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

Kendi isteğimizle üstelik para ödeyerek,  beton yapılar arasına hapsolduğumuz şu gün-
lerde 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 yer-
de 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 ha-
mamı, saunası, şelalesi, yapay gölü, fıskiyeleri, araç otoparkı ve bolca yeşil alan bulundu-
ran 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 mo-
dern 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 girdi-
ğinizde 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 baş-
layan 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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güvenlik housekeeping

fitness center doktor hizmeti ambulans hizmetiKonya 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. 

İster yatırım yapın, ister yaşayın, ama  Studio Palace’da mutlaka yerinizi alın.
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KONYAVİZYON dergisi bundan böyle her ay sizlerle birlikte olacak. Aslında ko-
lay iş değil her ay dergi çıkarmak ama biz zoru seviyoruz;KONYA’MIZA yakışanı 
yapmak istiyoruz. KONYAVİZYON dergisi Konya’nın vizyonu değişiyor sloga-
nıyla gerçekten ilklere imza atmaya devam ediyor. 
Bu sayımızda buradan sizlere bir sorum olacak. TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ-
NE GİRMELİ Mİ? bu soruya herkes cevap verebilir. Bizde bunu mart sayımız-
da yayınlayalım. Katılım koşulu çok basit. Adınız soyadınız yaşınız ve mesleğiniz 
bunları yazarak vizyonanket@hotmail.com adresine göndermeniz yeterli. Ce-
vabınızın evet veya hayır şeklinde vermeniz yeterli. İsim, soyadı, yaş ve meslek 
bunlardan biri eksik olduğu takdirde yayınlanmayacağını şimdiden söylemem-
de fayda var sanıyorum. Gündeme dair sorular her ay sizlerle beraber olacak. 
Konya’mızın ülke sorunlarında hangi noktada olduğu konusunda gerçekten güzel 
bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Bende Türkiye’nin Avrupa birliğine girme 
konusundaki düşüncelerimi mart sayımızda sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda 
uzman görüşlerine de yer vereceğiz. Avrupa birliğine girmelimiyiz?
 
Şubat ayı nedense beni hep çocukluğuma götürüyor. Neden çok sevdiğim ko-
nusunda etkili olan sanırım şubat tatili ve çocukluğumuzda bol miktarda bulu-
nan kar olmalı. Evde yanan sobamızın üzerinde hep duran bir güğüm olurdu, 
çay sobada kaynatılır ve demlenirdi. Sabahları kahvaltıda her zaman sıcak ek-
mek olurdu köyden gelen tereyağı üzerine sürülür çok güzel ve keyifli geçerdi 
kahvaltılar. Birde dışarıda kar varsa evden sokağa kaçardık abimle birlikte, hiç 
ses çıkarmadan açmaya çalışırdık kapıyı, bazen kapı gıcırtı yapardı beraber aynı 
anda öksürürdük. Bazen kolaçanlık gerekirdi, küçük olmanın gereğini ben ya-
pardım. Kapıyı açmak yetmezdi aynı zamanda örtmek gerekirdi, büyük bir ti-
tizlikle örterdik kapıyı. Ayakkabılarımızı giymezdik, ayakkabılarımız ellerimiz-
de 4 kat inerdik, sokak kapısında giyerdik ayakkabılarımızı. Annem arkamızdan 
seslenirdi ama biz köşeyi çoktan dönüp bugün Dolapoğlu lisesinin olduğu yerde 
puştalarda (girintili çıkıntılı alan) kartopu savaşı yapardık. Ellerimiz uyuşurdu 
soğuktan, ayakkabılarımız pantolonumuz sırılsıklam olurdu. Eve gittiğimizde 
alacağımız cezayı hiç düşünmezdik. Her gittiğimizde cezamız hazır olurdu ama 
hiç neden böyle yaptık demedik çünkü çocuktuk… 
Hangimiz demiyor ki keşke çocuk olsam diye, hepimizin anılarında çocukluk 
özlemi büyük bir yer kaplıyor diye düşünüyorum.

Sevgiyle, ailenizle, sağlıcakla kalın.

Ahmet ÇAKIR
ahmet@medyafgroup.org
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360 DERECE ŞEB-İ ARUS
Hz. Mevlana'nın 737. Vuslat Yıldönümü Ulus-
lararası Anma Törenleri, 360 derecelik bakış 
açısıyla fotoğraflanarak sanal tur yapıldı.
Konya'da fotoğraf sanatçısı Harun Şahin tarafın-
dan yapılan 360 derecelik sanal tur sayesinde Şeb-i 
Arus törenleri görülebiliyor. www.inkonya.com 
sitesini ziyaret edenler ana sayfada yer alan Şeb-i 
Arus linkini tıklayarak töreni 360 derecelik bakış 
açısı ile çekilmiş fotoğraflarını görebiliyor. Siteyi zi-
yaret edenler aynı zamanda Konya'daki müzelerini, 
tarihi yerlerini, oteller, restoranlar, kafeler ve alışve-
riş merkezleri gibi birçok önemli noktayı internet 
üzerinden 360 derere panoramik olarak izliyor. 
Harun Şahin, Vuslat Yıldönümü törenlerine katı-
lamayan Mevlana dostları ve Konya'nın tanıtımına 
hazırladığı panoramik sanal tur ile hizmet verdiği 
için mutlu olduğunu söyledi.

2011 YILI AVRUPA'DA KONYA KRİTERLERİ YILI OLACAK
Avrupalı Türk Demokratlar Der-
neği tarafından Hz. Mevlana'nın 
7 öğüdünü içeren ve Konya Kri-
terleri diye adlandırılan kriter-
lerin Avrupa'ya yayılması için 
çalışmalarda bulunulacak. 
Konuyla ilgili Hollandalı yazar 
Abdulwahid Van Bommel ve Hol-
landa Türk Yazarları Kulübü Baş-
kanı Sadık Yemni ile birlikte basın 
toplantısı düzenleyen dernek baş-
kanı Veyiz Güngör, Hz. Mevlana ve Mesnevi'nin tanıtımı için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Mesnevi'nin Hollandaca tercümesini dernek olarak tamamladıklarını ve Büyükşehir Belediyesi'ne teslim 
ettiklerini belirten Güngör, "2007 Yılı UNESCO tarafından Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan edilmişti. O 
yıl derneğimizle birlikte Hollanda'da bulunan 16 sivil toplum kuruluşuyla birlikte Hz. Mevlana'yı an-
latan 33 ayrı etkinlik düzenledik. Bu etkinlikler sırasında Mesnevi'nin neden Hollandaca tercümesini 
yapmıyoruz dedik ve Hollandalı Mevlana aşığı yazar dostumuz Aldulwahid Van Bommel'e bu teklifi 
götürdük. Kendisi de kabul etti ve geceli gündüzlü çalışarak Mesnevi'yi Hollandacaya çevirdi. 2011 yılı 
içinde Avrupa'nın birçok kentinde Mesnevi'nin tanıtımı amaçlı programlar düzenleyeceğiz" dedi.

BAŞKAN ALTAY'DAN EMEKLİLERE ZİYARET
Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Emekliler Konağı'nı ziyaret 
ederek emeklilerle sohbet etti.
Özalan Mahallesi'nde bulunan ko-
nakta emekli vatandaşlarla bir araya 
gelen Başkan Altay, Selçuklu'da yaşa-
yan her bireyin ihtiyacına cevap vere-
bilecek hizmetler yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, "Belediyecilik hizmetlerinde hemşehrilerimizin 
ihtiyacı olan birçok alanda proje üreterek bu projeleri hayata geçiriyoruz. Emekliler Konağı da bunlardan 
biridir. Özalan Emekli Konağımız fonksiyonellik ve yapı kalitesi olarak örnek oldu. Bu tür sosyal alan-
ların sayısını artırmaya gayret edeceğiz. Kısa zamanda yaparak hizmete açtığımız bu sosyal tesisin dolu 
olduğunu görmek yatırımın ne kadar gerekli ve yerinde olduğunu gösteriyor. Şahit olduğumuz bu durum 
bizi oldukça memnun etti" dedi. Emeklilerin bir araya geleceği mekanlar oluşturduğu için Başkan Altay'a 
teşekkür eden konak sakinleri ise bu tür hizmetlerin devam etmesini istediklerini dile getirdiler.

TÜYAP'TAN 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ
TÜYAP Konya Fuar-
cılık A.Ş Genel Müdü-
rü İlhan Ersözlü, TÜ-
YAP Konya'nın 2010 
yılı faaliyetlerini ve 
2011 fuar takvimini 
değerlendirdi.
Dedeman Otel'de bazı 
oda temsilcileriyle bir-
likte basın toplantısı 
düzenleyen Ersözlü, 2010 yılının TÜYAP Konya ve Konya için verimli bir yıl 
olduğunu belirterek, "Bu yıl birçok değişik sektörle alakalı 11 farklı fuara ev 
sahipliği yaptık. Bu fuarlara 35 ülkeden bin 500'den fazla firma ve temsilcisi 
katılırken, bu fuarları 22 ülke ve 56 farklı ilden 250 bin kişi ziyaret etti. 8 yıldır 
düzenlediğimiz bu fuarlar sadece bize değil Konya'daki yüzden fazla sektörün 
canlanmasını ve gelir elde etmesini de sağladı. 2003 yılından bugüne yaptığımız 
fuarlar içinde özellikle Tarım Fuarı Türkiye'de bir marka haline geldi. 2011 yılı 
fuar takvimimiz de Tarım Fuarı'yla başlayacak" dedi. 2011 yılında 13 fuara ev 
sahipliği yapacaklarını da dile getiren Ersözlü, "Hem katılımcı, hem de ziyaretçi 
itibariyle yüzde 25'lik büyüme hedefi ile yola çıktığımız 2011 yılında da yurt içi 
ve yurt dışından gelecek binlerce katılımcı ve yüz binlerce ziyaretçiye Konya'da 
TÜYAP çatısı altında ev sahipliği yapacağız. Daha önce sadece sanayi, tarım, 
yan sanayi ve kültür turizmiyle anılan Konya'yı düzenlediğimiz fuarlarla bir 
fuar kenti haline getirmekle ayrıca mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

KONYA’NIN EN PRESTİJLİ KONUT PROJESİ
Seha Yapı tarafından, 
Konya’nın yeni çekim mer-
kezi Selçuklu’da hayata ge-
çirilen ve bölgenin en pres-
tijli konut projelerinden 
biri olan Kule Konaklar’ın 
satışları tüm hızıyla de-
vam ediyor. 
Henüz proje aşamasındayken, Seha Yapı güvencesiyle üçte ikisi satılan Kule 
Konaklar’da 4+1, 3+1 ve 2+1 dairelere cazip ödeme seçenekleriyle sahip olmak çok 
kolay. Kule Konaklar projesi ile ilgili olarak Seha Yapı Genel Müdürü Hüdaverdi 
Dursun şunları söyledi: “Kule Konaklar Konya’nın şehirleşme sürecine en büyük 
katkıyı sağlayacak projeler arasında ilk sırada geliyor. Mimari ve tasarımdan 
güvenliğe, konfor ve ulaşımdan sosyal yaşama kadar herşeyin düşünüldüğü, tüm 
çalışmaların Seha Yapı titizliğiyle yürütüldüğü Kule Konaklar projemiz diğer 
projelerimizde olduğu gibi henüz proje aşamasındayken büyük ilgi gördü. Bu 
bize gerçekten mutluluk ve gurur yaşatıyor. Görüyoruz ki yine doğru bir işe imza 
attık ve en önemlisi Seha Yapı olarak müşterilerimizin akıllarındaki güvenilir 
şirket algısına yakışan işler ortaya çıkardık.” İleri teknoloji imkanlarının kullanıl-
dığı Kule Konaklar, depreme dayanıklı olarak ve tam otomatik yangın söndürme 
teçhizatıyla donatıldı. Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin yerleştirildiği 
Kule Konaklar yüksek güvenlik sistemleri uygulanarak projelendirildi. Site girişi, 
otopark ve çocuk oyun bahçesinin 7 gün 24 saat gözetimini sağlayan özel güvenlik 
hizmeti ve kamera sistemiyle ev sahipleri güvenli bir hayatın keyfini yaşayacak. 
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BAŞBAKAN, KONYA'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Bosna Hersek Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplu 
açılış törenine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bü-
lent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Konya 
Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, protokol mensupları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Başbakan Erdoğan, "Konya'da Hz. Mevlana'yı bir kez daha anıyoruz. Ankara - Konya hızlı tren 
hattı ile birbirine bağlanıyor. Artık rayların döşenmesi bitti, test sürüşleri yaklaşık 3 ayımızı ala-
cak. Test sürüşleri bittikten sonra artık Ankara-Konya 1 saat 15 dakika. İsterseniz ondan sonra 
Ankara'dan da yine hızlı trenle İstanbul'a devam edeceksiniz. İtalya'daki Roma-Napoli hattı 11 
yılda tamamlandı biz 4,5 yılda hat işlemlerini tamamladık ve hızlı treni test aşamasına getirdik. Eskişehir-İstanbul etabı da devam ediyor. Onu da en geç 
2012 gibi inşallah bitireceğiz. Proje dizayn ve tüm yapım işlemleri yabancılar tarafından değil bizim kendi ekibimiz tarafından yapıldı. Her zaman söylüyo-
ruz ya biz Ferhat'ız siz de Şirin. Ferhat, Şirin'e ulaşıyor. Bu mesele aşık olma meselesi, dert meselesi, bu aşkla biz de dağları delip geçiyoruz." diye konuştu.

REKTÖRLER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'Nİ İNCELEDİ
Geçtiğimiz aylarda kurulması 
resmileşen 7 devlet üniversitesi 
ile Türk-Alman Üniversitesi rek-
törü Konya'da bir araya geldi.
Konya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker'in davetlisi 
olarak Konya'ya gelen İzmir Ka-
tip Çelebi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Galip Akhan, Erzurum 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Ankara Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hamit Okur, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya 
Şanal, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen ve Kayseri Abdul-
lah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı, Selçuk Üniversitesi'nde 
incelemelerde bulundu. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan 
tarafından bilgilendirilen rektörler ilk olarak Selçuk Üniversitesi kampüsü hakkın-
da Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız tarafından oluşturulan teknik heyetten bilgiler aldı. 
Selçuk Üniversitesi'nin fiziki konumu hakkında rektörlere bilgi veren Rektör Prof. 
Dr. Süleyman Okudan, "Sizlere öncelikle üstlendiğiniz bu zor görevde başarılar 
diliyorum. Hepiniz seçilmiş insanlarsınız ve bu görevi başarı ile yerine getirece-
ğinizden hiç şüphem yok. Selçuk Üniversitesi olarak gerek üniversitenizin fiziki 
yapılanması gerekse bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda hazırlayacağınız tüm 
altyapı çalışmalarına destek vermeye hazırız" dedi.

CEZAEVİNDEKİ MAHKUMLAR EĞİTİLECEK
Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile 
Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı arasında imzalanan pro-
tokolle Konya E Tipi Kapalı 
Cezaevindeki hükümlü ve 
tutuklular sosyal ve kültürel 
alanlarda eğitilerek psikolo-
jik destek sağlanacak. 
Selçuk Üniversitesi öğretim 
üyeleri tarafından hazırlanan 

"Tutuklu ve Hükümlülerin Eğitimine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi"nin 
tanıtım ve protokol imzası rektörlük binası senato salonunda Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ve Konya Cumhuriyet Başsavcısı Hü-
seyin Canan arasında imzalandı. Prof. Dr. Okudan, cezaevinde kalan bir hü-
kümlüden aldığı mektup sonrası projenin startının verildiğini anlatarak, "Bir 
insan bile olsa topluma kazandırabilirsek ne mutlu bize. Cezaevlerinde boşa 
geçen zamanı bu eğitimlerle değerlendireceğiz. Mümkün olduğunca bizler 
destek vererek oradaki insanları topluma kazandırabilirsek bu mutluluğu 
hep beraber paylaşacağız. Bu proje sosyal bir projedir" diye konuştu. Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Canan da, kurumlar arası koordine sağlanarak 
hazırlanan projeyi başarıyla uygulayacaklarını kaydetti.

ŞEB-İ ARUS'A KATILIM ARTTI
Konya Valisi Aydın Nezih Do-
ğan, 7-17 Aralık tarihleri ara-
sında yapılan Hz. Mevlana'nın 
737. Vuslat Yıldönümü Ulus-
lararası Anma Törenleri'ne 
(Şeb-i Arus) geçen yıla oranla 
bu yıl katılımın daha fazla ol-
duğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Bilir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan 
ile törenlerin düzenlenmesine katkı sağlayan kuruluşların temsilcilerinin 
katıldığı basın toplantısında konuşan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 16 
sema ayininin yanı sıra bir çok etkinliğin de yer aldığı Şeb-i Arus törenleri-
ni değerlendirdi. Vali Doğan, geçen yıla göre daha başarılı bir organizasyon 
gerçekleştirildiğini belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda temsil kabiliyeti 
daha yüksek bir programla bizi izleyenlerin karşısına çıktığımızı söyleme-
miz mümkün. En temel farklılık Genelkurmay Başkanlığı Mehter Bölüğü 
ile sevgi yürüyüşünü başlattık. Böyle bir tercih kullanmamızın ne kadar 
faydalı olduğunu yürüyüşe katılan arkadaşlarımız gördü. 16 sema ayini 
yapıldı ve yaklaşık 45 bin kişi sema ayinlerini izledi. 5 bin kişi de konser, 
panel, tiyatro gibi etkinliklere katıldı" dedi.

DÜNYA PARAMEDİKLER GÜNÜ KUTLANDI
22 Aralık Dünya Paramedikler 
(Ambulans ve Acil Bakım Tekni-
keri) Günü Başkent Üniversitesi 
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu'nda düzenlenen tö-
renle kutlandı.
Törene okul müdürü Prof. Dr. Abdu-
rahman Kutlu, okul müdür yardımcı-
sı Dr. Gülden Eröktem, hastane genel 
koordinatör yardımcısı Op. Dr. Ah-
met Tolu, başhekim Op.Dr. Sait Ka-
ragül, Konya Acil Sağlık Hizmetleri 
Şube Müdürü Dr. Galip Şef, Konya Acil Sağlık Hizmetleri Başhekim Yardımcı-
sı Dr. Yavuz Üçkuyu, bölüm öğrencileri, öğretim görevlileri ve sağlık personeli 
katıldı. Konya Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Galip Şef, Konya'da 
Acil Sağlık Hizmetleri'nin 11 A tipi ve 20 B tipi olmak üzere toplam 31 ekip 
ile yürütülmekte olduğunu ifade ederek, "Bu hizmetlerin içinde paramedik-
ler önemli bir görev ve misyon üstlenmektedir. Ülke genelindeki paramedik 
açığını sizler kapatacaksınız. Pratisyen hekimlerin aile hekimliğine geçmesi 
nedeniyle 112 birimlerinde paramediklere ihtiyaç daha da artacaktır" şek-
linde konuştu.Konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu, Parame-
dik Günü kutlamalarına yaptığı katkı nedeniyle İl Acil Sağlık Hizmetleri Şube 
Müdürü Dr. Galip Şef 'e plaket verdi.
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BERA ALANYA 
BÖLGENİN KONGRE 
MERKEZİ OLACAK
Türkiye'de turizm hacmi önemli bir bü-
yüme içinde. Dünya Turizm Örgütü'nün 
verilerine göre, Türkiye dünyada ilk 10 
ülke içinde sıralanıyor ve 1 trilyon do-
larlık pazardan, ortalama 20 milyar do-
lar pay alıyor. Artık yalnızca yaz turizmi 
değil, kış turizmde önemli. Burada da 
vazgeçilemeyecek bir potansiyel oluştu. 
Kalite'nin de yükseldiğini belirten Bera 

Oteller Grubu Satış Pazarlama Müdürü Kazım ÖZTOKLU, Dünya kongre pazarında ül-
kemizin adını duyuran ve ICCA istatistiklerinde yer alan 2 şehrimiz İstanbul ve Antalya var 
olan kongre turizmi potansiyelinden maksimum seviyede yararlanma çabası içerisindeler.
Düzenlenen organizasyon sayısı ve kongre koltuk kapasitesi liderliklerinin yanı sıra daha 
kapsamlı, düzenli kongrelere ev sahipliği yaparak, kongrezist memnuniyetini üst seviyelere 
çıkararak hem ülkemizin imajına olumlu katkıda bulunmaya hem de ülkemizde kongre tu-
rizmi potansiyeli olan diğer illere örnek olma çabasındalar.
Tabii ki bu da doğrudan iyi tanıtım, iyi hizmet ve nitelikli turist sayısındaki artışla alakalı. 
Sadece kişi sayısı değil, kişi sayısı ile birlikte karlılık oranının da artması sektörün ne derece 
iyi olduğunun bir göstergesidir.
Bizlerde Bera Alanya olarak 2 Haziran 2007 tarihinden buyana 4 mevsim 365 gün misafirle-
rimize aralıksız hizmet vermekteyiz gerek konsept gerek ise felsefe olarak çıktığımız bu yolda 
tatil keyfini misafirlerimize sadece yaz sezonu ile sınırlı tutmayıp, misafirlerimize kış sezo-
nunda da tatil yapabilme imkanları sunduk.
Özellikle düşük geçeceği düşünülen kış sezonlarında eğitim toplantıları,seminerler, organi-
zasyonlar ve kongrelerde 2007 yılından bu yana imza atmaktayız. Türkiye'nin her şehrinden 
kış sezonunda kongre, toplantı talepleri aldıklarını belirten Bera Oteller Grubu Satış Pazarla-
ma Müdürü Kazım ÖZTOKLU Bera Alanya’da turizmin 4 mevsim olduğunun altını çizdi.
Dolby Digital Surround Ses Sistemi, 
Kablosuz Ağ Bağlantısı, Kurumsal 
İnternet Bağlantısı, Yaka Mikrofonu, 
Kablosuz Mikrofon, Masa Mikrofonu, 
Ses Kayıt Sistemi, Işık Sistemi, Dvd 
Oynatıcı, Vcd Oynatıcı, Video, Sahne, 
Kürsü, Müzik Yayını, Bilgisayar Projek-
törü, Görüntü Kaydı, Projektör Perde-
si, Barkovizyon, Tepegöz, Flipchart, Tv, 
Faks, Lazer  İşaretleyici... 
Alize Balo ve Toplantı Salonu: 1000 
Kişi • Karayel Toplantı Salonu: 120 
Kişi • Poyraz Toplantı Salonu: 90 Kişi • 
Lodos Toplantı Salonu: 70 Kişi • Bera 
VIP Toplantı Salonu: 15 Kişi - Kong-
re, Toplantı ve Seminerleriniz için Beş 
Yıldızlı Hizmet  Sizi Bekliyor...

ALTIOKLAR'IN YENİ FİLMİ ŞEMS-İ TEBRİZİ VE MEVLANA
Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın Şems-i Teb-
rizi ile Hz. Mevlana'yı anlatan "Diyar-ı Aşk: 
Esans" adlı filmi için start verildi. 
Dedeman Otel'de filmle ilgili düzenlenen basın 
toplantısına, "Diyar-ı Aşk: Esans" filminin proje 
yönetmeni ve senaristi Mustafa Altıoklar, yapımcı 
Nalan Soygüder Erdoğan, proje danışmanları Prof. 
Dr. Ahmet Alkan, Mevlana Araştırma Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler ve "Diyar-ı 
Aşk" kitabının yazarı gazeteci-yazar Melahat Kıyak Ürkmez katıldı. Toplantıda, 2011 yılının Temmuz 
ayında çekimlerine başlanacak filmin bütçesinin 100 milyon dolar olduğu ve 13. yüzyıl Konya'sının 
kurulduğu kaydedildi. Yeni bir proje içerisine girdiklerini belirten Mustafa Altıoklar, "Çok önemli bir 
proje bu. Diyar-ı Aşk: Esans; Hz. Mevlana ve Şems'in karşılaşmasıyla beraber ortaya çıkan önem-
li bir felsefenin ve Mevlana öğretisinin temellerinin atılmasının filmini çekeceğiz. Sadece sinema 
sanatı adına değil, insanlık adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

GÖRME ENGELLİLERİN HAVUZ 
TEPKİSİ SÜRÜYOR
Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, Hükümet 
Meydanı'na yaptırılan ve geçici olarak üzeri kapatılan süs 
havuzunun üzerinin sürekli kapalı tutulmasını istiyor.
Kapatılan havuz üzerinde bir basın açıklaması yapan şube baş-
kanı Veli Özağan, dernek olarak kuruldukları günden itibaren 
engellilerin her türlü hakkını sonuna kadar savunduklarını be-
lirterek, "Bu havuz buraya yaptırıldığında, gerek engelliler ge-
rekse engelsiz vatandaşlar için sıkıntı doğuracağını söylemiştik. 
Çevresinde hiçbir uyarı işareti veya bariyer olmayan bu havuz, 
her vatandaş için risk oluşturuyor. İki gün önce havuzun kış 
mevsimi nedeniyle üzerinin kapatıldığını öğrendik. Ancak bu 
uygulama yazında devam eder mi bilmiyoruz. Biz, bu havuzun 
üzerinin ya hep kapalı tutulmasını ya da insanların içine düş-
mesini önleyecek şekilde dizayn edilmesini istiyoruz" dedi

KİPA POŞET KULLANIMINI AZALTMAYI 
HEDEFLİYOR
KİPA plastik  poşet kullanımını 2011’de yüzde 30 oranın-
da azaltmayı hedefliyor;
Gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerde plastik poşet kullanımını bir 
yıl içinde yüzde 17 oranında azaltan Kipa, 5 farklı desen ve ebatta 
hazırladığı çevreci çantalarıyla, bu oranı yüzde 30’a çıkarmayı he-
defliyor. 50 kuruş - 3.5 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan 
çantalar tekrar kullanılabildiği için plastik poşetlere göre çevreye 
daha az zarar veriyor. Kipa’nın sadece 50 kuruşa satılan inovasyon 
niteliğindeki “Ömür Boyu Çantaları” kullanılmaz hale geldiğin-
de ücretsiz olarak yenilenecek.Müşterilerine en kaliteli ürünleri 
en ekonomik fiyatla sunmakla yetinmeyen Kipa, çevreci ürün ve 
uygulamalarıyla da sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor. Kipa 
müşterileri, bir yandan çevreye karşı duyarlı olurken, diğer yan-
dan da renkli ve fonksiyonel bir aksesuara sahip olacaklar. Kipa, 
çeşitli indirim kampanyalarıyla, dayanıklı çanta kullanımını cazip 
hale getirmeyi de planlıyor. Plastik poşet kullanmayan müşterile-
re kasada anında indirim uygulanacak. Aralık ayı sonuna kadar, 2 
çevreci çanta alana 3. ürün bedava olacak. Ocak ayı ve sonrasında 
yeni kampanyalar gerçekleştirilecek.
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HİLTON HHONORS’IN “HER YERDE  HER 
HAFTASONU İNDİRİM” KAMPANYASI BAŞLIYOR
MCLEAN, Va. 5 Ocak 2010- Hilton Worldwide’ın portföyündeki 
otellerin sadakat programı Hilton HHonours, “Her Yerde Her Haf-
tasonu  İndirim” kampanyasını duyurdu.  
Kampanya kapsamında 6 Aralık 2010 ile 31 Ocak 2011 tarihleri arasında 
rezervasyon yapacak konuklar 2011 yılı boyunca istedikleri bir hafta sonu 
tatilinde kahvaltı dahil %50’ye varan indirim hakkını kazanacaklar. Kam-
panya, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hil-
ton Hotels & Resorts, Doubletree, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden 
Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton ya da Home2 Suites 
by Hilton markalarını kapsıyor. Hilton HHonors’ın “Her Yerde Her Hafta 
sonu İndirim” kampanyasına katılmak için, HHonors.com/indirim adre-
sini ziyaret etmek ve Hilton Worldwide portföyünde yer alan kampanya 
kapsamındaki otellerden birinde rezervasyon yaptırmak yeterli. Kampan-
ya, oda bulunurluğu durumuna göre, 17 Aralık 2010 ile 31 Aralık 2011 ta-
rihleri arasında yapılacak tüm hafta sonu rezervasyonları için geçerli olacak. 
Mevcut HHonors üyeleri ise sadakatlerinin ödülü olarak hafta sonu konak-
lamalarının gerçekleşmesi halinde 2 kat puan kazanacaklar. Konu hakkın-
da bilgi veren Hilton Worldwide Global Müşteri Pazarlamadan Sorumlu 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Diskin, şunları söyledi: “Hilton HHonors, 
üyelerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Hafta sonu kampanyamız ko-
nuklarımıza, aileleri ve dostlarıyla birlikte seyahat etme, yepyeni yerlerin 
tadını çıkarma ve gelecek yıl boyunca hafta sonu tatillerini daha uygun 
fiyatlarla gerçekleştirme olanağı tanıyacak.” 

ÇEVRE SAĞLIĞINA BOMBUS’TAN DESTEK
Firmamızın ilaçlama ala-
nındaki faaliyetlerini 3 ana 
başlık altında toplayabiliriz.
1) Kapalı alanlarda sağlığımı-
zı tehdit eden haşere - kemir-
gen zararlıları mücadelesi 
2) Dış yeşil alanlarda tehdit 
unsuru olan meyve - sebze ve 
süs bitkileri zararlı ve hasta-
lıkları mücadelesi
3) Genellikle un fabrikalarının, 
diğer gıda işletmelerinin ve ih-
racaatcı firmaların karşılaştıkla-
rı depo-ambar ile konteynerlere yönelik depolanmış ürün zararlıları mücadelesi
Her üç ana ilaçlama da; farklı metod ve farklı kuruluş izin belgeleri ile faaliyeti esas 
kılan konulardır. Bu alanlarda yapılacak mücadeleler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. 
Tarım Bakanlığı tarafından, belirli eğitimleri alıktan sonra verilen ruhsat ve izin 
belgeleri olan firmalarca uygulanabilecektir. Pest Kontrol-Fumigasyon ve Bitki 
Koruma alanlarının tamamında Konya'da ruhsat sahibi ve tek uygulayıcı  firma 
olma özelliklerini koruduklarını söyleyen işletme sahibi Ziraat Mühendisi Ömer 
Faruk Ünaldı, hizmet verdikleri yerlerde uygulamanın tamamen konusunda uz-
man Mühendis ve tekniker ekibin sorumluluğunda yapıldığını, bunun da başarı 
grafiklerinin yükselmesinde büyük paya sahip olduğunu söyledi.

100 BİN MAKRO MÜŞTERİSİNE AŞURE…  
İnsanlığın en eski lezzetlerinden 
biri olan aşure, her yıl muharrem 
ayının 10. günü mutfaklarımızda 
ve Makro Market’te pişiyor. 
Toplumsal ilişkilerin tatlı ve anlamlı 
bir yansıması olan bu lezzet, gelenek-
sel olarak büyük bir coşkuyla, Makro 
Market’te yaşatılmaya devam ediyor. 
Her yıl Muharrem ayının 10. günü kut-

lanan, bereketin ve feyzin coşkulandığı Aşure günü, Makro Market’in hizmet verdi-
ği 9 ilde, tüm Makro Market mağazalarında, birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı. 
Aşure ayının bereketinin paylaşmaktan geldiğine inanan Makro Market, Aşure ge-
leneğini müşterileriyle birlikte yaşamak ve bu geleneği yaşatmak için 16–19 Aralık 
tarihleri arasında Ankara, Antalya, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, 
Mersin ve Samsun illerinde bulunan 55 mağazada toplam 100 bin kişiye aşure 
dağıttı. Günümüz koşullarının getirdiği hızlı yaşam standartları içerisinde yitirme-
ye başladığımız bu önemli geleneğimiz, örf ve adetlerimizi, manevi bağlarımızı ve 
toplumsal ilişkilerimizi yeniden yaşatabilmek ve geleceğe taşımak adına her türlü 
faaliyette ve etkinlikte bulunan Makro Market’te büyük bir coşkuyla kutlandı.

SEMERKAN GROUP BÜNYESİNDEKİ D’S DAMAT 
MAĞAZALARINDA KAMPANYALAR DEVAM EDİYOR
Semerkan Group Bünyesin-
deki D’S Damat Mağazala-
rında Kampanya yağmuru 
devam ediyor. 
Genel Koordinatör Ferit ÖZMEN 
“Kışı D’S Damat Şıklığında geçi-
rin” sloganı ile Konyalıları kaliteli, 
şık ve zarif giyindirmekte kararlı 
olan Semerkan Groub’un yeni 
başlayan tüm ürünlerde %50 ve 
500 TL ve üzeri alışverişlerde de 
%50+10 (*) indirim başlattı. Bun-
dan sonrada farklı kampanyalarla 
da Konyalı müşterilerini giydirme-
ye devam edeceklerini belirtti. 

SELVA’NIN ÖDÜL HAFTASI 
Selva Gıda 2011 yılına ödüllerle başladı.
Selva Gıda, geçtiğimiz hafta Konya Ticaret Odası ve MÜSİAD’dan aldığı başarı 
ödülleri ile yeniden gururlandı. Türkiye’nin makarna ihracat lideri olan Selva Gıda; 
Konya’nın ikinci büyük ihracatçısı oldu. Selva 2011 yılının ilk ödülünü; ihracat 
şampiyonlarının ödüllendirildiği, Konya Ticaret Odası tarafından  düzenlenen 
törende aldı. İhracat ödülü; Devlet Bakını Zafer Çağlayan tarafından Selva Gıda 
Genel Müdürü Mehmet Karakuş’a verildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Selva Gıda Genel Müdürü Karakuş şunları söyledi; “Bu ödüller sayesinde 2011 
yılına büyük bir heyecanla başladık, ayrıca bu tür ödüller büyüyerek devam 
eden başarımızın kanıtıdır. Söz konusu Türkiye ve Türkiye Ekonomisi olduğu 
için hedeflerimiz daima yüksek olacaktır. Ayrıca ihracatta yakaladığımız bu 
başarıyı sürdüreceğiz” dedi. Artan ihracat taleplerini karşılayabilmek için yeni ya-
tırımlar yapan Selva Gıda, üretim kapasitesini %75 oranında artırmayı hedefliyor. 
İkinci ödül ise;  Türkiye’deki büyüme hızına ve Ekonomiye önemli katkılarından 
dolayı MÜSİAD’dan geldi. 
İstanbul Sanayi Odası’nın 
2009 yılında seçtiği ilk 1000 
büyük sanayi kuruluşu içe-
risine giren ve adından söz 
ettiren Selva Gıda, MÜSİ-
AD Genel Başkanı Ömer 
Cihad Vardan tarafından 
ziyaret edilerek, başarıların-
dan dolayı ödüllendirildi. 
Ödülü Selva Gıda Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Ali Korkmaz aldı. 



27

 KISA HABERLER « www.konyavizyon.org 

ADESE’DEN ŞENLİK TADINDA AÇILIŞ
Türkiye’nin önde gelen perakende gruplarından Adese, yatırımlarına 
yeni yıl ile birlikte hızlı bir başlangıç yaptı. 
Konya, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Mersin, Aksaray ve Karaman ol-
mak üzere sekiz şehirde 131 mağaza ve şubesiyle hizmet veren Adese yeni 
yıl ile birlikte mağaza yatırımlarına başladı. Adese hizmet zincirinin son hal-
kası olan Karapınar Adese, palyaço, aşuk maşuk, maskotlar, illüzyonist ve 
ateşbazdan oluşan bir gösteri ekibinin de katılımıyla bölge halkının yoğun 
ilgisi altında hizmete açıldı. 600 metrekare satış alanında, 18 personeliyle 
hizmet verecek Karapınar Adese mağazasının açılış kurdelesini  Adese Ge-
nel Müdürü Mustafa Özeskiciler, İttifak Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Fahri Akay, İttifak Holding Genel Müdürü Ali Körpe, Karapınar Kaymaka-
mı Osman Beyazyıldız, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Mugayıtoğlu, 
Karapınar İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yaldız, Karapınar İlçe Müftüsü 
Hüseyin Gün birlikte kestiler. Açılış konuşmasında, 2011 yılında büyü-
meye odaklandıklarını vurgulayan Adese AVM Genel Müdürü Mustafa 
Özeskiciler “Yabancı yatırımcıların paylarını her gün biraz daha arttığı 
perakende sektöründe, Anadolu’dan doğan ulusal bir değer olarak yükse-
lişimize devam ediyoruz. 2011 yılında da Konya’da ve Türkiye genelinde 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir kârlılık ve büyüme politikasına sahip olaca-
ğız. Yeni zincir mağazalar satın almak veya mağaza açmak suretiyle hiz-
met ağımızı büyük şehirlerde de yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

REKLAMCILARI ANLAYACAK 
MİLLETVEKİLİ ARANIYOR
Hastanede çalışan herkes doktor mu? 
Hastanede çalışan herkes tabiî ki doktor 
değil. Ama reklam sektöründe çalışan 
herkes reklamcı. İstanbul’da değil ama 
Anadolu’da reklamcılık tanımı ve işleyişi 
değiştirilmeli. Bu değişimi meclise taşıya-
cak milletin vekili aranıyor.
İletişimin jenerik ismi reklam olunca, herkes 
reklamcı oluyor. İnternet sitesine fotoğraf 
koymuş reklamcıyım diyor, tabela demirle-
rini görmüş reklamcıyım diyor. Hastanede 
röntgencinin, laborantın, hemşirenin, sağlık 
memurunun, teknisyenin ve iki ilaç ismi bilenin ben de doktorum demesinden 
farklı bir durum değil. Konya Reklamcılar Derneği olarak diyoruz ki; Bu sade-
ce reklam işiyle uğraşanların işi olmamalı. Bu siyasi partilerin, firmaların, sivil 
toplum örgütlerinin, üniversitelerin, işadamlarının, öğrencilerin, Kobi’lerin ve 
reklam derneklerinin öncelikli konusu olmalı diyoruz. Reklam mesleğinin yol 
geçen hanına dönüşmemesi için bariyerlerle korunması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Her seçiş bir vazgeçişse iletişim alanını düzenlememekle geleceğimizden 
vazgeçeceğimizi anlamalıyız. Reklamcıları anlayacak siyasi partiler aranıyor, rek-
lamcıları anlayacak milletvekilleri aranıyor. Aslında sadece reklam ajansı açmak 
değil halkla ilişkiler ajansı açmak da bu bağlamda ele alınmalıdır. Bu kurulacak 
iletişim alt yapısının ileride daha sağlıklı iletişim kurmamızı sağlayacağını vekille-
rimiz anlamalılar, onlara anlatılmalı. Gelecekte Türkiye’de İletişim Bakanlığının 
kurulması gerektiğini de belki birçok milletvekilimiz anlamayabilir. Ama o da 
olacak, gelecekte İletişim Bakanlığı kurulacak.

RECEP KONUK'A ZİRAAT 
MÜHENDİSLERİNDEN ÖDÜL
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası ta-
rafından Pankobirlik, Konya Pancar Ekici-
leri Kooperatifi, Anadolu Birlik Holding ve 
Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Recep Konuk'a “Yılın Özel Ödülü” verildi.
Tarım Haftası nedeniyle Ankara Çankaya 
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde dü-
zenlenen törende ödülü Ziraat Mühendisleri 
Odası Genel Başkanı Dr. Turhan Tuncer'in 
elinden alan Pankobirlik Genel Başkanı Dr. 
Recep Konuk, “Yaşattığınız heyecan, verdi-
ğiniz cesaret ve tarım sektörünün geleceğine yatırım yaparken, motivasyonumuzu 
ve şevkimizi arttıracak iltifatınız için şahsım ve kurumum adına hepinize teşek-
kür ediyorum” dedi. Pankobirlik'in, pancar üreticilerinin kurduğu 31 kooperatifin 
merkez birliği olduğunu ve 1 milyon 672 bin üreticiyi temsil ettiğini vurgulayan 
Konuk, ödülün gerçek sahibinin üreticiler ve çiftçiler olduğunu belirterek, “Bura-
da ödüllendirdiğiniz Türk çiftçisinin girişimcilik ruhudur. Türk çiftçisinin yatı-
rımlarıdır. Türk çiftçisinin oluşturduğu istihdamlardır. O nedenle bu özel ödülün 
gerçek sahiplerinin eli nasırlı Türk çiftçisi olduğunu belirterek, onlar adına başta 
Oda yönetiminiz olmak üzere, ödül kuruluna teşekkür ve takdirde gösterdikleri 
cömertlik ve iltifat nedeniyle şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

HAYVANLARA SOĞUKTAN KALORİFERLİ KORUMA
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava 
Konya'da da etkisini gösteriyor. Özellik-
le geceleri hava sıcaklığının sıfır dereceye 
kadar düştüğü kentte, Karatay Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlar 
iklim ve hava ile uyumlu ısıtma sistemle-
riyle soğuktan korunurken, ağaçlarda ba-
rınan kuşlardan az sayıda ölenler oluyor. 
Aslandan Bengal kaplanına, pitondan cey-
lana kadar 83 türde 520 hayvanın barın-

dığı hayvanat bahçesi, kalorifer ve iklim ve hava ile uyumlu ısıtma sistemleriyle 
ısıtılıyor. Hayvanat bahçesinde daha önceden kış hazırlıklarının yapıldığını belir-
ten Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Ali 
Can, "Hayvanlarımızın bazıları kaloriferle, bazıları da elektrikli ısıtıcılarla so-
ğuktan korunuyor. Hayvanların beslenmesinde de tabii kış şartları gereği biraz 
daha değişik beslenmeye gidiyoruz. Şu anda hayvanat bahçemizde ısıtmayla 
ilgili herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

MİMAR VE MÜHENDİSLER TRAFİK 
SORUNUNU KONUŞTU
Mimar ve Mühendisler Grubu Der-
neği Konya İl Temsilciliği tarafın-
dan düzenlenen toplantıda trafik 
sorununun çözümü konuşuldu.
"Bizbize Konuşmalar" adlı programa 
katılan Selçuk Üniversitesi Mühendis-
lik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü Ulaştırma Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, sürücü ve araç sayısı her geçen gün artan ülke-
mizde trafik kazalarını önlemek için yapılan çalışmaların diğer ülkelerle eş zamanlı yürü-
tülmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çelik, “Ülkemizde her yıl trafiğe bir 
milyon araç katılıyor. Motorlu araç sayısı 2004 yılından itibaren bir artışa geçti. Şu 
anda ülkemizde 15 milyon araç bulunuyor. Bu artışın devam etmesi halinde ülkemiz-
deki araç sayısı 15 yıl sonra 30 milyon olacak. Şehir içi ve şehir dışı ulaşım planları bu 
sayı dikkate alınarak yapılması gerekir. Sürücülerin şehir içinde ve şehir dışında kural-
lara uymasının sağlanması için kullanılan akıllı hız kontrol sistemleri dünyada yeni 
bir uygulama. Yapılan araştırmalar MOBESE ve kırmızı ışık kamerası olarak bilinen 
kontrol sistemlerinin yol güvenliğine pozitif etkisi olduğunu gösteriyor” dedi.
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FARABİ “ENGELSİZ HASTANE” 
SEÇİLDİ
Türkiye Sakatlar Derneği Başkanlığı Konya Şu-
besi; “Sosyal Farkındalık Projesi” kapsamında 
şehrimizdeki özel hastanelerin engelli hasta ve 
yakınlarına yönelik çalışmalarını, kurmuş olduğu 
gözetleme ekibiyle 3.5 ay değerlendirmiş ve Fara-
bi Hastanesini kriterlerine en uygun hastane ola-
rak belirledi. Gözetleme ekibi tarafından her gün 
gözlem yoluyla 3.5 aylık yapılan değerlendirme 
sonucunda otopark, giriş kayıtları, iletişim, hasta 
odaları gibi engellilere sağlanan kolaylıklardan 
bir dizi kriter incelenerek en uygun sağlık merke-
zi olarak Farabi Hastanesi uygun görüldü.

KARATAY'DA KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2010 
yılında da 2.2 milyon TL bedelinde kamulaştırma 
harcaması gerçekleştirerek Karatay'ın çehresini de-
ğiştirmeye devam ediyor.
Karatay'da gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmaları hak-
kında açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; kamulaştırma çalışmalarının Karatay için öne-
mine değinirken, çalışmaların yürütülmesi aşamasında 
çok titiz davranıldığının altını çizdi. 2011 yılında da kamulaştırmaya hız kesmeden devam edeceklerini ifade 
eden Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 2010 yılında Celal Sokak'ta kentsel dönüşüm alanı, Ka-
raciğan Mahallesi'nde yapımına başlanılan Kapalı Yüzme Havuzu, Keçeciler ekmek fabrikası yanı otopark 
alanı, Belediye hizmet binası yanı kamulaştırma alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, Doğanlar Caddesi yol 
genişletme çalışmaları, Çelebi Evleri kamulaştırma işlemi, Yediler ve Keykubat mahalleleri, Kırbaşı Caddesi, 
yol genişletme çalışmaları için kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını ifade etti. 

