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“Konya’nın vizyonu değişiyor.” sloganını vizyonu ve misyonu 
olarak gören bir ekibin ürünüdür Konya Vizyon.  Yeni bir olu-
şumun, yeni bir bakış açısının, daha doğrusu yayıncılık man-
tığının Konya için baştan sona yenilendiği bir dergiyi sizlerle 
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Bugüne kadar yayınla-
rımla ilkleri yapma mutluğunu yaşayan bir yazar ve ekibimin 
lideri olarak Konya Vizyon’da, vizyonumuzu Konya‘nın vizyon 
sahibi insanlarıyla birleştirerek misyonumuzun gereksinimle-
rini yerine getireceğiz…
Konya Vizyon içeriğiyle, tasarımıyla, baskısıyla, dağıtımıy-
la, farklılığını kısa sürede okuyucularına hissettirebilecek 
bir yayın. İş hayatından sanat hayatına, turizmden kültürel 
değerlerimize, teknolojiden ekonomiye, sağlıktan modaya, 
Konya’nın markalarına, Konya yaşamına dair olan özel her 
şeye yer veren bir dergimiz var artık.
Yerel gündemi  evrensel bir bakış açısıyla değerlendiren ve 
sizler için bunları paylaşan bir dergi  Konya Vizyon. Konya 
yaşamına katkı sağlama hedefiyle çıktığımız yolda yayın 
politikamız; sosyal yaşamın gelişimine ivme kazandırmak-
tır. Yaşam ve bilgi paylaşıldıkça güzelleşen iki büyük olgudur. 
2010 yılından itibaren yaşamı ve vizyonunu paylaşan KONYA 
VİZYON ilk sayısında…
Özel röportajıyla TOMRİS ÇETİNEL’e hiç sorulmamış soru-
ları sordu…
Konya denince akla gelen etliekmeğin markası CEMO 
ETLİEKMEK’i ele aldı…
Otomotiv markalarıyla en yeni modellerini inceledi…
Konyalı iş adamlarına örnek olabilecek bir iş adamının arge-
sini ve başarı öyküsünü paylaştı…
Sağlık alanında Konya’ nın başarılı hastanelerinden Farabi 
Hastanesi’yle sizler için sağlık köşesini hazırladı…
Ve onlarca konuyu sizler için itinayla içeriğine aldı…
İlk sayımızda emeği geçen yayın kurulumuza, reklamla der-
gimize destek veren firmalarımıza, hazırlık aşamasında des-
teklerini esirgemeyen aileme, dostlarıma  ve Medya F Group 
ekibine teşekkürlerimi sunuyorum…
“BİR YAZARIN KALEMİNİN UCU  NE KADAR KARA YAZARSA…
O YAZAR TOPLUMUN AYDINLIĞINI ÇİZİYORDUR ASLINDA.”
KALEMİNİ DİK TUTAN TÜM  İNSANLARIMIZA SAYGILARIMLA…

Volkan ÇAKIR
volkan@medyafgroup.org
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İÇ MİMARİDE HAYALLERİNİ 
HAYATA GEÇİRME FIRSATI
Öznur Bal,’’BAL İç Mimarlık & Tasarım olarak öncelikli ama-
cımız kullanım kolaylığı, estetik ve konforu, müşterilerimi-
zin anlayışı doğrultusunda; ailelerinin yaşam biçimini ya da 
çalışanlarının iş alanlarını göz önünde bulundurarak; hayal-
lerini hayata geçirme olanağını sunmak.

BAL İç Mimarlık ve Tasarım hayalleri gerçeğe dönüştürecek
Son yıllarda çalışma ve ev hayatında iç mimarinin önemi 
arttı. Artık yaşam alanlarının mimari özelliklerinin insan 
psikolojisi ve iş verimi üzerine etkisi bilim adamlarınca sü-
rekli vurgulanır oldu. Konya’nın en yeni iç mimarlık ofisle-
rinden biri olan Bal İç Mimarlık ve Tasarım Genel Müdürü 
Öznur Bal ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Öncelikle Öznur Bal’ı kısaca tanıyabilir miyiz?
Dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan İsviçre’de doğdum. 
İç mimarlık eğitimimi 1995 yılında tamamladıktan sonra, 
eşimle birlikte 1997’de ülkemize dönme kararı aldık.

Peki Konya’daki iş hayatınızdan bahseder misiniz?
Konya’da iş hayatım Tepekent Mimarlık’ta başladı. Yaklaşık 
iki yıl burada iç mimar olarak çalıştıktan sonra ayrıldım ve 
kısa bir süre de YDM Mimarlık’ta  Proje Müdürlüğü görevini 
üstlendim. Çalışmış bulunduğum her iki mimarlık ofisine de 

bana kattıkları tecrübe, deneyim ve ekip ruhu için teşek-
kürü borç bilirim.

Bal İç Mimarlık ve Tasarım’ın çalışmalarından 
bahsedelim isterseniz.
BAL İç Mimarlık & Tasarım olarak öncelikli amacımız kul-
lanım kolaylığı, estetik ve konforu, müşterilerimizin an-
layışı doğrultusunda; ailelerinin yaşam biçimini ya da 
çalışanlarının iş alanlarını göz önünde bulundurarak; ha-
yallerini hayata geçirme olanağını sunmak. Bu arada sizin 
aracılığınızla,BAL İç Mimarlık & Tasarım’ın kısa sürede ha-
yata geçmesi için desteklerini esirgemeyen, emek veren 
tüm taşeronlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca ben ve eki-
bim 2010 yılında sağlık, huzur ve hayırlısından bol kazanç 
temenni ederiz.

BERA'YA BÜYÜK ONUR
1999 Yılında Hizmete Giren Bera Otel-
leri TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi, TSE ISO EN 22000 Gıda Gü-
venliği Yönetim Sistemi, TS 18001 İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 
TSE ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sis-
temi belgelerini düzenlenen törenle TSE 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’den aldı. 

BAKAN'IN KONYA ZİYARETİ
Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, TBMM'de kabul edilen İmar Yasası'ndaki 
düzenlemeyle, yapısal alanda adeta bir 'Reform' gerçekleştirildiğini söyledi. Gezi ve 
incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Konya'ya gelen Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ve berabe-
rindekilerle birlikte, bir inşaat firması tarafından düzenlenen anahtar teslim törenine 
katıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir burada hükümetin icraatlarından bahsetti. 
Kendi bakanlığı tarafından imar yasasında önemli değişikliklere imza atıldığını vurgula-
yan Bakan, daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) tarafından organize 
edilen sohbet toplantısına katıldı. Burada işadam-
larına AK Parti hükümetinin Cumhuriyet tarihinde 
yapılan kadar hizmeti hayata geçirdiğini anlatan 
bakan, Türkiye'nin, dünyada en sağlıklı gelişen ülke-
lerden biri olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin içinden 
geçtiği süreçte her zamankinden daha çok birlik ve 
beraberliğe ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekleyen 
Demir, TBMM'de kabul edilen İmar Yasası'ndaki de-
ğişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. 
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TURİST ETLİEKMEĞE BAYILDI
Konya'da Lokanta-
lar Odası Başkanı 
Ali Osman Kara-
mercan, Mevlana'yı 
Anma Vuslat Yıl-
dönümü törenleri 
için Konya'ya gelen 
herkese, etli ekmek 
lezzetini tattırdık-
larını söyledi. Kara-

mercan, ''Bir huzur beldesi olan, Selçuklu'nun sanat şaheseri 
yapıtları ve çinilerinin yer aldığı bu kent, aynı zamanda 9 bin 
yıllık bir damak tadını da sunuyor'' dedi. Konya'ya gelen tüm 
misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için oda bünyesindeki lo-
kanta, restoran ve otellerle sürekli temas halinde olduklarını ve 
yüksek standartlarda hizmetten taviz verilmemesi için sürekli 
telkinlerde bulunduklarını söyleyen Karamercan, şunları kay-
detti: ''Dolayısıyla odamız da üzerine düşen görev ve sorumlu-
lukları yerine getirmeye devam ediyor ve her yıl olduğu gibi bu 
yıl da lokantacılar ve odamıza bağlı oteller olarak, misafirper-
verliğimizi en iyi şekilde gösterdik. Törenlere katılmak için gelen 
yerli ve yabancı turistlerin rahat ve huzurlu bir şekilde ilimizden 
ayrılması için elimizden geleni yaptık''.

OSMANLI'YI SEVENLER 
DERNEĞİ KURULDU
Osmanlı Devleti’nin gençler arasında daha iyi ve doğ-
ru bir şekilde tanınmasını sağlamak amacıyla Osmanlıyı 
Sevenler Derneği kuruldu. Derneğin kurucusu Haluk Ak-
ten, eğitim sisteminin gençlere yeterince milli ve manevi 
değerleri kazandıramadığını ifade ederek, “Ahlaksızlığın, 
fuhşiyatın, kumarın ve alkol kullanımının olağanüstü art-
tığı bir zamanda bütün bunlara ‘dur’ demek için Allah’ın 
inayetini dileyerek, Hz. Muhammed’i rehber edinerek, 
Anadolu evliyalarına yakışır bir şekilde gençler yetiştir-
mek gibi büyük bir davaya baş koyduk” dedi. Kuran’a ve 
sünnete ne kadar bağlı kalınırsa Allah’ın güzel isimlerinin 
de insanlara o kadar çok tecelli edeceğine dikkat çe-
ken Haluk Akten, 
“Bizler inandığımız 
gibi yaşamazsak, 
yaşadığımız gibi 
inanırız. Gençleri-
mizin Türk-İslam 
kültürünü sevmesi 
ve benimsemesi 
için bu yola girdik. 

İTTİFAK ALTIN KALİTESİ ŞİMDİ 
İNVİTO ADIYLA
Kurumsal kimliğini yenileyen İttifak Altın, şimdi "İnvito" adıyla ve Ereğli 
Parksite içinde açılan yeni şubesiyle hizmet veriyor. İttifak Altın, ku-
rumsal kimliğinde yaptığı değişimin ardından, müşterilerini İnvito 
Kuyumculuk adıyla karşılamaya başladı. İnvito Kuyumculuk İşletme 
Müdürü Ahmet Ersak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada on üç yıldır "gü-
venilirlik" ve "müşteri memnuniyeti" ilkesine bağlı kalarak hizmet ver-
diklerini belirterek, "İttifak Altın, 1996´dan bu yana geliştirdiği yüksek 
kalite algısının ve gelişime açık yapısının bir gereği olarak, müşterilerini 
yeni bir yüzle karşılamaya başladı. İnvito Kuyumculuk, müşterilerinin 
yakından bildiği İttifak Altın kalitesinin yenilikçi bir ifadesidir. İnvito, bir 
İttifak Holding kuruluşu olmanın sorumluluklarıyla müşterilerine yük-
sek kalite sunmaya devam edecektir." dedi.  
İnvito, Ereğli Parksite´de 
İnvito´da yenilik büyüme-
yi getirdi. Merkez mağazası 
Konya Kulesite´de bulunan 
İnvito Kuyumculuk, bir Ade-
se yatırımı olan Konya Ereğli 
Parksite içinde yeni bir ma-
ğaza açarak Ereğlililere de 
hizmet vermeye başladı. 

MEVKA'DAN PROJE ÇAĞRISI
26 kalkınma ajansından henüz sadece 5'i çağrıyı yaparken, bu başarıyı yakalayanlardan biri de Konya ve Kara-
man illerine hizmet veren Mevlana Kalkınma Ajansı oldu. MEVKA, yürütmekte olduğu Kırsal Kalkınma ve Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 
ilana çıktı. Genel Sekreter Dr. Ahmet Akman, her iki mali destek programı kapsamında konuyla ilgili potansiyel 
yararlanıcı ve yatırımcılara, proje üreterek mali desteklerden yararlanmaları çağrısında bulundu. Konya’da 5 
Ocak Salı günü Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu, Karaman’da ise 6 Ocak Çarşamba günü Yunus 
Emre Kültür Merkezinde geniş katılımlı açılış toplantıları düzenlediklerini belirten Akman, Mali Destek Program-
larının kapsamı ile ilgili bilgi verdiklerini ifade etti.   Akman, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı proje 
son başvuru tarihinin 29 Mart, Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı proje son başvuru tarihinin ise 30 Mart 
olduğunu bildirerek, her iki programa başvurup destek almak isteyenleri Konya ve Karaman’da gerçekleştire-
cekleri açılış toplantılarıyla ilçelerde düzenleyecekleri toplantılara katılmaya çağırdı. Mevlana Kalkınma Ajansının 
sunduğu mali desteklerden yararlanmak isteyenler detaylı bilgileri ve başvuru rehberlerini: www.mevka.org.tr, 
www.dpt.gov.tr, www.konya.gov.tr ve www.karaman.gov.tr internet sitelerinden temin edebiliyor.

ÖZÜRLÜ ÇİFT DUYGULANDIRIYOR
Bedensel özürlü çiftin dayanışması görenleri hem duygulandı-
rıyor, hem de yaşamları insanlara ibret oluyor. Mehmet Ali Ek-
biç (43) ile hayat arkadaşı Pınar Coşkun, (30) Adana’dan bir 
yakınlarına başsağlığı için geldikleri Konya trafiğinde zor anlar 
yaşadılar. Birbirlerine destek olarak ilerleyen çift, yeni yapılan 
yollarda mutlaka engellilerin de düşünülmesini istediler. İmam 
nikahlı eşiyle birlikte çakmak ve mendil satarak geçimlerini sağ-
ladıklarını belirten Mehmet Ali Ekbiç, "Evlenmek istiyoruz, fakat 
ailelerimizin ne buna güçleri var, ne de bizlere bakacak imkanları. 
O yüzden çalışmak zorunda kalıyoruz. Eşim de, ben de küçükken 
geçirdiğimiz hastalığımızda yanlış iğne sonucu bedensel özürlü 
durumuna düştük. Şim-
di ise tekerlekli sandalye 
mahkumu olduk. Devlet 
büyüklerinden özürlüleri 
düşünmelerini ve bizim 
gibilere destek olmaları-
nı istiyorum. Çok şükür 
yardıma ihtiyacımız yok 
ancak bize bir akülü ara-
ba alınır ve resmi nikahı-
mız yapılırsa çok sevini-
riz" şeklinde konuştu.
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MEVLANA AŞKI İÇİN 
BİN KİLOMETRE YÜRÜDÜLER
Mevlana'nın 736. Vuslat 
Yıldönümü nedeniyle dü-
zenlenecek törenler için 
İstanbul’dan yürüyerek yola 
çıkan Ceyda-Emrah Altun-
tecim çifti, 48 günde yakla-
şık bin kilometre yürüyerek 
Konya’ya geldi. Yürüyüşleri 
sırasında yaşadıklarını belge-
sel film yapmak istediklerini 
belirten Emrah Altuntecim, amaçlarının son yıllarda tüm dünya-
da baş gösteren ekonomik krizin, kültürel ve manevi buhranda 
olan özellikle gençlerin dikkatini sevgi, aşk ve umut hususlarında 
dikkatlerini çekmek olduğunu belirterek, Türkiye ve dünyada bir-
çok insanın yürüyüşü takip ettiğini söyledi.

STADI BOŞVER KAPIYI KORU
Mimarlar Odası, Atatürk 
Stadyumu’nun koruma 
altına alınması için müra-
caat etti. Koruma Yüksek 
Kurulu, stadyum yerine 
giriş kapısı ile yandaki taş 
binanın korunmasına ka-
rar verdi. Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koru-
ma Yüksek Kurulu, Konya 
Atatürk Stadyumu’nun 

taştan yapılan giriş kapısı ile hemen yanı başında bulunan taş 
binayı “kültür varlığı” kabul ederek koruma kararı verdi. Spor 
kompleksinin bulunduğu bölgede, kentsel dönüşüm uygula-
mayı planlayan Büyükşehir Belediyesi’nin karar karşısında ne 
yapacağı bilinmezken, Kurul’un sadece kapı ve bir taş binayı 
koruma altına alması da tepki çekti. 

ÇILGIN TÜRKLER EKİBİ 
KULESİTE´DE İMZA DAĞITTI
Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 12 Aralık Cumartesi günü 
Avşar Sinemalarının da katkıları ile düzenlenen çılgın bir imza gü-
nüne ev sahipliği yaptı. "Türkler Çıldırmış Olmalı" filminin oyun-
cuları Oya Aydoğan, Levent Özdilek, Peker Açıkalın, Zeynep Be-
şerler ve Timur Acar´ın katılımıyla Kulesite Alışveriş ve Eğlence 
Merkezi´nde düzenlenen imza gününde, ünlü oyuncular AVM zi-
yaretçileri ile bir araya gelerek, hayranlarına imza dağıttılar. İmza 
gününe Kulesite ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. 

SİGARA, KOAH'I TETİKLER
Sigarının KOAH, (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) nı tetik-
lediği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Özel BSK Konya 
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Gül Çallı, in-
sanların en çok hayatlarını kaybettiği hastalık sıralamasında 
KOAH’ın, AIDS'in arkasından 5’nci sırada geldiğini ve ülkemiz-
de bulunan 5 milyon KOAH hastasından 26 bininin her yıl ya-
şamını yitirdiğini belirtti. KOAH’ın nefes yollarında daralmaya 
ve akciğer dokusunda hasara neden olan, zaman içinde kötü-
leşen, ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu vurgulayan Uz. 
Dr. Ayşe Gül Çallı, “Hastalığa yol açan en büyük neden siga-
ra kullanılmasıdır. Buna ek olarak, tozlu-dumanlı işyerlerinde 
çalışmak, ısıtma ve yemek pişirmek amacıyla odun sobaları 
ve tezeğin kullanıldığı iyi ha-
valandırılmamış evlerde yaşa-
mak da KOAH gelişimine yol 
açabilmektedir” dedi. Hastalı-
ğın genellikle 40 yaş üstü ye-
tişkinlerde görüldüğünü kay-
deden Çallı, “Tütünün sadece 
sigara olarak içilmesi değil; 
puro, pipo veya nargile şeklin-
de kullanılması da KOAH için 
risk yaratır” diye konuştu…

15 KİLOLUK 
DEV SAZAN
Beyşehir Gölü açıklarında 
Kızkulesi Adası yakınlarında 
bir balıkçının ağına vurduğu 
belirtilen 15 kilo ağırlığında-
ki dev aynalı sazan balığı, balıkçıları hayrete düşürdü. Dev ba-
lığı Köprübaşı mevkiindeki tezgahında sergileyen balıkçı Hasan 
Katmerci, "Beyşehir Gölü'nde bu büyüklükte bir aynalı sazana 
balıkçılar olarak ilk kez rastlıyoruz. Oldukça şaşkınız" derken, 
yakalayan avcıları tebrik etmek gerektiğini söyledi.

KANSERLİ KÖPEK AMELİYAT EDİLDİ
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde meme tümörü tanısı konulan Terrier cinsi kö-
peğe yapılan operasyon başarıyla sonuçlandı. Topaç isimli köpeği ameliyat eden Prof. Dr. 
Ahmet Semacan, köpeklerde bu tür tümörlerin oluşumunda ileri yaş, hormonal değişimler 
veya genetik faktörlerin etkili olduğunu belirterek, tümörlerin nüksetme oranının düşük 
olduğunu söyledi. Köpeğin sağlık durumunun ameliyat sonrası da izleneceğini kaydeden 
Semacan, “Ameliyat ettiğimiz Terrier köpek 11 yaşında olup, ilk olarak 2 yıl önce bir meme 
lobunda oluşan şişlik şikâyetiyle kliniğimize gelmişti. O zaman mevcut kitleyi alarak histo-
patolojik inceleme amacıyla laboratuara gönderdik. Bugüne kadar rutin olarak kontrolle-
rini yapıyorduk. Köpeğin sahibi, iki meme lobu ve civarında benzer bir şişliğin şekillendiğini 
belirleyerek tekrar getirdi. Yeniden operasyon yapılmasına karar verdik. Topaç’ın sağlık 
durumu gayet iyi olup, kontrol ve izlememiz devam edecektir” dedi. 
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ŞAFAK:“MEVLANA’DAN 
ÇOK ETKİLENDİM”
Konya İş Kadınları Derneği tarafından orga-
nize edilen ve Dedeman Oteli’nde düzenlenen 
“İş yaşamında hoşgörü buluşması” konulu 
panele katılan yazar  Elif Şafak, “Mevlana'yı 
ben anladım, ben aktardım'' diyebilmesinin 
mümkün olmadığını, hem Mevlana hem de 
Şems'in kendisi için çok kıymetli olduğunu, 
onları anlayabildiği kadar aktarmaya çalış-
tığını söyledi. Zaten kimsenin Mevlana ve 
Şems'i tam olarak anlayamayacağını, ken-
disinin bir edebiyatçı, bir romancı gözüyle 
anlatmaya çalıştığını vurguladı. Tasavvuf-
la16 yıldır ilgilendiğini vurgulayan Elif Şafak, 
“Tasavvufla tanıştıktan sonra yoğun olarak 
okumaya başladım, bir şey beni çok çekti. Bir 
aşamadan sonra öğrendiğiniz bilgiler akıldan 
kalbe iniyor. Zamanla çok daha başka bir hal 
aldı. Aşk'ı daha önce yazabilir miydim, belki 
de yazamazdım. Aşk'ı yazmadan önce araş-
tırma yaptım, ancak bu araştırmaların da bir 
arka planı vardı tabii ki'' dedi.

ALTIN YATIRIMINDA TERCİH: İŞÇİLİKSİZ ALTIN  
Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Ziya Özboyacı 
yaptığı açıklamada, 2009 yılı 
içinde altın fiyatlarında yaklaşık 
yüzde 25 oranında artış oldu-
ğunu, vatandaşın bu sebepten 
dolayı altın alırken işçiliği az ve 
daha ekonomik ürünleri tercih 
ettiğini söyledi. Özboyacı şöyle 
konuştu, ''Küresel kriz sebebiyle 
halkın alım gücünün düşmesi iç 
piyasada altın satışlarını da ciddi anlamda etkiledi. Türk halkı altını her 
zaman kara gün dostu olarak görmüştür. Bugün yastık altında da önemli 
miktarda altın bulunmaktadır. Ancak bu tasarruf bilinci, fiyatların yük-
selmesiyle tekrar pekişmeye başladı. Yani vatandaş, cumhuriyet altınları, 
külçe altın gibi çeşitlerle tasarrufa yönelmeye çalışıyor”

"BOZKIR KAŞIK EKİBİ" BİR KÜLTÜR BİÇİMİDİR
Kendine has çalgıları, 
kıyafetleri, oyun şekil-
leri ile insanların yüre-
ğini kıpır kıpır eden Boz-
kır Kaşık Ekibi, Bozkırın 
tanıtımı için ellerinden 
gelen gayreti gösteriyor. 
Bozkır denilince ilk akla 
gelen birkaç özellik var-
dır. Bunların başında, elma, tahin ve şüphesiz ‘Bozkır Kaşık Ekibi’ gelir. 
Bozkır Belediye Başkanı Mustafa Uyar, “Bozkır Ekibi salt müzik notası 
değil bir yaşam biçimi ve kültürdür. Bozkır’a has olan halk çalgılarının 
yanında batı enstrümanları da kullanılır. Çalınan parçalar makamlı ve bir 
sıra içinde icra edilir. Bozkır’a has en önemli gelenek bu çalgı ile oynanan 
oyunlardır. Oyun en az iki kişi veya fazla olarak elde kaşıklarla oynanır. Bu 
halk sanatını icra eden Bozkır Ekibi sanatçıları çekirdekten yetişmiştir. 
Usta çırak ilişkisi içinde yetişen  ‘Gelenekten geleceğe’ bu sanatı taşıyan 
gurubumuz Bozkır’da yaşamakta sadece Türkiye’nin değil birçok Avrupa 
ülkesinin de beğeni ile takip ettiği bize has bir oyun ekibidir” dedi.

SELVA, KÂRINI EN ÇOK 
ARTIRAN FİRMA OLDU
Yapılan araştırma sonucunda Selva Gıda kârını en çok 
artıran şirketler arasında ilk sırada yeraldı. Fortis Bank 
Türkiye’nin Ekonomist dergisi ile bu yıl 6’ncısını ger-
çekleştirdiği Anadolu 250 araştırmasının sonucunda, 
Anadolu’nun en dinamik ve en büyük şirketlerine ödülleri 
verildi. 2009 so-
nunda yapılan ilk 
kez İstanbul’da 
düzenlenen ödül 
töreninde yine 4 
farklı kategoride 
Türkiye’nin dört 
bir yanından 
gelen 20 firma 
ödüllendirildi.

PARAŞÜTLÜNÜN İLGİNÇ REKLÂMI
Konya semala-
rında görünen 
bir paraşüt, uçuş 
seyriyle halkın 
ilgi odağı oldu. 
Daha önce Kon-
ya semalarında 
görmedikleri bu 
manzara karşı-
sında şaşkınlık-

larını da gizleyemeyen vatandaşlar haberleşerek yakın-
larının bu ilginç manzarayı görmelerini sağladı. Daireler 
çizerek şehrin tamamında kendisini gösteren paraşütün 
internet üzerinden gıda ürünleri satan bir firmanın rek-
lam çalışması olduğu öğrenildi. Tanıtım için uçan paraşüt 
polisi de alarma geçirdi. Paraşütlü, havada şehrin dört 
bir yanını dolaşırken, polis ekipleri de karadan takip etti. . 
Ekipler, kent üzerinde adeta süzülen paraşütü takip ede-
rek, olası bir sıkıntının önüne geçtiler.

RESSAM GÜLCAN KARADAĞ :
“FIRÇAYLA SEMA YAPTIM”
Ünlü ressam Gülcan Karadağ, Mevlana’nın 736. Vus-
lat Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında Konya’da sergi 
açtı. Karadağ’ın Dedeman Oteli’nde sergilenen tabloları 
büyük ilgi gördü. Tablolarında semazenleri sürreal (ger-
çeküstü) olarak anlatan Karadağ, bu vesile ile burada 
bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. ”Dünya-
daki tüm inançlarda ortak bir payda var, bu nehirlerin 
hepsi aynı denize doğru akıyor. O deniz de Mevlana’nın 
varılması ve orada kaybolunması gereken yer olarak 
tanımladığı Tanrı’dır. Mevlana’yı ve onun düşüncelerini, 
gönül bağı olmadan çizemezsiniz. Bu resimlerimde ade-
ta fırçayla sema yaptım" diye konuştu. İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümü’nden 
1982 yılında mezun 
olan Karadağ, bugü-
ne kadar yurt içi ve 
yurt dışında 20 ki-
şisel, 6 karma sergi 
açtığını belirtti. 
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ÇAĞRI FİLMİNE RAKİP FİLM
İslamiyet'in doğuşunu konu alan ünlü Çağrı fil-
minden sonra. Benzer konuda ikinci bir film daha 
çekilecek. 150 milyon dolara malolması belirti-
len film için kolları sıvayan Katarlı medya firma-
sı Elmur Holding çalışmalarını başlattı. Şirket 
yetkilisi, filmle ilgili uluslararası film stüdyoları, 
oyuncu ajansları, ABD ve Britanya'daki dağıtım 
şirketleriyle görüşmelerin sürdürüldüğünü be-
lirtirken, filmde en iyi oyuncunun oynatılması-
nın hedeflendiğini bildirdi. 1976'da çekilen Çağrı 
filmi, konusu ve müziğiyle Dünya’da en iyi film 
klasikleri arasına girmeyi başarırken, çekilecek 
yeni film için, Matrix filminin yapımcısından 
onay geldi. Elmur Holding, “The Lord of the Rings” ve “The Matrix” filmlerinin 
yapımcısı Barrie Osborne tarafından da desteklenen Hz Muhammed filminin çe-
kimine 2011 yılında başlanacağını kaydetti.

KONYA BİR GÜNDE 400 KM UZUNLUĞUNDA 
ETLİEKMEK YİYOR
Etliekmek şehri Konya'da gün-
de tüketilen etliekmek sayısı 
duyanları hayrete düşürüyor. 
Konya’nın en önemli vazgeçil-
mezlerinden biri elbetteki et-
liekmek. Peki Konya’da sizce 
bir günde ne kadar etliekmek 
tüketiliyor? Bu sorunun ceva-
bını Cemo Etliekmek işletme 
sahibi Mustafa Karamercan verdi. Konya’nın yemek kültürünün çok geniş oldu-
ğunu, bunların başında da etliekmek geldiğini dile getiren Mustafa Karamercan, 
Konya’da bir günde tüketilen etliekmeğin uzunluğunun 400 kilometreyi buldu-
ğunu söyledi. Etliekmeğin yaz kış demeden her mevsim tüketildiğine dikkat çe-
ken Karamercan, Konya’da bir günde tüketilen etliekmeğin toplam uzunluğu-
nun, Ankara- Konya karayolundan daha fazla olduğunu söyledi. Karamercan, 
“Konya'da etliekmek, günde yaklaşık 400 km civarında tüketiliyor. Bu da ortala-
ma 400 bin etliekmeğe tekabül ediyor” dedi.

CAMİLERİN BİR ÇOK SORUNU VAR
Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası 
(Diva-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Demirci, Camiler ve Din Görevlileri Haftası 
ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, camilerin çözüm bekleyen bir çok 
sorunu olduğunu söyledi. Camilerin dua ve ibadetlerin topluca Allah'a arz edil-
diği, birlik ve beraberliğin temin edildiği kutsal mekanlar olduğunu belirten De-
mirci, "Karşılamakta zorlandığımız ibadethanelerin ısınma, aydınlatma, bakım-
onarım ve temizlik gibi maddi giderlerini karşılamakta zorlanıyoruz. Camilerin 
daha temiz, bakımlı ve düzenli olması için bu giderlerin devlet bütçesi tarafından 
karşılanması ve müftülüklerimiz emrine kayyum kadroların verilmesi gerekir" 
dedi. Öte yandan en az 
camiler kadar burada 
görev yapan imamla-
rın da sıkıntılı durumda 
olduklarını ifade eden 
Hüseyin Demirci, "Din 
görevlilerinin de özlük 
haklarının iyileştirilmesi 
buna bağlı olarak onların 
toplum içindeki saygın-
lığın korunması için ge-
rekli maddi desteğin de 
artırılması gerekmekte-
dir” diye konuştu.

BORSA’DA YILIN SON 
İŞLEM GÜNÜ İTTİFAK 
HOLDİNG İÇİN AÇILDI
İttifak Holding'in hisseleri, 2009'un son işlem 
gününde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 
(İMKB) işlem görmeye başladı. Sermayesinin 
yüzde 100'ü halk ortaklığına açık olan şirketin 19 
bine yakın ortağı bulunuyor. Halka arz edilmeksi-
zin borsaya kote olan İttifak Holding'in hisseleri, 
ikinci Ulusal Pazar'da ITTFH kodu ve 58,50 TL 
referans fiyatı ile işlem görüyor. İttifak'la birlikte 
küresel ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı 
2009'da İMKB'de işlem görmeye başlayan şirket 
sayısı 4 oldu. Yılın son işlem gününde İMKB'nin 
açılış gongu İttifak Holding için çaldı. Düzen-
lenen törende Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
Başkanı Vedat Akgiray ve İttifak Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Buğa, gongu 
birlikte çaldı. 19 bin ortağı olan İttifak, 5 bin ça-
lışanı ile 18 şirketle faaliyet gösteriyor. Törende 
konuşan İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Buğa, "21 yıl önce Konya'da başlayan yolculu-
ğumuzda, ulusal ve uluslararası arenada rekabet 
edebildiğimiz bir noktaya ulaştık. İlk günden beri 
3 temel kriteri esas aldık; dürüstlük, güven ve 
istikrarı." diye konuştu. Anadolu'nun enerjisini 
ve gücünü ulusal ve uluslararası piyasalara ta-
şıyor olmanın sorumluluğundan dolayı heyecan 
duyduklarını ifade eden Buğa, "İnanıyorum ki, 
İttifak Holding Borsa'nın da vereceği sinerji ile 
daha da büyüyecek ve ülkemize sağladığı katma 
değeri milyar TL'li rakamlarla telaffuz edilen bo-
yutlara taşıyarak kendisine duyulan güveni boşa 
çıkartmayacaktır." ifadelerini kullandı. 

YENİ TREND KORFBOL
Korfbol, erkekler-
le bayanların bir-
likte oynadıkları 
tek takım sporu. 
Oyun basketbol ve 
hentbola benzer 
olsa da, belirgin 
özelliklerle onlar-

dan ayrılıyor. Oyunun amacı, topu rakip takımın 
"korf" denilen, sepete benzer yüksek potasına 
atmak. Korfbol her yaştaki kadın ve erkeklerin 
oynayabilecekleri bir spor olarak dikkat çeker-
ken, kapalı alanlarda oynanmasının yanısıra, 
çimde, kumda veya suda da oynanabiliyor.
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ERDOĞAN: “SİZİN DERDİNİZLE 
YOLLARA DÜŞTÜK”

Geleneksel hale gelen 
Mevlana’yı anma prog-
ramına katılmak üzere 
Konya’ya gelen Başba-
kan Recep Tayyip Erdo-
ğan, kültür parkın açılışını 
yaptı. Kentin göbeğindeki, 
düzenlenmesi adeta yılan 
hikayesine dönen ve yıl-
lardır uyuşturucu madde 
bağımlılarının mekanı ha-
line gelmiş eski fuar alanı, 
kültür park olarak niha-
yet düzenlenerek çevre 
düzenlemesi yapılmış ve 

açılmayı bekliyordu. Anma programına katılmak üze-
re Konya’ya gelen Erdoğan, beraberindeki heyetle 
birlikte kurdeleyi keserek açılışı yaptı. Burada halka 
hitaben konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
“Hz. Mevlana, ‘Dertler insana yol gösterir’ demiş. Biz 
bu ülkenin dertleriyle dertleniyoruz. Bu da bizi yollara 
düşürdü. 7 yıldır her bir kardeşimizin derdiyle dertlen-
meye çalışıyoruz” diye konuştu. Geleceğe dair büyük 
proje ve düşüncelerinin olduğunu belirten Erdoğan, 
“Hz. Mevlana’nın, ‘Yoldaki tepecik seni bunaltmasın. 
Zira nice dağlar var önünde’ sözünden hareketle bü-
yük düşünceler üretiyoruz. Mevlana’nın fikirlerini na-
kış nakış işlediği bu topraklarda yaşayan insanlara da 
zaten küçük düşünmek yakışmaz” diye konuştu.

SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ
Konya'nın Hüyük 
ilçesi Çavuş bel-
desinde ''sonsuz 
şükran köyü'' pro-
jesi kapsamında 
kültür sanat köyü 
kuruluyor. İstanbul 
Beyoğlu'nda Fransız 
Sokağı Projesi'ni gerçekleştiren gazeteci-yazar, senarist ve yönetmen 
Mehmet Taşdiken, bir televizyon kanalında yayınlanan ''Yaprak Dökü-
mü'' dizisinin ünlü oyuncusu Halil Ergün, sinema ve dizi oyuncuları Bu-
lut Aras, Selçuk Özer ile kültür ve sanat dünyasının birçok ünlü ismi 
''Sonsuz Şükran Köyü'' projesi kapsamında Çavuş beldesini ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya İl Genel Meclisinin de destek verdiği 
proje, geçtiğimiz yıl ''Mommo'' adlı sinema filminin çekildiği mekan ola-
rak bilinen Çavuş beldesinde, iki küçük göletin de bulunduğu Aktepe ve 
Koru adı verilen tepelerin yamacında hayata geçirilecek.

DERVİŞ HÜCRELERİ ORJİNALİNE 
UYGUN OLARAK DEĞİŞTİRİLİYOR
Mevlana Müzesi’ndeki derviş hücreleri yenileniyor.  Müze de yaklaşık 3 
ay önce başlatılan ve hücrelerin 16’ncı yüz yıldaki gibi orijinal hale ge-
tirilmesi çalışmaları sürüyor. Hücrelerinin tek tek ele alınarak orijinal 
konumuna getirilmeye çalışıldığını belirten yetkililer, müzede tarihin en 
kapsamlı restorasyonunu gerçekleştirdiklerini, 17 hücrenin kasnak bö-
lümünün ortaya çıkarılaca-
ğını, hücrelerin arasındaki 
kaldırılmış olan bölmeleri 
duvarla  yeniden bölecek-
lerini söylediler. Pencere ve 
kapıların da yenileceği res-
torasyon Şeb-i Arus tö-
renlerine yetiştirilemedi.

HEM AKSESUAR HEM KORUYUCU
Kış soğuklarının yaşandığı 
şu günlerde insanlar so-
ğuktan korunmak için farklı 
arayışlar içine giriyor. Kulak-
ları soğuktan korumak için 
düşünülen peluş kulaklıklar 
son günlerde dikkat çekiyor. 
7’den 70’e herkesin kullan-
dığı peluş kulaklıklar, akse-
suar olarak görsellik katıyor. 
Peluş kulaklıkların fiyatı ise 
ortalama 5 TL.

48 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ
Intel'in geliştirdiği 48 çekirdekli SCC işlemcisinin tanı-
tımı yapıldı. İki sene önce 80 çekirdekli Polaris işlem-
cisini duyuran Intel bu kez çok farklı bir mimari kulla-
narak ürettiği 48 çekirdekli SCC işlemcisinin çalışan 
bir prototipini tanıttı. Yeni işlemci eskisinden çok daha 
az çekirdek içeriyor olsa da çok önemli bir özelliği var. 
O da, günümüzdeki normal bir bilgisayarın çalıştırdı-
ğı Windows ya da Linux işletim sistemleriyle uyumlu 
olması. Intel, bu özel işlemci-
lerden önümüzdeki yıl sadece 
100 adet üretmeyi planlıyor. 
Yüksek işlem gücüne sahip 
bilgisayarlara ihtiyaç duyan 
araştırma merkezlerine gön-
derilmesi beklenen işlemciler 
satışa sunulmayacak.

PLAYSTATİON 4 GELİYOR
Sony cephesinden gelen haberlere göre PlayStation 4'ün çıkış tarihi yaklaşırken tasarımında da büyük de-
ğişiklikler olacak. Yeni PlayStation 4 için ortalıkta dolaşan söylentiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya baş-
ladı. Öncelikle PS3'lerde kullanılmakta olan CELL işlemcilerin PS4'lerde kullanılmayacağı neredeyse kesinlik 
kazandı. Bir süre Intel Xeon işlemciler kullanılacağı yönünde haberler gelmiş olsada şu anda ibre IBM'in hala 
geliştirilme aşamasındaki POWER7 işlemcisinden yana döndü. PS4'lerde bu işlemcinin daha az maliyetli bir 
uyarlamasının kullanılacağı öngörülüyor. Bu işlemciler 6 veya 8 çekirdekli bir mimariye sahip olacaklar. L3 
önbellekleri de 24 MB veya 32 MB olacak. Karşılaştırma yapacak olursak, mevcut PS3 işlemcileri 15 GFLOP 
kapasitesindeyken yeni işlemcilerle bu rakam 200 GFLOP'a kadar çıkıyor. Aradaki fark PS4'lerin ne kadar 
güçlü bir donanıma sahip olacağının bir göstergesi. PS4'lerde grafik yongası olarak ise Imagination Techno-
logies tarafından halen geliştirilmekte olan PowerVR 6 serisi kulanılacak. 
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GOOGLE'IN CEP TELEFONU YOLDA
Nexus One adını taşıyacak olan 
cep telefonu için meraklı bekle-
yişimiz çok yakında sona erecek. 
Google'ın HTC ile işbirliği yapa-
rak Android 2.1 işletim sistemi 
yüklü olarak satacağı cep tele-
fonu için pek çok teknik özellik 
şimdiden biliniyor. Bunlardan en 
önemlisi yüksek çözünürlüklü 
dokunmatik OLED ekran tekno-
lojisi olacak. İşlemci olarak ise Qualcomm firmasının geliş-
tirdiği Snapdragon kullanılacak.

SIRA DIŞI YAŞAR YÖRÜKLER
Ayağındaki çarığından, başındaki fe-
sine kadar, giysilerini kendileri üre-
ten yörükler, bununla da kalmayıp 
hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak, 
hem de gelir elde etmek için hay-
vansal gıda üreterek dikkat çekiyor. 
Genellikle dağlık bölgelerde göçebe 
hayat sürdüren Yörükler, sıra dışı 
yaşamları ile ilgi odağı oluyor. İnsanlar hakkında Akşehir Yörükleri 
Derneği Başkanı Mehmet Öncel,’’Yörükler, Türk kültürüne uygun 
yaşantılarını, diğer birçok Türk topluluğuna göre daha uzun süre 
devam ettiren ve yerleşik düzene nispeten yakın zamanlarda ge-
çen, Türk topluluklarından birisidir’’dedi.

KONYA İL ÖZEL İDARE 2010 YILI 
BÜTÇESİ 83 MİLYON 500 BİN TL
İl Genel Meclisinin geçtiğimiz ay düzenlediği ve 24 gün süren top-
lantılarının 20’inci birleşiminde, İl Özel İdaresinin 2010 yılı bütçesi 
onaylanarak kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Meh-
met Göksel tarafından meclise sunulan İl Özel İdaresinin 2010 yılı 
bütçe tasarısı üzerinde gelir ve gider kalemleri madde madde ad 
okunmak suretiyle oylamaya sunuldu. Oylamaların ardından İl Özel 
İdaresinin 2010 yılı bütçesi 83 milyon 500 bin olarak kesinleşti. İl 
Genel Meclis Başkanı Ali Selvi ise yaptığı konuşmada, “Türkiye ge-
nelinde örnek meclis olacağız sloganıyla yola çıktığımız bu günde 
önemli hizmetlere imza attık ve atmaya devam edeceğiz” dedi.

BAKANDAN İHMAL İTİRAFI 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı’nın ‘Konya’nın yol ihmaline ilişkin soru önergesine verdi-
ği cevapta, Konya’nın bölünmüş yol hususunda ihmal edildiğini 
vurguladı. Milletvekili Kalaycı, Konya'da ölümlü trafik kazalarının 
yoğun yaşandığı özellikle Aksaray, Akşehir, Ereğli yollarında 2008 
yılı Trafik Faaliyet Raporu’nda yer alan verilere göre, ölümlerin çok 
fazla görülmesi üzerine soru önergesi vermiş, bahsedilen kısım-
ların acilen bölünmüş yol haline getirilmesi gerektiğini gündeme 
getirmişti. Yapılan açıklamada, ülke genelinde bölünmüş yol yapı-
mında 37’inci sırada yer aldığı be-
lirtiliyor. Konya ili sınırları içerisin-
de, bahsedilen yolların bir kısmının 
bölünmüş yol haline getirildiği, geri 
kalan kesiminin ise önümüzdeki 
yıllarda ilgili Valilik tarafından iha-
le edilerek, yapımının genel büt-
çe gelirlerinden Karayolları Genel 
Müdürlüğüne aktarılan ödenekler 
çerçevesinde yatırım programına 
alınmasının planlandığı belirtiliyor.

