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BİR YILDIZ DAHA KAYDI
Türk siyaseti bir mihenk taşını daha kaybetti. Tüm Konyalı hemşerilerimizin
ve Türk milletinin başı sağolsun. Prof. Dr. Necmettin Erbakan başarılı bir bilim
adamı olması yanı sıra siyesette basamakları başarıyla adımlamış, Başbakanlık
makamına kadar yükselmiş bir gönül insanıydı. Siyasi görüşünüz ne olursa
olsun Konyamız için ayrı bir önem ve değere sahipti. Serdi, yol göstericiydi,
mükemmel bir analiz yeteneğine sahipti, hep bizimleydi vefasını hep gösterdi.
Hocam sizi saygıyla anıyoruz. Öğretilerin unutulmayacak. Konya Vizyon dergisi mart sayısına, şubat ayının 27’sinde Hakkın rahmetine kavuşan hocamız
için ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Sizlere geç ulaşmamızın sebebi bu.
"Türkiye Avrupa Birliğine girmelimi"? sorumuzu 7. sayımızda sormuştuk, buna
çok geniş kitlelerden katılım gerçekleşti. Aslında bu soruyu erken sorduğumu
düşünüyordum. Bu bir ön hazırlıktı düşüncem mayıs ayından itibaren Avrupa
Birliği gündeme tam olarak oturacaktı, biz de daha önceden bu yazıyı yayınlamış olacak ve tüm uzman görüşleri yer alacaktı. 7. sayımız çıktıkdan sonra
Avrupa Birliği gerçekten belirleyici bir gündem oluşturmaya başladı. Bize gelen
cevapları okuduğunuz zaman daha net olarak anlaşılacağına inanıyorum.
Türkiye son yıllarda dizilerle suni gündem oluşturmaya ve geniş kitleleri etkilemeye başladı. Bunun son örneği "Muhteşem Yüzyıl" çok konuşuldu, çok
tartışıldı. Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Konya Vizyon okuyucularına gerçekleri
gösteriyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanını "Muhteşem Yüzyıl" olarak biliyoruz, dizide ismini buradan alıyor. Makalemizi okuduğunuz zaman bunun
böyle olmadığını, Kanuni döneminin alt yapısını Yavuz ve onun bilim adamı
kökenli veziriazamı Piri Mehmet Paşa’nın oluşturmuş olduğunu göreceksiniz.
Kanuni ile yeni bir teknoloji geliştirilmediği, eskinin tekrar edildiği apaçık ortada olduğunu görmek sizleri şaşırtmasın. Devlet idaresi birikim ister, tecrübe
ister. Asil bir aileden gelen Piri Mehmet Paşa’nın azlinden sonra yerine veziriazam olan Makbul İbrahim Paşa’nın odacıbaşı olarak saraydan hiç çıkmadığını
biliyor muydunuz? Osmanlı İmparatorluğunda şimdiye kadar böyle tecrübesiz bir veziriazam işbaşına hiç gelmemişti. Daha önce hiçbir Osmanlı Padişahı
Kanuni’nin Hürrem’den etkilendiği gibi etkilenmemiştir. Tüm bu işaret edilenler muhteşem denilen bir yüzyılı ifade edebilir mi?
Sevgiyle, ailenizle, sağlıcakla kalın...
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KISA HABER
TEPEKENT’E BAKAN’DAN LİSE SÖZÜ

TARİHİ MEZARLIKLARA RESTORE

Konya’da, Musalla Mezarlığı içinde bulunan 3 tarihi mezarlık restore edildi.
Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında tarihi
eserlerde restorasyon ve aslına uygun yeniden yapım
çalışması yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, aynı
çalışmayı tarihi mezarlıklarda da yapıyor. Musalla
Mezarlığı’nda bulunan tarihi Namazgâh ve Cennet
Çukuru’nda düzenleme çalışmaları yaparak tarihi
Evhâüddin Kirmani Mezarlığı restorelerinin ardından Şeyh Halili, Şeyh Şucâettin ve Gömeç Hatun
Mezarlıkları’nın da restorasyonu 3 aylık çalışma sonunda tamamlandı. Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan ve Selçuklu döneminden birçok eseri barındıran Konya’da yapılan restorasyon çalışmaları tarihi
eserler gelecek kuşaklara armağan olarak bırakılıyor.

Tepekent Belediye Başkanı H. Hüseyin Karsavuran,
beldeye çok programlı bir lise yapımı için Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu’dan söz aldıklarını söyledi.
Tepekent’in 4 bin 706 nüfusla birçok ilçeden daha büyük
olduğunu belirten Tepekent Belediye Başkanı H. Hüseyin Karsavuran, beldelerinde bulunan tek ilköğretim
okulunda bin 100 civarında öğrencinin eğitim yaptığını,
ilköğretimden sonra bu öğrencilerin lise düzeyindeki eğitimlerine çevre il ve ilçelerde devam etmek
durumunda kaldığını dile getirdi. Tepekent’e acil olarak çok programlı bir lise yapılmasının zaruret arz
ettiğini vurgulayan Başkan Karsavuran, “Bu meyanda Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kabakçı
ile birlikte Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu’yu makamında ziyaret ettik ve 2011 yılı içinde, 16 derslikli, çok programlı bir lise yapımı için çalışmalara başlanılacağının müjdesini aldık” dedi.

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE BALIKÇILAR
BUZLARI KIRARAK AVLANMAYA ÇIKIYOR

Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri şiddetli soğuklar
nedeniyle yer yer buz tuttu. Buzlanma nedeniyle
özellikle sazlıkların bulunduğu kesimdeki kıyılarda bulunan bazı balıkçı tekneleri mahsur kaldı.
Dondurucu soğuklar ve buzlanma nedeniyle az sayıda
balıkçının göle açıldığı Konya'nın Beyşehir ilçesinde,
açıklara çıkıp avlanmak isteyen balıkçılar ise teknelerini buzların arasından çıkarabilmek için ter döküyor.
Tekne üzerine çıkarak uzun sopalarla vurarak ya da
tekneyi sağa sola sallayarak buzları kırmayı deneyen
balıkçılar, bu şekilde yol açarak avlanma faaliyetlerini sürdürebiliyor. Bazı balıkçılar ise avlanmaya çıkabilmek için güneşin kendisini gösterdiği buzların eridiği öğlen saatlerini beklemeyi tercih ediyor.

DAĞ BAŞINDA SULU TARIM

EĞİTİM HER ENGELİ AŞAR KAMPANYASI TANITILDI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül himayesinde Türkiye Beyazay Derneği tarafından yürütülen "Eğitim Her Engeli Aşar" projesi Konya'da tanıtıldı.
Konya'daki tanıtım toplantısına, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman
Ayva, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Bekir Köksal,
İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, İl Sosyal Hizmetler Müdürü İzzet Güneş, Beyazay Derneği Konya Şubesi yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan görme engelli milletvekili
Lokman Ayva, engelli bir birey olarak üniversite eğitimi
aldığını, şu anda doktora yaptığını hatırlattı. Ayva, "Özürlü
vatandaşların eğitimine yapacağımız destek, yardım, onlara
yapacağımız parasal destekten bin kat daha iyidir. Çünkü
özürlü gelişince başkalarına yardım edebilecek. 5 yıl İngilizce öğretmenliği yaptım, bir sürü talebe yetiştirdim. Demek ki,
siz yetiştirirseniz özürlü insanlar başkalarına faydalı olabilir. Özürlü arkadaşlara bütün Konyalıların sahip çıkmasını
bekliyorum. Sahip çıkacağını da biliyorum, Konyalılardan
bir tek şey istiyoruz, özürlülerin eğitimine sahip çıksınlar.
Engellilere yapılan eğitim, nakdi ve bakım yardımları milletimizin bir başarısıdır. Milletimizin verdiği vergiler, yaptığı
hayırlar yerine gidiyor. Bu yardımlara ihtiyacı olan engelli
biri olurda bizim haberimiz olmazsa çok üzülürüz" dedi.
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Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy beldesinde, bugüne kadar dağlık ve kıraç alanda
olduğu için ekilip dikilemeyen ve değerlendirilemeyen araziler, sulu tarımın hizmetine giriyor.
Adaköy Belediye Başkanı Nihat Ulu, Apsıngır
mevkiindeki vatandaşlara ait tapulu alanların bundan sonra damla sulama sistemiyle sulanabilen
tarım arazisi haline dönüştürüldüğünü bildirdi.
Başkan Ulu, 2010 yılının Ağustos ayında projenin ihale edildiğini söyledi. Kış mevsimi olmasına rağmen
çalışmaların devam ettiğini ve bitmek üzere olduğunu kaydeden Ulu, “Beldemizde atıl vaziyette bulunan
300 dekarlık alan, damla sulama tesisinin hizmete girmesiyle birlikte sulu tarıma hizmet vermeye başlayacak. Burada dağın dibine 110 ton su kapasiteli büyük bir havuz inşa edildi. Aşağı mevkide inşa edilen
elektrik ve terfi hattı ise yukarıdaki havuza su kaynaklarımızdan su basacak. Havuza dolan sular arazilere
kurulacak damla sulama sistemleri vasıtasıyla sulu tarımı bölgemizde başlatmış olacak.” dedi.

DÜNYA FAİR PLAY ÖDÜLÜ KONYASPOR'A VERİLDİ

Konyaspor, geçen yıl geçirdiği trafik kazasında felç kalan Norveçli oyuncusu Branimir Poljac'a gösterdiği vefa nedeniyle Dünya
Fair Play ödülü aldı.
Dünya Fair Play Konseyi ve Dünya Spor Yazarları Birliği, İsviçre'nin
Lozan kentinde Beau-Rivage Palace otelinde yapılan ve dünyanın dört
bir köşesinden 160'a yakın spor adamı ve spor yazarının katıldığı galada Konyaspor, Fair Play Kutlama Mektubu ödülüne layık görüldü. Bu
ödülü Galatasaray Kulübü'nün merhum başkanı Özhan Canaydın 2002
yılında kazanmıştı. Konyaspor, 2 Nisan 2010 tarihinde geçirdiği trafik
kazası sonrasında felç kalan Norveçli oyuncusu Branimir Poljac'a Bank
Asya 1.Lig Yükselme Grubu Şampiyonluk kupası ile şampiyonluk primini Norveç'te tedavi gördüğü klinikte vermişti. Konyaspor Kulüp Başkanı
Bahattin Karapınar, Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet,
teknik direktör Ziya Doğan ve oyuncu Eser Yağmur, oyuncuyu ziyaret
ederek kupa ve şampiyonluk primini verirken takım otobüsü de oyuncunun resmi ile kaplanmıştı. Konyaspor'un bu davranışları nedeniyle FairPlay Ödülüne, Erdoğan Arıpınar tarafından aday gösterildiği bildirildi.
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KISA HABER
MARDİN - KONYA BULUŞMASI

'Mardin-Konya Buluşması' adlı fotoğraf sergisi, Mardin Müzesi'nde açıldı.
Mardinli fotoğraf sanatçısı Mehmet Çelik ile Konyalı fotoğraf sanatçıları Mustafa Karaçelebi
ve Güray Kırbıyık'ın çektikleri fotoğraflardan oluşan sergide 50 fotoğraf sergilendi. Mardin
Müzesi'nde bir hafta boyunca açık kalacak serginin açılışı Vali Hasan Duruer, Prof. Dr. Metin
Eriş ile fotoğraf sanatçısı Mehmet Çelik ve eşi tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Vali Duruer, "9 bin yıllık tarihi, 25 medeniyetin izlerini taşıması ile Mardin, dünya kültür başkentliğini
hak eden bir ilimiz. Bazen bir günde 3-5 kültür ve sanat etkinliği oluyor. Bizler de düzenlediğimiz festivaller, sempozyumlar, kongreler, yarışmalar, edebiyat ve musiki sohbetleri ile Mardin'i
hem ülkemizde hem de dünyada hak ettiği yere getirmek için çaba gösteriyoruz. Sergide emeği
geçen ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Sergi hakkında bilgi veren
fotoğraf sanatçısı Mehmet Çelik, "Mardin'de düzenlenen Fotomaraton Fotoğraf Yarışması'na
katılan Konyalı fotoğraf sanatçıları ile ortak bir sergi açmayı kararlaştırmıştık. Mardin'in şiirsel güzelliğini ve Konya'nın Mevlana felsefesini arkadaşlarımızla birlikte objektiflerimizden
bütün dünyaya yansıtmak istedik. Mardin, bir fotoğraf sanatçısı için materyal anlamında düşünülenden ve hayal edilenden daha zengin bir yapıya sahiptir" şeklinde konuştu.

KONYA'DA IŞIĞIM OLUR MUSUN PROJESİ

Konya Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 15
görme engelli çocuğun okul öncesi eğitim almalarını sağlamak
amacıyla hazırlanan "Işığım Olurmusun" projesi hayata geçiyor.
Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Meram
Kaymakamlığı ve bazı engelli okullarının proje ortağı olduğu Avrupa
Birliği tarafından desteklenen projenin tanıtım toplantısı gerçekleşti.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haşmet Okur, daire müdürleri ile okul müdürleri
katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, bu tür
projelerle dezavantajlı grupları avantajlı gruplara yaklaştırmak ve aradaki farkı kapatmanın amaçlandığını belirterek, "Ayrıca bir grup çalışması yaparak grup disiplini içinde bu çocuklarımıza olumlu davranışlar
katmayı planlıyoruz. Avrupa'dan katılan proje ortaklarımız da daha
önce bu tür projeleri hayata geçirdikleri için bize rehber olacaklar. Yerel
yönetim bazındaki ortaklarımız ise bize her konuda yardım edeceklerini
bildirdiler. Bu proje ile sadece görme engelli çocuklarımızı ve ailelerimizi
değil bu çocukların ileride hayatlarında olacak insanlarla da kaynaşmalarını ve yabancılık çekmemelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

KARATAY'IN KÖYLERİNDE SAĞLIK TARAMASI

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı köy ve merkeze uzak mahallelerde sağlık
taramalarını sürdürüyor.
Karatay'a bağlı Akörenkışla Köyünde sağlık taraması gerçekleştiren Karatay Belediyesi 60 hastayı
muayene etti. Akörenkışla Köyü
Muhtarlığı'nın sağlık taraması talebi üzerine köye giden Karatay
Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekibi yapılan sağlık kontrollerinde en fazla solunum yolu enfeksiyonu, tansiyon yüksekliği ve
göğüs hastalıkları gibi şikayetlere rastlandığını belirtti. Köy halkına sağlık muayenesinin ardından ilaç yardımında da bulunan Karatay Belediyesi sağlık ekipleri tarafından ayrıca şeker,
tansiyon ve kolesterol ölçümü yapıldığı da ifade edildi. Karatay Belediye Başkanı Mehmet
Hançerli, sağlık taramalarının devam ettiğini ifade ederek, merkeze uzak mahalle ve sağlık
ocağı bulunmayan köy ve beldelerde sağlık taramalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

KADINLARA ÖZEL KAHVEHANE

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir ev hanımı tarafından açılan kahvehaneye, sadece bayanların girmesine izin veriliyor.
Kendisi de ev kadını olan Zübeyde Sürmeli tarafından kadınların boş vakitlerini
geçirmesi amacıyla açılan kahvehaneye
erkekler alınmıyor. Kapısında, "Erkeklerin
Girmesi Yasaktır" yazan kahvehaneye gelen
kadınlar, ev işlerinin yorgunluğunu okey ve
tavla oynayarak yada kadın programı izleyerek atıyor. Kahvehanenin sahibi Zübeyde Sürmeli,
Akşehir'de kadınların neye ihtiyacı olduğunu düşünerek böyle bir işletmeyi açtığını belirterek,
"Yıllardır böyle bir yer açmayı hayal ediyordum. Eşimin de gönlünü yaparak bu yeri açtım. Kıraathanemizde her şey mevcut, gelenler çok memnun. Kıraathanemizi mahalle arasında açtım ki
hanımlarımız bir komşusuna gider gibi eşofmanlarıyla bile doğal bir şekilde gelebilsinler" dedi.
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KONYA 1. ULUSLARARASI ÇOCUK SPOR
OYUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Konya, dünyada ilk kez düzenlenecek ve 15 ülkeden 200 sporcunun katılacağı '1. Uluslararası Çocuk Spor Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek oyunlarla ilgili Türkiye
Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle
basın toplantısı düzenleyen koordinatör Ömer Altay, Hz. Mevlana'nın
Gel Çağrısı ile Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin bu oyunlarda bir
araya geleceğini söyledi. Altay, "Bu bağlamda Konya'da 20-23 Nisan
tarihleri arasında belki de ileriki dönemde Çocuk Olimpiyatları'nın temelini oluşturacak olan 1. Uluslar arası Çocuk Spor Oyunları düzenlenecek. Bu organizasyonla ilgili çalışmalar 1 yıl önce başlamıştı ve bugün
meyvesini vermeye başladı. O dönem İstanbul'da ve daha büyük ölçüde
yapılması gündeme gelmişti ancak yaptığımız çalışmalar neticesi bu
oyunları Konya'ya aldırmayı başardık" dedi. 1. Uluslararası Çocuk Spor
Oyunları'nın 15 ülkeden çocukları bir araya getireceğini dile getiren
Ömer Altay, "Atletizm, jimnastik, halter, tekvando, karate, satranç ve bisiklet dallarında yapılacak müsabakalara 200 sporcu katılacak. Bu oyunlar bence ileride yapılacak 'Dünya Çocuk Olimpiyatları'nın bir başlangıcı
olacaktır. Tabii ki, bu oyunların hayata geçirilmesi kolay olmuyor. Bu zorlu süreçte bütün Konyalı bürokrat, iş adamları, sivil toplum örgütleri ve
vatandaşları bu oyunlara sahip çıkmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.
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SELÇUKLU BELEDİYESİ, KONYA'YI TANITACAK

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi hazırladığı, "Şehrimi Tanıyorum" projesi kapsamında şehri tanıtıcı turlar düzenleyecek.
İnce Minare Müzesi önünde projeyi tanıtan Selçuklu Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Konya'da yaşayanlar ve dışardan gelen öğrencilere
kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı planladıklarını belirterek, "İlk
etapta 600 kişilik 12 grupla projeye başladık. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarının başkanları, mahalle sakinleri ve emekli konağına gelen vatandaşlarımızı bulundukları yerlerden alıyoruz. Öncelikle yeni hizmet binamız
ve Selçuklu Belediyesi Spor ve Kongre Merkezimizi gezdiriyoruz. Daha sonra
Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi, İnce Minare Müzesi, Alaaddin Camii
ve son olarak Sille'yi gezdirip buralar hakkında rehberlerimiz vasıtasıyla
bilgiler veriyoruz" dedi. Projede özellikle üniversite öğrencilerine ağırlık
vereceklerini dile getiren Başkan Altay, "Konya'da 100 bine yakın üniversite
öğrencimiz var. Çoğu il dışından gelen bu öğrencilerimizi Konya'yı tanıtarak
onların gönüllü birer kültür elçimiz olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

MERAM'DA YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Geçen yıl yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarında
büyük başarı sağlayan Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2011 yılına da hızlı girdi.
Meram Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hatunsaray Caddesi ile Çayırbağı ve Mavigök caddeleri arasında
bağlantıyı sağlayan; Çayırbağı, Karadiğin ve Gödene mahallelerinde ulaşımda kullanılan Dalgıç Sokak'ta yol genişletme çalışmalarına başlandığı, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolun genişliğinin 8 metreden 20 metreye çıkarılacağı belirtildi.
Daha önce Çayırbağı ve Karadiğin mahallelerinin ulaşımının Hatıp Mahallesi'nin içinden geçen Hatıp Caddesi'nden
sağlandığını ve zaman zaman trafik kazalarının yaşandığını belirten Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, “Dalgıç
Sokak'taki yol genişletme çalışmaları tamamlandığında bu mahallerimizin ulaşımı daha rahat olacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yolun altyapı ve stabilize çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında da asfaltını dökerek yolu hizmete
açacaklar. Bu yol tamamlandığında söz konusu mahallelerimizin ulaşımı Dalgıç Sokak üzerinden sağlanacak” dedi.

SELÇUKLU'DA ATIKLAR YER ALTINDA
TOPLANIYOR

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi temizlik
çalışmalarında teknolojik
yenilikleri takip ediyor.
Normal konteynırlarla alınan çöpler, yeni kullanılan
sistemle sitelerin ve iş merkezlerinin önlerinde toprak
altına yerleştirilen yeraltı
çöp konteynırları ile toplanıyor. Uygulama ile koku ve
çevre kirliliği en aza inerken,
atık toplayıcıların konteynırları dağıtmalarının önüne geçilecek. Selçuklu
Belediyesi'nden yapılan açıklamada, temizlik işlerinin daha az maliyetle daha hijyenik koşullarda yapabilmesi için ilçe genelinde dokuz farklı
bölgede yeni bir uygulama başlatıldığı belirtilerek, "Selçuklu'da temizlik
alanında ilk kez uygulanan sistemle çöp toplama sorun olmaktan çıkıyor.
Çöpler, pilot bölge olarak seçilen dokuz ayrı noktada sitelerin ve iş merkezlerinin önlerine toprak altına yerleştirilen yeraltı çöp konteynırları ile toplanıyor. Yeni uygulama ile hem maliyet düşüyor, hem de çöpler daha sağlıklı
koşullarda toplanıyor. Uygulama merkezi mahalleler başta olmak üzere
ilçe geneline yayılacak" denildi. Yer altı çöp konteynırlarının uygulandığı
yerlerde poşet uygulamaları devam ediyor, ancak günün her saati apartmanların girişine poşetli çöp bırakıldığından çevre ve görüntü kirliliğinin
meydana gelmesi nedeniyle yer altı çöp konteynırları ile bu olumsuzlukların önüne geçildi. Ayrıca yer altı çöp konteynırı sisteminde çöp tonajı
normal konteynırlara göre 20 kat fazla.
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SAKATLAR DERNEĞİ'NDEN
HANÇERLİ'YE ZİYARET

Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı
Ahmet Mıhçı ve yönetim kurulu üyeleri
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye
Başkanı Mehmet Hançerli'yi ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'ye
engellilere vermiş olduğu desteklerden
dolayı teşekkür eden Sakatlar Derneği
Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, Karatay Belediyesi'nin gerçekleştirdiği birçok
hizmette engellilerin rahatlıkla kullanabileceği alanların oluşturulmasının örnek
bir davranış olduğunu dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Mehmet Hançerli de, belediye olarak her
zaman engellilerin yanında olduklarını ve
Hilton Garden Inn Otel'de düzenlenen
gecenin Karatay Kent Konseyi'nde alınan
karar doğrultusunda engellilere destek ve
moral vermek amacıyla onlarla bir ve beraber olduklarının göstergesi olarak tertiplenmiş bir program olduğunu ifade etti.
Başkan Hançerli, Sakatlar Derneği Konya
Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

SİLAH MERAKLILARINA ATIŞ POLİGONU

Silah’la atış yapmayı seviyorsunuz ama silahınız yok,
Silah’la atış yapmayı seviyorsunuz ama güvenli alan yok,
Önemli değil, BÜSAN’da
kurulu özel atış poligonu
silahı olmayan hemşerilerimize de hizmet veriyor.
BÜSAN Sanayi Bölgesinde
hizmete giren atış poligonu
silah meraklılarına atıştan eğitime, silah ruhsatından özel silah bakımına kadar çok geniş
yelpazede hizmet sunuyor.
1.200 metrekarelik alanda Uluslararası Atıcılar Birliği normlarına uygun olarak hazırlanan, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylı 5 atış yolu bulunan merkezde
silah meraklılarına, 5, 15, 25 metrelik hedef seçenekleri sunuluyor.
İnsan sağlığına ve güvenliğine gereken önemi veren Poligon, eğitimli ve ehliyetli öğretmenler nezaretinde hizmet veriyor. Poligonda silah kullanmak isteyen atış meraklılarına da, emekli polis memuru Bahtiyar Başyiğit denetiminde , silaha hâkimiyet, doğru
nisan alma, nefes kontrolü ve isabetli vuruşun nasıl yapılacağı konusunda uygulamalı
olarak eğitim veriliyor. Poligonda hizmet sadece bununla sınırlı değil. Atıcıları beraber
getirdikleri aileleri ya da arkadaşları dinlenme salonunda, çaylarını, kahvelerini veya
soğuk içeceklerini yudumlarken ekrandan izleme fırsatı da buluyorlar.
Poligonda silahı olmayan ama silah atmaya merakı olan vatandaşlara her çapta mermi
ve bu mermileri atacak silahı kullanma imkanı veriliyor. Ruhsatlı silahı olan kişiler ise,
mermisi kendisinden belirli bir ücret karşılığı istediği kadar mermi atabiliyor.
Ayrıca 18 yaş altındakiler velisi ile gelmek şartı ile poligonda atış yapabiliyorlar.
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TÜRKİYE’NİN İTTİFAK
HOLDİNG’DEKİ GİBİ
CESUR GİRİŞİMCİLERE
İHTİYACI VAR

Türkiye ve Hollanda arasındaki
ilişkileri geliştirmek adına Konya’ya
resmi ziyaretler için gelen Hollanda
Kraliyet Büyükelçisi Jan-Paul Dirkse, İttifak Holding Başkanı Seyit
Mehmet Buğa’yı ziyaret etti.
Türkiye’nin İttifak Holding gibi cesur
girişimcilere sahip yöneticiler sayesinde ekonomik değişim ve büyüme
kaydettiğini belirten Büyükelçi Dirkse, “Hollanda belki Türkiye’nin arka
bahçesi büyüklüğünde ama birikimini Türkiye ile paylaşmak istiyor” dedi. Hollanda ile
ticaret ilişkilerinin 1994-96 yılları arasında ithalatçı firma vasfıyla başlattıklarına dikkat
çeken İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Buğa, özellikle hayvancılık alanında yapacakları yeni yatırımlar kapsamında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bir
dosya sunmayı planladıklarını anlattı. Buğa, “Hayvancılıkta kalitenin en iyisini sunmak
insanlığa önemli bir hizmettir. Hollanda da tarım ve hayvancılıkta ürettiği kaliteli katma
değerden dolayı insanlığa büyük bir hizmet sunuyor. Ayrıca Hollanda, Türkiye’den nicelik
olarak küçük olsa da insanlığın refahı için ürettiği katma değer oldukça kıymetlidir” dedi.

SELVA, ANTALYA ANFAŞ’TA SEKTÖR
PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU

Türkiye’de makarna pazarının yenilikçi markası Selva, 46 ülkeden
400 firmanın katıldığı Anfaş Food
Product’a yeni bir soluk getirdi.
2011 yılı yeniliklerini ve hedeflerini
fuar ziyaretçileriyle paylaşan Selva,
satış ekibinin de gayretli çalışmalarıyla birçok bağlantı gerçekleştirdi.
Ayrıca yaptığı makarna şovlarıyla da
katılımcılara keyifli anlar yaşattı.18.
Uluslararası Yiyecek ve İçecek İhtisas Fuarı Anfaş Food Product, Antalya Expo Center’da 16 -19 Şubat
tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye
makarna pazarında önemli başarılar elde eden Selva, fuarda yeni
ürün gamları ve kampanyalarıyla dikkat çekti. 2011 yılı yeniliklerini
ve hedeflerini fuar ziyaretçileriyle paylaşan Selva, dünyanın 46 ülkesinden 400 firmanın katıldığı Anfaş Food Product’a yeni bir soluk
getirdi. Geleneksel lezzetlerimizi yeniden yorumlayarak sofralara
renk getiren Selva, Antalya Food Product’ta Sade makarna ve Anadolu Lezzetleri ile ön plana çıkarken, 2010 yılına damgasını vuran
Şipşak Makarna ile de tüketicilerinin vazgeçilmezi oldu.

SUAT ATEŞDAĞLI & CANAN ANDERSON İLK KEZ KONYA’DA

Bugüne kadar birçok parti ve özel Dee Jay performanslarına ev sahipliği yapan Rixos Konya, X
Club yine bir ilke imza attıyor.
Konu ile ilgili görüştüğümüz, Rixos Hotel Satış Müdürü Selçuk Kazan , İstanbul gece hayatı ve müzik denilince akla gelen Dünya’nın ve Türkiye’nin en iyi Dee
Jay’lerinden Suat Ateşdağlı ve kemanının eşsiz sesi ve
olağanüstü performansı ile Dünya’yı fetheden Canan
Anderson, 02 Mart Çarşamba gecesi ilk kez Rixos
Konya X Club’ta sevenleriyle buluşacağını belirtti.
Eğlencenin doruğa çıkacağı ve unutamayacağınız bir
gece sizleri bekliyor. 2001 yılından beri Avrupa’nın en
gözde eğlence mekanları arasına giren ve Türkiye’de
de 1.sırayı üstlenen Reina’nınde DJ’lik ve müzik direktörlüğünü yapan Suat Ateşdağlı Konya’lı sevenleriyle ilk kez buluşmanın heyecenını yaşıyor.
Tarkan, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Ayşegül Aldinç, Demet Akalın, Nülifer, Ziynet Sali, Bengü
gibi bir çok ünlü sanatçı ile çalışan ünlü DJ’yin bu muhteşem performansı için sevenleri şimdiden 02 Mart gecesini sabırsızlıkla bekliyor. Yılın ilk partisi olması bakımından ilk organizasyonun çok olması için bu önemli isimleri tercih ettiklerini belirten Selçuk Kazan “organizasyon
günü tüm misafirlerimiz farkı hissedecekler “ dedi.

CAILLOU KULESİTE’DE

Konya’nın yaşam ve eğlence merkezi Kulesite, çocuklara özel düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.
19 Şubat Cumartesi günü Kulesite’de düzenlenen etkinlikte, çocuklar en
sevdikleri çizgi film karakterlerinden biri olan “Caillou” ile keyifli saatler
geçirdiler. Caillou’nun şarkıları ve danslarıyla renklenen animasyon gösterisi çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Televizyonda severek
takip ettikleri çizgi film karakterini karşılarında gören çocuklar büyük
mutluluk yaşadı. İzleyicilerinin sorularına cevaplar veren Caillou, etkinlik sonrasında yüzlerce minik takipçisiyle fotoğraf çektirdi.

İPEKYOLU TESİSLERİ YENİLENEN YÜZÜ İLE DÜĞÜN SEZONUNA HAZIR

İpekyolu; Tesis, bugün Konya-Aksaray karayolu olarak bilinen, ancak geçmişte Konya'dan
Nevşehir'e kadar uzanan İpekyolu olarak bildiğimiz ticaret yolundan adını almıştır.
Günümüzün modern çizgileri ile birlikte tarihin nazik dokusunu da içinde barındıran İpekyolu, Konya'da misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz nezih bir ortam. 60.000 m2 alanda hizmet veren
İpekyolu Tesisleri, 3 farklı salon, 20.000 m2 bahçesi ile kır düğünü, Konya pilavı, açık büfe ve
toplu yemek organizasyonlarınızda hizmetinizde. Konya'da misafirlerinize unutulmayan anlar
yaşatmak artık zor değil, alanında ilklere imza atan hizmetleriyle nezih ve şık bir mekan İpekyolu Tesisleri. Yenilenen tesisi ile müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeyi ilke edinen personeli
ile İpekyolu Tesisleri düğün sezonuna %100 kapasiteyle hizmet vermeye hazırdır. 10.000 kişi
kapasiteli bahçesi ile rahat ve geniş bir ortam sunan tesisde 4 farklı salon bulunmaktadır. Tesisin
en geniş salonu olan Vahide Sultan Balo Salonu 750 kişilik kapasitesiyle düğünleriniz ve toplu
yemekleriniz için hizmetinizdedir. Düğün, Konya Pilavı, Toplu Yemek, Toplantı, VIP, Alakart
Restaurant, Mezuniyet Balosu ve İftar Yemekleriniz için geniş bir imkana sahip olup Konya
mutfağının leziz yemekleri ve farklı kültürlerin farklı lezzetleriyle misafirlerinize unutulmayan
anlar yaşatmak için İpekyolu Tesislerine uğramadan karar vermeyin.
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ANGUSLARA 3 BİN YENİ ARKADAŞ GELDİ

BAŞARI MARATONUNA START VERİLDİ

Genç Anadolu Aslanları iş adamları derneği Konya şubesi
(Genç Akson Konya) Dedeman otelinde yapılan davetle
Konya basınına, protokolüne ve iş adamlarına tanıtıldı.
Kendi deyimleriyle "Başarı maratonuna start veren" Genç Akson Konya şubesi geniş katılımın olduğu bir davetle Konya iş
dünyasına geçmişleri, şu andaki durumları ve gelecekte olmak
istedikleri yerlerle ilgi geniş bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıdaki konuşmasında Genç Akson Konya şubesi başkanı Sn. İsmail
CAN Konya şehrinde eksikliği çok hissedilen stk organizasyonlarına dikkat çekerek, sayılarının hızla artırarak bu eksikliği gidermek için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Konuşmasında Konya
gençliğinin gelecekte olması gereken yeri ve bu yerin önemine
dikkat çeken Sn. Can gençlerin vizyonunu genişletmek adına
yapılan çalışmalara önem verdiklerini ve bu alanda hali hazırda
ellerinde ki projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Konya Şeker A.Ş. tarafından ithal edilen 3 bin büyükbaş canlı hayvan Angus çiftliğine getirildi.
Hayvancılıkta yaşanan üretim sorununu gidermek için
Konya’nın Çumra ilçesi Taşağıl Köyü yakınlarında kurulan Panagro Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Tesisleri’nde
yavrularıyla birlikte sayıları
914’ü bulan Angus cinsi damızlık hayvanlara 3 bin yeni
arkadaş geldi. Uruguay’dan
ithal edilerek gemiyle Mersin Limanı’na gelen hayvanlar kamyonlarla çiftliğe nakledildi. Üreticiler Angus çiftliğinde AB Holding ve Konya Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk
ile birlikte yeni ithal edilen hayvanları inceledi. Recep Konuk, hayvansal üretimde sorunların
çözümünü de Konya Şeker olarak üstlendiklerini söyledi. Konuk, ithal edilen ve yavrulamaya
başlayan Angusların sayısının 5 yılda 50 bine ulaşmasının hedeflendiğini, bu hayvanların sahibinin de üreticiler olacağını ifade etti. Konuk, “Bütün kaygısı ülkeyi kalkındırmak ve üreticileri
de paralelinde taşımak olan Konya Şeker, 5 yılda 50 bin hayvan hedefine ulaşacaktır. Bu hayvanların gerçek sahipleri de 5 yılın sonunda üreticiler olacaktır. Bugün 50 bin baş çok küçük
bir rakamdır. Hayvancılık yapan ülkelerde kişi başına düşen hayvan ve et tüketimi sayısından
ülkemiz çok gerilerde. Aynı şekilde besi hayvancılığı yapılmasında da gerideyiz. Bugün yurt
dışında 150-160 bin baş çiftliklerin olduğunu göz önüne alırsak, bu rakamların ne kadar
aşağılarda kaldığını ülkemiz adına görmüş oluruz” dedi.

AVUKATLARIN VERGİSEL SORUNLARI

KULESİTE’Yİ "AŞK BALONLARI" KAPLADI

14 Şubat Sevgililer Günü’nde, Konya’nın yaşam ve eğlence merkezi Kulesite’yi ziyaret edenler tatlı bir sürprizle karşılaştı.
Sevgililer Günü’ne özel, birbirinden güzel aşk desenlerinin şekle
dökülmüş hali “Aşk Balonları” ziyaretçilere hediye edildi. Günün
anlam ve önemine uygun şekilde günler öncesinde kalplerle süslenen Kulesite, sevgililerin buluşma noktası haline geldi. Gösteride
sahne alan Balon Art sanatçısı (balonbaz), balonlardan sevgi ve aşkı
anlatan birbirinden güzel şekiller meydana getirdi. Ziyaretçilere hediye edilen balonlar ve fotoğraf çekimleriyle devam eden gösteriye
ilgi büyüktü. Sevgilisine, ailesine veya arkadaşına farklı bir hediye
vermek isteyen yediden yetmişe yüzlerce kişi, “Aşk Balonları”ndan
almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

BEYŞEHİR GÖLÜ KİRLİLİKTEN KURTARILIYOR

Konya Baro Başkanı Fevzi
Kayacan, bazı meslek grupları
ile birlikte vergi kaçakçısı gibi
gösterilmekten rahatsızlık duyduklarını söyledi.
Konya Barosu tarafından, Serbest
Muhasebeciler Mali Müşavirler
Odası'nda 'Avukatların Vergisel
Sorunları' konulu panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını
yapan Konya Baro Başkanı Fevzi
Kayacan, vergisel işlemleri yerine
getirirken yargısal faaliyetin tam
olarak muhataplarınca bilinmemesinden kaynaklanan, bazen de
vergi mevzuatına ait bilgi eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşayabildiklerini kaydetti. Paneli düzenlemekteki amaçlarının vergisel sorunlarını paylaşarak uzman desteği almak olduğunu ifade eden
Baro Başkanı Kayacan, kamuoyunda vergi kaçakçı gibi gösterilmekten rahatsızlık duydukların
bildirdi. Kayacan, "Üzerinde durmak istediğim bir konuda, belirli dönemlerde bazı meslek grupları, avukatlar, doktorlar, muhasebeciler adeta vergi kaçakçısı olarak gösterilmeye çalışılmıştır.
Biz bundan gerçekten rahatsızlık duymaktayız. Unutulmasın ki, gelir vergisi açısından sıralamaya giren meslektaşlarımızda bulunmaktadır. Bu nedenle sadece belirli bazı meslek grupları için
kamuoyunda sıklıkla dile getirilen bu söylemin yersiz olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.

Beyşehir Gölü Havzası Belediyeler Birliği'nin 2011 yılı ilk toplantısı Beyşehir Belediye
Başkanlığı makamında gerçekleştirildi.
Toplantıya başkanlık eden Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı, Beyşehir Gölü'nün Çevre ve Orman
Bakanlığı'nın da desteğiyle kirlilikten kurtarılması konusunda önemli adımların atılmakta olduğunu söyledi.
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Beyşehir ziyaretinde, soruna
çözüm getirildiğini vurgulayan Taşcı, “Bakanımız sağolsun önerimize çözüm getirdi ve bugün Ankara'dan
depolama alanının tahsisi ile ilgili olarak işlem gerçekleştirilmiş olacak. Bölgemizdeki birliğimize üye tüm
belediyelerimizin isteği doğrultusunda, çöpleri Beyşehir'deki oluşturulacak yeni depolama alanına transferi
sağlanabilecek. İnşallah bunun projelendirilmesini bu sene içerisinde gerçekleştirebilirsek, yeni depolama
alanı Beyşehir Gölü'nün kirletilmesi ile ilgili önemli bir soruna çözüm getirmiş olacağız” dedi.
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KISA HABER
MERAM ANA BABA OKULU’NDA EĞİTİM BAŞLADI

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Meram Rehberlik ve Araştırma
Merkezi’nin organize ettiği, ‘Ana Baba Okulu’nun ikincisinde eğitimler başladı.
Konevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk programda konuşan Meram Belediye
Başkanı Serdar Kalaycı, hizmetleri sadece fiziki belediyecilikle sınırlandırmadıklarını
söyledi. Kalaycı, “Diğer resmi kurumlarla birlikte güzel programlar gerçekleştiriyoruz. Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile birlikte 2 yılda 4 ortak program
gerçekleştirdik ve bu programlara vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Eğitim Her
Engeli Aşar projesi kapsamında engelli kardeşlerimize yönelik olarak yakın zamanda muhasebe ve bilgisayar kursları açacağız. Gençlerimize yönelik evlilik öncesi eğitim kurslarını da planlıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Uzman Psikolojik
Danışman Dilek Zekiye Kaşık, “Evlilikte İletişim” konulu seminer verdi.

YÜKSEK VERGİ VEREN KADINLARA PLAKET

Konya'da, yüksek oranda vergi
vererek ekonomiye katkı sağlayan
kadın girişimcilere plaket verildi.
22. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği konferans salonunda
"Özel Kutlama" programı düzenlendi. 2009 yılında küresel krizle tetiklenen ekonomik durgunluğun yerini 2010 yılında yeniden büyümeye bıraktığını, Konyalı işadamları ve mükelleflerinde
ekonomiye katkılarını artırarak sürdürdüğünü söyleyen Sıtkı Aksöz, bunun sonucunda vergi gelirlerinde reel artış sağlandığına değindi. Aksöz, Konya'nın vergi gelirlerinin
yüzde 19 oranında arttığını ifade ederek, "Gelir İdaresi Başkanlığımız tarafından verilen kaynak tabanlı tahsilat hedefi aşılarak hedefin oldukça üzerinde bir tahsilatın
gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2010 yılı Aralık sonu itibariyle bir önceki yıla göre, vergi
gelirlerinde yaklaşık yüzde 19 artış sağlanmış ve 1 milyar 797 milyon 462 bin TL
tahsilat yapılmıştır. Bu verilerle Konya, Türkiye geneli vergi gelirleri sıralamasında
sürekli ilk 10 içerisinde yer alma özelliğini korumuştur" dedi.

CEZAEVİNDE ORGAN BAĞIŞI KONFERANSI

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Konya E Tipi Kapalı
Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik
gerçekleştirilen "Eğitim Programı" kapsamında “Organ Bağışının
Önemi” konulu konferans verdi.
Toplumun bilinçlenmesi ile birlikte organ bağışı oranının artacağını ve
yaşamak için umut bekleyen hastaların hayata
dönebileceğini söyleyen
Uzman Dr. Pelin Taşdemir, “Ülkemizde 60 bin
kronik böbrek yetmezliği olan hastamız var.
Böbrek bekleme listesinde 18 bin 250, kalp
bekleme listesinde ise 195 kişi sıra bekliyor. 2010 yılında 1050 beyin
ölümü gerçekleştiği halde kadavralardan sadece 269 organ nakli yapıldı. İnsanlarımızı organ bağışı konusunda eğitmeli ve başkalarına umut
olmalıyız” dedi. Toplumda insanların organlarını bağışlama konusunda
endişeye kapıldığını belirten Uzman Dr. Taşdemir, “Beyin ölümümüz
gerçekleşmeden organlarımız alınır korkusu yaşıyorlar. Beyin ölümünün
gerçekleştiğine 4 hekim karar verir. Bu endişeleri toplumun yenmesi gerekiyor. Organ nakli topluma pek çok yönüyle faydalıdır. Organ nakli ile
kısa ömürleri uzatabiliriz. Diyaliz hastalarının devlete olan maliyeti çok
yüksektir. Böbrek nakli ile bu masraf ortadan kalkar.” diye konuştu.

