sille’de halıcılığın gelişmesine
önemli katkıda bulunmuştur. Sille halıları günümüzde de hâlâ
şöhretini korumaktadır. Sille’de
bulunan ve “Sille taşı” veya “Ken
Taşı” olarak bilinen taş, başta
Konya ve Sille’deki birçok mimari
yapıda kullanılmıştır. Sille’de taş
işçiliği, uzun yıllar önemli geçim
kaynakları arasındaydı. Silleli taş
işçileri, sadece Sille’de değil başta
Konya olmak üzere Osmanlı coğrafyasında faaliyette bulunmuşlardır. Çömlekçilik ve testicilik,
Sille’de Osmanlı döneminde gelişen bir başka sanayi faaliyeti olup
Sille çömlek ve testileri yanında
Sille’de üretilen tandırlar da Konya çevresinde büyük bir şöhrete
sahipti. Mumculuk, dokumacılık,
ekmekçilik Sille’deki diğer ekonomik faaliyetlerdir. Cehri üretimi, yanında ipekböcekçiliği, gülcülük, arıcılık, hayvancılık da
Sille’de gelişmiştir. Sille’de bağcılık da önemli bir yere sahipti. Osmanlı döneminde Sille’de ticaretin de geliştiği görülmektedir.
Tarihi İpek Yolu’nda önemli ticarî
faaliyetlerde bulunan Silleli tüccarlar, Halep, Şam, Mısır gibi
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Sille’ye çok uzak bölgelerde ticaret yapmışlar ve ortaklıklar kurmuşlardır. Sille sahip olduğu sermaye birikimi, ekonomik ve
ticarî yapısıyla Orta Anadolu’da
da ticaretin ve sermayenin olduğu istisna bir yerleşim birimidir. Sille’de XIX. yüzyılda
300 adet dükkânın faaliyette
bulunduğu bilinmekte. Sille’de
Osmanlı döneminde Cami-i
Kebîr, Mormi Camii, Karataş
Camii, Hacı Şaban Camii, Çay
Camii, Ak Camii, Cami-i Cedit
gibi 15 cami, Hacı Hüseyin,
Hacı Mustafa, Bınar Yakası
mescitleri gibi sekiz mescit,
Aya Eleni, Hızır İlyaslık Kilisesi, Küçük Kilise, Panaya Kilisesi
başta olmak üzere kayalar oyulmuş bir çok şapel bulunmaktadır. Bir medrese, iki kütüphane,
12 İbtidai Mektep, beş gayrimüslim mektebi, iki hamam, 18
çeşme ve Taş Köprüsü ile Osmanlı döneminde aynı zamanda önemli bir kültürel merkezdi. Silleli Ali Efendi, Hacı
Mustafa Efendi, gibi birçok
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müderris, imam ve hatip, Ahmet Şükrü Dede, Hacı Şaban
Efendi, Hafız Abdurrahman,
Hafız Mehmed Efendi, Osman
Hakî Dede gibi birçok ünlü hattat yetişmiştir. Aynı zamanda
Sille, Sürurî, Figânî, Feşânî,
Mansur, Nazifî gibi birçok aşık
ve şairi ile Konya’nın kültürel
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hayatına damga vurmuştur. Sille, sosyal ve demografik yapısı,
ekonomik ve ticari hayatı, kendine has kültürel özellikleri ile
Konya ve çevresindeki en önemli kültürel merkezdir. Sille’de bulunan kilise ve camiler inanç turizmi açısından büyük bir
öneme sahip olup, bu potansi-

yelin değerlendirilmesi Türkiye
turizmi ve ekonomisi için büyük
bir kazanım olacaktır. Sille’nin
sahip olduğu bu potansiyel bir
an önce değerlendirilmeli bunun için gerekli tedbirler vakit
geçirilmeden alınmalıdır.
Katkılarından dolayı Dr. Barış
SARIKÖSE'ye teşekkürler.
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"BİN YILIN
SOĞUKLARI
GELİYOR"?

Gündemi meşgul eden insanları tedirgin eden bir başlık. Kısa bir süre önce ulusal basında
‘Binyılın Soğukları Geliyor’ başlığı ile bu kışın sert geçeceği uyarısında bulunuldu. Konuyu
merak edip Konya Meteoroloji Müdürü Sn. Erol Aydın ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uzman
görüşüne başvurup herkesi konu hakkında bilgilendirmek istedik.

• Erol Bey, son günlerde
medyada "Bin Yılın Soğukları Geliyor" diye haberler yer almakta konu
ile ilgili sizin görüşlerinizi öğrene bilirmiyiz?

"Kamuoyunda halkı tedirgin
edecek bu tarzda haberler çıktı.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak böyle bir
tahminimiz yok. Keza bin yılın
soğuğu olacak diye bir tahmin
yürütmek için elinizde bin yıllık
bir verinin olmasını gerektirir.
Bizim böyle bir verimiz yok, şu
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anda hiçbir ülkenin bin yıl geriye
dönük bir verisi yoktur. Rus ve
Polonyalı bilim adamlarına dayandırılan açıklamaların aslında
ilk ağzından yapılan açıklamalar
değildir. Ülkemiz açısından "Bin
yılın soğuğu olacak, buzul çağına
gireceğiz" gibi bir tahminimiz
yok. Kış aylarında ise sıcaklık
uzun yıllar ortalamasının 1 dereceye kadar altında olacak. Üç
aylık ortalamada çok anormal
bir durum değil. Ama bazı günler soğuk olacak, don olayları
olacak, bazı günler sıcaklık arta-

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

caktır. Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü olarak "Bin
Yılın Soğuğu" iddialarına katılmıyoruz. Yaptığımız çalışmalar
kış ayında hafif bir soğuk olacağını, ama bunun bin yılın soğuğu olmadığını gösteriyor" dedi.
İddiaların temel dayanağının
Meksika Körfezi'nden başlayıp
İngiltere'ye uzanan sıcak su
akıntısı Gulf Stream'in zayıflaması olduğunu fakat bizim uydu
fotoğraflarına, NASA´nın uydu
değerlendirmelerine baktığımızda görünürde akıntıda bir

zayıflama yoktur. Vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda
vardır ama çok büyük bir hazırlık içerisine girmemelidirler.

• Bizleri nasıl bir kış
bekliyor?
2010 yılı kışı bir önceki yıla
göre biraz daha ağır geçeceğini
tahmin ediyoruz. Kış aylarında
Sıcaklık uzun yıllar ortalamasının 1 derece altında olacağını
tahmin ediyoruz. Yani mevsim
normallerinde bir kış geçireceğimizi tahmin etmekteyiz.
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• Erol Bey, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü olarak
kaç günlük hava tahmini
yapılmaktadır?

Genel Müdürlük olarak 5 günlük
bir hava tahmin raporu hazırlamaktayız bunu Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün
resmi sitesinde kamuoyuna sunuyoruz (www.dmi.gov.tr). Hava
tahminlerinin yayınlandığı genel müdürlüğün internet sitesinin günlük 3 milyon ziyaretçi
ile en fazla ziyaret edilen siteler
arasında yer almaktadır. Bizim
buradaki tahminlerimizin ilk
üç günü tutarlılık oranı daha
yüksek daha sonraki günlerdeki
tahminlerin tutarlılık oranı zayıflamaktadır. Vatandaşlarımıza
özellikle ilk üç günlük tahminlerde daha duyarlı olmalarını
tavsiye ediyoruz.

• Türk meteorolojisi tahminler konusunda çok başarılı. Bunun sebebi nedir?
Türk meteorolojisinin tahminlerde başarılı olmasının birinci
sebebi, teknolojiyi yerinde ve
zamanında kullanmaktır. Bir
diğer sebep Kurumda yetişmiş
ve eğitimli personele görev verilmesidir. Teknolojiyi yakından
takip ettiği müddetçe ve çalışan
personele gerekli teknik eğitimler verildiği müddetçe başarı
oranı daha da artacaktır.

• Tahminlerin beş günlük olduğuna göre kışın
nasıl geçeceği bir öngörümüdür?

Evet, tahminler beş günlük yapılmakta ama bunun yanında
meteoroloji teşkilatı mevsimsel
tahminlerde yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüz mevsimsel
tahminler de yapıyor ancak bir
yıl sonrasının tahminini yapmak takdir edersiniz ki kolay
değildir. Önümüzdeki kış aylarında daha öncede söylediğim
gibi sıcaklık, uzun yıllar ortalamasının 1 derece altında olacağını tahmin ediyoruz.

• Geçmişe dönük verilerden bahsettiniz, elinizde
geriye dönük olarak kaç yılına kadar veri bulunuyor?
Şu anda bizim 1929 yılı dahil
elimizde detaylı bir veri haznesi
bulunmaktadır. Elimizde bulunan bu verilere, yani geçmişe
dönük meteorolojik verilere
isteyen her vatandaş TÜMAS
aracılığı ile ulaşabilmektedir.

• Mevsim özelliklerinin
değiştiği söyleniyor, Meteorolojinin konu ile ilgili
görüşleri nedir?
Mevsimsel değişimden ziyade
meteorolojik parametrelerde
ufak sapmalar oluyor ama bu
mevsimlerin zamanından önce
veya sonra yaşanıyor demek biraz erken bana göre. Genel Müdürlüğümüz Mevsimsel tahmin
yapmakta ve bunu da kamuoyuna yayınlamaktadır. Mevsim-

lerin değiştiğinden daha ziyade
yağış rejimlerin değiştiği konusu üzerinde durmak gerekir.
Ayrıca sıcaklıklarda da uzun
yıllar ortalamasına göre 0.5-1
derece civarında bir değişiklik
tahmin etmekteyiz.

Bu sıcaklık değişimi ekolojik dengeyi de bozar mı?

Tabi muhakkak ki, sıcakların artması, yağışların az veya çok olması ekolojik dengeyi de değiştirir. Yağış zamanı, yağış ihtiyacı
olan bir bölgenin yağış almaması
durumunda kuraklık baş gösterecektir. Dolayısı ile ekolojik denge
bozulmuş olacaktır.

belli zamanlarda yağışın, belli
zamanlarda sıcaklığın olması
gerektiği bir bölge. Şuna değinmeden geçmeyelim geçen yıla
göre ekim ayında Konya havzası
yağış olarak çok iyi bir dönem
geçirdi, önümüzdeki günlerde
yağışların tekrar başlayacağını
ümit ediyoruz.

• Konya için nasıl bir kış
olacağını tahmin ediyorsunuz?
Önümüzdeki kış uzun yıllar
ortalamasının çok dışında bir
sıcaklık sapması olmayacağını
tahmin ediyoruz. Mevsim normallerinde bir yağış alacağımızı
tahmin ediyoruz.

• Türk Meteorolojisi olarak
• Konya Bölge MüdürlüKonya’nın önemi nedir?
Konya havzası tarım üreticileri- ğüne bağlı kaç adet metenin çok olduğu, ülkenin pek çok oroloji istasyonu buluntahıl ihtiyacının buradan kar- maktadır?
şılandığı bir bölge. Dolayısıyla

Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne, Konya Merkez olmak üzere Karaman ve Niğde
illeri bağlıdır. Bu illerimizde
toplam 15 adet Meteoroloji
İstasyon Müdürlükleri bulunmaktadır, bunların yanı sıra 4
adet OMGİ dediğimiz otomatik
meteoroloji gözlem istasyonu
bulunmakta. Ülkemizde 447
si yerdeki otomatik Gözlem
sistemine ilave olarak 6 Radar
ve uydu yer alıcı sistemleriyle
yüzde 90’lara varan doğrulukta
hava tahmini yapmaktayız.2011
yılı sonuna kadar 240 gözlem
istasyonu ilavesi ile birlikte bu
sayı 687 ye çıkacaktır. Bölgemiz
geneli ne’de 4 adet otomatik
gözlem istasyonu kurulacaktır.

• Son bir soru; meteorolog olarak hangi hava tahmin raporunun olmasını
isterdiniz?

Güneşli olması gereken zamanda güneş, yağış olması gereken
zamanda yağış olsun. Her şeyi
zamanında yaşayalım hem üreticilerimiz hem vatandaşlarımız
normal beklenen bir mevsim
yaşasın isterim.
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‘’HER YENİ RESİM SONU
OLMAYAN BİR SERÜVENDİR’’
Hüseyin Elmas/RESSAM

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Elmas
resmi çizmenin tarifini kendi deyimiyle
sonu olmayan bir serüven olarak tarif
ediyor. Tuvaline yansıttığı güzelliği
kelimelerle ifade ettiğinde de coşkuya
dönüştürebiliyor. Bu güzel söyleşide
resmi yeniden keşfetmek için bakın.
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Resme olan ilginiz nasıl başladı?

Çocukluk yıllarımda başladı. Hatırladığım ilk
resim sanırım ilkokul 2. Sınıftaydım. Öğretmenimiz Türkçe kitabında küçük çam ağacının
hikâyesini okuyup resim yapmamızı istemişti.
Ben o yaşın verdiği algılamayla bu hikâyeyi
resmettiğimi hatırlıyorum. Bu yapmış olduğum resim sınıftaki en iyi resimlerden birisi
olduğunu düşünüyorum. Çünkü okulumuzun
panosunda yer alan tek resimdi. Öğretmenimin bu tavrı bende resme olan ilgiyi daha da
artırdı. Ortaokul yıllarımda bir öğretmenim
vardı Hayrettin Güngör isminde üniversiteden yeni mezun olmuş ve bizim okulumuzda
göreve başlamıştı. Bendeki yeteneği görmüş
olsa gerek ki beni resim çalışmalarına teşvik
etti. Öğretmenimiz okulda 8 kişilik bir resim
ekibi kurmuştu. Ben sabahcı olduğum zaman
öğleden sonra resim atölyesine gider resim
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çalışırdık. Hafta sonları da kâğıt boyaları alır
öğretmenimiz bizi dağ bayır gezdirirdi. Ben
gerçekten bu işi mesleğim olsun sanatım olsun diye düşünmedim yeteneğimi biliyordum elbette. Lise yıllarımda da Resime olan
ilgim devam etti ama hala düşünmüyordum
çünkü üniversitelerde güzel sanatlar dalında
8-10 okul vardı bugünkü gibi yaygın değildi.
Düşünün Anadoluda 1000 tane okul varsa
bunların 800 tanesinde resim öğretmeni yoktu bu konuda kendimi şanslı hissediyorum.
Üniversiteye girmeme vesile olan kişide benim eski bir matematik öğretmenimdir. Bana
nasıl resim öğretmeni olunacağını anlattı ve
benim yol haritamı çizdi. Bende Gazi Üniversitesindeki sınava katıldım. 800 kişi içinden
Anadolu’dan gelmiş hiç sınav tecrübesi olmayan biri için 30. olarak kazandım.
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Resim’e ilk başladığınız zamanla bitirme zamanına kadar geçen sürede oluşan fark ne kadar fazlaysa keyif noktası o kadar doruk noktasına çıkar. Resim’e başladığım zaman kurguyu
yapıyorum ama resmi yapım aşamasında bir
benek olsun rastlantısalda olsa bir çizgi olsun
resmin yönünü tamamen değiştirir. Ben şu
resmi yapacağım derken bir bakıyorsunuz ortaya başka bir resim çıkmış. Bu sürecin ortaya
çıkması tamamen hissetmeyle alakalı. Yapmış
olduğunuz resimdeki empatiye bağlı.

Bugüne kadar kaç sergi açtınız?

Resime ilgisi olan çocuklar için aile bile sosyolojik boyutu ele alıyorum. Resmin
bir ön yapısı vardır. Tuvalin üzerindeki renk,
desteği şart mı?
Elbette şart. 20 yıllık akademik hayatım var.
Bu süre içinde birçok öğrencim oldu. Bu
öğrenciler içinde aile desteğini gören öğrenciler de var. Şu an için söylüyorum resim
bölümünü kazandığı için ailenin okutmak
istemediği öğrencilerim var. Bu sorunlarla
bende karşılaştım.

boya, kompozisyon, leke, benek, doku vs. ve
resmin arka yapısı vardır. Sanatçının yaşadığı sosyal çevreyi toplumsal çevreyi anlatır
benim ilgimi çeken resmin bu tarafıdır.

Düşündüğünüzü resmetmek çok keyifli olsa gerek?
Düşündüğünüzü tuvale aktarmak sonsuz

Sevdiğiniz bu sanatı icra etmeseydi- bir heyecan.
niz hangi mesleği tercih ederdiniz?
Psikolojiyi ve sosyolojiyi seviyorum ama Bir resim yapmak istiyorsunuz temaben sözel bölüm olduğum için psikoloji sını oluşturdunuz ve çizmeye başladıbenim için raporlu olmuş oluyor. Sosyolog nız resim bitti. ilk düşündüğünüz gibi
olurdum diye düşünüyorum. Resimlerimde midir resim bittiği zaman?

13 sergi gerçekleştirdim Konya, Bursa, Nevşehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Çorum da
sergilerim oldu. 100 e yakında karma sergilerim oldu. Bunun 13 tanesi uluslar arası
karma sergiler

Yeteneği olan kişilere buradan ne söylemek istersiniz?

Birçok insanda yetenek olduğunu düşünüyorum. Tek başına yetenek aslında hiçbir şey
ifade etmiyor. Yetenek geliştirilmediği sürece
yerinde sayar. Emek isteyen bir iş mesai harcamaları gerekiyor. Resim alanından mezun
binlerce mezun var ama resim yapmıyorlar
farklı iş kollarındalar emek yok o zaman yeteneğin anlamı da sanatsal olarak kalmıyor.
Röportaj: Ahmet ÇAKIR
Fotoğraf: Serdar AYDEMİR
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PEUGEOT

PAZAR PAYINI
BÜYÜTÜYOR

Merhaba, sorularıma geç- Peugeot Uyararslan olameden önce biraz sizi ta- rak Konya’daki otomotiv
sektörünü nasıl değernıyabilirmiyiz?
1961 yılında Konya’da doğdum. lendiriyorsunuz? Bildiği1984senesinde evlendim. 3 kız niz üzere 26 tane bayi var
çocuğu babasıyım. Üniversiteyi Konya’da. Yanlış bilmiterk ettim. Terk etmemin ne- yorsam. Bunlardan başı
deni ise 80 senesi öncesi siyasi çeken firmalardan biri
olaylardan dolayı idi . O zaman- olarak sektörü nasıl delar hem okula gidiyorduk hem ğerlendiriyorsunuz?
çalışıyorduk. İşimize giderken
de siyaset 80'lerde çok olduğu
için ticarete yöneldik. Çocukluğumuzdan beri ticaret hayatının
içindeyiz. Bu sektörün içerisindeyiz. O zamanlar dışarıdan
alıp satıyorduk. Otomotiv vardı,
lastik vardı, akümülatör vardı,
lastik bayiliklerimiz vardı. Otomotiv içindeydik yani. İlk yerimiz İstanbul caddesindeydi.
Daha sonra Nalçacı Acenteciler
Sitesi'nde derken hepsini buraya
topladık. Ve bugünlere geldik.