İŞ KADINLARI HOŞGÖRÜ İÇİN 
KONYA’DA BULUŞTU
Konya İş Kadınları Derneği tarafından organize edilen ve “İş 
Yaşamında Hoşgörü Buluşması” adı altında düzenlenen panel, 
geçtiğimiz ay içerisinde Konya Dedeman Oteli’nde gerçek-
leştirildi. Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Tomris Çetinel'in 
yönettiği panele, konuşmacı olarak Mevlana'nın 22’inci ku-
şaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı yöneticisi Esin 
Çelebi Bayru, Dr. Faik Özdengül, iş kadını Leyla Alaton, yazar 
Elif Şafak ve Dr. Deniz Kite katıldı. İç Anadolu Sanayici ve 
İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Akyü-
rek, AK Parti Konya Milletvekilleri Sami Güçlü, Ayşe Türk-
menoğlu, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Konya Valisi 
Aydın Nezih Doğan, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyü-
rek ve Konya Ticaret 
Odası Başkanı Hü-
seyin Üzülmez’in ko-
nuşmacı olarak işti-
rak ettiği toplantıya 
farklı illerden 30'a 
yakın oda ve dernek 
temsilcisi de katıldı. 

MEVLANA ERGONOMİK GİYERMİŞ
Mevlana’nın giysilerinin ergonomik olduğu belirlendi. Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi 
ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü tarafından yapılan incele-
me sonucunda Mevlana’nın elbiselerinin, ergonomik özellik-
lerin bilinmediği o devirlerde model ve kesimlerle giyen kişiyi 
rahat hissettiren pamuklu kumaşlardan seçildiği anlaşıldı. 
Fakültenin Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bö-
lümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Miyase Çağdaş, “Örneğin 
pamuklu kumaşın arasına tahta 
pamuk yerleştirilmek suretiyle 
kalınlaştırılarak kışlık hale geti-
rilmiş giysilere rastladık. Beden, 
model ve kesim tekniğinde, be-
deni geniş yanı dikişsiz, ön ve 
arka beden omuz genişliğinden 
düz inen kup ile yan parça ara-
sına parça yerleştirilmiş giysiler 
kullanılmış. Ayrıca durum, geç-
mişte de giysi konforunun dü-
şünüldüğünü göz önüne koy-
maktadır” diye konuştu.
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AKTİSAD EĞİTİM SEMİNERLERİ 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) 
tarafından düzenlenen ‘Profesyonel Aktif Yöneti-
cilik’ başlıklı eğitim programı büyük ilgi gördü. 8 
ayrı seminerin verildiği program sonunda katılım-
cılara sertifika verildi. AKTİSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Akın, sertifikalı eğitim programında; 
işadamı ve sanayicilere, yöneticilere ve yönetici 
adayı kişilere yönelik yönetim biliminin gerektir-
diği niteliklere sahip olmaları için gereken temel 
bilgilerin verildiğini söyledi. Başkan Akın, şu bil-
gileri verdi: “Düzenlediğimiz eğitime, kariyerini iş 
dünyasında işadamı ve sanayici, idari kademede 
ise yönetici olarak sürdüren ve yönetim basa-
maklarında kendisini geliştirmek isteyen kişiler 
katıldı. İşyerlerinde fark oluşturmak isteyen ve iş 
performansına katkıda bulunmak isteyen işada-
mı, sanayici, şirket yönetici ve çalışanları, yöneti-
ci adayı üniversite öğrencilerinin eğitimlerimizden 
istifade ettiğini müşahede ettik.”

DÜNYA MARKASI BÜROTİME 
ÖDÜLLERİ TOPLUYOR
Bürotime, Kon-
ya Ticaret Odası 
ve Vergi Dairesi 
Başkanlığı tara-
fından düzenlenen 
2008 yılında yük-
sek düzeyde vergi 
ödeyen ve yüksek 
düzeyde ihracat 
yapan üyelerini 
ödüllendirdiği tö-
rende 6 ödül bir-
den aldı. “10 Yılda 
10 Dünya Markası 
Yaratmak” hede-
fiyle yola çıkan ve Turquality Projesi’ne dahil olarak Konya’da 
bir ilki gerçekleştiren Bürotime, Konya Ticaret Odası ve Vergi 
Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2008 yılında yüksek 
düzeyde vergi ödeyen ve yüksek düzeyde ihracat yapan üye-
lerini ödüllendirdiği törende 6 ödül birden aldı. Sanayi ve Tica-
ret Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirilen tören-
de Bürotime adına ödülleri  Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Tosunoğlu protokolün elinden aldı. Anadolu’nun sesi ve heye-
canı olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Tosunoğlu, 
“Firma olarak ülkemize ve şehrimize katma değer sağlamanın 
gururunu yaşıyoruz. Markalarımız ne kadar büyürse, ne kadar 
çoğalırsa bizimde dünya pazarlarında ülke olarak şansımız o 
kadar artar. Bürotime olarak dünya markası olma hedefiyle 
yola çıktık ve bu hedefi yakalamak için bütün gücümüzle ça-
lışıyoruz. Almış olduğumuz ödüllerde bizim hedefimizi yakala-
mada büyük moral oluyor” dedi. 

RECEP KONUK KAZAKİSTAN 
FAHRİ KONSOLOSU
Pankobirlik Genel Başkanı 
ve Konya Şeker Fabrikası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Konuk’a Kazakis-
tan Fahri Başkonsolos-
luğu unvanı verildi. Kaza-
kistan Büyükelçiliği’nde 
gerçekleşen törende, 
Kazakistan'ın Ankara Bü-
yükelçisi Baghdad Am-
reyev, fahri konsolosluk 
belgesini sunarken, Ko-
nuk yaptığı konuşmada, 
"Hem Kazak hem Türk 
halklarının birbirine olan ilgi ve alakasının özellikle kültürde ve 
ekonomik anlamdaki değişimde yeni katkılara ihtiyaç duyduğunu 
biliyoruz. Tarihin yer yer inkıtaya uğrattığı aralıkları biz başta Hoca 
Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın halk üzerinde nakşettiği güzellikle-
ri, bugün ekonomik alanda tetikleyerek, geliştirerek, Kazak ve Türk 
halkının refahına katkı yapacağımızı ümit ediyorum. Bu anlamda 
bu görevi önemsiyorum. Çok mutlu ve memnun olduk" dedi.

PETEK, ÇİKOLATASIYLA DA
ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Kendine özgü pasta ve dondurmasıyla adından söz 
ettiren Petek Pastanesi, el yapımı butik çikolatala-
rıyla da Konyalının tercihi oldu. Ali Yücel, “Çikolata 
sadece lezzetli bir ürün değil aynı zamanda mutlu-
luk hormonu veren vazgeçilmezlerden biridir” dedi. 
Kendi ürettikleri özel çikolataların içlerinin özel 
kremalar ve dolgularla işlendiğini belirten Yücel, ''El 
yapımı bu çikolatalarımızda hiçbir katkı ya da koru-
yucu madde kullanılmamaktadır. Bu yüzden diğer-
leri gibi çok uzun saklama ömrü yoktur. En fazla 45 
gün içinde tüketilmesi gerekiyor'' dedi.
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KDV MÜKELLEFİN KORKULU 
RÜYASI OLDU…
KDV Uygulaması tüm vergi mükelleflerinin 
korkulu rüyası haline geldi. Yıllar önce mal alı-
nan bir firmanın sahte belge düzenlediği, kul-
landığı adresinde bulunamadığı, incelemeye 
defter ve belge ibraz etmediği, yapılan tespit-
ler sonucunda anılan bu firma KOD adı verilen 
kara listeye alınıyor. Sonra bu firmadan mal 
alan firmalara bir yazı tebliğ edilerek, KDV 
beyannamelerinin, düzeltilerek ödenmesi is-
teniyor. KDV’den kurtulmak için varlık barışı 
kapsamında, varlık beyanı öneriliyor. Nereden 
bakarsanız bakın sıkıntılı bir durum ortaya 
çıkıyor. Ancak 2005 yılında, mal aldığınız fir-
manın adreste bulunamama nedeniyle KOD 
alındığından (8 Nolu KOD) işiniz kısmen kolay 
sayılabilir. Çünkü adreste bulunmama veya 
mükellefiyetin kapatıldığı dönemden önce-
ki dönemler için yeni mükellefin faal olduğu 
dönemlerde yapılan alışlar için herhangi bir 
sorumluluk bulunmamaktadır. Şayet adreste 
bulunamama mal aldığımız tarihten sonraysa 
vergi dairesine bir dilekçe vererek, işletmenin 
adresinde faal olduğu dönemde mal aldığını-
zı, adresinde bulunamadığı tarihten sonra adı 
geçen işletmeden mal almadığınızı beyan et-
meniz ve mal alımı faturanızın bir fotokopisi-
ni dilekçenize belge olarak eklemeniz halinde 
KDV ödemezseniz. Ancak, inceleme yoluyla 
yersiz olarak indirimleriniz kabul edilmeyerek 
KDV tahakkuku yaparlarsa da vergi mahke-
mesine dava açarak yargı yolu ile K.D.V. öde-
mekten kurtulursunuz. Şayet adreste bulun-
mama tarihinden sonra almışsanız, durum 
çok kötü duruma gelir. Bu takdirde ya istenen 
KDV’ nin matrahı kadar varlık beyanında bu-
lunup, beyan ettiğiniz varlığın yüzde 5’ i kadar 
vergi ödeyerek (bu seçenek daha uygun) ya-
kayı kurtarabilirsiniz. Bir diğer yolda istenen 
KDV’ nin 4 katı kadar teminat vererek (para-
banka mektubu) KOD’ a girmekten kurtu-
lup, yapılacak vergi incelemesinin sonuçlarını 
beklemek olacaktır. 

SGK ÖZEL HASTANELERİ SINIFLANDIRDI...
Sosyal Güvenlik Kurumu en iyi özel hastaneleri belirledi. Buna göre 
Konya'da en iyi özel hastane Başkent seçilirken en düşük puanı da 
Anıt  Hastanesi aldı... 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en iyi özel hastaneleri belirledi. SGK 
Başkanlığı'nca 13 Kasım 2009'da yürürlüğe konulan Özel Hastaneler 
İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması yönergesi gere-
ğince özel hastaneler inceleme altına alındı. Bu hastaneleri puanlamak 
üzere bir komisyon oluşturuldu. Komisyon 400 maddelik kriter testi-
ne tabii tuttu. Poliklinik, yoğun bakım, ameliyathane, tedavi standart-
ları, hasta hakları ve güvenliği, enfeksiyon kontrolü, tesis yönetimi, 
elektronik raporlama hizmet standartları, hastanelerin reçete kont-
rolü, yatak sayısı, kapalı alan, doktor ve hemşire sayısı ve çalışanların 
sosyal hakları, sigorta primleri konusunda puanlama yapıldı. 31 Aralık 
2009'da yapılan toplantıda ise en iyi hastaneler belirlendi.
Hastaneler puanlarına göre A, B, C, D ve E gruplarına ayrıldı. E grubu 
hastaneler yüzde 30 fark ücreti alabilirken bu oran, hastanenin sını-
fına göre yüzde 40, 50, 60 ve 70'e kadar çıkabiliyor. İnceleme yapılan 
393 hastaneden en yüksek puanı alıp (A) sınıfına giren 77 özel has-
tane, yüzde 70'i bulan fark ücreti tahsil edecek.

Hesaplamayı yapan komisyonda Dr. Seyit Karaca da TOBB Temsilcisi 
olarak yeraldı.Yapılan hesaplamalarda Konya’daki ÖZELHASTANELER 
şu puanları aldı:

1- Başkent Üniversitesi Hastanesi 907,5 

2- Özel Büyükşehir Hastanesi 796,7 

3- Konya Vakıf Hastanesi  789,2 

4- Konya Farabi Hastanesi  735,3 

5- BSK Konya Hastanesi  731,9 

6- Kızılay Hastanesi   725,9 

7- Özel Selçuklu Hastanesi  665,2 

8- Nakiboğlu Bilgi Hastanesi  635,5 

9- Konya Hospital   627,6 

10- Özel Akademi Hastanesi  578,8 

11- Özel Anıt Hastanesi  454,0 
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EHLİYET ALMAK ZORLAŞIYOR
Ehliyet almak için artık çok daha fazla çalışmak 
gerekiyor. Hem yazılı hem de direksiyon eğitimi-
nin zorlaşacağı yönündeki yeni düzenlemeye göre, 
örneğin direksiyon sınavında kemer takmayan bir 
aday elenip kursa tekrar gidecek. Türkiye Sürücü 
Kursları Birliği Derneği Genel Başkanı Vedat Şahin, 
düzenlemenin trafik kazalarının önlenmesinde et-
kili olacağını belirtirken, Emniyet Genel Müdürlüğü 
2008 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de 19 mil-
yon 377 bin 790 kişinin sürücü ehliyeti bulunu-

yor. Her yıl binlerce vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini vurgulayan yetkililer, 
meydana gelen kazaların büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını, alınan 
tüm önlemlere rağmen kazaların önüne geçilemediğini, bundan dolayı ehliyet verirken daha 
titiz davranılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar.

YAZICI: “VİZYON”UN KONYA’YA KATKISI TARTIŞILMAZ”
“Konya Düğün” Dergisi editörü ve ‘Vizyon’ Dergisi Yayın Kurulu Üyesi ünlü sunucu ve prog-
ram yapımcısı Ayşenur Yazıcı, dergimizin aylık yayın kurulu toplantısı için Konya’daydı. Kon-
ya Düğün Dergisi’nin kentte çığır açtığını belirten Yazıcı, Medya F Grup tarafından ilk sayısı 
çıkarılan Vizyon Dergisi’nin de Konya’nın vizyonunun değişmesi yolunda büyük katkı sağ-
layacağının altını çizdi. Yazıcı, “Konya yaşam 
biçimiyle beğendiğim iller arasında, fakat daha 
çağdaş bir Konya için vizyonunun gelişip de-
ğişmesinin zamanı gelmiştir. Bunda da Vizyon 
Dergisi’nin büyük payı olacağı kanaatindeyim” 
dedi. Medya F Grup personeli ile Cemo Etli-
ekmek salonunda verilen yemekte bir araya 
gelen Ayşenur Yazıcı akşam saatlerinde ger-
çekleştirilen sema törenlerini de izledi.    

OFFİCE 2010 BOMBA GİBİ GELİYOR
Sadece birkaç hafta içinde 1 milyondan fazla kullanıcı Mic-
rosoft Office 2010’un beta sürümünü denemek amacıyla 
sitesinden indirdi. Önceki sürüme oranla aynı süre içinde çok 
daha büyük bir sayıya erişen beta kullanıcılarından yansı-
yan geri bildirimler, Office 2010’un gelecek yıl daha güçlü 
ve kusursuz bir ürün olarak piyasaya çıkmasını sağlayacak. 
Microsoft, 18 Kasım itibarıyla kullanıma açtığı Office 2010 
beta sürümleri ile kısa sürede rekor düzeyde indirme sayı-
sına erişti. Microsoft sitesinden bugüne kadar 1 milyonun 
üzerinde kişinin indirdiği Microsoft Office 2010 Beta, gelişmiş teknolojisi ve yüksek gü-
venlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Microsoft Office 2010 Home, Business, Professional ve 
Professional Plus olarak çıkan beta sürümleri kullanıcıların geri bildirimleri ile önümüzdeki 
yıl daha kusursuz ve güçlü bir ürün olarak kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

İNTERNETE ÜÇÜNCÜ BOYUT GELİYOR
İnternet tarayıcılarımızla gezdiğimiz sayfalarda üç boyutlu görüntülerle karşılaşmamıza çok 
az kaldı. Kasım ayında duyurusu yapılan OpenCTM adlı açık kaynak kodlu teknoloji sayesin-
de web sayfalarında üç boyutlu görüntüler elde edilmesi konusunda büyük bir adım atıldı. 
OpenCTM'in bu ay yayınlanan 1.0.2 versiyonu ile yazılım geliştiricilerin web sayfaları için üç 
boyutlu tasarımlar yapması konusunda çok büyük bir ilerleme sağlanmış oldu. Bu teknoloji 
şu an için Windows, MacOS ve Linux işletim sistemle-
rinde sorunsuz olarak çalışıyor. Ayrıca Firefox, Opera, 
Safari ve Google Chrome tarayıcıları bu teknolojinin 
geliştirilmesi için beraber çalışıyorlar. Internet Explorer 
ise açık kaynak kodlu bu girişimin şu an için dışında. 
OpenCTM teknolojisinin temelinde üç boyutlu görüntü 
oluşturmak için mevcut donanım kullanımının hızlandı-
rılması yatıyor. Bu teknolojinin ilk örneklerini ise 2010 
yılının ilk aylarında  görebileceğimiz tahmin ediliyor.

GAMZE VE ERKAN KILIÇ 
DÜNYA EVİNE GİRDİ
Basın çalışanlarından Kon-Eko Der-
gisi personeli Gamze Bige Öztürk, 
Erkan Kılıç ile evlenerek dünya evine 
girdi. Tuana Düğün Salonu’nda ger-
çekleştirilen düğün törenine Öztürk 
ve Kılıç ailelerinin yakınları ve çok 
sayıda davetli katıldı. Gamze Bige ve 
Erkan Kılıç çiftine mutluluklar dileriz.

DAHİ ÇOCUK AKRİT
23 Nisan 1993'te doğdu. Akrit Jaswal 
hiç tıpa başvurmadı, fakat ülkesi olan 
Hindistan'da bir fizikçi olarak biliniyor. 
10 aylıkken ilk kelimelerini söyledi. 4 
yaşına geldiğinde Shakspeare oku-
yordu. 7 yaşına geldiğinde 8 yaşın-
da parmakları yanan bir kızla tanıştı.
Kızın ailesi Akrit’in ününü daha önce 
duymuş ve kızlarını ücretsiz ameliyat 
etmesini istemişler. Akrit operasyon 
sonrası kızın parmaklarını kurtarmış. 
Bugün Punjab üniversitesinde zoolo-
ji, kimya ve tıp üzerine çalışmalarına 
devam etmektedir. Hindistan’ın en 
genç üniversite öğrencisi olarak ta-
rihe çeken Jaswal birgün Harward'a 
girebilmek için sıkı çalışıyor. Yaşam 
için elinden gelenin yeterli olmadığını 
en iyisini yapacağını söylüyor. Jas-
walin hedeflerinden biri kanser. Tıbbi 
alanda bir çok görüşü olduğunu söy-
leyen Jaswal şu an için kansere bir 
çare bulmaya odaklandığını söylüyor.  
Geliştirdiği oral gen terapisi adındaki 
kavram üzerindeki çalışmalarını ha-
len sürdürmekte.
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2009 ŞAMPİYONLARI
Türkiye'de 2009 yılının otomotiv şampiyonu sadece 95 adet fark-
la Fiat oldu. Binek tarafta ise şampiyon, tarihinde ilk kez Hyundai 
oldu. Fiat binek ve hafif ticari toplamında 84 bin 820 adet araç 
sattı. Ford'un satışları ise 84 bin 725 adette kaldı. Aradaki fark 
ise sadece 95 adet olarak belirlendi. Binekte Renault ile Hyundai 
arasındaki amansız savaş Hyundai'nin lehine sonuçlandı. Hyundai 
yılı 60 bin 645, Renault ise 59 bin 21 adetlik satışlarla tamamladı. 
Hyundai böylece tarihinde ilk kez binek araçta şampiyon oldu.
RAKAMLARI ODD AÇIKLADI
Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği, merakla aralık ayı ve 
2009 yılı satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Fiat, 29 bin 596'sı 
binek, 55 bin 224'ü de hafif ticari olmak üzere toplam 84 bin 820 
adet araç sattı. Fiat'ın en yakın rakibi Ford, 33 bin 462'si binek ve 51 
bin 263'ü hafif ticari olmak üzere 84 bin 725 adetlik satışa ulaştı. 
Toplam satışta üçüncü 72 bin 470 adetle Renault, dördüncü 64 bin 
332 adetle Hyundai ve beşinci de 37 bin 353 adet ile Volkswagen 
olarak sıralandı. Binek otomobil satışlarına bakıldığında ise Hyundai 
aralık ayında yaptığı atakla ilk sıraya oturdu. Hyundai'nin toplam bi-
nek satışı 60 bin 645 olarak gerçekleşti. Hyundai'yi 59 bin 21 adetle 
Renault, 33 bin 462 adet ile Ford, 29 bin 596 adet ile Fiat, 26 bin 
752 adet ile Volkswagen ve 23 bin 783 adet ile Toyota izledi.

ASK ACADEMY BARCELONA 
Her yıl Avrupa’da bir ülke’de akademik eğitim alan ERTAN GÜL-
PINAR bu yıl Barcelona ‘da Ask Academy ‘den 4 ana başlıktan 
oluşan bir eğitim aldı. Mesleğini en yukarıya taşıyan Gülpınar  bu 
eğitimlerle Konyalı bayanların takdirini topluyor. 
1- Eıghtıes Luxe 80’lerin lüks trendinin en önemli çıkış noktası.
Gösterişli takılar ve değerli metaller, saçlardaki lüks kıvırcıklar ve 
dalgalarda jet-set hissi yaratan kalıcı rüzgar etkisi ise kışkırtıcılı-
ğın resmi. En zengin sarıların yanında boy gösteren parlak zengin 
kahvelerde kendi yansımanızı yakalayacaksınız. 
2- 40.S Romance Dişiliğin, gizemin ve romantizmin hüküm sür-
düğü yıllara nostaljik bir yolculuk. Savaş zamanı dalgaları sıkı sa-
rılmış viktorian tarzı bukle ve topuzlar, trendin romantik atmos-
ferini zirveye çıkartıyor.
3- Out Of Shape Sıradışı, cesur, yaratıcı 
ve kesinlikle güzel. Şekil dışı trendi, usta-
ca verilmiş şekiller ile bağlantısız kesimleri 
birleştiren, biçimsel gerodinamizmi bira-
rada sunuyor. Bu trendin renkleri iki tonlu. 
Sarışınlar. Ultra beyazlar. Aykırı kızıllar. Bu 
tarz sayesinde kesinlikle konuşulan siz ola-
caksınız.
4- The Dark Amazons Öldüren cazibe. Vahşi 
bir görünüşe hazır olun. Seksi, güçlü, stil sa-
hibi renkler kesimler; kıyafetlerle kontrolü ele 
geçiriyor. Favori renk siyah olmakla beraber 
simsiyah gölgeler ve sade sarıların birlikteliği. 
Vurucu bir kontrasa sahip.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
Dünya Engelliler günü sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Konya Valiliği ile ortak çalışması sonucunda engelli arkadaş-
larımız M1 Alışveriş Merkezine gelerek engelsiz bir gün geçir-
diler. Görme, işitme, zihinsel özürlü 1250 öğrenci önce AVM 
içerisinde yemek yediler, sonra kendilerinin uzun süredir öğ-
renmeye çalıştıkları klipleri, playbackleri, kolbastı dansını, Ti-
yatro gösterilerini, Müzik dintesini bizim için sundular. Kon-
ya Valisi ve Eşi, Kaymakam, Beldiye Başkanı, İl Milli Eğitim 
Müdürü, ve basınının oluşturduğu protokolde konuşmacılar 
ve Müşterilerimiz duygusal anlar yaşadılar. Gönüllerince eğ-
lenmek isteyen  engelli çocuklarımız gün içerisinde eğlence 
merkezinden ücretsiz bir şekilde yararlanma fırsatı buldular. 

“ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ”
10 Ocak Türk ga-
zetecilik tarihinin 
önemli günlerinden 
biridir.Çağımızın en 
dinamik meslek-
lerinden biri olan 
gazetecilik, insan-
lara haber ve bilgi 
akışı sağlamak gibi 
çok yönlü bir çalışmayı içermektedir. Gazetecilerin çalışma 
şartlarının ülkemizde daha da iyileştirilmesi, basın özgürlü-
ğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması, hak ve öz-
gürlüklerin evrensel standartlara kavuşturulması hiç şüphe 
yok ki medyamıza güç katacaktır. Bu duygularla tüm basın 
çalışanlarının “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, çalış-
malarında başarılar diliyoruz.
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S ırlarla dolu bir yolculuk yaptım geçen ay. Kış ayla-
rında yurt dışı gezilerinden birini düşünüyorsanız 
size şiddetle Mısır ve piramitleri öneririm. 20 mil-

yon nüfusuyla koca bir kent olan Kahire’de Nil nehri bo-
yunca uzanan demir yığınları ve karışık trafiği arasında bir 
taraftan zengin tarihi ve muhteşem yapıtları bir taraftan 
mezarlarda geceleri uyuyan 3 milyon insan. Zıtlık dolu bir 
gezi, farklı bir tecrübe. Mısır denince akla hemen piramitler 
gelir. Okul sıralarında küçük bir çocukken dahi gördüğümüz 
o devasa taşlardan oluşan piramitler beynimize işlenmiştir. 
Ben de bu merakımı ertelemek istemedim 
ve çantamı alıp Mısır’ın yolunu tuttum. 
Bakalım çantada neler var. Mısır’ın 
ünlü antik tarihi hala günümüzde 
dünyanın büyük ilgisini çekiyor. MÖ 
3200 tarihinden Hristiyanlığın 

ortaya çıkışına kadar geçen sürede en büyük uygarlıklardan 
biri olmuştur Mısır. Dünyayı en çok etkileyen olaylardan 
biri de 1922 de Howard Carter’ın Tutankamun’un mezarını 
bulması oldu. Gördükleri karşısında tek yorumu olmuş; 
“Muhteşem şeyler”. Firavun’un bu ölçülemez serveti Kahire 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Ardından Lord Carnarvon yapı-
lan kazıyı desteklemiş fakat o da gizemli bir şekilde ölmüştür. 
Bu olayların ardından peş peşe gelen ölümler Tutankamun’un 
lanetine yorumlanmıştır. Hollywood ise üzerine düşeni yap-
mış, sınırsız fantezilerle ve hayal gücüyle dolu filmlerine Mısır’ı 
ve firavunların gizemli dünyasını seyirciye sunmuştur. Hepi-
miz Mumya filmindeki o efektli kum dolu sahneleri hatır-

larız. Mısır’ın gözdesi 
Kahire’ye gittik. 

Mühendislik Harikası
“PİRAMİTLER”
Gördükleri karşısında tek yorumu olmuş;
“Muhteşem Şeyler”

t u g c e m e d y a f @ h o t m a i l . c o m
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İslamiyetin ilk yıllarından bu yana 
önemli bir kent. Kentin Ortaçağ İslam 
mimarisi özelliklerini taşıyan mahallesi 
o günlerden kalmadır. Modern ekono-
minin can damarı olan Kahire aynı za-
manda Arap Konseyinin de merkezidir.
Bir dip not: Binbir Gece Masalları 15.yy 
Kahire’sinde doğmuş. Bir zamanlar 
“Dünyanın Anası” denilen kentin muci-
zelerin kaderleri değiştirebildiği bir ha-
rikalar şehri olduğuna inanılırmış.
Piramitlerin en ünlüleri olan Gize pira-
mitleri hiç şüphesiz muhteşem anıtlar.
Kumtaşı cepheler altın renkli gün ışığını 
yansıtıyor. Sabahları gül pembesi öğlen 
güneşinde altın tonları ve akşama doğ-
ru soluk eflatun renklerine bürünüyor. 
Mühendislik açıdan başarısı milyonlar-
ca taş bloğun güçlü aletler ve kaldıraç-
lar olmaksızın buraya taşınmasını ve 
düzenli bir şekilde üst üste yerleştiril-
mesini sağlayan örgütlenme karşısında 
hayran olmamak mümkün değil.

Nasıl gezilir?

Piramitlere geldiğinizde etrafta bir çok 
deve ve at görürsünüz. Pazarlık yap-
madan bir şey almayın veya deveye 
binmeyin. Ata binerseniz bir şey yap-
manıza gerek yok etrafı seyrederek 
gezin. Çocuklar size eşlik ediyor. Atlar 
ve develer de artık güzergahı öğrendi-
ğinden kendi başlarına gidiyor zaten.
Gize piramitlerinden en büyüğü olan 
Büyük keops piramidi Yunan ve Roma 
bilginlerinin saptadıkları dünyanın yedi 
harikasından hayatta kalan tek anıt. 
Yüksekliği 137 m’dir. Pariste Eiffel ku-
lesinin inşa edildiği 1889 yılına kadar 
dünyanın en yüksek yapısıymış. Bir 
zamanlar Nil vadisinin ışığını yansıtan 
fenere benzetilirmiş. İç mekan çok ge-
niş dış mekanın tam tersidir. Daha çok 
dikkat çeken şey havalandırma siste-
midir. Gökbilimciler hava boşluklarının 
Antik Mısır gökyüzünde görülen belli başlı 
takımyıldızlarına göre dizildiğini ortaya 

çıkarmıştır. Kefren piramidi büyük pi-
ramitten daha küçük. Kırmızı granit 
lahit iç odadır. Piramitlerin en küçüğü 
ise Mikerinos ise üç piramidin sıralanı-
şına muhteşem bir uyum kazandırıyor. 
Bu piramidin güneyinde Mikerinos’un 
ailesi için tasarladığı düşünülen üç tane 
daha yapımı bitmemiş piramit varmış. 

Nerelere gidilir?

Gize’deki piramitler kesinlikle görül-
meye değerdir. Nil boyunca yolculuk 
ederek Luksor ve Karnak Tapınaklarını 
görebilirsiniz. Kahire Mezarlığını geçip 
karşınızda yüksek bir tepede Mehmet 
Ali Paşa Camii görünür. Dua etmeden 
görmeden geçmeyin derim. Kahire’nin 
kent merkezi mağazalar, kafeler ve res-
toranlar ile bankaların bulunduğu mo-
dern bir merkez. Merkezin büyük bir 
bölümü Hıdiv İsmail tarafından 1865 
yılında yaptırılmış. Binaların çoğu Avru-
palı mimarlar tarafından tasarlanmıştır. 
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Merkez’de büyük Tahir Meydanı vardır. 
(Özgürlük meydanı) Kahire Amerikan 

Üniversitesi bu meydana bakıyor. Nil kıyısı 
boyunca turistler için büyük önem taşıyan 

ve mimarileri ve lüks görünümleriyle sıralı 
lüks oteller gözümüze çarpıyor. Bunlardan biri 

Nile Hilton ve Four Seasons Hotel ve Marriot 
Hotel’dir. Muhteşem Mısır Müzesi de yine burada 

bulunuyor. Nil’in batı kıyısında Kahire Üniversite-
si var. Kahire Hayvanat bahçesi de her gün sabah 

9.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında halka açık. 
Mısır Eski eserler Müzesine mutlaka gidin. Tahir Mey-

danı kuzeyinde yer alan bu müze 1902 de inşa edil-
miş. Antik Mısırla ilgili bilgileriniz daha da zenginleşecek. 

2 ya da 3 saatinizi ayırmanız gerekebilir bu müze için. 
2.katta en güzel eserler olan Carter’ın hazinesini bulduğu 

Tutankamun’un 1700 parça eseri sergileniyor. Bu krallar 
vadisinde bulunan ve bozulmamış tek kral mezarıdır. Kralın 
altın ve değerli taşlarla süslenmiş kral maskını görün de-
rim. Ağırlığı neredeyse 11 kg olan bu mask saf altından 

yapılmış. Ayrıca kralın tıbbi olarak tamamen ortopedik 
yatakları, asası, diğer eşyaları 3000 yıl sonra bile gö-
renleri hayrete düşürüyor. Ayrıca müzede ölümden 
sonra yaşamında krala hizmet etmek üzere yapılan 
ahşap hizmetçi heykelleri arasında muhafızlar ve 
zanaatkarlar hatta tekneleriyle birlikte gemicile-
ri de görmek mümkün. 

Alışveriş

Kahire’nin ünlü alışveriş pazarı Han’ül Halili 
Ortaçağ havasını andıran bir Pazar yeri. 
Bakır, altın, gümüş ve deriden yapılmış 
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ürünler pazarın her yerine saçılmış. 
Sokakta avaz avaz bağıran satıcılar 
müşteri çekmeye çalışırken bir yandan 
küçük çocuklar paçamızdan çekiştiri-
yor bahsis diyerek. Yalnız çok dikkatli 
olmak gerekiyor. Ben gitmeden önce 
yanıma bir koruma verdiler. Belinde 
kocaman bir silahla önümden yürüdü 
ve kimseyi yaklaştırmadan alışveriş 
yapmamı sağladı sağolsun. El yapı-
mı sağlam ürünler almak istiyorsanız 
iyice gezmeniz ve pazarlık yapmanız 
gerekebilir aksi taktirde ufak bir tes-
bihi bile yüksek fiyata size kösebilirler. 
Yanınızdaki rehberden ya da koruma-
dan yardım alabilirsiniz. Pazarı gezer-
ken etraftaki muhteşem mimarisiyle 
camiler medreseler ve evler dikkatinizi 
çekebilir. İslam mimarisinin en güzel 
örneklerini burada görmek olası. Ka-
lavun ve Berkük külliyeleri görülmeli-
dir. 1300’lerin sonunda yapılan Berkük 
Cami’yi görmeden de geçmeyin.
Yine büyük ve ilgi gören camilerden 
Mehmet Ali Paşa Camii mimarisiyle 
büyülüyor. Biletle içeri girdik avluda 
abdest alıp öğle vakit namazımızı kıldık 
duamızı ettik. Tabi fotoğraf çekmeden 
çıkılmaz. Mısırlı güvenlik görevlileri çok 
nazik, Türk olduğunuzu anlayınca farklı 
davranıyorlar. Kendimizi Konya’da gibi 
hissettik. Camii konusunda hayal kı-
rıklığına uğradım. Daha temiz olmasını 
beklerdim. Titizlik hastasıysanız mut-
laka tedarikli gidin.

Sigara içenler için bir cennet

Kahire’nin caddelerinden geçerken en sık 
gözümüze çarpan şey kahvelerde otu-
ran ve şişe (Nargile) içen erkekler oldu. 
Kahire’de hem erkekler hem bayanlar 
arasında yaygın olan bu keyfi alışkanlık 
cafe sahiplerini ve işletmeleri de mem-
nun ediyor. Huka olarak bilinen nargile 
yanan tütün yapraklarının tadını hafifletir 
daha içilebilir kılar ve sakinleştirici özelliği 
vardır. Nargile için genel olarak iki tür tü-
tün kullanılır. En yaygın olan Maassil’dir.

Çay

Mısır’da her zaman her yerde çay bul-
mak mümkün. Hele benim gibi çaykolik 
birine sorarsanız ilk sorduğum şey bu 
oldu. Gün boyu satılıyor çay. Alışveriş 
yaparken pazarlarda bile ikram ediliyor 
siz söylemeden. Kahvelerde tavla oy-
nayan Mısırlılar nargile yanında kahve ya 
da çay içiyor. Çay ince cam bardaklar-

da sütsüz veriliyor. Yanında bazen taze 
nane yaprağı da veriliyor. Çoğu kahvede 

helba (çemenotu) anason, yemişli sah-
lab gibi çeşitli ot çayları satılıyor.



Göz deseni; nazardan korunmayı, bolluk ve 
bereketi, yıldız; mutluluğu, hayat ağacı figürü; 
yaşamı, kuş motifi; ruhu simgeler...
Dövme bazen bir şekil bazen bir harf, kelebek, 
melek bazen bir isim... 
Bir bakıma süslenmek dikkat çekmek için 
ya da bir aşkı bağlılığı vurgulamak için... 
kısaca insanın kendini ifade etme yön-
temlerinden birisi belki de en eskisi...
Dövmeler modern moda akımına son-
radan eklenen gözde akımlardan biri şu 
an. Günümüzde popülaritesi çok art-
tı. Artık onları daha sık görür olduk.  
Kolda, bacakta, bilekte, sırtta, ense-
de, boyunda ve daha bir çok yerde. 
Avusturya-İtalya sınırında dağlarda 
bulunan “Buz Adam”ın bedeninde 
dövme taşıdığı Profesör Spindler ta-
rafından 1991’de açıklanmıştı. Muh-
temelen İsa’dan önce 10 bin ile 38 
bin yılları arasında bir döneme denk 
düştüğü var sayılıyor. Kaynaklar ilk 
çağlarda kamış ve yaprak boya-
ları ile yapılan dövmelerden söz 
etmekte, İ.Ö. 2000’lerden kalma 
Mısır mumyalarında da dövmelere 
rastlanılmış. Bu dönemde insanlar 
dövmeyi bir statü sembolü olarak 
kullanmalarının yanı sıra dövme-
nin onları kötü ruhlardan, hasta-

lıklardan, büyülerden koruduğuna 
inanmışlar. Hun kurganlarında çıkan 
cesetlerde son derece kıvrak çizgiler-
le ve dekoratif bir anlayışla yapılmış 
düşsel yaratıklar ve koç figürlerinden 

oluşan dövmeler görülür. 

Kullanılan Sembollerin Dili Ortak

DÖVME,
insanın kendini ifade etme 
yöntemlerinden birisi belki 
de en eskisi...



Pazırık kurganında bir başkasına ait cesette bu-
lunan dövmelerde olduğu gibi, Hunlarda da asil 
ve kahraman kişilerin dövme resimleri yaptı-
rabildiği, daha sonraları Kazak ve Kırgızlarda 
devam eden bu geleneğin yine kahramanlık 
niteliği taşıyan bireylerce uygulandığı bilin-
mekte. Taştık mezarlarında ve daha son-
ra Altın Yış mezarlarının birinde bulunan 
cesetlerde vücudun bazı kısımlarının av 
sahnelerini tasvir eden dövmelerle süs-
lü bulunduğu görülmektedir. Antik Trak 
kavmi dövmeyi asalet nişanesi sayarken, 
eski Yunanlılar için ahlaksızlık damgası 
gibiydi. Eski Roma’da suçluları ve kölele-
ri tanımaya yarayan dövmelere 19. yüzyıl 
İngiltere'sinde de rastlanılmaktadır. Cezyirli 
gemiciler aracılığı ile Osmanlı denizcileri ara-
sında yaygınlaşan dövme 17. yüzyıldan itibaren 
Yeniçerilerce bağlı bulundukları “orta”yı (bölük) 
simgelemek amacı ile yaptırılmaya başlanmış, Yeni-
çeri ocağı kapatılıncaya kadar sürmüştür.

DÖVME VE SANAT 

Dövmeler ‘in günümüzdeki biçimi, insan derisi kullanılarak, in-
san bedenine yapılan resimdir. Yani deyim yerindeyse, tam 
anlamıyla iğneyle kuyu kazmaktan başka bir şey değil. Re-
sim alanında bundan daha zor bir boyama yönteminin var 
olmadığını düşünüyorum. Son derece dikkat, sabır ve 
beceri gerektiren bir iştir. Peki, bu iş ne kadar sanat ya 
da değil? İşin bu kısmı henüz kargaşa, çünkü yay-
gın olarak başkalarının hazırladığı modelleri kop-
yalamak, bu işi “sanat” olmaktan çok “zanaat” 
olmaya yaklaştırıyor. Ancak, kopyalamadan 
hazırlanmış özgün kompozisyonların güç-
lü çizim ve yaratıcılıkla harmanlanarak 
işlenmesi, dövmeyi bir sanat alanı 
olarak sanat sahnesinde hakkettiği 
yere taşımak. Semboller de tıpkı 
mitolojiler gibi evrensel ölçekte 
aynı özellikleri gösterirler. Ger-
çek ile hayal arasındaki bağ-
lantıyı oluşturur sembol-
ler. Etnik topluluklar, diller, 
inançlar, yaşam biçimleri 
farklı olsa da kullanılan 
sembollerin dili or-
taktır. 



Soyut düşünceye erken ulaşmış Me-
zopotamya uygarlık merkezindeki 
motifler çoğunlukla simgeseldir... 
1994 yılında Çankırı’da bir Türkmen 
köyünde yapılan çalışmada ise 50-
55 yaş civarındaki kadınlarda, burnun 
üst kısmı ve alnın ortasında bulunan 
ay-yıldız şeklinde dövmenin dışında 
vücudun başka hiçbir yerinde dövme-
nin bulunmaması dikkati çekmiştir. 
Bu dövmenin özelliği ise kız sütü (yeni 
doğum yapmış ve kız çocuğu olmuş 
bir annenin sütünün) ile karıştırılması, 
bu karışımın dövmede kullanılmasıdır. 
Dövme yapılırken yine üç iğne bir ara-
ya getirilmekte, kaynak kişiler bunun 
atalarından kalma bir süs olduğunu 
söylüyor. Urfa, Mardin ve Diyarbakır’da 
dövme; dak ya da dek olarak da anı-
lır. Bu yörelerde en fazla dikkat çeken 
dövme motifi özellikle şakaklarda gö-
rülen beş parmağı stilize eden şekildir. 
Bu şekillere Gaziantep’te de rastlamak 
mümkündür. Bu motif S.V. Örnek’in de 
belirttiği ve Kızılcahamam’da “Yenge 

Mezarı” olarak anılan kadın mezarları-
nın başucuna konulan tahta işaretler-
le büyük benzerlik taşır. Görülüyor ki 
yapılan şekiller, bunların vücutta kul-
lanıldığı yerler ve yapıldıkları malzeme 
ne olursa olsun dövme inanışı insanın 
biyolojik yaşamını sürdürümünün et-
kin bir büyüsel aracı olarak kullanılır...
İnsan doğada olup bitenleri anlayabil-
mek, anlayamadıklarını imge, simge ve 
sembollere çekerek anlaşılır, dokunu-
labilir, somut kılmak; doğadaki güçlerle 
kendini eşitleyebilmek ve böylece do-
ğada anlaşılabilir bir işaret bırakarak 
varlığını sürdürmek için dövmeyi kul-
lanmıştır.

Dövme yaptırmadan önce
Eğer bir dövme yaptıracaksanız önce-
likle düşüneceğiniz konu hiç kuşkusuz 
hijyendir. Çünkü günümüzde o kadar 
çok farklı hastalık türemektedir ki, 
bunların birçoğu da kan yoluyla bula-
şan hastalıklar olup hayatımızı altüst 
edecek niteliktedirler.