ŞÜKRİYE ONSUN İLKÖĞRETİM OKULU
ANASINIFI'NDA DENGELİ BESLENME

BAHARIN MÜJDECİSİ KARDELENLER AÇTI

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, ilkbahar mevsiminin habercisi kardelenler çiçek açtı.
Ahırlı Belediye Başkanı Abdülkadir Yiğit, yaptığı açıklamada, günümüzde nesli kaybolmaya yüz tutan kardelenlerin yöredeki yaylalarda da kaybolmaya yüz tuttuğunu
belirterek, "Çocukluk yıllarımızda çevremizdeki yaylalarda çokça gördüğümüz
kardelen çiçeklerini maalesef şimdi bu çoklukta göremiyoruz" dedi. Kendi evinin
bahçesinin bir bölümünde nesli kaybolmaya yüz tutan kardelen çiçeklerini yetiştirmeye başladığını belirten Yiğit, şu bilgileri verdi: "Bahçemde de kendiliğinden
yetişen kardelen çiçeklerini çoğaltarak bölgemizdeki doğal alanlara bırakmak
istiyorum. Bölgemizdeki kardelen neslinin yeniden çoğalması için kendi çabamla
yürüttüğüm bu çabamdan sonuç almayı bekliyorum."
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Şükriye Onsun İlköğretim Okulu Anasınıfı’nda 150 öğrenci, 6
öğretmeniyle başarılı eğitimlerine devam etmekte. Okulda eğitim
dönemi boyunca anasınıflarına
özel 3 eğitim sınıfı ve 1 beslenme
sınıfı ayıran okul idaresi. Çocuklar
bu eğitim yuvasında oyun oynayarak, eğlenerek, mutlu günler geçirerek eğitim almakta. Yaş grubu itibari ile çocukların eğitimleri kadar
dengeli beslenmelerinin de önemli
olduğunun altını çizen okul idaresi
ve öğretmenleri, beslenme programlarını itina ile hazırladıklarını belirttiler. Beslenme programını, anasınıfı grubundaki bir çocuğun yaş grubuna
göre alması gereken besin değerleri doğrultusunda hazırladıklarını dile
getiren öğretmenler, ailelerin de çocuklarının yediklerine dikkat etmesi
gerektiği konusunda uyarıda bulundular.
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KISA HABER
ERKEK SIĞINMA EVİ PARASIZLIKTAN KAPANMAK ÜZERE

MERAM'A, FİFA STANDARTLARINDA
FUTBOL SAHASI YAPILACAK

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi ve Konya Amatör
Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle amatör spor
kulüplerinin hizmetine sunulmak üzere ilçeye FİFA
standartlarında yeni bir futbol sahası yapılacak.
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı ve KASKF Genel
Başkanı Mehmet Baykan, tesisin yapılacağı Karahüyük
Mahallesi'ndeki alanda incelemede bulundu. KASKF
Genel Başkanı Baykan, “Karahüyük Mahallesi'nde Meram Belediyesi tarafından yapılacak bu tesisin sentetik
çimini Futbol Federasyonumuz karşılayacak. Bu tesisin
hizmete girmesiyle amatör spor kulüplerimiz tüm maçlarını çim ya da sentetik çim zeminli sahalarda yapacaklar. Bu tesisi şehrimize kazandıracak Meram Belediye
Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı ise, “Kısa bir süre
içinde ihalesini yaparak temelini atacağız. 15 bin metrekarelik alanda yapılacak futbol sahası, amatör spor
kulüplerine hizmet verecek. Kafeterya, soyunma odaları
ve çelik tribün yer alacak. Tesisin inşaat ve diğer altyapı
çalışmaları belediyemiz tarafından yapılacak. KASKF
ise suni çimle ilgili federasyonla görüşmeleri yapacak.
Tesisi bu sezon sonuna kadar yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Tüm amatör spor kulüplerimiz ve sporcularımız için bu
tesisin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

WOLVOX 7 SİZİN FİKRİNİZ

Türkiye'de ilk kez Konya'da 10 yıl önce açılan erkek sığınma evi, borçları nedeniyle kapanma tehlikesi yaşıyor.
Şefkat-Der tarafından açılan Erkek Sığınma
Evi'nde basın toplantısı düzenleyen derneğin
Genel Başkanı Hayrettin Bulan, bugüne kadar 3
bin 500 kişinin kaldığı evin parasızlık nedeniyle
kapanabileceğini söyledi. Evde şu an 35 erkeğin
kaldığını, 10 gündür elektriklerinin kesik olduğunu, suyun ise borcuna rağmen yapılan görüşmeler sonucu açıldığını anlatan Bulan, "Erkek sığınma evimiz kira, yakıt, elektrik ve su borçları
nedeniyle ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor. Böylesine önemli bir çalışmanın sonlanmaması
adına bugün buradayız. Yetkililerin sesimizi duyup bize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi. Mum
ışığında gerçekleşen toplantıda konuşan Ahmet Ağırıtıcı ise, 8 yıldır bu evde kaldığını dile getirerek,
evin kapanması durumunda sokaklarda yatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

AFGANİSTAN BARIŞ KONSEYİ BAŞKANI KONYA'DA

Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı Burhaneddin Rabbani ve beraberindeki heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da, Vali
Aydın Nezih Doğan'ı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan
Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı Rabbani,
Afganistan'dan Türkiye'ye gelenlerin mutlaka Hz.
Mevlana'yı ziyaret için Konya'ya uğradığını söyledi.
Ülkesinde hem askeri alanda hem de tıbbi alanda
görevli Türklerle sürekli görüştüklerini belirten Rabbani, iyi ilişkilerinin devam ettiğini kaydetti.
Rabbani, Türkiye ve Türklerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Abdullah'ın Gül'ün ülkesi ve Pakistan arasında sulh sağlanması için çaba sarf ettiğini hatırlattı. Vali Doğan ise Konya'nın kendini dünyaya tanıtırken barış ve kardeşliğin başkenti olarak
duyurduğunu anımsatarak, "Afganistan'ın yanı sıra dünya barış sistemi için çok büyük bir rol
oynuyorsunuz. Konya'da kendini dünyaya tanıtırken burası hoşgörü'nün, barışın, kardeşliğin
başkenti diyor. Sizin gibi barışı temsil eden bir şahsiyetin Konya'da bulunması, Konya'nın bu
mesajı tüm dünyaya iletmesi için bir fırsattır. Özellikle Hz. Mevlana ve onun felsefesini çok iyi
tanıyarak bizim ne söylemek istediğimizi çok iyi anladığınızı biliyoruz ve bunu kendimiz için
bir güç addediyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Doğan, Rabbani'ye Mevlana
Müzesi'nin resminin işlendiği minyatür tablo hediye etti. Rabbani ve beraberindekiler daha sonra
Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Ülkemizin en büyük bilişim şirketlerinden AKINSOFT, ERP (Kurumsal
Kaynak Planlama) yazılımı WOLVOX’un 7. sürümünü Konya Genel Merkez
Plaza’da düzenlediği “Sizin Fikriniz” temalı lansman kokteyli ile tanıttı.
Gecede AKINSOFT’un 2011 vizyonu hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu
Başkanı Özgür AKIN konuşmasında "Ülkemizde bilgisayar ve yazılım hakkında
yeteri kadar bilgi birikiminin olmadığı, yazılım pazarın oluşmadığı 90’lı yıllarda
yazılımda kalite kavramından bahsetmek pek mümkün değildi. Ne bir referans ne
bir örnek ne de bir inanç vardı. Hatta bize olmaz dediler… Bu topraklarda yapamazsınız dediler… Güldüler… Biz AKINSOFT olarak önce kendimiz inandık.
Bu inanç ve azim ile çalışanlarımız ve Çözüm Ortaklarımızla beraber sürekli
kendimizi yeniledik. Bu yenilenme sürecinde yaptığımız işin muhalefetini de yine
kendimiz üstlendik. Şimdi Ülkemizde 81 ilde kullanılan ve dünyada 12 ülkeye
ihraç edilen 120 yi aşkın yazılımımız ve 2000i aşkın bayimizle dev bir bilişim
ailesi olduk. Bu AKINSOFT ailesinin, sizlerin başarısıdır." dedi. Özgür AKIN’ın
sunumunun ardından konuşma yapan Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin
ÜZÜLMEZ, "Akınsoft, kurulduğu günden bu yana geliştirdiği yazılım programlarıyla iş dünyasının yanında olmaya devam ediyor. Bilişim teknolojisi ve ticari yazılımlar artık günümüz iş hayatının bir parçası haline geldi. Son olarak geliştirilen
WOLVOX 7 olarak bugün burada tanıtılan yeni sürüm yazılımının biz kullanıcıların, iş dünyası temsilcilerinin beklentileri ve istekleri göz önüne alınarak hazırlanmış olması son derece önemli… Bu açıdan yazılımı gerçekleştiren Akınsoft yöneticilerini kutluyorum. Bugün burada lansmanı yapılan programının özelliklerinden
biri de, önemi giderek artan kurumsallaşmaya katkı sağlayacak olmasıdır. Genelde kurumsal kaynak planlama denilince akla Kaynak Planlama gelse de, bu yeni
yazılımda en önemli noktanın Kurumsallaşma olduğunu görüyoruz. Bu sistemin işletmelerde kurumsallaşma için atılacak en önemli adım olacağını düşünüyorum."
dedi. Hüseyin ÜZÜLMEZ’in ardından AKINSOFT ERP uzmanlarının yaptığı tanıtım sunumunun ardından kokteyle geçildi.
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KONYA MİLLETVEKİLİ
VE T.C. ESKİ BAŞBAKANI
PROF. DR. NECMETTİN
ERBAKAN
TÜRK SİYASETİ MİHENK TAŞLARINDAN BİRİNİ DAHA KAYBETTİ...
Seçkin bir Türk bilim adamı ve usta bir siyasetçi olan Erbakan 1926 yılında Sinop'ta dünyaya geldi.
Konya bağımsız milletvekili olarak siyasete başladı ve başbakanlığa kadar yükseldi: 1969'da Adalet
Partisi'nden milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için, Konya'dan
bağımsız aday olan Erbakan iki milletvekili seçilecek sayıda oy alarak milletvekili oldu. Arkasından
Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından laikliğe aykırı bulunarak kapatıldı. 1973'de Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 1974-1978 döneminde üç ayrı
kaolisyon hükümetinde Başbakan yardımcılığı yaptı.
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CHP ile 1974 koalisyon ortaklığı sırasında, Kıbrıs Harekâtı'nın yapılmasını, adanın tamamının
ele geçirilmesini savundu. Ecevit ile bu konuda farklı düşündükleri için 17 Kasım 1974'de
hükûmet dağıldı. Daha sonra 1977 seçimlerinde
Milli Selamet Partisi yarı yarıya oy kaybederek
24 milletvekili çıkardı.
Merhum Erbakan 12 Eylül'de bir süre İzmir
Uzunada'da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980'de
21 MSP yöneticisiyle birlikte MSP'yi illegal bir
cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı davranmak suçlamasıyla tutuklandı. 24 Temmuz
1981'de serbest bırakıldı ve beraat etti.

1982 Anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı aldı. 1987'de halk
oylamasıyla tekrar siyasete döndü. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah
Partisi'ne daha sonra genel başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya'dan
milletvekili oldu. Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekili ile
birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak
göreve başladı. Ancak Erbakan'ın başbakanlığı kısa sürdü. Post-modern
darbe sonucu istifa etmek zorunda kaldı. 28 Şubat sürecinin hemen
ardından Refah Partisi de kapatıldı. Böylece Erbakan'ın siyasi tarihi
boyunca liderliğini yürüttüğü üçüncü parti de kapatılmış oldu. Refah
Partisi'nin kapatılmasının ardından, kendisi beş yıl süreyle siyasi yasaklı
oldu. Buna rağmen Fazilet Partisi'ni kurturtarak kendisine siyaseten
yakın olan Recai Kutan'ı partinin genel başkan koltuğuna oturmasını
sağladı. Ancak bu partinin kapatılmasına da engel olamadı.
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Kurucusu olduğu Milli Görüş Hareketi'nin 2001 yılında bölünmesinden sonra Erbakan, yine Recai Kutan başkanlığındaki Saadet
Partisini kurdurttu. Daha sonra partinin genel başkanlığınıbizzat
yürütmeye başladı. Siyasi yasağı nedeniyle tekrar parti genel başkanlık görevini bıraktı. Cezası kalkınca sağlık problemleri nedeniyle göreve dönemedi. Hakkında açılan kayıp trilyon davasından
sonra ev hapsi cezası alan Erbakan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından sağlık sorunları nedeniyle affedildi.
Prof. Dr.Necmettin Erbakan, 17 Ekim 2010'da tekrar kendi kurduğu Saadet Partisi'nin genel başkanlığına geldi. Ancak ocak ayından
bu yana hastanede tedavi olmakta iken 27 Şubat 2011 günü Hakkın rahmetine kavuştu. Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın Türk siyasi
hayatına büyük katkısını Sabah Gazetesi yazarı sayın Mehmet Barlas ‘’Erbakan siyasal İslam gerçeğini Türk siyasetine kabul ettirdi’’
(28 şubat) başlığı altında şu şekilde ortaya koymuştur: Necmettin
Erbakan "Siyasal İslam" gerçeğini Türk çok partili demokrasisine
kabul ettiren çok önemli bir siyasetçidir. Sosyo-politik gerçeklerin
görmezden gelindiği veya bastırıldığı ülkelerdeki patlamaları yine
izlemekteyiz. Erbakan'ın "Milli Görüş"ünün siyasal partiler içinde
seçmenin tercihine sunulabilmesi sayesinde, Türkiye'de bu eğilim
sokak ayaklanmaları yoluyla değil, parlamentoda temsil edilerek
varlığını sürdürdü. Bu gerçeği hafife alan ve yok etmeyi amaçlayan
28 Şubat post-modern darbesinin mimarlarının ve kalfalarının
sonunda içine düştükleri durum, siyasette gerçekçiliğin ne kadar
önemli olduğunun kanıtıdır. Sonuçta Erbakan'ın yetiştirdiği kadrolar iki dönemdir Türkiye'yi yönetiyorlar. 28 Şubat ideolojisine
kaderlerini bağlayan siyasal kadrolar ise seçim barajlarının altında
kalmışlar ve partilerini de yokluğa mahkûm etmişlerdir. Merhum
ERBAKAN’ın siyasi yapılanması sayesinde Türkiye’de bugün Ortadoğu ve İslam ülkelerinde görülen siyasi istikrarsızlık söz konusu
olmamıştır. Merhuma ALLAH’dan rahmet dileriz.
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YORUM

GÜÇLÜ TÜRKİYE
AVRUPA BİRLİĞİNE
GİRMEK İÇİN
ŞARTLARIMIZ VAR!
Türkiye Avrupa Birliğine girmeli mi? Bu soru bizim kendimize güvenimizin bir kanıtı aslında. Güçlü bir Türkiye
sorusu kendine güvenen insanlarımızın sorusu. Bu soru ilk defa bu kadar net ve özel soruldu. Ulusalda çıkan soru
şekilleri AB'ye bizi alırlar mı? Güvenimizi kıran bir soru, o zamanlarda bu soruyu kendimize bu şekilde sorabilseydik diyorum. Kendine güvenen bir Türkiye AB'yi düşünmeyen bir Türkiye anlamına gelmemeli. Her safhada bu
mücadeleyi devam ettirmeli ve sürdürmeliyiz. Zamanı geldiğinde AB "evet! Türkiye üye ülke olabilir" dediği zaman
biz zaten kazanımlarımızı gerçekleştirmiş olacağız ve meclis bu kararı halk oylamasına sunacak, çünkü çıkacak sonucu çok iyi biliyor olacaklar. Türk halkı AB normlarını yakalamış bir ülke olarak "hayır" diyecek. Burada kahince
sözlerden çok ekonomik göstergelerin bunu gösterdiğini söylemek isterim. Önem derecesine bakarak siz hangisi
daha önemli dersiniz? Türkiyemizi ilgilendiren AB mi?, AB'yi ilgilendiren Türkiye mi?
AB giriş yazımızı Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çemrek hazırladı. Bu geniş yelpazede verilen cevapları keyifle okumanız dileğiyle.

Ahmet Çakır

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ: AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

Doç. Dr. Murat ÇEMREK
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İnsana ve insana dair hiçbir konuda "mutlak iyilik" veya "mutlak kötülük" olmadığından hayat ak ve
karadan ziyade grinin muhtelif tonlarını içerir. Nasıl ki, insan "nakıs" bir varlıktır, içinde insan olan her
hikâye de biraz eksiktir biraz noksandır. Kaldı ki, kısa vadede olumlu sıfatlarla bezediğimiz her şey orta
veya uzun vadede tam tersine dönebilir, ya da olumsuzluk atfettiğimiz her şey zaman geçtikçe pozitif
hale gelebilir. Böylece hayatın temelindeki değişim diyalektiğin de altyapısını oluşturur. İşte bu yüzden
Türkiye-AB ilişkileri yarım asırlık geçmişine ve iktidara gelen partilerden bağımsız bir "devlet politikası"
haline gelmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ortalama vatandaşının kafası bu konuda berrak
değildir. Türkiye’nin 1959’daki AET’ye tam üyelik başvurusu ile başlayan süreç, 1996’da Gümrük Birliği
üyeliği ile ivmelense ve 2005’de AB ile tam üyelik müzakereleri ile taçlansa da Turgut Özal’ın ifadesiyle
ülkenin önündeki "uzun ince yol" ilerlendikçe beliren zorlu yokuşları barındırmaktadır.
1993 Kopenhag Zirvesi’nde belirlenen ve "Kopenhag Kriterleri" olarak ünlenen siyasî, iktisadî ve hukukî
parametreler, AB’ye üye olmak isteyen bir ülkenin uyması gereken temel kurallar manzumesidir. Siyasî
kriterler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ile insan hakları ve azınlıklara saygı AB’ye üyelik görüşmelerinin başlaması için ön koşuldur. Ancak, bu ilkelerin varlığı tek basına yeterli olmayıp kesintisiz uygulaması da gerekmektedir. AB 1993’te genişleme sürecini başlattığında Türkiye özellikle insan hakları
ihlalleri nedeniyle 1999’a kadar "aday ülke" olarak dahi ilan edilmemiştir. AB’nin Türkiye üzerindeki
insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik ısrarlı ve yapıcı tutumu, Türkiye’nin kendi dinamikleri ile gerçekleştirmede çok da mesafe alamadığı "demokratik konsolidasyon" konusunda bir temel
sağladığı gibi "işkenceye sıfır tolerans" anlayışının bir hükümet politikası olmaktan çok toplumsal taban
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bulmasına katkı sağlamıştır. Türkiye’ye
somut bir hedef sağlaması bakımından
aday üye statüsü eşliğinde Türkiye, AB
standartlarına uyum sağlamak amacıyla
anayasal değişikliklere gitmiş, insan hakları,
temel hak ve özgürlükler, düşünce ve ifade
özgürlüğü ile azınlıklar konularında idarî
ve hukukî reformları pratiğe de taşımıştır.
Bu bakımdan Türkiye’nin AB ile ilişkileri
-velev ki tam üyelik ile sonuçlanmasa bileKopenhag Kriterleri’nin "Ankara Kriterleri"
olarak dillendirilip bir mihenk taşı olarak
demokratik standartların yükseltilmesi
bakımından önemli bir ilerleme sağlamıştır.
Madalyonun öbür yüzüne gelince, AB’ne
tam üyelik sürecinde Türkiye angajmanları
bakımından yerine getirmesi beklenilen “ev
ödevleri”ni yerine getirdikçe tam üyelikten

ziyade Alman Şansölye Angela Merkel’in
dillendirdiği "imtiyazlı ortaklık" veya Fransa
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ifade
ettiği Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği öncesi
ulusal referandum fikri Türkiye’de AB’ye
olan güveni sarsmaktadır. AB’nin güçlü
bir küresel aktör olarak dünya sahnesinde yer almasında dinamizmi ile oldukça
katkı sağlayacak Türkiye’nin bu tür nahoş
ifadelerle uzak tutulması, Avrupa’da da
geniş tartışmalara sebebiyet vermektedir.
AB’nin ilkesel duruşunu kurumsal düzeyde yansıtamaması mevcut üyeler ve diğer
adaylar arasında da tedirginliğe yol açmaktadır. AB’nin Türkiye’deki özelikle demokratik standartların yükseltilmesine dair
doğrudan ve dolaylı etkisi bu söylemlerle
aşınırken Türkiye’deki anti-demokratik

akımlar güçlenmektedir. Sonuç olarak,
Türkiye’nin 1999’dan bu yana gerçekleştirdiği reformlar eşliğindeki dönüşümü düşünüldüğünde, AB’ye üyelik perspektifinin
topluma kazandırdıkları daha iyi anlaşılabilir. Türkiye’nin son on yılda yakaladığı
ekonomik ve siyasal istikrar göz önüne
alınırsa, Türkiye’nin AB’ye üyeliğini hem
AB’ye hem de Türkiye’ye artı değer katacağı aşikârdır. Bu bakımdan Türkiye’nin AB
üyeliği, her iki taraf açısından da avantajlar
ve dezavantajlar içerse de terazi avantajlardan yana ağır basmaktadır kısa ve orta
vadede. AB’nin Yunanistan ve İrlanda’daki
ekonomik krizler eşliğinde sorgulandığı bir
dönemde uzun vadeli bir projeksiyon için
ise Keynes’in sözleri geçerliliğini korumaktadır: "Uzun vadede hepimiz öleceğiz."

Dışişleri Bakanı
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
AB üyeliği, bir devlet politikası olarak stratejik hedefimizi teşkil etmektedir. Halkımızın her kesimini doğrudan ilgilendiren bir
proje olan AB üyeliği, Türkiye’nin modernleşme sürecinin ve bu çerçevedeki siyasal,
sosyal ve ekonomik dönüşümünün önemli
bir veçhesini oluşturmaktadır.
Türkiye ile AB arasında uzun bir geçmişe
dayanan kapsamlı, çok boyutlu ve dinamik ilişkiler mevcuttur. Bu ilişkiler, üyelik
hedefiyle sürdürmekte olduğumuz müzakerelerin yanısıra siyasi, ekonomik, sosyal
ve kültürel alanlarda işbirliğini içeren geniş
bir çerçevede gelişmekte ve güçlenmektedir. AB ile ilişkilerimizin temelini oluşturan
Ankara Antlaşması’nın imzalandığı 1963
yılından bugüne kadar ülkemizin üyelik
istikametinde sergilediği sabır ve kararlılıktan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Katılım müzakerelerinin hızı bazı üye ülkelerden
kaynaklanan siyasi nedenlerle beklentilerimizi karşılamaktan uzak olmakla birlikte, AB’ye katılım sürecimiz geri dönülemez bir seyir
izlemektedir. AB ile tam entegrasyon stratejik önceliğimizdir ve öyle kalacaktır.
Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ile temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere Hükümetimizin son yıllarda hayata geçirdiği siyasi ve ekonomik reformlar, AB üyeliği yolunda irademizin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. 12 Eylül 2010 tarihinde
referandumla kabul edilen anayasa değişikliği paketi de reform sürecindeki kararlılığımızı ve halkımızın desteğini yansıtan bir diğer
örnektir. Reformlar her şeyden önce vatandaşlarımızın yaşam standartlarının her alanda en üst seviyelere yükseltilmesi açısından
önem taşımaktadır. Halkımızın inancı ve desteği bu süreçteki en önemli güç kaynağımızdır. Üyelik sürecini benimseyen halkımız,
ülkemizde gerçekleştirilmekte olan reformları desteklemekte ve müzakere sürecinin getireceği kazanımları takdir etmektedir. 9 Nisan
2010 tarihinde Konya‘da evsahipliğimde yapılan Reform İzleme Grubu toplantısı, Konya‘da AB sürecimize yönelik ilgi ve desteği bir
kez daha açıkça göstermiştir.
AB’nin genişlemesi esasen Avrupa’nın tarihi bütünleşme sürecinin doğal bir tamamlayıcısı olduğu gibi, küresel gelişmelerin de kaçınılmaz bir sonucudur. Stratejik tercihimiz ve hedefimiz doğrultusunda AB’ye üye olmamız, Birliğe de güç kazandıracak ve siyasi, ekonomik
ve kültürel açılardan önemli katkılarda bulunacaktır.
Hükümetimiz, AB üyeliği istikametinde hem müzakere sürecinin ilerletilmesi hem de reformların sürdürülmesi amacıyla kararlılıkla yol
almaya devam edecektir.
Reform izleme grubu gibi önemli diplomatik toplantıların önümüzdeki dönemde de Konya’ya düzenlenmesini de arzuluyoruz. AB içinde çok kültürlülüğün merkezi olacak Konya’mızın AB sürecimizde öncü ve lokomotif rol alacağına inanıyoruz.
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Avrupa Birliğinden Sorumlu Devlet Bakanı
Egemen Bağış
“Türkiye AB’ye girmeli mi?” sorusunun cevabı 52 yıl
önce, 1959 yılında bizzat Türk milleti tarafından
verilmiş ve bunun neticesinde rahmetli Adnan
Menderes ilk başvuruyu yapmıştı. O günden bu
yana da AB üyeliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti
için stratejik ve vazgeçilmez bir devlet politikası
olmuştur. Bugün de bu hedef doğrultusunda üzerimize düşenleri kararlılıkla yerine getiriyor, her türlü
engellemeye rağmen yarın AB üyesi olacakmış gibi
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu engellemelerin ve
AB içerisinde Türkiye aleyhinde oluşturulmaya çalışılan suni gündemlerin milletimiz üzerinde büyük
bir hayal kırıklığına ve motivasyon kaybına neden
olduğunun farkındayız. Ancak şunu da unutmamak
gerekir ki bu tür çabalar Türkiye’ye karşı her zaman
olmuştur, olmaya da devam edecektir.
Nitekim siyaset ve devlet adamlığı süresince
Türkiye’nin AB üyeliği yolunda büyük bir mücadele
veren merhum Turgut Özal da AB üyelik sürecini
"uzun ince bir yol" olarak tanımlarken bugünleri de
görmüşcesine Türkiye’yi bu yoldan döndürmek
için bazı çevrelerin türlü oyunlara girişeceğini,
ancak bunlara fırsat vermememiz gerektiğini söylemişti. Sayın Özal’ın bu ibret verici telkiniyle birlikte, Sayın Başbakanımızın Başmüzakereci olarak
atandığımda bana verdiği “Diklenme ama dik dur!”
talimatı görevim sırasında benim en önemli ilke ve
rehberim olmuştur. Biz her zaman Türkiye’ye yapılan haksızlıklara tepkimizi gösteriyor, bunlara asla
boyun eğmiyoruz, eğmemeye de devam edeceğiz.
Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu çevrelere
verilebilecek en iyi cevap Türkiye’nin değişim ve
dönüşüm iradesini kaybetmeden muasır medeniyetler seviyesine doğru hızla yol almasıdır.
Aziz milletimiz ve bütün Konyalı vatandaşlarımızın da bunun bilincinde olduğunu, Mevlana’nın emanetine ancak Türkiye’yi milletimizin hak ettiği çağdaş standartlara kavuşturarak sahip çıkacağımız konusunda bizlerle hemfikir olduklarını memnuniyetle müşahede
ediyorum. AB sürecini açılan ve kapanan fasıl sayısı üzerinden değerlendirmek, bu süreçte kaydedilen mesafeyi sadece buna indirgemek
eksik bir yaklaşım olacaktır. Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri, hepimizin günlük hayatını doğrudan etkileyen, sosyal yaşantımızın
her alanında karşımıza çıkan ve her bir vatandaşımızın bu bağlamda bir aktör olarak desteğini vermesi gereken bir süreçtir.
Bu sürecin sonunda istisnasız her ülke demokratik standartlarını yükseltmiş, daha yüksek standartlarda bir refah ve kalkınma düzeyi
yakalamış, dilini, kültürünü, bayrağını daha geniş bir coğrafyada etkin kılmıştır.
Bu çerçevede, katılım müzakerelerini yürüten Türkiye’nin, müzakerelere başlamadan önceki Türkiye’den çok daha demokratik, zengin ve
saygın bir ülke konumuna yükselmesi tesadüf olarak nitelendirilemez.
Bugün Avrupa Birliği süreciyle birlikte ülkemizde nelerin değiştiğini görmek için çok fazla uzaklara gitmeden, evlerimizde, işyerlerimizde, bütün sosyal yaşam alanlarında, cadde ve sokaklarımızda yaşanan değişimi gözlemlemek yeterlidir.
Mahallemizde fırından aldığımız ekmeğin gramından bakkalın terazisine, çocuğumuza verdiğimiz mamanın içeriğinden dolabımızdaki
domateste kullanılan ilaca, apartman yöneticimizin seçiminden tüketici haklarının korunmasına, köyümüzde sağılan ineğin sütünden
çiftçilerimizin daha modern koşullarla tarlalarını sürmesine kadar Avrupa Birliği standartları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası
haline gelmiştir. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında Türkiye bütçesinden beş kuruş çıkmadan AB fonlarıyla gerçekleştirilen milyarlarca
Avro’luk projeler birçok vatandaşımıza, birçok aileye umut ışı olmakta, bu projelerin gerçekleştirildiği bölgelerin kaderini değiştirmektedir. AB fonlarından en çok payı olan şehirlerimizin başında gelen Konya esasen bu yönüyle şimdiden bir Avrupa şehri, AB şehri haline
gelmiştir. Elbette hedefimiz AB’ye tam üyeliktir ve bunun dışında bir seçeneği kabul etmemiz de asla mümkün değildir. Bununla birlikte,
üyelik hedefine odaklanıp Türkiye karşıtı çevrelerin istediği gibi bu süreçten Türkiye’nin vazgeçmesini istemek de yine Türkiye’ye yapılmış bir haksızlık olacaktır. O yüzden ben milletimizin “Türkiye AB’ye girmeli mi?” sorusu yerine “Türkiye AB standartlarını yakalamalı
mı?” sorusuna verdiği cevabı daha çok önemsiyorum.
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Konya AK Parti Milletvekili
Prof. Dr. Sami Güçlü
Avrupa Birliği, 25 Mart 1957 tarihinde
imzalanan Roma Antlaşması’yla Avrupa
Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu.
Türkiye’nin 1959 yılından beri hedefi, bu
topluluğun bir parçası olmaktı. 12 Eylül
1963 tarihinde imzalanan Ankara antlaşması, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında BİR ORTAKLIK ÇATISI
OLUŞTURDU. Başlangıçta Türk halkına
AB fikri sorulmadı, tercihi alınmadı. Bu karar
hükümetlerin kararı idi; aydınların, sivilasker bürokratların, üniversite çevrelerinin
ve basın-yayın dünyasının tercihiydi. AB’ye
dahil olmak arzusu Türkiye’nin çağdaş uygarlık hedefi ile örtüşüyordu. AB, dünyanın
en gelişmiş ülkelerinden oluşuyordu. Refah
seviyeleri çok yüksekti. Demokrasi ve insan
hakları konusunda çok ileride idiler. Türk
halkıda benzer nedenlerle, AB üyesi olmanın
kolaylıklar sağlayacağını ve hızlı gelişmeler
olacağı düşüncesiylebu hedefi benimsedi.
Ancak AB başından beri Türkiye’nin üyeliği
konusunda tereddütlü bir tutum sergiledi.
Bazı ülkeler destek verirken bazıları karşı çıktı. Bu ikircilik tutum 2011 yılında bile devam ediyor. Ancak yaklaşık elli yıldır devam eden
Türkiye’nin Avrupa’ya üyelik macerası özellikle 2002’den sonra çok hızlı bir gelişme sürecine girdi. Türkiye çok sayıda reform paketini TBMM’den geçirdi. Anayasal, yasal ve idari düzenlemeler yaptı ve 2005 yılında resmen üyelik süreci görüşmeleri başladı. Fakat
Yunanistan’ın yanında sorunlu bir şekilde Güney Kıbrıs’ın da üye olması çok sayıda fasıldan oluşan görüşme sürecini tıkadı. Bugün hala
Türkiye ‘nin imtiyazlı olarak birliğe kabul edilmesini teklif eden üyeler vardır. Fakat şartlar çok değişti. Bölgesinde çok belirleyici bir güç
haline gelen Türkiye; gelişen ekonomisi, teknolojik kapasitesi, yetişmiş genç insan gücü ve demokratikleşmede sağlamış olduğu gelişmeyle hızlı bir şekilde küresel aktör haline geldi. Dünyanın temel sorunlarına taraf olmaya hazırlanan ve bölgesel sorunlarda yapıcı rolü
ile ağırlığı her geçen gün artmakta olan Türkiye, AB’nin çelişkili tutumundan giderek rahatsız olmaktadır ve kendisine verilen sözlerin
arkasında durulmasını talep etmektedir. Bir başka ifade ile Türkiye ‘nin AB’den beklentisi giderek azalmaktadır.

Konya CHP Milletvekili Atilla Kart
Olaya esas itibariyle bu yaklaşım içinde bakılması gerektiği kanısındayız.
AB’den maksat; hukuk, sağlık, adalet, eğitim, refah, güvenlik gibi konular
başta olmak üzere evrensel norm ve standartları yaratacak kurumsal mekanizmaları kurabilmektir.
Bu kurum ve kuralların oluşumuna katkı sağlayan her türlü politikanın desteklenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu amaca ulaşabilmek için siyaseten
samimi ve dürüst olmak gereği vardır. Demokrasinin kurumsallaşması ve bu
anlamda amaçlanması konularında samimi ve dürüst olmak gerekmektedir.
Bu yapılırken de en başta kamu yönetiminde kıdem ve liyakatın esas alınması, subjektif ve partizan yapılanmalardan kaçınılması zorunluluğu vardır.
Bu çerçevede de Yargı-Yürütme ve Yasama organlarının birbirine tahakküm
etmeden, kendi görev alanları içinde çalışmalarını sağlayacak bir anayasal
yapının oluşturulması çağımız devletlerinin ortak hedefleri arasındadır.
Bu temel ilkeler göz önüne alındığında, AKP’nin, AB hedefinin samimi olmadığı, siyasi iktidarın bu konuda dürüst olmadığı aradan geçen 5-6 yılın sonunda
somut olarak ortaya çıkmıştır. AKP; kendisine yönelik kuşku ve eleştirileri
bertaraf etmek amacıyla görünürde Avrupa birliği hedefine odaklanmış bir
görüntü vermiştir. Oysa AKP’nin böyle bir misyon ve amacının olmadığıolamayacağı; AKP’nin düşünce yapısı ve hedefleri bakımından totaliter bir
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yapıyı hedeflediği; insanları inanç ve etnik yapılarına göre ayıran bir anlayışa sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Kendilerini liberal – demokrat
olarak nitelendirenlerin ise, kendilerince AKP’nin meşruiyetine katkı sağlamaya çalıştıkları yine olayların gelişiminden ortaya çıkmıştır.
Bu sürecin maalesef Türkiye’ye bedeli ağır olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1923’lerde ortaya konan hedef doğrultusunda;
Cumhuriyet’i, Demokrasiyle taçlandırarak, çağdaş medeniyeti yakalamanın temel hedef olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca dönem dönem bazı kötü yönetim süreçleri yaşanmış ise de, CHP olarak; hukuk, demokrasi, temel hak ve özgürlükler konusundaki
temel hedefimizden hiçbir şekilde vazgeçmeden; tüm Türkiye’yi kucaklayan bir yönetim anlayışını hayata geçirmekte ve bu anlamda
Türkiye Cumhuriyetini adeta yeniden inşa etmekte kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek
Tarihinde birçok medeniyeti barındıran Konya, sosyal
genetik yoluyla devamı olduğu tüm medeniyetlerin
mirasına sahip çıkan, Hazreti Mevlana’nın sevgi ve hoşgörü anlayışıyla yaşayan insanların şehridir. Çatalhöyük
kazılarının da ortaya çıkardığı gibi, kentsel yaşam örneklerinin ilk uygulamalarının ortaya konulduğu bir bölge
olan Konya’nın, geçmişteki misyonuna uygun bir şekilde,
dünya şehirciliğindeki gelişmeleri arkadan takip etmek
değil, onlara yön vermek zorunluluğu vardır. Bu anlamda,
Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde en önemli şehirlerden biri olan Konya’nın yerel yöneticiler ve sivil toplum
kuruluşlarının katkıları ile gerçekleştirdiği gelişmeler
AB sürecine katkı yapmaktadır. Ülkelerin değil, şehirler
arası rekabetin ön plana çıktığı günümüzde Konya, kendi
değerlerine bağlılık ve modernlik ile geleneğin sentezini
oluşturarak farklı bir bakış açısını ortaya koymaktadır.
Globalleşen dünyada sadece AB ile ilişkiler değil, dünyanın her bölgesi ile ilişki içinde olmak gerekiyor. AB’den
bizlerin alacağı değerler ve imkanlar olduğu kadar, bizim de dünyaya vereceğimiz değerler olduğuna inanıyoruz. Farklılıkları değil,
benzerlikleri konuştuğumuzda kardeşlik, barış ve sevgi daha da artacaktır.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
2004 yılında Ak Parti Hükümeti tarafından başlatılan AB Giriş Müzakerelerinin Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum.
Müzakerelerin başlangıcından itibaren çıkarılan uyum yasaları ve bu yasaların
toplumumuzdaki yansıması da olumlu olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti AB üyeliği müzakerelerinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir.AB üyeliğinin olması veya olmaması ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmada bir aksamaya neden olmayacaktır. Türkiye AB’ye
girmeledir. Türkiye’nin AB’ye girişi sanıldığının aksine sadece Türkiye’ye bişeyler kazandırmayacak, aslında AB’ye büyük bir değer katacaktır. Türkiye’nin
AB üyesi olması halinde 1,5 milyar Müslüman ile AB arasında önemli bir köprü kurulmuş olacaktır. Türkiye’nin AB’ye girmesi ile batıyı tercih ettiği fikri
ortaya çıkmamalıdır. Bugün ülkemiz en az Batı ile olduğu kadar Ortadoğu’yla,
Balkanlarla, Arap Dünyasıyla, Orta Asya’yla ve hatta Afrika ülkeleri ile yoğun
ilişkiler içerisindedir. Son zamanda yaşanılan olaylar da göstermektedir ki
Türkiye bölgenin önemli bir gücü olmuştur. “Türkiye AB’ye girmelidir”
demek başlı başına açıklayıcı bir cevap olmaz. Bir dönem Türkiye’nin AB’ye
girmekten başka çaresinin olmadığını düşünen toplumumuz şimdilerde
“Türkiye AB’ye girmese de kaybedeceği çok şey yoktur” demektedir. Bunun
nedeni Türkiye’nin her geçen gün kendini geliştirmesi ve gelişmiş devletlerin
içinde yer almasıdır. Bu noktada Türk Dış Politikasını başarıyla yürüten ve
toplumsal kalkınmayı hedef koyarak bu hedefe yürüyen Ak Parti Hükümetini
hep birlikte alkışlamamız gerekiyor.
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Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı
Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci Türkiye’nin sadece dış politika
ajandasında değil iç politikada da önemli gündem maddelerinin başında gelmektedir. Son 8 yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz
ve hükümetimiz fevkalbeşer bir performans sergilemiş, AB ile ilgili
reformları süratle gerçekleştirmiştir. Fakat son gelişmeler ve özellikle
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicalos
Sarkozy’in açıklamaları Avrupa’nın, Türkiye’nin üyeliği konusunda
kafasının karışık olduğunu göstermekte. Şu bir gerçek ki Türkiye’nin
ne kadar AB’ye ihtiyacı varsa, AB’nin de Türkiye’ye o denli ihtiyacı var.
Yalnız AB’nin bu konuda Türkiye’yi oyalama siyasetine geçmesi, masaya
tam üyelik yerine imtiyazlı üyeliği getirme gayretleri, birçok fasılın henüz
açılmamış olması AB’ye karşı bakış açımızı, beklentilerimizi etkilemekte
ve açıkça söylemek gerekirse şüphelerimizi artırmaktadır. Sayın Başbakanımızın ve Dışişleri Bakanımızın; “Kopenhag Kriterlerini Ankara
kriterlerine dönüştürürüz.” açıklamaları da Türkiye’nin bu konuyla ilgili
tavrının ne kadar net ve açık olduğunu da göstermektedir. Çünkü Türkiye güçlü bir ülkedir, köklü bir medeniyete sahiptir.

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil
“AB’nin Türkiye treni kaçmadan, Türkiye’nin önemini anlaması gerekmektedir”
Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda samimiyetini tüm dünya bilmektedir. Artık, Avrupa Birliği’nin
Türkiye’ye uyguladığı çifte standardı görmesinin vakti
gelmiş ve hatta geçmektedir. Türk girişimcisinin, sanayicisinin ürünleri AB ülkelerine ihraç edilirken, kendileri bir AB
ülkesine gitmek istediklerinde vize engeliyle karşılaşıyorlar.
Türk insanına, girişimcisine uygulanan bu çifte standard
son derece çelişkilidir. AB’nin artık bu yanlışı görmesi,
Türkiye’nin üyeliğinin birliğe güç katacağını kendi insanına
anlatması gerekmektedir.
Aslında, “Türkiye, AB’ye girmeli midir?” sorusu bile
Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği yüksek performansın bir
yansımasıdır. İnsanımızın bakış açısı, artık “AB, Türkiye’yi
birliğe dahil edecek mi?” noktasından “Türkiye AB’ye
girmeli midir?” şekline dönüşmüştür. Bu dönüşüm de ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrarın, komşularla ve dünyayla sıfır sorun politikasının bir eseridir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği
önemlidir. Ancak burada asıl önemli olan AB ülkelerindeki yaşam standardını yakalamak olduğu için, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda
başlatılan reformlarda hız kesilmeden devam edilmesi gerekmektedir.
AB olsun ya da olmasın bizler ülkemizin bugün yakaladığı başarıyı düşündüğümüzde, ileriye doğru umutla bakmamamız için hiç bir sebep
yok. Türkiye, geçmişten aldığı güçlü mirası geleceğe aktarırken, daha emin bir gelecek için var gücüyle çalışıyor. Bizler de iş adamları olarak
Türkiye’nin bu yeni vizyonunda üzerimize düşen görevlerin farkındayız. Türkiye, bugünün dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisi. Dünya ekonomisi daralırken, Avrupa’daki belirsizlikler devam ederken her geçen daha da büyüyen bir ülke. Dünya ile entegre olmuş,
güçlü bir ekonomik alt yapıya ve bankacılık sistemine sahip. Öte yandan; Türkiye’nin en büyük ticari ortakları Avrupa Birliği ülkeleridir.
2010 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 46,9’u AB ülkelerine yapılmıştır.
Dolayısıyla güçlü bir Türkiye’nin AB’ye tam üye olması, AB’nin de gücünü artıracaktır. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış
beyin deyimiyle, Türkiye AB’ye yük olmayacak, yük alacaktır. Nitekim Türkiye, özel sektörün dinamizmi ile yüksek büyüme oranlarını yakalamıştır, işsizlik Avrupa’dan çok daha hızlı bir şekilde düşmektedir. Türkiye, 31 üyeli OECD’nin en hızlı büyüyen ekonomisi olurken, Çin’in
ardından dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olmayı başarmıştır. Ekonomik göstergelere bakıldığında, OECD tarafından hazırlanan
Eylül 2010 tarihli rapora göre; Türkiye, 2011 - 2017 döneminde yıllık yüzde 6.7 beklenen büyüme ile en hızlı büyüyecek OECD ülkesidir.
Türkiye’nin göstermiş olduğu bu başarı asla tesadüf değildir. Bu başarı, bizim insanımızın başarısıdır. Ülkemizin kendi becerileri, yüksek girişimcilik yetenekleri, demokraside ve diğer pek çok alanda yaşanan gelişmeler bizlerin biz işadamlarının da kararlılığını ve mücadele azmini
artırmaktadır. Bu noktada AB’nin Türkiye treni kaçmadan, Türkiye’nin önemini anlaması ve artık kararını vermesi gerekmektedir.
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Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Üzülmez
“Türkiye, tarihte hiç olmadığı kadar AB üyeliğine daha
yakındır. Ülkemizde, iş dünyası dâhil çok büyük bir
kesimce benimsenen AB üyeliği, gerek Türkiye’de ve
gerekse AB çevrelerinde çok ciddi bilgilendirme ve
tanıtım çalışmalarını gerektirmektedir. Türkiye’de de,
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de kamuoyuna doğru
mesajlar vermek zorundayız. Kamuoyunu tahrik edecek
açıklama ve eylemlerden kaçınmak zorundayız. Hepimiz sağduyulu ve sorumlu davranmalıyız. Kamuoyuna
verilecek en yapıcı mesaj, reformların sürdürülmesi olacaktır. 2010 ve 2011 yılında sosyal ve ekonomik alanda
atılan adımları sürdürmeliyiz. Ülkemizde son dönemde
görülen reform gelişmeleri Türkiye’nin AB ülkeleriyle
arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir.” Küresel
kriz Avrupa’da devam ediyor “İhracatının büyük kısmını Avrupa ülkelerine yapan Türkiye’nin AB üyeliğine
ihtiyacı olduğu kadar, Avrupa Birliğinin de ekonomik
anlamda krizden en hızla çıkan ve dünyada en hızlı
büyüyen Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Ortadoğu ve Asya
ülkelerine açılan kapı konumundaki Türkiye Avrupa Birliğine önemli kazanç getirecektir. Komşu ülkelerle sorununu çözen İslam
dünyasının liderliğini üstlenen Türkiye tüm dünya için önemli bir ülkedir. Bu açıdan AB ve Türkiye ilişkileri karşılıklı ortak çıkar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Türkiye’nin hızla gelişen, genç işgücüne sahip bir ülke olması AB için ülkemizi vazgeçilemez konuma
getirecektir. Türkiye için AB üyeliği olmazsa olmaz değildir. Türkiye son yıllarda her alanda gösterdiği gelişim ile parlayan bir yıldız
konumundadır. Türkiye AB üyeliği sürecinde uygulamaya koyduğu uyum yasalarını esasında kendi insanının refahı için de gerçekleştirmiştir. Türkiye bir yandan AB’ye tam üyelik için gereğini yerine getirirken işadamları için son derece önemli olan vizesiz geçiş
uygulamalarıyla dış ticaretini artırmış, doğu ülkeleriyle ticarete önemli bir noktaya gelmiştir. Türkiye AB’ye alınmaz ise bu kesinlikle
siyasi bir karar olacaktır. Geleceğe ümitle bakan ülkemiz, gelişimini ve kalkınmasını sürdürmeye devam edecektir”. Türkiye'nin öncelikleri doğrultusunda AB müktesebatına uyum çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizerek, “Hükümetimizin bu yılın başında
açıkladığı ‘Yeni AB Stratejisi’ni destekliyoruz. Türkiye'nin kendi öncelikleri, takvimi ve zamanlaması doğrultusunda, daha önce ortaya
koyduğu müktesebata uyum programı hedeflerinin canlandırılması ve Ulusal Program önceliklerinin gündemde tutulması gerekmektedir”. Konya olarak Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.

Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci
Ülkemizin 60 yıldır Avrupa Birliği üyelik sürecinin en kısa zamanda ülkemizin lehine olarak sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum.
Avrupa’nın 6. en büyük Ekonomisine sahip olan Türkiye’nin AB
üyeliği, Avrupa ile 1,5 milyar Müslüman arasında köprü olacaktır. Büyüyen ekonomisi, yoğun genç nüfusu iş gücü, jeopolitik
önemi ile değer kazanan ülkemiz AB üyeliğinde yerini almadıkça
Avrupa’nın küresel bir aktör olarak dünyada yerini alması mümkün
değildir. 2005 yılı itibariyle başlayan müzakere sürecinde ülkemiz
çok önemli mesafeler kaydetti, tarihi nitelikte reformlar gerçekleştirdi. Müzakere sürecinde gösterilen hedeflere ülkemiz adım
adım yaklaşmıştır. AB üyeliğimiz gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin
ülkemizin gelişme hızı hedeflerin üzerine çıkacaktır.
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Konya MHP İl Başkanı Ali Yücel
Partimiz, AB ile ilişkileri Türkiye için bir “Kimlik Ve Kader Sorunu”
olarak görmemektedir. Biz MHP olarak insan haklarından, demokrasiden ve gelişen dünya değerlerinden yanayız ve bu konudaki düşüncelerimizi birinci ve ikinci uyum paketlerinde ortaya koymuştuk.
MHP, teslimiyeti öngören şartlarla bir AB üyeliğine hayır demektedir. Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması’nda belirtilenler dışında
yeni bir azınlık tanımına girmesi beklenmemelidir, Alevi ve Kürt
vatandaşlarımız bizim asli unsurlarımızdır. Ekümeniklik konusunda
ve ruhban okulu konusunda da değerlendirmelerimiz Lozan çerçevesinde olmalıdır. Türkiye Birleşmiş Milletlere üye, bağımsız bir
devlettir. Diğer AB ülkeleri gibi eşit şartlarda AB’ye katılmayı arzu
etmektedir fakat üniter yapısını milli onurunu, egemenlik anlayışını
zaafa uğratacak hiçbir birliğe girmeye mecbur ve mahkûm değildir.
Fransa, özellikle Sarkozy döneminde AB katılım sürecine karşı çıkmıştır, Türkiye’yi Akdeniz Birliği adı altında bir birliğe yönlendirmeye
çalışmaktadır. 2 faslın Fransa dönem başkanlığında açılması planlanmaktayken bu gerçekleşmemiştir. Fransa’dan sonra dönem başkanlığı
Çek Cumhuriyeti’ne geçmiştir. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri bakanı AB-Türkiye müzakere faslının Türkiye’nin Kıbrıs
yükümlülükleri ile ilgili olduğunu söylüyor ve demecinde Kıbrıs Cumhuriyeti deyimini kullanarak Türkiye’nin Kıbrıs yükümlülükleri
derken ne demek istediğini açıklamış oluyor. Zaten ilerleme raporunda da Kıbrıs Barış Müzakerelerinin olumlu karşılandığı belirtilmiş.
Bu müzakereler sonucunda istediklerine ulaşmış olacaklar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihe karışması hem AB’nin hem
Rumların ortak isteği. MHP, Türkiye-AB ilişkilerinin niteliği, zemini ve çerçevesinin açıklığa ve yeni bir tanıma kavuşturulması gerekli
görmektedir. Partimiz, AB ile ilişkileri Türkiye için bir “kimlik ve kader sorunu” olarak görmemektedir. Türkiye’nin ne pahasına olursa
olsun Avrupa Birliği’nin yörüngesinde sürüklenmeye mecbur, mahkûm ve muhtaç olmadığını savunmaktadır.
Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin milli birliği ve bütünlüğü; terör ve bölücülük; Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan konularındaki yaklaşımı
Türkiye’nin menfaatlerine zarar vermemesi kaydıyla ortaklık müzakerelerinin sürdürülmesi ve tam üyelik dışındaki yaklaşımların kabul
edilmemesi politikamızın esasını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’ne dâhil ülkelerin millî duyarlılıklarımıza gösterecekleri saygı, bu ülkelerle olan ilişkilerimizin geleceğini belirleyecek temel kriterleri oluşturacaktır.
AKP, iktidara geldiği günden beri Türkiye’yi felakete sürükleyecek tehlikeli bir yolda ilerlemekte ısrar etmektedir. AB-Türkiye ilişkileri
yanlış bir zeminde yürümektedir. AB 2004 yılı Türkiye İlerleme Raporu bir kurucu belge olarak algılanırsa bu devletimizin sonu demektir. Türk milleti bu yanlış gidişi durdurmalıdır. AB ile ilişkilerimizin sağlıklı bir zeminde sürdürülebilmesi için karşılıklı samimiyet ve iyi
niyetin yanı sıra ilişkilerin niteliği, zemini ve çerçevesinin yeni bir tanıma kavuşturulması şart iken, AKP’nin yegâne düşüncesi AB ile
ilişkilerde görüntüyü kurtarmak, Türkiye’nin AB yolunda ilerlediği yalanına dayalı hayalleri sürdürerek siyasi kazanç sağlamaya çalışmak
olmuştur. AKP döneminde AB ile ilişkilerimiz tek yanlı mahkûmiyet anlayışı içinde yürütülmüş, AB’den müzakere tarihi almak, müzakereleri başlatmak gibi sözde adımlar uğruna Türkiye, milli menfaatlerini göz ardı eden üniter ve ulus devlet yapısını zedeleyecek taleplerle
karşı karşıya bırakılmıştır. Bir “Evet” deyin dünyaya açılın, izolasyonlar kalksın” sloganı ile yürütülen kampanya sonucunda görülmüştür
ki AB tarafından verilen sözler yine tutulmamıştır. Sözler tutulmadığı gibi, Kıbrıs’ın, Türkiye’nin AB yolunda bir ön koşul haline getirildiği AB’nin resmi belgelerine girdirilmiştir. Bu kilometre taşlarını AB ile AKP’nin yetkilileri birlikte döşemişlerdir. Başbakan dışarıda
teslimiyetçi içeride ise efelenerek cambaza bak oyununu oynamaktadır.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı
Aslan Korkmaz
“Hepimizin bildiği gibi, son zamanlarda dış politikada,
komşu ve bölge ülkelerle sıfır sorun politikası çerçevesinde
yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başlamıştır. Yürütülen siyasi ve diplomatik açılımlar, sürekli hale gelen ülke
ziyaretleri, AB ilişkilerinde ortaya konan tavırlar sonucunda,
ekonomik ve ticari ilişkiler büyük bir ivme kazanmış, Avrupa
Birliği ile müzakereler hızlandırılmıştır. Türkiye günden güne
bölgede ve dünyada daha saygın bir konuma kavuşmaktadır.
Yaşanan bu süreci hem halk olarak hem de kamu yararına
çalışan bir sanayici işadamları derneği olarak yakinen takip
ediyoruz. Yeri gelince takdirlerimizi, yeri gelince de yermelerimizi ilgili ve yetkili mercilere hem sözlü hem de yazılı
şekillerde ulaştırıyoruz. Bugüne kadar ülkemizin menfaatlerine uygun bulduğumuz tüm reformları sonuna kadar destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Avrupa Birliği konusunda MÜSİAD olarak en başından beri tavrımız çok açık ve netti. Halen de aynı fikir ve düşünce üzerineyiz. Bizler MÜSİAD camiası olarak AB
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kriterlerine “Evet” diyoruz. Ancak; bu Evet’i kayıtsız şartsız Evet olarak algılamak yanlış olacaktır. Biz, Türkiye’nin AB’ye girmesine, diğer
ülkelerle eşitlik ve adalet noktalarında terazide eşit tutulmasına Evet diyoruz. AB’ye girelim de sonu ne olursa olsun gibi bir yaklaşıma
karşıyız. Kayıtsız şartsız AB’ye girme gibi bir zorunluluğumuz da yok zaten. Türkiye’nin böylesi bir tutuma zaten ihtiyacı yok. Bu nedenle
maneviyatımıza, ülke menfaatlerimize, uyan ve geçmişimizle ters düşmeyecek bir AB üyeliğine “Evet” diyoruz. Avrupa Birliği ile Türkiye
arasındaki ilişkiler bundan 50 yıl önce 1960’ların başında başladı. Koca bir yarım yüzyıl geçmiş durumda. Bugün biz hala AB’ye girer
miyiz? girmez miyiz? sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde hiçbir ülkeye uygulanmayan kriterler Türkiye’ye uygulanmakta, çifte standart bariz bir şekilde görülmektedir. İlkeleri eşitlik ve adalet olan Avrupa Birliği’nin bu tavrına anlam bulunamamaktadır.
AB’nin geleceği tartışmaya açıktır ve tartışılmalıdır da. Eşitlik ve adaletten bahseden bir birliğin öte yandan çifte standart uygulaması
ilkeleri ve tarafsızlığı ile ne derece bağdaşmaktadır? Avrupa Birliği belki bir gücün simgesidir. Ama unutmamalıyız ki Türkiye’de Avrupa
Birliği’nin gücüne güç katacak bir ülkedir. Belki de müzakere sürecinin ağırdan alınmasının ana sebeplerinden biri de budur. Doğanın
kanunu olarak hiç bir güçlü canlı yanında bir başka güçlü istemez. Olaya bu gözle bakmanın da faydalı olacağı kanaatindeyim. Bizler
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendi gücümüzün farkına varmalı, buna göre hareket etmeli ve kendimize güvenmeliyiz.”

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Muhammet Uğur KALELİ
Türkiye'nin AB üyeliği değil artık AB üyeliği takviminin konuşulması gerekir. Avrupa Birliği enerji açısından dışarıya bağımlı durumdadır. Yani AB'nin enerji güvenliği sağlanmış
durumda değildir. Tam üye olmuş bir Türkiye bu sorunlara çözüm olacaktır. Bu ve benzeri
örnekleri çoğaltmamız mümkündür.
Türkiye’nin tam üyeliğine yönelik itirazların kaynağında Türkiye’nin kimliği, milli yapısı
ve dini özellikleri vardı. Daha sonra ise ekonomi öne çıkarıldı. Sıklıkla Türkiye’nin fakir
olduğu iddia edildi. Halbuki Türkiye AB’nin 6. büyük ekonomisi konumunda. Türkiye
iktisadi büyüklük sıralamasında 27 üyeli AB’nin 19 üyesini geride bırakıyor. Dünyanın
17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine “iktisadi” nedenlerle itiraz
eden bazı ülkeler, ilk elliye bile giremiyor. Türkiye'nin AB süreci şu sıralar sıkıntılı bir
dönemden geçmektedir. Bu bizden kaynaklı bir durum değildir. AB ciddi bir liderlik sorunu
yaşamaktadır. Birliğin ana gücünü oluşturan değerleri birer birer kaybetmektedir. İç politikaya yönelik yapılan popülist politikalar ve AB'nin geleceği düşünülmeden yapılan taahhütler
birliği zayıflatmaktadır. Kuşkusuz Avrupa kurumları Avrupa’nın ortak bilincini, hayal gücünün
toplamını ve Avrupa’nın hedeflerini yansıtmak zorunda. Aynı nedenle Avrupa’nın kararları da
Avrupa ülkelerinin kararlarının toplamı olarak görülebilir. Fakat bazı siyasilerin ülkeleri adına,
Türkiye konusunda “saplantılı ve hastalıklı” bir tutum benimsemesi, en çok AB’ye zarar veriyor. Hedefsiz toplum olmaz, ama hedefler de
ulaşılabilir olmalı. Dünyanın on ekonomisinden birisi olma hedefimin tutması için hem devletin yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmesi hem
de özel sektörün kendini yenilemesi gerekir. Büyümek ve küresel sermaye ile rekabet edebilmek için sermaye birikimi ve kurumsallaşmayı
başarmalıyız. Bunları gerçekleştiremezsek küresel oyuncu olamayız. Küresel oyuncu olamazsak da kaybederiz. Son yıllardaki ekonomik
ve siyasi istikrar sayesinde, AB yolunda hükümetimizin kararlılığını vatandaşlarımızda da görmekteyiz. Demokratikleşme, insan hakları ve
hukukun üstünlüğü gibi konularda hükümetimizin attığı adımlara, vatandaşlarımızın büyük oranda destek vermesi bunun en güzel örneğini oluşturmuştur. Bunun en somut örneği ise son yapılan halk oylamasında vatandaşlarımızın büyük oranda reformların devam etmesi
yönünde oy kullanmasıdır. Hükümet üyelerinin, bürokratların, siyasilerin, iş aleminin ve STK’ların katılımı ile geçtiğimiz Eylül ayında
Konya’da yapılan Reform İzleme Grubu toplantısında da gözlemledik ki, AB’ye üyelik kararlılığı toplumun her kesiminde oluşmuştur. Kimse
bizi de AB'ye girin diye zorlamıyor. Bizim çabamız AB’ye üyelik çalışmalarıyla kendi standartlarımızı 'en üst noktaya' çıkartarak, küresel bir
ekonomik güç olmaktır. Bu standart yükseltme sürecinde AB kriterleri bizi teşvik edici rol üstleniyor. Böylece içimize kapanmayıp, dünya ile
rekabete açılıyoruz. Küresel düşünüp, küresel ilişkiler kuruyoruz. Tehlike, AB yolu değil, içe kapanıp, iç kavgalarla enerji kaybetmektir. AB
yolu uzun bir süreç. Sürecin hakkını veren bir Türkiye, AB'ye tam üye olsa da olmasa da muhakkak kazanan olacaktır.

Kagik Başkanı Mimar Hatice Mendi
Avrupa’nın ve dünyanın yıldızı olma yolunda ilerleyen Türkiye; özellikle genç nüfusundan aldığı güçle Ortadoğu ve diğer bölgelerde model olmaktadır.
AB ve Türkiye ile yürütülen müzakerelerin ucu açık olduğu, dönem başkanları tarafından defalarca dile getirilmiştir.
Bu süreçte bizim için önemli olan aslında AB üyeliğinden ziyade bu üyelik için yaptığımız iyileştirmelerdir. Çünkü AB’ye üyelik sadece bir sonuç olacaktır. Bu süreçte
yapılacak düzenleme ve iyileştirmeler vatandaşımızı Avrupa vatandaşlarının refah
seviyesine ulaştıracaktır.
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YORUM
İş Adamı
Şakir Kızılkaya
Türkiye AB ne girmeli mi? Bu soruya cevap vermeden önce nedenleriyle AB ve
normlarının önemine bakmamız gerekiyor. AB yüksek standartlarda bir insan yaşamı
sunuyor. AB bugün dünyamızda uygulama normlarıyla lider konumda olması ve
dünya ülkelerinin bu normları kendi bünyelerinde birliğe giremeyeceklerini bile bile,
milli menfaatleri doğrultusunda istemesi muhakkak. Türkiye çoğrafyası konumuyla
bu birlik içinde yer alabilecek bir ülke, bu ülkemiz için bir avantaj. AB Türkiye’nin
üyeliği konusunda çifte standart uyguladığıda bir gerçek, bu çifte standart bizleri
yıldırmamalı, amacımız için ve hedefimize ulaşmak için AB normlarını yakalamış bir
Türkiye AB girmemiş olsa bile Türkiye’nin başarısı olarak görüyorum. Artık Türkiye
güçlü bir ülke, bu sadece ekonomik anlamda değil dış politikasıyla artık ne kadar
güçlü olduğunu gösterebiliyor. Ortadoğu ülkelerinin Türkiye’nin liderliğini istiyor
olması Türki cumhuriyetlerin işbirliğ anlaşmalarının artması, ihracat rekoru kıran ve
her sene bunu yenileyen bir ülke, sağlık sektöründeki değişim ve sağlık turizminin
gelecek yıllarda çok önemli yerlere gelecek olması ve burada yazmakla sığdıramayacağım başarılı sektörler ve geliştirilmiş stratejiler. Türkiye AB girmeli, AB üye ülkesi
olamayan bir Türkiye, AB çifte standartını gösteriyor olması açısından daha önemli
bir tespit. Büyük Türkiye olarak AB standartlarını yakalamamız ve tüm hedefimizin
bu yönde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum.

İş Adamı
Ömer Faruk Ünaldı
Öncelikle Avrupa Birliğinin, aslında ekonomik kaygılardan ziyade,birtakım uluslararası değerlerden yola çıkılarak kurulmuş bir birlik olduğunu görmek gerekir
diye düşünüyorum.
Bu nedenledir ki;birliğe katılmak isteyen ülkelerin, Avrupa Birliğini oluşturan
temel değerlere uymaları beklenir ki,bunlar genel olarak;barış,özgürlük,eşitlik,ins
an hak ve hürriyetleri ve demokrasi gibi ilkeleri kapsar.
Türkiyenin de Avrupa Birliğine katılımını,bu kriterlerle birlikte daha güçleneceği
inancıyla önemsiyorum.Fakat, illaki “Avrupalı olmak” adına , genel inanç ve değerlerimizden ödün verme uğruna yapılacaklara da karşı olmakla beraber, Avrupa
Birliğinin tek alternatif olarak görülmesinin de yanlış olduğu düşüncesindeyim.

İş Adamı
Mustafa Karamercan
Türkiye AB sürecinde çok yol katetti . Bu süreci son yıllarda çok iyi değerlendirdiğine inanıyorum. AB'nin dayatmacı politikasından tüm Türk milleti gibi bende
rahatsızlık duyuyorum. Son yıllarda yapılan uyum normlarındaki başarılı uygulamalar sosyal ve ekonomik hayatımız olumlu yönde etkilyor. Bu Türkiyenin birliğe
girmesi anlamına gelmemeli diye düşünüyorum. Türkiye gücünü farketti bu güç
başta Avrupa olmak üzere tüm Dünya tarafından biliniyor. AB bizi almamak için
yapmış olduğu dayatmaları, AB'yi Türkiye’nin hakettiğini gördükleri için, korkuyla ve işin ciddiyetini anlamış durumda hareket ediyorlar. Türkiye Avrupa birliğine
girmemeli, bunu söylerken duygusal bir düşünceden çok Türkiye’nin ne vereceği
ve ne alacağı muhasebesinden yola çıkarak, vereceğinin daha fazla olduğunu bilerek söylüyorum. Türkiye artık çoğrafyasında lider bir ülke ve bu lider ülke İslam
ve Türk Cumhuriyetlerini ve sınır komşularımızı içine alacak bir birlik içinde
liderlik görevini en iyi şekilde yapacak diye düşünüyorum.
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Günlük kent yaşantısının, hızlı ve yorucu tarzını, beş yıldızlı otel konforuyla sadeleştiren ve bu dinginliği keyife dönüştüren Studio Palace, size
kendi evinizde tatil yapma fırsatı sunuyor.

K

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

Mimar Olcay Ok’un hazırladığı ve Murat & Umut Ünlü ile üretimini gerçekleştirdiği bu modern yerleşim alanı modern mimarinin ve modern inşaat tekniklerinin bir arada kullanıldığı,
görselliği kadar işlevselliği ve kalitesiyle de sizlere sürekli bir yaşam alanının kapılarını açıyor.
Yoğun ve stresli geçen bir iş gününün sonunda Studio Palace VIP dairenizin kapısından girdiğinizde temizliğinizin yapılmış, bulaşık ve çamaşırlarınızın yıkanmış ve ütülerinizin yapılmış
olduğunu gördükten sonra, günlük yorgunluğunuzu atmak için size daha çok zaman kalacak.
Kişiye özel mekan tasarımı da sunana Studio Palace Gold Residence size bu ayrıcalıklı mimaride
emniyeti, estetiği, konforu ve ekonomiyi VIP kalitesinde yaşatmayı vadediyor. 55.000 TL’den başlayan ekonomik fiyat seçenekleri ile VIP cazibesini ekonomik olarak da sunan Studio Palace’ta her
detay size hizmet edecek ve evinizde rahatlamak ve dinlenmekten başka bir şey yapmayacaksınız.
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K

onya için geç kalınmış ve önemli bir ihtiyacı karşılayan Studio Palace’ın
hedef kitlesi de oldukça geniş; Öğretim görevlileri, doktorlar, hemşireler,
memurlar, pilotlar, hostesler, öğrenciler, bankacılar, sporcular, sanatçılar ve
çalışan çiftler için tasarlanan Studio Palace şehirde studio daire ihtiyacını tam
anlamıyla gideren bir anlayışın ürünü.

fitness center

doktor hizmeti

ambulans hizmeti

güvenlik

housekeeping
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İster yatırım yapın, ister yaşayın, ama Studio Palace’da mutlaka yerinizi alın.
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MUHTEŞEM YÜZYIL DEĞİL
DURAKLAMA DÖNEMİ
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Kanuni’nin özellikle Avrupalı araştırmacılarca XVI. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun
gücünü zirveye ulaştırdığı iddia edilir. Oysa onun döneminde görülen
başarıların temelini Yavuz ve veziriazamı Piri Mehmed Paşa oluşturmuştur. Piri Mehmed Paşa’nın
Kanuni tarafından görevden alınmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu kısır döngüye girmiş ve Duraklama Dönemi başlamıştır.
DURAKLAMANIN NEDENLERİ

Osmanlı Devleti’nde Duraklama Dönemi,
ders kitaplarında Sokullu Mehmed Paşa’nın
ölümü (1579) ile başlatılır. Oysa duraklama
işaretleri, Kanuni’nin tahta geçmesinden kısa
bir süre sonra Veziriazam Piri Mehmed Paşa’yı
görevden almasından sonra (1523) ortaya çıkmıştır. Aslında duraklamanın nedeni tektir. O
da uygulanan yanlış politikalar sonucu eğitim
kalitesinin düşmesidir. Aşağıda eğitime bağlı
olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlığı sırasında ortaya çıkan duraklamanın nedenleri üzerinde durulacaktır:
Osmanlı Devleti’ni süper güç yapan ilmiye
sınıfından Veziriazam Piri Mehmed Paşa’nın
görevden alınıp yerine devlet idaresinden

habersiz, devşirme kökenli Odacıbaşı Makbul İbrahim Paşa’nın getirilmesinden sonra
niteliksiz devlet adamlarının üst düzey yöneticiliklere yükselmeye başlaması ve bunun
devamlılık göstermesi, duraklamayı beraberinde getirmiştir.

KANUNİ VEZİRİAZAMLIĞI DEVŞİRMELERE TESLİM EDİYOR

Hürrem
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Eskiden Veziriazamlığa daha çok müderrisler atanırdı. Fatih, Çandarlı Halil Paşa’nın katlinden sonra (1453) veziriazamlığa sadece ilmiye sınıfından olanların getirilmesi geleneğine
sınır getirdi. İlmiyeden başka Bizans dönemi devlet adamlarından Osmanlı hakimiyetini
kabul ettikten sonra Müslüman olup yeteneğini ispat edenlerle devşirme kökenlilere de
veziriazamlığa yükselme imkânını sağladı. Bu uygulama, üst düzey bürokratlar arasında
rekabet ortamının doğmasına neden olmuş, değişik alanlarda önemli gelişmelere alt yapı
oluşturmuştur. Yavuz Sultan Selim ise padişahlık makamından sonra çok önemli bir görev

TARİH

olan veziriazamlığı Fatih’in kurduğu medreselerde eğitim almış ve çok iyi yetişmiş Türk kökenli
ilim adamlarına verme geleneğine dönmüştür.
Bunlardan Yavuz’un son Kanuni’nin ilk veziriazamı Piri Mehmed Paşa, yaptığı yeni düzenlemelerle Osmanlı Devleti’ni kısa sürede süper
bir güç haline getirmiştir. Piri Mehmed Paşa,
Kanuni’nin tahta geçtiği ilk yıllarda çok önemli
başarıların elde edilmesinde etkin rol oynamış;
buna rağmen görevden alınarak hayatında saraydan dışarı çıkmamış; hiçbir devlet adamlığı
tecrübesi bulunmayan devşirme kökenli Makbul
İbrahim Paşa veziriazamlığa getirilmiştir (1523).
Çok zeki olmalarına rağmen saraydaki hizmetleri
yürütmeye yönelik eğitimden geçirilerek devlet
hayatına hazırlanan, ancak aldıkları eğitim gereği
çağı yakalamaktan uzak olan statükocu devşirmeler, bulundurulmamaları gereken makamlara
getirilince, yönetimde çağdaşlaşmayı göz ardı
etmişler, bunun yerine klasik yöntemlerle devleti
idare etme yönüne gitmişlerdir. Bu da tekrarcılığı
yani duraklamayı beraberinde getirmiştir.

VEZİRİAZAMLIK YOLU KAPANINCA
MEDRESELERİN KALİTESİ DÜŞTÜ

Kanuni'nin cülus merasimi. Soldaki ayakta duran Veziriazam Piri Mehmet Paşa

Veziriazam olacak şekilde medrese eğitimi alanların getirildiği görevlerin devşirmelerin eline geçmesi ve bunun devamlılık göstermesi, suhte adı
verilen medrese öğrencileri üzerinde şok etkisi
yaptı. Kanuni döneminde devlete baş kaldıran ve
ülkenin hemen her tarafında özellikle Anadolu’da
akla gelmedik olumsuz hareketlerde bulunan
medreselilerin isyanı şiddetle bastırıldı. Yapılacak bir şey olmadığını gören ilmiye sınıfı, devlet
kademesindeki bu yeni yapılanma karşısında çaresiz medreselerin müfredatlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldılar. Yani medreselerde, artık
veziriazam yetiştirecek düzeyde verilen akademik
eğitim terk edilerek kadılık, müderrislik, müftülük gibi sıradan görevleri yürütecek insan tipini
yetiştirmeye yönelik programlar uygulanmaya
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başlandı. Medrese eğitimi, değişmeyen birtakım kurallara bağlanınca farklı fikirler üretilemez
oldu. Eğitimdeki statikleşme,
Osmanlı devlet ve toplumunun
hemen her sahasına kısa sürede
yansıdı. Bunun sonucu olarak
Fatih ve Yavuz zamanında çağdaş
anlayış çerçevesinde yapılandırılan devlet kurumları, Kanuni ile
birlikte çağın gereklerine göre değişiklik yapılmadan eski şekliyle
devam ettirilmeye başlandı. Bu da
Osmanlı Devleti’nde duraklamayı
beraberinde getirmiş oldu.

DEVŞİRMELERİN
KADINLAR (CARİYELER)
KOLU DEVLET İDARESİNDE ETKİLİ OLMAYA
BAŞLADILAR

Haremdeki cariyelere yönelik
bir gelişme de Kanuni döneminde oldu. Osmanlı İmparatorluğunda Kanuni’ye kadar
devlet işlerinde saraydaki kadınlar padişahlar üzerinde etkili
değillerdi. Hareme cariye olarak
alınan ve daha sonra Kanuni ile
evlenen Hürrem Sultan eşini
hemen her konuda etkilemiş,
onun tahrikleri sonucu Şehzade
Mustafa boğdurulmuştur. Saraya alınan ve sonra padişahların
eşleri olan kadınlar Hürrem’den
sonra da kendi istekleri doğrultusunda devlet işlerine şekil
vermişlerdir. Böylece Kanuni
ile birlikte devlet idaresinde kadınlar inisiyatifi ele geçirmişler
mevcut kanunlara aykırı olarak
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yapılan düzenlemeler düzenin
bozulmasına sebep olmuştur.
Bu durum duraklamayı beraberinde getirmiştir.

SAFEVİLİĞE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER TASAVVUF ALANINDA STATÜKOYA SEBEP OLDU

Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyılın ikinci yarısında etkisini göstermeye başlayan Safeviliğin,
Anadolu’da kısa sürede geniş
alanlara yayılması, buna karşı II.
Bayezid ve I. Selim’in tekke ve
zaviyeleri Sünni doktrine uygun
olarak Osmanlı devlet siyaseti
doğrultusunda kontrol altına
alması, bu yüzden tasavvuf alanında yeni fikirler ortaya konamaması da duraklamanın temel
nedenlerinden biri olmuştur.
Safevî Tarikatı’nın şeyhi Şah İsmail, daha çok Antalya, Amasya,
Çorum ve Yozgat taraflarında
oturan Türkmen müritleri aracılığı ile, Anadolu topraklarını
1501’de Azerbaycan’da kurduğu
devletin sınırları içine almak istiyordu. Onun bu niyetini tespit
eden II. Bayezid ve arkasından I.
Selim Safeviliğin etkilerini ortadan kaldırmak için askerî, siyasi,
ekonomik ve kültürel önlemler
aldılar. Ancak Safeviliği önlemeye yönelik alınan tedbirler
planlandığı gibi sonuçlandırılamayınca Osmanlı ülkesinde
tasavvufi akımlar üzerinde devletin baskısı giderek artırıldı.
Daha önce farklı fikirlerin özgür

KONYA VİZYON • MART 2011

bir ortamda ortaya konup yayıldığı yerler durumundaki tekke
ve zaviyelerde mutasavvıflar,
Safeviler’e yardımcı olacakları
endişesi ile devlet tarafından
sıkı denetim altına alındılar.
Böyle olunca tarikatlarda yeni
dinî ve felsefi fikirler üretilemez
oldu. Farklı söylemler geliştirilmeyince Osmanlı Devleti’nde
din ve felsefe alanında fikir ve
düşüncede tekrarcılık başladı.
Bu da devlet ve toplum hayatında duraklamaya neden oldu.

Şu halde Osmanlı Devleti’nin
duraklamasının temel nedeni,
eğitimde meydana gelen menfi
gelişmelerdir. Bunun sonucu
olarak çağın gereklerine göre bilimsel alanda yeni fikirler üretilmemiş, hemen her sahada yerinde sayma başlamıştır. Yukarıda
kısaca değinilen olumsuzlukların etkileri, Kanuni zamanında
hemen her alanda kendini açık
bir biçimde gösterdiğinden
Duraklama Dönemi’nin onunla
başladığı söylenebilir.

İNŞAAT DEKORASYON
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Nihal Menzil

İhtişam esasına dayalı Osmanlı’dan öte sadeliğiyle
tanınan Selçuklu’ya başkentlik olan Konya evvelden beri
Türk Kültür hayatını dünya genelinde konyalılaryaşatmaya vesile olmuştur. Türklük kültürünün en has özelliğini
üzerinde taşıyan Konyalılar; tarih boyunca kültürlerinin
fethedilen yerlerdeki insa nlara intibası için dünyanın her
yerine dağıtılmışlardır.
Fatih Sultan Mehmet Han’da Rumeli’yi fethinin ardından,
Sosyal ve Kültürel olarak Türklüğğün tüm özelliklerini
taşıyan Konyalıları Rumeliye yerleştirerek ordaki Rumeli
halkının Türk kültürünü öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’de Konya’dan göç ettirelerek Rumeli’ye yerleştirilen bir ailenin evladı olarak,
Türklüğün ilelebet devamı için canını ortaya koymuş ve
özünde bir Konyalılık olduğunu kabul ederek, Türkiye
Cumhuriyetini yine birçoğu Konyalı olan silah arkadaşlarıyla beraber kurmuşlardır. “Konya benim dedelerimin öz
vatanıdır. Onlar, Rumeli'ye Konya'dan göçmüşlerdir” diyen
Atatürk, Konya’ya olan sevgisini ve bağlılığını da defalarca kere dile getirmişlerdir.
Bugünkü duruma bakıldığında Konyalılar; Türkiye’nin
siyasi, ekonomik ve kültürel yaşantısında halen büyük
görevler üstlenmektedirler. 2002 yılında internet üzerinden yayın hayatına başlayan www.gururverenkonyalilar.
com sayesinde başarıları herkesce kabul edilmiş Konyalıları birararaya toplamak hedefindeyiz. Bu doğrultuda
mevcut listeyi daha da güçlendirmek adına yeni bir proje
hazırlanmıştır. Konya Vizyon Dergisi olarak Gurur Veren
Konyalılar listesini; siyasetçi, bürokrat, akademisyen,
sanatçı ve sporculardan oluşan katogorilerdeki kişi sayılarını artırmak için geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır.
2010 yılı sonuna kadar oluşan yaklaşık 600 kişilik Guru
Veren Konyalılar listesini tüm katogorilerde 2500 kişiye
çıkarmayı hedeflemekteyiz.
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Mehmet Ali Atiker

Recep Konuk

Ayrıca Konya Vizyon Dergisi olarak Gurur
Veren Konyalılar Başarı Öyküleri kaitabı hazırlanacağız. Ansiklopedik bir kaynak eser
olmasını amaçladığımız bu kitap sayesinde
Konyalıların başarısının gelecek için de örnek teşkil etmesini sağlamayı amaçlamaktayız. Her cilt için 100 tane başarılı Konyalı
işadamının Başarı Öyküsü’nün detaylı olarak ele alınacağı kitap çalışmasının hazırlıkları 2011 yılının ilk ayında başlamıştır.

Seyit Mehmet Buğa

Halen yayınına devam eden www.gururverenkonyalilar.com web sitesinin yeniden dizayn edilerek daha aktif hale getirilmesi için
de uzman bir ekiple çalışmaya başladık.
Web sitesindeki kişi sayısının artırılması ve
daha çok ziyaretçinin daha sık ziyaretinin
sağlanması için çok daha kapsamlı bir web
istemiz çok yakında yayına başlayacaktır.
Sosyal paylaşım ağı facebook da da çok sayıda arkadaş sayısına ulaşan Gurur Veren

Tahir Büyükhelvacıgil

Konyalılar ekibi, arkadaşlarından gelen tavsiyeleri de hemen araştırarak ilgili biyograileri oluşturmaya çalışmaktadırlar. Aylık olarak yayın yapan dergimizde de her sayıda 3
adet Gurur Veren Konyalı’nın biyografisine
yer verilerek, daha geniş göresellik sağlanacaktır. Gurur Veren Konyalılar projesi konusunda uzman bir ekip göreve başlatılara,
projenin geliştirilmesi için tanıtım faaliyetleri devam etmektedir.

Sadi Somuncuoğlu

Faruk Bal

Prof. Dr. Sami Güçlü

Levent Ülgen

Ali Müfit Gürtuna

Mustafa Uğurlu

Nadide Sultan

w w w. g u r u r v e r e n k o n y a l i l a r.c o m

Yalvaç Ural

Atilla Kart

Oluşturulan bu ekip sayesinde özellikle işadamlarının başarı öyküleriyle ilgili çok kapsamlı bir çalışma Konya Vizyon Dergisi tarafından yapılacaktır.
Konyalı sanayici ve işadamlarımızın daha
tanınır bir hale gelmesi ve tüm işadamlarına
örnek olmamız için Başarı Öykünüzü hem
Konya vizyon Dergisinde hem de www.gururverenkonyalilar.com web sitesinde yer
alacaktır. Her yıl Gurur Veren Konyalilar ansiklopedisinde birbiirinden değerşi 100 gurur
veren işadamı ansiklopedimizde yer alacaktır.
Sizde Gurur Veren Konyalılar projesine destek vermek için başarılı hayat öykülerini önerebilir ve bizimle paylabilirsiniz. Önerileriniz
ve tavsiyeleriniz için konyavizyon dergisinin
0 332 320 25 62-63 nolu telefonu ile irtibat
kurabilir yada www.gururverenkonyalilar.
com adresinden kişi ekle bölümünden tavsiyelerde bulanabilirsiniz.
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Bülteni’ni sunmaya başladı. Hemen arkasından 6 Şubat 1994’te yayına giren "Siyaset Meydanı" programı ile hafızalara kazındı.
2001 Ekonomik krizinin yaşandığı günlerde ATV ile anlaşamayarak Star televizyonuna geçti. Bir çok polemiğe neden olan Star'dan
ayrılışı gecikmedi. 2002 yılında NTV ile anlaştı. Aynı yıl "Habersiz
Türküler" adlı bir albüm çıkardı. Barış Manço’ya olan hayranlığı ile
de bilinen ünlü anchorman, Sonny Müzik’in çıkarttığı "Yüreğimdeki
Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle güle oğlum" parçayı seslendirdi.
NTV'den de ayrılması gecikmedi. Tekrar ATV'de anchorman olarak göreve başlayan Ali Kırca, aynı zamanda Sabah Gazetesi’ndede
köşe yazarlığına getirildi. "Altanlar Meydanda", "Futbol Hayattır",
"Hazan Mevsiminde Aşk", "Sedir Ağacının Kokusu", "Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz", Susurluk Çarkı, Barış Manço’ya Özlem, "700.
yılında Osmanlı" adlarıyla 8 adet kitabı yayınlandı.
2 yıl boyunca Anadolu Üniversitesi’nde TV Haberciliği dersi verdi.
Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yapmaya başlayan
Kırca, ("Golden Rose" ödülü başta olmak üzere) yaptığı programlarla birçok uluslararası ödül de kazanmıştır.

1948 yılının Aralık ayında Konya-Akşehir’de doğdu. 1963
yılında İstanbul’a geldi ve Deniz Harp Akademisi’nden
mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
ve Hukuk Fakültesi’nde okudu. Daha 17’li yaşlarda medyaya ilgi duymaya başlayan Kırca, 1974 yılında TRT’de
muhabir olarak mesleğe başladı.
TRT’de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra TRT Haber Dairesi
Başkanlığı’na yükseldi. "Yurttan-Dünyadan" ve "32.Gün" programlarını hazırlayıp, "Açık Oturum" programını yöneten Kırca, önde
gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarısına başarı kattı.
Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da çalışan Kırca, daha
sonra ilk özel televizyon olan İnter Star’a geçti. 42 yaşında "Kırkıncı
Paralel" programını Washington ve New York‘ta hazırlayıp, sundu.
1993 yılında Türkiye’ye döndü ve ATV Haber Dairesi Başkanı oldu.
1 Şubat 1994’de Türkiye’nin ilk anchorman’i olarak ATV Ana Haber
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Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine Taekwondo
branşının seçmeli Ders olarak okutulmasında ve yüzlerce Taekwondocunun bu bölümlere girmesinde Büyük katkıları oldu.
Avrupa'nın değişik ülkelerinde uzun süre Taekwondo ile ilgili seminerler verdi.
1973 yılında Jimnastikle başlayan spor hayati 1975 yılında Taekwondoyla devam etti. 1982 yilinda Türkiye Şampiyonu oldu. 1983
yılında milli takımda sporcu olarak girdi, uzun yıllar milli takım
kaptanlığı yaptı. Birçok kez yılın sporcusu seçilen Metin ŞAHIN
uzun yıllar Avrupa'nın en basarîli sporcuları arasında yer aldı.
Halen Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Yrd. Doç. Dr. Metin
ŞAHIN 1963 yılında KONYA' da doğdu, ilk, orta ve lise tahsilini KONYA' da tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne Öğretim
görevlisi olarak atandı.
1992 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler enstitüsünde
Yüksek Lisansını tamamladı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktorasını tamamlayarak 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. Unvanını aldı.
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Alp Buğdaycı’nın başrolde oynadığı “Bir Sonbahar Hikayesi” filmiyle ilk sinema tecrübesini yaşayan oyuncu daha sonra “Sahte Dünyalar” isimli TV dizisinde oynadı. 1995'te Böcek ve Bay E filmlerinde
ufak rollerde göründükten sonra, yönetmenliğini Barış Pirhasan’ın
yaptığı ve uluslararası isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat
çeken ödüllü film Usta Beni Öldürsene’de performansıyla adından
söz ettirdi. Karışık Pizza, Duruşma, Propaganda, Geboren in Absurdistan gibi filmlerde başrolde oynayan Cumbul 1999’da rating
rekorları kıran ve Türk televizyon tarihinde en çok başarı kazanan
dizilerden biri olan uzun soluklu TV dizisi Yılan Hikâyesi’ndeki rolüyle hafızlara kazındıktan sonra, Maruf (2001), "Biz Size Aşık Olduk" (2002) "Beşik Kertmesi" (2002), "Gurbet Kadını" (2003) gibi
iddiasız yapımlarda kamera önüne geçti.

1970 yılında Konya'da doğdu.1991 yılında Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 1998 yılında Karışık Pizza filmiyle ünlendi.
Meltem Cumbul, gönlü tiyatroda olmasına rağmen Ömer Karacan’ın
yapımcısı olduğu Genç Çizgi isimli programı sundu. O dönemde
TRT için Radyotek isimli bir program da hazırlayan Cumbul 1993
yılında Aşağı Yukarı isimli yarışmayı sunmaya başladı.

1994 yılında yine bir TV projesi olan “Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak?” isimli talkshow’u sunan Cumbul, programda ünlü isimlerle
sohbet ediyor ve starların taklitlerini yapıyordu. Marguerite Duras’ın
Ayrılık Müziği'nde başrolde oynadı. Tiyatro projelerine o dönemde
ağırlık veren oyuncu aynı zamanda Arnold Wesker’in “Dört Mevsim”
isimli oyununu da sahneye koydu ve yönetmenliğini yaptı.

