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Hz. Mevlana Konya’ya ayak bastığında bir şehrin kaderini değiştirmekle kal-
madı tüm dünyada tanınan bilinen ve eserlerinin okunduğu bir âlim, bir dü-
şünür, bir filozof oldu. Hz. Mevlana yüzyıllar geçtikçe daha anlaşılır oldu. 
Hakkında çıkan binlerce kitap, araştırma yazısı, makale Hz. Mevlana’yı bugün 
yaşanılanların ileri görüşüne sahip,  sadece zamanının değil, zamanların aydını 
ve düşünürü olduğunu göstermekte. Bizler her geçen gün ne kadar çok sevgiye, 
saygıya ihtiyacımız olduğunu zamanından günümüze ne kadar güzel söylediği-
ni, yazdığını ve tasvir ettiğini daha net görebiliyoruz.
Hz. Mevlana dönemin yöneticilerinin feyiz kaynağıydı. Tüm kesimlerin sevgi-
sini, saygısını ve güvenirliliğini kazanan Hz. Mevlana, tüm kesim ve toplumları 
birleştiren nadide kişilerden biriydi. Hz. Mevlana somutun anlamsızlığını anla-
tan, soyut kavramları düşünen, düşündüren yani dünyaya, insana, yaratandan 
ötürü saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini vurgulayandı.
Konya Hz Mevlana’yı anmaya hazır, misafirlerimiz dünyanın her yerinden şeh-
rimize gelecek. İlk defa gelenlerin heyecanı ile defalarca gelenlerin heyecanı 
arasında hiçbir fark olmayacak. ‘Ne olursan ol gel’ çağrısına, dünyanın her kö-
şesinden gelen on binlerce insanla birlikte, Hz. Mevlana’yı 738. Yılında bir kez 
daha anıyor ve nice Şeb-i Aruz’lara diyorum.
Konya Vizyon Dergisi, 2. Konya Şeker Vizyon Ödülleri gecesi Rixos Otel’de 
Kon TV canlı yayını ve geniş katılımla ödüllerini sahipleriyle buluşturdu.  Ge-
leneksel ödül töreninde Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk’un konuş-
ması gerçekten çok etkileyiciydi. Torku markasının önümüzdeki yıllarda dün-
yada tanınacak bir marka olacağını söyleyen Recep Konuk, Konya Şeker’in 
Türkiye’de ilk 500 şirket arasında 34. sırada yer aldığını ve hedeflerinin önce ilk 
10’a, daha sonra da Türkiye’nin ilk sırasında yer almak olduğunu belirtti. Sayın 
Recep Konuk’un, ‘bunu hep beraber göreceğiz’, demesi gurur vericiydi.
Konya markasına güvenmeli, Konyalı Konya markalarını tercih etmeli, şehrin 
parasını Konya’da bırakmalı. Şehrin büyüyen dinamikleri bu kentin Türkiye’de 
alacağı rolün yanı sıra, Dünya’da alacağı rolü de belirleyecek. Kazandığımız her 
kuruşu şehrimizin markalarına harcamalıyız, harcadığımız her kuruş şehrin in-
sanına dönecek, büyüyen Konya, büyüyen Konyalı olacak. 

Sevgiyle, ailenizle, sağlıcakla kalın…

AHMET ÇAKIR
ahmet@medyafgroup.org
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KONYA'DA LİSANSLI SPORCU SAYISI ARTACAK
Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 38 
bin olan lisanslı sporcu sayı-
sını en az 100 bine çıkarmayı 
hedeflediklerini söyledi.
Karaman'dan Konya'ya, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
olarak atanarak göreve başlayan 
Ömer Ersöz, TSYD Konya Şubesi 
Lokalinde düzenlediği basın top-
lantısında yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ersöz, genel müdür-
lük düzeyindeki kurumun Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yeniden kurulduğunu, 
il müdürlüklerinde de isim değişikliğine gidildiğini hatırlatarak, kendi memleke-
tinde görev yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Konya'da bugüne kadar görev ya-
pan bütün il müdürlerine teşekkür eden Ersöz, kısa, orta ve uzun vadede hedefleri 
olduğunu, ilk hedefinin lisanslı sporcu sayısını artırmak olacağını kaydetti.

KONYA'DA NECİP FAZIL KISAKÜREK ANLATILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 
sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
içinde gerçekleştirdiği Şehir Kon-
feransları devam ediyor.
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
ile birlikte organize edilen konferans-
ta Prof. Dr. Sami Güçlü, Necip Fazıl 
Kısakürek'i anlattı. İl Halk Kütüpha-
nesi Konferans Salonu'nda gerçek-
leşen programda Necip Fazıl'ın ülkemizde en çok tanınan ve sevilen insanlardan 
biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sami Güçlü, Necip Fazıl'ın, bu toplumun temel 
değerlerinin yaşatılması için gerçekleştirdiği mücadelede şiiri de araç olarak kul-
landığını söyledi. Necip Fazıl Kısakürek'in hayatında 1943 yılının dönüm noktası 
olduğunu dile getiren Güçlü, "Necip Fazıl, bu toplum üzerine öyle bir ışık saçmış ki, 
daha sonra ne kendisi, ne de bu ışıktan faydalananlar hiç de tahmin etmedikleri kadar 
kısa sürede çok önemli gelişmeleri ortaya koyabilmişlerdir" dedi.

KARADENİZ FIKRALARI 
KLİP OLUYOR
Sonsuz Şükran Köyü'nden kerpiç ev 
satın almak üzere geçtiğimiz gün-
lerde beldeye gelen ünlü ses ve si-
nema sanatçısı Erol Büyükburç, şiire 
dönüştürdüğü Karadeniz fıkralarını 
şimdi de klip haline getirebilmek için 
çalışma başlattığını söyledi. 
Ülkenin kültür değerleri olan Karadeniz'in tüm Temel fıkralarını şiire dönüştürdü-
ğünü belirten Büyükburç, bunları bir de klibe dönüştürmek istediğini söyledi. Temel 
fıkralarını farklı bir şekilde ortaya koyuşu ile daha iyileştirilmiş bir versiyonla çalışma 
sona erdikten sonra tüm Türkiye'nin konuşmaya başlayacağını belirten Büyükburç, 
bir başka çalışması olan 'Anadolu Destanı'ndan da söz etti. Türkiye'deki kentlerin öz-
gün şarkılarını yapıp, bu şehirlerin bütün özellikleri ve güzelliklerini oraya katarak 
dünyaya tanıtmak istediğini belirten Büyükburç, "Amerikalı diyor ki, I love my heart. 
İyi kardeşim de, ben de güzel beldelerimizi, şehirlerimizi anlatmak istiyorum. Ve onları en 
güzel şarkılarla ortaya koyuşum oldu. Ben öldükten sonra da belki onlar işe yarayacak. 
Çünkü, her kentin güzel bir şarkısının olması, o kentin evlatları tarafından sahiplendik-
ten sonra ve kentin mensupları da onları dinledikten sonra daha çok onunla kendilerini 
yakın hissedip onu sahiplenecekler. Ben de bu haritayı tamamlamış olacağım. Yani, ha-
kiki anlamına doğru bir gidiş var ama uzun yol. Şimdiki vaziyette haritaya bakılırsa 81 
il deniyor. Ondan sonra oraya doğru giden arada bir ilçeleri de katıyoruz. Mesela geçen 
Safranbolu'yu yaptım. Safranbolu'ya çağırdılar. Konserde bu şarkıyı üç defa seslendirdik. 
Düşünebiliyor musunuz, halk bunu istedi ayağa kalktı, alkışladı. Demek ki, böylesine se-
vildi, tutuldu. Bu çok önemli bir yaklaşım diye düşünüyorum" dedi. 

KONYA ŞEKER’DEN EĞİTİME DESTEK
Konya Şeker A.Ş. ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 
“Ana Kız Okuldayız” okuma yazma kampanyası için iş-
birliği protokolü imzalandı.
Konya Şeker Fabrikası toplantı salonunda gerçekleşen imza 
töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, 3 yıl 
önce başlatılan “Ana Kız Okuldayız” kampanyası kapsamında 
il genelinde okuma yazma bilmeyen 116 bin 962 kişinin eği-
timinin hedeflendiğini söyledi. Bugüne kadar açılan 3 bin 110 
kursta 47 bin 843 kişiye eğitim verildiğini belirten Şahin, bu 
eğitim yılında hedeflerinin 36 bin 271 kişinin okuma yazma 
öğrenmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Konya Şeker A.Ş. 
adına konuşan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PAN-
KOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk ise, sosyal 
sorumluluk alarak Konya’da okuma yazma bilmeyen kimsenin 
kalmaması için kampanyaya destek verdiklerini kaydetti. 

KONYA'DA HASTA KONUKEVİ 
İNŞAATINDA SONA GELİNDİ
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hasta 
ve hasta yakınları için projelendirilen Hasta Konukevi'nin 
inşaatı bitme aşamasına geldi.
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Hasta Konukevi in-
şaatında incelemede bulunarak yapımcı firma yetkililerinden 
bilgi aldı. Hasta Konukevi fikrinin bir hastane ziyareti sırasın-
da ortaya çıktığını belirten Başkan Kalaycı, “Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi'ni ziyaretimiz sırasında bankların üzerinde, 
araçlarında veya daha zor şartlar altında hastane bahçelerinde 
kalmak zorunda olan birçok vatandaşımızı görünce böyle hayır-
lı bir işi yapmak için harekete geçtik. İnşallah kısa bir süre içinde 
konukevi inşaatını tamamlayarak hasta ve hasta yakınlarımızın 
hizmetine sunacağız” dedi. Meram Tıp Fakültesi'ne 350 metre 
mesafede yapılan Hastan Konukevi 2 bin 27 metrekare arsa 
alanı ve bin 850 metrekare inşaat alanına sahip. 43 odası ile 86 
kişiye hizmet verme kapasitesine sahip Hasta Konukevi'nin 
kısa bir süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor.
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S.Ü. BİRÇOK ALANDA KALİTE BELGESİ ALDI
Selçuk Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. 
Süleyman Okudan'ın 8 yıllık görev 
süresi boyunca Türk Standardları 
Enstitüsü'nden birçok alanda kali-
tesi belgesi almaya hak kazanırken, 
Meram Tıp Fakültesi, Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı'da çeşitli alanlarda ka-
lite belgesi aldı.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 8 yıllık 
süreçte sırasıyla TS EN ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS 
18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yöne-
tim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Bel-
gesi, TS ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, 
TS EN ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Kalite 
Belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca üniversite bünyesinde bulunan Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu TS EN ISO 9001:2008 Toplam 
Kalite Yönetimi Belgesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi K-Q TSE-ISO-
EN 9000 Kalite Belgesi, Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu TSE-
ISO 9001 Belgesi alırken; Çumra Meslek Yüksekokulu TSE ISG-OHSAS 
TS 15001-İş Sağlığı Yönetimi Belgesi, Ç-E TSE ISO EN 14000-Çevre Yö-
netimi Belgesi, K-Q TSE-ISO- EN-9000 Kalite Yönetimi Belgesi, Hadim 
Meslek Yüksekokulu ise TSE-ISO 9000 Kalite Belgesi aldı.

KONYA'DA 10 KASIM TÖRENLERİ
Konya'nın Beyşehir ve Kulu ilçele-
rinde Atatürk'ün ebediyete intikal 
edişinin 73. yıl dönümü nedeniyle 
anma töreni düzenlendi.
Kulu ilçesindeki tören, Cumhuriyet 
Meydanı'nda başladı. Meydanda bu-
lunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin 
konulmasının ardından saat 09.05'te 
sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı du-
ruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından etkinlikler Merkez İlköğretim Okulu konferans 
salonunda devam etti. Törenlere İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye 
başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Levent Özlü, 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Beyşehir ilçe-
sinde ise tören Anıt Alanı'nda başladı. Törene Beyşehir İlçe Kaymakamı 
Muzaffer Başıbüyük, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Taner Başpı-
nar, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı, Beyşehir Cumhuriyet Başsav-
cısı Hakan Özyılmaz, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

HÜYÜK'E HAVA AMBULANSI PİSTİ
Konya'nın Hüyük ilçesine, 112 heli-
kopter ambulansının iniş kalkış yapa-
bileceği bir pist inşaatına başlandı.
Hüyük Belediye Başkanı Nusret Akgü-
müş yaptığı açıklamada, Hüyük Devlet 
Hastanesi bahçesine belediye imkan-
larıyla helikopter pisti inşaatına baş-
landığını belirtti. Çalışmaların en kısa 
sürede bitirileceğini belirten Akgümüş, 
"Konya'ya hizmet veren 112 helikopter 
ambulans muhtemel acil vakalarda Hüyük ilçemize sağlıklı bir şekilde iniş 
kalkış yapabilmesi için bir pist gereksinimi vardı. Bu pisti belediyemiz im-
kanları ile Hüyük Devlet Hastanesi'nde oluşturabilmek için çalışmalara 
başladık. Hastanemize ve ilçemize pistin şimdiden hayırlı olmasını diliyo-
rum. Pistin yapımına onay veren, katkıda bulunan başta Sağlık Bakanımız 
olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KONYA'DAKİ 4 DEV YATIRIMIN TOPLU 
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konya'daki 4 sulama yatırımının toplu açılışı, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan te-
lekonferansla canlı olarak katıldığı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde 
gerçekleştirilen toplu açılış töreni ile gerçekleştirildi.
Törende ilk olarak kürsüye gelen DSİ 4.Bölge Müdürü Mustafa Uzun, 
açılışı yapılacak 4 tesisin toplam maliyetinin 666 milyon lira olduğunu 
belirterek, ülke ve bölge ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diledi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, “Şu anda açılışını 
yaptığımız yatırımlar, ülkemiz adına son derece büyük değerler üretmekte, 
çok karlı yatırımlar olmaktadır. KOP'un bütün ayaklarının, kademelerinin 
tamamlanması ile şehrimize bir milyar dolarlık ek katma değer girişi, ek para 
girişi olacaktır" dedi. AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, iktidar 
olarak insan odaklı hizmetlerinin devam edeceğini belirtirken, AK Parti 
Konya Milletvekili Mustafa Akış, AK Parti iktidarının 10 yıldır nice 111 
projeleri hizmete sunduğuna vurgu yaptı. AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Kabakcı ise, Beyşehir Gölü'ndeki suyun Konya Ovası'na akma-
sını geçmişte birçok insanın hayal ettiğini belirterek, “Konya suyla buluş-
tu, AK Parti ile beraber gelecek planlaması, bu ülkenin ayağa kalkışını, bir 
milletin dirilişini, çok net olarak görüyorsunuz” dedi.

ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN 73. YILINDA 
KONYA'DA DA ANILDI
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 73. yılında Konya'da düzenlenen 
törenlerle anıldı. 
Atatürk Anıtı'nda başlayan törene Konya Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, 
Konya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Özkaya, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, üniversite rektörleri, askeri ve mül-
ki erkan ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çeleklerin konulma-
sının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile saat 09.05'de sirenler 
eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Vali Vekili Tayyar 
Şaşmaz'ın Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından tören Konya 
Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen 
etkinliklerde günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından 
Konya Selçuklu Dolapoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ha-
zırlanan oratoryo ve gösteriler sahnelendi.
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HZ.MEVLANA’NIN HOŞGÖRÜSÜ YILIN SADECE 
10 GÜNÜ DEĞİL,HER GÜN 
RIXOS KONYA’NIN 
MİSAFİRPERVERLİĞİ İLE 
BULUŞUYOR
Mevlana Celaleddin Rumi felsefesinin en 
önemli unsuru sema gösterisini yılın her 
günü Rixos Hotel Konya’da misafirleri-
mize sunuyoruz...
Rixos Konya Satış Müdürü Onur ÇAKIR ; 
"Mevlâna Celâleddin Rumi felsefesinin ve yaşam 
tarzının en önemli üç elamanı şiir, sema ve musi-
kidir. 750 yıldır tekkelerin kararmış tahta zemin-
lerinde ayak gıcırtıları, hüzünlü salonlarında Ney 
ve Kudüm sesleri arasında yapılan Sema törenle-
rinde bu üç eleman birbirlerini tamamlar, birleşir ve aynı dilden konuşan bir ruh halini alır. 
Bu konuşan ruhu,her gün değerli misafirlerimizle buluşturuyoruz. Saat:20.00 – 21.00 
arasında otel içerisinde Selçuklu Salonun’da yapılacak olan “Sema Gösterisi” hizmetini 
sunmaktan, son derece mutlu ve gururluyuz." dedi. Sözlerine şöyle devam eden Çakır; 
‘Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz.’lerinin 738. Vuslatı ve Anma Törenleri kapsamın-
da; Rixos Konya Ailesi olarak, hazırlıklara aylar öncesinden başladık ve farklı fikirleri 
hayata geçirmek üzere planlamaya koyulduk…Her yılın Aralık ayının ortasında ger-
çekleşen Mevlana Haftası’nda akıllara gelen Sema Gösterilerini, Mevlevi felsefesini 
Konya’ya yolu düşen yerli-yabancı her misafirimize yılın her günü buluşturma fırsa-
tını vermek istedik...Ses,ışık ve dekorasyon çalışmalarımızı tamamladık ve Sema gös-
terisinin büyüleyici havasını misafirlerimize en iyi şekilde yansıtmak istedik. Sema 
Gösterimize katılan her misafirimize, Mevlana ve Konya’yı her zaman hatırlatacak, 
Mevleviği anlatan CD,Kitap,Broşür, Sembolik Ney ve Mevlana Şekerinden oluşan 
paketlerimizi hediye ediyoruz. ‘’ Öldüğüm gün Doğduğum gündür’’ vesilesiyle tüm 
misafirlerimize Mevlevi şerbeti ile  birlikte Mevlana Hazretleri’ nin ruhuna 17 Aralık 
akşamı Lobby de  Helva ikramı yapacağız...

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE HASTA HAKLARI 
ÇALIŞMALARI NEDENİYLE PLAKET
Hasta Hakları günü nedeniyle müdürlüğümüz Hasta 
Hakları İl Koordinatörü Ayhan ULUDAĞ, Hasta Hakları 
Hizmet Plaketi almıştır.
Ülkemizde ilk olarak hasta hakları konusunda sivil toplum 
kuruluşu bağlamında “Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derne-
ği” (HAYAD) 9 Eylül 1997`de kurulmuştur. Dernek yönetim 
kurulunun aldığı bir kararla her yılın 26 Ekim’i "Hasta Hak-
ları Günü" olarak benimsenmiştir. Dernek yönetimi tarafın-
dan hasta hakları günü nedeniyle her yıl etkinlikler düzen-
lenmektedir. Bu yıl organize edilen 9. Hasta Hakları Hizmet 
Plaketleri etkinliğinde “Sağlık Çalışanı veya Kurumu” dalında, 
kurumunuz Hasta Hakları İl Koordinatörü Ayhan ULUDAĞ 
ve Toplum Sağlık Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nazmi ZENGİN dernek yönetim 
kurulunca ödül verilmek üzere seçilmiştir. Hizmet Plaketi 
programı İstanbul Tabip Odası Dt. Sevinç Özgüner Toplantı 
Salonunda 22 Ekim 2011 günü gerçekleştirilmiştir.
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SÜ'DE YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Rektörlüğü tarafından fi-
ziki alt yapıyı güçlendir-
mek ve eğitim kalitesini 
artırmak amacıyla ger-
çekleştirilen çalışmalar 
kapsamında 6 yeni yatı-
rım projesi tamamlandı.
Konu ile ilgili yapılan açık-
lamada, Meram Tıp Fakül-
tesi Hastanesi ve İlahiyat Fakültesi binalarının yenilenme çalışmalarının yanı 
sıra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası, Mevlana Araştırmaları Ens-
titüsü binası, Müze binası ve kampus alanında restoran ile kafelerden oluşan 
yeni bir kreasyon alanı oluşturma projeleri için tüm hazırlıkların sonlandığı 
bildirildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bölgenin sağlık alanındaki yü-
künü önemli oranda çektiğini ve 20 yılı aşkın süredir kullanılan 5 ayrı bloğun 
yıkılarak mevcut birimlerin tek bir sağlık kompleksinde birleştirilmesinin 
planlandığını belirten SÜ Rektörü Prof. Dr. Okudan, "Altyapı ve fizibilite ça-
lışmaları tamamlanan projenin üniversite kaynakları ve hayırsever destekleriyle 
gerçekleştirilmesi düşünüldü. Kompleks tamamlandığında Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nin tamamına yakını yenilenirken, hastalara ve yakınlarına daha ve-
rimli, etkin ve dinamik koşullarda sağlık hizmeti verilmesi hedeflendi" dedi.

MERAM TIP'TA ORGAN BAĞIŞI HAFTASI
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi tarafın-
dan “3-9 Kasım 2011 Organ Bağışı Haftası” nedeniyle hastane 
personeline yönelik “Organ Nakli Paneli” düzenlendi.
Eyyüp Kalaycı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Meram 
Tıp Fakültesi Organ ve Doku Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Şakir 
Tavlı, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Tonbul, Genel Cer-
rahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Erikoğlu, Doç. 
Dr. Ahmet Tekin, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ümit Kamış, Organ Nakli Koordinatörü Dr. Pelin Taşdemir, 
öğretim üyeleri, hastane personeli, öğrenciler ve hemşireler katıldı. 
Panelin açılışını gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Organ ve Doku 
Nakli Merkez Müdürü Prof.Dr. Şakir Tavlı, organ naklinin sorunlarla 
dolu hassas bir konu olduğunu vurgularken, Dr. Pelin Taşdemir, “Or-
gan Bağışı ve Önemi” konusunda katılımcılara bilgi verdi.

KULU'DA DİYABET HASTALARI 
BİLGİLENDİRİLDİ
Konya'nın Kulu ilçesinde diya-
bet hastalarına bilgilendirme 
semineri düzenlendi.
Kulu Belediyesi Düğün Salonu'nda 
Kulu Devlet Hastanesi İç Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Ayça Serap Er-
den tarafından verilen seminerde, diyabet hastaları dikkat etmeleri 
gereken hususlarda bilgilendirildi. Seminerde Dr. Erden, diyabet 
nedir, diyabetik ayak bakımı, diyabette beslenme ve egzersiz, kan 
şekeri takibi, insülin ile ilgili temel bilgiler, diyabet ve yaşam kalitesi, 
diyabetle günlük yaşam konularında bilgiler verdi.

İŞ BANKASI KONYA'DA 30 BİN FİDANI 
TOPRAKLA BULUŞTURDU
İş Bankası'nın, Orman ve Su Ba-
kanlığı ve TEMA ile birlikte yü-
rüttüğü, "81 İlde 81 Orman" pro-
jesi kapsamında Konya'da 30 
bin fidan toprakla buluşturuldu. 
Konya'nın merkez Meram ilçe-
sinde bulunan Melikşah Parkı'na 
temsili bir ladin ağacı dikildi. 
Temsili fidanın dikilmesinin ar-
dından konuşan İş Bankası Genel 
Müdürü Adnan Bali, İş Bankası 
olarak bugüne kadar birçok sos-
yal sorumluluk projesine imza 
attıklarını belirterek, "Bugün de burada Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı ve TEMA ile yürüttüğümüz '81 İlde 81 Orman' projesinin 57. 
ormanını Konya'ya kazandırmak için bulunuyoruz. Bu temsili ladin 
ağacını da yeşiliyle bilinen Meram ilçesine kazandırdığımız için mut-
luyuz" dedi. Başkan Serdar Kalaycı ise İş Bankası'nın kendi ilçe-
lerini seçmelerinin büyük anlam ifade ettiğini dile getirerek, "Bu 
güzel parkımıza bu güzel ağacı kazandırdıkları ve ülkemize kazan-
dıracakları milyonlarca ağaç için sayın Adnan Bali ve tüm İş Bankası 
çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

DEPREMZEDELER KONYA'DAKİ SOSYAL 
TESİSLERE YERLEŞTİRİLİYOR
Van'da meydana gelen dep-
rem felaketinin ardından evsiz 
kalan 200 kişi, Konya İl Afet 
Acil Durum Müdürlüğü tara-
fından devlet kurumlarının 
sosyal tesislerine yerleştirildi.
Van'da meydana gelen depremin 
ardından depremzedeler, Başba-
kanlık tarafından yayınlanan ge-
nelge sonrası Türkiye genelinde 
birçok kentteki misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı. Konya'ya iki gün 
içerisinde 200 depremzede gelerek kamu kurumlarının sosyal tesislerine yer-
leştirildi. Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Konya İl Afet ve 
Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, "Van kriz merkezi tarafından bize 15 aileden 
oluşan 92 kişi gönderildi. Kendi imkanlarıyla Konya'ya gelip bize başvuran 21 aile 
yani 107 kişi oldu. Bizde şehir merkezi ile Ereğli ve Ilgın'daki sosyal tesislere 200'e 
yakın kişiyi yerleştirdik. Konya'ya gelen depremzedelerimizin yerleşim yeri kayıt-
larını Nüfus Müdürlüğümüz yapıyor, bizde kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde sosyal tesislerimizde konaklayacak depremzede sayımız artacak" dedi.

KULU'DA ENGELLİ ÖĞRENCİLERE GEZİ
Konya'nın Kulu ilçesinde 
bulunan bir özel eğitim 
ve rehabilitasyon mer-
kezindeki 15 yürüme en-
gelli ve bedensel özürlü 
öğrenci Ankara'ya gezi-
ye götürüldü.
Berem Dede Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi'nde 
bulunan 15 yürüme engelli 
ve bedensel özürlü öğrenci, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği üyeleri tarafından her türlü giderleri karşılanarak Ankara'ya götürüldü. Der-
nek üyesi Dr. Murat Tütüncü ve derneğin kadın kolları üyeleri, engelli öğrencilere 
Anıtkabir, hayvanat bahçesi ve diğer yerleri gezdirdiklerini belirterek, amaçlarının 
engelli öğrencilerin bu tür gezilerden mahrum kalmamaları olduğunu belirtiler. 
Dernek yetkilileri, bu gezilerin her yıl tekrarlanacağını da ifade ettiler.
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ÜNLÜ REKLAMCIDAN GENÇ 
MESLEKTAŞLARINA ZİYARET
Anadolu’nun reklam merkezi olma hedefiyle rek-
lamcılığa yatırım yapan Konya Türkiye’nin önem-
li reklam isimlerinden Haluk Mesci’yi ağırladı.
Konya’da yeni kurulan İletişim Fakültesi Reklamcılık 
Bölümünün ve Konya Reklamcılar Derneğinin Baş-
kanlıkları yanında Reklam Topluluğunun danışman-
lığını da yürüten Doç.Dr.Hüseyin ALTUNBAŞ’ın 
gayretleriyle Anadolu’da ve Konya’da geleceğin rek-
lamcıları filizleniyor. Türkiye’nin en büyük reklam-
cılarından biri olan Haluk Mesci, düzenlenen eğitim 
programı için Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi-
ne geldi. Mesci, genç reklamcılar ile birlikte olmaktan 
mutluluk duyduğunu ve tekrar Selçuk Üniversitesine 
gelmek istediğini belirtti. Selçuk Üniversitesi İleti-
şim Fakültesine gelen ve ‘’Yaratıcı düşünme eğitimi’’ 
programı çerçevesinde genç reklamcılar ile buluşan 
Haluk Mesci, düzenlenen toplantılardan ve öğrenci-
lerin katılımından memnun olduğunu söyledi.

PROF.DR. GÖKBEL: SELÇUK DÜNYANIN EN İYİ 500 
ÜNİVERSİTESİ ARASINA GİRECEK
Seksen bine yakın öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük 
üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesinde 
dün yapılan rektörlük seçiminde birinci gelen Prof.Dr. 
Hakkı Gökbel, rektör olarak atanması halinde, bütün 
üniversitenin ve Konya'nın rektörü olacağını söyledi. 
Hakkı Gökbel, en büyük hedefinin Selçuk Üniversitesini 
dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmesini sağlamak 
olduğunu vurgulayarak, seçimde kendisine verilen oyların, 
öğretim üyelerinin çoğunluğunun aynı hedefi paylaştığının 
göstergesi olduğunu kaydetti. Selçuk Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakkı Gökbel, rektör aday-
lığı fikrinin bir yıl önce doğduğunu belirterek, öncelikle bu 
fikrini üniversitede ulaşabildiği öğretim üyeleriyle paylaştı-
ğını söyledi. Görüşmeleri sırasında rektör adaylığı fikrine olumlu tepkiler aldığını anlatan Prof.Dr. 
Gökbel, ancak bundan sonra rektörlüğe aday olduğunu ifade etti. Prof.Dr. Gökbel, geçtiğimiz 6 ay 
içerisinde fiilen 'ben adayım' diyerek çalıştığını belirterek, "Bu süreçte tanıdığım öğretim üyeleriyle bi-
rebir görüşmeler yaptım. İsmen tanıdığım, ancak yüz yüze görüşme imkânını sıkça bulamadığım öğretim 
üyeleriyle görüştüm. Onları daha yakından tanıma ve kendimi tanıtma fırsatı buldum. Görüştüğüm her 
öğretim üyesinin beklentilerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını not aldım. Şu an üniversitemizde görev yapan 
1510 öğretim üyesinin çoğunu ismen ve şahsen tanıyorum. Aslında bu süreçteki en büyük kazançlarım-
dan biri de bu oldu." dedi.Adaylık sürecindeki en önemli vaatlerinden birinin Türkiye'nin en büyük 
üniversitesi olan Selçuk Üniversitesini dünyanın en iyi 500 üniversitesinden biri yapmak olduğu-
nu hatırlatan Prof.Dr. Hakkı Gökbel, "Rektör olarak atanmam halinde bu hedefi, kendi başıma değil, 
üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarıyla ve öğrencilerle birlikte gerçekleştireceğim. Bu yüzden 
üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri, diğer öğretim elemanları, öğrenciler ve bütün üniversite ça-
lışanlarının rektörü olacağım. Şu an dünyanın en büyük 500 üniversitesi sıralamasında Türkiye'den 5 
üniversite var. Öğrenci ve akademisyen sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan 
Selçuk Üniversitesi neden bunlardan biri olmasın? Üniversitemizin akademisyen ve öğrenci kalitesi, teknik 
altyapısı ve maddi imkanları bu hedefi gerçekleştirmeye yeter. Seçimde beni birinci seçen öğretim üyeleri-
nin oyları, bu amacın üniversitemizde görev yapan akademisyenlerin çoğunluğu tarafından paylaşıldığını 
gösteriyor. Biz bu hedefi elbirliği ile gerçekleştiririz inşallah." şeklinde konuştu.
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KONYA'DA YENİ DOĞAN SAĞLIĞI TOPLANTISI
Türk Neonatoloji Derneği tarafından düzenlenen Yeni Doğan Sağlığı konulu top-
lantı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Konya'da yapıldı.
Dedeman Otel'de düzenlenen toplantının oturum başkanlığını yapan Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Yeni Doğan Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi Örs, toplantıda kendi hastaneleri dahil Konya'da faali-
yet gösteren hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin durumlarının masa-
ya yatırılacağını belirterek, "İlkini geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Eskişehir'de yaptığımız 
toplantının ikincisini de şehrimizde düzenleyerek bu alandaki yeni teorik bilgilerin eksiksiz 
biçimde uygulamaya geçirilmesini amaçlıyoruz. Son yıllarda yeni doğan bebek ölümlerin-
de ciddi bir azalma var. Bebek ölümlerinin artık binde 10'un altına indiği ülkemizde yeni 
doğan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilimsel gelişmeler sürekli yenilendiği için bu tür eğitim 
faaliyetleri büyük önem taşıyor. Amacımız bundan sonra bu tür faaliyetler sayesinde bu 
ölümlerin çok daha aşağılara çekilmesini sağlamak" dedi.

DENİZ BAYKAL NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal, Konya'da katıldığı düğünde nikah şahitliği yaptı.
CHP'li eski Güneysınır Belediye Başkanı Mehmet Yakıcı'nın 
oğlunun düğününe katılmak üzere Konya'ya gelen Deniz 
Baykal, partililer ve düğün sahipleri tarafından karşılandı. İlk 
olarak düğün yemeğine geçen Baykal, Konya'nın geleneksel 
düğün pilavından yedi. Yemek sonrası alkışlar eşliğinde dü-
ğün salonuna giren Baykal'a, CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Yılmaz Ateş, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ile partili-
ler eşlik etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek tarafından kıyılan nikahta damadın şahidi olan Deniz 
Baykal, nikah defterini gelin Keziban Parlayıcı'ya teslim etti. 
Düğün sahipleriyle anı fotoğrafı çektiren Baykal ve berabe-
rindekiler, daha sonra törenden ayrıldı.

AK PARTİ, İKTİDARININ 9. YILINI 
KUTLUYOR
Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Sor-
gun, AK Parti iktidarının 9. yıldönümü dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, “Bundan tam 9 yıl önce ülkemizin kronik so-
runlarına çözüm bulmak için yola çıkan AK Parti iktidarı, 
kırılmış hayallere, tükenmiş umutlara ışık olmuştur” dedi.
Başkan Sorgun açıklamasında, AK Parti'nin, kuruluşundan 
1 yıl sonra yapılan milletvekili genel seçimlerinde yüzde 
34.5 oy alarak 363 milletvekili ile tek başına iktidara gelmeyi 
başardığını hatırlatarak, "Partimiz, beş yıl sonra yapılan seçim-
lerde oy oranını yüzde 34,5'ten yüzde 47'lere ve 12 Haziran 
2011'de yapılan iktidarımızın üçüncü seçiminde ise ülke gene-
linde kullanılan geçerli oyların yüzde 50'sini almayı başarmış 
ve bir ilke imza atmıştır. AK Parti, milletin iradesini mihenk 
noktası yapmış, sessiz yığınların kararan umutlarını aydınlığa 
çıkarmıştır. Kendi potansiyelinin farkına varan ve halkının ira-
desine değer veren bir anlayışla Türkiye; bu milattan sonra ge-
leceğe güvenle bakabilen bir ülke haline gelmiştir. Eğitim, sağlık, 
adalet, güvenlik, iletişim, ulaşım ve dış politika gibi alanlarda 
Cumhuriyet tarihi boyunca atılamayan adımları bu süre zar-
fında rekor icraatlarla gerçekleştirmiştir" dedi.

İVRİZ'E TURİZM YOLU AÇILIYOR
Konya İl Genel Meclisi, 20 günlük Kasım ayı maratonunun altıncı birleşiminde 
yol ağına alınacak köy yollarını görüştü. 
Yol Ağı Belirleme Komisyonunun Ekim ayındaki çalışmalardan oluşan raporlar ile bazı 
köy yollarının yol ağına alınmasına karar verildi, bazı yollar ise ağa alınmadı. Kararlar 
arasında İvriz'de bulunan ve turizm yolu özelliği taşıyan Kızlar Sarayı yolu da yol ağı-
na alındı. Konya İl Genel Meclisi, Kasım ayı toplantılarının altıncı birleşiminde, Ahırlı, 
Akşehir, Çumra, Hadim, Halkapınar, Kulu, Karatay, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinin bazı 
köylerinin yol ağına alınması konusu gündeme alındı. Yol Ağı Belirleme Komisyonu'nun 
10 sayfalık raporunu Komisyon Başkan Yardımcısı Adem Şahin okudu. 

AYIN FUTBOLCUSU KALECİ PAWELEK’E PLAKET
Bank Asya 1. Lig’de yer alan Konyaspor 
taraftarının ayın futbolcusu seçtiği ka-
leci Mariusz Pawelek’e plaket verildi.
Konyaspor taraftarlarının internet üze-
rinden ilk kez düzenlediği, ayın futbolcu-
su anketinde birinci olan kaleci Mariusz 
Pawelek ödülünü Tatlıcak Tevfik Lav 
Tesisleri'nde yapılan antrenman önce-

sinde aldı. Taraftarlar ayın futbolcusu seçilen Pawelek'e günün anısına bir plaket ile 
çeşitli hediyeler verdi. İlk kez böyle bir hediye aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade 
eden Polonyalı kaleci Pawelek, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.
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KTB’YE İNGİLİZ TİCARET 
ODASI’NDAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ
Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Jonathan Beard Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret 
ederek KTB Başkanı Muhammet Uğur Kaleli’den 
Konya ile yapılabilecek ticaret hakkında bilgi aldı.
Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Jonathan Beard yaptığı açıklamada amaçları, 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerinin ama-
cının iki ülke arasındaki ticareti arttırmak olduğunu 
Beard şu değerlendirmede bulundu: “Odamız 1882 
yılında kurulmuştur. O zamandan bu yana iki ülke ara-
sındaki ticaret kültürünü geliştirmek adına çok önemli 
faaliyetlerde bulunmuştur. Biz bu faaliyetleri geliştirmek 
ve daha fazla yaygınlaştırmak adına Türkiye’nin çeşitli 
illerini dolaşıyoruz. Bu nedenle Konya’ya geldik. Sizleri 
tanımak şehrinizin potansiyelini yerinde görmek ve tica-
ret yapabileceğimiz İngiliz ve Konya’lı iş adamlarını bir 
araya getirmek için burada bulunuyoruz.” dedi. Konya 
Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’nda inceleme-
lerde bulunan Beard, salonun çok işlevsel olduğunu 
belirterek, böyle bir alt yapıya sahip satış salonunun 
Avrupa’da bile olmadığını belirtti.

