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Ayşe Okutan

EDİTÖR'ÜN 
KALEMİNDEN

Günlük hayatın telaşıyla unutulan değerler, Ramazan ayı ile birlikte ne 
de güzel hatırlandı. Kutsal ayın yaklaşmasıyla hareketli günler başladı. 
Ramazan’ın gelişiyle evlere şenlik geldi, bereket geldi. Ailenin tüm birey-
leri huzur dolu ift ar sofrasında birleşti. Birlik oldu, beraberlik oldu. Ne ka-
dar anlamlı değerlerimiz var öyle değil mi? Hala yaşatabilmek ne güzel…

Ramazan ayının büyük bir bölümünü geride bıraktığımız şu günlerde, 
günlerin uzun, havanın sıcak olmasına rağmen bereketini ne de güzel 
hissett irdi. Mevla’m, tekrarına eriştirmesi dileğiyle… 

Vizyon okurlarını bu ay yine dolu dolu bir içerik bekliyor. Kendiliğinden 
gelişen sohbetler daha bir keyif veriyor bana. İşte onlardan biri Uğur Işılak 
röportajı… İft ardan sonra gerçekleştirdiğimiz söyleşide, kendisine yöneltt i-
ğimiz sorulara, tüm samimiyetiyle cevap verdi. Kendine has tarzıyla dikkat 
çeken ve çok sevilen Sayın Işılak’la, Konya üzerine, tasavvuf üzerine ve o 
muhteşem albümü” Üstad” üzerine anlamlı bir sohbet gerçekleştirdik.

Bu ay dergimize yeni katılan isimlerden biri ise, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Sayın Hakkı Gökbel. Bize bu sayımızda bir Türkiye sevdalısı-
nı, Amerikalı Profesör Manoucher Khosrowshahi’yi anlatt ı. Gerçekten 
okurken çok keyif alacaksınız.Konyamızdan ne kadar güzel insanlar çı-
kıyor. Bunlardan birisi de Moritanya Büyükelçisi Sayın Musa Kulaklıka-
ya. Konya’yı ziyaretinde gerçekleştirdiğimiz bu söyleşiyi, bizi kırmayıp 
kabul ett iği için kendisine bir kez daha teşekkür ederim.

Tarihi eserler için büyük bir adım gerçekleşti. Konya merkez ve güneybatı 
ilçelerinde bulunan bütün tarihi eserleri tespit etmek üzere yüzey araştır-
ması 2012 dönemi tamamlandı. Buradan emeği geçen tüm hocalarıma ve 
arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.

Ve yaşanmış bir öykü; Zuhal Arda… Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Zuhal Arda ile resim sanatı üzerine ke-
yifl i bir sohbet gerçekleştirdik. Resim bir serüven, yaşanmış ya da yaşanacak 
heyecanlı bir öykü diyordu. Bu heyecanının bitmemesini diliyorum.

Şimdiden bayramınızı kutluyor, Müslüman âlemine hayırlar getirmesini diliyorum.
AŞK’ la kalın…

BİR TATLI HUZUR

ayse.okutan@konyavizyon.orgKONYAVİZYON • TEMMUZ 2012 • SAYI: 24
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ALMAN BÜYÜKELÇİ ÇUMRA ŞEKER’E KONUK OLDU 
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eberhard 
Pohl, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’u 
ziyaret ederek Çumra Şeker Fabrikasını gezdi. 
Konya’da 2 gündür gezi ve incelemelerde bulunan 
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Ti-
caret Ataşesi Hans Jörg Brunner ile beraberindeki he-
yet Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’u ziyaret 
ett i. Büyükelçi Pohl, 1 yıldır Türkiye’de bulunduğunu, 
tarımda büyük gelişme gösteren Konya’yı ve burada 
bulunan yatırımları yerinde görmek istediğini söyle-
yerek, “Türkiye’de 5 bin Alman firması faaliyet gösteriyor 
ve son yıllarda da iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi ve çok 
iyi gelişmeler yaşanıyor. Konya’ya baktığımızda tarımın çok 
önemli olduğunu ve büyük bir rol üstlendiğini görüyoruz. Şeker üretimi son derece önemli. Bura-
da sanayi kuruluşlarını ve sanayi bölgelerini görme fırsatımız oldu” dedi. Ziyarett en duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Türkiye ve Almanya 
arasında kurulacak proje ortaklıklarının ortak menfaatlere hizmet edebileceğini söyledi.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRENCİLERİNE 
YURTDIŞI KAPILARINI AÇIYOR
KTO Karatay Üniversitesi uluslararası düzey-
de tanınmak ve yüksek kalite standartlarını 
sağlamak amacıyla yabancı dil eğitimi, uygu-
lamalı eğitim ve öğrencilerin yurtdışında eği-
tim alması için tüm kapıları açıyor.  
Kurulduğu ilk yıldan itibaren Erasmus programları kap-
samında öğretim üyelerinin % 9’u, araştırma görevlileri-
nin % 31’i, öğrencilerin %3’ü yurt dışına gitt i. 2012-2013 
akademik yılında 14 öğrencinin, 9 öğretim üyesinin ve 8 
araştırma görevlisinin yurtdışına gönderilmesi planlan-
maktadır.  KTO Karatay Üniversitesi böylelikle öğren-
ci, öğretim üyesi ve araştırma görevlilerine uluslararası 
alanda kendilerini geliştirmelerine destek veriyor. KTO 
Karatay Üniversitesi öğrencilerinin uluslar arası düzeyde tanınabilmesi, yurtdışında doğrudan 
yüksek lisans ve doktora eğitimlerine başlayabilmesi amacıyla Bologna sürecine ilişkin tüm 
aşamaları hayata geçirdi. Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefl e-
yen bir reform sürecidir. Bologna Sürecinin oluşturmayı hedefl ediği Avrupa Yükseköğretim 
Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amacı ile 
Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları 
açısından dünyanın diğer ülkelerindeki kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir.

3B DERSHANELERİNDEN 
BU YIL DA KONYA 1’NCİLİĞİ
3B Dershaneleri Kurucu Temsilcisi Gür-
kan Gülcemal LYS sonuçlarının herkese 
hayırlar getirmesini diledi.
Gülcemal; “3B Dershaneleri olarak 2011’de elde ett i-
ğimiz Konya 1’nciliği ve % 90’lık yerleştirme başarısı ile 
başlayan başarı serüvenimiz 2012 SBS Türkiye 1’nci-
liği ve elde edilen kitlesel başarıyla devam ediyor. Bu 
başarılarımız 2012 LYS sonuçlarıyla daha da katmer-
lendi” dedi. Dershane öğrencimiz Cihat Yüzüak, 
Y-TS-2 puan türünde Türkiye 176.sı ve Konya 
1’ncisi olarak bireysel başarı elde ederken diğer 
öğrencilerimiz de ilk 30000’de elde ett ikleri 508 
dereceyle öğrenci sayımıza oranla kitleselde bü-
yük bir başarı elde ederek yüzümüzü güldürmüş-
tür. Bu vesileyle zaten adımızda bulunan “başarı” 
artık reel olarak 3B ile bütünleşmiştir. Ben bu 
başarılarda emeği geçen dershanemizin tüm ida-
reci, öğretmen ve çalışanlarına, öğrencilerimize, 
okullarına ve ailelerine teşekkür ediyorum. LYS 
tercihleri 23 Temmuz-3 Ağustos, SBS tercihleri 
1-8 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. 

SAGOPA KAJMER KÜLTÜRPARK AKŞAMLARINDA KONSER VERDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 100 Günde 200 Etkinlik programları 
kapsamında Kültürpark Akşamları’na konuk olan ünlü rap sanatçısı Sa-
gopa Kajmer, etkinliklerin en kalabalık konserini verdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 100 Günde 200 Etkinlik programları kapsamında dü-
zenlenen Kültürpark Akşamları ünlü rap sanatçısı Sagopa Kajmer ile rap sanatçısı eşi 
Kolera’yı ağırladı. Kültürpark Amfi Tiyatro’nun erken saatlerde dolduğu konseri izleyen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 100 Günde 200 Etkinlik programları-
nın Türkiye’ye model olduğunu belirterek, programlarda konserlerin yanı sıra birbirinden 
güzel ve farklı etkinliklerin de yer aldığını ifade ett i. 100 gün boyunca yaklaşık 500 bin ki-
şinin etkinliklere katılacağını vurgulayan Başkan Akyürek, “Konya’dan dünyaya sevgi ve barış 
mesajı vermiş oluyoruz. 500 bin insanımız kavga etmeden, sıkıntı oluşturmadan tüm dünyaya mesaj 
vermiş oluyor. İşte Konya, işte Konya gençliği” dedi. Başkan Akyürek’in konuşmasının ardından 
sahne alan Sagopa Kajmer ve eşi Kolera şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.
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AKŞEHİR MUTFAĞI 
HİZMETTE 
Akşehir İlçe Belediyesi, birbirinden 
lezzetli yemeklerini ve tatlılarını il-
çeye gelen ziyaretçilere ve ilçe hal-
kına sunabilmek amacıyla tarihi 
bir konağı restore ederek ‘Akşehir 
Mutfağı’ adı altında hizmete soktu. 
Akşehir Mutfağı’nda Akşehir yahnisi, 
Akşehir güveci, ekmek aşı, etli sarma, 
mantı, mercimekli ve peynirli bükme, gül 
böreği, su böreği, peynir baklavası, saraylı 
baklava ve oklavadan çekme baklava gibi 
Akşehir’e has otuza yakın yemek ve tatlı 
çeşidi bulunuyor. Bazı çeşitlerin önce-
den sipariş verilerek hazırlandığı Akşe-
hir Mutfağı ile ilgili bir açıklama yapan 
Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir 
Oğul, Akşehir Belediyesi’nin Akşehir’e 
yaptığı hizmetlerden biri olan ‘Akşehir 
Mutfağı’nın, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay’ın 10 Temmuz 2012 tari-
hinde Akşehir ziyaretleri sırasında hizme-
te açıldığını söyledi.

E-DEVLET KAPISI’NDA 
İLK BÜYÜKŞEHİR KONYA
Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm 
kamu hizmetlerine tek bir nok-
tadan erişim imkanı sağlayan 
“e-Devlet Kapısı”ndaki ilk Büyük-
şehir Belediyesi oldu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, kamu hiz-
metlerinin tek kapıdan sunulmasını ve kul-
lanıcıların devlet hizmetlerine elektronik 
ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde eri-
şimini sağlayan platform olan e-Devlet Ka-
pısı’ndaki ilk Büyükşehir Belediyesi oldu. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden 
hizmet veren e-Devlet Kapısı’nın birçok 
kamu hizmetine tek bir noktadan ulaşma-
nın mümkün olduğunu ifade ett i. Tekno-
lojik yatırımlarda ve e-devlet projesine en 
hızlı uyum sağlayan belediyelerin başında 
geldiklerini vurgulayan Başkan Akyürek, 
bu yolla vatandaşlara daha hızlı ve daha ve-
rimli hizmet verildiğini dile getirdi. 

KONYALI JUDOCU BRONZ 
MADALYA KAZANDI
Bulgaristan’ın Slıven şehrinde 06 Tem-
muz 2012 tarihinde düzenlenen Yıldız-
lar Balkan Şampiyonası’nda Selçuklu 
Spor Kulübü sporcusu milli judocu Yu-
suf Çelik, bronz madalya kazandı. 
Türkiye judo şampiyonasında birinciliği ka-
zanan Yusuf Çelik, ardından Ankara’da milli 
takım kampına katıldı. 20 günlük kamp eği-
timinden sonra Bulgaristan’ın Slıven şehrinde 
9 ülkeden toplam 250 sporcunun katıldığı 
Yıldızlar Balkan Şampiyonası’na katılan Yu-
suf Çelik, 60 kiloda mücadele ett i. Konyalı 
sporcu Yusuf Çelik, bronz madalya alarak 
büyük başarı elde ett i. Şampiyonaya, Konyalı 
antrenörlerden Hüsamett in Çelik’in de, Judo 
Federasyonu Teknik Komite üyesi olarak 
katıldığı öğrenildi. Selçuklu Judo Spor Kulü-
bü antrenörleri Muhammet Çelik ve Hakan 
Aydoğan, “Konya judosunun alt yapıda tek söz 
sahibi olan kulübümüzü Balkanlarda judo şam-
piyonasında temsil eden Yusuf Çelik’in madalya ile 
dönmesi bizleri gururlandırmıştır” diye konuştu.
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SARE DAVUTOĞLU’NDAN MUHTAÇ AİLELERE ZİYARET
Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 
AK Parti Koordinasyon Toplantısı’na katı-
lan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile 
birlikte ilçeye gelen eşi Sare Davutoğlu, 
eşi toplantıdayken ilçedeki yardıma muh-
taç ailelere Ramazan ziyaretleri yaptı. 
Ziyaretlere Sare Davutoğlu ile birlikte AK Par-
ti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu’nun eşi 
Şermin Baloğlu, Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan’ın eşi Hatice Doğan, Akşehir Kaymakamı Ahmet Katırcı’nın eşi, Akşehir Belediye 
Başkanı Abdülkadir Oğul’un eşi Hatice Oğul ile AK Parti Akşehir Kadın Kolları üyeleri 
katıldı. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Havva Parlak’ın evini ziyaret eden Sare Davutoğ-
lu, buradaki ziyaretinin ardından Durmuş Koçak ve eşinin yaşadığı eve geçti. 83 yaşındaki 
Durmuş Koçak’ın ve eşinin elini öpen Sare Davutoğlu, yaşlı çift le uzun süre sohbet ett i. On-
ların dertlerini ve sıkıntılarını dinleyen bayan Davutoğlu, daha sonra kızı tarafından bakılan 
90 yaşındaki yatalak hasta olan Alime Kesikkulak’ın evine gitt i.

TÜRKİYE’NİN EN AKILLI EVLERİ %1 PEŞİNLE SİZİN
Okkalar İnşaat tarafından en ileri akıllı 
ev teknolojisi ile yapımı devam eden Kon-
ya Hakim Konakları 1’inci yılını doldurur-
ken, peşinat tutarı teslimata ötelenerek 
alıcılara önemli bir fırsat daha sunuluyor.
Haziran 2013’de teslimlerine başlanacak 378 ko-
nutluk projede müşteri, ödeme gücüne göre kendi 
ödeme planını kendisi yapabiliyor. Okkalar İnşaat 
Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Okka: Hakim 
Konakları ile Türkiye’nin en akıllı evlerini yaptık. Hakim Konakları’nda kullanılan teknoloji, 
standart akıllı ev teknolojisinden çok farklı. Size yüzlerce senaryo hazırlayabilme imkanı veriyor. 
Okkalar İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Okka, Hakim Konakları ile Türkiye’nin en akıllı 
evlerini yaptıklarını söyledi. Okka, “Hakim Konakları’nda kullanılan teknoloji, standart akıllı ev tekno-
lojisinden çok farklı. Size yüzlerce senaryo hazırlayabilme imkanı veriyor. Bir tek çamaşır yıkamıyor ama 
orda da makineyi sisteme bağlar, 8’de çalışmaya başlasın diye kodlarsanız onu da yapar” dedi.

BELEDİYE SPORCUSU TÜRKİYE 
ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden İbrahim 
Erkam Osmanlı, Türkiye Yaz Yüzme Şampiyonası’nda 
serbest yüzmede Türkiye 
üçüncüsü oldu. 
İstanbul’da 12-15 Temmuz ta-
rihlerinde yapılan Türkiye Yaz 
Yüzme Şampiyonası’na Türkiye 
genelinden 52 kulüp 410 spor-
cu katıldı. Şampiyonaya katılan 
Büyükşehir Belediyesporlu İbra-
him Erkam Osmanlı, 100 metre 
ve 200 metre serbest yüzmede 
Türkiye üçüncüsü oldu. Şampi-
yonaya katılan diğer Konya Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü 
sporcularından Sercan Karakuyu 50 metre ve 200 metre sırtüs-
tünde 7., 100 metre sırtüstünde 8. olurken; Batuhan Cihan da 
50 metre sırtüstünde 6. oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor 
da aldığı derecelerle 52 kulüp arasında 13. oldu.