Meltem Cumbul ilk ödülüne Abdülhamit Düşerken filminde gösterdiği başarılı oyunculuğuyla kavuştu. Antalya Altın Portakal Film
Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Cumbul, Berlin Altın Ayı ödülünü kazanan dünya sinemasının önemli
filmlerinden biri olan Fatih Akın imzalı Gegen Die Wand (Duvara
Karşı)’da yardımcı kadın oyuncu rolündeydi. 2005’te usta oyuncu
Şener Şen ve Timuçin Esen’le birlikte Gönül Yarası’nda başrolleri
paylaşan Cumbul, filmdeki başarılı performansıyla adından uzun
süre bahsettirdi. Film Amerika’da ve Avrupa’nın birçok ülkesinde
gösterime girdi. Cumbul 26. İstanbul Film Festivali’nin uluslar arası
jürisinde Jane Champion, Jan Chapman gibi önemli isimlerle birlikte jüri üyeliği yaptı ve California Dreamin’daki Palm Springs Uluslarararası Film Festivali’nin galasına davetli olarak katıldı. 2005’in
sonunda oyunculuk konusunda eğitim alıp kendini geliştirmek için
Los Angeles’a giden Cumbul The Lost World: Jurassic Park isimli
dizinin ünlü oyuncusu Marc Senter ile büyük aşk yaşamaya başladı.
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DEVLERİN
BULUŞMASI
HAKKINDA
Devlerin Buluşması her sene mart ayında Selçuk Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen ve daha önceden belirlenmiş güncel konular üzerine sektör devleriyle üniversite öğrencilerini
buluşturan ulusal bir organizasyondur. İlk olarak 2009 senesinde gerçekleştirilen ve büyük bir üne sahip olan ‘Türkiye’nin en büyük üniversitesinin en büyük organizasyonu’ tanıtımlar esnasında yaklaşık 60 bin
kişiye ulaşmaktadır. Geçen iki senede ‘şanslı 760’ kişi bu organizasyonu
yerinde takip etme fırsatı bulmuştur.
Organizasyon; topluluğun bünyesinde bulundurduğu "Devlerin Buluşması Organizasyon Komitesi" tarafından geniş bir vizyonla ele alınır ve çeşitli sektörlere yer verilerek belirlenmiş
konuyu çok yönlü sunmayı amaçlar. Ana konu ve esasların
belirlenmesinin ardından her sektörün temsilcisinden , belirlenmiş konu hakkında somut ve güncel bir sunum yapması istenir. Hedef kitlesi sektörün öncü kuruluşları ve kendini
geliştirmeye açık öğrenci katılımcılardır. Bugüne kadar gerçekleştirilen iki organizasyon da göstermiştir ki; "Devlerin Buluşması" organizasyon logosu (sarı nokta: "devlerin" buluşma
noktasının Selçuk Üniversitesi olduğunu temsil eder.) hakkını vererek amaçlarına ulaşmıştır. Zirve boyunca yapılmış olan etkinliklerle organizasyonda yaratılmaya çalışılan farklılık,
katılımcıların büyük ilgisini çekmiş ve hedeflenenin çok üstünde bir tanıtım sağlamıştır.
"Performansını", "kalite" olarak ispatlamış olan Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Topluluğu bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceği organizasyonda "Kalite & Performans"
ana konusunu ele alarak sıradışı bir organizasyon yapmayı hedefliyor.

Devlerin Buluşması "Kalite & Performans"

Performansını "kalite" olarak ispatlamış olan Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Topluluğu’nun bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceği "Devlerin Buluşması" organizasyonu; "Kalite & Performans" zirvesi ile devlerin kalite tanımını ve performans formüllerini genç beyinlere arz ediyor. Üç gün (16-17-18 Mart 2011 tarihleri) on oturumdan
oluşacak olan zirve; sergiledikleri "performans" ile "kalite devi" haline gelen markaları
Selçuk Üniversitesi’nde ağırlayacak. Geçmiş senelerde olduğu gibi katılımın yüksek
olması beklenilen organizasyon , öğrencilere "performans" ve "kalite"yi alışılmışın dışında sunarak, geleceğin yönetici adaylarının düşüncelerine olmazsa olmazları hatırlatmak istiyor. Zirvenin açılışı 15 Mart Salı günü Black Garden Cafe & Restaurant’de
kokteylle yapılacak. Katılımcılara zirve boyunca farklı etkinlikler sunularak "dev"lere
yakışır bir organizasyon yapılacak. 16 Mart Çarşamba günü Rixos X Club ve 17 Mart
Perşembe günü Club Melon’da katılımcılara özel olarak düzenlenecek gece ile "Devlerin Buluşması" etkinliklerde de iddialı olduğunu gösterecek.
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UNKNOWN FLYİNG OBJECT
SİRİUS UFO: UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sirius Ufo- Uzay Bilimleri Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
Haktan Akdoğan’a farklı dünyalardan gelen ziyaretçilerimiz hakkında
merak ettiklerimizi sorduk. Ufo’lar ve
çalışmaları üzerine gerçekleştirdiğimiz
söyleşiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Haktan Akdoğan

UFO’nun anlamı nedir? bu araçlar, dünya dışı varlıkların kategorize ettiğimiz UFO sınıfına yorlar gezegenimize çok farklı
Bu UFO’lar kim? Nerden yıldızlar arası yolculuklarda kul- yani tanımlanamayan cisimler ka- gezegenlerden de geliyorlar.
landıkları uzay araçları. Nasıl ki tegorisine giren nesneler oluyor.
geliyorlar?
Unknown flying object yani ta- bizim uzay mekiğimiz Nasa’nın Şimdi bunların menşei ne dediniz Peki, birbirleriyle iletişim
nımlanamayan uçan cisimler. dünyada ürettiği ve uzay uçuşla- tabi ki bir tek sistemden geldikle- halinde olduklarını düşüLiteratüre uzun yıllardır UFO rında ay’a gitmede yörüngelerde rini düşünmüyoruz buraya yani nüyor musunuz?
diye geçtiği için bu şekilde kullanıyoruz. Aslında biz bunların ne
olduklarını tanımlıyoruz Known
flying object olması lazım; tanımlanabilen uçan cisimler, fakat
tanımlanamayan uçan cisimler
olarak katagörize edildi ilk başlarda çünkü maiyeti belli değildi
bunların. Olağanüstü manevralar yapan dünya ülkelerinin hava
sahasına giren fiziksel yapısı olan
ama konveksiyonel hiçbir teknolojiyle açıklanamayacak, bir
takım yer çekimini etkisiz kılan
teknolojileri olan makineler bunlar. Hava da sabit durabiliyor, ses
çıkarmıyor birkaç saniyede 10
bin fit’e yükseliyor tekrar 500
fit’e birkaç saniye içerisinde iniyor. Dolayısıyla dünyada bilinen
hiçbir teknolojiyle bağdaşmıyor
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uçuşlar yaptıklarında kullandıkları gibi araçlarımız varsa onlarında diğer yıldız sistemlerinde
yolculuk yapabilmek için bizlerden binlerce onlarca milyonlarca yıl ileri olan teknolojileriyle
ürettikleri araçları var. Tabi ki
UFO dediğimiz zaman mesela
gözlemlenen ve halkın UFO diye
rapor ettiği bir takım gözlemlerin
%85’i açıklanabilir olgular olarak
karşımıza çıkıyor. Yani bunların
bazıları; Venüs gezegeni, bazıları
ışık yansıması, uydu, kuş, herhangi bir atmosferik fenomen
olabiliyor ama % 15 ki bunlar
binlerce, her ülke için yüz binlerce, dünya için bu sınıfa girmeyen
yani %85 tanımlanabilen sınıfa
girmeyen nesneler var. Bunlarda
bizim dünya dışı araçlar olarak
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evren o kadar büyük ki milyarlarca galaksi var yine her galakside milyarlarca güneş ve bunların
çekim alanındaysa sayısız gezegen var. Gözlem raporlarına göre
incelediğimiz zaman bakıyoruz ki
çok değişik türde araçlar var yani
kimisi bunların disk şeklinde olabiliyor kimisi üçgen olabiliyor kimisi puro şeklinde kimisi prizma
şeklinde çok değişik yapıda aşağı
yukarı 115’e yakın tespit edilmiş değişik şekillerde araçlar var.
Bunu aynı zamanda yine yakın
gözlem raporlarına göre belirlenmiş olan değişik canlı tiplerinden
de algılıyoruz. Yani hepsi tek bir
formda yapıda değil bu varlıkların araçları kullanan canlı tipleri
de birbirinden çok farklı. Dolayısıyla bunlar bir yerden gelmi-

Bizce yıldızlar arası yolculuk
yapabilecek düzeye gelmiş olan
varlıkların kendi içlerinde oluşturdukları bir takım yapılanmalar var yani bu yapılanmaları biz
konfederasyon ya da federasyon
gibide görebiliriz. Dünya ülkelerinin üye olduğu, bir takım ortak
kararların alındığı, dolaysıyla evrende de birbirini algılayabilecek
düzeyde ve teknolojileri de benzer seviyede olan uygarlıkların
kendi aralarında bir takım bilimsel çalışmalar ve araştırmalar için
oluşturdukları kurumlar olduğunu düşünüyoruz. Onlarla iletişim
halinde olan insanlar var telepatik
veya direk onlara aktarılan bilgiler
içerisinde de bu tür yapılar içinde
çalışmalar yapılan uygarlıklar olduğunu söylüyorlar.
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Buraya gelmelerinde bir amaç var mı? Var ise sizce nedir?

Buraya gelmelerinin bir amacı var tabi, sadece dünya gezegenine gelinmiyor bunu da belirtmek gerek. Evrende her şey değişime dönüşüme uğruyor, onlarda öğrenmek sonsuza kadar süren bir amaç. Sistemlerdeki değişik yaşam formlarını incelemek amaçlı yolculuk ediyorlar, buraya da geliyorlar başka gezegenlere de gidiyorlar. Buraya gelmelerinde ki amaçlarından biri, bizce dünya insanını uyandırmak.
Bakın daha 1 ay önce Yeni Zelanda’da bir adımı ortaya attı ve 60 yıldır gizli olan dosyalarını açıklamaya başladı daha önce İngiltere’de yaptı
Meksika, Brezilya, Fransa yaptı dolayısıyla bu tür bilgilerin, bulguların açıklandığı ve gözlemlerinde ciddi bir derecede arttığı bir sürecin
içindeyiz. Bu varlıklarında belli ajanları olduğunu düşünüyoruz ara ara halka görünmelerinin nedeninin halkı kendilerine alıştırmak.

Yani UFO’lar dünyadan Nerelerde daha sık görü- mizi etkisiz hale getirdiler" dedi. Teknolojinin hızla gelişDolayısıyla sadece enerji kaynak- mesinin UFO’larla alakaihtiyaçları olan madenle- nüyorlar?
ri de almaya geliyorlar?
Nükleer denemelerin olduğu larının olduğu değil, aynı zaman- sı olabilirmi?

Enerji kaynaklarını kullanabiliyorlar ama belirli izinler çerçevesinde, neticede dünya güzel bir
doğaya sahip ve biz burada tohumlandırıldık ama burası bize
ait değil. Evrenin bir parçası olduğundan bizim kaynaklarımız
diye bir şey yok, dünya bu evrendeki tüm varlıkların ortak paydasında var. İhtiyaçları olan maddeleri alabilirler ama tabi ki bize
zarar vermeyecek şekilde kaynaklarımızdan faydalanabilirler. Dünyanın manyetik alanını bozmayacak şekilde fayda sağlamalılar.

yerlerde gözlemleniyorlar. Denemelerde ortaya çıkan radyasyonu
dengeleyici çalışmalar yapılıyor.
Dolayısıyla birçok askeri üs’de,
nükleer silahların bulunduğu yerlerde, sık görünüyorlar. 4 ay önce
Washington’da ulusal basın kulübünde bir düzine askeri personel
vardı ve aralarından üst düzey bir
subay (emekli olduktan sonra bu
nükleer üs’lerde çalışmış) açıklama yaptı; "görevler sırasında birçok kere üslerde UFO’ları gördük
hatta nükleer başlıklarla deneme
yaptığımız sıralarda denemeleri-

da bu askeri üslerde de görülmeleri sanki bizim kontrol altında
tutulduğumuz izlenimini veriyor.

Haktan Bey neden ülkeler
UFO’lar ile ilgili gerçekleri halktan saklıyor?

Biz de buna karşıyız bunu yapmaya hiçbir gücün hakkı yok,
bu evrensel bir bilgi herkesin
hakkıdır bu bilgiyi almak ve bu
bilginin insanlığı bir araya getirecek etkisi de olacaktır diye
düşünüyoruz. Ülkeler arasındaki bilinmezlik sona erecek ve
savaş’a silahlanmaya harcanan
trilyonlarca bütçe insanların
sosyal, sağlık ve eğitim sorunlarına harcanacak. Genel olarak
bizce bu bilginin açıklanması
gerekli ama maalesef dünya hükümetleri, yani mevcut hakim
güçler bu bilgiyi örtbas ediyorlar çünkü dünyada ki sistemlerin değişmesi ve ekonomik politik gündemin değişecek olması
onları rahatsız ediyor.

Tabi ki. Çünkü dünyanın geneline baktığınızda son 20-30 senede ciddi bir ivme kazandı teknoloji, nano teknolojiler, radara
yakalanmayan uçak teknolojileri,
gece görüşler vs. bunlar düşen
UFO’lar üzerinde yapılan deneylerle bulundu. 1947 yılında
bir UFO düşmüştü ondan sonra
bir dizi yeni olayla karşılaşıldı.
Bunları gizli üs’ler de çalışmış üst
düzey bilim adamlarından öğreniyoruz, diyorlar ki "UFO’lar
hangarlarda saklanıyor ve teknoloji, onlar üzerinde yapılan
deneyler sonucu dünyada bu gelişmeleri yaşadı". Biz de bu çalışmaların teknoloji üzerinde etkisi
var diye düşünüyoruz.

UFO’ların insan kaçırma
olayları var sitenizde bunun tanıkları da var neden
kaçırıyorlar bu insanları?
Dünyada ileri bir teknoloji göremiyoruz. Işık yılını aşıp buralara geliyorlarsa sadece hava
sahamızda görülmeyeceklerdir.
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İnsanları neye göre seçip Tarihin her döneminde bu ziyaretler yapılmış sizinde vurguladıkaçırıyorlar?
Dünya genelinde milyonlarca
insan var bu durumlara maruz
kalan. Kategarizasyon yaptığımızda görüyoruz ki bunlar çok
değişik sosyal çevrelerden ve
kültür düzeylerinden insanlar.
Onların buradaki alıkoymayı
yaptıkları insanları neye göre
seçtikleri hakkında net bilgiye
sahip değiliz.

Ama belirli bir kriterleri
olduğunu düşünüyorsunuz değimli?

Belirli bir amaçları varsa bizce
genetik malzeme topluyorlar.
Bir araştırma ya da melez bir ırk
yaratma tarzında bir konumu da
söz konusu olabilir. Şuanda bu
konuda kesin bir bilgiye sahip
olunmadığı için spekülatif bir
şey söylemek istemiyorum.
Aynı zamanda biz de olsak o
gezegendeki gelişmiş olan ırkın
yapısını merak ederiz DNA yapısını genetik yapısını inceleriz.
Onlarda dünyadaki insanlara zarar vermeden uykularında alıp
inceliyorlar. Alıkonmaları destekleyen iddialarında ötesinde
implantlar denilen ve insanlara
yerleştirilen çipler var, insanların sinir uçlarındaki monitörler
diyebiliriz bu implantlara. Bu
yolla insanların duygusal tep-

66

kimeleri ve genetik kodlamalar
üzerinde çalışmalar yaptıklarını
düşünüyoruz. DNA yapısıyla
ilgili bir materyal veya bilgi topluyor olabilirler. İnsanlara verilen hiçbir zarar yok olumsuz bir
amaç olduğunu düşünmüyoruz.
Türkiye’de de böyle vakalar var
son 16 senede 480 vakayı inceledik 144 tanesinden eminiz. Bu
vakaların bazılarında mikro çipler var bu konudaki araştırmalarımızı sürdürüyoruz.
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Binlerce yıl önce çizilmiş
mağara resimleri var. Astronotun resmini mağara
duvarlarında görebiliyoruz
ki bu resimlerin hemen yanında UFO resimleri var. 3
bin, 5 bin, 10 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Resmi kayıtlarda UFO’ların
kaydı var mı? Mağaraların
duvarlarında var ama yazılı olarak belgelenmiş olan
kayıtlar var mı?

ğınız gibi değişik zamanlarda değişik bölgelerde birçok kültürde
görülmüşler. Yazılı referanslarda
arkeolojik kanıtlarda görüyoruz
bunu. Bu da gösteriyor ki bu varlıklar gezegenimizde insanlığın
varoluşundan bu yana belki de
medeniyetlerin kurulma ve gelişiminde de en direk yoldan telepatik anlamda veya direk olarak
bir takım yardımları da olmuş
olabilir. Bu ziyaretler sadece bu
yüzyıla ait kavramlar değil. Eski
çağlardan beri Mısırlar’da var
İnkalarda, Mayalarda, Aborjinlerde, Avusturalyada, Güney Afrikada var. Yani birbirinden çok
değişik coğrafyalarda yine aynı
varlıkların aynı araçları havada
uçan, uçmak diye bir kavramın
olmadığı dönemlerde, hiçbir
aracın olmadığı keşfedilmediği
dönemlerde, binlerce yıl önce
Frenk’lerde olsun, yazılı referanslarda kanıtları görüyoruz. Bu da
bize bu ziyaretlerin çok öncesine
dayandığını açıkça göstermekte.

Peki devletlerin resmi kayıtlarında var mı?

Tabi ki var olmaz mı? Hem eski
çağlara ait arkeolojik kalıntılarda, tablalarda, fresk’ler de var
hem de modern çağ da askeri
ve sivil bir takım uçuş pilotları,

BİLİM
hükümet adına kurumlarda çalışan subaylar olsun bunları gözlemliyor. Biz geçen gün bir canlı
yayında iken bir korgeneralimiz
bağlandı ve hava kuvvetlerinden
emekli bir 3 yıldızlı general oda
arkadaşlarıyla uçarken, 8 personel bir UFO yla 16 dakika nasıl
uçtuklarını anlattı, her ülkede
rapor edilmiş böyle binlerce
olay var. Bunu sadece normal
vatandaşlar değil hava objelerini iyi tanıyan askeri pilotlar
da, devlet başkanları da gözlemliyor. Uçuşları sırasında bu
konuda bir başkanın açıklaması
var, 4 -5 ay evvel açıkladı; ‘Uzaylılar yatak odama girip beni aldılar’, diye. Devlet başkanlarına
kadar çıkan bir takım gruptan
bahsediyoruz sadece normal
vatandaş’a rastgelen bir şey değil bu. Sanatçılardan var bilim
adamlarından var bu konu tüm
toplumun her kesimine yayılmış
vaziyette önümüzdeki süreçte de
bunun hat safhaya ulaşacağını,
2011- 2012’nin özellikle UFO
gözlemleri açısından en önemli
yıllar olacağını ön görmekteyiz.

sonra onların restorasyonunu
yaptılar. Enteresan olan 12 ton
ağırlığında, günde 10 blok yerleştirsen bile yapımı 64 yıl sürer ve o bölgede böyle taşların
olduğu bir yer yok çok uzaktan
getirmek gerekiyor. Bunları nasıl
taşıdın, nasıl 150 metre yukarıya
çıkardın ve o kadar mükemmel
birbirlerine kenetledin? Nerdeyse yapıştırılmış, arada toplu iğne
başı kadar bir boşluk yok karalarla denizleri tam eşit iki parçaya
bölüyor. Piramit dünyanın ağırlık merkezinin tam ortasında bulunuyor. Yüksekliğinin (164 m.)
bir milyarla çarpımının güneşle
dünyamız arasındaki uzaklığı
veriyor. Birde pi sayısı ortaya çıkıyor, yani taban alanının yüksekliğine bölünmesiyle pi sayısı çıkıyor. O zamanlarda pi sayısı yoktu.
Mesela mumyalarda radyoaktif
kalıntılar bulundu. Ultrasound
radar gibi cihazlar çalışmıyor.
Kirletilmiş bir suyu birkaç gün
piramit in içinde bıraktığınızda
arıtılmış olarak bulunuyor, bitki-

ler çok daha hızlı büyüyor içinde
ve enteresan bilgiler var. Bilinen
binlerce yıl önceki teknolojiyle
bağdaşmıyor, Mısırlıların yapmadığı kesin. Yani bunlar da önemli
kanıtlar sayılabilir aslında.

2008-2009 yıllarında yaptığınız toplantı bitiminde
gökyüzünde beliren cisimler vardı ve herkes buna
şahit oldu bu ne demek?

Burada bence UFO kongresinde
bu kadar insanın gözü önünde
ki gündüz saat 16.00 gibi olmuştu olay, bu bir destektir evet bu
kongredeki konu bizdik varız der
gibi bir destekti. Buna benzer, bu
kongreden 3 -4 ay sonra, bir zirveye katıldım Meksika’da, bende konuşmacıydım, orda da benzer bir
olay yaşandı. Mesela Moskova’da
ve Londra’da yılbaşından sonra
çeşitli gözlemler olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da bilgi aktarımları var yani artık kimsenin
inkar edemeyeceği enteresan görüntüler tüm basına yansıyacak.

Evrende bizden daha geri
teknolojiye sahip varlıklar var mı?

Tabi ki vardır, evrendeki her
varlık teknolojik anlamda bizden gelişmiş değil, yeni gelişen
türler de vardır, bizim daha önceki süreçlerimizi yaşayanlarda
vardır. Ama buraya gelip gidenler ışık yılını aşıp geldikleri için
teknolojik anlamda bizden çok
ilerdeler. Biz buraya gelip gidenler hakkında yorum yapabiliriz diğer uygarlıkları ziyaret
edemediğimiz için onların ne
düzeyde oldukları konusunda bilgi sahibi değiliz. Sadece
düşünsel anlamda ben bizden
çok daha iyi yıldız sistemleri
olduğunu ve çoğunun bizden
ileri düzeyde olduklarını kabul
ettiğim gibi çok fazla ırkın da
bizden geride olduklarına inanıyorum. İnsanoğlunun kendi
egosunu kırıp önyargılarını törpüleyip onların varlığını kabul
etmesi lazım. Gelişimimiz açısından bu önemli bir noktadır.

UFO’lar tarihin akışını
değiştirmiş olabilirler mi?

Tabi bu çok iddialı bir cevap
olur, çünkü bir takım veriler olmadan spekülatif bir konuşma
olur. Ama şunu söyleyebilirim
gerek dünyada gerek Türkiye’de
tarihe baktığımızda bu sıklıkta
gelmeleri insanoğlunun gelişimine ciddi katkı sağlamaları olduğu benim kişisel görüşüm.

Mısır piramitleri ve Atlantis konusunda UFO’larla
ilgili bir bağ kurulmaya
çalışılıyor bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle Mısır Piramitleri’nin
karbon ölçüm tekniğiyle yaşları
ölçümleri ortaya çıkarıldı ki yapım tarihleri aslında 10500 yıl
öncesine dayanıyor aslında piramitler Mısırlılar tarafından yapılmamıştır. Bu net bir bilgidir ama
açıklanmıyor tabi ki yetkililerce
çünkü Mısırlılar bu piramitleri
kendilerine mal etmişler daha
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TURİZM

KONYA
ORTA ANADOLU’NUN
KONGRE MERKEZİ
OLMA YOLUNDA

Kazım Öztoklu

Tarih ve Kültür hazinesi Türkiye, heyecan verici imkânlar âleminin kapısı
durumundadır. Avrupa ve Asya'nın birleştiği yerde, Türkiye toplantı, insentiv ve kongrelere şahane mekân konumundadır.
Türkiye birinci sınıf otel konaklama ve konferans tesisi
zenginliği, dünyanın belli başlı
şehirlerine kolayca ulaşım, güzel
dekorlar ve eşsiz manzara cazibesi sunmaktadır. Bütün bunlara, mükemmel bir iklim ve alternatif destinasyonlara göre çok
daha düşük maliyet avantajı eklenmektedir. Türkiye’de kongre
turizminin önemi yakın zaman-

da anlaşılmış ve Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel çekiciliklerin zenginliğine rağmen
kongre turizminden yeteri kadar
pay alamadığı saptanmıştır. Toplam turizm gelirleri içinde kongre turizmi payının %25-30 civarında olması gerekirken halen
bu potansiyelin onda birinden
bile azı elde edilebilmektedir.
Kongre turizmi ile ilgili yönetim

ve pazarlama stratejilerinin tek
elden oluşturulması ve özellikle
tanıtım ve pazarlama alanındaki
çatışmaların ve dağınıklığın önlenebilmesi için çeşitli ülkelerde
bağımsız ve kar amacı gütmeyen
kongre ve ziyaretçi bürolarının
kurulduğu ve kongre turizmi ile
ilgili yönetim, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanmasından sorumlu tutuldukları görülmektedir.
Türkiye’de de bugün gelinen
noktada kongre turizminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları
destinasyon bazında etkin şekilde planlayacak, tek elden yönetecek ve performans değerlendir-
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melerini yapacak bir otoritenin
varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.
Son yıllarda ticaret ve turizmde ciddi bir büyüme kaydeden
illerin başında Konya geliyor.
Özellikle zincir otellerin şehirde
açılmasının yanı sıra, Konya’daki
otel yatırımları da aynı hızla artıyor. Konya’nın uzun vadedeki
hedefleri hem şehri, hem de ekonomiyi canlandıracak nitelikte.
Konya’da otel yatırımlarının
artmasının en büyük sebebinin
hızla büyüyen Konya sanayisinin
bir dünya markası haline gelmesi
ve bu bağlamda, çok fazla yerli yabancı tüketici ve yatırımcının
Konya’ya akın etmesi kongre

TURİZM
turizminin de bölge için büyük
önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Konya kongre turizmi için gerekli alt yapıya beş yıldızlı oteller ile
kavuşmuştur. Türkiye’nin büyük
şehirlerinden biri olan Konya;
üniversiteleri, dinamik genç nüfusu, sanayisi, canlı ekonomisi,
alışveriş merkezleri, modern ve
planlı şehirleşmesi ile ciddi anlamda göç alan ve yerli yabancı
yatırımcıların dikkatini çeken bir
kent haline geldi. Bütün bunlar
da Konya Kent turizmini olum-

lu yönde etkileyen faktörler.
Konya’yı uluslararası arenaya
taşıyarak, bölgesinin kalkınmasına yardımcı olmak. Özellikle gelişmiş iller fuar ve kongre
turizm’inin ne kadar büyük potansiyele sahip olduğunu keşfetti. Kültür ve Turizm Bakanlığında kongre turizmi potansiyeli
yüksek olan 8 ilden biri seçilen
Konya, uluslararası organizasyonların düzenlenebileceği kapsamlı bir kongre merkezine ihtiyaç duyuyor. Kültür turizminde

önde gelen şehirlerin başında yer
alan Konya, turizmde hedef büyüttü. Konya, kültür turizmiyle
dikkat çeken şehirlerin başında yer alıyor. Mevlana'nın 800.
doğum yıldönümü dolayısıyla
UNESCO'nun 2007’yi Mevlana
yılı ilan etmesinin de etkisiyle
Konya, kültür turizm başta Tarım, Ayakkabı, Gıda, Metal, Yapı
Malzemeleri, Mobilya, Ambalaj,
Yan Sanayi gibi fuarlara ev sahipliği yapana Konya en geç 5
yıl sonra yeni kazanılacak oteller
ile kongre turizminde çok daha
önemli noktalara gelecek. Bununla ilgili altyapı eksikliğinin giderilmesi için tüm kategorilerde
çalışmalar sürüyor. Kongre turizmi için Konya tercih edilmeye
başlandığında, bölgemizin cazibesi daha çok artacak. Yıl içinde
kentin tarihi ve doğal güzellikle-

rini görme fırsatı bulan yüz binlerce yerli ve yabancı turist, bunun yanı sıra Hazreti Mevlana ve
O`nun hoşgörü anlayışı ile ilgili
bilgi edinme fırsatı buldu.
İnanç turizmi’nin de merkezlerinden olan eski Selçuklu başkenti Konya, bölgesindeki doğal
güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla her geçen yıl biraz daha
turizme kazandırılan önemli
bir potansiyeli barındırıyor.
Konya da, Anadolu Selçuklu
devletine başkentlik yapması
nedeniyle bir çok İslami eser
bulunuyor. Selçuklu'dan kalma
han, kervansaray, cami, medrese ve kümbetlerle yaşayan bir
tarihin sahibi olan kent, bugün
de dünyaca ünlü düşünce adamı Mevlana'nın "kim olursan ol
gel" çağrısına cevap verenlerin
uğrak yeri...
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HAYATIMIZIN UFKU: VİZYON
Dün’ümüz, Bugün’ümüz, Yarın’larımız…

Atıf DİKİCİ

Küçükken bizlere sorulan sorular vardı; oğlum, kızım kaç yaşındasın? Çocuklar sayıları bilmez fakat eli ile gösterir. Burnunu göster kulağını göster, ağzını göster deriz, işaret parmağı
hemen burnunun üzerine gider. Anne nerede, baba nerede veya dede nerede diye sorarız,
çocuğun gözü başı ile beraber anneye, dedeye doğru uzar ve aile f ertleri de gülerek çocuğu
ödüllendirir. Yaş biraz ilerleyince şöyle 5-6 yaşlarına gelince sorular değişir. Çocuk artık yürüyüp konuşabilir, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir, çevresini izleyebilir, olup bitenleri analiz
edebilir. Bu dönemde de sorulan tek soru; "çocuğum büyüyünce ne olacaksın?" Daha çocuk
okula bile başlamadı, belki anaokuluna gidiyor, ilköğretim lise üniversite var tüm bu eğitimlerden sonra ne olacağı belli oluyor. Fakat yinede çocuk ne olacağını hayal ediyor ve doktor,
şöför, polis, asker, mühendis olacağım diyor. Peki, çocuk bu meslekleri biliyor mu? Hayır
bilmiyor. Sadece çevresinde örnek aldığı kişilerin özellikle babasının mesleğini ileri sürer;
"ben öğretmen olacağım". Peki, bu çocuk kaç yıl sonra öğretmen olabilir? İlköğretim 8+lise 4
+üniversite 4 = 16 yıl sonra öğretmen olacaktır, çocuğumuz 7 yaşında ise 23 yaşında öğretmen olacaktır, yani 6-7 yaşında bir çocuk 16 yıl sonra ne olacağının hayalini kurabilmektedir. Gerçekleşir veya gerçekleşmez ama 16 yıl sonra nerede olacağı kafasında yazılıdır.

Aradan 16 yıl geçiyor, çocuklar büyüyor, iş sahibi oluyorlar. Belki öğretmen, belki asker, belki
de bir yönetici, hayata atılıyorlar. Hayat zor, fakat zamanında çocuk olan bu kişilere daha kolay sorular sorulmaya başlıyor; "gelecekteki 3 yıl
içersinde nerelerde olmak istiyorsunuz" gibi.16 yıl
sonrasını değil 3 yıl sonrasını öğrenmek istiyoruz. Bu gün biz meslek sahibi kişiler hayatımızın
bu yakın geleceği ile ilgili soruları cevaplamakta
zorluk çekiyoruz, her yaşam döneminin bir de
geleceği vardır. Bir yıl, üç yıl, beş yıl sonra iş
veya aile hayatımızda neler olacak?
Aile yaşamımızda gelecek 3 yıl içersinde neler olacak? Çocuklarımızın eğitimi ne olacak?
Üniversite sınavı için hangi dershanelere göndereceğiz? Hangi üniversiteleri tercih edeceğiz? Yeni bir ev veya yeni bir otomobil alacak mıyız? Yaz tatilinde nereye gideceğiz? cocuğumuz veya çevremizde birileri evlenip yuva kuracak mı? Sağlık problemimiz var ise bunları
nasıl ve ne zaman tedavi ettireceğiz?
Çocukluk dönemimizde kurduğumuz hayallerin yarısını kurmaya çalışalım.16 yıllık bir geleceğimizin değil de 5 yıllık bir geleceğimizin hayallerini kuralım. İş hayatımızda gelecek 3
yıl içersinde neler olacak? İş hayatımızdaki geleceğimiz daima aile yaşamındaki geleceğimizden önce geliyor. Kariyerimizde ne zaman bir üst göreve geleceğiz? Kendi işimizi yönetiyorsak işletmemizi 3 yıl sonra nereye getireceğiz? Ne kadar bir ciro yapacağız. Pazar
payımız ne olacak? Müşteri portföyümüz nerelere gelecek? İşimize ne yatırımlar yapacağız.
Ne kadar daha fazla işgücü istihdam edeceğiz. Bu sorulara kısa öz ve net cevaplar bulmalıyız. "Çocuğum üniversite sınavında iyi bir puan alıp mühendis olacak, bunun için lise 2. sınıftan
itibaren dershaneye yazdıracağım, dershane ücretlerinin parasını kazancımdan x TL kadar tasarruf edeceğim, ek iş yapacağım veya bu yıl ekonomik bir tatil yapacağım. İşte ailemin geleceğini
planlıyorum". Peki, iş ve aile hayatımızda neler olacak? Yani kısa dönem geleceğimizi planlamalıyız. Gelecekte nerede olmak istiyoruz? Tüm bu hayallerimizi kâğıt üzerine dökmeliyiz. Bu planlarımızı gerçekleştirebilmek için hedefler koymalıyız. Plan ve hedeflerimizi de
çevremizle ve gelecek hayatımızda bizimle beraber yolculuk yapacak kişilerle paylaşmalıyız.
Hayatımızın neden var olduğu ve nereye gitmek istediğimizi tarif edebilmeliyiz. Becerilerimiz gelecek ile ilgili hayallerimizi zorlayacak nitelikte olmalıdır. Gelecekte geniş bir zaman
dilimi içinde ulaşmaya çalıştığımız koşulların zihinsel bir tasarımı ve bu tasarımın yaratılması gereklidir. Bu tasarımlar Doğru veya Yanlış olabilir, İyi veya Kötü, Az veya Çok…
Akılcı, Emin veya Riskli olabilir. Yaşantımızda Bugün ile Yarın arasında bir köprü kurmalıyız. Daha iyi yarınlar için çevremizle paylaştığımız bir VİZYON’A sahip olmak önemlidir.
Hırslı olmalıyız, çünkü ufkumuzu hırslarımızla genişletebiliriz.
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Hat sanatı nasıl doğmuştur?

Kur’ân-ı Kerîm nazil olmaya başladığı zaman Hicaz bölgesinde iki yazı
çeşidi kullanılıyordu. Meşk ve cezm yazıları. Menşeleri itibariyle Fenike yazısına dayanan bu iki yazı çok gelişmemiş olmakla birlikte cezm
yazısı diğerine göre daha düzgün olduğu için ve Kur’ân-ı Kerîm’in
nazil olan ilk ayetlerin yazılmasında diğerine tercih ediliyordu. Meşk
yazısı ise daha ziyade günlük işlerde kullanılıyordu. Nazil olan ayetler
sahabiler tarafından hemen ezberlense de yazıya olan ihtiyaç her zaman daha da artıyordu. Bilhassa Bedir gazvesinde hafız birçok sahabinin şehit olması bu önemi daha da artırmıştı. Artık Peygamberimizin
emriyle nazil olan bütün ayetler çeşitli malzemeler üzerine; devenin
kürek kemiği, deri, parşömen gibi mevcut kağıtlar üzerine yazılıyordu. Bu arada İslam dini bir medeniyet dini olduğu için Kur’ân’ın hem
okunması, hem doğru tesbiti, hem de güzel yazılması birlikte gündeme gelir. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm’in doğru okunması ile ilgili yapılan bütün çalışmalar Kıraat ilmini doğurur. Onun güzel yazılması
ise Hat Sanatını ilk defa gündeme getirir. Kaynaklarda bununla ilgili
sağlam vesikalar vardır. Bizzat Peygamberimiz, Hz. Ali, Hz. Osman
başta olmaka üzere o zaman kabiliyeti olan kişilere yazıyı tarif eder.
O’nun “Ba, sın, min” harfleriyle “lafzatullah, Rahman ve Rahim” kelimelerine ait yaptığı tarifler, kaideye dayalı ilk meşk çalışmalarında
başlatmış olur. Bu tarifler, dikkatle takip edilirse bir “Besmele” tarifi
olduğu anlaşılır. Dolayısıyla Hat silsilesi Hz. Ali’ye bağlanırsa onun da
hocası Peygamber Efendimiz(SAV)’dir.

Osmanlı hilye-i şerifi
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O tarihten itibaren yazı gelişmeye başlar. Peygamberimiz'in komşu ülkelere gönderdiği
mektuplar ve o dönemdeki yazıları Ayet-i Kerîmeler kabiliyetli, yazıyı daha güzel yazabilen kimseler tarafından yazılır. Sınırlar genişler. İslam ülkelerine Kur’ân-ı Kerîm gönderme
zarûreti hasıl olur. Hz. Ebubekir zamanında başlayan tedvîn çalışmaları, Hz. Osman zamanında daha da ağırlık kazanır ve Zeyd b. Sabit’in yazdığı Kur’ân esas alınarak el-Mushafu’l
İmam ismiyle bir Mushaf meydana getirilir. Bundan istinsah edilen altı adet Mushaf, birer
Karî/Kur’ân’ı doğru okuyan ile belli başlı İslâm ülkelerine gönderilir. Kûfe’ye gönderilen
Mushaf yazısı Kûfe şehrine nisbetle Kufî ismiyle anılmaya başlanır. Bu nüshalardan İstanbul, Kahire’de, Taşkent’te olanlar vardır. Artık yazı kufî ismiyle anılmaya ve yazılmaya
başlar. Emeviler döneminde yazı aynı hızla gelişmeye devam eder. Emeviler dönemine ait
olan ve adını getirildiği Umeyye Camii’nden alan “Şam Evrakları” Kur’ân-ı Kerim’in önemli nüshalarıdır. Çıkan yangın sonucu 1900 lü yılların başında İstanbul’a getirilen 250.000
civarındaki Kur’ân sayfaları bugün İstanbul Türk-İslâm Eserleri müzesinde bulunmaktadır. Yazının esas gelişmesi Abbasiler döneminde olmuştur. O dönemde İbn-i Mukle, İbn-i
Bevvab ve Yakut’ül Müsta’sımî isimli üç büyük hattat yetişir. Abbasî saltanatında bilhassa
Türkler, sarayda hem asker olarak hem de katip olarak çalışmaktadırlar. Onların Uygurlu
dedelerinden getirdikleri yazı kabiliyetleri ve hem de kullandıkları “Sokut” yazısı dediğimiz
Uygur yazısının kendilerine sağladığı avantajla Abbasi sarayında çok etkili olurlar bu hususta. Hem devletin askerî teşkilatında hem de kitabet, katiplik işlerinde Türkler bizzat görev
almıştır. Zayıf bir vesika da olsa; üçüncü büyük hattatın yani altı tane yazı çeşidinin bütün
kurallarıyla tesbit eden Yakut’un Amasya’lı bir Türk olduğu da rivayetler arasındadır.

Mi'râc Hilye-i Şerifesi/Ali Hüsrevoğlu

Sizin düşünceniz nedir?

Rivayet ama vesikalarda da geçmektedir. Abbasi sarayında bu
kadar çok Türk’ün hakimiyeti olduğuna göre, o’nun Amasyalı bir
Türk olduğu, rivayetin biraz ötesine geçmektedir. Yakut’un altı
tane talebesi vardır ve bunlar her
biri değişik İslam ülkesine dağılır. Bunlardan Abdullah Sayrafi
Anadolu’ya gelir, onun talebesi
Abdullah Ergün Kamil, yazıyla
ilgili öğrendiği bütün bilgileri ve
hocasından almış olduğu meşk
kurallarını talebelerine öğretir.
Yazı, cismânî aletlerle yapılan
ruhanî bir hendese diye tarif
edilir. Yazı bizim cisim olarak tarif ettiğimiz kamış kalem, kağıt,
mürekkep gibi aletlerle yapılan
aslında ruhani bir geometridir.
Yazı öğretilirken Meşk usulü

dediğimiz tamamen gönülden
gönüle ve bire bir eğitimle öğretilirken, yazının bütün kuralları
da nokta değerlerle, yani kalemin
ağız genişliğinin bıraktığı nokta değerlerle öğretilir ve ölçüsü
odur. Bizim sanatımız âdemidir/
insanidir, yani sanat sanat için
mi, sanat insan için mi münakaşası yapılır. Kâinatta ki her şey
insan içindir. Dolayısıyla sanatın
insanlar için olmaması düşünülemez. İşte saydığımız hocalardan
itibaren, Peygamberimiz’den,
Hz. Ali’den, Hz. Osman’dan
itibaren yazı hep bu yolla öğretilerek gelmiştir. Yazıya “Rabbi
yessir” meşkiyle başlanır. Yani
“Rabbim kolaylaştır zorlaştırma
ve hayırlısıyla bunu tamamla”
diye bir dua ile başlanır. Klasik
hat eğitiminde Rabbi Yessir
meşkinden sonra harfler, ondan
sonra da müfredat dediğimiz bir
harfin diğer bir harfle birleşmesi ve daha sonrada mürekkebat
dediğimiz ikiden çok harfin
yani kelimelerin yazılması meşkine devam edilir. Talebe hocasının verdiği meşki çalıştıktan
sonra kendince en beğendiği
meşkini haftada bir defa hocasına gösterir. Hocası beğendiği
kısımları kaftan giydirerek veya
beğendiğini söyleyerek; beğenmediği kısımları da yani yazı
kurallarına uymayan kısımlarını
da nokta değerleriyle tarif ederek talebesine çıkartmalar yapar.
Bu eğitim metoduyla Anadoluda

yetişen hattatlardan biri, hatta
pîride Amasyalı Şeyh Hamdullahtır. XV. asırda Şeyh Hamdullah ve babası, Semerkant’tan
gelen, Amasya’da ikamet eden
bir sanatkâr ailedir. Onun hat
sanatında neşr-ü neva bulması ve
yetişmesi, büyümesi, ekol haline
gelmesi, II. Beyazıt’ın Amasya’da
vali olması ile başlar. II. Beyazıt
hatta çok meraklıdır, o’na talebe
olur ve Şeyh Hamdullah’tan yazı
meşk eder. II. Beyazıt padişah olduktan sonra Şeyh Hamdullah’ı
İstanbul’a davet eder. Sarayda onu
yazı hocası olarak görevlendirir
ve çok önemli bir şey yapar. O da
şudur; Yakut her ne kadar Türk
asıllı olsa da, Abbasi yani Arap
kültürü içinde yetiştiği için zevklerde farklılıklar vardır. II.Beyazıt,
Şeyh Hamdullah’tan bir Türk
üslûbunu ortaya koymasını ister ve arşivde bulunan Yakut’un
ne kadar murakka/yazı albümü
varsa onları Şeyh Hamdullah’a
verir. Şeyh Hamdullah iki defa
yazı çilesine girer. Kaynaklarda,
Hızır Aleyhisselam’ın kendisine
yardım ettiği rivayet edilir. Şeyh
Hamdullah bu yazı çilesinden
sonra ortaya yepyeni bir Türk
üslûbu koyar. Osmanlı Hat Sanatının başlangıç noktası da Şeyh
Hamdullah kabul edilir. Öncesinde Fatih Camiisi’nin yazılarını yazan, Edirne Üç Şerefeli’nin,
Topkapı Sarayı’nın yazılarını yazan vardır, Edirneli bir hattattır,
babası da Yahya Sufi’dir.
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Yahya Sufi de Fatih Camii’ndeki
şadırvan avlusunun yazılarını yazmıştır. Baba-oğul sofiler, devrinin
kuvvetli hattatlarıdır, yani mimaride eser verecek kadar kuvvetli
hattatlardır. Fakat Osmanlı Hat
Sanatının Türk zevkine bürünmüş bir uslübunun başlaması
Şeyh Hamdullah ile olmuştur.

HafızOsman/Hilye-i Şerif

Yazılar arasında çok keskin
hatlar var mıdır?