Şimdi Konya’da otomotiv
sanayisi yan sanayi yedek
sanayi hızlı bir gelişimde
sizde Konya’da otomotiv
sektöründe önemli bir
yer teşkil ediyorsunuz.
Teşekkür ederiz.
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1997 senesinde Peugeot’u
aldığım zamanlarda Konyalı
hemşerilerimiz o zaman bilmiyorlardı. Biz eşimiz dostumuz
ve akrabalarımızla sağ olsunlar
onların sayesinde piyasa edinmeye başladık ve araçlarımızı
herkese tanıttık bu da rekabet doğurdu. Tabi rekabette
olunca dışarıya açılmanın ve
araçların gelmesiyle araçlarda kalite düzeyi çok yükseldi. Peugeot olarak Konya’da
belirli bir seviyelere geldik.
%5 - 5,5 Konya’da Pazar payımız var. Hedefimiz bu yıl %7,
diğer yıllarda ise %8,5 - 9’ları
hedefliyoruz. 2003 yılında
Konya’daki pazar payımız %9 9,5’lardaydı. Türkiye’de de öyleydi. O zamanlar farklı ve ilk
çıkıştı o sektörde. Daha sonra
ideal bir şekilde gelen genel
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Adnan UYARARSLAN

müdürlerin tavır, davranışları
ve politikalarıyla değişiklikler
olmuştur. Şimdi biraz düzelme
var. Rekabet çok. Araçlarımız
yakıt bakımından, fiyat bakımından ve sağlamlık hususunda cazip konumdadır.

Konyalılar neden
Peugeot’u seçmeli?

Az yakması, sağlamlığı ve bizdeki satış sonrası hizmetleri.

Bekleme salonlarımızda her
şey vardır. Bir cafede bulacağınız tüm ikramlardan yararlanabilirler. Bunun dışında bilgisayarlardan, televizyondan
faydalanabilirler. Öğle yemeğimiz vardır. Müşterinin acil zamanı varsa, bırakılma ve alınma
gibi durumları vardır. Komple
filtreler ve bakımlar şu an bir
otomobilde 2 nokta olmamak
kaydıyla 150TL ile 135TL arasında bakım yapmaktayız.

Doğru diyorsunuz. Herhalde aracın en önemli Harika, çok önemli bir
detaylarından biriside sa- destek.
tış sonrası servistir.
Evet. Yani para kazanmıyoruz.
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Şu anda 307 sedanların üretimi var. 507, 508'lerinde nisanda üretimi başladı. Ocak ayında
tanıtımlarımız var. Mart, Nisan
gibi de halka arz var. 2011'in ilk
çeyreğinde 508'ler geliyor. Onun
yanı sıra 407'ler var. Peugeot
diğer sendanlara da ağırlık vermeye başlayacak. Çünkü Türkiye ve Avrupa’da Almanya dâhil
Fransa'da pek sedan olmadığı için
Hacback ağırlıklı gidiyorlar ama
sedanı anladılar artık. dünya küreselleşme içerisinde. O yüzden
de pazar payının Türkiye'de Peugeot olarak Fransa'da 5. sırada.
Yani Fransa’nın Peugeot açısından Türkiye’ye bakış açısı dünyada 4. ve 5. sırada. Türkiye’de
de sedana çok değer verildiği için
sedana ağırlık verecekler. Pazar
payının bu şekilde yükseleceğinin umudundayız.

1997'de Peugeot Konya’ya
geldi diyorsunuz. 13 yıldır
bu sektörün içindesiniz,
Peugeot araçlarıyla beraber. Daha öncesinde herhangi bir otomotiv firmasıyla anlaşmanız varmıydı.
Karsan. Yani Peugeot Karsan
minibüsleri. Türkiye’de ilk ana
bayisi İveco 50nc dediğimiz
eski Fiat’ların Türkiye'de ana
bayi olarak ilk.

Hangi yıla tekabül ediyor?

1950'lerden, bize bu babadan
geliyor. Eskiden Koç gruplarıyla
çalışırdık. Koç gruplarında işte
traktör vardı, Tofaş vardı. Birde
İveco'lar vardı. Onların hepsini
oralardan temin edip alıp satıyorduk. Daha sonra bu ağlar genişledi, ana bayiliklere döndü.
Herkes belirli konumlarda ana
bayi oldu o sırada Koç gruplarıda ana bayilere dağıldı.

Şimdi ortada bir pazar var.
Konya'da 26 tane otomotiv
firmasının bir bayisi var.
İleriki zamanlarda pazar

Çin otomobil markasının
Türkiye'ye kuracağı fabrikayı Konya'ya kurdurabilmek için siyasiler karşı
payınızın %9-9,5’lara çık- tarafa ciddi anlamda imtimasını hedefliyorsunuz. yaz sağladılar. Bütün geBunu yaparken yani bu ara- reken şartları sağladılar.
daki fark, artış neye bağlı Bu zamanında Hyundai markaolarak artar. Reklama mı, sında da olmuştu. Daha sonra
hizmete mi, sizin bireysel onlar Kocaeli’yi tercih ettiler.
çabalarınıza mı, otomotiv Hyundai fabrikası Kocaeli’ne kufirmasının çıkarttığı araç ruldu. Tabi burada sanayi odası,
modellerine mi yoksa bun- ticaret odası, vekillerimiz, belelardan bir harman olması diyeler kolaylık sağladılar. Ama
mı gerekiyor.
bence yapılmamasında haklılar,
Harman olması lazım. Tabi belirli
bir stok bulunduracaksınız. Yani
müşteriniz geldiği zaman yedek
parçada belirli bir stokunuz olacak. Müşteriyi bekletmeyeceksiniz. Bunları yaparken de medyada
reklamınız olacak. Medyaya vereceksiniz ki halka bir takım bilgileri
duyuracak. Bunların içerisinde en
önemli etken Peugeot‘un yenilikler yapması.

niye haklılar diyeceksiniz. Ayda

satılacak 300, 500 araç için Çinliler buraya yatırım yapmaz. Asıl
sebep bence bu.

Konya’da ciddi bir sanayimiz var. Bizimde işimiz
dolayısıyla sanayide birçok yere gidiyoruz. Bir
aracın bütün parçalarını aşağı yukarı Konya’da
üretebiliyoruz.
Doğrudur.

Konya’daki iş adamları
birleşip bir araç markası
çıkarabilirler mi?

Kesinlikle olur ama başı çekecek
bürokratlardan bir kişi lazım.
Bunun örneğini ben size şöyle
vereyim. 80'li yıllarda Milli Selamet Partisi'nde yanlış olmasın
bir vekil Turgut Özal’ın abisi
Korkut Özal olabilir Konya’ya
yatırım yapmak için halka arz
ile Gesaş’ı kurdurmuşlardı.
Gesaş o zamanlar kurulmuştur.
Ama satıldı. İlgilenilmedi çok
ortaklı bir yerdi el değiştirdi. O
zamanlar bürokratlardan gelip
işte ya hibe şeklinde arsa, verginin düşük alınması, elektrik, su
gibi bazı gereksinimlerin devlet
tarafından destekli olması bu
tarz yatırımlara yön vermektedir. Konya'mızda bir aracın
birçok parçası yan sanayi olarak üretilmekte. Bu parçaların
bir araya gelmesi ve önde gelen
kişi veya kurumların çabasıyla
bir araç markası çıkarabiliriz.

Peugeot‘un yeni modellerinin arka tarafları sedan
olacak demiştiniz. Önümüzdeki yıllarda mı yoksa yakın zamanda mı başlıyor. Peugeot ne zaman
sedan araç üretip piyasaya sürecek.
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İŞİN ERBABI; AKTEKİN AVİZE
tam olarak sağlanmasıdır. Bunun yanında
kullanım kolaylığı yönünden uzun ömürlü
hammaddeden yapılmış olması da olmazsa
olmazlardan. Kullanılan avizede oksitleme
gibi sorunlarla karşılaşılmaması için karışımsız prinç malzeme ve titiz bir işçilik ile yapılmış olması asıl olandır. Eğer tercih edilen
kristalli bir modelse kristallerinin kurşunlu
gerçek kristaller olmasına dikkat edilmelidir. Firma olarak kullandığımız hammadde
kalitesi ile bu yaşanılan sorunların önüne
geçtik. Kullandığımız hammadde kalitesi
MKE'nin MS63 kalite prinç malzemesidir.
Ayrıca kullanılan kristaller %24 kurşunlu
gerçek kristallerdir. Bu kalitenin neticesinde
de ürünlerimizin tamamını 15 yıl garantili
olarak sunuyoruz.

Firmanızı tanıyabilir miyiz? Cami Uygulanan avize Cami içerisindeki diğer işavizeleri üretme fikri nasıl doğdu? çiliklerle uyumlu olmalı. Mihrap, minber ve En çok hangi malzemeden yapılan
1979 yılından bugüne çalışmalarına peraken- kürsünün görünümlerini olumsuz derecede avizeler tercih ediliyor? En dayade züccaciye ve avize satışı olarak başlayan etkilememeli. Ayrıca uygulanacak avizenin nıklı malzeme hangisidir?

firmamız 1980 yılında Konya sanayisinde
100 m2'lik bir atölyede bölgede ilk olan avize
imalatı hayatına başlamıştır. İlk imalatımız ev
avizeleri üzerine olmuştur, ilerleyen yıllarda
bölgedeki cami avizeleri ve büyük aydınlatma projelerine de cevap vermiştir. Aktekin
Avize olarak, müşteri beğenisi ve memnuniyeti bizleri, Konya-İstanbul Yolundaki 650
m2 ve Konya-Ankara yolu üzerindeki sanayi
sitesinde bulunan 1000 m2'lik alan ile toplamda1650 m2'lik bir üretim alanına taşımıştır. 2000 yılından bu yana üretiminin %90'ı
cami avizeleri üzerine olan firmamız üretiminin %40'ını Avrupa ve Asya bölgelerine
ihraç etmektedir. Cami avizeleri konusunda
Türkiye'nin %40'ına hitap eden firmamız
çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.
Almanya’da bulunan Avrupa bölge satış temsilciliği ve Bosna Hersek'te bulunan bayiliği
ile müşterilerine bir adım daha yakın olabilmektedir. Ürünlerimizin tamamını 15 yıl
garantili olarak sunmaktayız, ayrıca Avrupa
normlarına uygun nitelikte ve CE belgeli olarak ürün üreten sayılı firmalardan biriyiz.

ebadı zeminden bakıldığında kubbenin görünümünü kapatmamalı orta bölümü ve
diğer parçaları boğmamalı. Biz buna "Camiyi avizeci dükkânına çevirmemeli" diyoruz.
Firma olarak bizler cami yetkililerine, cami
mimarisine uygun avize seçiminde yardımcı olmakla kalmıyor kullanım kolaylığı bakımından da bilgilendiriyoruz.

Cami avizesi alırken nelere dikkat
edilmeli?

Herkes tarafından da bilindiği gibi camilerimiz bizlerin yani Müslümanların ibadet yeri
dışında bulunduğu beldenin İslam beldesi
olduğunu gösteren bir semboldür. Cami
avizesi üzerine çalışan bir firma olarak uygulanan aydınlatma projesi caminin m2 büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir.
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Camilerde kullanılan avizelerin ortak özellikleri nelerdir? Hangi özelliklerin mutlaka olması gerekir?

Camilerimiz için ürettiğimiz tüm modellerde
genel olarak asıl olan temel özellik görselliğin

Camilerin inşaat aşamasının sonlanması ve
iç düzenlemesinin son aşaması olan avize
seçiminde yönetimde bulunan kişiler genelde kulaktan dolma bilgilerle avizenin kasasının prinç olmasını özellikle tercih ediyorlar.
Tüm malzemelerde olduğu gibi prinç ve
kristal malzemede de aynı görünümde olup
kalite yönünden farklılık gösteren pek çok
çeşidinin olduğunu kendilerine belirtiyor
ve farklılıkları konusunda bilgilendiriyoruz.
Aktekin Avize olarak kullandığımız hammadde tamamen MKE'nin MS63 kalite
prinç malzemesidir. Bu malzeme titiz ve
kaliteli bir işçilikten geçirildikten sonra üzerine ışıltılı bir görünüm kazandırmak için
altın sarı kaplama yapılmakta, son olarak da
tri metal vernik uyguluyoruz. Kristallerimiz
%24 kurşunlu gerçek kristaller olduğundan,
zamanla matlaşma ve sararma gibi renk değişimi kesinlikle görünmemektedir.
Aktekin Avize olarak standart ürünlerimiz
yanı sıra istek ve arzuya göre özel üretim yapabilmekteyiz. Sürekli değişimi ve yenilikleri
yakalayan firmamız, istikrarlı bir şekilde sektördeki büyük ve geniş ölçülü avize ihtiyacına cevap verebilen akla gelen ilk firmalardan
olmuştur. Yenilikçi çizgimiz ve dürüst ticaret
anlayışımız ile ihtiyaçlara cevap verebilmekte, sadece satışta değil satış sonrasındaki sunduğumuz geniş hizmetlerle müşterilerimizin
takdirini almayı başarmış olmanın sevinci
ile çalışmalarımıza ara vermeden devam
etmekteyiz."Müşterilerimizin memnuniyetini görmek bizim için en büyük başarıdır."
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Hamam; (Arapça ماّمح,
hammâm), özel bir düzenle
ısıtılan sıcak ve soğuk suyu
bulunan, yıkanma amacıyla
kullanılan yapı. Hamam,
Anadolu ve Türk kültürünün
en bilinen değerlerindendir.
Tarihteki hemen hemen
adı geçen tüm medeniyetlerin
kültürlerinde var olan hamam
en bilinen ‘’Türk hamamı’’
adıyla anıla gelmiştir. Halen
diğer ülkelerde, “Türkiye”
dendiğinde, akıllarına ilk gelen
şey çoğunlukla ‘’Turkish Bath“
(Türk hamamı) olmaktadır.
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HAMAM

Türk Kültüründe Hamam

Hamamın tarihi Romalılar'a kadar uzanır. Bu hamamların yalnız temizlik için değil, zevk ve
eğlence için de yapıldığı anlaşılmaktadır. Romalılarda sınıf farkı olduğu için, hamamlarda
kölelerle asillerin giriş kapıları ve yıkandıkları yerler ayrılmıştı. Roma hamamlarında ayrıca
buhar banyosu yeri, soğuk ve sıcak su havuzları da vardı.
Türk hamamının Türk kültürü ile birleşmesi XV. Yüzyılın ilk yarısına denk gelmektedir. Bu tarihten itibaren ülkenin dört bir yanında inşa edilen hamamlarla 17. yüzyılda, sadece İstanbul’da,
yaklaşık 15 bin hamam olduğu biliniyor. Bu devrin insanların da hamamlara temizliğin yanı
sıra eğlence anlayışlı bir yaklaşım görülmekte. Birçok nedenle (nefse, gelin, güvey, adak, kırk,
sünnet hamamı; hamamda kız beğenme...) hamama gidildiği bilinmekte. Kadın hamamı ve
erkek hamamının yanı sıra ortak kullanım hizmeti veren hamamlar da o dönem için mevcuttur.
Erkek ve kadın hamamının ayrı olmadığı "tek hamamlar" da, çoğunlukla gün içerisinde farklı
zaman dilimlerinde hem erkeklere hem de kadınlara hizmet vermektedir.

Gelin Hamamı

Osmanlı döneminden beri geleneklerimizde var olan gelin hamamı şehirleşme ve modernleşme gibi faktörler nedeni ile yok olmuştur. Geleneğin amacı gelin olacak kızın kendi akrabaları ile son kez eğlenmesi. Hamamda sazlı sözlü bir eğlence sonrası gelinin kınası yakılıp
evliliğe hazırlanması. Son yıllara da bu geleneğimiz özel bir ilgi görmüş ve yeniden gündeme
gelmiştir. Gelin adaylarının arkadaşları ile son bir eğlence tertipleyerek veya kına gecelerini
hamamda yaparak bu değerli geleneğimize tekrar can vermişlerdir.
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Hamamlarda Dikkat
Edilmesi Gerekenler

Hamamlar, uzun müddet kalmamak şartıyla, sıcak su ve sabunla
yapılacak vücut temizliği için
iyi bir yıkanma ve temizlenme
yerleridir. Hamamda terleyen
vücudun, bir bez veya süngerle
ovularak yıkanması, vücutta kan
dolaşımını hızlandırarak insana
rahatlık verir. Kas gerginliklerini giderir sinüsleri açar, vücudu
yağ ve toksinlerden arındırır.
Hamamda fazla kalmak, sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa çıkmak da vücut için son derece sakıncalıdır. Sağlık sorunları olan
kişilerin (kalp, damar, varis, v.b)
çok sıcak suda yıkanmaları tehlikelidir, bu kişiler mümkünse
hamamı tercih etmemelidir.