AYAKKABI SEKTÖRÜ KONYA'DA MASAYA YATIRILDI
Konya Ayakkabı Endüstrisinin "Kümelenme" metoduyla geliştiril-
mesini hedefleyen "Avrupa Birliği Yenilik Transferi Projesi"nin açılış 
toplantısı Selçuk Üniversitesi Teknokent Binası'nda gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi'nin yanı sıra Padova Üniversitesi, Tsunami Araştır-
ma Şirketi, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Konya Sanayi Odası, 
Konya Ayakkabıcılar Odası'nın iştirakiyle düzenlenen projenin açılış 
toplantısında konuşan Proje Koordinatörü SÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Öğüt, ayakkabıcılık sektöründe 
kümeleşmenin önemine değindi. Ayakkabı sektöründeki gelişmelerde 
firmalar arası işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Öğüt, 
"Küreselleşebilmek için firmaların öncelikle kümelenmeleri gerekiyor. 
Küreselleşmenin hızına ayak uyduramayan ülke, toplum ve şirketler 

bisiklet pedalını çeviremeyen insanlara benzer. Bisiklete bindiğinizde bisikletin pedalını çeviremezseniz dü-
şersiniz ve yarışı kaybedersiniz. Bu yarış da tıpkı buna benziyor. Konya ayakkabı sektöründe firmalar arası 
işbirliği kültürü geliştirilmeli, kümelenme modeli oluşturularak küçük ölçekli firmalar birleşerek büyümeli ve 
markalaşma yaratılmalı" dedi. Çağın gereğine uygun olarak Türkiye'nin de yükselen ekonomiler sırasında ye-
rini alması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Öğüt, "Başarılı performans grafiği sayesinde yükselen ekonomiler 
arasında ele alınan Türkiye'nin, küresel kriz karşısında rüştünü ispatlayan güçlü ekonomisini ileri taşımak 
için kümelenme konusunu bir memleket meselesi olarak ele alması gerekiyor" şeklinde konuştu.

BAZ İSTASYONU TEPKİSİ
Konya’nın Beyşehir ilçesi’nde mahalle 
ortasına baz istasyonu kurulmasını is-
temeyen vatandaşlar, basın açıklaması 
yaparak imza kampanyası başlattı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir mahalle-
ye kurulmak istenen baz istasyonu mahal-
le halkının tepkisine yol açtı. Bahçelievler 
Mahallesine yeni bir baz istasyonu kurul-
masına karşı olduklarını belirten mahalle 
sakinleri Şarkikaraağac Caddesi üzerinde 
bir araya gelip toplanırken başlatılan imza kampanyası kapsamında toplanan imza sayısının 400’ü aştığı 
belirtildi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ali Erol, mahalle sınırları içerisinde 2 baz istasyonu kurulu ol-
duğunu ifade ederek, “Mahallemizde başka baz istasyonu kurulacak yer yok mu? Mahalle sakinleri-
miz artık mahallemize yeni bir baz istasyonu kurulmasını istemiyor. Burada bir vatandaşın tarlasını 
kiralamışlar ve baz istasyonu buraya kurulacakmış. Mahalle ortasına baz istasyonunun kurulmasını 
sağlığa zararlı olduğu gerekçesi ile istemiyoruz. Bu konuda Beyşehir Belediyesi’nden yardım istiyo-
ruz. Başka yer göstersinler, istasyon mahalle dışında başka bir yere kurulsun” dedi. Mahalle sakinleri 
ise, alkışlar eşliğinde yaptıkları açıklamada, baz istasyonlarının sağlıklarını tehdit ettiğini ileri sürerken, 
gerekirse canlarını ortaya koyarak kurulmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirdiler. Bu arada, bazı 
belediye meclis üyeleri ile birlikte Beyşehir Belediyesi Başkan Vekili Sami Güler mahalle sakinleriyle gö-
rüşürken, “Biz belediye olarak yer konusunda alternatif bir yer göstermeye hazırız. İlgili GSM firması 
dışında siz vatandaşlarımızla ve elektrik dağıtım şirketinin yetkilileri ile görüşme yaptık. Eğer baz 
istasyonunun başka bir yerde kurulması teklifimize onay verirlerse bu sorun çözüme kavuşur. Ama 
kabul etmezlerse, yasal olarak bu konuda belediye’nin bir yaptırımı söz konusu olamaz” diye konuştu. 
Başkan Vekili Güler, düzenlenen imza kampanyasına ise imza atarak destek verdi.

KARATAY KENT KONSEYİ 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Konya'nın merkez Karatay İlçesi Kent Konseyi 
Başkanı Ali Ergun, genel kurul toplantıların-
da aldıkları kararların ilçenin gelişimine katkı 
sağladığını söyledi.
Karatay Kent Konseyi Başkanı Ali Ergun, Karatay 
Belediyesi hizmet binasında düzenlediği basın top-
lantısında 2010 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Ka-
ratay Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Okcu 
ile Karatay Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet 
Büyükkapancı'nın da katıldığı toplantıda konuşan Ali 
Ergun, 2008 yılında tüzükleri hazırlanarak oluşturulan 
alt meclisler sayesinde yaptıkları önerilerin Karatay Be-
lediyesi Meclisine sunulduğunu belirtti. Ergun, yılda 2 
kez yoğun katılımla yapılan genel kurul toplantılarında 
konsey üyelerinin Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ile birebir görüşme fırsatı bulduğunu dile 
getirerek, "Dönüşüm kutularının artırılması, okullar 
arası spor müsabakaları düzenlenmesi, emekli ko-
naklarının kadınlara da hitap edecek şekilde yapıl-
ması, sempozyum, eğitim seminerleri gibi etkinlikler 
organize edilmesi için verdiğimiz teklifler belediye 
meclisine sunularak kabul edildi. Aslım çöplüğünün 
kaldırılması ve başıboş köpeklerin toplatılması yö-
nünde de tavsiyelerimiz oldu" dedi.
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Yeni inşa edilen Hilton Garden Inn Konya, tarihi kentin merke-
zinde, Türkiye’nin en önemli kültürel hazinelerinden Mevlana 
Merkezi’nin hemen yanı başında konumlanmıştır. Hilton Garden 
Inn Konya 210 misafir odası ve 18 süitin yanı sıra, güncel tasarımlı 
bir lobi, 24 saat açık business centre, otelin her köşesinde ücretsiz 
Wi-Fi internet erişimi, Print Spots, Garden Sleep Sistemi gibi hiz-
metler sunuyor; ayrıca Konya Havaalanı’na sadece 20 dakika me-
safede olması sayesinde hem iş hem tatil amaçlı geziler için ideal. 
Bunun yanı sıra otelde 475 misafiri ağırlayabilecek büyük bir balo 
salonu ve 220 kişiyi alabilecek ayrı toplantı salonları bulunuyor.

Hilton Garden Inn Konya’da dünya ve Türk mutfağından seçenek-
ler sunan ve içinde lobi barı olan Sumac Grill restoran bulunuyor. 
Misafirler kişiye özel kahvaltıların tadını çıkarmanın yanı sıra, 24 
saat açık olan Pavillion Pantry’den sağlıklı atıştırmalıklar, tatlılar ve 
taze meyve suları alabilecek. Ayrıca otelde Otelde fitness aletleri 
bulunacak, ayrıca isteyen müşteriler Hilton Garden Inn Stay Fit Kit 
sayesinde odasında spor yapabilecek. 

Misafirler otelde Hilton HHonors puanları kazanabilecek ve progra-
mın dünya çapındaki 26 milyon üyesinin yararlandığı avantajlardan 
faydalanabilecek. Hilton Garden Inn Konya Genel Müdürü Serhan 
Dora, “Yeni Hilton Garden Inn Konya’da misafirlerimizi ağırlamaya 
başlamayı dört gözle bekliyoruz’’ diye konuştu. Misafirlerimiz dün-
yaca ünlü Hilton Garden Inn markasının bütün ayrıcalıklarının yanı 
sıra Türk misafirperverliğinin en iyi örneğini de yaşayacak.

Fotoğraf: Mehmet ŞAHİN
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AÇI
Bir yılı daha geride bıraktık, her yeni yıla umutla bü-
yük beklentilerle giriyoruz; peki geride neler bırak-
tık? Neleri başardık? Başarılı olmak için nelerin te-
mellerini attık? 2010’a geniş açı köşemizde Konya’ da 
yapılan yeniliklere, firmaların başarıları ve girişimle-
rine yer verdik. 2010 yılındaki başarıları kutlar, 2011 
yılında da bu başarılarının devamını dileriz.  

2010’A 

GENİŞ 
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2010'DA PETEK PASTANESİNDEN BİR YENİLİK DAHA
Macaron
Petek Pastanesi Konya'mızı yeni tatlarla tanıştıran, değişik lezzetleri keşfeden, 
sektöründe öncü bir müessese. 2010 yılının başlarında üretimine başladığı Ma-
caron Petek Pastanesi  işletme sahibi Ali Yücel Bey’in de değimi ile "Acıbadem'in 
Avrupa görmüşü".
Makaron: bizim kültürümüz içerisinde yer alan Acıbadem kurabiyesinin biraz 
daha homojen hale getirilmiş hamuru ve krema ile desteklenmiş bir üründür. Çok 
ince çekilmiş kaliteli beyaz badem tozundan imal edilen renklendirilerek görsel 
olarak da albenisi yüksek oldukça lezzetli bir Fransız tatlısı. Yazın çok fazla tercih 
edilmemesi sebebi ile kışın üretilen bir ürün olan macaron oldukça iddialı bir tat.

BARANOK A.Ş 2010 YILINDA DA 
YATIRIMLARINA DEVAM ETTİ
1970'den bugüne sektöründe izcilik görevini üst-
lenen firma, BARANOK markasıyla gelecekteki 
yatırımlarına ara vermeden devam etmektedir. 
Hedefi Türkiye ve Uluslararası Pazarda önemli 
bir yer sahibi olmaktır.

BARANOK 2010 yılı başı itibariyle yılda 135.050.000 adet yumurta 450.000 adet yarka 22.000 ton yem üretimi ve soğuk hava pa-
ketleme üniteleri ve 40.000.000 adet yumurta ihracatıyla Dünya’daki Yumurta Severlere hizmet vermektedir. BARANOK 2010 yılı 
içerisinde yumurta kapasitesini %20 arttırarak 162.060.000 adet yumurtaya ve ihracatını %10 arttırarak 44.000.000 adet yumur-
taya çıkarmıştır. Ayrıca soğuk hava ve paketleme ünitelerini tam faaliyete geçirerek, ithal etmiş olduğu tam otomatik ve insan eli 
değmeden gerçekleşen yumurta toplama ünitesini tam kapasiteyle kullanarak 2010 yılı itibariyle perakende sektöründe 40 noktaya 
“günlük taze yumurta” çalışmasıyla eksiksiz hizmet vermeyi başarmıştır. 
BARANOK 2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarıyla profesyonel depoculuk ve hizmet sektöründe de bir ilke imza atarak 
tüketiciye yüksek kalite ve uygun fiyat politikasıyla yerel sektörün lideri olmuştur. 
BARANOK yatırımlarıyla kırsal kesimde bulunan insanlara istihdam sağlamaktadır. Türk damak tadına uygun olan doğal yumurta 
ile 2010 yılında ulusal pazarda pay sahibi olmuş ve müşteri memnuniyetine dayalı yapmış olduğu çalışmalarıyla son teknolojiyi 
kullanarak atılımlarını 2011 yılında da devam ettirmeyi planlamaktadır. 2010 yılı içerisinde yapmış olduğu ürün farklılaştırması 
olarak ürettiği doğal yumurta yanı sıra selenyum, dha ve omega 3-6 içeren yumurta üretimiyle göze çarpmıştır. 2010 yılı içerisinde 
firmanın TSE tarafından almış olduğu TSE ISO 9001 Kalite yönetim sistem belgelendirmesi ve TSE ISO 22000 Gıda güvenliği 
belgelendirme sistemiyle tam uyum içerisinde çalışarak belgeleri hak ederek almıştır.

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AÇILDI
Adını insani evrensel değerlerin önde gelen temsilcisi olan Hz. 
Mevlana'dan alan Mevlana Üniversitesi kampüsü açıldı. Afyon yo-
lunda tramvay hattı üzerindeki kampüs 100.000 m2 arazi üzerinde 
yaklaşık 30.000 m2 kapalı alana sahiptir. Kampüs içinde spor ve gezi 
alanları, kongre merkezi, laboratuarları, teknolojik derslikleri, resmi 
müsabakaların yapılabileceği spor salonu, 1250 m2 büyüklüğünde 
kütüphanesi, kafeterya alanları ve modern yurtları ile akademisyen ve 
öğrencilere eğitim, kültür ve spor aktiviteleri ve konaklama için gayet 
modern ve konforlu ortamlar sunmaktadır. Kuruluş kanununda Tıp, 
Eczacılık, Hukuk, İşletme, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinin bu-
lunduğu üniversitenin 2010-2011 eğitim yıllında Mühendislik ve Eğitim Fakültesinin bazı bölümleri ile kampüste eğitimine başla-
mıştır. Hz. Mevlana'nın “Gönül, gönül verilerek alınır” sözünün rehberliğinde, nitelikli akademik kadro ile gönülden eğitim hizmeti 
vermek ve diğer üniversitelerle birlikte ülkemizin eğitim alanındaki yükünü paylaşmayı hedeflemekte. Ulusal ve uluslararası arena-
da kendini ispatlamış, son derece donanımlı akademisyenlerin eğitim verdiği Mevlana Üniversitesi, dünyanın seçkin üniversiteleri 
ile yaptığı değişim anlaşmalarıyla öğrencilerine uluslararası bir vizyon kazandırmayı, çift diploma aldırmayı ve eğitim kalitesini 
pekiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimin başından itibaren sıkı bir üniversite-sanayi ve ticaret işbirliği ile öğrencilerin iş çevrelerini 
ve dünyanın köklü şirketlerini tanımalarını ve mezun olduklarında buralarda iş bulmalarına yardımcı olmayı planlamakta.
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MUDURNU PİLİÇ
Mudurnupiliç’in  Konya bölge bayii Nizam Gıda Konya ve ilçe-
lerine markanın dağıtımını gerçekleştirmektedir. Firma kurduğu 
dağıtım ağıyla ulusal ve yerel marketler zincirleriyle tüketicisine 
ulaşıyor. Mudurnupiliç Bölge Bayi Nizam Gıda çok sayıda per-
sonel ve dağıtım aracı ile marketlerin yanı sıra pek çok catering 
firmasına da Mudurnupiliç sağlamaktadır. Firma yetkilileri  yıl 
sonuna kadar belirledikleri hedefe ulaştıklarını ve 2011 yılında 
da çalışmalarına aynı hızda devam edeceklerini belirttiler. 
1955 yılında Söğütlüçeşme Kadıköy’de kurulan Pak Tavuk, 
2007 yılında Mudurnupiliç markasını bünyesine katmış ve 
2009 yılında da geri kalan tesisleri de alarak Mudurnupiliç mar-
kasına tekrar hayat vermiştir. Mudurnupiliç, Edirne’den Bolu’ya 
kadar yayılan bir alanda faaliyet göstermektedir. Trakya’da 
Kırklareli,Lüleburgaz ve Havsa’da toplam 6 damızlık çiftlik, İs-
tanbul Samandıra’da 1 adet kuluçkahane, Gebze Dilovasında 
1 adet kesimhane, Söğütlü Adapazarı Org. San. Bölgesinde 1 
adet Yem Fabrikası,Bolu Mudurnu’da 1adet Kesimhane, Yem 
Fabrikası,Kuluçkahane ve Silolar ile tam bir entegre tesistir.
Mudurnupiliç, üretimin her aşamasında sıkı hijyen kuralları uy-
gular ve belli kontrol noktaları oluşturarak, ciddi, disiplinli bir 
anlayış biçimi içinde sürekli olarak bu noktaları denetler. Mu-
durnupiliç, tüketiciye nihai ürünü tüm kontrolleri yapılmış bir 
biçimde ulaştırır. Kalite ve Gıda Güvenliği programı ISO 9001 
ve ISO 22000, Çevre Yönetimi Sistemi ISO 14001 ve TSE bel-
gelerine sahip olan işletme merkezimiz, 365 gün’ün 24 saati bo-
yunca dileyen herkesin  ziyaretine açıktır.
Kalite ve çevre politikamızdaki ilkeleri şöyle özetleyebiliriz:
• Kanatlı sektöründe maksimum müşteri memnuniyeti için fa-
aliyetlerimizin her safhasında güvenli, kaliteli, gıda güvenliği ve 
çevre boyutlarıyla ilgili mevzuatlara uygun, sağlıklı ve hijyenik 
şartlarda ekolojik dengeye zarar vermeden üretim yapmak.
• Yaşadığımız çevreye saygılı, biyogüvenliğe, yani temizlik ve hij-
yene çok dikkat ederek iyi bir biyogüvenlik politikası uygulamak.
Mudurnupiliç Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da her eve gir-
mekte iddialı.

SELVA GIDA’YA 
''2010 AB KALİTE ÖDÜLÜ''
Selva Gıda, Tüketici Akademisi tarafından çeşitli üni-
versitelerin görüşleri alınarak gerçekleştirilen araştırma 
sonuçlarına göre kalite ve inovasyon uygulamalarında 
AB normlarını uygulayarak örnek teşkil eden markala-
ra verilen "2010 AB Kalite Ödülü"ne layık görüldü.
Türkiye’nin iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasının önde 
gelen isimlerinin kalite anlayışını yükseltmek, yaygın-
laştırmak bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmak 
üzere bir araya geldiği zirvede Selva Gıda adına ödülü 
Dış Ticaret Müd. Yrd. Ali Küçükçolak aldı.  
Küçükçolak konuşmasında; "Türkiye’de ve dünyada ma-
karna ve makarnacılık adına birçok yenilik yapan Selva 
Gıda, makarnanın tarifini değiştirerek çok konuşuldu. Ay-
rıca, bir ilk olan "Şipşak makarna"yı üreterek ilklere imza 
atmaya devam etti. Markalı makarna ihracatı boyutunda 
Türkiye lideri olan Selva, uzak doğu ülkelerinin en büyüğü 
konumundaki Japonya’da önemli bir pazar payına yaklaştı. 
Bugün 65 ülkede Selva ürünleri satılıyor. Son dönemlerde 
AB’ye ihracatımızda ciddi bir artış var. Daha çok etnik pa-
zara ulaşıyoruz. Hedefimiz kotaların tamamen kaldırılma-
sıyla AB’de önemli bir marka haline gelmektir." dedi. 
Bu ödülün yanı sıra Selva Gıda, Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (ASD) tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 
"Ambalaj Ay Yıldızları 2010" Yarışması'nda Gıda kate-
gorisinde, Vakumlu İrmik Ambalajı ile Bronz Ambalaj 
ödülü kazandı. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tara-
fından akredite edilerek yetkinlik kazanan "Ambalaj 
Ay yıldızları" Yarışması, başarılı şirketlere uluslararası 
prestij sunuyor. 6 ayrı kategoride 48 projenin katıldığı 
yarışmada Selva Gıda; Genna MCG tasarımı olan Va-
kumlu İrmik Ambalajı ile rakiplerini geride bırakarak 
Bronz Ambalaj Ödülü almayı başardı.
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OVA SÜT
İstanbul Sanayi Odası’nın 
"Türkiye'nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu - 2009" 
konulu 27 Temmuz 2010 
tarihindeki resmî açıkla-
ması Akova Süt ve Gıda 
Mamulleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. ilk 500 ara-
sında yerini aldı. Ova süt 
Perakende Satış ve Bayi-
ler Müdürü Durmuş Ali Kandak bundan sonra ova 
sütün bayrağı daha yükseğe taşıyacağını ve daha çok 
çalışmaları gerektiğini söyledi. Ova süt yenilikleriyle 
ve müşteri memnuniyetiyle kaliteden ödün verme-
den geldikleri bu noktada daha fazla kalmayacakla-
rını emin adımlarla daha fazla istihdam sağlayarak 
büyüyeceklerini söyledi. OVA süt ISO 9000 Kalite 
ve ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleriyle; 
kalite ve gıda güvenliğinden taviz vermeden üretim 
yapan, uluslararası geçerliliği olan "HELAL" sertifi-
kası almasıyla üretim politikasının doğruluğunu bir 
kez daha kanıtlamıştır.

"GOLDA 2011'DE YENİLİKLERİNE KALDIĞI 
YERDEN DEVAM EDECEK…" 
Kâzım Karabekir'deki tesislerinde Makarna, Un, İrmik, Bisküvi ve 
Gofret Üretiminin yanında Bakliyat Paketleme de yapmaktadır. 
2010 yılı üretim kapasitelerinin doluluğuna dikkat çeken GOLDA 
yetkilileri, 2010 yılını %105 büyüme ile kapattıklarını, ayrıca ya-
pılan yeni yatırımlarla 2011 yılında da bu büyümenin devam ede-
ceğine söylediler. 2010 yılı içerisinde uyguladıkları bir yenilikten 
bahseden GOLDA Yöneticileri; bu uygulamanın sadece Öğrenci 
hedef kitlerine yönelik bir çalışma olduğunu, bu çalışma içinde pi-
lot bölge olarak Konya Selçuk Üniversitesi'ni seçtiklerini söylediler. 
Selçuk Üniversite Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kantinine 
GOLDA MAKARNA köşesi yaptıklarını; burada GOLDA Lezze-
tini farklı lezzetlerle bir arada  hedef kitlemize tattırmak, düşünce-
siyle hayata geçirdiklerini söyleyen GOLDA yetkilileri, olumlu dö-
nüş aldıklarını bu çalışmalarının 2011 yılı için başta Karamanoğlu 
Mehmet Bey Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede yer al-
maya devam edeceklerini söylediler.

2010'DA DEMİRKIRAN 3
Demirkıran Alışveriş Merkezleri ve Dinlenme Tesisleri Restau-
rant 3,  Ankara Yolu üzerinde hizmet vermeye başladı. Antalya 
ve Karaman yolunun ardından 3. Şubeyi Ankara yoluna açan  
Demirkıran Restaurant'ı  müşterilerine Tekirdağ köftesi ile id-
dialı bir menü sunuyor. Tesisin Halkla İlişkiler müdürü Sema 
Yıldırım, Restaurant,  Alışveriş Merkezi ve Özel Manavı ile De-
mirkıran 3 olarak müşterilere hizmet vermekten dolayı mutlu 
olduklarını dile getirdi. Tekirdağ'dan özel olarak getirtilen ustası 
ile Tekirdağ köftesini Konyalı hemşerilerinin beğenisine su-
nan restaurantta aynı zamanda 6 çeşit çorba ve ızgara çeşitleri 
de mevcut. Kış aylarında 235 kişilik salonu ile her türlü toplu 
yemek organizasyonuna ev sahipliği yapabileceklerini belirten 
Sema Hanım, 1500 kişi kapasiteli bahçesi ile de yaz aylarında 
hizmete hazır olduklarına değindi. Demirkıran Petrol ve Dinlen-
me Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Selami Candan'ın büyük 
bir hassasiyet gösterdiği kalite ve müşteri memnuniyetinden 
asla taviz vermeyeceklerini söyleyen Sema Yıldırım, Alışveriş 
Merkezinde 12 bin ürün çeşidine sahip olduklarını ve manav 
reyonuyla da oldukça iddialı olduklarını vurguladı.
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YÖNETİCİLİK ZOR İŞ
diyorsanız, çözüm bizde

Sizin yaşam 
alanlarınızı da 
bir profesyonel 
yönetsin.

1992 yılından bu yana 100'e yakın 
apartman, site ve iş hanının yöneti-
mini üstlendik. Bu binaların yöneti-
minde iş yapma biçimimizi belirle-
yen 3 temel unsur;

Bizi kat malikleri genel 
kurulunuza davet etmeniz 
halinde, sizleri yüz yüze 
bilgilendireceğiz.

Konya Referanslarımız;

✓ Şeffaflık
✓ Güvenilirlik
✓ Hukuka Uygunluk oldu.

BEYAZ ZAMBAK A-3 YONCAPARK SİTESİ IRMAK YEŞİLADA SİTESİ CAN SİTESİ ÖZDAVAS-2 SİTESİ YENİKENT VİLLALARI KİM SİTESİ

www.e-yonetici.com.tr | 444 06 07
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2010’DA ÇELİKKAYALAR
Kaliteli alışverişi yaygınlaştırma mis-
yonuyla her yıl kuvvetlenerek büyü-
yen firmamız 2010 yılında Hocacihan 
ve Toki bölgelerinde olmak üzere 2 
büyük mağaza açtı. Büyük bir hediye 
kampanyası düzenledik. Yaklaşık 250 
bin kişinin katıldığı bu kampanya ile 
müşterilerimize 30 TL’lik alışveriş 
karşılığında Otomobil, motosiklet 
ve çeşitli beyaz eşyanın içinde bulun-
duğu 600 hediyeye sahip olma şansı 
sunduk.Açık alanda türlü eğlence-
lerle renklendirilen Aşure şenliği dü-
zenledik. Personelimize daha verimli 
bir çalışma ortamı sunabilmek adına 
yeni bir idari bina inşa ettik. Havzan 
Şubemizin Hazırlıkları tamamlandı, 
Açılış için geri sayım başladı.

WALL TÜRKİYE 2010 YILINDA DA HIZ KESMEDİ
Wall AG, 1976 yılında Ettlingen'de 
Almanya'da kendi üretim tesisine sahip 
olan ilk şehir mobilyası ve açıkhava rek-
lamcılık şirketi olarak kuruldu. Şirket 
merkezi Berlin’de bulunmaktadır. Wall 
AG, bugün Almanya, Türkiye, Maca-
ristan ve Bulgaristan’da, İstanbul, Berlin 
ve Sofya dahil 50’den fazla metropolde 
ışıklandırılmış reklam alanları kirala-
maktadır. Wall AG, ürün geliştirme, 
üretim, servis ve pazarlamanın aynı çatı 
altından yürütülmesi konsepti ile çalışmaktadır. Ar-Ge departmanının, şehir mobil-
yası ve açık hava reklamcılığı alanında en iyiyi sunmak için sürekli olarak çalıştığını 
vurgulayan firma yetkilileri, ürünlerin her şehrin kendine has ihtiyaç ve özelliklerine 
uygun olarak üretildiğini dile getirdiler. 25 Kasım 2008 yılında Konya şehrinin şehir 
mobilyası ve açıkhava reklamcılığı ihalesini kazanan ve Konya Büyükşehir Belediye-
si ile sözleşme imzalayan Wall Türkiye, Ro- Ro Tanıtım iş birliğiyle, 2009 Ocak ayı 
itibariyle Konya’da açık havayı ilgilendiren neredeyse tüm reklam araçlarının kuru-
lum, bakım, onarım, temizlik ve pazarlama faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. 2010 
yılında ‘da Wall adına birçok yeniliği Konya’ da uygulayan firma yetkilileri, 2011 yı-
lında da Şehrimizi Wall hizmet kalitesi düzeyine çekmek için çalışmalarını sürdüre-
ceklerini belirttiler. Konya ihalesi ile belirlenen yaklaşık 2.100 adet reklam yüzünün 
tamamı şu anda kurulmuş ve satışa sunulmuş durumdadır. Wall ve yerel anlamda 
destek aldığı Ro- Ro tanıtım ile ulusal ve yerel reklam verenlere geniş bir ürün portfö-
yü sunmakta. Otobüs durağı, raketler, billboardlar, megalightlar ve megaboardların 
yanında 1 adet Led Ekran ile dijital reklam olanağı da sağlamakta.

2010 YILINDA HILTON GARDEN INN KONYA AÇILDI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleşen Hilton Gar-
den Inn Konya’nın kurdele kesme 
töreniyle Türkiye’deki ikinci Hil-
ton Garden Inn Oteli açılmış oldu. 
Kurdele kesme töreninde Hilton 
Worldwide Avrupa Operasyon-
lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Didier Martin, Kosifler Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Kosif ve Kosifler Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Süleyman Kosif 'de hazır bulundu. Açılış töreninde yaptığı ko-
nuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi : “Şeb-i Aruz 
törenlerinin yıldönümünde Hilton Garden Inn’in buradaki oteller zincirine 
katılmasından duyduğum memnuniyeti ifade ediyor hayırlı olsun diyorum. 
Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’ye gelen turist sayısı 13 milyon, turizm ge-
liri ise 8.5 milyar dolardı. Türkiye’ye gelen turist sayısında ve turizm gelirle-
rinde önemli artışlar oldu. Bu sene 28,5 milyon turist ve 22 milyar $ gelir bek-
liyoruz. Son yıllarda kongre turizmi de gelişti. İstanbul’da yatırım yapmak 
isteyen kişilere yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Konya’nın ise inanç turizmi 
çok güçlü. Ayrıca şehrin otobanı var, hızlı treni var, havaalanı var. Ben Hil-
ton Garden Inn’in Konya’da dolup taşacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu 
olsun.” Bu son açılış şirket için stratejik büyüme pazarı olan Türkiye’deki 
devam eden başarısının bir göstergesi. Türkiye’de açılması planlanan 16 
otelle birlikte 2013 yılına kadar Hilton Worldwide’ın Türkiye’deki otel 
portföyü iki katından fazlasına ulaşmış olacak. 

AKINSOFT
Akınsoft 2010'da Pro-
totip olarak ürettikleri 
Robotic’in çalışma-
larına devam ediyor. 
Robotlardan ilk kez 
1995’te bahseden ve 
20 yıl içinde seri üre-
time başlayacaklarını 
söyleyen Akınsoft 
2015’e 4 kala Robotic (insansı robot) üzerinde-
ki çalışmalarına süratle devam ediyor. 2010 yı-
lında birkaç prototip üreten Akınsoft insan kas 
yapısına karşılık olabilecek pnomatik, hidrolik 
güç aktarımı uygulamasına geçti. Görüntüyü 
işleme konusunda da görüntünün renk, şekil 
ve konumunu belirleyen yazılımlara yönelik ça-
lışmalar, sesin kaynağı ve sesin tanımlanmasına 
yönelik yazılımlarla birlikte yürütüyor. Bundan 
sonraki süreç; ses, güç ve mekanik  programdan 
oluşan proje ve prototipleri bir araya getirecek 
yapay zeka konumlayıcı ve yorumlayıcılarını 
yazıp, kullanılacak sistem ise reflekse karşılık 
gelen mikrokontrol, beyine karşılık gelen mik-
roişlemci, yapay sinir ağları, sensörler ve kablo-
lardan oluşturmayı planlıyor. 
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KENZEL YENİ MAĞAZASINA TAŞINIYOR
Yurtiçinde ve yurtdışında 
satış noktaları bulunan Ken-
zel Ofis Mobilyaları, farklı 
tasarımları, kullanılan mal-
zemenin kalitesi ve şıklığı 
ile büyük beğeni toplamak-
ta. Hizmet politikası ve ka-
litesiyle müşterinin beğeni-
sini, takdirini kazanmış olan 

Kenzel mobilya 2010 yılında da yeni tasarımlarla koleksiyonunu genişletmiştir.   
2011 yılında da müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarına hız 
kesmeden devam ettiklerini bildiren firma yetkilileri yeni mağazaları ile bu yıl 
müşterilerine daha da yakın olmayı hedeflediklerini belirttiler. Ofis mobilyaları 
üretiminde, sektöründe önemli bir marka olan Kenzel Ofis Mobilyaları, 2010 
yılında yatırımını yaptığı yeni mağazasını tamamladı. Firma önümüzdeki aydan 
itibaren mobilyacılar içerisindeki fabrika satış mağazasını faaliyete geçiriyor.

KONYA ŞEKER'E "AVRUPA ALTIN KALİTE" ÖDÜLÜ
Konya Şeker 2010'da 
pek çok ödülün yanı 
sıra "Avrupa Altın Kalite 
Ödülü"nü kazandı. Mer-
kezi İspanya Madrid'te 
bulunan "Ticaret Lider-
leri Kulübü"nün her yıl 
düzenlediği Avrupa Altın 
Kalite Ödülü bu yıl Kon-
ya Şeker’e verildi.
Konya Şeker son yıllarda 
gerçekleştirdiği yatırım-
larla Avrupalı şirketler 
arasında yerini aldı. Bu yıl 
Paris'te 25.'si gerçekleşen 
Uluslararası Avrupa Altın 
Kalite Ödülü 112 ülkeden 
7 binin üzerinde şirketin 
katılımı ile gerçekleşti. 
Bu şirketler arasından ya-
pılan değerlendirmede Konya Şekerin yapmış olduğu yenilik ve yatırımlarda 
elde ettiği başarı göz önüne alınarak, 2010 yılı Avrupa Altın Kalite ödülünü 
almaya hak kazandı. Avrupa Altın Kalite Ödülünün yanı sıra  2010 yılı Konya 
Şeker’in hakkıyla ödülleri topladığı bir yıl oldu. 
Türkiye Uluslararası Yenilebilir Enerji Kongresi tarafından Proje Geliştiri-
ci ödülüne layık görüldü. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği ve Türkiye Gıda İşveren-
leri Sendikası (TÜGİS) işbirliği ile gerçekleştirilen Dünya Gıda Gününde, 
Gıda Güvenliği ödülüne layık görüldü. OMAC tarafından,  Mükemmellik ve 
İdeal Performans Evrensel ödülüne layık görüldü. Tüm bu ödüllerin yanı sıra, 
AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Konuk, Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti tarafından Özel Ödül'e layık görüldü. Konya Vizyon Dergisinin 
organizasyonunda, Konya halkının katılımıyla belirlenen "2010 Yılı Konya 
Vizyon Başarı Ödülleri"nde, "Yılın İş Adamı Ödülü"ne ve Konya Vizyon Der-
gisi tarafından "Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

RIXOS DÜĞÜN PAKETİNDE 7 
YILDIZLI HEDİYE
Rixos Konya 2010 düğün konsepti ile dil-
lere destan düğünlere imza attı. Düğün 
yapan çiftlere 7 yıldızlı otelde balayı hedi-
ye eden Rixos Konya, 2011 yılında evlilik 
planları yapan çiftlere sürpriz düğün orga-
nizasyonları planladıklarını açıkladı.
Rixos Konya düğün paketinde şu detaylar 
yer alıyor: “Salon süslemesi, fotoğraf ve video 
çekimi, orkestra, düğün pastası, gelin başı, da-
mat tıraşı, cilt bakımı, gelin makyajı, Rixos 
Konya’da düğün gecesi suit odada konakla-
ma imkanı, düğün sabahı muhteşem kahvaltı 
ücretsiz.” Misafirleriniz için her ayrıntıyı 
otelin uzman organizasyon personeli sizin 
adınıza planlamakta. Rixos Konya Düğün 
Paketini oluştururken çiftler için çok özel 
olan balayını da unutmamış. Otelde düğün 
gerçekleştiren tüm çiftlere 7 yıldızlı Rixos 
Premium Belek’te 3 gece 4 günü ücretsiz 
balayını hediye ediyor. Birbirinden farklı 
düğün konsepti ile efsanevi düğün ve da-
vetlere ev sahipliği yapan Rixos Konya, 
sonbahar - kış sezonunda düğün töreninizi 
sizinle birlikte organize ediyor. Gerçekleş-
tirmeyi planladığınız düğün töreninizde, 
100 kişiden 1000 kişiye kadar davetlinizi 
ağırlayabilirsiniz. Süslemeden servis taba-
ğına, demo yemeğine ve düğün provaları-
na kadar her ayrıntıda yanınızda olan Rixos 
Konya’nın profesyonel ziyafet ekibi, sizi hiç 
yalnız bırakmıyor. Alternatif düğün mönü-
leri ve kokteyl prolange seçeneklerinin yer 
aldığı mekanlarda; hafta içi (Pazar ve Per-
şembe) bir gün evlenmek isterseniz size 
özel indirimler uygulanıyor. Ayrıca; evlilik 
töreninizden bir gece önce geleneksel kına 
gecesini, size özel konseptte organize edi-
yor. Kişi sayınız ne olursa olsun en küçük 
ayrıntısına kadar organizasyonunuzu Rixos 
Konya’nın titiz ekibi planlıyor, siz de dave-
tinizin tadını çıkarıyorsunuz Ayrıca; Rixos 
Konya’da otopark sorun değil! Yaklaşık 500 
araçlık park alanı bulunan Rixos Konya’da 
park sorun olmaktan çıkıyor. Rixos Konya 
düğün paketleri için 221 50 00’dan Ziyafet 
Satış Ofisi’ne ulaşılabilirsiniz.
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YÜKSEK HIZLI TREN 
AÇILIŞI YAPILDI
Yapım çalışmaları tamamlanarak deneme 
seferlerine başlayan Konya-Ankara arası 
Yüksek Hızlı Tren, karayolu ile mesafesi 
265 kilometre olan Ankara ile Konya ara-
sında doğrudan bir demiryolu bağlantısı 
sağlamış oldu. Yüksek Hızlı Tren ile 1 saat 
15 dakikada iki şehri birbirine ulaştıracak 
bir döneme giriyoruz. Ankara-Konya de-
miryolu; 1986 yılında yapılan fizibilite-
etüt çalışmaları ile devletin gündeminde 
yer aldı. 2006 yılında 33 milyon 638 bin 
400 m3 kazı, 12 milyon 412 bin 743 m3 
dolgu, 7 adet köprü, 88 adet alt ve üst 
geçit, 133 adet menfez ve 2 bin 30 met-
re uzunluğunda bir tünelden oluşan alt 
yapı ihalesi yapıldı ve inşaat çalışmaları 
başladı. 2007 yılında 700 bin travers, 50 
bin ton rayın döşeneceği yüz binlerce ton 
subbalast ve balast malzemenin kullanı-
lacağı, elektrifikasyon ve sinyalizasyonu 
kapsayan üst yapı ihalesi yapıldı. 2008 
yılında alt yapı işleri tamamlanan bölüm-
lerin yer teslimi ile birlikte üst yapı çalış-
maları da başlamış oldu. Birinci hatta 12 
Aralık 2010 Pazar günü ilk test sürüşü 
yapılan Yüksek Hızlı Tren'in test çalışma-
ları ile birlikte sinyalizasyon çalışmaları 
da devam edecek olup, test sürüşlerinin 
tamamlanıp sertifikalandırma sonrasında 
deneme seferleri yapılacaktır. Deneme se-
ferlerinden sonra 2011 yılı bahar aylarıyla 
beraber yolcu taşımacılığının da başlatıl-
ması planlanmaktadır. İlk etapta Konya-
Ankara ve Konya-Eskişehir arasında yol-
cu taşıyacak Yüksek Hızlı Tren 2013'den 
itibaren Bilecik-Bursa-Sakarya-Kocaeli ve 
İstanbul'a yolcu taşıyacaktır.

KONYA'YA KÜLTÜR HAVUZU
TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ DİYALOĞUN 
GÜÇLENDİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN "BENİM KENTİM" 
PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN KÜLTÜR HAVUZU 
AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu: Kültür Köprüleri
Bu program Avrupa Birliği tarafindan finanse edilmektedir
2009 yılı itibariyle, kentlere özel birer 
sanat yapıtı üretmek üzere Avrupa'dan 
beş sanatçı ziyaretlerine başladı. İstan-
bul dâhil Türkiye'den Çanakkale, Kon-
ya, Mardin ve Trabzon Kentleri'nin 
dâhil olduğu bu proje Avrupa’dan 
gelen sanatçılara, çalıştıkları kenti ve 
Türkiye'yi tanıma fırsatı sağlamayı 
amaçlıyor. Sanatçıların "Benim Kentim" 
proje ekibi ve kentlerin yerel yönetim-
leri ile beraber geliştirdikleri projeler 
Ekim 2010 tarihi itibariyle halka açıl-
dılar. Benim Kentim projesine davet 
edilen Avrupalı sanatçılar, tanınmış 
uluslararası küratörlerden oluşan bir 
kurul tarafından aday gösterildikten 
sonra Biritish Council ve Platform 
Garanti Güncel Sanat Merkezi ile bir-
likte seçilip çalışmalara başlamışlar-
dır. Ülke nüfusunun yarısını gençle-
rin oluşturduğu Türkiye'de gençlerin 
ülke geleceğinde çok önemli bir yeri 
bulunuyor. Benim Kentim, projesinin 
bu genç insanlara söz hakkı vermek, 
tartışabilecekleri, müzakere yapabile-
cekleri ve kentlerinin planlanmasına 
katkıda bulunabilecekleri bir forum 
oluşturmak istemektedir. Benim Ken-
tim, sadece görkemli sanat yapıtları 
üretmeyi amaçlayan bir proje değildir; 
kent sakinlerini ve her kentteki fark-
lı uzmanlık alanlarından grupları da 
(kamu danışmanlığı, miras, bellek ve 
tarih, inşa edilmiş çevre; parklar ve ka-
musal alanlar ve sosyal iletişim) işin içine katan geniş çaplı bir programı içer-
mektedir. Benim Kentim, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir 
ve Anadolu Kültür, Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ile işbirliği içinde 
British Council tarafından yürütülmektedir. Proje ve sanatçılarla ilgili daha 
fazla bilgi için www.mycity.eu.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu proje kap-
samında Konya'da, Polonyalı sanatçı Joanna Rajkowska'nın tasarladığı havuz 
törenle açıldı. "Benim Kentim" projesi kapsamında Hükümet Meydanına ya-
pılan, Polonyalı sanatçı Joanna Rajkowska'nın Konya için tasarladığı Türkçe, 
Osmanlıca ve Almanca alıntı yazıların yer aldığı havuz, Türkiye ile Avrupa ara-
sındaki diyalogun sanat ve kültür aracılığı ile güçlendirilmesini hedeflemek-
tedir. Sanatçı Joanna Rajkovska tasarladığı mermer havuzun tabanına Alman 
felsefeci Walter Benjamin'in "Çevirmenin Görevi" isimli denemesinden bir alın-
tıyı Osmanlıca, Türkçe ve Almanca olarak işletti. Proje kapsamında, Alman 
sanatçı Clemens von Wedemeyer Mardin'de, İngiliz sanatçı Mark Wallinger 
Çanakkale'de, Finlandiyalı sanatçı Minna Henriksson Trabzon'da, Avusturyalı 
sanatçı Andreas Fogarasi İstanbul'da eserlerini sunmuşlardır.
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DEDEMAN KONYA YENİLİKLERE HEP AÇIK
2006 yılında kapılarını misafirlerine açan Dedeman Konya, 
verdiği hizmet kalitesinden ödün vermeden, her geçen yıl 
hizmetlerine yenilerini ekleyerek, misafir memnuniyetini 
en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır.
Konumu ve iş merkezlerine yakınlığı,  toplantı olanakları, 
profesyonel iş gücü, Spa ve fitness hizmetleri, iş dünyasına 
hitap eden restoranları, kişiselleştirilmiş misafir hizmet-
leri, teknolojik ve doğaya dost altyapısı, sanata ve sosyal 
sorumluluk projelerine bakış açısı, iş dünyasının  gerek-
sinimlerine cevap veren hizmetleri, transfer ve sekreterya 
hizmetleri ile misafirlerine en iyi konaklama deneyimi ya-
şatmayı amaç edinmiştir.
Life Style Sağlık & Spa Merkezi daha da büyük
Türkiye’nin en çok tercih edilen Sağlık Kulüplerinden 
biri olan, Dedeman Konya Life Style Sağlık & Spa Mer-
kezinde büyük bütçeler kullanılarak, teknolojik kardio 
aletleri, Spinning (grup Bisikleti), Pilates Reformer (aletli 
pilates), dans odaları, hobi odasının yer aldığı 540 m2’lik 
bölüm eklenmiştir.
Life Style Sağlık ve SPA Merkezi; Masa tenisi, squash, stilli 
yüzme turnuvaları, grup trekking, kahvaltı organizasyonla-
rı, çay saati organizasyonları ve bütün üyelerin aileleri ile 
katıldıkları Sağlıklı yaşam kokteyli ile üyelerine sportmen-
ce yarışmanın ve aileleri ile keyifli vakit geçirme imkanı sağ-
lıyor. 1100 üyeye sahip olan Life Style; üyelerine daha iyi 
hizmet verebilmek için dinamik ve yeniliğe açık kadrosu ile 
çalışmalarını özenle sürdürmektedir.
Dedeman Konya Safran Teras 
Rengarenk çiçeklerin donattığı , havuz manzaralı Safran 
Teras yaz aylarının gözde mekanı oldu. 500 m2 alana sahip 
olan Safran Teras; beyaz ve ahşabın birleşimi ile doğal bir 
görünüm kazandı. Yaz aylarına denk gelen Ramazan döne-
minde, misafirlerine açık havada iftar açma ve keyifli daki-
kalar yaşatma imkanı sunuyor. 
Dedeman Konya’ya Yeşil Yıldız Çok Yakıştı
Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi, otellerin ve diğer turizm te-
sislerinin çevreye duyarlı birer işletme haline gelmelerini 
sağlayan birer yönetim sistemidir. 
Dedeman Konya Hotel & Convention Center, çeşitli koşul-
ları sağlayarak ve gerekli alt yapı çalışmalarını gerçekleştire-
rek genel hatlar itibariyle; elektrik, su, enerji kullanımında 
verimliliğin arttırılmasını, tesisin çevreye uyumunu, çevre-
ye duyarlılık konusunda çalışanların bilinçlendirilmesini ve 
eğitimini sağlayarak, 2010 yılında İç Anadolu Bölgesi’nin 
ilk,Türkiye’nin 9. “Yeşil Yıldız” alan oteli  oldu.