FUTBOL PRENSİ YARIŞMASI KONYA'DA TANITILDI
TRT ve Liverpool kulübünün işbirliği ile ger-
çekleştirilecek olan Futbol Prensi Yarışması 
Konya'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde 
düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Futbol 
Prensi Jüri Üyesi Ahmet Çakar, "Tüm dünyada yayın-
ladığı her ülkede müthiş bir ilgi ile takip edilen futbol ye-
tenek yarışması Futbol Prensi Türkiye'de başlıyor. Temel 
amacımız; Türkiye'de bulunan binlerce 14-16 yaş arası 
gençten, aylara yayılmış eliminasyon sistemi sonunda 
en yetenekli 1 veya 2 tanesinin dünyaca ünlü Liverpool 

takımının altyapısında Liverpool futbol akademisinde en az 1 yıl boyunca eğitiminin sağlanma-
sı. Zamanında çocukken şimdi dünya çapında bir yıldız olan, örneğin Messi gibi futbolcularımız 
olacak. Zaman zaman farklı şehirlerde, uluslararası ve Türkiye'deki şöhretli farklı futbol figürleri de 
yer alacak" dedi. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ise, "Gerçekten çok 
önemli bir proje ve bunun ilk ayağının Konya'da olması bizim için ayrı bir mutluluk. Biz sahamızı 
ve salonumuzu il müdürlüğü olarak tahsis ettik" şeklinde konuştu. 

KULU'DA MİNİKLERDEN MAVİ KAPAK 
KAMPANYASINA DESTEK
Kulu ilçesinde, ilköğretim okulu öğrencileri 
Mavi Kapak Kampanyası'na destek olarak 
engellilere tekerlekli sandalye alınması için 
20 bin kapak topladı.
Kulu'da Mavi Kapak Kampanyası başlatan 
60. Yıl İlköğretim Okulu öğrencilerine, Kulu 
Adliyesi'nde çay ocağı işleten Yakup Atay'ın da 
katkı verdiğini belirten 60. Yıl İlköğretim Oku-
lu Müdürü Çetin Çelikkaya, "Mavi Kapak Kampanyası'na destek için minikler tarafından 
toplanarak bir araya getirilen 3 torba dolusu yaklaşık 20 bin adet mavi kapağı Ege Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne göndereceğiz. Mavi Kapak Kampanyası'na devam ederek 
daha fazla engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturacaklar" dedi.
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BAŞKAN KALAYCI, YABANCI 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı 
Serdar Kalaycı, Konya'da okuyan 17 farklı ülke-
den 140 üniversite öğrencisi ile bir araya geldi.
Selçuk Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve dok-
tora eğitimi alan yabancı uyruklu öğrenciler, Mevla-
na Uluslararası Öğrenci Derneği organizasyonunda 
Meram Belediyesi'ne misafir oldu. Meram Belediye 
Başkanı Serdar Kalaycı, “Farklı ülkelerden öğrenciler 
olmanıza rağmen yan yana oturup yemek yiyor ve yine 
aynı şekilde ders çalışıyorsunuz. Bu güzel birlikteliği-
nizin devam etmesini diler, kültürlerin birbiriyle kay-
naşmasını sağlayacak farklı organizasyonlar yapmaya 
belediye olarak her zaman hazır olduğumuzu belirt-
mek istiyorum” dedi. MİSA Başkanı Mücahit Şahin 
Uludağ ise, Konya'da kaldıkları sürece en iyi şekilde 
misafir edecekleri yabancı öğrencilerin dostlukları-
nın ülkelerine döndükten sonrada devam etmesini 
istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından der-
nek başkanı Uludağ, 'Biz Bir Milletiz' yazılı bir pla-
ket ile dernek çalışmalarını anlatan çeşitli yayınları 
Başkan Kalaycı'ya verdi.

ADI: RÜVEYDA KURT DOĞUM TARİHİ: 11.11.11-11.11
Takvim yapraklarının 1 rakamlarından 
oluşan polindrom gününü göstermesi 
birçok kişi için hoş bir tesadüf olarak 
değerlendirilse de Konya’da yaşayan 
Hatice-Oktay Kurt çiftinin heyecanını 
ikiye katladı. Çiftin kızı Rümeyda 11.11.11 
günü saat 11.11’de dünyaya geldi.
İnsan hayatında bir kez denk gelen tekrar 
eden 1’lerden oluşan polindrom günü Kurt 
ailesi için farklı bir anlam taşıyor. 28 yaşında 
üçüncü gebeliğini yaşayan Hatice Kurt, Özel 
Konya Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bardakçı 
tarafından saat 11’de ameliyathaneye alındı. Sezeryan doğumla dünyaya gelen küçük Rü-
meyda gözlerini saat 11.11’de gözlerini dünyaya açtı. Anne Hatice Kurt, bebeğinin sağlıklı 
dünyaya gelmesinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Mutluluğum tarifsiz” dedi.

OKKA AİLESİNİN ÇİFTE MUTLULUĞU
Okkalar İnşaat Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Okka, oğlu Mahmut 
Şaban evlenirken torunu İbrahim'in 
sünnet düğünü oldu.
Okkalar İnşaat Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Okka, oğlu Mahmut 
Şaban evlenirken torunu İbrahim'in 
sünnet düğünü oldu. İbrahim ve Emi-
ne Okka çiftinin oğulları Mahmut 
Şaban ile Akay ve Ayşe Meşeli çifti-
nin kızları Hayriye evlendi. İşadamı 
İbrahim Okka'nın torunu İbrahim'de erkekliğe ilk adımı atarak sünnet düğünü yapıldı. 
Diltaş Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çifte düğüne Okka ve Meşeli ailesinin seven-
leri, akrabaları ve işadamları katıldı. Katılımın yoğun olduğu çifte düğünde misafirlere 
Konya'nın geleneksel düğün pilavı ikramında bulunuldu. İbrahim Okka ise çifte mutlu-
luğu yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
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MEVLEVÎ ÂYÎN-İ 
ŞERİFİ
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ba-
kanlığı ve Uluslararası Mevlâna 
Vakfı’nın hazırladığı “Mevlevî Ayîn-i 
Şerîfi veya Mukabele i Şerîfi” dosya-
sı 2005 yılında UNESCO’ya sunul-
du. UNESCO bu dosyayı “İnsanlığa 
Şifâhî Yolla İntikal Eden Somut Ol-
mayan Manevî Mirasın Bir Şahese-
ri” olarak kabul etti. Başkanlığım al-
tında 63 kişilik bir ekip tarafından iki 
cilt kitab, üç saatlik belgesel film ve 
müzik icraları içeren bu müracaat 

dosyasında Mevlevi âyîn-i şerîfinin 
kökleri, tarihi, muhtevası, değeri ve 
orijinalinin korunabilmesi yanında; 
uygun olmayan yerlerde ve şekil-
lerde icra edilerek dejenerasyona 
uğratılmasının önlenmesi ele alındı. 
Bu dosyada, Osmanlı müziği uzma-
nı, Amerikalı Türkolog ve müziko-
log, Prof. Walter Feldman diyor ki, 
“Mevlevî Ayîn-i şerîfi, dünyanın en 
uzun devam eden sanat müziği gele-
neklerinden biri olup belki de mistik 

raks ve ritüel hareketleri için kul-
lanılmış yüksek sanat müziğin em-
salsiz bir örneğidir. Ayrıca Mevlevî 
Ayîn-i şerîfi, orta çağda mutasavvıf-
ların müzik eşliğinde hareketli zikir 
geleneğini koruyan ve yüksek bir 
sanat seviyesine ulaşan istisnâî bir 
misaldir. Bu yüzden tarihte Mevlevî 
tarikatı, hem İslâm kültüründe bir 
ana hareketin tezahürü olarak ve 
hem de geleneksel Türk kültüründe 
en mümtaz bir yere sahiptir.”

FOTOĞRAF: Harun Şahin
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Bu sözleri işiten okuyucuları-
mız, “Değerlendirmede acaba bir 
abartma var mı?” diye düşünebi-
lirler. Çünkü çoğu dinleyicimiz, 
sözü edilen kadîm ve yüksek 
sanatın tezahürü olan gerçek 
Mevlevi âyîn-i şerîfini değil, 
manevi ruhu ve maddi unsurları 
değiştirilerek, ana bölümleri çı-
kartılarak, yani kısaltmış, sade-
ce bugünkü sema gösterilerini 
âyin-i şerîf olarak bilirler. Ve ma-
alesef, büyük bir ihtimalle, tanık 
oldukları sema gösterilerinde, 
Mevlevi Âyîn-i Şerîfi için özel 
tasarlanmış, orijinal bir sema-
hanede görme, saz ve ses sayısı 

az, mikrofonsuz olarak, yüksek 
bir Türk sanat müziği eşliğinde 
dinleme ve derin bir sükûnet 
ve huşu içerisinde, iştirak etme 
imkânı bulamamışlardır. Öyle 
ise, bu sema gösterileri izle-
yenler için 1925’ten önce, yani 
Türkiye’de tekke ve zaviyelerin 
faaliyetleri kanunla yasaklandı-
ğından önceki, semahanelerin-
de zarif, asil, heybetli, nur yüzlü 
Mevlevi dervişlerin, tam adab 
ve erkân ile icra ettikleri âyin-i 
şerîfleri hayal etmeleri bile 
çok zor olacaktır. Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun hatırala-
rında naklettiği, 1905’li yıllarda 

müşahade ettiği semâ âyinleri 
de bizim yukarıda bahsettiği-
miz postnişîn ve dervişler için 
güzel bir örnek teşkil etmekte-
dir: “…Çelebi Efendinin  Sema’ 
başlamadan evvel postundan 
kalkarak yavaş yavaş, nazlı nazlı 
Semâhanenin ortasına doğru 
yürüyüşü; bu esnada bir halka 
teşkil edip oturan dervişlerin 
hep birden selâma duruşları; 
sonra, birbirlerine boyun kıra-
rak Meydanı çepeçevre dolaşıp 
dolanmaları ve Çelebi, orta yer-
de söylediği güzel sözleri bitirip 
de tekrar makamına döndüğü 
vakit, yine hep birden, kollarını 
havaya kaldırarak dönmeye baş-
layışları bana insan kudretinin 
üstünde birtakım hareketler gibi 
geliyordu. Hele, bu hareketler-
de, her dervişin kendine mahsus 
bir tavır ve eda takınışını; kimi-
nin, boynunu yana büküp başını 
koluna dayayışını; kiminin, yü-
zünü tavana doğru çevirip hava-
ya bakışını; birinin ellerini dua 
eder gibi yukarılara açışını; öbü-
rünün dalından kopmak üzere 
olan birer lâle gibi aşağıya sarkı-
şını, hâlâ şimdi bile herhangi bir 
‘mistik balet’ artistinin başara-
mayacağı kadar yüksek bir sanat 
işi telâkki etmekteyim… Ya o 
tennureleri. O tennurelerin elvan 
elvan renkleri ve bu renklerin göz 
alıcı, baş döndürücü kasırgası… 
Bütün bunlar arasına Mutrıp’tan 
gelen ney, tanbur ve kudüm sesle-
rini ilâve etmem lazım gelir”.
Konu çok derin ve karışık, ay-
rıca ele alınacak ve üzerinde 
durulacak pek çok husus daha 
olduğu için meselenin sadece 
birkaç önemli noktası üzerine 
temas edilecektir.

İlk olarak bir âyînin ne olduğu 
üzerinde duralım. Aslı Farsça 
olan “âyin” kelimesi, “bir dînî 
merâsim, bir mezhebin veya 
tarîkatin kendine has nafile ibâdet 
merâsimi” anlamına gelir. Her 
tarikatın özel icra günü, zama-
nı, mekânı ve ona has adab ve 
erkânıyla mukabele merasim-
leri vardı. Bu âyînler her tarikat 
için çok kutsal ve kendilerine 
mahsustur. Âyîn-i Şerîf, Mevlevi 
Tarikatı’na has âdet, dua, zikir, 
ritüel hareketleri, insanın Allah 
ile beraber olması, O’na kavuşma-
sı ve “tevhîd” anlayışını remzettiği 
için, korunmasına çok özen gös-
terilmiştir. Nesilden nesile âyin-i 
şerîfin doğru intikal edebilmesi 
için âyinin öğretimi ve icrası çok 
kati kural ve şartlara bağlıydı, 
zedelenmesine ve bozulmasına, 
imkân verilmemekteydi.
Mevlevi âyîn-i şerîfinin en öz-
gün unsuru “semâ”dır. Maalesef, 
manası idrak edilmediğinden, 
âyinin en fazla zedelenip istis-
mara uğramış kısmı da burasıdır. 
Sema, âyîn-i şerîfte, Mevlevilerin 
kıyamî zikir ve şahadetini temsil 
eder. Semazen her dönüşte hafî 
yani sessiz olarak “Allah” lafzı-
nı kalbinde zikreder ve böylece 
bütün varlığıyla şahadet getirir. 
Çünkü beden ve kalbi ile “Lâ ila-
he illâllah” der: Direği tutan be-
deni -“elif ”i; yukarıya doğru uza-
tılan kolları -“lam-elif ”i ve açılmış 
eteği -”he”yi remz eder. Aslında 
Mevlevî Âyîn-i Şerîf ’in her bir 
unsuru, hareketi, müziği bir re-
miz, mana âleminden bir işarettir. 
Mevlevi âyîn-i şerîfi XVIII. yüzyı-
lın ortasından itibaren bu sıra ile 
ifâ ediliyordu. Vakit namazını kıl-
ma ile başlar, sonra Mesnevi’den 

Mevlevi âyîn-i şerîfinin en özgün unsuru 
“semâ”dır. Maalesef, manası idrak edilmedi-
ğinden, âyinin en fazla zedelenip istismara 
uğramış kısmı da burasıdır.
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bir parça okunur, gülbank çe-
kildikten sonra, semâ meyda-
nına postnişîn, semâzenbaşı ve 
semâzenler; mutribhaneye ise 
âyinhanlar, sazendeler ve naat-
han girer. Bundan sonra, bilinen 
sırasıyla: Na’t-ı şerîf okunur, Ney 
taksimi ile Devr-i Veled yürüyü-
şü, 1., 2., 3. ve 4. selâm, son peş-
rev, yürük semai icrasını takiben 
son taksimle şeyhin post semâsı 
başlar, bir aşrı şerif ve gülbankla 
nihayetlenir. Sema meydanına 
giriş sırasının tersine bu sefer 
en son giren postnişîn ilk önce 
semâhaneyi selamlaşarak ayrılır.
Mevleviler, 700 yıl boyunca 
sıkı öğrenim, öğretim ve icra 
kurallar ilâ saz ve sözlü bes-
telenmiş müziği ile koordine 
edilmiş sembollerle bezenmiş 
ritüel hareketleri içeren ibadet 
merasimini, titiz bir intikâl ve 
denetim zinciriyle 1925’e kadar 
koruyabildiler. Kıyâmî ve hâfî 
zikir ibadeti olan semâyı içeren 
âyînleri, zedelenmemesi ve bo-
zulmaması için, tarih boyunca 
geniş bir coğrafyada yayılmış 
mevlevîhanelerinde tarikatı yö-
neten Çelebi Efendiler, postni-
şinler ve “dede” zabitanı çok özen 
göstererek, âyînin her unsuruna 
riayet edilmesi hususunda sıkı 
kural ve şartlar koydular.
Mevlevi âyîn-i şerîfinin üç vaz-
geçilmez ana unsuru vardır: 
Mekân, Mûsikî ve Semâ.
1) Mevlevi âyini sadece onun 
için tasarlanmış özel bir ibadet 
mekânında, yani bir mevlevi-
hane semahanesinde, icra edili-
yordu. Semhanede namaz için 
muhakkak bir mihrab, bazen 
Cuma hutbesi için bir minber, 

bir Mesnevî şerîf kürsüsü, orta-
da, bir parmaklıkla tecrîd edil-
miş ahşap döşemeli bir semâ 
meydanı ve mihrabın karşısın-
da, âyini icra edecek âyînhanlar, 
sazendeler, hâfız ve naathan için 
yüksekçe “mutribhane” denilen 
bir mahfil bulunur. Semahane 
hat ve çiçek motifleriyle süslü, 
mümkünse semâ meydanı bir 
kubbe ile örtülü ve kubbeyi ta-
şıyan kemerler üzeri talik hat ile 
“Semâ nedir? Biliyor musun?” anla-
mındaki “Dânî semâ çe bûved” ile 
başlayan Farsça beyitleri yazılır.
2) Mevlevî âyin-i şerîfinin 
en önemli unsuru mûsikîsi 
idi. Mevlevihaneler, Osmanlı 
Devleti’nin müzik konservatu-
arları olarak sayılabilir. Burada 
Türk klasik mûsikisinin nota siste-
mi ve nazariyatı geliştirildi; en uzun 
şaheserleri bestelendi; en büyük 
bestekârları yetiştirildi. Mesela Itrî, 
Nâyı Osman Dede, İsmail Dede, 
Zekâi Dede, Hüseyin Fahreddin 
Dede efendileri, Rauf Yektâ Bey, 
Avni Konuk ve niceleri.
İcra edilen ayin sadece “meydan 
görmüş”, yani bir sema meyda-
nında icra edilmiş, bestelenmiş, 
“kabûl görmüş” belli bir repertu-
vardan seçiliyordu. Âyinin her 
bölümü, ona has usul ve Mevlâna 
ve diğer Mevlevi büyüklerinden 
seçilmiş uygun vezinle yazılmış 
beyitlerinden besteleniyordu. 
Ana sazlar Ney, Kudüm ve idi. 
Ama en önemli unsur naatha-
nın, hâfızın ve âyinhanın çıplak 
insan sesiydi. Çünkü sazlar in-
san tarafından yapılıyordu, ama 
insan sesi Çünkü sazlar insan ta-
rafından yapılıyordu, ama insan 
sesi Allah tarafından yaratılmıştı. 

Semahanede icra edilecek âyîn-i 
şerîf çok önceden seçilip ezber 
olarak yani nota kullanmadan 
ancak defalarça prova yaptıktan 
sonra, mutribhanede az sayıda 
sazende ve âyinhanlarla icra edi-
liyordu. Uzun sesli sazların dı-
şında, yani ney gibi, diğer sazlar-
dan tek sayı olarak kullanılırdı. 
Çünkü birden fazla renk veren, 
tanbur, kanun ve ud gibi, mız-
raplı sazların ritmi ve temposu 
tutulması çok zordur.
Mevlevi müziği çok önemli ve 
derin bir konu ama bu kısa not-
larla yetinmek zorundayız.
3) Gelelim semâ mukabelesinin 
özel ritüel hareketlerine yani ko-
reografisine.
Bunun öğrenimi çıplak ayaklarla 
ceviz tahtaya çakılmış bir çiviyle 
sema meşkiyle başlar. Sema meş-
ki, âsitânelerde matbah-ı şerîfte, 
zaviyelerde ise dedenin bir hüc-
resinde oluyordu. Ahşap üzerinde 
başlayan öğrenim, sema meyda-
nın ceviz kaplı zemininde devam 

ediyordu. Yani tarih boyunca 
Mevlevihanerin kapatılmasına 
kadar, 1960’lardaki Kıbrıs, Lefko-
şa Mevlevihanesi’nde olduğu gibi, 
Mevlevi sema mukabelesi hep 
çıplak ayaklarla ifâ ediliyordu. Sa-
dece Cumhuriyet Türkiyesi’nde, 
sema mukabelesi yeniden icra 
edilmeye başlayınca, yani 1960’lı 
yılların başlarında, ayaklarda mest 
giyerek icra kararı verildi. Ve ma-
alesef bununla birlikte semanın, 
her zeminde,-taş, parke, çimen 
üzere- icrasına yol açıldı.
Sema mukabelesinin her safha-
sında semanın belli hareketleri, 
sembolik anlamları vardı. Ve 
muhakkak icrâ edilen müzikle 
bir uyum sağlardı. Her semazen 
usul vurmasını bilir. Dönüşleri 
müziğin ritmiyle hızlanır ve ya-
vaşlardı. Bu hızı idare eden saz, 
bugün artık icrası kaybolmuş olan 
daha önce de söz ettiğimiz üç ana 
sazdan biri olan “halile” idi.

Dr. Barihüda Tanrıkorur



37

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201138

İNŞAAT DEKORASYON



39

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201140

İNŞAAT DEKORASYON

Mustafa Uzunyılmaz, Recep Konuk, Fatih Han

Mustafa Uzunyılmaz, Recep Konuk, Mehmet Çiğdem Recep Konuk, Volkan Çakır

Ahmet Çakır, Recep KonukRecep Konuk ve Ülkü Fm Ailesi

Oğuz Akçakoca, Mirac Çimen

2011 Konya Şeker Vizyon Ödülleri Birincileri

Ayşenur Yazıcı, Murat Pekergin

Hüseyin, Büşra Almaz ÇiftiAyşenur Yazıcı

Ahmet Çakır, Ümit Suna, Rahim Yılmaz

Mevlüt Kaplan, Süleyman Kolcu, Ahmet Tok Ekrem Karaçalı, Abdullah Özel Mehmet Erol, Ahmet Çakır, Fatih Han

Elif Mut, Seycan Çakır, Funda Çakır, Zeynep Büyükçiftçi

Ahmet Çakır, Ayşenur Yazıcı

Çakır Ailesi



41

İNŞAAT DEKORASYON

Recep Konuk Volkan Çakır

Kazım Öztoklu, Ahmet Çakır

Konya Şeker Ailesi

Gazilerimiz, Metin Kasaplargil, Mevlüt Bayram

Seycan Çakır

Musa Yılmaz, Mehmet Şahin

Mustafa Kayacık, Ahmet UsluRixos Otel Balo Salonu, Ödül Töreni

Ahmet Çakır, Recep, Aygül Tunç Çifti Elif Mut

Elif Aydemir, Seycan Çakır, Zeynep Aydemir, Ahmet Çakır

Konya Şeker Ailesi Metin Keleş, Kutsal Avcı, Hasan Çakır

Volkan Çakır, Çınar Sanat AilesiFunda Çakır, Kurt Ailesi

Yusuf İnanç, Mustafa Uzunyılmaz, Ersal Özkan, Şükrü Tanrıverdi, Mehmet Çiğdem, Cem Taşpınar



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201142

İNŞAAT DEKORASYON



43

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201144

İNŞAAT DEKORASYON

Sami Büyükdemirer, Emrah Carı, Uğurhan Kurt, Taylan Güneray, Nilay Güner, Yeşim KurtErgun Dalan, Bülent Yıldız, Ertan Özsoy, Hüsnü ErdemSerhat Yeniömür, Umut Alıç

Nadi Soylu

Misafirlerimiz

Müzik Grubu

Ahmet Çakır, Bülent Yıldız

Ahmet Çakır, Rahim Yılmaz

Ahmet Çakır, Vehbi Çağlar

Yusuf İnanç, Ayşenur Yazıcı, Konya Şeker Ailesi Konya Vizyon Dergisi Yayın Kurulu

Çakır AilesiKonya Vizyon Ailesi

Gazilerimiz, Metin Kasaplargil, Mevlüt Bayram, Volkan Çakır Volkan Çakır, Yusuf İnanç, Hamdi Bağcı, Yılmaz Bademli, Metin Güngör

Konya Şeker Ailesi

Nurettin Özerdem



45

İNŞAAT DEKORASYON

Konya Şeker Vizyon Ödül Gecesi

Konya Akparti Milletvekili Mustafa Akış

Serdar Aydemir, Ahmet Çakır, Zeynep Aydemir

Ekerler Kuyumculuk Ailesi

Tuğberk Çakır, Recep Konuk

Kamil Kılınçaslan, Ayşenur Yazıcı

Ölçü Ofset AilesiWaryant Standı

Özlem Ruşen, Alina Promosyon Standı

Başken Foto Standı Okyanus Sürücü Kursları Standı

MisafirlerimizMisafirlerimiz

Misafirlerimiz

Recep Konuk



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201146

İNŞAAT DEKORASYON

Fatih, Mihriban Özkurt Çifti, Murat, Elif Eren Tunç ÇiftiKokteyl

Ayşenur Yazıcı

Uğurhan Kurt, Yeşim Kurt

Fahri Şentürk, Gülsüm Saçı

Sena Çenesiz, Hüseyin, Sündüs Elmas Çifti

Celalettin Dev, Tahir Ceylan

Konya Vizyon AilesiMusa Yılmaz, Fahri Şentürk

Fatih Korkmaz, Tunahan Turhan, Ayhan Kaya Vahdet, İpek Karakaya Çifti, Bahri Kaptan Yamak, Muhammet Varlışeflek

Durmuş Ali Tülen ve Kardeşleri (Havzan Etliekmek)

Alime Tavus, İlknur CanHatice Yanık, Mustafa Kasaplargil

Mustafa Sapa ve Eşi

Misafirlerimiz

Tunç, Senan Koçer Çifti



47

İNŞAAT DEKORASYON

Ahmet Çakır, Recep Konuk

Mendi Ailesi

Alina Promosyon Ailesi

Ahmet Çakır, Yeşim Kurt

Uğurhan Kurt, Volkan Çakır, Osman YavuzMustafa Burcu Çağlayan ve ArkadaşlarıAyşenur Yazıcı ve Misafirlerimiz

İsmail ZazaTorku Standı

SahneSaygı Duruşu

Müzik Grubu

Misafirlerimiz Misafirlerimiz

MisafirlerimizSüleyman Sayan, Murat Pekergin, Ahmet Çakır

Dosteli Ailesi



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201148

İNŞAAT DEKORASYON



49

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201150

İNŞAAT DEKORASYON

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Akparti Milletvekili Mustafa Akış

YILIN MİLLETVEKİLİ

YILIN İŞ ADAMIYILIN MARKASI

YILIN İŞ KADINI

YILIN BELEDİYESİ

YILIN YATIRIMI

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Konya Akparti Milletvekili Mustafa Akış, Pankobirlik Genel Başkanı Recep KonukPankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Kayhan, İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci

Tunahan Turhan, Saime Yardımcı Pancar Üreticileri Koop. Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Kayhan, Konya Gençlik Hiz. ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz

Konya İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, Komek Adına Şenol AydınKonyavizyon Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Yusuf Küçükdağ, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Şanlı



51

İNŞAAT DEKORASYON

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ YILIN DERSHANESİ

YILIN LEZZET MARKASI

YILIN GAZETESİYILIN TELEVİZYONU

YILIN RADYOSU YILIN İNTERNET SİTESİ

YILIN ÖZEL OKULU

Konya İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, Dosteli Derneği Başkanı Mehmet Seçer Konya Akparti Milletvekili Mustafa Akış, Sistem Dershaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay

Havzan Etliekmek Durmuş Ali Tülen, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol AydınKonya Akparti Milletvekili Mustafa Akış, Diltaş Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ataman

Çavuş Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Kon Tv Program Müdürü Yaşar Toy Medya F Group Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Çakır, Yeni Meram Gazetesi Genel Yayın Yön. Oğuz Akçakoca

Konhaber.com Yayın Yönetmeni Mustafa Kara, Konya Şeker A.Ş. Genel Müdür Yavuz ErerkekMedya F Group Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Çakır, Ülkü Fm Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özerdem



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201152

İNŞAAT DEKORASYON

Konya Akparti Milletvekili Mustafa Akış/Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü

Sonsuz Şükran Köyü Mehmet Çiğdem/Yılın Sanat ve Kültür DeğeriOyuncu Mustafa Uzunyılmaz/Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü

Gazi Ve Şehitler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur/Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü  İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci/Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü

Çınar Sanat Ferhat Üstün/Yılın Sanat ve Kültür DeğeriS.Ü. Güzel Sanatlar Fak. Dekan Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Elmas/Yılın Sanatçısı



53

İNŞAAT DEKORASYON

Cemo Selçuklu Mustafa Karamercan/Yılın Mekanı

Akınsoft Sema Akın/Yılın Teknoloji Yatırımı

Mimar Olcay Ok/Yılın MimarıHarun Şahin/Yılın Fotoğraf Sanatçısı

Kurt Tabela Uğurhan Kurt/Yılın Genç İş Adamı Kagim Hatice Mendi/Yılın Sosyal Girişimi

Okkalar İnşaat Ömer Faruk Okka/Yılın Yapı Firması

Ayetek Wind Ekrem Karaçalı/Yılın Enerji Yatırımı



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201154

İNŞAAT DEKORASYON

Meram Gaz/Meram Gaz Genel Müdürü Ümit Suna

Alina Promosyon/Alime TavusKuaför Mustafa Sapa/Mustafa SapaÖlçü Ofset/Mustafa Kasaplargil

Tim Yazılım/Tahir Ceylan Mege Tarım/Kutsal Avcı As Arda/Ersin Öztürk

Kenzel/Kenzel Genel Müdürü Musa Yılmaz Gürbüzoğulları/Gürbüzoğulları Genel Müdürü Fahri Şentürk

Kurt Tabela/Yeşim KurtTual Mücevherat/Tunahan TurhanRixos Otel/Rixos Otel Genel Müdürü Muhammed Emin Gabbani

Waryant/Fatih Han Ayetek Wind/Ekrem Karaçalı



55

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201156

VİZYON TARİH

MAHMUD DEDE 
BAHÇESİ

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Konya’nın en eski Dede Bahçesi
Mahmut Dede Bahçesi diğer adıyla

Mahmud Dede Zaviyesi, Mevlana Türbesi’nin yakınında, Toprak-
lık Mahallesi’nde, Topraklık Caddesi ile Kerimler Caddesi kavşa-
ğının hemen sağındaki Mahmud Dede Sokağı, numara 6’da, şim-
di Hayra Hizmet Vakfı’na ait binanın bulunduğu yerdeydi.

Zaviye ve eklerinin zaman zaman onarıl-
dığı belgelerden anlaşılmaktadır. Nitekim 
1119/1707’de bir tamirat geçirmiş, fakat yapı-
lanların tafsilatı verilmemiştir. Mahmud Dede 
Türbesi’nin çevresinde, zaviyeye ait küçük bir 
kabristan mevcuttu. 1950’li yıllarda ortadan kal-
dırılan kabristanda Mahmud Dede’ye müntesip 
Mevlevi dervişlerinin mezarları bulunuyordu. 
Vakfiyede Geçen Mevkufat: Mahmud Dede 
Zaviyesi’nin vakfiyesi 1540’ta tanzim ve tes-
cil edilmiştir. Vâkıf Hacı Süleyman oğlu Hacı 
Mustafa, mürşidi ve şeyhi Üveys Dede oğlu 
Mahmud Dede’nin faaliyeti için tahsis ettiği 
zaviyeye şunları vakfetmiştir: 
• Mevlâna Türbesi yakınında, mümbit bir bağda 
inşa edilmiş olan evlerle birlikte bahçenin yani 
Mahmud Dede Bahçesi’nin tamamını, 
• Mahmud Dede Bahçesi yakınında bulunan zi-
raate elverişli diğer arsaları. 
Mahmud Dede Bahçesi içinde bulunan ka-
palı evde, özel sandıklarda muhafaza edi-
len şu kitaplar: Arap hattıyla yazılmış üç adet 

Mushaf, Mevlâna Celaleddin’in Mesnevi adlı 
eserinin tamamı, Yine Mevlâna Celaleddin’in 
Mesnevisinden iki cilt, Sultan Veled Mesne-
visi üç cilt ve Fîhi Mâfih, Kitâb-ı Cevâmi‘ul’-
Fevâyid, Kalb-i Cönk, Müşkilât-ı Mesnevi’den 
bir cüz, Kur’an-ı Kerim’den bir cüz, Âşık Paşa 
Divanı, Mevlâna Celaleddin Menâkıb-nâmesi. 
Aşağıdaki bakır kaplar: Bir büyük kazan, bir 
orta büyüklükte kazan, bir huni, bir bakır, bir 
büyük leğen, bir sofra tabağı, bir büyük kuzu 
tepsisi, üç tepsi, üç sahan, bir havan, bir tava, 
• Ev esbabından yedi parçadan müteşekkil bir döşek. 
• Bâğ-ı Kutlu köyünden Mehmed oğlu Mahmud’un 
yanında bulunan koyunların tamamı. 
Mevkufatla İlgili Şartlar: Vâkıf Hacı Süley-
man oğlu Hacı Mustafa’nın mevkufatla ilgili 
şartları şöyledir: Bağ, bahçe ve ziraate elverişli 
arsalardan elde edilen mahsul ve meyvelerin 
geliri önce zaviyenin tamiri için harcanır; 
bundan artan gelirin tamamı, mürşidi ve şey-
hi Mahmud Dede’nin tarikatına süluk etmiş 
olanlarla Mevlâna Türbesi civarında oturan 

Mahmud Dede Zaviyesi, “Mah-
mud Dede Bahçesi” olarak da 
şöhret bulmuş olup 1540’tan 
önce inşa edilmiştir. Geniş bir 
bahçenin içinde idi. Hac Süley-
man oğlu Mustafa tarafından 
Mahmud Dede adına yaptırıl-
mıştır. Mümbit bir bağın için-
de bulunan zaviyeden başka 
burada zaviyeye ait evlerle bir 
de kütüphane bulunuyordu. 
Mahmud Dede Zaviyesi’ne ka-
yıtlı dervişler, mübarek günler-
de burada toplanır, vakfiyede 
gösterildiği şekilde yiyip içerler, 
ayinlerini icra ederlerdi. Mah-
mud Dede Zaviyesi vakfiyesinde 
zikredilen yapılardan şu anda 
hiç birisi mevcut değildir. Sakıp 
Dede, “kubbe-i fâhîre” şeklin-
de nitelendirdiği Mahmud Dede 
Türbesi’nin kendi zamanında 
tek kubbeli ve Konya’nın önemli 
ziyaret yerlerinden biri olduğu-
nu yazmaktadır. Sakıp Dede’nin 
ölüm tarihi 1735’dir. Demek ki 
kubbeli ve görkemli Mahmud 
Dede Türbesi, bu tarihten sonra, 
muhtemelen XVIII. yüzyılın orta-
larında yıkılmış, yerine kerpiç ve 
toprak damlı türbe yapılmıştır. 

Mahmud Dede Bahçesinde Türbe Kısmı
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dervişlerin en salihlerine ye-
dirilir. Mahmud Dede Bahçesi 
içindeki kapalı evde, özel san-
dıklarda muhafaza edilen vakıf 
kitaplar, Mevlevi müritlerinden 
mütalaaya muktedir olanlara altı 
ay süreyle okumaları için veri-
lir. Bu süre, Mahmud Dede’ye 
müntesip olanların evladından 
başkası için uzatılmaz. Mahmud 
Dede Zaviyesi’nde bulunan ba-
kır kaplarla, Bâğ-ı Kutlu köyün-
de ikamet eden Mehmed oğlu 
Mahmud’un yanında bulunan 
koyunlar, zaviyenin bahçesinde 
dervişlerin yemek yemesi gerek-
tiğinde kendilerine verilir. 