Konya’nın Hamamları

1. Mahkeme/Yeni Hamam:
Karamanoğlu İbrahim Bey vakfıdır Lale Devrinde ve hala faal
olan hamamlardandır.
2. Eski Pazar Hamamı: Ahi
Murad Hamamı da denirdi.
Turgudoğulları Türbesi Civarındadır. 1717’de onarılmıştır.
3. Şazbey Hamamı: 1425’te
yaptırılmıştır, Lale Devrinin faal
hamamlarındandı.
4. Kürkçü/ Posti Hamamı:
Karamanoğulları dönemine aittir. İç Kaleye yakın bir yerdedir.
1713yılında onarılmıştır.
5. Sultan Hamamı: Selçuklu devri hamamlarındandır. Lale Devrinde ve hala faal durumdadır.
6. Türbe Hamamı: Mevlana
Türbesi yakınında idi. 1738’ de

667,5 kuruşa tamir edilmiştir.
7. Sungur Hamamı: Konya’nın
Areste Çarşısı yakınında idi.
Şimdi ki PTT’nin arka tarafı, faal
hamamlardandı.
8. Meram Hamamı: Meram’da,
Karamanoğulları devri hamamıdır. Lale Devrinde onarılmıştır.
9. Durud Hamamı: Meram
Durud mevziinde 1459’da yaptırılmıştır. Lale Devrinde iki
defa onarılmıştır.
10. Şeyh Ahmed Efendi Hamamı: Aziziye Camii’nin güneyindedir. 17. Yüzyılın ikinci
yarısında yapılmış olup Lale
Devrinde faal bir hamamdı.
11. Kadem Eri/Ertaş Hamamı:
Medrese mahallesindeydi. 1728’de
tamir ettirilecek para bulunamadığından harap duruma gelmiştir.

Mahkeme Hamamı

Konya’nın tarihi Mahkemesi
yakınında bulunduğu için sonradan böyle adlandırılmıştır. İlk
adı Hamam-ı Cedit (Yeni Hamam) idi. Şerafeddin Camii’nin
yol aşırı kuzeyindedir. Kadınlı,
erkekli birbirine bitişik ikişer büyük ve dörder küçük kubbeden

ibaret olan hamamlarda 11’er
kurna vardır. Soyunma yerlerinin kubbeleri yıkıldığı için buralar sonradan ahşap kubbe ile
örtülmüştür. Erkekler kısmının
soğukluğunda üç metre kutrundaki beyaz ve mor mermerlerden
yapılmış zıvanalı ve kadehli havuz kıymetli bir tarih yadigârıdır.
Kadınlar tarafındaki de 1,5 metre yüksekliğinde ve yapraklar
şeklinde nefis fıskiyeli bir havuzdur. Hamamın kubbelerinin
etekleri ıstalaktitlidir.Mahkeme
Hamamı’nı Karamanoğlu İbrahim Bey Konya’daki medresesi
ve imareti için yaptırmıştır. Ankara Vakıflar Umum Müdürlüğü
Arşivinde bulunan 796 numaralı
defterin 83. sahifesindeki Nişan-ı
Hümayun’dan öğrendiğimize
göre hamamın külhanı h.1168m.1754 yılında tamir edilmiştir.
Hamamın daha sonra da çok tamirler geçirdiği kayıtlarla sabittir.
Karamanoğlu İbrahim Bey’in
imaretine vakfedilen bu hamamın vakfiyedeki adı Hamam-ı
Cedit (Yeni Hamam) idi.
Kaynak : İbrahim Hakkı KONYALI
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Konya'da Sağlık Sektörü
ve Aile Hekimliği
Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği yeni
bir uygulama Aile Hekimliği, hepimizin
bu konu ile ilgili merak ettiği pek çok
konu var. Konya İl Sağlık Müdürümüz sn.
Dr. Hasan Küçükkendirci ile sağlık sektöründe ki yeni uygulama, Aile Hekimliği
ve Konya'da hayata geçirilmesi planlanan
yeni sağlık projeleri hakkında görüştük.

Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci
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■ Aile Hekimliği Uygula- bir sağlık hizmeti alacaklardır.
ması nedir? Amaçları ne- Aynı zamanda hekimler devlet
memuru olmanın getirdiği bülerdir?
Aile Hekimliği uygulaması,
her vatandaşın birinci basamak
sağlık hizmeti anlamında bir
aile hekimine bağlı olmasını
öngörmektedir. Aile Hekimi,
kişinin ikinci basamak sağlık
hizmetlerini de takip etmek ve
vatandaşın alacağı sağlık hizmeti için onu yönlendirmekle
mükelleftir. Aile Hekimleri,
hem uygulamanın esasları, hem
de yasal mevzuatı gereği, hasta
odaklı bir çalışma tarzına sahiptirler. Daha önce kurumsal
bir yapı altında (Sağlık Ocaklarında) verilen birinci basamak
sağlık hizmeti, her biri kendi
başına bir hizmet sunucu olan
Aile Hekimleri tarafından verilmeye başlanmaktadır. Bunun,
vatandaşa yansıyan yönü ise,
artık kurumla değil, bir hekimle
muhatap olması ve bu hekimin
vatandaşa ait tüm sağlık hizmetlerini takip etmesidir.
Bu yeni yaklaşımın diğer bir
yansıması da, daha önce Sağlık
Ocakları tarafından yürütülen
kurumsal ve idari fonksiyonların büyük ölçüde yeni kurulacak
olan Toplum Sağlığı Merkezlerine devredilmesidir. Böylelikle
Aile Hekimlerinin yoğunlaştığı
en önemli konu, vatandaşın sağlığı ile ilgili konular olmaktadır.
Aile Hekimliği uygulamasının
amacı bütün vatandaşlarımızın
kolay ulaşabileceği, sağlık çalışanlarının dengeli dağıtıldığı bir
hizmeti sunmak böylece sağlık
hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır. Bu uygulama sayesinde
halkımız hekim seçme özgürlüğü
içerisinde gereksinimleri doğrultusunda ücretsiz ve kişi merkezli

rokratik sınırlamalardan kurtulacak, ekonomik anlamda bir
sıkıntı yaşamadan sadece hastası
ile ilgilenebileceklerdir. Birinci
basamak sağlık hizmetlerinin
sürekli eğitimle geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi, çalışan hekimler ile diğer sağlık çalışanlarının
özendirilmesi, birey ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık
verilmesi ve sevk sisteminin geliştirilmesi bu uygulamanın ana
ilkelerindendir. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi ikinci basamakta
yığılmayı engelleyecek ve gerçekten ikinci basamakta tedavi edilmesi gereken hastalara yeterince
zaman ayrılmasını sağlayacaktır.
Birinci basamak hizmetlerinin
etkili bir şekilde verilebilmesi
toplumun hastalık yükünü azaltmasının yanı sıra ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarımızın da daha iyi ve kaliteli sağlık
hizmeti ve sağlık eğitimi vermelerine de fırsat tanıyacaktır.

■ Aile Hekimini nasıl tarif
edersiniz?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri veren, yaş cinsiyet
ve hastalık ayrımı gözetmeyen,
her kişiye kapsamlı ve devamlı
olarak belli bir mekânda ya da
gerektiği ölçüde gezici sağlık
hizmeti veren bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman
tabip ya da tabiplerdir. Aile hekimi vatandaşın sağlık sistemi
ile ilk temas noktasıdır. Sağlık
kaynaklarının etkili kullanımını
sağlar. Bireye ailesine ve topluma yönelik kişi merkezli bir yaklaşım geliştirir.
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■ Aile Hekimliğine neden sağlık hizmeti sunabileceklerdir. maya geçmesi beklenmektedir.
Yeterli ve kaliteli Koruyucu Sağ- Yurt genelinde bu uygulama ile
gerek duyulmuştur?
Tıp bilimleri ve hizmetleri modern dünyada hızla değişen ve
gelişen bir pozisyondadır. Her
geçen gün yeni bir buluş, tanı
ve tedavi yöntemi gündeme
gelmekte sağlık hizmetleri durmaksızın değişmektedir. Bu kesintisiz değişimde değişmeyen
bir tek olgu var ki oda birinci basamak sağlık hizmetlerinin yani
koruyucu sağlık hizmetlerinin
vazgeçilmez önemidir. Korucu
sağlık hizmetleri hastalık tedavisi
değil hastalık oluşmadan alınan
önlemler, tedbirler ve psikososyal bir sağlık yaklaşımını içermektedir. Aile hekimliği uygulaması ile korucu sağlık hizmetleri
daha da güçlenerek etkinleşecek
ve elbette kalitesini arttıracaktır. Hekimlerimiz hastaları daha
iyi bir şekilde takip edebilecek,
kayıt sistemlerinin etkinliğinin
arttırılması ile kişi merkezli bir

lık Hizmetleri veren bir ülkede
sağlık harcamalarında yadsınamaz bir tasarruf sağlanmakla
beraber vatandaşların sağlık refahında da önemli bir yükseliş
görülmektedir. Bu bağlamda
da ülkemizde Aile Hekimliğine
geçiş çalışmaları yüksek seviyeli
Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin
önemli bir adımıdır.

■ Aile Hekimliğinin ülkemizdeki uygulama süreci
nasıldır?

toplam 21000 aile hekimi, 3500
toplum sağlığı hekimi vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

■ Konya’da Aile Hekimliği
uygulaması hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Aile Hekimliği eğitimlerinin
tamamlanmasının ardından il
genelinde 549 Aile Hekimi 189
Aile Sağlığı Merkezinde halkı-

mıza hizmet vermeye başlamıştır. Aile Hekimlerimiz ortalama
3500 nüfusa hizmet vereceklerdir. Bu uygulama sayesinde
vatandaşlarımız daha kaliteli ve
etkin sağlık hizmeti almakla beraber, hekimleri tarafından mevcut
bütün sağlık bilgileri kayıt altına
alınacak bu kayıtlar sayesinde
sağlık kuruluşuna her başvuruda hastalık öykülerini yenilemek
durumunda kalmayacaklar. Yani
vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezine başvurduklarında daha
önce hangi hastalıkları geçirdikleri, hangi ilaçları kullandıkları,
hangi tahlilleri yaptırdıkları bilgisayar ortamında hekim tarafından görülebilecek. Ayrıca bu
uygulamanın vatandaşlarımıza
getirdiği bir diğer kolaylık ise hasta ile hekimi arasında bir uyum
problemi söz konusu olduğunda
hasta hekimini değiştirme şansına da sahip olmaktadır. 14 Eylül
2010 tarihi itibari ile Sağlık Grup
Başkanlıklarına yapılacak yazılı
başvurular ile isteyen vatandaşlarımız Aile Hekimlerini değiştirilebilir. Bilindiği gibi 14 Haziran
tarihi itibariyle Aile Hekimliğine
geçiş yaptık, Aile Hekimini henüz bilmeyen vatandaşlarımız
Sağlık Grup Başkanlıklarından,
Aile Sağlığı Merkezlerinden ya
da müdürlüğümüz web sayfasında (konyasm.gov.tr) bulunan
linke T.C Kimlik numaralarını
yazarak bağlı bulundukları Aile
Hekimini öğrenebilirler. Ayrıca
belde ve köylerimizde Hekimlerimiz mobil hizmet verecek
olup haftanın belli günlerinde
ikamet yerlerine ulaşarak halkımıza sağlık hizmeti sunacaktır.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizde ilk olarak 2005 yılında
pilot il olarak Düzce’de Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Konya 43. il olarak 14 Haziran itibariyle Aile Hekimliği
Uygulamasında yerini almıştır.
2010 yılı sonu itibari ile yurt genelinde bütün illerin bu uygula-
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■ Konyalı vatandaşlarımız
Aile hekimliği uygulamasını nasıl karşıladı ilk izlenimler nasıl?

Aile Hekimliği uygulaması
Konyalı hemşerilerimiz tarafından ilgi ile karşılandı, şu an ki
geri dönüşümlerimiz olumlu.
Hekimlerimizin hasta sayılarının azalması ile birlikte kendi
hastalarına ayırdıkları muayene
süreleri daha arttı ve bu durumdan vatandaşlarımız da memnun oldu. Şunu da unutmamak
gerekirki 2 milyonluk bir şehrin
sağlık uygulamasını tamamen
değiştiriyoruz, elbette zaman
zaman bir takım sorunlarla da
karşılaşıyoruz, şu ana kadar karşılaştığımız her sorunu yerinde
ve zamanında müdahaleler ile
çözüme kavuşturmasını bildik.
Bizler bu geçiş sürecinde Konya
Sağlık Müdürlüğü olarak ekip
çalışması ile yoğun bir tempoda
mesai gözetmeden çalıştık ve
bu aşamaya geldik bu anlamda
da bütün ekip arkadaşlarımızın
emeği büyüktür.

■ Konya’da 112 Acil Yardım
hizmetleri ne durumda biraz bilgi verebilirmisiniz?
Konya’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri son yıllarda büyük bir
ivme kazanarak etkin ve aktif
şekilde devam etmektedir. Bu
ivmeyi rakamlarla açıklamak
yerinde olacaktır. 2002 yılında
ilimizde Acil Yardım İstasyonu sayısı 14’ken bugün bu sayı
46'dır. Yine 2002 yılında İlimizde Ambulans sayısı 14 iken bugün 114 ambulansımız mevcuttur. İlimizdeki 112 Acil Yardım
İstasyonlarında 78 Doktor, 454
sağlık personeli, 151 Ambulans
şöförü görev yapmaktadır. 2009
yılında Konya’da 69.575 vatandaşımız 112 Acil Yardım hizmeti almıştır. Şu anda Konya’nın
neresinden ararsanız arayın ister
ücra bir köyden ister yoğun kent
merkezinden 112 acil yardım
ekibimiz en kısa sürede olay yerine ulaşmaktadır. Bu anlamda
Konya 112 ekiplerinin kentsel
vakaya ulaşma oranları ilk 10
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dakikada %92 dir. 112 hizmetlerinde 64 gönüllü personellerden
oluşan UMKE (Ulusal Medikal
Kurtarma Ekibi) ilk ciddi sınavını Taşkent Balcılar’da meydana gelen göçükte vermiş olup,
başarılı tatbikatlarla çalışmalarına devam etmektedir. Yine 2008
yılında Türkiye’de ilk defa afet
durumlarında bütün iletişim
kanallarını açık tutacak Komuta
Kontrol Aracını Konya 112’sine
kazandırdık.

■ İlimizde Sağlık Kuruluşları sayısı ne kadar, yeni
projeler var mı?
İlimizde 2 Üniversite Hastanesi, 21 Devlet Hastanesi, 1 Kadın
Doğum ve Çocuk hastanesi, 1
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Psikiyatri Hastanesi, 189
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Aile Sağlığı Merkezi, 31 Toplum Sağlığı Merkezi, 4 Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi, 2 tane Ana
ve Çocuk Sağlığı Merkezi, 2
tane Verem Savaş Merkezi hizmet vermekte olup 7310 sağlık
personeli bu hizmetlerde görev almaktadır. İlimizde bulunan 11 Özel Hastane’de sağlık
hizmetlerine katkıda bulunmaktadır. İlimizde Beyhekim
Sağlık Kompleksi adı altında
oluşturulan ve bünyesinde dört
hastanenin yer alacağı bir hastaneler bölgesi projesi yürütülmektedir. Bu dört hastanemizden ilki olan Beyhekim Devlet
Hastanemizi vatandaşlarımızın
hizmetine açmamızın ardından, Psikiyatri Hastanemizi de
faaliyete geçirdik, Fizik Tedavi
ve Onkoloji Hastanelerimizin

de inşaatları devam etmekte
olup en kısa sürede tamamlanacaktır Ayrıca Konya il merkezinde bulunan yoğun bir
hasta potansiyeline sahip Numune Hastanemizde revizyona
gidilmektedir. Mevcut hastanenin kademe kademe yıkılmasıyla arazi genişletilerek daha
kapsamlı ve büyük bir hastane
yapacağız. Yakın bir zamanda
proje aşamasının tamamlanmasıyla inşaatlara başlanacak. Yine
bunun yanında Karatay ilçemiz
sınırları içinde 140 bin m2 lik
bir alana 400+400 olmak üzere
800 yataklı ihtisas hastanesi yapılması ile ilgili çalışmalarımız
devam etmektedir. Kısa zamanda planlamaya dâhil edilen bu
projelerin hayata geçirmek en
öncelikli vazifemizdir.
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KINA VE

VÜCUT
SÜSLEME

SANATI
Yüzyıllardır var olan geleneklerden biri kına ile vücut süsleme sanatı.
Her kültürde farklı şekiller ve desenlerle karşımıza çıkan bu sanat son
dönemlerde oldukça popüler.
Kına ile dövme yapma vücut süsleme binlerce yıldır farklı kültürlerde yeri olan bir gelenektir. Orta Asyalı kadınlar kınayı süslenmek ve kendilerini diğer kadınlardan ayırt etmek için
kullanırlarmış. Türkiye’de geleneksel olarak daha çok gelinlere yapılan kına bazı bölgelerde
dövme süslemesiyle beraber yapılmaktadır. Yaygın olarak Urfa, Mardin, Diyarbakır, Van,
Ağrı ve Gaziantep’te görülür. Özellikle kadınlarda çene, çene altı, ayak bileği, boyun ve el
üstlerinde tercih edilmekte, erkeklerde ise burun üzeri ve alın ortasında, el üstlerinde, bilek ve kollarda. Kına geceleri geleneği Hindistan’da da oldukça yaygın. Pek çok ülkede kına
ile ilgili birbirinden ilginç inanışlar görülmekte, kına yapan ve yaptıranın kutsal sayılması,
bol şans getirdiğine inanılması gibi. Bazı ülkelerde insanlar vücutlarına özel modeller çizdirip geleneksel bir biçimde kuşaktan kuşağa aktarır ve gizli bir sembol olarak taşırlarmış.
Uzun yıllar sonra doğunun bu etnik kına ile vücut süsleme sanatı bazı kültürler aracılığıyla
batıya'da taşınmış. 1970′lerde modacıların yaptıkları defilelere ilham olmuş.