Türkiye’de ilk dövme festivali
Bunu da bekliyorduk her şeyin festivali 
olur da dövmenin olmaz mı?
Her yıl dünyanın belli yerlerinde düzen-
lenen dövme festivali bu yıl Türkiye’de 
yapıldı. Dragon Tattoo sponsor oldu 
ve  4-5-6 Aralık tarihinde The Hall da 
60’ın üzerinde dövme sanatçısı gel-
di. Polonya’dan İspanya’dan ün yap-
mış dövmeciler ülkemizi ziyaret etti. 
Rusya’da daha önce yapılan festivalde 
birinci olan usta dövmeci Vaso Vasiko 
da festivale katılmış olanlardan.Cem 
Adrian da şarkılarıyla renk kattı.
Artık yakışan da yakışmayan da dövme 
yaptırıyor bu ülkede. Dünyada yayılan 
bir akımı Türkiye’de olmasını engellemek 
zor. Bizim insanlarımız bazı değerleri-
miz dövmenin günah olduğunu abdestin 
kabul görmediğini söylesin dursun. Alın 
işte festivali yapılıyor. Boşuna deme-
mişler imkansız diye bir şey yoktur diye.
Büyük konuşmamak gerek. Dün buna 
günah diyenleri yarın kolunda bir döv-
meyle görürsek şaşırmayın.
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Kimdir Tomris Çetinel?
T.Çetinel: Kendimden, doğduğum gün-
lerden başlayarak bahsedemem. Tomris 
Çetinel olduğum zamandan başlaya-
yım. 75 yılında Ankara Devlet Konser-
vatuarından mezun olduktan sonra 
İzmir Devlet Tiyatrosunda staj yaptım. 
Sonrasında Devlet Tiyatrosundan is-
tifa edip Nisa Serezli - Tolga Aşkıner 
tiyatrosuna katıldım. Bir süre Levent 
Kırca ile çalıştım. O günlerden bugüne 
tiyatroya ait her türlü yeniliğe açık biri 
olarak çalışmalara katıldım. Devlet Ti-
yatrosunda kalsaydım klasik bir oyun-
cu olabilirdim. Fakat bu farklı çalışmalar 
hayatıma farklı bir yön ve zenginlik kat-
tı. Yeniliğe açık bir oyuncu olarak, çeşitli 
üsluplar denedim. Bunların içinde gele-
neksel Türk tiyatrosu, Grotesk tiyat-
ro var.Oyuncuyum ve oyunculuğu çok 
seviyorum. Artık oynadığım oyunların 
sayısını aklımda tutamıyorum. Çünkü 
hesap yapmak demek sona yaklaşmak 
demek. Ben bu hesabı yapmıyorum. 
Özellikle oyunculuk yaşamın ilk yılların-
da bazıları “Şu kadar başrol oynadım şu 
kadar iş yaptım…” şeklinde konuşurlar. 
Ben öyle bir şey söylemiyorum. Oyun-
culuk, büyüğüyle küçüğüyle oyunculuk 
adına, hayat adına size bir şeyler katan 
bir meslek. Zaman zaman idarecilik, za-

man zaman yönetmenlik yaptım. 2001 
yılından bu yana Sivas ve Konya Devlet 
Tiyatrosunda.

Kaç ödül aldınız? 
T.Çetinel: Ödüllerimi sıralamıyo-
rum. Sebebine gelince, “ödülle kalma 
ödülsüz de kalma.” Ama yurtdışında 
aldığım bir ödül var; 2001’de Beyaz 
Rusya Belarus’da sahneye koyduğum 
“Ben Anadolu” adında, kadın temasını 
işleyen bir oyun. Güngör Dilmen yazdı. 
En iyi yönetmen ödülüydü. Benim için 
ayrı bir yeri var.

Sadece yönetmenlik ve 
oyunculuk mu?
T.Çetinel: Tomris Çetinel aslında çok 
eski bir radyo seslendirmeni. Dizilerde 
oynadı canlı yayınlar, arkası yarınlar, 
okul radyoları... Tiyatroculuğu kadar 
eski radyoculuğu olan biri.

Sinema filminiz var mı? 
T.Çetinel: Tarık Akan ve Zeliha Berk-
soy ile bir film de oynadım.

“Aşkın Dağlarda Gezer”, “Eylül” 
“Nazlı Yarim” “Kod Adı” gibi dizlerde 
rol aldınız. Dizi mi, tiyatro mu? Han-
gisi tercihiniz?

SAHNE ÖZGÜRCE 
TAKVİMLERİ 
YAŞADIĞINIZ YER...
Oldum dediği gün bir insanın öldüm dediği gündür.

Masa başı işi yapacak biri 
değilim. Sürekli heyecan 
ve devinim, sürekli 
kendini yenileyen bir işin
içinde olmak keyif verici.

Tomris ÇETİNEL
Sanatçı
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T.Çetinel: Ben bu konuda ayrım yapmı-
yorum. Öncelikle tabi ki tiyatro. Ben bir 
tiyatro oyuncusu olarak yetiştirildim. 
Onun birebir seyircisiyle olan iletişimin 
verdiği tatmin, heyecan, her gece farklı 
kişilere ama aynı oyunu oynamanın ver-
diği tat başka. Dizi ve sinema teknik. 

Tv’den çok sahneyi seviyorsunuz di-
yebilir miyiz? 
T.Çetinel: Bunu kime sorsanız sorun 
-gerçekten oyuncuysa tabi ki- “Sah-
ne” der. Sahne bambaşka. İnsanı do-
yuran bir yer. Sınırları daha geniş, öz-
gürce takvimleri yaşadığınız bir yer. 
Dizi daha farklı oysa; kameramanın, 
yönetmenin gözünden size yaptırılan 
bir şey. Hepsinin tadı başka, yoruculu-
ğu farklı. Ama şu var; tiyatronun yan-
lışa tahammülü yoktur. Kamerada ise 
tekrar fırsatı var. 

Peki meslek seçiminizi ne etkiledi ve 
ailede oyuncu kökenli başka birileri 
var mı?
T.Çetinel: Yenilerde öğrendim onu. Sa-
nıyordum ki ailedeki tek oyuncu benim. 

Dedem Anadolu’da özellikle rama-
zanlarda meddah yapmış geleneksel 
türk tiyatrosu üzerine çalışmışlar. 
Ve ben fotoğraflarını buldum. 50’li 
yaşlarda öğrendim. O fotoğraflar bir 
yerlerde unutulmuş sonra çıktı or-
taya. Ama şimdi gururlanıyorum de-
demle. Aslında ben tiyatrocu olarak 
yola çıkmadım. Avukat veya doktor 
olarak hayal etmiştim liseyi bitirdi-
ğim zaman. Tamamen tesadüf oldu 
konservatuara girmiş olmam. Ama 
şimdi düşünüyorum da bu çok iyi bir 
tesadüfmüş.

Size defalarca sorulan bir şeyi bende 
sorayım; Neden oyunculuk?
T.Çetinel: Oyuncu olduğunuz zaman 
her rolü oynayabilirsiniz. Hepsinden 
önemlisi, masa başı işi yapacak biri 
değilim. Sürekli heyecan ve devinim, 
sürekli kendini yenileyen bir işin içinde 
olmak keyif verici.

Hareketli bir insansınız. Var mı öyle 
çılgınlıklarınız?
T.Çetinel: Çok… (Güler.)

Yaptığınız en büyük çılgınlık? 
T.Çetinel: Hangi birini söyleyeyim… 
Sıradan olmayı sevmiyorum. Son za-
manlarda moda bir sözcük var ya; 
içimdeki çocuk… İçimdeki o zamana 
karşı koyan, yaşa karşı koyan çocuğu 
seviyorum. Bunun içinde elimden ne 
geliyorsa yapıyorum. Beyşehir gölün-
de fotoğraf çektirmek için o dağlarda 
bir uyku tulumunda sabahlayabiliyo-
rum. Ya da elime bir uçurtma alıp bir 
uçurtma şenliğine katılabilirim. Ki ka-
tılacağım. Bu seneki şenlik iptal edildi 
Konya’daki. Halbuki ben en şaşalı, en 
renkli uçurtmayla katılabilmek için 
yurtdışından uçurtma almıştım. Be-
nim yaşımdaki insanların “Hadi canım 
artık torunlar bunu yapsın.” dedikleri 
şeyleri ben gerekirse torunlarımdan 
bir adım önde yapmayı seviyorum.

Planlı ve programlı bir yaşamınız var 
sanırım?
T.Çetinel: Ne yazik ki ben memur ço-
cuğum. Plan program hayatımızda hep 
vardı. Çok rahat görünürüz biz. Ama 
planlı olmak zorundayız. Ben bir yıl 
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içinde oynanacak oyunların plan prog-
ramını 8 ay öncesinden yaparım.

Bu süre içinde körelen duygularınız 
oldu mu?
T.Çetinel: Olmaz mı? Şekil değiştiren 
yıllarım oldu özlem duyduğum. Ertele-
diklerim çok. Artık ne yazık ki yapama-
yacağım şeyler var. Onları da özleye-
rek geçecek bundan sonra galiba. Ama 
keşke’lerim çok az. Sevdalarımı özlüyo-
rum. Bunları tabi ki tiyatroya yönlen-
dirdim. Çünkü “Aşk” dediğiniz şey önce 
kendini tatmindir. Sevgi denen şey pay-
laşmak tanık tutmak... Ben hepsinin ye-
rine tiyatroyu koydum. Neden bilmiyo-
rum, bir gün bunlara da fırsat bulacağımı 
umuyorum. Ama giderek yıllar geçiyor.

En çok neyi özlediniz? 
T.Çetinel: Sevdalanmayı özledim… 
Yani bir omuzda ağlamayı özledim. 
Çok enteresan. İki tane almışım kahve 
fincanlarını… Sevgililer gününde kendi-

me hediye alıyorum. Hep ikişer tane. 
(Güler.) Biriyle karşılıklı kahve içerek 
sevdadan söz etmeyi sohbet etmeyi 
özledim. Seyahat etmeyi -ki ben çok 
seyahat ederim- Çantamı alır, çıkarım 
tek başıma. Biriyle paylaşılmayınca 
bende kaldığını düşünüyorum. Evet, 
ben paylaşmayı özledim.

Karşınızdaki sizin sevdiğiniz her şeyi 
sevmeli mi?
T.Çetinel: Anlamak, birbirini dinlemek, 
zevkleri paylaşmak daha önemli. Red-
detmek yerine ilgilenmeye, bilgilen-
meye çalışmak.

Çok pozitif bir insansınız. Derler ya, 
“Müzik insanı genç kılıyor.” Tiyatro için 
de aynı şeyi söylemek mümkün mü? 
T.Çetinel: Bence evet. Bu mesleği 
bunun içinde seviyorum. Ben yaşımı 
unuttum. Gerçekten bir oyuncuysanız 
kimliğiniz yoktur. Kimliksizsinizdir. Yaş-
sızsınız, ağrısızsınız hem her şeysinizdir 

hem hiçbir şeysinizdir. Onun için san-
ki boşlukta gibisinizdir. Bulunduğunuz 
yerde ayaklarınız yere basmadığı için, 
ayaklarınız yere basmadığında sizi 
aşağı çeken bir şey yoktur. Bu da sizi 
yaşlandırır. Aşağı çeken her şey yaş-
landırır.

Bu yüzden gençlere bu mesleği öne-
rebilirsiniz?
T.Çetinel: Gerçekten hakkıyla yapmak is-
tiyorsa evet. Ben oldum diyemem daha. 
Ne kadar yapamadıklarım var. Durmayan 
bu devinim sizi genç dinamik kılıyor.

Hayatın neresindesiniz diye bir soru 
soracaktım size ama?
T.Çetinel: Her yerindeyim. Gerçekten 
hayat denilen şeyin bir kere farkındayım.

Bu farkındalık tiyatro olduğu sürece 
mi var?
T.Çetinel: Evet, bu meslek gözlem 
yapmayı, ayrıntıları fark etmeyi öğret-
ti. Bu yüzden farkındayım ve hayatın 
her yerindeyim.

Peki, Konya’da tiyatroya ilgi nasıl?
T.Çetinel: Gayet güzel. Özellikle 2 yıldır 
kapasitemizin çok üstünde oynuyoruz. 
Yetersiz olan tek şey salonumuz. İkin-
ciye ihtiyaç var.

Uluslararası projelerden bahsedelim 
isterseniz?
T.Çetinel: “Bir Nefes Bin Ses” artık 
yerleşti. Yabancı gruplar on gün bo-
yunca Konya’da ağırlanıyor. Kosova 
ve Kıbrıs’a gittik. İlktir bunlar. Yanı sıra 
İtalyan Andrea Baneglio Bergamo’dan 
geldi ve şu an çalışma yapıyor. Vücut 
kullanımı, dans ve müzikle, çeşitli ob-
jeler kullanarak mistik ve sufi bedeni 
çalıştırmak üstüne workshop yapılıyor. 
2.projede İtalyan yönetmen Angelio 
Savalli ve Fransız kukla ve maske sa-
natçısı Konya’ya geliyorlar.Çok değerli 
oyuncu Münir Caner katılacak. Avrupa 
birliği projesinde yer alan İtalyanların, 
İtalya tiyatrosu bizim geleneksel Türk 
tiyatromuzla, maske ve kukla çalış-
malarıyla birleşip ortak yeni bir olu-
şum yapılacak. 

Gelecekte tiyatroyu nasıl nerede 
görüyorsunuz? 
T.Çetinel: Geleceği düşünmek iste-
miyorum. Sebebi, çok okul açıldı ama 
eğitim yeterli değil. Çok tiyatro açıldı. 
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Kadro yeterli mi? Hayır. Şimdilerde 
ustalar yorgunlar.  Hayat çok fazla yo-
ruyor hepimizi. Çıraklara gelince; me-
zun oldukları ilk günden itibaren us-
talar(!) Usta olduğunu sanana bir şey 
öğretemezsiniz. “Alana vermek” diye 
bir söz vardır tasavvufta. Herkes her 
şeyi biliyor. Her şey sahnede öğrenilir. 
Hocalarımın bize çok acı çektirdikleri-
ni düşünüyorum. İyi ki yapmışlar. Çağ 
değişti. Ayak uyduramazsak gençleri 
anlayamayız. Onlarda geri dönüp bak-
mazlarsa bizi anlayamazlar. Bir ustam 

şöyle derdi; “Öyle bir meyve ol ki ham 
kalma, tadın tuzun olmaz. Aman sakın 
olma, düşersin kurda kuşa yem olursun, 
kimse yararlanmaz. Bir yaprağın arka-
sına gizlenip, geç olgunlaşmaya bak, o 
zaman tadından yenmezsin.” Oldum 
dediğin gün öldüm dediğin gündür.

En büyük hayaliniz nedir?
T.Çetinel: Çok hayallerim var. Çok ça-
buk heyecanlanıyorum. Bir şey gördü-
ğümde hemen hayal kurmaya başlıyo-
rum. Benim bir evim yok. 

Yaş kemale ermeye başladı. Minicik bir 
ev ve minik bir bahçe istiyorum. Çün-
kü ben çok şanslıyım; yaşarken mey-
vesini toplayanlardanım. Yapmak iste-
diğim çok şey var. Turnede köylerden 
geçerken bayılırım o minik bahçeli ev-
lere. Yurt dışındaki insanlar yaşlandık-
ça evlerini eşyalarını boşaltıp evlerini 
küçültüyorlar. Biz de ise anılar, koca-
man evler, kocaman sandıklar. Misafir 
gelene kadar bekletilen ve kullanılma-
yan eşyalar. En nefret ettiğim şeydir 
etrafta duran kullanılmayan malze-
meler. O yüzden arkadaşımın lafıyla 
sevgililer gününde aldığım o eşyaları 
şimdi kullanıyorum tek kullanmadığım 
onlardı.

Türkiye henüz krizi atlatmadı. Devlet 
Tiyatroları olarak bir önlem alındı mı?
T.Çetinel: Konya Tiyatrosu bir bölge 
tiyatrosudur. Genel müdürlükte top-
lantı yapıldı bütün bölge müdürleri ile. 
Tüm ülkede kriz varken biz de bu sü-
recin dışında değiliz şöyle bir sallanın 
kendinize gelin demişti sayın müdür. 
Tabi ki önlem alındı. Tomris’in çok özel 
hayatı yok. Geceden geceye eve giden 
biriyim. Önlem almadım ama alışkan-
lıklarımızın çoğundan vazgeçtim.

Konya’daki yetkililer maddi ve manevi 
anlamda tiyatroya destek oluyor mu?
T.Çetinel: Gündeme getirdik. Sayın 
belediye başkanımız söz verdi. Örne-
ğin jeneratör eksiğimiz vardı ve ala-
caklar. Biz binaya istiyoruz, kendimize 
değil. Bir de festival dönemleri tabi 
ki sponsor aradım. Sonra vazgeçtim. 
Konya’da bu sistem yok maalesef. 
Devlet Tiyatrosu festivallerini o kent 
için yapar. Maddi destek istediğim bö-
lüm festival. Çünkü bir kentin sanatsal 
anlamında festivalinin olması o kentin 
başka ülkelerin gözünde markalaşma-
sına yardımcı olur.

Çok teşekkürler. Son olarak söyle-
mek istedikleriniz?
T.Çetinel: Ben size teşekkür edi-
yorum. Başarılar diliyorum. Okuma 
oranının giderek azaldığı bilgisayar ve 
teknolojinin hâkim olduğu bir zaman-
dayız. Bütün bunlara rağmen bir dergi 
çıkartmak cesaret isteyen bir iş. Kut-
luyorum sizi. Kitap ya da kağıt koku-
su bambaşkadır. Dünyanın en güzel 
kokusudur. Umarım bu güzel kokuyu 
kimse elinden bırakmaz…
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Konya Devlet Tiyatrosu bizi etkilemeye ve şaşırtmaya de-
vam ediyor; bu ifade şehrimizin tek kurumsal tiyatrosunu 
olumsuzlamaktan ve beklentilerimizin düşüklüğünü belirt-
mekten ziyade sanatın ve sanata ait etkinliklerin giderek 
çoraklaştığı bir coğrafyada duyduğumuz heyecanla ilintili. 
Bu yazının son sözünü en başta söylemek zorundayım: Bu-
güne kadar başka oyun izlemediyseniz ve sadece Gılgameş 
varsa repertuarınızda bir seyirci olarak inanın dünya tiyat-
rosunun vardığı düzeyden haberiniz var demektir, yok henüz 
bu oyunu izlememiş iseniz ayağınıza kadar gelen bu fırsatı 
görmemekle ne kaçırdığınızı hayal bile edemeyebilirsiniz.  Şi-
rin Aktemur Toprak ve Gökhan Aktemur’un yazdığı son de-
rece şiirsel, rüzgârlı ve Ege ve Mezopotamya kokulu ama 
bir o kadar da gündelik hayatımızın karmaşasını ve insan 
ilişkilerinin o hiç çözülemeyen çapraşıklığını bu kadar günü-
müz bireyinin üstünden ve bakışından yansıttığı için de son 
derece modern metniyle, Umut Toprak’ın oyunun iç sesini 
her an duyumsatan rejisiyle ve bu içsesin notalara dökülüp 
oyuncularla birlikte soluk alıp veren müziğiyle, salt bir arka 
duvar fonu veya eşyası olmaktan çıkıp, tıpkı Matisse tab-
lolarındaki gibi sahnenin, görüntüdeki ve görünmeyendeki 
hayatın bir parçası olan dekoruyla ve bir tek sözünü, bir tek 
mimiğini, jestini kaçırmaktan çekindiğiniz için izlerken soluk 
almaya korktuğunuz bir dev oyuncunun, Tomris Çetinel’in,  
binlerce yıllık insan karakterinin hiç değişmeyen onca çe-
şitli ve çelişkili izlerini, renklerini, çırpınışlarını, haykırışları-
nı bizleri sahnede kendi sesinin, nefesinin ve bedeninin bir 
parçası olduğumuza ikna ederek, bizi kendimizden alabildi-
ğince uzaklaştırıp, alabildiğince kendimizi kendimize bir ayna 
yaparak sunduğu oyunculuğuyla son yıllarda eşi benzeri az 
görülmüş bir sahne performansıyla ve bir tiyatro yapıtıyla 
karşı karşıya kaldığınızın ayrımına varıyorsunuz. Bu esirlikle 
farklı bir hissiyatta, farklı bir tarih diliminde yaşadığınız gibi 
bir yanılsamaya bile kapılabiliyorsunuz, taa ki tiyatro bina-
sından çıkıp da Anıt meydanına süzülüp üstünüze deli gibi 
gelen arabaların farlarıyla uyanana kadar...

Bu oyunun neden bu kadar dokunduğunu sorguladığınızda, 
muktedirin güzel ve duru olanı, zarif ve ince duruşu, kırılgan 

ve kolay yaralanabilir olanı yok edişi karşısında insan ruhu-
nun çaresizliğini ve alıkonmaz isyanını görüyorsunuz. Her-
kes kendi toprağında mülteciyken ve herkes kendi gençli-
ğinde yaşlıyken, herkesin kendi şarkısında dili tutulmuşken 
tek varoluş nedenleri isyan etmek olan bu insanları anla-
mak, onlarla özdeşlik kurmak zor olmuyor. Oysa kendi kor-
kularında öldürdükleri aşka ve aşkın imkânsızlığına duyduk-
ları isyandır bu aynı zamanda; kimi delicesine sığınıyor aşka, 
sahiplenmekle ve tutsak almakla eşdeğerde tutarak aşkı ve 
bunun imkânsızlığını duyumsadığında sadece mahvetme 
duygusunu bileyerek, katil ve kurbanın aynı bedende, aynı 
ruhta buluşup kendi kanattığı yaranın acısına duyduğu kini 
ve isyanı besleyerek, öylesine çarpıntılı ve öylesine çatışkılı 
bir şekilde. Ve o yüzden de öylesine umarsız. Kimi de Gıl-
gameş gibi reddederek tutsak olmayı ve tutsak almayı, can 
yoldaşlığını seçmesiyle gönül koyduğuyla, kendini özgürlü-
ğe adamasıyla düşüyor tanrıların gazabına çünkü en tehli-
keli gücü kavrıyor Gılgameş, gerçek aşkın ölümsüzlüğünü, 
kendinden vazgeçebilmenin gücünü seçiyor ve affedilmiyor 
tabii ki çünkü henüz tanrıların sonu gelmemiş ve gelmesine 
izin verilmemiş.  İsyan etmekle başlar her şey oysa burada 
isyan etmekle bitiyordu her şey.
‘ve her isyan Sedir ormanında bir kayıptı artık’
Çünkü her isyanla bir kez daha farkına varılıyordu mutlu 
aşk olmadığının.

‘VE HER İSYAN SEDİR 
ORMANINDA BİR KAYIPTI ARTIK’

Levent Kurumlu 
YÖNETMEN

suadiyevapuru@hotmail.com
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İNŞAAT
DEKORASYON
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Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wrigleys marka sakızdır. 
Modern anlamda ilk barkod uygulaması 1948 başladı. Bu yöntem siyah zemin 
üzerinde 4 beyaz çizgi içeriyor ve bu çizgilerin bir veya birkaçının olmaması-
na dayanıyordu. Bu da 7 farklı barkoda olanak veriyordu. 1969 yılında NAFC 
(Milli Yemek Zincirleri Birliği) Logicon şirketine endüstri standardı geliştirmesi 
için başvurdu. Bu ilk meyvesini 1970 yılında verdi.Bugün de kullanılan sistem 
ise 1973 yılında UPC (Universal Product Coding) sistemi adıyla geliştirildi. İlk 
UPC tarayıcı 1974 de Ohio’da bir markette kuruldu. İlk barkod alan ürün ise 
Wrigley’s çikletleri idi.

Dört yapraklı yonca bütün kültürlerde iyi şansın sembolü olarak bilinir. 
Hıristiyanlık inanışında Havvanın cennet bahçesinde elinde dört yapraklı yonca 
ile dolaştığı kabul edilir. Yoncanın dört yaprağının da ayrı birer anlamı vardır. 
Tabiatta çok nadir bulunan işte bu dördüncü yapraktır. Eskiden insanlar  yon-
canın sihirli gücü sayesinde şeytanın kovulabildiğine inanıyorlardı. Bu nedenle 
de insanları kurban etmeden önce yerlerde dört yapraklı yoncaları arıyorlardı. 
Günümüzde bitki kültürü ile uğraşanlar, sadece dört yapraklı yoncaların ürediği 
tohumları geliştirmeyi başarmışlardır. 

Üç kopya insan var. Tüp bebek uzmanı ünlü doktor Severino Antinori, klonla-
ma (genetik kopyalama) yöntemiyle 3 bebeği dünyaya getirdiklerini, bunların 9 
yaşında olduklarını ve Doğu Avrupa'da yaşadıklarını söyledi. 

Dünyada her dakika iki tane düşük şiddette deprem olmaktadır. Deprem-
lerin bir çok sebebi var. Büyük ülkelerin yaptıkları nükleer yeraltı denemeleri 
sırasında ortaya çıkan kuvvatler bu tür depremleri tetikliyor.

Tek atışta topu deliğe sokmayı başaran en genç golf oyuncusu; 5 yaşındaki 
Coby Orr’dur. Minik Coby bu rekoru 1975 yılında Amerika San Antonio’daki Ri-
verside Golf alanında 103 yard uzunluğundaki bir delikte kırmıştır.
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Sahra Çölündeki Tidikelt kasabasına on yıl boyunca hiç yağmur yağmamıştır.
Sahra'da Tibesti ve Ahaggar gibi, yükseklikleri 3.265 m'yi bulan dağlar da vardır. 
Buralara göre daha çok yağış alan ve göçebelerin yazın konaklamalarına elverişli 
yerlerdir. Buna karşılık Sahra'nın bazı yerlerine arka arkaya 10 yıl yağmur düşme-
diği olur. Bu yerlerden biri de Tidikelt kasabasıdır.

Türk mitolojisinde dünyayı yaratan Kara Han, dünyanın tam merkezine dokuz 
dallı çam ağacı dikmişti. Altaylara göre insanın iskeletinde; baş, bel, diz, topuk, 
ayak bileği, omuz, dirsek, avuç ve el bileği olmak üzere dokuz ek vardır. Yakutla-
ra göre gök tanrıları dokuzdur. Altay türklerinin bir kıyamet tasvirinde denizin 
dibinde dokuz çatallı karataş vardır ki, kıyamet zamanında bu taş dokuz yerin-
den ayrılacak, demirden ve koyu sarı renkte atlara binmiş dokuz savaşçı etrafa 
saldıracaktır. Dede korkut kitabı’nda, deli dumrul doğduğunda babası dokuz 
buğra öldürür. Ve tabii ki dokuz ışığı da unutmamak gerekiyor...

ABD’li uzmanların yaptığı bir araştırmada, erkeklerin ilk görüşte aşık olmaları, 
8.2 saniye sürdüğü belirlendi. Bir araştırmaya göre, erkek bu süre içinde kadına 
aşık oluyor ya da olmuyor. İngiltere’deki Wales Enstitüsü tarafından yapılan 
araştırmada, 250 kadına aynı erkeğin iki fotoğrafı gösterildi. Erkek ilk fotoğ-
rafta, Bentley marka otomobilin içinde, ikincisinde ise Ford Fiesta ile poz veri-
yordu. Kadınların yarısından fazlası, ilk fotoğrafı daha çekici buldu. Uzmanlara 
göre kadınlar zengin erkeklerin çocuğuna daha iyi baba olacağına inanıyor.

Yedi Tepe Danimarka’nın üretken mimarlık ofisi Bjarke Ingels Group (BIG) 
Azerbaycan’a eko-kent kuruyor. Azerbaycan’ın doğal kimliğini yeniden keşfet-
mesine olanak sağlayacağı iddia edilen proje, yarım ayı andıran Başkent Bakü’nün 
ucundaki Zira Adası’nda gerçekleştirilecek. Bu yeni mimari sadece yedi tepeli 
simgesel bir silüet yaratmakla kalmayacak, en önemlisi de hava, su, ısı ve enerji 
kanallarının doğal yollarla oluşturulduğu özerk bir ekosistem yaratacak.

Malezya’da, henüz 6 yaşındaki bir çocuk, bin 650 kiloluk arabayı beline bağ-
ladığı bir kemerle çekmeyi başarıyor. Malezya’nın Klang eyaletinde yasayan 
henüz 6 yaşındaki T. Santhosperumal, bin 650 kiloluk bir arabayı beline 
bağladığı kemerle çekerek, herkesi şaşkına çeviriyor. Çocuğun babası bir 
gün rekor kitaplarının çocuğunun ismini yazacağına inanıyor.







MÜZELER 
MEVLANA MÜZESİ
Bu gün müze olarak kullanılmakta olan Mevlana 
Dergahının yeri, Selçuklu Sarayının gül bahçesi 
iken bahçe, Sultan Alaadin Keykubat tarafından 
Mevlana'nın babası Sultanü'l Ulema Bahaeddin 
Veled'e hediye edilmiştir. Sultanü'l Ulema 12 ocak 
1231 yılında vefat edince türbedeki bugünkü yeri-
ne defnedilmiştir. Sultan'ül Ulema'nın ölümünden sonra kendisini sevenler Mevlana'ya müracaat ederek babasının meza-
rının üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Mevlana "Gök Kubbe'den daha iyi türbe mi olur? Diyerek 
bu isteği reddetmiştir. Ancak kendisi 17 Aralık 1273 yılında vefat edince Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled mevlana'nın 
mezarının üstünde türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir. Mevlevi Dergahı ve türbe 1926 yılında "Konya 
Asar-ı Atıka Müzesi" adı altında müze olarak hizmete başlamıştır 1954 yılında ise müzenin teşhir tanzimi yeniden elden 
geçilmiş ve müzenin adı "Mevlana Müzesi olarak değiştirilmiştir.

KARATAY MÜZESİ
Karatay Medresesi, Sultan İzzeddin Keykavus II. Devrinde Emir Celaleddin Karatay tarafından, 649 Hicri (1251 Miladi) yı-
lında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Anadolu Selçuklu devri çini işçiliğinde önemli yer bulunan Karatay Medresesi 
1955 yılında "Çini Eserler Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır. 

SIRÇALI MEDRESE ● (Mezar Anıtları Müzesi) 
Sırçalı Medrese, 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır. Kamulaştırılan mezarlıklardan toplanan tarih ve sanat 
tarihi yönünden değerli mezar taşları Selçuklular ve Osmanlılar Devri'ne göre tasnif edilerek teşhir edilmişlerdir. 

KONYA'DA 
TURİSTİK YERLER



53

TURİZM

AKŞEHİR MÜZESİ
Akşehir Arkeolog Müzesi: Hitit, Frigg Lidya, Roma ve Bizans 
dönemi eserleri teşhir edilmektedir. 

ARKEOLOJİ MÜZESİ
Konya Arkeolojik Müzesi, 1901 yılında Karma Orta Okulun-
da açılmıştır. Daha sonra 1927 yılında Mevlana Müzesine 
1953 yılında İplikçi Camii'ne taşınmıştır. 1962 yılında ise 
bugünkü müze binası kurularak hizmete girdi. 

ETNOGRAFYA MÜZESİ
Bölge Müzesi tarzında eğitim amaçlı olarak inşaa edilen bina 
1975 yılında Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmıştır. 

İNCE MİNARE MEDRESE ● (Taş ve Ahşap Eserler Müzesi)
Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi 
okutulmak üzere 1254 yılında yaptırılmıştır. Mimarı Abdullah 
oğlu Kelük'tür. Selçuklu taş işçiliği şaheserlerindendir. Taç kapısı 
üzerinde kabartmalı geometrik ve bitkisel bezemelerle birlikte 
Selçuklu sülüsüyle yazılmış "Yasin ve Fetih" sureleri vardır. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KOYUNOĞLU 
MÜZE VE KÜTÜPHANESİ
Konya'nın köklü ailelerinden A.R. İzzet KOYUNOĞLU, Top-
raklık mahallesindeki evinde yıllarca toplamış olduğu tarihi 
eserlere özel bir müze ve kitaplık kurmuştur. Daha sonra 

kurmuş olduğu müze ve kitaplığı Konya Belediyesi'ne ba-
ğışlamıştır. Konya Belediyesi'nce modern müzecilik anlayı-
şının her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde yaptırıla-
rak bugünkü durumuna getirilmiştir. Müze yazma, basma 
eserler bakımından çok zengindir. 

ATATÜRK MÜZESİ
Atatürk caddesinde yer alan yapı 1912 yılında yapılmıştır. 
Bina XX. Yüzyıl ulusal mimari örneklerinden olup 1928 yı-
lında Konyalılar tarafından Atatürk'e bağışlanmıştır. 

EREĞLİ MÜZESİ
Arkeoloji ve Etnoğrafik eserlerin beraber sergilendiği bir 
müzedir. Türk İslam Eserleri, Etnografya, Hitit, Frig, Yunan, 
Roma ve Bizans dönemi eserleri ise Arkeoloji seksiyonla-
rında teşhir edilmektedir.

ÖREN YERLERİ
İVRİZ KAYA ANITI
Tuvana Krallığından günümüze kalan en önemli kültür var-
lığımız İvriz Kaya Kabartması'dır. Ereğli ilçesinin 17 km. gü-
neyinde Aydınkent Köyü içinde, Torosların kuzey eteklerin-
deki vadilerin birisinde kaya üzerine yapılmış olan bu anıt 
4.20 m x 2.40 m. ölçülerindedir. Kaya'nın güneye bakan 
yüzeyine yapılmış olması sebebiyle oldukça iyi korunarak 
zamanımıza kadar gelmiş bir eserdir. Kabartma M.Ö. 800 
yıllarında da bu bölgenin, Tuvana ülkesinin en görkemli 
krallarından Var-pa-la-waş tarafından yaptırılmıştır. 

SİLLE ● (Siyata)
Sille Konya il merkezinin 8 km. kuzeybatısındadır. Merkez bele-
diye hudutları içinde olup, şehir otobüsü çalışmaktadır. 
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AK MANASTIR
Geniş ve mağara gibi kayadan oluşmuş 
olup, mağaraya itaf edilmiş bir kilisesi, 
6-7 şapeli ve birçok hücreleri vardır. 

ÇATAL HÖYÜK
Çatalhöyük, Konya'nın Çumra İlçesi sı-
nırlarında olup, İlçenin 10 km. doğusunda 
yer almaktadır. Höyük, farklı yükseklikte 
iki tepe düzü olan bir tepe şeklindedir. 
Bu iki yükseltisi nedeniyle çatal sıfatını 
almıştır. İlk yerleşme, ilk ev mimarisi ve 
ilk kutsal yapılara ait özgün buluntuları ile 
insanlık tarihine ışık tutan bir merkezdir. 

SİLLE AYA-ELENA MÜZESİ
Sille, Konya ili, Selçuklu ilçesine bağlı kent 
merkezine 7 km. uzaklıkta bir yerleşim 
yeridir. İsa'nın doğumundan 327 sene 
sonra Bizans İmpartoru Constantin'in 
annesi Helena, Hac için Kudüs'e gider-
ken Konya'ya uğramış, buradaki ilk hris-
tiyanlık çağlarına ait oyma mabetleri 
görmüş, hıristiyanlara Sille'de bir mabed 
yaptırmaya karar vermiştir. 

EFLATUNPINAR HİTİT ANITI
Konya İli, Beyşehir İlçesi, içinde bulun-
maktadır. Anıt bir su kaynağıdır. Kenarında 
dikdörtgen taşlar üzerinde kabartmalar-
dan oluşmaktadır. Niteliğini kaybetme-
yen kabartmalar ön kısmındaki 14 adet 
taş bloklar üzerine oyulmuştur.  

KİLİSTRA ANTİK KENTİ
Kilistra antik kenti Konya'nin 49 km gü-
neybatısında Konya Meram ilçesi, Ha-
tunsaray beldesine bağlı Gökyurt kö-
yündedir. Yapılan arkeolojik çalışmalar 
sonucu Kilistra'da Helenistik ve Roma 
çağında (İ.Ö. 2.yy-İ.S. 3.yy) yerleşimin 
başladığı tespit edilmiştir. Kazı esnasında 
doğu şırahanede eşik taşı olarak bulunan 
Roma devri bir devşirme mezar yazıtında 
Kilistra adının geçtiği görülmüştür. 

KARAHÖYÜK
Konya il Merkezine 15 km. güney do-
ğusunda Harmancık mahallesindedir. 
Ulaşım belediye otobüsleri ile sağla-
nır. Ord. Prof. Dr. Sedat ALP başkan-
lığında 1953 yılında başlayan kazılar 
halen devam etmekte olup, üzerinde 
en az uzun süren çalışma en eski Türk 
kazılarındandır. Karahöyük'te yapılan 
araştırmalarda höyüğün M.Ö. 3000 
(Eski Tunç Devri-M.Ö. 2000 Asur ti-
caret kolonileri devri) de iskan edildiği 
anlaşılmış olup, 27 yerleşik katı tespit 
edilmiştir. Eski Anadolu'nun en önemli 
şehir harabeleri arasındadır. 

BOLAT ÖRENLERİ
Literatürde adı Astra olarak geçmiş 
olan antik kent, Hadim ilçesinin kuzey 
batısında ve Hadim'e 17 km. uzaklık-
tadır. 

NEKROPOL ALANI
Kentin güneyindedir. M.S. 3.yy'a ait bol 
miktarda mezar steli ve lahit parçaları 
bulunmaktadır. Stellerde; boğa başları, 
asma dalı, üzüm salkımları ve medusa 
başları işlenmiştir.

BOULETEFERİON
Kentin batısındadır. Yüksek bir nokta-
da kurulmuştur. Cave alanının bir bö-
lümü ayakta kalabilmiştir.

SELÇUKLU KÖŞKÜ
Alaaddin Tepesini çeviren iç kalenin ku-
zey eteğindedir. Sarayın II. Kılınçaslan'a 
ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Köşk, 
Alaadin Keykubat I zamanında genişleti-
lerek tamir edilmiş, kare bir plan üzerine 
harç ve tuğlalarla iki kat olarak yapılmış-
tır. Köşk bugün harap olmuş bir duvar 
parçasından ibarettir. Son defa 1961 
yılında bu tek duvarın beton bir şemsiye 
ile muhafazası yoluna gidilmiştir.

KUBADABAD SARAYI
Beyşehir Gölü'nün güneybatı kıyısında, 
Heyran Köyü yakınındaki alanlardan biri 
üzerindir. Selçuklu Sultanı I. Alaadin Key-
kubat tarafından yaptırılmış 35x50m. 
boyutunda yazlık bir saraydır. 

YERKÖPRÜ MAĞARASI
Konya, İli, Hadim İlçesi sınırının yakın-
larında, Göksu Vadisinde bulunmakta-
dır. Mağaraya Konya-Karaman yoluyla 
Kayaağzı-Habibler Köyleri üzerinden 116 
km.'lik bir yolculukla ulaşılmaktadır. Ayrı-
ca mağaranın bulunduğu Göksu Vadisine 
Mersin-Silifke üzerinden de ulaşılabil-
mektedir. Köy yolları stabilizedir. Mağara 
tamamen bir traverten tüfün içinde yer 
almaktadır. Türkiye'nin doğası en güzel 
mağaralarından birisidir. Göksu Nehrinin, 
bu traverten tüfünün altına oluşturduğu 
mağara 5000 m. kadar uzunluktadır. 

BALATİNİ MAĞARASI
Mağara Konya İli, Beyşehir İlçesine bağlı 
Çamlık Beldesi ile Derebucak ilçesi sı-
nırlarında yer almaktadır. Derebucak'a 
6 km. uzaklıkta bulunmakta olup Kö-
rükini ile Suluin mağaralarının 3 km. 
kuzeybatısındadır. Toplam uzunluğu 
1830 m'dir. Travertenleri, Heykel Oda-
sı, ve Dev Cadı kazanları mağaranın 
görülmeye değer güzellikleridir.



55

TURİZM

KÖRÜKİNİ MAĞARASI
Konya İli Beyşehir ilçesine bağlı, Çam-
lık Beldesinin 500 m. güneybatısında 
bulunan mağaraya stabilize yola ula-
şılmaktadır. Toplam uzunluğu 1250 
m. olan Körükini Mağarasının içinden 
Uzunsu Deresi geçmektedir. 

SULUİN (DEĞİRMEN İNİ) MAĞARASI
Beyşehir İlçesine bağlı Çamlık Beldesinin 
500 m. Güneybatısında bulunan mağa-
raya stabilize yolla ulaşılmaktadır. 

SAKALTUTAN MAĞARASI
Konya iline bağlı Seydişehir İlçesi ya-
kınlarındadır. Mağaraya Seydişehir, Sü-
leymaniye Köyü-Mortaş yolu ile ulaşılır. 
Dikey bir mağara olan Sakaltutan Ma-
ğarasının toplam derinliği 303 m. dir.

SUSUZ MAĞARASI
Mağara, Seydişehir ilçesine bağlı Su-
suz Köyünde yer almaktadır. Aktif olan 
mağara, biri yatay diğeri ise 60 m.'lik 
dikey bir iniş olan iki girişe sahiptir. 
Mağaranın toplam uzunluğu yaklaşık 
2000 m.'dir.

TINAZTEPE MAĞARASI
Mağara Konya-Seydişehir-Manavgat 
yolunda Seydişehir'e 35 km. mesa-
fede bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 
1650 m. Derinliği 65 m. olan mağara 
Tınaztepe'nin güneybatı yamacında yer 
almaktadır. Fosil ve aktif olmak üzere 
iki bölümden oluşmaktadır. Fosil bölü-
müne bahar aylarında girilecek olursa, 
sayısı 5'i bulan göllerin botla geçilmesi 
gerekecektir. Sonbahar aylarında aynı 
galeri yürünerek geçilebilir.

PINARBAŞI MAĞARASI
Beyşehir gölü güneyinde bulunan Kızılo-
va Polyesinin güneybatı yamacında ye-
ralır. Beyşehir-Derebucak karayolundan 
ayrılan bir yol, Kızılova polyesinden ge-
çerek Pınarbaşı Köyüne varır. Pınarbaşı, 
Krestase kireçtaşlarındaki belirgin bir fay 
üzerinde gelişmiş yatay bir mağaradır. 

BÜYÜK DÜDEN MAĞARASI
Mağara Konya İli Derebucak İlçesindedir. 
Konya-Beyşehir-Derebucak yolundan 
sonra, Derebucak'dan ibradi yönünde, 
18'nci km.'de, Kembos Ovası batı kıyısın-
da yer almaktadır. Genişliği 1 km. uzun-
luğu 15 km. olan Kembos Ovası, bahar 
aylarında eriyen kar suları ve özellikle 
Uzunsu Deresi ile gelip toplanan suları 
bir başka düden olan Feyzullah Düdeni 
ile birlikte drene etmektedir. 

FEYZULLAH DÜDENİ
Düden, Konya İlinin, Derebucak ilçesi-
ne yaklaşık 25 km. uzaklıktadır. Aktif 
bir düden özelliğinde olup ilkbaharda, 
Kembos Polyesinin sularını drene eder.

YAPILAR
A) SİVİL MİMARİ

KERVANSARAYLAR

ZAZADİN HANI
Sultan Alaeddin Keykubat devrinde 
(633 Hicri-1236 Miladi yılında) Selçuklu 
Emirlerinden Vezir Sadettin Köpek ta-
rafından yaptırıldı. Hanın boyu 104, eni 
62metredir. Konya-Aksaray yolunun 
25. Km'sinde Tömek bucağındadır.

HOROZLU HAN
1248 yılında bugünkü Konya-Aksaray 
asfaltının 8.'sinde kışlık olarak yapılmıştır.

KIZILVİRAN HANI
Konya-Beyşehir yolu üzerinde olup, 
Konya'ya 44 km. uzaklıktadır. Kışlık ve 
yazlık olmak üzere iki tipte yaptırılmıştır.

OBRUK HAN
Anadolu Selçuklu döneminde ticaret yol-
ları üzerinde kurulan hanlardan bir örneği 
de Obruk Hanıdır. Obruk Hanı, Konya'yı 
Aksaray'a bağlayan yol üzerindedir.

SULTAN HAMAMI
Larende caddesinde Sahip Ata Külli-
yesine ait olan Sultan Hamamı bugün 
de faliyetine devam etmektedir.