MAHMUD DEDE ZAVİYESİ 
VAKFİYESİ (Tercüme) 
Vâkıfın ikrarı ile buradakiler 
tarafımdan tahkik ve tespit 
olununca, bunun sıhhatine ve 
lüzumuna hükmettim. Ben fa-
kir Konya kazasının kadısı Piri 
oğlu Budak’ım. Allah’a hamd, 
peygamberi Hz. Muhammed’e 
ve âline salâttan sonra, fahrü’s-
sülehâ ve’z-zahidîn diye anı-
lan Hacı Süleyman oğlu Hacı 
Mustafa, tebeddül ve temditten 
masun olan şeri’at meclisine ve 
mahkememize gelerek mürşidi 
ve şeyhi Üveys Dede oğlu Mah-
mud Dede’nin ruhu için vakıf-
ta bulunmaya karar verdiğini 
bildirmiştir. Maksadı, Kur’an-ı 
Kerim’deki “Nefsiniz için hayır-
dan ne takdim ederseniz Allah in-
dinde daha hayırlı ve mükâfatça 
daha büyük olarak bulursunuz” 
manasındaki âyet üzere O’nun 
güzel vaatlerine nail olmak; 
yüce Allah’a yaklaşmak, tövbe-
si olana yönelmek; O’nun elim 

ve kahredici azabından sakın-
maktır. Bunun için, vakfiyenin 
düzenlendiği sırada kendisine 
ait mülkü olan ve tasarrufunda 
bulunan, Mevlâna Türbesi yakı-
nında kıblesi Hacı Ali Halife el-
Hatîb’in mülkü, doğusu nehir, 
kuzeyi anayol, batısı Topraklık 
Mahallesi’nin vakfı ile çevrili 
mümbit bir bağda inşa edilmiş 
olan evlerle birlikte bahçenin 
tamamı; yine adı geçen bahçe 
yakınında kıble yönü İbn Ömer 
Seyyidi mülkü, doğusu nehir, 
kuzeyi Hacı Emrullah Mahallesi 
Mescidi’nin vakfı, batısı Mevlâna 
Türbesi vakfı ile çevrili bulunan 
ziraate elverişli arsaların hepsini 
vakfetmiştir. Söylenen yerlerin 
hakları, bu yerlere tâbi olanlar 
ve ekleri, onunla birlikte bulu-
nup zikredilmiş veya edilmemiş 
şeylerin tamamı mütevellinin 
tasarrufunda ve gözetiminde 
olup elde edilen mahsulün ve 
meyvelerin hepsini şeyhlerin 
iftiharı müttekilerin ve âriflerin 
övüncü el-Müctenibin diye bi-
linen Mahmud Dede yoluna 
süluk etmiş fakirlere; bundan 
başka Mevlâna Türbesi civarın-
da oturan fukaranın en salihine 
verir. Yine vâkıf, adı geçen bah-
çede bulunan kapalı evde, özel 
sandıklarda muhafaza edilen biri 
Arap hattıyla yazılmış üç adet 
Mushafı, Mevlâna Celaleddin’in 
Mesnevi adlı eserinin hepsi-
ni, iki cilt Mevlâna Mesnevisi, 
üç cilt Sultan Veled Mesnevisi 
ve Fîhi Mâfih, Kitâb-ı Cevâmi 
‘u’l-Fevâyid, Kalb-i Cönk, 
Müşkilât-ı Mesnevi’den bir cüz, 
Kur’an-ı Kerim’den bir cüz, Âşık 
Paşa Divanı ve Mevlâna Cela-

leddin Menâkıb-nâmesini vak-
fetmiştir. Bunlarda mütevellinin 
tasarrufunda olup gönüldaşlar-
dan bunları mütalaaya muktedir 
olanlara altı ay süreyle verilir. Bu 
süre, adı geçen fukaranın evla-
dından başkası için uzatılmaz. 
Yörenin lisanı ile anılan bütün 
kaplar ki bunlar bir büyük ka-
zan, bir kuzu tepsisi, üç tepsi, üç 
sahan, bir havan, bir tava ve ev 
esbabından yedi parçadan mü-
teşekkil bir döşek, Bâğ-ı Kutlu 
köyünden olan Mehmed oğlu 
Mahmud’un yanında bulunan 
bütün koyunlar da vakfedilmiş 
olup bunlar da mütevellinin ta-
sarrufundadır. Gerektiği zaman 
bahçede yemek yemek üzere, 
orada bulunan fakirlere kendile-
rinden esirgemeksizin verilir. 
Mütevellilik kaydı hayat şartıy-
la vakfedenin kendisine aittir. 
Onun ölümü ile Hasan Ece oğlu 
İnel Dede, Nasuh oğlu Musa, 
İshak oğlu Bahşayiş, sıra ile bun-
lardan sonra Mahmud Dede’nin 
dervişlerinden en salihine, sonra 
Mesnevihana şart koşulmuştur. 
Bu zaviyede kayıtlı dervişlerin 
hepsi, vakfa nezaret edeceklerdir. 
Onlar bunu gözetirler, tamirini 
yaptırırlar, ihmal edilirse, kıyamet 
gününde sorumluluğu gerektirir. 
Yine vâkıf mütevelli, nazır ve fu-
karanın vakfı imar etmelerini şart 
koştu. Bunların hepsi, bahçenin 
gelirinden tamir için sarf edilen-
den artanını yerler. Buna karşı-
lık Hz. Peygamber’in, Mahmud 

Dede’nin ve vakfedenin ruhuna 
dua etmelidirler. 
Vakfa kadı, devlet büyükleri ile 
ecnebilerin müdahale etmemesi 
de şart olarak konmuştur. Yuka-
rıdaki hususlar şer’i sahih ikrarla 
açık itirafla yörenin hâkimi ve 
şahitlerin huzurunda eski müç-
tehit imamların mezhebine uy-
gun olarak bu vakfın lüzumu, 
sıhhati ve sürekli olması tescil 
olundu. “Artık her kim bunu işi-
tip bildikten sonra tebdil eder-
se şüphe yok ki, bunun günahı 
o tebdil edenlerin üzerinedir. 
Allahuteâlâ muhakkak semidir, 
âlimdir” ayetinin hükmünce 
bu vakıf hiçbir surette satılmaz, 
hibe edilmez, miras olarak bıra-
kılmaz, hiçbir sebeple ve hiçbir 
surette verasete itibar olunmaz. 
Bu vakfiye 947 senesi Şaban 
ayının başlarında (1-10 Aralık 
1540) yazılıp yürürlüğe girdi. 
Vakfedilmiş yerde bulunan fu-
karadan şahit olanlar şunlardır: 
Mehmed b. Hacı Ahmed, Meh-
med b. Seyyidî, Musa b. Nasûh, 
Süleyman b. Mehmed, Bahşayiş 
b. İshak, Ahmed b. Bulduk, Ha-
san b. (okunamadı), Bilal b. Ab-
dullah, Abdülkerim b. Mustafa, 
Mehmed b. Çırakçı, Mahmud b, 
İbrahim, İsmail b. Ali, Edhem b. 
Sündük, Mehmed b. Mehmed, 
Mesnevîhân Mevlâna Osman, 
Abdüssamed b. Mehmed, Mah-
mud b. Mehmed, Mustafa b. 
Abdi, Mehmed b. Ahmed, İbra-
him b. Mehmed, Ali b. Ahmed.

Hasan Dede Bahçesi 
(Dede Bahçesi)

Mahmut
Dede
Bahçesi
Vakfiyesinin 
Son Kısmı



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201158

İNŞAAT DEKORASYON



59

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201160

SOSYAL SORUMLULUK

Bir Umut Işığı Olun
Belkide henüz hayattayken 
yapabileceğiniz en doğru 
işlerden biri organ bağışıdır.

Bağışladığınız organlarınız siz-
den sonra pek çok kişinin ha-
yatını kurtarırken organ nakli 
için bekleyenlere yaşama umu-
du olacaktır. Ülkemizde maa-
lesef çok üstünde durulmayan, 
önemsenmeyen, biraz da korku-
lan bir konu organ bağışı. Bu ko-
nuda basın ve yayın organlarına 
büyük bir sorumluluk düşmek-
te.  Özellikle yapılan yayınlar 
ile halka örnek olmalarının yanı 
sıra, çocuklar konu hakkında 
eğitici yayınlarla bilinçlendiril-
meli. Bir kişi organlarını bağış-

layarak birçok insana yaşama 
şansı verirken hiçbir menfaat 
gözetmeksizin bu davranışı ile 
aynı zamanda büyük bir insan-
lık örneği sergilemiş olur. Organ 
bağışı, bir insanın organlarının 
bir kısmını veya tamamını, be-
yin ölümünün ardından başka 
insanlarda kullanılmak üzere 
bağışlamasıdır. Hiçbir insan ne 
zaman ve nasıl öleceğini bile-
mez veya ne zaman sağlıklı bir 
organa ihtiyaç duyabileceğini. 
Bugün bağışladığınız organları-
nız başkaları için umut olurken 

bir gün sizin de bu insanlar gibi 
bir umut ışığına ihtiyaç duyma-
yacağınızı kim bilebilir ki? 
Organ bağışı ciddi anlamda üs-
tünde durulması ve kişilerin 
bilinçlendirilmesi gereken insa-
ni bir erdemdir. Aynı zamanda 
erken yaştan itibaren çocuklar 
Organ Bağışının önemi hakkın-
da bilgilendirilmelidir. Konunun 
hassasiyetinin bilinci ile Organ 
Bağışı Haftasının yer aldığı Ka-
sım ayında insanlara duyurulma-
sı ve bilinçlenmesi adına Konya 
Vizyon Dergisi olarak konuyu 

tüm detayları ile ele aldık. Konya 
Vizyon Dergisi ekibi olarak bu 
konuda hassasiyet göstererek bir 
adım attık ve organ bağışı kartla-
rımızı bizzat Konya İl Sağlık Mü-
dürümüz Sayın Dr. Hasan Kü-
çükkendirci ‘nin elinden aldık. 
Dileriz bu davranışımız pek çok 
kişi ve kuruluşa örnek teşkil eder 
bağışladıkları organları ile birçok 
insana yaşama şansı verebilirler.
Bugün kendinize ve insanlığa bir 
iyilik yapın, bir umut ışığı olun ve 
öldükten sonra hayat kurtarma 
yüceliğine erişin.

YAZI: Seycan Çakır  FOTOĞRAF: Oğuzhan Pehlivan
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Lütfen… 
Organ bağışına destek verelim, duyarlılık gösterelim!

ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA 
MERAK ETTİKLERİNİZ
Bizim ya da en sevdiklerimizden 
birinin organ nakline ihtiyacı olur-
sa ne yaparız? Onları yaşatmak 
için nelerden vazgeçebileceği-
mizi bir düşünün! Bir gün daha 
bizimle kalması için neleri feda 
edebileceğimizi? Ve bu durum-
daki binlerce gözü yaşlı insanı…

ORGAN NAKLİ NEDİR?
Vücutta görevini yapamayan bir 
organın yerine canlı bir verici-
den veya ölüden alınan sağlam 
ve aynı görevi üslenecek bir 
organın nakledilmesi işlemidir.

ORGAN BAĞIŞI NEDİR?
Bir kişinin hayatta iken özgür 
iradesi ile tıbben yaşamı sona 
erdikten sonra doku ve organ-
larının başka hastaların tedavisi 
için kullanılmasına izin vermesi 
ve bunu belgelendirmesidir.

NAKİL YAPILABİLECEK 
DOKU VE ORGANLAR 
HANGİLERİDİR?
Ülkemizde nakil yapılan 
organlar:
-Böbrek
-Deri 
-Karaciğer
-Kalp 
-Akciğer
-Pankreas
-İncebağırsak
Nakil yapılan dokular ise;
-Kemik
-Kemik iliği
-Kornea
-Kalp kapağı 

HER ÖLÜMDEN SONRA 
ORGANLAR ALINABİLİR Mİ?
Organ bağışı yapılsa bile her 
ölümden sonra organ nakli 

mümkün değildir. Örneğin 
evde yada yolda vefat eden bir 
kimse bağış kartı ve ailesi-
nin rızası olsa bile organları 
alınamaz. Yalnızca hastane 
yoğun bakım ortamında tıbben 
ölümü gerçekleşen insanlardan 
organ nakli yapılabilir. Yani 
sıkça duyduğumuz deprem ve 
felaketlerden sonra cesetlerin 
organlarının alınması gibi bir 
durum söz konusu değildir.
BİR ORGAN HERKESE 
NAKLEDİLEBİLİR Mİ?
Bir organın hiçbir özellik aran-
madan herhangi birine nakledil-
mesi söz konusu değildir. Organ 

naklinde alıcı verici olacak 
kişilerin doku uyumları önem 
arz etmektedir. Alıcı ve vericinin 
doku uyumları testlerle belirle-
nir en yüksek doku uyumunda 
cerrahi işlem gerçekleştirilir. Ay-
rıca doku uyumunun yanı sıra 
nakille verilen bağışıklık önleyi-
ci ilaçlarla (İmmunsuppresive) 
ameliyat başarısı yükselir.

KİŞİ ÖLMEDEN ORGAN 
NAKLİ KARARI 
ALINABİLİR Mİ?
Tıpta en temel ilke her bireyin 
kendi yaşam hakkı olduğu ve 
trilyonda bir yaşama dönüş 
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şansı bile olsa bu şansın sonuna 
kadar kullanılması gerektiğidir. 
Hiç kimse için nasıl olsa ölecek 
tabiri kullanılamaz. Hasta-
ne yoğun bakım ortamında 
doktorlardan oluşan bir ekip 
tarafından tıbbi ölüm kararı ve-
rilmeden organ nakli düşüncesi 
asla gündeme gelemez.

DİNEN BİR SAKINCA 
VAR MIDIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulu, organ 
bağışını insanın insana yapabile-
ceği en büyük yardım olarak ta-
nımlanmıştır. 6.3.1980 tarih 396 
sayılı kararı ile organ naklinin 
caiz olduğunu bildirmiştir. Diğer 
İslam ülkelerinde de ve bütün 
büyük dinlerde de benzer karar-
lar mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de 
de (Maide Suresi, Ayet 32) "kim 
bir kimseye hayat verirse, onun 
sanki bütün insanlara hayat 
vermişçesine sevap kazanacağı 
" beyan olunmuştur.

NEREYE-NASIL ORGAN 
BAĞIŞI YAPABİLİRİM?
-İl Sağlık Müdürlüğü
-Hastaneler
-Organ nakli yapan merkezlere
Organ bağışı yapmak isteyen 
kişiler yukarda belirtilen yerlere 
başvuru yaparak iki tanık hu-
zurunda bir belge imzalayarak 

organ bağışı kartına sahip olurlar. 
Organ bağışı kartını alan kişinin, 
bağış kartını her zaman üzerinde 
taşıması gerekmektedir. 

ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAŞ 
SINIRI VE ÖZELLİK ARA-
NIYOR MU?
18 Yaş ve üzeri akli dengesi ye-
rinde olan herkes organ bağışı 
yapabilir ve organ bağışı kartı 
sahibi olabilir. 

BÜTÜN ORGANLARIMI 
BAĞIŞLAMAK 
İSTEMİYORUM, 
MÜMKÜN MÜ?
Organ bağışı kartının bir bölü-
münde bağışlamak istediğiniz 
organlarla ilgili seçenekler 
mevcuttur, bu bölümde işaretle-
diğiniz organlarınız dışında her 
hangi bir organınızın alınması 
söz konusu değildir.

HER ORGAN BAĞIŞI 
YAPANIN ORGANLARI 
MUTLAKA ALINIR MI? 
Kişi organ bağışı yapmış olabilir 
fakat evde yolda ya da kaza 
yerinde ölümü gerçekleşmiş 
ise organları alınamaz. Daha 
öncede belirttiğimiz gibi ancak 
hastane ortamında tıbben 
ölümü gerçekleşmiş kişilerin 
organları alınabilir.

ORGAN BAĞIŞI 
FİKRİMDEN VAZGEÇTİM! 
MÜMKÜN MÜ?
Organ bağışı kartı sahibi olsanız 
dahi, istediğiniz anda ailenize bil-
direrek ve bağış kartınızı yırtarak, 
fikrinizden vazgeçebilirsiniz.

ORGAN BAĞIŞI YAPTIĞIMI, 
AİLE BİREYLERİMDEN 
GİZLEMEK İSTİYORUM! 
ÜZERİMDEN ÇIKACAK 
BAĞIŞ KARTI 
YETERLİMİDİR?
Hiçbir zaman bağış kartı tek 
başına yeterli değildir. Ailenizin 

ya da yakınlarınızın rızası olma-
dan organlarınız alınamaz. Bu 
sebeple bağış yaptığınız andan 
itibaren bu kararınızı ailenizle 
paylaşmanız gerekmektedir, 
organ bağışı bir nevi mirastır.

ORGANLARIMIN BİRİNE 
SATILMA İHTİMALİ YA DA 
BELİRLİ KİŞİLERE 
ÖZELLİKLE VERİLME 
DURUMU VAR MIDIR? 
Kişilerin bir bedel karşılığı or-
ganlarını vermeleri 2238 sayılı 
yasaya göre yasaktır. Bağışlanan 
organlar, bu konuyla ilgilenen 
Ulusal Koordinasyon Sistemi 
tarafından tıbben acilliği ve 
doku uyumuna göre en uygun 
alıcıya nakil edilir. Bu belirle-
mede zengin, fakir, ırk, cinsiyet 
vb. ayrımlar kesinlikle yapılmaz.

ORGANLARI ALINAN 
KİŞİNİN CENAZESİ 
VUCUT BÜTÜNLÜĞÜ 
BOZULMADAN TESLİM 
EDİLMESİ MÜMKÜN 
MÜDÜR?
Organları alınan kişinin cena-
zesi, kamuoyuna yansıdığı gibi 
bir torba içinde teslim edilmez 
aksine son derece özenli bir 
şekilde vücut bütünlüğü bozul-
madan aileye teslim edilir. Bu 
konuda nakil merkezleri özel-
likle hassasiyet göstermektedir.

 www.konyasm.gov.tr
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MEDLINE SAĞLIK 
GRUBU KONYA’DA…
Bsk Konya Hastanesi “MEDLINE” Oldu
2008’den itibaren BSK (Birleşik Sağlık Kurumları) 
markası ile hizmet veren ESAS Holding iştiraki has-
taneler, artık Medline markası çatısında toplanıyor. 
Değişiklik kapsamında; BSK Konya Hastanesi, bun-
dan böyle Özel Medline Konya Hastanesi adı altında 
faaliyetlerine devam edecek. Medline Sağlık Grubu 
Genel Müdürü Gürkan Ergenekon, “Medline Sağlık 
Grubu olarak önümüzdeki 3 yılda sağlık sektörüne 
100 milyon dolar yatırım yapıp 2 bin yeni istihdam 
yaratacağız. Özel Medline Konya Hastanesi de bu bü-
yümemizde önemli bir rol oynayacak” dedi.

Sağlık sektöründeki faaliyetle-
rini Medline Sağlık Grubu ça-
tısı altında toplayan Esas Hol-
ding, bu kapsamda BSK Konya 
Hastanesi’nin adını ‘Medline’ 
olarak değiştirdi. Medline Sağlık 
Grubu Genel Müdürü Gürkan 
Ergenekon, önümüzdeki dö-
nemde hastanecilik alanına 100 

milyon dolarlık yatırım yapacak-
larını açıkladı. Ergenekon, “Esas 
Holding, 2001 yılından beri sağ-
lık sektöründe faaliyet gösteriyor. 
Birleşik Sağlık Kurumları (BSK) 
markası ile Adana, Antalya, Kon-
ya, Eskişehir, Aydın, Kütahya’da 
bulunan özel hastanecilik yatırım-
larımızı belli bir noktaya getirdik. 

Şimdi ise 16 senelik köklü bir mar-
ka olan Medline, hastanecilik dahil 
tüm sağlık yatırımlarımıza isim ve-
riyor ve Medline Sağlık Grubu ola-
rak sağlıkta kararlılıkla yolumuza 
devam ediyoruz. Hastanecilikteki 
hedefimiz halen toplam 550 olan 
hastane yatak kapasitemizi önü-
müzdeki 3 yıl içinde yapacağımız 
yeni satın almalarla bin yatağa çı-
karmak” diye konuştu. 
Özel Medline Konya Hastanesi 
Genel Direktörü Dr. Mete Du-
ruk: “2009 yılında Esas Holding 
bünyesinde faaliyete başlayan 
hastanemiz, bugüne kadar, ‘böl-
ge halkına en kaliteli sağlık hiz-
metini sunmak’ ilkesiyle hareket 
etti, etmeye devam ediyor. Özel 
Medline Konya Hastanesi, ala-
nında uzman isimlerden oluşan 
hekim kadrosu, uyguladığı son 
teknoloji tedavi yöntemleri ve 
hasta memnuniyeti üzerine ku-
rulu hizmet anlayışı ile bölgede 
fark yaratan hastanelerin başın-
da geliyor” şeklinde konuştu.
Dünyadaki Son Tedavi Yöntem-
leri Medlıne’da: Tüm Medline 
Hastanelerinde olduğu gibi Özel 
Medline Konya Hastanesi’nde 
de dünyadaki son tedavi yön-
temleri ve teknolojilerinin eş za-
manlı olarak uygulandığını ifade 
eden Dr. Duruk, “Özel Medline 

Hastanesi’nde, kurulduğu 2009 
yılından bu yana 300 binden faz-
la hasta tedavi edildi, başta kalp 
ve damar cerrahisi olmak üzere 
15 binin üzerinde başarılı cerra-
hi müdahale geçekleştirildi. 
İki Yeni Branşta Hizmet Verecek: 
Yakın zamanda, Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi, Kadın Sağlığı ve 
Doğum ile Çocuk sağlığı branş-
larında da hizmet vereceklerini 
ifade eden Dr. Duruk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yeni açılacak 
bölümlerimizle de fark yaratacak 
hizmetler sunacağız. Sağlık Ba-
kanlığı ve SGK’nın hizmet kalite 
standartları çerçevesinde yayın-
ladığı kriterlere uygun olarak, 
kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bu 
paralelde SGK’nın belirlediği has-
tane sınıflandırma listesinde, A 
sınıfı olarak değerlendirildik. 
Hastanenin Başarısı Konya Sı-
nırlarını Aştı: Özel Medline 
Konya Hastanesi’nin sadece 
Konya’ya değil, Beyşehir, Ak-
şehir, Ereğli Cihanbeyli, Kulu, 
Ilgın ve Karaman başta olmak 
üzere bölgenin pek çok ilçe ve 
ildeki hastalara da hizmet ver-
diğini ifade eden Dr. Duruk, 
özellikle ortopedi ve kardiyo-
loji alanında hastanede yapılan 
ameliyatların başarısının bölge 
sınırlarını aştığını belirtti.
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"AİLEMDEN KİMSE 
YOK AMA KONYA'DA 
ÇOK SEVDİĞİM 
DOSTLARIM VAR…"
Değerlerimizden: 
Prof. Dr. Şükrü Özer

Prof. Dr. Şükrü Bülent Özer, 
Meram Tıp Fakültesi Kurucu-
larından, Konya ve Türkiye’nin 
sayılı Genel Cerrahlarından. 
Özel hayatı ve meslek hayatı 
ile ilgili kısa bir söyleşi gerçek-
leştirdiğimiz bu çok değerli ho-
camızın tevazu göstererek biz-
lerle paylaştığı soluksuz geçen 
yıllarını sizlere aktarmak isti-
yorum. Oldukça keyifli geçir-
diğimiz sohbetimiz esnasında 
Sayın Şükrü Hocamın pek çok 
başarısının üzerinden çok da 
önemsemeden geçtiğini fark 
ettiğim için söyleşiden önce ya-
zıma özgeçmişinden bir alıntı 
ilave etmek istedim.

Prof. Dr. Şükrü ÖZER’in 
Özgeçmişinden alıntı:
1982’de Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi kurucuları arasında 
yer alarak Genel Cerrahi öğre-
tim üyeliğine atandı. İngiltere’de 
Londra Tıp Fakültesi West-
minster Hastanesinde Prof. Dr. 
Harold Ellis ile St. George’s, 
St. James’s Hastanesi ve Royal 
Masonic Hospital (özel) hasta-
nelerde Mr. Rodney Smith ve 
Mr. Michael Knight ile birlikte 
çalıştı ve her iki otoriteden de 
takdirname ve İngiltere’de daha 

uzun süre çalışma için yazılı da-
vetiye aldı. 1985’de Merkezi sis-
tem Doçentlik Bilim sınavını da 
vererek Genel Cerrahi Doçenti 
oldu. 1985’de Genel Cerrahi 
öğretim üyeliği yanında Acil Tıp 
Bilimleri Birim sorumluluğu-
nu yürütürken Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Çocuk Cerrahi Ana-
bilim Dalında çalışarak Selçuk 
Üniversitesi’nde Çocuk Cerrahi 
Anabilim Dalını kurdu ve Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı öğretim 
üyeliğine döndü. 1989’da profe-
sör oldu. Birçok tıbbi mecmuanın 

bilimsel danışma ve yayın danış-
ma kurallarında görev yapmakta-
dır. 1997’de başlayan ‘Laparasko-
pik Kolektomi’ de yeni bir teknik 
ve yeni iki kılavuz ve bununla ilgili 
‘Radyal Dikiş ve Kesme Maki-
nesi’ isimli deneysel araştırması 
ile 1997 Kasım’ında Türk Patent 
Enstitüsüne müracaatı tescil edil-
miş ve 1998 İzmir Ulusal Cerrahi 
Kongresinde ‘en iyi araştırma ve 
en iyi video sunumu’ olarak bi-
rinci seçilmiş, kendisine Ulusal 
Cerrahi Derneğince 100 milyon 
TL’lik birincilik ödülü verilmiştir.

Hocam özgeçmişinizden 
hakkınızda kısmen de 
olsa bilgi sahibi olduk, 
fakat biz Konya Vizyon 
Dergisi okurları hayat 
hikâyenizi sizin anlatımı-
nızla okumak istiyoruz. 
Konya’ya gelişinizle baş-
layacak olursak bizlere 
neler anlatabilirsiniz? 
Konya’ya gelmeden önce Ça-
nakkale Devlet Hastanesi'nde 
çalışıyordum. 12 Eylül'den 4-5 
gün sonra Sedat Paşa Çanakkale 
Jandarma Kampı'na gelmişti. 

YAZI: Seycan Çakır  FOTOĞRAF: Elif Mut
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O dönem ihtilal günleri tabi, 
hastaneye bir subayı geldi, ya-
veri herhalde. Ben 18 ay as-
kerlik yaptım, 1 yıldan sonra 
teğmen rütbesi taktılar. Asker-
liğim esnasında dağdan birkaç 
yaralı asker alıp tedavi ettim. 
Beni askerlik dönemimden ta-
nıdığı için ‘Benim eski dokto-
rum buradaymış’ diyerek beni 
görmek istemiş. Ben de gittim. 
‘Konya’da Hidayet Paşa var’ 
dedi, Rektör Erol Güngör’ün 
abisi. ‘Erol Güngör’de seni orada 
bekliyor Konya’ya Tıp Fakültesi 
kurmak için görevlendirildin’ 
dedi. Bende ‘ Paşam tıp fakültesi 
kurmak için full profesör lazım 
dedim. ‘Kimi gösterirsen gös-
ter ben senden sorarım’ dedi. 
Bende Asım Bey’i çağırdım 
kurucu dekan olarak. ‘Tamam, 
hocanı atadık oraya ama senden 

sorarım’ dedi Paşa. Asım Hoca’da 
Çanakkale'ye geldi ve‘Sen olmaz-
san ben bu işi kabul etmem’ dedi. 
O bahaneyle Konya’ya, geçici 
görevle 3 aylığına geldim, sonra 
dönecektim. Fakat İngiltere'ye 
gideyim, Amerika'ya gideyim, 
doçent olurum, profesörlük ça-
lışması, kitap yazıyım derken 30 
sene oldu Konya'da yaşıyorum.

Şükrü Hocam çocukluğu-
nuz, aileniz ve çocuklarınız-
dan bahsedebilir misiniz?
Annem Nevşehirli Damat İb-
rahim Paşa’nın en son torunu, 
ondan sonra bitti o aile za-
ten. Babam da Avşar, Kayseri 
Pınarbaşı’nda öğretmen, sonra-
dan Ankara'da Milli Eğitim Ba-
kanlığında Şube Müdürü oldu.  
Herhalde Demokrat Parti zama-
nında öğretmenlerin tayin, terfi 

işine baktı sonradan çok fazla 
bakanlığa siyaset girdiği zaman 
‘öğretmenliği siyasete alet etmem’ 
diye ayrıldı.  Babam rahmetli ola-
lı epey oldu, annem de vakıftan 
gelen ne varsa hepsini kurumlara 
bağışladı,  zaten annem öldüğü 
zaman bize en çok taziyeye ge-
len Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şehitler 
Vakfı oldu. Ben Anadolu Avşar-
larındanım. Kayseri’nin Pınarba-
şı kazasında doğmuşum. 1 aylık 
bebekken Ankara’ya yerleşmişiz 
İlkokulu, Ortaokul, Lise, Fakülte 
hepsini Ankara’da bitirdim, Anka-
ra Tıp Fakültesini bitirdim ve aynı 
fakültenin İbn-i Sina hastanesin-
de staj yaptım. Çankaya’da evimiz 
vardı hala var. Annemin orada bir 
apartmanı var, rahmetliden bize 
kalan, 3 kardeşiz 2 ablam var. Ço-
cuklarımın birisi Bilkent Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliğinden 
birincilikle, diğeri de ODTÜ' İn-
şaat Mühendisliği Fakültesinden 
biricilikle mezun oldu. Maalesef 
Amerika onları mektupla davet 
etti, götürdü. İkisi de Amerika'da 
doktora ve master yaptılar, orada 
evlendiler, orada kaldılar. Oğ-
lum Bilkent Endüstri Mühen-
disliğini bitirdi, şimdi Stanford 
Üniversitesi'nde profesör. Kızım 
da Orta Doğu bitirmişti İnşaat 
Bölümünü, o da şimdi Limak 

İnşaat'ın New York'taki işlerini 
takip ediyor, inşaat mühendisi. 
İkisi de Amerikalılarla evlendi-
ler, bir kız verdik bir oğlan aldık, 
orada kaldılar. Biz de burada yal-
nız kaldık, işte kendimizi hasta-
larımıza, işimize verdik.

Konya'da ailenizden kimse 
var mı?
Hayır, ailemden kimse yok ama 
Konya'da çok sevdiğim dostla-
rım var, çok sevdiğim insanlar 
var. Yani isim isim saysam çok 
olur, çok değerli insanlar var, 30 
sene bu ömrün yarısı...  Bu arada 
dost sanıp da sonradan kızdığım 
adamlarda oldu ama her şehirde 
böyle birkaç numunelik olur, 
hatta benim baba memleketim 
Kayseri’de de vardır bu çeşit hep 
kendine yontanlardan... 



69

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ KASIM 201170

RÖPORTAJ

Hocam Konya'da karşı-
laştığınız zorluklar veya 
eğitim hayatınız, tıp haya-
tınız boyunca karşılaştığı-
nız bizimle paylaşabilece-
ğiniz, söz etmek istediğiniz 
sıkıntılar var mı? 
Benim hayatım boyunca en bü-
yük idealim yurtdışına bir şey 
satmaktı, tasarlayayım, imal ede-
yim, üreteyim, satıyım üstünde 
Türk Malı yazsın. Ülkemize dö-
vizi nasıl getiririm diye düşün-
müşümdür hep. Tabi bir hekim 
olarak ben makine, tas- tencere 
falan yapamam, benim yapaca-
ğım bir tıbbi alet olacaktı. Çok 
büyük zorluklarla karşılaştım en 
yakınımdakiler tepki gösterdiler 
yapılamaz dediler. Neticede ben 
yılmadım bir tıbbi alet yaptım ve 
Efes Kongre Merkezinde Türki-
ye birinciliği aldı. Tasarladığım 
bu tıbbi alet iki önemli Tıp Mec-
muasında ayrı ayrı yayınlandı. 
O mecmualarda da biz özetler 
yazıyoruz, hep İngilizce. Özetin 
neden İngilizce yazıldığını yıl-
larca merak etmişimdir o zaman 
anladım. Türkiye’de seçkin mec-
mualar var Kolon Rektum mec-
muası, Çağdaş Cerrahi, Ulusal 
Cerrahi gibi, bunların özet kıs-
mını Amerika’da bir merkez 
takip ediyor. A new teknik de-
nince; yeni bir teknik, a new gu-
ide; yeni bir kılavuz’u okuyunca 
adamlar bana davet mektubu 
gönderdiler. New York’ta bulu-
nan Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center ve Mount Sinai 
hastanelerinin ikisi de oradaki 
masraflarımı karşılama teklifi ile 
davet mektubu gönderdiler.
Çalışmalarıma Türkiye’de Ulusal 
Cerrahi Türkiye birinciliği ver-
mişti, 100 milyon lira mükâfat 

vermişti o zamanlar çekin foto-
kopisi hala elimdedir. Fakat ben 
teknolojik destek bulamadım. 
Yani bizim yaptığımız dökme 
olduğu için ağırlık 490 gramdı, 
ben gözlüklerde kullanılan ti-
tanyum gibi hafif metallerle na-
sıl hafifletebilirim, nasıl yaparız 
diye destek ararken Türkiye’de 
sıkıntı gördüm. Amerika’da 
FDA diye bir kurum var orda 
onlar onay verirse oluyor bu iş-
ler, FDA’nın onay vermesi için, 
ben köpeklerde yapmıştım bu 
işlemi, bana; ‘Köpeklerde değil 
de domuzlarda yapmanız lazım’ 
dediler. Bu tabi o tarihler için çok 
yeni daha 1997’de yapmışım, 
98’de Amerika’ya gittiğim tarih. 
Bu çalışmalara başladığımda 
bunu domuzlarda yapılmadıkça 
kabul edilmez dendi, ben bura-
da fakültede domuzlar üzerinde 
çalışalım istedim de çok itirazlar 
geldi. Amerika’da tabi kurumlara 
anlattım, Mount Sınai Hastanesi 
New York’ta verdiğim bir kon-
ferans da var benim, bu çalışma 
Şükrü Özer tarafından başlatıl-
mıştır diye. Tabi adamlar bizim 
aleti 490 gramdan 180 grama 
indirdiler, presle çalışıyordu oto-
matik hale getirdiler. Dünyada 
ilk defa tabii orifislerden girerek 
ameliyat yapma tekniği (1997 
senesinde), benim tarifim, yani 
köpeğin makatından girerek 
yapılan bir ameliyat. 2005’li yıl-
larda dünya da bir akım başladı, 
tabii orifislerden, tabii açıklıklar-
dan girerek ameliyat yapma diye, 
yani benden 8-10 yıl sonra. Yani 
insanlarda başka bir delik aç-
madan tabii deliklerden girerek 
ameliyat diye Amerika bir şey 
tarif etti. Kaç yılında? 2005’li yıl-
lardan sonra. Hâlbuki 97’de tabii 

orifislerden giren ilk ameliyatı 
ben yapmışım köpekte, yapmışız 
ve destek bulamadığımız için gö-
türmüş Amerika’ya vermişiz.  

Patent başvurusunda bu-
lundunuz mu?
Patenti ben aldım ama patenti 
tutmak için 2 yıl için 10. 000 
mark para yatırılması gerekiyor-
du. Çok para kaybettim bu işte. 
Ama buluş size ait ve tam 
olarak ismi nedir?
Bana ait tabi. Laparoskopik Ko-
lektomi, yani karnı açmadan 
uygulanan yeni bir teknik ve 

yeni bir kılavuz.  Bu teknik ta-
mamen bana ait ama dediğim 
gibi domuzlarda yapamadığım 
için FDA’nın onayını almak için 
Amerika’ya davetle gittim. Bunu 
yapmak için ben Ankara’ya gidi-
yordum her hafta sonu, orada da 
Dalca Makine Sanayi var Aydın 
Cömert diye ODTÜ’den me-
zun bir arkadaşıma ait. Biz üni-
versiteleri bitirdiğimiz zaman 
üç arkadaş bir araya geldik bi-
risi Aydın Cömert, simdi Dalca 
Makine Sanayi’nin sahibi, yurt 
dışında da Diamond -and Tool 
diye bir şirketi daha var diğeri 



71

RÖPORTAJ

Cengiz Göçer, o da şu anda Nuh 
Çimentonun başında Genel Mü-
dür. Biz mezun olunca dedik ki; 
Türkiye’de araştırma yapacağız, 
AR-GE kuracağız, yeni buluş-
lar ile ülkemizi kalkındıracağız. 
Böyle idealist yetişmiştik. Ama 
çok şükür Allah’a mesela Cengiz 
şu anda Nuh Çimento’da yeni 
yüksek fırın teknolojisi geliştir-
di, daha üstün üretim almasını 
sağladı. O kendi çapında bunu 
yaptı, Aydın’da bir zeytin topla-
ma makinesi yaptı. Ben Aydın’ın 
Ar-Ge kurulundayım, eskiden 
bir sene zeytin oluyordu bir 
sene olmuyordu. Ben arabamın 
radyosunu açtığım zaman bak-
tım ki anten otomatik olarak çı-
kıyor, radyoyu kapatınca anten 
içeriye giriyor, bu arada da yol-
da asfalt kazıyan bir makine var 
adını bile bilmem ama darbeli 
matkap gibi asfaltı kazıyor, siz 
geçerken bacaklarınız titriyor, 
o anda aklıma geldi ve Aydın’la 
bundan yola çıkarak, bir zeytin 

toplama makinesi icat ettik. Ege 
de zeytin toplarken dallara bir 
vuruyorlar filiziyle yaprağıyla 
aşağı iniyor. Dedik ki; ‘biz bir 
tane alet yapsak açtığımız za-
man benim bu arabanın arka-
sında anten nasıl çıkıyor onun 
gibi çıksa ucu kıvrık olsa altına 
da şu asfaltta pat pat yapan hilti 
gibi bir pompa taksak. Ayarla-
sak çok olgun isteyenlere hafif 
ayarda bir sarsıntı verse, sala-
mura için veya zeytin için daha 
kuvvetli bir sarsıntı verse,’ arka-
daşım bunu yaptı. Ve bütün Ege 
sahili aldı. Onun için Türkiye’de 
bir sene zeytin bulunup bir 
sene bulunamazken simdi her 
zaman zeytin bulunuyor. Bunu 
yapan Aydın Cömert, arkada-
şım biz sadece fikir teatisinde 
bulunduk, parasal olarak hiçbir 
ortaklığım yok. Ülkenin kalkın-
ması için karşılıksız olarak fikir 
verebilirim. Aydın dünya kadar 
makine sattı, fakat herhangi bir 
konferansa giderken veya her-
hangi bir toplantıya gidecek 
olsam benim sponsorluğumu 
yaptı şirketin adına uçak bileti-
mi veya konaklama masrafımı 
karşıladı. Nitekim Silivri Klassis 
otelde yapılan 1997 Ar-Ge top-
lantısında da radyal kesme ve 
dikme makinesini tebliğ etmiş-
tim ve büyük ilgi görmüştü Ordu 
Ar-Ge başkanı da yanıma gelerek 
savunma sanayinde de bir fikrim 
olursa her türlü desteği sağlaya-
cağını söylemişti o zamanlar. 