GEÇİCİ DÖVME

Çok fazla ilgi çeken merak uyandıran ama bir o kadar da cesaret edip deneyemediğimiz
bir konu dövme. Pek çoğunuzun geçici dövme yaptırmak isteyip de nereye başvuracağını bilmediği bir konuyu ele aldık bu ay. Geçici dövme ile ilgili merak ettiklerinizi
sizin için ustasına sorduk. Bülent Bey ve Resul Bey Konya’nın bilinen çarşılarından olan
Kırmızı Çarşıda dövme, geçici dövme ve kalıcı makyaj yapılan Paradoks’un sanatçıları.
Kendilerine geçici dövme hakkında merak ettiklerimizi sorduk. Gelin hep birlikte bu
keyifli söyleşiden geçici dövme hakkında biraz bilgi edinelim.
İnsanlar vücutlarını boyayarak, pek çok kültürün parçası olmuş desenleri ile “Kına Sanatı“nı
günümüze kadar taşımışlar. Vücudu kına ile
boyamak sadece süs amaçlı değil şans getirdiği
inancı da oldukça yaygınlaşmış. Budizm inancına göre ellere yapılan kınanın çakraları bile
açtığı söylenir. Araplar ise çölde yürüdükten
sonra ayaklarını serinletmek için kına yapraklarıyla doldurulmuş suyun içinde bekletirlermiş.
Asırlardır ilgi görmüş ve günümüze kadar gelmiş kına sanatı bugünkü adıyla ‘’geçici dövme’’
son yıllarda tekrar büyük ilgi görmekte.
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Merhabalar Bülent Bey öncelikle geçici dövmeyi kalıcı dövmeden ayıran
özellik nedir?
Geçici dövme 2-3 hafta gibi bir sürede silinen, malzemesi tamamen doğal kına kullanılarak hazırlanan bir karışımdan yapılan, dövmedir.

Bülent Bey kınayla dövme yapıyorsunuz. Bu bizim bildiğimiz kına mı?

Ana maddesi kına olan bir karışım, tabi içine belli başlı bazı malzemeler ilave edilir. Bu
da yapılan dövmenin daha uzun süre dayanmasını ve renginin daha koyu olmasını sağlamak için yapılır. Tamamen doğal bir karışım.

Herhangi bir yan etkisi var mı?

Genel anlamda çok alerjik bünyeler dışında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Eğer
kınaya alerjiniz yoksa bir sorunla karşılaşmazsınız.
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Bu işin eğitimini nerede aldınız?

Şu anda dövme ile ilgili eğitim
veren bir yer yok. Bu mesleği,
usta yanında yetişerek öğreniyoruz. Kına dövmeciliği bir sanat
aslında yetenek isteyen bir iş hattatlık gibi. Güzel sanatlar fakültelerinde ek ders olarak verilebilir
ve daha yaygın hale gelebilir.

Kına ile yapılan dövmenin
kalıcılığı nedir?

Geçici dövmenin kalıcılığı yapılan bölgeye, ten yapısına ve su
ile ne kadar temas ettiğine bağlı
olarak değişiklik gösterir. Net
bir şey söylemek gerekirse 2 ile
3 hafta gibi bir zaman diyelim.

Gelin adayları size kına dövmesi yaptırıyor mu?

Çok fazla olmasa da gelen oluyor. Genellikle ellerine geçici
dövmeler yapıyoruz.

Konya'da geçici dövmeye
ilgi nasıl?

İnsanlar kalıcı dövmeden çok geçici dövmeyi tercih ediyor. Bunun
sebebi geçici dövmenin vücuttan
zamanla silinmesi. Böylece kalıcı
olmayan bir boya ile dövme meraklarını gidermiş oluyorlar.

Hangi yaş grupları daha çok
talep gösteriyor?
Gençlerin, öğrencilerin ilgisi
daha fazla tabi ama vücudunda
herhangi bir yara izinden rahatsız olup bunu geçici dövme ile
kapatmak isteyen müşterilerimiz de var.

Bülent Bey bize zaman ayırdığınız ve
Konya Vizyon dergisi okurlarını bu
konu hakkında bilgilendirdiğiniz için
teşekkür ediyoruz. Özellikle vücudundaki bazı yara ve izlerden rahatsızlık
duyan, bu konuda ne yapacağını bilemeyen kişiler için hazırladığımız yazı
iyi bir fikir vermiştir umarım. Gelin
olacak kızlarımızın kına gecesi öncesi
hazırlıklarında listelerine ekleyecekleri yerlerden biri.

Ne gibi yara izleri mesela?

Her tür yara izleri, ameliyat izleri,
lekeler geçici dövme ile kapatılabilir. İster kına karışımı istenirse
kalıcı makyaj boyaları ile bu tür
taleplere cevap verebiliyoruz.
Kına ile yapılan dövmenin kalıcılık süresi daha önce de belirttiğimiz gibi 2 ile 3 hafta arasındadır.
Kalıcı makyaj boyaları ile yapılan
dövmenin kalıcılığı yaklaşık 2
yıldır. Dövme daha uzun kalsın
ama yine de çıksın isteniyorsa
kalıcı makyaj boyaları tercih sebebi olmuş oluyor.

Geçici bir dövmenin hazırlanma ve bekleme süresi ne
kadardır?

Yapılacak olan bölge ve desene
göre değişmekte. Kapalı bir bölgeye ve yoğun dolgulu bir desen
isteniyorsa bekleme süresi uzar.
Yapılan geçici dövmede kına
karışımının kuruması yaklaşık
10-15 dakika civarındadır. Kına
karışımı uygulanan bölge ayrıca
su değdirmeden en az 2 saat bekletilmeli. Yine de bu verdiğim süreler dövmenin şekli ve büyüklüğüne göre uzayıp kısalabilir.
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Önce düşünce vardı... (Maurice Bejart)
Önce duygu vardı... (İsadora Duncan)
Önce dans vardı... (Homeros)

"Dans medeni bir ihtiyaçtır"
Mustafa Kemal ATATÜRK

Bütün güzel sanatların atası olan dans
insanlıkla aynı yaştadır. İnsanoğlu tarafından nesilden nesile yüzyıllar boyunca
süregelmiştir. Tüm dünyada tek ortak dil
ve kültür varlığı olarak kabul edilen dans,
insanoğlunun sahip olduğu tek anonim
sanattır. Dans yüzyıllar boyu dinsel, folklorik, toplum dansları ve bağlı olduğu müzik türleri ile gelişerek, değişerek bugüne
kadar gelmiştir. Bugünden sonrada deği-

Dansın Tarihçesi

şimlere uğrayarak insanlığın ortak sanatı
olmaya devam edecektir. Konuşma dilinin
olmadığı zamanlarda insanlar dans dili
ile anlaşabiliyorlardı. Belirli bir amaçla
yapılan ritmik hareketler DANS adıyla
adlandırılır ve tüm dünyada anlamı tek
bir kelime olarak dansı kabul eder. 1789
Fransız Devrimi ile dans bilinçli gelişim
sürecine girmiştir. Kültürel yönden gelişmiş
ülkelerin hepsi dans federasyonları oluştu-

Dans, insanın yeryüzündeki yaşamı kadar eskidir. Dansın sanat olarak ortaya çıkışı ise,
Rönesans döneminde gerçekleşmiştir.
20. yüzyıl sınıfsal farklılıkların giderek ortadan kalktığı bir çağ olmuş ve 1920’lerden sonra
ortaya çıkan müzik ve dans akımları, gramofon, radyo ve sinema gibi iletişim araçlarının
icadı ile yaygınlaşmıştır. Böylelikle vals, tango, fokstrot, swing vb. pek çok müzik ve dans
türü, uluslararası kimlik kazanmıştır.
1905-1914 yılları arasında en popüler salon dansları mazurka, kadril ve
polkadır. 1908 yılından itibaren tango hızlı bir gelişme göstermiş ve
1917 yılında fokstrot ile birlikte Avrupa üzerinden dünyaya yayılmıştır. 1924 yılında Josephine Baker’in öncülüğünü yaptığı
çarliston, savaşın acılarını unutmak isteyen dünya halkının gözdesi olmuştur. Dans tutkusu, 1920’li yılların
başlarında tüm dünyada yaygınlaşan dans yarışmaları
ile ivme kazanmıştır. 1940’larda, swing ve ardından
bogie-bogie moda danslar olarak gündeme gelmiştir.
Latin Amerika rüzgarı, 1950’lerin başında cha cha,
samba, mambo gibi hareketli danslarla egemen olmuş,
ancak kısa sürede tahtını rock’n roll’e devretmiştir. Şüphesiz 1950 ve 60’lı yılların tartışmasız dansı, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında dünyanın yeni hakimi olan Amerika’nın, yaşam ve
eğlence kavramının bir özeti olan rock’n roll olmuştur. 1970’li
yıllar ve sonrasında, çiftlerin birbirine sımsıkı sarıldığı dans
türlerinin yerini, giderek akrobatik figürlerin öne çıktığı ve
çiftlerin karşı karşıya geçip, hızlı bir ritimde dans ettikleri
danslar almıştır.
Son yıllarda, dansın bir spor dalı olarak kabulüne yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 8 Eylül 1997 tarihinde,
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee-IOC) Uluslararası Dans Sporu
Federasyonunu tam üyeliğe kabul ettiğini açıklamıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesine tam
üyelik, yasal olarak dansın bir spor dalı olarak
kabulü anlamındadır.
kaynak: www.dancentrum.com
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rarak dansa gereken önemi vermektedirler
ve kendi aralarında birleşerek konfederasyonlarını kurmuşlardır. Her yıl dans yarışmaları düzenleyen bu kuruluşlar sayesinde
dans, olimpiyatlara katılabilen bir spor
dalı olarak kabul edilmiştir. İlk öğretim
çağını bitiren ve ritme, dans eğitmine önem
vererek aynı paraleldeki sporla uğraşan kişilerin başarıyı daha çabuk yakaladıkları
ispatlanmış bir gerçektir.
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mühendisliği okudum, 2000
yılında dansla tanıştım. Gençlik
merkezinde değerli hocamız Radik Salikov vasıtası ile dansa hobi
olarak başladım. Üç yıllık eğitimden sonra 2004 yılında hocamız
ayrıldığı için yerine ben eğitmen
oldum. 2007'ye kadar gençlik
merkezinde eğitmenlik yaptım.
Gençlik merkezlerinde dans bölümünün kaldırılması ile oradan
ayrıldık. Dans eğitmenliği belgemi, antrenörlük belgemi dans
federasyonundan aldım. Türkiye
Dans Sporları Federasyonu Konya İl Temsilcisiyim aynı zamanda.

■ İl Temsilcisinin görevi
nedir?

Maya Club Dans
Antrenörü Ali
Abak‘la Dans
Üzerine…
Konumuzla bağlantılı olarak merak ettik ve sizin için profesyonel
anlamda dans dersi alabileceğiniz yerleri araştırdık. Maya Club
pek çok dansın eğitimini profesyonel ellerden alabileceğiniz bir
yer. Maya Club dans antrenörü
Ali Abak ile dans üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşimizden hem
keyif aldık hem de konu hakkında bilgi sahibi olduk.

■ Merhaba, söyleşimize
geçmeden önce sizi tanıyabilirmiyiz.

İsmim Ali Abak. 1980 İstanbul
doğumluyum. Konya’ya eğitim dolayısıyla geldim, Jeoloji

Konya ilinde gerçekleşen dans
faaliyetlerinin denetimini ve
koordinasyonunu sağlamak,
dans federasyonunu bilgilendirmek. Kulüpler ve federasyon
arasındaki irtibatı sağlamak.
Örneğin buradan bir müsabakaya sporcu gidecekse o sporculara yardımcı oluruz.

■ Dans dersleriniz hangi
yaş gruplarının ilgisini
çekiyor?
Burada 11-18 yaştan başlayıp 5060 yaşa kadar dans eğitimi almak
isteyen kişiler oluyor. Ortalama
bir yaş verecek olursak 20-40 yaş
arası çoğunlukta. Okullarda var
bu arada, onlarada özel olarak

dans çalışmaları yapıyoruz gerek
özel günlerine gerek yılsonu müsamerelerine.

■ Dans eğitimi almanın vücut koordinasyonu açısından önemini hepimiz biliyoruz, bu konuyla ilgili bize
neler söyleyebilirsiniz?

Okullarda ki dans eğitimin asıl
amacı vücut koordinasyonunu arttırmak. Sonuçta el kol ve bacakların bir arada hareketini sağlamak.
Amaç bunu yaparken belli bir
koreografiye uyarak fiziksel ve zihinsel bir bütünlüğü yakalamak.

■ Dansla birlikte kulak ve
ritim tutma duyusunun
gelişmesi çocuklarda artı
bir katkı olduğu kanıtlanmıştır. Ailelere tavsiyeleriniz neler?
Evet, özellikle çocuk yaşlarda
dansın bedensel gelişime çok büyük katkısı var. Bir çocuğun ritim
saymaya başlaması ve vücudunu
bu ritme göre hareket ettirmesi
ile beynini de bu çalışmaya dâhil
etmiş oluyor. Bir kişinin ritmi algılayabilmesi o ritmi algılayıp vücuduna uygulayabilmesi lazım.
Bu süreç içerisinde aslında farkına varmadan beyniyle algılayıp
vücut koordinasyonunu şekillendirmiş oluyor. Bu da algılama
ve uygulama koordinasyonunu
sağlamış zihni canlandırmış oluyor. Dansla birlikte hayal gücü de
gelişmiş oluyor. Biz çocukların
hayal gücünü kullanarak kendilerinin de bir şeyler yaratmasını
istiyoruz. Bu şekilde zihinleri
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hareketlenmiş, hayal güçleri ve
üretkenlikleri artmış oluyor.
Dans çocukların birçok yönden
gelişmesine olanak sağlıyor.

■ Dans artık bir spor olarak kabul edildi ve olimpiyatlarda yerini aldı,
sizin konu ile ilgili düşüncelerinizi alabilirmiyiz?

Amerika’dan gelen bir dans. Doğaçlama yapılan, içerisinde aşkı,
nefreti barındıran bir dans. Tutkuyu barındıran bir dans öncelikle. Zaten her dansı öğretirken

Ben dansı tek başına bir spor olarak adlandırmak istemiyorum.
Dans sanat ve sporun bir bütün
oluşturmasıdır. Dansta fiziksel
hareketin yanı sıra ruhumuzdan
da kattıklarımız, görsel sanatsal
bir yan var. Bunun yanında dansı
spor olarak yaptığınızda fiziksel
değişiminize büyük katkı sağlar
özellikle bölgesel olarak istemediğiniz yağlarınızdan ve kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

■ Konya’da dansa ilgi nasıl?

Konya’da aileler dansın çocuklara katacakları konusunda biraz
ilgisizler, son birkaç yıldır dansa
ilgide bir kıpırtı var diyebiliriz.

■ Bu sizce ilgisizlik mi
yoksa nereye başvuracaklarını bilememek mi?

Olabilir tabi. Araştırarak birkaç yerle görüşerek okulların
yardımı ile bizlere ulaşabilirler.
Dans eğitimi alan bir çocukta
hızla gözle görülür bir değişimi
fark edeceklerdir. Özellikle yaz
sezonlarında çocukların boş vakitlerini değerlendire bileceği
faaliyetlerimiz oluyor.

■ Dans dersi almak isteyen
belirli meslek grupları var
mı, hangi mesleklerden
ilgi daha fazla?

Hemen hemen her meslekten
katılımcımız var. Çoğunlukla yetişkinler bize dans ederek stres
atma amaçlı gelirler. Stresli mesleklerden talep yoğun diyelim.

■ Bizleri kısaca ders verdiğiniz danslar hakkında
bilgilendirebilirmisiniz?
Her dansın kendine özgü bir
karakteri var. Mesela Arjantin Tango bilindiği gibi Güney
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nasıl yaşanması gerektiğini de
öğretiyoruz çünkü her dansın
kendine özgü bir karakteri var.
Dediğimiz gibi tango tutkunun
dansı, salsa hareket eğlence içe-

ren sürekli eğlenerek yaptığınız
bir danstır. Rumba aşkı duygusallığı anlatır. Cha-cha ve Rumba
çok benzer danslardır, ikisi de aşkı
anlatmasına rağmen Rumba biraz
daha yavaşlatılmışı daha duygusalı. Federasyon olarak danslarımız sportif ve sosyal diye ayrılmakta. Sportif danslar: Cha-cha,
Rumba, Jive, Paso doble, Samba.
Sosyal danslar: Flâmenko, Geleneksel Latin Dansları, Arjantin
Tango, Latin Kulüp Dansları.
Bunların dışında sadece bayanlara özel Latinfit adı altında Latin
Dansları eşliğinde spor amaçlı
bölgesel zayıflamaya yönelik bir
programımız da mevcut.

■ Herkes bu dansları öğrenebilir mi?

Öğrenmek isteyip cesareti olmayan kişilere şunu söylemek istiyorum; yürüyebilen herkes dans
edebilir. Sağa sola adım atabiliyorsak, öne arkaya yürüyebiliyorsak
çok rahatlıkla dans edebiliriz.
Maya Club dans antrenörü Ali
Abak'a bize zaman ayırdığı için
teşekkür ediyoruz. Biz söyleşiden
çok keyif aldık eminiz sizde okurken beğeneceksiniz. Yüzyıllardır
süre gelen bir tutkuyu, dansı hayatımızdan eksik etmeyelim.
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GERÇEK OLAN TEK YARIŞ!
İNSANLIK YARIŞIDIR.
İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar…
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık
1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan
hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan
Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna
tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır.
İNSAN HAKLARI NEDİR: İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı
yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını
geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti
ile sahip olması gereken hakların hepsine
“İnsan Hakları” denir. 24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş
Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti. İnsan Hakları
Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu
beyanname insana değer veren, özgürlük,
eşitlik tanıyan duyurudur.
İNSAN HAKLARI
EVRENSEL BİLDİRİSİ

1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve
vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe
davranmalıdırlar.
2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride
yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
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3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin
hakkıdır.
4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza
ya da işlem uygulanamaz.
5. Yasalar önünde herkes eşittir.
6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede
görülmesi hakkına sahiptir.
8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir
ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme
ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun
temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından
korunma hakkına sahiptir.
10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve
işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim
parasızdır.
14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak
yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese,
savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri
dönebilir.

19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.
20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı
sorumlu tutulamaz.
23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için
zorlanamaz.
24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce
seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması,
uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra
ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak
ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve
özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir
sosyal düzeni hak etmiştir.
29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet,
toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi
için çalışma yapılamaz.