KİŞİYE ÖZEL MOBİLYA ÜRETİMİ İLE 
BAĞLAR’S MOBİLYA
2010 yılında Konya halkına farklı ve yeni bir hizmet sun-
mayı amaç edinerek  açılan Bağlar’s Mobilya, ev dekorasyo-
nuna  yeni bir bakış açısı getirdi. Yeniliklerin öncüsü olmayı 
ilke edinen firma konseptindeki mobilyaların dışında kişiye 
özel tasarım hizmeti de vermekte. Bağlar’s mobilya ile ha-
yalinizde tasarladığınız mobilya ve renklerine ulaşmak ar-
tık hayal değil. Değiştirmek istediğiniz mekanınızı Bağlar’s 
mobilyaya uğramadan, size sunacakları projeleri görmeden 
karar vermeyin. Yeni ve populer bir uygulama olan kişiye 
özel mobilya tasarımı ile evleriniz artık sizi yansıtacak.

2010’ DA POİNT YAPI’DAN YENİ BİR PROJE 
STUDIO PALACE
Konya mimarisine katkıda bulunacak yeni bir soluk Studio 
Palace,  yapı anlayışını kökten sarsacak, çağın gerekliliklerini 
göz önüne serecek bir proje, bir marka STUDIO PALACE. 
Son yıllarda yapı sektörünün bizim yaşam koşullarımızın yo-
ğunluğuyla paralel olarak şekillenip hayatlarımıza konfor ve 
pek çok kolaylık getirmekte. Bu anlayışla Point Yapı tarafın-
dan hayata geçirilen Studio Palace - Gold  Residence  yaşam 
kalitemizi arttırmakla kalmayacak aynı zamanda ev anlayışını 
yıkıp yaşam alanı kavramını Konya’mıza tanıtacak bir proje. 
Mimar Olcay Ok’ un tasarım ve uygulamasını yaptığı Gold 
Recidence, Yeni İstanbul Caddesinde temellerini atmış bu-
lunmakta. Yeni yaşam alanı mimarı, sektörde yeni bir marka 
Studio Palace ve Sn. Murat Ünlü 2011 yılının en çok konuşu-
lan projelerinden olma yolunda hızla ilerlemekte. Bu mimari 
değerde sizde gecikmeden yerinizi alın.
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2010 YILINDA TÜM YENİLİKLER  
AMERİKAN KÜLTÜRLE HAYAT BULDU 
Amerikan Kültür Derneği Müdiresi Gülsüm Yartaş 
2010 yılındaki yenilikleri anlattı. Amerikan Kültür 
Derneği®  Dil Okulları 81 Temsilciliği ile Türkiye’ 
nin en yaygın Yabancı Dil Merkezidir. Biz de bu 
büyük ailenin Konya Temsilciliği olarak 5.hizmet 
yılında da Konya da olmaktan mutluyuz. 2010 yılın-
da öğrencilerimizin hem yabancı dil eğitimleri hem 
de sosyal hayatları için farklılıklar üretmeye çalıştık. 
Öğrencilerimize yabancı dil eğitimlerinde uyguladı-
ğımız gelişmiş yeni metotlarla yabancı dili öğretme-
ye devam ederken,  düzenlediğimiz sosyal aktiviteler 
ile de onları  iş ve okul hayatının monotonluğundan  
kurtardığımızı düşünüyoruz. 
Güzel Konuşma ve Diksiyon Dersleri, Latin Dansla-
rı, Drama Dersleri, Türk Halk Müziği Koro çalışması 
bunlardan sadece birkaçı. Öğrencilerimizin Avrupa 
dillerinin yanı sıra Latin ve Doğu dilleri ile de tanış-
malarını sağladık ve farklı dillere de ilgileri olduğu-
nu gördük. Birçok insanı Hollanda ve Almanya’ da 
yaşayan aileleri ile bir araya getirdik. 
Çalışma hayatına yeni atılan ya da kariyerinde iler-
leme amacı olan öğrencilerimize de bizden aldıkları 
yabancı dil eğitimlerine referans olarak umutlarına 
destek olduk.
Yurtdışında dil eğitim almak isteyen öğrencilerimi-
ze, çözüm ortağımız EF (Education  First)  Ulusla-
rarası Dil Merkezleri  ile 16 ülkenin kapılarını açtık. 
Gittikleri ülkelerde o ülkenin ana dilini öğrenmele-
rinin yanı sıra bizim verdiğimiz temel eğitim saye-
sinde de lisans ve lisansüstü programlarına da de-
vam etme şansını yakaladılar. Bu yıl öğrencilerimizi, 
uygulamaya geçirmeyi düşündüğümüz interaktif bir 
yabancı dil öğrenim metodu ile daha yaratıcı ve daha 
eğlenceli bir sistem bekliyor.
Hedefimiz,  Konya’ya,  önümüzdeki yıllarda da eği-
tim kalitemizi devamlı geliştirerek çağın gerektirdiği 
insan profilini üretmede katkı sunabilmektir.

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  düzen-
lenen Konya’nın seçkin simalarının katılımı ile gerçekleşen gecede 
Konya’nın marka değeri vurgulanmış oldu.  Böyle bir gecenin ha-
yata geçirilmesinde katkımızın olmasından dolayı onur duymak-
la 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 organizas-
yona 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 firma-
lara katılımı ile geceye renk katan konuklara konya ve şehrin marka 
değerine verdikleri  destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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1. Müderrisliği ve Devlet 
Adamlığı
Musannifek ve Tûsî gibi Türk-
İslâm dünyasının XV. yüzyıl-
daki iki büyük ilim adamından 
tahsilini tamamladıktan son-
ra, II. Murad’ın tavassutuyla 
Konya’dan Osmanlı Ülkesi’ne 
gelen Mehmed Paşa,  İstanbul’un 
fethinden sonra, Veziriazam 
Mahmud Paşa’nın himayesi-
ne girmiştir. Mahmud Paşa, 
onun önce İstanbul’da yaptırdı-
ğı medresenin müderrisliğine, 
sonra divan kâtipliğine tayinini 
sağlamıştır. Dürüstlüğü, devlet 
işlerinde becerisi ve yazışmada 
yeteneği ortaya çıkınca, 1464 
yılında nişancılığa getirilmiş; 
daha bu görevdeyken, 1470’de 
vezir olmuştur. Böylece Osmanlı 
Devleti’nde nişancı iken vezir 
rütbesi verilen ilk bürokrat oldu-
ğu için “Nişancı Paşa” unvanıyla 
anılmıştır. Veziriazamlığa 1478 
yılı ortalarında atanmıştır.

2. Fatih Devri Reformları-
nın Teorisyeni 
Fatih Sultan Mehmed, 
İstanbul’un fethi ile Anadolu ve 
Balkanlar’da sınırları genişleyen 
Osmanlı Devleti’ni yeniden ya-
pılandırma projesi çerçevesinde 
Kanunnâmeler’in hazırlanma-
sında Mehmed Paşa etkin rol 
oynamış; âdeta Fatih devrinde 
yapılan reformların teorisyeni 
olmuştur. Nitekim eskiden beri 
varlığı bilinen kardeş katline 
cevaz vermiş ve onun görüşle-
ri doğrultusunda bu uygulama 

kanun haline getirilmiştir. II. 
Mehmed’le birlikte yeni vera-
set kanununun da kurucusu ol-
muştur. Teşrifat usûlünü, ortaya 
çıkan yeni şartlar çerçevesinde 
belirleme yönüne gitmiş, vezir 
sayısı üç  iken dörde çıkarılmış-
tır. Daha önce kazaskerlik tek 
iken, devlet işlerinin hızlandırıl-
ması amacıyla Fatih’e ikiye çıka-
rılmasını arz etmiş; teklifi kabul 
edilerek 1480’de biri Rumeli 

diğeri Anadolu için kazaskerlik-
ler kurulmuş, bunların atamaları 
ile ilgili yetki, veziriazama ve-
rilmiştir. Devletin maliye işleri 
de yeniden düzenlenmiş; ha-
zinenin başı durumunda olan 
defterdar, divan-ı hümâyûnun 
aslî üyesi yapılarak müstakil bir 
makam haline getirilmiştir. Hz. 
Hüseyin’in soyundan gelen ve 
“Seyyid” denilen kişilerin iş-
lerinin belli bir düzen içinde 
yürütülmesi için I. Mehmed 
devrinde kurulan “Nakîbü’l-
Eşraflık” makamı 1480’de lağ-
vedilmiştir. Cami görevlileri ile 
vakıf çalışanlarının atama ve 
azilleri yetkisi mütevellilerden 
alınarak padişahın beratıyla 
devlet tarafından yapılmaya 
başlanmıştır. Mehmed Paşa, 
ekonomisi geniş çapta tarıma 
dayanan Osmanlı Devleti’nin 
gelirlerini artırmak için araziyi 
rantabl bir şekilde düzenleme 
yönüne giden ilk veziriazamıdır. 
Devletin sınırları geniş alana ya-
yılmasına rağmen toprak, hâlâ 
Kuruluş Dönemi’ndeki gaza ve 
cihat mantığıyla işletiliyordu. 
O, buna son verip arazi işlerini 
yeni kurallara bağlama yönü-
ne gitti. Usulsüz yollarla mülk 
ve vakıf haline getirilen araziyi 
tekrar mîrî toprağa çevirmiş 
ve devlet gelirlerinin artması-
na alt yapı oluşturmuştur. Bu 
yeniden yapılanma nedeniyle 
vakıf arazisi elinden alınanları 
mağdur etmemek için deği-
şik görevlere atamıştır. Toprak 
tahsisinde karışıklığı önlemek 
maksadıyla 1478’de tımar ve 

YÜKSELME DÖNEMİNİN 
TEMELLERİNİ ATAN 
KONYALI DEVLET ADAMI 
KARAMANÎ MEHMED PAŞA

Fatih devri ilim 
adamı ve veziriazamı 

Karamanî Mehmed Paşa 
Konya doğumludur. 
Babası Mevlânâ’nın 

soyundan postnişin Ârif 
Çelebi (ö. 1421)’dir. 

Çocukluğu, Konya’da 
Mevlevîler arasında 

geçmiş; medreseye 
Konya’da başlamıştır. 
Medreseden hocaları 

Musannifek (ö. 1470) ve 
Hacı Baba-i Tûsî’dir.

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Kanunnamesinin ilk sayfası
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zeamet sahiplerine, kendi isim-
leriyle birlikte o tımarın bulun-
duğu yer ve senelik geliri Tapu 
Defteri’ne kaydedildikten sonra 
beratla verilmeye başlanmıştır. 
Veziriazamlığı sırasında şair-
lerin öğdükleri Karamanî’nin 
yaptıklarını devrin önde gelen 
tarihçileri tenkit etmiş olup, bu 
durum onun yapmak istedikle-
rine Fatih dışındakilerin destek 
vermediğine, tek başına devleti 
teşkilâtlandırmaya çalıştığına 
işaret etmektedir.  Nitekim onun 
toprak konusunda getirdiği yeni 
düzen, Âşık Paşa-zâde başta ol-
mak üzere, bazı kişileri rahatsız 
etmiş; eski düzenin “nass-ı katî”  
üzere kurulduğunu, yeni yapılan-
manın “bid’at” olduğunu iddia et-

mişlerdir. Fatih’i etkileyerek dev-
leti yeniden yapılandırmasındaki 
espiriyi anlayamayan Kıvamî ve 
İbn Kemâl gibi bazı tarihçiler ya-
pılanları yanlış değerlendirmiş, 
bu nedenle onu acımasızca ten-
kit etmişlerdir. Sehî’nin “Vezâret 
sadrına geçüp fikir ve tedbîrin ve 
re’y ve takrîrin padişaha beğendi-
rüp tek ve tenhâ sadr-ı vezâretde 
kalup hıdmet-i vezâreti ve meşgale-i 
umûr-ı memleketi ve mesâlih-i 
âmm ve hâssı yalnız görüp vezâret 
iderdi”  demesi, dikkat çekicidir. 
Karamanî, tüm karşı çıkmalara 
rağmen popülist politikalara tek 
başına karşı durmuş; yapılması 
gerekeni çekinmeden yapmış; 
bu yüzden çok sayıda düşman 
kazanmıştır. Devlet işlerindeki 

tavizsiz tutumu, aile çevresini 
bile ondan uzaklaştırmış, adı 
Mevlevîler arasında anılmaz 
hale gelmiştir. Nitekim Sakıp 
Dede, eserinde Hızır Bey, Sinan 
Paşa ve Pîrî Mehmed Paşa’yı 
büyük Mevleviler listesine alıp 
biyografilerini verdiği halde on-
dan hiç bahsetmemiştir.

3. Askerî Yönü ve Diplo-
matlığı
Mehmed Paşa, aynı zamanda 
başarılı bir askerdi. Doğum yeri 
olan Konya ve çevresinin ilha-
kı konusunda Fatih’e yardımcı 
oldu. Veziriazamlığı sırasında 
Arnavutluk, Venedik, Rodos ve 
İtalya savaşları sonucu doğan 
siyasi buhranları tehlikesiz bir 

şekilde atlattı. Karamanî Meh-
med Paşa, diplomatlığıyla da 
tanınan bir devlet adamıdır. Ni-
tekim 1458 Sırbistan seferinde, 
Semendire Kalesi’nin teslimi-
ni sağlamak maksadıyla İshak 
Bey’le birlikte Sırp komutanla 
görüşmeye memur edilmesi ile 
Venedik’le 16 yıl süren savaşı 
sona erdiren 26 Ocak 1479 ta-
rihli barış antlaşmasını yapıp 
imzalaması, onun dönemin en 
büyük Osmanlı diplomatı ol-
duğunu göstermektedir.

4. Şehzadeler Arasındaki 
Taht Mücadelesine Ka-
rışması
Mehmed Paşa, iç siyasette padi-
şah üzerinde etkili olmuş, Fatih, 
onun empoze ettiklerini yap-
ma yönüne gitmiştir. Yaptıkları 
reformları devam ettireceğine 
inandığı Şehzade Cem’in padi-
şah olması için kamuoyu oluş-
turmaya çalışmıştır. 
Cem’i, her halükârda tahta oturt-
ma niyetinde olan Mehmed 
Paşa’nın olayların Bayezid lehine 
geliştiğini görünce, hasta olduğu 
halde Fatih’i Mısır seferine ikna 
etmesinin arkasında onun yolda 
ölümü durumunda, Konya’ya 
yakın olunacağından Cem’e 
hemen ulaşma ve onu kolayca 
tahta çıkarma düşüncesi yatıyor-
du.  1481’de sefer için ordusuyla 
Anadolu yakasına geçen Fatih, 
Gebze yakınlarında vefat edince 
Karamanî Mehmed Paşa niyetini 
gerçekleştirememiş olmaktadır. 
Kendisi Cem taraftarı olmasına 
rağmen divanda çoğunluğun 
görüşüne mecburen uyarak 
devlet erkânı ile birlikte yazdık-
ları nâmeyi Şehzade Bayezid’e, 
bundan ayrı olarak yakın adam-
larından birini Bayezid’den önce 
İstanbul’a getirtip tahta oturtmak 
için gizlice Konya’daki Cem’e 
gönderdi. Ancak Cem’e gönder-
diği haberciyi Bayezid’in dama-
dı Anadolu Beylerbeyi Sinan 
Paşa’nın yakalaması üzerine Şeh-
zade Cem olup bitenden vaktin-
de haberdar olmamış; böylece  
veziriazamın planı bozulmuştur. 

Cem’i, her halükârda tahta oturtma niyetinde olan Mehmed Paşa’nın olayların Baye-
zid lehine geliştiğini görünce, hasta olduğu halde Fatih’i Mısır seferine ikna etmesinin 
arkasında onun yolda ölümü durumunda, Konya’ya yakın olunacağından Cem’e he-
men ulaşma ve onu kolayca tahta çıkarma düşüncesi yatıyordu. 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi
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5. Yeniçeriler Tarafından 
Katledilmesi
Karamanî Mehmed Paşa re-
formcu olduğu için yeniçeriler 
kendisine karşı içten içe kin bes-
lemiş, Fatih’in ölümünden bir 
gün sonra (4 Mayıs 1481) İstan-
bul subaşısı ile birlikte Mehmed 
Paşa’nın divanhanesini basarak 
başını kesip, bir mızrağın ucuna 
takarak İstanbul sokaklarında 
gezdirmişlerdir. 

6. Şahsiyeti 
Karamanî Mehmed Paşa, ba-
basının Mevlânâ Dergâhı’nda 
postnişinlik makamında bulun-
ması sayesinde Karamanoğul-
ları ile onların saray protokol-
lerini tanımıştır. II. Murad’ın 
Mevlânâ soyundan olanlarla 
yakından ilgilendiğine ba-
kılırsa, daha genç yaştayken 
Osmanlı ailesini de yakından 
tanıma fırsatını bulmuş; aldığı 
medrese bilgileriyle çocuklu-
ğundan beri içinde bulundu-
ğu yüksek kültür ortamının ve 
sultanların saray geleneğinin 
sentezini yapmasını bilmiştir. 
Onun teorik bilgilerini pratikte 
uygulayacak kapasitede örgüt-
çü bir devlet adamı olacağını 
gören, serbest düşünceye değer 
veren, ilim adamlarını himaye 
eden, istidatlı olanları yetişti-
ren Veziriazam Mahmud Paşa, 
Karamanî’nin elinden tutarak 
bürokrat olarak yetişmesini 
sağlamıştır. 

7. İlim Adamlarını Hima-
ye Etmesi
Karamanî Mehmed Paşa’nın 
kendisini himaye eden Mah-
mud Paşa gibi, ilim adamlarını, 
mutasavvıfları ve şairleri himaye 
ettiği, onları Fatih’le tanıştırarak 
belli yerlere gelmelerine zemin 
hazırladığı görülmektedir. Nite-
kim Horasan’dan Konya’ya ge-
len Musannifek ile hocası Tûsî’yi 
İstanbul’a getirtip Fatih ve Mah-
mud Paşa ile görüştürmüş; pa-
dişahla veziriazam başkentte 
kalan bu âlimlerden son derece 
faydalanmışlardır. Yine Şeyh 
Vefa’nın Konya’dan İstanbul’a 

gelmesi ve padişah nezdinde 
itibar kazanması da onun ta-
vassutu ile olmuştur. Mevlânâ 
soyundan olup medrese çıkışlı 
ilim adamı olan akrabalarının 
da İstanbul’a gelmelerini sağla-
mıştır. Cemâleddin Çelebizâde 
Âbid Çelebi bunlardan biridir. 
Karamanî Mehmed Paşa, vezi-
riazamlığı sırasında ilim adam-
larına tartışmalar yaptıran ve 
kendisi de özellikle felsefî ko-
nularda tartışmalara katılan bir 
âlim devlet adamıydı. Özellikle 
Fatih’in İstanbul’da açtığı med-
reselerde gençlerin daha iyi 
şartlarda yetiştiğini göstermek 
maksadıyla genç ilim adamla-
rıyla yaşlı olanları tertip ettiği 
ilim meclislerinde yarıştırmak 
istediği, ancak bunun yanlış an-
laşıldığı görülmektedir. Hattâ 
onun kıskandığı ilim adamları-
nı zor durumda bırakmak için 
böyle davrandığı eserlerde yer 
almaktadır. Ancak Karamanî, 

sürekli yeniliğe açık bir devlet 
adamı olup, “ehl-i hak”tan yana 
olma iddiası ile statükoculuk 
yapan ve devlet işlerinde ken-
disine ayak uyduramayanları 
değişik metodlarla pasifize etti-
ği görülmektedir. 

8. Edebî Yönü ve Tarihçiliği
Karamanî Mehmed Paşa, iyi 
bir nesir yazarıdır. Daha nişancı 
iken Uzun Hasan’a yazdığı söy-
lenen mektuptan dolayı Fatih’in 
teveccühünü kazanmıştır. Onun 
değişik mektupları, münşeât 
mecmualarında örnek olarak 
verilmiştir. 
Karamanî Mehmed Paşa, şairliği 
ile de tanınan bir devlet adamı-
dır. Mahlâsı “Nişanî” olan  Meh-
med Paşa, sadece Türkçe değil, 
Arapça ve Farsça şiirleriyle de 
şöhret bulmuştur. 
Osmanlı tarihçisi olarak da dik-
kat çeken Karamanî’nin iki adet 
Arapça risalesinden birincisi, 

Risâle fî-Tevârîhi’s-Salâtîni’l-
Osmaniyye; ikincisi, Risâle fî-
Târîhi Sultân Mehmed b. Mu-
rad Han min-Âli Osman’dır. 
Birincisinde Osman Gazi’den 
başlayarak II. Mehmed’e; ikin-
cisindeyse, II. Mehmed’in tahta 
çıktığı 1451’den 13 Mart 1480’e 
kadarki olaylar anlatılmaktadır.
 
9. Hayratı
Mehmed Paşa’nın İstanbul’da 
değişik amaçlara yönelik inşa 
ettirdiği hayır eserleri bulun-
maktadır. Kumkapı’daki Nişan-
cı Paşa Camii, 1465’te inşa edil-
miştir. Aynı mahallede kendi 
adıyla anılan bir çifte hamamla 
caminin bitişiğinde zaviyesi ve 
bir de medresesi bulunuyordu. 
Bunun dışında ikinci bir mesci-
di daha vardı ki, şu anda İstanbul 
Müftülüğü olan yerdeki sarayıy-
la birlikte idi. 

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Karamanî Mehmed 
Paşa, iyi bir nesir ya-
zarıdır. Daha nişancı 
iken Uzun Hasan’a 
yazdığı söylenen mek-
tuptan dolayı Fatih’in 
teveccühünü kazan-
mıştır. Onun değişik 
mektupları, münşeât 
mecmualarında örnek 
olarak verilmiştir. 

Fatih Sultan Mehmet

Karamani'nin padişah adayı Cem Sultan
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Herkes onu mayonun kralı olarak biliyor. O, Zeki marka-
lı mayo ve iç çamaşırlarını dünya kadınlarına giydiriyor. 
O, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Nikki Taylor, Hei-
di Klum, Eva Herzigova, Naomi Campbell ve Tyra Banks 
gibi yüzleri keşfeden bir "top model avcısı." Sektörünün 
duayeni Zeki Başeskioğlu'ndan bahsediyoruz...

"Balonu şişirerek satan" ilk kişi unvanıyla başladığı ticaret hayatına, 
bugün 5 kıtaya milyonlarca dolarlık ihracat yaparak devam eden Zeki 
Başeskioğlu, kendini "hiperaktif" ve "açık dede" olarak tanımlıyor. En 
büyük keyfi ise torunlarıyla sohbet etmek ve onlarla diskoya gitmek... 
77 yaşında olsa da enerjisi bitmek bilmeyen Başeskioğlu, kendini 
"Ben 300'le giden Ferrari'deyim çocuklar ise 130'la giden yerli ara-
bada" diye tanımlıyor. Süper dede Başeskioğlu, bulunduğu noktaya 
gelirken başından geçenleri ve kendini anlattı. İşte vitrindeki ve ka-
mera arkasındaki Zeki Başeskioğlu...

Çocukluğunuz nasıl geçti? Zeki Başeskioğlu olmadan 
önce nasıl bir hayatınız vardı?
Ayakkabıcılık yapan Konya Aksekili bir ailenin 
çocuğuyum, okumak için ekonomik durumu-
muz yetersizdi. Tek seçenek ticaretti. Henüz 
12 yaşındayken Aydın'da çalışmaya başladım. 
İlk durak, her şeyin satıldığı bir çarşıydı. Sonra 
pazarcılık yaparken herkesin şişmemiş balon 
sattığını farkettim. İlk işim, uzun bir sırık yaptı-
rıp şişirdiğim balonları bu tellere bağlamak oldu. 
Günde 200-300 balon şişiriyordum ve balonu şiş-
miş halde satan ilk kişi oldum. Rengarenk balonları 
gören çocuklar sönük balonlara rağbet etmiyordu, kısa zamanda 
paramı birkaç katına çıkarmıştım.

1958 yılında ilk mankenlik kavramını 
Türkiye'de ortaya atan Zeki Başeskioğlu'ydu. 
Shrimpton, henüz 17 yaşındayken 
modellik yapmaya başlayarak Londra'nın 
moda ikonlarından biri haline geldi. 
1969'da sektöründe Türkiye'nin ilk 
ihracatını gerçekleştiren Başeskioğlu, 
“mini eteği” dünyaya tanıtan Jean 
Shrimpton'u ülkenin ilk yabancı mankeni 
olarak Türkiye'ye getirdi. 

Jean Shrimpton

1964’te konfeksiyon 
ürünleriyle ilk defileyi yaptı.

Zeki Triko’nun bulduğu yeni yüzler içinde en çok ses getireni ve Zeki Triko markasıyla 
özdeşleşeni ise 90’ların “ikon”u Cindy Crawford... 
Zeki Başeskioğlu, “benli kız” dediği bu genç modelin çok geçmeden dünyanın en ünlü man-
kenlerinden biri olacağını hissetmişti. Marka, 1987 yılında, o zamanlar dünya çapında bir isim 
olmayan Cindy Crawford’u katalog çekimlerinde kullanmıştı.
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Uyanık Muavin
Muavinlik yaparken de, yolcuların 
binmek için dolu otobüsleri tercih 
ettiğini farkettim. Otobüs dolu gö-
rünsün diye parayla adam tuttum. 
Adamlar, ön kapdan binip arka 
kapıdan iniyor, otobüs de dolu ve 
hareket etmek üzereymiş gibi gö-
rünüyordu. Diğer otobüsler, 1 sefer 
yaparken benimki 6 sefer yapıyor-
du. Çorap da sattım. Defolu çorap-
ları alıp onartıp, 2.5 liraya satardım. 
O zamanlar sağlam çoraplar 12.5 
liraydı. Aydınlı kadınlar yokluk yıl-
ları olduğundan benim çoraplarımı 
alırlardı. 1950 yılında ise Ege'nin en 
büyük çorap toptancısı olmuştum.

Triko işine nasıl başladınız?
İplik tüccarı Yahudi bir komşum 
vardı. İsrail'den renkli çok güzel 
sentetik iplikler getirmişti. Ma-
kineleri olan bir arkadaşımla bu 
ipliklerle kadın giysileri ve kumaş 
üretmeye başladım. Zeki Triko'nun 
temelleri atılmıştı. Sonra dükka-
nın bulunduğu hanı satın aldım. 
Bundan sonra da defileler başladı. 
Baldızımın arkadaşları mankenle-
rim oldu. Elbiseleri kızlar üzerinde 
tanıtacaktım, Mahmutpaşa böyle 
şey görmemişti.

Naomi Campbell'la annesini aynı 
podyuma çıkaran ilk kişi yine 
Başeskioğlu’ydu.

Topmodeller yaşamınızın 
hangi aşamasında devreye 
girdi ?
1985 yılıydı... 
Trikodan sıkılmış, mayoya me-
rak sarmıştım. Dışarıdan kumaş 
alıp mayo işine girdim. Sonra 
çekim ve defileler için yabancı 
manken arayışına girdim. Henüz 
ünlenmemiş Cindy Crawford 
ilk mankenlerimdendi. Cindy'i 
diğerleri izledi. Zeki mayoları, 
artık Avrupa’nın ünlü moda der-
gilerinin kapaklarındaydı.

Şimdi neler yapıyorsunuz?
Her şey tıkırında. FTV için New 
York'ta defile yapacağız. En az 1 
yıl gösterecekler. Yunanistan'da 
30 mağaza açılacak. 
Çamaşırda Avrupa'ya ağırlık 
vereceğiz. Türkiye'de çamaşır 
kültürü yok. 2007'de iyi bir atı-
lım bekliyoruz. Yılda en 250 bin 
dolardan 7.5 milyon dolarlık bir 
rakamdan bahsediyorum.

Zeki Triko; WasserSport, Quick, 
Stern, Cosmopolitan, Bunte, 
Looking Fit, Intimite Pratique, 
Response Magazine, Panorama, 
Science Et Sante, Gala, Cine 
Tele Revue, Femme, Tele Star7, 
Daily Star, Ocean Drive, TV Today, 
Maximum, DT Magazine, Photo, 
FHM ve Photo gibi uluslararası 50 
dergiye kapak ve haber olan ilk ve 
tek Türk firması.
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İnsan Sarrafı
Akşamları harçlıklarını alırlar. Yazın tüm gün güneşteyim. Güneşi çok sevi-
yorum. Akşamları gezerim. Torunlarla diskoya gidip dans ediyoruz, göbek 
atıyoruz. Çocuklar benim tempoma dayanamıyor, gece 1'den sonra pilleri 
bitiyor. Ben 300'le giden Ferrari'deyim onlar ise 130'la giden yerli arabada. 
Ben normal bir dede değilim, açık dedeyim, süper dede. Yapmadığım hiçbir 
şey kalmadı, dolu dolu yaşadım. Bu da bana insanları çok iyi tahlil etme yete-
neği kazandırdı. Mesela seninle konuşurken aklımdan bir sürü şey geçiyor.

Koyu bir FB taraftarısınız. Kulüpteki gelişmelerle ilgili neler 
düşünüyorsunuz?
Fenerbahçe büyük bir camia. Avrupa'nın en iyi takımı olabilir. Ama taraf-
tardan yeterince faydalanamıyorlar. 20 milyon taraftarı var. Her birinden 
1'er dolar alsan yılda 20 milyon dolar, 20 dolar alsan 400 milyon dolar eder. 
Bu da Chaelse, Manchester United demek. Kulüp olarak ticari bakımdan 
zayıflar. Başkan Aziz Yıldırım öncekiler gibi değil, iyi işler yaptı. Ama gidip 
geri gelmesini çok da doğru bulmuyorum. 

Bir de gazilik maceranız var.
20 yaşında askerdim. 24 aylık vatani görevimi yapıyordum. Kore Savaşı baş-
layınca gönüllü oldum ve Kore'ye gidip tugaya katıldım. İskenderun'dan 
kalkan savaş gemisine bindim, 29 gün yol sürdü. Cephede 12 ay mayın 
döşeyip, temizledim. Birçok sıcak çatışmanın ortasında kaldım. Başıma 
gelen kurşundan miğfer sayesinde kurtuldum. Arkadaşlarımı kaybettim. 
Öldürmekten kötüsü yok. Sonra BM, gazi madalyası verdi.

Kendinizi, sizi hiç tanımayanlara nasıl anlatırsınız?
Ben hiperaktif bir adamım. Dinlenemem, yerimde 
duramam. Öyle uyumam filan. Gezmeyi seviyorum. 
Modayı takip ediyorum. Bir günde 3 ülkeyi gezdi-
ğim oluyor. Fotoğraf çekiyorum. Bulgaristan'da 
eğleniyoruz. Rio'yu çok seviyorum. Haya-
tımın en güzel tatilini bu yıl torunlarla 
yaptım. 7 torunum var. Sabahları 
bana internetten gazeteleri 
okurlar.

Ekspozisyon (modacılıkta sergileme) 
kelimesini kullanan Başeskioğlu'ydu.
Zeki, 1970’li yıllarda bir moda okulu gibi 
görülüyordu. Nitekim, sektöre 
Cemil İpekçi, Sadık Kızılağaç, Hakan 
Elyaban gibi başarılı stilistler kazandırdı.
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ODTÜ Fizik ve Hacettepe Üniversitesi konservatuvar Tiyatro bö-
lümü mezunu, 1962 Konya doğumlu tiyatro ve sinema oyuncusu. 
Tam ismi Ömer Levent Ülgen'dir.
Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı 
Kel Memet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem 
çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok fark-
lı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara 
Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara 
Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alır-
ken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde 
eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Ti-
yatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 
Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli tele-
vizyon dizisindeki rolüyle tanındı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan 
Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışma-
larına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT'de ya-
yınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmaktadır.
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1954’te küçük bir mandıra olarak kurulan,  
1985 yılında daha modern ve teknolojik alt-
yapıya sahip tesislerde üretimini sürdüren 
Enka Süt, bugün 20.000 m2 kapalı alanda 
dünya teknolojisine ve yüksek hijyenik altya-
pıya sahip olan modern tesislerinde üretimine 
devam etmekte. Ulusal ve Uluslararası birçok 
gıda firmasının tedarikçisi olan Enka Süt, taze 
ürün grubunda tüketicilerin de beğenisini ve 
güvenini kazanmış bir marka.
Endüstriyel ürün grubu ve taze ürün gru-
bu olarak iki ana başlık altında üretim yapan 
firma:  Endüstriyel grupta günlük 1600 ton, 
taze ürün grubu (nihai tüketiciye ulaşan) Süt 
ve Süt ürünleri grubunda ise günlük 450 ton 
süt işlemekte. Endüstriyel olarak Tam Yağlı ve 
Yağsız Süt Tozu, Peyniraltısuyu Tozu ve diğer 
toz ürünlerin üretimini yapan Enka Süt.  UHT 
Sütten Meyve Suyuna, Beyaz Peynirden Kaşar 
Peynirine, Mozzarelladan Yöresel Peynirlere, 
Yoğurttan Ayrana, Tereyağından Kremaya, 
Krem Peynirinden Kakaolu Fındık Kreması-
na, Baldan Reçele geniş bir ürün yelpazesiy-
le taze grup dediğimiz market ürünlerini de 
üretmekte. Enka Süt Ailesi ürün kalitesini her 
şeyin üstünde tutan, bu prensipten hareketle 

Serdar AYDEMİR
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tüketiciye kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ürün-
ler sunmayı kendine hedef edinmiş bir fir-
ma. Üretimin temel hammaddesi olan taze 
sütü İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki 
anlaşmalı çiftliklerinden temin eden firma; 
sütü sıkı kontrollerden geçirerek hızlı bir şe-
kilde merkezlerine ulaştırıyor. Merkezlerde 
tekrar gerekli analizleri yapılan sütler onay 
verildikten sonra, sağımdan itibaren, 24 saat 
içerisinde ürüne dönüştürülmekte. Enka 
Süt, TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Sistemi 
Belgesi, TSE ISO EN 22000 HACCP Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TS ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sis-
temi Belgesi, TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve TS 
EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bel-
gesini almıştır.  Enka Süt, üretimde kullanı-
lan katkı maddelerini, üretim ve hazırlama 
yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını 
katı güvenlik kuralları içinde denetleyen ve 
helal standartlarla uygunluk içerisinde üre-
timin yapıldığını belgeleyen  “Helal Gıda” 
sertifikasına da sahip bir firma.
Tüm bunların yanı sıra firmanın dikkat etti-
ği en önemli hususlardan biride uluslararası 
normlarda yapılan pastörizasyon işlemiyle 
beslenme için her yaşta tüketilmesi gereken 
süt ve süt mamullerinin, yeterli ve dengeli 
tüm besin değerlerinin korunmuş olarak 
üretmektir. Bu hassasiyetle, Türk insanının 
özellikle aradığı taze, temiz ve kaliteli süt 
ürünlerini, en doğal lezzetiyle sunmaktadır.
Enka Süt üretiminde dünya teknolojisi-
ni kullanan, bütün mamullerini yüksek 
hijyenik altyapıya sahip olan tesislerinde 
üretiyor. H.A.C.C.P normlarına uygun ola-
rak oluşturulan temizlik ve dezenfeksiyon 
kuralları çerçevesinde çalışan, sağlıklı or-
tamlarda el değmeden üretim yapılan bir 
firma. Ayrıca üretimin her kritik noktasın-
da olası tehlikelerin önlenmesi için her gün 
hijyen kontrolü için işletme içinde 250 ayrı 
noktadan numune alınarak mikrobiyolo-
jik analizler yapılmakta. Süt sektöründeki 
firmalar arasında ARGE birimi olan nadir 
firmalardan olan Enka Süt, daha önceden 
ithal edilen bir ürün olan Peyniraltısuyu 
tozunu, 1988 yılında üreterek bir ilk’e imza 
atmıştır. Kendi üretiminden çıkan ve diğer 
firmalardan gelen peynir altı suyunu işleyip 
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toz haline getirerek gıda ve yem sanayine 
hammadde sağlamakta. Uzakdoğu’ya ve 
Ortadoğu’ya bu ürünün ihracatını yapan 
Enka Süt, aynı zamanda Irak başta olmak 
üzere Ortadoğu’daki pek çok ülkeye kahval-
tılık ürün grubu ihracatı da yapmakta.
Yağlı ve Yağsız Süt Tozu, Peyniraltısuyu Tozu 
gibi Endüstriyel ürünlerde pazar lideri olan 
ve pazarın yaklaşık %70’inin ihtiyacını Enka 
Süt karşılamakta. Taze ürün gruplarında ise 
ulusal ve yerel market zincirlerinin yanı sıra 
Türkiye’deki 40 bayii aracılığıyla tüm market, 
bakkal ve şarküteride ürün satışı gerçekleş-
mekte. Türkiye genelinde pazarlama faaliyet-
lerine devam eden Enka Süt,  yeni ekleyeceği 
bayileri ile ülkenin en ücra satış noktalarına 
ürünlerini ulaştırmaya gayret etmekte. 

“Sofraların Vazgeçilmezi… 
Enka Süt Ürünleri”

Yeterli ve dengeli beslenme için her yaşta tü-
ketilmesi gereken süt ve süt ürünleri tam bir 
enerji ve besin deposu. Kalsiyum, protein, 
A, B, D, E vitamini bakımından zengin olan 
süt ve süt ürünlerinin büyüme ve kemik sağ-
lığının korunmasında çok yararlı. 
İnsana doğumundan ölümüne karşılıksız 
sağlık vaat eden beyaz mucize Süt;  Enka 
Süt Tesislerinde sağlıklı ve birbirinden lez-
zeti ürünlere dönüşüyor. Türkiye’ye doğal 
süt keyfini yaşatmak için doğallık ilkesin-
den asla taviz vermeden üretim yapan Enka 
Süt’te Süt; alım sürecinden başlanarak üre-
timin her aşaması gıda mühendisi ve süt 

teknologları tarafından denetleniyor. Enka 
Süt’te; taze süt doğasında bulunan vitamin 
ve mineraller uluslararası normlarda yapı-
lan pastörizasyon işlemiyle korunmakta-
dır. Enka Süt’ün yüksek teknolojiye sahip 
üretim tesislerinde besin değerleri korun-
muş olarak “hiçbir katkı maddesi ilave edil-
meksizin” üretiliyor.
Süt ve Süt ürünleri üretiminde hep aynı 
kaliteyi sunmanın ilk ve en önemli şartı, 
sütün gerçek tat ve kokusunun muhafaza 
edilmesidir. Enka Süt ürünlerinin lezzet 
sırrı ise bu hassasiyette gizlidir. Kaliteye 
önem veren, damak zevkine düşkün, süt ve 
süt ürünleri severlerin keyifle tükettikleri 
Enka Süt Ürünleri; sofraların vazgeçilmezi 
olmaya devam ediyor.  
Konya Vizyon Dergisi olarak; müşteri 
memnuniyetini en yüksek seviyede tutan, 
üretimleriyle ülke ekonomisine katkı sağ-
lamayı amaçlayan Enka Süt’ü marka olarak 
attığı güçlü adımlardan dolayı kutluyor ve 
başarılarının daim olmasını diliyoruz.
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Araştırmada özellikle dikkatimizi çeken bir husus ise sa-
yın Davutoğlu’nu siyasi ayrım gözetmeksizin seçmenin 
büyük çoğunluğunun desteklediğini görmekteyiz. Siyasi 
eğilimlere göre yapılan çaprazlamalara bakıldığında sa-
yın Davutoğlu her parti seçmeni tarafından sevilmekte 
ve desteklenmektedir. 
Seçmenlere Ankara’da görmek istedikleri adayı belirt-
tikten sonra bir diğer soru yöneltilmiş ve bunun sebe-
bi sorgulanmış. Sebeplere baktığımızda sayın Dışişleri 
Bakanı'nın gerek Dışişlerinde gösterdiği başarının ge-
rekse Konya’yı unutmayıp bir ayağının sürekli Konya’da 
olmasının etkisi olduğunu görmekteyiz. 
Seçmenlerin ısrarla Ankara’da görmek istediği bir diğer 
isimse Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ta-
hir Akyürek. Aynı şekilde seçmenlerin Sayın Akyürek’i 
neden Ankara’da görmek istediklerini sorduğumuzda 
alınan cevaplar arasında Konya halkının %75 oranın-
da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Akyürek’ten 
memnuniyetlerinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu 
bağlamda anket içerisinde diğer bir soru olan “Kon-
ya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından ne derece 
memnunsunuz” sorusuna alınan cevaplara baktığımızda 
burada oranın yüksek olması da gösteriyor ki Konya 
seçmeni Başkan Akyürek’in Ankara’dan aynı şekilde 
Konya için hizmetlere devam etmesini istemektedir. 
Burada etkin olan diğer sebeplere baktığımızda ise 
Başkan Akyürek’in başkanlığı vesilesi ile Konya’yı ve 
Konya’nın sorunlarını yakından tanıması hasebi ile 
hizmetlerinde aynı oranda sorun odaklı olacağını ve 
hedefine ulaşacağını düşünmektedirler.
Sayın Recep Konuk, Pankobirlik ve Konya Şeker Yöne-
tim Kurulu Başkanı, her dönem siyaset sahnesinde ismi 
geçen ama henüz kendisi siyaset sahnesinde herhangi 

AS-ARDA’nın 2011 yılı ocak ayı içerisinde 1500 kişi üzerinde ger-
çekleştirdiği araştırmaya göre Konya halkının Ankara’da görmek 
istediği isimler belli. 
Araştırmada isim belirtilmeksizin “Konya'dan kimi milletvekili olarak görmek istersi-
niz” şeklinde bir soru yöneltilmiş seçmenlere ve alınan cevaplara bakıldığında halk 
Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan oldukça memnun ki sayın Dışiş-
leri Bakanı'nı Ankara'da tekrar ama bu kez kendi oyları ile görmek istiyor. 

Ersin ÖZTÜRK
Sosyolog
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bir şekilde herhangi bir ko-
numdan aday olarak karşımıza 
çıkmayan isim. Her dönem ol-
duğu gibi bu dönemde yapılan 
araştırmada da Sayın Konuk, 
Konya seçmeninin Ankara’da 
görmek istediği isimler ara-
sında yer büyük bir oranla yer 
almakta. Seçmenlerin bu denli 
ısrarla Sayın Konuk’u adaya 
olarak görmek istemeleri kar-
şısında Konuk’un bu seçim dö-
neminde nasıl bir tavır sergile-
yeceği henüz bilinmiyor. Sayın 
Konuk’u Konya seçmenlerinin 
neden Ankara’da görmek iste-
diklerine baktığımızda Konya 
Şeker olarak çiftçiler ve Konya 
için yaptığı hizmetler ve yatı-
rımların öneminin büyük ol-
duğunu görmekteyiz. 