MAHKEME HAMAMI
Şerafeddin Cami ile Şemsi-i Tebrizi 
Cami arasında yer alan tarihi özellik-
leriyle milletimizin temizliğe verdiği 
önemi yaşatan (Türk Hamamı) vasıflarını 
taşıyan mahkeme hamamı faaliyetine 
devam etmektedir.

MERAM HAMAMI
Meram tarihi köprü çıkışında yer alan 
Meram Hamamı, yerli ve yabancı ziya-
retçilerin ilgisini çekmektedir.

MEYDAN HAMAMI
Akşehir'de 1329 yılında Subaşı Emir 
Şerafeddin tarafından yaptırılan ha-
mam, bugünde hizmet vermektedir.

ORTA HAMAM
Akşehir Ulu camii caddesindeki Orta 
Hamam Selçuklulardan kalmış olup, 
Konya Valisi Avlonyalı Ferit Paşa tara-
fından 1900 yılında ciddi bakım ve ta-
mirattan geçirilmiştir. 
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B) DİNSEL MİMARİ

ALAEDDİN CAMİİ
Anadolu Selçuklu Devri Konya'nın en 
büyük ve en eski camiisidir. Şehrin 
merkezine yüksekçe bir höyük olan 
Alaedin Tepesi üzerinde inşa edilmiştir. 
Selçuklu Sultanı Rükneddin Mesud I'in 
son zamanlarında başlanılmış, Kılıças-
lan II (1156-1192) devrinde inşaatına 
devam edilmiş, Sultan Alaeddin Keyku-
bad I tarafından 1221 yılında tamam-
lanarak hizmete açılmıştır. Camiinin en 
ilginç taraflarından birisi de minberidir. 
Minber abanoz ağacından birbirine geç-
miş olup, Anadolu Selçuklu ahşap işle-
meciliğinin en güzel örneklerdir. 

İPLİKÇİ CAMİİ
Alaeddin Caddesi üzerindedir. Şem-
seddin Altınoba tarafından 1201 yı-
lından sonra yaptırılmış, Somuncu 
Ebubekir tarafından genişletilmiş, ye-
nilenmiştir. (1332) 

SAHİP ATA CAMİİ VE KÜLLİYESİ
Anadolu Selçuklu Devleti Vezirlerinden 
Sahip Ata tarafından 1258 - 1283 yıl-
ları arasında inşaa edilmiş olan mescid 
türbe, hanigah ve hamamdan ibarettir. 
Mimarı Abdullah Bin Kellük'tür.

SADRETTİN KONEVİ 
CAMİİ VE TÜRBESİ
Konya'nın Şeyh Sadrettin mahallesinde-
dir. 1274 yılında yapılmıştır. Türbe, Cami-
inin doğusundaki avludadır. Açık türbeler 
tipinin ayakta kalan tek örneğidir.

ŞEMSİ-İ TEBRİZİ CAMİİ VE TÜRBESİ
Şerafettin Camii kuzeyinde eskiden 
mezarlık olan Şems Parkının içinde yer 
alır. Bugünkü yapı 1510 yılında Abdür-
rezakoğlu Emir İshak Bey tarafından 
mescidle birlikte elden geçirilmiş ve 
genişletilmiştir. İlk yapının 13. Yüzyılda 
yapıldığı ileri sürülmektedir. Ancak kim 
tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

KADI MÜRSEL (Hacı Hasan Camii)
Hükümet konağının batısındadır. Gü-
ney duvarında bulunan kitabesine 
göre 812 H.- 1409 M. yılında ve Ka-
ramanoğlu Mehmet bey zamanında 
Hacı Mustafa oğlu Mürsel tarafından 
yaptırılmıştır. 

TURSUNOĞLU CAMİİ (Tahir Paşa)
Abdülaziz mahallesindedir. XV. Yüzyıl 
başlarında Konya eşrafından Tursunoğlu 
Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Beden duvarları taş, kubbe ise tuğladır. 
Tek şerefeli ve köşeli bir minaresi vardır.

SELİMİYE CAMİİ
Mevlana Dergâhının batısında inşaatı-
na Sultan Selim II'nin şehzadeliği za-
manında başlanmış (1558-1567) ara-
sında tamamlanmıştır. Camii Osmanlı 
klasik mimarisinin Konya'daki en güzel 
eserlerindendir.

AZİZİYE CAMİİ
Konya çarşının ortasındadır. Munta-
zam kesme Gödene Taşı ile yapılan 
mabed son Osmanlı mimarisinin çok 
muvaffak bir eseridir. Yerindeki 1671-
1676 yılları arasında Şeyh Ahmed eliy-
le yaptırılan camii yandığı için (1867) 
Sultan Abdülazizi'in annesi Pertenihal 
adına yeniden bugünkü Camii yaptırıl-
mış ve bu adla anılmıştır. (1874) 

ŞERAFETTİN CAMİİ
Hükümet konağının güney cephe-
sindedir. Camii ilk defa XII. Yüzyılda 
Şeyh Şerafettin tarafından yaptırılmış 
1336 yılında tamamen yıktırılarak Ça-
vuş oğlu Mehmet Bey tarafından inşa 
ettirilmiştir. Camii iç yazı ve nakışlarla 
dekorize edilmiş olup, mermer işleme-
li minber ve mihrabı takdire değer bir 
sanat eseridir.  

KAPU CAMİİ
Konya'da Sarraflar (çıkrıkçılar) caddesi 
üzerindedir. Asıl adı ihyaiyye olup eski 
Konya Kalesinin kapılarından birinin 
çevresinde yer aldığından Kapı Camii 
adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında 
Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir 
Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır. 
Bir süre sonra yıkılan bu camiiyi 1811 
yılında Konya Müftüsü Esenlilerlizade 
Seyyid Abdurrahman yenilemiştir. Kapı 
Camii Konya'da yer alan Osmanlı Dö-
nemi camilerinin en büyüğüdür. 

NAKİBOĞLU CAMİİ
Camii, Nakiboğlu mahallesindedir. Vak-
fiyesine göre Konya Müftüsü Nakib'ül 
Seyid İbrahim tarafından 1176 H. (1762 
M.) yılında yaptırılmıştır. Minaresi, 1178 
H. (1764 M.) yılında Nakib'ül Hac Seyid 
İbrahim oğlu Mehmet Emin tarafından 
yaptırılmıştır. Camii zamanla harap ol-
duğu için 1926 yılında minaresi hariç, 
yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır.

MESCİTLER

HASBEY DAR'ÜLHUFFAZ
Gaziâlemşah Mahallesindedir. Karama-
noğlu Mehmet II devrinde Hacı Hasbey 
oğlu Mehmet bey tarafından (1421) 
"Hafızlar Evi" olarak yapılmıştır. 
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MERAM (HASBEY) MESCİDİ
Konya'nın tarihi bir mesire yeri olan 
Meram'dadır. Karamanoğlu Mehmet II.  
Hasbey oğlu Mehmet adına yapılmıştır. 
Kesme taşlardan yapılmış, üzeri toprak 
damla örtülmüştür. Bugün çocuk kü-
tüphanesi olarak kullanılmaktadır.

ALİ EFENDİ MUALLİMHANESİ
Şerefattin Camii civarındadır. Müder-
ris Ali Efendi tarfından Kuran kursu 
olarak yaptırılmıştır. Bugün çocuk kü-
tüphanesi olarak kullanılmaktadır.
NASUH BEY DAR-ÜL HUFFAZI
İstasyon caddesi üzerindedir. Karama-
noğlu İbrahim Bey II. Zamanında Kadı-
oğlu Nasuh Bey tarafından yaptırılmış-
tır Kare plan üzerine taşlardan yapılıdır. 
Üzeri sekiz köşeli bir tanbura oturan 
yüksekçe bir kubbe ile kapatılmıştır. 

TÜRBELER

YEŞİL TÜRBE (KUBBE-İ HADRA)
Dört fil ayağı sütun üzerine bir Selçuk-
lu şaheseridir. Kubbeyi hadranın ve kal-
kamı dıştan 16 dilimli bir külahı vardır. 
Külahla silindir gövdenin birleştiği yerde 
Ayet-Ül Kürsi yazılıdır. Kubbe muhtelif 
motifler süs ve kufi ayetlerle bezenmiş-
tir. Kubbenin altında Mevlâna ve Sultan 
Veled yatmaktadır. Mezar üzerinde en 
son Abülhamit II.'nın hediye ettiği altın 
sim işli bir puşide örtülüdür. 

SULTANLAR TÜRBESİ
Alaeddin Camii içinde kuzeyde, klasik 
Selçuklu türbeleri tipindedir. Gövdesi 
kesme taşlardan on yüzlü prizma şek-
linde yükselmiş, üzeri tuğladan on köşeli 
bir pramitle örtülmüştür. Türbe, Sultan 
Kılınçaslan tarafından yaptırılmıştır. Tür-
bede sekiz çinili sanduka vardır. Aşağıda 
isimleri yazılı Selçuklu Sultanları; Sultan 
Mesud I, Kılınçaslan II, Rükneddin Süley-
men II, Gıyaseddin Keyhüsrev I. Alaed-
din Keysubat I. Gıyaseddin Keyhüsrev II, 
Kılınçaslan IV, Gayseddin Keyhüsrev III 
medfun bulunmaktadır.

TAVUSBABA TÜRBESİ
Konya'nın tarihi bir mesire yeri olan 
Meram'dadır. I.Alaeddin Keykubat 
Devrinde Konya'da ölmüş olan Şeyh 
Tavus Mehmet-el Hindi'ye aittir. Taş 
ve tuğladan yapılmış, Tonas kubbeli 
sade bir eserdir.

ATEŞ BAZ VELİ TÜRBESİ
Eski Meram yolu üzerindedir. Klasik 
Selçuklu Kümbetleri tipindedir. Türbe 
1285 yılında ölen Mevlevi Ataşy-Baz 

Yusuf'a aittir Kesme taşlardan sekiz 
köşeli gövde sekizgen pramit tuğla ör-
tülü bir külahla yaptırılmıştır.

GÖMEÇ HATUN TÜRBESİ
Musalla Mezarlığındadır. Selçuklu tür-
beleri arasında değişik bir karakteri 
vardır. Büyük bir kısmı kesme taştan, 
geri kalan kısmı ise tuğladan örülmüş-
tür. Dış görünüş itibariyle bir kaleyi 
andırmaktadır. Türbenin Anadolu Sel-
çuklu Sultanı Rükneddin Kılıç Aslan'ın 
karısı IV. Gömeç Hatun'a ait olduğu 
söylenmektedir.

KESİKBAŞ TÜRBESİ
Kalenderhane mahallesindedir. Kime 
ait olduğu bilinmemektedir. Klasik 
Selçuklu türbe örneklerine uygun ola-
rak yapılmıştır. Türbenin sekizgen bir 
kaidesi ve sekizgen bir gövdesi bu-
lunmaktadır. Üzeri sekizgen bir konik 
kubbe ile örtülmüştür.

TAHİR İLE ZÜHRE TÜRBE VE MESCİDİ
Beyhekim mahallesindedir. Türbe halk 
hikayelerine geçmiş Tahir ile Zühre'ye 
aittir. Tuğla örtülü bir kubbe olarak-
yapılmıştır. Mescidin doğusunda tuğ-
la mozayiklerle küçük portale oradan 
çapraz kubbeli bir dehlize oradan da bir 
kapı ile mescide geçilmektedir.

EMİR NURETTİN TÜRBESİ
Sephavan mahallesindedir. Selçuklu 
emiri Nurettin'e aittir. Sekiz köşeli 
bir plan üzerine kesme taşlarla ya-
pılmış ve sekizgen bir külahla üzeri 
kapatılmıştır.

TAÇ-ÜL VEZİR TÜRBESİ
Dede Bahçesi civarındadır. (Kültür Fuar) 
Klasik Selçuklu kümbetleri tipinde bir 
külliyeye dahil olarak yapılmıştır. Ana-
dolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keyku-
bat I, Gıyasettin Keyhüsrev II, emir-
lerden Taç-Ül Vezir Seyit tarafından 
sekizgen bir gövde üzerine sekizgen bir 
pramit külahtan tuğla ile yaptırılmıştır.

ALİ GAV ZAVİYESİ VE TÜRBESİ
Tarla mahallesindedir. XIV. Yüzyılda 
inşa edilmiş, medresede bulunan bir 
zaviyesidir. XV. yüzyılda yaşamış Hacı 
Bayram-ı Veli ahvalinden Ali Gav Baba 
metfundur. Eyvanı ve dört odası vardır.

BURHANEDDİN FAKİH TÜRBESİ
Burhandede mahallesindedir. 1454 yı-
lında bilgin ve mutasavvıf Burhaneddin 
Fakih Paşa için yaptırılmıştır. Karaman
oğlu dönemi ile Selçuklu dönemi mi-
marisinin bir araya getirilmiş örneğidir.



1979 Konya doğumlu, 7 yıldır M1 Merkez Konya 
Alışveriş merkezinin yönetim kadrosunda görev 
yapmakta. Fotoğrafa ve fotoğraf sanatına olan 
tutkusunu çalıştığı işyerinde keşfetti ve geliş-
tirdi. İlk başta amatör olarak yaptığı çekimle-
rini zamanla geliştirerek bilgi birikimiyle sosyal 
hayata taşıdı. Çalışmakta olduğu şirketine bağlı 
olan Türkiyede’ki  Alışveriş Merkezleri’nin mima-
ri ve insan odaklı fotoğraflarını çekmekte ve bu 
alanda da  iş yaşamındaki disiplinini fotoğraf sa-
natıyla özleştiren Levent Baloğlu aynı zamanda 
Konya Selçuklu fotoğraf sanatı derneği (FOTO-
SEL) üyesidir. Uluslararası ve ulusal yarışmalara 
katılarak çeşitli sergilemeler ve ödüller kazan-
dı. Çalışmaları karma saydam gösterilerinde ve 
sergilerde yer aldı. Fotoğraf projeleri tamamlan-
dığında kişisel sergilerini izleyicileri ile paylaş-
mayı planlamakta. Fotoğrafçı ANSEL ADAMS’ın 
felsefesini çok beğendiğini söyleyen Levent 
Baloğlu "Adams’ın dediği gibi; Her resimde her 
zaman iki kişi vardır. ‘Fotoğrafçı ve izleyici’ gör-
sel sanatlar paylaşıldığı ve izleyiciye ulaşabildiği 
kadar sanat olduğunu düşünmekte."

Levent BALOĞLU
Kapak Fotoğraf
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Konya’ya özgü damak zevkinin mekanı Cemo Etli-
ekmek. Mustafa Karamercan, Cemo tadının çeyrek 
asırlık koruyucusu. Bizde etliekmek ve Cemo’ya dair 
ne varsa samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Etlikek-
mek tadında özel bir söyleşi…

Volkan Çakır: Konya denince akla ilk önce Mevlana, 
sonra da etliekmek gelir. Siz de Konya’da Cemo Etliek-
mek ismiyle adeta dev oldunuz. Bu nasıl oldu…
Mustafa Karamercan: Gez dünyayı gör Konya’yı de-
mişler. Görülecek, gezilecek ve tadılacak çok zengin bir 
kültürümüz var. Öncelikle bu kültürün bir parçası olan 
etliekmek için  bizimle söyleşi yapmanızdan onur duy-
dum. Çeyrek asırlık bir işletme Cemo, etliekmeğin stan-
dartlarını koruma görevini almış bir işletme hem de…

V.Çakır: Mustafa Karamercan kimdir, hikayesi nedir? 
M.Karamercan: Konya Nalçacı doğumlu, aslen 
Sarayönü’lüyüm. Hiçbir zaman Sarayönü’nden bağımı 
koparmadım, 12 yaşında eczacı çırağı olarak Konya’da 
ticaret hayatına başladım. Daha sonra da kalfalığa terfi 
edip, toplam 17 yıl aynı eczanede sebatla çalıştım…

V.Çakır: Herkes merak ediyor 17 yıl eczacı kalfalığı yap-
manıza rağmen, eczane açmanız beklenirken, neden 
farklı bir iş kolu seçtiniz, Cemo nasıl, nereden geldi?
M.Karamercan: Aslında eczacı olmayı çok istedim. 
Bunun için ortaokul ve liseyi dışarıdan bi-
tirdim. Ardından eczacılık fakül-
tesine girmek istiyordum. Fakat 
maddi imkansızlıklar 
nedeniyle bu hayali-
mi gerçekleştiremedim. 
Dolayısıyla karde-
şim Ali Osman’la 
sırt sırta vererek 
Cemo’ yu kurduk.

V.Çakır: Nasıl oldu?
M.Karamercan: 1987 yılında Konya’ya çalışmaya gelen, 
bir müddet burada kaldıktan sonra tekrar memleketi-
ne dönen, Antepli bir ustanın tavsiyesi ile önce mahal-
le fırını tarzında şimdiki yerimizde Cemo’yu başlattık. 
Yaptığımız işin kalitesi ve temizliğimizle de kısa sürede 
ismimizi duyurduk. 

V.Çakır: Bu işyerinden bahseder misiniz bize…
M.Karamercan: 1987 yılında 5-6 masası olan küçük 
mahalle fırınıydı. Salaş diye tabir edilen tarzda bir me-
kandı. Kardeşimin de ustalığıyla, işlerimiz iyi gidiyordu. 
O zamanlarda Konya’nın belli başlı ustaları elbette var-
dı. Onlarla birlikte ufkumu açarak, marka olan Cemo is-
mini dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıktık. 1987 den 
bu zamana kadar da etliekmeğin Konya’ya tanıtımında 
çok büyük başarılar elde ettik.

V.Çakır: Cemo gerçekten bir marka. Peki, herkesin me-
rak ettiği bir şey var. Cemo’nun açılımı nedir? Yani An-
tepli Usta markanızı neden Cemo koymanızı istedi ? 
M.Karamercan: Antepli ustanın gerçek ismi Cumali idi. 
Fakat Antep’te herkes ona Cemo dayı dermiş. Bizim de 
kendisine vefa borcumuz vardı, üstelik Cemo, dört harf-
li, akılda kalıcı, güzel bir isim olduğundan bu ismi uygun 
gördük. Maalesef, rahmetli olmuş çok üzüldük…

V.Çakır: Çeyrek asırdır onun markasını gerçekten 
Türkiye’ye, dünyaya tanıtacak kadar çok 

güzel şeyler yaptınız ve 2 ayrı şubeniz 
var. Konya’dan ve yurtdışından 

çok talep gelmesine rağ-
men neden şubeler aç-

mıyorsunuz? 
M . K a r a m e r c a n : 

2004 yılından bu yana 
yoğun çalışmalarımız 
var franchising için. 

Etliekmeği Konya tarzında sadece biz yapı-
yoruz. Konya usulüyle dediğimiz, tarihçesin-
deki etliekmeğin kriterlerini biz uyguluyoruz.

ETLİEKMEĞİN MARKASI

Mustafa KARAMERCAN
İşletme Sahibi
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O da önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek 
inşallah. Franchising konusunda özellik-
le alt yapı benim için çok önemli. Çünkü 
bu yaptığımız ürünlerin hepsini etinden 
ununa, malzemesinden işçiliğine kadar 
en iyisini yapıyoruz. Türkiye’de frigof-
rik araçlarla dağıtılması, tedarikçisinin 
Konya’dan gitmesi. Konya’dan doğduk 
Konya’dan büyüyeceğiz.

V.Çakır: Hedefiniz Türkiye geneli-
ne yayılmak mı? Bildiğim kadarı ile 
Cemo markasını Konya’ya gelen he-
men hemen her turist biliyor ve siz-
de Türkiye’nin her tarafına etliekmek 
gönderiyorsunuz sanırım…
M.Karamercan: Sadece Türkiye değil 
dünyada birçok ülkeye gönderiyoruz 
ürünlerimizi. Öncelikle büyük iller için 
ciddi düşüncelerimiz var. Bu  illerde 
şubeler açıp daha sonrada dünyaya 
açılmayı hedefledik.

V.Çakır: Konu konuyu açıyor. Konya de-
nince herkesin aklına etliekmek geliyor. 
Etliekmek denince de tabii ki Cemo geli-
yor. Bu çok büyük bir başarıdır. Etliekme-
ğin sırrı ne, kısaca anlatabilir misiniz?
M.Karamercan: Etliekmeği Konya 
tarzında sadece biz yapıyoruz. Konya 
usulüyle dediğimiz, tarihçesindeki etli-
ekmeğin kriterlerini biz uyguluyoruz. 

V.Çakır: Örneğin kimileri yapıyor bunu. 
Mesela etliekmeği 2 metre sündürmek 
bir özellik midir ?

M.Karamercan: İsterseniz 3 metre de 
uzatırsınız bu elbette marifet değil. Bunu 
aslı 90 cm boy, 20 cm eninde olmasıdır. 

V.Çakır: Hamurunda ve içeriğinde 
kullanılan malzemelerde çok önemli. 
Cemo’nun herhalde diğer etliekmek 
yapan veya etliekmeği ön plana çıkar-
maya çalışan firmalar arasında özel bir 
sırrı var. Çünkü Cemo’da etliekmek yi-
yen insanların, başka mekanlarda ye-
dikleri etliekmekten hoşlanmadıkları 
söylentilerini biliyoruz.. 
M.Karamercan: Çeyrek asırdır hep aynı 
ürünleri kullanıyoruz. Kullandığımız un 
ve etin farklı oluşu özelliğimizdir…

V.Çakır: Marka olmakta ve ticari istik-
rarda buda çok önemlidir. İnsanlarla ge-
çinmek ve beraber 20 yıl birlikte çalış-
mak zordur. Çünkü bugünkü şartlarda 

biliyorsunuz bazı evlilikler bile sürmü-
yor. Siz bu kadar çok elemanla bu kadar 
uzun süre çalışmayı nasıl başardınız?
M.Karamercan: Cemo çatısı altında 
kim olursa olsun biz ona aile gözüy-
le bakarız. Bir takımız biz. Gerekirse 
onların bütün problemlerini çözeriz. 
Beraber ağlar beraber güleriz, beraber 
doğduk beraber büyüyeceğiz, diye bir 
parolayla yola çıktık biz...

V.Çakır: 3’üncü şubeyi açmayı düşü-
nüyor musunuz ?
M.Karamercan: Düşünüyoruz. Çün-
kü Konya büyüyor ve çok geniş alana 
yayılıyor. Bu yüzden özellikle paket 
dağıtımımızda zorlandığımız zaman-
lar oluyor. Aslında biz herkesin ayağı-
na gitmek, her kesime ve her bölgeye 
hizmet götürmek istiyoruz…
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V.Çakır: Başarı ile geçen 23 yıldan 
bahseder misiniz...
M.Karamercan: Kardeşimle birlikte 
biz, “İş, eş, aş” parolasıyla yola çıktık. 
Benim için işim eşimden daha önce 
gelir. İşimizi çok seviyoruz ve bu şekil-
de başarılı olduk biz...

V.Çakır: Bir de farklı bir alanda, Cemo 
kalitesini yaşatmak için Cemo adı al-
tında düğün salonu açtınız. Biraz da 
bununla ilgili konuşalım.
M.Karamercan: Kardeşimle birlikte hiz-
meti çok seviyoruz. Hizmet bizim işimiz. 
İnsanları mutlu ettiğimizde, kendimizi 
o gün dünyanın en mutlu insanların-
dan sayıyoruz. İnsanların hayatındaki en 
mutlu gününde de artık Cemo imzası 
var. Düğün, konferans ve toplantılarını 
rahatça geniş bir alanda yapabilmeleri 
için salonumuzu faaliyete geçirdik.

V.Çakır: Bu alandaki sloganınızda 
“En özel günler Cemo’yla güzel” Peki 
salondaki hedefiniz nedir? Şu anda 
Konya’nın en görkemli salonlarından 
birine sahipsiniz. Bu alanda başka he-
defleriniz var mı?
M.Karamercan: Konya’nın daha çok 
eksikleri var. Çok güzel bir şehir olma-
sına rağmen, kentin örneğin otelcilik 
eksiğini görmekteyim. Yerli, yabancı 

turistlerin Konya’da yer bulamadık-
larından yakındıklarını zaman zaman 
duyuyorum.

V.Çakır: Bunların haricinde taşımacılık 
alanında da faaliyet gösterdiğiniz bili-
yoruz. Bu baba mesleği mi ?
M.Karamercan: Evet bir zamanlar Ka-
ramercanlar ismi ile taşımacılık yaptık. 
Bu rahmetli babamızın mesleği idi. Ka-
ramercanlar, soy ismimizi temsil edi-
yordu ve 2000 yılında rahmetli babam 
öldükten sonra bu işle fazla ilgilene-
medik. Daha sonra şehirlerarası oto-
büs taşımacılığı yapmaya başladım. 
Bu da 2 yıl sürdü.

V.Çakır: Restoran, düğün salonu ve 
nakliyeden sonra, Cemo’nun atılacağı 
dördüncü bir hizmet sektörü var mıdır?

M.Karamercan: Var tabii ki, kent otel-
ciliği işini düşünüyoruz.

V.Çakır: Sizin konumunuzdaki birçok 
işyeri sahibi, zaman zaman  işyerine 
gelip sadece hesapları alıp giderken, si-
zin sürekli işinizin başında durduğunuzu 
ve bütün müşterilerinizle birebir ilgilen-
diğinizi gözlemliyoruz. Onlara gerçekten 
güler yüzlü davranıyorsunuz. Bu ciddi 
bir başarı. Fakat sizinde her iş sahibin-
de olduğu gibi kimi zaman sıkıntılarınız 
olabilir. Bunun üstesinden nasıl gelip, 
yine de nasıl başarılı olabiliyorsunuz? 
M.Karamercan: Öncelikle yaptığınız işi 
sevmelisiniz. Başta ben işimi çok se-
viyorum. Sevmeden bir başarı olamaz. 
İşinizi zorla yapmayacaksınız. Perso-
nelime de aynısını söylüyorum, “İşimizi 
severek yaparsak, hep beraber büyürüz. 
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Ama sevmiyorsan gelme yapma bu 
işi” diyorum, sorunları olduğunda ilgi-
lenmeye çalışıyorum.

V.Çakır: Adana’ nın kebabı, Urfa’ nın 
lahmacunu, Maraş’ ın dondurması, 
Kayseri’ nin pastırması, Bursa’nın İs-
kender kebabı. Farkındaysanız hepsi 
gıda ürünleri ve şehirleri öne çıkaran 
hep gıdalar. Konya denince de etliek-
mek akla geliyor. Tabii ki Mevlana’nın 
yanı sıra Meram ve tarihi güzelliklerimiz 
de bulunmakta.  Konya’nın tanıtımı-
na çok ciddi katkıda bulunuyorsunuz. 
Konya’ya gelipte Cemo Etliekmeğin 
tadına bakmayan olduğunu sanmı-
yorum. Konya’ da başka değerlerde 
varken etliekmeğin ön plana çıkmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz ? 
M.Karamercan: Titizliğimiz, temizliği-
miz, dürüstlüğümüz, ürünümüzün ka-
litesi ve müşteriye olan saygı ve sev-
gimizden dolayı Konya’da marka olduk 
biz. Hatta Konya’daki müesseseler 
arasında ilk ona giren işletmeyiz. 

V.Çakır: Bayrağı teslim edeceklerinizi, 
ustalarınızı, kalfalarınızı nasıl yetiştiri-
yorsunuz ve bayrağı teslim edeceğiniz 
insanlar şuanda yanınızda mı?
M.Karamercan: Tabi biz bu bayrağı 
teslim edeceğimiz ikinci jenerasyonun 
hazırlıklarını, alt yapısını, çocuklarımızı 
önce ticari ahlakla, sonra da iş husu-
sunda titizlikle yetiştiriyoruz.  

V.Çakır: Birazda kardeşiniz Ali Osman 
beyden bahseder misiniz?
M.Karamercan: Benden iki yaş küçük 
olan kardeşimin burada emeği çok fazla, 
çünkü onun bu meslekte tecrübesi daha 
fazla. Şu anda da adeta bir eğitmen aynı 
zamanda. Ustaları yetiştiren ustamız 
bizim. Onun çok büyük katkısı var.

V.Çakır: İki kardeş omuz omuza verip 
Cemo’nun o dört harfini sırtınıza aldınız. 
Birde oğlunuz var Gökhan Karamercan. 
Birazda ondan bahseder misiniz?
M.Karamercan: Gökhan üç çocu-
ğumdan en büyüğü. Karar aldık ikinci 
jenerasyon olarak onu yetiştiriyo-
ruz, yetiştirdikte zaten. Kısaca CEMO 
markasının geleceği emin ellerde… 

Bu güzel sohbet için Medya F aile-
sine teşekkür eder, ilk sayısını çı-
kardığınız Vizyon dergisinin hayırlı 
olması dileklerimle çalışmalarınızda 
başarılar dilerim.
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2009 yılı için yazılacak çizilecek o ka-
dar olay var ki hangisini yazsak han-
gisini çizsek yine içimizde derin acılar 
hissedeceğiz. Evet 2009 yılını tüm 
dünya gibi ülkemizde krizle boğuşarak 
geçirdi. ABD’nin tüm dünyaya ihraç 
ettiği bu Mortgage krizi bizleri de etki-
ledi ve daha da etkileyeceğe benziyor. 
Az ya da çok ama Türk halkı bu krizi 
maalesef yaşadı. Bazı dünya ülkele-
ri bizden daha fazla etkilenmiş veya 
daha çok zor durumda kalmış olabilir. 
Bu tarafı o ülkenin vatandaşlarını ilgi-
lendiriyor, benim ülkemin krizi de beni 
ilgilendirir. Çünkü ben benim ülkemde 
yaşanan krizden etkileneceğim veya 
krizi fırsata çevireceğim. 2009 yılını 
ülkemiz piyasaların canlanmasını bek-
lemekle geçirdi. Para piyasaları da IMF 
ile anlaşma yapılıp yapılmayacağına ve 
ABD’de kriz ne zaman biteceğini her 
şeyden önce tüm dünyaya ithal olan 
bu Mortgage krizinin etkisinden ne 
zaman kurtulunacağını bekledi. Evet, 
sevgili okurlarım hepimiz için çok zor 
olan koca bir yılı geride bıraktık. 
Teğet geçti, sürtündü geçti ve deldi de 
geçti söylemleri ile geride bıraktığımız 
bir koca yıl ama gelin bu krizi derinden 
hisseden piyasalarda boğuşan insan-
ların ne yaptıklarına bakalım; evet bazı 
ülkelerden daha az etkilenmiş olabiliriz 
ama maalesef 2009 yılı içerisinde bir-
çok firma iflas etti. Bir çok insan işini, 
aşını kaybetti. Bir çok insan da küresel 
krizden etkilenerek maalesef yaşamı-
na son verdi. Geride kocaman bir borç 
batağı ve gözü yaşlı bir ana, gözü yaşlı 
bir baba, eş, çocuk bıraktı. Bazıları da 
işimi aşımı kaybetmeyeyim diye daha 
düşük maaşla çalışmaya razı oldu. Bu 
krizde direkt olarak hükümeti suçla-
mak doğru değil, bu küresel kriz ABD’ 
nin tüm dünyaya ithal ettiği bir kriz, 
belki emareler belli idi, bazı ipuçları ve-
riyordu. TCMB faizleri biraz daha er-

ken düşürerek hükümete yardımcı ola-
bilirdi, faizlerin aşırı yüksekliğini düşük 
kur seviyesini her toplantıda kamuoyu 
önünde hükümet yetkilileri günde-
me getiriyordu. İlk önce dış ticaretten 
sorumlu devlet Bakanı Sayın Kürşat 
Tüzmen, daha sonraları Sanayi Bakanı 
Sayın Zafer Çağlayan faizlerin yüksekli-
ğini sürekli dile getiriyorlar ve ihracatın 
desteklenmesi gerektiğini döviz kurla-
rının da gerçek değerine yükseltilmesi 
yönünde çaba harcamakta idiler. Bende 
bu söylemlerin haklı olduğunu birçok 
kere köşe yazılarımda ve Televizyon-
lardaki röportajlarımda söyledim. Sayın 
bakanların üstünde durdukları 2008 yı-
lında TCMB faizleri hızla indirseydi belki 
etkilenme açısından şimdiki durumdan 
daha iyi olabilirdik. 

TCMB bana göre de biraz geç kaldı diye 
düşünüyorum. Fakat aynı TCMB 2008 
yılının sonları 2009 yılının başlarında 
faizlerde öyle bir suretle hareket etti 
ki tüm dünya piyasalarının takdirini 
kazandı. Hatta TCMB Başkanımız Sa-
yın Durmuş Yılmaz 2009 yılının en iyi 
Merkez Bankası Başkanı seçildi. Hükü-
metin çıkarmış olduğu yeni teşvikle-
rinde etkisi ile piyasalar çok derinden 
etkilenmedi ama piyasalar hala tam 
anlamı ile canlanmadı. Piyasaların hala 
kafası karışık yine 2009 yılı gibi bir yıl-
mı geçireceğiz endişesi ile piyasalarda 
tedirgin güvensiz bir bekleyiş var. Bir 
buçuk yıldır IMF ile anlaşma olacağı yö-

nünde açıklamalar gelmekte, artık pi-
yasalar son zamanlarda yalancı çoban 
hikâyesine dönen IMF’den ümit kes-
meye başlamıştı. Fakat 2009 yılının 
son günlerinde ilk önce Ekonomiden 
Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Ali 
Babacan tarafından dile getirilen IMF 
ile anlaşmaya bir iki detay dışında çok 
yakınız açıklaması ardından Başbaka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
IMF ile imza aşamasındayız açıklama-
sı piyasaları yeniden heyecanlandır-
dı. Para piyasaları ve borsalar hemen 
cevap verdi. Dolar yılın son günlerinde 
1,520 seviyelerinden hiç düşmez iken 
hem de dolar/Euro paritesi 1,4650 se-
viyelerinde olmasına rağmen bu açık-
lamaların ardından 1,470 seviyelerine 
kadar düştü. Euro’da 2,120 seviyesine 
düştü. Dolar/Euro paritesi dolar lehine 
1,4280 seviyelerine düşmesine rağ-
men TL  dolar ve Euro karşısında değer 
kazandı. Bu fiyatlanma artık IMF ile an-
laşma olacağına piyasaların iyice inan-
dığının bir göstergesidir. IMF anlaşması 
olursa 2010 yılı bizim açımızdan biraz 
daha iyi bir yıl olacağına inanıyorum. 
Gelecek para ile hazine borçlanmaları-
nın daha az olacağını piyasalarda biraz 
daha fazla para bırakılacağını piyasala-
rın daha da canlanacağına inanıyorum. 
2011 yılında seçim olacağını düşü-
nürsek hükümet piyasaları canlandır-
mak için bu girişimlerde bulunacağını 
tahmin etmek hiç de zor değil. IMF 
ile ilgili yapılan açıklamalardan sonra 
borsa da alımların hızlandığını görüyo-
ruz.  50,000 puan seviyesinin hemen 
üstünde seyreden borsa açıklamaların 
etkisi ile şu sıralar 54,000 seviyesini 
test ediyoruz. İnşallah 2010 yılı ülke-
miz için krizlerden uzak, barış huzur ve 
mutluluk içerisinde bir yıl olmasını di-
lerim. 2010 yılına bu umutlarla giriyo-
ruz umutlarımızın gerçeğe dönüşmesi 
dileğiyle… Hoşçakalın. 

2009’ UN 
GÖTÜRDÜKLERİ

Muammer BİNGÖL
Ekonomist
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Deri etek, ceket, elbise 
kısaca her türlü deri 
kıyafetlerinizin içinde hem 
trendy hem de göz alıcı 
görüneceksiniz. 
Deriler parlak taş ve pul-
larla asalet kazanırken, 
hayvan desenlerini de bu 

kış çok göreceğiz.

Uzun çizmeler bu kış çok 
moda. Yine bu kış moda 
olan deri etek ile kullan-
dığınızda çok şık olacak-
sınız. Uzun çizmelerinizi 
dar paçalı jean ve tayt-
larınızla giydiğinizde de 
çok hoş görüneceksiniz. 
Gri bu sezon çok moda. 
Baştan aşağı griye bürü-
nebilirsiniz. Ayrıca Rub-
berduck Snowjoggers 
botlar rahatlığının yanın-
da çok şık. Paris Hilton, 
Katherina Heigel ve 
Kim Kardashian bu 
botları tercih 
ediyor. 

Bu kış üşümek yok. Uzun hırkalarla sı-
cacık bir kış geçireceksiniz. Birbirinden 
değişik örgü modelleriyle uzun hırkalar 
bu kışın vazgeçilmezi olacak. Gardıro-
bunuzda mutlaka 1-2 tane bulundurun. 

Modaya uymak istiyor-
sanız gri renk bir hırka 
mutlaka edinin. 
Günlük hayatta, ofiste 
ve hafta sonları giye-
bilirsiniz, özel davetler 
için ise yakası payet iş-
lemeli modelleri tercih 
edebilirsiniz. 

Ekose desenleri ge-
çen kış fazlasıyla 
kullanıldı ve bu 
kış sezonunda da 
ekose gömlekler 
yine göz önünde 
olmaya devam 
ediyor. Genel-
de boyfriend 

tarzı model-
ler tercih ediliyor. 
Ekose gömlekleri 
boyfriend jean ve 
taytlarla kombin-

leyip kullanabilirsiniz. Ayrıca ekose elbise, 
pantolon, ayakkabı ve çantalarla da günün 
modasını yakalamış olacaksınız.

2010 KADIN MODASI
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Bu kış kaşkollar sayes-
inde üşümeyeceksiniz. Her 

tarza uygun kaşkol renk ve 
modelleri mevcut.  Polo, Paul 

Smith, Burberry, Mudo gibi 
ünlü markaların mod-
elleri göze çarpanlar 

arasında.

Bu sezonda baylar-
da, bayanlar gibi 

t r e n ç k o t l a r ı 
üzerlerinden 

eksik etme-
y e c e k l e r. 
S e z o n u n 
vazgeçil-
mez giy-
sisi trenç-
k o t l a r ı n 

klasik kemerli 
model ler inden 
ve soğuk günle-
rin ruhuna uygun 
koyu renklerden 
tercih edin. Ne 

renk olursa olsun bir trençkotunuz mutlaka 
olsun diyoruz. 

Bu sezon botlar çok moda. İster spor, isterseniz 
klasik modelleri tercih edebilirsiniz. Her iki se-
çenektede modayı yakalamış olacaksınız. Klasik 
modelleri hem takım elbiselerle, hemde jeani-
nizle kullanabilirsiniz. Ayakkabı Dünyası, Camper 
ve Converse’ in modellerine mutlaka bakmanızı 

öneririz. İçinden kendi stilinize uyan bir mo-
del beğenecek ve kış boyunca çıkartmak 

istemeyeceksiniz.

KAPŞONLU SWEATSHİRTLER
Özellikle genç giyimin 

tercih ettiği kapşonlu 
sweatshirtler çok 
gözde. Günlük 
hayatta kla-
sik giyinenle-
rin hafta sonu 
için tercih 
edebilecekle-
ri bir seçenek. 
Modac ı l a r ın , 
de f i l e l e r i nde 

kapşonlu sweat-
leri ceket içlerinde kullandıklarını ve çeşitli 
modellerde şapkalarla tamamladıklarını gör-
mekteyiz. 

2010 ERKEK MODASI
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Bvlgari Aqva Pour 
Homme Marine EDT 
100ML Erkek Parfümü
Sağlıkla ışıldayan ve canlı 
bir enerjiyi yansıtan; sabah 
çiği kadar doğal ve yenileyici 
bir koku. Ayakları sağlam basan, ilgi odağı erkek için. 
Mandalina ve amber-ağaçsı tonlardır. 
Fiyat: 196,00 TL 100ml

Paco Rabanne 1 Million EDT Erkek Parfüm
Fresh, baharatlı ve derimsi, üst nota; 
mandalina, nane, orta nota; saf gül, 

tarçın, alt nota; de-
rimsi notalar ve amber. 
Orta nota; Saf gül, tar-
çın. Alt nota; derimsi 
notalar ve amber.  
Fiyat: 162,00 TL  100ml

Gucci by Gucci Pour Homme EDT 90ML 
Erkek Parfümü
Gucci'nin lüks mirası ile aşılanmış ikon sayı-
labilecek bir parfüm. Erkeksi, serin, çağdaş ve 
zarif. Üst notalarda ber-
gamot, servi, menekşe. 
Kalp notalarında tütsü, 
deri akoru, kehribar, siyah 
biber. Temel notalarda 
paçuli, erz ağacı, amyris. 

 Fiyat: 180,00 TL 90ml

Dolce & Gabbana The One 
For EDT Erkek Parfümü
Klasik, erkeksi bir parfüm. 
Canlandırıcı, sıcak, baharat-
lı. Üst notalarda bergamot, 
Kişniş, fesleğen. Orta nota-
larda kakule, zencefil, neroli. 
Alt notalarda sedir, esme-
ramber, tütün. Fiyat: 181,00 TL 100 ml

Giorgio Armani Attitude Homme EDT 
50ML Erkek Parfüm

Beyefendiler için odunsu, oryantal bir 
parfüm. Şehvet dolu ve göze çarpan bir 
şekilde erkeksiliği ifade eder. 
Güçlü, zengin, 
şık ve uzun süre 

kalıcı. Sicilya li-
monu, yıldız anason, 

kakule içerir. Kahve-sedir akoru ve keh-
ribar notaları ile harmanlanmıştır. 
Fiyat: 130,00 TL 50ml

Hugo Boss Boss Pure EDT 
Sprey 75ml Erkek Parfüm
Ferah, akuatik odunsu bir koku. 
Suyun gücü ve mavi renginin 
serinliğinden esinlenerek oluş-
turulmuştur. Üst notalarda incir 
suyu, turunç, limon. Kalp no-
talarında leylak, sümbül. Temel 
notalarda Massoia ağacı. İnce-
likli ve zarif erkekler için idealdir.
Fiyat: 100,50 TL 75ml

Prada Infusion D'Iris Homme EDT Sprey 200ml 
Erkekler için tatlı, ışıltılı ve ağırlıksız oryantal koku. 
Kendinizi temiz, ferah ve rahat hissetmenizi sağ-
lar. Üst notalarında mandalina, portakal ve neroli 
esansı yer alır. Kalp notalarında süsen, kasnı otu 
sakızı, sedir ve vetiver vardır. 
Temel notalarda 
ise aselbent, 
günlük ve pud-

ramsı nota kullanılmıştır. 
Fiyat: 154,00 TL 200ml

Ralph Lauren Polo Double Black EDT 
Sprey 125ml
Yumuşak oryantal renklere sahip 
baharatlı ve odunsu bir parfüm. 
Baştan çıkarıcılığı iki katına çıka-

rır. Baharat katmerine sahiptir. Üst 
nota larda 

mango, biber, 
orta notalarda küçük hindistan 
cevizi ve kavrulmuş kahve; te-
mel notalarda ise zengin odun-
lar, kakule ve ardıç kullanılmış-
tır. Fiyat: 107,50 TL 125 ml

Salvatore Ferragamo F Pour Homme 
Black EDT Sprey 100ml

Kendine güvenen beyefendiler için ce-
sur, yoğun bir koku. Erkeksi, gizemli, 
şık ve şehvetli. Saf 
lavanta, karabiber 

notaları ortaya koyar. 
Kişniş tohumu, laden re-

çinesi, hintbaklası ile harmanlanmış-
tır. Gece kullanımı için idealdir. 
Fiyat: 126,00 TL 100ml

Chanel Antaeus EDT 50ML 
Erkek Parfümü
Chanel'in zarafet ve şıklığını bir ara-
ya getirir. Sade ve erkeksi 
tasarımı ile dikkat çeker. 
Sedir, kuru reçine ve bir 
miktar dumanlı tütün ile 
harmanlanmıştır. 