Türkiye’de çok tepkiler aldım 
ben şimdi herhangi birine bir 
şey söylemekten çekiniyorum. 
Mesela çok tez verdim, hiç ya-
pılmamış yayınlar verdim, çok 
uzmanlık tezi verdim uzmanlık 
tezini boş ver doçentlik tezleri 
verdim hiç yapılmamış ve hala 
da veriyorum. Amerika’dan 
adam bana telefon açıp hocam 
bana makale konusu verir mi-
siniz’ diyor. ‘Şu husus araştırıl-
mamıştır tıpta’ diyorum adam 
teşekkür ediyor bana, sonra ‘şu 
vaziyete geldi isim sıralamasını 
nasıl yapalım’ diyor. ‘Nasıl istersen 
öyle yap’ diyorum. Bizden birisi-
ne konu veriyorsun, adam kendi 
ismini başa yazıyor ardına da ma-
kalede hiç emeği olmamış insan-
ları sıralıyor seni de lütfen sona ya 
da sondan birinci isme koyuyor. E 
tabii sende akıllanıp artık kimseye 
bir şey söyleyemiyorsun.

Hocam endoskopi kelimesi 
10- 15 yıldır belki de gün-
demde ya da biz duyuyo-
ruz, ama sizin 1974 yılında 
Ankara Üniversitesi tara-
fından verilen diplomanız 
var. Konu ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz? 
O dönemde Türkiye’de 3 kişi ta-
rafından kullanılıyordu bu alet. 
Ankara’da Zafer Paykoç, İsmet 
Paşa’nın doktoruydu, bir de 
Namık Kemal Menteş İzmir’de 
yapıyordu. İki kişi endoskopi 
yapıyordu yani, ikisi de profe-

sördü. Ben Dicle Üniversitesi-
nin kuruluşunda da oradaydım, 
Diyarbakır Üniversitesinin ku-
ruluşunda, Prof. Asım Bey’le 
tanışmam oradan geliyor. Asım 
Bey’e dedim ki; ‘Gastroskopi 
diye bir alet çıkmış Ankara, 
İzmir de kullanıyorlar, bu aleti 
alalım üniversitemize.’ ‘İyi ala-
lım da kim kullanacak bunu? 
Dedi.’ Ben onu öğreneceğim 
kullanamazsam benim maa-
şımdan kesersin aletin parası-
nı’ dedim (o zamanlar döner 
sermaye, özel muayene, nöbet 
ücreti, performans, nöbet son-
rası izin vs hiçbir hak yok). Ve 
Zafer Paykoç’un yanına gittim, 
3 ay onun yanında çalıştım. İşte 
bu aletleri kullanmayı öğrendi-
ğim için gördüğün yazıyı verdi 
bana. Döndüğüm zaman da 
1974’te benim asistanlığımın 2. 
senesinde, midenin içini gören 
Asım Bey, doçentti o zamanlar, 
havalara zıpladı ‘ya bu midenin 
içini gösteriyor’ diye. Tarih 1974 
yani düşünebiliyor musun 40 yıl 
önce neredeyse. Günümüzde 
bu teknik çok ilerledi ama biz 
bunları ülkemize 1974 yılında 
getirdik dünya ile aynı anda, 
belki 3 ay belki ya da en çok 6 
ay sonra. Bizler Türk hekimleri 
olarak dünyadaki pek çok yenili-
ği yakından takip etmekteyiz. 

Sayın Prof. Dr. Şükrü Özer'e bize 
ayırdığı değerli dakikalar için te-
şekkür ediyoruz.
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FARKI 
FARKEDİN...
ÖZBEYLER 
PETROL
Özbeyler Petrolden memnun kalan 
Konyalı, Firmayı Müşteri Memnuniyeti 
Birinciliği İle Ödüllendirdi.

OPET’in Konya’daki temsilcilerine yönelik yaptığı 
müşteri hizmetleri değerlendirmesinin sonuçlarını 
açıklandı. Yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan 
sonuçlara göre Özbeyler Petrol yılın müşteri hizmet-
leri memnuniyeti kategorisinde birinci seçildi.

Konya’da müşterilerine sunduğu kaliteli hizmeti ile Kon-
yalıların memnuniyetini kazanan, kalite standardını her 
daim en üst seviyede olmasına önem veren ÖZBEYLER 
Petrol, yapılan değerlendirme çerçevesinde sunduğu ka-
liteli hizmet ve çalışanlarının müşterilere karşı olan güler 
yüz, ilgi, alaka ve firmanın düzen ve hijyene gösterdiği 
özen neticesinde müşteri memnuniyetini kazanan en iyi 
petrol olarak seçildi. Ödül takdimi için Özbeyler Petrol’de 
düzenlenen törene Özbey grup onursal başkanı Hasan 
ÖZBEY,  Özbeyler Petrol Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
ÖZBEY, Özbeyler Petrol Müdürü Muhammedi ÖZ’ün 
yanı sıra petrolün tüm çalışanları katıldı. 

OPET müşteri hizmetleri memnuni-
yeti değerlendirmesinde birinci seçi-
len Özbeyler Petrol,  tüm çalışanların 
hizmette gösterdikleri başarılarını al-
tınla ödüllendirdi. 
Törende çalışanlara ödülleri Opet 
Çukurova Bölge Müdürü Emrah 
Şener ve Opet Konya Saha Müdürü 
Emre Oğuz Bilgin tarafından verildi. 
Müşteri memnuniyetinin her geçen 
gün önem kazandığı ticari hayatta öz-
beyler petrolün almış olduğu müşteri 
memnuniyeti ödülü takdir edilmesi 
gereken ve farkedilmesi gereken bir 
ödül. Özbeyler petrol müdürü Mu-
hammedi Öz verilen hizmetin müş-
teriler tarafından fark edilmesinin 
önemli olduğunu ve Özbeyler farkını 
görmek için Özbeyler petrolü tüm 
Konyalıların farklı hizmeti yerinde 
alarak görmesi gerektiğini söyledi.

Özbeyler Petrol Müdürü Muhammedi Öz, 
Opet Konya Saha Müdürü Emre Oğuz Bilgin
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KONYA’NIN İLK KADIN 
KOOPERATİFİ KURULDU
S.S. Kimya Hatun
Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi
Konya Ticaret Odasının da desteği ile 2009 yılı Haziran ayında yola çıkan Kon-
ya Ticaret Odası Kadın Girişimciler Masası (KAGİM), Konya’nın ilk ve tek S.S 
Kimya Hatun Kadın, Çevre, Kültür ve işletme Kooperatifini kurdu. Konya’ da 
kadın girişimcilere ve girişimci olmak isteyen kadınlara konu ile ilgili eğitimden 
birebir danışmanlık hizmetine kadar pek çok konuda destek veren KAGİM’in 
amacı; Konyalı kadınların kendi işlerini kurarak iş hayatında ve ekonomide söz 
sahibi olmalarını sağlamak.
Bu doğrultuda KAGİM Türkiye’de bu hedefi gerçekleştiren kadınların bulun-
duğu il ve ilçelerde incelemeler yapmaktadır. 2010 Haziran ayında Beypazarı ve 
Safranbolu’ya düzenlenen inceleme gezisi ile bu yöre örneklerini analiz ederek, 
Konya’da kadınların ekonomiye sağladıkları katkıları arttırmak için yeni fikirler ve 
projelerle girişimci kadınlara kılavuzluk etmeye devam etmektedir.
Hali hazırda girişimci olan ve girişimci olmak isteyen kadınlara eğitim ve danışman-
lık hizmeti sunan KAGİM’in bugün itibariyle toplam 281 üyesi bulunmaktadır. 
Bu üyelerin 63’ü, gıda 53’ü hediyelik eşya, 99’u mefruşat, 66’sı ise hizmet sektö-
ründe yer almaktadır. 
Ayrıca girişimci olmak isteyen ve Kadın Girişimci Masasına başvuran kadınlara Ka-
dın Masası personeli tarafından girişimcilik eğitimi ve seminerleri verilmektedir. 
Bu faaliyetlerle birlikte girişimci ve girişimci olmak isteyen kadınlar birbirini ya-
kından tanıma ve fikirlerini paylaşma imkânı bulmaktadır. 
Girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek için kurulan KAGİM, 2011 yılında 
da faaliyetlerine devam etmektedir.

2010 yılında Konya Ticaret 
Odası tarafından gerçek-
leştirilen KAGİM projesi 
TOBB tarafından  ‘Örnek 
Proje’ olarak seçilmiş ve 
ödüllendirilmiştir. 

YAZI ve FOTOĞRAF: Seycan Çakır
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KAGİM üç ana başlıkta 
faaliyet göstermektedir:
-  Mefruşat – Çeyiz
-  Gıda – Yöresel yemekler- 
Kurutulmuş Ürünler
-  El Sanatları – Takı, çini, 
ebru, kilim dokuma, hediye-
lik eşya, yöresel maketler vb.

Konya’da girişimci olmak isteyen 
kadınların en önemli problemle-
rinden biri ürünlerini satacak Pazar 
bulamamalarıdır. KAGİM özellik-
le bu konuda projeler üreterek ka-
dınlara destek sağlamaktadır. 
Konya Ticaret Odası Kadın 
Girişimci Masası, konu ile ilgi-
li olarak Kasım 2010 itibariyle 
Konya ilinde bulunan çeşitli 
semt pazarlarında kendi stan-
dında satışlara başlayarak ilk 
adımı atmıştır. Burada temel 
amaç, üreten ama ürünleri için 
Pazar bulamayan kadınların, el 
emeklerinin karşılığını almala-
rına yardımcı olmaktır. Bunun 
haricinde KAGİM üyesi kadın-
ların el emeği ürünlerini satabil-
meleri için Konya’daki alışveriş 
merkezlerinde (Kule Site ve 
Real) de belirli sürelerle stant 
açılmasını sağlamıştır. 
Girişimci olmak isteyen kadınla-
rın ürünlerini pazarlayabilmeleri 
için Konya Ticaret Odası önder-
liğinde KAGİM Başkanı Hatice 
Mendi ve KAGİM Uzmanla-
rı Nazlı Üstün, Seyida Erkek, 
H.Tomris Tuncel tarafından yeni 
bir proje geliştirilmiştir. Bu proje 
ile Kadın Emeği Değerlendirme 
Kooperatifi kurma çalışmaları 
başlatılarak, 11.11.2011 Tarihi 
itibariyle S.S. Kimya Hatun Ka-
dın, Çevre, Kültür ve İşletme Ko-
operatifi resmen kurulmuştur. 
Bu çalışmalar kapsamında önce-
likle kadınlar kooperatifin nasıl 
olacağı konusunda bilgilendiril-
miş ve üç ana sektörde ön kayıt 
alınmıştır. Yeni kurulan S.S Kim-
ya Hatun Kadın, Çevre, Kültür 
ve İşletme Kooperatifi’ne ilk 
aşamada 55 KAGİM üyesi yer 
almak istediğini beyan etmiştir. 
Böylece dayanışma ve işbirliği 
ile bir yandan Konya’nın yöresel 
ürünleri ve bölgelerinin tanıtı-
mı yapılırken, diğer yandan da 
kadınların ekonomiye katkısı 

maksimum düzeye çıkarılması 
hedeflenmektedir.  Konya Kadın 
Girişimci Masası kadınların iş ku-
rabilmeleri için ihtiyaç duydukları 
mali desteğe ulaşmaları noktasın-
da da danışmanlık yapmakta. Bu 
çerçevede özellikle KOSGEB’in 
yeni iş kuracak kişilere sağladığı 
hibe ve kredi destekleri kadınlara 
duyurulmakta ve konu ile ilgili ay-
rıntılı bilgi verilerek kadınların bu 
destekten yararlanabilmeleri için 
yardımcı olunmakta. 
Bu süreçte yaklaşık 30 KAGİM 
üyesi kadın bu destekten yaralana-
bilmek için eğitimlere katılmıştır.  
Bütün bu girişimlerle Konya Tica-
ret Odası, kurduğu Kadın Girişim-
ciler Masası (KAGİM) ile kadın 
girişimcileri her açıdan destekle-
yen bir merkez haline gelmiştir. 

KAGİM’e 
Konya Ticaret Odası’ndan veya 
www.kagim.org.tr internet 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
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KAZIM ÖZTOKLU

Gel,Ne Olursan 
Ol Yine Gel
17 Aralık 1273'te o güne kadar 
insanları hayalden kurtarıp ger-
çeğe davet eden Hazreti Mevlana 
son nefesini verirken, Hakk' a kavuş-
madan önce şöyle seslenmiştir bize: 
"Hakka kavuştuğum gün tabutum yürüyünce şu 
dünyanın dertleri ile dertleniyorum sanma. Bana 
ağlama, yazık yazık deme.Cenazemi görünce ayrı-
lık, ayrılık diye feryat etme. Beni toprağa verirken 
elveda elveda diye ağlama. Gün batımını gördün 
ya gün doğumunu da seyret. Hangi tohum yere 
atıldı da çıkmadı. İnsan tohumu hakkında 
niye yanlış bir zanna düşüyorsun." 

Mevlana insanoğluydu. Bütün dinlerin aslını idrak 
eden ve bütün dinlerin üstüne çıkan insan Mevlana, 
insana secde ediyordu. İnsanlık ve sevgi dininin ku-
rucusuydu. Birliği müjdelemişti. Halkı ve mukaddes 
kitabı kucaklamıştı. Dünyayı daim bir oluş âlemi gö-
rerek ölümü de pek tabii buluyordu. Hatta ona göre 
ölüm sallanan bir dişin düşmesinden başka bir şey 
değildi. Dünya ve hayat daimi bir oluştan başka bir 
şey olmadığından yıpranmaz ve eskimez, zamandan za-
mana değişir ve tazelenirdi. Bu yüzden düşen dişin yerine 
mutlaka yenisi çıkacaktı. Bu bakımdan da O, âlemdeki ebediliğin-
den emindi. İnsan düşüncesine yepyeni bir mesaj veren ve İslam 
düşünürlerinin fikir sistemlerini, inanç akidelerini ruh, akıl ve sevgi 
üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana 
Celaleddin-i Rumi, müstesna yüce bir varlık, ilahi bir ışık, manevi bir güneştir. Bugüne kadar gönüller tutuş-
turan ve bundan sonra da insanı etkilemeye devam edecek olan Veli, kutup, pir, insan-ı kâmil, büyük şair gibi 
sıfatlarla isimlendirilen bu büyük insan hepimize ışıktır.Gönüller sultanı Hz. Mevlana aşkın kemalidir; ama 
yalnız aşkın mı? Hayır, O tüm güzelliklerin kemalidir, ilmin de hikmetin de, aklın da... 

FOTOĞRAF: Ahmet Çakır
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O'nun insan düşüncesine ver-
diği en büyük mesaj Aşk, Sevgi 
ve Birliktir. O, bir veli hüviyetiyle 
gönüller coşturmuş, bir pir, bir 
mürşit olarak insan kalbini saf-
laştırmış, bir bilgi kaynağı olarak 
insan aklını nur ile yıkamış, akıl 
ve gönülleri kirden kurtarmış, 
gelmiş geçmiş tüm peygamberle-
rin temsilcisi olmuştur. 
Onun içindir ki hangi âlim 
Mevlana'yı tanısa yücelmektedir. 
O'nun yoluna gönül koyan herkes 
kemale, sevgiye, insanlığa, bilge-
liğe, hoşgörü ve yüksek ahlaka 
ulaşmaktadır. O, hiç bir şeyi inkâr 
etmez ama her şeyi birler, bü-
tünleştirir ve sevdirir. O, kimseyi 
ayrı görmez. Çünkü O, her şeyin 
Allah'ın zuhuru ve tecellisi oldu-
ğunu bilir ve bunu insan gönlüne 
ve insana hal olarak yansıtır. 
Mevlana aziz ve yüce bir üstad'dır. 
Tek başına bir sistemdir, bir ha-
yat ve bir düzendir. Ahlakı, ilmi, 
hikmeti, sevgisi, aklı, tavrı, idraki, 
davranışları ve her şeyi ile yüceli-

ği öğreten bir HAL ABİDESİ'dir. 
Peygamber-i zişan'ın gerçek tem-
silcisi, aşkın ve aklın en yüksek 
öğesi ve gerçeğidir. "İnsan yaratıl-
mışların en şereflisidir" düsturuyla 
her dilden, her dinden, her renk-
ten insanı kucaklayan Hz. Mevla-
na sevginin, barışın, kardeşliğin, 
hoşgörünün sembolüdür.
Hz. Mevlana'da insan, ölümlü 
ile ölümsüzü, iyi ile kötüyü, ila-
hi ile beşeri benliğinde toplayan 
bir birleştiricidir. İnsan ölüm-
süzlüğün, ölümlü beden içinde 
tekamül seyrini yaşamak için bu 
alemdeki görünümüdür. İnsan 
varlık ağacının meyvesidir. 
Hz. Mevlana varlığın özü, yani 
yaratıcı kudretle insanın özünü 
birleştirmiştir. İnsanın şeref ve 
yükümlülüğü, zevki ve çilesi işte 
bu birlikten kaynaklanmaktadır. 
Bu birlik insanı varlığın gayesi 
yapmıştır. Varlık, anlamını in-
sanla kazanır. Yaratıcı eserini in-
sanla seyreder, zira insan hakkın 
gözü ve aynasıdır. 

Hz. Mevlana aşkla, müzikle, 
sema ve şiirle beslenip gelişen 
bu dinler üstü yolda kadına da 
büyük bir önem vermiş, her ko-
nuda olduğu gibi bu konuda da 
çağın ötesinde düşünmüş ve uy-
gulamıştır. Kadını hayatın diğer 
parçaları gibi, belki de daha faz-
la önemsemiştir. Onları hayatın 
içine çekmeye çalışmış ve dev-
rin şartlarına aldırmadan, hiç 
çekinmeden insanlığın kadınla 
birlikte var olduğu mesajını tüm 
âleme vermiştir.
Onun çağrısı Hakka, Hakikate, 
Doğruluğadır. “Geçmişteki halin 
ne olursa olsun, bu hal seni ümit-
sizliğe düşürmesin, tövbe etmek 
kaydıyla, yani eski haline dönme-
mek üzere gelmek istersen bu kapı 
sana açıktır” mesajını vermiştir. 
Onun büyük bir İnsanı Kâmil oldu-
ğu anlatılmalıdır. Hz. Mevlâna’nın 

“Şeb-i Arûz” günü vesilesiyle, 
onun dünya görüşleri insanlığa 
aktarılmaya çalışılsa da, daha 
çok çalışmaların ve projelerin 
yapılması, çocuklarımıza küçük 
yaştan başlayarak tanıtabilme-
miz, anlatabilmemizin yollarını 
bulabilmeyi diliyorum gönülleri-
mize. Tanıdıkça, onu anlamamız 
belki daha kolaylaşacaktır.

Gel, Gel, Ne Olursan Ol Yine Gel.
İster Kafir, İster Mecusi, İster Puta 
Tapan Ol Yine Gel,
Bizim Dergahımız, Ümitsizlik 
Dergahı Değildir.
Yüz Kere Tövbeni Bozmuş Olsan 
da Gel...
Hoşgörü,saygı ve aşk denilince 
akla gelen ilk kişi olan 738.Vuslat 
Yıl Dönümünde Hz. Mevlana’yı 
buradan saygıyla anıyorum.
Sevgiyle, Sağlıkla Kalın …..
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"DEĞERİ EN BİLİNMEYEN ŞEHİR" 
KRAKOW
Krakow, eminim ki birçoğumuzun daha 
önce hiç duymadığı ama Polonya’nın 
en önemli turizm noktası olarak bi-
linen bir kenttir. Aslında biz duyma-
makta pek de haksız sayılmayız çünkü 
‘’Değeri en bilinmeyen şehir’’ seçilerek 
bizim durumumuzu destekler nitelik-
tedir. Aramızda dikkatli sinemasever-
ler olduğunu düşünerek, ‘Piyanist’, 
‘Schindler’in Listesi’,’Katyn’ gibi film-
lerde Krakow sokaklarının eşsiz tarihi 
dokusunun fark edildiğini düşünüyo-
rum. Eski başkent Kraków’un, Nazi 
yıkımını fazla yaşamaması özgün mi-
mari yapısını günümüze kadar taşı-
mış olması; UNESCO’nun 1978 yılında 
Polonya’nın en iyi korunmuş Orta Çağ 
şehri unvanıyla koruma altına alınma-
sını sağlamıştır. Orta Çağ’ın o büyülü 
havasını size aktarırken Kraków’dan 
önümüzdeki yıllarda sıkça söz edilme-
sini temenni ediyorum.

KRAKOW TİYATRO BİNASI - Şehrin ilk ışıklandırılan binası



83

GEZ DÜNYAYI GÖR KONYAYI

Şehre adım atar atmaz kendinizi büyük 
bir halk kütüphanesinde hissediyor-
sunuz. Onlarca raf ve yüzlerce kitap. 
Şehrin mimarisi tam olarak raflara dizil-
miş kitaplar gibi. Ya üst raftan bir kitap 
çekip, bir köşeye kıvrılıyorsunuz ya da 
ilgi gören bir kitabı okuyabilmek için 
dakikalarca sıra bekliyorsunuz. İlk olarak 
Avrupa’nın Venedik’ten sonraki en bü-
yük meydanı olan ve 1257 yılında oluş-
turulan Rynek Główny’e (ana meydan) 
uğramak zorundasınız. Bu meydan şeh-
rin tam olarak kalbi niteliğindedir. Etra-
fında çok sayıda tarihi yapı ve bu yapılar-
dan taşan cafe-restaurantlar göreceksiniz. 
Meydanın hemen karşısında dünyanın 
en eski alışveriş merkezlerinden biri olan 
Cloth Hall adlı muhteşem yapıyı göre-
ceksiniz.  En alt katında ise Rynek Un-
derground denilen bir Kraków müzesine 
sahip. Ölmeden önce görmeniz gereken 
görsel şovlarla donatılmış muazzam bir 
yer. Giriş katında sevdiklerinize hediye 
etmek istediğiniz, bu güzel şehre ait şey-
ler bulabilirsiniz. Pazarlık sünnettir man-

tığıyla hareket etmenizi tavsiye ederim. 
Bir üst katta ise Kraków’un ulusal müzesi 
yer almaktadır. Bu müzeyi özellikle sa-
natseverlerin görmesini tavsiye ederim 
çünkü içerisinde 19. YY ressamı olan 
Jan Matejko’nun dev boyuttaki resimleri 
görülmeyi hak ediyor. Bu meydanda bi-
zim tadilat nedeniyle göremediğimiz fa-
kat dinlerken bile çok etkilendiğimiz bir 
yerden bahsetmek istiyorum Aziz Mer-
yem Bazilikası. Bu iki kuleli bazilika da 
dünyanın en büyük gotik heykelleri yer 
almakta. Kulenin yüksekliği 81 metre 
ve şehri kuşbakışı ile görmek isteyenler 
için eşsiz bir fırsat…
Kendimizi şehrin dar sokaklarından 
geçerek tarihi bir yapının daha içeri-
sine bıraktık. Buranın adı Jagiellonian 
Üniversitesi. 1364 yılında inşa edi-
len ve ünlü astronomi bilimci, filozof 
Kopernik’in (Nicolaus Copernicus) de 
eğitim aldığı muhteşem yapı. İçerisin-
de 16. yüzyıldan kalma astronomi alet-
leri ve Amerika kıtasını gösteren 1510 
tarihli küreyi görebilirsiniz.

Kraków denilince akla gelen bir diğer 
yapı Wawel Hill’de bulunan içerisindeki 
göz alıcı kiliseleriyle Wawel Castle. Tabi 
buraya giderken karşınıza çok sayıda 
kilise çıkacaktır, bunun sebebi ise nüfu-
sun %80’nin düzenli olarak kiliseye gi-
diyor olması. Wawel Hill’e ulaştığınızda 
buranın tarihi dokusu sizi etkileyecektir 
buna eminim. Sadece Kraków için değil 
tüm Polonya’nın, tarihin kalbinin çarp-
tığı en önemli semboldür burası. 

CLOTH HALL - Şehrin en ünlü meydanlarından

1364'te Yapılan Jagiellonian University
Avrupa'nın en eski üniversitelerinden

Jagiellonian Üniversitesinde Eğitim Alan 
Ünlü Filozof Mikolaj Kopernik
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Yaklaşık 500 yıl boyunca Polonya 
krallarına ev sahipliği yapmış ve 
ilk burçları 11. yüzyılda, bugün-
kü halini ise 16. yüzyılda almıştır. 
Daha sonra ilaveler yapılarak bü-
yütülmesi ise tıpkı Osmanlı Top-
kapı Sarayı gibi ihtiyaçlar doğrul-
tusunda devam etmiştir. Restore 
edilen Wawel Katedrali başkentin 
Varşova’ya taşınmasında dahi öne-
mini yitirmemiştir ve taç giyme tö-
renleri burada yapılmıştır. Ayrıca 
sadece görmekle yetinmeyip bura-
nın tarihini anlatan kitaplara sahip 
olmak isteyenler için, Wawel’in 
içerisinde Kraków tarihiyle ilgili 
ilgi çekici kitaplar satılmaktadır. 

Pazarlığın sünnet olmadığı bir 
yerde olduğunuzu hatırlatmalı-
yım. Bu konuda iddialı olmama 
rağmen birkaç złoty indirim yap-
tıramadım. Wawelde ki katedralin 
üst katlarına mutlaka çıkmanızı 
öneririm. Sebebi ise kilise çanının 
olduğu kattan sizlere sunduğum 
fotoğrafın; çıplak gözle görülmesi 
sizi eminim çok heyecanlandıra-
caktır. Son olarak bu kaleye dair 
söylemek istediğim; fotoğrafta yer 
alan minyatürün kalenin genel gö-
rünümünü yansıtmaktadır. Açık-
çası tarihi dokunun korunmasına 
verilebilecek en iyi örnek sanırım 
Wawel Castle.

Şehir turuna son bir mimari yapı ile son vermek istiyorum. Burası 
Polonya’nın en eski ulusal tiyatrosu. Bu enfes tiyatro 1893 yılında 
açılmış. Ünlü Paris Opera House’un minyatür bir versiyonu ol-
ması ilgi çekici. Binanın o eşsiz güzelliği Kraków için yer üstünde 
bulunan bir hazine. Burada tüm Avrupa ve Polonya klasiklerinin 
düzenli opera performanslarını görmek mümkündür. Binanın sa-
dece yoldan geçerken bile dikkatleri üzerine toplaması Kraków’un 
tarihi dokusuna bizi bir kere daha hayran bırakmıştı.

Sizlere son olarak şunları tavsiye etmek isterim: Herkesin bildiği, keş-
fedilen yerlere değil az bilinen sizin keşfedebileceğiniz şehirler seçin. 
Sırtınızda bir çantanız ve mutlaka elinizde bir haritanız olsun. Ben ge-
lemem böyle uğraşlara diyorsanız pamuk eller cebe. Turist rehberle-
ri ne güne duruyor… Bir sonraki sayıda yine şehir de olacağız. Önce 
şehrin bir başka değerini sonra ise 2. Dünya savaşının o tüyler ürperten 
çarpıcı etkilerini aktaracağım sizlere.  Kalın sağlıcakla…
Yazı: Mustafa Gözübüyük
Fotoğraf: Mustafa Gözübüyük
e-mail : m.gozubuyuk@medyafavori.org

WAWEL CASTLE

WAWEL Kalesindeki Kiliselerden 
Şehrin Görüntüsü

KRAKOW

WAWEL KALESİ MİNYATÜRÜ
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GÜNÜMÜZ TÜRK 
RESİM SANATI VE 
ULUSLARARASI 
ALANDAKİ YERİ

Bilindiği üzere, 20.yüzyılın başla-
rından, 21. yüzyıla henüz girdiği-
miz son 10 yıllık dönemde dahil 
olmak üzere, hem uluslar arası 
arenayı hem de Türkiye’yi yakın-
dan ilgilendiren konuların başın-
da, siyasal-ekonomik ve kültürel 
alanda yaşanan değişimler gelir. 
Bu süreçte yaşanan değişimler in-
sanlık tarihinde belki de içsel çe-
lişkilerin en yoğun şekilde yaşan-
dığı dönem olmuştur. İki büyük 
dünya savaşının yaşanmış olma-
sı, yerel pek çok savaşın çıkması, 
ekonomik alandaki gelişmeler ve 
buna bağlı olarak ülkeler arasın-
daki ekonomik gelişmişlik farklı-
lığı, hem dünya sanatını hem de 
Türk sanatını derinden etkilemiş-
tir. Türkiye gibi global gelişme 
skalasının ortalarında yer alan 
ve gelişimini bir nevi Batı ile pa-
ralellikte arayan pek çok ülke de 
bundan fazlasıyla etkilenmiştir. 
Kapitalin acımasızca damgası-
nı vurduğu 20. yüzyıl, maddeyi, 
biçimciliği ön plana çıkarırken 
maneviyat ve içerik unutulmuş-
tur. Korku ve utancın kayboldu-
ğu, ahlaksal değerlerin çöktüğü 
bir ortamda kültürler de yozlaş-
maya terkedilmiştir. 20. yüzyılın 
bu karmaşık dokusu içinde tek 
düzeliğe baş kaldırmak, yeni coş-
kular bulmak adına sanatçı, hem 
kendi hem de toplum adına yeni 
yeni arayışlara yönelmiş ve mo-
dernizmin kapılarını aralamıştır.

DOÇ.DR. HÜSEYİN ELMAS
h.elmas@konyavizyon.org

Osmanlının batıdaki bilimsel gelişmeleri tanıma ve uygulaması paralelinde, batılı anlayışta 
resimlerin ülkemizde görülmeye başlamasından bu yana Türk resminde, empresyonizm-
den kübizme, realizmden sürrealizme, figüratiften soyuta, ekspresyonizmden kavramsal 
sanata, natüralizmden, happening  ya da gösterilere kadar her türlü akım ve anlayış kimi eş 
zamanlı kimisi de modası batıda geçtikten sonra denenmiştir. Ancak, ilk örneklerin görül-
meye başladığı 1850 li yıllardan, 1940 lı yıllara kadar geçen yaklaşık bir asırlık süreçte, batı 
resmini kaynak alan bir sanat dalına yönelmenin getirmiş olduğu sancılar hissedilir dere-
cede zamanın sanat ortamına yansımaktan da geri kalmamıştır. Bu süreçte sanatçılarımızın 
çalışmaları, Türk resmini uluslararası arenaya taşımaya çalışmaktan çok, toplumumuzun 
sanatsal olaylar karşısındaki duyarlılığına yeni bir ivme kazandırma ve batıda gelişen sanat 
akım ve anlayışlarını zaman kaybetmeden Türk resmine adapte etme yönünde olmuştur.     
Kültür ve sanat yaşamımızda modern ve evrensel programlarla daha yakın ilişkilerin 1950 
ve sonrasında kurulmaya başlandığını söylemek yerinde olacaktır. 
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Bunun başlıca nedenleri, Cum-
huriyetin başlangıcında Türk 
kültür politikasında alınan ka-
rarlar ve 1950 sonrası sosyo-
ekonomik yapımızda görülen 
değişimlerdir. Çok partili siste-
me geçiş ve özellikle İkinci Dün-
ya Savaşı sonrasında Batı ile ya-
kınlaşma çabaları, sanayileşme 
sürecinin başlamasıyla birlikte 
köylerden kentlere göç ve ge-
cekondulaşma sürecinin ilk hal-
kaları, özel galerilerin açılmaya 
başlaması, sanat eğitimi veren 
kurumların çoğalması, özel ve 
resmi kurumların sanata olan 
desteği, sanat fuar ve bienalleri, 
kitle iletişim araçlarının yaygın-
laşması vb. şeyler, ülkemizde 
yeni bir dönemin başlangıcını 
oluşturmuştur. Bu başlangıçla 
birlikte, resim sanatımızda kim-
lik ve özgünlük arayışları gün-
deme gelmiş, Batı sanatıyla ku-
rulan ilişkiler yolu ile yenilenme 
ve gelişme çabaları içinde çok 
özgün ve bireysel yaratıcılığın 
örneklerine rastlanmıştır. 
Aynı süreçte, İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından, Avrupa’nın 
dünya liderliğini kaybetmesiyle 

birlikte Paris’in sanattaki öncü-
lüğü de yavaş yavaş sönmeye 
başlamış, Amerika artık sanatsal 
etkinliklerde ön plana çıkmıştır. 
Dünyanın pek çok ülkesi de bu 
yıllarda bilinçli ya da bilinçsizce 
Amerikanın etkisi altında kalmış-
tır. Mondrian, Leger, Ernst, Dali, 
ve Şagal gibi Avrupa’nın pek çok 
önemli sanatçısı bu dönemde 
Amerika’ya gelmişler ve bura-
daki varlıklarıyla, kendilerinden 
önceki yapılanlara katkıda bu-
lunmuşlardır. Bütün bunlar ve 
daha pek çok oluşum Amerika’da 
benzersiz yoğunlukta bir sanat 
serüvenini başlatmıştır (Lynton, 
1998). Sanatın olağan üstü bir 
hızda değişim yaşadığı 1950 son-
rası Avrupa ve Amerikasın’da, 
Pop-Art, Op-Art, Art Nouveau 
(Yeni Gerçekçilik), Hiper Rea-
lism, Çevre Sanatı ve Olay Sana-
tı (Happening), Kinetik Sanat, 
Minimalizm, Arazi Sanatı (Land 
Art), Kavramsal Sanat ve Fluxus 
Grubu gibi yaklaşım biçimleri 
ortaya çıkmıştır.
Batıda ve ülkemizde yaşanan geliş-
meler ışığında, 1950 lerden sonra 
Türkiye’de sanat olgusunun yapısı 

da artık değişmeye başlamıştır. 
Başlangıçtan itibaren, devletin ve 
resmi kurumların programlayıp 
yönlendirdiği hem uluslararası 
ilişkiler hem de resim sanatımız, 
sanatçılarımızın bireysel çabaları 
ile güçlenmiş ulusal ve uluslara-
rası festivallerle, uluslararası sa-
nat yörüngesinde yerini almaya 
başlamıştır. 1970'li yılların siyasal 
bunalımları, ekonomik çöküntü-
sü, toplumsal bölünmeleri, şiddet 
olayları ve ardından gelen askeri 
darbeden resim sanatımız her 
ne kadar olumsuz etkiler alsa da, 
Türk resminin uluslar arası plat-
forma taşınmasında sözü geçen 
yılların önemi büyük olmuştur.
Zira, 1980 li yıllar ve sonrasın-
da atılan temellerle Türk resmi 
20. yüzyılın son çeyreğinde 
uluslar arası alana çekilmeye 
çalışılmıştır. Kültür ve sanat et-
kinliklerinin üst düzey bir kesi-
tini öne çıkarmak, her ülkenin 
belirgin¬leşmiş güncel sanat 
anlayışını tanımak, ülkesinde ya 
da uluslararası sanat ortamında 
sanatın genel gelişimine katkı 

getiren sanatçıları tanıtmak ve 
bu olguyu, uluslararası sanat uz-
manlarına, koleksiyonculara ve 
geniş kitlelere sunmak amacıyla 
dünyanın bir kaç büyük metro-
polünden birisi olan İstanbul'da 
“Uluslararası İstanbul Sanat Bi-
enali” düzenlenmeye başlanmış 
ve bugün onuncusuna ulaşmış-
tır. Bienale ilişkin zaman zaman 
olumsuz eleştiriler yapılsa da, 
ulusal ve uluslararası izleyi-
ciye ve dinleyiciye doyurucu 
yanıtlar verdiği göz ardı edil-
memelidir. Benzer sonuçların, 
Uluslararası İstanbul Çağdaş 
Sanat Sergileri'nden de alındığı 
bir gerçektir. Bu çağdaşlaşma 
sürecinde, düzenlenen uluslar 
arası etkinliklere bakıldığında, 
Uluslararası sanat akımlarının, 
Türk sanatçısını etkilediği ve 
akımlara göre eğilimlerin orta-
ya çıktığı açıkça izlenmektedir. 
Uluslararası sanat gelişimi için-
de yer alma istemi gibi altyapıya 
dayanan yorumlar, Pop Sanat, 
Hiper Gerçekçilik, Minimal ve 
Kavramsal Sanat, Yeni Gerçekçi, 
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Yeni Dışavurumculuk gibi sanat 
akımlarını Türk sanatına ka-
zandırmıştır. 21.yüzyılın henüz 
başlangıcı sayılan 2010’lu yıl-
larda Türk resmini 20. yüzyılın 
Türk resminden ayıran çizgiler 
çok belirgin olmamakla birlik-
te, sanatçılarımıza özgü anlatım 
farklılıkları daha net algılanabil-
mektedir. 21. yüzyıl genç Türk 
resminde görülen bu değişimin 
nedeni, son otuz yılda ülkemiz-
de, kültürel ve toplumsal dina-
miklerin çok yönlü yaşanma-
sına bağlanabilir. Eskiden beri 
bir tarım ülkesi olarak bilinen 
Türkiye, 1980 sonrası dönemde 
daha önce başlatmış olduğu sa-
nayileşmeye yönelik atılımlarını 
hızlandırmış, izlenen ekonomik 
politikalar sonucu sanayi ala-
nındaki büyüme hızını başka 
sektörlere oranla daha yüksek 
tutabilmiştir. Bu büyüme hızı, 
dış pazarla Türkiye arasındaki 
yakınlaşmayı, onların Türkiye 
ye açılma isteklerini hızlandır-
mıştır. Bu tip gelişmelerinse, 
uluslararası sanat ortamı içinde 
daha fazla yer edinmemize ze-
min oluşturduğu muhakkaktır.
Bütün iyimser yaklaşımlarıma 

karşın, resim sanatımızın geli-
şim çizgisi ve aşamaları değer-
lendirildiğinde, sanatçılarımızın 
iyi niyetli çalışmalarına haksızlık 
etmeden, özetle, dünya ölçüleri-
ne göre sanat düşünce üretimi 
ve buna uygun anlatım biçimi 
oluşturma yönünden ne yazık 
ki arzulanan düzeyde olduğu-
muzu söylemek fazla iyimserlik 
olacaktır. Bunda Türkiye’nin ta-
rihi konumu itibariyle 19.yüzyıl 
Avrupa’sında görülen bir süreci 
yaşamadığı gibi, 20. yüzyıl da da 
ileri endüstri toplumları ölçe-
ğinde belirleyici olan teknolo-
jik düzeyin çok altında kalması 
önemli derecede bir etkendir. 
Düşünce yapısını ve sanatsal 
evriminin basamaklarını yaşa-
madan ulaşılan sonuçsa bizim 
için her zaman karanlık olacak-
tır. Bu nedenledir ki, Avrupa ve 
Amerika’da 1980 sonrası var ol-
maya başlayan Post modern ar-
gümanların kültürel hayatımıza 
gerçekten dönüştürücü olarak 
katılabilmesi için, Türkiye’nin 
özgül koşullarında yeniden üre-
tilmesi gerekir. Şayet söz konusu 
koşullar Türkiye’nin özgül ko-
şullarında yeniden üretilmeden, 

kabaca formüllerle tekrar ele alı-
nırsa, 21. yüzyıl Türk resmi ar-
zulanan düzeyde olmayacaktır. 
Türkiye’nin özgül koşullarında 
yeniden üretilip kendi kültürel 
biçimlerimize dönüşebilmesi 
içinse, Türk sanatın kurumsal-
laşma aşamasını tamamlaması 
gerekmektedir. Kurumsallaşma 
aşaması ise, Jale Erzen’e göre, 
demokratikleşme, kentleşme ve 
endüstrileşme ile yakından ilgi-
li olduğu gibi, sanatsal gelişimi 
besleyen kavramsal gelişim ile 
de ilgilidir. Çünkü biçimi içerik 
ve anlama yükleyen kavramsal 
bir taban gelişmedikçe, top-
lumun kültür ve düşüncesi ile 
biçimlerinin ilişkileri kurulma-
dıkça, toplumun kendi kültür 
biçimlerini üretebilir duruma 
gelmesi beklenemez. 
Kavramsal bir tabanın oluşması 
kuşkusuz görsellikle de yakın-
dan ilgilidir. Bugün, İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi birkaç bü-
yük ilin dışında sanatsal etkin-
liklerin yoğunluğundan bahset-
mek oldukça güçtür. Ülkemizin 
sanatını daha ileriye götürmek 
daha büyük kitlelere yaymak 
için, gerek ulusal gerekse uluslar 
arası etkinliklerin diğer şehirle-
rimize kaydırılması zorunludur. 
Bu tür etkinlikler ise, sanatçı-
ların kendi başlarına organize 
edebilecekleri bir şey değildir. 
Ülkemizde kültür sanat alanına 
ayrılan kamu kaynakları ise çok 
sınırlı kalmakta, hizmetlerin 
yurdun tamamına eşit olarak 
dağılması mümkün olmamakta-
dır. Bienal, sanat fuarı, sergi vb. 