Her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta “İnsan Hakları Haftası” olarak kutlanır.
Hafta süresince kişi hakları belirtilir, insanca
yaşamanın önemi anlatılır. İnsan sevgisinin
herkese aşılanması sağlanır.
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YAPIDA YENİ TREND:

RESIDENCE

İş ve Sosyal hayatı yoğun geçen insanların hayatını kolaylaştıran yeni yaşam projeleri residence’lar.
Günümüz temposuna her
alanda olduğu gibi yaşam
alanlarında da ayak uydurmak zorundayız. Çoğumuz evimizi otel gibi kullanmaktayız. Bu sebeple
birlikte gelişen yeni konut
projeleri residence’lar hayatı yoğun bir koşturma
içerisinde geçen çalışan kesim tarafından oldukça rağbet görüyor. Otel mantığı
ile işletilen residence'larda
resepsiyondan oda temizliğine, kuru temizlemeden
yemeğe 5 yıldızlı bir otelin
sunduğu konforun tamamını bulabilirsiniz. Residence
iş ve sosyal hayat hareketliliği sebebiyle evlerine yeterince zaman ayıramayan
insanların yaşam şartlarını
kolaylaştırmak adına hayata geçirilen bir toplu yaşam
konut projesidir. Lüks konut ve residence arasındaki
farkların en başında konut
kullanımı dışında verilen
hizmetler gelir.
Bu konut anlayışı yeni istihdam doğurmakla kalmıyor pek çok sektörün
canlanmasına da katkıda
bulunuyor. Konya bu yeni
gelişmekte olan yaşam ala-
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nı projelerine hızla ayak
uydurmakta. Şehrimizde
çeşitli inşaat firmalarının
tamamladığı lüks konut
ve inşaatı devam eden
residence‘lar bulunmaktadır. Sizi yeni bir imza,
Konya mimarisine katkıda
bulunacak yeni bir soluk
ile tanıştırmak istiyoruz.
Konya‘mızın yapı anlayışını kökten sarsacak, çağın
gerekliliklerini göz önüne
serecek bir proje, bir marka
STUDIO PALACE. Yapı
sektörünün bizim yaşam
koşullarımızın yoğunluğuyla paralel olarak şekillenip
hayatlarımıza konfor ve pek
çok kolaylık getirmekte. Bu
anlayışla Point Yapı tarafından hayata geçirilen Studio
Palace - Gold Residence
projesi yaşam kalitemizi
arttırmakla
kalmayacak
aynı zamanda ev anlayışını
yıkıp yaşam alanı kavramını Konya’mıza tanıtacak
bir proje. Yeni yaşam alanı
mimarı, sektörde yeni bir
marka Studio Palace ve Sn.
Murat Ünlü önümüzdeki
dönemlerde de projeleri ile
adından sıkça söz ettirecek
gibi görünüyor.
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BEN GEZERKEN
mehtapcakmak2002@yahoo.com

KRİSTAL DAĞ

PHUKET
Dünyanın değişik yerlerinde keşfedilmeyi bekleyen sayısız cennet
köşeler var. Bunlara Phuket’ten başlayabilirsiniz.
Tropik iklimi sayesinde yıl boyu
sıcak olan ada, Uluslararası Golf
Federasyonu'ndan tescilli golf sahaları ile de ünlü.
Tayland’ın en büyük adası ve deniz tatilinin en gözde mekanı…
12 den fazla bembeyaz kumsallar ve ulusal parklar çağlayanlar
büyüleyici. Yılda 4 milyondan
fazla turist adaya gelmekte. Turist istilası altındaki ada en temiz
denize sahip. Ada 500 kilometre
uzunluğundaki uçsuz bucaksız
kumsalları ile büyülüyor. Golf
sahaları, gece hayatı ve Thai masajı ile ünlü ada enfes manzara-
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lar nefis yemekleri ile ünlü.
Şehir merkezinin önemli bir
özelliği yok. Sadece tekne turları
buradan kalkıyor. Portekiz tarzı
birer ikişer katlı evlerin olduğu
2 sokak korunmuş. Mükemmel
deniz ürünleri yiyebileceğiniz
restaurantlar var. Misket limanla yapılan Phuket istakozunun
tadına bakmadan sakın dönmeyin. Ben Bangkok dönüşü uğradım 4 gece kaldım bu cennet
adada. THY ile Bangkok'a 10
saat kadar süren bir keyifli yolculuk ardından 55 dakika ile buraya gidebilirsiniz. Unutulmaz
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bir tatil yaşayacaksınız. Ada, Tamil dilinde 'kristal dağ' anlamına
gelen 'Manikram' olan, kristal
gibi denizi ile ilgi çekiyor. Phuket; deniz, kum, güneş değil.
Rengârenk Doğu Kültürü ayrı
bir güzellik katıyor.
Phuket 50 adacığın en büyüğü ve en önemlisi. Türk vatandaşları için vizeye ihtiyaç yok.
Singapur’dan da geçiş yapabilirsiniz. Su kayağından yamaç paraşütüne her alanda su sporları
için bir cennet. Katamaranda kiralayabilirsiniz ve koyların keyfini çıkarabilirsiniz. Phuket sa-

hillerinde dalış yapabilir, renkli
balıklarla oynayabilir, mercan
adasındaki 30'dan fazla tura katılabilirsiniz. Phuket gezisi esnasında Leonardo Di Caprio’nun
oynadığı ünlü Kumsal filminde
mekan olarak kullanılan Phi Phi
Adası da görebileceğiniz yerler
arasında. Uzun kuyruklu tekneleri görmeyi unutmayın. Etrafta
canlı hayvan sayısı çok, özellikle
haylaz maymunlara dikkat! Çantaların ağzını açık bırakmayın !
James Bond'un 'The Man With
the Golden Gun' filmi de burada çekildi. Andaman Denizi'nin
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zümrüt sularına bakan adada
doğa harikalarının yanı sıra renkli bir gece hayatı göze çarpıyor.
Eğlenceli geceler için ise Patong
Beach'e uğramayı unutmayın!
Patong plajı Hint okyanusunun
ve Andaman denizinin en güzel
plajıdır. 2004 yılındaki Tsunami
Felaketinde çok zarar gördüğü
halde sahil tamamen yenilenerek yeniden açılmıştır. Phuket'e
İstanbul’dan Bangkok üstünden
uçarsanız 4 gece 1500 Euro civarı
ama rakamı kaldığınız otel ve uçtuğunuz uçak şirketini değiştirerek daha ucuz ya da daha pahalı
duruma getirebilirsiniz.
NE ZAMAN GİDİLİR?
Tropik muson iklimine sahip
ada yıl boyu sıcak. Ancak NisanMayıs ve Eylül-Ekim arası en sıcak zamanları. Eylül-Ekim aynı
zamanda en nemli ayları. Tatil
için en iyi zaman kuzeydoğudan
gelen muson rüzgarlarının etkisinde olduğu Kasım-Mart arası.
Nem çok yok, serin esintilerle
rahatlayabilirsiniz. En uygun
kıyafet en hafif kıyafet. Bir plaj
merkezi olduğu için, hemen her
mahalledeki duruma göre oldukça sıradan kıyafetlerle dışarı
çıkabilirsiniz. Phuket’te yerel
Thai mutfağından tutun, Fransız, İtalyan, Japon, Çin, Meksika,
Hint ve daha birçok uluslararası
mutfağa kadar her şeyi kolaylıkla
bulabilirsiniz. Eğer kendi alışverişinizi birçok açık pazardan ya
da batı tarzı süpermarketlerden

yapmak ister ve kendi ziyafetinizi hazırlamak isterseniz, caddelerde gelişmiş restoranlar, kaldırım kafeleri, teraslı veya bahçeli
mekanlar, modaya uygun ufak
yemekhaneler, fırınlar, meze
dükkanları, yerel tarz kafeler ve
büfeler bulabilirsiniz.
Ben Phuket Hilton'da kaldım
sizlere orayı öneririm otelin spa
merkezinde kendinize 1 gün hediye edin diyebilirim. Enfes bir
plajı var bahçesi ise muhteşem.

Phuket Kasabası’ndaki Gece
Pazarı’nı ziyaret edin ve bol seçenekli Thai yiyeceklerini, meyvelerini ve tatlılarını tadın, hepsi
inanılmaz derecede ucuz. Tuk
tuk’la kuzey kıyısına doğru yola
çıkın ve tamamen kendinize ait
olduğu hissine kapılacağınız
tropik bir plajın keyfini çıkarın.
Milli parklardan birindeki birkaç
patikadan yürüyerek muhteşem
yağmur ormanını görün. Ulaşılması en kolay ve en ilginçlerden

biri olan Khao Phra Thaeo Milli
Parkı, Phuket Adası’nın kuzey
ucunda yer alır.
Değerli eşyalarınıza her zaman
dikkat edin ve seyahat dökümanlarınızı, paranızı, kredi
kartlarınızı ve pasaportlarınızı
mümkün olduğunca otelin kasasına kilitleyin. Yanınızda her
zaman fazla miktarda nakit para
taşımayın, yankesici ve motosikletli hırsızlara karşı önlem olarak
çantanızı her an kapalı tutun.
Gerçek bir uluslararası dinlence yeri olduğu için, her ne kadar farklı seviyelerde de olsa,
İngilizce’nin geniş bir biçimde
turizmdeki çoğu insan tarafından konuşulduğunu ve Thai insanlarıyla iletişimin genellikle
çok zevkli olduğunu göreceksiniz. Phukette bır gecenizi mutlaka fantasea showa ayırlamalısınız Tayland'ın zengin ve egzotik
kültür mirasından esinlenmiş bir
show sadece Tayland'ın cazibesi
ve güzelliğini değil, aynı zamanda son teknoloji kullanarak Tay
Geleneklerini anlatıyor. Çok hoş
bir komplekste karnaval köyünden el sanatları satan tezgahlara,
Tay mutfağının en iyi örneklerini sunan bir restorandan, canlı hayvanların showuna kadar
Tayland Mitolojisini, gizemini
ve büyüsünü keşfetmeniz için
güzel bir fırsat. Tekne turları ile
etrafı mutlaka gezin irili ufaklı
adalarını keşfedin.
GEZİN GÖRÜN KEŞFEDİN!
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KADINLAR
PAZARI
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Fotoğraflar: Kazım KUYUCU
89

Konu başlığını KONYA - MELİKE
HATUN ÇARŞISI olarak da
yazabilirdim, çünkü şu andaki resmi
adı böyle. Aslında güzel de bir isim.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin
kızının adı. Ama eski, ve bence
korunması gereken, bir geleneği
sonlandırdığı için eski ismini
kullanmayı tercih ettim. Zaten halk
hala burayı Kadınlar Pazarı diye
anılıyor.Burası eskiden geleneksel
bir pazar idi. Bedesten idi.

Yıllar önce çevre semt ve köylerden
taze sebze ve meyvelerini buraya
getirip satan kadınlardan almış bu
pazar adını. Köylüler bahçelerinden
toplayıp tartarak getirdikleri sebze
ve meyveleri burada akşama kadar
satar, geçimlerini sağlarlarmış.
Zamanla belediye tarafından
değişiklikler yapılmış ve dükkanlar
yapılıp esnafa satılmış. Artık eskisi
gibi bahçesinden getirdiklerini
burada satamaz olmuş köylüler.
Şimdilerde kaçak göçek bu çarşının
etrafındaki kaldırımların üzerinde
satmaya çalışıyorlar ürettikleri
sebze meyveyi. Doğrusunu
söylemek gerekirse bir başka taze,
bir başka lezetli oluyor sattıkları.

Pazarın şu andaki durumunun da
hakkını yememek gerekir aslında.
Fotoğraflarda da görebileceğiniz
gibi derli toplu, rahatça alışveriş
yapabileceğiniz bir mekan. Keşke
hem esnafın hakkını koruyan, hem
de geleneği sürdüren bir sistem
kurulabilseydi. esnafların ortak
istekleri pazar kapalı alanda olduğu
için havalandırma sistemi istiyorlar.
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Pazarda fotoğraf çekimi için gezerken yaşlı bir esnaf amcamla karşılaştım çarşının eski halini şöyle anlatıyor. Bundan oyuz sene evvel
hep kadınlar satış yapardı. Ama gerçek üretici kadınlar. Yerlerde
otururlardı. Yazın önlerinde birer kilo birer kilo tartılıp hazırlanmış
öbek öbek meyve ve sebzeler olurdu. Çok saf ve temizlerdi. Sabah
çok erken gelirler, aat on dedimi de çoktan giderlerdi. Lalebahçe,
Uluırmak, Çayırbağı, Dere gibi yerlerden kışın bile gelirlerdi. O
zamanda peynir, süzme yoğurt, patates, havuç, lahana, yer elması
ya da iğde, kayısı, armut kurusu gibi kışlıklar olurdu.

Hatta pazarın adına konu
olan bahçıvan kadınlar yok
artık pazarda. Bütün esnaf
erkek. Belki bir iki tane
vardır. Hatta bahçıvan
kadınların (ve tabi erkeklerin)
bahçelerinden, bağlarından
getirdikleri sebze meyvelerini pazarın dışında satmalarına dahi izin verilmiyor.
Belediye biraz ileride, Eski
Garaj tarafında bir yer göstermiş. Oraya gidip mallarını
orada satmaları isteniyor.
Ancak satıcı kadınlar oraya
müşteri gelmediğini, müşterinin ayağının buraya alışkın
olduğunu söyleyerek belediyenin izin vermemesine çok
öfkeleniyorlar. Haklılar, halkın hemen hepsi bu pazarı
biliyor, bu pazardan alışveriş
yapıyor. Konya'da köylü kadınların, bağ ve bahçelerinde
yetiştirdikleri ürünlerinin
satışını yaptıkları kadınlar
pazarı eski günlerini arıyor.
Konya tarihi ile özdeşleşen
ve kırsal kesimden gelen
kadınların tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri satarak
geçimlerini sağladıkları
pazarda kadın kalmadı.
Benim yolum düştüğü
zaman mutlaka bu bahçıvanlardan sebze meyve alıyorum, çünkü taze oluyorlar.
Kazım KUYUCU
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SALEP
İÇİNDE PADİŞAH MACUNU VAR.

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bizi şımartacak buram buram tarçın kokulu sıcacık bir fincan salebe kim hayır diyebilir ki?
Eskiden beri kış aylarında vücudu sıcak tutsun, direncini arttırsın
diye sıcak sütle karıştırılarak içilen salep tozu son günlerde yine
gündemde. Öksürük kesici ve protein değeri yüksek olan salep tozu
bu yıl da içimizi ısıtacak, hastalıklardan korunmamıza yardımcı
olacak gibi görünüyor.
Peki, nedir bu salep, nerde nasıl yetişir? Salep;
Anadolu'da yetişen bir tür yaban orkidesinin
kökünden yapılır. Vakti zamanında çobanların toplayıp, haşlandıktan sonra güneşte kurutup toz haline getirilen yumru bir bitki köküdür. Salep Anadolu’nun hemen hemen her
yerinde yetişmesine rağmen en kaliteli salep
yüksek yaylalarda ve dağlarda yetişen bitkilerin köklerinden elde edilir. Şifa kaynağı salep
içecek olarak tüketilmesinin yanı sıra dondurma yapımında da kullanılmaktadır. Maraş
dondurmasının sırrı da yapımında kullanılan
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birinci kalite saleptir. Baharat yolu ile adını
duyuran salep günümüzde kış aylarının sevilen içeceği olarak yerini almıştır. Bir zamanlar
Maraş dondurma ustaları dondurmayı "İçinde padişah macunu var, padişah macunu var..."
diye satarlarmış. Padişahların yanı sıra ordular, madenciler, gemiciler gücüne güç katsın
diye içirmiş salep’i.
İşte salebin faydalarından bazıları:
1. Soğuktan korur, vücut direncini artırır.
2. Bağırsakları çalıştırır, hazmı kolaylaştırır.
3. Öksürük ve bronşite karşı faydalıdır.

4. Zihinsel gücü artırır.
5. Kalbi kuvvetlendirir.
6. Regli düzenler ve ağrılarını azaltır.
7. Cinsel gücü artırır.
8. Oldukça doyurucu içeriği sayesinde uzun
süre tok tutar.
9. Ses kısıklığına iyi gelir.
Bir orkide kökünden gelen bu enfes lezzeti, kış akşamlarınızdan eksik etmeyin. Hem
sağlığınızı koruyun hem de kendi kültürümüzün bir parçası olan bu nostaljik tatla
keyfinize keyif katın.
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SARIŞIN, MAVİ GÖZLÜ
BAYANLAR ERİYOR

Özel Konya Farabi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Osman Tüfekci

Kemiklerin Sessiz Hırsızı

Tedavi edilmeyen osteoporoz kemik ağrısına, şekil bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca
kişi giderek çevresindekilere daha bağımlı
bir hale gelir ve üretken bir yaşamdan uzaklaşır. Yaşam kalitesi bozulur ve depresyon
benzeri psikolojik sorunlar yaşayabilir. Osteoporozun bir diğer özelliği kırık olmadığı
sürece ağrı yapmadığı için sinsice, sessizce
ilerleyen bir hastalık olmasıdır.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yaptırın

Erişkin insanda iskeletin boyutunda herhangi bir azalma ya da artış meydana gelmez.
Buna rağmen kemik dokusu devamlı olarak
yıkılır ve yapılır. Osteoporozda bu döngüde
bozukluk ortaya çıkar. Ortalama yaşam süresinin giderek artmasına bağlı olarak osteoporoza bağlı kırıklar çok önemli bir sağlık sorunu durumuna gelmiştir. Osteoporoza bağlı
kırıklar en çok omurgalarda, el bileğinde ve
kalçada görülmektedir ancak kemik mineral
yoğunluğunun çok azaldığı durumlarda tüm
bölgeler risk altındadır. Kalça kırıkları 1 yıl
içinde iyileşmezse yüzde 15-20 arasında değişen bir oranla ölümle sonuçlanabiliyor.
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Ağrı, kırık olmadıkça nadirdir. Boyda kısalma, sırtta kamburlaşma, omuzlarda
yuvarlaklaşma ileri aşamalarda olan belirtilerdir. Fizik muayene yöntemleri ve kan
tetkikleri ile osteoporoz tanısı koymak hemen hemen mümkün değildir. Kesin tanı
kemik yoğunluğu ölçümleri ile kesin ve
erken tanı mümkündür.