Sıcak ve güçlü akoruyla derin bir ko-
kuya sahiptir. Fiyat: 190,00 TL 100ml
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GÜZELLİK

LANCOME ● LM POUDRE DE RIZ PIXEL 01/LA ROSE LIBERTE O.S

Altın ışıltılı pudra etkisine sahip. İnce öğütülmüş pudra dokusu tene rahat-
lıkla yayılır ve ciltte sağlıklı bir ışıltı sağlar. İster fondöten üzerine ışıltı kazan-
dırmak, ister direkt olarak tene veya pudra üzerine sağlıklı bir ten görünümü 
vermek için uygulanır. Altın ışıltılar aynı zamanda göz kapaklarının üzerine de 
hafif miktarda sürülebilir.

Clinique Skin Smoother Pore Minimizing Makeup 
Gözeneksiz bir görünüm için kullanılan, ultra pürüzsüz, köpük kıvamlı fondöten. Şeffaf 
orta kapatıcılık ve doğal bir mat sonuç ile, cildi pürüz-
süzleştirir ve mükemmelleştirir. Gözeneklerin görü-
nümünü azaltır. Yağı kontrol altına alarak, parlamayı 
önler. Uzun süre kalıcıdır, ağırlık hissi vermez.

Chanel Şeffaf Aydınlatıcı Fon 30ml 
Cildi makyaja hazırlayan çok fonksiyonlu 
bir likit fon. Ağırlıksızdır ve cilt üzerinde 
kolayca kayar. Cilt yüzeyine pürüzsüz bir 
görünüm verir. Hafif ve parlak bir şekilde 
hatları ortaya koyar. Makyajın uzun süre 
dayanmasına yardımcı olur.

Estee Lauder Double Wear Dağılmayan 
Uzunluk Artırıcı Maskara 6ml

15 saat boyunca dağılmayan kirpik gö-
rünümü sağlar. Gelişmiş Smudge-Shield 
Teknolojisiyle tasarlanmıştır. Dağılma, 
pullanma veya silinme yapmaz. Eşsiz fır-
çasıyla her bir kirpiği ayrı ayrı uzatır, parla-
tır ve yoğun biçimde renklendirir. Yenilikçi 
polimerler maskaranın gün boyu kirpikler-
de kalması için kirpiklere kilitlenir.

Givenchy Rouge Interdit 
Saten Ruj - #16 Hırslı 
Kırmızı 3.5g
Sıra dışı derecede yumuşak 
ve kalıcı bir rujdur. Dudaklara 
seksi, ışığı yansıtan bir renk 
verir. Güçlü antioksidanlarla 
dudakları besler ve nemlen-
dirir. Mükemmel bir koruma 
ve rahatlık sağlar. Anında 
yumuşatır ve yatıştırır.

Gucci Gucci By Gucci EDP 
Sprey 75ml

Modern kadınlar için çiçeksi 
şipre koku. Aynı zamanda 
hem tatlı hem de yumuşak 
ve şehvetlidir. Egzotik guava-
nın meyveli açılışına sahiptir. 
Kalp notada güzel Haiti Tiare 
çiçeği bulunmaktadır. Temel 
notaları ise paçuli, misk ve 
bal oluşturmaktadır.

Yves Saint Lau-
rent Lüks Fon-
döten 30ml

Prestijli Temps 
Majeur cilt ba-

kım serisinden 
geliştirilmiştir. Ultra 

konforu ve hafifliği ile keyif verici uy-
gulama sağlar. Ebedi gençlik mantarı 
ile 2 harika bileşen içerir. Cildin elas-
tikiyetini korur ve nemlendirir. İnce 
çizgilerin ve kırışıklıkların görünümü-
nü azaltır. Cildi yumuşatır, elastikleş-
tirir ve parlaklaştırır.

Chanel Les Tissages De Chanel 
- # 10 Tüvit Pembe 5.5g

Yanak renklendiricinin 2 kontrast 
rengini içerir. Aydınlık ve doğal par-

laklığı açığa çıkaran incelikli pırıltılı 
pudra ile özenle dokunmuş-

tur. Göz alıcı bir cilt ortaya 
koyar. İncedir ve cilt üze-
rinde kolayca kayar.

Paco Rabanne Black Xs For Her EDT 
Sprey 80ml 
Modern kadınlar için çiçeksi meyveli 

bir koku. Keskin, şehvetli, gizemli 
ve büyüleyici. Üst notalarda kızıl-
cık, pembe biber ve Hint hurması 
bulunmaktadır. Kalp notalarda ise 
kara çöpleme gülü, siyah menekşe, 

kakao çiçeği kullanılmıştır. Temel 
notaları ise paçuli, massoia ağacı ve 

vanilya oluşturmaktadır.

Marc Jacobs Daisy EDP 
Sprey 50ml 

Neşeli bir masumi-
yet ile son derece 
ferah ve kadınsı bir 
koku. Zarif, sofis-
tike, büyüleyici ve 
fazla ciddi değil. 
Sizi rahatlık, sıcak-
lık ve canlılık dolu 

çiçek buketi ile sarar. Menekşe 
yaprakları, menekşe taç yaprakları, ya-
semin taç yaprakları, çilek, kan kırmızı 
greyfurt notaları misk, vanilya ve be-
yaz odunlar ile harmanlanmıştır. 
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MEKAN

KONYA’NIN EN HUZURLU 
VE LEZZİZ MEKANI

Ev yemekleri konseptiyle 9 yıldır çeşitli 
iş yerlerine hizmet sunan Lina Restau-
rant bu birikimini yeni açtığı restoranın-
da değerlendirdi. Osmanlı mimarisinden 
esinlenerek tasarlanan mekan, hijyenin 
ön planda tutulduğu mutfağıyla dikkat 
çekiyor. Bamya çorbası, su böreği, sac 
arası gibi Konya mutfağına ait yemek-
lerin yanı sıra önceden rezervasyon ya-
pılması halinde istenilen tüm yemekleri 
müşterilerine sunabilen Lina Restaurant, 
şehir merkezinde manevi bir ortamda 
özlenen tüm ev yemeklerini uygun fiyat 
ve kalite ile müşterilerinin beğenisiy-
le buluşturuyor. Lina Restaurant Genel 
Müdürü Ömer Aytaç ile yeni hizmete 
giren restaurantları hakkında keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

Ömer Bey öncelikle LİNA’nın anlamı 
nedir? Neden böyle bir ismi seçtiniz?
Arapça kökenli olan Lina,  hurma fi-
desi anlamına geliyor. Şeyh Sadreddin 
Konevi Türbesi’nin karşısında yer alan 
mekanımızın yan tarafında ise Mevla-
na ve Şeyh Sadreddin Konevi’ye ya-
kın olmak istediği için Konya’ya def-
nedilen Melami mutasavvı Abdullah 
Bosnevi’nin türbesi bulunuyor. Mane-
vi bir ortamın kendiliğinden oluştuğu 
restoranımızın tasarımında da buna 
dikkat ettik. Yine semazen motifleriyle 
de bu konseptimizi destekledik.

Lina Restaurant’ın menüsünde ne 
tür yemekler bulunuyor?
70 kişiyi ağırlayabildiğimiz restoranı-
mızda ağırlıklı olarak Konya mutfağı-
nın eşsiz yemeklerini müşterilerimize 
sunuyoruz. Ayrıca Hac, umre, sünnet, 
düğün, dürü, iftar gibi organizasyon-

lara toplu yemek servisi yapıyoruz. 
Menümüzü iki ayrı başlık altında top-
layabiliriz. Bunlardan ilki ev yemekleri, 
ikincisi ise Konya yemekleri. Menü-
müzden örnek vermek gerekirse bam-
ya, yoğurt, mercimek, işkembe, çor-
bası, su böreği, lahana sarması, yaprak 
sarması, karnıyarık, nohutlu topalak 
gibi ana yemekler ile sac arası, kabak 
tatlısı, höşmerim gibi Konya’nın da-
mak tadını yansıtan ve özlemi çekilen 
yemeklere yer verdik. Ayrıca önceden 
rezervasyon yapılarak menü belirlen-
mesi halinde balık ve ızgara yemekleri 
gibi farklı lezzetleri de müşterilerimize 
ve misafirlerine sunabiliyoruz. Yemek-
lerimizde kullandığımız malzemelerin 
tamamı yine kendi mutfağımızda ha-
zırlanmaktadır. Şöyle bir örnek vere-
bilirim, yaptığımız köftelerin etleri ka-
saptan parça olarak gelir ve bu etler 
mutfağımızda özenle çekilerek kıyma 
haline getirildikten sonra ev usulü bir 
içle harmanlanarak pişirilir. 

Restaurantınızın tasarımı ile de dik-
kat çekiyor. Biraz bahseder misiniz?
İç mimar Öznur Bal’ın tasarladığı Lina 
Restaurant, Osmanlı mimarisinden 

esinlenerek dizayn edildi. Özellikle la-
vabo, ayna ve perde tasarımında Os-
manlı mimarisinin izlerini görebilirsiniz. 
Pastel renklerin ağırlıklı olarak kullanıl-
dığı restoranımızdaki aksesuarlarda da 
Osmanlı motifleri tercih edildi.

Restaurantta hijyen elbette çok 
önemli ancak Lina Restaurant’ın 
girişinde bu hassasiyet kendisini 
hissettiriyor. Hijyen konusunda sizi 
farklı kılan özellikleriniz neler?
Restoranımızda müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın kullandığı iki ayrı el 
dezenfektanı bulunuyor. 170 metre-
karelik bir alana sahip mutfağımızda 
tamamen hijyenik bir ortamda çalışı-
yoruz. İki adet soğuk hava depomuzda 
et ürünlerini ve sebzelerimizi muha-
faza ediyoruz. Kullandığımız bıçakla-
rımızı ise Konya’da benzeri olmayan 
bir kabinde UV mor ötesi ışınlarla de-
zenfekte ediyoruz. Bizim için hijyen 
her şeyden önce geliyor. Temizliğine 
güvenemediğimiz yemeği müşterileri-
mize de sunamayız. Müşterilerimizden 
nereden yemek yediklerini görmelerini 
istiyoruz. Bunun için mutfağımızı ziya-
ret etmelerini rica ediyoruz.

Lina Restaurant
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“Her şeyin bir ilki vardır.” derler, daha 
önce yapmadığı bir şeyi denemekten 
kaçınanlara. İnsanoğlu hayatındaki ilkleri 
ömrü boyunca unutmaz; ilk oyuncak, ilk 
hediye, ilk aşk, ilk göz ağrısı... Hepsinin 
ayrı bir yeri, ayrı bir önemi vardır. İlk-
ler, insan hayatında değerli olduğu gibi 
milletler için de değerlidir. Kimileri bir 
milletin kaderinin topyekün değişmesi-
ne sebep olmuş, kimilerinin ise sadece 
ismi ilk olarak kalmıştır. Ne olursa olsun 
hepsi birer ilktir ve bu özellikleriyle kay-
dolunmuşlardır tarihin sayfalarına.

● Türkiye’de ilk nüfus cüzdanı 1863’te 
yapılan sayımdan sonra verildi.

● Gecekondular Türkiye’de ilk kez 
1945 yılında görüldü.

● İlk iftar topu, III. Mustafa dönemin-
de atıldı.

● İlk Türkiye Kupası karşılaşması 
şampiyonu Galatasaray.

● İlk Türk otomobili Anadol.

● Türkiye’de dolmuşçuluk ilk kez 
İstanbul’da 1940 yılında başladı.

● Türkiye’de ilk grevler 1872 yılında 
başladı.

● Türkiye’de ilk devalüasyon olayı, 7 
Eylül 1946 yılında yaşandı.

● Ülkemizde ilk çikolata fabrikası 
1924 yılında çalışmaya başladı. 

● İlk yerli filmi 1914’te 
Fuat Uzkınay çekti.

● İlk renkli filmi 1953’te 
(Halıcı Kız) Muhsin Er-
tuğrul çekti.

● Devletin ilk hazinesini Fatih Sultan 
Mehmet kurdu.

● Türkiye’nin ilk kadın yazarı Cevdet 
Paşa’nın kızı Fatma Aliye’ydi.

● Hesap makinesini ilk 1960’da kul-
lanmaya başladık.

● İlk elçiyi 1417’de Venedik’e gönder-
dik.

● İlk lokanta 13. yüzyılda Konya’da 
açıldı.

● 1868’den beri temizlik vergisi ve-
riyoruz.

● İlk dış borcu 1854’te Abdülmecit 
döneminde aldık.

● İlk gazete Ceride-i Havadis’i, Willi-
am Churchill çıkardı.

● İlk özel Türk gazetesi Tercüman-ı 
Ahval 1860’da yayınlandı.

● Havayolu ulaşımı 
1933’te başladı.

● Patates, 17. yüzyılın ikin-
ci yarısında Fransa’dan geldi.

● Türkiye telefonla 1911’de tanıştı. 

● Kaşar peynir, 1850’lerde yapılmaya 
başlandı.

● Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi 
döneminde kuruldu.

● İlk nüfus sayımı II.Mahmut zama-
nında yapılmıştır.

● Hz. Muhammed'in(s.a.) ilk diplomatik 
başarısı Hudeybiye Antlaşması'dır.

● Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı 
İbrahim Efendi yapmıştır.

● İlk vezirlik sistemi Abbasiler tara-
fından oluşturulmuştur.

● Osmanlı Devleti padişahların-
dan piyanist olan ilk ve tek padişah 
V.Murat'tır.

● İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer za-
manında uygulanmıştır.

● İlk Safevi padişahı Şah İsmail'dir.

● Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Ya-
vuz Sultan Selim'dir.

● Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar 
tarafında oluşturulmuştur.

● Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez 
Türk yurdu olmuştur.

● İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.

● Osmanlı Devleti'nde ilk tershane 
Yıldırım Bayezid devrinde oluşturul-
muştur.

● Sivil Savunma teşkilatı I. Dünya 
Savaşı esnasında oluşturulmuştur.

Tarihimizdeki
"İLK"ler
Tarih sayfalarında ayrıntılara takılmadan keyifli bir 
gezinti sizi bekliyor.
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MERAK
ETTİKLERİNİZ

● Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Ha-
life devrinde karşılaşmıştır.

● İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa ta-
rafından düzenlenmiştir.

● İlk Türk amiral Çaka Bey'dir.

● İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey 
yapmıştır.

● Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan 
Bey döneminde kurulmuştur.

● Osmanlı Devleti'nin toprak kaybet-
tiği ilk antlaşma Karlofça'dır.

● İlk İslam devletinin temelleri 
Mekke'de atılmıştır.

● İlk anayasamız 
1876'daki I. Meş-

rutiyet Anayasa-
sıdır.

● Osmanlı Devle-
ti ilk deniz sava-
şını Venedikler'le 

yapmıştır.

● Dört işlemi ilk kez 
Sümer'ler bulmuştur.

● Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli 
orduyu Akadlar kurmuştur.

● Tarihdeki ilk yazılı antlaşma 
Kadeş'tir.

● Parayı ilk kez Lidyalı'lar bulmuştur.

● Anadolu'ya ya-
zıyı ilk getirenler 
Asurlar'dır.

● İbraniler tarihte 
tek tanrılı inanca 
inanan ilk kavimdir.

● Tarihte ilk de-
mokrasi örneğini 
Yunanlı'lar uygula-
mıştır.

● T.C.'de ilk general Fevzi Çakmak'tır.

● Türkler'in ilk kullandığı takvim 12 
hayvanlı Türk takvimidir.

● Yerleşik hayata geçen ilk Türk kav-
mi Uygurlar'dır.

● Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Sa-
vaşı sırasında İngiltere'den almıştır.

● Musevilik'i resmi din olarak kabul 
eden ilk Türk devleti Hazarlar'dır.

● Şehid edilen ilk Osmanlı padişahı 
Genç Osman'dır.

● İlk Osmanlı parasını Osman Bey, ilk 
gümüş parayı Orhan Bey, ilk altın para-
yı Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.

● İlk kez Rumeli'ye geçiş Çimpe 
Kale'sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.

● Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk 
isyan, Sırp isyanıdır.

● Osmanlı Devleti'nden en son ayrı-
lan millet Arnavutlar'dır.

● Reform ilk kez Almanya'da, Röne-
sans ise İtalya'da ortaya çıkmıştır.

● İlk posta teşkilatı Lale devri'nde 
oluşturuldu.

● İlk itfaiye teşkilatı Lale devri'nde 
oluşturuldu.

● İlk kağıt fabrikası Lale devri'nde 
Yalova'da açıldı.

● Matbaa ülkemize ilk kez Lale 
devri'nde gelmiştir.

● İlk çiçek aşısı Lale devri'nde yapıldı.

● İlk kumaş fabrikası Lale devri'nde 
İstanbul'da açıldı.

● Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı 
seferidir.

● Tarihte Türk adında kurulan ilk dev-
let Göktürk'lerdir.

● Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar'dır.

● Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kay-
bettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir.

● Halifelik Osmanlı'ya ilk kez Ridaniye 
Savaşı'ndan sonra geçmiştir.

● İllere ilk kez vali gönderilme 
II.Mahmut zamanında başlamıştır.

● Taşkömürü ilk defa Zonguldak'ta 
çıkarılmıştır.

● Türkiye'de petrol arama çalışmaları 
ilk defa İskenderun'da yapılmıştır.

● Türkiye'nin ilk turistik yerleşim yeri 
Çeşme'dir.

● Ülkemizde ilk dokuma fabrikası 
Nazillli'de açılmıştır.

● Ülkemizde 
ilk şeker fab-
rikası Uşak'ta 
açılmıştır.

● Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası 
Karabük'de açılmıştır.

● Dünya kalay üretiminde Malezya ilk 
sırada yer alır.

● Kayısı, fındık, çay üretiminde ülke-
miz ilk sırada yer alır.

● Dünyanın ilk haritası ünlü Türk de-
nizci Piri Reis tarafından çizilmiştir.

● İlk posta teşkilatı İranlı'lar tarafın-
dan kurulmuştur.

● Tarihte ilk yazıyı Sümer'ler kullan-
mıştır.

● Dünya'da ilk baraj Sebe Devleti 
tarfından yaptırılmıştır.

● İlk kalp nakli Christan Bernard ta-
rafından yapılmıştır.

● Türkiye'de ilk açık kalp ameliyatını 
Siyami Ersek yapmıştır.

● Solunum yetmezliği ilk olarak beyni 
etkiler.

● Dünyada bilinen ilk kilise Hatay'daki 
Senpiyer Kilisesi'dir.

● Anadolu'da kurulan ilk tarikat Baba 
İshak'ın kurduğu Babailik Tarikatı'dır.

● İlk medrese,1327'de Orhan Bey za-
manında İznik'te açılmıştır.

● İlk bireysel zeka testi 1905'te Fran-
sız Binet ile Simon tarafından uygu-
lanmıştır.

● Türk tarihinde ilk medrese 
Karahanlı'lar zamanında yapılmıştır.

● Türkçe'yi resmi dil olarak ilan eden 
ilk devlet adamı Karamanoğlu Meh-
met Bey'dir.

● Müzecilikle ilgili ilk girişim Damat 
Ferit tarafından başlatılmıştır.

● İstanbul'daki ilk büyük Osmanlı ya-
pısı Eyüp Sultan Camii'dir.

● İlk Osmanlı sarayı Bursa'da yapıl-
mıştır.

● Final Fantasy tamamen bilgisayar 
teknolojisi ile yapılmış ilk filmdir.

● Dünyada ilk güzellik yarışmasının 
yapıldığı yer Ayazma'dır. 
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● Şener Şen'in başrolde oynadığı ilk 
film Namuslu'dur.

● İstanbul'un fethinden sonra ilk sa-
ray Bayezid Meydanı'nda yapıldı.

● Anadolu'ya konser turnesi yapan 
ilk pop sanatçı Erol Büyükburç'tur.

● Türkiye'de kabare tiyatrosunun ilk 
öncüsü Haldun Taner'dir.

● Türk sinema tarihinde ilk uluslararsı 
ödül alan ilk film Susuz Yaz'dır.

● Yurt dışında plak kaydı yapan ilk 
Türk orkestra şefi Hikmet Şimşek'tir.

● Türkiye'de ilk çekilen belgesel 
Ayastefonos'taki Rus Abidesi'nin yı-
kılışıdır.

● Kanun adlı sazı ilk defa Farabi buldu.

● İdil Biret ilk ve en genç Türk piya-
nistidir.

● Atatürk'ün ilk heykeli Gülhane 
Parkı'nda dikilmiştir.

● İlk Müslüman müzikolog El-Kindi'dir.

● İlk posta pulu 1840'da İngiltere'de 
satışa sunulmuştur.

● Türkiye'nin ilk uydu kenti 
Bahçeşehir'dir.

● Eyeri ilk kullanan medeniyet 
İskitler'dir.

● İlk uçan insan Hazerfen Ahmet 
Çelebi'dir.

● Türkiye'de ilk milletvekili seçimleri 
I.Meşrutiyet'de yapıldı.

● İlk insan hakları beyannamesi 15 
Temmuz 1789'da Fransa'da yayılan-
mıştır.

● Aya ilk ayak basan insan Neil 
Amstrong'tur.

● İlk nobel ödülünü Almanya kazandı.

● Türkiye'de ilk uçak fabrikası 
Kayseri'de açıldı.

● Uzaya çıkan ilk kadın Rus Valentino 
Kreskivo'dur.

● Türkiye'de öldürülen ilk başbakan 
Nihat Erim'dir.

● Everest Tepesi'ne tırmanan ilk dağ-
cı Edmunt Hillary'dir.

● Türkiye'de ilk İngilizce gazete Billur 
Çelik tarafından çıkarılmıştır.

● Türkiye'nin ilk haber spikeri Zafer 
Cilasun'dur.

● Mallarda kalite arayan ilk millet 
Türkler'dir.

● Türkiye dışarıya ilk olarak G.Kore'ye 
asker göndermiştir.

● Türkiye'de taşkömürünü ilk defa 
Uzun Mehmet bulmuştur.

● Cumhuriyet hükümetinin ilk sağlık 
bakanı Adnan Adıvar'dır.

● Hristiyanlığı kabul eden ilk kafkas 
kavmi Gürcüler'dir.

● Yeryüzünde yapılan ilk mabet bina 
Kabe'dir.

● İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Mus-
tafa Fakih'dir.

● Türkiye'nin ilk diyanet işleri başkanı 
Rıfat Börekçi'dir.

● Müslümanlar'ın müslüman olmayan-
larla yaptığı ilk savaş, Bedir Savaşı'dır.

● İslam tarihinde ayrılığın başladığı ilk 
savaş Sıffin Savaşı'dır.

● İlk kalemi yapan peygamber Hz. 
İdris'dir

● ilk saati yapan peygamber ise 
Hz.Yusuf'tur.

● İlk cuma namazı Ranuna Vadisi'nde 
kılınmıştır.

● Mezhepler ilk olarak Kerbela 
Vakası'ndan sonra ortaya çıkmıştır.

● Kur-an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha

● İslam tarihinde inşa edilen ilk mes-
cid Küba Mescidi'idir.

● Sanayi devrimi ilk kez İngiltere'de 
başladı.

● Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk 
başkanı M.Kemal'dir.

● Türkiye'de baskı tekniğini ilk kez İb-
rahim Müteferrika kurmuştur.

● İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid 
devrinde çıkarılmıştır.

● Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı 
Nasuh Mahruki'dir.

BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK 
AYIPTIR.....
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Volkan Çakır: Hüseyin Bulmaz kaç 
yılında nerede nasıl bir ailede dün-
yaya geldi?
Hüseyin Bulmaz: 1974’te küçük kum 
köprü mahallesinde doğdum. 6 yaşıma 
kadar at arabacılığı yapan dedemlerle 
birlikte yaşadık. Babam sanayide tarım 
makinelerinde usta olarak çalışıyormuş 
ve o dönemler yeni işyeri açmış.

V.Çakır: Kaç kardeşsiniz?
H.Bulmaz: 2 kız birde ben üç kardeşiz. 
Lale bahçede bir ev tutmuştuk. O za-
manlar dedem tarafından evden kova-
lanmıştık hiç unutmam. Damı akan bir 
evdi. O zaman babaannem tulum pey-
niri vermişti. Yiyecek olarak bir o vardı. 
O zamanlar şekerli içilirdi çay. Bizimde 
çayımız vardı bardak yoktu, bardak 
vardı çay yoktu. Yokluktan çayı şeker-
siz içmeye alıştık. Hala annem kardeş-
lerim herkes çayı böyle içeriz. Şimdinin 
modası o zamanın yokluğundan geliyor. 
Tabi çok yer değiştirdik.1983 yılında 
babam iyi yerlere geldi ve bir ev aldı.

V.Çakır: Babanıza destek veriyor 
muydunuz o yıllarda?
H.Bulmaz: Babam 17 yıl bir yerde ça-
lıştıktan sonra 4 arkadaş ortak olup 
bir iş kurmuşlar. Bizim köyler dağlık-
tır, köyden adam toplarlarmış tuğla 
ve kömür ocaklarında çalıştırmak için. 
Babam da küçükken gitmiş, çok sivri-
sinek varmış sıtma hastalığına tutul-
muş sonra geri getirmişler. Bırakmış…

V.Çakır: İlkokul yıllarında nasıl bir 
öğrenciydi Hüseyin Bulmaz?
H.Bulmaz: En iyi yaptığım şey evde 
elektronik aletleri bozup geri topla-
maktı… Öğrenci değildik. Çok gariptir 
benim okul dönemlerim. Ortaokul bi-
rinci sınıfta okul birincisi iken sonuncu 

sınıfta kaldım. Ticaret lisesi okudum. 1. 
ve 2.sınıfı takdirle geçtim. Muhasebeci 
ve mali müşavirler ders verirdi o za-
man bize. Yaz dönemlerinde beni yan-
larında çalıştırmak için yarış ederlerdi. 
Mesleki muhasebede çok iyiydim.

V.Çakır: Liseyi bitirdikten sonra eği-
timinize devam ettiniz mi?
H.Bulmaz: Bitiremedim Volkancım liseyi 
22 gün okula gitmişim, Yılsonu gelme-
den imtihan olduk işletmeyi kazandım 
ama sınıfı geçemeyince kaldı tabi. 

V.Çakır: Eğitim hayatınızın yarım 
kalmasının kırıklığı var mı? 
H.Bulmaz: Devamsızlıktan kaldım, yeni 
elemanlarımızın bir kısmı beni makine 
mühendisi zannediyormuş. Mühendis-
lik okumadım ama mekanik ve tek-
nik hesaplamaları bilirim. Sevdiysen, 
meraklıysan yapabiliyorsun. Kimsenin 
görmediğini görmek önemli. Senin ay-
nada göremediğini, ben duvarda görü-
yorum Hz.Mevlana’nın sözüdür. İlgin 
varsa bilgin de oluyor.

V.Çakır: Muhasebecilik yılları ne ka-
dar sürdü?
H.Bulmaz: O zamanlar 2. ve 3.sınıfta 
haftanın iki günü okul, diğer günler 
stajdı. Staj yaptığım firmadaki ticaret 
müdürü işten ayrıldı onun yerine tica-
ret müdürlüğü yaptım. Lise 3’deyim o 
zaman. Uzun süre okula gidemedim 
tabi ben de sınıfta kaldım. Ehliyetim 
yoktu ama firma bana araba vermişti.

V.Çakır: Hedef neydi?
H.Bulmaz: O zaman Türkiye’ye Toyota 
Creccida adında 50 tane araba girmişti. 
Rahmetli Özal’da da vardı. Bir de bizim 
patrona almıştık o arabadan. Oradan 
ayrılınca bana hırs oldu. Çok geçmedi 
ben de kazandım aldım, kırmızı ışıkta 

denk geldik bir gün durduk yan yana. 
Konya’da iki tane vardı, bir onda bir de 
bende. Babamın da durumu iyiydi o za-
man. Demir tüccarlığı yapıyordu. 86 ve 
87 yıllarında vergi rekortmeniydi. Pla-
ketleri var hala. Ama her şeyde bir hayır 
var. Babamı yıpratma o dönemde oldu. 
Bugünkü “iş iş iş” politikası o dönem-
de yaşadıklarımdan gelir. Askere git-
memek için mücadele ettim. Hakkâri 
Dağlıca’ ya gittim. Geçenlerde köprü-
sü uçurulan yer. Bizim zamanımızda da 
uçurdular o köprüyü ve 12 arkadaşımız 
şehit olmuştu. Ama en kötü zamanla-
rım ve hayatı anladığım zamandı.

V.Çakır: Önce küçük bir atölye ku-
ruldu ve bu hale geldiniz, büyüme 
nasıl gerçekleşti?
H.Bulmaz:  96 yılında askerden geldim. 
Babam demir tüccarlığı yapıyordu ama 
işlerin tadı yoktu. Devren bir krom kapla-
ma atölyesi almıştık. Hiç anlamadığım bir 
işti, ama kısa sürede öğrenip yapılama-
yan kaplama işlerini yapmaya başladım. 
2 yıl kadar haftada bir, en fazla iki gün eve 
giderdim. Günde birkaç saatlik işyerin-
deki uyku ile gece gündüz çalışırdım. Su 
pompaları ve sondaj sektörüyle burada 
tanıştım. Bir tane elemanım birde ben 
vardım. Kazancım iyiydi ama. Babamla 
kararlaştırıp, demir tüccarlığını bırakıp, 
sadece kaplama işine yoğunlaştık ve bir 
süre sonra birleştik. Artık babam atölye-
nin başında ben pazardaydım. Su pom-
pası firmalarına yoğunlukla çalı-
şıyorduk ve bu sektördeki 
firmalar pompa bo-
rularını kendileri 
yapıyordu. 
Ağır bir iş, 
b o r u 
i ş i . 

B U  T E S İ S İ N

Her şey programlı, mükemmeliyetçiyim, yakınla-
rım bana derler ki, “ Çok ince bir adamsın ve bir o 
kadarda kabasın” olabilecek bütün şeyleri düşü-
nürüm, çocuklarımın hangi yaşta, hangi eğitimi 
alacakları kalite el kitabımızda yazılıdır.
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Tabi metal makinelerine çok ilgiliydim. O 
dönem bu firmaların boru ihtiyacını, tek-
nolojiyi kullanarak onların maliyetinden 
daha düşük fiyata onlara satabilece-
ğime emindim.2002 de, SUMPAŞ A.Ş. 
adı ile, pompa kolon borusu işine başla-
dım. 12 kişiyle babam atölyenin başında, 
ben ise idarenin bu hale başındaydım. 
Yeni fabrikaya geçip sahayı büyütünce 
bir dönem 15 kişi ile yaptığımız işi, 3 kat 
artan makine parkı, 12 kat artan saha 
ve  44 kişiyle yapar olduk. Çok tedirgin-
dim çünkü zarar ediyordum. Babam ve 
ben sahaya hakim olamıyorduk. Çünkü 
göremiyorduk bile çalışanları,o dönem 
aylarca fabrikada yattım. Akşama kadar 
kapasiteyi artırmak için çalışıyor, sabaha 
kadar büyük firmaların sistematiklerini, 
performans ölçümlerini ve bunun için 
kullandıkları donanımları inceliyordum. 
Çocuklar bazen  beni görmeye geliyordu. 
El arabası gibi çalışanlar vardı. İteklersen 
yürüyen, elini çektiğin anda olduğu yerde 
kalan. Büyük firmalar bir il’e yatırım ya-
parken, o il’in insanın yetkinliğini ve ka-
lifiye eleman yapısını  inceler.Konya’mız 
da maalesef bu sıralamaların kötü yerle-
rinde yer alırken işimiz çok zordu. Zaten 
büyük yatırımcıların Konya’ya yatırım 
yapmamaları hep düşündürürdü beni. 
Artık anlamıştım ki, her şey bir sistema-
tikte her detayı ile yazılacaktı. Uzaktan 
kumandalı bir bahçe kapınız var ve siz-
den başka birileri kullanacaksa, kapının 
bile kullanma klavuzunu yazmanız gere-
kecekti. Bunu şunun için örnek verdim, 
biri gelir ona bisiklet bağlar, bir diğeri de 
gelir onu kumanda ile kapatmaya çalışır. 

Ve kapınız çalışamaz duruma gelir. Dün-
yada hatrı sayılır bir firmanın, Türkiye’deki 
müdürünün başarı hikayesini okumuş-
tum. Bu müdür ilkokul mezunu ama. 
Bekçi olarak işe başlıyor,firma önündeki  
bayraklar  3 ayda eskiyor diye, Akşam 
gelen bekçi bayrağı indiriyor sabahki 
tekrar çekiyormuş. Böylelikle bayraklar 
6 ayda eskiyormuş. Firmaya sağladığı ilk 
iyileştirme bununla başlıyor.İdarenin çay 
ve temizlik işleriyle, daha  sonra getir 
götür işleri, bankalara filan derken iler-
lemesi devam ediyor.Daha sonra yöne-
tici adayı iken merkezi yurt dışında olan 
firma, Türkiye deki yerini büyütme kararı 
alıyor. Arsa ve inşaat işleri için görev, bu 
kişiye veriliyor. Bir rapor hazırlıyor ki; biz 
diyor, Türkiye de kiralık bir yere geçelim, 
çünkü Türkiye de, bu sene 10 liralık yerin 
önünden bir yol geçer, önümüzdeki sene 
30 lira olabilir, yada tam tersi 10 dolarlık 
bir yer devalüasyon olur 5 dolara düşer. 
Dolayısı ile biz hangi tesis maliyetini ürü-
nümüze yansıtacağız, yada yanlış yansı-
tıp ya çok kar yada ,çok zarar edeceğiz. 
Oysa ki kiralık bir yede ürün başına dü-
şen maliyetimiz belli.  Bu raporu ile ge-
nel müdür oluyor. Bu işler o dönemlerde 
böyle idi. Allah a çok şükür ki Türkiye o 
dönemlerden kurtuluyor galiba…

V.Çakır: Yazılım sistemlerinden bah-
seder misiniz? Her şeyi kontrol altı-
na aldığınız bir sisteminiz var mı?
H.Bulmaz: Bu o kadar kolay bir iş değil. 
Doğru donanım ve yazılımları araştırmak 
bile çok uzun süreler alıyor kaldı ki bunla-
rın içini doldurmak daha zor. Planlar, pro-
sedürler, izleme ve ölçmeler v.s. birçok 

şeyi kağıt üzerinde takip etmek ki birde 
bunlar birkaç birimden onay alacaksa, 
bunun için onlarca sekreter hiç durma-
dan koşturması gerekir tesisinizde. Ve 
hala yazılım ve donanımla yapacağınız 
şeylerin sadece yarısını bile yapamazsı-
nız. Bu konuda çok yerden sunum aldık. 
Hatta Hindistan’dan bir yazılım ekibi ile 
bile görüştük. Benim istediklerim çoğun-
da yoktu. Tüm yazılımlarda tek veri taba-
nı kullanıyoruz. Bu konu ile ilgili yüzeysel 
anlatacaklarım bile onlarca sayfa alır.

V.Çakır:  Her şeyi sistem altında 
görmenizin faydalarından bahseder-
misiniz?
H.Bulmaz: Firmalardaki süreç, talep 
edilen üründen başlıyor, taki o üründen 
aldığınız para kasanıza girene kadar. Bu 
süreçte yüzlerce prosedür ve proses var. 
İşte bu süreçte çalışanların bütün tecrü-
besini, deneyimi-
ni, performansını 
sisteme almak ve 
saklamak. 
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Kaldıki bizim firmamızda kazanılan bil-
ginin, deneyimin, ve paranın sonraki 
nesillere planlı transferi konuşuyor ve 
planlanıyor.

V.Çakır: Ar-ge desteği veren kuru-
luşlarla ilişkileriniz ne durumdadır.
H.Bulmaz: TÜBİTAK tan çok iyi bir not-
la geçen bir projemiz var. Ama yapılabi-
lirliğini ön ar-ge ile kanıtladığımız birçok 
projemiz var. Yakın zamanda da başvu-
ruları gerçekleşecek. Başında benim 
bulunduğum bir  Ar-ge birimimiz var. 
Petrol üretim kuyularının boruları ile 
ilgili uzun yıllar önce başlayan bir araş-
tırmam var. Bu boruların üretimi, ileri 
teknoloji ve büyük sermayeler gerekti-
riyor. Özellikle bir makinesi var ki dün-
yada 3-4 firma yapıyor ve inanılmaz 
fiyatlar isteniyor. Bu makine için 11 yıl 
önce başlayan araştırmalarım sonucu 
birçok deneme yanılma ile 2009 da 
prototip üremini için TÜBİTAK’a baş-
vurduk ve tamamladık. Allah izin verirse 
2010 nun ilk yarısında demo üretimle-
ri, yıl sonunda da nihai ürünleri ürete-
ceğiz. Türkiye de bir ilk ve orta doğuda 
da zannediyorum ilk biz üreteceğiz. 

V.Çakır: Buna benzer başka çalışma-
larınız var mı?
H.Bulmaz: Buna benzer yok ama bir-
çok yeni ürün ve buna bağlı yeni ma-
kine projelerimiz var. Hedef 50 kişilik 
Arge ekibini oluşturmak. Firma sahibi 
olarak iş fikri yeteneğim ve üç boyutlu 
hayal gücüm var.

V.Çakır: Sumgrup’un büyüme hedefi 
nedir? 
H.Bulmaz: İstersen Sumpaş ve Sump-
last diyelim. Sumpaş,  POMPA KOLON 
BORUSU firmamız, Sumplast ise,  HOR-
TUM VE SPİRAL BORU firmamız. Haya-
lim ne olursa olsun üretimde büyümek 
üretimde 1000 kişiye istihdam sağla-
mak. Amaç para kazanmak değil, ülkeme 
katma değeri olan parayı kazanmak.

V.Çakır: Sumgrup’un Konya dışında-
ki yatırımları var mıdır? 
H.Bulmaz: Gaziantep ve İzmir lojisti-
ğimiz var. Kendi içinde bir pazarlama 
departmanı ve bu bölgelerde deposu 
var. Sumpaş ve Sumplast ürünleri için 
aynı departmanlar hizmet veriyor.

V.Çakır: Ticari anlamda sizi en çok 
korkutan nedir?
H.Bulmaz: Bir işletme nasıl para kaza-
nır? Patronun ve elemanın kafasında 
para problemi yoksa kazanır.

V.Çakır: Para parayla mı kazanılır?
H.Bulmaz: Para itibarla, yani soyadı ile 
kazanılır. Bir gün gelir de borcumu öde-
yemem diye çok korkarım. Bizim gibi 
kabuğunu kırmaya çalışan firmalarda, 
para problemini sadece patron halle-
debilir. Patron kafasında para proble-
mi varsa çalışamaz. Aslında Sumpaş’ı 
çok büyütebilirdik. Ama babamla dü-
şündük 5 yıl içinde büyüyüp borçsuz 
büyümek mi, yoksa 2 yılda  borçlu he-
men mi büyümek. Biz 5 yılı seçtik.

V.Çakır: Sumgrup’un hedefi üretimi 
sadece Konya da mı yapmak?
H.Bulmaz: Kesinlikle evet Konya. Konya 
da örnek firma olmak istiyoruz. Bu yanlış 
anlaşılmasın büyüklük, güç olarak değil. 
Bu firmada her davranış, her süreç, her 
bir iş, anlayacağınız dama oynar gibi derler 
ya. Ne olduğunda ne olacağı bir sistema-
tikte dönsün. Konya gerçek kurumsallığı 
hak ediyor. Ve bunu başardığı zamanda 
Türkiye içinde bir Türkiye olacaktır, emi-
nim.  Sadece kendi gibi düşünen, kendi 
işinin sadece %10 unu yapabilir.

V.Çakır: Sizin  bu sektörlerde ki ağır-
lığınız nedir?
H.Bulmaz: Pompa kolon borusunda 
çok şükür ki, Türkiye de 30 a yakın üre-
tici içinde ilk birdeyiz ve hatta en yakın 
rakibimizin birkaç katıyız. Endüstriyel 
ve sulama hortumları, spiral boru da 
1 yıllık bir deneyimimiz var. 2010 için 
çok umutluyuz. Plastik birimimizde-
ki kadromuzu iyileştirdik. Plastikteki 
esas hedefimiz 2012 KOP projesi ile 
birlikte ürün çeşitliliğinde tam olarak 
pazara girmek. 2010 da inşallah çelik 
ile plastiği birleştireceğimiz ve ar-ge 
sini tamamladığımız bir ürünümüz var.

V.Çakır: Siz bu fabrikanın el kitabını 
yazdınız değil mi?
H.Bulmaz: Aldığınız bir buzdolabı veya 
başka bir makinenin nasıl bir kullan-
ma kılavuzu oluyorsa, şirketlerinde bir 
kullanma kılavuzu olmalı. Çıkabilecek 
bütün sorunların bile planı ve prosedü-
rünün olduğu bir kitap. Bir anda şirke-
tinizde patron dahil bütün çalışanların 
yok olduğunu düşünerek, şirkete ilk 
sahiplenecek olan eşiniz veya çocuğu-
nuz olabilir, hangi birime, hangi testler-
le ve hangi sıfatlarda eleman alacağını 
bilmeli ve sistem bu elemanları verimli 
çalıştırabilmeli. Ve sahip, sadece rapor-
larla ölçülere bakmalı. Yani bu konuştu-
ğumuz bu sistematik, o şirketi, 15 gün 
içinde çalıştırabilmeli.

İŞ
ADAMI
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V.Çakır: Bu Türkiye’de bir ilk mi? 
H.Bulmaz: Bu soruya evet demek çok 
iddialı olur belki ama, sanırım tüm te-
sisin üçboyutlu çizimlerini, kablolama 
ve altyapı dahil düşünmek bile bir ilktir.  
Hassasız bu konuda.

V.Çakır: Herşey güzel ,iş güzel, mut-
lu musunuz?
H.Bulmaz: Dünyada mutlu olabilmek 
için para, huzur ve sağlık olması gerekir, 
böyle yaratılmışız. Allah bunların üçünü 
de bize aynı anda verseydi, zaten imti-
han etmezdi. Bunlardan bir veya birkaçı 
eksik olacak ki imtihan olabilelim. Bu üç 
şey bize aynı anda verilmiş olsaydı zaten 
Allah’ın yasak ettiklerini yapma ihtiyacı-
mız olmazdı. Üçünü bir arada beklemek 
anlamsız. Bu benim gözlemlerim tabi ki, 
Yanlış anlaşılsın istemem.