Tabi o farklar yazıyı iyi bilenler
tarafından farkedilebilecek şeylerdir. Mesela; her sanatkarın icrası farklıdır. Ölçülerden ziyade;
tavırda, şivede farklılıklar vardır. Bunun gibi, konuştuğumuz
Türkçe’de bile farklılıklar vardır.
Buna şive diyoruz. Şeyh Hamdullah öyle bir aileye mensup
ki dayısı hattat, oğlu hattat, damadı hattat. Şeyh Hamdullah’a
kadar hattat yok değildir ama
Şeyh Hamdullah’ın farkı yazıda
geldiği seviye itibariyle Osmanlı
Hat Sanatının başlama noktası kabul edilmesi sebebiyledir.
Ondan sonra herkes artık Şeyh
Hamdullah gibi yazabilme gayretindedir, yani onun uslübunda
eser verebilme gayretindedir. O
dönemde Şeyh Hamdullah’ın
kitâbî yazılarda son derece beğenilen bir zevki, ekolü vardır.
Ahmet Karahisaride Kanuni
döneminin meşhur hattatıdır.
Aslen Afyonlu’dur. Hocası, Kirmanlıdır. Yakut valisinden tam
kurtulamamış veya kurtulmak
istememiş, kurtulabilecek kadar sanat gücü var ama Yakut
tavrını benimsediği için onun
yolunda eserler vermiştir. Şeyh
Hamdullah’ın karşısında Yakut
üslubunu devam ettirmiştir. İkisinin birbirinden farkı şudur;
Şeyh Hamdullah daha ziyade,
misyonu gereği, kitabî yazılarda çok önde bir hattatımızdır,
Ahmet Karahisari ise tasarım
gücü çok güçlü olduğu için
mimari yazılarda çok öndedir.
Mesela Süleymaniye Cami’nin
kubbe yazısı onundur. Caminin diğer yazıları ise talebesi
Hasan Çelebi’nindir. Kanûnî’ye
yazdığı Kur’ân-ı Kerîm tezhip
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edilerek Kanuni’ye ithaf edilmiştir. Bugün Kanûnî Kur’ân-ı
Kerîm olarak bilinir. Fakat Şeyh
Hamdullah’ın zevki daha çok
beğenilmiş, Karahisari’nin yolu
talebelerinden sonra terk edilmiştir. Ama onun celî yazıdaki
tesiri 19. asra kadar devam etmiştir. Arada birçok hattat vardır ama Şeyh Hamdullah’tan
sonra bu üslûbu daha da ileriye
götüren Hafız Osman’dır. Hafız Osman hem şehzadelerin
hocasıdır hem de III. Ahmet’in
hocasıdır. Dolayısıyla 17. asırda yaşadığını düşünürsek Şeyh
Hamdullah 16. asır, Hafız Osman 17. asırda etkili olmuşlardır. Yani her bir asırda yazıda
gelişmeler hep olmuştur. Hat
Sanatı, sadece ekol sahibi hattatlar tarafından her asırda kendini
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yenilemiştir, tabi buna şekil de
ilave edilmiş, yani dikdörtgen,
kare levhalar, daire gibi değişik
formlarda eserler verilmiştir.
Sayfa düzeninde de birçok yenilikler vardır. Hem şekil itibariyle
hem de harflerin bünyesindeki
estetik kurallar itibariyle sürekli gelişmeler vardır. İşte Hafız
Osman onlardan bir tanesidir.
Mesela Hafız Osman yazdığı o
meşhur Kur’ân-ı Kerîm’lerin yanında Hilye-i Şerife dediğimiz
Hz. Peygamberin fiziki durumunu tarif eden levhayı ilk defa
o tasarlamıştır. Bugün grafik sanatçılarının dahi hayretle baktığı bu levha 17. asırdan itibaren
yine gelişerek devamlı yazılmıştır. Başta bir besmele, ortada bir
daire(güneş) onun etrafında da
dört tane küçük daire(yıldızlar)

vardır. Şu anlama gelir. “Benim
ashabım yıldızlar gibidir, kim
onlara uyarsa kurtulur, hidayete
erer” Bir güneş etrafında ondan
ışık alan yıldızlar tasvir edilir,
dört yıldız dört büyük halifedir.
Hat sanatı esas itibariyle Kur’ân-ı
Kerîm yazısından da alır bereketini. Kalem, satır hakkında
Ayet-i Kerîme vardır. Yani ilâhî
yönü de olduğu için gelişmesini
her iki taraftan sürdürmüştür.
Mesela Şeyh Hamdullah’tan
sonra herkes onun gibi yazmak
isterken; Hafız Osman’dan sonra da herkes Hafız Osman gibi
yazmak istemiştir. Hafız Osman
Şeyh Hamdullah’ın en güzel, beğendiği harflerini alarak, onları
daha da geliştirmiştir ve kendi
zevkini de buna ilave ederek
ortaya koymuştur. Ondan bir
asır sonra İsmail Zühdî isimli
bir büyük hattat yaşamıştır. İsmail Zühdî de Hafız Osman’ın
yazılarını geliştirir. O’nun kardeşi Mustafa Rakım 19. asırda
mimaride kullanılan celî yazıları
geliştirir ve klâsik bir seviyeye getirir. Aynı zamanda Osmanlı tuğralarını da geliştirmiştir. Ondan
sonra artık kitabi yazılarda İsmail
Zühdî takip edilirken celî yazılarda da Mustafa Rakım takip edilir.
O dönemin bir diğer celî hattatı
Mahmut Celaleddin sert mizaçlı
bir insandır tavrı Mustafa Rakım
karşısında çok serttir ve beğenilmez. Sultan Abdülmecid onun
öğrencisi olduğu için onun tavrında yazar. O dönem yazının klasik
dönemidir. Ayasofya Cami’ndeki
büyük yazıların hattatı olan Mustafa İzzet Efendi aynı zamanda
neyzen, bestekâr ve kadıaskerdir.
Mustafa Rakım gibi de değildir,
Mahmud Celaleddin gibi de ancak yazıda farklı bir koldur, hem
küçük hem de celî yazıda ustadır.
Ondan sonra Şevki Efendi vardır.
O da Hafız Osman’ın yazılarına
bakarak kendi zevkine göre yeni
bir tavır ortaya koymuştur. Hat
sanatı XX. Asrın ilk çeyreğine
kadar çok hareketlidir. Her insanın yaratılıştan getirmiş olduğu
farklı özellikler gibi yazıda farklı
güzellikler görülür.

SANAT

Yazı hangi kurumlarda İslam ülkelerindeki Hat
öğretildi?
Sanatıyla Türkiye’deki Hat
Yakın dönemden bahsedecek Sanatı arasında nasıl bir
olursak; bugünkü Mimar Sinan fark vardır?
Üniversitesi’nin temeli Güzel Sanatlar Akademisi’dir. Orada Necmettin Okyay, Halim Özyazıcı,
İsmail Hakkı Altunbeser gibi dönemin büyük hattatları görev
almıştır. Fakat Halim Hocanın
vefatıyla Güzel Sanatlar Akademisinin Hat şubesi kapanmış ve
1982’ye kadar da herhangi bir
resmi kurumda öğretilmemiştir.
Bugünkü hattatlar içinde güzel
sanatlar mezunu olan çok azdır.
1982 YÖK yasasıyla birlikte Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinde yeniden, İlâhiyat Fakültelerinin bazılarında meşk edilmeye
başlandı. Bu kurumlarda, meşkin
aslına uygun takip edilmesi hat
sanatında başarıyı getirdi.

Şeyh Hamdullah’tan itibaren
Osmanlı hattatları çok meşhur
olmuş, padişahlarda bu hattatların hamisi ve destekçisi olmuşlardır. Estetik yönden çok değerli
eserler ortaya koymuşlardır.
“Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de nazil
oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da
yazıldı” özdeyişi söylenmiştir.
Son dönemlerde İslam ülkelerinde yarışmalar, sergiler yapılmaya
başlandı. Oralarda da güzel yazı
yazanlar var ama bizim şansımız
600 yıllık köklü bir medeniyetinin mirasçısı olmamızdır. Eserlerin çoğunluğu ve en önemlileri
Türkiye’de olduğu için kaynak
hala Türkiye’dir. Bütün sanatlar
için yetenek olması gerekir. Bu
yeteneğin neye yönelik olduğunu bilmek çok önemlidir. Her insanda yazı kabiliyeti olacak diye
bir şey yoktur, kimi insanın musikiye karşı, kimisinin matematiğe
karşı yeteneği vardır. Hakiki sanatkar Allah-u Teala’dır, yarattığı
insanlarda da mutlaka bir tecelli
olarak farklı kabiliyetler vardır.

karneleri yazardım. Hep yazıyla
alâkalı bir tahsil yapmak istedim
fakat olmadı. Çünkü böyle bir
bölüm yoktu. İlahiyat kökenliyim ama sonunda istediğim
sanat dalı benim branşım oldu.
İlahiyat ile yazının alakası sadece mânâ yönüyledir. Yetenek

çok farklı bir şeydir. İlâhiyatta
okumak mutlaka güzel yazı
yazmak anlamına gelmez. Hat
Sanatı için tabi ki yetenek olması gerekir, ikincisi iyi bir hoca,
üçüncüsü de bunu sonuna kadar götürecek sabır, azim ve aşk
olması lazım. Bir de nasip…

Peki, siz bu kabiliyetinizi
ne zaman fark ettiniz?

Benim yeni alfabe ile yazım çok
güzeldi. Orta öğrenimde not
kütüklerini, not defterlerini ve
Hadis-i Şerîf /Şeyh Hamdullah

Hilye-i Şerif
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Değişik meslek gruplarında seçmenlere sorduğumuz sorularımızda
bu hafta Akademisyenlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Selçuk Üniversitesi öğretim görevlileri ile gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında
seçmenlere şu soruları yönelttik ve akademisyenlerimizden aldığımız
çok değerli cevapların bir kısmını burada sizlerle paylaşacağız.
İdealinizdeki Milletvekili Nasıl Olmalıdır?
İdealinizdeki Belediye Başkanı Nasıl Olmalıdır?
Bu ve buna benzer bir çok meslek grubunda seçimle göreve gelenleri sorduk.
Her dönem farklı meslek gruplarına yönelteceğimiz anketlerimizde yaklaşan
genel seçimler öncesi bir çok sorumuz içerisinde İdealdeki milletvekili ile ilgili cevapların bir kısmını sosyolojik yorumlar ile sizlere ve milletvekili adaylarının stratejistlerine sunacağız.

Ersin ÖZTÜRK
Sosyolog

Çok değerli yüzlerce cevap içerisinden rastgele seçtiğimiz yanıtlardan birisi;
◆ “Dik duruşlu olmalı; Türkiye’nin iç ve dış meseleleri hakkında bilgi sahibi olmalı
ve günde 25 saat çalışmalı”. Sayın hocamızın kaleminden dökülenlere baktığımızda gerçekten bilgi sahibi olmalı ve 25 saat çalışmalı sözleri ile çok şey anlattığını görmekteyiz. Donanımlı olmalı ve yarın seçim meydanlarına çıkıp seçmenlerinden oy istediğinde projeleri olmalı gerçekçi ve çözüm odaklı. Tabiî ki
proje sunabilmek için değerli hocamızın da belirttiği gibi iç ve dış meseleler
hakkında bilgi sahibi olmalı ki bu meselelere çözüm üretebilsin.
◆ Başka bir hocamızın kaleminden sade ve net bir şekilde şu yanıt dökülmekte
“Konya ile ilgili en az 50 yıllık projeleri olmalı”. Evet günü kurtarmak veya bu
gün seçmenlerden oy toplamak adına göstermelik projelerle seçmenlerin karşısına çıkmak değil de geleceğe yatırım yapan ve sadece bu gün için değil de en
az 50 yıl sonrasını düşünerek gerçekleşecek düşüncelere imza atılmalı.
◆ Olayın özünü anlatan bir diğer ifadeye baktığımızda “Amacı halka hizmet
olmalıdır”. Her şey çok net ifade edilmiş durumda gerçekten tüm kalbi ile
başka bir amaç taşımadan halka hizmet etmek amacı ile yola çıkan siyasetçi
bu anlamda kendini de donatmak zorundadır ve en az 50 yıllık projelerle de

seçmenlerinin karşısına çıkmak sevdasındadır. Halkına hizmet sevdası olan bir siyasetçi halkının sorunlarını öğrenip bu sorunlara çözüm üreterek meydanlara
çıkacaktır. Ama halkından uzak olan bir siyasetçinin
ise amacı halka hizmet olmayacağı gibi bu doğrultuda
gerekli donanıma sahip olmadığından halk nezdinde
başarı sağlayamayacaktır.
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◆ “Milletvekili, Milletin vekili olduğunu bilmeli, kişisel gayelerin peşinden koşmamalı”. Amacı halka hizmet etmek olan bir siyasetçi bu yola çıktığında tabiî ki de milletin vekili olarak seçmenlerin karşısına geçecektir.
Evet değerli hocamızın da belirttiği gibi milletinin vekili olmalı ve bulunduğu makamlarda milletini en
iyi şekilde temsil edebilmeli.
Evet alınan cevaplara baktığımızda olayın özünde şunların yattığını görmekteyiz.
Donanımlı: Milleti temsil etme yetenek ve bilgisine sahip ve bu doğrultuda çalışmalar yapacak vekiller istiyoruz. Ben halkın sorunlarını biliyorum diyerek ezbere konuşmayacak bildiği sorunları gerçekten halktan öğrenecek ve bu sorunlara çözüm odaklı projeler üretecek. Seçmen soruyor ben halkın
sorunlarını biliyorum diyen siyasetçiye -Nereden biliyorsun sorunlarımı gelip bana sordun mu diye.
Evet ezbere ve klişeleşmiş cümlelerle konuşmayacak kendine has duruşu ve donanımı ile seçmenin
karşısına dürüst bir şekilde çıkacak.
Projeci: Seçmen proje istiyor ama ütopik seçim vaadi ve seçildikten sonra devamı gelmeyecek projeler istemediği gibi günü kurtarmaya yönelik projelerde istemiyor seçmen. Seçmen gerçek projeler
istiyor. Milletin parasının çöpe atıldığı günübirlik göstermelik projelerden çok hem bu günü hem de
yarını kurtaracak ileriye dönük projeler istiyor seçmen. Halka sorduğumuzda o kadar ilginç ve güzel
projeler çıkıyor ki ortaya. Çünkü sorunların içerisinde yaşayan halk aslında kendisi için de en güzel
projeleri üretiyor ama bu projeleri onlara sorup hayat geçirecek birilerini bekliyorlar.
Halkla İç İçe: Gayesi halka hizmet olan bir siyasetçinin halktan uzak olması düşünülemez ve halkın
içinde olmakta bilgi ve birikim ister, proje ister halka verecek bir şeyleri olmayanlar zaten halktan uzakta duranlar değil midir. Soru sormaktan korkmazlar mı halka ya halkta bize cevaplayamayacağımız bir
soru sorarsa diye.
Ve sözü şu güzel cümle ile tamamlamak istiyorum…
“Öyle bir siyasetçi ol ki seçmenlerinin karşısına çıktığında cevaplayamayacağın sorun olmasın”
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BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ:
Her Şeyden Önce Bir Kadın…
Bir kadın, bir anne, bir büyükanne , başarılı bir mimar,
KAGİK Başkanı, KAGİM proje koordinatörü, Selçuklu
Belediyesi meclis üyesi…
Hatice Mendi. Vasıflarını saymakla bitiremediğimiz, gerek iş
hayatı ve gerek sosyal hayatı ile örnek alınacak bir kişilik olan
Hatice Mendi ile yaşamı üzerine çok samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. Herkese örnek olacak bir yaşam ve başarı öyküsü.
Hatice Hanım Merhaba, sizi tanıyabilirmiyiz?

1976 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl eşimle birlikte Konya’ya geldik. Konya’da İdman
Yurdu Çarşısı’nda büromuzu açtık . Büromuzu açtığımız yıllarda Konya’da
serbest çalışan bayan mimar fazla yoktu. Benim büromuzdaki varlığım da
çalışmalarımıza yeterince katkı sağlayamıyordu. Ziyaretimize gelenler ya
ziyaretlerini kısa tutuyorlar yada eşim yoksa saygıdan içeri giremiyorlardı.
Bunun bir sorun olduğunu fark edince bir karar aldık. Eşim büro işlerini yürütecek bense çalışmalarımı evimde tamamlayacaktım. O zaman bilgisayar
olmadığından eskiz ve projelerimi evimde elde hazırlıyor, büroma gönderiyor ve stajyer arkadaşların yardımıyla tamamlıyordum.Böyle ce belli bir süre
evde çalışarak çocuklarımı büyüttüm ve mesleğimi icra ettim.
1982’den sonra 0-12 yaş Kimsesiz Çocuklar Yuvası Dernek Başkanlığı yapıtım. Bu görevden ayrıldıktan sonra Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim. Uzun süre orada Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi olarak görev yaptım. Vakfımız sosyal sorumluluk projelerinde kadınları bilinçlendirmek amaçlı çalışıyordu.

KAGİK Başkanı Hatice Mendi

Bununla beraber Meslektaşlarımın isteği ve destegi ile Mimarlar Odası yönetim kuruluna aday oldum. İlk ve tek bayan yönetim kurulu üyesi olarak seçildim ve onurla görevimi yaptım. Bu iki görevimi devrettikten sonrada Anavatan
Partisi Selçuklu Kadın Kolları Başkanlığı, oradan da İl Kadın Kolları Başkanlığına getirildim. Başkanlığım süresince
uyumlu, özverili çalışan arkadaşlarımla başarılı çalışmalar
yaptık. Bu başarılar hepimizindi. 1999 yılında siyasi partideki aktif görevimden kendi rızamla ayrıldım. İş hayatıma
ağırlık vermek zorundaydım ve öyle yaptım.
2000 yılında ise Ticaret odası seçimleri vardı. Çok karışık bir
seçim dönemiydi. Şimdi aramızda olmayan rahmetli arkadaşımız Remzi Akkan’la beraber Mühendis-Mimar ve Müteahhitlerin temsilcisi olarak ticaret odası seçimlerine katıldım ve seçimi kazandık. Bizim seçime katıldığımız grup 3
meslek komitesi seçiminde başarılı olmuştu. Bu komiteden
birisi de bizim grubumuzdu. Ve böylece ticaret odasının ilk
ve tek bayan meclis üyesi olarak seçilmiş oldum. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemde ticaret odası bayan meclis üyesi
yalnızca İstanbul-İzmir ve Konya'da vardı.
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Hatta Konyaya ziyarete gelen
İstanbul ticaret Odası Meclis
Üyeleri beni gördüklerinde şaşınlıklarını gizleyememişlerdi.
İlk olmama rağmen bu görevi
başarıyla yaptığıma inanıyorum.
Çünkü meslektaşlarımın beni
desteklediğini biliyordum.Ticaret odası meclis üyeliği süresinde TOBB Küçük ve Orta ölçekli
Müteahhitler Sektör Kurulu üyeliğini 4 yıl aksatmadan yürüttüm.
Sektörümün sorunlarını TOBB’
de tartışıyor ve bilgi elde ediyordum ve bu bilgileri komiteme
iletiyordum. K.T.O Başkanımız
Hüseyin Üzülmez ve ticaret odası
meclis üyelerinin onayı ile kadın
girişimciler kurulu başkanlığına
seçildim. KAGİK’in kuruluşunu 8 mart 2008'de tamamladık.
Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 12 Haziran 2009 tarihinde
(KAGİM) Kadın Girişimciler
Masası Avrupa Birliği Projesi
olarak Konya Ticaret Odasında
oluşturuldu. Girişimci olan veya
olmak isteyenlere desteğimizi
veriyoruz. Yapılan yerel seçimlerde Ak Parti’den Selçuklu belediyesi meclis üyeliğine aday
oldum. Şu anda da o görevi
onurla yürütüyorum.

Kadın olarak bu başarıyı
nasıl yakaladınız? Buraya
gelene kadar yaşadığınız
zorluklar nelerdir?

Diğer İllerle kıyasladığımızda Konya’daki kadın
girişimci sayısı ve kadınlarımızın iş hayatına baÖncelikle eşimin çok büyük kat- kışı nasıl sizce?
kısı ve desteği var. İş hayatına
atıldığınızda yakınlarınızın desteğini almak zorundasınız. Çünkü;
eşim ve çocuklarım da fedakarlık
yapmak zorunda kaldılar. Çalışan anne olarak devamlı evde
olamadığım için bazı ihmallerim
olmuştur, bana bu konuda yardımcı oldular. İki tane inşaat mühendisi oğlum var. İstanbul’da
büroları var, inşaat sektöründe
yoğun olarak çalışıyorlar. Kızım
da resmi bir kurumda çalışıyor.
Torun sahibi de oldum. Şu anda
eski günlerime nazaran daha rahat bir çalışma ortamım var. Çocuklarım büyüdü bana ihtiyaçları kalmadı. Her güçlüğe rağmen
önemli olan çalışmayı sevmektir.
Ben mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Bizdeki meslek aşkı çocukları da etkiledi, bizimle yarışmak durumda kaldılar, babanın
mesleğini aldılar. Ben hayatım
boyunca hep serbest çalıştım,
uzun zamandır da firma olarak
projelendirmenin yanı sıra inşaat
ve konut yapmaktayız.

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerle kıyaslanamaz ama Konya’da
da çok talep var. Girişimci olmak
isteyen ev hanımları da var. KOSGEB hibe desteğini almaya çalışıyorlar.Eğitim durumları bir
üniversite mezunu ile yarışabilecek düzeyde olmayabilir fakat
bu hanımlarımız KAGİM’in
desteği ile sundukları projelerle,
kuruldaki arkadaşları yapabileceklerine dair ikna edip elemelerde başarılı olabiliyorlar. Önce
ne yapabileceklerini anlatıyorlar,
sonra da eğitimlerde projelerini
hazırlıyorlar. Tabiki iş hayatına
atılmak kolay değil. Aslında o
hanımları kutlamak lazım. Piyasanın zorluğuda var.Bu katkılarla
onları cesaretlendirmek desteklemek yardımcı olabilmek bizi
mutlu ediyor. Ekonomik durumunuz iyiyse sosyal sorumluluk
projelerine destek verin diyoruz.
Ama aile ekonomilerine katkıda
bulunmak istiyorlarsa da, evde
zaman harcamasınlar. Konya’daki
kadınlarımızın zamanlarını güzel

geçirdiklerine inanıyoruz. Fakat
zamanlarını iş hayatına katılarakda daha farklı değerlendirebilirler.
Eve para getiren yalnızca erkek olmamalı; kadın da ona katkıda bulunmalı, destek olmalıdır. Eşinin
yükünü hafifletmelidir.

KAGİK’ te ki çalışmalarınızdan bize biraz bahsedermisiniz?

Arkadaşlarla gündemdeki konularla ilgili fikir birliğine varıp; o
konularda toplantılarımız oluyor.
Ancak KAGİK’teki herkesin yoğun bir iş hayatı var ve bu yoğun
temponun arasında çok sık bir
araya gelemiyoruz . Kısa zamanda
buna da bir çözüm bulacağımıza
inanıyorum. Ankara ile irtibat halindeyiz gerekirse bizi bilgilendirecek konuşmacıların gelmesini
ve bize yardımcı olmalarını önerdik. Sanayi odasının ödül töreninden önce bu konu ile bağlantılı bir
toplantı yapılmıştı. Genç lik kurulumuz da var; Genç Girişimciler
Kurulu. Orda kadın-erkek ayrımı
yok. İş hayatının daha aktif duruma gelmesi hepimiz için daha iyi
olur. KAGİM ve KAGİK arasındaki bağ da bizim için çok büyük
bir başarı. Mesela; KAGİM’de ki
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Sosyal görevlerdeki başarınız,
bu projelerde yer almanız belli
görevlere layık bulunmanız bu
dialogoğun sonucudur.

35 yıldır mimarım dediniz Yapı Sektöründe 35
yılda çok şey değişti. Sektördeki yeniliklere nasıl
ayak uydurdunuz?

istiyoruz, şayet belediyemiz bize
yardımcı olursa annelerinin yaptığı yemeklerin lezzetindeki yemekleri üniversite öğrencilerine
aynı tatla sunmayı düşünüyoruz.

Ben mesleki eğitimi aldığım dönemde bilgisayarla eğitim yoktu.
Bir lokantacı lokanta açmadan
önce yemek pişirmeyi öğrenmesi
gerekir diye düşünüyorum. Ahçı
gelmediği zaman ne yemek çıkarırım diye düşünmemesi gerekir.
Şimdi bilgisayar dönemi geldi ve
bilgisayarkullanarak projelerimi
çiziyorum. Siz kendiniz bunu takip etmezseniz, öğrenmezseniz
çağı nasıl yakalayabilirsiniz? Her
meslekte olduğu gibi yeniliğe
açık olmak zorundayız.

Yenilikleri takib etmek,
sürekli kendinizi geliştirHem kendi firmanızdaki mek, öğrenmek sizi yılişleri yürütüyorsunuz hem dırmadı mı?
de Ticaret Odasında aktif Yok hiçbir sıkıntı yaratmadı, aygörevdesiniz bu tempo sizi rıca beynimiz böyle daha çok
yormuyormu? Konya’lı iş çalışıyor. Sağlığımız yerinde
kadınlarının sosyal hayat- olduktan sonra çalışmak çok
arkadaşlar KAGİK’te ki arkadaş- larımın azmi ve çalışkanlığıdır.
taki yeri hakkında neler güzel. İnanın çalışmayan insanların çalışmalarını görünce daha Özellikle belirtmek isterim ki
söyleyebilirsiniz?
lardan daha canlı oluyorsunuz,
çok heycanlanıyorlar. İş kadınlarının bir şeyler yaptıklarını görünce
evde oturmak yerine zamanlarını
değerlendirmeye çalışıyorlar. Tabi
bunlar çok güzel. Evdeki kadın, ev
ekonomisine katkıda bulunarak
ülkemizin de ekonomisine katkıda bulunuyor; ekonominin bir
dinamiği haline geliyor.

Hatice Hanım siz aynı
zamanda KAGİM Proje
Koordinatörü olarak aktif görevdesiniz, proje ile
ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi alabilirmiyiz?
Avrupa Birliği Projesini hazırlayıp yönetim tarafından onaylanmasıyla Kadın Girişimci Masası
(KAGİM) 12 Haziran 2008 yılında oluşturuldu. Projede başarı elde ettiğimizi zannediyorum,
ancak burda bizi başarıya götüren Ticaret Odasındaki arkadaş-
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bu projemiz "Uygulanan en İyi
Girişimcilik Projesi" ödülüne layık görülmüştür. Bu çalışmalarımızda bize destek veren odamıza ilçe belediyelerimize ve
başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Projemizi anlattığımızda;
projemizde çalışan hanımların
ev ekonomilerine katkıda bulunmak istediklerini söylediğimizde
onların bizlere destek olması bizi
daha da motive ediyor. Bizden
hiçbir ücret talep etmeden en
güzel yeri veren, el emeklerinin
satılması imkanını sağlayan M1
AVM’sine (Real) özellikle teşekkür ediyorum. Şu anda 300’e
yakın hanım KAGİM’e kayıtlı.
Bu hanımlardan bir kısmı gıda
konusunda da satış yapmak istiyorlar, ancak gıda ile ilgili bir
ortam yaratamamanın sıkıntısını
yaşıyoruz. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyemizden yardım
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Aslında Konya’da çok aktif
derneklerimiz var. Ben bir
dönem kimsesiz çocuklar dernek başkanlığı da yaptım, birçok dernekte genç hanımlar
var, çalışıyorlar. İnandıkları
fikirleri, doğru yerde, doğru
zamanda söyleyebilecekleri
ortamları bulduklarında pasif
kalmamalarını tavsiye ederim
hanımlara. Yeter ki yapabileceklerine inansınlar. Fikirlerinin doğru olduğuna karar
verdikten sonra başarabilirler.
Kendi mesleğinizde de başarılı olmak istiyorsanız araştırmak zorundasınız. Ben bugün
35 senelik bir mimarım, her
meslekte olduğu gibi benim
mesleğimdede devamlı araştırma yapmak zorundasınız.
Başarılı bir iş hayatı için öncelikle meslektaşlarınızla dialogunuzun iyi olması gerekir.

kendinize daha fazla güveniyorsunuz. Belki çocuklarımla doyasıya oynayıp, zaman geçirememiş
olabilirim. Bu her annede vardır.
Boşa geçireceğiniz zaman olmayınca çocuklarınızla pek fazla
ilgilenememiş olabiliyorsunuz.
Bu tek üzümtümdür fakat; o eksikliği de torunlarımla kapatmaya çalışıyorum. Tabi üzüldüğüm
başka anlar da oldu. Dostlarımı
kaybetmek beni çok üzer. Hayatı
dolu dolu yaşamak gerekiyor, hayat tahminimizden de kısa.

Pekçok kişi için bir kılavuz, bir
örnek olacak bu yaşam öykümüz
için Hatice Hanım’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatice Hanım’ın
bugüne değin atmış olduğu başarılı adımlarını takdir ve tebrik ediyoruz, kendisine bundan sonraki
adımlarında başarılar diliyoruz.
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2011 FORBES

ZENGİNLER LİSTESİ

Mehmet Emin Karamehmet

Forbes Türkiye'nin her yıl yaptığı Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı. Bu yıl Mehmet Emin Karamehmet listenin başında
yer alırken Semahat Arsel ve Hüsnü Özyeğin takip etti.
Bu yıl “FORBES 100” listesinin neredeyse üçe biri dolar milyarderlerinden
oluşuyor. 11 yeni ismin eklenmesiyle dolar milyarderinin sayısı 39’a yükseldi.
Listedeki isimlerin tamamının toplam serveti ise 104 milyar dolar. Aynı rakam
geçen yıl 87 milyar dolardı. Türkiye’nin en zengin adamı Mehmet Emin Karamehmet. Geçen yıl 2,9 milyar dolarlık servetiyle Hüsnü Özyeğin’den ardından
ikinci sırada yer alan Karamehmet’in bu yıl ki serveti 4 milyar dolar.
Bu yıl servetini artırarak yeni milyarder olan 11 kişiden üçü Koç Ailesi’nden
-Mustafa, Ömer ve Ali Koç… Sabancı Ailesi’nden Serra Sabancı ve Çiğdem
Sabancı Bilen ile Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahibi Suat Günsel de milyarderler ligine geri dönüş yaptı. Limak’ın sahipleri Nihat Özdemir ve Sezai
Bacaksız ile Hema’nın sahibi Mehmet Hattat ise geçen yıl milyoner olarak yer
buldukları listede bu yıl milyarderler olarak yer alıyorlar.
Semahat Arsel
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EKONOMİ
SIRA

İSİM

ŞİRKETİ

2011 SERVETİ 2010 SERVETİ
(Milyar Dolar) (Milyar Dolar)

1
2
2
4
5
6
6
8
8
10

Mehmet Emin KARAMEHMET

Çukurova Holding

4.0

2.9

Semahat ARSEL

Koç Holding

3.0

1.7

Hüsnü ÖZYEĞİN

Fiba Holding

3.0

3.0

Rahmi KOÇ

Koç Holding

2.9

1.6

Murat ÜLKER

Yıldız Holding

2.8

2.1

Ferit ŞAHENK

Doğuş Holding

2.7

2.1

Şarık TARA

Enka İnşaat

2.7

2.6

Filiz ŞAHENK

Doğuş Holding

2.5

2.0

Suna KIRAÇ

Koç Holding

2.5

1.4

Ali AĞAOĞLU

Ağaoğlu İnşaat

2.1

2.0

AÇIKLAMA: Ferit Şahenk ve Şarık Tara aynı servet rakamı ile altıncılığı paylaşıyor. Ancak Filiz Şahenk Türkiye’nin en
zengin sekizinci kişisi olduğu için 7’nci değil 8’inci sırada yer alıyor.
Murat Ülker

Rahmi Koç

Ferit Şahenk

Şarık Tara

FORBES 100 içerisinde kendisine ilk kez yer bulan ve listeye doğrudan doğruya milyarder olarak giren
iki isim var: Genel Enerji’nin CEO’su ve kurucusu Mehmet Sepil ile Kazancı Holding’in sahibi Ali Metin
Kazancı. Karamehmet ve Sepil’in Kuzey Irak’ta altı petrol sahasına sahip olan şirketi Genel Enerji, petrol
ihracatına başladı. Analistlerin 3.3 milyar dolarla 4.6 milyar dolar arasında bir değere sahip olduğunu düşündüğü Genel Enerji de Sepil’in yüzde 30 hissesi bulunuyor. Ali Metin Kazancı da 1 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin 14’üncü zengini. Servetinin en büyük kaynağı ise Mayıs 2010’da İMKB’de işlem
görmeye başlayan ve Kazancı Holding’in sahip olduğu elektrik santrallerini de bünyesinde barındıran Aksa
Enerji Üretim şirketi. Listenin yeni yüzlerinden biri de Yalçın Ayaslı. Türkiye’de Bora Jet, Nişantaşı’ndaki
Armaggan mağazası ve gurme ürünler üretip satan “Nar” gibi yatırımları bulunan Ayaslı, Boston merkezli
Hittite Corporation’ın kurucusu. NasdaQ’a kote şirketin piyasa değeri 2 milyar dolar (17 Şubat tarihi itibariyle). Ayaslı, FORBES 100’ün teknoloji zengini tek ismi.
Forbes 100’ün Toplam Serveti: 104 milyar dolar. Aynı rakam geçen yıl 87 milyar dolardı. Forbes 100’ün
toplam serveti bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artış var.
Milyarderler: Listenin milyarderleri son üç yıldır artıyor. Bu yıl FORBES 100’de 39 dolar milyarderi Türk
var. Geçen yıl bu sayı 28’di. 2009’da yayınlanan listede ise 13 dolar milyarderi bulunuyordu.
FORBES 100’ün Ortalama Serveti: Tam bir milyar dolar. Geçen yıl aynı rakam 801 milyon dolardı. En
zengin Türk Mehmet Emin Karamehmet’in serveti 4 milyar dolar. Ayşe Verda Gülçelik, Ahmet Yahya Kiğılı,
Ali Gülçelik, Aziz Torun ve Mehmet Torun 425’şer milyon dolarlık servetleriyle 100’üncü sırayı paylaşıyor.
Forbes 100’deki Kadın Sayısı: 105 kişiden oluşan listede yer bulan 23 kadından sekizi dolar milyarderi.
İlk 10’nun Toplam Serveti: 28.2 milyar dolar. Bir önceki yıla göre artış 6.2 milyar dolar
İlk 50’nin toplam Serveti: 74 milyar dolar. Bir önceki yıla göre artış 14 milyar dolar.
Ortalama Yaşları: 59. FORBES 100’deki en genç isimle en yaşlısı arasında tam 60 yaş fark var. 26 yaşındaki
İpek Kıraç’ın toplam serveti 550 milyon dolar. Selçuk Ecza’nın kurucusu 86 yaşındaki Ahmet Keleşoğlu’nun
ise 715 milyon dolar.
Zengin Çiftler: FORBES 100’de yer alan en zengin çift Suna ve İnan Kıraç. Toplam servetleri 2 milyar 975
milyon dolar. Eş olarak en zenginler arasında yer alan diğer isimler ise şunlar: Sema Işıl - Aydın Doğan, Ahsen - Orhan Özokur, Vuslat Doğan - Ali Sabancı.
Kendi Zenginliğini Yaratanlar: FORBES 100’de kendi işini kurarak servetini yaratanların sayısı 51. Bugünün dolar milyonerleri arasında ilk işi memurluk, aşçı yamaklığı, bakkallık ve manifaturacılık olanlar var.
Burçları: FORBES 100’de en çok oğlak burcundan isim var. Listede 15 Oğlak; 12 Balık; 11 Koç yer alıyor.
Koçların toplam serveti diğer tüm burçlardan daha fazla: 14,2 milyar dolar.

Suna Kıraç

Hüsnü Özyeğin

Ali Ağaoğlu

Vuslat Doğan
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RÖPORTAJ

ŞEHRİN DİNAMİKLERİ:
ÜNİVERSİTELER VE KOBİLER
Konya bir kobiler şehri. Artık bölgesel, ulusal, uluslararası çalışan o kadar çok işletmemiz var ki. Kabuğu kırılmış kabına sığmayan günün şartlarına ayak
uyduran teknolojiyi doğru kullanan ve takip eden
işletmelerimiz. Bunun yanı sıra şehrin içinde ayrı
bir şehir Selçuk Üniversitesi sonra şehre kazandırılan Mevlana ve Karatay Üniversiteleri. Üniversiteler
kobiler için gerçekten büyük bir kazanım aynı zamanda kobilerde üniversitelerimiz için bir kazanım.
Pratik ve teorinin anlaşma noktalarınında sorunlarını başarılarını ve neler yapılabileceğini bu işin uzmanıyla İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ ile konuştuk.
Prof. Dr. Tahir Akgemci

Kobilerin önemi ne zaman alan kobiler tarafından doldu- yüksek diye bir ayrım yapmak bunların iyi işleyip işlememesi
ruldu. Kobiler devletin elindeki çok zor. Zaten işletmelerin ta- ve toplumun gereklerine cevap
farkedilmeye başlandı?
Aslında kobi kavramı önemli bir kavramdır. Kobilerin
1970’li yıllardan itibaren önemi
kavranmaya başlanmıştır. Hatta 1974 yılını Avrupa’da kobi
yılı ilan edilmiştir. . Ama ülkemizde kobilerin önemi 2000’li
yıllardan sonra keşfedilmeye
başlandı. Örnekle anlatmak gerekirse; Türkiye’de her 100 işletmeden 99’u kobi diye tanımlanır.Avrupa’da bu oran 98’dir.
Dolayısıyla işletme dediğimiz
zaman hep kobi aklımıza gelmelidir. Fakat kobilerin önemi geç
farkedilmiş. İşletme denilince;
üretim, alım – satım yapılan yerler akla gelir. Halbuki; kobiler
hem sosyal, siyasal hem de ekonomik açıdan çok ciddi sorumluluklar üstlenmişlerdir. Böyle
bir durumda kobiler geçmişte
önemliydi, şimdi de önemli gelecekte de önemli olacaktır. Kobilerin önemi şurdan gelir aslında; 1970 li yıllardan sonra ciddi
bir özelleştirme başladı. Devletin bu alanlarda çekilmesiyle, bu
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kamu malının halka yaygınlaştırılmasında önemlidir.

Söylediğiniz oranın yüksek olması mı yoksa düşük
olması mı daha önemlidir?
Kobiler küçük ve orta boy işletme olarak geçiyor. Düşük ya da
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mamı bu tanıma giriyor. Büyük
işletme diye tabir ettiğimiz 500
kişinin üzerinde çalışan bir işletme Avrupa’da küçük bir işletmedir. Çalışan sayısı ya da
sermaye mi yani neye göre ayırt
ettiğimiz, üzerinde durduğumuz
kriter önemlidir. Önemli olan

verip vermediğidir. Yani; bunlar
aslında toplumun hücreleri gibidir. İyi organize edilmezse bunlar toplumun başına bir yüktür.
Ama bizde bunların çok iyi, rahat
çalıştığını söyleyemeyiz. Devlet
Planlama Teşkilatının yaptığı bir
araştırmada kişilere bu işletmeyi neden kurdukları soruluyor.
Kişilerin verdikleri cevapların
%85’i “ailemden kaldı, sermayemi değerlendirdim vb”. Halbuki küçük de olsa büyük de olsa
hepsi bir işletmedir. Bunların bir
fizibilitesi, sürdürülebilirliğinin
olması gerekir. Bizde yapılan bu
olmadığı için kısa ömürlü olmaktadır. Hedefi olmayan, yol haritası çizmeyen işletmeler uzun
ömürlü olamazlar. Türkiye’de
kobilerin ortalama ömrü 24 yıldır. Hatta bu oran günümüzde de
gittikçe düşmektedir. Bu 24 yılı
geçenlerin %70’i de ikinci kuşağı
geçememektedir. İkinci kuşağı
geçenlerin yarısı da üçüncü kuşağı geçememektedir. Bu bizim
kurumsallaşmadığımızı gösterir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldız

Rekabet çok önemlidir kobiler arasında. Türkiye’de
de kaliteyi yükseltmeden
fiyatını düşürüyorlar. Dünyada geçerli olan rekabet
böyle midir?

Aslında kalitenin yükselip fiyatın
düşmesi lazım. Bu şekilde kalıcı
olunabilir. Konya’daki rekabete
baktığımızda; yıkıcı ve haksızdır.
İşletmelerin birbirini yok etmeye
çalıştıkları bir sistem vardır. İşte
burada iyi bir tüketici kanununun egemen olması, piyasayı düzenleyici kuralların hakim olması gerekir. Bunlarla ilgili kurullar
kuruluyor. Bunlar bizde yenidir.
Kobiler serbest piyasadan yararlanamıyorlar. Halka açılması, büyük şirket olması gibi birtakım
şartları var. Türkiye’de ne kadar
gelişmiş desek de fiyat piyasası
biraz sığdır. Bu durum bankacılık sektörünün yapısından kaynaklanmaktadır.

Doç. Dr. Muammer Zerenler

Kobilerin kredi piyasalarından
yararlanma oranı %5’tir. Bankalar kobilere kredi vermiyorlar. Halbuki bankaların bunları
desteklemesi gerekiyor. Ayrıca
bankalar kredi verseler bile şartları çok ağır. Dolayısıyla bankalardan kredi alamıyorlar, borsaya
giremiyorlar. Özkaynaklara yükleniyorlar, ortaklık kültürü olmadığı için baba-oğul bile bu işi
zamanla götüremiyorlar. Güney
Kore’de yerel bankalar topladıkları mevduatın %35’ini bu küçük
işletmelere kredi olarak vermek
zorundadır. Ülke çapında faaliyet gösteren bankalar topladıkları mevduatın %50’sini vermek
zorundadır.Bankalar uyguladığı
ekonomik politikalarla halkı girişimciliğe teşvik etmelidir. Eği-

tim, bankacılık, finans vb. herkesi
işletme kurmaya teşvik etmelidir.
Ancak bizde bu girişimcilik kültürü arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamıştır. Kobilerde geleneksel anlayışlarla kuruldukları için
gelişememektedirler.

Bütün bu anlatılanlara
bakarak kobilerin kredi
çekme sorunları var diyebilir miyiz?

Kobilerin sorunları daha fazladır. En önemlisi finans, bankacılık sorunudur. İkincisi pazarlama
sorunları vardır. Kalifiye elaman
sorunları, tedarik, teknoloji,
kurumsallaşma, uzman eleman
gibi ciddi sorunları vardır. İşte
bu yüzden Türkiye’de kobilerin
ortalama ömürleri azdır.

Bunun banka sektöründen kaynaklanmasının yanısıra kobilerin aile şirketi
olarak kurulmasının da bir
etkisi var mı?