Bu üç isimde dikkatimizi çeken önemli konulara değinecek 
olursak her parti seçmeni tarafından hizmetleri beğenilen ve 
Ankara’da görülmek istenen isimler olduğunu görmekteyiz. Bu 
doğrultuda bu isimlerin sadece siyasi kimlikleri ile değil de sun-
dukları hizmetler ile de ön plana çıktığını görmekteyiz. Evet 
seçmenin sesine kulak veren ve seçmenin istekleri doğrultu-
sunda hareket eden isimlerin aynı oranda seçmeninden des-
tek gördüğünü görmekteyiz. Sayın Davutoğlu’nun bakanlık 
görevini bu dönem Halkın yüksek desteği ile mecliste devam 
ettireceği gözüküyor. Diğer iki isime bakacak olursak Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Pankobirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Konuk’un bu seçim döneminde nasıl 
bir tavır sergileyecekleri bilinmemekte.
Seçmenin isteklerinin yerine getirildiği ve seçmenin NE 
DEDİ’ğinin dinlendiği bir siyaset sahnesi diliyorum.
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Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı 
Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü ola-
rak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un 
din adamları tanrıya keçi kurban ederler ve 
sonra kafalarının üstüne koydukları keçi de-
risi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma so-
kaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese 
dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak 
bereket tanrısının dokunuşundan paylarını 
almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş 
sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.
Bir diğer inanışa göre, kendi katı kuralları 
ile Roma’yı zalimce yöneten İmparator 2. 
Claudius için en büyük problem, ordusun-
da savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre 
bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin 
aşklarını ve ailelerini bırakmak istememele-
riydi. İşte bu yüzden, Roma'daki tüm nişan 
ve evlilikleri kaldırdı.
Bu emre itaatsizlik edenlerin arasında rahip, 
filozof Valentinus'da vardır, gezerek dinsel 
vaazlar vermekte ve İmparator'un hatalı ol-
duğunu anlatmaktadır. İmparator’un emri 
ile yakalanır ve ölüm cezasına çarptırılır. 
Valentine ile ilgili en eski kaynak, 1712 
yılına ait bir İsveç almanağında 14 Şubat 
Valentine günü olarak belirtilmiş, Katolik 

Ansiklopedisi'ne göre(1908) eski şehitler 
listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı 
yüzünden öldürülmüş 3 tane Aziz Valentine 
geçmektedir:
Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağ-
lantı eski tarihte hiç geçmemektedir ve 
kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. 
Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 
Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından 
ilan edilmiştir ve 1969 yılında kilise takvi-
minden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.
Yıllar geçtikçe yavaş yavaş Şubat 14 sevgili-
lerin, aşıkların birbirlerine aşk mesajları yol-
ladığı bir gün haline geldi. Bununla pararel 
olarak Aziz Valentine de bütün sevenlerin 
koruyucu azizi haline gelip böyle anılmaya 
başlandı. 1800 yıllardan sonra Amerika’da 
Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartı-
nı yollamasından bu yana günümüzde daha 
çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir 
olay haline geldi. Sonuç olarak olayın ticari 
yönü oldukça gelişti ve hemen hemen her-
kes 14 Şubat’ta sevgililerine veya eşlerine bu 
günün ruhu ile sevgilerini anlatan hediyeler 
alıyor. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm 
dünyada 1 milyar civarında kart gönderil-
mektedir. Bunun yanı sıra hediye alımların-

dan kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. 
Sebebi ve sonucu her ne olursa olsun bu özel 
günde yanınızda gerçekten sevdiğiniz birisi-
nin olması ve sevginizin karşılığının olduğu-
nu bilmek herhalde hepsinden çok ama çok 
daha önemlidir diye düşünüyorum.

DÜNDEN 
BUGÜNE 

SEVGİLİLER 
GÜNÜ

Pek çok ülkede kutlanan Şubat ayı bereket festivalleri ve Şubat ayı 
ortasının, yani 14 Şubat’ın aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmak-
tadır. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı 
ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırıl-
mıştı ve tanrıları Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.
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Merhaba Ahmet Bey, söy-
leşimizden önce bize ken-
dinizden bahsedermisiniz?
Merhaba, öncelikle bana bu im-
kanı verdiği için Vizyon Dergi-
sine teşekkür ediyorum. 1978 
Konya doğumluyum, 1994 
yılında Hacettepe Üniversite-
si Besin ve Diyet bölümünü 
kazandım, 2000 yılında me-
zun olduktan sonra çeşitli özel 
hastanelerde 6 yıl kadar görev 
yaptıktan sonra Diyamer - Sağ-
lıklı Yaşam Merkezi’ni kurdum. 
Amacımız Konya’daki yanlış 
beslenme alışkanlıklarını dü-
zeltmek, hiç olmazsa mücadele 
edip  pek çok kronik hastalığın 
nedeni olan yanlış beslenmeyi 
bir nebze olsun düzeltebilmek. 
21. Yüzyılda görülen kronik 
hastalıkların temelinde beslen-
me bozuklukları yatıyor, bunu 
kendime ilke edindim ve yak-
laşık 11 yıldan beri de ekibimle 
birlikte bu konuda mücadele 
vermekteyiz.

Konya'da insanların bes-
lenme alışkanlıkları ile ilgi-
li neler söyleyebilirsiniz?

Konya’da geçmiş yıllara göre 
teknoloji alanında çok büyük 
değişim var. Örneğin artık ça-
maşır makinesiz ev yok, toplu 
taşıma araçları çok yaygın, bu da 
insanların daha az enerji harca-
ması demek. Fakat tüm bu yeni 
teknolojiden faydalanırken bö-
reklerimizde, tatlılarımızda, sa-
çarasında hiçbir değişiklik yok, 

beslenme alışkanlıklarımızda 
değişiklik yok. 40 yıl önceki 
beslenme alışkanlıklarımızdan 
günümüzde değişen bir şey yok, 
fakat egzersizde müthiş bir azal-
ma var işte Konya halkının çık-
mazı bu. Yani dilediğimizi yiye-
lim içelim, egzersiz yapmayalım 
ve sağlıklı olalım; bu mümkün 
değil. Bu mücadele ettiğimiz 

birinci konu, ikinci mücadele 
ettiğimiz konuysa Konya’daki 
kökleşmiş aile yapısı. Malesef 
hala koloniler şeklinde yaşayan 
aileler var, ayrı evde olsa bile 
akrbalık bağları o kadar güçlü 
ki dışarıdan ikram olarak gelen 
kalorilere hayır diyemiyoruz. 
Bizde kilo vermek çok önemli 
değil kiloyu korumak önemli, 
pek çok kişi kiloyu verir fakat 
koruyamaz. Obezite, üzerinde 
durduğuğumuz bir dal, tekrar-
layan bir hastalık olması sebebi 
ile kişinin nezdinde bütün aileyi 
eğitmemiz gerekiyor, çünkü on-
lardan besin ikramı geliyor.  Belli 
bir dönem yememek işi çözmü-
yor genel olarak bu davranışları 
devam ettirmek gerekir.

Yemek yeme hızının sağ-
lık açısından sakıncası 
nedir? Nasıl olmalı?
Bir işi hızlı yaparsanız çok yapar-
sınız. Hızlı yazarsanız çok yazar-
sınız, hızlı konuşursanız çok ko-
nuşursunuz aynı bağlamda hızlı 
yerseniz çok yersiniz. Tabi kilo 
aldıran hızlı yemek yemek değil 
bir örnekle açıklayacak olursak: 

HILTON GARDEN INN KONYA'DA DİYET UZMANI 
AHMET GÜRAPAYDIN İLE 
SABAH KAHVALTISI

BESLENME 
ALIŞKANLIKLARIMIZ 
VE SAĞLIK

Aynaya her baktığınızda kilo vermeliyim mi diyorsunuz? Peki ya o aynada gö-
remediğiniz işin sağlık boyutu var bu konuda neler yapıyorsunuz? Yanlış uy-
gulanan rejim listeleri, kulaktan dolma bilgilerle uygulanan bitkisel yöntemler, 
görsel anlamda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyordur belki, ama sağlığımıza da  
geri dönüşü olmayan zararlar verir. Diyamer-Sağlıklı Yaşam Yönetimi Merkezi 
Sahibi - Diyet Uzmanı, Sayın Ahmet Gürapaydın ile Hilton Garden Inn Konya 
Hotelinde çok hoş ve nezih bir sabah kahvaltısında buluşup, beslenme alışkan-
lıkları ile ilgili,  yapılan yanlışlar ve sağlığa  zararları üzerine konuştuk. Yapılan 
söyleşi esnasında yanlış bilinenleri örnekleri ile sizelere sunduk.

Ahmet GÜRAPAYDIN
Diyet Uzmanı
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civcivi düşünün, çok hızlı yer. 
Niye kilo almaz? Demek ki hızlı 
yemenin yanı sıra büyük lokma-
lar halinde yiyorsanız kilo alır-
sınız. Hızlı yenen bir öğünden 
sonra daha çabuk acıkırsınız, 
yavaş yenen bir öğün hem az 
yedirtir hem de daha uzun süre 
tok tutar. Hızlı yemek yaşlandı-
rır, insülin hormonunu yüksel-
tir, midede sindirim sorunları 
oluşturur, lokmaları mümkün 
olduğunca küçük tutmalıyız. Bi-
zim hastalarımıza tavsiyemiz şu: 
ekmeğinizi küçük küçük doğra-
yın, iki lokmada bir yudum su 
için ve besinleri karışık tüketin. 
Bunu yapan insan genellikle 
hızlı yiyemez, karışık beslendi-
ğinizde de beyniniz farklı besin-
lerin tatlarını almış olacaktır ve 
hızlı doyma gerçekleşmiş olur.

Uyku ve kilo arasında bir 
orantı varmıdır?
Evet, uyku düzenli oldukça me-
tabolizma düzenli çalışır, uyku 
düzensizleştikçe metabolizma 

iyi çalışmaz. Düzenli olarak en 
geç saat 12:00’de yatıp 08:00’de 
uyanırsak metabolizma yağ eri-
tici bir hale gelir. Bir diğer konu 
da kişinin motivasyonunun azal-
ması, dinlenmeyen beyin şeker 
istiyor, tatlı isteğine mani olmak-
ta zorlanıyor. Yorgun bir beyinle 
alınan kararların uygulanması 
güçleşiyor. Yaygın olarak görü-
len uykusuzluk problemine karşı 
ben hastalarıma Melatonin Hor-
monunu öneriyorum, eczane-
lerde satışı olan uykuya dalmaya 
yardımcı olan ve gençleştiren bir 
hormon aynı zamanda.

Her diyet her bünyeye uy-
gunmu? 
Öncelikle diyetin anlamına de-
ğinelim: diyet, kişinin beslenme 
alışkanlığı demektir, insanlar 
diyeti bir liste olarak tanımlıyor 
ona biz rejim diyoruz. Her rejim 
uygunmudur? Hayır değildir. Ben 
rejimler ve diyet listeleri ile zayıf-
latmaya karşıyım, kilo vermesine 
verilir ama ulaşılan kilo koruna-

maz. Yapılması gereken kişinin 
sosyal çevresi ile birlikte alışkan-
lıklarını öğrenmek, kilo almasına 
neden olan davranışları tespit 
edip onları çözmeye çalışmak. 

Aç kalmadan kilo vermek 
mümkünmü?
İki çeşit açlık vardır; birincisi 
gerçek açlık, ramazanda hissedi-
len açlık. İkincisi ise şımarıklık 
açlığı, tok olduğu halde birşeyler 
yemek, bu iştah değil şımarıklık-
tır. İştahı kesmek kolaydır, kişiyi 
esmer beslenmeye (esmer ek-
mek, yulaf), posalı beslenmeye 
alıştırırsanız acıkmadan zayıfla-
mak kolaydır. Şımarıklık açlığını 
kesmek için insanın psikolojik 
sorunlarını gidermek gerekir.

Tuz’un kilo aldırma sebe-
bi nedir?
Tuz’un pek çok kilo aldırma se-
bebi vardır bunun en başlıcası su 
tutması, 1gr tuz 1ml su tutuyor 
vücutta. Dünya Sağlık Örgütü-
nün uygun gördüğü miktar gün-
lük 6 gr'dır bizler toplum olarak 
ortalama 15 gr tuz tüketmek-
teyiz. Tuzlu yediğiniz zaman 
daha çabuk acıkırsınız, şeker ile 
tuz aynı yerden kana karıştığı 
için hızlı bir acıkma gerçekleş-
miş olur. Vücut şeklinize önem 
veriyorsanız tuzu kesmek zo-
rundasınız. İnsanlara tuzu kesin 
dediğimiz zaman görünür tuzu 
kesmeye çalışıyorlar, asıl önemli 
olan görünmeyen tuzu kesmek 
dışarda yenilen yemekte, ev sal-
çasında, çerezlerde olan tuz. Ya-
pılan bir yanlış daha var detox 
diyetleri, idrar söktürücü haplar, 
bitki çayları v.s gibi vücuttaki şiş-
kinliği atıyor diye uygulanmakta, 
vücudunuzdaki tuz oranını kont-
rol etmeden böyle bir çalışma 
böbreğe ve karaciğere çok büyük 
bir yük getirir. Zaten siz tuzu 
azaltıp su içme alışkanlığı edinir-
seniz  şişlikler oluşmayacaktır.

Glisemik İndex değeri nedir?  
Besinlerin acıktırma oranlarıdır, 
bazı besinler bağırsaktan kana 
hızlı geçer bazıları bağırsaktan 
kana yavaş geçer. Hızlı geçen 
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besinlerin glisemik index'leri 
yüksektir, yavaş geçenlerin ise 
glisemik index değeri düşüktür. 
Bir besinin glisemik index de-
ğerini yükselten değer içindeki 
un’dur, şeker’dir, besin ne kadar  
kolay sindiriliyorsa o kadar gli-
semik index değeri yüksektir.  
Örnek verecek olursak; beyaz 
ekmek, glisemik index değeri 
yüksektir kolay sindirilir, esmer 
ekmek, glisemik index değeri 
düşüktür zor sindirilir. Bir ör-
nek daha verelim; muz, glisemik 
index değeri  yüksektir, elmanın 
düşüktür. Rakamsal olarak söy-
lersek elmanın glisemik index 
değeri 35’tir, muz’un 80’dir, bu 
neredeyse iki katı hızlı acıktırı-
yor demektir. Glisemik index 
değeri yüksek bir ürünü yemek 
istiyorsanız yanında protein 
almalısınız. Örneğin muz ye-
mek istiyorsanız yanında 1 çay 
bardağı süt içerseniz muz’un  
glisemik index değerini düşür-
müş olursunuz. Glisemik index 
değeri düşük besinleri çavdar, 
yulaf, muz ve üzüm haricindeki 
meyveler, sebzelerin tamamı, 
baklagiller olarak belirtebiliriz.

Su tüketimimizin kilo 
vermemize artısı varmı?
Kesinlikle var, su tüketimi kişi-
nin vücudundaki yağ atılması 
ile ilgili. Vücudunuzda 10 kg 
yağ var bu nerden atılacak, iç 
mekanizmadan. Su içerseniz bu 
iç mekanizma daha kolay çalışır. 
Yalnız su içmek yetmiyor suyu 
yavaş içmek gerekiyor, hızlı içi-
len su mideden hızlı bir şekilde 
geçip idrar olarak çıkar ama ya-
vaş içerseniz, kahve içer gibi, vü-
cuttaki yağı metabolize ederek 
çıkar. Birde soğuk sular midede 
daha az durur, sıcağa yakın sular 
midede daha uzun süre duruyor, 
yapmanız gereken biraz daha 
ılık su tüketmek.

Aç kalarak kilo vermek 
mümkünmü? Sakıncaları 
neler?
Kilo vermenin pek çok çeşidi 
var, aç kalarak da herşeyi yiye-
rek de verebilirsiniz, mühim 
olan genel olarak kilomuzu ko-
ruyabilmek. Vücut acıktığı za-
man yağları korumaya alır, bize 
iyilik eder,  kıtlığa karşı yağları 
korurken karaciğerdeki şekeri 
harcar. Karaciğerde depolanan 
şeker gramı başına 4 gr vücutta 
su tutar, siz açlığa başladığınız 
zaman karaciğerdeki şeker eri-
meye başlar ve vücuttaki suda 
gider. Bu şekilde yağ değil su 
kaybetmiş oluyoruz.

Sık kilo alıp vermenin 
sağlık açısından zararları 
neler?
Öncelikle dış deri çatlar, de-
formasyonlar  gözlenir, ikincisi 
böbrek çok büyük zarar görür, 
üçüncüsü psikolojiyi ve zihin 
sağlığını bozar.

Kilolu insanlar sağlıksız-
mıdır?
Kilolu insanlar sağlıklı değildir. 
Burda önemli olan sadece kilo 
değil genetik faktörler, sigara 

içme durumunuz, hareket duru-
munuz bunların hepsi bir arada 
değerlendirilirse doğru sonuç-
lar elde edilir. Birde kilonun 
dağılım şekli çok önemli kol ve 
bacaklar mı yoksa üst bölgede 
mi kilo fazla, üst bölgede ise 
daha fazla tehlike var demektir 

hele hele organlar etrafında top-
landıysa. Bu yüzden her kilolu 
sağlıksızdır demek doğru değil-
dir bunun bir uzman tarafından 
değerlendirilmesi gerekir.

Diyamer olarak hastaya 
uygulanacak diyeti nasıl 
belirliyorsunuz?
Hastaya 4 test uyguluyoruz bu 
testlerin sonunda hastanın bes-
lenme problemi belirlenmiş olu-
yor. Bu doğrultuda kişiye özel 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  
Tabi şunu yiyebilirsin bunu yi-
yemezsin olarak değil kişinin 
yapmış olduğu yanlış beslenme 
alışkanlıkları düzeltilerek gerçek-
leştiriliyor. Biz kişiye özel beslen-
me alışkanlığı listesi sunuyoruz.

Beslenme alışkanlıkları-
mız arasında yapılan en 
yaygın yanlışlar neler?
12 yıllık tecrübelerime dayana-
rak 3 adet ana yanlış vardır ki 

Kilolu insanlar sağlıklı değildir. Burda önemli olan 
sadece kilo değil genetik faktörler, sigara içme duru-
munuz, hareket durumunuz bunların hepsi bir arada 
değerlendirilirse doğru sonuçlar elde edilir.
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bunlar bilimsel makalelerde de 
yayınlanmıştır. 1.si düzensiz bes-
lenmek, öğünler arasında 4 sa-
atten fazla zaman bırakmak. 2.si 
hızlı yemek, büyük lokmalarla 
yemek. 3.sü ise az hareket etmek, 
bu üç yanlışı düzeltirseniz kilo-
nuz genellikle normal sınırlar içe-
risinde kalır. Hızlı yiyerek küçük 
vücut sahibi olamazsınız, bunu 
bir örnekle açıklayalım; kedi ve 
köpeği düşünelim. Hangisi daha 
büyük ısırır? Köpek. Hangisi 
daha büyük? Köpek. Köpeğin 
lokma büyüklüğü ile kedinin vü-
cuduna sahip olamazsınız.

Akşam geç yemek yeme-
nin zararları neler?
Takdir edersiniz ki akşam saat-
lerinde midemiz dinlenmeye 
geçecek, siz bu saatlerde yemek 
yerseniz mideniz  bunalıma gi-

rer. Biyolojik dinlenme zama-
nında çalışmak zorunda kalıyor 
bu da şişkinlik yapabilir, hazım-
sızlık sorunları yapabilir. Tam 
istirahat anında alınan kalori 
harcanamadığı için vücutta yağ 
olarak depolanır bu da pek çok 
sağlık problemine neden olur.

Çocukların beslenme alış-
kanlıkları nasıl olmalı? Ya-
pılan yanlışlar nelerdir?
Anne ve baba kendi beslenme-
sini değiştirmeden çocuğun 
beslenmesini değiştirmeye çalı-
şıyor. Anne ve baba sebze yeme-
ği yemiyor, çocuğum yemiyor 
diye feryad ediyor; çocuklar 
taklitle öğrenir, siz nasıl örnek 
olursanız çocuk onu uygular. 
Çocuk oyundan geldiği zaman, 
heyecanlı olduğu zaman yemek 
yemesi konusunda ısrar etme-

meliyiz, böyle bir zorlamada 
çocuk yemekten tiksinebilir. Bir 
diğer yanlış da oyunla yemek 
yedirmek, çocuk yemek yemeyi 
oyun oynamak olarak görmekte. 
Birde şunu bilmekte fayda var 
diye düşünüyorum yağ hücrele-
ri 12 yaşına kadar çoğalır, 12 ya-
şından sonra çoğalmaz var olan 
hücreler büyür ve oluşan bir yağ 
hücresi yok olmaz, bu yüzden 
çocukluk dönemindeki yanlış 
beslenme alışkanlıklarımız ile-
riki yaşlarda oluşabilecek sağlık 
problemlerine temel hazırlar.

Son olarak formumuzu 
koruyabilmek  için bize 
neler önerebilirsiniz?
Her kişinin yardım alması gere-
ken konular farklı aslında, mese-
la  kimi psikolojik desteğe ihtiyaç 
duyar, kimi yavaş  yemek  konu-
sunda destek almalı, kimi vitamin 
takviyesi desteği almalı. Genel 
olarak bahsettiğimiz üç ana soru-
nu çözerseniz düzenli beslenmek, 
yavaş yemek yemek ve biraz da 
hareketi arttırmak, kesinlikle fay-
dasını göreceksiniz. Yine su iç-
menin herkese faydası var. Söyleşi 
esnasında değindiğimiz önemli 
hususlara dikkat edersek sağlıklı 
ve formda oluruz.

Sayın Ahmet 
Gürapaydın'a yoğun 
programı arasında 
bizlere zaman ayırıp bu 
söyleşiyi gerçekleştirdiği 
için teşekkür ediyorum. 
Verdiği bilgilerle pek 
çok kişinin merak ettiği 
konulara ışık tuttuğunu 
düşünüyorum.
Bu arada Hilton Garden 
Inn Konya’nın, karışık 
omleti, waffle’ı ve french 
toast'a değinmeden geçe-
medim, kesinlikle tatma-
nız gereken lezzetler diye 
düşünüyorum. Formda ve 
sağlıklı günler diliyorum.

Röportaj: Seycan ÇAKIR
Fotoğraf: Mehmet ŞAHİN
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Hz Pir’i 737. vuslat yıldönümü nedeniyle 
andığımız bu günlerde aşk üzerine bir şey-
ler yazmak geldi içimden. Aşk; sahici, içten, 
gerçekten hissedildiğinde, en derininden 
etkileyen insanı. Ya ortasındasındır aşkın ya 
da dışında… 
Ya vardır ya da yoktur…
Aşkı filmlerde, dizilerde, romanlarda yaşanır 
zanneder olduk nicedir. Sevgilim, aşkım keli-
melerinin hoyratça kullanılması içimizi acıtır 
oldu. Birkaç günlük ya da aylık, ne olursa ol-
sun sığ, ne olduğu bile belli olmayan beraber-
liklerin adını aşk koydular. Nedir aşk dedikle-
ri? Aşk odunda yanmak ne ola ki? Kaç kere 
yaşar ki insan ömrü hayatında? Yoksa aşk diye 
hissettiği insanın nefsani, öylesine bir duygu 
mu? Neden çabucak tükeniveriyor? Niye sil-
kelemiyor, neden darmadağın etmiyor bizi.  
Öyle olması gerekmez miydi? Gençliğimde 
okuduğum beyaz dizilerden başlayarak böyle 
yaşanıyordu aşk romanlarda…

Mevlana diyor ki: “İnsaf et, aşk güzel bir iş-
tir!/Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, 
(insanlardaki) tabiatın kötü niyetli oluşun-
dandır./Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk 
adını takmışsın;/Hâlbuki şehvetten kurtulup 
aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.”
Yol uzun, zorlu. Çabalamak gerek, korkmak 
gerek. Çünkü kaybetmek kolay yakalamak-
sa bir o kadar zor aşkı. İnsanı var eden aşktır 
aslında, yaşadığını fark ettiren, her şeyi an-
lamlandıran.  Yüzünü güldüren. İyi ki varım, 
iyi ki yaşıyorum dedirten. Olgunlaştıran, 
duygularına duygu katan, düşündüren. Bi-
rinin ötekine güneş olduğu, aydınlatan, nur-
landıran. Olduğu gibi kabul eden önce ama 
sonrasında, içine girdiğinde olunması gerek-
tiği  gibi olmasını sağlayan. 
Koşulsuz, sessiz kabullenişler. Bir başkası-
nın göremeyeceği gözle görebilmek. Tıpkı 
Mecnunun Leyla’sı gibi. Yapamadığında 
onun istediklerini; kendisini yarım kalmış, 
tamamlanmamış hissetmesi gibi. Tek taraflı 
değil, çift yönlü, birbirini tam anlamıyla ta-
mamlayan, eş olan, gerçek eş, yarım tanesi ve 
tanelerin birleşip bir tanesi olduğu. Ama ille 
de çıkarsız. Ve samimi. Tıpkı ilk aşk gibi…
Karşılıklı olmalı aşk. Tek yanlı yaşananın 
adı aşk olmamalı. Çünkü sevilen sevendir 
aynı zamanda. Hani yüce Yaradan sevdi-
ğini üzermiş ya kendine yakın olsun diye. 
Kendisine samimi, içten gözyaşı döksün 
diye. İbadet ederken bile içi titresin diye. 
Gerçek aşıklar da acıya sabreder, üzüntüye 
de. Çünkü bilir sevildiğini. Okşanmasa da, 
koklanmasa da, yanında  olamasa da sevdi-
ği;  bilir onun düşündüğünü…
Gerçek aşk çok yönlü olmalı. Aşkı yaşayan-
lar, her şeyi yaşamalı. Bu dünyayı ve asıl sa-
hibimizin, yerimizin neresi olduğunun far-
kında olmalı…

Aşkı yaşayanlar zaman içinde öylesine ben-
zeşip, birbiriyle kaynaşmalılar, yok olduk-
larında, toprağa karıştıklarında, zerreleri 
birbirine öylesine yapışmış olmalı ki ayrı-
lamamalılar. Onların zerrelerinden açan çi-
çekler bile yan yana düşmeli.
Aşkı yaşayanın aşkı akarsu gibi olmalı. 
Donmamalı suları, kirlenmemeli, kirletile-
memeli. Ve melekler şahit olmalı yaşanılası  
aşklara,  imrenmeli,   söylemeli,  göklere ve 
bilinmeyenlere.  
Yaratılmışlar içinde birinci olmalı senin aş-
kın ki; Leyla’nın Mecnuna, Tahir’in  Zühre 
ye, Ferhat’ın  Şirine duyduğu gerçek aşk gibi 
unutulmamalı. 

Nilgün Ottekin
Uzman Psikolojik Danışman
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İcazet
İlahi güzelliği ve aşkın mahsulü 
olan gelenekli sanatlarımız, 
Türklüğün ve İslamın dünyaya 
açılan yüzü olmuştur. Hüsn-i 
hat, tezhib, minyatür, ebru, cild 
gibi sanatlarımız medeniyetimize 
tercüman olmuşlardır. Cami 
merkezli olan bu eserler; 
Kur-an’ı Kerim’i güzel okumak, 
güzel yazmak, güzel altınlamak, 
güzel ciltlemek kaygısıyla meşk 
edilerek vücut bulmuştur.

"Ehl-i irfan arasında aradım kıldım talep, 
her hüner makbul imiş illa edeb, illa edeb."

Gelenekli sanatlarımızın; kadim gelenek içinde 
yoğurularak bugünlerde de varlığını devam 

ettirmesinin nedeni eğitiminde MEŞK yöntemini 
kullanmasıdır. Meşk Metodu ile talebe hocasıyla 

aşk, sabır, düzen gibi güzel hasletleri de kullanmasını 
öğrenir ve aralarında kurulan bu akit zamanla 

Ezintü (izin verdim), Eceztü (icazet verdim) 
ifadeleriyle icazet'e dönüşür. Bu dönüşüm sırasında 

talebeden beklenen sanatının icrasını İslami 
çerçevede yani ebediyetle icra etmesidir. İlmin 

anahtarı Hz. Ali’den bu yana silsile yoluyla gelen 
sanatımızın GÜZEL kelimesinin kullanılmasının 

nedeni ilk halkanın Güzelliğinden olsa gerekir.
"Sanatı iyi bir hocadan öğrenmek, sanatın 

eğitiminin zamanında tamamlanmasına iyi ve 
faydalı bir neticenin elde edilmesine vesile olur. 

Sanat meşkinde talebenin kabiliyeti, kavrayışı ve 
azmi ne kadar önemli ise, usulüne göre yetişmiş 

iyi bir hocanın da bunlar kadar önemi vardır. 
Çünkü iyi bir hoca, talebesinin yetenek ve anlayışı 
istikametine uygun bir yol takip eder. Zira meşkin 

anlamı sadece eğitim ve öğretim değildir." 
(Prof. Dr. Fevzi Günüç'ün yazısından alıntıdır.) 6 Aralık 2010 tarihinde Prof. Dr. Fevzi Günüç'den öğrencisi Arif Yılmaz'a verilen İcazetname

Prof. Dr. Fevzi Günüç

Konu: Ahmet ÇAKIR
Fotoğraf: Seycan ÇAKIR, Mehmet ŞAHİN
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Burada tarif edilmeye çalışılan husus, icazet halkaların birbirleriyle tam bir 
uyum içerisinde olmalarıdır. Hoca-talebe ilişkileri bu uyumu göstermede en 
güzel örnektir. Caiz olmak, müsamaha edilmek kökünden izin, ruhsat ve mü-
saade gibi anlamlara gelen icazet, farsça name kelimesiyle birlikte, bir kimseye 
icazet verildiğini gösteren belge, diploma ve şahadetname anlamına gelir. Ho-
canın izin cümleleriyle tamamlanan icazetname aynı zamanda ahidnamedir. 
Bizim sanatımızda verilen icazetname'ler eğitimin, öğretimin sona erdiğine 
dair belgeler değildir. Hoca-talebe ilişkisine bu belge ile yeni bir sıfat eklenir, 
o'da "sanatlar ünvanıdır." Bu ünvan ile hoca-talebe ilişkisi daha da kuvvetlenerek 
devam etmektedir. Aynı halkaya dahil olmanın haklı gururunu talebeye icazet 
verir. Edebin disiplinle başladığını ve disiplinle devam ettiğinin en iyi öğretisi-
nin gelenekli sanatlarımızın eğitim ve öğretiminde verildiği kanaatine sahibiz, 
disiplin, sabır, çalışma, kabiliyet ve  edeb sanat için gerekli şartlardandır. İcazet 
ile yeni bir hayat tarzına girecek olan sanatkar artık, sanatta silsile ile nereye 
bağlı olduğunu unutmamalıdır.Şeyh Galip hazretleri şöyle buyuruyor;
"Bir Kitabullah-ı azamdır, Seraser kainat hangi harfi yoklasam, 
manası hep Allah çıkar."

 Ali Kemal Kakan

Prof. Dr. Fevzi Günüç'den icazet alan Gülşen Yıldız'a ait bir levha Prof. Dr. Fevzi Günüç'den icazet alan Osman Duran'a ait bir levha

Prof. Dr. Fevzi Günüç'den icazet alan Canan Aksoy'a ait bir levha



KONYA VİZYON • ŞUBAT 201166

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

HİÇ KİMSE HOŞGÖRÜYÜ 
MEVLANA GİBİ ANLATMADI, 
ANLATAMADI

Bu yıl 737.'si düzenlenen Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine ilgi büyüktü. 
Kutlamalar çerçevesinde devletin zirvesi Konya'da buluştu. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek'in açılış konuşmasını yaptığı gece Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan'ın konuşması ile devam etti. Vali Aydın Nezih Doğan'ın ardından sırasıyla kürsüye 
gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve CHP Genel Başkanı sıfatıyla anma 
törenine ilk kez katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını tamamladılar. 
Gecede son konuşmacı olan Başbakan Tayyip Erdoğan, Mevlana'nın "gel" çağrısına her yıl 
dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insanın Konya'yı ziyaret ettiğine değindi. Açılış 
konuşmalarının ardından gece Sema Gösterisi ile son buldu.
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MEVLÂNÂ’YA GÖRE 
İNSANIN KENDİSİNİ 
YENİLEMESİ
Anadolu’da asırlardır eserleri 
ve düşünceleriyle her dönemde 
diri kalan Mevlânâ, varlığıyla kı-
taları ve medeniyetleri buluştu-
ran bir özelliğe sahiptir.
Yenilik ve yenileşme klasik kül-
türümüzün ve şiirimizin önemli 
temalarındandır. Mevlânâ, he-
men Mesnevî’sinin başında sa-
dece dünya için çalışan akla ve 
insanı köleleştiren maddi değer-
lere karşı durarak bu yolun temel 
kuralını açıklar, yenileşmeyi arzu 
edenlere canlı ve çarpıcı örnek-
lerle yol gösterir. Onun anlattığı 
aşk, ihtirası ve gururu yok eder, 
insanı özgürlüğe götürür. Bu aşk, 
ferdin ve toplumun yenilenme 
ve dirilme iksiridir. Bireyin güzel 
özellikler kazanıp olgunlaşması, 
yenileşmesi ve dirilişidir.
Ey oğul! Bağı çöz, özgür ol. Ne za-
mana kadar gümüşe, altına bağlı 
kalacaksın.
Denizi bir testiye döksen,  ne ka-
dar alır? Bir günlük kısmet.
İhtiraslıların göz testisi dolmaz. 
Sedef, kanaatkâr olmadıkça in-
ciyle dolmaz.
Bir aşkla elbisesi yırtılan kişi, hırs 
ve ayıptan bütünüyle temizlenir 
(I/19-22).
Bilgi, görgü ve birikim, toplum-
da güzel uygulamaların gerçek-
leşmesine imkân sağlar. Bilgi ve 
birikim bu nedenle önemlidir:
Her şeyin yararı ve zararı yerine 
göredir. Bu nedenle ilim zorunlu 
ve yararlıdır (VI/2599).

Gerçekte ilim ve bilgi hayata 
anlam ve canlılık katacak özel-
likler taşımaktadır. Toplumu-
muzda bilgiye ve birikime ve-
rilen değer, Mevlânâ ve benzeri 
şahsiyetlerin vurgulamalarıyla 
bu denli büyük olmuştur:
İlim Süleyman’ın saltanat mührü-
dür. Bütün âlem suret, ilim candır 
(I/1031).
Uyku bilgiyle olunca uyanıklık-
tır. Bilgisizle oturan uyanık kişiye 
yazık!(II/39)
Bilgiyle dürüstlük ve içtenliğin 
buluşması, güzellikler oluştu-
rur. Ruhun ve aklın yönelişi bu 
yöndedir. Aksi yöndeki bera-
berlikler ise birey ve toplum için 
üzüntü vericidir:
Ruh ilimle ve akılla dosttur. Ru-
hun Arapça ve Türkçe ile ne işi 
vardır? (II/56)
Canın meyli, hikmete ve ilimlere-
dir; bedenin arzusu bağa, çayıra 
ve üzümedir.
Canın meyli yükselmeye ve şerefe; 
bedenin arzusu kazanca ve otla-
radır (III/4436-4437).
Mevlânâ günlük hayatla ilgili 
öğütlerle, zihinsel sorunların 
çözümlerini aynı eserde, hatta 
aynı hikâyelerde şaşırtıcı bir 
şekilde bir arada sunabilmek-
tedir. Onu günümüze ve bütün 
dünyaya taşıyan özelliklerin-
den biri de bu olmalıdır. Özen-
dirdiği kişilik, bilgili ve görgülü 
olmaktır:
Biri, bir kuşu hile ve tuzakla yaka-
ladı; kuş ona dedi: “Ey ulu efendi! 
Sen çok inekler ve koyunlar yedin; 
sen birçok deve kurban ettin.
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Sen zamanında onlardan doy-
madın; benim parçalarımla da 
doymazsın.
Beni bırak, sana üç öğüt vereyim; 
zeki miyim, ya da aptal mıyım 
bilirsin.
Birinci öğüdü senin elinde, ikinci-
sini saman ve çamur kapladığın 
damının üstünde;
Üçüncü öğüdü ağacın üzerinde 
sana vereceğim. Bu üç öğütle ta-
lihli olacaksın.
Eldeyken -verilecek- olan öğüt şu 
sözdür: “Kimsenin olmayacak sö-
züne inanma.”
Avucunda ilk büyük öğüdü söy-
leyince özgür oldu ve o duvarın 
üzerine gitti.
Diğerini söyledi: “Geçmiş olana 
üzülme; bir şey başından geçince, 
ona hasret duyma.”
Ondan sonra ona dedi: “Bede-
nimde gizli on dirhem ağırlığında 
değerli bir inci var.
Senin canın hakkı için, o inci senin 

talihin ve çocuklarının bahtıydı.
İnciyi yitirdin; çünkü rızkın değildi. 
Varlık içinde o inci gibisi yoktur.”
Adam, hamilenin doğum vaktin-
de inlediği gibi feryada başladı.
Kuş ona dedi: “Sana, dün geçene 
üzüntün olmasın” diye nasihat et-
medim mi?
Madem geçip gitti, nasıl üzülür-
sün? Ya öğüdümü anlamadın, ya 
da sağırsın.
İkinci öğüt olarak sana, “Sapıtıp 
olmayacak söze sen hiç inanma” 
dedim.
Ey aslan! Ben kendim üç dirhem 
ağırlığında değilim, on dirhem 
ağırlık içimde nasıl olur?”
Efendi kendine geldi, “Haydi! O 
güzel üçüncü öğüdü açıkla” dedi.”
-Kuş- dedi: “Evet! Onlarla iyi iş 
yaptın da, üçüncü öğüdü bedava 
söyleyeyim.
Uykulu cahile öğüt vermek, çorak 
toprağa tohum atmaktır.
Ahmaklık ve bilgisizlik yırtığı 

yama kabul etmez. Ey nasihat 
söyleyen! Ona hikmet tohumu 
verme (IV/2244-2264).
Bilgi ve akıl sahiplerinin birliği 
yol açıcıdır. Aksi yöndeki tercih-
ler ve buluşmalar, kişiler ve in-
sanlık için acı sonuçlar doğurur:
Akıl başka akılla iki kat olur; ışık 
çoğalıp yol belli olur.
Nefis başka nefisle güldüğünde, ka-
ranlık artıp yol gizlenir (II/26-27).

Dostun, yarın uzaklaşmasını iste-
miyorsan akıllıyla ve akılla dost-
luk edin (III/2691).
Çünkü akıllı kişiden bir cefa gel-
se, cahil kişilerin vefasından daha 
iyidir bu.
Peygamber, “Akıllının düşmanlığı, 
cahilden gelen sevgiden daha iyi-
dir” dedi (II/1866-1867).

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Dostun, yarın uzaklaşmasını istemiyorsan 
akıllıyla ve akılla dostluk edin.
Çünkü akıllı kişiden bir cefa gelse, cahil 
kişilerin vefasından daha iyidir bu.
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HAYALLERİNİ FİKRE, 
FİKRİNİ EYLEME 
DÖNÜŞTÜR!

Kimdir KAGİM?
Görüşmeye giderken bu kadar 
sıcak bu kadar samimi işine sım-
sıkı sarılan bir ekiple karşılaşa-
cağımı düşünmemiştim aslında. 
Konya'da Konyalı kadınlarımıza 
bu derece destek olmaya çalışan 
onlarla tasalanan onlarla sevi-
nen, kadınlarımızın dertlerine 
ortak olan bir ekip. Kendi de-
ğimleri ile girişimci masası  ama 
yeri geldiği zamanda bir rehabi-
litasyon ve psikolojik danışma 
merkezi de olabilen bir merkez.
KAGİM Proje Koordinatörü Sa-
yın Hatice Mendi ve Sayın Nazlı 
Üstün'le gerçekleştirmiş oldu-
ğum bu görüşmede KAGİM'in 
nasıl doğduğu nasıl şekillendiği 
ve hedefleri hakkında çok sıcak 
ve samimi bir sohbet gerçekleş-
tirdik. KAGİM, 2008 Haziran 
ayında, Sivil Toplum Diyalogu 
-AB- Türk Odaları Forumu, AB- 

Türkiye Odaları Ortaklık Hibe 
Programı çerçevesinde Konya 
Ticaret Odası ve Milano Ticaret 
Odası'na bağlı Formaper Ajansı 
ortaklığında yürütülmekte olan 
"Kadın Güçlendirme - Konya'da 
Kadın Girişimciliğinin Kapasite 
ve Hizmet Bakımından Ortaklık 
Kurma Yoluyla Desteklenmesi" 
projesi kapsamında Konya Tica-
ret Odası bünyesinde kurulmuş-
tur. KAGİM personeli konu ile 
ilgili eğitimlerini alıp Milano'da 
yapılan çalışmaları gözlemleye-
rek bu işe kolları sıvamışlardır.
Türkiye'de proje olarak  tek olan 
KAGİM yaptıkları çalışmalarla 
takdirin yanısıra, "En İyi Giri-
şimcilik Projesi" ödüle de layık 
görülmüş. KAGİM'in amacı, 
kadınların iş kurmasını teşvik 
ederek Konya’da kadın girişimci 
sayısını arttırmak, mevcut olan 
kadın KOBİ'lerinin varlığını ve 

Kadın olmak bir ayrıcalıktır. 
Kadın olmak her şeyden önce 

bir anne olmak bir yaratıcı 
olmaktır. Zor günlerde yılma-

mak azimle ve kararlılıkla 
adım atmaktır. Konya Ticaret 

Odasının kendi bünyesinde 
kurmuş olduğu Konya Kadın 
Girişimci Masası (KAGİM) 

Konyalı kadınlarımız için 
bir ışık bir kılavuz olmuştur. 

Yaptıkları çalışmalarla pek 
çok kadınımıza girişimlerinde 
destek olmuş kişisel gelişimle-

rinde onlara dayanak olmakla 
kalmamış kendi evine katkıda 

bulunmayı öğretmiştir.

Konu: Seycan ÇAKIR
Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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gelişimini desteklemek. Üçyü-
zün üzerinde aktif üyesi bulu-
nan KAGİM verdiği eğitimlerle 
pek çok kadınımıza hayallerini 
hayata geçirmelerine  yardımcı  
olmuş ve bu hayali nasıl idare 
edeceğinin yolunu göstermiştir. 
Bunun yanı sıra proje sunma, iş 
planlama ve idaresi ile ilgili eği-
timler vererek girişimcilik adına 
öğrenilmesi gereken, girişimcilik 
analiz yeteneği yapabilme üzerin-
de  durmuştur.  KOSGEB kredi 
başvurularında girişimci kadınla-
rımıza destek ve öncü olmuştur.  
Konya  Ticaret Odası Başkanı  
Sayın Hüseyin Üzülmez'in de 
çalışmalarına tam destek verdiği 
KAGİM, kadın girişimciyi des-
tekleme adına bir Kadın Emeği 
Değerlendirme Kooperatifi kur-
mayı hedeflemektedir. KTO Baş-
kanı Sayın Hüseyin Üzülmez'in 
öncülüğünde kurulacak koo-
peratif ile ilgili çalışmaların ilk 
aşaması olarak, girişimci olmak 
isteyen Konyalı kadınlara uygula-
malı olarak ürettiklerini tanıtma 
ve pazarlama olanağı sağlanmış-
tır. Bu çerçevede Konya Merkez 
İlçe Belediyeleri ile görüşülerek 
mevcut olan pazar alanlarında 
yer tahsis edilmiş, KAGİM ça-
tısı altında kadınlarımıza  kendi 
ürünlerini satarak ailelerine kat-
kıda bulunmalarını sağlamış ve 
girişimcilik adına ilk adımı atma 
özgüvenini vermiştir. KAGİM 
Proje Yöneticisi Hatice Hanım ve 
KAGİM üyesi  girişimci kadınla-
rımızla birlikte kendi üretimleri-
ni pazarladıkları, pazar yerlerin-
deki, çadırlarını ziyaret ettik. Bu 
ziyaretler ve gerçekleştirdiğimiz 

sohbetlerde KAGİM'in nasıl bir 
başarı sağladığına daha yakın-
dan tanık olmuş olduk. Böyle bir 
programın çatısı altında olmak-
tan mutlu olan kadınlar kendi 
üretimlerini pazarlama, imalat 
ve ticaret yapmanın inceliklerini 
öğrenmenin yanı sıra evlerine ek 
bir gelir sağlamış oluyorlar. Giri-
şimci olmanın ilk adımını atmış 
oluyorlar, cesur olmayı öğreni-
yorlar, yapabileceklerini görerek 
kazandıkları bir cesaret.

KAGİM nedir?
Kadın girişimciyi destekleyen, 
girişimcilik olgusu üzerine sü-
rekli araştırmalar yürüten, kadın 
girişimciliği bilincini arttırmak 
için çalışmalarda bulunan bir 
masa. Kadınların kendi işlerini 
kurup yönetmelerini kolaylaş-
tırıp birbirileriyle iş alanında 
iletişimlerini sağlamak üzere 
network oluşturmakta ve bir-
birilerine iş hayatıyla ilgili tec-
rübelerini aktarmalarına aracı 
olmakta. Aynı zamanda mevcut 
olan kadın KOBİ'lerin perfor-
manslarını arttırmak için çalış-
malarda bulunmakta.

KAGİM ne değildir dersek: 
İş fikri sunan, yapılacak işe kre-
di desteği sağlayan, işi geliştirip 
büyüten bir yer değildir.  İş fikir-
lerinizi uygulamanıza yardımcı 
olan bir masa.

KAGİM'e kimler  başvurabilir?
Kagim fikirleri olan ve bunları 
hayata geçirmek  isteyen, kendi 
üretimini pazarlamak isteyen, 
bunu nasıl yapacağını bilmeyen 
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girişimci kadınların kılavu-
zu olmak adına kurulmuştur. 
Aynı zamanda girişimci olup 
mevcut işini geliştirmek, bü-
yütmek isteyen kadınlarımıza 
destek vermekte. 