V.Çakır: Peki pazarda patates satan 
bir adam olsaydınız mutlu olur muy-
dunuz?
H.Bulmaz: Evet olabilir. Mutluluk 
önemli, para huzur getirir derler. Hiç 
alakası yok. Benimle geçinmek biraz 
zor belki. Hayatımda 
bazı  zamanlar kim-
seyi istemem. İşte o 
anlarda sadece kendi 
iç dünyama dönerim. 
İşimdeki başarıyı da 
aile içinde yakalaya-
bilmek için, çocukla-
rın her gün anneleri 
tarafından  dolduru-
lan anketleri var. Yat-
madan önce duasını 
yapıyor mu, yemek-
ten sonra el yıkıyor 
mu?  gibi. Eve gide-
mediğim zamanlar 
bile bu anketleri her 
gün mail ortamında 
izlerim.

V.Çakır: Hayatı 
programladınız mı?
H.Bulmaz: Yaratılış do-
ğamız öyle değil mi za-
ten. Her şey programlı. 
Mükemmeliyetçiyim. 
Bana derler ki bazen 
çok ince bir adamsın 

bir o kadarda kabasın. Olabilecek bütün 
şeyleri düşünürüm. Kalite kitabımda ço-
cuklarımın hangi yaşta, hangi eğitimleri 
alacakları belli olsun isterim.

V.Çakır: Çocukların ne iş yapacağı 
belli mi peki?
H.Bulmaz: 10 yaşındaki çocuğumun 
belli.  Daha doğrusu kendi belli etti. O 
mühendis olacak. 

V.Çakır: Dışarıdan bakınca güzel bir 
hayat? Fazlasıyla mutlusunuz, ener-
jiniz iyi. Bu işten hayat boyu sıkıl-
mazsınız. Sosyal sorumluk projele-
rinde yer alıyor musunuz?
H.Bulmaz:  Varlıklı olan her kişinin 
dinimizce ödemesi gereken bedeller 
vardır ki bu konuyla ilgilenen bir arka-
daşımız var. Firmamızı ve ailemizi ko-
ruyan bence bunlar. Çevremizde şahit 
olduğumuz birçok olay var. Çalışan bir 
eleman firmanın faresi olmuş veya her 
sene şu kadar parasını müşterisinden 
tahsil edememiş. Bu tip olumsuz şey-
ler insanın başına gelince düşünmesi 
gerekir ben fakirin hakkını verdim mi?. 

Bu konuda kendimizden eminiz. Geç-
miş zaman arabamı satmış ve yeni  
güzel bir araba alacaktım. Araba de-
ğiştirmeyi çok sevmediğim için kısa 
sürede sıkılmayacağım ve sıfatımıza 
uygun bir araba almak için arabaları 
araştırıyordum. Bu dönemde şirkette-
ki araçlarda müsait olmuyordu.Ben de 
o dönem motosiklete bindim. Almaya 
karar verdiğim araç pahalı bir araç-
tı. Bayi’ye araç geldiğinde ödemesini 
ayarlamıştım. Motosikletle gitmiştim 
teslim almaya.  Kasko yapmışlar. Ben 
yaptırmam iptal ettim. Cana gelecek 
mala gelsin. Çıkacaksa oradan çıksın. 
Kazanın belanın kaskosu mu olur? Ba-
bam akşama kadar elemanlarına tem-
bih ederdi “Oğlum yalan ile mal satma-
yın.” diye. Bana tembih eder ‘büyürken 
küçülmeyi öğren’ diye.

Konya Vizyon ailesi olarak bu güzel 
söyleşi için teşekkür ediyoruz. Haya-
tınızdaki başarıların devamını dileye-
rek son sözü size bırakalım…
Gerçek anlamda güzel bir söyleşi oldu. 
Yakınlığınız ve işinize gösterdiğiniz 
saygıdan dolayı ben teşekkür ederim. 
Konya, Konya vizyonla bir başka ses 
bulacak.  Çalışmalarınızda başarılar 
dilerim…

İŞ 
ADAMI
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Geçtiğimiz yıl çok sayıda akıllı cep telefonu modeliyle 
tanıştık. Bunların arasından en başarılı 10 telefonu 
sizin için biraraya getirdik.

Palm pre
Wi-Fi(WLAN)  
Ekran Çözünürlüğü: 320 x 480 piksel
Dahili bellek: 8GB
Harici bellek: Yok
Kamera: 3 megapiksel
Fotoğraf çözünürlüğü: 2048x1536 piksel
Ağırlık: 135 g.
Boyutlar: 100.5 x 59.5 x 16.95 mm.

RIM BlackBerry Bold 9700
Wi-Fi(WLAN)  
Ekran Çözünürlüğü: 480 x 360 piksel
Dahili bellek: 1GB
Harici bellek: 16GB
Konuşma süresi: 5 Saat
Kamera: 3,15 megapiksel
Fotoğraf çözünürlüğü: 2048x1536 piksel
Ağırlık: 120 g.
Boyutlar: 109 x 60 x 14 mm.

Motorola droid
Wi-Fi(WLAN)

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 854 piksel
Dahili bellek: 16GB
Harici bellek: 32GB

Konuşma süresi: 6.4 Saat
Kamera: 5 megapiksel

Fotoğraf çözünürlüğü: 2592x1944 piksel 
Ağırlık: 169 g.

Boyutlar: 115.8 x 60 x 13.7 mm.  

Nokia N900
Wi-Fi(WLAN)

Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480 piksel 
Dahili bellek: 32GB
Harici bellek: 16GB

Konuşma süresi: 6 Saat
Kamera: 5 megapiksel

Fotoğraf çözünürlüğü: 2592x1944 piksel 
Ağırlık: 181 g.

Boyutlar: 110.9 x 59.8 x 18 mm.

2009'un
En Akıllı
Telefonları
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Samsung Omnia II
Wi-Fi(WLAN)  
Ekran Çözünürlüğü: 480 x 800 piksel 
Dahili bellek: 2GB-8GB-16GB
Harici bellek: 32GB
Konuşma süresi: 10 Saat
Kamera: 8,1 megapiksel
Fotoğraf çözünürlüğü: Unknown piksel
Ağırlık: 123 g.
Boyutlar: 118 x 60 x 11.9 mm.

iPhone 3GS
Wi-Fi(WLAN)  
Ekran Çözünürlüğü: 320 x 480 piksel
Dahili bellek: 16GB-32GB
Harici bellek: Yok
Konuşma süresi: 12 Saat
Kamera: 3,15 megapiksel
Fotoğraf çözünürlüğü: 2048x1536 piksel
Ağırlık: 133 g.
Boyutlar: 115.5 x 62.1 x 12.3 mm.

T-Mobile MyTouch 3G
Wi-Fi(WLAN)  
Ekran Çözünürlüğü: 320 x 480 piksel
Dahili bellek: 512MB
Harici bellek: Var
Konuşma süresi: 6 Saat
Kamera: 3,15 megapiksel
Fotoğraf çözünürlüğü: 2048x1536 piksel
Ağırlık: 116 g.
Boyutlar: 113 x 56 x 14.7 mm. 

HTC Touch Pro 2
Wi-Fi(WLAN)

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 800 piksel
Dahili bellek: 288MB

Harici bellek: Var
Konuşma süresi: 7 Saat

Kamera: 3,15 megapiksel
Fotoğraf çözünürlüğü: 2048x1536 piksel

Ağırlık: 175 g.
Boyutlar: 116 x 59.2 x 17.3 mm.

BlackBerry Curve 8900
Wi-Fi(WLAN)

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 360 piksel 
Dahili bellek: Var

Harici bellek: 16GB
Konuşma süresi: 4 Saat

Kamera: 3,15 megapiksel
Fotoğraf çözünürlüğü: 2048x1536 piksel

Ağırlık: 110 g.
Boyutlar:  109 x 60 x 13.5 mm.

HTC Hero
Wi-Fi(WLAN)

Ekran Çözünürlüğü: 320 x 480 piksel
Dahili bellek: 512MB

Harici bellek: Var
Konuşma süresi: 8 Saat

Kamera: 5 megapiksel
Fotoğraf çözünürlüğü: 2592x1944 piksel

Ağırlık: 135 g.
Boyutlar: 112 x 56.2 x 14.4 mm.
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Dünyanın ilk 200 Hz Motionflow LCD TV'si

• Full HD 1080 - 1920 x 1080 piksel çözünürlük ile spor mü-
sabakalarını, filmleri ve oyunları muhteşem High Definition ay-
rıntısıyla izleyin.
• GB azaltmalı Motionflow 200Hz - ekranda en akıcı hareketler 
ve en ayrıntılı hızlı hareket eden görüntüler için.
• BRAVIA ENGINE 3 - görüntüleri etkileyici ayrıntılar, optimum 
kontrast ve gerçekçi renk tonlarıyla görüntüleyin.
• Live Colour Creation - en canlı ve doğal renkleri görüntülemek 
için bir WCG-CCFL arka ışıkla birleştirilmiştir.
• 100000:1 dinamik kontrast oranı - daha zengin ve gerçekçi bir 
renk sunumu için, daha derin siyah seviyeleri.

• 10 Bit Panel - bu özellik WCG-CCFL arka ışık ve Live Colo-
ur Creation'la birleştiğinde, koyu ve açık renk tonları arasında 
inanılmaz derecede yumuşak geçişlerle, güzel, doğal bir kaliteye 
sahip görüntüler sağlar.
• DLNA bağlanabilirliği - evinizdeki tüm bağlı, uyumlu cihazlarda-
ki video, müzik ve fotoğraf içeriğine kolayca erişin ve sadece TV 
uzaktan kumandanızı kullanarak büyük ekranda HD görüntüleyin.
• USB Media Player - herhangi bir USB özellikli cihazda saklanan 
en sevdiğiniz fotoğraflarınız, müziğiniz ve videolarınızı büyük ek-
randa paylaşın.
• S Force Front Surround - dijital surround ses efektini sadece 
iki ön hoparlörle yaşayın.
• Enerji Tasarruf Düğmesi, TV bekleme modundayken güç tü-
ketiminin sıfıra inmesini sağlayarak, enerji tüketiminizi azaltır. 
(mevcut TV'ler ise kapalıyken bile enerji tüketir)
• Tümleşik MPEG-4 AVC HD tuneri - ücretsiz HD ve SD karasal 
ve kablo yayınlarını izleyin. (analog yayınları da alır)
• Dahili MPEG-2 tuneri - Dahili standart tanımlamalı dijital ka-
rasal tuner ile dijital TV izleyin. (analog yayınları da alır)
• Tümleşik Kablolu Yayın tuneri - Tümleşik dijital kablolu yayın 
tuneri ile kablolu TV izleyin. (ülkeye göre değişir ve yalnızca des-
teklenen operatörlerle izlenebilir)
• CI+ Ready - artırılmış güvenlik gibi özelliklerle, gelişmiş kablolu 
TV işlevselliği (desteklenen operatörlerle)

3609,00 TL + KDV
10 AY TAKSİT
ÜCRETSİZ KURULUM VE 5 YIL GARANTİ

Dünyanın ilk Panaromik çekim yapabilen kompakt 
dijital fotoğraf makinesi

• Exmor R™ CMOS sensörü, yetersiz ışıkta mükemmel resimler 
için görüntü parazitini azaltarak hassasiyeti arttırır.
• 5x optik zoom ve 24mm geniş açı ile yüksek kaliteli f/2.4 Sony 
'G objektif'
• 720p HD film kaydı ile net ve ayrıntılı HD videonun yanı stereo 
ses saniyede 30 kare hızla kaydedilir.
• Panoramik Çekim modu, çok geniş manzaraların çekimi için yük-
sek hızda görüntü çekimlerini otomatik olarak birleştirir.
• Handheld Twilight modu, 6 görüntüyü 1 görüntüde birleştirerek ye-
tersiz ışıkta daha az parazitle canlı ve optimize görüntüler üretir.

• Anti Motion Blur Modu, 6 görüntüyü 1 görüntüde birleştirerek 
yetersiz ışıkta daha az nesne bulanıklığı ile canlı görüntüler üretir.
• Muhteşem, ayrıntılı görüntüler ve hızlı, tepkisel çekim için BI-
ONZ işlemci
• Net, canlı görüntüler ve daha hızlı çekim performansı için ultra 
hızlı otomatik odaklanma.
• Optical SteadyShot görüntü dengeleme teknolojisi, manuel çe-
kimler sırasında görüntüdeki bulanıklığı azaltır.
• Intelligent Auto modu, çeşitli çekim şartlarında optimum so-
nuçlar için makine ayarlarını otomatik olarak yapar.

843,00 TL + KDV
10 TAKSİT
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Dünyanın ilk Panaromik Çekim yapabilen 
Profesyonel fotoğraf makinesi

• Exmor™ CMOS sensörü, yetersiz ışıkta mükemmel resimler 
için görüntü parazitini azaltarak hassasiyeti arttırır.
• Yüksek güçlü 20x optik zoom aralığı ve 28mm geniş açı özel-
likleriyle üstün Sony G Mercek
• Panoramik Çekim modu, çok geniş manzaraların çekimi için 
yüksek hızda görüntü çekimlerini otomatik olarak birbirine ekler.
• İki çekim modu, 6 farklı görüntüyü üst üste ekleyerek mü-
kemmel bir fotoğraf oluşturmak için, yetersiz ışıkta bile görüntü 
parazitini inanılmaz ölçüde azaltır.
• 1080p HD video kaydı ile net ve ayrıntılı HD video klipler ve 
stereo ses, saniyede 30 kare hızla kaydedilir.

• Exmor™ CMOS sensörü ve BIONZ işlemci, saniyede 10 ka-
reye kadar yüksek hızda, tam çözünürlükte sürekli çekim için 
güç sağlar.
• Özellikle düşük ışıkta veya yüksek zoomda elle yapılan çe-
kimlerde fotoğraf makinesinin titremesini azaltmak için Optik 
SteadyShot ile görüntü sabitleme
• Akıllı Sahne Tanıma teknolojisi, alacakaranlıkta çekilen port-
reler ve arkadan aydınlatılmış alanlar gibi güç koşullar için en iyi 
ayarları seçerek çekim işini kolaylaştırır.

1260,00 TL + KDV
10 AY TAKSİT
LCS-HB ÇANTA ve 2 GB HAFIZA KARTI HEDİYE

YENİ ÜÇLÜ HD ALICILI BRAVIA TV'LER: 
Hepsi Hayatınızı Kolaylaştırmak İçin Tasarlandı

Yeni HD üçlü Tuner ile BRAVIA TV'lerde Karasal (DVB) – Kablo – 
Uydu ve HD Yayınları dahili alıcılar ile ayriyeten uydu alıcı kullanı-
mına gerek kalmadan izleyebileceksiniz.

• Entegre üçlü HD alıcı; set üstü kutular, uydu alıcıları ve kablo karma-
şası ile yaşam alanınızı sınırlamayan bir ev eğlencesi anlamına gelir. 
• Üçü bir arada DVB-S2, DVB-T ve DVB-CI dahil, karasal, kablo ve 
uydu TV sinyallerini almak için CI+ pay TV erişimi için destek sağlar.
• Tek bir uzaktan kumanda kullanarak çok sayıda kanalları, analog 
ve dijital yayınları rahatlıkla kontrol edin.

• Süper Full HD yayın kalitesinin keyfine varın.
• BRAVIA ENGINE ™ 3 ün rakipsiz Resim Kalitesi ve Bulanıklık 
Azaltma teknolojisi tüm modellerde standart olarak sunulur.
• Eşsiz EKOlojik özellikleri ile enerji tüketimini azaltarak tasarruf-
ta yardımcı olur. 

Entegre üçlü alıcılı yeni Bravia TV ler ile muazzam sayıda kanallarla eğlen-
ceyi seçin.bu yeni jenerasyon Entegre Dijital Televizyon (IDTV) kendi içe-
risinde DVB-S2 , DVB-T ve DVB-C tuner barındırır.Bu da Karasal,Kablolu 
,TURKSAT ve ASTRA uydu servisleri üzerinden yayın yapan tüm kanalları 
bir uydu alıcısı , Set-Top Box veya odanızda kablo karmaşası olmadan 
izleyeceğiniz anlamına gelir.Dahası, diğer multi alıcılı TV lerin aksine yeni 
BRAVIA TV ler CI+ yayınlarına hazırdır. Böylece CI+ modüller ile ücret-
li servis sağlayıcılardan temin edeceğiniz akıllı kartları BRAVIA TV lere 
kolaylıkla uygularsınız. Farklı kumandalar arasında kaybolmayı unutun. 
Tüm favori programlarınız şimdi sadece BRAVIA TV kumandanızdaki bir 
tuş kadar uzak. Yeni üçlü alıcılı BRAVIA TV ler aynı zamanda HD yayınları 
almak içinde ayarlanmıştır. Bütün aile oturup etkileyici ve sürükleyici 
1920 x 1080 süper FULL HD monitörde HD deneyimini yaşayacaksınız.
Entegre üçlü alıcılı yeni BRAVIA TV ler Sony tarafından en son Renk, 
Görüntü ve Hareket teknolojileri ile donatılmıştır. 
Bravia Engine 3™ ve Live Colour™ her sahnede derinliği, berraklığı ve 
ideal renk saflığını derinlemesine işleyerek kusursuz görüntüyü oluştu-
rur. Sony’nin Motionflow™ teknolojisi sayesinde inanılmaz akıcı ve kes-
kin spor görüntüler veya hızlı akan aksiyon görüntülerin zevkine varın. 
Yeni üçlü alıcılı Bravia TV ler aynı zamanda TV’nizin Enerji tüketimini dü-
şürmek için floresan ışıkta rahat izlemeyi sağlayan arka ışık düzenleyici 
LightSensor teknolojisi gibi bir çok EKOlojik özelliğe de sahiptir. Bütün 
ev halkı sadece olağanüstü resim kalitesini izlemekle kalmayıp aynı za-
manda elektrik faturasını da düşürecek.
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1513,00 TL + KDV
10 ay Taksit
Canon MP-190 Çok Fonksiyonlu Yazıcı Hediyeli (Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi)

• Tek tuş WEB düğmesiyle saniyeler içinde gücü açıp İnternette gezmeye başlayın.
• Çok geniş 16:9 X-black LCD ile net ve parlak multimedya eğlencesi.
• Tek kablo bağlantısıyla film ve web keyfini büyük HDTV ekranında yaşayın.
Orijinal Windows® 7 Home Premium (64 bit)
2,2 GHz Intel® Core™2 Duo İşlemci T6600
4 GB DDR2 SDRAM (2x2GB) - 500 GB SATA HDD
15,5” X-Black LCD (1366 x 768 )
ATI Mobility Radeon™ HD 4570 Grafik Kartı (512 MB özel GDDR3 Video Belleği ile 
Yaklaşık 2280MB* toplam kullanılabilir grafik belleği )
Dahili Motion Eye kamera , Wlan ( 802.11n ) , Bluetooth , HDMI çıkışı

1694,00 TL + KDV
10 ay
Ücretsiz Kurulum ve 5 Yıl Garanti

• Olağanüstü net ve tanımlı görüntüleri BRAVIA ENGINE 2 görüntü geliştirme 
teknolojisi ve Advanced Contrast Enhancer (Gelişmiş Kontrast Artırıcı) ile yaşayın
• Film izlemekten hoşlanıyorsanız bu TV tam size göre - 24p Gerçek Sinema ile 
filmleri tam olarak yönetmenin kafasında tasarladığı gibi izleyin.
• Virtual Dolby® Surround ve BBE® ViVA ses teknolojisi ile yalnızca iki ön 
hoparlörle dijital surround ses etkisini yaşayın.
• Tümleşik standart tanımlamalı dijital karasal tuner ile dijital TV izleyin 
(MPEG-2, analog yayınları da alır)
• Tümleşik dijital kablo tuneri ile kablolu TV yayınını izleyin (ülkeye göre değişir ve 
yalnızca desteklenen operatörlerle izlenebilir)

288,00 + KDV
10 ay

• Çok yüksek kaliteli görüntüleme ve ayrıntılı büyütmeler için 10.1 efektif mega-
piksel çözünürlük.
• Smile Shutter teknolojisi sayesinde, fotoğrafı çekilen kişi gülümsediği anda 
deklanşöre otomatik olarak basılır: ayarlanabilir gülümseme değeri ile şimdi 
kullanımı daha da kolay.
• Gelişmiş Yüz Algılama özelliği ile daha net portreler için odak, pozlama ve beyaz 
dengesi otomatik olarak ayarlanır.
• SteadyShot görüntü sabitleme teknolojisi, manuel çekimler sırasında görüntü-
deki bulanıklığı azaltır.
• Geniş görüş açılı 2,7 inçlik geniş (230K noktalı) Clear Photo LCD plus ekran.
• Çok farklı koşullar altında mükemmel sonuçlar için yedi Alan Seçim modu. 

618,00 TL + KDV
10 ay Taksit
Ücretsiz Kurulum ve 5 Yıl Garanti

• Orta hoparlör, 4 uydu ünitesi ve güçlü 140 W subwoofer ile toplam 850 W gücünde 
ses çıkışı sağlar. • Dolby® Digital Prologic II / DTS® Dekoder ile kendinizi aksiyonun orta-
sında hissedin. • 24-bit S-Master dijital amplifikatör, orijinal kaynağa sadık kalarak CD 
kalitesinde net ses verir. • Dahili çözünürlük yükseltici, standart DVD'leri okuyabilir ve 
HDMI™ kablosu yoluyla ürettiği 1080p sinyal HD TV'nize mükemmel bir görüntü kali-
tesi sağlarken gerekli bağlantı sayısını en aza indirir. • DCAC - esnek hoparlör yerleşimi 
ve en iyi ses kalitesi için tek tuşla otomatik ses ayarı. • Sony DIGITAL MEDIA PORT ile 
PC, MP3 çalar veya Bluetooth® cep telefonunuzdaki dijital müziği kolayca çalın. • Kolay 
USB bağlantısı sayesinde CD'leri doğrudan taşınabilir oynatıcınıza aktarabilirsiniz. • Di-
yalog Geliştirici özellikli Gece Modu, ani ses efektlerinin sesini sınırlandırarak konuşma 
netliğini korur. • DVD/CD/Video CD/SACD/mp3/DIVX®/JPEG oynatma özelliği.

T E C H N O L O G Y
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HEMOROİD KORKULU 
RÜYANIZ OLMASIN
Özel Konya Farabi Hastanesi Genel Cer-
rahi Uzmanı Uzm. Dr. Levent Orman, 
toplumumuzun yarısında hemoroid (ba-
sur) hastalığının belirtilerinin görüldüğü-
nü, yürüyüş yaparak, yüzerek ve posası 
yüksek yiyecekler tüketerek bu hastalığa 
yakalanma riskini en aza indirgenebiline-
ceğini söyledi. Halk dilinde basur olarak 
bilinen hemoroid hastalığının hem kadın-
larda hem de erkeklerde çok sık karşı-
laştıklarını belirten Özel Farabi Hastanesi 
Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Levent 
Orman, “Özellikle uzun yolculuk yapan 
kişiler, sürekli oturdukları için makat-
taki toplardamarlar memeleşiyor. Olası 
bir kabızlıkta ise damla damla başlayan 
kanama, ilerleyen zamanlarda daha çok 
artıyor. Ayrıca memeleşen toplardama-
rın içersindeki kan pıhtılaşıyor ve şiddetli 
ağrılarla maruz kalabiliyor” dedi.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN
Uzun süre oturmak zorundaki kişilerin 

beslenmelerine dikkat etmeleri gerekti-
ğinin ifade eden Uzm. Dr. Levent Orman, 
“Kabız olmamak için posası yüksek olan 
taze sebze, meyve ve tahıl ürünlerini 
mutlaka tüketmeliyiz. Bol baharatlı ha-
mur işleri ve et yemeklerinden uzak du-
rarak, hemoroid hastalığından korunaca-
ğımız gibi midemizin de rahat etmesini 
sağlayacaktır. Kahve ve asitli içecekler 
yerine günde en az 1 buçuk litre su tüke-
terek bağırsakların çalışmasını hızlandı-
rabiliriz” diye konuştu.

YÜZMEK İYİ GELİYOR
“Saatlerce oturmak gibi ayakta kalmak 
da hemoroidi tetikler” diyen Özel Konya 
Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı 

Levent Orman, “Uzun süre oturduktan 
sonra kısa süreli yürüyüşler toplardamar-
ların memeleşmesini önlediği gibi, uzun 
süre ayakta kaldığımız zamanlarda kısa 
süreli oturarak dinlenmeler de hemoroid 
riskini ortadan kaldırmada fayda sağlar. 
Yapılan araştırmalar yüzmenin de hemo-
roid belirtilerinin yok olmasında yardımcı 
olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

FAZLA KİLODAN KAÇININ
Kişisel temizliğe özen göstermenin fay-
dalarını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı 
Uzm. Dr. Levent Orman sözlerini şöyle 
tamamladı: “Tuvalet ihtiyacında düzenli 
aralıklarla ve vakit kaybetmeden bağır-
sakları boşaltmak hemoroidden korun-
ma yöntemlerindendir. Kilomuzu kont-
rol ederek, aşırı kilo almamak için gayret 
etmemiz gerekir. Yardım almadan ağır 
yük taşımamalıyız. Dar pantolonlar ye-
rine vücudumuzu sıkmayan rahat giysi-
leri tercih ederek olası rahatsızlıklardan 
korunmuş oluruz” 

GDO’LU DEĞİL DENGELİ BESLENİN 
Son zamanlarda GDO’lu ürünlerin yarar-
lı mı zararlı mı? tartışmaları gündemdeki 
yerini korurken, Özel Konya Farabi Hasta-

nesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal Acar: 
“Satın aldığımız gıdalara şüphe ile yaklaş-
mak yerine, alınabilecek önlemlerle sağlıklı 
bir yaşam sürebiliriz” dedi. Genetiği değiş-

tirilmiş organizmaların kısa adıyla GDO’lu 
ürünlerin, bir canlıdaki genetik özelliklerin 
kopyalanarak, başka bir canlıya aktarılma-
sı sonucunda üretilen yeni canlıya verilen 
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isim olduğunu belirten Özel Konya Fara-
bi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı 
Hilal Acar, “GDO’lu ürünlerin zararlarının 
tartışılması beslenme düzenimizi olumsuz 
yönde etkilememelidir. Beslenme, hayatı-
mızın en önemli bir parçası olduğuna göre 
GDO’lu ürünler arasında adı geçen besin-
leri hiç tüketmemek yetersiz ve dengesiz 
beslenmeden dolayı sağlık problemlerine 
neden olacaktır” diye konuştu. 

GÜVENİLİR YERLERE GİDİN
GDO’lu ürünlerin genlerinde bir değişim 
söz konusu olduğu için tüketicilerin do-
ğal gıdalardan farkını anlamasının çok zor 
olduğunu ifade eden Özel Konya Farabi 
Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hi-
lal Acar, “GDO’lu besinler arasında en çok 
mısır, soya, patates, buğday, kanola, yer 
fıstığı, ay çekirdeği ve kolza gibi bitkiler 
yer almaktadır. Bu gıdalara şüphe ile yak-
laşmak veya tüketmemek yerine güvenilir 
yerlerden satın alarak, kendimizi GDO’lu 
besinlerden uzak tutabiliriz” diye konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN
Risk taşıyan ürünlerden uzak durmak için 
alınabilecek önlemleri sıralayan Hilal Acar 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sebze ve meyve-
leri mevsiminde tüketmek, aldığımız ürün-
lerin etiketlerini okumak GDO riski taşıyan 

ürünlerden uzaklaştıracaktır. 
Sağlıklı yaşam için gün içinde 
süt, et, sebze-meyve ve tahıl 
grubundan besinlere beslenme 
düzenimizde yer vermeliyiz. Bu 
gıdalardan herhangi birini ek-
sik aldığımızda vitamin-mineral 
yetersizliklerinden dolayı kan-
sızlıktan, bağışıklık sisteminin 
zayıflamasına kadar pek çok 
hastalığa davetiye çıkaracağı-
mızı unutmamalıyız” ifadesini 
kullandı.

DONMUŞ GIDALARA DİKKAT!
“Soğuk havaların başlamasıyla 
birlikte donmuş sebze ve mey-
velere dikkat etmeliyiz” diyen 
Acar, “Sebze ve meyve alırken 
mevsiminde olmasına dikkat 
etmeliyiz. Ayrıca; ezik ya da 
çürük sebze ve meyveleri satın 
almamalıyız. Bu gıdalar damak 
tadımızı etkileyeceği gibi, besin 
değerinin de azalmasına neden 
olacaktır. Evimize getirdiğimiz 
donmuş sebze ve meyvelerin 
çözünmesiyle C vitamini başta 
olmak üzere pek çok vitami-
ninden yoksun olacağını aklı-
mızdan çıkarmamalıyız” dedi.

TIRNAKLARIMIZ HASTALIKLARIN 
İŞARETÇİSİ 
Özel Konya Farabi Hastanesi Dermatoloji 
Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Peker, günlük ha-
yatımızda kavrama yeteneğimize katkıda 
bulunan ve fiziksel görünümümüzü ta-
mamlayan tırnaklarımızdaki değişimlerin 
pek çok hastalığın işaretçisi olabileceğini 
söyledi. Sedef hastalığında; tırnaklarda 
çukurcuklar, sarı renk değişimi ve yatağın-
dan ayrılmasının sık görülen bulgular. Tır-
nak, parlaklığını rengini ve şeklini kaybeder. 
Donuk ve kalın görünen tırnaklar, yatağın-
da kıymıklar batmış görünümünde küçük 
kanama adacıkları görülmektedir. 

Ekzemada; tırnak üzerinde enlemesine dü-
zensiz sırtlar şeklinde bozulmalar görülür. 
Tırnaklardaki kırılmalar ve çevresinde apse 
oluşumuna rastlanabilir . 
Saç kıran hastalığı;  tırnak üzerinde çukur-
cuklar, beyazlaşmalar görülür, Zamanla tır-
nak plağı bükülerek kabalaşır. 
Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yan 
etkilerinde; tırnaklarda koyulaşma, kırılma, 
kanama odaklarına neden olmaktadır. 
Şiddetli enfeksiyon hastalıklarında; dolaşım 
bozuklukları, beslenme bozuklukları, kalsi-
yum ve çinko eksikliğine bağlı olarak tır-
naklarda yatay oluklanmalara neden olur.
Kaşık tırnak denilen bozukluklarda; tırna-

ğın kaşık şeklini alması durumudur. Çocuk-
larda genellikle doğumda oluşur ve kendi 
kendine geriler. Sonradan meydana gelen 
kaşık tırnağın en sık nedeni demir eksik-
liğine bağlı anemidir. Bunun dışında şeker 
hastalığında akromegali ve hipertiroidi gibi 
endokrin bozukluklarda da görülür. 
Çomak parmakta ise; tırnak plağı ile tırnak 
kıvrımı arasındaki açı artmıştır. Sonradan 
oluşma sebebi genellikle kronik akciğer 
hastalıkları, kalp, karaciğer, sindirim siste-
mi ya da tiroid ile ilgili hastalıklardır. 
Tırnakta görülen kırmızı renk değişikliği; 
kalp yetmezliği, siroz, karbondioksit ze-
hirlenmesi ve kronik akciğer hastalığında 
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sık rastlanmaktadır. Tırnağın yarısının 
soluk ve beyaz, diğer yarısının ise pem-
be ya da kahverengi olması kronik böbrek 
hastalığında görülmektedir. Eğer tırnağın 
bir yarısı beyaz, diğer yarısı ise hilal şek-
linde kahverengi ya da pembeyse, akla 

kronik kalp yetmezliği, şeker hastalığı ve 
bazı kan hastalıkları gelmektedir. Bazen 
de tırnak üzerinde transver yerleşimli 
beyaz bantlar görülür. Bu beyaz bantlar 
ise siroz, böbrek hastalıkları ve beslenme 
bozukluklarında görülmektedir.

SÜLÜKLER ŞİFA DAĞITIYOR
“Kan emici hayvanlar” denilince ilk aklı-
mıza gelen sülükler, kopan parmakların 
yerine dikilmesinden romatizmaya kadar 
birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Peki, 
kolaylıkla bulabileceğimiz bu hayvanlarla 
kendimize veya yakınlarımızın rahatsız-
lıklarında uygulayabilir miyiz ? Özel Konya 
Farabi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Uzmanı Dr. Osman Tüfekci, sülük 
tedavisinin hekimlere danışılmadan yanlış 
yöntemler uygulanarak yapıldığı takdirde 
AIDS veya hepatit gibi bulaşıcı hastalıkla-
ra yakalanma riskini artırdığını söyledi.
“Kan emici solucanlar olan sülükler, tıpta 
yaklaşık 2 bin 500 yıldır kullanılmaktadır” 
diyen Özel Konya Farabi Hastanesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Os-
man Tüfekci, “Yüzyıllar önce ilkel yollarla 
insanların tedavisinde kullanılan bu solu-
canlar, özellikle İngiliz ve Fransız cerrahlar 
tarafından kopan organların yerine dikil-
mesinden sonra organın yerine tutunabil-
mesi için etkin bir biçimde dünyada kulla-
nılmaktadır. Ülkemizde de her geçen gün 
yaygınlaşan sülük tedavisi ise daha çok 
romatizmal ağrılara yönelik olarak yaygın-
laşmaktadır” şeklinde konuştu.

ÖZEL YETİŞTİRİLİYOR
İlk medikal sülüklerin nehir ve ırmaklardan 
toplandığını, günümüzde ise çoğunluğu 
özel çiftliklerde yetiştirilip tıbbın hizme-
tine sunulduğunu ifade eden Tüfekci, “3 
çenesi ve kuyruğundaki emici kısmıyla 
konağa tutunur. Bir çenesinde 100 minik 
dişi vardır. 20 - 120 dakika süre ile ko-
nağa tutunur. 5-15 ml  kadar kan emdik-
ten sonra doyar ve kendiliğinden ayrılması 
beklenmelidir. Konaktan ayrılmasından 
sonra ısırdığı noktadan kanama 4-6 saat 
sürer (3 güne kadar da uzayabilir). Bu ka-
nama dönemi asıl tedavi edici etkinin or-
taya çıktığı dönemdir. Çünkü salyalarında 
çok faydalı enzimler bulunur” dedi.

CİNSİ ÖNEMLİ
En iyi sülüklerin mor, kahverengi, toprak 
rengi ince fare kuyruğuna benzeyen ve 
başı küçük olanların olduğunu, suyu te-
miz, yeşil yosun ile kaplı ve kurbağası bol 
olan göllerden toplandığını veya havuzda 
yetiştirildiğini anlatan Dr. Osman Tüfekci, 
“Uygulamadan önce hasta antikoagülan 
ilaç alıyorsa (aspirin, heparin, antiinflama-
tuar ilaç, ağrı kesici), yüksek doz E vitamin 
almışsa veya sarımsak, limon, zencefil, 
vişne ve kiraz gibi besinlerden tüketmişse 
aşırı kanama olacağından ertelenmelidir. 

Ayrıca, uygulama gününde kafein içeren 
besinlerden ve sigaradan uzak durulmalı-
dır” diye konuştu.

DÜNYADA YAYGIN
Sülük tedavisinin dünyada hangi hastalık-
larda uygulandığını sıralayan Farabi Hasta-
nesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Osman Tüfekci sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Yatak yarası olan hastaların operasyon-
larından ve saç ekiminden sonra, yeni do-
ğanlardaki akut damar yaralanmalarında, 
bacaklardaki derin ve ağır toplardamar tı-
kanıklığında ve sonrasındaki hastalıklarda, 
periferik atar damar tıkanıklığında, göz çev-
resinde ve kulak kepçesindeki kan birikme-
sinde, vücuttaki morluklarda, hızlı gelişen 
yumuşak doku nekrozunda oldukça faydalı 
bir uygulamadır” ifadesini kullandı.

HEKİMİNİZE DANIŞMADAN 
YOLA ÇIKMAYIN
Avrupa’da çok sık kullanılan ülkemizde de 
yaygınlaşmaya başlayan sülük tedavisinin 
güvenilir ellerde yapılmasının altını çizen Dr. 
Osman Tüfekci sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bu tedavinin en ağır yan etkisi enfeksiyon-
dur.  Bilim adamı Sartor tarafından yapılan 
5 yıllık akademik çalışmada sülük tedavisi 
yapılan hastaların yüzde 4,1’ inde enfeksi-
yon tespit edilmiştir. Enfeksiyonun erken 
belirtileri hasta ve yakınlarına anlatılmalı-
dır. Ayrıca, AIDS ve hepatit kan ile bulaşan 
hastalıklar olduğu için yanlış yöntemler uy-
gulandığı takdirde hastanın bu hastalıklara 
yakalanma riski oldukça yüksektir.” 
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HASTALARI GÜLÜMSETEN SERGİ
Bahçeşehir Koleji ile ortaklaşa düzen-
lediğimiz “Hastane denilince aklınıza ne 
geliyor” konulu resim sergisi birbirinden 
renkli görüntülere sahne oldu. Bahçe-
şehir Koleji’nin 1, 2 ve 3. sınıfında yer 
alan 103 öğrencinin katıldığı yarışmada 
6 resim hastanemiz yeni yıl takvimini 
süslerken, 20 resim lobimiz ve katları-
mızda görücüye çıktı. Birbirinden renkli 
resimlerin yer aldığı sergide Başheki-
mimiz Prof. Dr. Cevat Özpınar, “Çocuk-
larımızın ruhsal ve el becerilerini geliş-
tirmelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz 
sosyal sorumluluk kampanyalarımız-
dan olan yarışmaya katılan her resim 
bizim için birincidir. Bu yüzden yarış-
mamıza katılan resimlerde bir sıralama 
yapmadık. Sadece yeni yıl takvimimize 
6 resim seçtik” dedi.

1- Bahçeşehir Koleji 2-C sınıfı öğren-
cilerinden Kayra Vural’ın “YARALI ÇO-
CUKLAR” isimli resmi ve düşünceleri…

Kayra Farabi Hastanesi’ne gitti. Onun 
yaşında üç çocuk vardı. Doktor onun 
korkmaması için balon vermişti. Diğer 
çocukların rahatsızlıkları, birinin kolu 
birinin başı, birinin bacağı kırıktı. Dok-
torun kendilerini iyileştireceğini dü-
şündükleri için gelmişlerdi. Hastanede 
herkes onlarla ilgilendiği için çok mutlu 
oldular. Acılarını unuttular. Çünkü on-
lara güveniyorlardı.

2- Bahçeşehir Koleji 2-B sınıfı öğren-
cilerinden Melisa Aydın’ın “GÖKKUŞA-
ĞI” isimli resmi ve düşünceleri…

Hastanelerin en önemli bölümü acil 
bölümüdür. Acil bölümünü gereksiz 
yere kullanmamalıyız. Normal hasta-
ların acile değil, polikliniklere başvur-
ması gerekir.

3- Bahçeşehir Koleji 2-A sınıfı öğren-
cilerinden Melisa Işık’ın “HASTANE” 
isimli resmi ve düşünceleri…

Ben kimsenin hasta olmasını istemi-
yorum. Yine de hasta oluyorlar. Hasta 
olanlar için resmimde anlattığım gibi bir 
hastane istiyorum. Hastanenin hemen 
yanında bol ağaçlı kocaman bir orman 
olmalıdır. Biz çocuklar, Oyun oynarken 
hasta olduğumuzu unuturuz. Hastane-
lerin altında eczane de olmalıdır. Hasta 
yakınları ilaç almak için uzaklara gitme-
sinler. Odalar temiz ve düzenli olmalıdır. 
Doktor amcalar, teyzeler, hemşireler de 
çok güler yüzlü olmalıdır. Herkese sağ-
lıklı günler dilerim.

4- Bahçeşehir Koleji 2-C sınıfı öğren-
cilerinden Bilge Torun’un “DOKTOR 
OLMAK İSTİYORUM” isimli resmi ve 
düşünceleri…

Küçükken hastanelerden korkuyor-
dum. Aslında annemde hemşire ama 
yine de korkuyordum. Artık korkmu-

yorum. Çünkü, bizler büyüyüp, okula 
gelince hastanelerin çok önemli ol-
duğunu öğrendik. Ben de büyüyünce 
doktor olmak istiyorum.

5- Bahçeşehir Koleji 2-B sınıfı öğren-
cilerinden Elif Naz Demirci’nin “ÇO-
CUK HASTANESİ” isimli resmi ve dü-
şünceleri…

Hastaneler, bizlerin bozulan sağlığını dü-
zelten kuruluşlardır. Hastaneleri evimiz 
gibi korumamız gerekir. Temiz tutmalı-
yız. Görevlilerine yardımcı olmalıyız.

6- Bahçeşehir Koleji 2-C sınıfı öğ-
rencilerinden Fatma Oğuz’un “FATMA 
HASTANEDEYKEN” isimli resmi ve 
düşünceleri…

Eskiden Bahçeşehir Koleji’ne yakın bir 
hastane yoktu. Artık var. Orada güzel 
kokan çiçekler var. Her yer pırıl pırıl 
tertemiz. Ben de annemle geçenlerde 
Farabi Hastanesi’ne gitmiştim. Beni 
bir doktor amca muayene etmişti. Be-
nimle çok ilgilendi. Bana ilaç verdi. Bu 
hastaneyi çok sevdim. Büyüyünce ben 
de doktor olmak istiyorum.
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Tarçın dünyadaki en popüler baharatlardan biridir. Bu ününü 
tatlı ve baharatlı tadıyla, benzersiz kokusuna borçludur. Ama 
tarçının yakın zamanlara kadar aslında modern insan tarafın-
dan çok az tanındığını söylesek abartmış olmayız. Tarçın tam 
5000 yıldan fazla bir zamandır bilinen bilinmektedir. Tarçının 
ilk defa bir tıp kitabında bahsinin geçmesi Çin'de milattan 
önce 2700 yılına kadar uzanır. Bir tatlı kaşığı tarçının 28mg 
Kalsiyum, neredeyse 1mg demir, bir gramdan fazla lif ve çok 
miktarda C ve K vitaminiyle manganez içerdiğini biliyor muy-
dunuz? Tarçın aynı zamanda yarım gram da "kullanılabilir" 
karbonhidrat içermektedir. Tarçın Hindistan, Sri Lanka, En-
donezya, Brezilya, Vietnam ve Mısır'da yetişen bir ağacın ka-
buğudur. Geleneksel Çin tıbbında tarçın üşütme, mide gazı, 
mide bulantısı, ishal ve ağrılı adet gibi rahatsızlıklarda yüzyıl-
lardır kullanılagelmiştir. Aynı zamanda enerji ve canlılığı art-
tırmak ve kan dolaşımını düzenlemek için çok etkili bir bitki 
olduğuna inanılmaktadır. Eski Mısır Yunan ve Roma uygarlık-
larında ilaç ve tütsü olarak kullanılmıştır. Romalılar Araplar'ın  
tarçının nereden geldiğini gizlediklerine inanmışlardır.