Tabiki. Kobilere baktığımızda
dışardan üç kaynak sağlarlar.
Birincisi; öz kaynaklar, kendi
kaynaklarıdır. İkincisi;para piyasaları, bankalardır. Üçüncüsü
de; sermaye piyasaları, borsalardır. Sermaye piyasaları gelişmiş değildir. Sadece İstanbul
İMKB gelişmiştir.
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Üniversiteler ile kobiler çok önemlidir. Zaten böyle bir kaç tanesi hariç zaten bizim gibi elemanları yok. Ürettiği malları
arasında kök görevi ge- ülkenin de bu birliklere girmesi dinamik ülkelere ihtiyaçları var. aracılar vasıtasıyla ihraç edebilibu kadar çok önemli olmayacak- Aslında kobilerin kendilerinin yorlar. Kendilerine has kurumrekli mi?
Şüphesiz gereklidir. Yani buna
üniversite-sanayi işbirliği diyoruz. Bu sistem Avrupa’da ciddi bir
şekilde işlemektedir. Teori ile pratik birleşiyor, uyumlaşıyor. Ancak
bizde maalesef teorinin öğretildiği yer ayrı; pratiğin yapıldığı yer
ayrıdır. Bu halkın, işletmelerin
eğitime bakış açısından ayrıca
eğitim sisteminden de kaynaklanmaktır. Avrupa Birliği’ne girmek istiyoruz. Bu doğrultuda
birçok proje bulunmaktadır. İşte
üniversitelerle işbirliği yapılarak
ciddi adımlar atılabilir.

tır. Zaten şu anda Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız %70
oranındadır. Kendi öz değerlerimize inanarak, kendi dinamiklerimizi harekete geçirerek biz
kendi standartlarımızı yükseltsek belki de Avrupa Birliği bize
gelecek. Zaten Avrupa Birliği
ülkeleri nüfus, ekonomi olarak
istenilen seviyede değildir. Bir-

Dünyada bunu uygulayan
en iyi üniversite hangisidir?

Güney Kore, Güney Asya, İngiltere bu konuda bir örnektir.
Türkiye’de ise; Konya, Denizli,
Gaziantep, Kahramanmaraş en
iyi örneklerdendir.

Türkiye Avrupa Birliği’ne
girebilir mi?

Avrupa Birliği’ne girmemizin
siyasal, sosyal ve bir de ekonomik boyutu vardır. Biz AB’ye bu
değerlerimizi güçlendirmek için
girmek istiyoruz. Ama bu yanlış
bir düşüncedir. Çünkü; bir ülkenin dinamikleriyle kalkınması
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bir araya gelerek organizasyon
yapmaları lazım. Bizde her şey
devletten bekleniyor. O da çok
fazla yürümüyor. Oysa kendi
organizasyonlarını kurup verimlilik esasına dayanarak kendi
yollarında yürüseler daha başarılı olabilirler.Konya ‘daki kobiler direkt ihracatçı olamıyorlar.
Çünkü bu konulda yetişmiş

lar kurarak, kurumsallaşarak
daha başarılı olabilirler.

Türkiye’deki kobileri Avrupa Birliği’ndeki kobilerle karşılaştırırsak ne
söyleyebiliriz?

Avrupa’da kredi maliyetleri
ucuz. Teşvikler daha yaygın.
Devletin meslek öğretme ve iş
yeri açma konusunda çok önemli teşvikleri var. Avrupa kobileri
daha avantajlı. Türkiye’deki gibi
haksız rekabet söz konusu değil.
Avrupa’da piyasayı düzenleyici
kurullar var. Hem devletin hem
de kendilerinin kurduğu birçok
kurum mevcut. Hem devlet hem
yerel yönetimler hem de halk
birlikte hareket ediyor. Bizde
ise, haksız rekabet ve yarım yamalak işleyen kurallar mevcut.

Kobi sahiplerine ne söylemek istersiniz?

Öncelikle onları çok iyi anlayabiliyorum. Çok fazla çaba gösterdikleri bir gerçektir. Kobilerin bir
gelişme evreleri vardır. İşletmelerin kobi sahiplerinin büyüdüklerinin farkına varması gerekiyor.
Kontrollü büyümeleri ve profesyonelleşmeleri lazım kobilerin.
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MAKALE

ONA İLK BAKTIĞINIZ GİBİ BAKIN
Onu ilk gördüğünüz anı hatırlıyorsunuzdur. Al al yanakları, boncuk gözleri, simsiyah saçları vardı benimkinin. Karnımdayken ah bir yanımda olsa
da görsem dediğim, artık kucağımdaydı. Karmaşık duygular yaşadığımı
hatırlıyorum hayata birlikte devam edeceğim bir canım vardı artık. Ben
onu nasıl büyüteceğim diye endişe ederken şimdi anlıyorum ki o da beni
büyütmüş . Onun da endişeleri var mıydı acaba ,koltuğun üstünde neden
yürümemesi ya da elektrik prizine parmağını neden sokmaması gerektiğini
anlamaya çalışırken…
Biz çok şeyi paylaştık onunla ve paylaşmaya devam ediyoruz. O , benim için , sadece
zamanında yemeğini yedirip zamanında yatağına göndermem gereken bir sorumluluk
olmadı hiç Bana sabretmeyi, zamanı paylaşmayı, karşılıksız sevmeyi en önemlisi dinlemeyi öğretti. Onu dinleyin. Onu dinlediğiniz zaman karşınızda size akıl verecek, çıkar
gözetmeden yol gösterecek biri olduğunu, onu dinlediğiniz zaman hayata yeni başlamış olmasına rağmen ne kadar da çok söyleyecek sözü olduğunu fark edeceksiniz.

Gülsüm YARTAŞ

Birlikte yapabileceğiniz ne çok şey
var aslında, bahar yağmurlarında
onunla yürüdünüz mü hiç ;yeni açmış çiçeklerde, ağaçlardaki tomurcuklarda yağmur damlalarını görüp ,
doğanın saflığını temizliğini birlikte
yaşadınız mı? Bir tohumdan fidan
yeşertip meyvesini yediniz mi? Onlar aslında birer doğa kaşifi
Ya da koşmayı deneyin toprakta çıplak ayaklarınızla. Alışveriş merkezlerindeki jetonlu plastik oyuncaklara
harcayacağınız zamanı toprakla oynayarak, toprağa lavanta ekerek geçirin.
Topraktaki enerji ile hem kendi ruhunuzu hem de onun ruhunu besleyin. Ata binin, bir tayı sevin
birlikte; onun taya dokunuşundaki itinaya bir bakın; aynı itinayı bizler de çocuklarımızı severken
gösterebiliyor muyuz acaba?
Deneyler yapmasına izin verin.Sizden deney yapmak için iki yumurta, su dolu kap, pil , aluminyum folyo gibi, ilk duyduğunuzda birbiriyle alakasız olduğunu düşündüğünüz, size ‘ kafasından
yine neler geçiyor?’ sorusunu sordurtan bu malzemelerle evi yada üstünü kirleteceğini düşünmeden istediklerini verin ona; ve görün size anlamsız gelenlerle neler yapıp neler öğrenebileceğini.
Düştüğü zaman gözlerinize bakıp “düşe-kalka büyüyücez canım” diyor ve ayağa kalkıp yürümeye devam ediyorsa onun hayatta neler başaracağını hayal bile edemezsiniz diye düşünüyorum.
Onları gündelik telaşlarımızın ve iş hayatımızın yoğunluğu içinde unutmayalım. Evde başkaları
ile yaptığınız uzun telefon görüşmeleriniz sırasında yanınıza gelip, o anda size söylemesi gereken
ve onun için önemli olan bir şeyi size anlatmak için telefonu kapatmanızı beklemesin. Yanınıza
geldiğinde, görüşme yaptığınız kişiye şu anda dinlemeniz gereken daha önemli bir kişi olduğunu
ve bu yüzden görüşmenizi ertelemeniz gerektiğini söyleyebilirsiniz.Telefonu kapattıktan sonra
onunla ilgilenmeye başladığınızda gözlerindeki gurur ve kendine güven ışığını görmek o telefonu
kapatmaya değecektir.
O uyurken konuşun onunla onu ne kadar çok sevdiğinizi, ne kadar akıllı olduğunu düşündüğünüzü, çok güzel olduğunu söyleyin ona, gülümsediğini göreceksiniz.
Birlikte bir hikaye yazın resimlerini o çizsin; o anlatsın siz yazın.
Gözlerine bakın onu ilk gördüğünüzde baktığınız gibi her bakışınızda bunu hatırlayın onun size
ilk bakışlarını ve her gün ona seni seviyorum deyin. Yada şöyle seslenin ‘Seni sevdiğimi daha
önce söylemiş miydim’. Her sorduğunuzda bıkkın bir ses tonuyla‘ eveeeeeeeeeeet söylemiştin’
diyecektir. Ama yine de her gün duymak hoşuna gidecektir. Unutmayalım ki sevilmeyi ve bunu
duymayı en çok çocuklarımız hak ediyor.
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ENERJİ

ENERJİDE BELİRSİZLİK
DÖNEMİ GELİYOR
Shell, hazırladığı raporla
enerjinin geleceğine ışık tuttu

Shell Türkiye Ülke Başkanı
Ahmet Erdem

Enerji; Dünyamızın geleceğini bu kadar yakından ilgilendiren bir konu yok. Enerji geleceğimize yön verecek. Enerjiye
hükmeden ülkeler talebe yetişemiyor bu gerçekten büyük bir
sıkıntı. Aynı zamanda nüfusu yüksek ve gelişmekte olan ülkeler enerji ihtiyaçlarını karşılamak için politik oyunlar lobi
çalışmaları ve farklı arenalarda kozlarını çok iyi oynayabiliyorlar. Gözden kaçan bir konuya değinmek gerekiyor.

2 Haziran 2005 tarihinde Rusya’nın uzak doğusunda bulunan Vladivostok şehrinde bir araya gelen Rusya, Çin ve Hindistan’ın dışişleri bakanları küresel ve bölgesel problemlere ortak yaklaşımlar
geliştirmeye çalıştılar. Amerika’nın tek kutup büyümesine tepki
anlamına gelen bu buluşma aslında Çin için Rusya’nın Sibirya bölgesindeki enerjilerine talip olması. Hindistanında bu pastadan pay
kapma çabası olarak görülebilir.
1990’ların başından itibaren yakınlaşmaya başlayan bu üç ülke için
otariteler umutsuz vaka gözüyle baksalarda geldiğimiz şu noktada
ilerlemenin hangi boyutta olduğunu görebiliriz.
Hindistan ve Çin, Rusya’nın en önemli iki silah alıcısı. İki ülke,
Rusya’yla askeri teknoloji konusunda da işbirliği yapmak istemekte. Yüksek hızla büyüyen Hint ve Çin ekonomilerinin enerji açlığı
çekmeleri ve Rusya’nın alternatif enerji kaynağı olma durumundan
doğan Rus-Çin ve Rus-Hint enerji işbirliği gittikçe gelişmekte.
Rusya’nın Sahalin-1 sahasına milyarlarca Dolar yatıran Hindistan,
Rusya ile yeni yatırım imkanları görüşmekte.
Rusya, Hindistan’da nükleer santral inşa etmekte. Çin de, Sibirya petrolleri peşinde ve Hindistan gibi, Yukos şirketinin hisselerine talip. Dahası Hint-Çin ilişkilerinin daha önce olmadığı kadar gelişme göstermesi ve 2005 yılının başında Hindistan ve Çin
arasında serbest ticaret anlaşması ve toprak sorununun siyasi
çözümü için ön anlaşmanın imzalanması, Çin-Rusya-Hindistan
işbirliğinin önünde en önemli engelleri tamamen ortadan kaldırmadıysa bile, büyük ölçüde azaltmış durumda.
Üç ülkenin işbirliğine İran ve Pakistanında ileriki yıllarda katılımı muhakkatır. Dünyamızın enerjideki şeklini çizecek olan bu
konsorsiyum tek kutupta bulunan Amerikaya bir alternatif olacak piyasaları şekillendirecek.

92

KONYA VİZYON • MART 2011

Enerjinin geleceği ne olacak burada enerji devi shell firmasının
hazırlamış olduğu “Signals and
Signposts” adlı raporu okuduğunuz zaman bizi bekleyen süprizleri görebileceksiniz. Raporun
yorumlamasını Shell ülke başkanı Ahmet Erdem yaptı.
Enerjinin geleceğinin analiz
edildiği Shell’in “Signals and
Signposts” adlı raporunda, önümüzdeki 40 yılda dünya enerji
sisteminin, köklü gelişmelere
sahne olacağı belirtilerek, “Dünya bir istikrarsız geçiş dönemine ve
yoğunlaşmış ekonomik döngülere
girmektedir. Durgunluk, petrol ve
emtia fiyatlarındaki patlamayı
durdurdu, ama bu geri gelebilir.”
öngörüsüne yer verildi.
Shell; küresel gelişmeler, dünyanın enerji arzı, kullanımı ve
ihtiyaçları ışığında, enerjinin geleceğini mercek altına alan “Signals and Signposts” adlı raporuyla çarpıcı gelecek öngörülerinde
bulundu. Raporda, önümüzdeki
40 yılda dünya enerji sisteminde köklü gelişmeler yaşanacağını, ekonomi, enerji ve çevre
kaynaklı sorunlara karşı, sivil
toplum-kamu sektörü - özel
sektör işbirliğinin yaşamsal
önem kazanacağı belirtilerek,
“Ortaklıklar ticari gerçeklik üzerine temellendirilmeli, fakat enerji
ve çevreyle ilgili gelişmeler doğru
yönde hızlanmalıdır. Tartışmayı
endüstri ve coğrafi sınırlar ötesine
genişletmeli ve derinleştirmeliyiz”

artacak olan dünya nüfusunun
enerji talebinin, geleneksel
enerji kaynaklarından sağlanan
arzı aşacağını öngörüyor. Bununla birlikte CO2 ve diğer sera
gazlarının oluşturduğu iklimsel
ve çevresel baskılar ve bunun
yanında içme suyuna erişim ve
besin üretmek için toprak için
artan rekabetin daha da yoğunlaşacağını belirtiyor.

Shell’in raporundaki enerji
tahminleri şunlar:

uyarısında bulundu. Raporu
yorumlayan Shell Ülke Başkanı
Ahmet Erdem, “Sorumluluk sahibi bir uluslararası enerji şirketi
olarak Shell dünyanın gelecekteki
enerji gereksinimlerinin ele alınmasına ve gelişmeler konusunda
daha yaygın bir anlayışın geliştirilmesine kendisini adamıştır.
Enerji senaryolarımızdaki en son
güncellemeler, Signals & Signposts, küresel ekonomik zayıflama veya güçlenmeye doğru gidiş
bağlamında düşüncelerimizi geliştirmektedir” dedi.
Rapor özetle gelecek on yıllarda

1. Dünya bir istikrarsız geçiş
dönemine ve yoğunlaşmış ekonomik döngülere girmektedir.
Durgunluk, petrol ve emtia fiyatlarındaki patlamayı durdurdu, ama bu geri gelebilir. Çin ve
Hindistan gibi gelişmekte olan
ülkeler yoğun gelişmelerden
geçmektedirler. Daha sıkı bir
piyasa, fiyatlar üzerinde baskı
yapmaya devam edecek ve istikrarsızlık meydana getirecektir.
Politika geliştirmedeki ilerlemeler ve üretkenlikteki güçlü kazanımlar, son 20 yılda ekonomilerin enflasyonsuz büyümelerine
yardımcı oldu. İyi politikalar,
iyi uygulamalar ve iyi şans birleşiminin ılımlaştırıcı etkisi gelecekte devam etmeyebilir.
2. Enerji kullanımında bir kademe
atlaması görülüyor. Gelişmekte
olan ülkeler ile nüfus devleri olan
Çin ve Hindistan; sanayileştikçe,
şehirleştikçe, altyapı oluşturdukça
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ENERJİ
talep büyüme oranı ile örtüşmeyecektir. Bol miktarda kömür
dünyanın pek çok bölgesinde
mevcutken, taşıma güçlükleri
ve çevresel bozulma nihai olarak bu büyümenin önüne kesebilir. Bu arada, biyo-yakıtlar
gibi alternatif enerji kaynakları enerji karışımının çok daha
önemli bir bileşeni olabilir fakat arz-talep gerilimini tamamen çözecek bir “sihirli değnek”
bulunmamaktadır.
5. Akıllı şehirler, sürdürülebilir
politikanın desteklenmesi ve
ticari ve teknolojik yenilikler
bir miktar talep azalmasına yol
açabilir. Aynı şekilde fiyat şokları, düşünmeden geliştirilen
politikalar ve hayal kırıklığıyla
sonuçlanan girişimler de. Zaman ölçütü temel bir faktördür.
Binalar, altyapı ve enerji santralları on yıllarca ayakta kalır. Araç
stokları 20 yıl sürebilir. Yeni
enerji teknolojileri ticari ölçekte
ortaya konulmalıdır. Bunların
endüstriyel kapasite oluşturması ve enerji sisteminin en azından yüzde 1-2’sini karşılamaya
yeterli olabilmesi için 30 yıllık
sürdürülebilir iki basamaklı bir
büyüme gerekir. Gelecek beş
yılda uygulanacak politikalar
gelecek on yıldaki yatırımlara
şekil verir ki, bunlar da 2050 yılındaki küresel enerji fotoğrafını
büyük ölçüde şekillendirir.
ve ulaşım kullanımlarını artırdıkça, ekonomik büyümelerinde
enerjiyi en yoğun şekilde kullanacakları bir döneme giriyorlar.
Talep baskısı, alternatif arzını ve
enerji kullanımında daha verimli
olmayı teşvik edecek. Fakat sadece bunlar artan talep gerginliğini
tamamen dengelemeye yetmeyebilir. Gelişen ekonomilerin tarihsel gelişme modellerini izleyecek
olurlarsa, 2050’ye gelindiğinde,
enerjiye olan temel talep 2000
yılındaki düzeyinin üç katına
çıkmış olabilir.
3. Kaba hatlarıyla, doğal buluşlar
ve rekabet bu süre boyunca enerji
verimliliği konusundaki ilerleme-
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leri temel talebi yüzde 20 oranında azaltacak şekilde teşvik edebilir. Arz artışındaki alışılagelmiş
oranlar, doğal bir biçimde enerji
üretimini yüzde 50 oranında artırabilir. Fakat bu yine de arz ve
talep arasında yılda 400 exa joule
civarında -yani 2000 yılında tüm
endüstrinin boyutu kadar- bir açığa neden olabilir. Bu açığın –yani
Enerjideki Belirsizlik Dönemininbir tür olağanüstü talep azaltımı ve
olağanüstü arz artırımı birleşimi
ile kapatılması gerekecektir.
4. Arz, artan talebi karşılamakta
zorlanacak. Gelecek on yılın sonunda, kolay erişilebilir petrol
ve gazın üretimi tahmin edilen
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6. Küresel ekonomik kriz, jeopolitik ve ekonomik gücün batıdan doğuya kaymasıyla örtüştü.
Bu belirleyici kayma, küresel
ekonomik ve politik sistemi de
dönüştürmektedir.
Değişim
yavaş yavaş olmaktadır, ancak
bunun potansiyel sonuçları derindir. Batıdaki ekonomik kriz
bu eğilimi hızlandırabilir. Gelecek kuşaklar 2008 yılını bir dönüm noktası olarak görebilirler.
Dünya belirsiz bir politika dönemiyle karşı karşıyadır. Stratejik hatalar ortaya çıkmaktadır.
Yükselen güçler artan bir şekilde ve öz güvenle kendi ulusal
çıkarları olarak gördükleri konularda ısrar etmektedirler. Bu
kollektif güvenliği güvence altına alan küresel mekanizmaları
baltalamaktadır.
7. Çevresel baskılar artmaktadır. Fosil yakıtlarının enerji
karışımındaki mevcut paylarını
korumaları ve artan talebe cevap vermeleri mümkün olsaydı
bile, insan sağlığını ciddi bir
şekilde tehdit edebilecek olan
karbondioksit salınımları karşımıza çıkacaktı. Fosil yakıt kullanımının azaltılması ve etkin
bir karbondioksit yönetimine
rağmen önümüzdeki yol oldukça zorludur. Atmosferde istenen karbondioksit düzeyleri
sınırları içinde kalmak gittikçe
daha da zor hale gelecektir.

İNŞAAT DEKORASYON
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TARİH

18 Mart 1915
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.
Mehmet Akif Ersoy
300.000 askerimizin şehit olduğu bu savaşlar
sonucunda, düşman donanmaları ağır kayıplar
vererek geri çekilmişlerdir. Çanakkale Savaşlarının denizle ilgili bölümü, 18 Mart 1915 tarihinde, düşman gemilerinin geri çekilmeleriyle sonuçlanmıştır. Bu nedenle, her 18 Mart gününde
Çanakkale Savaşlarını anmaktayız. Çanakkale
Boğazını geçmek isteyen İngiliz ve Fransız gemileri, 3 Kasım 1914’de boğazın iki yakasındaki
birliklerimize ateş açtılar. Birliklerimizin karşı

96

KONYA VİZYON • MART 2011

Çanakkale Savaşları, yüzyılımızın en büyük savaşlarından birisidir.
Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen düşman devletler, gemileriyle Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u almak istiyorlardı. Osmanlı
ordusu, İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı’nda
aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yapmıştır.

ateşi ile geri çekilmek zorunda kaldılar. 19 Şubat
1915’de düşman donanması kesin hücuma başladı. Osmanlı ordusunun karşı ateşi ile tekrar geri
çekildiler. 18 Mart 1915’de İngiliz ve Fransızlar
16 harp gemisi ile büyük bir hücum daha başlattı. Üç gemisi sulara gömülen düşman donanması, tekrar geri çekilmek zorunda kaldı. Çanakkale
Boğazını gemilerle geçemeyeceklerini anlayan
düşmanlarımız, topraklarımıza karadan girmeyi
denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelan-

da ve diğer bazı sömürge ülkelere ait askerler 25
Nisan 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başladılar. Kara savaşları, 9 Ocak 1916 tarihinde son
düşman birlikleri de geri çekilene kadar devam
etmiştir. Çanakkale Savaşları, Türk Tarihinin en
önemli savaşıdır. Bugün özgür olarak yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızın
bilinmesi gerekir. Yüz binlerce Mehmetçiğin kanı
ile kazanılan bu toprakların, bu destanın değerini
bilerek canımız pahasına koruyalım.
Kaynak: Sınıf Antolojisi Kitabı

TARİH
Ali'nin kendisinden hemen sonra askere gelecek bir kardeşi daha vardır. "Anacağım kafama kına yaktın burada komutanlarım ve arkadaşlarım benle hep dalga
geçtiler sakin kardeşim Ahmet'e de yakma onla da dalga geçmesinler der ellerinden öptüm" diye bitirir. Aradan zaman geçer. İngilizler kati netice almak için tüm
güçleriyle Gelibolu'ya yüklenirler. Bu cepheyi savunan erlerimiz teker teker şehit
düşmüşlerdi. Bunlara takviye olarak giden yedek kuvvetlerde yeterli olmamış onların sayıları da epey azalmıştı. Gelibolu düşmek üzereydi. Kınalı Ali'nin komutanı
da olayı görüp yerinde duramıyordu. Kendisinin bölüğü henüz sıcak temasa hazır
değildi. Onlar yeni gelmişti. Onları insan bedeninin süngü ve mermilerle orak gibi
biçildiği bu yere dua ediyordu. Komutanların bu düşünceli halini gören ve durumun vahametini bilen Kınalı Ali ve arkadaşları komutanlarına yalvar yakar oraya
gitmek istediklerini söylerler. Komutanları onları ölüme gönderdiğini bile bile çaresiz gönderir. Kınalı Ali'nin bölüğünden kimse sağ kalmaz hepsi şehit olmuştur.
Aradan zaman geçer. Kınalı Ali'nin ailesine yazdığı mektubun cevabı gelir. Komutanları buruk ve gözleri dolu dolu mektubu açıp okumaya karar verirler.
(Bu mektubun aslı Çanakkale müzesinde sergilenmektedir)
Babası anlatır. "Oğlum Ali nasılsın iyi misin, gözlerinden öperim selam ederim
dedikten sonra öküzü sattık paranın yarısını sana yarısını da cepheye gidecek
kardeşine veriyoruz simdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum zaten artık za-

Kınalı Ali

KINALI ALİ

Üst teğmen Faruk cepheye yeni gelen askerleri kontrol ediyor
bir taraftan da onlarla laflıyordu nerelisin gibi sorular soruyordu.
Bir ara saçının ortası sararmış bir çocuk gördü. Merakla "adın ne
senin evladım" der. Çocuk "Ali" diye cevap verir. "Nerelisin?"
der. Ali "Tokat Zile’denim" der. Peki, evladım bu kafanın hali
ne? Ali "anam cepheye gelirken kına yaktı komutanım" der.
"Neden?" der komutan. Ali "bilmiyorum komutanım" der. "Peki
gidebilirsin Kınalı Ali" der. O günden sonra herkes ona Kınalı
Ali der. Herkes kafasındaki kınayla dalga geçer. Kısa sürede cana
yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının sevgisini kazanır.
Bir gün ailesine mektup yazmak ister. Ali'nin okuma yazması
da yoktur arkadaşlarından yardım ister ve hep beraber başlarlar
yazmaya. Ali söyler arkadaşları yazar "sevgili anne babacım; ellerinizden öperim ben burada çok iyiyim beni merak etmeyin"
diye başlar. Kız kardeşini kendinden bir küçük erkek kardeşini
sorar köyündekilerin burnunda tüttüğünü yazdırır. Kendilerini
merak etmemesini kendileri var oldukça düşmanın bir adım
bile ilerleyemeyeceğini yazdırır. Gururla mektubu bitirir neden sonra aklına gelir ve yazının sonuna anasına NOT düşer:

hireye de fazla ihtiyacımız olmadığı için yorulmuyorum da. Siz sakın bizi merak
etmeyin, bizi düşünmeyin der. Akrabalarını anlatır ve mektubu bitirir. Ali ananın da sana diyeceği bir şey var" Anasını anlatır: "Oğlum Ali yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler kardeşime de yakma demişsin kardeşine de yaktım
komutanlarına ve arkadaşlarına söyle senle dalga geçmesinler bizde 3 şeye kına
yakarlar; Gelinlik kıza, gitsin ailesine çocuklarına kurban olsun diye. Kurbanlık
koça, ALLAH'A kurban olsun diye. Askere giden yiğitlerimize, vatana kurban
olsun diye. Gözlerinden öper selam ederim ALLAH'A emanet olun"
Mektubu okuyan Ali'nin komutanı ve diğerleri hıçkıra hıçkıra ağlamaktadırlar...
Bu vatanın bütünlüğü ve özgür bir Türkiye için savaşan tüm Ali'leri, Mehmet'leri
saygı ile anıyoruz.

97

FOTOĞRAF

Mucize görüntü:

360 Derece Panoramik Fotoğraf
İnsan gözünün üç boyutlu görüntüyü anlamlandırmada sınırlı bir algı ve perspektif gücü var.
Günümüzde bazı çekim teknikleri ve fotoğraf ekipmanları gözün bu açığını kapatırken yepyeni
bir fotoğraf dili de oluşturuluyor. Harun ŞAHİN bu özel çekim tekniğini örneklerle anlatıyor.
Yazı ve Fotoğraflar: HARUN ŞAHİN

Adnan Menderes Sebze Meyve Hali Yangını - 2009
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FOTOĞRAF

Son günlerde panoramik fotoğraf çekimine ilgi daha da artmış gibi görünüyor.
Bu ilgiden yola çıkarak panoramik çekim tekniği ve 360 Derece Sanal Tur yapımı hakkında
bilgilerimi ve tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim.

Panoramik görüntünün bir türü olan 360 derece fotoğraf da bu özgün anlatım
tekniklerinden biri. Bu tür fotoğrafları yaratmak oldukça zahmetlidir, ama bir
o kadar da etkileyici sonuçlar verebilir.

Bir mekanın yatay ve düşeyde tüm görüntülerini içine alan bir
fotoğraf üretmek için, öncelikle örnekteki gibi 360 derece x 180 derece
Equirectangular Panorama çekmek gerekiyor.
Bu panorama standart 2/1 oranında olup objektifin etrafını saran görünür
üç boyutlu küresel uzayın iki boyutlu düzleme yansıtılmış olur.
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FOTOĞRAF
Öncelikle Gerekli Ekipmanlardan başlayalım
1- Dslr Fotoğraf Makinası (Canon 350D-400D-5D vb. Canon 350D yeterli olacaktır.)
2- Fisheye Lens (Sigma 8 mm, Sigma 4.5 mm Fisheye)
3- Panoramik Head (Manfrotto Sph303 Plus- MA-303 plus-Nodal Ninja MkII )
4- Tripot-Manfrotto Başlık takılabilen bir tripot iyi bir seçim olacaktır.
Yazılımlar
1- Çekilen resimleri birleştirmek için PTGUİ yada Autopano Giga
2- Oluşturulan Panorama resimleri Sanal Tur ortamına taşımak için yazılım Alternatifleri
● Flash Panorama Player (flashpanoramas.com/player) ve Hazırlama yazılımı olan Flashificator (flashificator.com)
● Pano2vr (gardengnomesoftware.com/pano2vr.php)
● Autopano Tour (www.autopano.net/)
Panorama Çekim Tekniği
Canon 350D ve Sigma 8 mm Fisheye Kullandığımızı varsayarsak; Canon 350D Fotoğraf makinası 1.62 Focal Çarpana sahip olduğu için Sigma 8 mm Fisheye lensimizle dikey 180 Derece
Yatay 140-150 Derece bir açıyla çekim yapabiliyoruz. Canon 5D gibi Fullframe bir Body ile
bu çekimleri 180×180 yapmakta mümkün ama amacımız en uygun fiyatlı makinayı almak ise
Canon350D fazlasıyla yeterli olacaktır.
1- Pano Head a dikey olarak taktığımız Fotoğraf makinası ile 90 Derecelik açılarla eksenimiz
etrafında dönerek 4 kare resim çekiyoruz. (0-90-180-270)
Burada dikkat edilmesi gereken husus Fotoğraf makinamızın Manuel modda ISO/F vb. Ayarlarının ortama göre ayarlanması ve Auto Focus özelliğini devre dışı bırakarak Manuel focus
da çekim yapmak)
2- Çektiğimiz resimleri PTGUI’e yüklüyoruz. Resimleri açtığımızda lens id otomatik görmezse lensin kaç mm olduğunu belirtmemiz gerekebilir. 8 mm yazarak resimleri açıyoruz.
3- Align İmages e basarak Resimlerin birleştirilmiş ön izlemesini görüyoruz. ( Birleştirme
esnasında sorun oluşursa program Sorunlu Control Pointleri size sunacaktır. Bu durumda
manuel Modda Control point tanımlanması gerekebilir. Ama bunu anlatmak için başlı başına bir tutorial yazmak lazım en son Create Panorama tuşuna basarak ortalama 4000×2000
yada 3000×1500 pixel bir panorama oluşturuyoruz.
4- Oluşturduğumuz Panoramik Resmi Autopano Tour yada Flashificator yardımı ile flash Sanal tur oluşturuyoruz. ( Hazırlanan panorama da alt kısımda Tripot görüneceği için o kısma
Nadir Patch dediğimiz kendi logonuzu koyabilirsiniz yada Photoshop ile Tripotu yoketmek
de mümkün.
Hazırladığım örnek Panoramalar için www.inkonya.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Panoramik görüntünün bir türü olan 360 derece fotoğraf da bu özgün anlatım tekniklerinden biri.
Bu tür fotoğrafları yaratmak oldukça zahmetlidir, ama bir o kadar da etkileyici sonuçlar verebilir.
Bir mekanın yatay ve düşeyde tüm görüntülerini içine alan bir fotoğraf üretmek için, öncelikle örnekteki gibi 360 derece x 180 derece Equirectangular Panorama çekmek gerekiyor.
Bu panorama standart 2/1 oranında olup objektifin etrafını saran görünür üç boyutlu küresel
uzayın iki boyutlu düzleme yansıtılmış olur.
Açılış sayfasında örneği verilen 360 x 180 derece Panorama fotoğrafı yatarmak için 180 derece balık gözü objektif ile “1.5x” çarpanlı makinede en az 4¬+1, tam sensörlü makinede ise en
az 3+1 kare görüntü gerekiyor.
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Çekilen fotoğralar Photoshop
veya diğer programlarda
panoramik hale getirildikten
sonra küp yüzeylerini 6 parçaya bölerek her küp yüzey
üzerinde düzenleme yapmak
daha kolay hale gelecektir.
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MAKALE

BİR TERSLİK
YOK MU?
Sevgili Dostlar,
Sizlere buradan ilk kez merhaba diyecek olmanın heyecanı
ve acelesiyle sarıldım kaleme...
Umarım her yeni sayıda keyifli anlar geçirir, ortak konular paylaşırız.
Uzun zamandır kafaya taktım, ne yapsam olmuyor. Gittikçe huysuz ve takıntılı birisi mi oluyorum bilemem
ama gözüm sürekli şu ilginç konuya takılıyor; ülkemizin
her yerinde malum kaos; Trafik.
Yollara bakıyorum, tüm yayalar araç yolundan yürüyor
ama onlara kızmak mümkün mü? Asla! kaldırımların her
yeri park etmiş araçlarla dolu üstelik kaldırımı dik olarak
kesecek şekilde de park etmekten kimse rahatsızlık duymuyor! Ohh ne güzel, özel park alanımız ilan etmişiz tüm
kaldırımları. Şimdi burda iki ilginç nokta var, hatta üç;
Araç sürücüleri gönül rahatlığıyla arabasını park ediyor
kaldırımlara, hadi bu tamam ama yayalar neredeyse hiç
tepki göstermiyor, hadi bunu da anladım ama yoldan
hiç mi trafik polisi geçmiyor, bu araçları hiç mi gören
yok, işte bu işin en düşündürücü kısmı.
Geçen yıl Amerikalı bir misafirimi gezdiriyorum
Konya’da...
Ziyaret edeceğim mekana geldim ve park yeri arıyorum
ama ne mümkün, iki araçlık yere bir araç ortalayarak
park etmiş. Bu esnada yabancı misafirimden şu muhteşem cümle geliyor; Selçuk, herkes neden kaldırıma arabasını bırakmış? Hadi bakalım cevap ver. Ahh be dostum, ben bir bilsem sebebini...
İnsanın, yolun ortasında ellerini açıp öylece durası geliyor. Hemen akıl hastanesine kapatırlar değil mi? halbuki araçlar benim yolumda park halinde dururken kimse
onlara "Sen delirdin mi, yaya yolunun ortasına park edilir
mi" demiyor.
Araçlar kaldırımda, yayalar yol ortasında...
Sizce de bir terslik yok mu ?
Sevgiler...
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HOBİ

MOTOSİKLET;

BAŞKALARININ ÖZGÜRLÜKLERİNE MÜDAHALE
ETMEYEN BİR ÖZGÜRLÜKTÜR
A2 tekerin düzenlediği Beyaz Cafe’nin katkılarıyla gerçekleşen, tüm motorcuların bir
araya geldiği etkinlik görülmeye değerdi. Kışın
tüm olumsuzluğuna rağmen katılımcıların
çok olması dikkatlerden kaçmadı. Motosiklet
tutkunları Beyaz Cafe’de güzel bir kahvaltıyla
güne başladı. Konya ve ilçelerinin yanı sıra Karaman ve Antalya’dan da motor tutkunları bu
etkinliği kaçırmadı. Beyaz Cafe ev sahipliğinde
gerçekten çok başarılıydı, Mehmet Yaprakçının
misafirleriyle tek tek ilgilenmesi ve bundan
sonrada yapılacak etkinliklerde desteğinin
süreceğini ifade etmesi motosiklet tutkunlarını
ayrıca keyiflendirdi. Kahvaltıda uzun süredir
görüşmeyen motor tutkunları sohbetlerinin ana
konusu motosiklet oldu. Böyle bir organizasyonun kış ayında gerçekleşmesi ve yoğun katılımın
olması Konya’nın ve motosiklet tutkunlarının
fedakârlığının bir göstergesiydi.

Ahmet Bozkurt

Mehmet Yaprakçı

TMF drag komisyon başkanı Mehmet
Şirin yapmış olduğu konuşmada bu birlikteliğin hep devam edeceğini ve yoğun katılımın motosikletin ne kadar özlendiğinin
bir göstergesi olduğunu söyledi. A2 tekerin
bu tür aktivitelerde ne kadar başarılı olduğunun da altını çizen Mehmet Şirin ayrıca
yeni sürprizlerin kendisini şaşırmayacağını
belirtti. Bu seneki 8 ayak motodrag yarışının da hepsinin Konya Saraçoğlu pistinde
yapılacağının müjdesini de bu konuşmada
verdi. Türkiye’nin en büyük ve standartlara
uygun tek pisti olması dolayısıyla bütün
yarışların Konya’da yapılmasının Konya
için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.
Saraçoğlu pistinin aynı zamanda dünyanın
2. Büyük drag pisti olduğunu sözlerine ekledi. Tribün sorununa da değinen Mehmet
Şirin mayıs ayında yapılacak olan yarışa
yetiştirileceği sözü verdi. Motosiklet tutkunları kahvaltı ve konuşmaların sonunda
izleyicilere unutamayacakları anlar yaşattı.
Birbirinden güzel motosiklet showlarıyla
etkinlikleri son buldu.
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HOBİ
"A2 teker" Spor Kulübü Başkanı Ahmet Bozkurt’dan "A2 teker"

TMF Drag Komisyon Başkanı
Mehmet Şirin

a2teker.com, 3 yıl önce ortak tutkusu motosiklet olan arkadaşlarla bir araya gelerek
kurulan bir motosiklet kulübü. Ülkemizde motosikletlerin fark edildiği bir trafik
oluşması için çalışmayı, motosiklete binen spor tutkunu arkadaşları bir çatı altında
toplayarak gerekli sürüş teknikleri ve koruma ekipman kullanımı hakkında bilgi
sahibi olmalarını sağlamayı, insanlarımızın motosiklet hakkındaki olumsuz önyargılarını yıkmayı, bilinçli motosiklet sürücüsü arkadaşların da trafikte en az diğer
sürücüler kadar dikkatli olduklarını insanlara duyurmayı, motosikletin sadece hız
olmadığını insanlara benimsetmeyi vizyon edinerek kurulan bir kulüptür.
Önlerinde uzun ve zor bir yol vardı:
Bu zorlukları aşmaya başlamış ve aşmaya devam etmektedir. Zamanla yeni
insanlarla tanışılmış, yeni dostluklar kurulmuştur. Her meslekten, her statüden yeni üyeler zincirin halkalarını çoğaltmıştır. Birçok bayan üye de bu spora
ilgi duymaya başlamış ve eşlerle birlikte halkalar renklenmiştir. Kulüp internet
ortamında daha da büyümüş, birçok il ve ilçemizde temsilcileriyle olduğu gibi
Avrupa’nın da birçok yerinde üyeleri ve kulübün temsilcileri olmuştur.

Bazen sadece rüzgâra karşı yol alırken, bazen de
mangal partileri düzenlemiş, şehitlikleri ziyaret
etmiştir. Kan bağışının bir sosyal sorumluluk olduğunu benimseyerek birçok ilde düzenli kan bağışları
yapmış ve hala da yapmaya devam etmektedir. Doğa
dostu olan bu kulübün yaklaşık 2 yıl önce a2teker
Hamiyet Abla ormanlık alanına diktiği fidanlar artık
ağaç olma yolundadır. Bilinçli motosiklet kullanımı
için korumanın şart olduğunu halka anlatmak için
a2teker spor kulübü sponsorlarının da desteği ile
motosiklet kaskları dağıtmıştır. Eğitimle de iç içe
olan kulüp öğrenci ziyaretleri düzenlemiş, yaşlı
evlerine de konuk olmuştur. Sitede güvenli sürüş
tekniklerini motosiklet kullanıcılarına öğreterek
kazaları minimum seviyeye indirmeye amaçlamıştır.
Her insanın mutlaka bir motosiklet heyecanı bir
motosiklet deneyimi ve macerası olmuştur.
Bu macera bazıları için kötü bir sonuçlarla bitmiş,
bazılarının heyecanına yetmemiş ve başka heyecanlar aramış, bazılarının da hiç ilgisini çekmemiştir. İşte bu yüzden belki korkular, belki acı
belki de heyecandan uzak sakin bir yaşam tercihi
motosiklet sevdasına son vermiştir.
Fakat gönlünden bu sevdayı ayıramayan, kendini
özgürlüğün kollarına bırakmış, doğayla barışık,
trafik kurallarına sadık, bilinçli motosiklet tutkunlarıyla şimdi aynı çatı altında olan a2teker spor
kulübü bu çatıyı gün geçtikçe büyütmektedir.
Motosiklet başkalarının tutkularına karşı çıkmayan bir büyük tutkudur, başkalarının özgürlüklerine müdahale etmeyen bir özgürlüktür. İnsanın
bir makine ile bütünleşip tek vücut olması, rüzgârı
hissetmesi, kokuyu duyması, hayatın tam da içine
girmesidir. Dört tekerin izole edilmiş güvenliğinden vazgeçip, iki tekerin heyecanına bırakmasıdır
kendini. Eğer sizde bir motosiklet tutkunuysanız,
ne iş yaptığınız, yaşınız, motorunuzun markası
ve hacmi ne olduğu, hatta motorunuzun olup olmaması da önemli değil. A2teker kulübü herkesi
özel davetlisi olarak beklemektedir.
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8 MART

DÜNYA KADINLAR
GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!
Milletimiz güçlü bir millet
olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de
kadınlarımızın her konuda
yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi
olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.
Mustafa Kemal Atatürk
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Her yıl 8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanır. Bu gün kadınlar tarafından ve kadınlar için
konferans, gösteri ve eğlence gibi çeşitli etkinlikler düzenlenir. Kadınlar arası dayanışma ve kadınların toplumdan beklentileri vurgulanır. Kadınlar Günü‘nün var olma düşüncesi ilk kez, 26-27 Ağustos 1910’da
Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında ortaya atıldı ve kabul edildi. Birçok ülkede her yıl kutlanmaya başlandı. İsveç’te ise 1912 yılından itibaren kutlanmaya başladı.

DÜNDEN BUGÜNE "KADINLAR GÜNÜ"

İki dünya savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Kadınlar Günü, 1960’lı yılların
sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde de kutlanılmaya başlamasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme
geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1977 yılında 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün
geçmişi çok eskilere dayanıyor.
Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857
yılında ABD’nin New York kentinde başladı. Konfeksiyon ve tekstil fabrikalarında çalışan 40.000 işçinin insanlık dışı çalışma koşullarına ve düşük ücrete karşı başlattığı grev, polisin saldırısıyla kanlı bitti.
Saldırı sırasında çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın
kişi katıldı. Aynı yıl diğer endüstri kollarındaki kadınlar da mücadeleye devam ederler. Kadınların yürüttükleri mücadelenin temelinde seçme ve seçilme hakkı, günlük çalışma saatlerinin, koşullarının ve
ücretlendirmenin yeniden düzenlenmesi gibi konular bulunmaktadır. Dünya Kadınlar Gününde bugün
de ilk başlarda yapıldığı gibi eşitlik için, bağımsızlık için, politik haksızlıkların ortadan kalkması için,

KONYA VİZYON • MART 2011

KADIN

daha iyi yaşama ve çalışma koşulları elde edebilmek için çalışılıyor. 1910 yılında Danimarka’nın
Kopenhag kentinde toplanan 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında, Almanya Sosyal
Demokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin, bu
yangında yaşamını yitiren 129 kadın işçi anısına
8 Mart gününün Dünya Emekçi Kadınlar Günü
olarak kutlanmasını önerdi. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı tarafından olmuştur. 1975 yılında Dünya Kadınlar
Yılı’nı ilan eden Birleşmiş Milletler Örgütü, 16
Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın tüm kadınlar
için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını
kararlaştırdı. Kadınlara eşit hakların verilmesinin Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.
Böylece 8 Mart, dünyada kadınların yüzyıldır
yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel taleplerinin ifade
edildiği bir gün haline geldi.
Kaynak: NATIONALENCYKLOPEDIN

TÜRKİYE'DE 8 MART KADINLAR GÜNÜ

İlk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak
kutlanmaya başlayan 8 Mart, 1975 yılında daha yaygın
olarak kutlandı ve sokağa taşındı. "Birleşmiş Milletler
Kadınlar On Yılı" programında Türkiye de etkilenmiş,
1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapılmıştır. 1980 askeri darbesinden sonra dört yıl anılmadı
8 Mart. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri
tarafından Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. Kadınlar 80'li yıllarda 8 Mart'ı izinli yürüyüş ve şenliklerle kutlayamamışlarsa da, küçük gruplar mütevazı
kutlamalarını sürdürdüler. 90'lı yıllarda kadın kuruluşlarının sayı ve çeşitliliğinin artması ile beraber 8 Mart
daha geniş bir katılımla kutlanılır oldu.