KAGİM’in sunduğu hizmetler?
Bilgilendirme:
■ Sektörel Bilgiler
■ Devlet Destekleri ve Teşvikleri

■ Avrupa Birliği Projeleri
■ Bürokratik İşlemler
Eğitim:
■ Girişimci olmak isteyen kadın-
lar için başlangıç programları
■ Girişimci olan kadınlar için ka-
pasite geliştirme programları
Danışmanlık:
■ Destek Masası
■ Deneyim Paylaşım Grupları
■ Mentorluk

"Hayallerini fikre, fikrini eyle-
me dönüştür" sloganıyla yola 
çıkan KAGİM, hayallerini  
hayata geçirmek isteyen, ai-
lelerine destek olmak isteyen 
ama nerden ve nasıl başlaya-
mayacağını bilemeyen tüm 
kadınlarımıza sımsıcak ekibi 
ile kapılarını açmış onların 
kılavuzu olmayı kendine he-
def edinen bir  merkez.
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DERGİMİZİN HİKAYESİ
Bir dergi nasıl oluşur hiç düşündünüzmü ?
Onlarca kişinin emeği bir derginin sayfalarında büyük bir şehri anlatır. 
Bu serüven günleri, günler haftaları, haftalar ise ayları peşpeşe sıralar.
Kocaman bir yıl ve arkanızda her anlamıyla anlatılmış bir şehir bırakır.

Bir dergi nasıl oluşur hiç düşündünüzmü ?
2009 yılında kurulan Konya Vizyon Dergisi "Konya'nın vizyonu değişiyor" sloganıy-
la yayın hayatına merhaba dedi. 2010 yılında iki ayda bir yayınlanan dergimiz 2011 
yılında Konya halkının beğenisini karşılıksız bırakmamak adına aylık yayınlanma 
kararı almıştır. Bu derginin hikayesini sırasıyla anlatmak gerekirse, yayın kurulun-
dan bahsederek başlayabiliriz.
Yayın Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ liderliğinde yaklaşık 100 ki-
şinin emeğini, dergimizin sayfalarına bilgilerini aktarmasıyla hikayemiz başlıyor. 
Yayın Kurulu araştırmalarını yaptıktan sonra kente dair ne varsa haber havuzumuz-
da toplar. Aynı zamanda İHA'ya kayıtlı olan dergimiz haber servisini İHA'dan ve 
kendi haber servisinin topladığı aylık güncel haberlerle destekler.
Röportajlar ve Tanıtımlar, dergimiz bünyesinde bulunan Yayın Kurulu Koordina-
törleri tarafından yapılır. Yapılan haber, röportaj ve tanıtımlar editörümüz ve re-
daktörlerimiz tarafından incelendikten sonra grafik departmanına (Creative Dood-
les) servis edilir. Servis edilen haber, röportaj ve tanıtımların fotoğrafları ajansımız 
bünyesinde bulunan ödüllü fotoğrafçılar tarafından çekilerek grafik departmanına 
servis edilir. Bu aşamada grafik departmanımız devreye girer. Önceden çıkartılmış 
dergi şablonuna, tasarım kurallarına uygun bir şekilde çalışmaları yapılır.
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Haber, röportaj ve tanıtımların 
grafiksel tasarımı tamamlan-
dıktan sonra dergi şablonuna 
montajı yapılır. Yapılan mon-
tajdan sonra derginin reklam 
alanları belirlenir. Bu aşamada 
dergimizin bünyesinde bulanan 
(Söreklam) departmanımız dev-
reye girer. Ay içerisinde görüş-
melerini yaptıkları firmaların 
reklam çalışmalarını hazır veya 
hazırlanmak üzere grafik de-
partmanımıza servis eder. Firma 
reklamlarında reklam departma-
nı, profesyonel fotoğraf depart-
manı ve grafik departmanımız 
aktif olarak görev alır. Tüm bu 
aşamalar tamamlandıktan sonra 
grafik departmanı derginin pro-
va çıktısını editöre teslim eder. 
Ajansımız bünyesinde bulunan 
tüm departmanlar ve Yayın Ku-
rulu derginin prova çıktısını her 
anlamda incelemeye alır. 

Konya Vizyon Dergimizin Medya F 'ten gelen pdf belgesinin 
Preps otomatik formalama programında baskı için formala-
ması hazırlanıp KODAK TRENDSETTER IIII CTP sistemi-
mizde film kullanılmaksızın bilgisayardan doğrudan kalıba 
pozlandırma yapılarak ofset baskı için kalıplar hazırlanır.

Gereken düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar grafik departmanına gönderilir. Grafik departmanı düzeltmeleri yaptıktan sonra pdf 
olarak projeksiyon cihazıyla dergiyi perdeye yansıtır. Tüm ekibin oluru alındıktan sonra paketleme dediğimiz aşamaya gelinir.
Paketleme; Derginin bütün sayfalarını tek bir dosyada toparlayarak basıma hazır hale getirmek.
Paketlenen pdf dosyası Ölçü Ofset Tesislerine gönderilir. Bu dakikadan itibaren derginin basım aşaması başlamıştır.

Ahmet TOK / Konya Düğün Dergisi Grafik Müdürü Vahdet KARAKAYA / Creative Doodles Müdürü
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CTP'den gelen kalıplar ofset bas-
kı teknolojisinin geldiği son nok-
ta olan KBA RAPIDA 105 UNI-
VERSAL ofset baskı makinamızda 
baskıları saatte 15.000 adet süratte 
CIP4 programı ile otomatik olarak 
mürekkep ayarları yapılarak 70x100 
cm 135 gr. kuşe kağıda 9 forma ola-
rak basımı yapılır.

HEIDELBERG 
SPEEDMASTER SM 
74'te basımı yapılan 
kapağımıza çevreye ve 
insan sağlığına daha 
duyarlı ve detaylı efekt-
ler katan, kaplamalar 
yapan termal selefon 
sistemimizle selefon 
kaplaması yapılır.

Konya Vizyon Dergimizin kapağı CTP'den gelen 
kalıplarla 50x70 segmentinde bir numara baskı 
makinesi olan HEIDELBERG SPEEDMASTER 
SM 74 ile 300 gr. kuşe kağıda basımı yapılır.
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KBA Ofset baskı makinesinden gelen basılmış 70x100 cm ebatındaki formalar 
1/16 kırım katlama yapılarak iplik dikişe hazır hale getirilir.

Kırım katlama makinesinden kırımı yapılmış olarak gelen for-
malar Amerikan Cilt uygulamasında kaliteyi ve dayanıklılığı ar-
tırmak için iplik dikiş yapılarak formalar biraraya getirilir.

İplik dikiş ünitesinden gelen dergiler ve selefon ünitesinden 
gelen kapağımız kapak takma ünitemizde derginin cilt kalite-
sini en üst seviyeye çıkartarak kapağı takılır.

Konya Vizyon Dergimiz ciltleme işleminin son 
aşaması olan giyotinimizde üç tarafından traşla-
narak paketlenmeye hazır hale getirilir.
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Basım aşamalarının tüm ev-
relerini tamamlayan Konya 
Vizyon dergisi okuyucula-
rıyla buluşmak üzere ekin 
kurye dağıtım tesislerine 
doğru yolculuğa hazırdır.

Ekin dağıtımın teslim aldığı  Konya Vizyon Dergi-
si okuyucularına ulaştırılmak üzere barkodlanma 
işlemine tabi tutulur. her dergi okuyucusunun adı 
soyadına düzenlenen barkodla poşetlenir. Konya 
Vizyon Dergisi abonelerinin adreslerine imza kar-
şılığı kuryeler tarafından teslim edilir. 
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ADI: ZENGİN
BİR BAKIŞ BAZEN 
HAYAT KURTARIR. 

Konya ovasında havalar sisliydi, 
gecenin içinden sıyrılmaya çalışan 

bir güneş vardı gökyüzünde, bulut-
ların önünde kapkara serildiği… 

Böyle bir günde Ahmet Bey ve ben 
bir görüşmeye giderken rastlamıştık 
ona ve farklı çok farklı bakışlarına…

Sisli bir gündü artık. Sadece yağmurlu değildi ha-
valar kar da vardı, kış gelmişti. Belki tüm hayvanlar 
kaçışmışlardı havadaki sisle beraber görünmezliğe 
sarılmak için ama bir tanesi vardı yardım bekleyen 
gözlerle etrafı izleyen. Soğukta bir kaldırım üze-
rinde öylece yapayalnız.  Öyle güzel bakıyordu ki 
resmini çekmek için arabayı durdurup yanına yak-
laştığımızda, konuşabilse yardım çığlıkları atmasını 

gerektirecek ayağını ve o ayağından dışarıya çıkmış 
kırık kemiğinden havaya karışan buharları görebili-
yorduk. Bizi görünce önce ürktü kaçmak istedi kırık 
ayağının ağrısı çekilmez olsa gerekti ama insanların 
dünyadaki en vahşi ırk olduğunu hepimiz gibi o da 
biliyordu ki ne kadar sert dişleri de olsa bacağını 
kıran kişi ya da kişileri anımsatmış olmalıydık ona, 
dayanılmaz acısına aldırmadan kaçabiliyordu. 
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Soğuk bizi titretmeye yetiyordu 
kim bilir onun acısına nasıl bir 
etki yapıyordu…  
Aç olmalıydı, her sokak hayva-
nı gibi yemek bulmakta güçlük 
çektiğini zayıf halinden anlamak 
güç değildi. Belediye ekiplerine 
haber verirken önce karnını do-
yurduk. Karnı doyunca kendisi-
ni sevmemize izin verdi. Gözleri 
yakından bakınca sanki yüzlerce 
kat daha çaresiz görünmüştü 

gözümüze. Dili olsa bağırsa, 
çağırsa, acısından yakınsa belki 
gözlerindeki çaresizlikten bu ka-
dar etkilenmezdik. Ön ayağıydı 
kırılan, yatmak istedi birkaç defa 
ama ön bacağını bedeninin altı-
na alamadan yatamadığı için her 
denemesi biraz daha acı veriyor 
olmalıydı,  gözleri dolu dolu olu-
yor yeniden ayağa kalkıyordu. 
Trafik polisleri de gelmişti. Bi-
raz daha ürkmüştü bizden ama 

sırtını okşayan ellerden kaç-
mak istemiyordu bu sefer.  Arka 
ayaklarının üstünde oturdu ve 
çevreyi izledi. Ne düşündüğünü 
duymak isterdim. Trafik polis-
lerinin de yardımlarıyla ulaştık 
belediye ekiplerine ve o soğukta 
çok fazla beklemek zorunda kal-
madı acısıyla, belediye ekipleri 
ellerinden geldiğince hızlı dav-
ranmış olmalılardı ki gelmeleri 
uzun sürmedi. Herkes onun 
için seferber olmuştu.  Giderken 
daha fazla korkmuştu acı acı ba-
ğırmıştı hala kulaklarımda duya-
bildiğim ulumasıyla.
En son gördüğüm bakışıydı tüm 
bu dramını anlatan belediye 
arabasının arkasındaki minicik 
aralıkta tam gözlerimin içine 
bakarken dile ihtiyacı yoktu o 
anda gözlerindeki ifadesinin an-
lamını kelimeler ifade edemezdi 
belki de. Sonraki gün görmek 
istedik onu. Belediye ekipleri 
barınağa bırakmışlar. Görmek 
için gittik. Fakülteye sevk et-
mişlerdi. Durumu kötü demek 
ki dedim içimden ve çok merak 
ettim neydi onu bu derece acı 
çekmeye mahkûm eden şey? 
Neydi böyle bir ceza çekmesini 
gerektiren? Hangi canlı böyle bir 
işkenceye maruz bırakılabilir? 
Perşembe günü hava yine soğuk-
tu. Fakültenin kapısının önünde 
onu görmek için birkaç adım kal-
mışken içim korkuyla burkuldu. 
Ya bulamazsak ya ölmüşse…
Kapıdan girdikten sonra onu gö-
rene kadar kaç adım attık nereleri 
geçtik hatırlayamıyorum o anlar 
hızla geçti ve bir bahçeye açılan 
kapının ardında onu gördük. 
Yaşıyordu, tüm korkularım yok 
olup gitmişti. Onun gözlerinin 
içine yakından bakmadan önce 
onunla ilgilenen doktorun yanı-
na gittik. İşte en büyük dramı o 
anda orada yaşadık. Meğer onca 
acıyı canına kast eden bir insan 
yüzünden yaşamış. Ateşli silahla 
vurulmuş. Kemiğini saçma ta-
neleri kırmış hata birkaçı içerde 
kalmış veteriner müdahalesiyle 
çıkarılmış. 6 ay kadar bir süre 
eğer herhangi bir aksilik olmazsa 
iyileşme sağlanabilecekmiş. 

Hangi insan bunu bir hayvana ya-
pabilir ki nasıl bir duygusuzluktur 
bu kimseye zararı dokunmayan 
bir köpeği av tüfeğiyle vurmaya 
iten? Ben cevap veremedim ve 
insanlığımdan utandım. Bunu 
yapan insan olabilir mi? Bunu 
yapan insan veya insanlar toplu-
ma nasıl faydalı olabilir?  Nasıl 
sağlıklı bireyler yetiştirebilir?
Onu gördük. Bizi görünce verdi-
ği tepki görülmeye değerdi. Sağ-
lam ayağının patisini üzerimize 
atıp ayağa kalktı. Bu bizim öm-
rümüz boyunca unutmayacağı-
mız anlardan birisi olarak kazındı 
hafızalarımıza. Bizi tanıdı ve ya-
nımızdan bir an bile ayrılmadı. 
Fakültede ismi yok isterseniz is-
mini siz koyun dediklerinde… 
Adı Zengin olmalı dedik.
Evet, adı Zengin.  Tüfekle vura-
rak ayağını o duruma getiren bir 
insan olduğu halde bize sevgiyle 
bakabiliyor, onu vuran insan ya 
da insanların içlerinde bulunma-
yan tüm iyi duyguları taşıdığı ve 
onlara sahip olduğu için birçok 
insandan daha zengin! 
Bu köpeğe sahip çıkmak isteyenler 
lütfen bizimle irtibata geçsinler.

Konu: Ebru KAYA, Ahmet ÇAKIR
Fotoğraf: Ebru KAYA
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ÖZBAĞCI 
30 MAĞAZAYI HEDEFLİYOR
Kaliteli erkek ayakkabı üretimiyle Türkiye genelinde adını 
duyuran Özbağcı Kundura Deri San. Tic. Ltd. Şti, kendi 
markası Özbağcı ile mağazalaşmaya başladı. 20 yıl önce 
aylık 400 çift ayakkabı üretirken şu anda günlük 700 çift 
ayakkabı üretim kapasitesine sahip olan Özbağcı, 3 olan 
mağaza sayısını 30’a çıkarmayı hedefliyor.

Yıllık yaklaşık 10 milyon çift üretimle Türkiye’nin en fazla erkek 
ayakkabı imalatının yapıldığı Konya’da kendi markasıyla üretimini 
yaptığı erkek ayakkabılarını açtığı mağazalarda müşterilerine sunan 
firmaların başında gelen Özbağcı Kundura Deri San. Tic. Ltd. Şti. 
sahibi Mehmet Bağcı, 1976’da İzmir’de ayakkabı dikimi yaparak 
mesleğe başladığını 10 yıl bu sektörün işçiliğini yaptığını söyledi.
1990 yılında Konya’da ayakkabı üretmek üzere küçük bir işletme 
kurduğunu ifade eden Bağcı, “Kuruluşumuzdan 5 yıl sonra limited 
şirketi haline geldik. Aylık 400 çift çocuk ayakkabısı üreterek toptancı 
mağazalara satışını yapmaya başladık” dedi. Şu anda ise günlük 700 
çift ayakkabı üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Bağ-
cı, fabrikalarında 50 personel istihdam ettiğini kaydetti. 

Yurtdışına da ayakkabı ihraç ettiklerini dile getiren Bağcı, Almanya, 
Hollanda, Belçika’da büyük mağaza zincirlerine ayakkabı gönder-
diklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
“Romanya, Ukrayna, Macaristan gibi ülkelerdeki mağazalara toptan 
satış yapıyoruz.  Türkiye’de de yeni bayilikler vererek.Yurtiçindeki ma-
ğaza sayımızı en kısa zamanda 30 mağazaya ulaştırmak istiyoruz.” 

Fabrikasında 30-45 numaraları arasında erkek ayakkabısı üretimi 
yaptıklarını ifade eden Bağcı, “Üretimimiz yüzde 100 deri. Erkek 
botu ve ayakkabısı üretiyoruz. 2011’de kapasitemizi artırmayı hedef-
liyoruz. TSE standartlarında CONVEX, MARBİLLO ve ÖZBAĞCI 
markalarıyla üretim yapıyoruz” diye konuştu. Şu anda Azerbaycan, 
Aydın ve Konya-NALÇACI fabrika satış mağazaları bulunduğunu 
ifade eden Bağcı, kendi markalarının satışa sunulduğu mağazaların 
özellikle kaliteyi ön planda tutan ve modayı takip eden tüketici ta-
rafından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Mehmet Bağcı
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KONYA'DA EHLİYETİN MARKASI

Okyanus sürücü kursu işletme 
sahibi Rıza Şenol ile sürücü 

kursiyerliği ve trafik hakkında 
güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Okyanus sürücü kursunun başa-

rısını ve neden başarılı kursiyerler 
yetiştirdiğini daha iyi anlayacak-

sınız. Kursiyerlerin başarı oranı 
% 99,9 bu istatistik aslında 

her şeyi açıklıyor.

Rıza Bey Okyanus Sürücü kursunun 
kuruluşundan bahseder misiniz?
Okyanus sürücü kursu ilk olarak 2001 yılının 
mart ayında Selçuklu Binkonuttaki şubemizle 
faaliyete başladı. 2007 yılında Zafer şubemiz, 
2008 yılında da Bosna'daki şubemizi faaliyete 
geçirdik. Şu anda faal olan 3 şubemiz var.

Okyanus Sürücü Kursunda eğitim 
alanların başarı oranları nedir?
Kursiyerlerimizin başarı oranı %99,9 bu başa-
rı bizim için çok önemli. Biz bu orana ulaşma-
nın sevinci ile her dönemde daha iyi hizmeti 
nasıl verebiliriz diye düşünüyoruz.

Bu istatistik sektörde sizi en başarılı 
yapıyor,  nedir bu başarınızın sırrı? 
Hiçbir zaman öğrencilere verdiğimiz eğitim 
kalitesini düşürmedik. Başladığımızdan bu 
yana öğrencilerin bize ödedikleri ücretin kar-
şılığını vermek için elimizden geleni yaptık. 
Tabi ki amacımız sadece ehliyet almalarını 
sağlamak değil, topluma tamamen bilinçli 
sürücüler kazandırmak. Derslere girmeleri 
için öğrencilerimize imkânlar da sunuyoruz 
teorik derslerin telafisini yapıyoruz, fakat di-
reksiyon derslerinde birebir bulunmaları için 
zorluyoruz denilebilir. Direksiyon dersine 
katılmayan öğrencilerimizi sınavına alamıyo-
ruz, öğrencilerimiz verdiğimiz temel eğitimi 
mutlaka almak zorundadır. 

Kuruluşundan bugüne, Okyanus 
Sürücü Kursu, kaç kişiyi ehliyet 
sahibi yaptı? 
Kuruluşumuzdan bu zamana kadar 10000 
üzerinde insanı ehliyet sahibi yaptık. 

Önümüzdeki yıllarda yapılan yasa 
değişiklikleri ile ehliyet sahibi olma-
nın şartları daha da zorlaşacak deni-
liyor doğrumudur?
Şartlar zorlaşacak evet, şu an için Türkiye 
şartlarında ehliyet almak kolay. Biz bu yasal 
düzenlemelerin olmasını ve kısa zamanda 
hayata geçirilmesini istiyoruz, şu anda ver-
diğimiz direksiyon eğitimini belirli alanlarda 
verebiliyoruz aday bu yerler haricinde bir 
bölgede sınava tabii tutulmuyor. Tek merkez-
li sınav yapılıyor ve aday yolu ezberliyor,  bu 
durumda sağlıklı bir sınav gerçekleşmiş olmu-
yor. Bizim istediğimiz öğrencinin tam eğitim 
alması ki ehliyetini aldığında araç kullanmak-
ta sıkıntı yaşamasın. Direksiyon sınavı belli 
ve ezberlenmiş güzergâh haricinde bir yerde 
yapılsın ve sayısı 5 değil 3’e indirilsin. Çün-
kü 5 sınavda da sorular aynı ya da bir benzeri, 
öğrenci ister istemez 5. hakkında zaten sınavı 
geçmekte. Ama 3 sınav hakkı olursa adaylar-
da trafik eğitimine daha ciddi yaklaşırlar ve 
iyi bir hazırlık dönemi geçirirler. 2004'ten bu 
yana parça parça değişen yasa tamamen ele 
alınıp değişmeli diye düşünüyoruz.

Rıza Şenol
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Trafik kazalarının azalma-
sı için ne yapılmalı sizce?
Sürücü kurslarının açıldığı yıl 
1989. O yıldan beri devletin 
kamburu olan bu sektörü kursla-
ra yüklediler devletin bu sektöre 
hiçbir katkısı yok. Ancak, bizim 
devlete katkımız var adaylardan  
her türlü harç alınıyor, biz ver-
gi yatırıyoruz harç yatırıyoruz. 
Bizce, 90 yılından önce verilen 
ehliyetlerde istihdam sağlan-
malı, ehliyetini 1970 yılında 
alan bir sürücüye bir otobüs ve 
yaklaşık 50 can emanet ediyor-
sunuz o yıldan bu yıla değişmiş 
ve gelişmiş olan bu teknolojide. 
1990 yılından önce alınan ehli-
yetlerin tekrar, direksiyon olsun 
teorik dersler olsun tamamla-
nıp yenilenmesi lazım. Örneğin 
1990 da 1980 da ehliyet almış 
bir insan, bir yıl sonra bir kaza 
geçirmiş sakatlanmış, gözlerine 
bir zarar gelmiş ya da herhangi 
bir sağlık problemi geçirmiş ola-

bilir, herhangi bir yaptırım gücü 
olmadığı için kişi o yıl aldığı 
ehliyetle hala araç kullanmaya 
devam ediyor. Yani bizce 5 yılda 
ya da 10 yılda bir yeniden ehli-
yet almak için gerekli eğitimleri 
alıp kontrollerden geçirilmeli 
insanlar. Bir yaş sınırlaması da 
hala yok yasada mesela bir adam 
80 yaşına gelmiş ama hala tra-
fikte, duyularını kaybetmiş, araç 
kullanmak için gerekli hassasi-
yete sahip değil,  bizce ehliyet 
kullanımına ilişkin yaş sınırı ko-
nulmalı. Mesela Japonya da 65 
yaşından sonra emniyet ricayla 
ehliyetlerini alıyor kişilerin.  
Bir görevli gönderiyor evlerine 
“65 yaşınıza geldiniz sizden araç 
kullanmamanızı rica ediyoruz” 
ya da “ehliyetinizi lütfen en yakın 
karakola teslim ediniz” diyorlar. 
Sonra da tüm toplu taşıma araç-
larını %50 indirimli ya da be-
dava kullanmalarını sağlıyorlar, 
teşvik ediyorlar yani. 

Mesela tüm yolları çift şeritli 
hale getirdiler ama kaza oranı 
hala düşmedi, hatta artış var. 
Devletimiz her türlü imkânı 
sağlayarak tüm yolları düzeltti, 
araçlar zaten teknolojik. Ben-
ce hem eski araçların istihdamı 
sağlanmalı hem de ehliyetlerin 
kontrolü yapılmalı ve yaş sınırı 
getirilmeli. Sürücü 40 yıl önce 
ehliyetini trafik şubeden almış 
ve hala trafikte faal olarak araç 
kullanmakta. 

İnsanlar neden Okyanus 
Sürücü Kurslarını tercih 
etmeli? 
Okyanus sürücü kursu pek çok 
konuda avantajlar sunmakta, 
öğretmenlerimiz çok uzun za-
mandır bizimle oldukları için 
adaptasyon sorunları yok, öğ-
rencilerin kafasına takılan her-
hangi bir şeyde kolayca onlara 
ulaşabilmeleri gibi bir şansları 
var. Aslında öğrenciler bir aile 

ortamında gibiler bu onlar için 
çok önemli bir artıdır. Aday ders 
boyunca bizimle kalsın istiyo-
ruz yoklamada derste olmadığı 
görünce arıyoruz, adayların sa-
mimi bir ortamda derslere işti-
rak edip bilgilenmelerinin daha 
faydalı olacağını düşünüyoruz. 
Amaç kayıt yapmak değil insan-
ların trafiğe tam eğitimle çıkma-
larını sağlamak. Eğitimsiz araç 
kullanılmaz, bu durumu doktor 
olmayan bir kişinin ameliyata 
girmesine benzetebiliriz, nasıl 
eğitimsiz doktor olunmuyor-
sa, ehliyetsiz de şoför olunmaz. 
Örneğin trafik levhasını bilmi-
yorsanız o trafikte kalamazsınız, 
yönlenemezsiniz.

Son zamanlarda Konya'da 
değişen levhalar var mı?
Konya da son değişen levhalar; 
bu ada etrafında içi boş üçgen 
işaretli kırmızıyla çevrili levha 
var bu yol ver demektir. Baktı-
ğımızda bu levhaların “adalarda 
sağdan veya soldan gelene yol ver” 
diye belirtmek zorunda kalın-
dı artık. Bu uygulama sadece 
Konya’da var. Diğer şehirlerde 
de olmasını isteriz tabi ki. Çün-
kü gerçekten güzel bir uygula-
ma. Bir konuya daha değinmek 
istiyorum, belediye yollara çok 
fazla kasis vb. engeller koyuyor, 
şoförlerde lastik kasislere değ-
mesin diye ani reflekslerde bu-
lunabiliyorlar, bu potansiyel ola-
rak kaza ihtimalini doğuruyor.

Son olarak söylemek iste-
dikleriniz nelerdir?
İnsanlar ehliyetin parasına değil 
eğitimine bakmalı. Ehliyet sade-
ce sizi etkilemiyor trafiğe çıktı-
ğınız andan itibaren aracınız-
daki aileniz, yakınız, dostunuz 
veya diğer araçlardaki insanların 
hayatlarını, herkesi tehlikeye at-
mış oluyorsunuz. İnsanlar ders-
lere girmeden ehliyet aldık diye-
rek övünebiliyorlar, aslında bu 
ciddi anlamda tenkit edilecek 
bir konu insanlar eğitimsizlikle 
övünüyorlar. Biz yeterli eğitim 
alınmadan trafiğe çıkılmasına 
şiddetle karşıyız. 

"Amacımız kayıt yapmak değil, tam eğitim 
vererek iyi ve bilinçli sürücüleri trafiğe çıkartmak."
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Semerkan Group 2008 yılının Ekim ayında kurulmuş olup, 
giyim sektörüne Türkiye’de marka olmayı başarmış dünyada 
marka olmak için sağlam adımlarla ilerleyen D’S Damat ile 
yaptığı Franchise anlaşması ile ilk mağazasını M1 Tepe Alışve-
riş Merkezindeki D’S Damat markası altında açmıştır. 

D'S DAMAT TÜRKİYE'DE 
OLDUĞU GİBİ KONYA'DA DA 
GİYİNMEYİ BİLEN 
ERKEKLERİN MARKASI OLDU

Semerkan Group kriz olarak nitelendirilen bu dönem içerisinde 
yaptığı yatırımlarla hem Konyalıları giydirmenin zevkini yaşıyor, 
hem de Konya’da istihdama ve ekonomiye ufak ta olsa katkıda 
bulunmanın gururunu yaşıyor. Semerkan Group sadece mağaza-
cılıkta değil Konya’ya katkı sağlayacak sosyal birçok organizas-
yonda da yer almaktadır.

Öncelikle Konya’nın Gruru Konyaspor’un Giyim Sponsorluğunu üstle-
nen Semerkan Group Konya Vizyon dergisinin düzenlendiği Konya’da 
bir ilk olan ve Konya’nın En’lerinin seçildiği geceye Ana Sponsor olarak 
böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde katkıda bulunmuştur.
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Semerkan Group’un hedefleri arasında 2011 yılının sonuna kadar 2 
mağaza daha açarak Konya’ya ve Konyalılara hizmete devam etmeyi 
planlamaktadır. Farklı sektörlerde de çalışmaları devam eden firma 
pazar ve piyasa araştırmalarını devam ettirmektedir. İyi bir büyüme-
nin iyi bir fizibilite çalışması, kaliteli ve uzman bir kadro ile sağlam 
adımlarla atılan yatırımları olduğunu belirten Semerkan Group Ge-
nel Koordinatörü Ferit ÖZMEN Konya’nın en büyük sıkıntılarının 
başında kalifiye eleman sorununun geldiğini kendi firmalarının bu 
sorunu kısmen de olsa çözdüklerini ve kadro yapısının oluşumunu 
büyük bir çoğunlukla bitirdiklerini belitti. Firma büyümenin ger-
çekleşmesi için, zamanında yapılan doğru analizlerin yanında hızlı 
ve isabetli kararlarında alınması gerektiğini de belirtti. 

Bu nedenle de iyi araştırmanın yanında hızlı adımlarla ilerlemeyi 
ilke edinen Semerkan Group içlerinde ki Konya sevdasının, bu tica-
ri anlayışın, gerçek müşteri memnuniyeti ve sınırsız hizmet anlayış-
larının devam edeceğini belirtti.



KONYA VİZYON • ŞUBAT 201188

www.konyavizyon.org » MEKAN

İç tasarım ciddi manada güzel. Her şey 
özenle seçilmiş kahve bardaklarına kadar, 
siz kalp tabaklar üzerinde şık bir fincanda, 
bu soğukta buharı üstünde bir kahve içmek-
ten keyif almaz mısınız?  Bunun için en doğ-
ru yer New Garden. 
Lezzeti ve çizdiği yolu ile yakında adından 
çok bahsettireceğinden emin oldum, içeri 
girmemle çıkmam arasındaki süre boyunca 
çok kere ispatladı bunu New Garden. 
Önce hoş bir yemekle ve New Garden’ın 
zengin menüsüyle açlık hissimden kurtul-
dum. Sonra kahvemi içip sakin ortamdan 
faydalanıp ruhumu dinlendirdim.

Böyle güzel bir ambiyansa sahip bir mekanın 
sahipleriyle de hoş bir söyleşi yapmadan ken-
dimi soğuk havaya bırakmak istemedim. 
İlk sorduğum soru iç tasarım size mi ait oldu. 
Kemal Bey ve Mevlüt Bey birlikte oluştur-
muşlar tasarımı, uzunca bir zaman ayırmışlar 
detaylara. Hem göze hitap etsin istemişler 
hem ruha. Sadece fast food ürünler çıkart-
mıyorlar; çorbalarıyla, saç kavurmasıyla, me-
nemeni, kahvaltı tabağıyla ve her güne özel 
çıkarttıkları yemekleriyle hizmet veriyorlar. 
Lezzet konusunda çok iyiler, zaten Kemal 
Bey üniversiteyi de gıda bölümünde oku-
muş yani kaliteli lezzeti diplomayla destek-
lemiş. New Garden aynı zamanda çeşitli 
kutlamalara ve doğum günü partilerine de 

ev sahipliği yapıyor. Pastamı kesip arka-
daşlarımla kamera objektiflerine gülümse-
diğimde çok güzel ve şık bir mekanı tercih 
etmek isterim diyorsanız; New Garden bu 
konuda da yanınızda. 
Yakında nargile masalarıyla ve yeni şube-
leriyle hizmet vermek varmış planlarında. 
Yani kısa bir süre içerisinde kalitesi bol, 
ürün çeşitleri ve her kesime hitap eden gö-
rünümüyle, şehrin nezih kesimlerinde kar-
şımızda olacak New Garden. 
Kemal Çınar ve Mevlüt Tokmak’a çok teşekkür 
ediyoruz bize fast food'u ve şıklığı, iyi hizmeti 
ve kaliteyi aynı anda sundukları için. Konya 
yeni bir kalite daha kazandı hayırlı olsun. 

Ebru KAYA

Siyah rengi beyaz renkle süsleyip, kırmızıyla görsel-
lik kattıkları ve şıklığıyla kendini gösteren bir me-
kan New Garden… 
Şık ve aynı zamanda zarif. İçeri girdiğinizde, birde 
kumrusunu yediğinizde kendinizi bambaşka bir yer-
de hissediyorsunuz. Çok samimi ve sıcak bir hava ha-
kim içerde. Aslında bir fast food cafe’den bahsediyo-
rum. Fakat siz, fast food’a dair bildiğiniz her şeyi silin 
kafanızdan, bırakın yeniden yazsın New Garden. 
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DIECAST 
MODEL 
ARABALAR
Oyuncak Araba ile Sanat'ın ayrıldığı nokta; Diecast Model Arabalar...

Çoğumuzun bildiği ve oyuncak mağazalarında bolca bulunan radyo kumandalı, kü-
çük metal arabalar veya plastik oyuncak arabalar vardır. Bunlar her yaştan çocuğa 
hatta büyüklere de hitap ederler.
Ancak işin birde koleksiyon boyutunda değerlendirilen ve "sanatsal" yaklaşımla üre-
tilen bir koleksiyon türü vardır ki, bu Hobi'ye "(Diecast) model araba koleksiyonu" 
denir. (Daykest diye okunur.)
İnce çizgi işte burada başlamaktadır. Oyuncakçılarda bulamayacağınız türden olan, 
çoğu insanın varlığından bile haberi olmadığı, telaffuz etmekte bile sıkıntı yaşanan 
bu Hobi dalı, aslında saklı kalmış birçok Otomobil severin gizli dünyasına ve hayal-
lerine hitap etmektedir.
Diecast, “Çinko – Alüminyum” alaşımından oluşan bir madeni döküm malzemenin 
adıdır. Modellerin kaporta aksamında kullanılan bu malzeme, model arabaya gerçek-
çilik hissi verir. Metalin soğukluğu ve ağırlığı, gerçek araç duygusunu azda olsa kolek-
siyonerin yaşamasına neden olur.
Diecast Model koleksiyonculuğu, pahalı bir hobi'dir. Eğer iyi ve nitelikli bir model 
almayı istiyorsanız, en az (150$)'ı gözden çıkartmanız gerekir. Bu fiyatların ucu 
ise; Modelin büyüklüğüne, malzeme kalitesine ve detay derinliğine bağlı olarak 
(12,000$)'a kadar çıkar. Bu nedenle bu hobi'yi genel olarak belli bir maddi altyapı ve 
yaşam tarzına sahip bir kitle uygulamaktadır.
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Bu hobi'yi yaşamak için otomobil merak ve sevgisi şarttır. Birazda ko-
leksiyonculuk ruhu ve minyatür merakı’da gerekmektedir. Aksi takdirde 
bu hobi'den zevk alınmaz. Tabi ki her araba sevgisi olanlar diecast model 
alacak diye de bir şart yoktur. İnsanlar bu zevklerini R/C (radyo kontrol) 
modellerle, yada "plastik kit" olarak tabir edilen plastik maketlerin parça-
larını yapıştırıp boyayarak'ta tatmin edebilirler. Ancak Diecast modelin 
farklı yanı, burada belirmektedir: Gerçekçilik…
Koltukların deri yada kumaş olması, motor bloğunun metalinin gerçeğe 
uygun olması, motor ve elektrik aksamının kabloları, kaportanın oriji-
nalindeki gibi metal olması, tekerlerinin bijonlarına kadar detaylandı-
rılması, fren disklerinin delikli yada karbon olması, oturma kabinlerinin 
tabanlarının kumaş, konsol ve kapıların deri kaplamalı olması gibi ger-
çek araçlardaki tüm detayları, ancak bir Diecast modelde bulabilirsiniz.

Evinize geldiğinizde, eğer bir vitrinde klasik yada modern bir 
diecast Otomobil koleksiyonuna sahipseniz, sanki bir galeriye 
bakıyormuşçasına zevk alırsınız ve günün stresini atarsınız. 
Ancak modelleri evde sergiliyecekseniz, belli bir büyüklük-
te olmasına dikkat etmelisiniz. burada devreye, ölçek tanımı 
girmektedir. Genel olarak Diecast modeller 1/87, 1/72, 1/43, 
1/24, 1/18, 1/12, 1/8, 1/5, 1/4 gibi ölçeklerde üretilirler. An-
cak en popüler olan ölçek, 1/18 ve 1/43'tür. Yani gerçeğinde 
18 kat veya 43 kat daha küçük. Ayrıca, Modelin kıymetini be-
lirleyen bazı kriterler vardır. Mesela model küçüldükçe üretimi 
zorlaşır. Eğer malzeme kalitesi ve detayıda fazla olacaksa, fiyatı 
çok yüksek olur. ölçek Büyüdükçe, malzeme kalitesi ve deta-
yıda arttıkça, fiyat dahada yükselir. Buna birde sınırlı üretim 
niteliği eklenirse, Model son derece kıymetli ve pahalı olur.

Bu nedenle nitelikli ve sistematik bir koleksiyon oluşturmak, hem daha kıy-
metli hemde daha zevkli bir koleksiyon yapmanızı sağlar. Bu da birikiminize 
değer kazandırır. Çünkü zamanla bu modeller değerlenmektedir. Tıpkı kıy-
metli yağlı boya tablolar gibi,üretimden kalkan bir model yıllar sonra 4-5 katı 
fiyattan alıcı bulabilir. Bu da bu koleksiyonun bir başka özel yanıdır.
Sizlere gelecek sayılardan itibaren, www.diecastturk.com desteği ile, her ay 2 
modelin incelemesini ve bilgilerini aktaracağız.

Umarız sizlerde bu gizemli ve zevkli dünyada kendinize 
bir yer bulur, hayallerinizideki Otomobillerin modelleri-
ne yer açarsınız...

   Alposman KOPARAN
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KONYA’DA BUTİK ÇİKOLATA 
DENİNCE AKLA GELEN TEK İSİM: 

PETEK PASTANESİ
Petek Pastanesi'nin 70'li yıllardan 

günümüze kadar uzanan bir serüveni 
ve yıllara yayılan bir adı vardır. 1994 
yılından bu yana Petek Pastanesi'nin 

işletmeciliğini yapan Ali Yücel Bey, 
yıllarca yenilikleri takıp ederek, 

yeniliklere yatırım yaparak marka 
değerine değer katmayı başarmış bir 

isim. Konya'da butik çikolata üretimini 
yapan ve bunu layıkıyla yapan tek 

pastane olan Petek Pastanesinde Ali 
Bey ile çikolata üzerine bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Gelin hep birlikte 

çikolata ile ilgili merak ettiklerimizi 
bir de üreticisinden dinleyelim.

Ali Bey işletme sahibi olarak Petek Pastanesi'ni birde sizden dinleyebilir miyiz?
Petek Pastanesi, yanlış hatırlamıyorsam 1976 yılında kurulmuş bir pastanedir. 1994 yılından 
bu yana da Vatan Caddesi'nde işletmeciliğini ben yapıyorum. O günden beri titizlikle, yeni 
ve farklı ürünlerin sunulduğu bir müessese olmayı başarmıştır. Petek Pastanesi özellikle son 
7-8 yıldan bu yana Konya'da artık örnek alınan ve insanların ilk tercih ettikleri yerlerdendir. 
Ayrıca Konya'yı pastacılıkla ilgili ilk yeniliklerden haberdar eden bir yer olmuştur.  

Butik çikolata imalatına nasıl başladınız?
Çikolata bizim pastacılıkta ana maddemiz, pasta imal ederken reçetelerimizi ve maliyet-
lerimizi etkileyen en önemli ürünlerdendir çikolata. Dolayısıyla çikolatanın her ürünü-
nü kullanırken satın almak çok anlamlı değildir. Butik çikolata yapmak böylelikle oluştu, 
bu beşinci yılımız çikolata imalatında. Tabi bu çok zor bir aşama, özellikle çikolatanın 
Türkiye’de fazla bir geçmişi yok daha çok Avrupa'da bilinir ve kültürel manada da önemse-
nen bir üründür. Bunun eksilerini kendi lehimize çevirebilmek için de ciddi mücadeleler 
verdik,  Petek Butik Çikolata markasını oturtabilmek, bunu anlatabilmek, hatta insanlara 
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ısrarla tavsiye ederek satışını sağlamak bizi 
bir hayli uğraştırdı. Bu kadar uğraştan son-
ra bizi memnun eden bir tarafı var, artık 
insanlar "sizin Petek çikolatanız varmış" diye 
geliyorlar. Şunu vurgulamak istiyorum; bu-
tik çikolatada Türkiye'de ki 4-5 pastaneden 
biridir Petek Pastanesi.

Butik çikolata nedir?
Butik çikolatanın esprisi şudur; makine yar-
dımını azaltıp mümkün olduğunca el emeği 
ile imal edilmesi ve yapılan ürünlerde mües-
seseye özgü formların ortaya çıkartılmasıdır.
 
Butik çikolata imalatı ile ilgili kısaca 
neler söyleyebilirsiniz?
Biz çikolatanın son şeklini burada vermek-
teyiz, özellikle 5 yıl önce yapmış olduğumuz 
tadilatta da bunu göz önüne alarak bir çalış-
ma yaptık. Mutfağınız pastacılıkta daha geniş 

bir alan gerektirir ama çikolatada esas karışım 
hazırlama kısmı bittikten sonra görseli oluş-
turma aşamasında böyle bir alana ihtiyaç du-
yulmamakta. Bizde bu kısmı müşterinin gör-
mesinin daha etkili ve güven verici olduğunu 
düşünmekteyiz, dolayısıyla pek çok malze-
memizi form verme işleminden önce hazır-
lamış oluyoruz. Kullandığımız hammaddeye 
değinecek olursak; çikolata imalatına başla-
dığımız ilk günden beri Belçika'nın iki büyük 
çikolata hammadde üreticileri ile çalışmakta-
yız, bu firmalar aynı zamanda Avrupa'nın da 
en büyük iki çikolata firmasıdır.

İyi bir çikolatayı nasıl anlarız? Kaliteli 
bir çikolata nasıl olmalı?
İnsanlar çikolatayı kolay ulaşabilecekleri bir 
ürün gibi düşünmektedirler. Çikolata elini-
ze aldığınızda vücut ısınızla eriyip parmak-
larınıza bulaşıyorsa bu iyi bir çikolatadır, 
pek çok çikolatanın yapımında margarin 
gibi endüstriyel yağlar kullanıldığı için bu 

türden bir erimeyi göremezsiniz. Bizim çi-
kolata imalatındaki ilk tercihimiz kakao ya-
ğıdır, ikinci tercih ise çikolatanın lezzetini 
arttırabilmek, size özgü hale getirebilmek-
tir. Petek Pastanesi olarak yıllardan beri 
süre gelen pastacılık tecrübemizden yarar-
lanarak zaman zaman çikolataların içlerine 
dolgu yaparak, kuru yemişlerle destekleye-
rek farklı lezzetler ortaya çıkartıyoruz. Bu 
aslında bizim pastacılık mesleğimizin bir 
manada paraleli, çikolatayı her yerde kulla-
nıyoruz, her üründe kullanıyoruz. 

Pastacılıkta kazanılan görseli çikolataya ta-
şıyabiliyoruz. Yaptığımız butik çikolataların 
dolgu kremaları bizim yıllardan beri pasta-
cılıkta kullandığımız formülleri bize ait olan 
kremalardır, dolayısıyla buradan alınan bir tat 
yıllar sonra gelindiğinde de değişmeyecektir. 
İnsanlar aynı tadı, aynı lezzeti tekrar bulabi-
lecektir. Butik çikolatadaki bir esasta şudur; 
insanların bir çikolata yedikten sonra üzerine 
su içmeleri değil tekrar tekrar çikolata yiye-
bilmesidir. Bunun sebebi daha önceden de 
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belirttiğimiz gibi içerisinde kakao yağının 
bulunması, şeker oranının doğru ayarlan-
ması ve içindeki dolguların, zaman zaman 
zıtlıklarla, çikolata ile buluştuğunda damak-
ta bırakacağı lezzetin iyi belirlenmesidir. 
Hem lezzet olarak hem de vitrin olarak iyi 
bir çeşit oluşturduğumuza inanıyorum.

Çikolatanın sağlık açısından faydaları 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Kakao yağı kalp dostudur, damar sertliğini 
önleyici bir özelliği vardır. Bu tıbben de kabul 
görmüştür. Özellikle kalp rahatsızlığı geçir-
miş birçok insan bitter çikolatayı tercih eder, 
içerisindeki kakao yağının damar sertliğini 
önlediği tespiti vardır. Hem sağlıklı, hem gü-
zel yendikten sonra mutluluk hormonu salgı-
lanmasını sağlayan, neticede sizi tebessüme 
doğru yönlendiren bir ürün çikolata. 

Ali Bey, çikolata zaten bildiğimiz bir 
iş, bizim için kolay bir iş mi, yoksa "bu 
işte daha öğrenilecek çok şey var" mı 
diyorsunuz?
Aslında çikolata çok zor bir iş, tamam bel-
ki her gün elinizin altında kullanıyorsunuz 
ama onun lezzetine kendinizden bir şeyler 

katarak sunmak çok kolay bir süreç değil. 
Emin olun biz hem İstanbul'daki ithalatçı 
firmalarla hem de yurt dışındaki üreticiler-
le çikolata ile ilgili gelişim sağlayabilmek 
için çok ciddi külfetleri de üzerimize aldık. 
Yurt dışından ustalar getirttik, İstanbul'daki 
ithalatçı firmaların ustalarını buraya davet 
ettik, tabi bunlar hep bir bedel karşılığı ya 
da yüklü miktarda ürün alımı karşılığında 
geliyorlar. Çikolata yapımı, bedeli ağır bir 
öğrenme süreci. Belkide bu yüzden çoğu 
müessese bu işe girmek istemiyor ama iddi-
alı bir iş yapıyorsanız da elinizin altında olan 
bir ürünü yelpazenize katmazsanız üretici 
pozisyonundan da uzaklaşmış oluyorsunuz. 