TARÇININ DİYABET VE KOLESTEROL ÜZERİNDEKİ 
FAYDALI ETKİSİ :
Son zamanlarda yapılan araştırmalar tarçının kan şekeri üze-
rinde faydalı bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. İlk 
araştırmalardan biri 2003 yılında bir tıp dergisi olan "Diabe-
tes Care" isimli dergide yayınlanmıştır. Tip 2 diyabeti olan 60 
hastaya yaklaşık olarak bir tatlı kaşığının dörtte birine denk 

düşen miktarda, hap şeklinde günde 1, 3 ve 6 gram tarçın 
içirilmiştir. 40 günün sonunda, 3 değişik miktarda tarçın içeri-
len hastaların tümünde açlık kan şekerinin %18 ile %29 arası, 
trigliserid oranının %23 ile %30, kötü kolesterol oranının %7 
ile %27 ve toplam kolesterol oranının %12 ile %26 düştü-
ğü görülmüştür. Tarçının diyabet üzerindeki olumlu etkilerini 
belirlemek için halen birçok araştırmalar yapılmakta ve çıkan 
sonuçlar tarçının diyabet üzerindeki olumlu etkisinin gerçek-
ten inkar edilemez boyutta olduğunu göstermektedir.

ROMATİZMA MAFSAL İLTİHABI VE KİREÇLENME:
Son araştırmalar tarçının romatizma, kireçlenme ve mafsal 
iltihabı gibi hastalıklarda küçümsenmeyecek boyutta teda-
vi edici özellikleri bulunduğunu göstermektedir. Kopenhag 
Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda hastalara sabah 
kahvaltısından önce bir yemek kaşığı bal ve yarım tatlı kaşığı 
tarçın tozundan oluşan bir karışım verilmiş ve tedavi gören 
200 hastanın 73'ünün ağrılarının tamamen geçtiği, bir ayın 
sonunda da daha önceleri yürüyemeyen hastaların neredey-
se tamamının ağrısız bir şekilde yürüyebildikleri gözlemlen-
miştir. Bu küre bir ay aralıksız devam etmek gerekmektedir. 
Sonuçlar bir haftada kendisini göstermeye başlayacaktır.
 
GRİBAL ENFEKSİYONLAR:
Tarçının çok güçlü bir anti-bakteriyel ve anti-virüs özellikler 
taşıdığını biliyor muydunuz? El satinizerlerinin peynir ekmek 
gibi sattığı bugünlerde, zararlı yan etkisi olmayan doğal bir 

Doğadan bir sağlık dokunuşu: 

TARÇIN
(Cinnamomum zeylanicum, 

Cinnamomum cassia, eng;cinnamon)

Tarçın Ağacı
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alternatif mi istiyorsunuz? Tarçın işte tam bu iş için. Ya-
pılan araştırmalar tarçında bulunan maddelerin çok güç-
lü anti-bakteriyel ve anti-virüs özelliklere sahip olduğunu 
göstermektedir. Gıda ürünlerine sadece çok az miktarda 
(%2 oranında) tarçın özü eklendiğinde 60 güne kadar 
%97 ile %99 oranında bakteri oluşumunun engellendiği 
tesbit edilmiştir. Aynı zamanda sivrisinek larvalarını 
çevreye hiçbir zarar vermeden yok edebildiği tes-
bit edilmiştir. Araştırmacılar şimdilerde tarçın-
dan elde edilen maddelerle sivrisineklere karşı 
etkili ilaçlar üretmeye çalışmaktalar. Güncel 
problemlerden biri olarak görülen gripte de 
tarçın son derece etkili bir önleyici ve koru-
yucu olarak yaygın bir şekilde dünyada kulla-
nılmaya başlamıştır. Tel Aviv Üniversitesi tek-
noloji transferi şirketi Ramot, doğal ilaç üreten  
Frutarom şirketiyle havaalanlarında rastlanan grip vakala-
rına karşı dezenfektan olarak kullanılacak tarçın ekstraktın-
dan imal edilmiş bir sprey üretimi için anlaşma imzalamıştır. 
Bu dezenfektan insanları grip virüsüne karşı etkili bir şekilde 
korumaktadır. Buluş Tel Aviv Üniversitesi Zooloji bölümünde 
öğretim görevlisi olan Professor Michael Ovadia tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Günümüzün korkulan hastalıklarından biri 
olan domuz gribine karşı da tarçının kullanımı gitgide yaygın-
laşmaktadır. Gribal enfeksiyonlar için yarım tatlı kaşığı tarçın 
bir yemek kaşığı balla karıştırılarak günde 5-6 kez tüketilme-
lidir. Bu karışım aynı zamanda üşütme, burun tıkanıklığı, boğaz 
ağrısı semptomlarında da son derece etkilidir.
 
KAN DOLAŞIMI VE KALP SAĞLIĞI:
Tarçının içerisinde bulunan "cinnamaldehyde" maddesinin 
kanın aşırı pıhtılaşmasını önlediğini tesbit edilmiştir. Böy-
lelikle kan dolaşımı daha düzenli bir hale gelebilmektedir.
Araştırmalar düzenli tarçın tüketen insanlarda kalp krizi 
riskinin önemli ölçüde azaldığını göstermektedir.
 
ŞİŞMANLIK:
Sabah kahvaltıdan yarım saat önce ve gece uyumadan 
önce bal ve tarçını bir bardak suda kaynatıp düzenli olarak  
içmeniz durumunda mükemmel bir şekilde kilo vermeye 
başladığınızı göreceksiniz.Bu karışım aynı zamanda zayıf-
lama sonrası vücutta yağ birikimine de izin vermeyecektir.
 
SAÇ DÖKÜLMESİ:
Sağlıksız saçlara sahip olanlar ve saç dökülmesi ya da kellik 
başlangıcı görülenlerin bir yemek kaşığı balla bir tatlı kaşığı  
tarçını sıcak zeytinyağıyla karıştırarak saçlarında 15 dakika 
bekletmeleri halinde saçlarındaki değişimi birkaç haftada 
farkedeceklerdir.

DİĞER FAYDALI ÖZELLİKLERİ:
Balla düzenli olarak alınması halinde mide ülserlerinde 
son derece yararlı olduğu gözlemlenmiştir. Hindistan ve 
Japonya'da yapılan araştırmalara göre bal ve tarçın ikilisinin 
mide gazlarına karşı çok etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Amerika'daki Wheeling Jesuit University tarafından yapılan 
bir araştırma göstermektedir ki tarçını koklamak insanda 
hafızanın güçlenmesine ve beyinsel fonksiyonlarda iyileş-
me görülmesine yardımcı olmaktadır. Tüm bu saydıklarıma  

ilaveten tarçın; özellikle yazdığımız tariflerden de anla-
şılacağı gibi balla alındığı zamanlarda çok çok daha etkili 
olmaktadır. Yalnız alacağınız balın tamamen saf olmasına 
dikkat etmelisiniz. Tarçının etkili bir şekilde gıda takviyesi 
olarak kullanıldığı diğer hastalıklar şunlardır:
Kolon Rahatsızlıkları
Kemik ve Mide Kanseri
Diş Ağrısı
Cinsel yetersizlik
Sperm sayısı ve kalitesi düşüklüğü
İmmün (Bağışıklık sistemi) rahatsızlığı
Hazımsızlık
Cilt rahatsızlıkları
Bitkinlik ve genel yorgunluk
Kötü nefes kokusu
Duyma güçlüğü
 
YAN ETKİLERİ:
Diyabet hastalarının sentetik ilaçlarla birlikte tarçın alma-
ları sakıncalı olabilir. Çünkü şekeri aşırı düşürme olasılığı 
bulunmaktadır. Doktorunuza danışmadan diyabet ilaçlarıy-
la birlikte kullanmayınız. Aynı zamanda bir kan inceltici olan 
tarçın, kan inceltici ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Önerilen 
dozlarda, görülen herhangi başka bir yan etkisi yoktur.
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KİTAP

DÖN MUAZZEZ
AYŞENUR YAZICI

Basım Tarihi: Kasım 2009

Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 111

Yayım: Nemesis 
Etiket Fiyatı: 7,00 TL

ERİKLER ÇİÇEK AÇTI
ESAT MAHMUT KARAKURT

Basım Tarihi: Kasım 2009

Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 208

Bilgi Yayınevi 

Etiket Fiyatı: 12,00 TL

ÖFKELİ YILLAR
ALTAN ÖYMEN

Basım Tarihi: Kasım 2009

Türü: Anı

Sayfa Sayısı: 612

Doğan Kitapçılık 

Etiket Fiyatı: 30,00 TL

KALBİN BÖCÜÜ
ATİLLA ATALAY

Basım Tarihi: Aralık 2009

Türü: Roman

Sayfa Sayısı: 271

İletişim Yayınları 

Etiket Fiyatı: 18,40 TL

ANKA KUŞU
Erdal İnönü Anlatıyor

CAN DÜNDAR

Basım Tarihi: Ekim 2009

Türü: Röportaj, Söyleşi

Sayfa Sayısı: 554

İmge Kitabevi 

Etiket Fiyatı: 27,00 TL

ASFER
BARIŞ ÇELİMLİ

Basım Tarihi: Kasım 2009

Türü: Şiir

Sayfa Sayısı: 128

Liman Yayıncılık 

Etiket Fiyatı: 10,00 TL

Arka Kapak:
Dan Brown; Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar’dan sonra Kayıp 
Sembol’de insanlığın yüzyıllardır beklediği bir gerçeğin peşinde... Harvard 
Simgebilim Profesörü Robert Langdon, Kongre Binası’nda konferans ver-
mesi için yakın bir arkadaşından davet alır. Ancak, Washington’a varır var-
maz oldukça garip bir durumla karşı karşıya kalan profesör, kendini korkunç 
bir oyunun ortasında bulur. Kongre Binası’na bırakılmış olan bir sembolün 
-yakın arkadaşı Peter Solomon’ın kesik eli- varlığını haber veren bir telefon, 
Langdon’ı hiç de yabancısı olmadığı bir dünyaya davet etmektedir. Antik-
çağlarda kullanılan bu sembolik çağrı, daveti alan kişiyi ezoterik bilgeliğin 
hüküm sürdüğü, çok eskilerde kalmış kayıp bir dünyaya sürükleyecektir. 
Sonu belli olmayan bu mistik daveti arkadaşını kurtarmak için kabul eden 
Langdon, bir anda masonik sırların, saklı kalmış tarihin ve o güne dek gör-
mediği yerlerin gizli dünyasında inanılmaz bir gerçekle yüzleşmek zorunda 

kalır. Artık cevaplanması gereken sorular vardır: İnsanlığın Altın Çağı, açılmaması gereken bir kapının aralığından sırlarıyla birlikte yok 
mu olacak, yoksa hikmetin ışığında tüm soruların cevapları mı bulunacaktır?...

MODERN VE ÖTESİ
Elli Yılın Sanatına Kenar Notları

ORHAN KOÇAK

Basım Tarihi: Kasım 2009

Türü: Sanat

Sayfa Sayısı: 218

İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları

Etiket Fiyatı: 45,00 TL

KAĞIT HELVA
ELİF ŞAFAK

Basım Tarihi: Aralık 2009

Türü: Roman(Edebiyat)

Sayfa Sayısı: 160

Doğan Kitapçılık

Etiket Fiyatı: 22,00 TL



Doğanın lerinicanlı renk

Kağıda yansıtıyoruz

www.olcuofset.com

www.promosyonshowroom.com

T. +90.332 342 36 20
F. +90.332 342 25 36

!!
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GOLF EFSANESİ’NİN 
MERAKLA BEKLENEN 

6. NESLİ 
SHOWROOMLARDAKİ 

YERİNİ ALDI !

VW’nin kompakt sınıfta efsane ha-
line gelen modeli Golf’ün 6. nesli 
satışa sunuldu.  

Yollarla ilk tanıştığı 1974 yılından bu 
yana 26 milyonu aşkın bir satış raka-
mına ulaşarak kırılması zor bir rekora 
imza atan ve Volkswagen’in efsane-
leşen modelleri arasında yerini alan 
Golf’ün 6. nesli Türkiye yollarında.

Tüm zamanların en sessiz Golf’ü

Yeni nesil VW Golf, tasarımının sun-
duğu akustik avantajlarıyla olduğu ka-
dar, bugüne kadarki en sessiz VW Golf 
olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

TSI motor  teknolojisiyle güçlendi-
rilmiş ‘Turbo’ motorlar

Volkswagen Golf VI’nın motorların-
da kullanılan TSI teknolojisinin, yük-
sek çekiş gücü ve yüksek performans 

sağladığına dikkat çeken Vedat Uygun, 
“Benzinli bir motorda “Turbo” teknoloji-
si kullanıldı. Genellikle dizel motorlarda 
görmeye alışık olduğumuz bu teknolojiyi 
benzinli motorlara uygulayarak fark ya-
ratıyoruz. Aynı zamanda, TSI 160 mo-
torda, sunduğumuz Turbo ve kompresör, 
çift şarj ile yüksek performans sağlıyor. 
Küçük hacimli bu motorlar, yüksek bey-
gir gücü sunarken aynı zamanda ekono-
mik ve bir o kadar da çevreci.

Sınıfında bir ilk; 7 ileri şanzıman

Bu sınıfta ilk kez kullanılan DSG 7 ileri 
şanzıman seçeneğinin, Yeni Golf’ün en 
belirleyici özelliklerinden biri, Bu şanzı-
man, vites geçişlerinin 300 milisaniye 
gibi çok bir sürede gerçekleşmesinin 
yanısıra, yakıt tüketimini de manuel 
şanzımanlara oranla daha düşük tutu-
yor. Manuel şanzımanda ortalama 6,2 
lt olan yakıt tüketimi DSG şanzıman-
da ortlama 6,0 lt’ye düşüyor.

Volkswagen’in yeni tasarım anlayı-
şının ikinci örneği

Dış tasarımıyla ilk nesilden bu yana 

devam eden gelişiminin son adımını 
temsil eden Yeni Golf, ilk olarak Yeni 
Scirocco’da kullanılan tasarım unsur-

larını taşımasıyla dikkat çekiyor. 
İleri teknoloji, yüksek güvenlik

Geliştirilmiş yeni ESP sistemi, Euro 
Ncap 5 yıldıza sahip güvenlik özellikleri, 
sürücü diz hava yastığı dâhil yedi hava 
yastığı, boyun zedelenmelerine karşı 
geliştirilmiş güvenlik sağlayan aktif ka-
falık sistemi standart olarak sunuluyor. 
WOKS adı verilen bu sistem ile kaza 
esnasında gövde ve başın koordineli 
olarak yavaşlanması sağlanıyor ve bo-
yun zedelenmesi riski minimuma indi-
riliyor. Standart bir özellik olan gündüz 
farlarıyla da Yeni Golf, azami güvenlik 
düzeyini kullanıcılarına sunuyor.
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KEYİF, ONDAN NE
ALABİLDİĞİNE 

BAKAR

X1’i yollara çıkarmakta rakiplerinden 
erken davranan BMW, yeni Range 
Rover LRX ve Audi Q3, 2011 yılında 
piyasaya sürülene kadar doğrudan 
bir rakibi olmayacak gibi görünüyor. 

2008’de Paris Oto Fuarı’nda tanıtılan 
konseptine çok benzeyen X1’in dış ta-
sarımı BMW’nin en lüks SUV aracı X5’e 
benzerliği ile dikkatleri çeksede, önden 
farlarla başlayan daha keskin çizgiler, 
aracın önünden başlayarak tasarımda 
başvurulan gölge oyunlarıyla birlikte 
yine arka stop grubunda sona ererek 
araca daha şık bir görünüm sunuyor. 
Aracın dışında uygulanan iddialı tasarım 

anlayışı iç kısımda da kendisini hisset-
tiriyor. Orta konsoldaki düğmeler, vites 
kolu, el freni, navigasyon kumandalı ve 
diğer ergenomik unsurların konumları 
BMW’nin 3 serisi ile benzerlik göster-
se de, torpidonun tasarım olarak bazı 
insanlar tarafından yadırganacağı gö-
rüşündeyiz. Dik konumdayken 420 lit-
relik bagaj hacmine sahip aracın bagacı, 
arka koltukların yatırılmasıyla 1350 lit-
reye kadar ulaşabiliyor. X1’de elektrikli 
açılabilir ve panoramik cam tavan ise 
opsiyon olarak satılıyor. 

BMW X1, 2 litre 4 silindir dizel ve 3 
litre altı silindir benzinli motor seçe-
nekleri satılacak. Tek turboya sahip en 
düşük motor gücüne sahip versiyonu 
olan 18d; 143 HP, diğeri ise 177 HP 
güç üretecek. Çift turbolu 23d mode-
li daha güçlü. 204 HP motor gücüne 
sahip. Otomobil kilometrede 14 gram 
karbondioksit salıyor. 

Serinin en düşük versiyonu 143 HP 
motor gücüne sahip versiyonu olan 
18d modeli X1’in 1600 kiloluk ağır 
kasasında istediğiniz performansı bu-
labilir misiniz bilmiyoruz, ama aracın 
içeriye X3’ten fazla motor sesi ver-
mesini bazı kullanıcılar sportif olarak 
karşılarken bazıları ise bunun bir BMW 
SUV aracı olduğu için bu durumdan 
pek hoşlanmayabilir. Ancak her şeye 
rağmen eğlenceli bir kullanım özellik-
lerine sahip olan BMW X1 diğer rakip-
lerinden daha hızlı daha ekonomik ve 
daha çevreci.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

BMW X1 sDrive18d 
Motor hacmi: 
1,995 cc, 4 silindirli turbo motor (dizel) 
Motor gücü: 143 HP / 4,000 rpm 
Maksimum tork: 320 Nm/ 1,750-3,000 rpm 
0-100 km hızlanma: 9.6 s 
Maksimum hız: 200 km/h 
Yakıt tüketimi: 5.2 lt / 100 km (90 km hız ile) 
CO2 emisyonu: 136 g/km 

BMW X1 sDrive20d 
Motor hacmi: 
1,995 cc, 4 silindirli turbo motor (dizel) 
Motor gücü: 177 HP / 4,000 rpm 
Maksimum tork: 350 Nm/ 1,750-3,000 rpm 
0-100 km hızlanma: 8.1 s 
Maksimum hız: 205 km/h (Opsiyon olarak 218 km/s) 
Yakıt tüketimi: 5.3 lt / 100 km (90 km hız ile) 
CO2 emisyonu: 139 g/km 
BMW X1 sDrive23d 
Motor hacmi: 
1,995 cc, 4 silindirli çift turbo motor (dizel) 
Motor gücü: 204 HP / 4,400 rpm 
Maksimum tork: 400 Nm/ 2,000-2,250 rpm 
0-100 km hızlanma: 7.3 s 
Maksimum hız: 205 km/h (Opsiyon olarak 223 km/s) 
Yakıt tüketimi: 6.3 lt / 100 km (90 km hız ile) 
CO2 emisyonu: 167 g/km 
BMW X1 sDrive28i 
Motor hacmi: 
2,996 cc, 6 silindirli çift turbo motor (Benzinli) 
Motor gücü: 258 HP / 6,600 rpm 
Maksimum tork: 310 Nm/ 2,600-3,000 rpm 
0-100 km hızlanma: 6.8 s 
Maksimum hız: 205 km/h (Opsiyon olarak 230 km/s) 
Yakıt tüketimi: 9.4 lt / 100 km (90 km hız ile) 
CO2 emisyonu: 219 g/km
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SIRADIŞI OLMAYI 
BİLENLERE BRAVO

SIRADIŞI TASARIM
SIRADIŞI TEKNOLOJİ

SIRADIŞI GÜÇ

Sizi sıradışı bir dünya, Fiat Bravo’nun 
dünyası bekliyor. FIAT BRAVO, tekno-
lojisi, performansı, dayanıklılığı ve gü-
venliği ile sıradışı bir otomobil. Onunla 
tasarımın tanımı değişiyor. Güzelliği, 
geniş iç hacmi, performans ve ekono-
minin benzersiz bileşimi benzinli Turbo 
T-Jet ve DIZEL Turbo 1.6 MultIjet mo-
tor seçenekleriyle yeni Bravo. Çünkü 
siz sıradışı olmayı biliyorsunuz.

Sıradışı TASARIM
Otomobil tasarımında en zorlayıcı un-
sur, kişiliği olan bir otomobil yaratmak-
tır. Fiat Tasarım Merkezi; güçlü, sportif 
bir görünümle otomobilin DNA’sında 
bulunan sağlamlığı hissettirip, bunu ge-
niş bir iç hacimle birleştirerek Bravo’nun 
sıradışı tasarımını yarattı. Ve bu tasarım 

anlayışıyla sıradışı Bravo’nun kişiliğini 
oluşturdu. Sıradışı kişiliğinizi ve zevkini-
zi yansıtacak bir otomobil aradığınızda 
karşınıza tek bir seçenek çıkacak: Bravo

Sıradışı TEKNOLOJİ
Teknoloji Bravo’nun DNA’sında var. Bra-
vo, ürün özelliklerinin belirlenmesinden 
sadece 18 ay sonra dünya yollarına 
çıktı. Rekor sayılabilecek bu zamanda 
Bravo’yu yaratmak, sanal ürün geliştir-
me süreçlerinin ve teknolojinin tüm im-
kanlarının kullanılmasıyla mümkün oldu.

Sıradışı GÜÇ
Bravo’nun agresif ve sportif çizgilerinin 
altında sıradışı gücü olan bir makine yer 
alıyor. 105 ya da 120 hp güce sahip 3. 
nesil Common Rail Turbo Dizel 1.6 16V 
Multijet versiyonlar ve 120 ya da 150 
hp güç üreten yeni Turbo T-Jet ailesin-
den benzinli versiyonlar. Tüm bunlar ne 
anlama geliyor? Güçlü ve çevre dostu 
performans, düşük yakıt tüketimi, ben-
zersiz dayanıklılık. Üstelik Bravo’nun 
vites kutusu da sıradışı bir teknoloji 
sunuyor. Her motor seçeneğinde yer 
alan 6 ileri vitesli dişli kutuları yüksek 
performans ve sessiz çalışma ile mü-
kemmel bir sürüş konforu sağlıyor. 

SIRADIŞI YOLCULUKLARA GÜVENİLİR 
BİR YOL ARKADAŞIYLA ÇIKIN: BRAVO 
Aktif ve pasif güvenlikte lider Bravo’nun 
her parçası, çok yoğun mühendislik ça-
lışmaları sonrasında sizin en güvenilir 
otomobillerden birine sahip olabilme-
niz için tasarlanmıştır. Pasif güvenliği, 
darbeleri emen ve kabin içine yansıt-
mayan 5 yıldızlı bir şasiyle sağlayan 
Bravo; aktif güvenliği de dört bir yanına 
yerleştirilmiş mekatronik sistemlerle 
sağlamaktadır. Fiat Bravo’nun güven-
lik sisteminde ABS, EBD (Elektronik 
Fren Güç Dağıtımı) ile birlikte sunulur. 
ESP (Elektronik Denge Programı) ara-
cın dengesini düzenli bir şekilde izler ve 
ani manevralarda aracı kontrol altında 
tutar. Yokuşlarda geriye kaymayı ön-
leyici Hillholder, acil durumda gelişmiş 
fren performansı için HBA ve patinajı 
önleyen ASR/MSR sistemi de Bravo’da 
kullanılan güvenlik unsurlarındandır. 
Ayrıca aktif koltuk başlıkları, ön gerili-
mi ve yük sınırlayıcı üç noktalı kemeri, 
FPS (Yangın Önleme Sistemi), sürü-
cü tarafında diz hava yastığı, pencere 
hava yastıkları, yan hava yastıkları da 
Bravo’daki diğer güvenlik unsurlarıdır. 
Kısaca sıradışı güvenliğiyle Bravo sını-
fının lideridir. 
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Bir otomobilden neler beklersiniz? 
Teknoloji, konfor, güvenlik, kalite, yenilik-
çi, donanımlar, fark yaratan yüksek stan-
dartlar... Bir otomobilden ne beklediğini 
çok iyi bilenler, her zaman en iyiyi, en 
kaliteliyi ve mükemmeli hedefleyenler 
için. Yeni Hyundai sizin için tasarlandı. 
Otomobil dünyasının kuralları, i30 ile 
yeniden yazılacak!

Standartlardan uzaklaşın!
Hyundai’nin kompakt segmentteki ba-
şarılı otomobili i30, dünyanın en saygın 
güvenlik derecelendirme kuruluşların-
dan olan Euro NCAP’in gerçekleştirdiği 
çarpışma testlerinde en yüksek derece 
olan 5 yıldızı alarak güvenlikteki kali-
tesini bir kez daha ispatladı. Hyundai 
i30, testlerde çocuk korumasında da 
4 yıldız alarak, değerlendirildiği “kü-
çük aile otomobili” kategorisindeki en 
yüksek sonuçlardan birine imza attı. 

Hyundai’nin tek “cross wagon” modeli 
i30cw fonksiyonelliği ve şık tasarımı 
sayesinde aile boyu konfor sunuyor. 
Ayrıca, geniş iç hacmiyle ailenize rahat 
bir yolculuk sağlıyor. Şehrin vazgeçil-
mez ikonu, i30cw ile ailenizinde ikonu 
olacak. Hyundai i30, güçlü teknolojisi 
ve üstün performansının yanında iste-
diğiniz takdirde Hyundai yetkili satıcı-
ları tarafından LPG’li hale dönüştürü-
lebilme imkanıyla da ön plana çıkıyor. 
İstediğinizde, tekrar benzine geçme 
imkanı sunan 5 yıl garantili özel LPG 
dönüşüm kiti sayesinde i30’un keyfi-
ni çevreye zarar vermeden ve güvenle 
sürebilirsiniz. Avrupa Birliği standart-
larına uygun olarak LPG dönüşümü 
yapılan otomobilinizle çevreye %13 
daha az zararlı gaz salınımı yaparken 
%35’e varan oranlarda da yakıt tasar-
rufu sağlarsınız. Böylece hem çevreniz 
hem cebiniz rahat bir nefes alır. i30’un 
sahip olduğu ABS fren sistemi, sürü-
cü, ön yolcu, yan ve perdeden oluşan 6 
ayrı hava yastığı, boyun yaralanmala-
rını önleyen özel aktif güvenlikli koltuk 
kafalıkları, güvenliğiniz için düşünülen 
detaylardan sadece birkaçı...

TEKNİK ÖZELLİK
Motor 
Tip ■ 16 Supap DOHC CVVT
Motor Hacmi (cc) ■ 1591
Silindir Adedi ■ 4
Silindir Çapı x Strok (mm) ■ 77x85.4
Sıkıştırma Oranı ■ 10,5
Maksimum Güç (PS / d/d) ■ 122/6200 (89.7)
Maksimum Tork (Nm / d/d) ■ 15.7/4200 
Yakıt Sistemi ■ MPI Çok Noktadan Enjeksiyon

Performans
Maksimum Hız (km/h) ■ 192 (183)
Hızlanma (0-100 km/h) (sn) ■ 12.6
Yakıt Türü ■ Kurşunsuz, Süper

Fren
Ön ■ Hava Soğutmalı Disk
Arka ■ Disk

Yakıt Tüketimi
Şehir İçi ■ 8(9)
Şehir Dışı  ■ 5.2 (5.7)
Ortalama  ■ 6.2 (6.9)

ŞEHRİN YENİ 
İKONUYLA TANIŞIN!
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EXEO - 1.6 lt 102 hp Reference

DONANIM
İç Donanım
• Çift Bölgeli Otomatik Klima 
• Yol Bilgisayarı
• Cruise Control (Hız Sabitleyici)
• Ön ve Arka Kol Dayama
• Elektrik Kontrollü, Sıkışma Önleyici Sistemli Ön ve Arka Camlar
• Radyo CD, MP3, Direksiyondan Kumanda, 4 Hoparlör, Aux Girişi 
• Sürücü ve Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı

Dış Donanım
• 16” Alüminyum Alaşımlı Jantlar
• Ön Sis Farı
• Elektrikli Gövde Rengi Dış Aynalar

Güvenlik 
• ABS + ESP + EBA
• Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları
• Sürücü ve Yolcu Yan Hava Yastıkları
• Perde Hava Yastıkları
• Elektronik Şifreli Kontak Anahtarı (Immobilizer)

MOTOR
Hacim (cc)    1595
Maksimum Güç hp (kw) /dd   102 (75) / 5600
Maksimum Tork Nm/dd   148 / 3800
Yakıt     Kurşunsuz Benzin

PERFORMANS
Maksimum Hız (km/s)    190
Hızlanma 0 – 100 km/s (sn)    12.6

CO2 EMİSYON DEĞERLERİ
Şehir içi (g / km)    247
Şehir dışı (g / km)    133
Karışık (g / km)    175

Tavsiye Edilen Kampanyalı
Anahtar Teslim Liste Fiyatı:  39.900 TL

Metalik Renk:               0 TL
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından İTHAL edilmiştir.

EXEO - 1.6 lt 102 hp Style (2.0 CR TDI 143 hp Style)

DONANIM
İç Donanım
• Çift Bölgeli Otomatik Klima 
• Yol Bilgisayarı
• Cruise Control (Hız Sabitleyici)
• Yağmur Sensörü
• Kendiliğinden Kararan Dikiz Aynası 
• Otomatik Yanan Farlar, Coming Home (Eve Kadar İzleme)
• Ses İzolasyonlu Ön Cam
• Deri Direksiyon ve Vites Topuzu
• Ön ve Arka Kol Dayama
• Elektrik Kontrollü, Sıkışma Önleyici Sistemli Ön ve Arka Camlar
• Radyo CD, MP3, Direksiyondan Kumanda, 8 Hoparlör, Aux ve USB Girişi 
• Sürücü ve Yolcu Koltuğu Yükseklik ve Bel Destek Ayarı

Dış Donanım
• 16” Alüminyum Alaşımlı Jantlar
• Ön Sis Farı
• Elektrikli, Katlanabilir, Gövde Rengi Dış Aynalar
• Krom Yan Cam Çıtaları
• Arka Park Sensörü

Güvenlik 
• ABS + ESP + EBA, Lastik Basınç Uyarısı
• Sürücü ve Yolcu Ön / Yan / Perde Hava Yastıkları
• Alarm

MOTOR
Hacim (cc)    1595
Maksimum Güç hp (kw) /dd   102 (75) / 5600
Maksimum Tork Nm/dd   148 / 3800
Yakıt     Kurşunsuz Benzin

PERFORMANS
Maksimum Hız (km/s)    190
Hızlanma 0 – 100 km/s (sn)    12.6

CO2 EMİSYON DEĞERLERİ
Şehir içi (g / km)    247
Şehir dışı (g / km)    133
Karışık (g / km)    175

Tavsiye Edilen Kampanyalı
Anahtar Teslim Liste Fiyatı:  42.900 TL
          2.0 TDI  65,000 TL

Metalik Renk:               0 TL
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından İTHAL edilmiştir.

VOLKSWAGEN GRUBU ÜYESİDİR.
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Citroën C3 Picasso, daha ilk bakışta sizi baştan çıkara-
cak bir dizayn sunuyor: “SpaceBox”. Arka bölümde özel bir 
yükleme alanı bulunan Citroën C3 Picasso, kompakt tasa-
rımından umulmayacak kadar geniş ve kullanışlı bir alana 
sahip. Citroën C3 Picasso benzerlerini 

kıskandıracak çekici hatlarıyla 
hayatınıza giriyor. Günlük iş-

lerinizde ve zorlu şehir tra-
fiğinde Citroën C3 Picasso 
eşsiz bir yol arkadaşı olu-
yor. Bu yaratıcı dizayndaki 
benzersiz yenilik ise geniş 
camlı dış yüzeyidir. Üstelik 

bu aydınlık dizaynıyla tek bir 
beklentisi var, o da size ken-

dinizi daha iyi hissettirmek!

KARŞI KONULMAZ ÇEKİCİLİK

Her şeyden önce Citroën C3 Picasso’nun hatları saflık 
hissi yayıyor ve dış görünüşü insanı kendine çekiyor. Yu-
varlak açıların yumuşattığı hatları Citroën C3 Picasso’nun 
içindeki ferahlığı ve aydınlığı sanki dışına taşıyor. Dış gö-
rünüşü bile içine verilen önemi yansıtıyor ve Citroën C3 
Picasso’ya kompakt ve çok kullanışlı olma özelliği katıyor. 
Aynı zamanda güven veren ve sempatik olan ön kısmı, 
kendini kabul ettiren motor kaputu ve yükseğe yerleşti-
rilmiş gülümser gibi duran farları ile kendine has özelliğini 
ortaya koyuyor. 

TEK BİR HAREKETTE DEĞİŞİM

Sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip olan Citroën C3 
Picasso’nun katlanabilir koltukları, büyük yüklerinizi ra-
hatlıkla taşımanızı sağlıyor. Üstelik boyutları ayarlana-
bilir bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1506 
litreye kadar çıkıyor. Bu geniş kapasite ise bugüne ka-
dar alışılmışın çok dışında. Modüler bir tasarıma sahip 
olan Citroën C3 Picasso’nun arka koltukları 2/3 ve 1/3 
oranında bölünebiliyor ve tek bir el hareketiyle kolayca 
katlanabiliyor. 

MOTOR 
Tipi ● Yüksek basınçlı turbo direkt enjeksiyonlu, 16 subaplı 
Silindir adedi ve tipi ● 4 düz sıralı 
Silindir hacmi (cc) ● 1560 
Çap x Strok (mm) ● 75 x 88.3 
Maksimum Güç (Hp.din/dev.dak) ● 90/4000 
Maksimum Tork (Nm/dev.dak) ● 215/1750 

AKTARMA   
Vites Kutusu ● 5 ileri düz vites 

FRENLER  
Ön ● Havalandırmalı disk 
Arka ● Disk 

LASTİKLER   
Lastikler ● 195 / 60 R15 T 

DİREKSİYON 
Direksiyon ● Elektrik Destekli 
Tur ● 2.9 
Dönüş Çapı (m) (Kaldırımlar arası) ● 10.6 

BOYUTLAR / ALANLAR / HACİMLER 
Uzunluk - Genişlik (mm) ● 4078 - 1730 
Yükseklik - Dingil aralığı (mm) ● 1,621 - 2,540  
Bagaj hacmi (lt) (Arka koltukların arkasında, koltuk yüksekliğinde) ● 385 
Bagaj hacmi (lt) (Arka koltuklar öne kaydırıldığında, koltuk yüksekliğinde) ● 500 
Bagaj hacmi (lt) (Arka koltuklar yatırıldığında, maksimum) ● 1506 
Oturma kapasitesi ● 5 kişi 

AĞIRLIK (kg)  
Boş Ağırlık ● 1289 
Yüklü Durumda Ağırlık ● 1771 

PERFORMANS    
Maksimum Hız km/s ● 173 
0-100 km/s Hızlanma (sn) ● 13,4 

YAKIT TÜKETİMİ (CEE NORMU 1999-100) 
Şehir İçi (lt/100 km) ● 6,1 
Şehir Dışı (lt/100 km) ● 4,1 
Ortalama (lt/100 km) ● 4,8 
Yakıt Deposu (lt) ● 50 

BUGÜNE KADAR HER 
ŞEYİ GÖRDÜĞÜNÜZÜ 
DÜŞÜNÜYORSANIZ, 
YANILIYORSUNUZ.
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RENAULT FLUENCE
DEĞİŞİMİN YENİ YÜZÜ

Renault Fluence, aerodinamik kanun-
ları, pürüzsüz ve dengeli çizgileri ile 
birleştirerek mükemmel bir sedan or-
taya koyuyor. İnce uzun profil, akıcı 
çizgiler, gövdeyle mükemmel şekilde 
bütünleşen bagaj; sağlamlık güvence-
si, dengeli ve kusursuz tasarım. Seg-
mentini yeniden tanımlayan boyutları 
sayesinde, Renault Fluence eşsiz bir iç 
mekan genişliği sunuyor. 

Yüksek kalite hissi ve kromajlı aksam-
larıyla zenginleşen kabini ile Renault 
Fluence prestij ve statü vadediyor. 
Konfor, gerek kısa, gerekse uzun yol-
culuklarda vazgeçilmez özelliktir. Bu 
nedenle Renault Fluence, yolculukları-
nızı her zaman rahat ve konforlu kıl-
mak amacıyla birçok özellik ile dona-
tıldı. Sesin dijital olarak işlenerek sekiz 
hoparlörden 3 boyutlu yüksek kaliteli 
algılanmasını sağlayan “3D sound by 
Arkamys” üst düzey ses düzeni ile 
Bluetooth fonksiyonunu birleştirerek 
sıradışı ses kalitesi sağlıyor. Arkada-
ki havalandırma ızgaraları sayesinde, 
araç içinde oturma konumları ne olur-
sa olsun, bütün yolcular klimadan tam 
anlamıyla yararlanıyorlar. Renault’nun 

teknolojiye duyduğu tutkunun güncel 
bir yansıması olan Renault Fluence üs-
tün seviyede teknolojik ekipmanlar ile 
donatıldı. Eller serbest Renault kartı ile; 
motorun çalıştırılmasını, kapıların açılıp 
kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik 
kartın cebinizde olması yeterli...

Entegre navigasyon sistemini uzaktan 
kumanda ile kolayca yönetebilirsiniz. 
Renault eco2 ile keyif ve çevreye say-
gı olguları biraraya geliyor. ISO 14001 
onaylı bir fabrikada üretilen Renault 
Fluence %7’den fazla geri dönüşümlü 
plastik içeriyor. Aracın ağırlığı ömür 
sonunda %95 oranında yeniden de-
ğerlendirilebilecek. Kilometre başına 
140 g’ın altında CO2 salınımları saye-
sinde, dCi 85 bg ve dCi 105 bg mo-
torlar Renault Fluence’in Renault eco2 

imzasını almasını sağlıyorlar.

Fluence 1,6 110 Bg Authentique

Motor
Silindir Hacmi (cm3)         1598
Çap x Strok (mm)                         79,5 x 80,5
Silindir Sayısı         4
Supap Sayısı         16
Maksimum Tork Nm CEE        151
Maksimum Güç Devri (dev/dak.)        6000
Yakıt Tipi          Kurşunsuz Süper
Maksimum Tork Devri (dev/dak.)        4250
Maksimum Güç kw (bg/DIN)        81 (110)
Emisyon Normu         Euro 4

Aktarma Organları
Vites Kutusu Tipi         Mekanik

Güçler
Maksimum Hız (km/s)        183
0 - 100 km/s (sn)                         11,7

Tüketimler 93/116 No.lu 
AET Normları LT/100 km
Şehiriçi          8,8
CO2 (g/km)         155
Şehirdışı          5,3
Karışık          6,5

Direksiyon
Dönüş Çapı Kaldırım (m)        11,1
Hidrolik          Seri

Ağırlıklar (kg)
Aracın Üst Yapılı ve 
Yürür Vaziyette Kütlesi        1265

Frenler
Arka: Düz Disk (DP)                         DP 260
Ön: Hava Kanallı Disk (DV) (mm)       DV 280



113

OTOMOTİV

Patentli TwinDoor yapısı sayesinde 
Yeni Skoda Superb bir liftback modelin 
pratik avantajları ile bir sedan modelin 
zarafetini birleştirmektedir. Tasarımda 
bireysel yaklaşım Yeni Superb’i bü-
yüleyici bir otomobil haline getirmiş-
tir. Özellikle kabinin genişliği, yolculuk 
esnasında konfor seviyesini artıran 
üstün niteliklerden biridir. Superb, 
tamamen yeni birçok özellikle sunul-
maktadır. Skoda araçlarında ilk defa 
sürücü diz ve arka yan hava yastıkları 
(9 hava yastığına kadar), park asistanı 
ve AFS’li Bi-Xenon farlar bulunmakta-
dır. 1.8 TSI/118 kW motor için 3 kollu 
çok fonksiyonlu direksiyon simidinden 
kumanda edilebilen 7 ileri otomatik 
DSG şanzıman bulunmaktadır.

TwinDoor sistemi 
Benzersiz bagaj kapağı açma sistemi 
olan TwinDoor, nefesinizi kesecek ori-
jinal bir teknik tasarımdır. Bagaja kü-
çük eşyalar koymak isterseniz, klasik 
sedan tip gövdede olduğu gibi sadece 
bagaj kapağını açabilirsiniz. Fakat yeni 
Superb için daha büyük ve ağır yük-
ler de sorun değildir. TwinDoor sistemi 

sayesinde bagaj kapağını ve camı, bir 
liftback modelde olduğu gibi açabilir-
siniz. Böylece, arka koltukların arka-
lıklarını katlayarak hacmi 565 litreden 
1.670 litreye çıkabilen bagaj bölmesine 
kolayca ulaşırsınız. Yeni Superb’de ba-
gajı kapağını çarparak kapatmaya gerek 
yoktur, kapağı hafifçe kapanmaya bı-
rakmak yeterlidir. Bagaj kapağı, elektrik 
motorları ile otomatik olarak tamamen 
kilitlenir. Yeni Suberb’in yetenekleri ger-
çekten oldukça etkileyicidir.

AFS’li Bi-Xenon farlar 
Yeni Superb modelinin çamurluklarının 
yan tarafına kadar gelen sıra dışı biçim-
deki farları aracın ön kısmına dinamik 
bir görüntü vermektedir. Farlar güçlü ve 
baskın bir özellik oluşturur ve aracın gör-
mezden gelinemeyecek zarif tasarımının 
bir parçasıdır. Bi-Xenon farlar sıra dışı 
aydınlatma ve yeni AFS (Adaptif Ön Far 
Sistemi) ile birlikte çok fonksiyonluluk 
özelliğine sahiptir. Aydınlatmayı çeşitli 
sürüş durumlarına göre otomatik olarak 
uyarlar, virajlara doğru döner, hıza ve fiili 
sürüş şartlarına bağlı olarak aydınlatılan 
yüzeyi değiştirir ve çeşitli aydınlatma 
düzenleri sunar, örneğin şehir içi, oto-

ban veya yağmurda sürüş gibi. “Turist 
ışığı” fonksiyonu trafiği aracın üretildiği 
ülkeye ters olan bir ülkeye giren sürücü-
ler tarafından kullanılır. Örneğin, sağdan 
akan trafik için yapılmış bir araç, trafiği 
soldan akan bir ülkede karşıdan gelen 
sürücülerin gözünü kamaştırmaz.

TEKNİK ÖZELLİK
Motor                  
2,0 TDI CR 125kw TIP.
Silindir sayısı   ■ 4
Silindir Hacmi (Cc)   ■ 1968
Çap / Strok (Mm)   ■ 81,0 X 95,5
Max. Güç [Kw(Hp)/Dev/Dak]  ■ 125(170) / 5000
Max Tork [Nm/Dev/Dak]  ■ 350/1750-2500

Performans 
Max.Hız (Km/H)   ■ 220
İvme (0-100 Km/H)  ■ 8,9

Tüketim  
Şehiriçi (Lt/100 Km)  ■ 7,8
Şehirlerarası (Lt/100 Km)  ■ 5,1
Ortalama (Lt/100 Km)  ■ 6,1
Co2 (G/Km)   ■ 159



KONYA VİZYON • OCAK/ŞUBAT 2010114

OTOMOTİV

Audi Q5’in birinci sınıf işçiliği ve her ay-
rıntıda konforu hissettiren özellikleri 
yolculuklarınızı daha da keyifli bir hale 
getirir. Islak yollarda ve arazide, güçlü 
bir çekiş ve hızlı viraj alma için quattro® 
sürekli dört tekerden çekiş sistemine 
sahip Audi Q5’in teknolojisi de aynı şe-
kilde sürüş deneyimini artırır. 