İLGİNÇ BİLGİLER

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre;
1. Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor.
2. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler.
3. Dünyadaki mal varlığının ise % 1’ine sahipler.
4. Başka bir değişle dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından görülüyor
ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının %
99’una sahipler.
Türkiye’den Rakamlar ( Milliyet, 8 Mart 2001)
1. Şehirlerde evli kadınların % 18’i, köylerde % 76’sı eşleri tarafından dövülüyor.
2. Kadınların % 57,7’si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor.
3. Aile içi suçların % 90’ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor.
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TOPLULUK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
EMPATİ TOPLULUĞU
Topluluğumuz Selçuk Üniversitesi bünyesinde 24.07.2009
tarihinde kurulmuştur. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencileri önderliğinde
kurulmuş olan topluluğumuz üniversite öğrencilerine
psikolojik ve sosyal destek ağı sağlama amacındadır. Bu amaç
doğrultusunda kuruluş tarihinden bu güne kadar alanla ilgili
ve genel olarak Türkiye’nin seçkin Üniversitelerine mensup
akademisyenler tarafından verilen pek çok konferans, seminer
ve eğitim çalışması gerçekleştirmiştir.
Genelde seminer ve konferans tarzı etkinlikler düzenlerken apayrı
bir fikirle şu ana kadar uzanan başka bir çalışmaya daha giriştik.
Üniversitemizdeki tüm toplulukların birlikte organize ettikleri ve
kutladıkları özel günlerden olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde,
2010 da ilkini gerçekleştirdiğimiz yardım etkinliklerini başlattık.
Bizim topluluk olarak fikrimiz, düzenleyeceğimiz bir etkinlikle belli
bir gelir elde etmek ve kız öğrencilere burs desteği sağlamaktı. Bu
amaçla 8 Mart 2010 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
bir kermes düzenledik. Topluluktaki arkadaşlarımızın özverili
çalışmaları doğrultusunda, kermes etkiliğimizden elde edilen
gelirle üniversitemizdeki ihtiyaç sahibi olan iki kız öğrenciye burs
temin edildi. Burs verilecek öğrenciler, staj ve burslardan sorumlu
bir hocamız tarafından belirlendi.Bu yıl aynı amaç doğrultusunda
devam edebilmek ümidiyle, daha fazla kız öğrenciye maddi yardım
sağlamak için daha büyük bir adım atmaktayız.
Hem üniversite öğrencilerinin iyi vakit geçirmelerini sağlamak,
hem de aynı etkinlikle yine burs sağlayarak sosyal sorumluluk
projelerine başta üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın dikkatini
çekebilmek için 14.03.2011 tarihinde S.Ü. Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde “EZGİNİN GÜNLÜĞÜ” grubuyla bir
konser düzenleyeceğiz. Hem konsere katılan arkadaşlarımızın,
hem de sonucunda bursları vereceğimiz öğrenci arkadaşlarımızın
yüzü gülecek böylece. Topluluk olarak, artık sadece eğitim
amaçlı destek sağlamakla kalmayıp, maddi destek olabilmek
amacındayız. Şu anda konserle ilgili olarak çalışmalarımıza
başladık. Maddi ve manevi anlamda destek olabilecek herkesle
çalışmak arzusundayız.
Mart ayı içerisinde, konser dışında 2 etkinliğimiz daha olacak. İlki 21
Mart 2011 tarihinde, Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Şahap Sayılgan
ile “Drama” konulu bir söyleşi. Söyleşimiz, Tiyatro Haftası’nda
düzenlenecek.İkincisi ise 28 Mart 2011’de, İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nin değerli hocalarından Prof. Dr. Mustafa
KILIÇ ile “Anatolian Terapi” konulu bir konferans. Psikoterapiye
Anadolu’dan bir bakış olan Anatolian Terapi, Mevlana’nın, Yunus
Emre’nin görüşleriyle harmanlanmış, Anadolu’nun hümanizmini
yansıtan bir tarzdır. Renkli bir sunum bizleri bekliyor olacak.
Sevgi ve Saygılarımla...
Esra Dilara AKMAN
Empati Topluluğu Başkanı
esradilaraakman@hotmail.com
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TİYATRO

İnsanlık
İçin
Tiyatroya
Dair
2011 ULUSLARARASI DÜNYA
TİYATRO GÜNÜ BİLDİRİSİ
27 Mart Dünya Tiyatro Günü: Her
yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan
diğer sanatlardan gelen üstün başarılı
bir sanatçı bu gün için bir konuşma
yapmaya davet edilmektedir, bu konuşma günün en önemli etkinliklerinden sayılmakta. Uluslararası Bildirge
olarak görülen bu konuşmanın metni
20’den fazla dile çevrilmekte, pek çok
gazetede yayınlanmakta ve dünya
üzerindeki pek çok tiyatro grubunun
oyunundan önce okunmaktadır. Televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi
beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.
Tiyatronun toplumu harekete geçirme ve
farklılıklar arasında köprü kurma konusunda devasa bir güce sahip olduğu düşüncesi
bugün bizi bir arada tutmaktadır. Barış
ve uzlaşma için tiyatronun güçlü bir araç
olabileceğini düşündünüz mü hiç? Uluslar
dünyada şiddetli çatışmaların yaşandığı
bölgelerde barışı koruma adına muazzam
miktarda paralar harcarken taraflar arasında
çatışmayı azaltmak ve durdurmak için bir
alternatif olarak tiyatroya yok denecek kadar
az ilgi gösterilir. Kullanılan araçlar dışarıdan
ve görünüşe bakılırsa baskıcı güçlerden geldiğine göre toprak ananın çocukları evrensel
barışı nasıl sağlayacak? Tiyatro bireyin var
olan imajını değiştirir; bireye ve dolayısıyla
topluma seçenekler dünyasının kapılarını
aralar. Böylelikle korku ve kuşkunun pençesindeki insan ruhunun sinsice içine işler.
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Belirsiz bir geleceği engellediği gibi gündelik gerçeklere de anlam verebilir. Kişilerin
konumlarına dair politik çekişmelerini oldukça basit bir biçimde gündemine alabilir.
Çünkü tiyatro birleştiricidir. Geçmişte
yapılmış hataların üstesinden gelebilecek
deneyimleri sahneye koyar. Ayrıca tiyatro
hep birlikte savunduğumuz ve saygısızlık
edildiğinde uğrunda savaşmaya hazır olduğumuz fikirleri savunmanın ve geliştirmenin başarısı kanıtlanmış bir yoludur. Barış
içinde bir gelecek düşü için barışçıl yöntemlerle yola düşmeliyiz. Anlamaya, saygı
duymaya ve barışla buluşma çabasındaki
her insanın katkısını algılamaya çalışmalıyız. Tiyatro barış ve uzlaşma mesajlarımızı
daha öteye taşıyabilecek evrensel bir dildir.
Katılımcıları sürece aktif bir biçimde dâhil
ederek eski yargılarını yerle bir etmek için
bir araya getirir; böylelikle tiyatro sil baştan
keşfedilmiş bilgi ve gerçeklik temelinde
seçimler yapmak için bireye bir yeniden
doğuş şansı verir. Diğer sanat dalları arasında tiyatronun gelişebilmesi için çatışma ve
barış gibi kritik konuları ele almalı, gündelik
yaşamla bağ kurarak dev adımlar atmalıyız.
Toplumsal değişim ve atılımların izindeki
tiyatro savaşın mahvettiği bölgelerde ve
müzmin yoksulluk ya da hastalıklardan

mustarip halklar arasında varlığını zaten
sürdürüyor. Tiyatronun farkındalık yaratmak için halkı harekete geçirebildiği ve savaş
sonrası travma mağdurlarına yardımcı olabildiği yerlerde sayıları giderek artan başarı
öyküleri var. "Uluslararası Tiyatro Enstitüsü"
gibi "insanlar arasında barışı ve arkadaşlığı
pekiştirmeyi" hedefleyen kültürel platformlar
çoktan yerini aldı. Bu yüzden tiyatronun
gücünü bildiğimiz halde zamanı geldiğinde
sessiz kalmak, silah tutanların ve bomba
atanların dünya barışının koruyucusu olmaya soyunmalarına göz yummak gülünçtür.
Yabancılaşmanın araçlarının barış ve uzlaşmanın araçları olması mümkün mü? Dünya
Tiyatro Günü’nde sizi umudu çoğaltmaya
ve tiyatroyu iletişim, toplumsal değişim ve
atılımlar için evrensel bir araç olarak öne
çıkarmaya çağırıyorum. Birleşmiş Milletler
dünyanın dört bir yanında barışı koruma
misyonu adı altında silah kullanımı yoluyla muazzam paralar harcıyor, oysa tiyatro
daha içten, insani, az masraflı ve çok daha
güçlü bir alternatif olarak karşımızda. Barışı
getirmek için tek yol olmayabilir ama yine
de tiyatro barışı koruma görevimiz için etkili
bir araç olarak kuşkusuz katkı sağlayabilir.
Jessica A. Kaahwa, Uganda
Çeviren: Bilgesu Ataman

TİYATRO
JESSİCA A. KAAHWA’NIN KISA ÖZGEÇMİŞİ

Oyun yazarı, oyuncu, yönetmen ve akademisyen. Dr. Jessica A.
Kaahwa, Uganda’da Makerere Üniversitesi’nde Kitle İletişimi/
Müzik, Dans ve Drama bölümlerinde öğretim üyesi. Drama alanında yüksek lisansı, yayıncılık alanında doktorası var. Radyotelevizyon, kitle iletişimi ve halk tiyatrosu alanlarında oldukça
deneyli bir akademisyen. İletişim ve yayıncılık gibi alanlarda
danışmanlık yapıyor. İnsan hakları konusunda da kapsamlı araştırmaları var. Uganda’nın kuzeybatısındaki Masindi Bölgesi’nde
yürütülen HIV/AIDS’e karşı bilinçlendirme kampanyalarında
ve Uganda İnsan Hakları Komisyonu’nda bir katılımcı iletişim
birimi oluşturmak için danışmanlık yaptı. Tiyatro, televizyon ve
radyo için on beşin üstünde oyun yazdı. "Uganda’da Tiyatro ve
İnsan Hakları" ve "Hoima’nın Kalkınmasında Gençlik Tiyatrosunun Katkıları" yayımlanmış araştırmalarından bazıları.

KONYA DEVLET TİYATROSU

Bu yıl 14. Kuruluş yılını kutlayacak olan Konya Devlet Tiyatrosu’nun Müdür ve Sanat
Yönetmenliğini Tomris ÇETİNEL üstlenmiştir. Konya Devlet Tiyatrosu, 1997 aralık
ayından bu yana, başta Konya olmak üzere, çevre il ve ilçelere çalışmalarını kesintisiz
olarak sürdüren, bölge tiyatrosudur. Daha önceleri Konya Devlet Tiyatrosu, turnelerle
beslenen bir tiyatro olarak görevini sürdürmekte iken. 1997 tarihi itibariyle kadrolu
personeli ile Konya’ya tiyatro hizmeti sunmaktadır. Ödenekli ve özel tiyatroların
sergiledikleri oyunlarla Konya’da belli bir seyirci kitlesi oluşmuştur. Böylece Ankara
ve İstanbul’daki seyircilerin izledikleri oyunları, aynı yıl içinde Konyalı seyircinin de
izleme olanağına kavuşmuştur. Bu nedenle de Konya’da bilinçli bir tiyatro seyircisinden söz edebiliriz. Konya Devlet Tiyatrosu halen 12’si erkek, 10’u kadın olmak üzere
22 kadrolu sanatçı, 25 teknik eleman, 18 İdari personeli ve 15 vakıf elemanından
oluşmaktadır ayrıca çeşitli prodüksiyonlarda Konservatuar Mezunu Sanatçılardan da
yevmiyeli olarak yararlanmaktadır. Konya Devlet Tiyatrosu olarak hizmet veren bina;
anıt alanında, 1946 yılında Halkevi olarak yapılmış, Halkevleri kapatıldıktan sonra
ise, sinema salonu olarak faaliyet göstermiş, daha sonra da İl Halk Kütüphanesi olarak
kullanılmış bir mekandır. 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100. yıl Dönümünü
Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
katkılarıyla gerekli onarım ve tefrişi yapılarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne
tahsisi sağlanmıştır. Bina 257 salon, 36’sı balkon olmak üzere toplam 293 koltuktan
oluşmaktadır. Konya Devlet Tiyatrosunun ilk açılış oyunu “TAMİRCİDİR”.

“SUSKUNLAR KAPISI”
(BAB-I HAMÛŞAN)
Hakikati bir yoklukta arar isen “var” görünmez,
Sevgiliye güzel diye bakar isen “yar” görünmez,
“Bir” içinde gizli gücü hissetmezsen ta içinde;
Yaprakları dallarında sallayan rüzgâr görünmez…
Mevlana
Kiminin dilinde kelam, kiminin elinde kalem…
Suskunların mana diliyse, bambaşka bir alem!

Madde Dünyasında duymadıklarımızı fısıldıyor kulağımıza! Bu fısıltıyı duyan ilk Kimya Hatun oluyor. Belki Şems’in aşkın’ın ışığıyla beklide
kendi kalbiyle işitiyor. Kimya, Mevlana ve Şems’in büyük aşkına kendi küçük aşkını feda ediyor. Peki, Mevlana Büyük aşka ne zaman kavuşuyor? Dünya Tiyatro Günü 1961’de UNESCO tarafından kurulan International Theatre Institute (Uluslararası Tiyatrolar Birliği) tarafından
yaratıldı. Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Dünya Tiyatrolar Haftasında
Konya Devlet Tiyatrosu, Cem Günen’in yazdığı “Suskunlar Kapısı (Bab-ı Hamûşan)” adlı oyunu Tiyatro izleyicileri ile buluşuyor. Yönetmenliğini Konya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Müdürü Tomris Çetinel’in yaptığı oyunda; Dekor Tasarımı Hakan Dündar, Kostüm Tasarımı, Özge
Akarsu, Işık Tasarımı Kazım Öztürk, Müzikler Süleyman Yardım, Sema Çalışmaları Doğan Doğru’ya aittir. Başlıca roller; Mevlana; Doğan
Doğru, Şems-i Tebrizi; Tuncay Aynur, Kerra Hatun; Bengisu Gürbüzer Doğru, Kimya Hatun;Nur Yazar, Alaadin Çelebi; Ozan Umut Çobanoğlu, Hüsamettin Çelebi; Yıldırım Gücük rol alıyor.
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KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU

MART / 2011 AYLIK OYUN DÜZENİ
KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ

1

SALI

2

ÇARŞAMBA

3

PERŞEMBE

20:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

4

CUMA

20:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

5

CUMARTESİ

15:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

5

CUMARTESİ

20:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

6

PAZAR

7

PAZARTESİ

8

SALI

10:30

ORKESTRA (Ç.O.)

9

ÇARŞAMBA

10:30

ORKESTRA (Ç.O.)

9

ÇARŞAMBA

14:00

ORKESTRA (Ç.O.)

10

PERŞEMBE

20:00

HANGİ KARINI SEÇECEKSİN?

11

CUMA

20:00

HANGİ KARINI SEÇECEKSİN?

12

CUMARTESİ

15:00

HANGİ KARINI SEÇECEKSİN?

12

CUMARTESİ

20:00

HANGİ KARINI SEÇECEKSİN?

13

PAZAR

14

PAZARTESİ

15

SALI

10:30

ORKESTRA (Ç.O.)

15

SALI

14:00

ORKESTRA (Ç.O.)

16

ÇARŞAMBA

10:30

ORKESTRA (Ç.O.)

16

ÇARŞAMBA

14:00

ORKESTRA (Ç.O.)

17

PERŞEMBE

20:00

BAVUL*

18

CUMA

20:00

BAVUL

19

CUMARTESİ

15:00

BAVUL

19

CUMARTESİ

20:00

BAVUL

20

PAZAR

21

PAZARTESİ

22

SALI

23

ÇARŞAMBA

24

PERŞEMBE

20:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

25

CUMA

20:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

26

CUMARTESİ

15:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

26

CUMARTESİ

20:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

27

PAZAR

15:00

SUSKUNLAR KAPISI (Bab-ı Hamûşan)

28

PAZARTESİ

29

SALI

30

ÇARŞAMBA

31

PERŞEMBE

20:00

MUTFAK CADILARI

Genel Müdürlük gerektiğinde oyun düzeninde değişiklik yapabilir.
KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

TEL: 0 332 350 02 07 – 351 82 94 - konyadevlettiyatrosu@hotmail.com
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GENÇ YAZARLAR

İKİZ KÖŞE
UYKUSUZ GECELER

Uykusuz gecelerde bir rüzgâr vuruyor pencereme.
Eşlik ediyor bana hayallerime rüyalarıma…
Dostum oluyor…
Başucumda oturup seni fısıldıyor kulağıma.
Sevdanın şarkılarını söylüyor bana.
Sevmeyi anlatıyor…
Esmeyi… Rüzgâr olup engin denizlerden geçmeyi…
Aşk’ ı anlatıyor.
Sevda rüzgârım oluyor.
Kimi gün ayrılık rüzgârları havalandırıyor penceremin perdesini.
Gecenin sükûnetini bozmak istercesine haykırıyor adeta,
yalnızlığın soğuk rüzgârlarını getirmiş yine odama…
Terk edilmişlikleri… Yine seni anlatıyor bana…
Seni… Özlemimi hasretimi…Hasret rüzgârım oluyor.
Ey benim kadim dostum!
Fırtına olup kopacak olan da sensin…
Rüzgâr olup esmeyi bilen de…
Yeter ki o'nu getir gecelerime hep o'nu fısılda kulağıma,
o deli bir rüzgâr olup gelene kadar yanıma…
Zeynep

YALNIZLIK ÇIĞLIKLARI

Yalnızlık… Çaresiz bekleyişler… Yok, olan ümitler… Güneş...
Kimin için doğuyor bu sabah? Kuşlar kimin için şarkı söylüyor?
Peki sen… Sen kimin için ''merhaba'' diyorsun dünyaya? Yalnız kalışlar…
O sabah, tek arkadaşınız güneşin arkanızdan yere yansıttığı siyah bir gölge. Geceleri ise; boş odalarda ve yalnız yüreğinizde bağıran kendi sesiniz.
Yankı, tek arkadaşınız… Bazılarının ise tek arkadaşıdır dumanı tüten bir
sigara. Onunla iç çeker, onunla tozu dumana katar bütün gün. Ve bir süre
sonra o da sona erer bir kül tablasında. Peki, yağmur yağdığı zaman? O
zamansa sessiz sokaklarda, caddeye ayak vuran damlalardır arkadaşınız.
Bir zaman sonra buharlaşıp, sizi terk edecek olan damlalar…
Ve bu zamanlar, bedeninize dokunan tek şey, gözyaşlarınız olur. Gözlerinizden süzülürken yanaklarınızı yakan gözyaşlarınız…
Tıpkı, koca bir gölün ortasındaki, boş bir sandalı karşı kıyıya ulaştıracak olan o güçsüz dalgalar gibi…
Bir bahar sabahı bulursunuz belki de arkadaşınızı. Dallarında kuşları
barındıran, size huzur veren ağaçlarda. Ta ki sonbaharın gelişiyle sizi
tekrar yalnızlığa mahkum edene kadar… Buz gibi teninizi ısıtmak
için yakmış olduğunuz ateş bile, bir zaman sonra kor olur ve ardında bıraktığı simsiyah külleridir tek hatırası. Eski ve yıpranmış teksir
kâğıtlarında, yazmış olduğunuz aşk şiirlerinizi bulursunuz gençliğinizden kalma. Bir köşesi yırtık, rutubet kokan sayfalarda. O sözler
şimdi, mazide kalmış en güzel günlerinizde saklıdır. Artık mümkün
değildir o eski günlere dönebilmek. Şimdi ise mümkün olan tek şey;
o günlere hayallerinizde hayat verebilmek…Böyle bir şey işte yalnızlık… Ne kurtulması kolay, ne de altından kalkılabilmesi. Yalnızlık,
hayatımızı karanlığa gömen en acı gerçek. Fakat öyle bir arkadaştır ki
o; dudaklardan kifayetsiz kelimelerin döküldüğü anlarda ve kulakların çığlıkları bile duymadığı zamanlarda yalnızlık vardır yanınızda.
Karanlığa gömülü yalnızlıklar. Karanlıklara da güneş doğacaktır elbet
bir gün… Ama o güneşi önümüze alacak olan da, arkamızda bırakacak olan da, biziz nihayetinde…
Elif
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SAĞLIK

Anıt Hastanesi Reflü Çalışma Grubu Oluşturdu
Genel Cerrahi Uzmanı,
Anıt Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Op. Dr. Cemil ER anlattı:
Ülkemizde her 5 kişiden 1'inde görülen reflü rahatsızlığının bilinen en
etkili yöntemi olan Laparoskopik
Cerrahi, Anıt Hastanesi'nde de uygulanıyor. Hastaları uyutarak endoskopik muayeneden geçiren uzman
cerrahlar, geceleri uyuyamayan, yemek yemek kendileri için işkenceye
dönüşen reflü hastalarının sorunlarına çözüm üretiyor.
Op.Dr. Cemil Er koordinatör-lüğünde
Prof.Dr. Yüksel Tatkan, Op.Dr. Mus-

tafa Yiğit, Op.Dr. Zihni Güney ve
Uzm.Dr. Ahmet Tunç'un katılımıyla
oluşturulan Reflü Çalışma Grubu,
reflü hastalığının tespiti, ameliyattan önce gereken ilaç tedavisinin
uygulanması, hastanın ameliyata
hazırlanması ve diyet uygulamaları
konusunda çalışmalar yapmaktadır.
Kapalı reflü ameliyatı geçiren hastalar 6 saat sonra normal beslenmelerine başlayabilir ve ameliyattan 1
gün sonra da taburcu edilebilir.

REFLÜ NASIL OLUŞUR?
İnsan vücudunda yemek borusu ile midenin birleştiği noktada yer alan bir kapakçık sistemi bulunur, bu
sistem mide içerisindeki asit ve safranın yemek borusuna geçişini engeller. Reflünün en önemli nedeni bu

kapakçık sisteminin yetersiz olması veya halk arasında mide fıtığı olarak bilinen kapak sisteminin karın
boşluğundan göğüs kayması sonucu görevinin yerine
getirememesi sebebiyle gelişir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Üst mide bölgesinden başlayan ve göğüs
kafesinin orta hattı boyunca yayılabilen
yanma, en tipik şikayettir. Ekşime ve mide
içeriğinin ağza doğru gelmesi, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük reflü belirtileridir.
Nedeni tespit edilemeyen öksürüğü bulunan her 3 kişiden 2'sinde reflü hastalığı
saptanmıştır. Yine astım ve reflü rahatsızlığı arasında bazı vakalarda önemli bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca göğüs ağrısı
nedeniyle kalp hastalığından şüphelenen

ve bunun için doktora giden hastalara kalp
anjiyosu yapılması sık rastlanan bir durumdur. Kalp anjiyosu normal çıkan hastaların
yarısında reflü hastalığı teşhisi konulmaktadır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde
geceleri mide içeriğinin solunum yoluna
kaçması ve mideden gelen asit, safra sebebiyle uykudan ani uyanmalar olabilir.
Yapılan bilimsel çalışmalar kalp yetmezliği
kadar reflünün de insanların yaşam kalitesini düşürdüğü ortaya çıkmaktadır.

TEDAVİ

Reflü hastalarının az miktarda yemesi ve özellikle tok karına yatmamaları gerekiyor. Reflüsü olanlar, yağlı yemek, çiğ sebze meyve
(özellikle domates soğan,narenciye), salçalı yemek, çay, kahve, asitli içecekler, sucuk,
salam, sosis, mayalı hamur işleri ve özellikle alkolden uzak durmalıdır. Reflü hastaları,
ağır sporlar yapmamalı, 30 derece eğimli yataklarda mümkün olduğunca sol tarafına
dönerek yatmalıdırlar. Dar kıyafetler giyilmemeli ve ağır sporlar yapılmamalıdır. Hastalığın tedavisinde en etkin ajan proton pompa inhibütörü olarak adlandırılan ilaçların kullanılmasıdır. Mide fıtığı olan veya yemek borusunda yara meydana gelen reflü
hastalarının bu ilaçları ömür boyu kullanmaları gerekebilir. Bu durumda reflü hastalarının medikal ve cerrahi olmak iki tedavi yöntemi seçeneği vardır.
Medikal tedavide mide asit düzeyini düşüren Proton pompa inhibitöleri (omeprol,
lansor, prosec, Nexium vb.) kullanılır. Medikal tedavi asit düzeyi düşük mide sıvısı yemek borusuna kaçtığı için rahatsızlanan hastalarda etkin sonuç vermektedir. Mide
kapakçığı tam anlamıyla görev yapmayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

REFLÜ NEDİR?
Reflü mide içerisindeki asitli ve safralı sıvının yemek borusuna kaçmasıdır. Bunun
nedeni ise; yemek borusu ve mide arasındaki geçişi düzenleyen kapak sisteminin,
karın boşluğundan göğüs boşluğuna
kayması sonucu bu kapakçığın görevini
tam olarak yerine getirmemesidir.
Mide içerisinde bulunan asit ve safra normal şartlarda yemek borusuna kaçmaz
çünkü yemek borusu ile midenin birleştiği noktada bulunan kapakçık sistemi,
yemek borusundan gelen yiyeceklerin
mideye geçişine müsaade ederken; mide
içerisindeki asit ve yiyeceklerin de yemek
borusuna geçişini engeller. Bu kapakçık
sayesinde asit ve safraya karşı dayanıksız bir yapıda olan yemek borusunun iç
döşemesi (çok katlı yassı epitel) tahrip
olmaktan kurtulur. Ayrıca, bu kapakçık sayesinde asit ve safranın, boğaza (larynx) ve akciğerlere ulaşarak
zarar veremesini engelleniyor.
Bu kapakçık sisteminin yetersizlik göstermesi durumunda mide içeriği
yemek borusuna
kaçar bu duruma da gastro
ezofageal reflü
hastalığı denir.

İlaç tedavisi gören hastaların şikayetleri, kapak yetmezliğiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Hastalığın temel sebebi olan kapakçık sistemi düzeltilmediği sürece ömür
boyu ilaç kullanılmak zorunda kalınacaktır.
Laparoskopik cerrahi, reflü için bilinen kesin çözümdür. Endoskopik muayene ile
yemek borusunun içi, mide ve yemek borusu bileşkesi doğrudan görülerek reflü hastalığı teşhis edilir. Reflü tedavisinde kesin ve kalıcı sonuçları bilinen tek tedavi yöntemi olan Laparoskopik cerrahi uygulanır. Laparoskopik cerrahi, sürekli ilaç kullanan, ilacı kesince şikayetleri tekrarlanan, ilaca rağmen yemek borusundaki yaraları
iyileşmeyen ya da ilaç kesilir kesilmez yaraları tekrar açılan, yemek borusunda ileri
safhada hücresel değişiklikler gelişen kişilerde etkin bir tedavi yöntemidir. Laparoskopik cerrahi sonrası hasta bir gün hastanede kalır, ertesi gün ise normal yollardan
beslenmeye başlayabilir. Hastaların ameliyat sonrasında yaptığı gıda rejimlerine ve
sosyal tedbirlere gerek kalmaz. Reflü operasyonlarında, alanında uzman cerrahların
ameliyatı yapması ile %90 ve üzeri başarı elde edilmektedir.

ENDOSKOPİDEN KORKULMAMALI
Endoskopik muayene ile yemek borusunun içi, mide ve yemek borusu bileşkesi
doğrudan görülerek değerlendirilir. Endoskopide yemek borusunda mideden gelen
asit ve safranın açtığı yaralar, ülserler görülebilir. Endoskopi, ağızdan yutturulan
bir boru ile yemek borusu ve midenin detaylıca incelenmesi işlemidir. Bu işlemden
hastaların artık korkmaması gerekiyor çünkü işlem, hasta uyutularak 5-6 dakika
içerisinde gerçekleştiriliyor. Hasta bu sayede hiçbir şey hissetmiyor. Endoskopi

sayesinde reflüye bağlı oluşan yaraları reflüye yol açan mide fıtığını kesin olarak
görebiliyoruz. Ayrıca endoskopi yemek borusunun alt ucundan parça alınmasını
sağladığı için kanser öncesi durumlar yüzde yüz tespit edilebiliyor. Endoskopi işlemi ile reflü bulgusuna rastlanmaması durumunda, hastanın yemek borusunun içine incecik bir kateter yerleştirilip yutma borusunun alt ucundaki asidite miktarının
ölçülmesi anlamına gelen PH metre gerekebiliyor.

REFLÜDE KANSER RİSKİ VARDIR
Reflü hastalığı ile yemek borusunun alt ucunda oluşabilen kanser arasında ilişki vardır. Fakat kanser gelişme olasılığı son derece düşüktür ve ancak bazı önemli bulgularla
tespit edilebilir. Mide içerisinden sürekli yemek borusuna kaçan asit ve özellikle safra
yemek borusunun iç döşemesinde tahribata yol açar. Yemek borusunda bulunan
hücreler, asit ve safranın yaptığı tahribattan korunmak için, asit ve safraya dayanıklı

olan midedeki hücreler gibi olmaya çalışırlar yani taklit ederler. Bu taklit eden hücrelere "Baret" denir. Baret hücrelerinde meydana gelen değişiklikler sonrası, kanser öncesi
oluşan "displazi" hücreleri ortaya çıkar. Reflü hastalarının % 10'unda Baret ozefagus
hücreleri oluşur. Yani reflüde kanser riski vardır.

REFLÜ NİÇİN GÜNDEMDE?
Tıp dünyası reflü hastalığının, günümüzde gelişen tanı ve klinik muayene yöntemleri ile
en yaygın hastalık olduğunu ortaya koymuştur. Ülkemizde yapılan ön çalışmalar batı
ülkelerinde olduğu gibi her 5 kişiden birinde reflü olduğunu göstermektedir. Bu oranın
sayısal göstergesi ülkemizde 10 milyona yakın reflü hastası olduğudur. Maalesef reflü
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hastalığı son yıllara kadar bazı doktorların yüzeysel muayenesi sebebiyle, gastrit teşhisi
konularak tedavisiz bırakılmıştır. Hemen hemen mide bölgesinde rahatsızlığı olan herkese detaylı bir tetkik yapılmadan gastrit teşhisi konulmuştur. Dolayısıyla reflü hastalığı
kesin tedaviye kavuşturulmadığı için günümüze kadar ilerleyerek gelmiştir.

İNŞAAT DEKORASYON
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GÜZELLİK
Özden GÖNÜLLÜ - Uzman Estetisyen

Kaslardaki sarkmaları toparlayan Micro Plus yönteminden bahsetmek istiyorum. Bu cihazı kullanan
ünlüler arasında Victoria Beckham, Angelina Jolie
gibi yıldızlar var.
Hareketsizlik, düzensiz beslenme, ileri yaştan dolayı zamanla
kas tonajı azalıyor ve elastikiyetini kaybederse sarkma meydana
geliyor. Üst kollarda, bacaklarda, yüzde özellikle yanak ve çene
bölgesinde oluşan bu görüntü pek hoşa gitmeyecek türden. Kas
sarkması önlemek için düzenli spor yapılması ve düzenli beslenmek gerekiyor. Kasları sıkıştırmak için özel yardımcı cihazlardan da yardım alınabilir.
Dünyada yıldızların kullandığı bu yöntem, artık Konyadaki kadın
ve erkeklerimizin hizmetinde. İşlevsel özelliği geniş bir yelpazede. Micro Plus cihazı, kasları uyararak kan dolaşım sisteminde salınım olduğu sürece kaslardaki enerji ihtiyacını karşılamak üzere
enerji kaynağı olarak etrafındaki yağların kullanılmasını sağlıyor.

İşlem uygulandığında direkt kaslara spor etkisi yapıyor. Tek
bir seansta 70 saat spor yapmış gibi bir etkisi var. MicroPlus yöntemiyle özellikle kaslar cildin elastikiyetini arttırmak
hedefleniyor, dokular sıkılaştırılıyor, çizgiler açılıyor, hücre
yenilenmesi sağlanıyor. Uygulanan program 10-15 seans arasında devam ediyor. Üçüncü seanstan sonra vücutta olumlu
değişimleri görebiliyorsunuz. Yüze uyglulandığında sekiz yaş
gençleşme görülüyor. Micro Plus, vücut ölçülerinin eşitlenmesini, bölgesel zayıfılamayı, kasların sıkılaşmasını sağlayarak
ödemin de atılmasını hızlandırıyor.
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KİMLERE UYGULANABİLİR?
Selülit problemi, elastikiyet kaybı, bölgesel ve genel kilo problemi, aşırı
ödem ve şişkinlik problemi, dış etkenlere bağlı olarak yaşlanmasını önlemek
amacıyla çok rahatlıkla bu tarz problemleri olan herkese uygulanabilir.
MİCRO PLUS İLE TEK SEANSTA FARK YARATIN
Micro Plus, Micro ve galvanik akım ile birleştirilerek en üst düzeyde
kullanılan özel geliştirilmiş elektro terapi cihazıdır. Benzerleri arasında
en güvenli teknolojiye sahip olan tek sistemdir. Lokal kilo problemlerinin olduğu yerde etkilidir. Vücudun doğal formuna kavuşmasını sağlar.
Selülitin giderilmesini, zayıflamış liflerin, bağlayıcı dokuların yenilip
onarılmasını sağlar. Konnektif (Bağ) doku aktivitesini arttırarak, kalojen ve elastin üretimini hızlandırır. Kan dolaşımını, protein sentezini
arttırıp, hücre metabolizmasını hızlandırarak cilt yapısını yeniler.
Böylece hücre içinde ağlanan iyileşme ve aktifleşme selülitin yarattığı
etki olan portakal kabuğu görünümündeki bozulmayı düzenler ve selülitli bölgedeki dokuların yeniden normal cilt dokusuna kavuşmasına
cildin sıkılaşmasına yardımcı olur.
Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri düşük frekanslı titreşimlerin gevşeme durumu başlattığı EEG ile kanıtlanmıştır. Micro Plus cihazı uygulama
sonucunda kaslar uyarılır. Bu da yaratılan enerji ihtiyacını karşılamak üzere
enerji kaynağı olarak etrafındaki yağları kllanmasıyla sonuçlanır. Zayıflama
süreci hızla ilerler. Aynı seansta uzman, bölgede oluşmuş selüloit, lokal kilo
ya da dokularda oluşmuş sarkma ve gevşemeler üzerinde çalışabilirler.

İNŞAAT DEKORASYON
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Sağlık personelimizin tıp bayramını kutlarız.
Her yıl 14 Mart tarihinin Tıp Bayramı olarak kutlanmasının sebebini açıklar mısınız? Neden 14 Mart?

Tıp Bayramı olarak kabul edilmesinin tarihsel sürecine göz
atmak, konunun anlaşılırlığı açısından önem taşımaktadır.
Türk tarihinde birçok ünlü hekim yetişmiş olup, bu gün bile
geçerliliğini halen devam ettiren bazı görüşleri, dünya tıp
tarihinde yerini almıştır. Bu ünlü Türk hekimlerinden biri
İbn-i Sina’dır. Enfeksiyon hastalıklarında mikrop fikrini ilk
defa ortaya atan kişi olması nedeniyle tıp tarihinde bütün
dünyada çok önemli bir değer kazanmıştır.

Dr. Hasan Küçükkendirci

Selçuklular insan sağlığına büyük değer vermişlerdir. İlimizi başkent yapan Selçukluların en tanınmış hekimi
Beyhekim’dir. Hz. Mevlana’nın doktorluğunu da yapmış
olan ünlü hekimin eserleri günümüze kadar ulaşamamıştır.
Osmanlıların yükselme döneminde sağlık konusunda oldukça önemli gelişmeler yaşanmasına rağmen duraklama
döneminde sağlık şartlarında bozulmalar göze çarpmaktadır. Bozulan sağlık şartları II. Mahmut zamanında yeniden
gözden geçirilmeye başlanmıştır. Devrin Hekimbaşısı Mustafa Behçet Efendi’nin gösterdiği lüzum üzerine ordunun
sıhhi gereksinmelerini karşılamak için modern bir tıp okulunun açılmasına karar verilmiştir. 14 Mart 1827 (15 Şaban
1242)'de Şehzade başındaki tulumbacılar konağının üst katında Tıp hane, alt katında da Cerrah hane ayrı ayrı açılmıştır. Bunun asıl önemli olan yönü o zamana kadar sürüp giden
medrese tıbbının terk edilerek büyük bir atılımla, bugünkü
anlayışa yakın eğitime başlanılmış ve Avrupa’da hekimlik ve
cerrahlık eğitimi görmüş öğretmenlerin görevlendirilmiş
olmasıydı. İşte bu durum tıp tarihinin bütün mesleklerden
önce modernleşmesini sağlamış olması nedeniyledir ki, 14
Mart’ı Tıp Bayramı olarak kutlamaktayız.
Cumhuriyet tarihimizde ise tıp alanındaki gelişmeler baş döndürücü bir hızla
devam etmektedir. Bu hıza tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde iştirak etmekte
olup birçok yenilik, sağlık kuruluşlarımıza girmekte ve uygulanmaktadır. Ülkemizde artık modern tıbbın gerekleri yerine getirilmekte ve halkımıza çağdaş
bir sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu gün dünya çapında ün yapmış birçok tıp
adamı ve sağlık kuruluşumuz bulunmaktadır.

Bir hekim olarak, hekimliği nasıl tanımlarsınız?

Hekimlik; sadece bir meslek değil inanç ve sevgiyle yücelen bir yaşam biçimi, bir bakış açısıdır. Modern tıp ve hekimlik bugünlere zorlu bir tarihsel süreçten geçerek gelmiştir. Hekimlik insanın var olduğu her zaman diliminde
ön plana çıkmış, insanla beraber değişmiş, savaşlarla gelişip önemini giderek
arttırmıştır. Her ne kadar varoluşundan beri kutsallığı ve saygınlığını beraberinde taşısa da, inanç ve fedakârlığın olmadığı her yerde gerilemiş, gelişememiştir. Hekimlik sadece şifa dağıtmak değil insanın soyso-psikolojik bir
varlık olduğunu gerçeği ışığında sağlığın ve sağlığın bozulduğu her anı içine
kapsayan bütüncül bir yaklaşımdır.
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Tıpta gelişmeler ve hekimlik hizmetleri dünyada ve ülkemizde önemli
bir seviye ulaştı. Siz bu
noktada Konya’yı nerde
görüyorsunuz?

Elbette ülke genelinde olduğu
gibi elbette Konya’da da önemli değişiklikler yaşandı. Sağlık
Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen Sağlıkta dönüşüm
projesi ülke genelinde hizmete
dönüşmesi ile birlikte büyük ses
getirdi. Elbette bu olumlu etkiler
Konya’da da derinden hissedildi,
ilk olarak eski SSK Hastanelerimizin Sağlık Bakanlığına devri ile
bütün sosyal güvenlik kurumlarının aynı hastanelerden hizmet
almaları vatandaşlarımız açısında önemli bir rahatlamayı getirdi. Hastanelerde gerçekleştirilen
yeniden yapılanmalar, teknolojik
donanımların, poliklinik ve doktor sayılarının arttırılması bir zamanlar herkesin korkulu rüyası
haline gelen uzun muayene ve
ilaç kuyruklarının tarih olmasını
sağladı. Ardından sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi,
hekim seçme uygulaması ve her
doktora bir poliklinik uygulaması, halkımızın hizmet alacağı hastane alternatiflerinin arttırılması,
112 hizmetlerinin güçlendirilmesi, helikopter hizmetlerinin
getirilmesi, ilimizin 14 Haziran
2010 tarihi itibariyle Aile Hekimliği uygulamasına geçişi önemli
hizmetlerdendir. Evde Sağlık
Hizmetlerini Türkiye genelinde
Sağlık İl Müdürlükleri arasında
ilk gerçekleştiren kurum Konya Sağlık Müdürlüğüdür. Şu an
Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz
o kadar benimsendi ki telefonlarımız susmuyor, vatandaşlarımızdan yoğun şekilde memnuniyet
ve teşekkür içeren geri dönüşler
alıyoruz. Kronik ve yatağa bağımlı hastalarımıza hizmet veren
Evde Sağlık hizmetleri ekibimiz
8.000 üzerinde hastanın bakım
ve tedavisini evinde gerçekleştirmiştir. Konya’da sağlıkta tesisleşme çalışmaları da bütün hızıyla
devam etmektedir. Bu anlamında Beyhekim Sağlık Kampusü

Projesinde 320 yataklı Beyhekim
Devlet Hastanesi ve 200 yataklı
Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi bitirilmiş olup hizmete başlamıştır.
100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 200 yataklı
Onkoloji Hastanelerini içine
alan kapsamlı bir proje ile şehrin
ve bölge insanının bugünkü ve
gelecekte ki sağlık hizmetleri ihtiyacı göz önünde bulundurularak planlanmıştır. Ayrıca Konya
il merkezinde bulunan yoğun bir
hasta potansiyeline sahip Numune Hastanemiz de revizyona
gidilmektedir. Mevcut hastanenin kademe kademe yıkılmasıyla

arazi genişletilerek daha kapsamlı ve büyük bir hastane yapacağız. Yakın bir zamanda inşaatlara
başlanacak. Yine bunun yanında
Karatay ilçemiz sınırları içinde
140 bin m2 lik bir alana 400+400
olmak üzere 800 yataklı ihtisas
hastanesi yapılması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Konya’da hizmet veren hekimlerin sorunları ve beklentileri hakkında neler
söylemek istersiniz?

Konya Sağlık Müdürlüğü olarak tüm sağlık çalışanlarımızın
sorunlarını, kendi inisiyatifimiz

dahilinde olanları ivedilikle
çözüme kavuşturmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf
etmekteyiz. Hizmetin aksamadan sürdürülebilmesi için sağlık
personelimiz özverili çalışmalar
yapmaktadır. Bu özverili çalışmalarıyla hizmetlerin aksamadan sürmesini sağlayan ve birçok yeni başarılı çalışmalara da
imza atan sağlık personelimiz,
tam anlamıyla bir bayramı hak
etmektedir. Sağlık kurumları ve
personeline yönelik yapılan bazı
haksız olarak nitelendirdiğimiz
eleştiriler, sağlık çalışanlarının
en büyük sıkıntılarındandır. Bu
eleştiriler, kitlelere ulaşmada
önemli bir güç olan basın aracılığıyla gerçekleştiği zaman, telafisi
zor olan sıkıntıların yaşanmasına
neden olmaktadır. Kamuoyunda eksik bilgilenmelerden doğduğunu düşündüğümüz bu tür
yaklaşımlar, vatandaşların sağlık
personeline olan güvenlerine
önemli darbeler indirmektedir.
Oluşan güven eksikliği, hastalarda inanmayı azaltmakta ve
tedavi sürecine güçlü olumsuz
etkiler bırakmaktadır. Elbette
hekim ve sağlık personellerimizin en büyük beklentisi hastalarıyla güven ve saygı temeline
dayalı iki yönlü bir iletişimi üst
seviyede sağlamaktır. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın
sağlık personelimizin işlerini
en iyi şekilde yapabilmelerine
olanak sağlayacak şekilde anlayışlı ve sabırlı davranmalarıdır.
Yoğun çalışma temposu içinde
hizmet veren hekim ve sağlık
personellerimiz takdir edilecek
bir özveriyle halkımıza sağlık
hizmeti sunmaktadırlar.