Konya'da bu işi yapan müessesenin olma-
ması bizim için bir avantaj belki ama bu da 
oturup tembellik etmemizi gerektirmez. 
Hem kendimizi yenilemeliyiz hem ürün çe-
şitliliğimizi arttırmalıyız, bu da tabi araştır-
ma ve konumuzla ilgili fuarları takip etmeye 
dayanıyor. Biz de elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz, hemen ocak ayında İtalya'da bir 
fuar var pastacılık, dondurma ve çikolata 
üzerine. İnşallah biz de orada bulunup gör-
müş olduğumuz yenilikleri müessesemize 
katmaya çalışacağız.

Konu: Seycan ÇAKIR
Fotoğraf: Mehmet ŞAHİN

Kakao yağı kalp dostudur, damar sertliği-
ni önleyici bir özelliği vardır. Bu tıbben de 
kabul görmüştür. Özellikle kalp rahatsız-
lığı geçirmiş birçok insan bitter çikolatayı 
tercih eder, içerisindeki kakao yağının da-
mar sertliğini önlediği tespiti vardır.
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İ.Ö. 1500 civarında Meksika Körfezi'nde yer alan Yucatan 
Yarımada'sında o tarihlerde bu coğrafyada yaşayan Olmekler 
kakao tohumlarını öğütüp mısır unu, baharat ve suyla karış-
tırarak enerji veren içecek olarak kullanırlardı ve bu içecek 
de "kakawa" olarak isimlendirilmişti. Olmekler'in bölgede 
İ.Ö. 400'e kadar süren hâkimiyetlerinden sonra İzapan deni-
len Mayalara geçiş dönemi başlar. Çikolatanın asıl öyküsü ve 
yükselişi ise Meksika'da Aztek'ler tarafından kullanılan kakao 
ağacı (Theobroma cacao-tanrıların yiyeceği) ile başlar. Mayalar 
kakaoya ilahi bir anlam yüklemişlerdir ve kendilerine tanrılar 
tarafından verilmiş bir ödül olduğuna inanmışlardır. Ağaçlar-
dan elde edilen kakao, içecek olarak kullanılmakta ve Aztek 
dilinde "ekşi, acı içki" anlamına gelen "chocolati" denilmektey-
di. Çikolatanın Avrupalılar tarafından ilk kez tanınması 1519 
yılında İspanyol kâşif Fernando Cortez'in Azteklerin ülke-
sine yaptığı yolculuk sayesinde olmuştur. Cortez tarfından 
İspanya'ya getirilen kakao, içine şeker katarak içen İspanyol-
ların gözde içeceği oldu. 17. yüzyılın sonuna kadar kakao tü-
müyle İspanyolların tekelindeydi. Bu nedenle Avrupa sosye-
tesi, konuklarına bir fincan çikolata sunabilmek için bir servet 
ödüyordu. O devirde kakao, servet ve refahın simgesi konu-
mundaydı. Avrupa kentlerinde yaygınlaşan "Çikolata Evleri" 
zamanla seçkin kulüplerine dönüştü. 1700'lerde İngilizler 
süt katarak içeceğin tadını geliştirdiler. Çikolatanın özel ola-
rak yenmek ve tatlılarda kullanılmak üzere satışa çıkması 19. 
yüzyıl ortalarına rastlar. 1876'da İsviçreliler süt ve şekeri çiko-
latayla karıştırarak bugün yediğimiz sütlü çikolatayı yapmayı 
başardılar. Çikolata besin değeri yüksek, bedeni geliştiren ve 
enerji veren bir yiyecektir. 

İLK ÇİKOLATA FABRİKASI 1780 YILINDA KURULDU
1606 yılına kadar çikolatayı sır olarak saklayan İspanyollar, ra-
hiplerin bir İtalyan'a kakao yapılışının sırrını öğretmesi sonucu, 
çikolata önce İtalya'ya ardından Fransa, Hollanda ve İngiltere'ye 
yayıldı. Çikolata üretimi ilk kez 1780 yılında Barcelona'da bir 
fabrika ortamında yapılmaya başlandı. 1820'de de Hollandalı 
Van Hosten kakaodan yağ çıkarmayı başardı. Böylelikle, gerçek 
çikolatanın en önemli hammaddesi elde edilmiş oldu. Sekiz yıl 
süren araştırmadan sonra Daniel Peter, 1875 yılında ilk sütlü 
çikolatanın üretimini gerçekleştirdi.     

Çikolata, tarihi incelendiğinde birçok kaynağa göre Aztek 
Medeniyeti'nin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak İspan-
yolların yenidünyayı keşfederek Aztekler'den aldıkları ve eski dünya-
ya getirdikleri çikolata, Orta Amerika'da Aztek Medeniyeti'nden çok 
önce yaşamış medeniyetler tarafından da tüketilmiştir. Çikolatanın 
tarihteki ilk izleri İ.Ö. 1500'lü yıllara dayanmaktadır. Çikolatanın 
insan yaşamına nasıl girdiği tam olarak bilinmese de hemen hemen 
herkesin sevdiği gıdalardan biri. İnsanlara mutluluğu ve aşkı hissetti-
ren gıdaların belki de en çok tercih edileni çikolatadır. Oldukça ilginç 
bir tarihçesi olan çikolata eskilerden bu zamana epey bir değişiklikten 
geçmiş, içecek olarak kullanılmış, daha sonra kakao yağı çıkartılmış 
ve son olarak İsviçre`de bildiğimiz, bugün çikolata ustaları tarafından 
farklı tatlar ve lezzetler keşfedilerek hazırlanan şeklini almıştır.
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ÇİKOLATA TARİHİNDEN 
İLGİNÇ NOTLAR
Para ve Kakao
Kakao ilk yıllarda Orta Amerika 
halkı için çok değerliydi ve kakao 
taneleri para yerine kullanıyordu. 
400 kakao tanesi, en büyük para 
birimi olan 1 Zontli'ye eşdeğerdi. 

Kristof  Kolomb'un kakao 
taneleri
Kristof Kolomb, 30 Temmuz 
1502'de Nikaragua'ya vardığında 
Kakao tanesini keşfeden ilk Avru-
palı oluyordu. Oranın halkı, ka-
kao tanelerini para yerine olduğu 
gibi, çok lezzetli bir içeceğin mal-
zemesi olarak da kullanıyordu. 
Ancak, aklında Hindistan'dan  
başka bir şey olmayan Kolomb, 
hiçbir zaman bu keşfinin farkına 
varamadı. Yine bu yıllarda, 100 
kadar kakao çekirdeği karşılığın-
da bir köle edinmenin mümkün 
olduğu bilinmektedir.

1662: Roma'nın çikolataya 
bakışı 
1569'da Papa Pie V, tadını ken-
dince az bulduğundan, kakaonun 
orucu bozmayacağını ilan eder. 
Bu açıklama, Roma'nın üst düzey 
yöneticilerini ve oruç reçetesi ya-
zarlarını heyecanlandırır. 

1671: Mucize gibi bir aksilik   
Bir çikolatanın imalathanesinde 
yaşanan aksilik, çikolata tarihinin 
beklide en rastlantısal buluşu-
na yol açmıştır. Bir aşçı yamağı, 
başka bir yiyecek için hazırladığı 
soyulmuş badem tabağını, kayna-
makta olan çikolata tenceresine 

boşaltır. Bu arada kızgın aşçı, elin-
deki yanmış şekerle dolu tence-
reyle yamağının üstüne yürürken 
ayağı takılır, içindekiler çikolataya 
bulanmış bademlerin üzerine dö-
külür. Bütün bu telaş, oburluğu 
ile tanınan dük Plessis Praslin'i 
bekletmemek içindir. Aşçı, yeni 

bir tatlı hazırlamak için çok geç ol-
duğunu bilmektedir. Kaza sonu-
cu oluşan tuhaf karışımı Praslin'e 
sunmakta fazla tereddüt göster-
mez. Dük Praslin, bu sürpriz ka-
rışımdan öylesine hoşnuttur ki, 
kendi küçük adını verir. Pralin.

1792: İsviçre ünleniyor
İsviçre çikolatasının ünlenme-
sinde iki Alman kardeşin katkısı 
olduğunu biliyor muydunuz? 
Josty'ler, 1792'de Berlin'de aç-
tıkları pastane ve çikolata fabri-
kasıyla İsviçre çikolatasının ün-
lenmesinde başrolü oynadılar. 

Bugün
İspanyolların açtığı yolda hızla 
ilerleyen birçok ülke, çikolatanın 
dünyaya yayılmasında önem-
li başarılara imza attılar.Bugün 
İsviçre'nin yanı sıra Almanya, 
Belçika, İngiltere, A.B.D çikola-
tada birbiri ardına yenilikler ya-
rattılar. Türkiye'de gerçek çiko-
latanın tadını artık alıyor. Tarih 
boyunca çikolata farklı şekillerde 
tüketilmiştir. İçecek olarak kulla-
nılmış, kakao yağı çıkartılmış ve 
son olarak İsviçre'deki çikolata 
ustaları tarafından fark edilmiş ve 
günümüzdeki farklı tatları içeren 
ürünler haline gelmiştir.

ÇİKOLATANIN 
BİLİNMEYEN YÖNLERİ :
◆ Bir parça çikolata günlük kalsiyum ih-
tiyacını karşılıyor.
◆ Vücudun ihtiyaç duyduğu magnez-
yum ve demir gibi mineralleri içeriyor
◆ 50 gr. çikolatada bulunan antioksidan 
kalp ve beyin sağlığını koruyamaya yar-
dımcı oluyor.
◆ Çikolata içinde bulunan kakao, be-
yindeki bazı kimyasal maddeleri hare-
kete geçiriyor.
Bilimsel çalışmaların bazıları çikolata-
nın cildi güzelleştirdiğini gösteriyor.
◆ Sakinleştirici özelliğinden dolayı hor-
monların ve enzimlerin düzgün çalış-
masını sağlayan çikolata bağışıklık sis-
temine de yararlı oluyor.
◆ Çikolatanın dayanılmaz kokusu insa-
nı baştan çıkarıyor. Bu da rahatlatmayı 
sağlayan mutluluk hormonu (endor-
fin), seratonin ve noradrenalin salgı-
lanmasını sağlıyor.
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KONYA KIZ TEKNİK 
ÖĞRETİM OLGUNLAŞMA 
ENSTİTÜSÜ

Vizyonu
Alanında izlenen ve iz bırakan, mensubu olmak-
tan her zaman gurur duyulan önder bir eğitim 
kurumu olmaktır.
Misyonu
Sanatsal çalışmalar yaparken, kadın eğitimi ve 
istihdam alanında nitelikli, bilgili, becerikli ve 
üstün ahlaka sahip, geçmişten günümüze kültür 
elçileri olabilecek kültür elçileri yetiştirmek.
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Konya Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü 2010-2011 öğretim 
yılında faaliyete geçmiştir. Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
eski binasında faaliyet gösterecek olan enstitü, binanın tadilatta olması 
sebebi ile 1 müdür yardımcısı, 2 nakış öğretmeni, 1 El sanatları öğretme-
ni ve 1 giyim öğretmeni ile eğitimine Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim 
okulunda başlamıştır. Konu ile ilgili görüştüğümüz Enstitü Müdü-
rü Sayın Zerrin Kırtıl, kendilerine tahsis edilen binanın tadilatının  
2011'de biteceğini ve kendi binalarına taşınacaklarını belirtti. Selçuklu 
Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsünün Konya için çok önemli 
bir kazanım olduğunu kaydeden Zerrin Hanım Konyalı İş adamlarının, 
esnafın, seçkin ailelerin bu enstitüye destek ve katkılarını beklediklerini 
dile getirdi. Başlangıç olarak enstitünün pek çok eksiklerinin olduğunu, 
bunları da Konya halkının desteği ile aşacaklarını ve diğer büyük illeri-
mizdeki Olgunlaşma Enstitüleri gibi etkin ve önemli bir enstitü ortaya 
çıkartacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.

Olgunlaşma Enstitüsü Nedir, Kuruluş Tarihi Nedir?
Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü: Eğitim öğretimin yanı sıra, kül-
türel değerlerimizden yok olmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını ko-
ruyan, aslına sadık kalarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük 
eden, seçkin örneklerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir ku-
rumdur. Olgunlaşma Enstitüleri 2 yıllık sanatsal ağırlıklı eğitim veren, 
eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren döner sermaye ile iş-
letilen bir kurumdur. Okula devam mecburi olup, haftanın her günü 
08.30- 16.30 saatleri arasında günlük eğitim programına uygun ola-
rak eğitim verilir. Öğrenciler eğitimlerinin 1. yılında seçtikleri alanda 
eğitim alacak, 2. yılında uygun bulunan iş yerlerinde staj eğitimine 
tabi tutulmaktadır. Staj yeri bulamayan öğrenciler okul bünyesindeki 
üretim atölyelerinde sipariş çalışıp, döner sermayeden gelir elde etme 
imkanına kavuşabilmektedir. Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Ens-
titüleri, Türkiye’de ilk kez 1945 tarihinde açılan ve halen 14 il’de 15 
enstitü ile faaliyet  gösteren kurumlardır. 1997-1998 öğretim yılından 
itibaren Olgunlaşma Enstitülerinde, sektörel ihtiyaçlar ve teknolojik 
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gelişmeler doğrultusunda yeni-
lenen programlar uygulamaya 
konulmuştur. Yine aynı öğretim 
yılında enstitü bünyelerinde kız 
meslek liseleri de açılmıştır.

Olgunlaşma Enstitülerine 
öğrenci alımı:
Olgunlaşma Enstitülerine en az 
ilköğretim mezunu 16-60 yaş 
arası tüm bayanlar başvurabilir. 
Yabancı uyruklu kişilerin kaydı 
okul müdürünün iznine bağlıdır. 
Enstitülere ön kayıtla öğrenci alı-
nır. Ön kayıt yaptıran öğrenciler 
öğretim yılının ilk haftası içinde 
yapılan yetenek sınavında göster-
dikleri başarı sonucunda ensti-
tüye kesin kayıt hakkı kazanırlar. 
Kız teknik öğretim örgün veyay-
gın eğitim kurumlarından diplo-
ma getirenler, enstitülere sınavsız 
kabul edilir. Özellikle meslek li-
sesi mezunları alanındaki üretim 

atölyelerine alınarak gelir elde et-
melerine, alan değiştirilerek yeni 
bir alanda beceri kazanmalarına, 
lise mezunlarının ise meslek edin-
melerine imkan verecek alanlara 
yönlendirilmesine özen gösteril-
mektedir. Enstitülerin amacı; en 
az ilköğretim okulundan mezun 
olmuş örencilerin Türk giyim ve 
el sanatları konusunda bilgi ve be-
cerilerini geliştirmeye imkan sağ-
lamak. Kaybolmaya yüz tutmuş 
Türk el sanatlarının yöntemlerini 
öğretirken bunların asıllarına sa-
dık kalınarak gelecek kuşaklara 
aktarılmasına öncülük etmek. 
Seçkin el sanatları örneklerini yurt 
içi ve yurt dışında tanıtmak. Gele-
neksel Türk giyim ve el sanatları 
alanlarında araştırma, geliştirme, 
değerlendirme, arşivleme ve üre-
tim çalışmaları yapan kişiler yetiş-
tirmek, böylece Türk el sanatları-
nın yaşatılmasını sağlamaktır.

Selçuklu Kız Teknik Öğretim 
Olgunlaşma Enstitüsünde 
açılan bölümler

El sanatları teknolojisi:
• El dokuma dalı
• El ve makine nakışı dalı
• Sanayi nakışı dalı
• Halı desinatörlüğü dalı
• Dekoratif el sanatları dalı
• Dekoratif ev tekstili dalı

Yiyecek içecek hizmetleri:
• Mutfak dalı
• Servis dalı
• Pastacılık dalı
• Hosteslik dalı

Giyim üretim teknolojisi:
• Kadın giyim modelistliği
• Erkek giyim modelistliği
• Kadın terziliği

Grafik ve fotoğraf:
• Grafik
• Fotoğraf çekim 
• Fotoğraf baskı

Kuyumculuk teknolojisi:
Takı imalatı

Enstitüden başarı ile mezun 
olan öğrencilerin sahip ola-
cakları imkanlar nelerdir?

Olgunlaşma Enstitüsünü bitiren 
lise mezunları mezun oldukla-
rı bölümlere ait Meslek Lisesi 
Diploması ve İş Yeri Açma Bel-
gesi almaya hak kazanmaktadır-
lar. Ayrıca alanları ile ilgili ola-
rak Halk Eğitim Merkezleri ve 
KOMEK’lerde usta öğreticilik 
yapabilme imkanına kavuşabil-
mektedirler.

El sanatları teknolojisi alanı iş 
imkanları:
• Alanları ile ilgili usta öğreticilik 
yapabilecekleri yerlerde çalışabilir
• Alanları ile ilgili olarak çıraklık 
eğitim merkezlerinden alacakları 
ustalık belgesi ile iş yeri açabilir
• Bireysel çalışmalarla üretim 
yapabilir
• El nakışı  üretimi yapan atöl-
yelerde
• Makine nakışı  üretimi yapan 
atölyelerde
• Sanayi nakışı üretimi yapan 
atölyelerde
• Moda evlerinde çalışabilirler

Yiyecek içecek hizmetleri iş 
imkanları:
• Konaklama işletmelerinin yi-
yecek içecek ünitelerinde
• Pastanelerde 
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• Kurum mutfaklarında
• Kafetarya,  ve restoranlarda
• Yemek fabrikalarında
• Ulaşım araçlarının yiyecek içe-
cek ünitelerinde
• Fuar/Kongre, otobüs, tren, 
hava yolları hizmetleri, uçaklar-
da v.b yerlerde çalışabilirler

Giyim üretim teknolojisi ala-
nı iş  imkanları:
• Atölyeler
• Hazır giyim işletmeleri
• Modaevi – Butik evler
• Kendi iş yerleri v.b yerler
• Halk Eğitim Merkezleri ve Mes-
leki Eğitim Merkezlerinde usta 
öğreticisi olarak çalışabilirler

Kuyumculuk teknolojisi  alanı 
iş imkanları:
• Kazandıkları yeterlikler doğrul-
tusunda kuyumculuk sektöründe
• Meslek elemanı bir başka ki-
şinin yanında çalışabileceği gibi 
kendi adına iş yeri de açabilirler.

Grafik ve fotoğraf alanı iş im-
kanları:
• Orta ve büyük ölçekli matbaa 
ve yayın kuruluşları
• Fotoğraf stüdyoları
• Reklam ajansları
• Televizyon kanalları
• Fotoğraf laboratuarları
• Turizm Bakanlığı

• Gazete ve dergiler
• Belediyeler
• Bünyesinde tanıtım birimi bu-
lunan tüm kurum ve kuruluşlar-
da çalışabilirler.

Enstütü müdürü Zerrin Hanım, 
önümüzdeki yıllarda faaliyet alan-
larını giderek arttıracaklarını, ken-
di binalarına geçtikleri an’dan iti-
baren üretim atölyelerine sipariş 
almaya başlayacaklarını belirtti. 
Ayrıca yiyecek içecek bölümü-
nün hem sipariş hemde yerinde 
servis yapma imkanı bulacağını, 
böylelikle kurum ve firmaların 
açılış, özel davet ve organızasyon 
ile ilgili tüm taleplerine cevap 
verebileceklerin dile getirdi. Ha-
nımları da unutmadıklarını ve  
onların özel günleri için güzel bir 
ortam yaratmayı planladıklarına 
değinen Zerrin Hanım, Selçuklu 
Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma 
Enstitüsünün sosyal paylaşımı-
nın ne derece yüksek  bir kurum 
olacağını gözler önüne sermiş 
oldu. Zerrin Hanım, 2011-2012 
öretim yılı için ayrıca enstitü 
de açılan programların yanı sıra 
hobi kursları da ilave etmeyi 
planladıklarını, bu kursları da 
haftada 1 gün hafta içi ve hafta 
sonu programları olmak üzere 
iki gruba ayıracaklarını belirtti.

Açılması planlanan kurslar:
• Takı
• Boncuk işi
• Makine nakışı
• Tel kırma
• Maraş işi
• Ebru kursu
• Resim
• Keçe
• Pastacılık
• Deri aksesuar
• El nakışları
• Oyalar ( iğne, tığ, mekik)
• Hesap işi 
• Antep işi
• Türk işi
• Giyim

Konu: Seycan ÇAKIR
Fotoğraf: Seycan ÇAKIR, Ahmet ÇAKIR
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Tarihte Mevlevi Tatlısı
Tarihin derinliklerinde kalmış 
yok olmaya yüz tutmuş bir besin 
ve enerji deposu olan Mevlevi 
Tatlısı yeniden doğdu. Mevlana 
yüzyıllar ötesinden günümüze 
ışık tutmuş bugün insanlık ola-
rak en çok ihtiyaç duyduğumuz 
"İnsanlık Sevgisiyle" yolumuzu 
aydınlatmış, din, dil, ırk ve züm-
re ayrımı yapmadan tüm in-
sanları bağrına basmış dünyaca 
kabul görmüş saygı duyulan bir 
fikir adamıdır. Mevlevilik Fel-
sefesini insanlara anlatabilmek 
ve yaşatabilmek için o dönemde 
pek çok mevlevihane yapılmış-
tır, bunlardan biri de Gelibolu 
Mevlevihanesidir.
Gelibolu Mevlevihanesinin tu-
rizme kazandırılması sırasında 

Mevlevi Tatlısı yüzyılların ka-
ranlığından gün yüzüne çıkartıl-
mış oldu. Mevlana döneminde 
şifa kaynağı olarak kullanılan 
tatlı her yaş grubundaki insan-
ların ihtiyaç duyduğu vitamin 
ve mineralleri barındırmakta. 
Yüzde yüz doğal meyvelerden 
yapılmaktadır.

Gelibolu Mevlevihanesi 
Gelibolu Mevlevihanesinin ku-
rucusu ve aynı zamanda ilk şeyhi 
olan Ağazade Mehmet Hakşiki 
Dede’dir. 17. Yüzyılda yapılan 
mevlevihane, 15 asitane içinde 
en geniş araziye ve en haşmetli 
semahaneye sahiptir. Ağazade 
Dergahı adıyla anılan bu Mev-
levihaneden ilk bahseden Evli-
ya Çelebidir. 1657-1660 yılları 

arasında Gelibolu’ya gerçekleş-
tirdiği seyehatinde Anadoluda 
bir benzerinin bulunmadığını 
ifade etmiştir. Gelibolu Mev-
levihanesinin son şeyhi Burha-
nettin Dede, 10 Ağustos  1954 
yılında vefat etmiştir. 

Gelibolu Mevlevihanesi, Va-
kıflar Genel Müdürlüğü tara-
fından 1994 yılında başlayan 
restorasyon çalışmasını 2004 
yılında tamamlamış ve 17 Ey-
lül 2005 tarihinde turizme 
açılmıştır.

MUCİZE KARIŞIM MACUNUN FAYDALARI  

• Kan yapıcıdır, kansızlığa iyi gelir.        
• Beyin ve sinir hücrelerini güçlendirir.       
• Bileşimindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini 
güçlendirir.  
• İçerdiği yüksek lif oranı ile sindirim sistemini düzenler, tok tutar.  
• Kemik gelişimini sağlar, kemik hücrelerini güçlendirir. 
• İçeriğindeki A,B,C,E vitamin ile kalsiyum, demir, fosfor pro-
tein ve mineral sayesinde çocukların beden ve beyin gelişimi-
ne katkıda bulunur.  
• Kolestrolü azaltır - tansiyonu düşürür.      
• Tıkanık damarların açılmasına yardımcı olur, kalbi korur.   
• Cinsel gücü arttırır.          
• Bedensel ve zihinsel yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.  
• İçeriğindeki selenyum sayesinde kansere karşı koruyucu 
etki yapar.
• Böbrek iltihabına ve kumların düşmesine yardımcı olur.   
• Vücuttaki şeker oranını ayarlar.        
• B1- B12 vitaminlerin bir arada bulunmasından dolayı kara-
ciğeri güçlendirir.
• İçeriğinde demir magnezyum, potasyum, kalsiyum, fosfor 
bulunmaktadır.
• Ayrıca betakaroten A-B1-B2-B3-B6 vitaminleri sayesinde 
hamile ve emzikli kadınlar için faydalıdır.
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Atiye Hanım merhabalar 
öncelikle bize biraz kendi-
nizi tanıtabilirmisiniz?
Merhaba, 1968 yılında Kırklareli 
Vize doğumluyum. Anadolu Üni-
versitesi Ev İdaresi ve Halkla İliş-
kiler bölümü mezunuyum. Halen 
Anadolu Üniversitesi İşletme Bö-
lümü 3. sınıf öğrencisiyim. 1986 
ve 1999 yılında farklı bölgelerdeki 
Halk Eğitim Merkezlerinde çeşitli 
branşlarda öğretmenlik yaptım. 
1999 ve 2000 yıllarında Aşkale 
İbrahim Polat İ.Ö.O da vekil öğ-
retmenlik yaptım. Halk eğitimde-
ki görevimden ayrıldıktan sonra, 
2004 yılında LAÇİN TATLILA-
RI firmasını kurarak Mevlevi Tat-
lısı imalatına başladım ve ticarete 

atıldım. Yüz yıllardır üretilmeyen 
Mevlevi tatlısını üreterek, tarihi ve 
kültürel mirasımıza sahip çıkarak, 
dünyanın en büyük Mevlevihanesi 
olan Gelibolu Mevlevihanesi’nin 
tanıtılmasında misyon üstlendim. 
Mevlevilik felsefesini tat olarak 
yaşatmaya gayret etmekteyim.

Mevlevi tatlısı ile ilgili araş-
tırmalara nasıl başladınız?
Ben okumayı araştırmayı çok 
sevdiğim için bu tarif bende 
vardı. Geliboluya gelişimiz Ge-
libolu Mevlevihanesini tanımış 
olmam,  girişimci olarak hayata 
başka bakmam, bir şeyler yap-
mak istemem, bunların hepsi bir 
anda çarpışan düşünceler oldu. 

Bunun yanısıra Türkiye’nin bir 
çok bölgesini dolaştık böyle bir 
tatlı yoktu, düşünceler fikre dö-
nüştükten sonra araştırmalarım 
başladı.

Mevlevi tatlısının imalatına 
nasıl karar verdiniz?
Bir çok farklı projem vardı içle-
rinden beni en çok çeken Mev-
levi Tatlısı oldu. Eşim senin 
duyguların para ile satın alınmaz 
diyerek 3-5 ay oyalanıp 5-6 sene 
borç öderim diyerek işe başladım.  
2004 yılında restorasyonu bitmiş 
olan Gelibolu Mevlevihanesi 
bana itici güç oldu. Hem mevle-
vihaneyi tanıtımını yüklenecek 
hemde unutulmuş bu doğal ve 
şifa kaynağı olan mevlevi tatlısını 
insanlık ile paylaşacaktım.

Mevlevi tatlısının araştır-
maları veya imalatı esnasın-
da ne gibi engeller, zorluk-
larla karşılaştınız?
Markası, tadı ve hiçbir şeyi olma-
yan bir ürünü tanıtmak, insanların 
damağına değdirmek pazarlama-
ya kalkmak çok zor oldu.  Her-
kes "bu kadın ne yapmak istiyor", 
"nerden buldu bu formülü" diye 
beni yadırgarken, ben inanan bir 

iki kişinin rafına ürünümü koyup 
satılmasını bekledim. Birçok ka-
pıdan geri döndüm bana "firman 
otursun, markan otursun sonra alı-
rız" dendi, şu an o almayan firma-
larla çalışmaktayız.
 
Konya halkının  tatlıya ilgisi 
nasıl?
737. vuslat yıldönümünde ilgi 
oldukça iyiydi hep onore edildi.  
5 yıldır katıldığım Şeb-i Aruz 
törenlerinde ilk 3 yıl dışarıda ça-
dır stand kurdum, orada tanıtım 
yaptım son 2 yıldır ise Mevlana 
Kültür merkezinde tanıtım yapı-
yorum. Her geçen yıl daha fazla 
kişiye ulaşmış oluyorum. Bu yıl 
kurumsal olarak biraz daha otur-
muş olduğumuzu gördüler. 
Konya Ticaret Odası başkanı-
mız Sayın  Hüseyin  Üzülmez 
Bey,  çalışmalarımızı takdir ede-
rek tam destek verdi. 2011 yılı 
içerisinde Konya’ya  Franchise 
verme düşüncemiz var, birkaç yıl 
içerisinde de üretimin bir ayağını 
Konya’ya taşımayı hedefliyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla bu 
proje pek çok ödül ve des-
tek almakta bunlara kısaca 
değinebilirmiyiz?

Mevlevi tatlısını tarihin derinliklerinden gün ışığına çıkartan, 
bizleri bu unutulmaya yüz tutmuş lezzetle buluşturan Atiye 
Hanım’la,  Mevlevi Tatlısı ve çalışmaları ile ilgili görüştük.
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◆ 2005 yılı Dünya Şirketler Gru-
bu tarafında başarılı kadın giri-
şimciliğine layık görüldüm.
◆ 2006 yılı Anadolu Hayat 
Emeklilik tarafından Türkiye bi-
rinciliğine layık görüldüm.
◆ 2007-2008 yılı Altıneller festi-
valinde Kültür Bakanlığı tarafın-
dan desteklendim.
◆ 2008 yılı Çanakkale Türk Ka-
dınlar birliği tarafından örnek ka-
dın girişimciliğe layık görüldüm.
◆ 2005 yılından bu yana 25-30 
festival fuar katılımı katılım 
övünç tebrik belgelerim var.

Sizin bu azimli çalışmanız 
hem Mevlevi Tatlısını hem 
de Gelibolu Mevlevihane-
sini tanıtmış oluyor aslında. 
Bu konuyla ilgili nasıl tepki-
ler alıyorsunuz?

Gelibolu Mevlevihanesi, Dün-
yanın en büyük semahanesine 
sahip, Avrupa'nın ilk mevleviha-
nesidir. Eskiden Astroloji, Ma-
tematik, Edebiyet dallarındaki 
Bilim Adamları, Kadılar, Sanat-
karlar, buradan Hicazet alma-
dan Avrupa’ya gidemezlermiş. 
Tatlının tanıtımı için yaptırmış 
olduğum broşürlerde mevlevi-
hanenin tanıtımını ön planda tu-
tuyorum. Mevlevilik felsefesinin 
hiyerarşisi olan gıda ile herkesin 
evine ve sofrasına taşınıp damar-
larına işliyorum. Kitabı, mimari 
yapısı, tatlının adı ile bu üç değeri 
insanların beynine kazıyorum.

Konya hakkındaki düşünce-
lerinizi alabilirmiyiz?
Mevlevi Tatlısının üretimine 
başladığım günlerde mevlevilik-
le derinden ilgilenen bir ablamız;  

"Sen Konya’ya gitmelisin bu görev 
sana verilmiş bu yeşil ışık sana yan-
mış" dedi, "Çocuklarım küçük, eşim, 
işyerim burada nasıl gideyim" dedi-
ğimde "onlar istediklerini getirirler" 
demişti. 5 yıldır bir ayağım hep 
Konya’da,  bu bana bir görev oldu. 
Rabbime şükrediyorum ki bana bir 
çok güzelliği Konya’da yaşatıyor. 

Kadın girişimcilere önerile-
riniz nelerdir?
Öncelikle yapacakları işe ve ken-
dilerine güvenmeli, çalışmalı, 
azmetmeli, risk almalı, mücadele 
etmeli, sabretmeli ve en önemlisi 
tefekkür etmeliler. Kapıların sıra-
sı  ile açıldıklarını göreceklerdir. 
Bu ülke çok değerli. Sahip çık-
malıyız, çocuklarımıza daha iyi 
bir TÜRKİYE bırakmalıyız.

Röportaj: Seycan ÇAKIR, Ahmet ÇAKIR
Fotoğraf: Mehmet ŞAHİN
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2010 yılı hedefleri doğrultusunda gözünü yurt dışına 
diken İlposan İlaçlama Pompaları Ltd. Şti. son olarak 
2010 yılını bitirirken Mısır’a 40’lık konteyner dolusu 
ilaçlama pompası ihraç etti. İlposan İlaçlama Pompa-
ları Ltd. Şti’nin 2011 yılı hedefi yine ihracat, hep ihra-
cat olarak belirledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan İlposan İlaçlama Pom-
paları Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Öz-
demir, 2010 yılını kendileri için ihracat yılı olarak 
belirlediklerini hatırlatarak, ‘’İlposan olarak Türkiye’de 
sektörümüzde önemli bir konumdayız. Bu konumumuzu 
ihracatla güçlendirmek hedefiyle çıktığımız yolda emin 
adımlarla ilerliyoruz. Bu sayede ülkemize döviz kazandır-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız 2010 
yılında ihracat noktasında önemli işler yaptık. 2011 yılı 
hedefimiz yine değişmedi. 2011 yılında daha fazla ihracat 
yapmak hedefindeyiz’’ dedi.

İLPOSAN’DA 2011 
YILI HEDEFİ
YİNE İHRACAT 
HEP İHRACAT
2010 yılında ihracat atağına geçen İlposan İlaçlama Pompaları Ltd. 
Şti. bu yıl içerisinde Yemen ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştirdi-
ği ihracatların ardından 2010 yılının aylarında da  ay Mısır’a ürünle-
rini gönderdi. İlposan İlaçlama Pompaları Ltd. Şti’nin 2011 yılı hedefi 
yine ihracat, hep ihracat…

Ürettiği 10 çeşit ilaçlama pompasıyla  Türkiye’de sektöründe en önemli firma-
lar arasında yer alan İlposan İlaçlama Pompaları Ltd. Şti. içinde bulunduğumuz 
2010 yılında başlattığı ihracat atağına ara vermeden devam ediyor. 

İlposan Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, ‘’İhracatımızı yükselttiğimiz ölçüde 
ülkemize ve Konya’ya faydalı olacağımız kanaatindeyim. Çünkü ihracatla hem ül-
kemize döviz girdisi sağlıyor hem de Türk markalı ürünlerimizle ülkemizi temsil 
ediyoruz. Şu ana kadar Yemen’e, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Mısır’a ihracat ger-
çekleştirdik. Bu ülkelere ihracatımız devam edecek. Bu ülkelerin dışında İran, Karat 
ve Fas ile görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa sürede bu görüşmelerimizi netice-
lendirerek, bu ülkelere de ihracat yapacağız’’ dedi.
İlposan İlaçlama Pompaları Ltd. Şti. Dış Ticaret Müdürü Tuğba Tevlim ise 
yaptığı açıklamada firma olarak dış ticaret departmanını yeni oluşturmalarına 
karşın önemli ihracatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlk etapta Orta Doğu ve Afrika ülkelerini hedef seçtiklerini hatırlatan Tuğba Tev-
lim, ‘’Daha önce Yemen’e 20’lik konteynerde İlposan ilaçlama pompalarını ihraç et-
miştik.  Devamında ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti olan Abudabi’ye 40’lık 
konteyner de ürünlerimizi göndermiştik. Şu anda ise Mısır’a 40’lık konteyner dolusu 
İlposan ilaçlama pompalarını ihraç etmenin mutluluğunu yaşadık. 2011 yılında da 
hedefimiz yine ihracat odaklı’’ diye konuştu.

Hasan Özdemir
İlposan İlaçlama Pompaları Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
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EĞİTİM KÖŞESİ
ETKİN ÖĞRENİM SİSTEMİYLE 
KAZANMAYI GARANTİ EDEN DERSHANE

BİREY DERSHANESİ

SBS'YE HAZIRLANIRKEN MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR?
Matematiğin temelinde sayılar, sayısal ifadeler, semboller, formüller vardır. Bunları eldeki veri-
lerden yararlanarak yorumlamamız, sonuçlara varmamız ve değerlendirme yapmamız istenir. 
Matematikte başarılı olmanın ilk adımı, öğrencinin matematik dersinde ne durumda oldu-
ğunu belirlemesi ve bilmediğini kabul etmesidir. Yani, konuları tam anlamayan öğrencilerin 
temel konuları iyi çalışması gerekir. Nasıl ki emeklemeden yürünemez ve koşulamazsa Ma-
tematik de aynen öyledir, temel konuları bilmeyen öğrencinin matematiği başarması güçtür. 
Bu yüzden öncelikle kendimizde eksik gördüğümüz konuları ele alıp tam öğrenmeli, daha 
sonra hiç bilmediğimiz konuları çalışmalıyız. 
Matematikte bir konuyu tam öğrenebilmek için öncelikle ders çok dikkatli bir şekilde takip 
edilmelidir. Derse mutlaka hazırlıklı ve istekli girilmelidir. Öğretmen dikkatlice dinlenmeli 
ve üzerinde ısrarla durduğu noktalar not edilmelidir. 
Derste öğrenilen konuyla ilgili bol bol soru çözülerek konu pekiştirilmelidir. Bu anlamda ma-
tematik müzik aleti çalmaya benzer. Nasıl bir müzik aleti çalmak bakılarak değil, uygulama 

yapılarak öğrenilirse, matematik de çok ve çeşitli soru çözmeden öğrenilemez. Bu anlamda öncelikli olarak çözümlü testler seçilmelidir.
Böylece yanlış sorularınızın çözümlerini inceleyerek çalıştığınız konuyla ilgili zihninizde var olan boşlukları doldurabilirsiniz. Sürekli 
olarak hata yaptığınız soru tiplerini belirleyebilir ve çözümleri sayesinde artık hata yapmaz bir hale gelebilirsiniz. Konu tamamen kav-
randıktan sonra farklı tiplerde çok sayıda soru çözebilirsiniz. Konuları unutmamak için en etkili ilaç düzenli tekrardır. Zaman zaman eski 
konularınızı tekrar etmeyi unutmayın. Tekrar yapmak için en uygun zaman öğleden sonralarıdır. Yapılan tekrarlardan sonra muhakkak 
test çözülmelidir. Yapılamayan soruların çözümleri mutlaka öğrenilmelidir. Sorularınızı çözerken verilerin hepsini kullanmalısınız. Eğer 
herhangi bir veriyi kullanmadan soruyu çözüyorsanız büyük ihtimalle soruyu yanlış çözmüşsünüzdür. Bu arada konularla ilgili işlem yete-
niğinizin az olması konuyla ilgili az soru çözdüğünüze işarettir.
Sevgili arkadaşlar zamanınızı "çalışmaya çalışmak" için değil, etkili çalışarak gerçekten konuyu anlamak için kullanın. Amaçsız ve düzen-
siz çalışmayın; neyi öğrenecekseniz ona yoğunlaşın. Ders çalışan bir makine haline gelmeyin. Çünkü sistemli bir çalışma ile altından 
kalkılamayacak bir problem yoktur. Spora, arkadaşlarınıza ve ailenize de dengeli bir şekilde zaman ayırın.
Albert Einstein’in sözünü unutmayın: “Bana çözmem için bir soru sorulsa ve bir saat süre tanınsa, tanınan sürenin 45 dakikasını okumaya ve 
anlamaya 10 dakikasını çözüm yolu geliştirmeye, kalan zamanı da çözmeye ayırırım.”

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ NASIL ÇALIŞILIR?
Hedefe koşarken gücünüzü, motivasyon seviyenizi yüksek tutup hızınızı en uygun şekilde 
ayarlayın.
Derste kendinize ait notlar tutarak öğretmenin vurguladığı yerleri sizde kendi tarzınızda işa-
retleyerek belirleyin. 
Anlamadığınızı anında sorun çünkü fen bilgisi bir zincirin halkaları gibidir, tek bir halkası 
olmazsa kopar gider ve diğer bilgilerle bağlantı kuramazsınız. 
Formülleri ezberlemektense, sürekli onlarla ilgili soru çözerek hafızanıza yerleştirin. 
Evde en az 10dk. tekrar yapın. 
Fen bilgisinde doğru yapmak kadar yanlış yapmakta önemlidir.Sizler yanlış yapacaksınız ki 
doğruyu yaşantınız yoluyla daha kalıcı olarak öğrenebilin.
Yanlışlarınızı muhakkak sorun ve anında dönüt alın.
Unutmayın! Akıllı insan aklını kullanır, ondan daha akıllısı başkalarının aklını da kullanır!!!