SELÇUKLU’DA SPOR OKULUNA YOĞUN İLGİ
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin düzenlediği yaz 
spor okuluna bin 375 kişinin katıldığı bildirildi. 
Selçuklu Belediyespor Kulübü tarafından çocukların ve gençlerin yaz tatil-
lerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve sağlıklı nesiller yetiş-
tirmek için açılan yaz spor okullarında faaliyetler devam ediyor. Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Başkanı Selçuk Aksoy, “Uzman antrenörler eşliğinde 
çocuklarımıza spor yaptırmanın yanı sıra her eğitimi vermeye gayret gösteriyoruz. 
Servis araçları ile evlerinden alınan minik sporcularımız, modern tesislerimizde spor 
yaparak tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor” dedi. Aksoy, spor okullarında fa-
aliyet gösterilen branşlarda toplam bin 375 sporcunun spor yaptığını söyle-
di. Başkan Aksoy, “Kulübümüz yaz spor okullarında bu yıl basketbol 498, futbol 
347, jimnastik 210, tekvando 127, voleybol 112, karate 35, wushu 29, kick boks 17 
olmak üzere toplam bin 375 sporcumuz eğitiliyor” dedi.

RIXOS KONYA; SATRANÇ 
LİGİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
2011-2012 Türkiye İş Bankası Satranç 
Ligi 10-22 Temmuz 2012 tarihlerinde Ri-
xos Konya Otel’de gerçekleştirildi. Tür-
kiye İş Bankası Liginin Şampiyon Takımı
Beşiktaş Jimnastik Kulübü oldu.
Türkiye İş Bankası Satranç Ligi ödül töreni 
22 Temmuz 2012 Pazar günü Rixos Konya 
Otel’de gerçekleştirildi. Kapanışta söz alan Tür-
kiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Ya-
zıcı şunları kaydett i; “Hepinizi burada görmekten 
büyük mutluluk duyuyorum. Satranç ailemizin de-
ğerli sporcuları hem burada, hem de Türkiye Kulüp-
ler Şampiyonası’nda çetin bir mücadelenin içinde yer 
aldılar. 13 tur boyunca kaptanların sabahlara kadar 
hesap yaptığı, heyecanın son ana kadar yaşandığı 
ve sporcuların çok başarılı olduğu bir organizasyon 
gördük.  Tüm sporcularımızla ve kulüplerimizle ift i-
har ediyoruz.” Kıymetli sponsorumuz Türkiye İş 
Bankası da kapanışta bizlerleydi. İş Bankası Ku-
rumsal İletişim Müdürü Suat Sözen ve Türkiye 
Satranç Federasyonu Asbaşkanı Gülkız Tulay 
başarılı sporculara ve kulüplere ödüllerini Baş-
kan Yazıcı ile birlikte takdim ett iler.
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TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI 
AT BİNİCİSİ 
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 
9’uncusu düzenlenen Geleneksel 
Rahvan At Yarışları’nda baş kate-
gorisinde birinci gelen 70 yaşındaki 
İzzet Kirlioğlu, 60 yıldır bu sporun 
içerisinde olduğunu söyledi. 
Kendisinden daha genç olan rakiplerini 
geride bırakarak hem kupanın hem de 
üç bin liralık ödülün sahibi olan 70 ya-
şındaki İzzet Kirlioğlu, atalarından kalan 
bu sporu ata binemeyinceye kadar sürdü-
receğini söyledi. Kirlioğlu, 70 yaşına rağ-
men dinç olmasını bu spora bağladığını 
belirterek,“Türkiye’nin en yaşlı binicisi be-
nim. İnşallah Allah ömür verirse, binemeyin-
ceye kadar bu spora devam edeceğim. Torunu-
mun birini de yetiştireceğim, benim yerim eksik 
kalmasın diye. Kendimizi methetmiş olmaya-
lım; yarışlarda yıkıldığımız da yıktığımız da 
oldu. Ama ekseriyetle yıktık. Son yarışta diğer 
arkadaşların atı da güzeldi. Ama bana nasip-
miş. Bu sporda çalışan kazanır.” dedi.

KONYA’DA TÜRKMENELİ 
ŞÖLENİ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
şölende ilk konuşmayı yapan Türkme-
neli Federasyonu Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Aydın Beyatlı oldu.
Dr. Aydın Beyatlı, “Irak tarih boyunca hep acı 
yaşamıştır. Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbela 
Vakası’ndan bugüne kadar Irak’ta hep kan, göz-
yaşı ve kin olmuştur. Sadece Osmanlı döneminde 
derin bir nefes alan Irak, 1920’lerden sonra da 
yine makus kaderiyle baş başa kalmıştır. Hz. 
Mevlana’nın ‘Gel’ sözüne kulak vererek Meram 
Belediyemiz tarafından Konya’ya getirilen 32 
Iraklı bayan kardeşimiz mesleki eğitimlerini ta-
mamlamışlardır.” dedi. Meram Belediyesi ile 
Irak Telafer Belediyesi’nin kardeş şehir pro-
tokolünün İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları 
tarafından onaylandığını belirten Meram 
Belediye Başkanı Serdar Kalaycı ise, “Yakın 
bir zamanda Telafer Belediye Başkanımızla bir 
araya gelerek kardeş şehir protokolünü imzala-
mış olacağız.” diye konuştu.

ŞÜKRAN KÖYÜ’NE 13 
YENİ KERPİÇ EV DAHA
Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş 
beldesinde kurulmakta olan “Sonsuz 
Şükran Köyü”nde bu yıl 13 yen kerpiç 
evin daha inşa edileceği bildirildi. 
Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı Meh-
met Taşdiken, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, sanatçılar için özel olarak inşa edilen 
kerpiç ev sayısının giderek artt ığını ifade ett i. 
Bu yıl 13 yeni kerpiç evin daha inşa edile-
ceğini belirten Taşdiken, “Köyümüzde kerpiç 
evlerin yapımı sürüyor. Bu sene kısmet olursa 13 
tane daha planladık. Fazla çıkarabilirsek daha 
fazlasını da düşünüyoruz. Ama kerpiç evlerin 
yapı ustası, malzemesi ve hava şartları itibariyle 
diğer yapılara göre çok güç bir yapım süreci var. 
Bizim planımız bu yıl için ilk etapta 13 tanesini 
bitirebilmek” dedi. Sonsuz Şükran Köyü’nde 
bu yıl düzenlenecek festival hakkında da bil-
gi veren Taşdiken, etkinliklerin bu yıl eğlen-
ce kısmını minimuma indirmeyi, daha çok 
sanatsal konularla ilgili niteliği yükseltmeyi 
düşündüklerini kaydett i.
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RİXOS KONYA’DA RAMAZAN
Rixos Konya’da saraylara layık Rama-
zan sofraları kuruluyor. Osmanlı Saray 
Mutfağı’nın seçkin lezzetlerinden oluşan 
birbirinden özel mönüleri, ödüllü şefl e-
rimizin Ramazan ayına özel hazırladık-
ları Mevlevi Sofrası’nın ve Selçuklu Sa-
ray Mutfağı’nın en özel  örnekleri Rixos 
Konya’da sizleri bekliyor.
Rixos Konya, Kazan Restaurant’ta Ramazan ayı 
boyunca zengin açık büfe menü seçenekleriyle 
Osmanlı Mutfağı’nın eskimeyen lezzetlerini 
tasavvuf müziği eşliğinde geleneksel ift ar sofra-
larının sıcaklığında sunuyor. Rixos Konya’nın 
Ramazan ift ar Büfesi’nde zeytin, hurma ve Ra-
mazan pidesi yine başköşede yer alıyor. Birbirin-
den leziz Osmanlı yemeklerinden ift ariyeliklere, 
serpme çeşnilerden zengin tatlı çeşitlerine kadar 
özel bir mönü hazırlanıyor. Rixos Konya’nın 
zengin mönüsünde, Konya’nın geleneksel tatla-
rından tutmaç çorbası, bamya çorbası, mevlevi 
pilavı, Konya fırın kebabı, etli ekmek, bıçakarası, 
sakızlı sütlaç, şerbet, demleme Türk çayı ile sı-
cacık pideler ve özel yapım ekmekleri yer alıyor.

KULESİTE “DOĞUM GÜNÜ BİZİM, HEDİYELER SİZİN” 
Konya’nın yaşam ve eğlence merkezi Kulesite “Doğum Günü Bizim, 
Hediyeler Sizin” sloganıyla düzenlediği 8. yıl kampanyasında bir kişiye 
Mercedes C180 K AMG ve onlarca kişiye de birbirinden değerli hediyeler 
armağan etti. Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin etkinlik alanında 
17 Temmuz Salı günü yapılan çekilişte hediye kazanan talihliler belirlendi.
Kulesite, 23 Nisan- 1 Temmuz tarihleri arasında “Doğum Günü Bizim, Hedi-
yeler Sizin” sloganıyla düzenlediği kampanyada hediye kazanan talihliler 17 
Temmuz günü noter huzurunda yapılan çekilişle açıklandı. Mercedes C180 K 
AMG arabayı 41678 nolu katılım kuponuyla Fikret Kütoğlu kazandı. Milli Pi-
yango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izniyle düzenlenen kampanyada bir kişi 
Mercedes C180 K AMG kazanırken, sekiz kişi Samsung I9100 Galaxy S2 cep 
telefonu, sekiz kişi Samsung Galaxy Tablet 10.1 GT7500, sekiz kişi de Samsung 
UE32EH4000 Watk LED TV kazandı. Kulesite’nin her yıl düzenlendiği kampanyalar Konya halkı tarafından bu yılda büyük ilgi gördü. 
Kulesite mağazalarından 1 Temmuz’a kadar 75TL’lik alışveriş yapan 166.841 kişi çekilişe katılma hakkı kazandı.  

ÖZEL MEDLİNE KONYA HASTANESİ 7 UZMAN 
DOKTORLA KADROSUNU GENİŞLETTİ
Özel Medline Konya Hastanesi, ulusal ve 
uluslararası standartları esas alarak has-
talarını en iyi şekilde tedavi edebilmek için 
yürüttüğü çalışmalar kapsamında, alanında 
uzman yedi doktor ile kadrosunu genişletti. 
Ayakta ve yataklı her türlü tıbbi hizmeti güvenle verebi-
lecek teknolojik donanıma sahip Özel Medline Konya 
Hastanesi, kadrosuna alanında uzman yedi doktor ek-
ledi. Kadrolarına yedi doktorun daha dahil olduğunu 
belirten Özel Medline Konya Hastanesi Genel Direktörü Dr. Mete Duruk, “Özel Medline Konya 
Hastanesi olarak sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri, tıbbın hemen her dalında hastalara sunabilmek 
için çalışıyoruz. Hastanemize yeni başlayan doktorlarımız; Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden 
Op. Dr. Fuat Demir, Genel Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Hasan Karaağaç, Göz Hastalıkları Bölümün-
den Op. Dr. Fethi Energin, Kulak Burun Boğaz Bölümünden Op. Dr. Levent Soley, Genel Cerrahi ve Cer-
rahi Onkoloji Bölümünden Op. Dr. S. Şefik Atabekoğlu, Anestezi ve Reanimasyon Bölümünden Uzm. 
Dr. Ayhan Onur ve Anestezi ve Reanimasyon Bölümünden Uzm. Dr. M. Haydar Or” dedi.

GÖL FESTİVALİ TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ FESTİVALİ
Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı İzzet Taşcı, Pazar günü Ferhat Gö-
çer konseriyle sona eren 
“Beyşehir Uluslararası Göl 
Festivali”nin İç Anadolu 
Bölgesi’nin en büyük festi-
vali olduğunu, organizas-
yonun ise Türkiye’nin ise 
en önemli festivali haline 
geldiğini söyledi. 
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve 
geride kalan festival etkinlik-
lerini değerlendiren Beyşehir 
Belediye Başkanı İzzet Taşcı, 
7 gün boyunca devam eden festivalin katılım ve zengin içerikli etkinlikleri yönünden İç 
Anadolu’nun en büyük festivali haline dönüştüğünü belirtt i. Başkan Taşcı, “Önümüzdeki yıl 
festivalimizi daha da genişleterek büyütmeyi hedefl iyoruz. Gün sayısında bir değişiklik olmayacak. 
Zengin su sporları aktiviteleri ile önde olacak daha geniş içerikli ve katılımlı bir festival programı için 
daha şimdiden kolları sıvamaya başladık. Çünkü bu yılki festivalimiz öyle muhteşem, öyle geniş bir 
katılıma sahne oldu ki, kendimizi artık buna mecbur hissetmeye başladık” dedi.
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MAVİ TÜNEL’DE 
DEV ADIM 
Mavi Tünel Projesi kapsamında, Afşar 
Bağbaşı Derivasyon Kanalı ile Mavi 
Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim Ka-
nalı inşaatlarının protokolü imzalandı. 
Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdür-
lüğü toplantı salonunda düzenlenen pro-
tokol imza törenine, DSİ Bölge Müdürü 
Mustafa Uzun ve yüklenici firma yetkilileri 
katıldı. İmza öncesi projeler hakkında bilgi 
veren DSİ 4. Bölge Müdürü Mustafa Uzun, 
Konya Ovası Projesi kapsamında yürütü-
len Göksu derivasyonu projelerinin önem-
li bir adımının atıldığını söyledi. Uzun, 
“Göksu derivasyonu diye adlandırdığımız proje 
demeti tamamlandığında toplamda yıllık 414 
milyon metreküp su mavi tünel vasıtasıyla ova-
ya intikal ett irilecek ve oradan diğer üniteler 
tamamlandığında da sulamaya hizmet verir 
hale gelmiş olacaktır. Göksu derivasyonunun 
Bağbaşı Barajı ve mavi tünel dışındaki diğer 
ünitelerinden Bozkır Barajı inşaatını geçen yıl 
ekim ayında başlatt ık.” diye konuştu.

SELÇUKLU’DA PROJELER 
HAYATA GEÇİYOR
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Be-
lediyesi tarafından yapımına de-
vam edilen Hocacihan 100.Yıl Aile 
Sağlığı ve Aile Yaşam Merkezi’nin 
inşaat çalışmalarında sona gelindi.  
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, yapımı devam eden Hocacihan 100.Yıl 
Aile Sağlığı ve Aile Yaşam Merkezi’ni ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baş-
kan Altay, “Aile yaşam merkezinde ticari alanlar, 
fitness, aerobik salonları, SELMEK kurslarımız 
için alanlar ve hanımlarımız için kapalı yüzme 
havuzu inşa ediyoruz. Hocacihan 100.Yıl Aile 
Sağlığı ve Aile Yaşam Merkezi, 1,5 ay içerisinde 
bitirilip Hocacihan Mahallesi ile yakın mahalle-
lerin hizmetine sunulacak. Böylece mahallemizin 
ihtiyacı olan alanlar tamamlanacak ve bu bölge 
yeni bir cazibe merkezi olacak” dedi. Toplam 
2.1 milyon TL yatırımla Hocacihan ve böl-
gede bulunan mahallelerin kullanacağı Aile 
Sağlığı ve Aile Yaşam Merkezi, Eylül ayına 
kadar tamamlanarak hizmete açılacak.