Güneş Faydalı

Kaybolan kemiği tekrar yerine koymak oldukça zor, pahalı ve uzun zaman alan bir
olaydır, İlaç tedavisi hastadan hastaya değişiklik gösterse de her hasta da uygulanması gereken bazı yöntemler vardır. Sabah
ve ikindi güneşinde 15 dakika boyunca,
diz kapağından aşağısı ve omuzla birlikte
kolların direkt güneş ışığında bırakılması tavsiye edilir. Güneş ışığını engelleyen
cam, perde gibi nesneler faydasını azaltır.
Hastalarımıza güneş kremi sürmeden di-

Halk arasında kemik erimesi olarak
bilinen “osteoporoz” her üç kadından birinde görülüyor. 50’li yaşlardan sonra genellikle bayanlarda görülen bu rahatsızlık, bir hapşırıkla
omurga kırıklarına, sandalyeden
düşmeyle el-bilek kırıklarına neden
oluyor. Kalçada meydana gelen kırıklar 1 yıl içinde iyileşmezse yüzde
15-20 arasında bir oranla ölümle
bile sonuçlanabiliyor. Yapılan araştırmalar, sarışın ve mavi gözlülerin
bu hastalığa yakalanma riskinin
çok yüksek olduğunu gösteriyor. Kesin tanıyı hekiminizin koyabilmesi
için, mutlaka ‘kemik yoğunluğu ölçümü’ yaptırmanız gerekiyor.

rekt açık havada güneşlenmelerini tavsiye
ediyoruz. Ayrıca, kalsiyum ve D vitamini
kullanımı, yeterli süt ve süt ürünleri tüketimi, egzersiz yapılması ve osteoporoza
neden olabilecek diğer ilaçların ve hastalıkların tedavisi mutlaka yapılmalıdır.

Kalsiyum Alımı Önemli

Diyetle yeterli miktarda kalsiyum alarak
iskeleti zayıflatıcı bir neden olan kalsiyum
eksikliğini ortadan kaldırmak gerekir. 35
yaşından sonra kuvvetli kemiklere sahip olmak isteyen herkesin günde 1000 miligram
elementer kalsiyum alması gerekir. Osteoporoz riski taşıyanlarda ise kalsiyum alımı
1500 miligrama kadar çıkarılmalıdır. Ayrıca
hastaların günde 4 soda (tuz oranı düşük
olmasına dikkat edilmelidir) içilmesi uygundur. Alternatif olarak 1 bardak sütle birlikte
2 dilim peynir veya 1 bardak sütle 2 küçük
kase yoğurt tüketilmesi tavsiye edilir.
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Risk Faktörleri

• Kadın olmak ,
• 50 yaşın üstünde olmak,
• Beyaz tenli olmak,
• Renkli gözlü olmak,
• Kısa boylu (150 cm ve altı, ince yapılı
ve düşük kilolu olmak,
• Yetersiz süt ve süt ürünleri almak,
aşırı protein almak
• Aşırı tuz kullanmak,
• Sigara ve alkol kullanmak,
• Hareketsiz yaşam,
• Geç adet görme, erken adetten kesilme, adet görmeme,
• Osteoporoza yol açan ilaçların kullanımı (heparin, epilepsi (sara) ilaçları,
kortizon gibi),
• Kronik karaciğer, böbrek ve bağırsak
hastalıkları, kortizon kullanımını gerektiren hastalıklar,
• Ailede osteoporozlu hasta olması,
• Kolalı ve kafeinli içecekleri aşırı
tüketmek,
• Erkeklerde testosteron hormonunda
yetersizlik.
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KİLO
ALMAK
İSTİYORUM

Özel Konya Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal ACAR

Herkes kilo vermenin derdine düşmüşken; siz, kilo almanın yollarını arıyorsunuz. Çevrenizdeki kilolu insanlar, size imrenerek bakarak “Keşke senin gibi olsam” derken, siz onlara acı bir tebessümle
“Aslında biraz kilo alsam hiç fena olmayacak” cümlesini kurmakta zorlanıyorsunuz. Zayıf olmanız,
ayna da kendinizi beğenmemenize neden oluyor. Kilolu insanlarla birlikteyken onların keyifli muhabbetlerinde siz, havanın serinlediğini hissedip hafif hafif üşümeye başlıyorsunuz. Saçlarınız sanki
eskisine göre daha çabuk dökülüyor ve cansızlaşıyor. Tırnaklarınızda artık sık kırılmaya başladı. Bu
durumlar da, size aşırı stres ve sinir olarak geri döndüğü için yakınlarınızı kırmaya başlıyorsunuz.
Bu tip düşüncelerin kilo almak isteyen insanların ortak görüşü olduğunu belirten Özel Konya Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal Acar, yapılması gerekenleri anlattı.

Plansız bu iş olmaz

Zayıf olmanızın nedenleri
neler olabilir?

Hastalık kaynaklı bir zayıflık ise tedavi ile birlikte kilo
alma diyeti uygulanır. Psikolojik problemler eşlik ediyorsa mutlaka bir psikologdan destek alınmalıdır. Kilo almak
disiplin işidir ve ancak dengeli bir beslenme programı ile
sağlanabilir. Kilo alma programlarında ayda 2-4 kilo arasında kilo almak başarı olarak kabul edilir. Bol hamur işi,
yağlı yiyecekler ve tatlılardan oluşan bir programla kilo
alınır ancak bu ağır besinler bazı hastalıklara davetiye çıkarabilir. Doğru bir beslenme planı hazırlanmazsa kilo
belli bölgelerde toplanabilir. Bu yüzden mutlaka bir diyetisyen kontrolünde kilo alınmalıdır.

• Aşırı fiziksel aktivite
• İştahsızlık ve yeterli düzeyde
besin alınmaması
• Alınan besinlerin sindirim,
emilim ve metabolizmalarındaki bozukluklar
• Kanser ve hipertroidizm.
(troid bezinin aşırı çalışması)
• Psikolojik stresler

Mucize ilaç yoktur

Kilo almak için mideyi doldurmayacak kadar az
ama bol kalorili yiyeceklerden faydalanmalıyız.
Günde 3 ana öğün mutlaka yapılmalıdır. Mide
problemleri oluşturmaması için ana öğünlere çok
yüklenmek yerine enerji içeriği yüksek ara öğünler
yapmak kilo almayı kolaylaştırılabilir. Günde 4-6
öğün yapmak ideal kilo artışı için uygundur. Ana
öğünlerde süt grubu, et grubu, tahıl grubu ve sebze- meyve grubundan en az birer besin olmasına
özen gösterilmelidir. Yağlar kilo aldırmasına rağmen çok yağlı besinler tokluk hissini arttırdığı için
tercih edilmemelidir. Kilo almak için mucize bir
besin, ilaç ya da toz karışımı yoktur. Ancak kişinin
iradesi, düzenli beslenme ve kas yapıcı egzersizler
sonucunda kilo alınabilir.
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Zayıflık, boya göre ağırlığın yüzde 15-20 altında olması durumudur. Genelde kilo vermeye çalışan insanlar, zayıf kişilere keşke
bende böyle olsam diye özenirler.
Ancak aşırı zayıflık da pek çok
problemi beraberinde getirebilir.
Zayıflık bireylerde hastalıklara
karşı dirençte azalma, üşüme,
saç dökülmesi, tırnak kırılması
gibi fiziksel sağlık sorunlarının
yanında görüntü olarak kendini
beğenmeme aşrı stres ve sinirlilik gibi psikolojik problemlerin
de oluşumuna neden olur. Genç
erkekler ve sporcularda bu tarz
şikâyetlere daha sık rastlanmaktadır. Kişiye göre hazırlanacak
programlar, sorunu çözecektir.
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Ara öğünlerde;

• Meyveler ve meyve suları,
• Sütlü tatlılar,
• Peynirli sandviçler,
• Börekler,
• Süt ve süt ürünleri,
• Hamburger,
• Ceviz-fındık-badem gibi
yağlı tohumlar,
• Kekler
• Tost gibi kalorisi yüksek
ve besleyici değeri yüksek
besinler kullanılmalıdır.
Kalori değerlerini arttırmak için yiyecekleri zenginleştirerek tüketmek fayda sağlayacaktır:
• Süt ve yoğurda pudra şekeri, pekmez, bal ve süt tozu
ilave etmek,
• Meyve suyuna pekmez ya
da şeker eklemek,
• Makarnayı sade değil
peynir, yoğurt ve kıyma gibi
soslarla zenginleştirmek,
• Sütlü tatlılara ceviz, fındık
ve badem gibi bol kalorili
yağlı tohumları ilave etmek,
• Salata gibi kalorisi düşük
yiyecekleri ton balığı, mısır,
peynir, keten tohumu ve
kuru baklagiller ile zenginleştirmek,
• Çorbaları su yerine süt ile
pişirmek ve yumurta eklemek gibi küçük ilaveler hem
kalori değerini arttırır hem
de yiyeceklerin midemizde
çok yer kaplamasını engeller.

Suyu içtiğiniz zaman önemli

İçecekleri yemeklerle beraber tüketmek mide hacmini doldurup iştahımızı kapatabilir. Bu
yüzden su ve tüm sıvı gıdaları yemeklerden 1 saat önce ya da sonra tüketmek fayda sağlayacaktır. Salata ve çorba gibi kalorisi düşük ama midemizde çok yer tutan yiyeceklerden mümkün olduğunca az yemeye çalışılmalıyız. Zayıf kişilerde iştah problemi besin alımını kısıtlar.
İştah artışı zamanla oluşur bu yüzden kilo almak isteyen kişinin mümkün olduğunca kendini
yemek konusunda zorlaması gerekir.

Kas yapıcı egzersiz yapın

Kilo artışının sağlıklı olması için kas yapıcı vücut egzersizlerini haftada en az 2 kez yapmak gerekir.
Aksi halde vücudumuzda sadece yağ depoları artar ve bölgesel şişmanlıklar oluşmaya başlar. Kas
yapısını arttırıcı egzersizlere başlamadan 1 saat öncesinde karaciğer glikojen deposunu dolduracak pilav, makarna, meyve suyu gibi karbonhidrat içeriği yüksek besinler tüketilmelidir. Yürüyüş,
yüzme, koşu, aerobik gibi egzersizler kilo artışına değil aksine azalmasına neden olur.

İştahı açmak için ;
• Sevdiğiniz ortamlarda sevdiğiniz kişilerle yemek yiyin
• Masa düzenine önem verin
• Renkli besinleri kullanın
ve süslemeler yapın
• Yemeklerinizi iştah açıcı
baharatlarla zenginleştirin
• Yemek sırasında stres
oluşturacak konulardan
konuşmayın
• Sevdiğiniz besinleri görebileceğiniz yerlere koyun (masanızın üstü, arabanız vs .)

97

www.konyavizyon.org » SAĞLIK

ÇOCUKLARINIZIN
SÜT DİŞLERİNİ
ÇEKTİRMEYİN
Özel Konya Farabi Hastanesi Diş
Hekimi Dt. Mete Algen, aileler tarafından çocuklarının en küçük diş
ağrısında bile süt dişlerinin “Nasıl
olsa altından yeni diş gelir” diyerek
çektirmek istediklerini, ancak bu yolun ileriki yıllarda tedavisinin uzun
ve pahalı birçok diş ve çene problemine yol açabileceğini söyledi.
Özel Konya Farabi Hastanesi Diş Hekimi Dt. Mete Algen

Süt dişlerinin çekilmek istenmesinin aileler tarafından
çokça dile getirildiğini belirten Diş Hekimi Mete Algen,
“Küçük çocuklarının diş ağrılarından şikayet ettiği zaman,
tedavi yöntemine gitmek yerine, dişlerinin çekilmesi talep
ediliyor. Tedavisi mümkün olan süt dişlerinin çekilmesi hem
çocuğun düzenli beslenmesine engel olur, hem de dişlerin çapraşık çıkmasına sebep olur” şeklinde konuştu.
“Süt dişi zamanı gelince kendisi düşer veya diş hekimi tarafından çekilmeli” diyen Algen, “Kaybedilen süt dişinin yerinde
oluşan boşlukta zamanla bir daralma olur. Daha sonra, düşen dişin altından gelen kalıcı diş, düzgün bir şekilde çıkmak
için kendisine yer bulamaz ve sıkışıklık ve çapraşıklık kendisini gösterir. Bu diş ve çene problemini çözmek hem daha zahmetli hem de yüksek faturalara neden olur. Ailelerin yapması
gereken, küçük yaştaki çocukların diş ağrıları olduğu zaman
diş hekimine danışmak olacaktır. Ağrıyan her dişi çektirmek
çözüm değildir. Yıllar sonra daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamak için özellikle süt dişlerinin çekilmesi son çare olarak
düşünülmelidir” dedi.

Süt dişi sadece ağrı yaptığında
değil, çürüme olduğu zamanda
tedavi edilmesi gerektiğini ifade
eden Diş Hekimi Dt. Mete Algen, “Süt dişleri kalıcı dişlere göre
yapısal olarak daha hassas ve zayıftır. Bu yüzden kalıcı dişlere göre
daha çabuk çürürler. Çürüğün
dişe verdiği zarara göre dolgu, süt
kanal tedavisi, paslanmaz çelik
kron ve benzeri tedavi işlemleri ile
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tedavi edilebilinir. Eğer diş tedavi
edilemeyecek kadar çürükse veya
dişin kök ucunda tedavi edilemeyecek kadar enfeksiyon varsa ve
alttaki diş bu enfeksiyondan zarar görecekse diş çekilmek zorunda kalınabilinir. Diş çekildikten
sonra, boşluğa sürecek olan daimi
dişin yerinin daralmaması ve kaybolmaması için yer tutucu apareyler ihmal edilmemelidir."
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TEKNOVİZYON
EeeBox PC EB1501

Boyutlarına göre şaşırtıcı özellikleri
olan EeeBox PC EB1501P, HDMI
ve S/PDIF çıkış portlarıyla Full
HD 1080p görüntü ve 5.1 kanal ses
çıkışı sunuyor. Dahili WLAN ve Ethernet LAN özellikleriyle kesintisiz
internet bağlantısı sağlamasının
yanı sıra, D-sub, ESATA, kart okuyucu, kulaklık ve mikrofon jakları,
6 USB çıkışları bulunuyor. EeeBox
PC EB1501P, film ve video gibi
yüksek çözünürlüklü verilerin daha
hızlı transfer edilmesini sağlıyor.

Samsung Full HD 3D LED 9000

Samsung, LED 9000 serisi ile bir ilke daha imza atarak ve dünyanın ilk dokunmatik ekran uzaktan kumandasını da kullanıcıların beğenisine sundu.
‘Touch Control’ adı verilen ve 9000 serisi ile birlikte sunulan bu uzaktan
kumanda, kullanıcılarına evlerinin her köşesinden izledikleri programı
kumandalarından da izleyebilme ayrıcalığını sunuyor. Entegre Wi-Fi ve
kızılötesi teknolojisi sayesinde televizyonunuzu ekran üzerindeki tuşlar ve
Q klavye ile kontrol edebiliyorsunuz. Samsung LED 9000 serisi aynı zamanda yüksek çözünürlüklü medya arabirimi sayesinde tüm 3D filmleri
seyretmenizi mümkün kılarken 2 boyutlu görüntüleri de diğer Samsung
3D televizyonlarda olduğu gibi üçüncü boyuta dönüştürüyor.

Panasonic SDT750

Panasonic, Hollywood film stüdyolarında yıllardan bu yana
gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda profesyonel bir 3D
sistem kamera geliştirmeyi başarmıştı. Panasonic’in bunu takip
eden adımı ise, evinde 3D kaydetmek isteyenlerin, yalnızca 3D
çevrim lensini takmalarının yeterli olduğu, tüketicilere yönelik
dünyanın ilk video kamerası Panasonic SDT750 oldu. 3D kayıt,
yakın zamanlara dek yalnızca profesyonel görüntü üreticilerine
tanınan bir ayrıcalıkken, bugün Panasonic yayım teknolojisiyle
sunulan yeni 3MOS Sistemli video kamera sayesinde kullanıcılar rahatça kendi 3D filmlerini çekecek.

G-Pen M609X

4000 LPI yüksek çözünürlüğe sahip olan G-Pen M609X'te tasarım
yaparken çalışma alanınızı 9” x 5.5” (geniş) ve 7.25” x 5.5” (standart)
seçenekleri arasından istediğinizi seçerek genişletip daraltabiliyorsunuz.
Döner pad ile 4D kaydırma, yakınlaştırma/uzaklaştırma, ses arttırma/azaltma ve fırça genişliği
fonksiyonlarını kolaylıkla ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kablosuz kalemle 26 adet kısayol tuşundan birine tıklamadığınızda
internet ve ofis yazılımlarına anında erişebiliyorsunuz. Kalemin kalınlık için 1024 seviye basınç hassasiyeti bulunuyor. Tüm
şekiller ve kalınlık kontrolü için 1024 seviye basınç hassasiyeti. Kolay kullanım için Vista ile tak ve çalıştır, Office için el yazısı
tanıma uyumlu, kalem darbeleri, dijital mürekkepleme ve anında fotoğraf özellikleri.
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Panasonic BTT350

Panasonic, Blu-ray ev sinema sistemleri ile evde sinema keyfi yaşamak isteyenlere iki
farklı seçenek sunuyor. Gelişmiş Bamboo konik hoparlör ses efektlerinin baskısından etkilenmeyen temiz vokaller üretirken, Kelton derin bas hoparlörü kuvvetli baslar ekliyor
ve Virtual 7.1 kanal Surround fonksiyonu da dinamik çevre sesleri oluşturarak 3D film
izleme keyfini daha da artırıyor. Cihaza entegre USB girişi veya SD kartı girişi sayesinde
2 boyutlu görüntüleri (JPEG) ve filmleri (AVCHD/MPEG2)*2 seyredebildiğiniz gibi
Panasonic SDT750 video kamera ile çekilen 3D içerikleri de izleyebiliyorsunuz.

Samsung NaviBot

Yeni bir çağın öncüsü olacak olan bu küçük
ama güçlü elektrikli süpürge birçok farklı
yüzey üzerinde tamamen kendi kendine
hareket edebilme becerisine sahip. Cihazda beyin olarak görev gören iki adet
işlemci kontrol yongası yer alıyor. Bu
yongalar NaviBot'un bir evi gördükten sonra hatırlamasını, objelerin ve
şarj yuvasının yerini de öğrenmesini
sağlıyor. Cihazdaki küçük entegre kamera, bir odanın saniyede 30 fotoğrafını
çeken Visionary Mapping SystemTM (Görüntülü Haritalama Sistemi) içeriyor. NaviBot
bu fotoğrafları kullanarak, evin sanal bir haritasını
oluşturuyor ve mobilya, aksesuar gibi yoluna çıkıp engel
oluşturabilecek objelerin tam yerlerini tespit ediyor.