etkinliklere sponsor olmak gibi 
bir düşünce ise ne yazık ki hiç 
kimsenin aklına gelmemektedir. 
21. yüzyılda dünyaya açıla-
bilmesi için, büyük destekler 
gerekmektedir. Dünyanın her 
yerinde gerek sanatçılarımızın 
bireysel gerekse toplu sergileri 
açılmalı, sanat yapıtlarımızı ve 
sanatçılarımızı yurt dışında ta-
nıtmaya yönelik yayınlar hazır-
lanmalıdır. Türk sanatçısı, dün-
ya ülkeleri ile sanat alış verişinin 
ne denli önemli olduğunun ve 
ne ölçülerde olumlu sonuçlar 
yarattığının bilincindedir ve 21. 
yüzyılda üretecekleri diğer dün-
ya ülkelerinkinden daha geride 
olmayacaktır. Bence en önemli 
sorun birçok alanda olduğu gibi, 
toplum olarak ürettiklerimizi ye-
terli düzeyde dışarıya tanıtama-
mamızdan kaynaklanmaktadır.
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Sezonun Ses Getiren 
Trendlerinden

KÜRK

2011-2012 sonbahar-kış sezonunda hazır giyimden, ayakkabıya hatta saç tokasına kadar birçok alanda suni kürk detayı göze çar-pıyor. Birkaç sezondur ardı ardına tasarımlarda kullanılmasına rağmen modacılar tüylü, kürklü kıyafetlerden bu sezon da vazge-çemiyor. Özellikle bot ve çizmelerin dış yüzey ya da iç astarında kullanılan suni kürk, bu yılın favorilerinden. Ayrıca geçtiğimiz sezonda doğal tonlarda kullanılan suni kürk yeni sezonda daha çarpıcı renkler ile karşımıza çıkıyor.

Bu sezon kaban, 

aksesuar, bot, çizme ve 

trend olan her üründe 

suni kürk görebilirsiniz. 

Hemen hemen tüm 

markaların birçok 

ürününde, gerek dış 

yüzeyde, gerek iç astarda 

veya yakalarda 

kullandığı suni kürk 

yılın en popüler 

detaylarından. 
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Modacıların sezonun 

favori detayı ilan ettiği 

kürk, kullanıldığı ürüne 

ayrı bir hava katmanın 

yanı sıra lüksü de çağrış-

tırıyor. Geçtiğimiz sonba-

har- kış sezonunda ayak-

kabı, bot ve çizmelerde 

ağırlıklı olarak kullanılan 

kürk detayı yeni sezon-

da kaban ve montların 

yanı sıra pek çok üründe 

vurgulanmış. Ancak bu 

ürünlerde de tamamen 

öne çıkmayan farklı 

malzeme ve kumaşlarla 

bütünleştirilerek ürüne 

farklı bir hava vermek 

adına kullanılmış kürk.

Modacılar tasarımda sınır tanımamış ve sadece mont-

larda ve kabanlarda kullanarak sezonun trend detayını 

kalıba sokmamış. Bu sezon kazakların, ceketlerin yaka 

ve kollarında görebileceğimiz gibi çanta ve etollerde de 

iddialı ve renkli suni kürk detayları göze çarpmakta.

Yazı: Seycan Çakır
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VİZYON KÖŞE

Van depremi süresince medya-
da çıkan haberleri hepimiz ta-
kip etmişizdir. Herkesin aklında 
farklı bir ana ait farklı bir kare 
kalmıştır depremle ilgili. Dep-
rem anında duran saat, enkazın 
altında kurtarılmayı bekleyen 
bir el, bir bakış, etrafa saçılmış 
çocuk ayakkabıları, on dört 
günlük Azra bebek... Yer, zaman 
değişse de değişmeyen tek şey 
benzeri görüntüler oluyor. Biz 
hala deprem gerçeğini kabullen-
memiş, ev alırken depreme da-
yanıklı mı sorusunu sormadan, 
ev yaparken de deniz kumunu, 
ince demirleri kullanıp o ev-
lerdeki canları hiçe sayabiliyor, 
birkaç araba daha sığdırabilmek 
için galerimize ana kolonları bile 
kesebilecek cesaretteyiz biz… 
17 Ağustos depreminden bu 
yana değişen tek şey millet ola-
rak duyarlılığımız bence.  Daha 
bilinçli olamasak da daha duyar-
lı olmayı, empati kurabilmeyi 
başardık. Bu depremin izleri kaç 
zamanda geçer, Vanlılar çadırlar-
dan ne vakit kurtulur, Van eski 

haline nasıl kavuşur bilemem 
ama umudum bu depremin ar-
tık son yıkım olmasıdır. 
Bizim gelişmekte olan bir ülke 
olarak gündemimiz her zaman 
canlı, hareketlidir. Gündem 

çabucak değişir ve bir önceki 
olay unutuluverir. Sözde darbe 
girişimleri, şike soruşturmaları, 
şehitlerimiz, deprem, N.Ç olayı, 
bedelli askerlik… 
Bu konular daha da artarak bir 
öncekini unutturur bize. Biz de 
oluşan yeni gündemle ilgili bol-
ca yorum yapar, daha yeni gün-
demleri bekleriz. Önemli olan 
anlık çözümler değil, köklü çö-
zümlerin bulunabilmesidir. Bel-
ki de bu yüzden biz yıllar geçse 
de tekrar tekrar aynı şeyleri ko-
nuşuyor, aynı acıları yaşıyoruz. 
99 depreminde günah keçisi ola-
rak Veli Göçer’i,  Van depremin-
de Salih Ölmez Van ölür deriz, 
bir sonraki depremde ise başka-
ları bulunur, suç yüklenir konu 

kapatılır. Bu adamları kimse de-
netlemedi mi? Sorusu akıllara 
gelmez, gelse bile dillendirilmez. 
Halkımızın gözü tok, bir çadırın 
içine başını soktuğuna şükreder 
ve devlete zeval gelmesin der. 
Konuşmak, mücadele etmek, 
birleşmek gerek eğer sosyal 
devletiz diyorsak. Verilenle ye-
tinmek değil olması gerekeni ol-
durmalıyız belki de. Yoksa daha 
çok depremler yaşarız, daha çok 
N.Ç’ler kurban veririz. ‘Rıza’ ke-
limesinden nefret eder olduğum 
bu dönemde kemik yaşı 15’e ya-
kın olduğu için tecavüzcülerine 
ceza indirimi uygulanan N.Ç 
‘kendi rızasıyla birlikte oldu, 
babası yaşında 26 erkekle’ denil-
di. Kadınların sömürüldüğü bu 
ülkede hala şu satırlar hükmünü 
sürdürüyor. “…Soframızdaki 
yeri öküzümüzden sonra gelen 
kadınlarımız…” 

AYŞE BALABAN

GÜNDEM DEĞİŞİR, 
YAŞANANLAR HEP 
AYNI KALIR

Van depremiyle sarsıldık hepimiz. Tüm Türkiye tek yürek oldu bir 
anda. Öğrenci, öğretmen, işçi, çocuk, sanatçı demeden herkes elinden 
ne geliyorsa yaptı Vanlılar için. Biz ise öğrendik, 1999’dan beri nelerin 
değiştiğini Türkiye’de! Yüzlerin hayatını kaybettiği, bir sülalenin bir 
anda yok olduğu depremde Vanlılar, bir de hava şartlarına karşı mü-
cadele veriyor. Kara kışı çadırlarında sırtlanan depremzedeler, bir de 
çıkagelen bayramı kayıplarının acısıyla karşılıyorlar.
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ADVERTORIAL

Modern mimarisi, yük-
sek yaşam kalitesi, gü-
venilir sağlam yapısı 
ve sosyal aktiviteleri 
ile Konya’nın yeni de-
ğeri Prestij Residences, 
1+1'den 5+1'e kadar,  
tam 9 farklı daire se-
çeneği ile her türlü aile 
yapısına ve yaşantısı-
na tam anlamıyla hi-
tap ediyor.  Geniş teras 
katlarından keyifli bah-
çe katlarına ve tamamı 
gün ışığı alan konforlu 
dairelerine kadar farklı 
alternatifler sunuyor. 

99 daireden oluşan 1.etabının ta-
mamlanmasının ardından 2011 
Mart ayında 83 daireden oluşan 
2.etabının yapımına başlanan bu 
nitelikli konut projesinin çok kısa 
bir sürede kaba inşaatı tamam-
landı. Satışların da bütün hızıyla 
devam ettiğini öğrendik.
Bu konuda bilgisine başvurdu-
ğumuz Prestij Residences Satış 
Müdürü Tevfik Tosun, bize şu 
bilgileri aktardı.
“Bugün kentleşmenin en büyük 
problemlerinden biri yabancılaş-
madır. Kentlerimizde yüksek katlı 
binaların adeta gettoları andıran 
mimarisi, lüks konut olarak su-
nulmaktadır. Oysa bu durum tüm 
komşuluk ilişkilerini yok etmiştir. 
İnsanları birbirine yabancılaştır-
mıştır. İşte bizim projemiz Prestij 

Residences mimarisiyle, modern 
yaşam anlayışıyla geleneksel kom-
şuluk ilişkilerini yakalayabileceği-
niz bir projedir. İkinci etabımızın 
yoğun ilgi görmesinin bence en 
büyük sebeplerinden birisi de bu 
komşuluk ilişkilerinin birinci etabı-
mızda en üst düzeyde olmasıdır.”
İkinci etap çalışmalarının ve satışla-
rının nasıl gittiğini sorduğumuzda 
ise Tevfik Bey bize şunları söyledi.
“1.Etap konutlarının teslimi taah-
hüt edilen tarihten önce olmuştu. 
Prestij Residences ailesi olarak 
bizim felsefemiz müşterilerimi-
zin beklentilerinin çok ötesinde 
konutlar inşa etmektir. Biz bu-
gün 2.Etap satışlarımızda bunu 
başardığımızı görmenin gururu 
içindeyiz. 2. etabın satışa çıkması-
nı sabırsızlıkla bekleyen ve satışa 
çıktığı ilk günden beri yoğun ilgi 
gösteren tüm müşterilerimize çok 
teşekkür ediyoruz. Göstermiş ol-
duğunuz bu ilgi bize felsefemizi ne 
kadar doğru temeller üzerine inşa 

ettiğimizi gösteriyor. Aralık ayın-
da yapacağımız son dairelerimize 
özel belki de şu ana kadar yapa-
cağımız en cazip kampanyamızı 
anlatmak ve çok samimi olarak 
söylüyorum, gerçekten içinden çık-
mak istemeyeceğiniz örnek daire-
mizi gezdirmek için herkesi satış 
ofisimize bekliyoruz.”

İçinden Çıkmak İstemeyeceksiniz…
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Tüm renklerin iç içe geçtiği, toprağın tüm bereketini sunup dinlenmeye çekildiği, kuşların 
yavrularını büyütüp uçmayı öğrettiği bir mevsimdir sonbahar. Öyle bir mevsimdir ki,  in-
sana huzur, bir dinginlik ve emeklerinin karşılığı ile gelir. Aslında bizlere çok şey anlatmak 
ister sonbahar… Tıpkı başlangıçlar gibi bitişlerin de ihtişamlı ve görkemli olduğunu göster-
mek ister mesela ya da yaşamımızın her anında aldığımız nefesin ne kadar değerli olduğu-
nu anlatmak ister. Mevsimin ruhumuza teskin edici etkisi gecelerin uykuya dalışının geniş 
zamanlı bir anlatımı olmasıdır belki de. Yaz mevsiminin hareketliliğinden sonra mevsimin 
dinginliği, huzuru kişiliğimize de yansır ve daha sakin aktiviteler arayışına iter bizleri. 

BİR HAZAN MEVSİMİNDE
KONYA
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Son günlerini yaşadığımız bu özel mevsimde yapabileceğiniz pek 
çok etkinlik vardır aslında yeter ki yoğun temponuzun arasında, 
gecikmeden sonbahara de bir yer açın. Şehrin merkezinde Kültür 
Parkında yürüyüşler yaparak doğanın uykuya hazırlığını gözlem-
leyebilir, Alaaddin Tepesinin bin bir renk pelerinine iç geçire bilir 
veya yazın hareketliliğini sonbaharın dinginliğine bırakan Meram 
Dere’de dostlarınızla bir bardak çay eşliğinde sıcacık bir sohbete 
koyulabilirsiniz. Mesela fotoğraf makinenizle bir kare yakalayabi-
lirsiniz, daha önce hiç yapmamış olsanız bile bir resim yapmayı 
deneyebilirsiniz veya bu senfoniye sadece bir izleyici olarak ka-
tılabilirsiniz? Kararınızı bir an önce verin, hazan mevsiminin bu 
görkemli geçişini kaçırmayın. Bilmelisiniz ki doğa tüm cömertliği 
ile renkleri sizin için çoktan harmanlamıştır.

Yazı: Seycan Çakır  |  Fotoğraf: Oğuzhan Pehlivan
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GÜVEN BALIK RESTAURANT
Balık İle Yoğurdun Barıştığı Mekân
1994’ten beri balık denince akla gelen Güven Balık Resta-
urant zengin menüsü ile Konyalıların beğenisini kazanma-
ya devam ediyor.  Tarihi Hoca Cihan Han’da hizmet veren 
Restaurant lezzetli balık ve deniz mahsulleri menüsü ile 
damaklara hitap ederken, mekânın otantik atmosferi de ru-
hunuzu derinden etkileyecek. Yoğurdun sadece taze balık 
ile yenilebildiğini hepimiz biliriz, Güven Balık Restaurant 
kalite standardında ki iddiasını çarpıcı bir slogan ‘ Balık ile 
yoğurdun barıştığı mekân’ ile vurgulamakta.

Yılın her ayı taze balık yiyebileceğiniz mekân, balığın lezzetini koruyan farklı 
pişirme teknikleri ile de iddialı. Konya’da sadece Güven Balık Restaurantta 
yiyebileceğiniz kiremitte, tereyağı ile pişen alabalık ve levrek kesinlikle ta-
dılması gereken lezzetlerden. Balığın yanında gelen mezeler de lezzette ana 
menü ile yarışmakta. Özellikle kaya koruğu turşusu ve deniz börülcesini 
tatmadan ayrılmayın. Yemek saatinizi menüsündeki çeşitliliği ile görsel bir 
şölene dönüştüren Güven Balık Restaurant hizmette ki kalitesi ile de gönlü-
nüzü fethetmeyi başaracaktır.
Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle birlikte şık bir mekânda damağınızda 
ve zihninizde iz bırakacak Balık Ziyafetine ne dersiniz?
Nerede: Beyşehir Caddesinde Tarihi Hocacihan Hanında
Tel: 0332 324 45 46
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HAZBAHÇE AİLE DİNLENME TESİSİ

ŞÖLEN PASTANESİ
Bir Lezzet Markası

Soğuk kış günlerinde müdavimi olacağınız bir mekan Hazbahçe ... Sıca-
cık bir mekanda şömine başında hoş vakit geçirebilir, kuzine sobasında 
kestane pişirmenin keyfine varabilirsiniz. Siz bahçesinde temiz hava alır-
ken çocuklarınız da oyun parkında eğlenerek bahçedeki hayvanları ince-
leyebilir. Sabahın erken saatlerinden itibaren hizmetinizde olan tesiste 
sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar pek çok alternatif menü 
sizleri bekliyor.  Bu keyifli mekanda dostlarınızla çayınızı yudumlarken 
nargile keyfinin tadına varabilirsiniz. Tesisin atmosferi anılarınızı can-
landıracak, nostaljik dekoru sizi dinlendirirken zamanın çok öncesine 
götürerek, çocukluk yıllarınızı anımsatacaktır.
Hazbahçe’de bu keyfe geç kalmayın… 
Nerede: Meram Huzur Evi Yanı | Tel: 0332 327 34 34

1973’den beri Konyalılara hizmet veren Şölen 
Pastanesi, şehrin lezzet markası olmanın onurunu 
yaşamakta. Bu değerin bilincinde olan ve  ‘Bir Lez-
zet Markası’ sloganı ile yoluna devam eden Şölen 
Pastanesinin bir birinden lezzetli tatlarını deneme-
ye ne dersiniz? Nezih mekanı, güler yüzlü hizmeti 
ve ürünlerinin tazeliği ile pastaneyi favori mekanlar 
listenizin en başına almadan edemeyeceksiniz. Gün 
içerisinde soluklanabileceğiniz bu esnada enfes gö-
rünümlü, bir o kadar da lezzetli, tatlar keşif edece-
ğiniz bu mekan, size gerçek bir ‘şölen’ sunmakta. 
Soğuk kış günlerinde Şölen Pastanesinde bir mola-
ya ve içinizi ısıtacak leziz bir salebe ne dersiniz?
Nerede: Anıt Meydanı
Tel: 0332 322 05 91
www.solenpastanesi.com
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Bir melek 
diliyorum…

Bir dünya düşünün, içinde 
herkes iyilik peşinde, insan-
lara yardım ediyor ve onları 
gülümsetmeye çalışıyor…
Böyle bir dünya yok diyenleri 
duyar gibiyim, evet yok ama 
böyle insanlar çok!

SELÇUK KAZAN

Ulusal bir firma yöneticisi bir arkadaşımın 
vasıtasıyla tanıdım onları. Firma bir sosyal 
projeye sponsor olmuştu.
Bu proje kapsamında Dr. Faruk Sükan 
doğum hastanesinin çocuk bölümünün 
renklendirilerek çocukların psikolojisine 
uygun renk ve desenlerle boyanmasıydı. 
Basit gibi görünen ama aslında çok önem-
li bir çalışmaydı. Projelerini anlatırken 
gözlerinin içi parıldayan ve bu işi ne ka-
dar severek yaptığı her halinden belli olan 
sevgili Angela Koltes, projeleri anlatırken 
fark ediyorum ki benden daha çok şehir 
görmüş Türkiye’de ve artık ona da Angela 
değil Melek demek daha doğru gibi geliyor 
çünkü artık bizden biri gibi olmuş…
Alman bir anne ve iki kızı bu iş için Adana’ya 
yerleşmişler ve buradan da Türkiye’nin her 
yerine “Mutluluk” götürüyorlar.
Dernekte çalışan onlarca gönüllü var ve 
herkesin farklı özellikleri…
Aile Eğitim Derneği, 1995 yılından bu yana 
Türkiye’de yeterli desteğe ve yardım şansına 
sahip olamamış, muhtaç kesimler için çok 
çeşitli yardım hizmetleri sunmaya çalışan, 
kar amacı gütmeden ihtiyaç sahipleri için 
yardım organizasyonları düzenleyen, kendi-
ni ve tüm zamanını bu organizasyona adamış 

gönüllülerden oluşan bir yardım topluluğu.  
Grup olarak çalışmalarına başlamış ve 2006 
yılında Aile Eğitim Derneğini kurmuş bir 
yardım severler topluluğu. Yani diğer yar-
dım kuruluşlarından biraz farklı, manevi 
destek amaçlı çok fazla projeleri var. İhtiyaç 
sahiplerine destek ve umut sağlamak için bi-
reyler, özel şirketler ve devlet kurumlarıyla 
ortak çalışmalar yapıyorlar.
Düşünsenize, lösemi hastası bir çocuk  has-
tanede yatarken kendisinin bir an gülümse-
mesi için içeri gitar çalan palyaçolar giriyor… 
Bir çocuk için tarifsiz bir mutluluk.
Onlarca projelerinin arasında Bursa - 
Uludağ Üniversitesi Onkoloji ve Hema-
toloji Bölümü, Seyhan İşitme Engelliler 
Okulu’nda Duvar Boyama Projesi, Mersin 
Halkkent Bölümü Duvar Boyama Çalış-
ması, Samsun  Hastanesi Çocuk Bölümü 
duvar boyama çalışması, Ankara Keçiören 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Ko-
ruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
gibi bir sürü çalışmaları var.
Burada küçük de olsa bir farkındalık yarat-
mak istedim, lütfen onları kendi sayfala-
rından takip edin ve mümkün olduğunca 
desteklemeye çalışın.
Unutmayın ki “Her şey Bir Gülücük İçin“
www.aileegitimder.org
www.facebook.com/aedadana
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ULUSLARARASI 
BASKI KALİTESİ 
ÖLÇÜ OFSET’TE
Yaptığı ciddi yatırım-
larla dikkat çeken Ölçü 
Ofset Kasaplargil Mat-
baa San. Tic. Ltd. Şti. 
dünyanın en iyi baskı 
makineleri ve baskı ka-
litesiyle sektöre dam-
gasını vurdu. 
Ölçü Ofset Genel Mü-
dürü Kazım Kasaplargil, 
Konya’nın en iyi ve en mo-
delli makineleriyle hizmet 
verdiklerini ve profesyonel 
matbaacılık anlamında, “Bu 
iş bu kadar zamanda asla 
yetişmez” olgusunu ortadan 
kaldırdıklarını söyledi. 

Kasaplargil ailesi olarak Kazım 
ve Mustafa Kasaplargil öncülü-
ğünde 11 yıl önce kurulan ve bu 
süreçte önemli başarılara imza 
atan Ölçü Ofset, makine parkuru 
ve ekipmanlarıyla Anadolu’nun 
ve Konya’nın sayılı matbaaların-
dan biri olmayı başardı.

Profesyonel Yaklaşım 
Teknolojik Kalite
‘’En iyi olmak için son teknoloji 
parkuru kurmak, deneyimli per-

sonelle çalışıp özveriyi katarak 
mutlak başarı sağlanabilir’’ söz-
leriyle konuşmasına başlayan 
Ölçü Ofset Genel Müdürü Ka-
zım Kasaplargil başarı öyküsü-
nü dergimize anlattı.

Konya’nın En İyi ve 
Modelli Makineleri
Ölçü Ofset olarak sektörde öncü 
olmayı ve kaliteli baskı yapmayı 
kendilerine ilke edindiklerini 
belirten Kazım Kasaplargil, her 

yıl makine parkurunu teknolo-
jik anlamda yenilediklerini ve 
Konya’nın en iyi ve en modelli 
baskı makineleriyle hizmet ver-
diklerini belirtti. Dünyada baskı 
sektörünün zirvesinde yer alan 
ve Türkiye'de sayılı olan 5 Renk-
li 70 x 100 KBA Rapida, 105 
Universal markalı makineyi par-
kurunda bulunduran Ölçü Of-
set, yine 70 x 100 Kodak Trend-
setter III 800 Quantum Ctp, 
SuperBinder 150 Kapat Takma 

Makinesi, Insertlerde tel dikişe 
gerek kalmadan hem kırım hem 
de yapıştırma yapabilen Stahl 
Kırım Katlama Makinesi ile de 
farklılığını gösteriyor. Ölçü Ofset 
bünyesinde ayrıca Konya’nın en 
yeni ve en hızlı Sanem Otomatik 
Tel Spiral Ciltleme Makinesi ve 
Anadolu’da gerçek prova baskı 
veren ve bunu birebir basabilen 
Epson Stylus Pro 4900 marka 
Uluslar arası baskı standartları-
na sahip Fogra Lisanslı tek prova 
baskı yazıcısı da bulunuyor. 2.000 
metrekarelik dev bir tesiste hiz-
met veren ve 15 civarında farklı 
işlevselliği olan makinelerinde 
bulunduğu Ölçü Ofset'te, 45 kişi 
istihdam ediliyor. Çalışanların 
aileden birer birey olarak görül-
düğü Ölçü Ofset’in başarısında-
ki diğer bir sır da burada saklı.

A Sınıfı Matbaacılık
Konya'nın parasını Konya'da tut-
ma mantığıyla hareket eden ve 
bunun yanında Konya dışındaki 
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birçok şehirden iş alan Ölçü Of-
set, kendisini haklı olarak  'A sını-
fı matbaa' olarak nitelendiriyor. 
Sektörde önemli başarılara ve 
işlere imza attıklarını ifade eden 
Ölçü Ofset Genel Müdürü Ka-
zım Kasaplargil şunları söyledi:
"Ölçü Ofset olarak 2000 yılından 
beri müşteri memnuniyeti ve kali-
teyi ön planda tutarak, profesyo-
nel kadromuzla müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. Siparişleri 
zamanında, kaliteli bir şekilde tes-
lim ederek, kazanmış olduğumuz 
güvenden kesinlikle taviz verme-
den matbaa işlerinde en uygun 
çözümleri sunmaya devam ediyo-
ruz. Kartvizitten, kitaba kadar 
bireysel ve kurumsal, Broşür, Ka-
tolog , Antetli Kağıt, Antetli Zarf, 
Resmi Evrak basımı gibi kağıt ve 
karton üzerine basılı altı yüz çeşi-
di aşkın ürün yelpazesiyle hizmet 
vermekteyiz. Ucuz yapıp kalitesiz 
yapmıyor işimizi layıkıyla yapıyo-
ruz. Bunun karşılığında müşteri 
memnuniyeti ile mutlu oluyoruz. 
Sonuçta her iş bizim kendi işimiz. 
Bu konuda asla taviz vermiyoruz. 
Baskı yaparken her şeye en ince 
ayrıntısına kadar dikkat ediyo-
ruz. Makinelerimiz son sistem 
olması nedeniyle çok iyi bir baskı 
kalitemiz var. Bunu müşterimize 
verdiğimiz hizmette gösteriyor 
memnuniyet ve teşekkürlerini alı-
yoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz 
de bizi yaptığımız işlerden arayıp 
buluyor. Biz iş anlamında, ‘Bu iş 
bu kadar zamanda asla yetişmez’ 
olgusunu ortadan kaldırdık."

ISO 9001 Kalite 
Belgeli Bir Tesis
“Ölçü Ofset olarak beğenme-
diğimiz işi müşterilerimize ver-
meyiz prensibini kendimize ilke 
edindik” diyerek sözlerini sür-
düren Kazım Kasaplargil, “He-
defimiz Türkiye'de sayılı matba-
alar arasında yer almak ve diğer 
bir hedefimiz ise Avrupa'da yılın 
matbaası ödülleri olarak bilinen 
‘Sappi Yılın Matbaası yarışma-
sına katılıp derece almak” dedi. 
Firmanın İSO 9001 Kalite Yö-
netim Sistemi belgesine sahip 
olduğunun altını çizen Kasaplar-
gil, Kasaplargil ailesi olarak tek-
nolojiye yatırım yapan vizyonu 

geniş bir yönetim anlayışı içeri-
sinde olduklarını da sözlerine 
ekledi. Kasaplargil, "Ölçü Ofset 
Konya dışından yönetici getiren 
tek matbaa. Firmamızın Matbaa 
Müdürünü ve baskı operatörle-
rini dışarıdan getirdik. Bunun 
yanında Kasaplargil ailesi olarak 
teknolojiye yatırım yaparak Kon-
ya ekonomisine de katkı sağlı-
yoruz çünkü getirilen makineler 
ile artık Konyalı şirketlerin işi 
değişik şehirlere gitmiyor. Böy-
lelikle Konya'nın parası Konya'da 
kalmış oluyor" diyerek yapılan 
işlerde Ölçü Ofset imzası olma-
sının kendileri için çok önemli 
olduğunu hatırlattı.

“Fogra Sertifikası 
Alacağız”
Matbaacılık sektöründe yap-
tığı ciddi yatırımların yanı sıra 
Konya'da ilk kez matbaa olarak 
aldığı ISO 9001 belgesi ile de 
dikkat çeken Ölçü Ofset, maki-
ne parkına kazandırdığı dünya-
nın en iyi baskı makinesinden 
sonra şimdi de Avrupa Matbaa 
baskı standartlarını belirleyen 
'Fogra ISO 12647' Lisans belge-
li sertifikayı almak için çalışma-
lara başladı. Kalitenin belgelen-
dirilmesinin dünya ticaretinin 
olmazsa olmazlarından olduğu-
nu günümüz sektöründe Ölçü 
Ofset Konya’da ilkeleri yaşama-
ya ve yaşatmaya devam ediyor. 

Sektörde iyi işler yaptıklarını ve 
bunu sürdüreceklerini söyleyen 
Ölçü Ofset Matbaa Müdürü Os-
man Şengül ise konuşmasında, 
Fogra Sertifikası'nın çok önemli 
olduğunun altını çizdi. Ölçü Of-
set olarak yaptıkları yatırımların 
çıkarttıkları iyi işlerin yanı sıra 
aldıkları kalite belgeleri ile de 
Avrupa standardında ulusal bir 
kimliğe sahip olacaklarını belir-
ten Şengül, bu sertifikaya sahip 
şuanda Türkiye'de iki matbaa ol-
duğunu bunların da İstanbul'da 
bulunduğunu söyledi.

Her Baskının 
Arkasında 
Durabilmenin Önemi
Makinelerinin, ölçüm cihazları-
nın belli standartlara uygun ol-
ması ve stabiliteyi korumasının 
önemine de değinen Osman 

Şengül, "Baskı makinelerinizin 
her zaman aynı kaliteyi verdiğine 
emin olmalısınız. Kalıplarınızda 
da aynı standardı tutturmalı-
sınız. Tesisimizde teknolojiyi 
hep en üst düzeyde tuttuk. Zaten 
mevcut standartları koruyabil-
mek, doğru ölçümlerle doğru so-
nuçlara ulaşmak için teknolojiye 
ihtiyacınız var. Süreç sadece test 
baskısı yapmaktan ibaret değil. 
Her baskınızın arkasında durabil-
melisiniz. Biz de bunun arkasında 
olduğumuzu göstereceğiz" diye-
rek bu belgeyi almanın gururunu 
da yaşayacaklarını ifade etti.

Ölçü ofset müşteri memnuniyeti-
nin önemini kaliteli bir baskıdan 
geçtiğini bilerek tüm Türkiye’ye 
kaliteyi gösteriyor ve kaliteyi 
Konya’ya getirmenin mutluluğu-
nu ve gurunu yaşıyor.
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Dünyada 191 ülke ta-
rafından kabul edilen, 
Türkiye'nin de 14 Eylül 
1990 yılında imzaladığı 
ve 02 Ekim 1995 yılında 
uygulamaya başladığı bu 
sözleşme toplam 54 mad-
deden oluşmaktadır.  Bu 
sözleşmeyi hazırlarken ül-
keler, çocuğun kişiliğinin 
tam ve uyumlu olarak ge-
lişebilmesi için mutluluk, 
sevgi ve hoşgörü havası 
içindeki bir aile ortamında 
yetişmesinin gerekliliğini 
hep birlikte kabul etmiş-
lerdir. Ayrıca çocuğun top-
lumda bireysel bir yaşantı 
sürdürebilmesi için her yö-

nüyle hazırlanmasının ve 
özellikle barış, değerbilirlik, 
hoşgörü, özgürlük, eşitlik 
ve dayanışma ruhuyla ye-
tiştirilmesinin gerekliliğini 
savunmuşlardır. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi-
nin en önemli ve özellikle 
vurgulanan maddesi şöyle-
dir: Her çocuk bu bildiride 
belirtilen haklardan yarar-
lanmalıdır. Hiç bir çocuk 
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 
siyasal inanç nedeniyle ayrı 
tutulamaz.
Yine eğitim temel bir insan 
hakkı olarak pek çok ulus-
lararası belge ve sözleşme-
de olduğu gibi burada da 

20 KASIM 
"DÜNYA ÇOCUK 
HAKLARI 
GÜNÜ"

Kasım ayının 20’sinde kutlanan Dünya 
Çocuk Hakları Günü sebebi ile bu sayımız-
da bu konuyu ele alalım ve kendi içimiz-
de bir değerlendirelim istedim. Hepimizin 
çocukluk döneminde yaşadığı ya da tanık 
olduğu çocuk hakları ihlalleri vardır. Bu 
gördüklerimizden, hafızalarımıza kazı-
nanlardan ders çıkarmış yetişkinler ola-
rak geleceğin yetişkinleri çocuklarımızın 
haklarını ne derece koruyor, kolluyoruz? 
Bizler anne – baba olarak çocuklarımı-
zın haklarına saygılı olduğumuz sürece, 
onlara insan haklarına saygılı olmayı öğ-
retmiş, göstermiş oluruz. 

Aile içinde oluşan insani 
değerlere saygı, okul, şe-
hir, ülke ve uluslararası 
topluluklara yayılarak 
gelecek nesillere barış, 
hoşgörü ve insan hakla-
rına saygılı bir dünyanın 
temelini atacaktır. Atala-
rımızın dediği gibi: Ağaç 
yaşken eğilir. Çocukları-
mıza barış ve hoşgörü-
yü öğretebilmemiz için 
öncelikle bizler onların 
haklarına saygı göstere-
rek örnek olmalıyız.