Mustafa ÇAYMAZ
Matematik

Özlem TOSUNYALIN
Fen ve Teknoloji 
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• 3.5" TFT/LCD Dokunmatik Ekran • Arayüz : Ndrive
• GPS Navigasyon  • İşlemci:Centrality Atlas III
• MMC/SD Kart Girişli  • Dahili Hafıza 64MB
• Desteklediği Video Formatı:ASF/AVI/MP4/3GP/WMV
• Desteklediği Audio Formatı:MP3/WMA/WAV
• Desteklediği Resim Formatı:JPEG/BMP/GIF/PNG
• E-Book(TXT) • 3.7 V Şarj Edilebilir Batarya
• Türkçe Dahil Çoklu Lisan Seçeneği • Harita: Başarsoft
• Cama Monte Aparatı/Araç Şarj Cihazı

• USB/SD/MMC Girişi • Çıkış Gücü: 40W + 10W X 5
• Frekans: 20Hz—20KHz • Hoparlör: Sub:8"" 8Ω; Sat: 3""4Ω
• S/N Ratio: ≥70dB • Subwoofer : W220*H4400*D403(mm)
• Distortion: ≤0.5% (1K,1W) • Voltaj: 220V/50Hz
• Satellite: W132*H590*D123(mm)
• Cen: W279*H90*D109(mm) • Renk:Siyah
• Kutu Ebatı: L645*W510*H405(MM)/ 1sets
• Kumanda & Led Display 

•DVB-S ve MPEG-2 •standardına uygun
•DiSEqC1.0/1.1/1.2/ •DiSEqC1.3(USALS)
•Teletext(OSD/VBI), Altyazı •Scart Girişi
•Otomatik/TP tarama/Hızlı Tarama

•USB/MP3/MPEG4/JPEG 
•EPG PAL ve NTSC
•Çoklu Dil Desteği •4000 Kanal
•Aile Koruma •PVR Usb ye kayıt 

• TFT LCD Monitör  • 11" 16:9 / 4:3 Oranı
• TV/DVD/DIVX/MP3/CD/WMA • WAV/OGG/           
   MP4/AAC/ASF • USB/SD/MMC/DVD
• FM Transmitter/Av Girişi • Çok Fonksiyonlu Kumanda
• Elektronik Anti-Şok(ESP) Sistemi
• Son Hafızayı Okuma Fonksiyonu
• Tavana Monte/Çözünürlük 800x480
• PAL&NTSC/Çok Dilli OSD
• Power/Mute/Brightness/Contrast/

• 3 Inch TFT Ekran
• USB 8 Gb kadar destekler.
• SD/MMC 8 Gb kadar destekler.
• Dahili TV Tuner
• AM/FM Radyo
• RDS-EON • ISO Giriş
• AUX AV Girişi / AV Çıkış
• Ayrılabilir Ön Panel
• Geri vites kamera girişi 

•7 Inch TFT Ekran •Indash
•TV&DVD&DVDMP3/WMA/
•DIVX/USB/MMC/SD/MP3
•Bluetooth •RDS •ISO Bağlantı
•4x50W •RCA Çıkışı •AUX Girişi
•AM/FM Radyo •30 Radyo Hafıza
•Dokunmatik Ekran•Kumanda
•Motorlu Ön Panel •USB/SD/MMC
•Ayrılabilir Ön Panel

•7 INCH TFT Ekran 
•TV&DVD&DVDMP3/WMA/
•DIVX/USB/MMC/SD/MP3
•DOUBLE DIN
•Bluetooth •RDS
•4x50W •AM/FM Radyo
•30 Radyo Hafıza •RCA Çıkışı
•AUX Girişi •Kumanda
•ISO Bağlantı •Dokunmatik Ekran
•Motorlu Ön Panel 

• PVR için (yalnız FAT sistemi destekler) USB 2.0
• Yazılım güncelleme için RS232 portu ve USB port
• Skart ve RCA bağlantısı • 64 uyduya kadar çoklu uydulara 
ayrılabilir kanal hafızası • EPG (Elektronik Program Rehberi)
• Çok dilli işlevler (menü, ses, alt yazı) • Son izlenilen kanalı 
hafızalama işlevi(recall) • 256 renk OSD kullanıcı ara yüzü
• Ön panel tuşları ve kızıl ötesi uzaktan kumanda
• Düzenleme İşlevleri (TV&Radyo Kanal Düzenleme, Kanal 
Adı Düzenleme, Favori Adı Düzenleme, Uydu Adı Düzenleme)
• 3 ayrı kullanım kipi (Dijital TV, Dijital Radyo, Favori Kanal) 
• PLL RF kiplemesi UHF 21-69 (PAL G/I/K) Opsiyonel 

• 4.3 Inch TFT /LCD LCD Monitör
• TV/DVD/DIVX/VCD/MP3/CD/WMA
• Ekranda Menü • Direksiyon Kumanda/Kart Kumanda
• Motorlu Ayrılabilir & Çıkarılabilir Ön Panel
• RDS AM/FM 30 Hafızalı Radyo
• Elektronik Şok Koruma Sistemi ESP
• Elektronik Ses/Tune/Balance/Fader/Treble Ayarı
• Geri Vites Kamera Bağlantısı • ISO Bağlantı Aux Girişi
• Subwoofer Çıkışı • 4 x 50 W Çıkış Gücü
• Panel Açı Ayarı • Video Çıkış • USB/MMC/SD Girişi 

KS-7906
OTO SES SİSTEMLERİ(INDASH)

KS-7702
OTO SES SİSTEMLERİ(DUBLE DIN)

KRD-6150USB
DİGİTAL UYDU SİSTEMLERİ(UYDU ALICILARI)

HR-ODL430
OTO SES SİSTEMLERİ(INDASH)

KS-MX12
OTO SES SİSTEMLERİ(OTO USB MMC PLAYER)

HR-1105USB
OTO GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ(11 INCH)

KS-SR107
DİGİTAL UYDU SİSTEMLERİ(UYDU ALICILARI)

KS-ES732
EV ELEKTRONİĞİ(SES SİSTEMLERİ)

HR-NV350
NAVİGASYON SİSTEMLERİ(PORTATİF NAVİGASYON)
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EYVAH! 
kilo alıyorum

Havanın soğumasıyla birlikte hepimiz kendimizi evlere 
kapattık. Sıcacık evimizde televizyonların karşısında eli-
mizde cipsler, çerezler yazın hareketliliğinden eser kal-
madı. Yaz boyunca bin bir zorlukla gram gram verdi-
ğimiz kiloları aynı hızla geri almaya başladık. Peki, ne 
yapmalı formumuzu kış boyunca nasıl korumalıyız? 
Mevsimin verdiği hareketsizliği üzerimizden atmak 
için haftada birkaç gün tempolu yürüyüşler yapmaya 
özen göstermeliyiz. Ana öğünler dışında atıştırdıkları-
mıza çok dikkat etmeliyiz. Kilo aldırmayan ve özellikle 
tok tutan yiyeceklere günlük beslenmemizde yer verme-
liyiz. Öğün atlamadan,  ara öğünlerimizde de atıştır-
dıklarımıza dikkat eder ve bol su tüketirsek kışımız çok 
daha hafif ve fit geçirmiş oluruz.
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Kilo aldırmayan yiyecekler neler?
1- Yumurta: Protein deposu yumurtalar sizi uzun süre tok tutar. Tüm spekülasyonlar-
dan alnının akıyla çıkan yumurta diyetlerin de vazgeçilmez yiyeceği.
2- Salata: Yemeklerimizin vazgeçilmezi salatayı ara öğünlerimizde de rahatlıkla yiye-
biliriz. Akşam öğünlerimizde hafif bir yemek aradığımızda ızgara tavukla hazırlanmış bir 
salata bizim için ideal bir yiyecek olacaktır.
3- Tarçın: Öğleden sonra ani şeker düşüşü yaşamamak amacıyla kahvaltıda yulaf ezme-
sinden sonra tarçın serpmeniz veya tam tahıllı tostta kullanmanız aynı zamanda insülin 
artışının da önüne geçecektir.
4- Armut - Elma: Bu kardeş meyveler sizi tok tutmaya yeter de artar bile. Elma tok 
tutma konusunda 2. sırada yer alıyor. 
5- Çorba: Çorbayı öğünlerimizden eksik etmeyelim hem doyurucu hem de yemek ön-
cesi içilen bir kase çorba daha çabuk tokluk hissetmemizi sağlar. Bir tabak tavuk çorbası 
bir parça tavuk kadar doyurucu ve tok tutucu özelliktedir. 
6- Yağsız Et: Protein değeri yüksek kırmızı eti yağsız ve mümkünse ızgara olarak tüketelim.
7- Fasulye: Baklagillerdeki yüksek lif oranı sizi tok tutacaktır. Özellikle fasulyede en iyi 
kilo verdirici olarak bilinen kolesistokinin hormonu bulunmakta.
8-  Brokoli: Lif ve C vitamini deposu. Ayrıca kilo vermeye yarayan kalsiyum içeriyor. 
Karaciğere iyi geliyor. Hazma yardımcı oluyor.
9- Yulaf:  Yulaf tokluk hissi veriyor. Bir kâse yulaf lapası vücutta üç kâse su tutmayı sağlıyor.
10- Salatalık: Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu. 

Kilo vermenize yardımcı yiyecekler neler?
1- Greyfurt:  Metabolizmayı hızlandırmakla kalmıyor aynı zamanda vücut direncini de 
arttırıyor. Bir araştırmaya göre her öğünden önce 1/2 greyfurt tüketmek veya günde 3 kez 
greyfurt suyu içmek kişilerde üç ayda 3 kilodan fazla kaybetmesine yardımcı oldu.
2- Yeşil Çay: Yeşil Çay’da bulunan Katesin ismi verilen antioksidanlar yağ yakışını art-
tırıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.
3- Kiraz: Güçlü bir antioksidan olarak bilinen kiraz yumuşak bir müshil etkisi yapıyor 
ve kilo kaybına neden oluyor.
4- Kahve: Bazı araştırmalar, kafeinin metabolizmayı hızlandırdığını ve iştahı bastırdı-
ğını gösteriyor. Tabi kahvenize şeker, krema eklemek kafeinin pozitif etkisini yok ediyor. 
Ancak kafeinin kan basıncını ve kalp atış hızını arttırdığını unutmamak gerekir.
5- Sakız:  Rhode Island Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre şekersiz sakız çiğ-
nemenin iştahı bastırdığı ve metabolizmayı harekete geçirdiğini ortaya koyuyor.  
6- Hindistan Cevizi: Hindistan Cevizi yağı metabolizmanızı geliştiriyor ve kilo verme-
nize yardım ediyor. Hindistan cevizinin sindirim bozukluğu belirtilerini azalttığı biliniyor.
7- Nar: Nar hormonlarınızı dengeler ve bu sayede kilonuzu kontrol etmeniz daha ko-
laylaşır. Nar özü şeker, kalori ve katkı malzemeleri içermediği için birçok diyet ürününde 
kullanılmakta.  Nar ayrıca güçlü bir antioksidandır.
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Epilepsinin sebebi nedir ?
Hastaların yüzde 70'inden fazlasında 
epilepsinin sebebi bulunamaz. Buluna-
bilenlerin sebepleri arasında kafa yara-
lanmaları, inme, beyin tümörü, genetik 
durumlar, kurşun zehirlenmesi, menenjit 
veya ensefalit gibi beyni etkileyen has-
talıklar, ağrı geçirilmiş kızamık hastalığı 
ve doğum öncesinde anne karnındayken 
beynin gelişmesinde ortaya çıkan aksak-
lıklar yer alır. 

Ateşli havaleler epilepsiye dönüşür 
mü, bunlar da epilepsi midir ?
Ateşin tetiklediği havale geçiren bebek ya 
da çocukların pek çoğunda bu durum epi-
lepsiye dönüşmez. 

Özel Konya Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Aynur Karakuşçu

Epilepsi beyin hücrelerinin yani nöronların işlevlerinde aniden ortaya çıkan ve kısa süreli deği-
şiklikler yaratan nörolojik bir hastalıktır. Betin hücreleri düzgün çalışmadığı zaman bilinçte, ha-
reketlerde ve o sırada yapılan işlerde de kısa süreli bozulmalar olur. Bu kısa süreli bozukluklara 
nöbet denir. Epilepsi bazen nöbet hastalığı diye de adlandırılır. Yaşamın herhangi bir döneminde 
yani her yaşta başlayabilir. Nüfusun yaklaşık yüzde 1’inde epilepsi görülür.

Kimi zaman sokakta, kimi zaman 
okulda, kimi zaman da iş yerimizde 
rastladığımız ve halk arasında “Sara” 
olarak adlandırılan epilepsi, kısa da 
sürse o saniyeler hem hastaya hem 
yakınlarına sene gibi geliyor. Özel 
Konya Farabi Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Aynur Karakuşçu’nun 
ilk müdahalede dikkat edilmesi ge-
reken davranışlardan tedavisine ka-
dar, hastalığın bilinmeyenlerini bu 
sayımızda bizlerle paylaştı.     

Epilepsi Kalıtımla Geçer 
mi (Irsi midir )?
Bazı epilepsi tipleri kesin 
olarak kalıtımla (ırsiyetle) 
ilgilidir. Ama genellikle ai-
lesinde hiç kimsede epilepsi 
öyküsü bulunmayanlarda bu 
hastalık ortaya çıkmaktadır. 
Annesi ya da babası epilepsili 
olan bir çocukta epilepsinin 
ortaya çıkma ihtimali, annesi 
babası epilepsili olmayanlara 
göre biraz daha fazladır ama 
yine de böyle bir çocukta 
epilepsi oluşmama ihtimali 
çok daha yüksektir. 

Nöbet sırasında akılda tutulması gerekenler : 
[Sakin olun ve etrafta olup yaklaşan diğer insanları da sakinleştirmeye çalışın]•[Nöbet ge-
çiren kişinin hareketlerini engellemeye çalışmayın]•[Nöbetin ne kadar sürdüğüne dikkat 
edin]•[Hastanın etrafındaki kesici, sivri köşeli eşyalar varsa onları uzaklaştırın]•[Boynunda kra-
vat ya da sıkı yakalı bir giysi varsa nefes almasını zorlaştıracağı için gevşetin]•[Başının altına düz 
ev yumuşak bir şey, örneğin katlanmış bir ceket yerleştirin]•[Hastayı yavaşça bir yana doğru 
döndürün, böylece solunum yolu açık kalacaktır]•[Ağzını zorla açmak için parmağınızı ya da 
kaşık gibi sert bir şey kullanmayın, çünkü dişlerine veya çeneye zarar verebilirsiniz]•[Nöbet ken-
diliğinden bitinceye kadar hastanın yanında kalın]

Ambulans çağırmak gerekir mi?
Nöbet 5 dakikadan fazla sürdüyse, nöbet biter bitmez daha hasta kendine gelmeden tekrar nöbet baş-
ladıysa ya da vücuttaki atma hareketleri bittiği halde hasta uyanamadıysa ambulans çağırmak gerekir. 
Nöbet geçiren kişi yaralanmışsa, hamileyse ya da şeker hastalığı varsa da ambulans çağırmak gerekir.
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Epilepsisi olan kişiler alkol alabilir mi?
Yoğun alkol kullanılması nöbetlerin kötüleşmesine yol açar. Nöbet-
lerin gelmesini engelleyici ilaçlar kullanan hastalarda da alkol almak 
risk yaratır. Doktorların çoğu epilepsili hastalarına alkolden tama-
men uzak durmayı önerir. 

Epilepsi yaş ilerledikçe kötüleşir mi?
Nöbetleri beyin tümörü gibi bir sebebe bağlı değilse genellikle kö-
tüleşmez. Tersine yaş ilerledikçe nöbet sıklığı azalabilir. Yine de bu 
durum genel bir kural değildir. İlk nöbetlerin ileri yaşlarda ortaya 
çıktığı epilepsi hastaları da vardır.

İlaçlar epilepsiyi tedavi eder mi?
Epilepsinin tedavisini nöroloji uzmanları ve çocuk nörolojisi uz-
manları yapar. Epilepsisi olan birçok hastada ilaçların düzenli ve 
en az 1-2 yıl gibi uzun sürelerle kullanılması nöbetlerin gelmesini 
önler. Uzun süre nöbet gelmezse doktor ilaç kullanmadan da nö-
betlerin gelip gelmeyeceğini kontrol etmek için ilaçların yavaş yavaş 
kesilmesini önerebilir. Doktor önerisi olmadan ilaçları hastanın de-
nemek amacıyla kendi kendine kesmesi nöbetleri tetikleyebileceği 
için çok tehlikeli olabilir. Pek çok epilepsi hastasının ilaçları yıllar 
boyunca kullanması gereklidir. 
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Halk arasında mide reflüsü olarak bi-
linen Gastro Özofegral Reflü hastalığı 
(GÖRH), erişkinlerde her 5 kişiden 
1'inde görülüyor. Asitli içecekler ve 
yağlı yiyeceklerin yanı sıra tok karına 
tempolu fiziksel aktivite ve uykuya 
dalmak bu hastalığı artırıyor. Özel 
Konya Farabi hastanesi İç Hastalıkla-
rı Uzmanı Figen Çetinkaya, halk ara-
sında elden ele dolaşan bazı ilaçların 
faydadan çok zarar getirdiğini, hasta-
lığın belirtileri oluştuğu zaman hekime 
başvurulması gerektiğini anlatıyor.

Özel Konya Farabi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Figen Çetinkaya

Reflü teşhisi nasıl konur?
ENDOSKOPİK muayenede yemek borusunun içi, mide ve yemek bo-
rusu bileşkesi doğrudan görerek değerlendirilir. Endoskopi de yemek 
borusunda mideden gelen asit ve safranın açtığı yaralar, ülserler görüle-
bilir. Bazı reflü vakalarında hastanın şikayeti olmasına rağmen endosko-
pik bulgular yetersiz olabilir. Bu türlü vakalarda yemek borusunun 24 
saat boyunca asit ölçümü yapan kataterle değerlendirilmesi gerekir.
 
Hangi gıdalar reflüyü artırır?
✓ Kahve ve asitli içecekler
✓ Karbonatlı içecekler ve yiyecekler
✓ Yağlı ve baharatlı gıdalar
✓ Nane ve çikolata 
✓ Soğan ve dometes

REFLÜ, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanım-
lanır. Yemek borusunun alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna 
geçişini engelleyen bir kapak mekanizması vardır. Reflü hastaların-
da bu kapakçık işlev görmekte zorlanır. Eğer;

✓ Ağzınıza acı su veya yedikleriniz geliyorsa,
✓ Yatma güçlülüğünüz varsa,
✓ Uzun süredir öksürüyorsanız ve antibiyotik tedavisine rağmen 
öksürük, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı gibi şikayetleriniz geçmiyorsa, 
✓ Göğüs kemiğinizin arkasında ya da sırtınızda yanma varsa,

MİDE kapakçığınız işlevini yerine getiremiyor demektir. Reflü açısın-
dan en yakın zamanda hekiminize başvurmalısınız anlamına gelmek-
tedir. GÖRH tedavi edilmediği takdirde, yemek borusunun alt ucunu 
zedeleyip, bu bölgede yaralara yani ülserlere neden olur. İhmalkarlık 
devam ederse ülserler kanamaya, iyileşirken oluşan nedbe dokusu ye-
mek borusunda daralmaya ve hatta yemek borusunda kansere zemin 
hazırlayabilir. GÖRH, hamilelerde ve yaşlı kişilerde daha sık görülür.

HER 5 KİŞİDEN 
BİRİ YANIYOR
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Reflü tedavisinde ne yapmalıyım ?
Sigarayı hemen bırakın. Çünkü yemek borusunun alt ucunda 
bulunan kas yapısını etkileyerek, mide asidinin geri kaçmasını 
kolaylaştırabilir ve asit nedeniyle oluşan yaraların iyileşmesinde 
büyük kolaylık sağlayan tükrük salgısını azaltır.
✓ Sık sık ve az yemeye çalışın, özellikle gece yatmadan önce aşırı 
yemek tüketmeyin
✓ Aşırı sıcak veya soğuk içecekler tüketmeyin.
✓ Kilo verin. Aşırı kilolar karın içi kan basıncını artırarak, mide 
asidinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırır.

✓ Yatarken başınızı yüksekte tutun. Yastığınızın baş ucunu kal-
dırabilir (15 cm) ya da birden fazla yastık kullanabilirsiniz. Bu, 
mide özsuyunun mide içinde kalmasını sağlayacaktır. 
✓ Yemeklerden sonra 2-3 saat kadar yatmayın. 
✓ Midenize baskı yapan kemer, korse veya dar pantolonlardan 
kaçının.
✓ Tok karına öne doğru eğilmekten kaçının. Tokken denize gir-
meyin ve egzersiz yapmayın.
✓ Elden ele dolaşan ilaçlar reflünüzü artırabilir. İlaç kullanma-
dan önce doktorunuza danışın.

Önlemleri aldım ama şikayetlerim devam ediyor!
HAYAT tarzı değişikliklerine uyulması ile çoğu zaman şikayetlerin ortadan 
kalkması sağlanır. Ancak alışkanlıklarınızı değiştirmekte zorlanıyorsanız ya 
da aldığınız önlemlere rağmen şikayetleriniz devam ediyorsa hekiminiz 
size mide asidini azaltıcı ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar mide asidini azaltarak, 
mideden göğsünüzün arkasına ve boğazınıza yayılan yanma, ekşime ve 
mide şişkinliği gibi şikayetlerinizin giderilmesine yardımcı olur.  
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Özel Konya Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal Acar

Kimi zaman sınav stresi, kimi 
zaman sabahtan akşama ka-
dar yayılmış ders programı, 
kimi zaman da vakit ve nakit 
yetersizliği üniversite öğren-
cilerinin yetersiz ve dengesiz 
beslenmesine yol açıyor. So-
nucunda ise, gençler ya aşırı 
zayıf ya da obezite kurbanı 
oluyor. Üniversite öğrencile-
rinin beslenme sorunlarının 
ortak olduğunu belirten Özel 
Konya Farabi Hastanesi Di-
yet ve Beslenme Uzmanı Hi-
lal Acar, alınabilecek basit 
önlemlerle beslenme sorunun 
aşılabileceğini söylüyor.

Yapılan araştırmalar üniversite öğrencilerinin yeterli ve den-
geli beslenemediğini ortaya koyuyor. Bu anlamda Mevlana 
Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek “Üniversite 
öğrencilerinde sağlıklı beslenme” adlı bir sunum gerçekleştiren 
Özel Konya Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı 
Hilal Acar, “Sınav stresi, vakit ve nakit yetersizliği yada okul 
imkanları öğrencileri öğün atlamaya veya fastfood tarzında 
sağlıksız menüler tüketmeye yönlendiriyor. Düzensiz beslenme 
sonucu vitamin-mineral yetersizlikleri, zayıflık yada obezite ile 
karşılaşabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Sabah kahvaltısını ihmal etmeyin
Et, süt, tahıl, sebze ve meyve grubundan besinleri her gün tüketilmesi gerektiğini anlatan 
Acar, “Güne iyi başlamada ve sürdürmede sabah kahvaltısı önemlidir. Kahvaltı yapılmadı-
ğında kan şekerimiz düşer; yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi problemler 
yaşanır. Peynir, zeytin, yumurta ve mevsim sebzeleriyle sağlıklı bir kahvaltı yapabiliriz. Vakit 
problemi yaşayan bireyler süt ile hızlı bir şekilde hazırlanan kahvaltılık tahıl gevreklerini ter-
cih edebilir ”şeklinde ifade etti. 
Kısa yürüyüşler, beslenme kadar önemli
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Öğle yemeğinde beslenme çantası
“En çok atlanan öğün olan öğle yemeği  hafif geçirilme-
lidir” diyen Acar, ”Bu öğünde okulda yada yurtta, ye-
mekhane imkanı var ise sıcak yemek tercih edilmelidir. 
Genelde 3 yada 4 kap olan bu yemekte pilav-makarna 
menüde yer alıyorsa kilo problemi yaşamamak için 
ekmek tüketmemeliyiz. İmkanımız yoksa, yağ oranı 
yüksek fastfood menüler yerine evde tam tahıllı ekme-
ğe hazırlayacağımız peynirli, ton balıklı yada tavuklu 
bir sandviçi ayran yada taze sıkılmış meyve suyu ile 
tamamlayıp sağlıklı bir öğün geçirebiliriz. Fastfood ye-
rine simit-peynir-ayran üçlüsünü tercih edebiliriz. Ha-
fif bir öğle yemeği için kızartılmış yiyecekler ve ketçap-
mayonez gibi soslardan uzak durmalıyız” dedi.

Yürüyüşü aksatmayıp, uzun süre oturmayın 
Ana öğünler kadar ara öğünlerinde önemli olduğunu 
hatırlatan Hilal Acar sözlerini şöyle tamamladı: “Ara 
öğünlerde taze veya kuru meyve, süt, yoğurt, ayran, fındık, 
ceviz içi, badem ya da diyet bisküvi enerjimizdeki düşüşü 
önleyecektir. Asitli içecekler, çay ve kahve yerine tüketeceği-
miz su,  meyve suyu, ayran ve bitki çayları sıvı ihtiyacımızı 
karşılamış olacaktır. Ayrıca, okulda hareketsiz ders dinle-
yerek, ev de ya da yurtta televizyon ve bilgisayar karşısında 
geçirilen zaman fiziksel aktivitemizi azaltır. Ders araların-
da kısa yürüyüşler yapmak, asansör yerine merdivenleri 
kullanmak ya da ineceğimiz duraktan birkaç durak önce 
inip yürümek sağlığımız açısından faydalı olacaktır.”

Pratik akşam yemeği menüleri
Akşam yemeğinde atlanan öğünlerin acısının çıkar-
tılmaması gerektiğini vurgulayan Özel Konya Farabi 
Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal Acar, “Ak-
şam yemeğinde kolay ve hızlı yapılan yemekler tercih edilir. 
Yemek geç saatlerde değil en geç saat 8’de bitmelidir."

✓ Bol sebzeli menemen
✓ 2-3 dilim tam tahıllı ekmek 
✓ Yoğurt

✓ Yoğurtlu, peynirli, kıymalı, tavuklu ya da ton balıklı makarna 
✓ Salata 
✓ Taze sıkılmış meyve suyu 

✓ Zeytinyağlı sebze yada kurubaklagil yemeği 
✓ Salata-yoğurt 
✓ 2-3 dilim tam tahıllı ekmek 

✓ Tavuklu yada ton balıklı salata 
✓ 1-2 dilim tam tahıllı ekmek 
✓ Ayran yada yoğurt

✓ Sebzeli bulgur pilavı 
✓ Ayran 
✓ Salata 
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Philips 46PFL9705 Led Tv 
Philips’in patentli Ambilight teknolojisine sahip 46PFL9705 
LED TV, sahip olduğu Ambilight teknolojisi sayesinde tele-
vizyonun 3 tarafından duvara ekranın içindeki görüntü ile 
uyumlu bir ışık yansıtarak gerçeklik hissini evinize taşıyor. 
Multimedyadan standart TV'ye tüm içerik kaynaklarında pa-
razit ve gürültüyü de azaltarak net ve bıçak keskinliğinde gö-
rüntü oluşturan Perfect Pixel HD Engine, 1920x1080 piksel 
değerindeki Full HD ekran ile titreşimsiz aşamalı tarama gö-
rüntülerini parlaklık ve canlılıkla sunuyor. Full HD 3D TV ve 
BluRay özelliği ise, sizi sinemada yaşayabileceğiniz bir keyfe 
bilet almadan mümkün olduğunca yaklaştırıyor. Çevre dostu 
LED aydınlatma teknolojisine sahip 46PFL9705 LED TV, 
ekran aydınlatması olarak 1000’den fazla LED ile çalışırken, 
yüzde 50 daha az enerji harcayarak bütçenizi koruyor. Bunun 
yanı sıra Philips’in Bright Pro ile etkileyici görüntü, gerçekçi 
parlaklık ve kontrast  renklerin  dünyası sizi bekliyor.

Alcatel-Lucent 8082 My 
IC Phone
Yeni bir yazılım ve açık bir 
arayüzle çalışan cihaz, LED 
aydınlatmalı 7 inçlik geniş 
dokunmatik ekran içeriyor. 
Ayrıca, Bluetooth ve USB 
cihazlarına bağlanabilirliğin 
yanı sıra içeriğe duyarlı duyusal 
geribildirim sağlıyor. Geliştirici-
ler, konaklama ve finansal hizmetler gibi, 
benzersiz özelliklerin çok etkili olduğu belli sektörler 
için halihazırda uygulamaları özelleştiriyorlar. Örne-
ğin, finansal hizmetler ortamına yönelik bir özelleşti-
rilmiş uygulama seti, borsa üyelerinin gerçek zamanlı 
video ve twitter girişleri gibi özel uygulamaları içerebi-
liyor. Böylece, bir masaüstü bilgisayarın yeteneklerini 
artıran zengin bir deneyim sunuyor. Geliştirici portali, 
geliştiricilere anında uygulama yaratmaya başlama im-
kanı veriyor. Java Script, HTML 5.0, Ajax gibi standart-
ların yanı sıra açık API özelliğini de kullanıyor.

Nokia C7 Charcoal Black
Parlak paslanmaz çelik ve camdan şık bir tasarım. Canlı 3,5 inç yüksek çözü-
nürlüklü ekran. Yakınlaştırmak için çimdikleyin, kaydırmak için fiskeleyin ve 
seçmek için dokunun. Doğrudan giriş ekranınızda canlı Facebook ve Twitter 
güncellemeleri alın. Doğrudan giriş ekranınızdan yorum ve fotoğraf paylaşın. 
Ovi Haritalar ile en iyi güzergahı bulun ve gideceğiniz yere zamanında ulaşın.
Own Voice uygulamasıyla kendi sesli yön tarifinizi kaydedin ve Facebook'ta 
paylaşın. Civardaki restoranları, kent işaretlerini ve başka ilgi noktalarını keşfe-
din. 8 megapiksel kamerayı kullanarak yüksek kaliteli fotoğraflar ve HD video 
çekin. Web TV ile National Geographic, CNN, BBC ve diğer birçok kanalı iz-
leyin. Yerleşik FM vericisiyle aracınızın müzik setinde müzik dinleyin. Albüm 
kapaklarına bakın ve en sevdiğiniz şarkıları içeren çalma listeleri oluşturun.

Bose Sounddock 10 Digital Music
IPOD’unuz için en iyi ses performansına sahip sistemimizle tanışma-
ya hazırlanın. SoundDock; 10 sistemi o kadar güçlü ve gerçeğe yakın 
performansa sahiptir ki, kolaylıkla evinizin ana müzik sistemi olabilir. 
Partiler ve davetler veya kendi müzik zevkiniz için idealdir. Gelişmiş 
Bose waveguide hoparlör teknolojisi ve hiç görülmemiş bir yeni wo-
ofer sayesinde, derin baslardan, bir vokalistin en ince sesine kadar çok 
geniş bir ton yelpazesine şahit olacaksınız. Sistemin içerisinde dikkat-
lice bükülerek yerleştirilmiş bir tüp olan waveguide, woofer'dan gelen 
sesi, daha derin ve güçlü alçak tonlar oluşturmak için güçlendirir.



127

TEKNOLOJİ « www.konyavizyon.org 

Bigben WII Cyberbike 1E-WII
Nintendo’nun ilginç fikirleri bitmek bilmiyor. Neko Entertainment imzalı Cyberbike ile birlikte il-
ginç bir kontrol sistemi de evlerimize girecek. Nintendo Wii’nin en ilginç kontrol cihazlarından biri 
olan Cyberbike paketinde ayrıca kontrol cihazına özel olarak tasarlanan bir oyun bulunacak. Paket 
ile aynı isme sahip oyunda farklı kulvarlarda 18 bölüm bulunacak. Bunun yanında diğer Cyberbike 
kullanıcılarıyla oynayabileceğiniz özel multiplayer seçenekleri de oyunda bulunacak. Oyunun bazı 
bölümlerinde bisiklet pedalına asılırken bazı bölümlerde su altında gidecek bazılarında ise havada 
kalmak için vargücünüzle hareket etmek zorunda kalacaksınız.

Samsung ST80
14.2 MP'lik yeni ST80 Wi-Fi ve Samsung’a ait AllShare (DLNA) 
bağlantı özellikleri ile fotoğraf ve video paylaşımını kolaylaştırıyor.
ST80’in ince ve yuvarlak tasarımı, 3x optik zoom ve geniş 3.0 inç ekstra 
dokunmatik ekranıyla son derece çekici bir görünüm sunuyor. ST80, 
doğrudan makinenin üzerinde bulunan bir düzenleme aracı olan yeni 
“Akıllı Kırpma” özelliğine sahip. HD kalitesinde video kayıt özelliğine 
de sahip. Saniyede 30 kare ile yüksek kaliteli 720p HD video kaydı ya-
pan ST80’de kullanılan H.264 formatı, MJPEG video formatına göre 
fazladan 3 milyon defaya varan yeniden kayıt imkanı sağlıyor.

Infinitec
Bu bellek 0 GB 

kapasiteye sahip. In-
finitec adlı firmanın üret-

tiği bu sihirli USB belleğin 
aslında bir kablosuz ağ adaptörü. 

Ayrıca cihazı kullanmaya başlamadan 
önce ortamda kendinize bir konak bilgisa-

yar seçmiş olmanız gerekiyor. Infinite USB bellek 
ile bu bilgisayarı eşleştirdiğiniz anda konak bilgisayarın sa-

bit diskini sanki USB belleğinizmiş gibi kullanabiliyoruz. Infinite 
USB belleği bir dizüstü bilgisayara takıp içine 5 adet film attığımız-
da aslında bu dosyalar USB belleğin içine değil kablosuz ağ aracılı-
ğıyla daha önce eşleştirdiğimiz konak bilgisayarın sabit diskine ya-
zılıyor! Fakat biz ekrana baktığımızda kopyaladığımız filmler sanki 
USB belleğin içindeymiş gibi görüyoruz. Bu işlemden sonra USB 
belleği dizüstü bilgisayardan çıkarıp bir medya oynatıcısının USB 
girişine takarak filmleri izleyebiliyoruz ya da üçüncü bir bilgisayara 
kopyalayabiliyoruz. Aynı şekilde USB girişi bulunan televizyonlar, 
PlayStation ve Xbox gibi konsollar için de bu yöntemi kullanarak 
dosya taşıma işini son derece kolay bir hale getirebiliyoruz. Aslında 
sınırsız dende de Infinite USB belleğin sınırı, konak bilgisayar ola-
rak tanımladığımız bilgisayarın sabit diski ile sınırlı.

Samsung HMX-T10
Full HD kayıt yapabilen yeni HMX-T10, yenilikçi ve sektörde öncü-
lük yapacak 20 derece eğik mercek içeriyor. Bu eğik mercek, pazarda 
mevcut olan standart video kameraların aksine kullanıcıların kolla-
rını ve bileklerini yormuyor ve çekim deneyimlerinden maksimum 
düzeyde keyif almalarına olanak tanıyor.  HMX-T10 kaliteden ödün 
vermeden hareket halindeyken video çekimi ve çekilen filmin düzen-
lenmesini mümkün kılıyor. Parlak, 2.7 inç boyutundaki dokunma-
tik LCD ekran ve aynı anda hem sabit hem de hareketli görüntüleri 
kaydedebilme özelliğe sahip. Video kamera tüm görüntüleri kristal 
berraklığında çekiyor, sabit görüntüler de 4.7 megapiksel çözünür-
lükle çekiliyor. Ayrıca Optik Görüntü Sabitleme özelliği de çekilen 
görüntüde herhangi bir bulanıklığın olmamasını sağlıyor. HMX-T10, 
profesyonel çekimleri mümkün kılmak için gelişmiş BSI (Arka Yüz-
den Aydınlatma) CMOS sensörü barındırıyor. Bu sensör geleneksel 
CMOS sensörlerine oranla iki kat daha fazla hassasiyet sunuyor. Bu 
yenilikçi özellik görüntüdeki olası bozulmaları önemli seviyede azal-
tıyor ve düşük aydınlatmalı ortamlarda dahi berrak, net, sabit ve ha-
reketli görüntü kaydı sağlıyor.
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DVD
REMEMBER ME
BENİ UNUTMA

Yönetmen : Allen Coulter
Senaryo : Will Fetters
Oyuncular : Robert Pattinson, Pierce Bros-
nan, Emilie de Ravin, Chris Cooper, Martha 
Plimpton, Lena Olin, Caitlyn Rund, Kevin 
P. McCarthy, Athena Currey, Gregory Jbara, 
Angela Pietropinto, Tate Ellington
Görüntü Yönetmeni : Jonathan Freeman
Müzik : Marcelo Zarvos 
Türü : Romantik/Dram
Süre : 113 dk.
Web Sitesi : www.rememberme-movie.com

THE KARATE KID
KARATECİ ÇOCUK

Yönetmen : Harald Zwart
Senaryo : Christopher Murphey
Oyuncular : Jaden Smith, Jackie Chan, 
Zhenwei Wang, Taraji P. Henson, Wenwen 
Han, Rongguang Yu, Zhensu Wu, Zhiheng 
Wang, Jared Minns, Yi Zhao, Bo Zhang
Görüntü Yönetmeni : Jason Boland 
Yapımcı : Will Smith, Jada Pinkett Smith, 
James Lassiter, Chiu Wah Lee, Er-dong Liu, 
Türü : Aksiyon/Dram
Süre : 140 dk.
Web Sitesi : www.karatekid-themovie.com

GROWN UPS
BÜYÜKLER

Yönetmen : Dennis Dugan
Senaryo : Adam Sandler, Fred Wolf
Oyuncular : Adam Sandler, Kevin James, 
Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, 
Salma Hayek, Mario Bello, Maya Rudolph, 
Joyce Van Patten, Ebony Jo-Ann, Di Quon, 
Steve Buscemi
Yapımcı : Adam Sandler, Barry Bernardi
Türü : Komedi
Süre : 102 dk.
Web Sitesi : www.sonypictures.com/movies/
grownups/

THE A TEAM
A TAKIMI

Yönetmen : Joe Carnahan
Senaryo : Joe Carnahan, Brian Bloom
Oyuncular : Liam Neeson, Bradley Cooper, 
Jessica Biel, Quinton ‘Rampage’ Jackson, 
Sharlto Copley, Patrick Wilson, Gerald 
McRaney, Henry Czerny, Yul Vazquez, Brian 
Bloom, Maury Sterling, Terry Chen
Yapımcı : Stephen J. Cannell,Jules Daly, 
Tony Scott, Spike Seldin
Türü : Aksiyon/Macera
Süre : 117 dk.
Web Sitesi : www.ateam-movie.com

Alacakaranlık/Twilight serisi ile yıldızı parlayan Robert Pattinson ve Lost 
dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Emilie de Ravin’in başrollerini paylaştığı Re-
member Me - Beni Unutma, tutkulu bir aşk ve aile üzerine romantik-dram 
türünde bir hikaye anlatıyor. Pierce Brosnan, Chris Cooper, Lena Olin gibi 
birbirinden önemli isimlerin de rol aldığı filmin yönetmeni ise, The X Files, 
Sex and the City, The Sopranos gibi ünlü dizilerin yönetmeni, 5 kez Emmy 
ödülü kazanmış Allen Carter…
Kardeşi intihar eden Tyler, bu trajik olaydan babasını sorumlu tutar ve ailesiyle 
yollarını ayırır. Zor günler geçirirken, tesadüfen annesinin öldürülüşüne tanık 
olmuş Ally ile tanışır. Kısa sürede Ally’ye aşık olan Tyler, bu aşkla beraber haya-
tın anlamını yeniden keşfeder. Ne var ki, bir süre sonra bilinmiyenlerin ortaya 
çıkmasıyla, onları bir arada tutan sebepler de aksi yönde gelişmeye başlar.

Tiglon
Etiket Fiyatı : 21 TL (KDV Dahil)
ABD 2010

Umudunu Kaybetme filminde babası Will Smith’le birlikte rol alan Jaden 
Smith, şimdi de 80’li yılların ünlü filmi The Karate Kid’in yeni versiyonunda 
Jackie Chan ile başrolde… 
Annesi ile birlikte Detroit’den Çin’e giden 12 yaşındaki Dre Parker, başlangıç-
ta arkadaş edinme konusunda zorluk çeker. Sınıf arkadaşı Mei Ying’e yakınlık 
hisseder. Gel gelelim kültür farkı böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılar. Daha da 
kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre’ye düşman olur. Bir dövüş sırasın-
da Cheng, Dre’i kolayca yere yapıştırır. Yabancı bir ülkede yalnız olduğunu 
hisseden Dre’yin, tamirci Bay Han dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında 
bir Kung-fu ustası olan Bay Han ve Dre, birlikte çalışmaya başlayarak, bir dost-
luğa adım atar. Bay Han, Dre’yi Cheng’in de katılacağı Kung fu turnuvasına 
hazırlarken, Kung-fu‘nun olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatır…

Tiglon
Etiket Fiyatı : 21 TL (KDV Dahil)
ABD/ÇİN 2010

Otuz yıldan sonra tekrar bir araya gelerek birbirlerinin aileleriyle ilk kez kar-
şılaşan beş çocukluk arkadaşının öyküsünü anlatan Grown Ups - Büyükler, 
Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma 
Hayek, Mario Bello, Maya Rudolph, Steve Buscemi gibi yıldız oyunculardan 
oluşan kadrosuyla dikkatleri çekiyor… 
Filmin yönetmeni ise, Bela İş Başında, Damadı Öpebilirsin, Zohan’a Bulaşma 
gibi komedi filmlerinin yönetmeni Dennis Dugan…
Beş çocukluk arkadaşı, çok sevdikleri eski basketbol koçları ölünce, yıllar önce 
şampiyonluk kutlamaları yaptıkları göl evinde buluşmak için 4 Temmuz hafta 
sonu tatilinde aileleriyle birlikte büyüdükleri kasabaya dönerler. Otuz yıldan 
beri ilk kez bir araya gelen eski dostlar, bir aradayken ilerleyen yaşın büyümek 
anlamına gelmediğini keşfederler.

Tiglon
Etiket Fiyatı : 21 TL (KDV Dahil)
ABD 2010

1983-1987 yılları arasında NBC’de yayınlanan “The A-Team/A Takımı” adlı 
dizi 80′lerin beğenilen dizilerinden biriydi. 5 sezonda toplam 98 bölüm yayın-
lanan dizi, En İyi Ses Kurgusu dalında 3 kez de Emmy’ye aday gösterilmişti. 
80′lerin sonu ve 90′ların başında ülkemizde de gösterilen dizi, kötülere karşı 
mücadele eden, haklının yanında savaşan ve bu savaşı sıradışı yöntemlerle ya-
pan 4 kahramanın maceralarını anlatıyordu. Askeri mahkeme tarafından işle-
medikleri bir suçtan hapse atılan gözüpek bir grup eski özel kuvvetler mensu-
bu asker, şimdi hapishaneden kaçmak için eşsiz yeteneklerini kullanmak ve 
bugüne kadarki en zorlu görevlerini yerine getirmek zorundadır. 
Puro düşkünü Col. John “Hannibal” Smith tarafından yönetilen takım, bir 
yandan isimlerine sürülen lekeyi temizlemeye çalışırlarken hep iyi olanın ya-
nında durmuşlardır.

Tiglon
Etiket Fiyatı : 21 TL (KDV Dahil)
ABD 2010
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KUTSAL DAMACANA: 
DRACOOLA
KUTSAL DAMACANA: DRACOOLA

Tür : Komedi
Yönetmen : Korhan Bozkurt
Senaryo : Ahmet Yılmaz   
Yapım : 2011, Türkiye
Oyuncular : Ersin Korkut,  Şahin Irmak,  Sinan 
Bengier,  Özge Ulusoy,  Ceyhun Fersoy,  Volkan 
Demirok,  Ececan Gümeci,  Abidin Yerebakan,  
Hüseyin Elmalıpınar,  Erdem Baş,  Güzin Usta,  
Yıldıray Yıldızoğlu 

Akıncı Kara Fuat bundan 600 yıl önce Tran-
silvanya Valisi Vlad’ı yakalamış ve hapse at-

mıştır. Yıllarca hapiste kalan Vlad, çıktıktan sonra acımasızlığı ile ün salmış her-
kesi kazığa oturtmuştur. Tanrı’nın gazabına uğrayan Vlad halkının kanını içerek 
vampire dönüşmüş ve Kara Fuat’ın peşine düşmüştür. Kara Fuat soyunun son 
temsilcisi Sebahattin’dir. Bütün bu yaşananlardan haberi olmadan hayatını sürdü-
ren Sebahattin’in karşısına bir gün gizemli bir adam çıkar...

GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ

Tür : Komedi
Yönetmen : Cenk Özakıncı 
Senaryo : A.Alper Erze       
Yapım : 2010, Türkiye
Oyuncular : Şahin K , Nuri Alço , Coşkun Gö-
ğen , Sevtap Parman , Ferdi Kurtuldu , Turgay 
Tanülkü , Yıldırım Memişoğlu  , Derya Aydoğan

Almanya’daki şöhretli ve zengin fakat mutsuz 
hayatını arkasında bırakıp sade ve normal bir 
hayata kavuşma arzusundaki Şahin K, Bodru-
ma kaçar ve kahramanımızın yeni maceraları 
bu güzel sahil kasabasında başlar. Bodrum 

halkına kendini sevdiren ve ticarete atılan Şahin K. kötü şöhreti yüzünden kaybet-
tiği oğlu Caner’e de kavuşma arzusu için çabalarken aynı zamanda kasabanın sı-
kıntılarını da çözecek olan bir “Halk Kahramanı” haline gelir. Tanınmadan huzurlu 
bir hayat sürmek isteyen Şahin K.’nın yaşadıkları kendisini tanıyan yabancı turistler 
yüzünden tekrar hareketlenmeye başlar.

AYI YOGİ
YOGI BEAR 3D

Tür : Animasyon / Çizgi Film / 3D / Aile
Yönetmen : Eric Brevig
Senaryo :  Brad Copeland, Joshua Sternin    
Yapım : 2010, ABD
Seslendirenler : Anna Faris (Rachel), Justin Tim-
berlake (Boo-Boo Bear), Dan Aykroyd (Ayı Yogi), 
T.J. Miller (Ranger Jones), Nathan Corddry

Jellystone Park’ı ziyaretçilerinin sayısı düş-
mektedir ve bu nedenle Belediye Başkanı 
Brown parkı kapatıp arazisini de satmayı plan-
lamaktadır. Bu, ailelerin doğanın güzelliklerini 
keşfedebilecekleri çok güzel bir piknik alanın-

dan mahrum kalmaları anlamına gelmektedir. Bundan daha da kötüsü Jellystone 
Park’nda yaşayan Yogi ve yakın dostu Boo Boo ev olarak bildikleri bu parktan atı-
lacaklardır. Yogi hayatının en büyük sorunuyla karşı karşıyadır; Parkı kapanmaktan 
kurtarmak için Boo Boo ile birlikte Korucu Smith ile güçlerini bileştirmeli ve “orta-
lama bir ayıdan daha zeki” olduğunu kanıtlamalıdır.

BÜYÜK SIR
GET LOW

Tür : Dram / Komedi
Yönetmen : Aaron Schneider

 Senaryo :  Chris Provenzano, C. Gaby Mitchell     
Yapım : 2009, ABD
Seslendirenler : Bill Murray (Frank Quinn), 
Robert Duvall (Felix Bush), Gerald McRaney 
(Horton), Lucas Black (Buddy), Sissy Spacek 
(Mattie Darrow)

Bir Amerikan halk masalının kahramanı 
olan Felix "Bush"un gerçek yaşam öykü-
sünden esinleniyor. Ormanda tek başına, 
herkesten uzakta yaşayan Felix Bush'tan bü-

tün kasaba halkı yıllardan beri uzak durmuş, ondan korkmuştur. Felix'in gözü 
dönmüş bir katil, şeytanla anlaşma yapmış bir cani olduğunu söyler dururlar. 
Günlerden bir gün Felix, elinde tüfeği ve bir tomar parayla kasabaya iner ve 
kendi cenaze törenini düzenlemek istediğini söyler. Cenaze levazımatçısı Frank 
ve çırağı Buddy, kısa sürede Felix'in asıl amacını öğrenirler.

AĞAÇ
THE TREE

Tür : Dram
Yönetmen : Julie Bertucelli
Senaryo :  Julie Bertucelli, Judy Pascoe 
Yapım : 2010, Fransa/Avustralya
Oyuncular : Charlotte Gainsbourg (Dawn 
O‘Neil), Morgana Davies (Simone O‘Neil), 
Marton Csokas (George Elrick), Christian 
Byers (Tim O‘Neil), Tom Russell (Lou O‘Neil)

Filmin kahramanı sekiz yaşındaki Simone, 
yeni ölen babasının bahçelerindeki dev ağa-
cın yaprakları yoluyla ona fısıldadığından 
emindir. Babası, kısa süre sonra onları ko-

rumak için geri dönecektir. Fazla zaman geçmeden, Simone'un annesi ve erkek 
kardeşleri de ağacın bu özelliğine inanır ve bu bu sayede kendilerini emniyette 
hissederler. Ancak anne, bir adamla görüşmeye başlayınca ailedeki hassas den-
geler bozulacaktır. Duyguları incinen Simone, ağaçtaki tahta eve yerleşir; oradan 
inmemeye kararlıdır. Aile bu yeni durumu nasıl karşılayacaktır?