Logitech Wireless Gaming Headset G930

Logitech Wireless Gaming Headset G930, detaylı bir konumsal ses alanı yaratarak oyun sırasında rakipleriniz daha
sizi görmeden onları duymanızı sağlayan 7.1 Dolby surround
sound’la sizi oyunun içine alıyor. İki yönlü sıkıştırılmamış ses
akışı için özel tasarlanan kablosuz teknoloji ile kablosuz bağlantının yol açtığı gecikme ya da parazitlerden dolayı dikkatiniz dağılmadan oyununuza odaklanabileceksiniz.

Casio EX-Z330

EX-Z330, pil ve hafıza kartı dahil toplam
100 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Arka
yüzünde 6.9 cm büyüklüğünde 230 bin
piksel TFT ekran barındıran ürün, Exilim serisinin yeni işlemcisi "Engine 5.0"ı
kullanıyor. 12.1 megapiksel çözünürlüğe sahip olan EX-Z330, tuş dizilimi ve
Türkçe menü arayüzüyle de kullanıcısını
karmaşadan kurtarıyor. 3x optik, 4x dijital zoom yapabilen ürün, Casio’ya özgü
"Dynamic Photo" özelliği ile aynı segmentteki rakiplerinden kolayca ayrılıyor.
Casio Z330, saniyede 4 kare fotoğraf çekebilme yeteneğiyle performans tutkunlarına da hitap ediyor.

Sony VPL-VW90ES

VW90ES, bir ev sineması ortamında gerekli olan mükemmel
görüntü kalitesi ile birlikte gerçek renk ve parlaklık derinliğini
de elde etmek için 150.000:1’lik
bir dinamik kontrast oranına izin
veren, Sony’nin Advanced Iris 3 teknolojisi ile donatıldı. Full HD 1080p’de 3D
gösterme özelliği ile VPL-VW90ES, görüntü bozukluğunu ve parazitleri en aza
indiren, yenilenmiş SXRD 240Hz Panel’e sahip. Projektör ayrıca 2D videoları
alıp, 3D’ye çevirebiliyor. Bu sayede geçmişteki klasik filmlere yeni bir hayat verirken, izlenip eğlenilecek geniş bir video içeriğine de olanak sağlıyor.

Slingbox SOLO

İnternet bağlantılı herhangi bir bilgisayar ya da cep telefonunu kişisel TV’ye dönüştüren Slingbox SOLO ile Lig TV üyeliğiniz
kapsamındaki maçları her an her yerden izleyebilecek, hiçbir maçı kaçırmayacaksınız.Slingbox
SOLO, bir kablo yayın alıcısı (TELEDÜNYA), uydu alıcısı (DIGITURK, D-Smart gibi),
kamera ya da dijital video kaydediciden gelen yayını internet üzerinden izleyicinin bilgisayarına ya da cep telefonuna ulaştırıyor. Evinizde bu cihazlardan herhangi birine
kolaylıkla bağlayabileceğiniz Slingbox SOLO’yu bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden tıpkı evinizdeymiş gibi evdekiyle bire bir aynı olan bir kumandayla kontrol edebiliyor ve istediğiniz programı kaçırmadan zevkle izleyebiliyorsunuz.
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İşte ise herkes sizi sorumluluk sahibi olarak tanıyor. Sizin kendinize
olan güveniniz sayesinde etrafınızdakiler de sizden güç alıyor. Fikirlerinizi uygulamaya koyana kadar
rahat edemiyorsunuz.

6- Barışçıl – Tedbirli – Agresif olmayan:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

KİŞİLİK ANALİZİ TESTİ
1- İçedönük – Hassas –
Kolay etkilenen:

Kendinizle ve çevrenizle ilgili düşüncelere etrafınızdaki çoğu kişiden
daha sık ve daha derin bir şekilde
dalıyorsunuz. Üstünkörü hareketler
ve konuşmalardan nefret ediyorsunuz. Geyik muhabbeti yapmaktansa
yalnız kalmayı tercih edebiliyorsunuz. Ama yakın arkadaşlarınızla
olan ilişkileriniz o kadar kuvvetli ki
bu da size ihtiyacınız olan uyumu ve
gücü getiriyor. Yine de yalnız başına
kalmaktan hiç sıkılmıyorsunuz.

2- Özgür – Geleneklere
karşı – Tutulamayan:

Kendinizi geliştirmenizi sağlayacak
özgür ve kimseye bağlı olmayan bir
hayat peşindesiniz. Hobilerinizde ya
da işinizde sizi başarıya ulaştıracak

102

yeteneklere sahipsiniz. Bağımsızlığa
olan düşkünlüğünüz bazen sizden
beklenilenin tam tersini yapmanıza
neden olabiliyor. Öyle her gördüğünüz şeye üzerinde düşünmeden
uyacak tiplerden değilsiniz. Aksine
kendi fikirleriniz doğrultusunda gitmeyi yani akıntıya karşı kürek çekmeyi seviyorsunuz.

3- Dinamik – Aktif – Dışa
dönük:

İlginç ve çeşitli işlere girebilmek için
risk almaktan kaçınmıyorsunuz. Rutin bir hayat sizi etkisiz hale getirebiliyor. En çok sevdiğiniz şey tüm olaylarda başrol oynamak. Aslında olayları
başlatan kişi de siz oluyorsunuz.

4- Ayakları yere basan –
Dengeli – Uyumlu:

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

Komplike olmayan ve doğal bir yaşamı, bir aşkı ve işi amaç edinmişsiniz. İnsanlar size saygı duyuyor
çünkü sizin ayaklarınız öyle bir yere
basıyor ki herkes sizden destek alıyor.
Siz de bu insanlara güven sağlamayı
biliyorsunuz. Çok sıcak ve insancıl
olarak tanınıyorsunuz. Basmakalıp
ve çok abartılı olan her şeyi reddediyorsunuz. Modanın getirdiği yeniliklere de bağlı değilsiniz. Aksine, sizin
için giyim pratik ve rahat olmalı.

5- Profesyonel – Pragmatik – Kendini tanıyan:

Hayatını eline alıp şansını kadere
bırakmak yerine yaratmayı sevenlerdensiniz. Problemlerinizi pratik
ve karışık olmayan yöntemlerle
çözüyorsunuz. Günlük hayatınızda
gerçekçi olmayı tercih ediyorsunuz.

Anlaşması kolay bir insansınız.
Kendi özel hayatınıza ve özgürlüğünüze düşkün olduğunuz için
de arkadaşlarınızı pek yormuyorsunuz. Bazen hayatın anlamını
düşünmek ya da kendi kendinize
eğlenmek için her şeyden uzaklaşıp yalnız kalmak istiyorsunuz. Bu
yüzden de kaçabileceğiniz güzel
mekânlar nerede biliyorsunuz ama
siz yalnızlık düşkünü bir insan da
değilsiniz. Sadece hayatın size vermiş olduklarını takdir eden, dünyayla barışık bir insansınız.

7- Dikkatsiz – Oyunsever
– Neşeli:

Spontane ve özgür bir hayatı seviyorsunuz. Hayata bir kere gelinir
ilkesinden yola çıkarak dolu dolu
yaşamayı istiyorsunuz. Çok meraklı
ve her yeni şeye açık bir insansınız.
Tüm değişikliklerin sizi büyüttüğüne inanıyorsunuz. Bağlı kalmak
kadar sizi sıkan bir şey yok. Sürpriz
yapmaktan ve sürprizlerle karşılaşmaktan çok hoşlanıyorsunuz.

8- Romantik – Hayalci –
Duygusal:

Çok duygusal bir insansınız. Olayları gerçekçi tarafından görmeyi
reddediyorsunuz. Sizin için duygularınızın size söyledikleri önemli.
Ayrıca yaşamda hayallere yer olması
gerektiğini savunuyorsunuz. Romantizmi reddeden ve her şeyi akılcı bir yolla çözmeye çalışan insanlarla anlaşamıyorsunuz. Hayallerinizi,
duygularınızı sınırlayacak her şeyi
reddediyorsunuz.

9- Analitik – Güvenilir –
Kendinden emin:

Hayatınızı insanların gözden kaçırdığı küçük değerli taşlarla doldurmayı seviyorsunuz. Bu nedenle
kültür sizin hayatınızda önemli bir
yer oynuyor. Yine de siz şık ve zarif
duygularınızın çevreden etkilenmemesini sağlıyorsunuz. Sizin için
zarif ve görgülü bir hayata sahip
olmak çok önemli. Ve yine aynı
tarzdaki insanlarla birlikte olmayı
tercih ediyorsunuz.
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SİNEVİZYON
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KIRMIZI

SAMMY’S ADVENTURES:
THE SECRET PASSAGE
SAMMY'NİN MACERALARI

Tür : Komedi, Aksiyon
Yönetmen : Robert Schwentke
Senaryo : Warren Ellis, Cully Hamner
Yapım : 2010, ABD/Kanada
Oyuncular : Bruce Willis (Frank Moses),
Helen Mirren (Victoria), Morgan Freeman
( Joe Matheson), Mary-Louise Parker (Sarah),
John Malkovich (Marvin Boggs)

Tür : Macera/Animasyon
Yönetmen : Ben Stassen
Senaryo : Domonic Paris
Yapım : 2010, Belçika
Seslendirenler : Sydney Hope Banner (Kaplumbağa), Darren Capozzi (Robbie), Tim Dadabo
(Polis Memuru), Denis Kacenga (Köpekbalığı)

Eski bir CIA ajanı olan Frank Moses (Bruce
Willis) yalnız ve sessiz bir hayat sürmektedir.
Ta ki, yüksek teknoloji sahibi bir ekip onu öldürmeye kalkışıncaya kadar. Kimliğinin ortaya çıkması ve çok önem verdiği bir kadın olan Sarah (Mary-Louise Parker)’nın
hayatının tehlikeye girmesi üzerine Frank eski takımını toparlar ve son bir yaşam
savaşı vermeye başlarlar. Kadrosunda bir çok ünlü yıldızı barındıran film Warren
Ellis'in aynı isimli çizgi romanından uyarlandı.

California'da bir kumsalda doğduktan sonra
denize ulaşmaya çalışan deniz kaplumbağası
Sammy, yumurtadan yeni çıkmış Shelly adlı
şirin bir yavru kaplumbağayla karşılaşır. Ancak hayatının aşkını bulmasıyla kaybetmesi bir olur. Tüm kaplumbağaların doğdukları kumsala geri dönmeden önce yaptıkları okyanus geçişleriyle dolu destansı
yolculukta, Sammy, Shelly ile tekrar karşılaşma umuduyla her tehlikeyi atlatır. Bir
gün, sayısız maceralardan ve kıl payı kurtuluşlardan sonra, Sammy Shelly’i bulur.

EAT PRAY LOVE
YE DUA ET SEV

MAHPEYKER:
KÖSEM SULTAN

Tür : Dram
Yönetmen : Ryan Murphy
Senaryo : Ryan Murphy, Jennifer Salt,
Elizabeth Gilbert (Kitap)
Yapım : 2010, ABD
Oyuncular : Julia Roberts (Elizabeth Gilbert), James Franco (David), Javier Bardem
(Felipe), Billy Crudup (Steven), Richard
Jenkins (Richard)

Tür : Dram/Tarihi
Yönetmen : Tarkan Özel
Senaryo : Avni Özgürel
Yapım : 2010, Türkiye
Oyuncular : Selda Alkor (Kösem Sultan),
Damla Sönmez (Emine Kösem Sultan), Gökhan Mumcu (I. Ahmet), Selda Özer (Safiye
Sultan), Ayten Soykök (Handan Sultan),
Öykü Çelik (Mahfiruz)

Senaryosu Ryan Murphy'ye ait olan ve yazar
Elizabeth Gilbert'ın kendi hayat deneyiminden
yola çıkarak yazdığı Eat, Pray, Love kitabından
uyarlanan filmde Julia Roberts, ABD'nin bu popüler yazarını canlandıracak. Roberts'a
filmde, The Visitors ile Oscar'a aday olan Richard Jenkins eşlik edecek. Film, hayatta
herşeye sahip olan ama bir türlü tam bir mutluluğa erişemeyen Elizabeth'in acılı bir
boşanma ve depresyonun ardından kendini keşfetme sürecini anlatıyor.

STONE
ŞANTAJ

3 HARFLİLER:
MARİD

Tür : Dram
Yönetmen : John Curran
Senaryo : Angus Maclachlan
Yapım : 2010, ABD
Oyuncular : Robert De Niro ( Jack Maybury),
Milla Jovovich (Lucetta), Edward Norton
(Stone), Frances Conroy (Madylyn), Enver
Gjokaj (Young Jack)

Tür : Gerilim/Korku
Yönetmen : Arkın Aktaç
Senaryo : Murat Toktamışoğlu
Yapım : 2010, Türkiye
Oyuncular : Gülseven Yılmaz (Ayla), Özgür
Özberk (Serkan), Serap Üstün (Meltem), Taner Ertürkler (Cem), Ufuk Aşar (İzzet Hoca),
Kayra Simur (Küçük Ayla)

Emekliliğine sayılı günler kalmış olan şartlı
tahliye memuru Jack Mabry’den (Robert De
Niro), büyükanne ve büyükbabasının cinayetini yangın ile kaza süsü verip örtbas etmeye
çalıştığı için hapishanede bulunan Gerald “Stone” Creeson’ın (Edward Norton)
dosyasını, şartlı tahliye gerekçesi ile yeniden incelemesi istenir. Şartlı tahliyenin gerçekleştirilebilmesi ve Stone’un hapisten erken çıkabilmesi için Jack’i artık kendisinin yepyeni bir insan olduğuna dair ikna etmesi gerekmektedir. Ancak Stone’un bu
çabaları, her iki erkek üstünde de hiç beklenmedik etkiler yaratacaktır.
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Çocuk yaşında esir kafilesiyle İstanbul’a getirilip bir ailenin yanına evlâtlık olarak verilen
genç kızın Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetme gücünü elde edecek seviyeye tırmanışının hikâyesi. Talihin kendisini Topkapı
Sarayı’na sürükleyip Sultan 1. Ahmet’le karşılaştırdığı Emine, saray geleneklerine
aykırı olmasına, padişahın annesi Handan Sultan ve Topkapı Sarayı Haremi’nin tek
hakimi olan Büyük Valide Safiye Sultan’ın muhalefetine rağmen 1. Ahmet’in kararından vazgeçmemesi neticesi nikâhlanır ve Ahmet’in taktığı Mahpeyker adını alır.
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Ayla, kocası Serkan ile mutlu bir çifttir. Ayla
11 yaşında öteki alemden gelen bir varlığın
musallat olması ile kabus dolu bir 3 gün yaşamıştır. O günlerden bu günlere en önemli
koruyucusu olan muskasını önceki gün kaybettiği için kendini korumasız ve çaresiz hissetmektedir. Serkan yeni bir muska yazması ve Ayla’yı rahatlatması için
İzzet Hoca’yı akşam eve davet eder. Ayla’nın yeniden başlayan kabusları ile herkesin aynı gece Ayla ve Serkan’ın evinde yaşayacağı kabus dolu dakikalar öteki
alemden gelen varlığın gücünü ve zalimliğini herkese gösterecektir.
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DVD
IRON MAN 2

JONAH HEX

DEMİR ADAM 2

JONAH HEX

Yapımcı : Kevin Feige
Yapım Tasarım : J. Michael Riva
Senaryo : Justin Theroux
Oyuncu : Clark Gregg, Don
Cheadle, Garry Shandling,
Gwyneth Paltrow, John Slattery, Jon Favreau, Kate Mara ,
Leslie Bibb, Mickey Rourke, Paul
Bettany, Robert Downey Jr., Sam
Rockwell, Samuel L. Jackson, Scarlett
Johansson
Kostüm Tasarımı : Mary Zophres
Görüntü Yönetmeni : Matthew Libatique

Yapımcı : Akiva Goldsman, Andrew
Lazar
Yapım Tasarım : Tom Meyer
Senaryo : Brian Taylor, Mark
Neveldine
Oyuncu : John Gallagher Jr.,
Julia Jones, Michael Fassbender,
Michael Shannon, Rio Hackford,
Tom Wopat, Wes Bentley, Will Arnett
Kurgu : Daniel P. Hanley, Fernando
Villena, Kent Beyda, Tom Lewis
Kostüm : Michael Wilkinson
Görüntü Yönetmeni : Mitchell Amundsen

Tam Anlamıyla Bir Aksiyon Fırtınası!
Robert Downey Jr., milyoner Tony Stark rolüyle dünya çapında bir aksiyon hiti olan devam filmi Iron Man 2'yle ekranlara geri dönüyor.
"Süper Kahraman" olduğunu herkese ilan eden Tony'nin hayatı artık eskisinden daha hareketlidir. Şimdi Tony, bir kere daha kostümünü giymeli ve
düşmanlarının karşısına çıkmalıdır. Neyse ki bu defa ona yardımcı olacak
yeni dostları vardır. Yardımcı rollerde Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow,
Don Cheadle ve Scarlett Johansson'la Iron Man 2 "mutlaka izlenmeli".

Efsanevi roman kahramanı Jonah Hex'in maceraları sayfaların dışına
taştı. Jonah Hex ölüme meydan okuyan bir ödül avcısıdır. Jonah'ın bir
ayağı dünyada diğeriyse ölüler diyarındadır. Dünyada bağlantı kurduğu
tek insan, geçmişin derin yaralarını taşıyan ve bir randevu evinde çalışan
Lilah'tır. Jonah'ın geçmişi onun yakasını bırakmaz ve başına konulan ödülün kaldırılması karşılığında kendisine reddedemeyeceği bir teklif yapılır:
Quentin Turnbull'u yakalamak. Jonah'ın en eski düşmanı Turnbull'un
amacı dünyaya cehennemi getirecek bir ordu kurmaktır.