KONYA’DA 62. 
HASAT BAYRAMI 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından geleneksel olarak her yıl dü-
zenlenen hasat bayramının 62’incisi, 
Kadınhanı ilçesindeki Altınova Tarım 
İşletmeleri Müdürlüğü’nde yapıldı. 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet 
Halis Bilden, özellikle Orta Anadolu’da ilkba-
harda yaşanan kuraklığa rağmen, son yıllarda 
gerçekleştirdikleri sulama ve teknoloji yatı-
rımları sayesinde yüzlerin güldüğünü belirte-
rek, “Tüm işletmelerde 550 bin dekarda faaliyete 
giren büyük sulama projelerinin meyvelerini topla-
dık. Arazi varlığımızın yüzde 51’ini oluşturan Cey-
lanpınar Tarım İşletmesinde TİGEM tarihinin en 
büyük sulama ve mekanizasyon projesini 2009 
yılında başlatt ık. Yer altı suyu potansiyelinden ya-
rarlanılarak 500 bin dekar arazinin sulanmasını 
içeren ve mekanizasyon ile birlikte toplam 300 
milyon lira maliyetli proje, planlandığı gibi süresi 
içinde tamamlanmıştır. Bu yıl yaşanan kuraklık iş-
letmelerdeki hububat üretiminde 90 bin tonluk bir 
ürün kaybına sebep oldu.” dedi.
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NE 
4 YENİ BÖLÜM, 1 YENİ FAKÜLTE 
DAHA EKLENİYOR
2010-2011 eğitim- öğretim yılında açılan KTO 
Karatay Üniversitesi bu yıl da bünyesine 1 yeni 
fakülte, 4 yeni bölüm daha ekliyor. 
Mühendislik fakültesi, İktisadi, idari bilimler fakültesi, 
hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu ile bu 
yılda bünyesine Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile 
inşaat mühendisliği bölümü, turizm ve otel işletmecili-
ği bölümü, sosyal hizmet bölümü, iç mimarlık bölümü-
nü ekliyor. 2012-2013 eğitim – öğretim yılında ek yer-
leştirme kontenjanlarıyla öğrenciler yerleştirilecektir.  

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK 
Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) birin-
ci olan Abdullah Coşkun, aynı başarıyı Lisans 
Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) da göstererek bi-
rinciliği elden bırakmadı. 
Konya’da özel bir fen lisesinde eğitim gören Abdullah Coş-
kun, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 
açıkladığı sonuçlara göre LYS’de MF-1 ve MF-4 puan tür-
lerinde Türkiye birincisi oldu. Sonuçların açıklanmasının 
ardından sınavlara hazırlandığı dershaneye gelen Abdul-
lah Coşkun, YGS başarısının kendisini diğer adaylar karşı-
sında öne geçirdiğini söyledi. Basın toplantısında konuşan 
Coşkun, çok sevinçli ve mutlu olduğunu belirterek, “Daha 
farklı çalıştığımı söyleyemem. Bende herkes gibi çalışıyorum. 
LYS’den çıktıktan sonra birden fazla yanlışım vardı, ilk 10 içinde 
olabileceğimi biliyordum ama birinciliği beklemiyordum. Benden 
daha iyi adaylar olabileceğini düşünüyordum. Daha iyi cevaplar 
veren olmamış, bu nedenle birinciyim” dedi.

AVRUPA’NIN HIZLI GELİŞEN ŞEHRİ ÖDÜLÜ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Avrupa İş Konseyi’nin 
Birleşik Avrupa Ödülleri kapsamında, 
“Avrupa’nın Dinamik Büyüyen-Hızlı 
Gelişen Şehri” ödülünü İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de aldı.
Konya, kısa adı EBA (Europe Business As-
sembly) olan Avrupa İş Konseyi tarafından 
verilen Birleşik Avrupa Ödülleri kapsamında “Avrupa’nın Dinamik Büyüyen-Hızlı 
Gelişen Şehri” ödülüne layık görüldü. Dublin’de bulunan İrlanda City Hall’de düzenle-
nen törene Avrupa İş Konseyi Genel Direktörü John W.A. Nett ing ve Konsey Üyeleri, 
Konya’yı temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit Küçüktığlı ile farklı dallarda ödüle 
layık görülen davetliler katıldı. Uluslararası Socrates, Bilimsel Gelişim, Kraliçe Victoria, 
Yatırım, Kalite Ödülleri ve Birleşik Avrupa Ödülü kategorilerinde ödüller sahiplerine 
verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de “Avrupa’nın Dinamik 
Büyüyen-Hızlı Gelişen Şehri” Ödülü’nü Avrupa İş Konseyi Başkanı Nett ing’den aldı.

ANA KUZUSU LEYLEKLER
Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Ye-
şildağ beldesinde bulunan “Leylekler 
Vadisi”nin konukları, dünyaya gözle-
rini açan yavrularını büyük bir özen 
ve titizlikle besliyor. 
Yeşildağ beldesinin simgesi haline gelen ve 
yerli yabancı birçok ziyaretçi çeken Leylekler Vadisi’nde bulunan yuvalar yeni bi-
reylerin dünyaya gelmesiyle adeta şenlendi. Leylekler Vadisi ile ilgilenen Yeşildağ 
Belediyesi’nde görevli İsmail Simitçi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, belde-
nin batı bölümünde Anamas Dağları ile yerleşim birimi arasında kalan Leylekler 
Vadisi’nin yaz dönemi konuklarının Mart ayından itibaren göç ederek bölgeye geldi-
ğini anımsatarak, “Yumurtlamayı buradaki yuvalarında yaparlar. Yavruları dünyaya gelip 
uçmayı öğrendikten sonra ise yaz döneminin sonunda daha sıcak ülkelere göç ederler” dedi.

MERAM’DA BEREKET STANTLARI HİZMETE AÇILDI
Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi tarafından kurulan Bereket 
Stantları düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
Bereket Stantları’nın açılışını 
AK Parti Konya Milletvekili 
Hüseyin Üzülmez, Meram 
Belediye Başkanı Serdar Ka-
laycı yaptı. Açılışta AK Parti 
İl Başkan Vekili Mehmet Ali 
Arlı, AK Parti Meram İlçe 
Başkan Vekili Ali Büyükelliki, 
teşkilat yöneticileri, muhtar-
lar ve çok sayıda davetli de ha-
zır bulundu. Meram Belediye 
Başkanı Serdar Kalaycı, Bereket Stantları’nın Ramazan boyunca Konyalılara 
hizmet vereceğini söyledi. AK Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez ise, 
Ramazan akşamlarında bu stantların Meram’a ayrı bir canlılık katacağını ifade 
ett i. AK Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez ile Meram Belediye Başkanı 
Serdar Kalaycı, Bereket Stantları’nın açılışını yaptıktan sonra tüm stantları ziya-
ret ederek esnafl a sohbet ett i. Meram Son Durakta eski Şükrü Doruk İlköğretim 
Okulu’nun bulunduğu alanda kurulan Bereket Stantları, 120 farklı stant ile ço-
cuk oyun ve eğlence alanları bulunuyor.
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KISA HABERLER

HACI ŞÜKRÜ İKİNCİ 
RESTAURANTINI AÇTI
Konya’mızın 1907 den beri değişmeyen 
lezzetin en eski adresi Hacı Şükrü ikin-
ci restoranını şehrin en nadide köşesi 
olan Meram da hizmete açtı. 
Konyalı olan olmayan hatt a hayatında bir kez 
Konya’ya gelmiş her insanın bildiği fırın ke-
babın lezzetini mutlaka tatt ığı, unutamadığı 
ve ülke gurmelerinin de vazgeçilmez durağı 
olan Hacı Şükrü, 1907 den beri 4 kuşaktır 
faaliyet gösteren tek fırın kebapçımızdır. İkin-
ci şubesini arabası ile Meramdan Seydişehir 
istikametine giden her Konyalının “şurada bir 
evim olsa” dediği muhteşem bir yerde şehrimi-
zin hizmetine yeniliklerle açtı. Konum olarak 
Konya’nın en güzel manzaralarından birine 
sahip olan restoran yenilikleriyle de klasik 
Hacı Şükrü çizgisinin çok ta dışına çıkmadan 
yine eşsiz lezzetiyle fırın kebabını fenomen-
leriyle buluşturmanın yanı sıra Ramazandan 
sonra da menüsüne ekleyeceği sürpriz ye-
meklerle ve Konya’nın vazgeçilmez mekânı 
olmaya devam edecek.

ATİLLA YILDIRIM 
KONYASPOR’DA
Konyaspor, Kasımpaşa’dan geçtiği-
miz sezon başarılı bir performans 
gösteren forvet oyuncusu Atilla 
Yıldırım’ı transfer etti. 
Genç forvetin menajeri Murat Işılak ise 
Atilla Yıldırım’ın önümüzdeki sezon Kon-
yaspor formasını giyeceğini açıkladı. Ge-
çen sezon Kasımpaşaspor’u Süper Lig’e 
taşıyan kadroda yer alan genç futbolcu bu 
sezon 3 yıllık sözleşmeye imza att ı. Atilla 
Yıldırım yaptığı açıklamada ‘Bu sezon da 
inşallah Konyaspor’u Süper Lig’e taşıyacağız. 
Konyaspor forması giymek gurur verici. Takım 
halinde çok çalışıp Konya’yı layık olduğu yere, 
Süper Lig’e, taşıyacağız. Buna inancımız tam’ 
dedi. Genç golcü, küçükken ailesiyle bir-
likte Hollanda’nın Amsterdam şehrine yer-
leşti. Futbola 7 yaşında başlayan sırasıyla 
Amsterdam DCG, Elinkwijk, HFC Haar-
lem, Ajax, FC Utrecht takımlarında forma 
giyen genç yıldız ardından geçtiğimiz se-
zon Kasımpaşaspor’da forma giymişti.

MERAM BELEDİYESİNE 
YENİ HİZMET BİNASI  
Konya’nın merkez Meram ilçesi Azer-
baycan Caddesi’nde eski et ve balık 
kurumu alanında 1 Mart’ta inşaatına 
başlanan yeni hizmet binasının temel 
atma töreni düzenlendi.  
Açılış konuşmasını yapan Meram Belediye  
Başkanı Kalaycı, “Burada 2 yıllık bir çalışma 
yapıldı. Yaklaşık 30 milyon liralık bir tesisin te-
melini atıyoruz. 1 Mart’ta temelini att ığımız bi-
nanın inşaatı çok hızlı ilerliyor. Binada kullanılan 
malzemeler tamamen Konyalı firmalardan temin 
ediliyor. Bu bölgede belediye binasının yanı sıra 
otel, alışveriş merkezi ve park alanları da kurula-
cak. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölge yeniden 
şekillenecek.” diye konuştu. Törene AK Parti 
Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Cem 
Zorlu ve Ayşe Türkmenoğlu, Meram Kay-
makamı İrfan Kenanoğlu, Konya Büyükşehir 
Belediye Başlanı Tahir Akyürek, AK Parti İl 
Başkanı Ahmet Sorgun, merkez ilçe belediye 
başkanları, AK Parti İl teşkilatı üyeleri, ünlü 
sanatçı Uğur Işılak ve davetliler katıldı.
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
Karatay Üniversitesi’ndeydi
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, öğrenci alımında 
3’üncü döneme adım atan, tercih dönemi dolayısıyla yoğun 
günler yaşayan KTO Karatay Üniversitesini ziyaret etti.

Yoğun bir katılımın olduğu ziyarete Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
yanı sıra, Konya Valisi Aydın Nezih Do-
ğan, Konya Ak Parti Milletvekillerinden 
Hüseyin Üzülmez, Ayşe Türkmenoğlu, 
Mustafa Akış, Mustafa Kabakçı, Kerim 
Özkul, Cem Zorlu, Gülay Samancı, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 

Tahir Akyürek, Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Uğur Kaleli ve Konya 
Ak Parti İl Başkanı Ahmet Sorgun ve 
davetli katıldı. KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak’ın sunu-
muyla üniversitenin mevcut durumu ve 
gelecek dönemlerde planlanan projeleri 
hakkında bilgi alan Bakan Davutoğlu, 
üniversitelerin artık farklılıklar oluştur-
ması gerektiğine, bu anlamda Karatay 
Üniversitesi’nin doğru adımlar att ığına 
dikkat çekti. Davutoğlu, “Üniversitenizin 
kurmayı planladığı KTO Karatay Üniversi-
tesi Konya, Karatay, Selçuklu Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin bilim kültür alanında 
yapacağı araştırmaların yanı sıra, Konya eko-
nomisi ve ticaret dünyası ile ilgili araştırma 
yapılması sizi farklılaştıracaktır, bu alanda 
çalışma yapılmasını tavsiye ederim. Uluslara-
rası Bilim, Kültür, Sanat günleri kapsamında 
dünyanın farklı ülkelerinden ressamları bu-
luşturmanız ve ressamların Konya ile ilgili 

resimler yapması farklı ve güzel bir uygulama 
olmuş. Bu tür çalışmalarınızın daha da art-
masını temenni ediyorum” dedi. Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ziyare-
tinden duydukları memnuniyete vurgu 
yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ömer Torlak, Yrd. Doç. Dr. 
Orhan Cebrailoğlu tarafından yapılan 
Davutoğlu portresini kendisine hediye 
ett i. Üniversite hakkında bilgi alan Ba-
kan Davutoğlu, başarılı çalışmalarından 
dolayı tüm Karatay Üniversitesi ekibi 
adına Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ömer Torlak’a tebriklerini ilett ikten 
sonra, üniversiteden ayrıldı.
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VİZYON TARİH

Konya Tabakhaneleri

Bizans Tabakhanesi: 
Türkler Konya’yı fethett iklerin-
de Bizans’tan kalma bir debbağ-
hane mevcut idi. Bizans Tabak-
hanesi, debbağlık mesleğini icra 
eden çok az sayıda esnaf için 
ayrılmış küçük bir mekân idi. 
Selçuklularca kullanılan bu ilk 
Bizans Tabakhanesi’nin yeri be-
lirlenememiştir. Muhtemelen 
Meram suyunun kolaylıkla ulaş-
tığı Ali Gâv Zaviyesi’nin hemen 
kuzeyinde, şimdiki Selçuklu 
Atatürk Anadolu Lisesi’yle Nu-
mune Hastanesi arasındaydı. 

İç Tabakhane: Bizans Tabakhanesi’nden sonra Türk döneminde kurulan ikinci tabakha-
ne, Alaeddin Tepesi’ni çevreleyen surun kuzeydoğusunda, şimdiki Selçuk Üniversitesi Rek-
törlüğü binası ile İmam Hatip Lisesi arasındaki sahada idi. Altunapa vakfiyesinde zikredilen 
ve bitişiğinde bir meydanın yer aldığına işaret edilen tabakhane burası idi. 1221 yılında ikinci 
sur inşa edildikten sonra surun dışına bir tabakhane daha kurulmuş, bu tabakhane yeni yapı-
lan surun içinde kalmıştır. Ahî Evren’in de debbağ dükkânının bulunduğu sur içinde kalan bu 
eski tabakhane, belgelerde “İç Debbağhâne” olarak gösterilmiştir. Böylece “Taşra Debbağhâne” 
adı verilen yenisinden farklı bir tabakhanenin daha mevcudiyetine işaret edilmiştir.  

Taşra Tabakhanesi: Osmanlı 
Konyası’nda her iki tabakhane de 
mevcut idi. İkinci surun çevrelediği 
sahada ikamet alanlarının bulunma-
sı, İç Tabakhane’deki çevreyi kirle-
ten debbağların işini zorlaştırdı. Bu 
nedenle derici esnafından burada 
dükkânı bulunanlar, 1221’den son-
ra kurulan Taşra Tabakhanesi’ne 
taşınmışlardır. Mevlâna Müzesi’nin 
kuzey yönündeki Bâb-ı Aksaray 
Mahallesi ile Hapishane arasında, 
İstanbul Caddesi’nin doğusunda geniş bir alana yayılan ve çok sayıda debbağ iş yeri bulu-
nan Konya’nın Selçuklu Tabakhanesi, diğer deyişle Taşra Tabakhanesi’nin az sayıda da olsa 
dükkânları yakın zamana kadar ayakta kalmıştır. Aynı yerde derici esnafının 1970’li yıllar-
da bile iş yerleri vardı. Kuzgunkavak Mahallesi adı verilen bu tabakhane mevkiinde şu anda 
İsmet Paşa İlkokulu ile işhanları ve evler bulunmaktadır. Selçuklu dönemi tabakhanesinde 
günümüze sadece tabakhane Camii olarakta bilinen Sırçalı Mescid kalmıştır. Adından anla-
şılacağı üzere Selçuklu sırçasıyla meşhurdur.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya ülkedeki debbağlığın mer-
kezi idi. Osmanlı döneminde Karaman Eyâleti merkezi iken de debbağlık 
oldukça gelişmiş durumda idi. 