YAZI: Seycan Çakır
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Dünya üzerinde birçok 
çocuğun ya savaş orta-
sında ya da açlık sını-
rında yaşamını sürdür-
düğü gerçeği sonucu 
hazırlanan Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi, olum-
suz koşulları ortadan 
kaldırmak ve çocuklar 
için daha iyi bir yaşam 
sağlamayı amaçlar. 

ön koşul olarak yer almaktadır. 
İnsanların diğer haklarını kulla-
nabilmesi ve hakkının ihlaline 
karşı mücadele edebilmesi için 
haklarını bilmesi gerekmekte. Bu 
öncelikle eğitimle gerçekleşir. Bi-
linçli nesillerin oluşması sağlıklı 
ve kaliteli eğitimle mümkün ol-
duğu konusunda tüm taraf ülke-
ler mutabık olmuştur. Gelişmiş 
ülkeler de dahil olmak üzere tüm 
ülkelerde çocuk eğitimindeki en 
büyük sıkıntı kız çocuklarında 
görülmekte. Dünyada milyonlar-
ca kız çocuğu hiç okula gitmemiş, 
giden çoğunluk da ya eğitimini 
tamamlayamamış ya da hakkı 
olan kaliteli eğitimi alamamıştır. 
Ve nitelikli eğitim almayan, eği-
timini tamamlayamayan bir kız 
çocuğu gelecekteki toplumumu-
zu şekillendiren bir temel olarak 
zayıf, yetersiz kalacaktır.
Gelişmiş ülkeler bir kız çocuğunu 
eğitmenin, ailenin bütününü eğit-
mek olduğunun bilincinde. Ve 
yine yapılan pek çok araştırmaya 
göre; kalkınma için kız çocukların 
eğitiminden daha etkili başka bir 
araç olmadığını göstermiştir. Gö-
rüldüğü gibi kız çocuklarının hak-
kını korumak hiçbir politikanın 
yakalayamayacağı bir başarı ile bir 
sonraki kuşağın eğitim şansını bu 
ölçüde arttıramaz.

Dünya Çocuk Hakları 
Sözleşmesi
Madde 1. Ben çocuğum. On sekiz 
yaşına kadar bir çocuk olarak vaz-
geçilmez haklara sahibim.
Madde 2. Bu kitaptaki haklar, bü-
tün çocuklar içindir; beyaz çocuk, 
kara çocuk, kız çocuk, erkek ço-
cuk fark etmez. Doğduğumuz yer, 
konuştuğumuz dil de fark etmez. 
Büyüklerimizin inançlarının, gö-
rüşlerinin farklı olması yüzünden 

çocuklara ayrım yapılmaz. 
Madde 3. Büyükler çocuklarla 
ilgili bütün yasalarda, bütün giri-
şimlerde önce çocukların yarar-
larını düşünürler. Büyüklerimiz 
bu ödevlerini yapamıyorsa devlet 
çocuklara bakar ve korur.
Madde 4. Haklarımın uygulanması 
için gereken her türlü çaba gösterilir. 
Haklarımdan yararlanmam bütün 
devletlerin güvencesi altındadır.
Madde 5. Bizi büyüten, yol gösteren 

büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler 
diye yardım edilir.
Madde 6. Çocukların yaşamını ko-
rumak herkesin ilk görevidir. Yaşa-
mak her çocuğun en temel hakkıdır.
Madde 7. Her çocuğa doğduğunda 
bir isim konur. Devlet bu ismi kay-
deder. Çocuğa kimlik verir. Artık 
çocuk o devletin vatandaşı olur.
Madde 8. Konan ismim, kazan-
dığım vatandaşlık hakkım ve aile 
bağlarım korunur. Bunları değiş-
tirmek için baskı uygulanmaz. 
Bunlar benden alınırsa bütün dev-
letler ona karşı çıkar.
Madde 9. Çocuğu ailesinden kim-
se koparıp alamaz. Ama bazen de 
anne baba çocuğa bakamaz durum-
da olabilir. Çocuk bu durumdan za-
rar görebilir. Çocuk zarar görmesin 
diye çocuğa başka bir bakım sağla-
nır. Bu bakım sırasında çocuk anne 
babasıyla düzenli görüşebilir.
Madde 10. Ayrı ülkelerde yaşayan 
anne baba ve çocukların birlikte 
yaşamaları için her türlü kolaylık 
gösterilir.
Madde 11. Çocuklar anne babala-
rının birlikte izni ve haberi olma-
dan başka ülkelere götürülmezler, 
oralarda bırakılmazlar. 
Madde 12. Beni ilgilendiren ko-
nularda benim de görüşlerim 
alınır. Büyükler beni dinlerler. 
Düşüncemi öğrenmeye özen gös-
terirler. Çok küçüksem bir büyük 
de benim adıma konuşabilir.

Gelecek nesillerin daha gelişmiş toplumlar se-
viyesine ulaşması ve barış içinde yaşayabilmesi 
için dünün çocukları, bugünün yetişkinleri bizle-
re ciddi görevler düşmekte. Dünya Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesini bu bilinçle okumanız ve çocukla-
rımızın haklarına saygı göstermeniz gelecekte ki 
toplumların barış tohumlarını ekmeniz demek.
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Madde 13. İsteklerimi ve düşüncele-
rimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, 
resmini çizebilirim ya da yazabilirim. 
Ama bazı konularda başka kişiler ve 
toplum zarar görecekse o konudaki 
kurallara da uymam gerekir.
Madde 14. Biz çocukların düşün-
celerini geliştirmeleri ve istedik-
leri dîni seçmeleri hakkına saygı 
gösterilir. Bu konuda bizi yetiştir-
mekle yükümlü olan büyüklerimi-
zin de bize yol gösterme hakları ve 
görevleri vardır. 
Madde 15. Arkadaşlarımla barış 
içinde toplanabilirim. Dernekler 
kurabilirim. Kurulu derneklere 
üye olabilirim.
Madde 16. Çocuklar onurlu ve say-
gın birer insandır. Hiç kimse onların 
onurlarını kıramaz, onları küçük 
düşüremez, yaşadığı konut ve kuru-
mundaki özel yaşantısına karışamaz. 
Madde 17. Yetiştirilmemizden en 
başta anne babamız ya da onların 
görevini üstlenen büyüklerimiz 
sorumludur. Onların bu görevle-
rini en iyi biçimde yapabilmeleri 
için her türlü kolaylık sağlanır, ge-
rekiyorsa yardım edilir.
Madde 18. Yetişmemizden so-
rumlu olanlar bu haklarını çocuk-
lara zarar verecek şekilde kullan-
mazlar. Çocukların bu tür zararlara 

uğramaması için her türlü önlemi 
almak devletin görevidir.
Madde 19. Çocuklar ailelerinden 
yoksun kalabilirler. Bazı aile or-
tamları ise çocuklar için yararlı ol-
mayabilir. İşte o zaman çocukların 
devletten özel koruma ve yardım 
alma hakları vardır. 
Madde 20. Anne babasıyla birlik-
te olamayacak çocukların aile yok-
sunluğu çekmemesi için onlara iyi 
aileler bulunur. Bunun için çok 
dikkatli bir araştırma yapılır.
Madde 21. Çocuklar başka ülkeye 
gitmek zorunda kalırlarsa o ülke 
de çocukları korur. Birbirinden 
ayrı kalan anne ve baba birleştiril-
meye çalışılır.
Madde 22. Özürlü çocuklar özel 
olarak korunurlar. Kendilerine 
yeten saygın birer insan olmaları 
sağlanır. Devlet onların bakımları 
eğitimleri ve iş sahibi olmaları için 
gerekli kurumları oluşturur. 
Madde 23. Sağlığım ve hastalık-
lardan korunmam, devletin ve 
toplumun güvencesi altındadır. 
Bunun için beslenmeme, aşıları-
mın yapılmasına, çevrenin temiz-
liğine dikkat edilir. 
Madde 24. Kreşler, çocuk yuva-
ları, yurtlar, okullar, çocuk hasta-
neleri çocukların haklarına uygun 

olarak, çocuklara daha iyi bakmak 
için yeniden düzenlenirler.
Madde 25. Bütün çocukların sağ-
lıkları, eğitim hakları, beslenme ve 
bakımları güvence altına alınır.
Madde 26. Bana bakmakla yüküm-
lü olanlara bana daha iyi bir yaşam 
sağlamaları için gerekirse giyim, 
barınma ve beslenme konularında 
yardım edilir, destek olunur.
Madde 27. Eğitimimi eksiksiz ya-
pabilmem için desteklenir ve ko-
runurum. İlköğretim herkes için 
parasızdır, kız olsun erkek olsun 
her çocuk için zorunludur.
Madde 28. Zihinsel ve bedensel 
yeteneklerim geliştirilmelidir. İn-
san haklarına ve temel özgürlük-
lere, ülkemin ulusal değerlerine, 
farklı ülkelerin kültürlerine saygı 
duymak, barış, hoşgörü, cinsler 
arası eşitlik ve dostluk öğretilir.
Madde 29. Ülkemde yaşayan 
farklı milletlerin diline ve dinine 
saygı öğretilir.
Madde 30. Boş zamanlarımı değer-
lendirmem, oynamam, eğlenmem 
için çocuk bahçeleri, çocuk kulüple-
ri, kitaplıklar, spor okulları açılır. Her 
çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. 
Madde 31. Ben çocuğum. Büyük-
ler gibi bir işte çalışamam. Ben 
okula gider ve oynarım. Eğer çalış-
mak zorunda kalırsam yapacağım 
iş eğitimime engel olmamalı, sağ-
lığımı bozmamalı, bende zararlı 
alışkanlıklar yaratmamalıdır.
Madde 32. Çocuklar zararlı Mad-
delere karşı korunurlar. Bunları 
üretenler ve çocuklara verenler 
cezalandırılırlar.
Madde 33. Bedenim bana aittir. Beni 

bedensel ve ruhsal yönden örseleye-
cek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.
Madde 34. Çocukları kaçırıp kötü 
kişilere satan, onları uygunsuz şe-
kilde çalıştırmak isteyenlerle tüm 
devletler mücadele ederler. Ço-
cukları korurlar.
Madde 35. Büyükler kendi çıkar-
ları için çocukları kullanamazlar.
Madde 36. Hiçbir çocuk insanlık 
dışı yöntemlerle ya da aşağılana-
rak cezalandırılamaz. Çocuklar 
suç işlemişse uygulanacak cezalar 
yaşına uygun gelişmelerini engel-
lemeyecek ve eğitsel olmalıdır.
Madde 37. İnsanların birbirini öldür-
mesi kötüdür. Savaş insanların birbi-
rini öldürmesidir. Çocuklar savaştan 
korunmalıdır. On beş yaşından kü-
çük hiç bir çocuk askere alınmaz.
Madde 38. Eğer çocuklar çeşitli ne-
denlerle zarar görmüşlerse bedensel 
ve ruhsal sağlıklarına yeniden kavuş-
maları için tüm önlemler alınır. Ye-
niden topluma kazandırılırlar.
Madde 39. Çocuklar suçun ne ol-
duğunu bilmezler. Bilerek ve iste-
yerek kimseye zarar vermezler. Suç 
işleyen çocukların yeniden topluma 
kazandırılması için özel yasalar çıka-
rılır, özel kuruluşlar oluşturulur.
Madde 40. Eğer bir ülkenin yasa-
ları bu çocuk hakları sözleşmesine 
uygunsa değiştirilmez. Değilse de-
ğiştirilir.
Madde 41. Çocukların haklarına 
ilişkin tüm bu ilkeleri hem çocuk-
lar hem de büyükler öğrenmeli ve 
öğretmelidir.

(UNICEF kaynaklarından kısaltı-
larak yorumlanmıştır.)
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ŞEMS-İ TEBRİZÎ 
ZAVİYESİ

Araştırmacı-Yazar
Melâhat KIYAK ÜRKMEZ

Gönül Mecnûn gibi dil-beste olma zülf-i Leylâ’ya
Seni sahrâ-neverd-i aşk eden zîrâ Hudâ’dır hep

Fuzûlî

Tasavvuf akımının merkezi olan tekke ve zâviyeler, şehir merkezlerinde açılan tasavvuf evleriydi. Çoğu za-
man şehir surlarının dışında olsa da, surların içinde de bulunurdu. Şems Zâviyesi de bunlardan birisidir. 
Konya’da Şerefüddin Camii’nin kuzeyinde, Gülbaşı semtinde bulunan ve Şems-i Tebrizî’nin adını taşıyan Şems-i 
Tebrizî Türbesi, asırlardan beri bilinen, büyük bir coşku ile rağbet edilen ünlü bir ziyaret yeridir. Bitişiğindeki 
zâviye, Konya’daki Mevlevî zâviyelerinin en güzel ve en meşhurudur. Mescidin devamı olan zâviyenin genişçe 
mekânında semâ merasimleri icra edilirdi. Mevlâna’yı ziyarete gelen Şeyhler ve tarikat ileri gelenleri önce 
“Şems Zâviyesi”ne inerler; üç gün burada kaldıktan sonra Hazret-i Mevlâna’yı ziyarete giderlerdi.

Zâviye’nin etrafı, buraya gömülmeyi 
arzu ve vasiyet edenlerin kabirleriyle, 
büyük bir mezarlık halini almıştı. (Ya-
kın zamana kadar zâviyenin etrafında 
pek çok büyük zat yatmaktaydı. Günü-
müzde mezarlık kaldırılarak yerine park 
yapılmıştır.) Etrafı duvarlarla çevrili 
olan bu mezarlığın avlu kapısı, kuzey-
batı tarafındaydı. Kapıdan avluya giri-
lince bir şadırvanla karşılaşılırdı. Hayı-
roğlu Köyü’nden Nurullah-zade Hasan 
Ağa tarafından hizmete sunulan (1. 
Muharrem’ül-Haram.1343) tarihli şa-
dırvan zamanla tamir edilmiştir. Şadır-
vanın yanında, ağzı sekiz köşe bilezikli 
bir kuyu mevcuttu. Buradan zâviyeye 
doğru ilerleyince bir sundurmanın al-
tındaki iki kabir dikkati çeker. Türbe-
nin kuzeyinde bulunan bu kabirlerden 
birisinin Mevlevî Sikkeli baş taşındaki 
kitâbesinden, Mevleviliğin tanınmış 
şahsiyetlerinden Ahmet Dede’ye (Ö: 3 
Safer 1289) ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Diğer mezar taşı ise, zâviyede türbedar-
lık yapmış olan Osman Dede’ye aittir. 
Buraya yakın yerlerde türbedarların 
kaldığı kerpiçten yapılmış mütevazı bir 
bina vardı. Zâviyenin mescidi ve bunun 
kuzey tarafta devamı olarak yer alan 
“Semâ-hane”si, geniş mekân duvarla-
rına ve ortadaki geniş kavisli kemere 

oturan damla örtülüdür. Zâviyeye doğu 
cephesinden girilir. Buradaki sütun-
lara dayandırılmış revak yenilenilerek 
günümüze kadar varlığını devam ettir-
miştir. Revakın ortasında yer alan çift 
kanatlı ahşap kapıdan önce zâviyenin 
semâhanesine geçilir. Tam karşıda ey-
van tarzında türbe bulunmaktadır. Sağ-
daki bölüm semâhanenin devamı olup, 
üstünde ahşap sütunlara oturtulmuş 
mahfel bulunmaktadır. Buranın ahşap 
inşa ve süs malzemeleri; kalem işi ile be-
zelidir. Güneyde ise mescit yer almıştır. 
Bu geniş mekân, on iki pencereden ışık 
almaktadır. Türbe taştan inşa edilmiştir. 
Doğusu açık eyvan tarzlı olup, üzeri pi-
ramidal (ehrâmi) bir külahla örtülüdür. 
Batısında altlı-üstlü dört, güneyinde de 
dört penceresi vardır. Şems-i Tebrizî’nin 
mezarının nerede olduğu elimizdeki bil-
gilere göre bilimsel olarak kesinlik kazan-
mamıştır. Yani Şems-i Tebrizî Türbesi ola-
rak bildiğimiz mekâna türbe değil makam 
diyebiliriz. Mezarının; Hz.Mevlâna’nın 
mezarının yanında, İplikçi Camii yanın-
da, Niğde’de, Hoy’da olduğu söylenmek-
tedir. Ancak asıl olan odur ki, mezarı ister 
Hz.mevlâna Türbesi içinde, ister şimdi-
ki Şems Zâviyesi’nde olsun, ister İplikçi 
Camii’nin yanında olsun, isterse Niğde’de 
Hoy’da, Şam’da olsun… ne çıkar? 

O gönüllerdedir. O, bir tek mâbede 
sığmayacak kadar çoğalmıştır, bir-
çok yerdedir. Belki de Hz.Pir’in ha-
muşanındadır, kim bilebilir ki… Onun 
mâbedi belirsizlikler ötesindedir…
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VAKIFLARI
Şems Zâviyesi’nin mübrem ihti-
yaçlarını karşılamak üzere, çeşitli 
vakıflar bağışlanmıştır. 881/1476 
yılı resmi kayıtlarına göre zâviye 
mütevelliliğinin Mevlâna’nın to-
runlarından Ârif Çelebi’ye, ondan 
sonra da evladının evladına geçme-
sinin şart koşulduğu görülmektedir. 
Eski defterlerde de Ârif Çelebi’nin 
torunlarından Ahi Ali oğlu Mehmet 
Çelebi’nin mütevellilik yaptığı be-
lirtilir. Emir İshak Bey de zâviyeye 
ilâve mekânlarının yanı sıra vakıflar 
kazandırmıştır. Niğde’deki Tiken-
li Köyü ve bu köydeki Marmara, 
Salur ve Karaağıl Çiftlikleri, Ağın 
Köyü; Konya’nın Çeltik Köyü, 
Lârende’deki Kuşdoğan Çiftliği, 
zâviyeye gelir sağlayan vakıflardan-
dır. Şems-i Tebrizî Zâviyesi’nin gö-
revini yüzyıllar boyunca muntazam 
olarak yapması için bu kadar hayır ve 
hasenat yapan İshak Bey, zâviyenin 
kuzey-doğusunda, mezarlığın orta-
sındaki tek kubbeli mütevazı türbe-
sinde ebedi uykusundadır.

ESERLERİ
Şems-i Tebrizî’nin kendi el yazması, telif etti-
ği bir eseri yoktur. Onun aşk okyanusundaki 
fırtınaların etkisi, sürekli ve çok güçlü çalkan-
tılar meydana getirdiği için ruhunda her dem 
yeni yeni devasa dalgalar husûle gelmekte ve 
düşüncelerindeki durağanlık kaybolmaktadır. 
Yazmak alışkanlığının olmamasını şu sözlerle 
açıklar; “Bende yazı yazma alışkanlığı yok ve 
yazıya dökmediğim sözler bende kalır ve her 
an yeni bir şekil ve biçim alır” Chittick bu ko-
nuda şöyle açıklama getirir: “… -kendi zaman-
larında ya da daha sonraki nesiller tarafından 
büyük sûfi ya da ârif olarak bilinenlerin çoğu 
içinde olmak üzere- kendisini Allah’a adamış 
Müslümanların büyük çoğunluğu yazmayı iş 
edinmezlerdi. Yazıya dökülmüş olanlar, ma-
hiyeti gereği dışarıdan bilinmesi mümkün 
olmayan çok daha derin ve geniş bir gerçekli-
ğin ancak ismini temsil eder.” Mevlâna gibi bir 
deryayı coşturan, kabından taşıran ilim ve irfan 
okyanusu Şems, neden hiç kitap telif etmemiş-
tir? Sorusuna, Fürûzanfer şöyle açıklama getir-
mektedir; “… Şemseddin, âlim, kâmil, cihanı 
görmüş, büyük erlerden birçoğunun sohbetine 
erişmiş biri idi. Dış sülukta, iç gidişte yüce bir 
yeri vardı. Söz biliminde, hal remizlerinde esas-
lı olgunluğa sahipti. Eğer telif işine el sürerse, 
mânâlar yazmaya himmet etse idi, kâğıt üstüne 
inciler saçar, gevherler dağıtırdı. İsteklerinin 
hatırını, gönlünü söz refakatıyla cennet bahçe-
sine çevirir, yüksek değerlerde eserler yâdigâr 
ederdi. Fakat bu meslekte olanların çoğu zâhir 
ilmini, yazı yazmayı yol kapayıcı bir perde say-
dıklarından, kitap telifi cihetine gitmemişler-
dir.” Şems-i Tebrizî, kendi el yazması bir eser 
bırakmamıştır ama öyle bir “Aşk Eseri” bırak-
mıştır ki, yazıya ne hâcet… Yaşadığı devirden 
günümüze kadar asırlar geçmesine rağmen 
hâlâ gıpta ile anılmakta, söylenmekte, merak 
edilmekte ve gönüllerde okunmaktadır.

Makalât:
Makalât-ı Şems-i Tebrizî, Şems-i Tebrizî’nin 
tek ve ünlü eseridir. Diğer adı, Hırka-i 
Şems’dir. Makalât, (Konuşmalar) bizzat 
Şems-i Tebrizî tarafından kaleme alınmamış-
tır. Kendisini dinleyenler tarafından sohbet 
ve toplantılarındaki konuşmalarından tutu-
lan notlardan ibaret bir eserdir. Muhtemelen, 
müritleri tarafından yapılan kayıtların itinalı 
olup olmadığına bakılmadan toparlanmasıy-
la meydana getirilmiştir. Makalât’ı Türkçe’ye 
çeviren Mehmet Nuri Gençosman, bu çeviri 
ile ilgili olarak “Giriş” yazısında şöyle der: “… 
Konuşmalar diye adlandırdığımız bu kitabın 

aslı, Farsça ve Arapça ile karışık, on üçüncü 
yüzyılda yazılmış çok çetin ve arkaik pasajlar 
ve deyimlerle dolu bir el yazmasıdır. Eser, çok 
önemli ve şaşırtıcı tasavvuf konularını içine 
aldığı gibi, o çağın belli başlı şahsiyetlerini, za-
manın küfür ve bilim hareketlerini yansıtması, 
hele Mevlâna Celâleddin’in karanlıkta kalmış 
olan bazı yönlerini aydınlatması bakımından 
da bir hazine değerindedir.” Makalât’ın bizce 
çok önemli bir yönü de, Şems ile Mevlâna 
arasındaki sohbetlerde, fikir teatisinde geçen 
bazı remiz, sembol, işaret ve sırların izahla-
rının bulunmasıdır. Mevlâna’nın ünlü eseri 
Mesnevî-i Şerif ’in daha iyi anlaşılması için 
Makalât’ın iyice hazmedilmiş olması lâzımdır. 
Makalât’ı daha yakından değerlendirebilmek 
için de Mesnevî-i Şerif ’i iyi okumuş olmak 
gerekir. Mevlâna, Mesnevî’deki konuların 
çoğunu ve bunların tahlil ve takviye eden 
hikâyelerini Makalât’tan almıştır. Merhum 
Şefik Can, Makalât hakkında şöyle der: “Bu 
kitap bir ansiklopedi gibi her konuyu özlü 
olarak anlatmaktadır. Sohbet esnasında orta-
ya atılan mevzularla, Şems’e sorulan suallere 
verilen cevaplarla, Şems’in felsefeye, kelâm 
ilmine, tarihe, edebiyata, şiire, hadis ilmine, 
tefsire, her şeye vâkıf olduğu görülmektedir.”
Makalât’ın nüshalarının bulunduğu kü-
tüphaneler; Konya Mevlâna Müzesi İhtisan 
Kütüphanesi(No: 2/44, 2145), Prof.Dr.F.Nafiz 
Uzluk’un özel kitaplığı, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi(No:679 F.Y.), İstanbul Bayezid, 
Veliyyüddin Efendi kitaplığındadır.
Şems-i Tebrizî’ye İsnad Edilen Eserler; 
Şems-i Tebrizî’ye isnad edilen çeşitli eserler 
mevcuttur ve Şems’e ait olmadığı bilinmekte-
dir. Bunlardan birisi, Hindistan’da basılan ve 
içinde 150 beyit bulunan Gönüllerin Sevgili-
si (Merfubü’l-Kulûb) manzumesidir. Şems’e 
isnad edilen bu manzumenin bitirilme tarihi 
manzumenin sonunda yazılmış olan tarihe 
göre 757/1356’yı göstermektedir. Bu tarih 
ise Şems’in kaybolmasından 112 yıl sonra-
yı göstermektedir. Üstelik Şems’in Mesnevî 
tarzında yazı yazan bir zat olmadığı kaynak-
lardan anlaşılmaktadır. Şems-i Tebrizî’nin hiç 
şiiri olmadığı sanılmaktadır. Ancak kendisine 
isnad edilen şiirler de mevcuttur. 

VİZYON Dergisi’nin gelecek sayısın-
da, “Şems-i Tebrizî’nin Tarikat Silsile-
si” konusunda buluşmak niyâzıyla… 
Eyvallah Yâ! Hû!
Aşkınız Cemâl olsun
Gönlünüz o aşkla dolsun
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VİZYON KÖŞE

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
Varken kıymetini anlayamadıklarımızın yokluğunu kabullenememek, 
insana, zamanın neresinde olduğunu durup düşündürüyor. Orada 
bizi beklediğini bilip ziyaretini hep ertelediklerimizi, ziyaret etme 
günü geldiğinde, görecek bir yüz, öpecek bir el bulamadığımızda ge-
riye dönüp bir gün öncesine yetişebilmek için  ne yapsak boş…

GÜLSÜM  YARTAŞ

Çaresizliğimiz ihmal ettiklerimi-
zi yüzümüze vurduğunda, bizi 
unuttuğumuz duygularla kar-
şılaştırır. Hayatın aramızdan al-
dıklarına karşı zamanında göste-
remediğimiz ihtimam, keşkeler 
olarak kafamızda dolaşıp, bir fır-
sat daha olsaydı dedirtir durur.
Sevdiklerimiz ve yakınlarımız 
yanımızdayken hiç gitmeye-
ceklermiş, hep var olacaklar-
mış gibi gelir bize nasılsa gi-
derim, nasılsa görürüm diye 
düşünürüz. Hasta oldukların-
da iyileşememe, tekrar ayağa 
kalkamama gibi bir ihtimali 
aklımıza getirmeyiz bile. Belki 
de yakıştıramayız onlara yok 
oluşu. Bize göre yok oluşu…
Bir gün, bir haber gelir ve yok-
tur artık O. İnanamasan da, ka-
bul etmesen de yoktur, gitmiş-
tir. Bütün ihtimalleri geçirirsin 
kafandan, yanlış bir haberdir, 
olmaz dersin, daha çok erken 
diye düşünürsün, gidemez he-
men böyle aniden bırakıp gi-
demez dersin ama gitmiştir. 
Evet, sende öyle yaptın, dünya-
nın bütün telaşını bizlere bıra-
kıp,  aniden gittin. Duyunca he-
pimiz koştuk sana, her yerden 
koştuk. Aynı şehirden, farklı 
şehirlerden, farklı ülkelerden 
koştuk,  ama ne yakından, ne 
uzaktan koşmamız fark etme-

di, hiçbirimiz yetişemedik, se-
nin masum, içten, otoriter ama 
bir o kadar sıcak tebessümünü 
yüzünde bir kez daha görmeye 
yetişemedik. Yoktun gitmiştin 
sessizce, kimseyi üzmeden, yor-
madan, kimseyi kırmadan, bu 
dünyadaki üstüne düşen bütün 
görevlerini yerine getirip, hepi-
mizin içinde sana olan sevginin 
ateşini içimize bıraktığın acıyla 
tutuşturup gitmiştin. 
Şimdi seni son ziyaretimi düşü-
nüyorum. Evinin bahçesinden 
bizi uğurlarken seni ziyaretimiz-
den duyduğun memnuniyeti 
yüzünden okuyabiliyordum. 
Biz gözden kaybolana kadar 
arkamızdan uzun uzun baktın, 
aklımda son kalan bakışın zih-
nimden hiç silinmeyecek, göz-
lerinde ‘yine gelin, bekliyorum 
sizleri ve çok seviyorum’ diyen 
ışıltılı bakışların vardı. Seni hep 

o ışıltılı gözlerinle hatırlaya-
cağım. Belki de o yüzden seni 
sessiz uyurken görmeye cesaret 
edemedim. Belki de o ışıltılı 
gözlerin bir daha açılmamak 
üzere kapandığını görmek iste-
medim. Aklımda gülen gözle-
rinle kal istedim.
Aslında anlayamadığımız gitme 
vaktin gelmişti ve gittin. Orada-
ki ailenin sevdiklerinin yanına 
gittin. Seni son yolculuğuna 
uğurlarken, herkes aynı şeyleri 
düşünüyordu. Gerçekten iyi bir 
insan daha bu dünyadan ayrıldı. 
Giden herkes masal gibi bir var-
mış bir yokmuş. Şimdi kalanlar 
seni unutmayacak tabii ki ama 
unutmamamız gereken bir şey 
daha var; birbirimizin kıymetini 
masal olmadan anlayabilmek. 
Ve giderken bizlere bunu da ha-
tırlattın. Mekanın cennet olsun 
sevgili dayıcığım.
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TEKNOLOJİ

TEKNOVİZYON
BLACKBERRY BOLD 9980
Bold 9980, tasarım bakımından firmanın klasik çizgilerinden sıyrılmış durumda. Akıllı te-
lefonun alışılmışın dışında QWERTY klavyesi metalik bir görünüme sahip. Teknik özellik 
konusuna gelecek olursak Bold 9980 ile Bold 9900'ın benzer nitelikleri (BlackBerry 7.0 işle-
tim sistemi, NFC - Near Field Communications desteği, Wi-Fi, 5.0 megapiksel kamera vb) 
paylaştığı ve akıllı telefonun arka kısmında deri kaplamanın kullanıldığı dile getiriliyor.     

NOKIA LUMIA 800
Tüm bahislerini Windows Phone'a oyna-
yan Nokia, yeni amiral gemisi Lumia 800'ü 
tanıttı. Lumia 800, görünüş olarak N9'a 
oldukça benziyor ancak daha hızlı işlem-
ciye sahip. Başarılı sosyal ağ deneyimi ile 
Nokia Lumia 800, dikkat çekici tasarımı, 
canlı renkleri (mavi, pembe ve siyah), mü-
kemmel sosyal ağ ve web deneyimi, tek 
dokunuşla sosyal ağlara erişim imkanı, kişi-
leri kolay gruplama özelliği, konu başlığına 
göre mesajlaşma ve Internet Explorer 9 gibi 
özellikler sunuyor. Nokia Lumia 800’ün 
3,7 inç AMOLED ClearBlack ekranı küçük 
gövdesiyle kusursuz bir şekilde bütünle-
şiyor. Nokia Lumia 800 cep telefonunda 
hızlandırılmış donanımla birlikte 1.4 GHz 
işlemci ve bir grafik işlemci de bulunuyor. 
Nokia Lumia 800, Carl Zeiss marka objekti-
fi, HD video oynatma özelliği, 16 GB dahili 
kullanıcı belleği ve fotoğraflar ile müzikler 
için 25GB ücretsiz SkyDrive depo alanıyla 
anında paylaşıma olanak tanıyan kamera 
deneyimi sağlıyor.

CANON POWERSHOT S95
Gerçek bir kompakt gibi küçük ve hafif. Büyük algılayıcıya sahip. 
1/1.7″ boyutundaki algılayıcı sayesinde hem görüntü kalitesi iyi, 
hem de sığ alan derinliği elde etmek daha kolay. 10MP ile A3 
boyutunda baskılar bile alabilirsiniz. Düşük ISO değerlerinde 
görüntü kalitesi oldukça iyi. Yüksek ISO değerlerinde ise G12 
ile birlikte en başarılı Canon kompakt fotoğraf makinesi olarak ra-
kiplerine de gözdağı veriyor. ISO 400′den sonra gürültü miktarının 
artarak detayları azalttığı gerçek ama ben ISO 1600′i bile gayet kul-
lanılır buldum. Gece arkadaşlarınızla eğlendiğiniz loş ortamlarda  
f/2 ile ISO 1600 kullanarak bile anca 1/13 enstantane değerleri 
elde edebildiğimizi düşünürsek, daha doğal fotoğraflar elde ede-
bilmek için flaş patlatmak yerine ISO değerini arttırabilmek çok 
önemli. JPEG dosyaların 2MB yer kaplarken CR2 uzantılı ham 
dosyaların 13MB yer kaplaması ham dosyanın neden önemli ol-
duğunu göstermeye yetiyor. RAW+JPEG çekim yapabiliyoruz. 28-
105mm sağlayan aralık genel çekim için gayet yeterli.
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LG 42LK450 LCD TV
Standart görüntüden 5 kat, yüksek çözünürlükten 2 kat daha iyi gö-
rüntü kalitesine sahip Full HD yani 1080p çözünürlükte görüntü 
alabileceğiniz 42LK450 modelinde ilk göze çarpan farklılık Kontrast 
oranının 2010 serilerine oranla oldukça artmış olması. 100000:1 
dinamik Kontrast oranına sahip üründe siyah tonlardaki başarı ol-
dukça artmış. Daha önceki serilerde olduğu gibi LG doğal renklerini 
42LK450 modelinde de yakalamış. LG daha önceki yıllarda bu seg-
mentteki ürünlerinde USB girişi koymasına karışın sadece jpeg ve 
mp3 uzantılarının desteklenmesini sağlamıştı. 2011 serisi bu ürün-
lerde artık USB üzerinden fotoğraf ve mp3 desteğinin yanında video 
izlemenizde mümkün kılınmış. Özellikle film izlemeyi seven ve iyi 
bir film arşivine sahip kullanıcılar için iyi bir seçenek olmuş. 

SAMSUNG SERIES 7 ALL-IN-ONE
Uzun süredir kendisinden geliştirdiği tablet bilgisayarları, televizyonlar ve 
akıllı cep telefonlarıyla birlikte söz ettiren Güney Kore kökenli Samsung 
firması, yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli Series 7 ile birlikte 
karşımıza çıktı. Series 7'de 23 inç 250 nit parlaklığında 1920 x 
1080 çözünürlüğünde 2 noktadan çoklu dokunmatik led ek-
ran, Intel hd grafik birimi, usb 2.0, Bluetooth 3.0, 4 wattlık 
iki hoparlör, 1.3MP webcam ve 1TB 7200rpm HDD standart 
geliyor. Ekranın inceliği arkaya yatırıldığında büyük bir tablet PC gibi 
kullanmaya da imkan veriyor. Bilgisayarın kalbini 2.7 GHz frekans hızında ça-
lışan Intel Core i5-23900T işlemcisi oluşturuyor.

SAMSUNG SERIES 9 900X1B
1.06kglik ince kasa metalik olmasıyla değerli bir eşya (parlatıl-
mış aluminyum yüzey ile) görünümüne sahip. Temel ünite çok 
az bükülebilmekte, ama 16.5mm kalınlığındaki bir ünitenin bu 
kadar sağlam olmasına da dikkat çekmek gerekir. Çok ince olan 
ekran kapağı da gayet sağlam tasarlanmış. Ekran yüzeyi sadece 
bazı noktalarda bastırılabilmekte. Avuç içi bölgelerinde ise bas-
kıyla biraz bükülme oluşmakta. Bunun üretim öncesi model 
olduğu düşünüldüğünde bu sorunun kolayca giderilebileceği-
ni düşünüyoruz. Synaptics ClickPad V8.0 13.3 inç 900X3A da 
kullanılanın aynısı. Bu klavye için de geçerli. Samsung aynı data 
giriş ünitelerini kullanımş olsa da, sağ ve sol kısımdaki boşluk-
lardan biraz yoksun bırakmış denebilir.



KONYAVİZYON ◆ KASIM 2011114

İNŞAAT DEKORASYON



115

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ KASIM 2011116

İNŞAAT DEKORASYON

POD.UZM.ECZ. REYYAN  ŞALVARCI

Eğer kadınsanız, kilonuz 
normalin üzerindeyse veya 
oldukça fazla yürümenizi 
veya ayakta sert zeminde 
kalmanızı gerektiren bir işi-
niz varsa, bu duruma gelme-
niz daha fazla muhtemeldir. 
Egzersiz için koştuğunuzda 
ve yürüdüğünüzde de özel-
likle ayak bileğinizi bükme-
nizi oldukça kısıtlayan, sert 
baldır kaslarınız varsa risk 
altındasınızdır. Düz ve yay-
van ayakları olan veya çok 
yüksek ayak kavsi olan in-
sanlar, daha da fazla plantar 
fassitise eğilimlidirler.
Bu durum, kademe kade-
me, topuk kemiğinde orta 
derecede bir ağrıyla başlar 
ve sıklıkla, ve ayağın bir 
taşla berelenmesiyle ilgi-
lendirilir. Bu ağrıyı egzersiz 
sırasında değil de, daha çok 
egzersizden sonra daha faz-
la hissetmeniz olasıdır. Ağrı 
klasik olarak, tekrar öğle 
vakti yemek molası sırasın-
da artarak ortaya çıkar. 

Eğer plantar fassitinizi teda-
vi ettirmezseniz, kronik bir 
duruma dönüşebilir , aktivi-
telerinizi aynı seviyede tuta-
mayabilirsiniz ve plantar fas-
sitis sizin yürüyüş şeklinizi 
değiştireceği için; ayak, diz, 
kalça ve sırt problemleriniz-
den ötürü semptomlarınızı 
geliştirebilirsiniz.