Tiglon / Paramount Pictures
Etiket Fiyatı : 21,99 TL (KDV Dahil)

Tiglon / Warner Home Video
Etiket Fiyatı : 21,99 TL (KDV Dahil)

ABD 2010

ABD 2010

ROBIN HOOD

TOY STORY 3
OYUNCAK HİKAYESİ 3

ROBİN HOOD

Yapımcı : Brian Grazer, Ridley Scott,
Russell Crowe
Yapım Tasarım : Arthur Max
Senaryo : Brian Helgeland
Oyuncu : Alan Doyle, Danny
Huston, Douglas Hodge, Eileen
Atkins, Gerard McSorley, Kevin
Durand, Lea Seydoux, Mark Addy,
Mark Strong , Matthew MacFadyen,
Max von Sydow, Oscar Isaac, Robert
Pugh, Scott Grimes, William Hurt
Görüntü Yönetmeni : John Mathieson

Yapımcı : Darla K. Anderson
Müzik : Randy Newman
Kurgu : Ken Schretzmann
Hikaye : Andrew Stanton, John
Lasseter, Lee Unkrich

Gladyatör'ün efsanevi yönetmeni Ridley Scott ve Oscar Ödüllü
Russell Crowe, Robin Hood'un destansı hikayesinde yeniden bir arada.
Kahraman bir savaşçı, adaletsizliğe karşı gelerek yetenekli adamlardan
oluşan bir çeteye katılır. Zayıf İngiliz kralına karşı yükselen isyanın
liderliğine soyununca bir kanun kaçağına dönüşür.
Bu isyankar savaşçı, ümitsiz durumdaki Lady Marion'a aşık olur.
Onun kalbini kazanmak için, önce köyünü kurtarmalı, sonrasında da
hızla yaklaşan tüm tehditlerle göğüs germelidir.

Disney Pixar'ın arkasındaki yaratıcı dehalar sizleri asla unutamayacağınız
sıcacık ve muhteşem bir film deneyimi için oyuncak kutusuna geri çağırıyor. Oyuncak Hikayesi 3' de, Woody (Tom Hanks), Buzz Işıkyılı (Tim
Allen) ve çetenin geri kalanı, bazı plastik ve peluş arkadaşlarla birlikte, yepyeni bir macerayla geri dönüyorlar. Onlara Barbie'nin erkek arkadaşı Ken
(Michael Keaton), Bay Pricklepants (Timothy Dalton), çilek kokulu ayı
Yumuş (Ned Beatty) da katılıyor. Accsess Hollywood'dan Scott Mantz'ın
deyimiyle; "Şimdiye kadarki en iyi Oyuncak Hikayesi! "

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

Tiglon / Walt Disney Studios Home Entertainment
Etiket Fiyatı : 21,99 TL (KDV Dahil)

ABD 2010

ABD 2010
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MÜZİK
YERLİ

SİLAHSIZ
KUVVETLER: MEDYA
MURAT ERDİN

Basım Tarihi : Ekim 2010
Türü : Araştırma Dizisi
Sayfa Sayısı : 230
Destek Yayınları
Etiket Fiyatı : 14 TL

GÜN NE GÜNÜ?
TAHSİN YÜCEL

Basım Tarihi : Ekim 2010
Türü : Deneme
Sayfa Sayısı : 256
Can Yayınları
Etiket Fiyatı : 17 TL

ZEKİ OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYOR MUSUN?
JOHN FARNDON

Basım Tarihi : Ekim 2010
Türü : Sosyoloji
Sayfa Sayısı : 224
NTV Yayınları
Etiket Fiyatı : 14 TL

STILETTO

CLAUDIA CARROLL
Basım Tarihi : Ekim 2010
Türü : Roman
Sayfa Sayısı : 392
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı : 19 TL

LÜSYEN

CAN DÜNDAR
Basım Tarihi : Ekim 2010
Türü : Roman
Sayfa Sayısı : 544
Can Yayınları
Etiket Fiyatı : 28,5 TL

ADASIZ DENİZ
FARUK DUMAN

Basım Tarihi : Ekim 2010
Türü : Deneme
Sayfa Sayısı : 145
Can Yayınları
Etiket Fiyatı : 10 TL
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YABANCI

1- Adımı Kalbine Yaz
Tarkan
2- Rengarenk
Sertab Erener
3- Sadem
Soner Sarıkabadayı
4- Pop 100
Çeşitli Sanatçılar
5- Bir Nev-i Alaturka
Nev
6- Kara Kedi
Serdar Ortaç
7- Milat
Yonca Lodi
8- 130 bpm
Ozan Doğulu
9- Biz Aşkımıza Bakalım
Ferhat Göçer
10- Kırık Kalpler Durağında
Candan Erçetin

1- Bad Romance
Lady Gaga
2- Meet Me Halfway
The Black Eyed Peas
3- Don't Stop Believing
Journey
4- Russian Roulette
Rihanna
5- You Know Me
Robbie Williams
6- Fight For This Love
Cheryl Cole
7- I Gotta Feeling
The Black Eyed Peas
8- Whatcha Say
Jason Derulo
9- Broken Heels
Alexandra Burke
10- Empire State Of Mind
Jay Z and Alicia Keys

OYUN
PES 2011 PS3
En köklü değişikliklere sahip PES karşımızda!
# PES 2011 serinin arcade tarzı oynanıştan
bir futbol simülasyonuna geçişi konusunda en
başarılı versiyonu.
# Seri'de ilk kez paslarda tamamen manuel, bu
oyunculara gerçekçi paslar atma imkanı sağlarken,
ustalaşmak için çabalamalarını da gerektirecek.
# Taktik varyasyonlar geliştirildi ve taktik ekranının kullanımı kolaylaştırıldı, sürükle bırak
yöntemi ile menüleri daha aktif ve hızlı kullanabileceksiniz.
# Oyunda çalım hareketleri geliştirildi, 1000'den fazla yeni animasyon eklendi.
# Oyunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginden sonra Libertadores Kupası haklarıda
satın alındı ve bu şekilde oyundaki takım sayısı da artırıldı.
# Serinin en önemli özelliklerinden olan Master Lig, ilk kez online bir versiyona kavuşuyor.
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Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Sıkıntılı günlerdesiniz. Acilen toplantı yapmanız gerekecek.
Uzun zamandır sürdürdüğünüz projenizin önüne engeller
çıkacak. Ama moralinizi bozmayın. Daha uygun bir zamanda
planınızı gerçekleştirme şansı doğacak. Sevdiğinizden uzaktasınız. Onu ihmal etmeyin. Sizden haber bekliyor. Telefonla da olsa gönlünü alabilirsiniz. Bir yakınınızın hastalık haberine üzülebilirsiniz. Size ihtiyacı olabilir.
Yardımınızı esirgemeyin. Sağlık konusunda sizin de ihtiyatlı davranmanız lazım.
Zira son günlerde sağlığınıza hiç dikkat etmiyorsunuz.

İkizler Burcu (21 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün sevdiğinize kapris yapmayın. Çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Çevrenizde inanamayacağınız bazı gelişmeler
olabilir. Bu yüzden herşeye hazırlıklı olmalısınız. Çevrenizde
tüm ilişkilerinizde aşama kaydedeceksiniz. Size çok güzel bir
haber verilecek. Bundan yararlanın. Önümüzdeki günlere ilişkin uzun vadeli
kararlar alma fırsatınız olacak. Kararlarınızı alırken aceleye getirmeyin, çevrenizdekilere danışın. Sonradan çok üzülürsünüz. Temkinli olmayı elden bırakmamakta fayda var.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Boğa Burcu (21 Nisan - 20 Mayıs)

Aşkta bu kadar aceleci davranmanız hata üstüne hata yapmanıza neden oluyor. Her dürtünün peşinden koşmak yapınızda var ama zaman zaman olayları iki kere düşünmelisiniz.
Uykuyu ihmal etmeniz sağlığınızda düşüşlere neden olabilir.
Düzensiz ve yetersiz uyku yaşam enerjinizi alıp götürüyor. Gelecek günlerde
karşınıza ilginç fırsatlar çıkacak. Güvendiğiniz birine danışarak bu fırsatları değerlendirin. Birlikte olduğunuz insan bazı hareketleriniz yüzünden kıskançlığa
kapılabilir. Ona daha çok zaman ayırın.

Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Sevdiğiniz insanın psikolojik sorunlarıyla ilgilenmelisiniz.
Bencilce tutumunuzdan bir an önce sıyrılın. İş hayatınızı aşk
hayatınızla karıştırmamaya özen gösterin. Bu aralar yeni dostlar edinebilirsiniz. Karşınızdaki insanı iyice tanımadan özel
hayatınıza ortak etmeyin. Düşündüğünüz bazı yatırımlardan karlı çıkabilirsiniz.
Yeter ki neyi ne zaman yapacağınıza karar verin. Sevdiklerinizi küçük armağanlarla mutlu etmeye çalışın. Sağlık konusunda daha dikkatli olun ve baş ağrılarınız için bir doktora danışın.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Yeni bir günde çok büyük gelişmeler beklemeyin. Elde edeceğiniz kazançlar yüzünüzü güldürse bile çok büyük gelişmeler
beklemeyin. Hatta zor günler geçirebilirsiniz. İlerlemek ve
atılım yapmak için uygun bir zaman değil. Şu sıralar yakın
çevrenizle ilgili ilişkileriniz ağırlık kazanacak ve sosyal hayatınız bir hayli hareketlenecek. Bundan yararlanın. Kalıcı dostluklar kurmanın zamanı. İleride bu
dostlukların meyvelerini toplayabilirsiniz. Açık ve içten olun. Her zaman siz kazanırsınız. Sağlığınızda şu sıralar problem yok.

Espirili ve neşeli bir gündesiniz. Bunu iyi değerlendirin.
Dostlarınızı arayın ve onları eğlence yerlerine davet edin. İş
hayatınızda çok enerjik ve aktifsiniz. Bu sayede isteklerinizi
gerçekleştirebilme imkanı bulacaksınız. Parasal yönden de
durumunuz gayet iyi. Tabi ki bu imkanınızı iyi yatırımlarla değerlendirebilirseniz. Duygusal bağlamda işler de pek o kadar kötü sayılmaz. Birazcık çabayla sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Bu günlerde havalara dikkat etmelisiniz.
Zira, çok çabuk şifayı kapabilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül - 23 Ekim)

Akrep Burcu (24 Ekim - 22 Kasım)

Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun
zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma
fırsatını yakalayacaksınız. Bu şansı iyi değerlendirmelisiniz.
Bugünlerde yaşamınıza birisi girebilir. Yalnız bu insan da sizin
gibi otoriter ve bağımsızlığına düşkün. Anlaşmanız size bağlı. Para ve iş konusunda şanslı bir zaman. Geleceğe dönük iyi bir yatırım yapabilirsiniz. Sağlık konusunda biraz ihtiyatlı davranmanız lazım. Zira son zamanlarda sağlığınıza hiç
dikkat etmiyorsunuz.

Yay Burcu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bir dostunuza yardımınız olacak. Bu da sizi mutlu edecek.
Uzun süredir kafanızı kurcalayan bir konuyu sonuca ulaştıracaksınız. Maddi açıdan oldukça rahat bir döneme gireceksiniz. Yalnız daha evvelden yapmış olduğunuz harcamalarınız
biraz yük getirebilir. Sevdiğinizle herşey yolunda. Birbirinize daha çok zaman
ayırmaya başlayacaksınız. Bu da ilişkiniz açısından olumlu bir gelişme olacak.
İşinizin en verimli dönemindesiniz. Uykunuza dikkat ederseniz kendinizi daha
sağlıklı hissedebilirsiniz.

Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çok duygusal davranıyorsunuz. Halbuki çabuk ve mantıklı kararlar vermelisiniz. Bu durum iş hayatınızda zorluklarla
karşılaşmanıza yol açıyor. Biraz kendinize güvenle altından
kalkamayacağınız iş yok. Ulaşmak istediğiniz hedefe ancak
böyle ulaşabilirsiniz. İşlerinizi zorlaştırmayın. Sevdiğinizden alacağınız sevindirici bir haberle rahatlayacaksınız. Ve işlerinize dört elle sarılacaksınız. Yeni biri
ile tanışacaksınız. Sakın kendinizi kaptırmayın. Zira sevdiğinizi incitebilirsiniz.
Ayaklarınıza dikkat edin. Fazla yormayın.

110

KONYA VİZYON • ARALIK/OCAK

Hayatta herşey her zaman kolay olmuyor maalesef. Fakat siz
azimli kişiliğiniz sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi her zaman başarabilirsiniz. Bu yönünüz sevdiğiniz insanı
da çok etkiliyor. Bu sayede onu kendinize daha fazla bağlıyorsunuz. Eğer sevdiğiniz biri yoksa etraftaki insanların da dikkatini çekeceksiniz. Biriyle tanışabilirsiniz. Sakın aceleci davranmayın. Olayları birazcık oluruna bırakın. Bu yoğun tempoda sağlığınız sizin için çok önemli. Sağlığınızı
korumaya devam edin.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 20 Ocak)

Duygularınız coşacak. Toplum yaşamınızda ve aşkta başarılı
olacaksınız. Seviyor ve seviliyorsanız bütün kuruntu ve kuşkulardan sıyrılarak büyük bir mutluluğa erişeceksiniz. Cinsellik
konusunda dikkatli olmalısınız. Onun isteklerini düşünmelisiniz. Para durumunuz iyi. İki ayrı yerden gelir sağlayacaksınız. Bir dostla iş
birliği olabilir. Veya dostlarınızla birlikte bir grup çalışmasına katılabilirsiniz.
Kuruntularınızı bir tarafa bırakın. Bu sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Gereksiz yere
üzüyor ve üzülüyorsunuz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

İş hayatınızda yeni bir atılım yapmanızın en uygun zamanı.
Bunu güvendiğiniz bir dostunuzun sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu da size bol paranın kapılarını açabilir. Yalnız anlaşmalarınızı mutlaka kağıt üzerinde gerçekleştirin. Yoksa zararını siz görürsünüz. Ayrıca aşkta da anlaşmaya gitmelisiniz. Israr ve inat hiç de iyi
sonuçlar doğurmayacaktır. Onun için tatlı sözler söylemelisiniz. Sevdiğinizi hoş
tutmalısınız. Son zamanlarda yemekleri biraz fazla kaçırdınız. Kilonuza dikkat
etmelisiniz. Rejime başlamak için uygun bir zaman.
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Resmi Kurumlar
Valilik
Meram Kaymakamlığı
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı
Subay Orduevi
Askerlik Dairesi Başkanlığı
İl Jandarma Komutanlığı

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322
351
322
235

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87
74
45
90

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

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76
45
21
10

221
237
221
353
236
322
351
221
351
321
353
322
350

31
64
32
30
07
27
18
61
34
70
40
74
61

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

00
00
00
50
90
60
32
00
25
19
21
30
58

255
221
342
353
350
351
239
351
351
352
351
351
351

00
52
14
47
64
30
04
89
32
80
32
32
89

60
52
44
17
64
00
80
58
07
22
04
07
58

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

Data Arıza
Radyo Tv Arıza
Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

110
112
117
119
121
122

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

124
125
133
135
153
154

155
156
163
175
178
181

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

184
185
186
187
188
189

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

235
323
235
263
251
351
223
241

45
67
42
11
52
16
60
50

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

00
09
05
42
80
50
00
00

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

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

Kargo
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

Çiçekçiler
İncimiz Çiçekçilik
Buket Çiçekçilik
Kiraz Çiçekçilik
Ünsal Çiçekçilik
Noya Çiçekçilik
Şato Lale Çiçekçilik
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238
237
352
351
234
321

37
32
51
22
05
74

34
36
51
00
56
49

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

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

53
06
07
41
00
00
03
42

Fotoğraf Stüdyoları
246
238
444
444
352
345
236
345
238
235

55
33
00
00
15
10
79
34
10
56

70
03
33
40
16
86
33
38
48
42

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

223
257
236
321
444
353
353
235

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

02
36
20
01
01
00
18
00
01

45
80
00
42
91
80
61
40
60

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

41
37
04
02
37
74
44
69

00
77
05
46
37
74
44
00

322
323
235
237
241
352
323
352
323
325
320
247
350
244

22
80
40
58
37
76
33
85
12
27
33
30
72
92

03
73
16
53
07
23
00
47
22
57
34
23
98
60

261
324
323
235
324
244
325

18
34
67
25
19
90
15

18
10
86
20
00
93
06

Restaurantlar

352
235
235
238
235
350
320
233
353
235

13
32
79
45
61
96
73
16
53
25

78
49
57
62
51
70
35
45
28
19

324
325
325
325
321
324
324
323
324

76
06
17
26
47
60
01
03
44

76
01
48
26
66
50
06
02
01

Kreşler
265
322
351
265
265
265
265
265
265

351
350
353
444
221
249
221
353

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01
94
94
60
02
41
20
73
84
68
72
00
34

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

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

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

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

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

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

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

322
235
350
237
238
235
350

11
42
40
86
86
81
58

11
15
50
20
48
88
11

Merkez Firmalar
Cin Cin Elektronik
Vatan Rent a Car
Sistem Dershanesi
Naturel tasarım
PAŞA Home Store
Semra Sigorta
Kamışçıoğlu Arçelik

Kafeler
Kaldırım Cafe
Nirvana Kafe
Black Garden

352 53 51
341 24 58
241 61 16

Büsan Org. San.
Mek Attariye
Mutlu Gravür Atariye
Hilalsan Makine
Büyük Enes metal
Rotsan Otomotiv
Delibay Petrol Ürünleri
Demirci teknik Hırdavat
Atemas Teknik Hırdavat
Akdeniz Cam Alüminyum

345
345
345
248
345
345
345
342
236

09
39
16
83
17
36
10
23
61

20
17
16
00
27
00
56
73
66

351
237
233
265
237

01
57
34
10
36

51
01
32
92
11

44
40
47
21
21
50
18
37
99
34
13

44
43
47
11
57
80
08
67
92
51
32

Kuaför Salonları
İnter Kuaför Yasin
Barış Bayan Kuaför
Salon İsmail Can
Zaza Kuaför
Ceren Saç Tasarım

Güzellik Merkezleri
Aktiva Güzellik
Derma Lazer
Uğur Güzellik Salonu
Maya Clup
Elif Güzellik
Hera Lazer
Soft Lazer
Dr. Rabia Güzellik
Neva Güzellik
Suderm Güzellik
Medislim

350
353
350
238
353
350
350
350
322
322
350
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