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Sırçalı Mescid
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RAMAZAN

Duya Duya ve Duya Duya ve 
Doya DoyaDoya Doya
Ramazanı Ramazanı 
YaşamakYaşamak

RAMAZAN’IN GELİŞİYLE EVLERE 
ŞENLİK DOĞDU, BEREKET YAĞDI. 
AİLENİN TÜM ÜYELERİNİN 
TOPLANDIĞI İFTAR SOFRALARI 
BİRBİRİNDEN LEZİZ ÖZEL RAMAZAN 
TATLARIYLA DONATILDI…

Onbir Ayın Sultanı Hoş Geldin Sefa Geldin…

Günlük hayatın 
karmaşasında 
unutulan değerler 
Ramazan ayıyla 
birlikte hatırlanır-
ken, eski Rama-
zanları özlemle 
hatırlayan ise bir 
hayli fazla…

Ramazan Ayı  
Ramazan Ayı yıl içindeki ayların efendisidir. Mübarek bir 
aydır.  Sema kapılarının açıldığı, ilahi rahmet ve bereketin 
sağanak sağanak çağlayanlar gibi âleme saçıldığı, manevi 
kazancı hesapsız, Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerimin insan 
ve insanlığı yücelten kurallarının prensiplerinin inme-
ye başladığı, manevi kazancı bol olan bir aydır. Rama-
zan Ayındaki oruçlar, beş vakit namazlar, teravihler, 
sahurlar, seherler teheccütler, dualar, tespihler, ift ar-
lar, sadakalar, zekâtlar, fitreler… Hepsi birer sevap 
makinesi gibi işlerler. Uygulayıcılarını ebedi nimet 
ve mutluluğa, mutluluklara ulaştırırlar.

“Oruç bir kalkandır”
İft ar vakti oruç yasaklarının sona erdiği vakit 
anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu va-
kitle birlikte akşam namazının vakti girmiş olur. 
İmsak vaktinden ift ar vaktine kadar yeme içme 
ve cinsel ilişkiden uzak durmanın bir amacı ol-
malı ve bu iş bilinçli olarak yapılmalıdır. 
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Bu amaç ve bilinç orucun Allah rızası için tutuluyor olmasıdır. Bu, niyett ir. 
Bu amaç ve bilinç olmadığı zaman mesela: imkân bulamadığı için veya per-
hiz, rejim, zindelik… gibi amaçlar için bu üç şey (yeme içme cinsel ilişki) 
den uzak durmak oruç olarak değer kazanmaz. Bütün ibadetlerde olduğu 
gibi oruç ibadetinde de Allah için yapma şartı olmazsa olmaz bir şartt ır.

Mükemmel Oruç
Oruç sadece yemeyi ve içmeyi terk etmekten ibaret değildir. Aynı 
zamanda oruç: çirkin, kötü ve kaba sözlerden uzak durmaktır. (Ey 
oruçlu) Eğer biri sana sataşır, sövüp sayar, bağırıp çağırır, kaba ve 
çirkin davranırsa, ona ‘Ben oruçluyum, ben oruçluyum’ de… 
Oruç tutan insan; yalan, yalancı şahitlik, gıybet, ift ira, hile, 
aldatma, kötü söz ve benzeri davranışlardan uzak, iş ve iş-
lemlerinde, söz ve sözleşmelerin de, alım ve satımlarında 
dürüst ve dosdoğru olmalıdır.
İnsan uyanık olmalı, bütün ibadetlerini olduğu gibi oruç 
ibadetini de özene bezene, ihlâsla yerine getirmeye gayret 
etmeli, çalışmalıdır. Ramazan gecelerini de ihya edip bu 
manevi kazanç mevsiminden azami derecede faydalanıp, 
günahlardan kurtulup bayrama kavuşmalıdır.
Ramazanı duya duya ve doya doya yaşayanlara müj-
deler olsun… Bizimle bu değerli bilgileri paylaşan 
Karatay Müft ülüğü İlçe Vaizi, Sayın Remzi Kaya’ya 
teşekkür ederiz.                         
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KÜLTÜR

Karatay Kitabı
KONYA KÜLTÜRÜNE KAZANDIRILDI

KARATAY BELEDİYESİ KARATAY 
TARİH, KÜLTÜR VE SANAT KİTABININ 
TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ. 

2009 yılında yazarlarla yapılan toplantılar sonucunda 
Karatay’ı anlatan, Karatay’ın dünü bugünü ve yarını ile 
ilgili neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinin 
ardından 3 yıllık bir emeğin karşılığı sonucunda güzel 
bir eseri kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını 
dile getiren Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Karatay Kitabı yayın kuruluna emeklerinden dolayı te-
şekkür ederek iyi bir eserin ortaya çıktığını vurguladı.

2 ciltlik 7 bölümden oluşan Karatay Kültür Tarih ve Sanat 
Kitabının toplam 1260 sayfadan oluştuğunu belirten Han-
çerli, Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doç. Yaşar Erdemir ve 
Bekir Şahin tarafından editörlüğü yapılan 54 yazar tarafın-
dan uzun arşiv araştırmaları ve detaylı çalışmalar sonucunda 
Karatay’ın Tarih, Kültür ve Sanat yönü ile dünü ve bugü-
nünü aydınlatan arşiv niteliğinde dev bir eseri Konya Kül-
tür’üne kazandırdıklarını söyledi. Karataylı devlet adamları, 
başarılı sporcular sanatçılar gibi birçok değer ve Karatay’ın 
en başarılı isimleri kitapta yer aldığını dile getiren Başkan 
Hançerli, “Yaşadıkları dönemlere yön veren bilge isimler 
arasında ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evran, büyük düşence 
adamı Şemsi Tebriz-i, Türkiye Selçuklu devletinin ünlü vezi-
ri Celalett in Karatay, Fatih Sultan Mehmet dönemi veziria-
zamı Karamani Mehmet Paşa, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 
Sultan Süleyman’a vezirlik yapmış Piri Mehmet Paşa Kara-
tay ilçesinin yetiştirdiği önemli isimlerden bir kaçıdır” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ayrıca Karatay’ın 
tarihi kültürü ve sanatını derinlemesine inceleyerek değerlerini 
bünyesinde toplayan Karatay kitabının, binlerce yıllık geçmişi 
ile Karatay’ı binlerce yıl sonrasına aktaracak olan bir ortak hafı-
za ve arşiv niteliği taşıdığını kaydederek Karatay Kitabının Tür-
kiye genelinde bütün üniversite dokümantasyon merkezlerine 
ve illerin halk kütüphanelerine gönderilerek yaygınlaştırılması 
ve muhafazasının sağlanacağını sözlerine ekledi. 
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MORİTANYA’DA KONYALI BİR BÜYÜKELÇİ;

Moritanya Büyükelçisi Sayın Musa Kulaklıkaya 
ile keyifl i bir sohbet gerçekleştirdik.

Merhaba Musa Bey, 
sizi tanıyabilir miyiz?
1965 yılında Konya’nın Kadınhanı 
ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise öğ-
renimimi Kadınhanı’nda yaptım.1984 
yılında liseyi bitirdikten sonra Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakülte-
si İşletme bölümünü kazandım.1988 
yılında Siyasal Bilimler fakültesini 
bitirdim. Bir süre iş sınavlarına hazır-
landıktan sonra ilk işim olan Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında 
uzman işletmeci olarak göreve başla-
dım. Yaklaşık 1,5 yıl çalıştıktan sonra 
kaymakamlık mesleğini ihtisas et-
tim. Önce Kastamonu’da kaymakam 
adaylığı görevinde bulundum. Bu 3 
yıllık kaymakam adaylığı sürecinde, 
kaymakam adaylığına dair çeşitli eği-
timlerden geçtim. Daha sonra Deniz-
li –Kale ilçesinde ve Afyon-Kızılören 
ilçesinde kaymakam vekilliği yaptım.  

İngiltere’de 1992’de dil eğitimi ama-
cıyla bulundum. 1994 yılında asaleten 
ilk kaymakamlığımı Trabzon-Hayrat 
ilçesinde yaptım. Daha sonra Artvin-
Murgul kaymakamlığı akabinde, Bat-
man Vali yardımcılığı, Çankırı Vali 
yardımcılığı yaptım. 2004 yılına kadar 
mülk idare görevlerinden sonra, 2004 
yılında başbakanlığa bağlı Türk İşbirli-
ği ve Kalkınma İdaresi’nde başkan yar-
dımcısı olarak göreve başladım. 

Musa Kulaklıkaya
KONU:  AYŞE OKUTAN

FOTOĞRAF:  HÜMEYRA GÜNEŞ
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2007 sonuna kadar bu görevde bulun-
duktan sonra o zaman ki başkanın başka 
bir göreve atanması sebebiyle başkan-
lığa atandım. 21 Mart 2011’e kadar da 
bu görevde kaldım. Daha sonra TİKA  
başkanlığı görevinin sonuna doğru hü-
kümet tarafından Moritanya büyükelçisi 
olarak görevlendirildim.15 Nisan 2011 
tarihinden itibaren Türkiye’nin Moritan-
ya’daki büyükelçiliğini açma girişimiyle 

başladık. Büyükelçilikle beraber iki ülke 
arasındaki ilişkileri de kurmaya çalışı-
yoruz. Evliyim, 2 çocuk babasıyım Orta 
düzeyde Fransızcam, orta düzeyin biraz 
üzerinde- Arapça ve İngilizce biliyorum.

Moritanya yolculuğunuz 
nasıl gerçekleşti?
Moritanya yolculuğumuz TİKA ’da ki 
çalışmalarımızla bağlantılı olarak başladı. 
Hükümetin Afrika açılımı kapsamında 
Afrika’ya verdiği önem çerçevesinde 
Moritanya gibi Müslüman bir ülkeye 
biraz kaynakları olan birazda kalkınma 
ihtiyacı olan bir ülke olması sebebiyle, 
TİKA ’ da ki kalkınma ile ilgili tecrübe-
lerimiz değerlendireceğimizi düşünerek 
büyükelçi olarak atanmamız gündeme 
geldi. Moritanya tabii ki ilginç bir ülke, 

etnik farklılıkların olup dini farklılığın ol-
madığı bir ülke. Afrika’da olması sebebiy-
le Afrikalı, ama insan profili ile de ağırlık-
lı olarak Arap unsuru barındırdığı içinde 
bir Ortadoğu ülkesidir. Türkiye’den daha 
büyük, 1.034.000 km2 civarında toprak-
ları olan ama 3,5 milyon civarı bir nüfusa 
sahip olan bir ülkedir. Doğal kaynakları 
çok zengin. Demir, bakır, altın gibi doğal 
kaynakları var. Moritanyalıların esprisiy-
le söyleyelim ‘’balıkların eceliyle vefat 
ett iği ‘’nadir ülkelerden biridir. Yani o 
kadar bol balığı var ki insanlar avlayarak 
bitiremiyorlar. Artık ömrü vefa etme-
yen balıklarda avlanamadan ölüyorlar. 
Bu çok miktarda balık çıktığını anlat-
mak için Moritanya’ya has bir mübala-
ğadır tabi. Moritanya’nın esas yerlileri, 
Araplarla Berberilerin karışımında olu-
şan Mori’lerdir. Kendilerini Arap olarak 
tanıtıyorlar. Arapça-Arapçanın bozuk 
bir lehçesi olan Hassanice konuşuyor-
lar. Fransız sömürgesi altında kaldıkları 
için 1905, 1961yılları arasında ticarett e 
eğitimde Fransızca hakimdir. İkili dilde 
bir eğitim var. Sayısal dersleri Fransızca, 
sözel dersleri Arapça olarak anlatıyorlar 
ama müfredat açısından hala eşit sayılır-
lar. Çünkü daha öncesinde hep Fransız-
ca eğitim olduğu için Fransa müfredat 
desteğini sağlamış. Şimdi ikili eğitime 
geçince özellikle Arapça öğrenilecek 
dersler konusunda hem ders materyali 
bulma da, hem de müfredat belirleme-
de zorluk çekiyorlar.

Peki bizim Moritanya ile 
ne ilişkimiz var?
Az öncede söylediğim gibi Türkiye’nin 
Afrika’ya açılımı söz konusu. Bu açı-
lım politikası aslında 1998 de başladı. 
Türkiye özellikle 1983’te ihtilal sonrası 
rahmetli Özal’ın başlatt ığı yeni ekono-
mi politikalarıyla artık kendi kabuğun-
da kapalı kalmaması gereken ihracata 
yönelik bir ekonomi politikası benim-
semiş, ürett iği ürünleri kendi ihtiya-
cından fazlasını klasik ihracat ortakları 
olan Avrupa ve Amerika dışındaki ül-
kelere de satmayı hedefl emiş bir ülke-
dir. Nereler olabilir diye düşünülürse; 
en yakınında bulunan Ortadoğu ülke-
leri olabilir birde kuzey Afrika ile ortak 
bir geçmişimiz var, bağlarımız var. 
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Kuzey Afrika ile başlayarak Afrika’nın 
geneline nasıl ineriz konuları tartışılma-
ya başlamış ve bu strateji 2005 yılına ka-
rar çeşitli kurumların katkısıyla olgun-
laştırılmıştır.2005 yılında Türkiye’nin 
açılım politikası ve stratejisi olgunlaştı-
rılıp kamuoyuna da sunulmuştur.2008 
yılında Türkiye’de, Türkiye – Afrika 
stratejik iş birliği konferansı düzenledi. 
Siyasi alandan tutunda, kültürel, ekono-
mik, eğitim, turizm aklınıza gelebilecek 
her alanda, Afrika ülkeleriyle ilişkileri-
mizi nasıl geliştirebiliriz bununla ilgili 
değerlendirmeler yapıldı. Türkiye,  dün-
yada yükselen bir ülke; ekonomisiyle, 
uluslar arası arenadaki görünümüyle, 
özellikle benim eski kurumumdaki 
geçmişimden yararlanarak söylemek 
gerekirse kalkınma alanındaki görünü-
müyle, dünya güvenliğine olan katkısıy-
la; nerede bir güvenlik krizi var Türkiye 
gerek NATO şemsiyesinde gerekse Bir-
leşmiş Milletler şemsiyesinde bu kriz-
lerin çözümüne katkı sağlayan bir ülke 
haline geldi. Bu ülkede aslında var olan 
bir nüfuz alanına yeni nüfuz alanları 
eklemesine katkı sağladı. Türkiye’nin 
yakın çevresinin hinterlandında zaten 
doğal bir nüfuzu vardı. Arap dünyası ile 
Osmanlı Devleti döneminden gelen bir 
beraberlikte vardı. Araya olumsuzluk-
lar girse de, belli bir dönem bu ilişkiler 

kesintiye uğrasa da hafifçe küller üfl en-
diğinde, ilişkilerin birden gelişebileceği 
bir potansiyel zaten vardı. 
1 milyardan fazla nüfusu olan, nüfu-
sunun %50den fazlası genç olan bir 
kıtadır. Doğal kaynaklar itibariyle her 
türlü doğal kaynağın bulunabildiği, 
genç insan gücünün bulunduğu dev 
bir kıtadır Afrika. Yani hem iş yapma 
çeşitliliği açısından hem kültürel çeşit-
lilik açısından Türkiye’nin de sömür-
geci bir geçmişi olmaması sebebiyle 
ilişki kurmada zorlanmadığımız bir 
kıtadır. Başta dış ticaret göstergelerin-
de olmak üzere her alandaki ilişkilerde 
müthiş bir ivme ortaya çıktı. Örneğin 
bu açılım politikası başlamadan önce 
Türkiye’nin Afrika’da Mısır-Libya 