Topuk Dikenine 
tedavi 
Birçok hastayı canından bez-
dirir hale getirmiş bir hasta-
lık olan topuk dikeni hasta-
lığının tedavisi doktorları 
da gerçekten zorlamaktadır. 
Hastalar tedavi için genel-
likle birçok doktor, birçok 
tedavi yöntemi denemekte-
dirler. Kimilerine topuktan 
iğne yapılmakta ancak çok 
az hasta tam tedavi olabil-
mektedir. Çoğu hasta tam 
olarak iyileşmemekte, hatta 
hiç iyileşmemektedir. 
Topuk dikeni hastalığı, 
ayak taban kaslarının topuk 

kemiğine yapışma yerinde 
aşırı zorlanma nedeniyle 
oluşan yara ve bu yaranın 
sürekli bir hal almasıdır. 
Çekilen röntgen filminde, 
yara üzerine biriken kireç 
nedeniyle topukta dikenim-
si bir görüntü oluşur. Bu 
görüntüden dolayı hastalık 
“topuk dikeni” olarak anıl-
maktadır. Hastalar özellik-
le sabahları yere basarken 
ciddi topuk ağrısı yaşarlar. 
Biraz yürüdükten sonra 
ağrı azalır. Ancak uzun süre 
ayakta kalınca ya da yürü-
yünce ağrı tekrar artar. Bazı 
hastalar ağrı nedeniyle par-
mak ucunda yürümek zo-
runda kalırlar.
Hastanın ayak taban prob-
lemi mutlaka ortaya konul-
malıdır.Dengeli basmayı 
sağlayacak uygun tabanlık 
verilmelidir.Bunun için de 
hastanın öncelikle ayak pe-
dografı doğru bir şekilde 
çekilmeli ve bu pedografta 
çıkan ayak basış pozisyonu-
na göre uygun tabanlık yani 
kişiye özel tabanlık yapılma-
sı gerekmektedir.

Sabahleyin yataktan kalk-
tığınızda, ilk birkaç adımı-
nız, ayak topuğunuz için-
de, şiddetli ağrıya neden 
oluyorsa, sizde plantar 
fassitis mevcut olabilir. Bu 
durum tabanınızın veya 
ayağınızın fleksör yüzünün 
(plantar) fazla kullanılma-
sından kaynaklanan bir in-
cinmedir. Bir plantar fas-
sitisin teşhisi, sizin topuk 
kemiğinizi ayak parmakla-
rınızın taban kısmına (alt 
kısmına) bağlayan doku-
nun (fasya) fibröz bant-
larının çok kötü bir infla-
masyonu anlamına gelir. 

TOPUK DİKENİ
Plantar Fasitis
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SAĞLIK

Elektrikli diş fırçaları (Döner Başlıklı):
Günümüzde üretilen elektrikli diş fırçaları ileri 
geri hareket etmeleri ve dairesel hareketleri ne-
deniyle diş yüzeyinde maksimum bölgeye ulaş-
ma imkânı sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar ara 
yüz bölgelerindeki temizlik oranının normal 
fırçaya göre daha fazla olduğunu ortaya koy-
muştur. Elektrikli diş fırçalarının etkin ve doğ-
ru kullanımı diş plağı oluşumunu engellemekte 
başarılı sonuçlar vermektedir. Özellikle orto-
dontik tedavi gören kişilerde plak temizleme 
etkinliği açısından daha etkili olduğu görülmüş-
tür. Elektrikli diş fırçasının kullanımı normal diş 
fırçası kullanımından farklıdır. Elektrikli fırça 
sadece diş ve diş eti dokularına 45 derecelik açı 
ile temas ettirilmeli fazla basınç uygulanmama-
lıdır. Elektrikli diş fırçası ile fırçalama süresi tüm 
ağız için yaklaşık olarak 4 dakikadır. Elektrikli 

diş fırçalarının fırça kısmı değiştirilebileceği 
için birden fazla kişi tarafından kullanılabilir.

Çocuklarda diş fırçalama ne zaman 
başlamalıdır:
Bebek 6-8 aylıkken( yani ilk dişler ağızda görül-
düğünde ) temizleme işlemi başlamalıdır. Sabah 
kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan önce dişleri 
temiz bir tülbent ya da gazlı bezi ıslatarak sil-
mek, bebekler için üretilmiş yumuşak diş fırça-
ları ya da parmağa geçirilerek uygulanan fırçalar 
yardımıyla temizlemek yerinde olacaktır. Okul 
öncesi çocuklarda diş fırçalama için bir teknik 
uygulatmak çok zordur. Bu yaşlarda önemli 
olan, çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandır-
maktır. Çocuklar diş fırçalarken çoğu zaman 
dişlerin görünen ya da kolay ulaşılan yüzlerini 
fırçalar. Oysa çürüklerin önlenmesi için dişlerin 
ara yüzleri ve çiğneyici yüzlerini çok daha iyi 
temizlemek gerekir. Bu nedenle fırçalama esna-
sında anne babanın kontrolü gerekmektedir. 

CEM DEMİR/Diş Hekimi

DİŞ FIRÇALARI
Diş fırçalarının diş plağını uzaklaştırma etkileri devamlı olarak 
araştırılmakta ve bu çalışmaların doğrultusunda diş fırçaların-
da çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. Hastanın ağız yapısı, dişeti 
sağlığı ve el becerisi önerilecek diş fırçasının tipini belirlemek açı-
sından önemlidir. Fırça ve fırça ucunun büyüklüğü kişiye ve yaşa 
göre belirlenmelidir. Diş fırçası kıl demetlerinin sertliğine göre yu-
muşak, orta ve sert olmak üzere üç çeşittir.

Genel olarak el becerisi nor-
mal olan kişilere normal fır-
çalar, el becerisi zayıf olan 
bireyler, çocuk hastalar, zihin-
sel ve bedensel engelli birey-
lere döner başlıklı(elektrikli) 
fırçalar önerilmektedir. Diş-
lerinde aşınma olan bireyler 
döner başlıklı fırçalardan ka-
çınmalıdır. Aşınmış dişlerde 
yumuşak fırçalar, çürük riski 
yüksek olan hastalara orta 
sertlikte ve döner başlıklı 
fırçalar, diş eti hastalıkları 
olan hastalara yumuşak ya 
da orta sertlikte fırçalar, or-
todontik (çapraşıklık) tedavi 
gören hastalara braketleri(tel 
tutucular) kavrayan oluklu 
fırçalar ve döner başlıklı fır-
çalar, hareketli protez kulla-
nan hastalara protez fırça-
ları önerilir. İnsanların aynı 
fırçayı uzun süre kullanımını 
engellemek için kullanıldıkça 
renk değiştiren fırça kılları 
da tercih konusudur.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet ARAZİ

Prof.Dr.Mehmet Arazi hocamız ile pelvis kemiği kırık-
ları ve bununla ilgili olabilecek ciddi sağlık problemle-
ri hakkında bir görüşme yaptık. 

Sayın hocam pelvis bölgesi vücumuzun neresidir 
ve kırıkları ne gibi sorunlara yol açıyor?
Pelvis dediğimiz bölge, bacaklarımızı gövdeye ve omur-
gaya bağlantısını yapan, leğen kemiği de dediğimiz halka 
şeklinde bir yapıya sahip bir bölgedir. Oldukça sağlamdır, 
kolay kolay kırılmaz. Bu nedenle daha çok yüksek enerjili 
yaralanmalar dediğimiz, yüksekten düşme, trafik kazası, 
deprem sonrası görülen ezilme tipi yaralanmalarda gö-
rülmektedir. Aynı zamanda önemli iç organlarımıza kom-
şuluk yapıyor. Bu yerleşim özellikleri nedeniyle hem ka-
zalardan sonra erken dönemde kanama nedeniyle hayati 
tehlikeye yol açabiliyor, hem de geç dönemde kalıcı cid-
di sakatlıklara neden olabiliyor.Tıp alanında ve özellikle 
Ortopedi ve Travmatoloji alanında görülen gelişmelere 
rağmen, pelvis kırıkları maalesef hala ölümcül yaralan-
malar olmaya devam ediyor. 

Uluslararası katılımlı 8. Ulusal Travma ve Acil Cer-
rahi Kongresi 14-18 Eylül 2011 tarihleri arasında 
Antalya’da yapıldı. Toplantıya acil yaralanmalı hasta-
lara acil müdahalede bulunan acil tıp hekimleri, genel 
cerrahlar, ortopedi ve travmatoloji uzmanları yanında 
değişik branştaki hekimler katıldı. Toplantıda pelvis 
kırıklarının acil tedavisi hakkında bir konuşma yapan 
Prof. Dr.Mehmet Arazi, tıp alanındaki ve teknolojideki 
tüm gelişmelere rağmen, pelvis kemiklerinin (leğen 
kemiği, bir bütün olarak) kırıklarının günümüzde hala 
ölümcül yaralanmalar olmaya devam ettiğini belirt-
ti. Dr.Arazi, yapılan yeni çalışmalarda ölüm oranları-
nın bundan 20 yıl önceki değerlerle benzer olduğunu 
söyledi. Böylesine ciddi yaralanmalı hastaların ekip 
çalışması ile yaşama döndürülme oranlarının iyileşti-
ğini belirtti. Bu tip kırıkların geç dönemde de ciddi so-
runlara yol açabildiğini belirten Dr.Arazi, özellikle ilk 
tedavinin etkisinin çok önemli olduğunu vurguladı.

PELVİS KIRIKLARI 
ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR
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Hocam bu yaralanma-
ların ülkemiz açısından 
önemi nedir?
Şimdi doğal olarak ölümcül 
yaralanma ifadesi bile bizi 
ürkütmektedir. Yani aslın-
da magazin dergileri böyle 
söyleşileri belki de sevmez-
ler. Ancak bu acı da olsa bir 
gerçektir ve çoğunlukla genç 
insanlarımızı etkilemektedir. 
Genellikle ölümler kazadan 
hemen sonra ilk saatler için-
de olduğundan, ilk ve acil te-
davi, etkili ve hayat kurtarıcı 
rol oynamaktadır. Kazadan 
sonraki erken döneme biz 
altın peryod diyoruz ki bu 
dönemdeki ölüm nedenle-
ri erken teşhis ve tedavi ile 
tedavi edilebilir özelliktedir. 
Ülkemizde de son yıllarda 
112 dediğimiz acil yardım 
hizmetlerinde bazı gözle gö-
rülen iyileşmeler olmuştur. 
Ancak travma organizasyonu 
ayrı bir şeydir ve çok geniş 
bir ekip çalışmasını gerek-
tirir. Acil yardım ve tedavi 
alanındaki tüm gelişmele-
re rağmen pelvis kırıklarına 
bağlı ölüm oranları ciddi bir 
düşüş göstermemiş bundan 
20-30 yıl önce verilen oran-
larla benzer seyretmektedir. 
Bu durum sadece bizde böyle 
değil tüm dünyada, gelişmiş 
ülkelerde de aynıdır. Yine 
de ulusal organizasyon çok 
önemlidir, bu konuda ABD ve 
Almanya gibi ülkelerin mü-
kemmel ve parmak ısırtan 
travma organizasyonları var-
dır. Böyle hastaların bazen 
kaybedecek dakikaları değil 
bazen saniyeleri bile yoktur!

Hocam bu konuda örnek 
verebileceğiniz bir ülke 
var mı?
Almanya, dünyada travma ve 
kazalarda ilk yardım organi-
zasyonu konusunda en önde 
olan ülkelerden birisidir. Ör-
nek verecek olursak hatır-
larsınız 1998’de Almanya’nın 
Celle kenti yakınlarında bir 
hızlı tren kazası olmuştu. 
Toplam 287 yolcusu olan 
trende, bu elim kazada 101 

yolcu hayatını kaybetmişti. 
Kaza raporlarını incelediği-
mizde, kaza saat 11.02’de ol-
muş, yerel yönetim olağanüs-
tü acil alarmı saat 12.30’da 
vermiştir. Saat 13.45’e kadar, 
yani çok kısa bir süre içinde 
yaklaşık 1000 kişilik organize 
kurtarma ekibi, tüm yaralıla-
rı (88 kişi) çıkartmış acil te-
davilerini yapmıştır. Bu süre 
zarfında 27 ağır yaralı hasta 
da tedavi görmek üzere heli-
kopterlerle hastanelere ulaş-
tırılmıştı. Bu muhteşem bir 
kurtarma organizasyonudur. 
Olay yerini düşünebiliyor mu-
sunuz? Tren vagonları, yırtı-
lan raylar, kazazedeler, toz, 
duman, gerçekten imrenilesi 
bir organizasyon.

Hocam pelvis yaralan-
malarında geç dönemde 
hastalarımızı ne gibi sı-
kıntılar bekliyor?
İlk tedavisi yapılan, hayati 
tehlikesi geçmiş hastalarda 
kalıcı tedavi dediğimiz kırı-
ğın etkin bir şekilde tespi-
ti gerekir. Bununla birlikte 
genellikle cerrahi tedaviden 
ve cerrahi tedavinin getire-
bileceği komplikasyonlardan 
(riskler, istenmeyen durum-
lar) sakınılıp, zaman zaman 
ameliyatsız tedavi yöntem-
leri tercih edilebiliyor.Yani 
kırıklar kendi haline bırakı-
lıyor. Bu da ilerleyen süreç-
te hastaların çeşitli kalıcı 
sakatlıklarına neden oluyor.
Kalıcı bel ağrıları, oturma 
ve yatma güçlükleri, aksama 
gibi uzun dönem sıkıntıları ya 

da idrar yolları ve cinsellikle 
ilgili fonksiyon bozuklukları 
da görülebiliyor.

Böylesine önemli sorun-
larla karşılaşmamak için 
sanırım iyi bir tedavi pla-
nı yapılması gerekiyor?
Kesinlikle doğru, bu tip yara-
lanmalarda etkin ve yerinde 
cerrahi tedavi yöntemleri ile 
erken ve geç dönemde gö-
rülebilen olumsuz etkiler en 
aza indirilebiliyor. Özel Kon-
ya Farabi Hastanesi’ndeki 
kliniğimiz referans bir mer-
kez haline gelmiştir, ülkemi-
zin farklı yörelerinden böyle 
sorunlu hastaları kabul edi-
yoruz. Bu ameliyatlarda kul-
landığımız yöntemler, dün-
yanın gelişmiş ülkelerinde 

kullanılan modern cerrahi 
tekniklerdir. Bu konuda der-
nek olarak Antalya’da her yıl 
kurs düzenliyoruz ve mes-
lektaşlarımıza yurt dışında-
ki kurslarla başa baş hatta 
daha kaliteli diyebileceğimiz 
ciddiyette eğitim imkanı sağ-
lıyoruz. Deneyimimizin art-
ması ve bilgi becerilerimizi 
diğer meslektaşlarımız ile 
paylaşmamız sayesinde ül-
kemizde bu işi başarıyla ve 
tekniğine tam uygun olarak 
yapan cerrahlarımızın sayı-
sının her geçen gün arttığını 
bizzat bu meslektaşlarımdan 
öğreniyorum. Mesleğimin 
belki de en mutlu yanı bu, 
bilginizi deneyiminizi mes-
lektaşlarınızla paylaşmak, 
çok keyifli gerçekten!
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Özel Konya Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet BARDAKÇI

Düşük, gebeliğin ilk 20 haftasında aşırı vajinal 
kanamayla ortaya çıkar. 20 haftadan sonraki 
kanamalar erken doğumun işaretçisidir. Düşük 
tehlikesi olan hastamıza yatak istirahatı, fizik-
sel aktivite kısıtlaması, bol sıvı ve cinsel perhiz 
öneririz. Hasta belirli süreçlerde hekim kontrol-
lerine devam eder ve oluşabilecek risklerin ön-
lemi alınır. Çeşitli nedenlerden dolayı anne adayı 
tekrar düşük tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. 
Düşük genelde 14-18 ve 35 üstündeki bayanlar-
da görülme olasılığı daha yüksek. 

Yıllarca hayali kurulan “bebeğim olacak” cümlesi, gebelik testinin pozitif so-
nuçlanmasıyla tarifsiz bir anlam kazanıyor. Ancak günün birinde yaşanılan bir 
olayda düşük tehlikesinin ortaya çıkması, ailelerde büyük bir ruhsal yıkım oluş-
turuyor.  Oysaki düşük oluşmasının en büyük nedeni embriyodaki kromozom 
bozukluklarıdır. Bu da şu anlama geliyor: Eğer gebelik düşükle sonlanmasay-
dı, beklediğiniz bebeğin engelli doğması çok yüksek ihtimaldi.

DÜŞÜK TEHLİKESİNE 
BİR DE BU YÖNDEN BAKIN
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Düşüğün Oluşma Sebebi
Bebek bekleyen ailelerin gebelik 
testinin pozitif sonucuyla oluşan 
mutluluğunu nasıl anlayabiliyor-
sak, gebelik sürecinde yaşanılan 
düşük olayının verdiği hüznü de 
içimizde yaşabiliyoruz. Ailelerimiz 
de bu olay büyük bir ruhsal yıkıma 
neden olabiliyor. Sık gördüğümüz 
bu sağlık problemi, kullanılan ilaç, 
radyasyon etkisi, anne-babaya ait 
genetik bozukluklar, üreme siste-
mindeki yapısal bozukluklar, yük-
sek ateş, enfeksiyon, kronik has-
talıklar, sigara, alkol, uyuşturucu 
ve aşırı stres olarak nedenleri sı-
ralasak da en büyük sebep embri-
yodaki kromozom bozukluklarıdır.

Erkeklere Büyük Görev 
Düşüyor
Embriyodaki kromozom bozuk-
lukları sonucu dünyaya gelen be-
beklerin ise zihinsel veya beden-
sel engelli doğması kaçınılmaz 
bir son oluyor. Bu yüzden aileler, 
düşük problemi ile karşılaşması 
durumunda olaya olumlu tarafın-
dan bakması gerekiyor. Sağlıksız 
bir gebeliğin düşükle sonlanması, 
devam etmesinden çok daha iyi 
olduğu bilinmelidir. Özellikle er-
kekler, düşük yapan eşlerini telkin 
etmeli ve dünyanın sonu olmadı-
ğını eşlerine anlatmalıdır.  
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Günlük Cilt Bakımında; 
1) Cilt tipine uygun ürünleri 
seçmek önemlidir. 
2) Çevreden biriken kirlerin, 
ter yağ gibi kişisel salgılarımı-
zın, ve dökülmekte olan ölü 
cilt hücrelerimizin temizlen-
mesi ikinci adımdır. 
3) En hafif temizlemeyle bile 
bozulabilen cildin üst tabaka-
sındaki doğal nemlendirme 
sistemlerinin nemlendiriciler-
le takviye edilmesi. Genel ku-
ral olarak da nemlendiricilerin 
yüz ve vücut halen nemliyken 
kullanılması vücuttaki nemi 
hapsetmektedir.
4) UV ışınlarının verdiği ha-
sarı önlemek için güneşten 
koruyucu kullanmak 
5) Normal cildin bilhassa foto 
yaşlanma ve hasarı için tedavi 
edici ürünlerin kullanılması 
uygundur.

Kuru Ciltlerde;
Kuru ciltlerde kurutucu ve 
alkol içeren ürünler ciltten 
nemi söküp atacağı için tercih 
edilmemelidir.
Hassas yumuşak sabun içer-
meyen likit bir temizleyici 
sonrası gliserin, hiyalironik 
asit gibi ürünlerle formüle 
edilmiş nem kaybını azaltan 

nemlendiriciler kullanılma-
lıdır. UVA ve UVB ışınları-
na karşı koruyucu SPF15 ve 
üstü bir ürün yıl boyunca 
dışarıya çıkmadan yarım saat 
önce açıkta kalan alanlara uy-
gulanmalıdır. 

Yağlı Cilt;
Yağlı ciltlerde aşırı yağlı ürün-
ler, hassas ciltlerde ise uygun 
daha az hasar verecek narin 
ürünler tercih edilebilir.
Yağlı ciltlere özgün yağ bağ-
layıcı likit veya jel şeklinde 
temizleyicileri tercih edin. 
Krem bazlı, kakao yağı, lano-
lin içeren sabunlardan uzak 
durun. Losyon şeklinde suyu 
çekip tutan (humectane) 
maddeler içeren nemlendi-
ricileri tercih edin. Ergenlik 
çağındaki gençlerde görülen 
hormon değişiklikleri nede-
niyle yağlı ve akneye yatkın 
cildin temizliği ve doktor tara-
fından önerilen ürünlerin dü-
zenli kullanılması önemlidir. 
Yağ içermeyen (oil-free) gü-
neşten koruyucuları kullanın. 
Cildinize fazla parlak diyerek, 
yağı kurutmak için sert sabun, 
alkol, fırça, kese kullanmayın. 
Cilt temizliğini günde 2-3 
kezden fazla yapmayın.

Özden GÖNÜLLÜ - Uzman EstetisyenCİLT 
BAKIMI

Karma Cilt;
Kozmetik olarak T bölgesi ; yüzün 
yağlı alanları olan yanaklar, alın 
burun ve çene daha fazla yağlıy-
ken diğer alanlarda kuruluk gözle-
nir. Normal karma ciltler için olan 
temizleme ürünleri yanaklar için 
nazik diğer bölgelerde daha sert et-
kililerdir. Yalnızca ihtiyaç duyulan 
bölgelere uygulayacağınız nem-
lendirici T bölgesinde sivilceye yol 
açabilir. Yağ içermeyen güneşten 
koruyucular kullanabilirsiniz.

Cilt Bakım Ürünlerinin İçerik-
lerinden Bazıları ve Güneşten 
Koruyucular:
Kırışıklık ve güneş hasarını ön-
leyen en etkili ürün güneşten 
koruyuculardır. UVB ve UVA ışın-
larına karşı koruyucu özelliği olan , 
güneşten koruyucu faktörü (SPF) 
15 ve üzeri olan ürünler cildin yaşlı 

görünmesini önlemektedir. Düzen-
li olarak güneşten koruyucu kullan-
mak derin kırışıklıklar ve koyu leke-
lerin oluşmasını engellemektedir. 

Tretinoin ve Türevleri
Güneşin zararlı etkilerinden olan 
yüzdeki ince kırışıklıklar, koyu le-
keler veya kabalaşmaya karşı etki-
lidir. Cilt renginin açılmasına , ye-
nilenmesine yardımcı olmaktadır.

AHA (Alfa Hidroksi Asitler)
Şeker kamışı, elma, üzüm ve limon 
gibi bitki ve meyvelerde doğal olarak 
bulunan asitlerdir. Cilt üzerindeki 
ölü hücrelerin dökülmesi ve bu saye-
de daha düzgün, yumuşak, renk dü-
zensizliği olmayan yeni bir cilde ka-
vuşulması sağlanmaktadır.AHA aynı 
zamanda cildin üst tabakası altındaki 
bağ dokusunun daha iyi üretimini, su 
kaybının ve ince kırışıklıkların azal-
masını sağlamaktadır. 
Kaçınılması gereken içerikler
Propilen glikol veya sorbital bilhas-
sa hassas ciltlerde tercih edilmez. 
SLS (sodyum lauryl sülfat) ve 
SLES(sodyum lauret sülfat) gibi 
sürfaktanlar şampuan, dişmacunu, 
traş kremi, kurutemizleme deter-
janları bulaşık sabununda ve birçok 
endüstriyel temizlik maddesinde 
bulunur. Etki mekanizması nede-
niyle duruladığınızı zannetseniz 
bile uzun süre saç ve derinizde ka-
lıp yağ, nem ve amino asitleri söker 
atar. Ciltte kuruluk, kabalaşma ve 
yeni kıl ve deri oluşumunu bozar.
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” Hiçbir Şey Çocuğun 
Hayal Dünyasına 
Benzemez. Hep Çocuk 
Kalmak İstedim... 
Kaldım Da.”
Bu yazıyı yazmak için bilgisayar başına oturduğumda niye-
tim Onur Ünlü’nün son filmi “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı 
Hikâyesi” hakkında bir şeyler yazmaktı.

CENK TAŞBAŞLI

Önceki filmlerine göre (Polis 
ve Güneşin Çocukları) daha 
sağlam bir kurguya sahip, daha 
iyi işlenmiş bir senaryosu olan 
ve daha da önemlisi, uçuk ka-
çık filmler çekmek için kafada 
amaçsızca dolaşan imgelere, 
birtakım başka filmlerden dev-
şirilmiş görüntülere ya da pat-
layıcı sahnelere değil, temelde 
çok sağlam bir felsefeye duru, 
berrak,net bir düşünceye,  kı-
sacası bir bakış açısına sahip 
olmanın gerekliliğine,  neyi 
anlatmak istediğinin, derdinin 
ne olduğunun bilincinde bir 
kafanın varlığına ihtiyaç duyul-
duğunun farkına varmaya baş-
lamış bir yönetmenin elinden 
çıkmış bir filmi izlediğimi ya-
zacaktım. Başından sonuna bir 
“senaryo zorlanması”, ”hikâye 
sündürmesi” olan Polis ve Gü-
neşin Çocukları göz önüne 
alındığında bu filmde birkaç 
yerde hatalara rastlandığından 
söz edecektim. Hatta belki 
de bu filmi “Vavien”, “Bir Za-
manlar Anadolu’da“ ile birlikte 
düşünüp, yıllar önce 70’lerde 
Fransa’da Bertrand Blier’in,  gü-
nümüz de Amerika’da Wes An-
derson, Coen Kardeşler ‘in yap-
tığı filmlere benzeyen filmlerin 
yapılmaya başlandığının, bir 
tür “kara mizah”ın Türkiye’de 
de hakkıyla yapılmaya başlan-
dığını iddia  edecektim. 

Sonra “haber” geldi.
Ö.Lütfi Akad ölmüştü.  Tele-
vizyondan duyulan klişe ifade-
lere göre bu bir “kayıp”tı. İnsan-
lar bu ifadenin içini istedikleri 
gibi doldurabilirlerdi. ”KAYIP” 
onlara ne çağrıştırıyorsa onu 
düşünmekte özgürdüler.
Pekiyi, aslında neyi kaybet-
miştik biz?
Biz “derinliği” kaybetmiştik.  
1950’lerde, Tiyatrocular Dö-
nemi sonrası, bu dönemin 
sona erişiyle dışarıya,  şehrin 
içine inen kameranın bize sun-
duğu perspektifi ,”gerçeği” çok 
daha yalın bir üslupla ifade 
edişini, ”Kanun Namına” da 
Ayhan Işık’ın kıstırılmışlığını, 
yüzündeki korkuyu , “Yalnızlar 
Rıhtımı”nda küçük burjuvala-
rın hayatını belirleyen ilişkileri 
neredeyse söze ihtiyaç duyma-
dan kamera açısının yarattığı 
derinlikli geometriyle hissedi-
şimizi kaybetmiştik.
Biz “sessizliği” kaybetmiş-
tik. “Vesikalı Yârim”de İzzet 
Günay’ın Türkan Şoray’ı ilk 
gördüğü andaki mucizeyi, o 
her şeyin, bütün seslerin ve 
belki de görüntülerin silinip 
dünyada, biz, Günay ve Şoray 
dışında kimsenin kalmadığı 
o mucizevî anı kaybetmiştik.  
Aşklarının çıkmaza girdiğini 
hisseden Şoray’ın, Günay’a 
neden ayrılmalarının gerek-

tiğini anlattığı o çıkmaz so-
kaktaki duvarın birkaç saniye 
göründüğü anı ve o anda, o 
duvar sayesinde, o duvardan 
üzerimize akan sessizlik saye-
sinde hissettiğimiz çıkışsızlığı 
kaybetmiştik.
Biz ”bakışı” kaybetmiştik.  
Yine aynı filmin sonunda Gü-
nay, Şoray’dan ayrılıp ailesi-
nin sıcaklığına geri dönünce, 
onu son kez görmek isteyen 
Şoray’ın uzaktan sevgilisinin 
manav dükkanına bakışını, 
sonra gözlerinde acı, sonra 
gözlerinde öfke ve sonra göz-
lerinde kederle geri dönüp yü-
rüyüp gidişini (kuşkusuz şehre, 
insanların arasına)  ve görün-
tünün o anda, Şoray kamera-
ya yani bize bakarken donup, 
filmin bitişini, sorularla baş 
başa kalışımızı kaybetmiştik. 
“Gelin”, ”Düğün”, ”Diyet” üç-
lemesinde Hülya Koçyiğit’in 
köyden şehre göçmüş bir ai-
lenin gelini olarak duygularını 
ancak bakışlarıyla ifade edişini 
kaybetmiştik.
Bir de şu sözleri söyleyen biri-
ni kaybettik: ”Hiçbir şey çocu-
ğun hayal dünyasına benzemez. 
Hep çocuk kalmak istedim... 
Kaldım da.”

O,kaybetmekten en çok kork-
tuğumuz şeyi kaybettik:
Çocuğu.
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DEDEMİN İNSANLARI
DEDEMİN İNSANLARI

Tür: Dram, Aile
Yönetmen: Çağan Irmak 
Senaryo: Çağan Irmak
Yapım: 2011, TÜRKİYE
Oyuncular: Çetin Tekindor, Hümeyra Akbay, 
Mert Fırat, Ezgi Mola, Yiğit Özşener, Gökçe 
Bahadır, Zafer Algöz, Yiğit Arı, Ünal Silver, 
Ushan Çakır, Serkan Genç, Sacide Taşaner

"Dedemin İnsanları", küçük bir kasabada ya-
şayan on yaşında bir çocuk ve dedesi aracılı-
ğıyla, bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük 
değişimi anlatıyor. Kalabalık ve sıcak Ege in-

sanlarının hikâyesini izlerken, mübadeleye, öteki olmaya, nereye gidersen git bir 
yere ait olamamaya, iki yakaya, çok sayıdaki azınlığa, ihtilallere bir defa daha, ama 
bu kez farklı bir yerden bakmayı ve düşünmeyi sağlıyor.   Film çekimlerine 2011 
Mayıs sonunda Girit’te başlanmıştır. Gökçeada, Milas, Bodrum ve Söke’de devam 
eden çekimler, Temmuz sonunda tamamlanmıştır.

TEHLİKELİ İLİŞKİ
A DANGEROUS METHOD

Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: David Cronenberg
Senaryo: Christopher Hampton
Yapım: 2011, ALMANYA
Oyuncular: Keira Knightley, Viggo Mortensen,  
Vincent Cassel, Michael Fassbender, Sarah 
Gadon, Sarah Marecek, Clemens Giebel, Bjorn 
Geske, Wladimir Matuchin, Julia Mack, Dirk 
S. Greis, Severin Von Hoensbroech, Jost Grix, 
Andrea Magro, Aaron Keller

1904 yılında geçen hikaye, psikanalist Carl Jung 
ile hastası Sabina Spielrein arasında doktor-hasta 

ilişkisiyle başlayan ve daha sonrasında ise Freud'un da dahil olacağı çalkantılı bir ilişkiye 
dönüşen bir aşk üçgenini anlatıyor. Evli ve eşi bebek bekleyen Carl Jung, akli dengesi 
yerinde olmayan Sabina üzerinde Freud’un tartışmalı tedavi yöntemini ilk kez uygular; 
fakat tedavi ilerleyen aşamalarında Sabina ile yakınlaşmaktan kaçamaz. Bu üçlü ilişki ge-
rilimi artırırken, Freud ve öğrencisi genç Jung'un arası da açılacaktır.

ZİRVEYE GİDEN YOL
THE IDES OF MARCH

Tür: Dram, Politik
Yönetmen: George Clooney
Senaryo: George Clooney, Grant Heslov, 
Beau Willimon
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: George Clooney,  Ryan Gosling,  
Paul Giamatti,  Evan Rachel Wood,  Marisa 
Tomei,  Philip Seymour Hoffman,  Max Ming-
hella,  Jeffrey Wright,  Lauren Mae Shafer

Ohio eyaletinde seçim kampanyaları oldukça 
çekişmeli geçmektedir ve başkanlık adayları 
mücadelede son aşamaya gelmişlerdir. Başkan 

Mike Morris'in (George Clooney) kampanya basın sözcüsü olan Stephen Myers 
(Ryan Gosling) Morris'e sadık biçimde var gücüyle çalışırken, birden politik bir skan-
dalın içene doğru çekildiğini fark eder. Şimdi bir karar verme sırası ondadır. Ülke-
mizde 25 Kasım'da vizyona girecek olan yapım, Venedik Film Festivali'nde George 
Clooney'ye Altın Aslan'a adaylığı getirmişti.

OYUNUN SONU
MARGIN CALL

Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: J.C. Chandor

 Senaryo: J.C. Chandor
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Kevin Spacey, Demi Moore, Penn 
Badgley, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary 
Quinto, Simon Baker, Stanley Tucci, Mary 
McDonnell, Aasif Mandvi, Ashley Williams,

Bankanın üst düzey yöneticileri, çalışanları işten 
çıkartarak krizi erteleyen geçici çözümlerle günü 
kurtarırken, düzensizliğin daha fazla yürümeye-
ceği de gün yüzüne çıkıyor. Üst düzey yönetici 

kademesi şimdi ahlaki bir çıkmazın eşiğinde, zira kendilerine güvenerek yatırım yapan 
müşterileri durumdan haberdar etmeleri gerekiyor. Fakat bu durumun büyük oyuncula-
rın hiç hoşuna gitmeyeceği aşikar. Yönetmen J.C. Chandor'un ilk filminde 2008 finansal 
krizinin etkilerini 24 saat boyunca tek bir kuruluş üzerinden gözlemliyor. 2011 Sundance 
Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan film, Berlin'de de Altın Ayı için yarışmıştı.

ÖLÜMSÜZLER
IMMORTALS

Tür: Aksiyon, Fantastik
Yönetmen: Tarsem Singh 
Senaryo: Vlas Parlapanides, Christian Gude-
gast, Charley Parlapanides
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Kellan Lutz, Bradley James, John 
Hurt, Freida Pinto, Guy Ritchie, Henry Cavill, 
Stephen Dorff, Isabel Lucas, Peter Stebbings, 
Greg Bryk, Corey Sevier, Alan Van Sprang

Antik Yunan'da geçen filmde, savaşçı prens The-
seus kötü güçlere karşı savaş açar; tanrılar ve in-
sanlar, titanlara ve barbarlara karşı mıdır? Mickey 

Rourke'nin canlandırdığı Titan Hyperion, yıllar sonra insanlığa savaş açar. Savaş Tanrısı 
Ares tarafından üretilen efsane bir silahın, Epirus Yayı'nın peşindedir. Bu silah, Titanla-
rı Tartaruslardan kurtarmaya yarayacaktır. Tanrılar savaşta Hyperionlar ya da insanlık 
arasında bir seçim yapma yetisine sahip değildirler, taraf tutamamaktadırlar. Tanrıları ve 
toprağını korumakla görevli olan Theseus'tur ve onu da Zeus seçmiştir.

ANADOLU KARTALLARI
ANADOLU KARTALLARI

Tür: Macera
Yönetmen: Ömer Vargı
Senaryo: Hakan Evrensel 
Yapım: 2011, TÜRKİYE
Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Şevket 
Çoruh, Özge Özpirinçci, Ekin Türkmen, Alper 
Saldıran, Nuri Alço, Hande Subaşı, Ismail Filiz, 
Çağatay Ulusoy, İlhan Şeşen

 Onur, Ayşe, Mustafa, Tunç ve Fatih. Onlar, 
gökyüzüne hakim birer pilot olma hayaliyle 
yaşayan genç havacılar. Hayalleri yüksekler-
de fakat hedefe giderken yaşadıkları bin türlü 

zorluk, aile, sevgili hasreti, dostlukları, havada olmak için yaptıkları fedakarlıklar ve 
birbirleriyle rekabetleri ne kadar çetin bir yola çıktıklarının da göstergesi olacak. Bin-
başı Kemal Tanaçan'ın deneyimi ve desteği sayesinde eğitimden geçen beş genç için 
Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı, hayatlarını tamamen değiştirecek çok büyük 
bir deneyim olacaktır. Ömer Vargı bu filmle tekrar yönetmen koltuğuna oturuyor.