14 Mart Tıp Bayramı ile
ilgili sizin iletmek istedikleriniz var mı?
Sizlerin vesilesiyle halkımızın
sağlığının korunmasında, hastalandıklarında iyileşmelerinde
her türlü bakım ve tedavilerini,
özverili çalışmalarla sağlayan tıp
mensuplarının Tıp Bayramını
en içten duygularımla kutlar,
çalışmalarında başarılar dilerim.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk ÖZERGİN

BYPASS AMELİYATI ARTIK
KORKULU RÜYA DEĞİL
Yıllar önce hekimlerin “Bypass ameliyatı olmanız gerekiyor” cümlesi hasta ve yakınlarını
endişeye sevk ederdi. Oysa, ülkemizin bu ameliyatlardaki başarı oranı batıdan hiç de
geri değil. Hekim tecrübesi, teknik altyapı, deneyimli ekip ve hastanın doktoruna
güvenmesi bu korkuyu yenmeye yetiyor.
Yaşamımız için vücudun sürekli oksijene ihtiyacı var. Bu oksijen de kanda erimiş olarak kalpten çıkan damarlar aracılığıyla tüm
vücuda dağıtılıyor. Vücudun her hücresine kan pompalayan kalp, anne karnında çalışmaya başlarken kendi damarlarına da kan
pompalıyor. Kalbin kendisini besleyen damarlarında bir darlık ya da tıkanıklık olursa kalbin o bölgesi kansız kalıyor. Bu kansızlık, önce kalbin o bölgesinde göğüs
ağrısı ile kendini belli eder ve bu durum kalp krizinin habercisidir. Kriz gelişirse
o damarın beslediği kalp kasının ölümüyle sonuçlanıyor. Eğer bu damar ana
damarlardan biriyse çoğu kez hayati tehlike oluşturuyor. Bypass ameliyatı da
kalbin işlevini sürdürebilmesi için yapılıyor. Kalbi bir ülkenin başkenti olarak düşünürsek; şehre gelen ana yollarda bir tıkanıklık olduğunda gıda
getiren araçlar şehre giremez ve şehirdeki insanlar da aç kalır. Yol tamir
edilemezse açlık büyür ve kıtlık olup insanlar hayatını kaybeder. Bizim
yaptığımız da tıkalı yola bir köprü kurup ihtiyaçların şehre ulaşmasını
sağlamak. Bypass zaten batı dillerinde “köprüleme” demek. Bypass
ameliyatı tıkanmış ya da ciddi oranda daralmış kalp damarlarının
yerine sağlıklı damarlar yerleştirmek için yapılan bir ameliyattır.
Burada önemli olan kalbin hangi damarlarında darlık olduğudur.
Her damar için bypass gerekmez, bazı darlıkları kardiyolog arkadaşlarımız balon ve stentle açabiliyorlar. Sol ana kalp damarı
ya da sol kalbin ön damarında ciddi darlıklar varsa bypass yapılır.
Çünkü bunlar kişiyi hayatta tutan ana damarlardır.

"Ülkemizde kalp cerrahisi sonuçları batı ülkelerinden geri
değildir. Günümüzde bypass
ameliyatının riski 60 yaş altındaki hastalarda binde 9,
yani yüzde birin altında. Yaşın
ve ilave risk faktörlerinin artmasıyla bu oran çoğu hastada
yüzde 1-3 arasında değişir.
Tabii ki, ameliyat olduğunuz
hastanenin altyapısı, ekibin
tecrübesi de önemli."

Şeker Hastaları ve İleri Yaştakiler nedeniyle bypass yapacak nokta bulamadığımız hastalar. Maalesef onlara
de Ameliyat Olabilir
Halkımızda şeker hastaları ameliyat
olamaz diye yaygın bir inanış var. Ancak bu bir şehir efsanesidir. Geçen yıl
yaptığımız bypass ameliyatlarının yaklaşık yarısı şeker hastasıydı ve çoğu insülin kullanan bu hastaları şeker hastalığına bağlı hiçbir sorun yaşamadan
taburcu ettik. Çok nadir olmakla beraber 30’lu yaşlardaki kişilere de bypass
ameliyatı yaptığımız oluyor, ancak genel yaş ortalaması 65-75 yaş arasıdır.
Bu yüzden bu yaş grubundaki insanlar
tedirgin olmamalılar. Eğer hastanın
ameliyat olması gerekiyorsa, yaş tek
başına büyük bir risk faktörü değildir.
Ameliyat yapılamayan tek hasta grubu
kalp damarlarındaki yaygın darlıklar

bypass yapamıyoruz çünkü yapılsa bile
ameliyattan kısa süre sonra tıkanma
olasılığı çok yüksek.
Bypass kararı alırken anjiyografi işleminden sonra kardiyoloji uzmanlarımızla birlikte ortak karar alarak hastaya sonucu bildiririz. Hastalarımızı
ameliyattan 5-6 gün sonra evine uğurluyoruz. Taburcu ettiğimizde hastamız
kendi işini kendi yapabilecek durumda
oluyor. Çalışma hayatına 1-2 ay içinde
dönmesini istiyoruz.
Ülkemizde kalp cerrahisi sonuçları batı
ülkelerinden geri değildir. Günümüzde
bypass ameliyatının riski 60 yaş altındaki hastalarda binde 9, yani yüzde birin
altında. Yaşın ve ilave risk faktörlerinin

artmasıyla bu oran çoğu hastada yüzde
1-3 arasında değişir. Tabii ki, ameliyat
olduğunuz hastanenin altyapısı, ekibin
tecrübesi de önemli. Öte yandan ameliyat olmamanın riski hiç konuşulmuyor, asıl o riski konuşmak gerek.
Ameliyat kararı alınan hastalara tavsiyem, hekimlerinden hangi damarlara
bypass kararı alındığını öğrenmeleri
ve gerekirse anjiyografilerini başka
hekimlere de göstererek fikirlerini
almalarıdır. Ameliyatlarını da yaşadıkları şehirde, ihtiyaç duyduklarında
kolay ulaşabilecekleri bir merkezde
olmalarını öneririm. Ameliyat sonrası
dönem çalışma ve sosyal hayattan el
çekme değil, küçük değişikliklerle aktif hayatın devamı, bir nevi ikinci bahar
olarak görülmelidir.
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Ülkemizdeki 1 milyon 600 bin kalp hastasının yaklaşık 130 bini her
yıl hayatını kaybediyor. 45 yaş üstü her 3 kişiden 1’i tansiyon hastası
olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu hastalığa yakalanan hastaların ortak
özelliği ne? Nelere dikkat etmiyorlar? Hangi uyarılara kulak asmıyorlar?
Konya’da yaşayanlar hangi alışkanlıklarını değiştirmeliler? gibi soruları
cevaplamaya çalışacağız.

Özel Konya Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat SAKALLI

TANSİYON HASTALIĞINDAN
KORUNMANIN DÖRT PÜF NOKTASI
Dünyada 1 milyar, ülkemizde 15 milyon tansiyon
hastası var. Ayrıca, ülkemizdeki 1 milyon 600 bin
kalp hastasının yaklaşık 130 binin her yıl hayatını kaybetmesi hastalığın ne kadar korkunç bir
derece de yaygın olduğunu gösteriyor. Yapılan
araştırmalarda ülkemizdeki ölümler incelendiğinde her bin ölümün 300’ü kalp hastalığından
dolayı kaynaklandığı istatistiği karşımıza çıkıyor. Rakamlar bu kadar korkunçken, hala neden uzmanlara kulak verilmiyor?. Doktorların
telkinleri, neden hastaları ikna edemiyor?
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Yüksek Tansiyon Neden
Oluyor?

Gerek polikliniğimize başvuran hastaları gözlemlediğimde, gerekse yapılan bilimsel
araştırmalarda yüksek tansiyonun dört düşmanı olduğu
karşımıza çıkıyor. Yağlı yiyecekler, turşu, tuzun aşırı tüketilmesi ve hareketsiz yaşam.
Bu dört alışkanlığımızdan
vazgeçmemiz imkansız gibi
görünse de başaranlar az değil. Bunlara dikkat edildiğinde
kalp hastalığına yakalanma
riskimiz en az 10 yıl daha ertelediğimizi de hatırlatalım.

Gece Yağlı Yemek Yok

Yağlı yiyecekler deyince etliekmek ve tandır kebabı başta olmak üzere tükettiğiniz,
belki lezzetli ama sağlıksız
yiyeceklerin gözünüzün önüne geldiğinin farkındayım.
Özellikle saat 19.00’dan sonra yemekte tüketilen bu tarz
yağlı yiyeceklerin sindirimi
zor olacağından kana neredeyse direkt yağ olarak karışacak ve damar tıkanıklığı
kaçınılmaz hale gelecektir.
Kalp sağlığımız için çok sevdiğimiz yağlı yiyeceklerden
uzak durmalıyız.

İNŞAAT DEKORASYON
Turşu Mu? Tuz Mu? Onları Unutun

Dünya ülkelerinde ortalama günlük kişi
başına tuz tüketim miktarı 5-10 gram iken
ülkemizde 18 gramı buluyor. Bunun sonucunda toplumumuzda 45 yaş üzerindeki her
3 kişiden 1’inin tansiyon hastası olarak karşımıza çıktığı anlaşılıyor. Yemeklerimizi tuzlu
pişirmemeli, ilave tuzdan kaçınmalıyız. Günlük almamız gereken 5 gram tuz doğadaki
besinlerde zaten mevcut (1 Ekmekte 7 gram
tuz var). Turşu da en az yağlı yiyecekler ve
tuz kadar kalbimize zararlı. Tansiyonu yükselttiği için turşu da kesinlikle uzak durulması gereken bir besin.

Çeşitli Ülkelerde Kişi Başına Günlük
Tuz Tüketim Miktarları
Japonya: 18 gram
Türkiye: 18 gram
Çin: 13 gram
Amerika: 7 gram
İngiltere: 6 gram

Konya Ölüm Oranında Yukarıda

Konya’da kalp hastalıklarından ölüm
oranı Doğu Anadolu ve Karadeniz’e
göre düşük ancak az da değil. Ege ve
Akdeniz’de ise bu oran en düşük seviyede. Bunun en büyük sebebi ise beslenme alışkanlıklarının daha sağlıklı
olması. Anadolu’ya baktığımız da ise
Konya üst sıralarda yer alıyor. Hareketsiz yaşamdan dolayı da yediklerimizi
sindirmekte zorlanıyor. Kısa mesafelerde araç yerine tempolu yürüyüşler,
asansör yerine de merdiveni kullanmayı ihmal etmemeliyiz.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal ACAR

ÇOCUKLARINIZI “DİYETTEYİM”
DİYEREK ÖZENDİRMEYİN
Çağımızın hastalığı obezitenin artması ile diyet kelimesi daha sık
kullanılır oldu. Doktor kontrolünde ve diyetisyen tarafından kişiye
özel hazırlanan beslenme programlarıyla kişiler sağlıklı şekilde
kilo verebilir. Ancak yaptığımız diyeti özendirici şekilde çocuklarımıza söylemek tehlikeli olabilir. Çocuklar ailelerine özenip, yeme
alışkanlıklarını kesebilir, büyüme ve gelişmesini engelleyebilir.
Diyet yaparken çevremizi de etkileriz. Özellikle çocuklar aile davranışlarını
örnek alıp, daha az yemek yemeye başlayabilir. Çocukluk çağında yetersiz
beslenme boy kısalığı, beyin gelişiminde yetersizlik, vitamin-mineral yetersizliğine bağlı hastalıklar, enfeksiyonlara kolay yakalanma gibi sorunlar
oluşturabilir. Anne-babanın diyete bakışı, söylediği cümleler, davranışları
ve beslenme konusundaki görüşleri çocuğu etkiler. Örneğin; diyet yapan bir
kişi çocuğun yanında ‘ben ekmek yemiyorum diyetteyim’ dediği zaman çocuk
bunu örnek alıp, ekmek yemeyi bırakabilir. Ya da kilo problemi olan bir çocuğun kilosu toplum içinde onu utandıracak şekilde dile getirilirse çocuk farklı tepkiler gösterip, yemeyi tamamen bırakabilir ya da doyduğu halde daha
fazla yeme eğilimine girebilir. Yeme davranışlarının küçük yaşlarda oluştuğu unutulmamalıdır. Bu yüzden anne-baba, kreş yada anasınıfı öğretmeni,
bakıcı gibi çocuğun beslenmesinde rol oynayan kişilere çok görev düşmektedir. Okuldaki beslenmeyi takip etmek, yemek saatlerini düzenlemek, aile
ile birlikte yemek yeme ve çocuğu her besinle tanıştırmak faydalı olacaktır.
Besinlerin ödül ve ceza olarak kullanılması, aile içindeki olumsuz ilişkiler,
arkadaş edinememe, bilgisayar ve televizyon başında fazla vakit geçirme şişmanlamaya zemin hazırlar.
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Çocukların besin öğesi ihtiyaçları yetişkinlerinkinden farklıdır.
Besinlerden gelen enerji, günlük
ihtiyaç ve büyüme-gelişme için
kullanılır. Bu yüzden özellikle 5
yaş altı çocukların diyet yapmaması gerekir. Kilo problemi olan
çocukların önce doktor kontrolünden geçmesi ve kilosunun
nedeninin belirlenmesi gerekir.
Eğer çocuğun kilo problemi metabolik bir hastalıktan kaynaklanıyorsa yada hayatını tehdit ediyorsa mutlaka diyet yapılmalıdır.
Yapılacak olan diyet çocuğun yaşına ve kilosuna uygun olmalıdır.
Diyetisyen kontrolünde büyüme
ve gelişmeye engel olmayacak
bir beslenme programı oluşturulmalıdır. Sadece kilo fazlalığı
olan çocuklara diyet yerine sağlıklı beslenme programları uygulanmalıdır.
Diyetler kısa süreli etki gösterir
ancak doğru beslenme alışkanlıkları ömür boyu devam eder. Bu
nedenle çocuğun isteklerini de göz
önünde bulundurarak onu sosyal çevresinden uzaklaştırmadan,
neyi neden yaptığımızı onun anlayacağı şekilde anlatarak doğru bir
beslenme programı oluşturmalıyız. Özellikle çocukluklar egzersiz yapmaya özendirilmelidir. İleri
derecede kilo sorunu olmayan çocuklarda problem egzersizle halledilmeye çalışılmalıdır.

ÇOÇUĞUNUZUN KİLO PROBLEMİ YAŞAMASINI İSTEMİYORSANIZ:
• Kahvaltı alışkanlığı kazanmasını sağlayın.
• 2 yaşından sonra az yağlı süt ve süt ürünleri kullanın.
• Yiyecekleri ödül yada ceza olarak kullanmayın.
• Öğün sayısını arttırın. Çocuğunuzun aç kalmasını engelleyin. Açlık diğer öğünde daha fazla besin tüketilmesine neden olur.
• Tokluk hissi oluşması için çocuğun meyve, salata, kurubaklagiller gibi posalı yiyecekleri yemesini sağlayın.
• Ailece yemek yiyin ve yiyecekler hakkında olumsuz eleştirilerde bulunmayın.
• Haftada 2 gün balık yedirmeye özen gösterin.
• Akşam yemeklerinde özellikle salata bulundurun ve haftada 2-3 kez sebze yemeği tüketin.
• Sıvı tüketimine özen gösterin. Su, taze sıkılmış meyve suları, ayran, bitki çayları sıvı ihtiyacını karşılayan sağlıklı içeceklerdir. Gazlı
içeceklerden çocuğunuzu uzak tutun.
• Abur cubur yiyecekleri (cipsler, şekerlemeler, bisküviler vb) evde bulundurmayın.
• Çocuğun hareketli olmasını sağlayın. Ailece yapılacak yürüyüşler, aktif hafta sonu planları ve özellikle belli bir spor dalına özendirme
hareketi arttıracaktır.
• Uzun süre televizyon yada bilgisayar karşısında durmasına müsaade etmeyin.
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Samsung Galaxy Gio S5660

Samsung Electronics tarafından sosyal ağları (facebook, twitter
vb.) sık kullanan gençler ve profesyoneller için tasarlanan GIO
3.2" bir ekrana sahip. Samsung Galaxy Gio S5660' ın 3.2 megapiksellik kamerası ile mükemmel parlaklıkta resimler çekebilir
e-mail ve sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Samsung Galaxy Gio S5660' ın hafızasını 16 GB' a kadar
arttırabilirsiniz. Samsung Galaxy Gio S5660, Android 2.2 (Froyo) işletim sistemi ile oldukça özelleştirilebilir bir akıllı telefon.
Samsung Galaxy Gio S5660' ın 800 MHZ' lik işlemcisi ile işlemlerinizi donma ve takılma yaşamadan gerçekleştirebilirsiniz.

Motorola Xoom

1 GHz çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemciden gücünü alan Motorola
Xoom; 10.1 inch büyüklüğünde ve 1280 x 800 pixel ekran çözünürlüğüne
sahip. 1GB RAM ve 32 GB dahili hafıza Motorola Xoom'un diğer donanımsal özellikleri arasında. Android 3.0 işletim sistemi kullanılmakta. Motorola
özellikle bağlantı açısından tablet dünyasında bir çığır açacağa benziyor. çünkü Motorola Xoom 4G LTE desteği ile birlikte geliyor (dahadoğrusu 4G'ye
güncelleştirilebiliyor). 3G, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, 3.5mm audio jack (kulaklık girişi), microUSB 2.0 portu tabletin diğer özellikleri arasında. Motorola
Xoom'da önde 2 megapixel arkada ise 5 megapixel (çift LED flashlı) kamera
bulunmakta. Arka kamera ile 720p HD video kaydı yapabilmek mümkün.
249.1mm x 167.8mm x 12.9mm boyutlarında ve 730 gr ağırlığındaki Motorola Xoom'da 1080p HD video izlemek mümkün.

Sony VAIO F Series

Multimedya ve oyun tutkunları için tasarlanan VAIO F1190X notebook,
Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce grafik kartı 16,4 inç ekrana sahip 64 bit Windows 7 kullanan yüksek performansa sahip.
Intel Core i7-820QM (1.73GHz) işlemci kullanıyor ve işlemci TurboBoost ile 3.06GHz hıza erişebiliyor. Genuine Windows 7 Ultimate 64-bit
işletim sistemiyle birlikte geliyor. 256GB (256GBx1) Solid State Drive
sabitdiske, 8GB (4GBx2) DDR3-SDRAM-1333 geçici belleğe sahip
Blu-ray Disc sayesinde Blu-Ray filmleri izleyebilmenizi ve datalarınızı işleyebilmenizi hedeflemişler. 1920×1080 maksimum çözünürlüğe sahip
16.4″ VAIO Premium Display ekranla ve NVIDIA GeForce GT 330M
GPU (1GB VRAM) ekran kartıyla birlikte geliyor.
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Casio TRYX

Casio TRYX dijital fotoğraf makinesi
çarpıcı görünümünün yanında zengin
özelliklere de sahip bir ürün. Cihazın
dikkat çeken özelliklerinin başında
12,1 megapiksel resim çözünürlüklü
arkadan ışıklandırmalı CMOS görüntü sensörü, çift çekirdekli görüntü işlemci ve HDR (High Dynamic Range)
fotoğraf çekim olanağı geliyor. Casio
TRYX normal fotoğraf çekim işlemlerinin yanında 1080p HD kalitesinde
30 kare/sn video kayıt da yapabiliyor.

Lenovo LePad

Hem Windows 7, hem de Android çalıştıran LePad tabletli IdeaPad U1 iki farklı işletim sistemi arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilen üstün performansa sahip ikili mod özelliği,
Hybrid Switch'i getiriyor. Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip LePad, 1 kg’dan daha hafif
ve 1,5 cm’den az kalınlığıyla son derece kolay taşınabiliyor. Ayrıca, LePad, sekiz saate kadar
süren pil ömrüyle kullanıcılara tüm gün boyunca mobil iletişim imkanı sağlıyor. Ürünün en
öne çıkan özelliği ise resim çekmek ya da görüntülü sohbet etmek için ön kısmında yer alan
kamerası! 25,5 cm’lik geniş ekranlı, yüksek tanımlı LePad tablet, yatay ve dikey modlarda da
rahatlıkla kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu aygıtta, parmak uçlarıyla video gibi içerikleri kullanabilirken, internette sörf yapabiliyor, sosyal ağlara erişebiliyor, mesajlarını ve e-postalarını
görüntüleyebiliyorlar. LePad, parlak kırmızı ve beyaz olmak üzere iki şık renk alternatifi ile
kahverengi “deri” ve siyah “deri” olarak iki farklı dokuda tasarlandı.

Genius GPP-1000

Genius’ın yeni projektörü GPP-1000 Pico, cep boyutundaki dizaynı ve hafifliği ile dikkat çekiyor. GPP-1000, soğutma fanına gerek olmadan çalışıyor
ve anında açılıp kapanabiliyor. Canlı renkler için VGA (640 x 480) çözünürlükte, 3M LCOS LED teknolojisi ile RGB LED projeksiyon ve 12 ışık birimi
parlaklık kullanıyor. Medyaları görüntülemek ve iş sunumları yapmak için
yeni bir yol yaratıyor. 1 GB dâhili hafızası olan GPP-1000’in SD hafızasını
32 GB’a kadar artırabiliyorsunuz. Herhangi bir boş yüzeyde kullanılabilen
projektör, dâhili hoparlörler ve bir adet VGA girişine de sahip. GPP-1000
ile USB kablosu kullanarak bir bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi veya
cep telefonundaki video, fotoğraf ve sunumları paylaşabilirsiniz.

Sony NGP

Wi-fi desteğinin haricinde 3G’ye de destek veren NGP, oyunculara nerede olurlarsa olsunlar multiplayer yani çok oyunculu oyun
keyfini kablosuz olarak sunuyor. Ayrıca NGP Wi-Fi desteğiylekullanıcılara, yeni oyunlar satın alma ve video indirebilme imkanı da
sunuyor. NGP için en önemli özelliklerden birisi de, son derece
güçlü bir işlemciye sahip olması. 4 çekirdekli ARM CortexTMA9 işlemcisini kullanan NGP, güç yönünden herhangi bir sıkıntı
yaşamayacak. iPhone ve Android platformlarından da alışık olduğumuz hareket sensörleri, NGP’de de karşımıza çıkıyor.
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HİKAYE ANLATICISI
Son bir ay içerisinde izlediğim Türk filmleri sayesinde (Günah
Keçisi, Kutsal Damacana - Dracoola, Kurtlar Vadisi Filistin)
daha önce vizyona giren ve o dönemde çok ses getiren başka Türk
filmlerinin (Recep İvedik serisi ile Babam ve Oğlum) bana düşündürttüklerinin yalnızca benim sapkın muhayyilemin mahsulü, mantığımın bir anlık sürçmesinden neşet etmiş tuhaf fikirler
olmadığını, benim paranoyak olmam olasılığına karşı birilerinin beni takip ediyor olma ihtimalinin daha ağır bastığına kani
olduğumu belirtmek isterim sevgili okuyucular.

Kısaca açıklamak gerekirse, Recep İvedik serisinin gişe rekoru kırması, bir kaba komedinin bu kadar seyirciyi toplayabilmesi sinema
yazar ve eleştirmenlerini endişeye sevk etmiş,
söz konusu eşhas nasıl bu denli popüler olabildiğini anlayamadığı filmde iki temel problem tespit etmişti. Bence son derece yerinde
ve anlamlı olan bu saptamalardan ilki filmin
dramatik bir bütünlük ve devamlılıktan yoksun oluşu (skeçleşme), diğeri ise filmin ana
karakterinin dışında tüm karakterlerinin karikatürize olması (karikatürleştirme), yalnızca
temel figürün var olmasına hizmet eden göl-

132

KONYA VİZYON • MART 2011

gelerden ibaret kalmasıydı. Geçerken Günah
Keçisi ve Dracoola’nın bu bağlamda İvedik’e
çok benzediğini söylemeliyim. Ancak onun
kadar gişe yapmaları pek mümkün gözükmüyor. Bu iki önemli zaafı belirledikten sonraskeçleşme ve karikatürleştirme-sinema yazarları, bu başlıklardaki başarısızlığı ayan
beyan belli olan, üstelik bu kategorilerdeki
eksikliğini problem olarak görmeyen “arsız”
İvedik üzerine yoğunlaşmayı tercih ettiler.
Oysa aynı eksikliklerin en azından bir tanesiyle malul olan ama çeşitli sebeplerden dolayı bu yetersizliklerini görmek biraz zaman

alacak başka filmleri ameliyat masasına yatırabilselerdi çok daha gelişkin bir tartışma
tecrübe etmiş olacaktık. Örneğin eleştirmenlerin dikkatini, hem İvedik kadar ilgi görmüş
hem de İvedik izleyicilerinin ana mazereti
olan “bir filme yalnızca gülmek için gitmek”ten
pekte farklı olmayan “ağlamak için gitmek”
gibi bir saikle salonlara seyirci toplayan “Babam ve Oğlum” hiç çekmedi.
“Babam ve Oğlum”un yukarıdaki paragrafta
söz edilen zaaflar ile ne şekilde malul olduğunu detaylı bir biçimde açıklamak bu yazının
sınırlarını fazlasıyla zorlayacaktır.

SİNEMA
Ancak fikir vermesi açısından şu söylenebilir: Oğluna, sözünü dinlemediği için küskün bir baba ile yıllar sonra
sılasına, baba evine, yanında kendi
çocuğu ve ciğerlerinde ölümcül bir
hastalıkla dönen oğul arasındaki
çelişki anlatılırken baba ocağındaki
kadınlara, onları kendi dünyalarına
kapatıp, yalnızca “torunu avutmak ve
ağlaşmak” görevi verilirse, o kadınlara bu çelişki hakkında söz söyleme
ve eyleme geçme hakkı tanınmazsa,
film İvedik’deki skeçleşme ve karikatürleştirme zaaflarını üretmeye
başlayacaktır. Asıl üzerinde durmak
istediğim konu, ilk paragrafta sözünü
ettiğim filmler de dahil olmak üzere,
“skeçleşme” ve “karikatürleştirme” sorununun Türk Sinemasının “bünyesine
yabancı” ancak İvedik gibi anomalilerde görülen bir araz değil; tam da ana
akım sinemamızın temel özelliklerinden biri, hatta olmazsa olmazı
olduğudur. Başka hiçbir karaktere - kelimenin her iki anlamıyla
da-hayat hakkı tanımayan Polat
Alemdar yok yere zuhur etmemiş, örneğin, 70’li yıllarda Cüneyt
Arkın’ın canlandırdığı, polis, tarihi kahramanlar gibi karakterler
seyirciyi ona “hazırlamıştır”. Hatta
dışarıdan bakılınca hep masumiyet sembolü olarak görülmüş “küçük hanımefendi” Belgin Doruk’un
konağındaki aşçı, hizmetçi, kahya
ve şoförün tekboyutluluğu ve ana
karakterin hayatı dışında kendilerine ait bir dünyalarının olmayışı
şikayet konusu olan iki zaafın hem
nedeni hem de sonucudur.
Oysa sinema-belki de romandan daha güçlü bir biçimde
- karakter geliştirme ve geliştirilen karakter üzerinden bir
dönemi, bir ülkeyi, bir çağı anlatma; hatta felsefi, siyasi, ve
sosyolojik bir metin yaratabilme kabiliyetini haiz bir sanat
dalıdır. Üstelik, işin güzel tarafı, bunun için çok acayip filmler çekmeniz gerekmez.
Tek yapmanız gereken bir ya da birkaç hikayeyi eli yüzü düzgün bir biçimde anlatmaktır. Dengeli bir biçimde, bir derdi
olan bir veyahut birkaç öyküyü karakterlerin derinliği ve hacminin hakkını vererek ve sıkı bir örgü ile dokunmuş bir biçimde anlatmak, örneğin, Türkiye’de de olsanız bir Meksikalı’nın
dikkatini çekecek, onu esinlendirecek ve “Paramparça Aşklar
Köpekler” gibi bir başyapıt üretmiş olan Alejandro Gonzales
Innarutu, yıllar sonra ününün zirvesindeyken yönetmen olmayı niçin istediği kendisine sorulduğunda kendi ülkesinden
çok uzak bir yönetmenin “Yol” adlı bir filminden söz edecek
ilk kıvılcımı Yılmaz Güney’in çaktığını anlatacaktır.
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Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Hayatınızda herşey olmasını istediğiniz gibi gelişiyor. İş
hayatınızda büyük değişiklikler olacak. Sevinçli bir haber
alacaksınız. Ayrıca çok disiplinli bir çalışma dönemine giriyorsunuz. Hayatınızı renklendirin. Hayat sadece iş değildir.
Arkadaş ortamlarına katılın. Eski dostlarınızla görüşün. Hasret giderin. Yeni
kişilerle tanışın. Katı kurallarınızı yumuşatın. Sonucun ne kadar iyi olacağını
göreceksiniz. Sevip sevileceğiniz günler yakında. Karamsarlığınızı üstünüzden atarsanız stressiz günler sizi bekliyor.

İkizler Burcu (21 Mayıs - 21 Haziran)

Sevdiğiniz insanın uçarılılıkları, haylazlıkları sizi hayli üzecek.
Özel hayatınızdaki karmaşadan uzaklaşabilmek için enerjinizi işinizde yoğunlaştırmalısınız. Fazlasıyla gözardı ettiğiniz
işlerinize şu sıralar çok önem vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını en kısa zamanda alacaksınız. İşinize vereceğiniz önem maddi
sıkıntılarınızı büyük oranda azaltacaktır. Bunun için gerekli güç şu sıralar sizde
mevcut. Bu gücünüzden yararlanmayı bilin. Sağlığınızın yerinde oluşu sizin için
şans. Bu şansınızı değerlendirin.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Boğa Burcu (21 Nisan - 20 Mayıs)

Kısa bir yolculuğa çıkacaksınız. İşinizle ilgili bu gezide ilginç
kimselerle tanışacaksınız. Para konusunda bu aralar çok kısmetlisiniz. Yalnız para ile ilgili fırsatları anında ve yerinde değerlendirmelisiniz. Seviyor ve seviliyorsanız birlikte yeni bir
çevreye gireceksiniz. Her konuda anlaşma var. Sevdiğiniz yoksa yeni biriyle bir
yakınınız sayesinde tanışacak ve çok beğeneceksiniz. Heyecanlı günler sizi bekliyor. Tedirgin ve sinirli yapınız her zaman içinde bulunduğunuz durumlarda
bocalamanıza neden olabilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Vurdumduymazlığınız bu aralar başınıza iş açıyor. Çevrenizde
yanlış anlaşılıyorsunuz. İş hayatınızın ve dostlarınızın güvenini sarsıyorsunuz. Bundan bir an önce vazgeçin. İpleri elinize
alın ve sıkı sıkı tutun. Yoksa en çok zararı siz görürsünüz. Biraz gayretle büyük bir başarı kazanmanız olası. Çevrenizde sizi çekemeyenler
var. Onlara fırsat vermeyin. Sevgide daha kontrollü olmalısınız. Sevdiğinizin de
desteğini aldığınızda önünüzde kimse duramaz. Ani ve aşırı sinirlenmelerden
kaçının. Tartışmalara girmeyin.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Her şeye tek bir pencereden bakmayın. Geniş düşünün. Empati kurun. İşinizde yükselmek gibi bir isteğiniz varsa arzu
ettiğiniz pozisyona gelmekle kalmayacak, aynı zamanda hedeflerinizi de birbir ele geçirmiş olacaksınız. Dizginler sizin
elinizde. Aşk hayatınızda fırtınalar esse bile yaşamın diğer alanlarında karşınıza
çıkacak fırsatlar kendinizi bir anlamda iyi hissetmenize yarayacak. Maddi açıdan
da şu günlerde rahatlayacaksınız. Yine de ayağınızı yorganınıza göre uzatmakta
fayda var. Sonunda siz karlı çıkarsınız.

Parlak bir dönem başladı ama siz yine memnun değilsiniz.
Çünkü yapınızda hiçbir zaman olanla yetinmemek gibi bir
dürtü var. Bu nedenle var olan şeylerin tadını çıkaramıyorsunuz. Elinizden küçük mutluluklar kaçıyor. İşleriniz, arkadaşlarınız ve hobilerinize ayırdığınız zamanın bir bölümünü de sevgilinize ayırın. Bu
günlerde kendisini çok ihmal edilmiş hissediyor. Bunu dile getirmiyor ama her
an patlayabilir. Aniden bir iş yolculuğuna çıkma ihtimaliniz var. Yemekte ölçüyü
fazla kaçırmayın. Tatlılardan uzak durun.

Terazi Burcu (23 Eylül - 23 Ekim)

Akrep Burcu (24 Ekim - 22 Kasım)

Aşk ile işi birbirine karıştırıyorsunuz. Bu da işinizi tehlikeye
sokabilir. Herkese mavi boncuk veriyorsunuz. Çapkınlıktan
vazgeçip daha kalıcı ilişkilere yönelmelisiniz. Her an çok iyi
anlaşabileceğiniz bir kişiye rastlayabilirsiniz. Hatta yeni bir
yaşam kurabilirsiniz. Uzun seyahatlere çıkmayı ne zamandır düşünüyordunuz.
Bunun için bir olanak karşınıza çıkacak. Olanağı iyi değerlendirmeye bakın.
Parasal durumunuz daha iyi olabilir, eğer müsrif davranmaz ve iyi yatırımlarda
bulunursanız tabi. Gözlerinizdeki ağrının nedeni uykunuzu iyi almamanız.

Yay Burcu (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu sıralar daha çok sosyal ilişkilerle ilgili konularla uğraşacaksınız. Hareketleriniz ve sözlerinize daha dikkat etmelisiniz.
Kendinizi kapana kıstırılmış hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda
heyecanlarınızı ve duygularınızı bastırmakta zorlanacaksınız.
Yalnızsanız bir ilişki isteyip istemediğinize artık karar verin. Akıllıca davranır ve
zamanınızı iyi değerlendirebilirseniz başarı sizinle birlikte. Biraz alçakgönüllü
olun. Çevrenizdekileri itiyorsunuz ve eleştiri konusu oluyorsunuz. Sağlığınız bu
aralar yerinde. Gene de tedbiri elden bırakmayın.

Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğünüz proje ve planlarınızı şu günlerde uygulama fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatı
iyi değerlendirin. Zira her an insanın eline böyle önemli şanslar geçmez. Tekrarı olmayabilir. Hayatınızı biraz renklendirin.
Arkadaş ortamlarına katılın. İş ve aşk birarada yürümez demeyin. Yeni kişilerle
tanışın. Belki de aradığınız mutluluğu yakalayacaksınız. Deniz ve güneş sizin
için iyi olabilir. Böylece yoğun temponun stresini üzerinizden atabilirsiniz. Kısa
bir tatil sizi rahatlatır. Sağlığınız gayet iyi.

134

KONYA VİZYON • MART 2011

Paranızı daha dikkatli harcamalısınız. Hatta gelirinizin bir
kısmını birikim için ayırabilirsiniz. Şans oyunlarına fazla güvenmeyin. Sonra sıkıntıyı siz çekersiniz. Dış görünüşünüzü
şu günlerde epey ihmal ediyorsunuz. Nerede o eski bakımlı
haliniz? Çevrenizdekiler buna çok şaşırıyorlar. Sizi artık tanımadıklarını düşünüyorlar. Kendinize çeki düzen verin ve işinize gereken ilgiyi gösterin. Yaşadığınız değişikliklerin yarattığı stres midenizin hassasiyetini arttırabilir. Bu da doğal
olarak mide rahatsızlıklarına yol açar.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 20 Ocak)

Aşk hayatınızla iş hayatınızı birbirine karıştırıyorsunuz.
Dedikodular yüzünden özel hayatınızdan bir takım fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. İşinizle ilgili kararlar verirken
iş arkadaşlarınız konusunda oldukça dikkatli davranmanız
gerekiyor. İşlerinize önem verdiğiniz kadar beraber olduğunuz kişiyi de düşünmelisiniz. Kendisini ihmal ettiğinizi zannedebilir. Bundan dolayı aranızda
huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Katı diyetlere paydos edin. Bolca sebze, meyve
yiyin ve düzenli jimnastiğe başlayın.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Başkalarına emir vermekten çok hoşlanıyorsunuz ve herkesi
kendi kurallarınıza uymaya zorluyorsunuz. Bu bencilliğe bir
son vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Etrafınızdakileri,
sizi seven insanları bu şekilde üzmeye hiç hakkınız yok. Zaten
böyle devam ederse etrafınızda kimse kalmayabilir. Şu sıralar iş yerinde birtakım problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden biraz yalnız çalışmaya gayret edin.
İkili diyaloglardan kaçının. Yalnızsanız mükemmeli aramaktan artık vazgeçin.
Mutluluk uzak değil. Etrafınıza iyi bakın.

KİTAP

KELEBEK ASLANI

MÜZİK

İNŞAAT DEKORASYON

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA;

MICHAEL MORPURGO
Basım Tarihi : Kasım 2010
Türü : Roman
Sayfa Sayısı : 104
Tudem Yayınları
Etiket Fiyatı : 10,90 TL

SON FEDAKARLIK
RICHELLE MEAD

Basım Tarihi : Şubat 2011
Türü : Roman
Sayfa Sayısı : 568
Artemis Yayınları
Etiket Fiyatı : 24 TL

BABALAR

DIETER THOMA

1-

Çöp
Hande Yener

11- Umutsuz Vaka
Demet Akalın

2-

Eksik
Mustafa Ceceli

12- Bize Yeter
Ziynet Sali

3-

Merhaba Merhaba
Murat Dalkılıç

13- Erkekler Ağlamaz
Nilüfer&Şebnem Ferah

4-

Bunları Boşver
Ferhat Göçer

14- Yalanı Boşver
Petek Dinçöz

5-

Acımayacak
Tarkan

15- Denizin Tuzu
Yaşar

6-

365 Gün
Kayahan

16- Kalbim
Müslüm Gürses&Enbe Ork

7-

Oluruna Bırak
Sıla

17- Unut Onu Kalbim
Yusuf Güney

8-

Ara Ara
Gülçin

18- Sevmekten Kim Usanır
Nev

9-

Milat
Yonca Lodi

19- Renkli Rüyalar
Sibel Mirkelam

10- Kibrit ve Alev
Aşkın Nur Yengi

20- Bir Öykü
Gökhan Türkmen

Basım Tarihi : Şubat 2011
Türü : Araştırma/İnceleme
Sayfa Sayısı : 351
İletişim Yayınevi
Etiket Fiyatı : 21 TL

ÇARESAZ

HALİDE EDİB ADIVAR
Basım Tarihi : Şubat 2011
Türü : Roman
Sayfa Sayısı : 88
Can Yayınları
Etiket Fiyatı : 7,5 TL

HAREM KIZI

JILLIAN LAUREN
Basım Tarihi : Şubat 2011
Türü : Roman
Sayfa Sayısı : 360
Artemis Yayınları
Etiket Fiyatı : 20 TL

SUNSET PARK
PAUL AUSTER

Basım Tarihi : Ocak 2011
Türü : Roman
Sayfa Sayısı : 208
Can Yayınları
Etiket Fiyatı : 19 TL

ÇOLUK ÇOCUK
PATTI SMITH

Basım Tarihi : Aralık 2010
Türü : Roman
Sayfa Sayısı : 308
Domingo Yayıncılık
Etiket Fiyatı : 18 TL

OYUN
DEAD SPACE 2

IŞIKLARI KAPATMA ZAMANI
Sistem Gereksinimleri:

* İşletim Sistemi: Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7
* CPU: Pentium 4 2.8 GHz, AMD Athlon64 3000+, Core Duo işlemci)
* Ram: 1 GB (XP), 2 GB (Vista veya Win7) veya daha fazlası
* Disk Alanı: 10 GB
* Ekran Kartı: 256 MB Video kartı ve Shader Model 3.0 gerekli.
NVIDIA GeForce 6800 veya daha iyisi (7300, 7600 GS ve 8500
minimum sistem gereksinimi) ATI X1600 Pro veya daha iyisi
(X1300, X1300 Pro ve HD2400 minimum sistem gereksinimi)
* Ses Kartı: Directx 9.0c uyumlu ses kartı

Dead Space 2’nin başlarında Isaac’in ne kadar kötü durumda olduğunu görüyoruz, psikolojik olarak
çökmüş durumda, yalnızlığın hat safhasını yaşıyor ve öldürmekten bıktığı yaratıklar, ölmekten bıkmamışlar hala. Kime güveneceğimizi, kimin dost, kimin düşman olduğunu bilmeden, bizi öldürmek isteyenlerin sadece yaratıklar olmadığının farkında olarak yola çıkıyoruz Isaac ile. Oyun boyunca bizle sürekli irtibatta olan Diana’nın yardımları dışında, sürekli kendi çabalarımızla hayatta kalmaya çalışacağız.
Diana, bizle uzaktan iletişime geçerek, gideceğimiz yolları belirliyor, nerede ne yapmamız gerektiğini
belirtiyor. Onun dışında arada sırada ufak tefek yardımları dokunan kişiler de bulabiliyoruz. Mesela
yanılmıyorsam ikinci bölümde bir yerde, masanın üstünde bulunan cihaza, gemide bulunan biri kayıt
yapmış. Mermi sıkıntısı yaşayacağınız macerada, bu tarz tavsiyeleri göz ardı etmemek gerek.
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Resmi Kurumlar
Valilik
Meram Kaymakamlığı
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı
Subay Orduevi
Askerlik Dairesi Başkanlığı
İl Jandarma Komutanlığı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Arıza
Radyo Tv Arıza
Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

110
112
117
119
121
122

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

124
125
133
135
153
154

155
156
163
175
178
181

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

184
185
186
187
188
189

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

235
323
235
263
251
351
223
241

45
67
42
11
52
16
60
50

00
09
05
42
80
50
00
00

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

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

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

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

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

37
32
51
22
05
74

34
36
51
00
56
49

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

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

53
06
07
41
00
00
03
42

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

55
33
00
00
15
10
79
34
10
56

70
03
33
40
16
86
33
38
48
42

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

223
257
236
321
444
353
353
235

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

02
36
20
01
01
00
18
00
01

45
80
00
42
91
80
61
40
60

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

41
37
04
02
37
74
44
69

00
77
05
46
37
74
44
00

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

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

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

261
324
323
235
324
244
325

18
34
67
25
19
90
15

18
10
86
20
00
93
06

Restaurantlar

352
235
235
238
235
350
320
233
353
235

13
32
79
45
61
96
73
16
53
25

78
49
57
62
51
70
35
45
28
19

324
325
325
325
321
324
324
323
324

76
06
17
26
47
60
01
03
44

76
01
48
26
66
50
06
02
01

Kreşler
265
322
351
265
265
265
265
265
265

351
350
353
444
221
249
221
353

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

322
235
350
237
238
235
350
351

11
42
40
86
86
81
58
24

11
15
50
20
48
88
11
53

352
321
341
325

53
01
24
17

51
02
58
77

345
345
345
345
248
345
345
345
342
236

36
09
39
16
83
17
36
10
23
61

75
20
17
16
00
27
00
56
73
66

351
320
233
265
237

01
99
34
10
36

51
90
32
92
11

44
40
47
21
21
50
18
37
99
34
13

44
43
47
11
57
80
08
67
92
51
32

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

Kafeler
Kaldırım Cafe
New Garden
Nirvana Kafe
Karmaşık Kafe

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

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

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

350
353
350
238
353
350
350
350
322
322
350
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