dâhil 12 büyük temsilciliği varken şu 
an 33 ülkede Türkiye’nin büyükelçiliği 
açıldı. Tabii büyükelçilikler eskiden ol-
duğu gibi sadece diplomatik ilişkileri, 
iki ülke arasındaki siyasi konuları takip 
eden dış misyonları olmanın ötesinde 
bir fonksiyon görmeye de başladı. Ge-
rek iki ülke arasındaki ilişkilerde, gerek 
kalkınma yardımlarıyla alakalı ilişkiler-
de çok yakından takip eden bir misyon 
üstlendi. İşte bu çerçevede hem Müslü-
man bir ülke olması hem sahip olduğu 
kaynaklar,  hem de potansiyel itibariyle 
Moritanya’da bir büyükelçilik açmaya 
karar verildi. 2010da Moritanya Cum-
hurbaşkanı ziyaret ett iğinde bu talep 
belirtildi. Onlar 2010 Kasım ayında 
burada büyükelçiliklerini Ankara da 
açtılar. Bizde 2011 Nisan ayında bü-
yükelçiliğimizi açmış olduk. Bununla 
beraber Türkiye’nin İslam Dünyasında 
özellikle son birkaç yılda çok iyi bir 
imajın oluştuğunu görüyoruz.
Türkiye’nin, özellikle İslam dünyasının 
sorunlarına sahip çıkmasıyla, Filistin 
davasında görüldüğü üzere Davos’ta-
ki  “one minute” olayı tam bir milat 
oldu. Tanıştığım insanların bana ilk 
bahsett ikleri konu; Davos olayı…  Bu-
nunla birlikte Türkiye’yi takip etmeye 
başlamışlar. Benim şu anda yapmaya 
çalıştığım görev, kurumları birbiri ile 
tanıştırmaya, Bakanlıkları birbiriyle 
tanıştırmaya çalışıyorum. Büyükelçi-
liğin açıldığı 15 Nisandan bu yana 13 
bakan ziyareti gerçekleştirildi. Henüz 
Türkiye’den Moritanya ya bir ziya-
ret olmadı ama inşallah önümüzdeki 
günlerde ziyaretlerin başlayacağını 
düşünüyorum. Çeşitli anlaşmalar im-
zalanmaya başlandı. Moritanya – Tür-
kiye ilişkilerinde tarihi bir anekdotu 
anlatmak isterim. 1905’te Fransızlar, 
Moritanya’yı işgal ett iği sıralarda, ile-
ri gelen din adamları,  şeyhler, âlimler 
Fransız işgaline direniş gösteriyorlar. 
Bir kısmı da direnemeyeceklerini an-

TANIŞTIĞIM İNSANLARIN BANA 
İLK BAHSETTİKLERİ KONU; 
DAVOS OLAYI…  
BUNUNLA BİRLİKTE TÜRKİYE’Yİ 
TAKİP ETMEYE BAŞLAMIŞLAR.
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layıp hicret etmeye karar veriyorlar.  
Hicret yolunda, Trablus’ta Mustafa 
Kemal ile karşılaşıyorlar. Mustafa Ke-
mal o zaman Bingazi’ de çarpışıyor. 
Mustafa Kemalle beraber İtalyanlara 
karşı çarpışıyorlar. Bir kısmı da de-
vam ediyor hicret yolculuğuna. Orta-
doğu ülkelerine geliyorlar. Bir kısmı 
Suriye’ye bir kısmı Suudi Arabistan’a 
bir kısmı Filistin’e yerleşiyor. O zaman-
lar Filistin Osmanlı toprağıydı tabii. 
Ama bütün bu topraklar yavaş yavaş 
Osmanlı’nın elinden çıktıkça da on-
larda oralarda huzursuz oluyorlar. En 
son Türkiye Cumhuriyeti kurulduk-
tan sonra bir grup, Mustafa Kemal’le 
eski hukuklarını hatırlatarak vatansız 
kaldıklarını Moritanya’ya da dönmek 
istemediklerini Türkiye’de yaşamak 
istediklerini söylüyorlar. İşte o dönem-
den gelen Moritanyalılar şu anda Os-
maniye bölgesinde, bir kısmı Adana’da 
ama çoğunluğu Osmaniye’de hatt a 
Aksaray’da, Karaman’da o dönemde 
gelen, şu an hala yaşayan aileler var. 
Bu insanların sayısı şu anda 30 bine 
ulaşmış durumda. Bu büyükelçilik iliş-
kileri başlayınca onlarda gelip gitmeye 

başladı. Kimisi burada ticaretle uğra-
şıyor, kimisi müteahhitlikle uğraşıyor. 

Moritanya’da eski akrabalarını buldu-
lar. Bu da Türkiye ilişkilerine katkı sağ-
layacak önemli bir unsur. Moritanya’da 
1 yılımızı tamamladık. İki ülke arasın-
daki ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz, 
ziyaretlerle umarım önümüzdeki dö-
nemde bu ilişkiler daha da gelişecektir.

Moritanya’da eğitim hayatın-
da ve sosyal hayatta kadınlara 
bakış açısı nasıldır?
Yüreğinize su serpeyim. Moritanya’da 
kadınlar el üstünde tutulur. Erkeklerin 
üzerinde bir konumda yer alırlar. Çok 
dominantlar toplumu her kesiminden 
kadını görmek mümkün. Yola çıktığınız-
da gördüğünüz şoförlerin çoğu kadın ve 
çok iyi şoförler. Moritanya’da kadın, her 
alanda belirleyici bir konumdadır. 

Ailede son sözü söyleyen o’dur. Tica-
rett e, iş dünyasında, bürokraside iyi 
bir konumdadır. Hatt a şu anda 3 kadın 
bakan var kabinede. Türkiye’de bu ra-
kam 1 tane. Bundan önceki dış işleri 
bakanları yine bayandı. Benim göz-
lemlediğim kadarıyla çok da başarılı-
lar. Kadınların eğitiminde zannedildiği 
gibi bir kısıtlama söz konusu değil, tam 
tersine bir teşvik var. Kadınlar hakika-
ten eğitimliler. Fakat üzüldüğüm bir 
nokta var ki, tabii bunu da söylemeden 
geçemeyeceğim Moritanya kadınla-
rındaki bu özgüven patlaması şöyle de 
bir olumsuzluğa sebep olmuştur. Çok 
rahat boşanıyorlar. Boşandıktan sonra 
evlilik yapıyorlar, tekrar boşanıyorlar, 
tekrar evleniyorlar. Bu 7’yi 8’i buluyor 
bazen. Ve maalesef bununla da övünü-
yorlar. İkili bir eğitim söz konusudur. 
Klasik anlamda medrese eğitimi hala 
devam ediyor. Tabii modern okullarda 
bir taraft an eğitim vermeye başlayın-
ca, ikili eğitim sistemini birleştirecek 
arayışlar var. Enstitüler açmışlar. Med-
reselerden mezun olanlar 2 yıl bu ens-
titüye devam etmek suretiyle lise me-
zunu oluyorlar. 

MORİTANYA’DA KADIN, HER 
ALANDA BELİRLEYİCİ BİR 

KONUMDADIR. AİLEDE SON 
SÖZÜ SÖYLEYEN O’DUR. 



TEMMUZ 2012
www.vizyonkonya.com40

RÖPORTAJ

Onlar ‘bakalorya’ diyorlar, yani bizde-
ki üniversite sınavına benzer medrese 
mezunlarının girdiği bir sınav var. O 
sınav ile istedikleri üniversitelere mü-
racaat ediyorlar. 

Çöl iklimi hakim olmasına rağ-
men gelir kaynaklarının büyük 
bir kısmını balıkçılık oluşturuyor. 
Diğer gelir kaynakları nelerdir?
Moritanya, Atlas okyanusunun kıyısın-
da olan bir ülke. Ama denizden balık 
dışında yeterince yararlanıldığını söyle-
yemiyoruz. Turizm amacıyla denizi kul-
lanamıyorlar. Açık deniz olması sebe-
biyle dalgalı bir yapısı var. Çok ciddi bir 
balıkçılık potansiyeli var. Yıllık 1milyon 
300bin ton balık avlanıyor. Bu usulüne 
uygun olarak avlama yapıldığı zaman 
ortaya çıkan rakam. Ama eminim ki bu-
nun ötesinde aşırı avlanmadan kaynak-
lanan daha fazla miktarda balık avlandı-
ğını düşünüyorum.  
Buna ilaveten madencilik konusunda 
çok iyiler. Afrika’nın en büyük demir 
üreticisidir. Yıllık 12milyon ton demir 
cevheri çıkarıyorlar ve 2016 yılına ka-
dar çıkacak bütün demirler şimdiden 
pazarlanmış durumda. Daha çok demir 
çıkarmak için çabaları var. Tabi diğer 
madenler de var. Altın başta olmak üze-
re, Uranyum gibi madenler var. 

Petrolü kendine yeterli değil, var ama 
ham petrolü piyasaya satıp işlenmiş 
petrol olarak satın alıyorlar. 2006’da çok 
ciddi rezervler bulduklarını zannetmiş-
ler ama o rezervlerin gerçek olmadığı 
ortaya çıkmış. Bunun dışında çöl olma-
sına rağmen Senegal nehri kıyısı başta 
olmak üzere bazı klima bölgeleri var. 
Mesela bizim ülkemizdeki Iğdır Doğu 
Anadolu ili olmasına rağmen Çukuro-
va iklimine hakimdir. Bunun gibi özel 
klima bölgeleri var ve oralarda tarım 
yapılıyor. Fakat bunu değerlendire-
bildiklerini söylemek mümkün değil. 
Tabi biz ülkemizden bu anlamda öne 
çıkan sektörlerde iş yapabileceğimiz iş 
adamlarımız var. Özellikle Konya’dan 
yetkililerimizi bekliyoruz. Bu konu-
da Konya’da Ticaret Odasıyla, Sanayi 
Odasıyla, Belediye Başkanlarımızla, Va-
limizle görüştük. Hepsi olumlu baktılar. 
Umarım önümüzdeki günlerde beledi-
yecilik alanında veya diğer alanlarda iş 
birliği geliştirebilirler. Kardeş belediye-
cilik ilişkileri kurabilirler.

Müslüman bir ülke olan 
Moritanya’nın Türkiye’ye 
bakış açısı nasıl?
Özellikle bahsett iğim tarihteki o olay, 
Türklerle karşılaşmaları sonra ge-
lip Türkiye’ye yerleşmeleri hem de 

Davos’la başlayan “one minute’’ olayı 
Türkiye’ye olan ilgiyi, gerçekten artır-
dı. Türkiye’yi çok seviyorlar çok takdir 
ediyorlar fakat bilmiyorlar. Bizimde 
görevimiz onarla tanıtmak anlatmak. 
Bunun için Türkiye-Moritanya iş kon-
seyini kurduk. Yine hemşerimiz diye-
bileceğimiz Saray holding başkanı Sami 
Özal Türkiye-Moritanya iş konseyi-
nin Türkiye eş başkanı oldu. Kendisi 
de sanayinin ticaretin içinden geldiği 
Türkiye’nin potansiyelini oraya aktara-
bilecek bir çaba içerisinde. Türkiye’nin 
deneyimlerinden istifade etmek istiyor-
lar. Özellikle inşaat sektöründe, tarım 
sektöründe Türkiye’nin geldiği noktayı 
çok iyi biliyorlar ve istifade etmek isti-
yorlar. Kendi kaynakları çok fazla değil 
ama o mütevazi kaynaklarla da Türkler 
ile ortak olmak istiyorlar. Dolayısıyla 
son derece olumlu olan bu ilişki iklimini 
bizim daha da ileri götürmemiz gerekir.
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

PROF. DR. HAKKI GÖKBEL

MANOUCHER 
KHOSROWSHAHİ

TÜRKİYE SEVDALISI AMERİKA LI PROFESÖR: 

Amerika’dan ülkemize 
yirmi üç yıldır her sene 
gezi düzenleyen bir Tür-
kiye sevdalısı, yaşadığı 
şehirde Türkiye sergisi 
açacak kadar ülkemizi 
tanıyan ve tanıtma 
gayreti olan bir aka-
demisyen, Teksas’ta 
“Yılın Profesörü”, Azeri 
asıllı Amerikalı siyaset 
bilimci Manoucher 
Khosrowshahi’yi tanıt-
maya çalışacağım.

Profesör Khosrowshahi ile 15 Mart 2012 
günü tanıştım. Bu tarih öncesinde Sel-
çuk Üniversitesi’yle temasa geçmiş ve 
önceki Türkiye seyahatleri ve bu yılki 
gezi programı hakkında bilgi vermişti. 
İran’da dünyaya gelip yıllardır Teksas’ta 
yaşayan Azeri asıllı bir profesör olarak 
bu yirmi üçüncü Türkiye seyahatiydi; her 
yıl 30-50 Amerikalıyı ülkemize getiriyor 
ve bu seyahatler hakkında Amerikan ba-
sınında yazıların yer almasını sağlıyordu. 
Kendisini ve beraberindeki Amerikalı 
akademisyenleri ağırlamak için kampü-
sümüzde hazırlık yaptık. 15 Mart 2012 
günü Khosrowshahi’yi ve beraberindeki, 
çoğu akademisyen ve üniversite öğrencisi 
olan, yaklaşık otuz beş Amerikalı misafiri 
karşılayarak birlikte öğle yemeği yedik. 
Yemek sonrasında karşılıklı hediyeler ve-
rildi, sohbet edildi ve fotoğrafl ar çekildi. 
Profesör Khosrowshahi çok samimi bir 
insandı, yanındaki Amerikalılar da çok 
ilgiliydi. Ben ayrıldıktan sonra, misafirler 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Musa Özcan 
ve Dış İlişkiler Birimi sorumlumuz Yrd.
Doç.Dr.Nur Görkemli ile beraber üniver-
sitemizi gezdiler.