SİNEVİZYON
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TİYATRO

DEVLET TİYATROLARI 
ARALIK PROGRAMI

KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ

1 PERŞEMBE 19:30 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

2 CUMA 19:30 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

3 CUMARTESİ 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

3 CUMARTESİ 19:30 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

4 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

5 PAZARTESİ
6 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
6 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
7 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
8 PERŞEMBE 19:30 HÜZZAM
9 CUMA 19:30 HÜZZAM

10 CUMARTESİ 14:00 HÜZZAM
10 CUMARTESİ 19:30 HÜZZAM
11 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

12 PAZARTESİ

13 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
14 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
15 PERŞEMBE 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)
16 CUMA 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)
17 CUMARTESİ 14:00 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)
17 CUMARTESİ 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)
18 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

19 PAZARTESİ
20 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
21 ÇARŞAMBA
22 PERŞEMBE 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI
23 CUMA 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI
24 CUMARTESİ 14:00 İBİŞ'İN RÜYASI
24 CUMARTESİ 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI
25 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

26 PAZARTESİ
27 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
27 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
28 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
28 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)
29 PERŞEMBE 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI
30 CUMA 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI
31 CUMARTESİ

TİYATRO ADI KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU ARALIK / 2011 AYLIK OYUN DÜZENİ
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AŞKI GİYİNEN ADAM
NAZLI ERAY

Basım Tarihi: Ağustos 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 304 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 19 TL 

BABAM ADNAN MENDERES
AYDIN MENDERES
TAHA AKYOL
Basım Tarihi: Eylül 2011 
Türü: Söyleşi 
Sayfa Sayısı: 224 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 14 TL 

İKİ BİN ELLİ
DAVID PASSIG

Basım Tarihi: Ekim 2011 
Türü: Politika
Sayfa Sayısı: 387 
Koton Kitap
Etiket Fiyatı: 25 TL 

KATIKSIZ SEVGİ
JACK LONDON

Basım Tarihi: Ekim 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 368
Can Yayınları
Etiket Fiyatı: 24 TL 

SONSUZA KADAR
SUSANNA TAMARO

Basım Tarihi: Ağustos 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 168 
Can Yayınları
Etiket Fiyatı: 14 TL 

İSKENDER
ELİF ŞAFAK

Basım Tarihi: Temmuz 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 448 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 24 TL 

BULUT BULUT ÜSTÜNE
ETHEM BARAN

Basım Tarihi: Ekim 2011 
Türü: Öykü 
Sayfa Sayısı: 116 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 11 TL 

KİTAP MÜZİK

OYUN

Vay
Sezen Aksu
Hep Yaşın 19
MFÖ
Arada Sırada
Ajda Pekkan
Saat 03:00 
Bengü
Tek Aşkım
Emre Altuğ
Boş Yere 
Sıla
Tesadüf
Gülben Ergen
Deliyim Ben
Demet Akalın
Yanımda Kal
Rafet El Roman
Pembe Mezarlık
Model

Aşk Kaç Beden Giyer
Hadise
Mehtabın Rengi
Ferhat Göçer
Güle Güle
Kenan Doğulu
Anmam Adını
Funda Arar
Yalan Gözlerin
Öykü Gürman
Benim Gibi Olmayacak
Tan & Serdar Ortaç
Konuşma
Meyra
Tuzlu Su
Soner Sarıkabadayı
Piyango
Yeşim Salkım
İzmir
Metin Arolat

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

The Elder Scrolls V
SKYRIM
İşletim sistemi: Windows Vista/XP/7
İşlemci: Quad-core Intel yada AMD CPU
RAM: 4 GB
Boş disk alanı: 6 GB
Ekran kartı:  1 GB Nvidia GeForce GTX 
260 yada  ATI Radeon 4890 ve üzeri

“...Ve eski parşömenler haykırmıştı geleceğini soğuktaki siyah kanatların, Gelip çattığında kardeşlerin savaşı, Aldu-
in, Kralların Felaketi, kadim gölge serbest kaldı, Büyük bir açlıkla yutmak için dünyayı”

Kabul edelim ki bir Elder Scrolls oyunu hayata veda etmek gibidir. Derin ve devasa bir keşif hissiyle dolu 
bu gizemli dünyaya ilk adımı attığınızda gerçek hayatla ilgili hemen her şey, onlarca saat boyunca aklınızdan 
çıkar. Tamamen... Öğrenciyseniz dersleriniz aksar, çalışıyorsanız işiniz sekteye uğrar, üstüne üstlük bir de 
evliyseniz salonda uyumak zorunda kalırsınız. Bir oyun editörü olmak da durumu kurtarmaz ne yazık ki. 
Özellikle de birçok iddialı yapımın topluca raflara çıktığı bir dönemden geçiyorsanız... Lafı fazla dolandır-
mayacağım. İlk birkaç yılı gayri resmi olsa da, 5 yılı aşkın bir süredir büyük bir merak ve iştahla beklediğimiz 
beşinci Elder Scrolls oyunu Skyrim de serinin 15 yıllık “meşhur” geleneğini bozmuyor.

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA;
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KİMİNLE EVLENDİM 
KILLERS

Yönetmen: Robert Luketic 
Senaryo: Ted Griffin, Bob DeRosa
Oyuncular: Katherine Heigl, Ashton 
Kutcher, Tom Selleck, Kevin Sussman, Lisa 
Ann Walter, Casey Wilson, Rob Riggle
Yapımcı: Ashton Kutcher
Görüntü Yönetmeni: Russell Carpenter 
Kurgu: Mary Jo Markey
Türü: Macera, Komedi
Süre: 112 dk.

RUHLAR KASABASI
VİLLAGE OF SHADOWS 

Yönetmen: Fouad Benhammou 
Senaryo:  Fouad Benhammou, Pascal 
Jaubert, Lionel Olenga
Oyuncular: Barbara Goenaga, Christa 
Theret, Cyrille Thouvenin, Lucia Bruxelle,  
Gérard Dessalles
Yapımcı: Eric Brunswick, Thomas Bruxelle,  
Laurent Bruneteau 
Türü: Fantastik, Gerilim, Gizem, Korku
Süre: 103 dk.

BABAMIN PENGUENLERİ
MR. POPPER'S PENGUİNS

Yönetmen: Mark Waters 
Senaryo: John Morris,  Jared Stern
Oyuncular: Angela Lansbury, Carla Gugino, 
Jim Carrey, Dominic Chianese, James Tupper,
Kelli Barrett, Maxwell Perry Cotton
Yapımcı: John Davis,  Jordan Kerner,  Joel 
Gotler,  Derek Dauchy
Kurgu: Bruce Green
Görüntü Yönetmeni: Florian Ballhaus
Tür: Aile, Aksiyon, Komedi
Süre: 95  dk.

KALEDEKİ YALNIZLIK
KALEDEKİ YALNIZLIK

Yönetmen: Volga Sorgu Tekinoğlu
Senaryo: Volga Sorgu Tekinoğlu
Oyuncular: Bora Akkaş, Erkan Can, Özlem 
Tekin, Elit İşcan, Ali Erkazan, Menderes 
Samancılar, Nur Sürer, Ümit Karan, Tolga 
Sarıtaş, Yıldırım Bayazıt, Numan Çakır
Yapımcı: Çimen Yapım
Görüntü Yönetmeni: Ertunç Şenkay 
Türü: Dram, Komedi
Süre: 90 dk.

TRANSFORMERS
AY'IN KARANLIK YÜZÜ
TRANSFORMERS
DARK OF THE MOON 

Yönetmen: Michael Bay
Senaryo: Ehren Kruger
Oyuncular: Rosie Huntington-Whiteley, 
Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Du-
hamel, Patrick Dempsey, John Turturro, 
Kevin Dunn, John Malkovich
Yapımcı: Paramount Pictures
Türü: Aksiyon, Dram
Süre: 155 dk.

Uzun, esmer, yakışıklı ve birşey saklıyor...
Devlet adına çok gizli görevlerde çalışan bir ajan olan Spencer Aimes, Avrupa'nın 
lüks, egzotik, spor arabalar ve kadınlarla dolu yerlerinde, her zamanki gibi yaşa-
mını sürdürmektedir. Fakat bir gün, sevgilisinden yeni ayrılmış, güzel ve çekici 
Jen Kornfeldt ile tanışıp, gerçek aşkını bulur ve hayatına, hiçbir entrika olmadan 
sıradan bir şekilde devam eder. Jen, Spencer'ın milyon dolarlık bir hedef olduğunu 
öğrendiğinde ise, kaçarak sürdürmek zorunda oldukları yaşantıları başlamış olur.

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2010

Bu Kasabadan Çıkış Yok!
Bir grup arkadaş haftasonu Ruiflec kasabasında tatil yapmak için arabayla yola ko-
yulurlar. Şoför Hugo Kerimba, Marion Valeyre, Stan ve kız arkadaşı Katie Brezinsky 
diğer arkadaşlarının arabasını takip ederler. Kasaba civarında arkadaşlarının araba-
sını bozulmuş ve arabayı terkedilmiş bulurlar. Yardım istemek için ıssız Ruiflec ka-
sabasına gittiklerinde Ruiflec kasabasında kapana kısıldıklarını ve şeytani bir varlık 
tarafından kasabada tutulduklarını öğrenirler. 

Tiglon |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  FRANSA 2010

Kale Düşerse Kent de Düşer
Nurettin, futbolda parlak dönemler yaşarken geçirdiği trafik kazası sonucu 
hem eşini hem de geleceğini kaybetmiştir. Onu hayata bağlayan tek neden oğlu 
Feyyaz’dır. Nurettin, 3. Lige çıkma hayalleri kuran ve başkanlığını gayri işler 
yapan bir adamın yaptığı amatör takımında oynamaktadır. Uzun yıllar sonra 
Almanya dan gelen Zenoş teyze (Özlem Tekin) görüntüde uçuk bir 3. kuşak 
Almancı gibi görünse de sıcaklığı ile evde eksik olan rengi tamamlayacaktır. 

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |   TÜRKİYE 2011

Şimdiye Kadar Yapılmış En İyi Aksiyon Filmi!
Yeryüzünün geçmiş zamanlarından gelen sır dolu bir olay çok büyük bir savaşın ilk 
kıvılcımlarını ateşleyecektir. O kadar ki Transformerslar bile tek başlarına gezege-
nimizi kurtarmaya yetmeyecektir. Sam Witwicky ve Autobotlar, Decepticonlar'dan 
dünyamızı kurtarmak için karanlık güçlere karşı birlikte savaşacaklardır. Yönet-
men Michael Bay ve Sorumlu Yapımcı Steven Spielberg bir kez daha tüm dünyada 
hasılat rekorları kıran Transformers'la karşınızda.

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

Jim Carrey ile Babamın Penguenleri, tüm aileniz için süper bir eğlence!
Kendisine babasından, her biri ayrı kişiliklere sahip altı muhteşem penguen miras ka-
lan Mr. Popper'ın New York'taki apartmanı, bu gürültücü ev arkadaşları sayesinde kısa 
sürede bir kış bahçesine dönüşür ve Mr. Popper'ın hayatı altüst olur. Jim Carrey, iş 
hayatında başarılı ancak iş, hayattaki önemli konulara geldiğinde biraz tutuk davranan 
Mr. Tom Popper rolünde parlıyor...

Tiglon |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011
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KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN)
Aşkta bu kadar aceleci davranmanız hata üstüne hata yap-
manıza neden oluyor. Her dürtünün peşinden koşmak 
yapınızda var ama zaman zaman olayları iki kere düşün-
melisiniz. Düzensiz ve yetersiz uyku yaşam enerjinizi alıp 

götürüyor. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Gelecek günlerde karşınıza 
ilginç fırsatlar çıkacak. Güvendiğiniz birine danışarak bu fırsatları değerlen-
dirin. Birlikte olduğunuz insan bazı hareketleriniz yüzünden kıskançlığa ka-
pılabilir. Ona daha çok zaman ayırın.

BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Bugün sevdiğinize kapris yapmayın. Zira o bundan hiç hoş-
lanmıyor. Çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Çevrenizde 
inanamayacağınız bazı gelişmeler olabilir. Bu yüzden hazır-
lıklı olmakta fayda var. Karamsarlığa kapılmayın. Size çok 

güzel bir haber verilecek. Kendinize zaman ayırmak için bol vaktiniz olacak. 
Önümüzdeki günlere ilişkin uzun vadeli kararlar alma fırsatınız olacak. Karar-
larınızı alırken aceleye getirmeyin, çevrenizdekilere danışın. Temkinli olmayı 
elden bırakmamakta fayda var. Cilt problemleri çekebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Bu aralar hayatınızda çok büyük gelişmeler beklemeyin. 
Elde edeceğiniz kazançlar yüzünüzü güldürse bile çok 
büyük gelişmeler beklemeyin. Hatta zor günler geçirebi-
lirsiniz. İlerlemek ve atılım yapmak için uygun bir zaman 

değil. Şu sıralar yakın çevrenizle ilgili ilişkileriniz ağırlık kazanacak ve sosyal 
hayatınız bir hayli hareketlenecek. Bundan yararlanın. Kalıcı dostluklar kur-
manın zamanı. İleride bu dostlukların meyvelerini toplayabilirsiniz. Açık ve 
içten olun. Her zaman siz kazanırsınız. Sağlık probleminiz şu sıralar yok.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Katılacağınız bir arkadaş toplantısında çok eğlenecek ve 
uzun zamandır birlikte olmadığınız arkadaşlarınızla birlikte 
olma fırsatı yakalayacaksınız. Bugünlerde yaşamınıza yeni 
birisi girebilir. Yalnız bu insan sizin gibi otoriter ve bağım-

sızlığına düşkün. Anlaşmanız size bağlı. Biraz daha ılımlı olmayı denemeniz-
de fayda var. Para konusunda şanslı bir zaman. İyi bir yatırım yapabilirsiniz. 
Sağlık konusunda biraz ihtiyatlı davranmanız lazım. Zira son günlerde sağlı-
ğınıza hiç dikkat etmiyorsunuz.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)
Bir dostunuza yardımınız olacak. Uzun süredir kafanızı 
kurcalayan bir konu artık sonuca ulaşacak. Maddi açıdan 
oldukça rahat bir döneme gireceksiniz. Yalnız daha evvel-
den yapmış olduğunuz harcamalarınız biraz yük getirebilir. 

Sevdiğinizle herşey yolunda. Birbirinize daha çok zaman ayırmaya başladı-
nız. Bu da ilişkiniz açısından olumlu bir gelişme olacak. Böyle devam et-
melisiniz. İşinizin en verimli dönemindesiniz. Uykunuza dikkat ederseniz 
kendinizi daha sağlıklı hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)
Çok duygusal davranıyorsunuz. Halbuki çabuk ve mantıklı 
kararlar vermelisiniz. Bu durum iş hayatınızda zorluklarla 
karşılaşmanıza yol açıyor. Biraz kendinize güvenle altından 
kalkamayacağınız iş yok. Ulaşmak istediğiniz hedefe ancak 

böyle ulaşabilirsiniz. İşlerinizi zorlaştırmayın. Sevdiğinizden alacağınız se-
vindirici bir haberle rahatlayacaksınız. Ve işlerinize dört elle sarılacaksınız. 
Yeni biri ile tanışacaksınız. Sakın kendinizi kaptırmayın. Zira sevdiğinizi in-
citebilirsiniz. Ayaklarınıza dikkat edin. Fazla yormayın.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)
Sıkıntılı günlerdesiniz. Acilen toplantı yapmanız gereke-
cek. Uzun zamandır sürdürdüğünüz projenizin önüne en-
geller çıkacak. Ama moralinizi bozmayın. Daha uygun bir 
zamanda planınızı gerçekleştirme şansı doğacak. Sevdiği-

nizden uzaktasınız. Onu ihmal etmeyin. Telefonla da olsa gönlünü alabilir-
siniz. Bir yakınınızın hastalık haberine üzülebilirsiniz. Size ihtiyacı olabilir. 
Yardımınızı esirgemeyin. Sağlık konusunda sizin de ihtiyatlı davranmanız 
lazım. Zira son günlerde sağlığınıza hiç dikkat etmiyorsunuz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
İlişkinizin bulunduğu kişinin psikolojik sorunlarıyla ilgi-
lenmelisiniz. Bencilce tutumunuzdan bir an önce sıyrılın. 
İş hayatınızı aşk hayatınızla karıştırmamaya özen gösterin. 
Bu aralar yeni dostlar edinebilirsiniz. Karşınızdaki insanı 

iyice tanımadan özel hayatınıza ortak etmeyin. Düşündüğünüz bazı yatı-
rımlardan karlı çıkma ihtimaliniz oldukça yüksek. Yeter ki neyi ne zaman 
yapacağınıza karar verin. Sevdiklerinizi küçük armağanlarla mutlu etmeye 
çalışın. Baş ağrılarınız için bir doktora danışın.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
 Espirili ve neşelisiniz bu aralar. Bunu iyi değerlendirin. 

Dostlarınızı arayın ve onları beraber eğlenmeye davet edin. 
Iş hayatınızda çok enerjiksiniz. Bu sayede isteklerinizi ger-
çekleştirme imkanı bulacaksınız. Parasal yönden de duru-

munuz gayet iyi. Tabi ki bu imkanınızı iyi yatırımlarla değerlendirebilirse-
niz. Duygusal bağlamda işler de pek o kadar kötü sayılmaz. Birazcık çabayla 
sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Bu günlerde havalara dikkat. Zira, çok 
çabuk şifayı kapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)
Hayatta herşey her zaman kolay olmuyor. Fakat siz azimli 
kişiliğiniz sayesinde bu zorlukların altından kalkmayı her-
zaman başarabilirsiniz. Bu yönünüz sevdiğiniz insanı da 
derinden etkiliyor. Onu kendinize daha fazla bağlıyorsu-

nuz. Eğer sevdiğiniz biri yoksa etraftaki insanların da dikkatini çekeceksiniz. 
Biriyle tanışabilirsiniz. Bu konuda aceleci davranmayın. Olayları birazcık 
oluruna bırakın. Bu yoğun tempoda sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Sağ-
lığınızı korumaya devam edin.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)
Duygularınız coşacak. Toplum yaşamınızda ve aşkta başa-
rılı olacaksınız. Seviyor ve seviliyorsanız bütün kuruntu ve 
kuşkulardan sıyrılarak büyük bir mutluluğa erişeceksiniz. 
Cinsellik konusunda dikkatli olmalısınız. Onun isteklerini 

düşünmelisiniz. Para durumunuz iyi. İki ayrı yerden gelir sağlayacaksınız. 
Bir dostla iş birliği olabilir veya dostlarınızla birlikte bir grup çalışmasına 
katılabilirsiniz. Kuruntularınızı bir tarafa bırakın. Bu sağlığınızı olumsuz et-
kiliyor. Gereksiz yere üzüyor ve üzülüyorsunuz.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
İş hayatınızda yeni bir atılım yapmanızın en uygun zamanı. 
Bunu güvendiğiniz bir dostunuzun sayesinde gerçekleştire-
bilirsiniz. Bu da size bol paranın kapılarını açabilir. Yalnız an-
laşmalarınızı kağıt üzerinde gerçekleştirin. Yoksa zararını siz 

pahalı ödersiniz. Ayrıca aşkta da yine anlaşmaya gitmelisiniz. Israr ve inat hiç 
de iyi sonuçlar vermeyecek. Onun için tatlı sözler söylemelisiniz. Sevdiğinizi 
hoş tutmalısınız. Son günlerde yemekleri biraz fazla kaçırdınız. Rejime başla-
mak için uygun bir zamandasınız.

ASTROLOJİ
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RESMİ KURUMLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

BASIN - MEDYA

KİPA

ÖZEL OKUL

KULE SİTE M1 REAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağlık 
Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

233 16 45
www.sedeffotograf.com

FOTO
İSTANBUL

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF

233 53 79
www.emrefotografcilik.com

ÇANKAYA 
FOTOĞRAFÇILIK

235 79 57
www.fotocankaya.com.tr

ÖZCAN FOTO

235 25 19
Nalçacı Cad.

FOTO
ÇAMLICA

233 30 95
Emniyet Müdürlüğü Karşısı

REKLAMEVİ

238 80 00
www.reklamevim.com

ALİNA
PROMOSYON

342 0 100
www.alinapromosyon.com

KONYA DİJİTAL

238 42 81
www.konyadijital.com

GÜLMENAK

342 75 15
www.gulmenak.com.tr

HALEF AMBALAJ

342 36 40
www.halefambalaj.com

REKLAM FOTOĞRAF

PASTANE

İN KONYA

www.inkonya.com

KOS'S PASTANESİ

323 10 17
www.kosspastanesi.com

PETEK
PASTANESİ

321 0 222
www.aciltatliservisi.com

PAŞABAĞ
PASTANESİ

321 01 02
www.pasabag.com

İSTANBUL
PASTANESİ

350 75 67
Zafer

MADO

320 87 27
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM
PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH
USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.
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KANDİL
AVİZE

238 40 22
www.kandilavize.net

FAVORİ
AVİZE&CAM

234 32 38

ÇOBANOĞLU
AVİZE

235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

LAMPO

345 12 38
Büsan

NEW GARDEN

321 01 02
Beyazıt Mah.

PAŞA LİFE

320 49 50
Beyazıt Mah.

CAFE'S

3212030

KARMAŞIK CAFE

325 17 77
Meram Yeni Yol

KALDIRIM CAFE

352 53 51

NİRVANA  

0533 230 91 25
Alaaddin Bulvarı

BLACK GARDEN
CAFE

241 61 16
www.blackgardencafe.com

WHITE HOUSE

241 66 33
Bosna Hersek Mah.

GELİNLİK

AYDINLATMA

CAFE

AZRA GELİNLİK

352 67 10
www.azragelinlik.com

ÜLGEN MODA

220 00 06
www.ulgenmoda.com

ŞENAY GELİNLİK

353 22 52
www.senaygelinlik.com

NARİN GELİNLİK

353 35 34
www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MADO

320 87 27
Meram

KULE SİNİ

237 58 53
Kule Plaza

MİTHAT TİRİT
SALONU

350 72 98
İstanbul Cad.

KUKLA KEBAP

233 66 00
www.kuklakebap.com.tr

SİLLE KONAK

244 92 60
www.sillekonak.com

KASAP HAKAN

238 41 12
Büyük Sinan Cad.

YENİYOL
KÖFTECİSİ

323 44 62
www.yeniyolkoftecisi.com

PAŞAZADE
RESTAURANT

248 92 50
Yeni İstanbul Yolu

HAVZAN
MERAM

324 33 44
www.havzanetliekmek.com.tr

FESLEĞEN
 RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

RESTAURANT

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma  
Caminin inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanın-
da başlanmış ve Sultan Alaeddin Keykubad dev-
rinde 1220 (H. 617) senesinde son şeklini almıştır. 
Kuzeyden, Karatay Medresesi tarafından bakıldı-
ğında minyatür bir kaleyi andıran Alaeddin Camii 

Konya’daki en eski camidir. Yapımı yüz yıldan fazla sürmüştür. Alaeddin Camiinin en 
muhteşem yeri, Kuzey cephesidir. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük pencere bu-
lunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan portal, Selçuklu mimarisinin birçok özellikle-
rini bir araya getirir. Portal kemeri iki renkli mermerden olup, girift süslemeleri vardır. 
Kapının iki yanından gelen şerit süslemeler de kemerin kilit taşı üzerinde birleşir.

ALAEDDİN CAMİİ

AKKONAK

241 37 07
www.akkonak.com
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KONYA PARK

MAKROMARKET

233 85 00
www.makromarket.com

ESİLA 
SÜPER MARKET

247 13 10
Adakale Cad.

KIZILKAYA

265 0 832
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

YÖN A.V.M.

353 71 51
Alaaddin Bulvarı

KAMAY

233 97 00
www.kamay.com.tr

BEYAZ SARAY
KEBAP SALONU

350 66 36
www.konyabeyazsaray.com

YAKAPARK
RESTAURANT

323 1 222
Meram Yaka Cad.

ARENA GYM

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL

241 62 39
www.atlar.org

MAYA CLUB

238 21 11
www.mayaclup.com

ÖZ KONYA 
MUTFAĞI

257 16 16
Beyşehir Yolu Üzeri

LİNA
RESTAURANT

320 33 34
www.linarestaurant.com

KAZIMAĞA

351 88 27
www.kazimaga.com

TİRYAKİ
ÇİĞ KÖFTE

320 99 19
www.tiryakicigkofte.com

RESTAURANT - 2

SPOR SALONU OPTİK

A.V.M.

DİNSELLER
OPTİK

350 62 11
www.dinselleroptik.com

ONÜÇYILDIZ
OPTİK

350 05 67
www.onucyildizoptik.com

ENES
SAAT&OPTİK

235 70 08
Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK&SAAT

351 25 41
Zafer

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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PAŞA MOBİLİ

251 72 27
www.pasamobili.com

WARYANT

251 01 50
Barış Cad.

SARAYLIZADE

342 05 83
Fevzi Çakmak Mah.

AZZORA

323 15 66
Melikşah Mah.

SAMANCILAR
MOBİLYA

238 29 42
www.samancilar.com

KÖPRÜLÜ
MOBİLYA

342 26 42
www.koprulu.com.tr

FLORENZA

236 00 85
Kerkük Cad.

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

251 12 42
www.turkmenler.com.tr

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

248 29 14
www.gurbuzogullarimobilya.com

CARDİN
MOBİLYA

234 30 91
Ankara Cad.

ELVİN MOBİLYA

353 20 30
www.elvinmobilya.com

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

351 18 66
İstanbul Cad.

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

Selçuklu'nun meşhur vezirlerinden Sahip Ata 
Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılan ca-
miye daha sonra hamam, hanigâh ve 1283 yılında 
Sahip Ata'nın vefat etmesi üzerine kendisi için 
yapılan türbenin de eklenmesiyle yapı külliye 
biçimini almıştır. Mimarı Kelük bin Abdullah'tır. 

Girişteki anıtsal taç kapı Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneklerinden biridir. Kapı-
nın iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin tuğla ve çiniler-
le girişik işlemesi yapıya özgün bir hava katmaktadır. Birçok Selçuklu yapısında 
gördüğümüz gibi Sahip Ata külliyesinde de Helenistik veya Roma döneminden 
kalmış taşlar mimarî parça olarak kullanılmıştır.

SAHİP ATA KÜLLİYESİ
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KONYA 
MEFRUŞAT

351 35 98
Kerkük Cad.

GÜLER AKKAYA

236 66 77
Nişantaşı Mah.

ELİT PERDE

237 09 09
Kerkük Cad.

VİTRİN
COLLECTION

235 77 27
Rauf Denktaş Cad.

CEMİLE
HOME STORE

233 57 75
www.cemile.com.tr

VERDİ
PERDE

233 57 57
Kerkük Cad.

SERCAN PERDE

237 89 19
www.sercanperde.com

PAŞA
HOME STORE

238 86 48
Kerkük Cad.

MÜFİT HOME
COLLECTION

238 41 51
Kerkük Cad.

BHM

353 37 55
Ankara Cad.

KARE HALI

238 39 95
Adnan Menderes Cad.

EVİX

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

321 85 92
Millet Cad.

ÖZEMEK HALI

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

DOĞPA HOME
COLLECTION

251 04 07
Barış Cad.

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

351 15 73
www.ozaksularhali.com

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

238 39 60
www.mihogluhaliyikama.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2 PERDE - TEKSTİL

YUVAKUR

265 12 87
www.yuvakur.com.tr

KONFULL

248 37 00
www.konfull.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ŞELALE DÜĞÜN 
SALONU

327 00 63
Antalya Çevre Yolu

HILTON GARDEN
INN KONYA

221 60 00
www.hilton.com.tr

YAKAPARK
DÜĞÜN SALONU

323 1 222
Meram

İPEKYOLU
TESİSLERİ

346 45 33
Ankara Yolu Üzeri

BERRA DÜĞÜN
SALONU

236 06 56
www.berradugunsalonu.com

ÇİLTAŞ

342 60 80
www.ciltas.com.tr

SALTANAT DÜĞÜN 
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com

BERA OTEL

444 23 72
www.bera.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

ÇINARALTI

325 25 15
Meram

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Medrese Karatay İlçesi, Aladdin Tepesi'nin kuze-
yinde yer almaktadır. Karatay Medresesi, Sultan II. 
İzzeddin Keykavus Devrinde, Emir Celaleddin Ka-
ratay tarafından, 1251 yılında yaptırılmıştır. Mimarı 
bilinmemektedir. Osmanlı Devrinde de kullanılan 
medrese XIX. yüzyılın sonlarında terk edilmiştir. 

Medrese Selçuklular Devrinde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medre-
se" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş doğudan gök ve beyaz mer-
merden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş işçiliğinin şaheser 
bir örneğidir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. 
Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.

KARATAY MEDRESESİ
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ATİKER

285 0 285
www.atiker.com.tr

HYUNDAI
ÖNTUR

236 66 66
www.onturplaza.com

RENAULT
TRUCKS

345 13 13
Ankara Cad.

KARAKAYA
RENT A CAR

320 43 44
www.karakayarentacar.net

ROYAL
RENT A CAR

235 12 11
www.royal-rentacar.com

ABER
RENT A CAR

236 72 62
Nalçacı Cad.

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

234 31 46
Yenişehir Mah.

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

248 23 81
Ankara Yolu Üzeri

VIPLIFE
RENT A CAR

237 08 27
Ulaş Baba Cad.

KÖPRÜLÜ OTO

342 33 33
www.koprulu.com.tr

AVİS

237 37 50
www.avis.com.tr

VATAN
RENT A CAR 

235 42 15
Nalçacı Cad.

CITROEN
KONMOT

345 38 00
Ankara Yolu Üzeri

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

248 24 75
İstanbul Yolu Üzeri

FIAT
KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

PEUGEOT
UYARARSLAN

255 33 99
Yeni Otogar Karşısı

ÇÖZÜM HASAR

322 62 27
www.cozumhasar.com

GÖKMEN
OTOMOTİV

342 55 55
Ankara Yolu Üzeri

TAŞKIN OTOGAZ

236 03 03
www.taskinotogaz.com

OTOMOTİV

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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SAUNA
GÜMÜŞKAPI

233 94 46
Feritpaşa Mah.

DİYAMER

323 44 10
www.haberdiyet.com

ASMER

236 36 31
Kerkük Cad.

BEYAZ GÜZELLİK

350 22 32
Beyazıt Mah.

ELİF GÜZELLİK

353 21 57
Zafer

MUSTAFA SAPA

320 00 56
Havzan Mh.

BAŞARANLAR
TERMAL

0.272 273 63 64
www.basaranlartermal.com

SUDERM
GÜZELLİK

322 34 51
Kazım Karabekir Cad.

AQUASOFT

323 17 17
www.clubaquasoft.com

ALTINAY
GÜZELLİK

236 36 72
www.altinayguzellik.com

UĞUR
GÜZELLİK

320 51 41
www.ugurguzellik.com

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

GÜZELLİK SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Sırçalı Medrese Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın la-
lası Bedreddin Müslih tarafından 1242-1243 yılında 
yaptırılmıştır. Medrese kesme taştan iki katlı açık 
avlulu, eyvanlı, simetrik ve dengeli planı ile Selçuk-
lu medreselerinin ilk örnekleri arasındadır. İsmini 
çini süslemelerinden almıştır. Günümüze cümle 

kapısı ve arkasındaki kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin doğu cep-
hesindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bordürler, kitabeler ve mu-
karnaslı şekillerle bezenmiştir. Giriş kapısının sağında iki basamakla çıkılan türbe-
sinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür. Türbe zikzak biçimli tuğla örgülü olup, 
üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ortasında firuze çiniler bulunmaktadır. 

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM
ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

İNCİMİZ
ORGANİZASYON

238 37 34
Elmacı İş Merkezi

CEYLAN DERİ
GİYİM

352 11 64
www.cdg.com.tr

DİVİ

237 17 50
Kule Cad.

EMMİOĞLU
TEKSTİL

350 74 35
Piri Mehmet Paşa Çarşısı

ADRESSİM
COLLECTION

351 12 65
www. adresim.com.tr

ENDER

351 49 59
www.endermagazalari.com

GUESTO

235 11 33
Nalçacı Cad.

ESİLA

238 48 62
Kerkük Cad.

VENNA

237 53 59
Kerkük Cad.

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

346 37 77
www.dogancanta.com.tr

ZARİF GİYİM

352 79 61
Zafer

AYAKKABI
DÜNYASI

237 87 00
www.ayakkabidunyasi.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES

238 38 29
www.ozbagci.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

238 97 72
www.issilhamile.com

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

353 95 34
www.canerkekspor.com

GİYİM ÇİÇEKÇİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

353 93 35
www.konyabilgekizyurdu.com

AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

353 52 29
www.amerikankultur.org.tr

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI

324 19 00
www.diltas.com

SİSTEM
DERSHANELERİ

350 40 50
Beyazıt Mah.

KEKEMELODİ

320 01 01
www.konyakekeme.com

BİRİM
DERSHANESİ

353 01 66
www.birimdersaneleri.com

SABAH
DERSHANELERİ

353 11 22
www.sabahdershaneleri.com.tr

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

CEM DEMİR

322 72 92
Beyazıt Mh. A Plaza

FİGEN ÖZÇELEBİ

350 66 15
İstanbul Cad. Mavi Saray İşhanı

HİKMET DURMAZ

320 38 77
Vatan Cad. Adalhan

NEFES GELİŞİM
AKADEMİSİ

323 13 43
Meram

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

DERSHANE - KURS

DİŞHEKİMLERİ

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı 
olan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet 
gösteren müzedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anı-
lır. (Yeşil Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört 
fil ayağı üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı 
faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar 

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

MEVLANA MÜZESİ
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ TARIM

AKDENİZ CAM

236 61 66
www.akdenizcam.com

POLİGON

345 36 75
www.poligonkonya.com

SUMPAŞ

444 47 86
www.sumpas.com.tr

HİLALSAN
MAKİNE

345 16 16
www.hilalsan.com.tr

DELİBAY
PETROL

345 36 00
www.delibaypetrol.com

ÖZTEKNİK
RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

AS CAKE

342 39 41
www.ascake.com

ROTSAN
OTOMOTİV

345 17 27
www.rotsan.com.tr

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT

345 10 56
demircihirdavat@hotmail.com

KONYA ENERJİ

345 09 00
www.konyaenerji.com.tr

BARANOK
YUMURTA

342 63 63
www.baranok.com.tr

KONYA ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

BOMBUS
İLAÇLAMA

350 91 64
www.bombus.com.tr

SAĞLAMEL
TARIM

239 06 60
www.saglamel.com

BİOFER

265 39 99
www.konyabiofer.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
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CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr
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MERAM GAZ

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

AKINSOFT

444 40 80
www.akinsoft.com.tr

TİM YAZILIM

237 20 03
www.timyazilim.com

OKUMUŞ
TELEKOM

237 3 237
www.okumus.com.tr

TEVFİK
ELEKTRONİK

233 81 62
Nalçacı Cad.

PİXEL

235 15 43
www.pikselticaret.com

GALERİ
GÜVENLİK

351 51 54
www.galeriguvenlik.com

UMUT
ELEKTRONİK

251 26 55
www.umutelektronik.com.tr

CİN CİN
ELEKTRONİK

322 11 11
www.cincin.com.tr

FARUK
BİLGİSAYAR

322 32 88
www.farukbilgisayar.com

NADİR AVCAN

238 61 03
www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

STARPET

233 34 22
www.starpet.com.tr

ÖZBEYLER
PETROL

237 66 90
Adnan Menderes Cad.

PETROL

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen 
iki katlı tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tes-
cil edilip Vali Konağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün 
Konya'ya gelişlerinde de kendisine tahsis edilmiştir. 
1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce satın 

alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak 
Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 
Konyalıların hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na 
devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
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ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN

354 00 00
www.karakaskuyumculuk.com

SARRAF
KARACAOĞLU

241 49 26
Kule Site

ALTINKAYNAK

350 30 31
www.altinkaynak.com

SARRAF
ÇELİK SÜRER

351 24 53
Sarraflar Yeraltı Çarşısı

ALTINEKİNLİ
SARRAF

352 67 82
Yüzüktaşı İşhanı

SARRAF
DURAYDALILAR

353 60 77
www.duraydalilar.com

TUAL
MÜCEVHERAT

320 06 26
www.tualmucevherat.com

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

350 69 43
www.hacikucukler.com

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

351 44 91
www.ciceklerkuyumculuk.com

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

ALTIN - KUYUMCULUK MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

444 73 42
www.sehayapi.com

ÇAĞLARKENT

320 37 27
www.caglarkent.com

PRESTİJ
RESİDENCE

265 43 43
www.prestijresidences.com

STUDIO
PALACE

237 31 14
studiopalace.net

ALYA
MUTFAK BANYO

0537 411 00 75

KONAL İNŞAAT

247 13 50
Beyşehir Çevre Yolu

METRİK

233 20 29
Nişantaş Mah.

KONEV İNŞAAT

237 77 00
www.konev.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

OKKALAR
İNŞAAT

236 50 60
www.okkalar.com
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OTEL

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

265 10 92
M1 Real

BAYRAM BAL

320 24 23
Millet Cad.

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.

KAREİNA
KUAFÖR

322 17 12
www.kareinaguzellik.com

HILTON GARDEN
INN KONYA

221 60 00
www.hilton.com.tr

PAŞA PARK
HOTEL

305 00 00
www.pasapark.com.tr

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

SEMA OTEL

322 15 10
www.otelsema.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN
SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR
ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

OTEL BERA

444 23 72 
www.bera.com.tr

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsettin 
Altun-aba tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı 
üslubu ve ilgili vakfiyesine dayanılarak cami ve 
yanındaki medresenin XII. yüzyılın sonlarında ya-
pıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk 
banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra Ah-

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

İPLİKÇİ CAMİİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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