Ayrıcalıklı ve işlevsel: iç mekan
Yumuşak kumaş veya isteğe bağlı ola-
rak, deri Audi Q5’in içinde hakim olan 
unsurdur. Her şeyden önce oldukça 
geniş bir kullanım alanı sunar. Arka kol-
tukların sırt dayanakları uzaktan ku-
manda mekanizması kullanılarak bagaj 
bölmesinden öne doğru yatırılabilir.

Geniş bagaj bölmesi 
Audi Q5’in yük bölgesi 540 litrelik ol-
dukça geniş bir hacme sahiptir. Sadece 
693 mm yüksekliğindeki alçak yükleme 
kenarı aracın yüklenmesini son derece 

Q5
YENİ ZEKA

kolay hale getirir.1050 mm’lik yükleme 
genişliği de pratik bir özellik sağlar.

Yenilikçi süspansiyon 
5 bağlantı kollu ön aksı ve trapez bağ-
lantı kollu arka aksı ile Audi Q5’in süs-
pansiyonu atak bir sürüş sağlar. Bunla-
rın her ikisi de hızlı bir kuvvet oluşumuna 
olanak sağlayarak olağanüstü bir sürüş 
konforu ve yön stabilitesi sağlar.

Akıllı ESP
Elektronik Stabilite Programının en yeni 
kuşağı akıllı bir teknik yardım sunar: 
Yeni bir sensör sistemi standart tavan 
traverslerinin bağlı olup olmadığını algı-
lar. Ondan sonra sistem, yükün sebep 

olduğu daha yüksek ağırlık merkezini 
dikkate almak için kendini uyarlar.

Bireysel araç karakteristikleri 
İsteğe bağlı Audi Drive Select siste-
mi, aracın karakteristiklerini üç temel 
mod vasıtasıyla “konfor, dinamik ve 
otomatik” arasında tek bir düğme ile 
değiştirilmesine olanak tanır. Opsiyo-
nel olarak sunulan ekstra donanımlar 
olan amortisör kumandası ve/veya 
dinamik direksiyon sistemiyle birlikte 
Audi Drive Select, otomobili istediği-
niz gibi sürmenizi sağlar.
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SİNEVİZYON

Yahşi Batı'da, 1800'lü yılların sonunda iki Osmanlı'nın, dönemin padişahı ta-
rafından gönderildikleri Amerika görevi sırasında başlarına gelen olaylar anla-
tılıyor. Aziz Bey ile Lemi Bey, 19. yüzyılın sonlarında padişah tarafından görev-
lendirilerek Amerika’ya giderler. Yanlarına da hediye olarak verilmek üzere çok 
değerli bir elmas taş ve yüksek miktarda para vardır. İkili Amerika’ya varınca, 
gidecekleri menzil için bir posta arabasına binerler. Lemi Bey ile Aziz Bey bu 
yolculuk esnasında soyulurlar. Önce ellerinden elmas taş gider, sonra da pa-
ralarını kaptırırlar. İki Osmanlı, kaptırdıkları parayı tekrar toparlamak için ödül 
avcılığı yaparlar. Gördükleri ‘Wanted’ ilanlarını kendilerine uyarlayıp, sırasıyla 
aranan haydutların yerine geçer ve ödül avcılığıyla para kazanmaya çalışırlar.

ŞİMDİ SEN GÖKLERDEN GELECEK VE İNSANLARI KUŞATACAK O DU-
MANA BAK! BU ACI BİR AZAPTIR (Duhan Suresi 10-11). Kıyamet Saati 
Yaklaşıyor… İnternet yoluyla tüm dünyaya hızla yayılan ve her eve giren 
Dabbe, ona eşlik eden Cinler ve bilinmeyen gölge varlıklar dünyadaki tüm 
elektromanyetik sistemleri ve interneti ele geçirerek son saldırı için gök-
lerden gelecek bir işareti beklemektedirler. Huzursuz ve tedirgin edici bir 
İstanbul şafağında göklerde beliren garip ve siyah bulut kümeleri ağır ağır 
açılırken arkalarına saklanmış olan DUHAN az sonra başlayacak kara isti-
lanın ilk işaretidir. İstanbul’da son saatin yaklaştığından habersiz ve kendi 
dünyalarında sessizce yaşayan bir grup insan, kara bir felaketin arkasına 
gizlenmiş, sır varlıklarla karşılaşmanın dehşetini yaşayacaklardır.

Müslüman mahallesinde ilk 'Noel Baba'! Erdoğan bu filmi alışveriş merke-
zinde gördüğü bir tipten yola çıkarak yazdı; son derece naif bir karakterin 
serüvenlerini anlatıyor. Yılmaz Erdoğan’ın “küçük adamın, büyük hikâyesi” 
olarak tanımladığı filmde, Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en 
sorunlu Noel babasıdır. Bir kere Noel Baba'nın tam olarak ne olduğunu bil-
memektedir!!! Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt 
işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan 
daha gerçek değildir!!!

“The Italian Job/İtalyan İşi”nin yönetmeni Gray, “Law Abiding Citizen/Adalet Peşinde”de ölümle sonuçlanan bir ev 
soygunu sonrasında sağ kalan kişinin sevdiklerinin intikamını almak için sınır tanımayışını işlerken, kör adaleti de sar-
sıcı bir şekilde mercek altına yatırıyor. Clyde Shelton (Gerard Butler) evine yapılan bir soygun girişimi sırasında eşini 
ve kızını kaybeden dürüst bir aile babasıdır. Katiller yakalandığında, davaya Philadelphia’da başarılı bir savcı olan Nick 
Rice (Jamie Foxx) atanır. Nick, zanlılardan birine, suç ortağının aleyhinde ifade vermesine karşılık hafif bir ceza önerir. 
Aradan on yıl geçer. Hafif cezayla kurtulmuş olan katil ölü bulunur ve Clyde Shelton soğukkanlılıkla suçu işlediğini 
itiraf eder. Sonra Nick’e bir ültimatom verir: Nick kusurlu adalet sistemini düzeltmediği takdirde, Shelton’ın eşinin ve 
karısının cinayet davasında yer alan kilit isimler ölecektir. Çok geçmeden, Shelton tehditlerini yerine getirmeye başlar 
ve hapisteki hücresinden ne öngörülmesi ne de önlenmesi mümkün olan görkemli ve acımasız bir dizi suikast organize 
eder. Philadelphia’nın önde gelen isimleri Shelton tarafından birer birer öldürülürken, yetkililer bu terör dalgasına son 
veremedikleri için şehirde korku hüküm sürmeye başlar. Cinayetleri durdurabilecek tek kişi Nick’tir...

Titanik, Yaratıklar (Aliens), Ter-
minator filmlerinin efsanevi 
yönetmeni James Cameron 
Sinema tarihinde çığır açacak 
filmi AVATAR ile bir kez daha 
seyircileri büyülemeye hazırla-
nıyor. Bizleri hayal gücümüzün 
ötesinde muhteşem bir dünya-
ya taşıyacak olan film Na’vi adlı 
yok olmak üzere olan bir halkın 
yaşadığı Pandora adlı gezegen-
de geçiyor. Yarı-felçli bir savaş 
gazisi olan Jake Sully, kendileri-
ne özgü dilleri ve kültürü olan, 
barış ve doğa ile örtülü bir çev-
rede yaşayan Na’vi halkının ara-
sına gönderilir. Askeri bir şirket 
bu gezegeni ve barındırdığı kay-
nakları incelemek üzere AVATAR 
adlı bir program oluşturmuştur. 
Bu program ile insanlar genetic 
mühendislik sonucu yarı in-
san yarı Na’vi haline getirilir ve 
Pandora’ya gönderilirler.

YAHŞİ BATI
Tür: Western / Komedi ■ Yönetmen: Ömer Faruk Sorak ■ Senaryo: Cem 
Yılmaz ■ Yapım: 2009, Türkiye ■ Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, De-
met Evgar, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Dilek Çelebi, Ferdi Sancar, Mazlum Çimen, 
Tuncay Özinel, Cansu Dere, Uğur Polat  

DABBE 2
Tür: Korku ■ Yönetmen: Hasan Karacadağ ■ Senaryo: Hasan Karacadağ ■ 
Müzik: Justin R. Durban ■ Yapım: 2009, Türkiye ■ Oyuncular: Sefa Zengin, 
İncinur Daşdemir, Deniz Olgaç, Muharrem Dalfidan, Leyla Göksun   

NEŞELİ HAYAT
Tür: Komedi / Dram ■ Yönetmen: Yılmaz Erdoğan ■ Senaryo: Yılmaz 
Erdoğan ■ Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak ■ Yapım: 2009, Türkiye ■ 
Oyuncular: BKM Mutfak Oyuncuları, Sinan Bengier, Rıza Akın, Erdal Tosun, 
Cezmi Baskın, Caner Alkaya, Ayberk Atilla, Celal Tak, Fatma Murat, Yılmaz 
Erdoğan, Büşra Pekin, Ersin Korkut  

ADALET PEŞİNDE ■ LAW ABIDING CITIZEN
Tür: Gerilim/Dram ■ Yönetmen: F. Gary Gray ■ Senaryo: Kurt Wimmer ■ Yapım: 2009, ABD , 108 dk. ■ Oyun-
cular: Jamie Foxx, Gerard Butler, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby, Colm Meaney

AVATAR
Tür: Gerilim/Bilim Kurgu/Aksi-
yon ■ Yönetmen: James Ca-
meron ■ Senaryo: James Ca-
meron ■ Yapım: 2009, ABD ■ 
Oyuncular: Sigourney Weaver, 
Zoe Saldana, Michelle Rodrigu-
ez, Sam Worthington, Giovan-
ni Ribisi, Laz Alonso

SİNE VİZYON



117

İNŞAAT
DEKORASYON



KONYA VİZYON • OCAK/ŞUBAT 2010118

ARŞİV

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney Her

Yapım: 2009 ● Süre: 116 Dk. ● Tür: Dram

Konu: Emekli otomobil işçisi Walt Kowalski günlerini evde yaptığı tamirat, 
bira ve berberine yaptığı aylık ziyaretlerle geçirmektedir. Ölen karısının son 
arzusu kilisede günahlarını itiraf etmesi yönünde olsa da M-1 piyade tüfeğini 
temiz ve hazır bulunduran, hayata küsmüş bir Kore Savaşı gazisi olan Walt 
için itiraf edecek hiçbir şey yoktur ve köpeği Daisy’den başka kimseye içini 
dökecek kadar güvenmemektedir. Bir zamanlar komşusu olarak adlandırdığı 
kişilerin hepsi taşınmış ya da vefat etmişler, yerlerini nefret ettiği, Güney-
doğu Asya kökenli Hmong göçmenlerine bırakmışlardır. Gördüğü hemen 
her şeye kızmaktadır: sarkık yağmur olukları; fazla büyümüş çimler; etrafını 
saran yabancı yüzler; mahallenin kendilerine ait olduğunu sanan amaçsız 
Hmong, Latin ve Afrika-Amerika gençlerinden oluşan çeteler; büyüyüp birer 
yabancı olan çocukları…  Walt, artık vadesinin dolmasını beklemektedir… 
Ta ki biri onun ‘72 model Gran Torino’sunu çalmaya çalışana kadar...
Böyle diyor filmin sinopsisi… Ve çok daha fazlasını anlatıyor Gran Torino…

Yönetim, oyunculuk ve sanat muhteşem. Peki, her şey bu kadar mükemmelken neden Gran Torino Oscar’a 
aday gösterilmedi? Yanıt basit; Kıskançlık! Masrafsız, efektsiz, kansız ve alışık olmadığımız bir Hollywood 
yapımı. Belli ki bu kadar basit bir hikâyeyi bu kadar güzel bir dille anlatmak birilerine dokunmuş. Hikâyenin 
temeli yabancı düşmanlığına oturtulmuş. Özellikle kültürünü anlayamadığımız insanın, bize yakın olmayan 
toplulukların, aslında kendi korkularımızdan beslendiğini ve düşmanlığa dönüşmesini aktarıyor. Kurulamayan 
iletişimin asimile ve azınlık psikolojisinden kaynaklanan problemlere yol açacağını gayet net dile getirerek, 
“böyle gelmiş böyle gider” i bir kez daha beynimizin derinliklerine kazıyor…
Seyretmeyecekseniz eğer, alın arşivinizde dursun…

Yönetmen: Neil Blomkamp
Oyuncular: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie Boltt, Sylvaine Strike
Yapım: 2009 ● Süre: 112 Dk. ● Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Dram

Konu: MNU uzaylıların kontrolünden sorumlu olan ancak onların varlığın-
dan ziyade gelişmiş silahlarından kazanç sağlamayı planlayan özel bir şir-
kettir. Filmin ilk görüntülerden itibaren pek zeki bir adam olmadığı yönünde 
betimlenen Wikus, MNU’nun üst düzey görevlilerinden biri olan kayınpe-
deri tarafından, uzaylıların Yasak Bölge-9’dan şehrin 200 km daha uza-
ğındaki yeni bir bölgeye taşınmasından sorumlu olarak atanmıştır. Ancak 
operasyon esnasında uzaylıların evlerine dönebilmek için çalıştıkları gizli 
bir laboratuarda buldukları sıvıya maruz kalan Wikus, kendisine bulaşan 
uzaylı DNA’sı yüzünden dönüşüm geçirmeye başlar. Durumu fark eden 
MNU Wikus’u kaçırarak kendi araştırma merkezine getirir ve uzaylıların 
silahlarıyla ilgili yürüttükleri deney için kullanır. Ancak merkezden kaçmayı 
başardıktan sonra yalnız ve yardımsız kalan Wikus için sığınabileceği tek 
yer yine yasak bölgedir. Bir bilim-kurgu fan’ı olarak itiraf ediyorum ki, son 
yıllarda izlediğim en iyi film… Hoş, bilim-kurgu yerine bilim-fantezi-politik-

kurgu demek sanırım daha doğru olacak. Gelelim filmin size neler katabileceğine; Öncelikle hiçbir film deneyimi-
nizde kendinizi bir uzaylı yerine koymuş olduğunuzu sanmıyorum. Film bunu gayet net şekilde ve sizi hiç rahatsız 
etmeden yapıyor. (Ayrıca uzaylılar iğrenç) Hatta bir süre sonra öyle hale geliyor ki bir insan olarak, insanlıktan 
nefret edip uzaylıların kazanmasını istiyorsunuz!... 
Yönetmen, uzaylıların Johannesburg’a neden geldikleri ya da neden gittikleriyle ilgilenmiyor, sadece “Eğer böyle 
olsaydı” fantezisinden yola çıkıyor. İnsanlık tarihini karıştırdığınızda size uymayan her topluluğun dışlandığını, 
sisteme ait olmayan her grubun aşağılandığını ve bir şekilde yok edilmeye (!) çalışıldığına şahit oluyorsunuz. Filmi 
bitirdiğinizde hangisinin “İnsan” olduğuna dair ciddi şüpheleriniz doğuyor. Net ve kesin olarak tek cümlemiz var: 
Hiç yaşamadığınız bir bilim-kurgu deneyimine kendinizi hazırlayın! 
Minik bir dip not; Filmin yapımcısı Yüzüklerin Efendisi’nin yönetmeni: Peter Jackson…

GRAN TORİNO    Amerikalıyım… Ama pişmanım!

DISTRICT 9  ● BÖLGE 9    Merhaba dünyalı, biz dostuz!
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Yönetmen: James Watkins

Oyuncular: Kelly Reilly, Michael Fassbender, Tara Ellis, Jack O’Connell

Yapım: 2009 ● Süre: 91 Dk. ● Tür: Korku-Gerilim

Konu: Anaokulu öğretmeni Jenny ve erkek arkadaşı Steve, romantik 
bir hafta sonu kaçamağı yapmayı planlamaktadırlar. Steve’in aklında 
Jenny’ye evlenme teklifinde bulunmak vardır. Bunun için de, kız arkada-
şını çevresi ağaçlarla çevrilmiş ıssız bir gölün kenarındaki bir kampa gö-
türür. Çiftin huzurlu ve romantik hafta sonu sevimsiz bir grup çocuktan 
oluşan bir çete yüzünden bozulur. Çocuklar çevredeki ailelerin özel ve 
değerli eşyalarını çalmakta veya arabalarına zarar vermektedirler. Steve 
çocukların ani ve şiddetli bir saldırısına maruz kalır. Birden bire huzurlu 
geçmesi gereken hafta sonu sadist bir kedi-fare oyununa dönüşür. Jenny 
de vahşi ve acımasız davranışlarla karşı karşıya kalacaktır. Ağaçlarla kaplı 
bu göl kıyısında, çifti oldukça tatsız olaylar beklemektedir...
Standarttır, bir grup genç yazlık ve ıssız bir eve giderler, sonra birer birer 

ölürler. Peki filmin konusundan okuduğunuz kadarıyla ve çok benzeşmesine karşın Kan Gölü’nü diğerlerin-
den ayıran şey ne? Öncelikle ısrarla beklenen Hollywood klişelerine yer vermemesi. Zaten filmin sonunda bunu 
çok net göreceksiniz. Filmin yükselen İngiliz sinemasının iyi bir gerilimi örneği olduğu da kesin. Çok abartılı kötü 
adamlarının (!) olmadığı ve ayakları yere basan mantıklı bir kurgusu olduğu da. Ayrıca kullanılması gereken kan ve 
vahşette dozunda kullanılmış. Bana kalırsa zaten gergin olduğumuz hayatımızda biraz daha gerilelim diyorsanız bir 
DVD’sini alıp Cumartesi gecesi keyif yapmanızda fayda var derim… 
Bir dip not daha: Film James Watkins’in ilk yönetmenlik deneyimi.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Brad Pitt, Diana Kruger, Melanie Laurent

Yapım: 2009 ● Süre: 153 Dk. ● Tür: Aksiyon, Macera, Savaş

Konu: II. Dünya Savaşı sırasında Fransa’da Yahudi katliamına devam eden 
Nazilere karşı direnen iki ayrı cephenin birbirlerinden habersiz mücadelesini 
konu almaktadır. Birinci grup Aldo Raine önderliğinde kendini Nazi askerlerini 
öldürmeye adamış Yahudilerden meydana gelirken diğer tarafta ailesini kat-
leden “Yahudi Avcısı” Albay Hans Landa’dan intikam almak isteyen Shosan-
na tek başına yer almaktadır. İki grup da ayrı ayrı intikam planları yapmakta-
dır. Bu arada Alman asker Frederick Zoller keskin nişancılığıyla kahraman ilan 
edilmiştir ve bu hikayeyi konu alan bir film çekilmiştir. Bu filmin gösterimi 
için uygun bir sinema salonu aranmaktadır, ve Frederick, Shosanna’nın si-
nemasında gösterime girmesi için yapımcıyı ikna eder. Bu küçük sinemada 
tam anlamıyla güvenliğin sağlanmasının çok daha kolay olacağını iddia ede-
rek herkesi ikna eder. Çünkü Hitler ve yandaşları böyle önemli bir etkinlikte 

orada olmayı isterler. Bu haberleri alan Shosanna ve Teğmen Raine’nın çetesi hummalı bir çalışma içine girerler. 
Hem Raine’nın hem de Shosanna’nın akıl almaz intikam planları vardır.
Tarantino savaş filmi mi çekmiş? Yok artık!... Ama öyle… Son filmi Ölüm Geçilmez’de resmen ve alenen hayal 
kırıklığına uğradığım Tarantino’yu şimdi affettim. (Tarantino’nun çok umurunda bir durum, biliyorum) Aslına 
bakarsanız filmi izlemeden önyargılı davrandım. Hani bazı yönetmenler vardır; Ne yapsam satarım tavrında 
olan, Tarantino’nun bu son işinde de ona benzer bir şey beklemiştim. Ama kabul ediyorum çuvalladım. Film için 
tek kelime edebilirim; Şiir gibi!... Yönetim, oyunculuklar –hele bir Albay Hans Landa var ki, bu kadar muhteşem 
oynanan bir karaktere üstelik kötü olmasına karşın ancak hayran kalabiliyorsunuz. Müzikler, Sanat Yönetmenliği 
ve Tarantino’nun o inanılmaz basit gibi görünen ama muhteşem kadrajları… Film farkına varamayacağınız bi 153 
dakika… Çok şey yazmak istiyorum ama hayır; Seyredin, seyredin, seyredin, seyredin, seyr….

EDEN LAKE ● KAN GÖLÜ    Kan mı?... Hiçte duygusal değil!

INGLOURIOUS BASTERDS ● SOYSUZLAR ÇETESİ    Tarantino Hitler’e karşı!

Hazırlayan: Mustafa UZMAN
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ASTROLOJİ

Koç Burcu  (21 Mart - 20 Nisan)

Genel
Ev sahibi olma isteğiniz daha da artmış durumda. 2010’da bu hayalinizi gerçekleştirebilecek 
konumda olabileceksiniz. Hayatınızdaki insanla ciddi adımlar atmak için Mayıs ayı girişimde 
bulunmak için en güzel ay olacak. Ilımlı bir çizgidesiniz, karar verme aşamasında bocalama 
yaşamayacak, çok hassas bir denge ile sağlanacak mükemmel kararlar alabilirsiniz.

İş ve Kariyer 
Çok çalıştınız ve koca bir yılı geride bıraktınız. Önünüzde, Ocaktan başlayarak Şubatın 15’ine 
kadar huzur ve güvenle geçireceğiniz kısa bir dönem var.  Bu dönemde çalışmalarınızın mey-

velerini toplayacaksınız. Şubatın 15’inden itibaren hassas olacağınız bir döneme gireceksiniz. İşinizle ilgili konularda ken-
dinizi gergin hissedebilir, otoritelerle sorun yaşayabilirsiniz. 

Olumlu İlişkiler; Terazi, İkizler, Yay  Zorlu İlişkiler; Oğlak, Aslan                                                                                                                                 

Boğa Burcu  (21 Nisan-21 Mayıs)

Genel
Boğalar zor geçecek bir yıla şimdiden kendinizi hazırlayın. Harcadığınız her kuruşu iki kere düşünüp 
hareket etmenizde fayda var. Yılın ikinci yarısında hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Bu yıl şanslarınızı 
iyi kullanabilmek için maddi riskler almamaya çalışın. Toplum hayatı içindeki yerinizi pozitif anlamda 
belirleyebilir ve geleceğinizin kontrolünü elinize alabilecek şekilde yaşamınızı şekillendirebilirsiniz.

İş ve Kariyer 
İşinizi büyütmek ve unvan sahibi olmak istiyorsanız Mart ayını bekleyin. Birden fazla işle uğ-
raştığınız için gündelik iş temponuz, iletişim ve haberleşmeler yoğun olacak. Birlikte çalıştığınız 

insanlarla rekabet içine girebilirsiniz. Birden fazla işle ilgilenmek projenize odaklanmanız konusunda sıkıntı yaratabilir. Dik-
katli olmazsanız büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Olumlu İlişkiler; Balık, Başak, Yengeç  Zorlu İlişkiler; Kova, Koç, Terazi                                                                                                                                 

İkizler Burcu  (22 Mayıs-22 Haziran)

Genel
Sosyal hayat ve yeni çevreler bu yıla damgasını vuracak. Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkiniz bu yıl 
kalıcılık kazanabilir. Elinize geçebilecek paraları belirli alanlara yönlendirmeli ve dikkatli harca-
malarda bulunmanız gerekebilir. (eviniz, eğitiminiz, yolculuklar veya maceralar nedeniyle para-
sal harcamalar) Fiziksel görünümünüz canlanacak, dostluk ilişkilerine önem vereceksiniz. 

İş ve Kariyer 
Elinizde olmadan gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bunlarla baş etmenin yolunun başa-
rılı olmaktan geçtiğini anlayacaksınız. Bu hırsla daha fazla emek sarfederek kendinizi geliş-

tirebilirsiniz. Bu dönemde disiplinli bi şekilde kendinizi çalışmaya istekli hissedebilirsiniz. Ek gelir kaynağınız var ise,  bu 
aylarda elinizden kaybedebilirsiniz.

Olumlu İlişkiler; Koç, Kova, Yay  Zorlu İlişkiler; Aslan, Boğa, Akrep                                                                                                                               

Yengeç Burcu  (22 Haziran-22 Temmuz)

Genel
2010’ da çok kazanacaksınız. Mevcut ilişkiniz evlilikle sonuçlanabilir, evliyseniz çocuk bekle-
yebilirsiniz.  İlişkinize daha çok zaman ayıracaksınız.  Sorumluluklarınızın bilincinde hareket 
etmeye özen göstermelisiniz. Bazı olumsuz durumlar sebebiyle ailevi sorunlar yaşayabilirsi-
niz. Bu dönemde sağlığınıza ve kilonuza dikkat etmelisiniz. 

İş ve Kariyer 
Düşüncelerinizin pozitif olacağı bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde sağlıklı girişimlerde 
bulunabilir, önemli işlere imza atabilir, ileriye dönük güzel gelişmeler sağlayabilirsiniz. Genel 

anlamda geleceğinizi garanti altına almak için çaba sarf edeceğiniz bir dönem olacak. Kazanımlarınızı kolay elde etmedi-
ğiniz için otomatik olarak harcamalarınız da da kontrollü davranacaksınız.

Olumlu İlişkiler; Koç, Aslan, Kova, Terazi  Zorlu İlişkiler; Başak, Balık, İkizler                                                                                                                               



121

ASTROLOJİ

Başak Burcu  (24 Ağustos-22 Eylül)

Genel
Özel hayatınızda çok başarılı görünmüyorsunuz, eski ilişkinizle tekrar birliktelik söz konusu 
olabilir. Aynı anda iki kişi arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizle barışık olduğunuz bu 
yıl da yaşanabilecek en büyük talihsizlik  bir türlü karar verememeniz ve belirsiz ortamlardan 
kurtulamamanızdan kaynaklanabilir.

İş ve Kariyer 
Yeni bilgiler edinme, eğitim alma ve yabancı ülkelere gitme arzunuz artacak. Çevrenizi ge-
nişletme imkanı bulacaksınız. Eğitim görme, ekip halinde çalışmalara gönüllülük her şeye iyi 

tarafından bakıldığı için bazı detayları görmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler, abartılı girişimlerden 
uzak durulması gerekir.

Olumlu İlişkiler; Akrep, Boğa, Oğlak  Zorlu İlişkiler; İkizler, Yay,  Aslan                                                                                                                                

Terazi Burcu  (23 Eylül-23 Ekim)

Genel
Bu sene bol bol seyahat edebilirsiniz. İç dünyanızı gözden geçirin. Bu gözden geçirme süre-
cinde yaşamınızla ilgili her konuda yeni adımlar atmak ve ilişkiler kurmak açısından psikolojik 
olarak güçlü bir süreç yaşayabilirsiniz. Kendinizle barışık oluşunuz doğal olarak size sağlık 
açısından faydalar getirebilir. “Dengeleyici ve karakterli” bir ruh hali içerisinde olacaksınız.  

İş ve Kariyer 
En fazla yoğunluğun ve gelişimin görüleceği konuların başında kariyer ve saygı gelmektedir. 
Bunların dışında kendinizi en olumlu şekilde ifade edeceğiniz ve girişim, gelişme açısından 

aktif olacağınız zaman 10 Ocak-28 Şubat arası mesleki konularda otoritelerle iyi ilişkiler ağınızı sürdürmeye çalışmalı 
sorumluluk bilinci içinde hareket etmeye özen göstermelisiniz.

Olumlu İlişkiler; Oğlak, İkizler, Koç, Kova  Zorlu İlişkiler; Balık, Aslan                                                                                                                               

Akrep Burcu  (24 Ekim-22 Kasım)

Genel
Bu yılınız mücadele etmekle geçecek. Sorumluluklarınızın çok olması sebebiyle kendinizi ke-
yifsiz hissedebilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünen bayan Akrepler biraz sıkıntılı bir dönem 
geçirebilirler, kimileri ise rutin sağlık problemleri yaşayabilir. Doktor kontrolünüzü yaptırmayı 
ihmal etmeyiniz. Dikkatli hareket etmekte fayda var.

İş ve Kariyer 
Kendinizi gergin hissettiğiniz dönemlerde, sinirinize hakim olmalı etrafınıza yansıtmamalısı-
nız. Riskli davranışlardan kaçınmanız gereken bir dönemdesiniz.  Hatalarınızı görmeniz kendi 

yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için çaba sarfetmeniz çok önemlidir. Pratik çözümler bulmak ve ekmeğinizi kazanmak 
için öncelikle kendinize güven duymalı ve cesur davranmalısınız.

Olumlu İlişkiler; Aslan, Yay, İkizler  Zorlu İlişkiler; Yengeç, Boğa, Balık,                                                                                                                             

Aslan Burcu  (23 Temmuz-23 Ağustos)

Genel
Özel ilişkinizde son beş yılın en güzel aylarını yaşayacaksınız. Toplum içinde sevilen çalışkan 
bulunan disiplinli bir kişi olarak anılmak isteyebilir veya bizzat buna siz özen gösterebilirsiniz. 
Farklı insanlarla biraraya gelebilir, sosyal yönden her türlü organizasyon ve faaliyetler içerisinde 
bulunabilirsiniz. Şimdiye kadar rüzgar ne yöne ittiyse sizi oraya gitmişsiniz, buna son vermenin 
vakti gelmiş. 

İş ve Kariyer 
Kendi ihtiyaçlarınız adına bir meslek sahibi olmuşsunuz. Şimdi mesleğinizle ilgili daha büyük 

bir perspektifin farkına vararak insanlarla biraraya gelecek kimi zaman yardım amaçlı kimi zaman yeni arkadaşlıklar ku-
rarak kendinizi gösterme fırsatı bulacaksınız. Yeni arkadaşlıklar sayesinde maddi kazançlar elde edebilirsiniz. 

Olumlu İlişkiler; Akrep, Balık, Yengeç  Zorlu İlişkiler; Kova, Koç, Boğa                                                                                                                              
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Oğlak Burcu  (22 Aralık-22 Ocak)

Genel
Sakin ve kararlı karakteriniz sayesinde bu yıl önemli kararlar alacak ve amacınıza başarıyla 
ulaşacaksınız. Kazancınızı biriktireceksiniz. Özel hayatınızda zaman zaman sorunlar yaşansa 
da son derece hareketli geçecek. Sosyal aktiviteleriniz bu yıl artacak. Yurtdışında eğitim 
almaki dil öğrenmek gibi konular gündeme gelebilir.

İş ve Kariyer 
Ortak işlerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı fikirlerinizi hayata geçirmeniz kariyeriniz 
açısından çok önemli. Bu konuda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Sabit fikirlilikten vazgeçin ve 

kararınızı ailenizle de paylaşarak onların düşüncelerini de dikkate alın. Sıra dışı gelişmelerle karşılaşmanız olası. Yoğun 
tempoda geçecek bir dönemdesiniz.

Olumlu İlişkiler; Başak, Terazi, Yengeç  Zorlu İlişkiler; Kova, Aslan                                                                                                                                

Kova Burcu  (21 Ocak-18 Şubat)

Genel
Yıla hayal kırıklıklarıyla başlangıç yapma olasılığınız yüksek. Keyfiniz kaçmasın. Önümüzdeki 
aylarda güzel gelişmeler yaşanacak. İlişkinizde, birbirinizle uyum içerisindesiniz. İlişkisi olma-
yan Kovalar beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilirler, bir seyahatte karşılaşacağınız kişi ile 
ilişki olabilir. Çok renkli, neşe dolu bir ilişki yaşayabilirsiniz.  

İş ve Kariyer 
Sabırlı ve ölçülü olmayı sürdürmeniz ve otorite konumundaki kişilerle iyi ilişkiler içinde ol-
maya çalışmanız size finansal olarak fayda sağlayabilir. İsteklerinizin tamamını hayata ge-

çirmeniz zor görünse de çevrenizden alacağınız destekle cesaretleneceksiniz. Girişimlerinizde pozitif düşünerek hareket 
etmeniz şansınızı arttıracak.

Olumlu İlişkiler; Aslan, Koç, İkizler  Zorlu İlişkiler; Başak, Balık                                                                                                                               

Balık Burcu  (19 Şubat-20 Mart)

Genel
İlişkinizi sorgulayacaksınız, gizli bir birliktelik söz konusu olabilir. Kısa sürecek bu gizli ilişki 
sonucunda pişmanlık yaşayacak ve partnerinizin değerini anlayacaksınız. İlişkinizde yılın geri 
kalan kısmında olumlu etkiler yaşayacaksınız. Fiziki görüntünüzde değişiklikler yaşayabilirsi-
niz. Yaşamın güzelliklerinin tadını çıkartın. Biraz da detayları umursamamaya çalışın.  

İş ve Kariyer 
Yeni iş teklifleri, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir.  Parasal anlamda yılın ikinci yarısında şan-
sınız daha yüksek. İş girişimleri açısından kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. 

Karar vermekte acele etmeyin, 20 Ocak tarihine kadar dikkatli düşünmenizde fayda var. Parasal konularda ilişkilerinize 
dikkat etmelisiniz. Ödemelerinizi zamanında halletmelisiniz.

Olumlu İlişkiler; Oğlak, Yengeç, Boğa  Zorlu İlişkiler; Yay, İkizler, Başak                                                                                                                               

Yay Burcu  (23 Kasım-21 Aralık)

Genel
Yılın en şanslı burcu sizsiniz. İş, aşk ve sağlık alanında mucizeler olacak. Evrenin size sunduğu 
bu fırsatlarla dolu bir yıllık zamanı en iyi şekilde değerlendirin çünkü bu durum bir daha 10 yıl 
sonra karşınıza çıkacak. 15 Ocak'tan itibaren çalışmalarınızın karşılığını almaya başlayacak-
sınız. Hesaplarınızı düzenli yapmadığınız takdirde  hatalar çıkabilir.

İş ve Kariyer 
Ortaklıklar yoluyla beklenmeyen paralar gelebilir.  Dostlarınızla ortaklıklarda yeni iş kollarına 
atılabilir, kariyerinize bu iş kollarında devam etme kararı alabilirsiniz. Otelcilik, tekstil, sanat-

sal projeler ve çocuklarla ilgili alanlara eğilim olabilir. Ayakları yere basan önemli kişilerin desteğini alacaksınız. Destek 
veren dostlarınızla ileriye dönük hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Olumlu İlişkiler; Yengeç, Balık, Başak  Zorlu İlişkiler; Oğlak, Terazi, Kova                                                                                                                                 

Burada Zevklerde Renklerde Tartýþýlýyor!

CENTER: 
Musalla Baðlarý Belh Cad.  No: 27 Selçuklu/KONYA
Tel: (0332) 233 97 00 • Fax: (0332) 233 60 67
www.kamay.com.tr • center@kamay.com.tr

OUTLET:
Yaylapýnar Süleymaniye Mah. Karaman Yolu Cad.
No: 486/F (Avcan Petrol Ýçi) Selçuklu/KONYA
Tel: (0332) 359 77 32 • Fax: (0332) 359 77 62
www.kamay.com.tr • outlet@kamay.com.tr
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Burada Zevklerde Renklerde Tartýþýlýyor!
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Musalla Baðlarý Belh Cad.  No: 27 Selçuklu/KONYA
Tel: (0332) 233 97 00 • Fax: (0332) 233 60 67
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OUTLET:
Yaylapýnar Süleymaniye Mah. Karaman Yolu Cad.
No: 486/F (Avcan Petrol Ýçi) Selçuklu/KONYA
Tel: (0332) 359 77 32 • Fax: (0332) 359 77 62
www.kamay.com.tr • outlet@kamay.com.tr
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MİZAH

WEB SİTESİNİDE YAPTIK
www.konyavizyon.org

REKLAMLAR HARİKA OLDU
KEYİFTEN 8 KÖŞEYİM

ARTIK TRAŞ OLABİLİRİM

OKADAR ÇALIŞTIK
HALA AYAKTAYIZ DERGİ BENİM KOLTUKTA,

AYŞENUR OTURUYOR. VOLKAN!..

OHH! YERLEŞTİK VALLA KOLTUĞA
KONYA'YA MI YERLEŞSEM
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BEYNİNİZ UYANIK MI, UYKUDA MI?

1. Tost Makinesinin içine ne koyarız?
2. 5 kez "süt" deyin. "süt, süt, süt, süt, süt". Peki, inekler 
ne içer?
3. 20 yıl önce bir uçak Almanya'nın 20000 fit üstünde uçu-
yordu. Hatırlayacağınız gibi Almanya o sırada politika olarak 
Doğu Almanya ve Batı Almanya olmak üzere 2'ye ayrılmıştı. 
Aniden uçağın 2 motoru arızalandı. Son motorunda bozul-
mak üzere olduğunu farkeden pilot inişe geçmeye karar ver-
di. Ancak son motorda karaya inmeden bozuldu. Ne yazıkki 
uçak düştü. Düştüğü bölge Doğu Almanya ile Batı Almanya 
arasında, iki bölümede ait olmayan tarafsız bir bölgeydi. Bu 
durumda yaralıların nereye gömülmesi gerekir? Doğu Al-
manya mı? Batı Almanya mı? Tarafsız Bölge mi?
4. Sıradışı bir saatin akrep kolu dakikada 1/60 derece hare-
ket ediyorsa 1 saatte kaç derece hareket eder.
5. Bu soruda lütfen hesap makinesi kullanmayın. İstanbul 
Fatih'ten Taksime giden bir otobüsü kullanıyorsunuz. Edir-
nekapı durağında aracınıza 17 kişi biniyor. Karagümrük du-
rağında 5 kişi iniyor, 7 kişi biniyor. Yavuz Selim durağında 3 
kişi iniyor, 14 kişi biniyor. İtfaiye durağında 1 kişi iniyor, 8 
kişi biniyor. Şişhane durağında 4 kişi iniyor, 9 kişi biniyor. 
Ömer Hayyam durağındaysa 1 kişi biniyor, 1 kişide iniyor. 
Peki otobüs şoförünün adı nedir?

1. Doğru cevap "ekmek" olacaktı. 
2. İnekler su içer.
3. Yaralıları gömemeyiz tabiki.
4. Cevap 1 derece olacaktı.
5. Otobüsü siz kullanıyorsunuz. 
İsminizi unutmuş olamazsınız.
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ŞEHİR
REHBERİ

323 80 73
235 40 16
237 58 53
241 37 07
352 76 23
323 33 00
352 85 47
282 01 29
325 27 57
320 33 34
320 41 44
350 72 98
244 92 60

Cemo Meram
Cemo Nalçacı
Kule Sini
Akkonak
Hacı Şükrü
Mado
Konak Konya Mutfağı
Dinekli Restaurant
Kösedağ Restaurant
Lina Restaurant
Yüksel Abla Ev Yemekleri
Mithat Tirit Salonu
Sille Konak

Restaurantlar

Hastaneler

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

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

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

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

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

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

Resmi Kurumlar

ŞEHİR 
REHBERİ

351 11 18 
351 88 30
251 82 38 
350 92 93 
235 46 00 
235 46 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
323 88 28 
351 75 45
322 29 96
235 90 10

Valilik 
Meram Kaymakamlığı 
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral 
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı
Subay Orduevi
Askerlik Dairesi Başkanlığı 
İl Jandarma Komutanlığı

351 31 34
237 64 00
351 31 11
353 30 50
236 07 90
322 27 60 
351 18 32
238 55 41
351 34 25
233 27 17 
353 40 21 
322 74 30
350 61 58

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

320 76 88
351 41 31 
342 14 44
353 47 17 
233 83 43
351 30 00
239 04 80
351 89 58 
351 12 15
351 19 14
351 32 04
351 32 07
350 93 19

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

Önemli Telefonlar

110 
112 
117 
119 
121 
122

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

124
125
133
135
153
154

Data Arıza 
Radyo Tv Arıza
Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175
178
181

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

184 
185
186
187
188 
189

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

265 02 45
322 36 80
351 20 00
265 01 42
265 01 91
265 00 80
265 01 22
265 00 40
265 01 60

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

Ulaşım

235 43 47
353 96 99
352 51 51
351 22 00
234 05 56
321 74 49

Arelya Çiçekçilik
Çiçekçi Arzum
Kiraz Çiçekçilik
Ünsal Çiçekçilik
Noya Çiçekçilik
Şato Lale Çiçekçilik

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

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

Kreşler

261 18 18
324 34 10
323 67 86
235 25 20
236 85 60
271 33 33

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

Özel Okullar

246 55 70 
238 33 03
444 00 33
444 00 40
352 15 16
345 10 86
236 79 33
235 64 37
238 10 48
444 05 05

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

Kargo

353 51 84
352 16 16
345 24 24
321 87 70
350 0 444
350 75 75
241 16 16
238 33 75
350 40 00
236 96 02
236 21 21
323 08 08
238 58 32

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

Basın ♦ Medya

352 13 78
235 32 49
235 79 57
238 45 62
235 61 51
350 96 70
320 73 35
233 16 45
353 53 28
236 46 01

Beta Color
Burç Fotoğrafçılık
Çankaya Foto
Elit Color
Mert Stüdyo
Foto Moda
Salih Color
Sedef Fotoğrafçılık
Foto Ekrem
Foto Nazar 3

Fotoğraf Stüdyoları
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ŞEHİR
REHBERİ

247 54 81
257 16 68
247 92 92
247 18 05
247 09 16
247 95 08
247 05 66
257 06 80
257 04 63
257 03 83
247 54 47
257 12 17
257 02 04
247 49 29
247 60 88
257 00 61
247 13 77
257 07 32
247 79 30
257 09 57
247 87 25
247 10 80
247 10 61
247 68 50
247 68 50
247 19 39
247 70 78
247 22 92
257 16 96
257 17 02
257 07 00
247 97 17
257 06 48
247 57 56
247 73 93
247 17 11

Altınbaş
Assortie
Avea
Baki Dalyancı
Batik
Damla Dantel
DGN Ayakkabı & Çanta
Dolphin Kuru Temizleme
Avva
4x4 Barber Shop
Emo Optik
Elif Şifalı Bitkiler
Fix Silver
Flo
Fun Time
Gizay Sağlık Ürünleri
Gülaylar Altın
Hayal Dünyası Oyuncak
İmza
Kütahya Porselen
Murat Pastanesi
Paşa Döner
Centro Outlet
Perlina
Philips
Pizza Pizza
Metro Turizm
Ruba
Samsung
Sette Silver
Sürüm Şekerleme
Turkcell
Vestel
Adidas Factory Outlet
Willy Wonder's
Tara Kozmetik

TESCO KİPA (221 60 00) 

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

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

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

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

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

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

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

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

KULESİTE A.V.M. (234 32 72) 

350 13 32
353 40 43
350 83 93
353 21 57
350 50 80
350 18 08
350 37 67
321 56 66

Activa Güzellik
Derma Lazer
Dermia
Elif Güzellik
Hera Lazer
Soft Lazer
Dr. Rabia Güzellik
Rana Karabulut

Güzellik Merkezleri
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