ABD’ye döndükten sonra çok geçmeden 
Profesör Khosrowshahi son gezisiyle ilgili 
Teksas basınında çıkan haberleri bize gön-
derdi. Haziran ayında ise bir e-posta eli-
mize ulaştı. Profesör Khosrowshahi beni 
ve Prof.Dr.Musa Özcan’ı iki üniversiteyle 
görüşmeler yapmak için yaşadığı yer olan 
Teksas’ın Tyler şehrine davet ediyordu. 
Vize almamıza yardımcı olmak için Ameri-
kan Büyükelçiliği’ne de yazı göndermişti. 
Rektör Danışmanı Doç.Dr.İbrahim Ercan 
da seyahate eklendi. Biletlerimizi aldık 
ve e-posta aracılığıyla defalarca yazışarak 
programı netleştirdik.
Dört aşamalı uzun bir yolculuktan sonra 
Tyler havaalanına 8 Temmuz 2012 gece 
yarısı indik. O çok geç saatt e Profesör 
Khosrowshahi, dört Amerikalı arkadaşıy-
la beraber havaalanında karşımızdaydı. 
Tyler’da kaldığımız süre içerisinde beni 
kendi evinde, Musa ve İbrahim hocaları ise 
Amerikalı arkadaşlarının evlerinde misafir 
ett i. İki gün boyunca Tyler’daki iki üniver-
siteyi ve şehrin hastanesini ziyaret ett ik. 
Sadece çalıştığı Tyler Junior College’da de-
ğil, University of Texas at Tyler’da ve şehir-
de de ne kadar sevildiğini bizzat gördük. 
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Üniversitesinde “Dr.K.” olarak bilini-
yordu. Bizi iki üniversitenin rektörleri 
dahil üst düzey yetkilileriyle bir araya 
getirdi, şerefimize yemekler verilmesi-
ni sağladı. Tyler şehrinin belediye baş-
kanı bana şehrin anahtarını takdim ett i 
ve ilk günkü temaslarımız Dr.K.’nın 
ilişkilerinin de etkisiyle Tyler basının-
da birinci sayfada manşett en verildi.
Bu seyahat sırasında Khosrowshahi’yi 
daha yakından tanıma fırsatı buldum. 
Yaşı altmışa yakın olmasına rağmen 
hiç evlenmemişti ve İran’dan ABD’ye 
geldiği 1979 yılından beri yalnız ya-
şıyordu. Kendisiyle Türkçe anlaşmak 
mümkündü, Farsça, Arapça ve elbett e 
İngilizce biliyordu. Öğretim üyeliği-
ni çok sevdiği belliydi; Teksas’ta yılın 
profesörü seçilmişti.
Dr.K. tam bir Türkiye sevdalısıydı. 
Derslerinde Türkiye’yi anlatıyordu. 
Türkiye’ye tam yirmi üç gezi düzen-
lemiş, geçirdiği ağır beyin ameliya-
tından birkaç ay sonraki seyahatini 
bile iptal etmemişti. Üniversite’deki 
çalışma odasına giden koridorun du-
varları yaptığı Türkiye seyahatlerinin 
fotoğrafl arıyla doluydu. Odasının ka-
pısında Türkiye’ye yapılacak yirmi 
dördüncü geziye davet eden bir yazı 
bulunuyordu. Ülkemizde “tosbağa” 
olarak isimlendirilen Volkswagen Be-
etle marka arabasının kapısında Türk 
bayrağı ve Amerikalıları Türkiye’ye 
yapacağı yeni gezilere davet eden bir 
yazı vardı; bu arabayla festivallere ka-
tılarak Türkiye’yi tanıtıyordu. Tyler 
Junior College’ın kütüphanesinde bi-
zim de katıldığımız bir törenle güzel 
bir Türkiye sergisinin açılışını yaptı. 
Temmuz sonu itibariyle hala açık olan 

bu sergide ülkemizi tanıtan broşürlere 
ve diğer bilgilere, gezilerinin fotoğraf-
larına ve Türkiye’den getirdiği çeşitli 
turistik eşyalara yer vermişti. Elindeki 
Türkiye’yle ilgili malzemenin sadece 
bu sergilenenler olmadığını biliyorum. 
Konakladığım güzel ve düzenli evin bir 
odası Türkiye’den getirdiği eşyalarla 
doluydu. Kendi elleriyle yaptığı bakla-
vayı bize ikram edecek kadar Türkiye 
sevdalısıydı. Gazete kupürlerinden ül-
kemizde neleri gezdiğini görebiliyor-
dum. Yine de kupürlerde ismini gör-
mediğim birkaç yeri gezip gezmediğini 
sordum. Hepsini gezmiş, yaptığı yirmi 
üç seyahat sırasında Türkiye’yi karış 

karış dolaşmıştı. Gezdiği yerler arasın-
da Konya’ya ayrı bir değer verdiğini 
birkaç defa ifade ett i.
Dr.K. ile haberleşmeye devam ediyo-
ruz. Üniversitesiyle bir anlaşma imza-
lamak üzereyiz. Önümüzdeki yıl yirmi 
dördüncü gezi için Türkiye’ye gelecek 
ve bu sefer kendisini ve beraberinde-
ki misafirleri gece de kalacak şekilde 
Konya’da ağırlayacağız.

Dostum Dr.K., Teksas Tyler’da 
Türkiye’nin temsilcisidir. Yolunuz 
düşerse Tyler’da sizi ağırlamaktan 
memnuniyet duyacaktır.
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Bir mekandan içeri girdiğimizde, sadece ürün ve işletmeci ile kar-
şılaşmayız. Mekanın dili ve ruhu ile de karşılaşırız. İç mimaride 
önemli olan mekanın ruhunu en iyi ve etkili bir biçimde, işlevsel 
olarak yansıtmaktır. 

Bu doğrultuda, İstanbul Pastanesi’ nin yeni çehresini tasarlarken 
içeri girdiğimizde mekanın bize doğru mesaj vermesini önemsedik. 
Bu mesaj, pastanenin özel tadlarını vurgulayacak; özel malzemeler 
ve özel tasarımlar ile müşterinin kendisini özel hissetmesi olma-
lıydı. Bunu sağlamak için taşın doğallığını ve ahşabın sıcaklıgını 
fonksyonel bir biçimde mekanda mutlaka kullanmalıydık. Çünkü 
,kişisel olarak, taş ve ahşabın doğru kullanımının, mekanda farklı 
ve eskimeyen bir ambiyans oluşturduğunu düşünüyorum. Ayrıca 
malzemelerin güzelliğinin ortaya çıkmasında ışığı etkili bir biçimde 
kullanmaya özen gösterdik. Bu, görsel olarakta mekanın kimliğini 
oluşturan; tarzını hissetiren bir sıcaklık sağladı. Müşteri kalitesine 
uygun olarak mekanın konforlu ve zevkli olması gerekiyordu. 

Zeminden tavana, imalathaneden bahçeye kadar her türlü detayı en 
ince bir şekilde düşünerek, malzemeleri farklı şekilde kullanarak sık 
görülmemiş butik bir tasarım oluşturduk. İstanbul pastanesi ‘nde 
modern bir tasarım hazırlamış olsakta; özel bölümlerde mekan ile 
uyumlu bir şekilde Selçuklu motifl erinden esinlendik. Bunları taşa 
ve ahşapa yansıtt ık. Modern ve klasiğin bir arada dengeli kullanımı 
ile mekana farklı bir zenginlik katt ık.

Sonuç olarak Konya, büyük ve gelişen bir kent olmasıyla beraber, 
şık ve özel mekanların çok fazla bulunmadığı da bir kent.370 m2 ka-
palı ve 290 m2 açık bahçe alanı ile, İstanbul Pastanesi ‘nde uyguladı-
ğımız bu konsept ile,  Konya’ ya ‘ şık bir mekan’ kazandırmış olduk.

E. BETÜL KOÇAK
MİMAR
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“Konya bana huzur veriyor, tarif edemediğim bir el hep beni buraya çekiyor.”

Öncelikle Konya’mıza hoş geldi-
niz. Farklı formatıyla büyük beğe-
ni toplayan, saygı değer hocamız 
Ali Öge ile hazırlayıp sunduğunuz 
‘’Meramda İftar” programından 
bahseder misiniz?
“Meram’da ift ar” programı aslında benim 
ilk ift ar programım. Bu konuda Meram 
Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı 
Bey’in çok ciddi katkıları var. Aslında 
ben başkanımızın ve özellikle Meram 
Belediyesi’nin yoğun talebi ve ısrarı üze-
rine böyle bir şeyi kabul etmiş oldum. 
Çünkü çok sıkı bir dostluğumuz var Sa-
yın Serdar Kalaycı’yla.  Ve Meram’da bir 
ay bulunmak, başkanla olmak Konya’da 
bulunmak güzel. Bizler için büyük bah-
tiyarlık, büyük şeref. Çünkü Konya’yı 

daha evvelden beri çok seviyordum. 
Burada kısa da olsa bir öğrencilik haya-
tım da oldu. Konya, büyüklerin yaşadığı 
bir diyar, merhameti ve manevi tasarru-
fu bol olan bir diyar, bereketi bol olan 
bir diyar… Burada bulunduğumuz süre 
boyunca da bu berekett en biz de nasip-
leneniriz inşallah.

Takip ettiğim kadarıyla sizin gön-
lünüzde Konya’nın yeri ayrı. Kon-
ya hakkında düşünceleriniz nedir?
Konya bana huzur veriyor. Bunu ge-
çenlerde bir yerde daha söyledim. 
Tarif edemediğim bir el hep beni bura-
ya çekiyor. İstanbul dışında, Türkiye’de 
hangi il olursa olsun 10 günden faz-
la kalamam, sıkılırım. Bu Doğu olur, 

Güneydoğu olur, Trakya olur, İç Ana-
dolu olur fark etmez. Fakat Konya’da 
bu sıkıntıyı yaşamıyorum. Nedense 
Konya’da 10 gün de kalsam, 1 ay da 
kalsam sıkılmıyorum. Tek kelimeyle 
dünya bir yana Konya bir yana.

Meram Belediyesi ile birçok organi-
zasyon gerçekleştirdiniz. Bunlardan 
biride Üstad Necip Fazıl Kısakürek 
şiirlerini bestelediğiniz Üstad albü-
mü… Bu çalışmayı büyük bir sen-
foni orkestrasıyla gerçekleştirdiniz. 
Bu fi kir nasıl ortaya çıktı?
Bu aşağı yukarı 15 yıllık bir fikir. Üs-
tad albümünü çok daha evvel yapa-
caktık fakat bir türlü şartlar oluşmadı. 
İmkânlar yan yana gelmedi. Fırsatlar 

KONU:  AYŞE OKUTAN

FOTOĞRAF:  VOLKAN ÇAKIR

TÜRK MÜZİĞİNE YENİ BİR KİMLİK KAZANDIRAN, DEĞERLİ SANATÇI UĞUR 
IŞILAK İLE SANAT HAYATI, KONYA, TASAVVUF, ALBÜM ÇALIŞMALARI VE 
ÜSTAD ALBÜMÜ ÜZERİNE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.
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yan yana gelmedi. Bundan dolayı hep 
tehir ett ik. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl derken 40 
yaşıma kadar tehir etmiş oldum. 40 
yaşında ilk olarak bu projeyi gerçek-
leştirdik. Bu projeyi gerçekleştirmekte 
de yine Meram Belediyesinin çok ciddi 
katkıları var. Kardeşim Murat Işılak’ın 
çok ciddi katkıları var. Özellikle böyle 
bir projenin çok büyük çaplı yapılma-
sı gerektiğine inananlardan birisi de 
oydu. “ÜSTAD” çalışmasının sıradan 
bir tanıtım, sıradan bir altyapı, sıradan 
bir organizasyonla yapılması, her şey-
den önce üstada karşı ayıp olurdu. Üs-
tad çok büyük şair. Onun şanına yakışır 
bir çalışma yapmamız gerekiyordu. İlk 
olarak, Konya da bunun startını verdik. 
Böyle muhteşem bir çalışmaya da Me-
ram Belediyesi ve Dr. Serdar Kalaycı 
imza att ı . Bizde bir ilk olarak bu sen-
foni konserini Konya’da yapmak isti-
yoruz dedik. Başlangıcı buradan yaptık 
Allah’a şükür…  Ardından Adıyaman’a 
gitt ik. Şu anda yurtdışında en az bir 8- 
10 nokta tespit edildi. Buralarda Üstad 
senfoni konserleri yapılacak ve büyük 
ihtimalle bu konserler Avusturya’da ya-
pılacaksa, Viyana Senfoni orkestrasıyla, 

Almanya’da olacaksa, Köln orkestra-
sıyla olacak.  Yani çok geniş kapsamlı 
bir iş icra edilecek.  Konya’da temelini 
att ığımız bu iş Allah’ın izniyle en az bir 
3-5 yıl kadar dünyanın hemen hemen 
her yerine taşınacak gibi görünüyor. 
İnşallah Türkiye’den sonra Avrupa’da 
da bu işi gerçekleştireceğiz.Çok fazla 
destek geldi konsere, büyüklerimiz tara-
fından. Bülent Arınç kendisi gelemedi 
ama telgrafını aldım, çok güzel bir yazı 
yayınladı bizim çalışmamız adına. Beşir 
Atalay bizzat teşrif ett iler ve o da ger-

çekten her yönüyle katkı sağladı bu ça-
lışmaya. Üstada kimin saygısı var ise bu 
işe katkı sağladı, bu işe destek oldu di-
yebiliriz. Tabii ki, Üstad Necip Fazıl’ın 
oğlu, Mehmet Kısakürek bu işe destek 
olanlardan biridir. Destek olmasa, böyle 
bir şeye zaten müsaade etmesi mümkün 
değildi ve özellikle çalışmayı dinledi-
ğinde, stüdyoya geldiğinde;” kardeşim 
sen bu işe muvafıksın” diyenlerdendi. 
“Üstad” albümüyle ilgili katkı sağlayan, 
dinleyen, ufak da olsa gönül veren her-
kese teşekkür ediyorum.

Çok fazla destek 
oldu konsere, büyük-
lerimiz tarafından. 
Bülent Arınç kendisi 
gelemedi ama telg-
rafını aldım, çok gü-
zel bir yazı yayınladı 
bizim çalışmamız 
adına. Beşir Atalay 
bizzat teşrif ettiler 
ve oda gerçekten her 
yönüyle katkı sağla-
dı bu çalışmaya. 
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8 yaşından itibaren şiir yazdığınız biliniyor. Sizin için 
‘’şiir ‘’ ne anlam ifade ediyor, Ne tür şiirler yazıyorsunuz 
ve sizin için hayatımın anlamı dediğiniz şiir hangisidir?
Şiir aslında şairin gönlünün resmidir, ruh halinin resmidir. 
Aslında herkes, icra ett iği sanatla ruh halini resmeder. Bir 
ressam ruh halini resmeder. Bir şair, şiir yazarken ruh halini 
resmeder. Aslında bu tür sanatsal icraatlar ruhun dışa yan-
sımasıdır, bir tezahürüdür. Bu yönüyle sanat, iç dünyanızı, 
dışa yansıtt ığınız oranda sahicidir. Yapaylıktan uzaktır. Ama 
iç dünyanızı gizleyip farklı estetik kaygılarla yaptığınız hiçbir 
şey bana göre sanat değildir. Çünkü sanat, samimiyet olduğu 
zaman güzeldir. Sanatt a yapaylık da olabilir. İşte o yapaylık 
insanı çekmez, samimiyet insanı çeker. Bugün üstadın hala 
anılıyor olması hala şiirlerinin ezbere biliniyor olması sade-
ce sanat kaygısıyla yazılmamış olmasındandır. Fakat sadece 
samimiyetle, sizin icra ett iğiniz bir şeyin doğru olacak diye 
de bir kaidesi yoktur. Samimiyet mutlaka donanımla destek-
lenmeli, düşünsel alt yapıyla desteklenmeli, genel kültürle 
desteklenmelidir.  Bizim halk edebiyatımız Yunus Emre ile 
başlar. Yunus Emre’nin şiiri ‘’Bana seni gerek Seni’’den ibaret 
değildir. Çok fazla şiiri var. Yunus Emre divanını bir defa açıp 
okumak ve her şeyden önce onu şerh edebilmek veyahut şerh 
edenlerin şerhinden istifade edebilmek gerekir.  Diğer taraf-
tan bir Mevlana dünyasına girebilmek… Bununla birlikte 
Şeyh Galip dünyasına girebilmek, bununla beraber Baki’nin 
dünyasına, Nebi’nin dünyasına, Fuzuli’nin dünyasına girebil-
mek gerekir. Yani bütün bu dünyaya girdikten sonra, şiir este-
tiğini müşahede ett ikten sonra, şiiri kavradıktan sonra şairlik 
yapmak doğru olur. Maalesef şu anda hiç mesneviyle alaka-
sı olmayan Mevlana sözleri cirit atıyor piyasada. Onun için 
Mevlana okumak, Mesnevi okumaktır.  Mesnevi okumakla da 
kalmaz şerh okumaktır. Şerh yapanları okumaktır.