MEGAZEKA
MEGAMIND 3D

Tür : Fantastik/Komedi/Animasyon/Aile
Yönetmen : Tom McGrath
Senaryo : Alan J. Schoolcraft , Brent Simons 
Yapım : 2010, ABD
Seslendirenler : Brad Pitt (Metro Man), Jonah 
Hill (Titan), Tina Fey (Roxanne Ritchi), Will 
Ferrell (Megamind), Ben Stiller (Bernard)

“Megazeka”, dünyanın gelmiş geçmiş en 
zeki süper kötü kahramanıdır ve en az ba-
şarılı olanı. Yıllar boyu akla gelebilecek her 
yolu deneyerek Metro City’yi ele geçirmeye 
çalışır. Her girişimi, “Metro Man” olarak bi-

linen pelerinli süper kahraman yüzünden başarısızlıkla sonuçlanır. Metro Man 
yenilmez bir kahramandır, ta ki bir gün Megazeka’nın beceriksizce uygulamaya 
koyduğu şeytani planlarından biriyle mücadele ederken, onun tarafından öldü-
rülene dek. O andan sonra Megazeka’nın hayatta hiçbir amacı kalmamıştır. Süper 
kahramansız bir Süper kötü kahraman olmanın hiçbir anlamı yoktur.

SİNEVİZYON
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“KAĞIT”
Ocak ayının öne çıkan filmlerinden biri; yakın dönem sinemamızda yapıt-
larıyla, başlatıcısı veyahut muhatabı olduğu sinema ve siyaset tartışmaları 
ile son zamanlarda televizyon için yaptığı dizi ve reality showlarla adından 
hayli söz ettirmiş olan Sinan Çetin’in son yapıtı “Kağıt”.

Yönetmenliğe 1980’de “Bir Günün Hikayesi” 
adlı Doğu’yu ve töreleri ele alan hayli sert bir 
filmle başlayan Sinan Çetin; “Küçük insanın 
gerçek hikayeleri”ni anlatmayı 80 ortalarına 
kadar yaptığı filmlerle sürdürür. Bu filmler kla-
sik, açık, fazla “oyuncaklı” olmayan, iyimser, 
üstelik bir mesaja sahip olmayı ve o mesajı ola-
bildiğince hızlı ve anlaşılır bir biçimde iletmeyi 
amaç edinen eserlerdir. Oysa 86’dan sonra tabi-
ri caizse 180 derecelik bir dönüşle “mesaj kay-
gısını” bir yana bırakarak, hem daha deneysel, 
modern(ist?) bir üslup arayışına girişir- Bay E’yi 
hatırlayınız-  hem de daha önce savunduğu fel-
sefe, dünya görüşü ve siyasi tercihleriyle artık bir 
ilgisinin kalmadığını dosta düşmana duyurur. 

Kısaca, 1977 senesinde Türkiye’de film çekmeye çalışan idealist bir yönetmenin film çekme 
izni almaya çalışırken bürokrasinin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü ve hem kendisini 
hem de ailesini ve arkadaşlarını trajik bir sona nasıl sürüklediğini anlatan film; yönetmenin 
kariyeri boyunca ürettiği eserlerin ilginç bir karışımı olmuş gibi görünüyor. 
“Karışım” sözcüğünü özellikle kullandım çünkü bireyin özgürlük ve etkinlik alanının dev-
let mekanizması tarafından nasıl ve ne ölçüde kısıtlandığını anlatmaya soyunan yönetmen, 
bunu hangi tarz veyahut üslupla yapacağına anlaşılan karar veremediği için farklı nitelikteki 
maddelerin birbiriyle yeni bir terkip oluşturmadan yan yana durması gibi yönetmenin erken 
ve son dönem tarzları film içinde en fazla birbirlerine teğet geçerek anlatıyı kurmaya çabalı-
yorlar. Üstelik eski tarz, yeniyi bir biçimde de domine ediyor gibi. Açmaya çalışayım;

Bu dönüşüm sürecinin yönetmenin hakkında hayırlı olup olmadığı, vatana millete bir 
faydasının dokunup dokunmadığı bu yazının konusu değil. Benim ilgimi çeken nokta; 
filmde, idealist yönetmenin annesi ve babası, arkadaşları ve sevgilisi ile olan ilişkisi sağlam 
bir biçimde anlatılabildiği halde hem bu filmin hem de Sinan Çetin’in 25 senedir tercih 
ediyor olduğu görünen tarzın belkemiğini oluşturması gereken daha deneyselci, daha 
modernist, daha “auteur” vari üslubun –bence işgüzar, filmdeki yönetmene hayatı zehir 
etmeyi, memuresi olduğu devletine karşı borç bilen karakterin maalesef “kâğıt”tan olması 
yüzünden- sekteye uğramış olması.  Keşke, Sinan Çetin idealist yönetmen- vazife şuuru 
tam devlet memuresi gerilimine birazcık daha kafa yorup,  onun için artık çok geride kal-
mış olması gereken “küçük insanların hikâyeleri, dayanışmacı aile sıcaklığı, iyimserlik ve 
bundan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız” duyarlılığını bir kenara bıraksaydı da benzerlerini 
edebiyatta Kafka’da tiyatro’da Beckett’ta gördüğümüz şoke edici, uçuk kaçık bir “başya-
pıt” izlemiş olmanın tadına varsaydık.  Hem biçem arayışının hem de “ağır” içerik kay-
gısının üst düzeyde nasıl mezcedileceğini anlaması için Sinan Çetin’e, Lars von Trier’in 
“Dogville” ve “Manderlay” filmlerini izlemesini tavsiye etmek hiç şüphesiz affedilemez 
bir haddini aşma vakasıdır ve kimseye yakışmaz. Ayrıca kimse, yine birey-devlet gerili-
mini konu eden Terry Gilliam’ın  “Brazil”ini sevmek, beğenmek, takdir etmek kendine 
örnek almak zorunda değildir.
Ancak;  hiçbir yönetmenin de izleyicinin, kendi filminden önce yukarıda adı anılan filmleri 
izlemediğini varsaymaması şartıyla.

Cenk Taşbaşlı



KONYA VİZYON • ŞUBAT 2011132

www.konyavizyon.org » İnşaat Dekorasyon

Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)
Birçok fırsat var önünüzde. Eğer zekanıza güvenerek olumlu 
kararlar verirseniz, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmiş 
olacaksınız. Böylece iş hayatınızda yeni olanaklar yakalayabi-
leceksiniz. İş hayatınızda bundan sonraki günlerde oluşacak 

tatsızlıkları gidermek için hazırlıklı olmalısınız. Sevgilinizle mesafeli bir ilişkiniz 
var. Bunu daha sıcak ve yakın bir hale getirmeniz sizin elinizde. Bunun için çaba 
harcamalısınız. Çünkü o buna değer. Bir aile yakınınızın hastalığı sizi üzecek. 
Ama önemli bir durum değil korkmayın.

Boğa Burcu  (21 Nisan - 20 Mayıs)
İdari ve hukuksal işlerde güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Baş-
kalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi sizin 
kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz. Eğer iş arkadaşlarınızla 
aranızda büyük bir kavga çıkmasını istemiyorsanız, yalnız ça-

lışmalısınız. Sevdiğinizle aranızda bazı sorunlar olduğu bir gerçek. Ancak canı-
nızı sıkmayın, çünkü herşey yoluna girecek. Yalnızsanız mükemmeli aramaktan 
artık vazgeçmelisiniz. Düşünmeden hareket etmekten kaçınmalısınız. Enerjiniz 
ve performansınız tam yerinde. Özellikle ayın son günlerinde mutluluk var.
 

Yengeç Burcu  (22 Haziran - 22 Temmuz)
Üzerinize sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmiyorsu-
nuz. Uzun süredir yaşadığınız sağlık problemlerinizi dost ve 
yakınlarınızın desteği sayesinde atlattınız. Yalnız günlük kont-
rollerinizi ihmal etmemelisiniz. Elinize bu aralar biraz para 

geçecek. Yalnız paranızı iyi saklamalı ve değerlendirmelisiniz. Sevdiğiniz kişiyle 
uyumlu bir beraberliğiniz var. Onu fazla yormayın ve ona her konuda elinizden 
geldiğince yardımcı olun. O buna layık birisi. Uykunuza dikkat edin. Son gün-
lerde kendinizi çok fazla yordunuz.

Başak Burcu  (23 Ağustos - 22 Eylül)
Sağladığınız ayrıcalıklar sayesinde iş hayatınızda kademe ka-
deme ilerliyorsunuz. Etrafta hayranlık uyandıran birisiniz ve 
hiç tanımadığınız kişiler size yakınlaşmak istiyor. Bu yüzden 
özel hayatınızda yeni dostluklar yeni bir aşk sizi bekliyor ola-

bilir. Gene de dikkatli hareket etmelisiniz. Bazı insanlarla sorun yaşayabilir, 
onlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla savaşacak gücünüz var. 
Ama barışı tercih etmek sizin faydanıza olabilir. Kendinize dikkat etmezseniz 
kısa zamanda yorgun düşersiniz. Ayaklarınıza dikkat.

Akrep Burcu  (24 Ekim - 22 Kasım)
Yaşamınıza çok önemli biri girebilir. Yalnız bu insan sizin ka-
dar bağımsızlığına düşkün ve yine sizin gibi otoriter. Yani an-
laşabilmeniz için taraflardan birinin biraz özveride bulunması 
gerekecek. Bu insan sayesinde yaşamınız fevkalade olabilir. 

Kararınızı bunu düşünerek vermelisiniz. Size türlü yerlerden irili ufaklı paralar 
gelecek. İyi bir yatırım yapabileceksiniz. Sevdiğinize uymaya çalışın, anlamsız 
kıskançlıklarla onu üzmeyin. Şu sıralar kendinizi çok bitkin hissetmenizin ne-
deni kafeinli içecekler. Bunlardan uzak durmaya çalışın.

Oğlak Burcu  (22 Aralık - 20 Ocak)
Bu aralar çok şanslısınız. Çevrenizden iltifatlar duyacaksı-
nız. Arkadaşlarınız arasında aranan simaların başında gele-
ceksiniz. Bu kadar popüler olmanız hiç şüphesiz neşeli ve 
sorunsuz bir tip olmanızdan. Fiziksel pırıltınız da dorukta. 

Bu sayede yeni flörtler ve romantizm dolu ilişkiler yaşamanız kaçınılmaz. Ya-
şamın her alanında şansınız yüksek gözüküyor. Siz bu şansı özellikle duygusal 
bağlamda kullanmaktan yanasınız. Böylece yalnızlığınıza son verebilirsiniz. 
Bu aralar sağlığınız da gayet iyi. 

Balık Burcu  (19 Şubat - 20 Mart)
Geleceğinizle ilgili önemli kararlar alacağınız bir döneme gi-
riyorsunuz. Sevdiğinizle bazı sorunlar çıkabilir. Onun da fi-
kirlerine önem verin. Uyarılarını dikkatle dinleyin. Elde ede-
ceğiniz kazanç yüzünüzü güldürse bile çok büyük gelişmeler 

beklemeyin. Adımlarınızı sağlam atın. Her zaman bir açık kapı bırakın. Hayatta 
herşey olabilir, unutmayın. Sosyal hayatınız çok renklenecek. Yeni kişilerle ta-
nışacaksınız. Yeni imkanlar ve fırsatlar doğabilir. Gözünüzü dört açın. Bundan 
yararlanmayı bilin. Sağlık yönünden hiçbir sorun görünmüyor.

İkizler Burcu  (21 Mayıs - 21 Haziran)
Bu günlerde zihniniz çok açık. Özellikle mesleki konularda 
bundan yararlanabilirsiniz. Bu da sizin yararınıza olacak. İş ha-
yatınızda büyük ilerleme katedeceksiniz. Fikirleriniz çevreniz 
tarafından takdirle karşılanıyor. Sevildiğinizi bilin ve ona göre 

davranın. Etrafınızda bulunan sizi seven insanları üzmeyin. Gereksiz kuruntula-
ra kapılmayın. Alışveriş yaparken biraz daha eli açık davranabilirsiniz. Evinizin 
bir ihtiyacını ertelemek zorunda kalacaksınız. Sağlığınızda önemli bir değişiklik 
yok. Kendinize biraz daha zaman ayırın.

Aslan Burcu  (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Bu aralar çıkacağınız seyahatler size uzun zamandır ihtiya-
cınız olan neşe ve enerjiyi sağlayacaktır. Katılacağınız bir ar-
kadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte 
olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma fırsatı bulacaksınız. 

Çalışma ve gayretleriniz çevreniz tarafından takdir ediliyor, beğeniliyor. Sevdi-
ğinizle birlikteliğiniz uyumlu devam edecek. Yakın çevrenizden birinden alaca-
ğınız bir hediyeye çok sevineceksiniz. Moralinizi yüksek tutun. Sinirlerinizin 
yıpranmasına izin vermeyin.

Terazi Burcu  (23 Eylül - 23 Ekim)
Önünüzde çok büyük bir fırsat var. Ancak bunun için kararlı 
davranmanız gerekiyor. Para durumunuz çok iyi. İş arkadaş-
larınız performansınızı kıskanıyor. Kendinize inanacak ve 
güveneceksiniz. Yoldan haber alacaksınız. Bu haber olumlu 

gelişmelere neden olacak. Seviyor ve seviliyorsanız aranızdaki bütün sorunları 
halledebilirsiniz. Güçlü cinselliğinizle onu tam anlamıyla kendinize bağlayabi-
lirsiniz. Sevdiğiniz yoksa sizi çok beğenen iki kişi arasında kalabilirsiniz. Seçimi-
nizi yapmanız epey güç olabilir. Sağlığınız şu sıralar gayet iyi.

Yay Burcu  (23 Kasım - 21 Aralık)
Bu aralar beklemediğiniz yerden biraz para gelecek. Böylece 
önceki borçlarınızı da kapatabileceksiniz. İş hayatınızda dik-
katli olun ve mümkün olduğu kadar kimseyle tartışmayın. 
Akılcı olmalı ve hakkınızı korumalısınız. Bunun için gerekli 

zeka ve yetenek sizde mevcut. Sevdiğinizle uzun bir yola çıkabilirsiniz. Bu yol-
culuk birbirinize yakınlaşmanızı daha da artıracak. Cinsellik ön planda. Sevdi-
ğinizle bu konuda anlaşacak ve birlikte hoş vakitler geçireceksiniz. Sevdiğiniz 
yoksa deneyimli zeki biri sizi etkileyecek.

Kova Burcu  (21 Ocak - 18 Şubat)
Hayatınızdaki ani değişiklikler sizi derinden etkiledi. Herşey 
birdenbire olmuş gibi geliyor. Oysa uzun zamandır bunu içten 
içe hazırlıyordunuz. Önümüzdeki günlerde çok daha keyifli 
olayların gerçekleştiğine tanık olabilirsiniz. Aşkta da bir kara-

ra varmak zorundasınız. Kararınız gelecek günleri etkileyebilir. Bu aralar ailenizi 
çok ihmal ettiniz. Biraz onlarla ilgilenmelisiniz. Sizle yakınlaşmakta güçlük çeki-
yorlar. Ama bunu dile getiremiyorlar. Bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bu 
konuda eski bir dostunuzdan yardım alacaksınız.

ASTROLOJİ
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Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)
Birçok fırsat var önünüzde. Eğer zekanıza güvenerek olumlu 
kararlar verirseniz, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmiş 
olacaksınız. Böylece iş hayatınızda yeni olanaklar yakalayabi-
leceksiniz. İş hayatınızda bundan sonraki günlerde oluşacak 

tatsızlıkları gidermek için hazırlıklı olmalısınız. Sevgilinizle mesafeli bir ilişkiniz 
var. Bunu daha sıcak ve yakın bir hale getirmeniz sizin elinizde. Bunun için çaba 
harcamalısınız. Çünkü o buna değer. Bir aile yakınınızın hastalığı sizi üzecek. 
Ama önemli bir durum değil korkmayın.

Boğa Burcu  (21 Nisan - 20 Mayıs)
İdari ve hukuksal işlerde güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Baş-
kalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi sizin 
kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz. Eğer iş arkadaşlarınızla 
aranızda büyük bir kavga çıkmasını istemiyorsanız, yalnız ça-

lışmalısınız. Sevdiğinizle aranızda bazı sorunlar olduğu bir gerçek. Ancak canı-
nızı sıkmayın, çünkü herşey yoluna girecek. Yalnızsanız mükemmeli aramaktan 
artık vazgeçmelisiniz. Düşünmeden hareket etmekten kaçınmalısınız. Enerjiniz 
ve performansınız tam yerinde. Özellikle ayın son günlerinde mutluluk var.
 

Yengeç Burcu  (22 Haziran - 22 Temmuz)
Üzerinize sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmiyorsu-
nuz. Uzun süredir yaşadığınız sağlık problemlerinizi dost ve 
yakınlarınızın desteği sayesinde atlattınız. Yalnız günlük kont-
rollerinizi ihmal etmemelisiniz. Elinize bu aralar biraz para 

geçecek. Yalnız paranızı iyi saklamalı ve değerlendirmelisiniz. Sevdiğiniz kişiyle 
uyumlu bir beraberliğiniz var. Onu fazla yormayın ve ona her konuda elinizden 
geldiğince yardımcı olun. O buna layık birisi. Uykunuza dikkat edin. Son gün-
lerde kendinizi çok fazla yordunuz.

Başak Burcu  (23 Ağustos - 22 Eylül)
Sağladığınız ayrıcalıklar sayesinde iş hayatınızda kademe ka-
deme ilerliyorsunuz. Etrafta hayranlık uyandıran birisiniz ve 
hiç tanımadığınız kişiler size yakınlaşmak istiyor. Bu yüzden 
özel hayatınızda yeni dostluklar yeni bir aşk sizi bekliyor ola-

bilir. Gene de dikkatli hareket etmelisiniz. Bazı insanlarla sorun yaşayabilir, 
onlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla savaşacak gücünüz var. 
Ama barışı tercih etmek sizin faydanıza olabilir. Kendinize dikkat etmezseniz 
kısa zamanda yorgun düşersiniz. Ayaklarınıza dikkat.

Akrep Burcu  (24 Ekim - 22 Kasım)
Yaşamınıza çok önemli biri girebilir. Yalnız bu insan sizin ka-
dar bağımsızlığına düşkün ve yine sizin gibi otoriter. Yani an-
laşabilmeniz için taraflardan birinin biraz özveride bulunması 
gerekecek. Bu insan sayesinde yaşamınız fevkalade olabilir. 

Kararınızı bunu düşünerek vermelisiniz. Size türlü yerlerden irili ufaklı paralar 
gelecek. İyi bir yatırım yapabileceksiniz. Sevdiğinize uymaya çalışın, anlamsız 
kıskançlıklarla onu üzmeyin. Şu sıralar kendinizi çok bitkin hissetmenizin ne-
deni kafeinli içecekler. Bunlardan uzak durmaya çalışın.

Oğlak Burcu  (22 Aralık - 20 Ocak)
Bu aralar çok şanslısınız. Çevrenizden iltifatlar duyacaksı-
nız. Arkadaşlarınız arasında aranan simaların başında gele-
ceksiniz. Bu kadar popüler olmanız hiç şüphesiz neşeli ve 
sorunsuz bir tip olmanızdan. Fiziksel pırıltınız da dorukta. 

Bu sayede yeni flörtler ve romantizm dolu ilişkiler yaşamanız kaçınılmaz. Ya-
şamın her alanında şansınız yüksek gözüküyor. Siz bu şansı özellikle duygusal 
bağlamda kullanmaktan yanasınız. Böylece yalnızlığınıza son verebilirsiniz. 
Bu aralar sağlığınız da gayet iyi. 

Balık Burcu  (19 Şubat - 20 Mart)
Geleceğinizle ilgili önemli kararlar alacağınız bir döneme gi-
riyorsunuz. Sevdiğinizle bazı sorunlar çıkabilir. Onun da fi-
kirlerine önem verin. Uyarılarını dikkatle dinleyin. Elde ede-
ceğiniz kazanç yüzünüzü güldürse bile çok büyük gelişmeler 

beklemeyin. Adımlarınızı sağlam atın. Her zaman bir açık kapı bırakın. Hayatta 
herşey olabilir, unutmayın. Sosyal hayatınız çok renklenecek. Yeni kişilerle ta-
nışacaksınız. Yeni imkanlar ve fırsatlar doğabilir. Gözünüzü dört açın. Bundan 
yararlanmayı bilin. Sağlık yönünden hiçbir sorun görünmüyor.

İkizler Burcu  (21 Mayıs - 21 Haziran)
Bu günlerde zihniniz çok açık. Özellikle mesleki konularda 
bundan yararlanabilirsiniz. Bu da sizin yararınıza olacak. İş ha-
yatınızda büyük ilerleme katedeceksiniz. Fikirleriniz çevreniz 
tarafından takdirle karşılanıyor. Sevildiğinizi bilin ve ona göre 

davranın. Etrafınızda bulunan sizi seven insanları üzmeyin. Gereksiz kuruntula-
ra kapılmayın. Alışveriş yaparken biraz daha eli açık davranabilirsiniz. Evinizin 
bir ihtiyacını ertelemek zorunda kalacaksınız. Sağlığınızda önemli bir değişiklik 
yok. Kendinize biraz daha zaman ayırın.

Aslan Burcu  (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Bu aralar çıkacağınız seyahatler size uzun zamandır ihtiya-
cınız olan neşe ve enerjiyi sağlayacaktır. Katılacağınız bir ar-
kadaş toplantısında çok eğlenecek ve uzun zamandır birlikte 
olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte olma fırsatı bulacaksınız. 

Çalışma ve gayretleriniz çevreniz tarafından takdir ediliyor, beğeniliyor. Sevdi-
ğinizle birlikteliğiniz uyumlu devam edecek. Yakın çevrenizden birinden alaca-
ğınız bir hediyeye çok sevineceksiniz. Moralinizi yüksek tutun. Sinirlerinizin 
yıpranmasına izin vermeyin.

Terazi Burcu  (23 Eylül - 23 Ekim)
Önünüzde çok büyük bir fırsat var. Ancak bunun için kararlı 
davranmanız gerekiyor. Para durumunuz çok iyi. İş arkadaş-
larınız performansınızı kıskanıyor. Kendinize inanacak ve 
güveneceksiniz. Yoldan haber alacaksınız. Bu haber olumlu 

gelişmelere neden olacak. Seviyor ve seviliyorsanız aranızdaki bütün sorunları 
halledebilirsiniz. Güçlü cinselliğinizle onu tam anlamıyla kendinize bağlayabi-
lirsiniz. Sevdiğiniz yoksa sizi çok beğenen iki kişi arasında kalabilirsiniz. Seçimi-
nizi yapmanız epey güç olabilir. Sağlığınız şu sıralar gayet iyi.

Yay Burcu  (23 Kasım - 21 Aralık)
Bu aralar beklemediğiniz yerden biraz para gelecek. Böylece 
önceki borçlarınızı da kapatabileceksiniz. İş hayatınızda dik-
katli olun ve mümkün olduğu kadar kimseyle tartışmayın. 
Akılcı olmalı ve hakkınızı korumalısınız. Bunun için gerekli 

zeka ve yetenek sizde mevcut. Sevdiğinizle uzun bir yola çıkabilirsiniz. Bu yol-
culuk birbirinize yakınlaşmanızı daha da artıracak. Cinsellik ön planda. Sevdi-
ğinizle bu konuda anlaşacak ve birlikte hoş vakitler geçireceksiniz. Sevdiğiniz 
yoksa deneyimli zeki biri sizi etkileyecek.

Kova Burcu  (21 Ocak - 18 Şubat)
Hayatınızdaki ani değişiklikler sizi derinden etkiledi. Herşey 
birdenbire olmuş gibi geliyor. Oysa uzun zamandır bunu içten 
içe hazırlıyordunuz. Önümüzdeki günlerde çok daha keyifli 
olayların gerçekleştiğine tanık olabilirsiniz. Aşkta da bir kara-

ra varmak zorundasınız. Kararınız gelecek günleri etkileyebilir. Bu aralar ailenizi 
çok ihmal ettiniz. Biraz onlarla ilgilenmelisiniz. Sizle yakınlaşmakta güçlük çeki-
yorlar. Ama bunu dile getiremiyorlar. Bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bu 
konuda eski bir dostunuzdan yardım alacaksınız.

ASTROLOJİ
FİRARPEREST
ELİF ŞAFAK

Basım Tarihi : Aralık 2010 
Türü : Edebiyat Dizisi 
Sayfa Sayısı : 236  
Doğan Kitapçılık
Etiket Fiyatı : 14 TL 

KÖRLER DÜŞERKEN
ORHAN GÖKDEMİR

Basım Tarihi : Aralık 2010 
Türü : Roman 
Sayfa Sayısı :  208  
Destek Yayınları
Etiket Fiyatı : 12 TL 

RUHUN YOLCULUĞU
R. HAKAN KIRKOĞLU

Basım Tarihi : Aralık 2010 
Türü : Spiritüel
Sayfa Sayısı :  292  
Doğan Kitapçılık
Etiket Fiyatı : 17 TL

TERLETEN SORULAR
SÜLEYMAN YAĞIZ

Basım Tarihi : Aralık 2010 
Türü : İnceleme 
Sayfa Sayısı :  320  
Parşömen Yayınları
Etiket Fiyatı : 15 TL

GELECEK 
AYDINLIĞA GEBE
BİRKAN ÇETİN

Basım Tarihi : Aralık 2010 
Türü : Roman 
Sayfa Sayısı : 208  
Cinius Yayınları
Etiket Fiyatı : 12,5 TL

CENNETE 
AÇILAN KAPI
OSMAN AYSU

Basım Tarihi : Aralık 2010 
Türü : Roman 
Sayfa Sayısı :  335  
Alfa Yayınları
Etiket Fiyatı : 18 TL

AMAK-I HAYAL
FİLİBELİ AHMET HİLMİ

Basım Tarihi : Aralık 2010 
Türü : Tasavvuf 
Sayfa Sayısı :  2058  
Kurtuba Yayıncılık
Etiket Fiyatı : 5,75 TL

KİTAP MÜZİK

OYUN

Adımı Kalbine Yaz
Tarkan
Kağıt Evler
Emre Aydın 
Biz Aşkımıza Bakalım
Ferhat Göçer
Kara Kedi
Serdar Ortaç
Hani Gelecektin
İbrahim Tatlıses
Mimoza
Volkan Konak
Zirve 2010
Demet Akalın
Mustafa Ceceli
Mustafa Ceceli
Sertab Erener 2010
Sertab Erener
Sadem
Soner Sarıkabadayı
Pas
Soner Sarıkabadayı
Önsöz
Gülşen
Kırık Kalpler Durağında
Candan Erçetin
Biraz Ayrılık
Gökhan Türkmen
Sonunda
Toygar Işıklı
Zamanın Eli
Funda Arar
Arabesque
Işın Karaca
Milat
Yonca Lodi
Acısada Öldürmez
Sıla
Ömrüm Senindir
İntizar
Yağmurla Gelen Kadın
İbrahim Tatlıses
Birkaç Beden Önce
Gökhan Tepe
Yeni
Özgün
Dünya
Yıldız Usmonova
Jazznağme
İzel

Emre Altuğdan
Emre Altuğ
Dar Geldi Sana Ankara
Ankaralı Namık 
Nefes
Serdar Ortaç
Bodrum Night
Various Artists
Büyük İnsan
Gökhan Türkmen
Hayde
Kazım Koyuncu
İmza
Sıla
Sek
Şevval Sam
Afili Yalnızlık
Emre Aydın
Tabi Güzelim
Babutsa
Evet
Ebru Gündeş
Haydi Bastır
İsmail YK
Bambaşka
Kutsi
Sevdanın Son Vuruşu
Tarkan
Çok Sevdim İkimizi
Ferhat Göçer
Ozan Doğulu
Ozan Doğulu
Hastayım Sana
Yıldız Tilbe
Hayat Rüya Gibi
Göksel
Götür Beni Gittiğin Yere
Ferhat Göçer
Aslı Güngör
Aslı Güngör
Karadeniz
Şevval Sam
Zaman Beklemez
Pinhani
Uzun Yol Şarkıları
Gülben Ergen
Benim Adım Aşk
Sibel Can
Şans 
Murat Boz

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT

Sistem Gereksinimleri:
* İşletim Sistemi: Windows XP SP3 ve üzeri
* CPU: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz ya da AMD Athlon X2 64 2.4 GHz
* Ram: 1.5 GB (Windows XP) ve 2 GB (Windows Vista/Windows 7)
* Disk Alanı: 6.5 GB
 * Ekran Kartı: 256 MB DirectX 9.0 ve Shader Model 3.0 destekli (Ati 
Radeon X1950, HD 2000/3000/4000/5000 serileri ve Nvidia GeFor-
ce 7/8/9/100/200 serileri)
* Ses Kartı: DirectX 9.0 destekli
* Online: 2-8 Kişi için 512 Kbps ve üzeri bağlantı

Oyunu ilk açtığımızda ana menümüze giriyoruz. Menüyü ingilizce olarak güzel sesli bir bayan tanıtıyor. 
Sonra standart olarak Kariyer (career) menüsüne giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda bize Kariyer ile 
ilgili kısa bir bilgilendirme daha veriliyor ve haritamız açılıyor. Kariyer kısmında Hot Pursuit oyununu 
tamamlayan bir özellik olan Polis kariyeride eklenmiş. Yani Polis olarak kariyer yapabilir ve yarışçıları 
yakalamaya çalışabileceğiz. Yarışın ortasında yol kenarında sizi bekleyen bir polis yarış esnasında sizi 
takip eder. Yarış zaten zorlu geçer fakat sizi durdurmak isteyen polis arabası da yarışa katılır ve yarışınız 
iki kat daha zorlaşır. İlk yarışımızı tamamladığımızda bize yeni bir araç kullanma imkanı sunuluyor ve 
aynı zamanda polis kariyeri yapacağımız yarışlar haritamızda belirmeye başlıyor.

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 50 ALBÜM;
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RENK 
FALINIZ
Renkler çoğunlukla modaya, mevsime, giyilen 
eşyanın ya da giysinin tipine, alınan eşyaya, 
odanın yerleştirme düzenine göre değişir. Bu 
yönüyle renklerin insan kişiliğiyle bağlantısı 
yoktur. Bu bölümde biz insanların modaya, 
diğer giysilerine, mevsime bağlı olmadan 
tercih ettiği, sevdiği renkler üzerinde duraca-
ğız. Çünkü asıl böylesi temel renk tercihleriyle 
insan kişiliği arasında sıkı bir bağ vardır. 
Bazılarımız, bir değil, birkaç rengi severiz. 
Ama yine de, bir tanesini hepsinden çok tercih 
ederiz. Aşağıda kişilik tahlili konusunda 
ipuçları veren renkler üzerinde duracağız. 

23 Aralık - 01 Ocak ▶ KIRMIZI
02 Ocak - 11 Ocak ▶ TURUNCU
12 Ocak - 24 Ocak ▶ SARI
25 Ocak - 03 Şubat ▶ PEMBE
4 Şubat - 08 Şubat ▶ MAVİ
09 Şubat - 18 Şubat ▶ YEŞİL
19 Şubat - 31 Şubat ▶ KAHVE
01 Mart - 10 Mart ▶ TURKUAZ
11 Mart - 20 Mart ▶ BEJ
21 Mart ▶ SİYAH
22 Mart - 31 Mart ▶ MOR
01 Nisan - 10 Nisan ▶ LACİVERT
11 Nisan - 20 Nisan ▶ GÜMÜŞ

21 Nisan - 30 Nisan ▶ BEYAZ
01 Mayıs - 14 Mayıs ▶ MAVİ
15 Mayıs - 24 Mayıs ▶ ALTIN
25 Mayıs - 3 Haziran ▶ KREM
04 Haziran - 13 Haziran ▶ GRİ
14 Haziran - 23 Haziran ▶ KESTANE
24 Haziran ▶ GRİ
25 Haziran - 04 Temmuz ▶ KIRMIZI
5 Temmuz - 14 Temmuz ▶ TURUNCU
15 Temmuz - 25 Temmuz ▶ SARI
26 Temmuz - 04 Ağustos ▶ PEMBE
05 Ağustos - 13 Ağustos ▶ MAVİ
14 Ağustos - 23 Ağustos ▶ YEŞİL

24 Ağustos - 02 Eylül ▶ KAHVE
03 Eylül - 12 Eylül ▶ TURKUAZ
13 Eylül - 22 Eylül ▶ BEJ
23 Eylül ▶ ZEYTİN YEŞİLİ
24 Eylül - 03 Ekim ▶ MOR
04 Ekim - 13 Ekim ▶ LACİVERT
14 Ekim - 23 Ekim ▶ GÜMÜŞ
24 Ekim - 11 Kasım ▶ BEYAZ
12 Kasım - 21 Kasım ▶ ALTIN
22 Kasım - 01 Aralık ▶ KREM
02 Aralık - 11 Aralık ▶ GRİ
12 Aralık - 21 Aralık ▶ KESTANE
22 Aralık ▶ NEFTİ

KIRMIZI
Şirin ve sevgi doludur. Her za-
man aşık olmasını sever. Genel-
likle neşeli ve haraketlidir, ama 
arada mutsuz oduğu anlar da 
yok değildir. İnsanlarla iyi iliş-
kiler kurar, çekingenlik yapmaz.

MAVİ
Kendine fazla güvenmeyen, ge-
rektiği zaman cesur olabilen bir 
yapıya sahiptir. Artistik bir doğası 
vardır ve aşık olmayı sever. Kalbi-
nin sesini dinlemek yerine mantı-
ğını kullanmayı tercih eder.

BEJ
Sakindir, ama hemen strese girebilir. İlişkilerinde kıskançtır, küçük şeyler-
den mızmızlanır. Sezgileri güçlüdür ve çalışkandır, bencilliği hiç sevmez. 
Ayrıca merhametlidir. Arkadaşları için her türlü fedakarlığı yapar.

SİYAH
Sağlam yaratılışlı, cesur , güçlü , bağımsız ve girişkendir. Acıma duygusu 
pek yoktur. Bir karar almadan evvel, uzunca bir süre düşünür, ayaklarını 
yere sağlam basar. Aşkı da farklı yaşamayı sever.

YEŞİL
Her ortama ayak uydurur, kolay-
lıkla yeni insanlarla tanışır. Zarif, 
lüksü seven, kendine güvenen, 
kararlı, sabırsız ve başkalarını 
yönlendiren bir tiptir. Hayatının 
tek ve gerçek aşkını bekler.

KAHVE
Hareketli ve sportiftir. Başkala-
rını kendine yaklaştırmaz, kim-
seyle kolay kolay yakınlık kur-
maz. Çabuk aşık olur. Ateşi de 
çabuk söner. İdeal olanı bulana 
kadar da arayışını sürdürür.

TURKUAZ
Duyguları aniden ve kolay deği-
şebilir. Yalnızdır. Seyahat etmeyi 
sever. Sadık ve iyi bir dinleyicidir, 
fakat anlatılanlara kolay inanır. 
Aşkı bulmak ona göre zordur, aşk 
yüzünden çok kolay incinebilir.

TURUNCU
Sorumluluğu ve uyumlu ilişkiler 
kurmayı sever. Bir şeye ulaşmak 
için çok çalışır, rekabetçidir. Arka-
daşlık konusunda kimseye güven-
mez, ancak doğru insanı bulunca 
ona sonsuza kadar güvenebilir.

SARI
Abartısız, müşfik, cömert bir 
tiptir. İnsanlara güvenir, ilişki-
lerde önder olma ruhuna sa-
hiptir. Asla altta olmayı sevmez. 
Başkaları için karar vermeye ba-
yılır. Romantik bir aşk arar.

PEMBE
Her zaman yapabileceğinin en 
iyisini yapmaya çalışır. Diğer in-
sanları korumayı ve anlara yardım 
etmeyi sever. Ancak zaman zaman 
olumsuz düşüncelere sahiptir. 
Masallardaki gibi bir aşk ister.
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MOR
Gizemli, çekici, anlayışlı, insanları 
etkilemeyi seven asla bencil olma-
yan bir yapısı vardır. Arkadaşları 
arasında oldukça popülerdir. Gü-
nünün nasıl geçeceği belli olmaz, 
psikolojik durumu çabuk değişir.

GRİ
Çekici, hayat dolu, dost can-
lısıdır. Hayal gücü fazlasıyla 
yüksektir. Duygularını asla giz-
lemez, bazen bencil olur. Baş-
kalarının gününü aydınlatır, 
doğru sözü doğru yerde söyler.

ZEYTİN YEŞİLİ
Sakin ve yumuşak mizaçlıdır.Şiddeti sevmez, kavgadan her zaman uzak 
durur. Yerine göre davranmasını ve konuşmasını iyi bilir. Hassas, nazik ve 
neşelidir. Kıskançlıktan hoşlanmaz. Adalet duygusu gelişmiştir.

NEFTİ
Zevklidir , görünüşüne çok önem verir, materyalist de denebilir Hayatı ve 
kariyeri için çok düzenli çalışır. Ekonomiktir. Gereksiz risklere girmez.Li-
derlik , ruhunda vardır. Arkadaş edinmekte üstüne yoktur.

KESTANE
Zeki, güçlü, bağımsız ve ne yapacağı-
nı bilen biridir. Sosyal olmayı sever, 
ancak başkalarını düşünmeden ken-
di bildiğini de yapmaktan kaçınmaz. 
Espriden anlar. Akıllı ve pratik olma-
sına rağmen tembelliği de sever.

ALTIN
Neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu bilir. Neşeli, adil 
ve dışadönüktür. İnsanları 
etkilemeye çalışmaz. Çok 
kolay huzursuzluğa kapılır. 
İlişkilerinde hassastır.

LACİVERT
Dikkat çekici, zevkli, yaşa-
mayı seven ve hayata bağlı 
bir tiptir. Genellikle yaptığı 
işe konsantre olmakta güç-
lük çeker. Aşkta duygusal, 
hassas ve tutkulu olabilir.

KREM
Yarışma ruhuna sahip ve sportif-
tir. Kaybetmeyi asla sevmez ve 
çoğunlukla neşelidir. Güvenilir 
ve dışa dönüktür. Aşkı dikkatlice 
seçer. Doğrusunu bulmak için 
uzun süre beklemeyi tercih eder.

GÜMÜŞ
Hayal gücü yüksektir. Bu yüzden 
orijinal fikirleriyle ünlüdür. Utangaç, 
hırslı, gururlu, kendine güvenen ve 
yeni deneyimlere açık bir özelliği var-
dır. Kolay öğrenir. Çapkınlıkları yü-
zünden aşk hayatı biraz karışıktır.

BEYAZ
Tutkulu ve hırslıdır. Bu yüzden 
de çabuk kıskanır ve her şeye 
kolay tepki veremez. Asil bir 
ruhu vardır, takdir etmeyi de 
bilir. Bazen kendini diğer insan-
lardan farklı ve üstün görür.
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322 22 03
323 80 73
235 40 16
237 58 53
241 37 07
352 76 23
323 33 00
352 85 47
323 12 22
325 27 57
320 33 34
247 30 23
350 72 98
244 92 60

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

Restaurantlar

Hastaneler

235 45 00
323 67 09
235 42 05
263 11 42
251 52 80
351 16 50
223 60 00
241 50 00

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

223 12 53
257 06 06
236 54 07
321 20 41
444 42 00
353 72 00
353 88 03
235 50 42

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

351 41 00
350 37 77
353 04 05
444 02 46
221 37 37
249 74 74
221 44 44
353 69 00

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

Resmi Kurumlar

310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 
351 74 45
322 45 21
235 90 10

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

221 31 00 
237 64 00
221 32 00
353 30 50
236 07 90
322 27 60 
351 18 32
221 61 00 
351 34 25
321 70 19 
353 40 21 
322 74 30
350 61 58

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

255 00 60
221 52 52 
342 14 44
353 47 17 
350 64 64
351 30 00
239 04 80
351 89 58 
351 32 07
352 80 22
351 32 04
351 32 07
351 89 58

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

Önemli Telefonlar

110 
112 
117 
119 
121 
122

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

124
125
133
135
153
154

Data Arıza 
Radyo Tv Arıza
Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175
178
181

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

184 
185
186
187
188 
189

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

265 02 45
322 36 80
351 20 00
265 01 42
265 01 91
265 00 80
265 18 61 
265 00 40
265 01 60

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

Ulaşım

238 37 34
237 32 36
352 51 51
351 22 00
234 05 56
321 74 49

İncimiz Çiçekçilik
Buket Çiçekçilik
Kiraz Çiçekçilik
Ünsal Çiçekçilik
Noya Çiçekçilik
Şato Lale Çiçekçilik

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

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

Kreşler

261 18 18
324 34 10
323 67 86
235 25 20
324 19 00 
244 90 93 
325 15 06

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

Özel Okullar

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

TNT
İnter Global Kargo
UPS
DHL
Express Kargo
Aras Kargo
MNG
Sürat Kargo
Aramex
FedEx

Kargo

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

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

Basın /Medya

352 13 78
235 32 49
235 79 57
238 45 62
235 61 51
350 96 70
320 73 35
233 16 45
353 53 28
235 25 19

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

Fotoğraf Stüdyoları
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322 11 11  
235 42 15
350 40 50
237 86 20
238 86 48
235 81 88
350 58 11

345 09 20
345 39 17
345 16 16
248 83 00
345 17 27
345 36 00
345 10 56
342 23 73 
236 61 66

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

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

Merkez Firmalar

265 10 00
265 02 65
265 32 42
265 23 55
265 34 33
265 18 70
265 18 78
265 19 87
265 32 06
265 19 80
265 11 45
265 11 28
265 37 76
265 12 72
265 12 87
265 11 21
265 19 71
265 12 34
265 12 14
265 11 61
265 33 17
265 02 07
265 28 85
265 25 32
265 27 20
265 22 21
265 23 52
265 41 37
265 12 00
265 05 15
265 39 12
265 36 12
265 17 53
265 05 15
265 11 11
265 10 95
265 14 11
265 10 71
265 10 65
265 12 52
265 10 50
265 21 56
265 10 92
265 36 17
265 05 00
265 25 25
265 23 79
265 10 30
265 10 45
265 23 75
265 47 90
265 33 53

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

M1 Merkez A.V.M. (265 06 00) 235 64 40
237 86 91
235 88 58
238 51 12
238 57 57
238 92 01
235 66 33
237 09 01
237 81 27
235 46 51
238 16 62
236 36 23
234 15 05
237 62 92
237 88 99
234 32 81
238 20 42
237 77 89
236 42 68
235 81 57

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

233 10 01
237 93 94
237 93 94
233 10 60
238 80 02
233 23 41
233 60 20
238 36 73
235 08 84
238 38 68
233 28 72
237 87 00
234 32 34

236 70 90
237 12 57
234 32 50
236 17 47
233 89 89
236 62 62
236 41 08
236 18 88
238 16 80
236 87 77
238 96 37
237 54 86
237 20 60
233 35 65
235 15 19
238 60 30
238 41 61
234 33 33
233 80 00
233 16 61
237 71 22
234 24 86
235 70 08
237 43 08
237 45 96
237 79 03
233 24 25
238 39 80
235 76 76
235 23 50
235 82 33
238 43 05
234 33 10
238 11 85
233 69 01
237 39 95
235 30 01
237 75 02
236 36 77
233 09 39
238 47 87
236 89 43
236 43 20
238 62 00
233 26 00
234 33 11
233 66 00
237 04 40
237 58 83
235 66 33
238 15 93
237 13 96
236 88 77
235 69 99
238 96 19
237 74 73
238 42 14
237 51 20
238 9470
236 32 83
233 22 62
237 46 33
236 24 44
233 54 74
238 24 95
237 87 54
236 57 58
237 02 99
237 33 27
236 72 42
237 47 17

Aba Piknik
Adese
Adese Kömür
Adidas
Adil Işık
Almula Turizm
Arçelik
Armağan Oyuncak
Assortie
Atlas Kuru Temizleme
Avşar Sinemaları
Ayakkabı Dünyası
Aylin Triko

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

KULESİTE A.V.M. (234 32 72) 

350 44 44
353 40 43
350 47 47 
238 21 11
353 21 57
350 50 80
350 18 08
350 37 67
322 99 92
322 34 51
350 13 32

351 01 51
237 57 01
233 34 32
265 10 92
237 36 11

352 53 51
341 24 58
241 61 16

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

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

Kaldırım Cafe
Nirvana Kafe
Black Garden

Güzellik Merkezleri

Kuaför Salonları

Kafeler

Büsan Org. San.
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