Bizim halk edebiyatımız Yunus Emre ile başlar. Yunus 
Emre’nin şiiri ‘’Bana seni gerek Seni’’den ibaret değildir. 
Çok fazla şiiri var. Yunus Emre divanını bir defa açıp oku-
mak ve her şeyden önce onu şerh edebilmek veyahut şerh 
edenlerin şerhinden istifade edebilmek gerekir. Diğer ta-
raftan bir Mevlana dünyasına girebilmek… 
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Sanat hayatınıza nasıl başladınız, 
eserlerinizde özellikle oluşturdu-
ğunuz baş temalar nelerdir?
Aslında sanat öyle bir şey ki bir anda 
kendinizi içinde buluyorsunuz. Şairlik 
öğretilmez, ozanlık öğretilmez. Bu sizin 
mayanızda varsa olur. Peki, nasıl olur 
şairlik? İyi şairlerle düşüp kalkarsanız 
şairlik bulaşır. Bize de böyle oldu. Ozan 
Yusuf Polatoğlu vardı. Onun tabiî ki bir-
çok yönüyle güzellikleri bize sirayet ett i. 
Onun için şairlik, sanatkârlık… Bunlar 
öğrenilecek şeyler değil. Resim çizmeyi 
öğrenirsiniz, nota yazmayı öğrenirsi-
niz, enstrümam çalmayı öğrenirsiniz 
ama işin duygu kısmını kimse size öğ-
retemez. İşin üretme kısmı öğretilecek 
gibi değildir. Alıcı bulmak başkadır. 
Allah nasip edecek. Öyle konservatu-
ar bitirmekle alıcı elde edilebilseydi 
Türkiye’nin en çok dinlenen adamları 
konservatuar hocaları olurdu. Hiç bir 
tanesinin esamesi anılıyor mu? 

Tasavvuf sizin için özel bir yerde, bu 
konu hakkında neler söyleyeceksiniz?
Tasavvuf’u aslında en güzel, hiç bir şey 
söylemeyerek tarif etmiş oluruz. Tasavvuf 
az söz, çok tefekkürdür. Şimdi 1000 küsur 
yıldan beri, bir tasavvuf geleneğimiz var 
hamdolsun. Tasavvuf bu topraklarda filiz-
lenmiş, bu topraklarda büyükler yetiştir-
miş ve bu topraklarda tasavvufl a koca bir 
imparatorluk kurulmuş. Şimdi kim derse 
ki Osmanlı İmparatorluğunu kuran Os-
man Gazi Bey… Büyük bir yanlış yapmış 
olur, büyük bir hata, büyük bir ayıp etmiş 
olur. Osman Gazi’nin arkasında koskoca 
bir Şeyh Edebali vardı. Dolayısıyla bugün 
Türk milleti İslam’la tanıştıktan sonra 
varlığını, bana göre tasavvufa borçludur. 
Aslında Türk Edebiyatı da varlığını bü-
yük ölçüde tasavvufa borçludur.

Yeni bir albüm çalışmanız var mı?
Klasik Uğur Işılak çalışmalarına devam 
edeceğim. Sözün ve bestenin bana ait 
olduğu, alışagelmiş Uğur Işılak albümle-
rine. Onlara ara verdik bu proje çalışma-
larından dolayı. İnşallah bu birkaç ay içe-
risinde  çalışmalara  döneceğiz. Herhalde 
bir 4-5 ay da o sürer.  Çünkü bizde hiçbir 
çalışma kısa zamanda tamamlanmıyor.

Özellikle dinlemeyi sevdiğiniz 
kişiler kimlerdir?
Güzel olan, lezzetli olan her şeyi dinliyo-
rum. Müzikte de bir lezzet söz konusu…  
Zaz diye bir sanatçı var, Fransa da, bili-
yorsunuz. İlk başta sokakta müziklerini 
yaparak kendilerini tanıtt ılar. Daha sonra 
bir albüm yaptılar. Gerçi benim o sokak-
ta okuduğu versiyonu çok daha hoşuma 
gidiyordu. Yani Zaz’ı bile dinliyorum. 
Son dönemlerde, Latraviata operasını 

dinliyorum. Abdülhamit Han’ında çok 
sevdiği bir operaydı. Keyif alarak dinli-
yorum. Zaman zaman tasavvuf müziği 
dinliyorum. Klasikleri dinliyorum en son 
dinlediğim ‘’Kapıldım gidiyorum bahtı-
mın rüzgârına” adlı parça çok sevdiğim 
bir Türk sanat müziği eseri…

Bu keyifl i sohbet için size ve 
ekibinize Vizyon ailesi olarak 
çok teşekkür ederiz…

“TASAVVUF SÖYLENİLEREK ANLATILACAK 
BİR ŞEY DEĞİL. TASAVVUF HİÇ BİR ŞEY 
KONUŞMADAN, ANLAŞILACAK BİR ŞEY…”
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GÜZELLİK KAPINIZDA…
Cilt bakım, makyaj, parfüm, saç…

Güzellik ve kozmetik dünyasının Premium 
markalarından deneme boyu ürünler her 

ay evinize postalanıyor! Evinizin rahatlığında 
önce test edin sonra beğendiğinizi kolayca ve 

avantajlı fi yatlarla satın alın!

KONU:  FUNDA ÇAKIR

Kendinize en

 uygun güzellik,

 bakım ve 

makyaj ürünlerini 

keşfetmenin başka bir 

yolu var mı? 

İşte 

LİLA KUTU
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ÇILGINLIĞIN 
ADRESİ
lilakutu.com

Belki duydunuz belki duymadınız 
ama okuyunca eminim ki sizde hemen 
abone olacak ve ilk kutunuzu sabır-
sızlıkla bekleyeceksiniz. Lila kutu, 
Türkiye’den ve dünyadan en ünlü 
kozmetik markalarının deneme boy-
larını kapınıza kadar getiriyor. Sizde 
evinizin konforunda bu ürünleri dene-
me şansı elde ediyorsunuz. Rastgele 
alınan bakım ve makyaj ürünleri artık 
çöpe atılmayacak veya rafl arımızda 
şarap gibi yıllanmayacak. Bin bir 
hevesle alır, daha ilk kullanımda sonuç 
hüsranlıkla biter. Her üyenin kutusu 
güzellik profilinde belirtt iği cilt yapısı 
saç rengi ve ilgilendikleri kategorilere 
göre özenle seçilerek gönderiliyor. 
İlk önce lilakutu.com adresinden 
üye oluyorsunuz. Daha sonra 19 TL 
karşılığında, paypal veya mobil ödeme 
aracılığıyla kutuya abone oluyorsu-
nuz. İki adımı tamamladıktan sonra 
güzellik profilinizi eksiksiz doldurun. 

Üstelik kargo bedeli bu ücrete dâhil, 
tabi birde şirin ve çok amaçlı kutu-
sunu da unutmamak gerek. Çöpe 
atılmayacak cinsten, zaten görünce 
atmaya kıyamayacaksınız. 
Lila kutuyla gönderilecek ürünlere 
ünlü spiker, sunucu, yazar ve kozme-
tolog Ayşenur Yazıcı karar veriyor. 
Kutuyla gelen ürünlerin nasıl kulla-
nıldığını ve ne işe yaradığını Ayşenur 
Yazıcı videoyla uygu-
lamalı anlatımıyla 
lilakutu.com’da sizlere 
sunuyor.  Dene-
yip beğendiğiniz 
ürünleri en uygun 
fiyata siteden satın 
alabiliyorsunuz. Ve 
en güzeli merak 
ett iklerinizi işin 
uzmanına sorabi-
liyorsunuz. Lila 
kutuyla cilt, yüz 
ve vücut yapınızı 
gerçek anlamda 
tanıyacak neye 
ihtiyacınız oldu-

ğunu bilecek ve en önemlisi makyaj 
yapmayı öğreneceksiniz.
Lila kutusu eline geçen birçok üye 
kendi bloğunda, twitt er ve facebookta 
gelen ürünleri ve yorumlarını payla-
şıyorlar. Lila kutu çılgınlığı böyle bir 
şey işte her ay gelecek kutuyu büyük 
heyecanla beklersiniz. Üstelik başka 
hiçbir yerde bulamayacağınız lila 
sırlarda çabası…

a uygu-
mıyla
da sizlere 
ne-
niz

ygun 
satın
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ak 
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VİZYON TARİH

Tarihi Eserler İçin Büyük 
Bir Adım Gerçekleşti!
KONYA MERKEZ VE GÜNEYBATI İLÇELERİNDE 

BULUNAN BÜTÜN TARİHİ ESERLERİ TESPİT 

ETMEK ÜZERE YÜZEY ARAŞTIRMASI BAŞLA-

DI VE 2012 DÖNEMİ TAMAMLANDI.

KONU:  AYŞE OKUTAN

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğre-
tim görevlileri öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve denetiminde 
yürütülen “Ortaçağdan Günümüze Konya İli ve Güneybatı İlçeleri 
Yüzey Araştırması” 2012 dönemi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yüzey araştırılmasına ilk olarak Selçuklu başkentinin 
merkezi Alâeddin Tepesinden başlandı.

Doç.Dr. Ali Boran başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen 
Yüzey araştırması ile bir yandan Konya’nın taşınır ve taşınmaz 
kültürel ve tarihi kalıntıların/buluntuların keşfi yapılarak envan-
teri çıkarılmış olacak, diğer yandan da bilinen yerler ve kalıntılar 
yeniden irdelenerek bir bütün dâhilinde değerlendirilmesi yapı-
lıp bunların yayın yoluyla tanıtılması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
elde edilen sonuçlar ile kentin bugüne kadar hiç bilinmeyen ve 
karanlıkta kalmış olan bazı yönleri açıklığa kavuşturulacaktır.
Takkeli Dağ’daki kale kalıntılarına ve sarnıçlara ilişkin tespit ge-
zisiyle başlanılan araştırmalar kapsamında Konya’nın kültürel 
varlığına yeni eserlerin eklenmesi bekleniyor. 
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“KONYA’YA HİZMET İÇİN GÖREVE BAŞLADIM”
Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ali Boran konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yaklaşık 10 yıl 
boyunca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra 2 
yıl önce Konya’ya, asıl doğduğum topraklara hizmet etmek üzere 
Selçuk Üniversitesi’ne geçtim. Aslen Ilgınlıyım. Uzmanlık alanım 
Türk - İslam Sanatları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görev yaparken 
Siirt Valiliği’yle işbirliği içinde yüzey araştırmaları yapmış, 10 yıl 
boyunca sürdürdüğümüz bu çalışmalarla birçok bilinmeyen tarihi 
eseri ortaya çıkartmış ve dört kitap olarak yayınlamıştık” dedi.

“KONYA ÇOK ZENGİN KÜLTÜR VARLIKLARINA SAHİP”
Konya’nın taşınabilir ve taşınamaz varlıklar noktasında çok 
zengin bir kültüre sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ali Bo-
ran, “Konya Türkiye’nin en önemli kültür varlıklarına sahip illerin 
başında yer almaktadır. Konya sadece bir ya da birkaç ürünüyle de-
ğil Kilistra’dan Sille’ye, Eşrefoğlu Camisi’nden Çatalhöyük’e kadar 
oldukça zengin bir birikime sahiptir. Konya’da şu an bilinen 20 çeşit 
taşınabilir ve taşınmaz eser var.  10 yıl boyunca burada çalışma yü-
rüteceğiz ve kültür varlıklarının turizme kazandırılması için alt yapı 
oluşturacağız” diye konuştu.

Araştırma alanın genişliği uzun vadeli bir çalışma programını 
gerektirdiğinden bu yıl itibariyle ilk olarak kentin tarihi çekirde-
ğini teşkil eden Alâeddin Tepesinde başlanılmış ve Meram baş-
ta olmak üzere Selçuklu ilçesini de içerisine alan geniş bölgede 
sürdürülmüştür. Araştırmanın bu dönemdeki hedefi günümüze 
kadar çok fazla üzerinde durulmamış farklı dönemlere ait da-
ğınık halde mimari parçalar ve özelliklede Türk dönemi mezar 
taşlarının tespiti ve belgelenmesi üzerine yoğunluk kazanmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışma ile Konya’nın kültürel 
bilgi bankası oluşturulacaktır.

Araştırmada emeği geçen, Selçuk Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim görevlisi 
Doç. Dr. Ali Boran başta olmak üzere Yrd. Doç. Dr. 
Tolga Bozkurt, Epigraf Hasan Yaşar, Arkeolog Mürsel 
Bardak, Yüksek Lisans öğrencileri, Şengül Bayar, Zey-
nep Kübra Ketil ve Burhan Öztürk’e teşekkür ederiz.
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Vira Akdeniz 
PATARA/ANTALYA
Patara Türkiye’nin en uzun kumsalına sa-
hip. Koruma alanı ilan edilen Patara plajı 
Carett a-Carett a deniz kaplumbağalarının 
üreme alanı. Bölgede, Carett a-Carett a’la-
rın üreme dönemlerinde kaplumbağaların 
ekolojik ortamlarının devamı için, koru-
ma tedbirleri titizlikle uygulanıyor. Çölü 
anımsatan kumları, tertemiz denizi ve çam 
ormanlarıyla ünlü yöre, bünyesinde birçok 
sürprizi saklıyor. Fakat Patara antik ken-
tinin büyük bir bölümü, rüzgarlarla bir yerden bir yere taşınan kumlar altında saklı. Kum 
taşınmasını önlemek amacıyla geliştirilen bir proje dahilinde iklime uygun dikilen akasya ve 
bitki türleri bölgeye ayrı bir güzellik katarken; koyu pembe çiçekli zakkumlar, çam ağaçlarıy-
la bütünlük sağlıyor. Alabildiğine geniş, uzun ve vahşi kumsalda rüzgar, denizde ise dalga hiç 
eksik olmuyor. Akdeniz’in sayılı temiz denizine sahip Patara’da sahile vuran dalgalar vücutt a 
jakuzi etkisi yaparken, kulaç atmaya çabalamaktan yorgun düşüyorsunuz. Patara’nın kum ya-
pısı oldukça ilginç. Binlerce yıl önce temiz denizlerin göstergesi olan bir çeşit mikroorganiz-
ma ürünü kumlar üzerinde kum kürü yapanlar, ağrı ve sızıdan kurtuluyorlar. 

KEKOVA-SİMENA/ANTALYA
Doğa ile tarihin bütünleştiği ve turkuaz 
denizin binlerce koyla çevrildiği bir yeryü-
zü cenneti Kekova. Kekova bölgesinin bu 
koyları, her mevsimde doğal liman görevi 
üstlendiği için yatçıların en favori kıyıları 
aynı zamanda. Kekova Adası depremlerle 
kısmen suya batmış olduğu için batık şehir 

olarak da anılıyor. Batık şehir üzerinden teknelerle geçerken su altında kalan şehrin izlerini 
ve merdivenleri görebilirsiniz. Bölge koruma altında alınmış ve buradan dalmak yasak. Ula-
şım teknelerle sağlanıyor. Güzelliğini, tarihi, denizi ve güneşinden alan Kaleköy’e Üçağız’dan 
deniz yoluyla da ulaşılabiliyor. Kıyıdaki iskelelerden birisine yaklaştıktan sonra evlerin için-
den ve bahçelerinden geçerek yukarıdaki kaleye ulaşılıyor. Özellikle tepedeki kaleden Keko-
va Adası’nın ve koyların nefis görünüşü büyüleyici güzellikte. 

ÇAMYUVA/ANTALYA
Çamyuva gerçekten de çamlar içinde bir 
kasaba. Çamyuva’nın batısında Tahtalı 
Dağı, güneyinde Phaselis antik kenti ile 
Tekirova beldesi bulunuyor. Çevre turizm 
için gerekli olan deniz, güneş, tarihi yerler, 
yeşilin bin bir çeşidine ve nitelikli konakla-
ma tesislerine ev sahipliği yapıyor. 

KAŞ/ANTALYA
Kaş, çevresinde yer alan antik 
kalıntıları, Akdeniz derinlikle-
rinin ipuçlarını taşıyan dalışları, 
doğa yürüyüşleri, yamaç pa-
raşütü, değerli taşları andıran 
adalara yapılan Mavi Yolculuk 
ve tekne turları, leziz deniz 
ürünleri ve kokulu otlarla tat-
landırılan yöresel yemeklerden 
oluşan mönüsü ile, zenginlikleri 
saymakla bitmeyen düşsel bir 
mekan... Denize kıvrım kıvrım 
uzanan bir yarımadanın içinde 
kalan koya kurulmuş belde, 
günümüzde tatilcilerin gözde 
merkezlerinin başında yer alı-
yor. Sapsarı kum ve mavi deni-
zin buluştuğu kumsallar, Kaş’ın 
benzersiz plajlarının adresleri. 
Küçükçakıl, Büyükçakıl, Ak-
çagerme ile Limanağzı yüzme 
tutkunları için ideal yerler. 

         kazimoztoklu   

KA ZIM ÖZTOKLU
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ADRASAN/ANTALYA
Eski adıyla Adrasan yeni adıyla Ça-
vuş, 2 kilometre uzunluğundaki 
kumsalıyla tatilcilerin akın ett iği bir 
cennet köşe. Denizi, sığ olduğundan 
yüzme bilmeyenler ve çocuklar için 
çok uygun. Su içinde yüzerken mi-
nik balıkların vücudunuza dokunduğunu hissedebilirsiniz. Adrasan’a 
1 saat uzaklıktaki Suluada, Sazak ve Ceneviz koyları teknelerin uğrak 
yerleri. Yöre, Helenistik çağdan izler taşıyor. Yıllarca Sit alan olması ne-
deniyle beton yığınına dönüşmeyen beldede sörf, su kayağı gibi aktivi-
teleri gerçekleştirebilirsiniz. Antalya yönünden Adrasan’a ulaşmak için 
Ulupınar’dan Olympos yoluna girmek gerekiyor. 

KEMER/ANTALYA
Kemer’in başta gelen çekiciliklerin-
den birisi de doğal güzelliği. Deniz, 
orman ve dağlar bir noktada birle-
şerek seyrine doyum olmayan bir 
görüntü oluşturuyor. Akdeniz’in 
turkuaz rengi kıyılarında tekneyle 
çevre turlarına çıkabilir, jeep safarilerine katılarak Toros dağlarının 
patikalarında farklı heyecanlar yaşayabilirsiniz. Kemer’in bu geziler 
kadar ilgi gören bir başka zenginliği de yöredeki mağaraları.

SAKLIKENT/ANTALYA
Denize en yakın kayak merkezi.
Merkezde iki teleski var. Teleski-
lerden biri 690 m., diğeri ise 800 
m.’ye ulaşıyor. Kayak, kayak ayak-
kabısı ve baton kiralayabilirsiniz. 
Antalya’ya 50 km. uzaklıkta yer alı-
yor. Üzülerek söylüyorum kayak mevsimi ocak-mart ayları arasında.

GÖYNÜK KANYONU/ANTALYA
İlginç mağaralar, kanyonlar, 
endemik bitki türlerine sahip 
olan Göynük, dağ turizmine ve 
doğa sporlarına uygun yapısıy-
la da dikkat çekiyor. Göynük 
Beldesi’nin yaklaşık 15 kilomet-
re yukarısında kalan kanyona 
ulaşmak için jeep safariler dü-
zenleniyor. Kanyonda sabahın 
erken saatlerinde rehberler eşli-
ğinde çam ormanları içerisinde trekking yapabilirsiniz. 
Harika bir manzara eşliğinde yaklaşık 1 saat yürüyerek 
kanyona vardığınızda, daha ileriye ulaşabilmek için suya 
girmek zorundasınız. Kanyonun kaynağına vardığınızda 
göreceğiniz manzara karşısında büyüleneceksiniz.

MANAVGAT ÇAYINDA RAFTİNG/ANTALYA
Batı Torosların doğu 
yamaçlarından doğan 
90 km. uzunluğundaki 
Manavgat Çayı, ovaya 
girmeden önce sert 
konglomera tabakala-
rının üzerinden geçip, 
Manavgat Şelalesi’ni 
oluşturarak Akdeniz’e dökülüyor. Zorluk derecesi yüksek 
olan Manavgat Çayı amatör gruplar için tehlikeli mutlaka 
profesyoneller eşliğinde yapılmalı. Raft ing, Şahap Köprüsü 
ile Sevinç Köyü arasındaki 19 km. boyunca, yer yer iki tara-
fı dik ve aşılması güç kanyonların içinde yapılıyor. Geçişler 
arasında Manavgat Çayı’nın akış hızı yavaşladığından çev-
reyi izlemek mümkün.

OLYMPOS-ÇIRALI/ANTALYA
Olympos, sahip olduğu tarihsel değerlerinin yanı 
sıra, uzun sahili, endemik bitkileri, Carett a Caret-
ta’ları, Chimera’sı, tüm sportif etkinliklere olanak 
veren muhteşem doğası ve pansiyon olarak kullanı-
lan meşhur ağaç evleri ile tüm dünyada haklı bir üne 
sahip. Olympos, Sit alanı kapsamında olduğu için 
antik alan ve çevresinde yapılaşma yasak. Anayoldan 
portakal ağaçlarının kokusu eşliğinde Olympos’a 
indiğinizde bungalov tipi ağaç evlerle karşılaşıyor-
sunuz. Burası gezgincilerin en önemli durağı. Yöre-
de yapılaşma yasak olduğu için konaklama bu ağaç 
evlerde yapılıyor. Antik kentin içerisinden yaklaşık 
10 dakikalık bir yürüyüş sonunda plaja ulaşabilir-
siniz. Çıralı’nın küçük beyaz taşlarla bezili kumsalı 
ve masmavi denizi tatilcilerin ilgisini çekiyor. Kilo-
metrelerce uzanan kumsalda diğer tatil yerlerinden 
farklı olarak oldukça tenha. Çıralı plajı aynı zamanda 
Carett a Carett a’ların yumurta bıraktıkları kumsalla-
rımızdan. Bu nedenle geceleri kaplumbağaları rahat-
sız etmemek için plaja girmek yasak. 
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TEKİROVA/ANTALYA
Yaklaşık 5 km’lik sahil şeridi ile 
dağların arasında yeşilin her 
türlü tonunu görmek mümkün. 
Çam ormanlarının içinde yer 
alan 500-600 senelik çınar ağaç-
ları, portakal, limon, mandalina 
ve nar bahçeleri Tekirova’ya do-
ğanın kadar cömert davrandığını 
gösteriyor. Olympos’un zorlu 
zirvesinden bakıldığında, kar-
şıda beliren manzaranın gerçek 
olduğuna inanmak güç.

SİDE-MANAVGAT/ANTALYA
Denize uzanmış bir burun üzerinde kurulan 
Side tarihle iç içe bir kent görünümünde. 
Güneyinde yer alan Sorgun ve Titreyengöl, 
çam ağaçlarının arasında kalan altın rengi 
kumsallarıyla deniz ve güneş meraklılarını 
cezbediyor. Manavgat, tarihi yörelerin yanı 
sıra raft ing, jeep safari, yamaç paraşütü gibi 
outdoor olanakları ile Akdeniz’in önde gelen 
merkezlerinden biri. Manavgat Çayı, Manavgat’ı ikiye bölüyor. Çay üzerindeki gezinti 
tekneleri, Manavgat’tan başlayarak şelaleye ve boğaza günübirlik turlar düzenliyorlar. 
Side’den çıkıp doğuya yöneldiğinizde sırtını ormanlara dayamış müthiş kumsalıyla 
Sorgun’a ulaşırsınız. Orman içindeki yürüyüş parkurlarını kullanabilir; gezinti için 
çevredeki çift liklerden at kiralayabilirsiniz. Sorgun’dan doğuya devam edildiğinde bir 
süre sonra Side’nin en popüler tatil merkezi olan Titreyengöl’e ulaşılıyor. Titreyengöl 
aslında bir göl değil. Manavgat Çayı’nın bir kolunun denize dökülmeden önce epey 
genişlemesi ve akıntısının yavaşlaması ile göle benzemiş. Rüzgârda suyun ürperişiyle 
de bu adı almış. Manavgat Çayı’na ve orman içine doğru yürüyüş yapabilirsiniz. 

BELEK/ANTALYA
Eşsiz havası, masmavi denizi, tarihin doğayla iç içe ol-
duğu yer Belek. Göz alabildiğine mavilik, göz alabildi-
ğine doğanın güzelliği. Eğer ki deniz dışında da eğlen-
ce ararsanız bu kez tepelere doğru çıkmanız gerekecek. 
Etrafında yatan mükemmel tarihinin, sizi o zamanlara 
götüreceğine emin olabilirsiniz. Fotoğraf makineniz 
mutlaka elinizde olsun çünkü bu yerleri hep hatırla-
mak isteyeceksiniz. Denizden de tarihten de uzaklaş-
mak istiyorsanız eğer, işte size bir alternatif de temiz 
havada, masmavi gökyüzünde güneşin boy gösterdiği 
bir anda, yemyeşil tepelerde, golf oynamak. Özellikle büyük şehirlerin karmaşa-
sından, gürültüsünden bıkmış kişiler için mükemmel bir yer. Eğer ki suyun sesin-
de huzuru bulurum ben diyorsanız yedi tane küçük göleti olan Kurşunlu Şelalesi-
ne mutlaka uğrayınız. Birbirinden farklı yüzden fazla kuş türüne ve onlarca bitki 
türüne ev sahipliği yapan bu yeri mutlaka görmeniz gerekir.

Bayram tatili için tavsiye 
edebileceğim oteller;

◆ Limak Lara De Luxe & Resort 

◆ Delphin İmperial  

◆ Lara, Susesi Luxury 

◆ Club Hotel Phaselis Rose 

◆ Rixos Sungate   

◆ Amara Dolce Vita

◆ Crystal Sunrise Queen 

Luxury Resort

◆ Venezia Palace Deluxe 

Resort Hotel

◆ Mardan Palace

◆ Sah İnn Paradise

Hep bir arada, sevgi dolu ve 
huzurlu nice bayramlar ge-
çirmek dileğiyle, Ramazan 
Bayramınız mübarek olsun.

ANAMUR/MERSİN
Sakin ve keyifl i bir tatil arıyorsanız Anamur 
sizin için biçilmiş bir kaft andır. Muhteşem 
plajları ve doğal güzellikleri ile iç içe unuta-
mayacağınız bir tatil yapabileceğiniz güzel 
köşelerden biridir. Anamur deyince ilk akla 
gelen ve mutlaka gezilmesi gereken yerleri 
listesinde; Anamurium antik kenti ve Titio-
polis antik kenti, Ala Köprü, Ak Camii, Anamur ilçe merkezi, Ören beldesinde-
ki tarihi evler, Azıtepe, Pullu milli parkı, o muhteşem mağaralar, Dragon Vadisi 
ve Anamur Müzesi mutlaka olmalıdır. Anamur kumsalları, nesli tükenmek üzere 
olan deniz kaplumbağalarının (Carett a carett a) yumurtlama alanıdır. Ayrıca Ana-
mur sahillerinin ıssız ve kayalık olan kesimlerini Akdeniz foklarının bir kolonisi 
kendilerine yurt edinmişlerdir.Torosların yüksek kesimlerindeki yaylarında doğa 
yürüyüşü yapmadan ve Anamur muzu yemeden kesinlikle dönmeyin.
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ESKİ MAHALLELER

Ölü Bekledi 

Mahallesi

KONYA’NIN TARİHİ 

MAHALLELERİNDEN BİRİ;

Konya’nın Selçuklu’dan günümüze intikal eden tarihi 

mahallelerinden birisi de Ölübekledi Mahallesi’dir. 

Sahibata Külliyesi’nden de anlaşılacağı üzere bölge, 

sur dışında Selçuklu Döneminde kurulmuştur.

KONU:  M.ALİ UZ

Ölübekledi Mahallesi’nin doğusunda Ka-rakurt, kuzeyinde Muhtar ve İhtiyared-din, batısında Sahibata, güneyinde Emir Halil ve Sahibata Mahalleleri ile çevrilidir. Muhtelif kaynaklarda ve şeriye sicillerin-de mahalle Ölübanladı, Öylebanladı ve Öylebekledi adlarıyla da anılmıştır. Ma-hallenin tarihi Selçuklu dönemine kadar gitmekte, Karamanoğlu ve Fatih dönemi mahalleleri arasında yer almaktadır.(Konyalı, Konya tarihi;1964,251)Mahalle Kanuni Döneminde 11 nefer, 8 ha-neden ibaretken, 992/1584 yılında III. Murat öneminde mükellef sayısı 49’a yükselmiştir.
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Diğer pek çok şehirde olduğu gibi Konya’da ma-

halleler adlarını ya bir devlet büyüğünden veya 

mahallede mevcut cami, mescit ve imaret gibi tarihi 

yapıdan alır. Genellikle mahalleler böyle yapılar et-

rafında teşekkül eder. Günümüzde bu hassasiyett en 

eser kalmamış gibidir. Bu tarihi mahallemizin adı 

da ibretamiz bir menkıbeye dayandırılır.

Menkıbeye göre, bir zamanlar mahallede kendi 

halinde, aynı zamanda da erenlerden bir zat varmış. 

Mahallede biri vefat edince cenaze musalla taşında 

iken veya kabristana götürülürken tabutun yanına 

yaklaşır ve pek çok ölünün kulağına , “Senin de erva-

hına yuh olsun.” diye bağırırmış. 

Halk o zatın bu davranışını meczup diye ciddiye almaz, güler geçer ve 

onun erenlerden bir zat olduğunu bilmezlermiş. Halk onu, adından ziya-

de “Yuh Baba’’ diye anarlarmış. Fani dünya bu kimseye baki değildir. Gün 

gelmiş, bu zat da vefat etmiş. Cenazesi kaldırılırken mahallenin muzip 

gençlerinden birisi, teneşire yaklaşıp,’’Senin de ervahına yuh olsun’’ diye 

bağırınca erenler başını tabutt an kaldırıp , “Eğer ben de onlar gibi gidiyor-

sam, bana da yuh olsun” demiş ve tekrar teneşire başını koymuş. Yuh Baba 

bu tavrıyla dünyadan eli boş gitmemek gerektiğini vurgulamak istemiş. 

Bu durum karşısında şaşıran halk, “Ölü belinledi’’ demiş. Belinledi tabiri 

Konya’da evvelden beri halk arasında kullanılan bir tabirdir. Uyuyan bir 

insanın veya küçük çocuğun yanında yüksek sesle bağırıldığında, titre-

yerek bir tepki gösterir. Bu tepkiye “belinlemek” tabir edilir.

O olaydan sonra mahalle, “Ölü banladı /Ölü bekledi” olarak anılmaya 

başlamış ve zaman içerisinde bu tabir “Ölü Bekledi”ye dönüşmüştür. 

Sahibata Caddesi üzerinde bulunan ve mahallenin adıyla anılan kab-

ristanda günümüzde mevcut değildir. Yuh Baba’nın bölgede mevcut 

bir  Kur’an kursunun bahçesinde meft un olduğu rivayet edilir. 

Yeni açılan Furkandede Caddesi bölgedeki birçok mahalleyi ikiye 

bölmüş, bir zamanların meşhur Gazezler Tekkesi ve Kabristanı 

günümüze gelememiştir. 
Gazezler Mescidi ile kömürcüler Mescidi Cadde üze-rinde ve Şükran Mahallesi sınırları içerisinde kalmış-tır. Karşı taraf ise Hacı Fett ah Mahallesi’ne dahildir. Gazezler Mescidi’nin güneybatısında halen küçük bir kabristan bulunmaktadır. Bir zamanlar Firik dö-neminden kalma bir kısım ailelerin bu mahallede ya-şadıkları, bunların demircilik, kalbur, elek ve bu gibi işlerle uğraştıkları ve sonra bunlarında yok oldukları söylenir. Mahalle Cumhuriyet döneminde uzun bir süre de, Uluğbey Mahallesi olarak anılmış ve son de-ğişiklikte de Uluğbey Mahallesi Şükran Mahallesi’ne dahil edilmiştir. Mahallede tarihi doku korunama-mıştır. Cadde üzerileri iş yerleri ile dolmuştur.2007 yılında Uluğbey Mahallesi’nin nüfusu 440’dır.Başka tarihi bir mahallede birlikte olmak dileğiyle.
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Kimlerine göre evet kimilerine göre ise de değişen hiçbir şey olmadı. 
Konya Şeker Spor ile Konyaspor’un birleşmesi ile adını Torku Konyas-
por olarak değiştiren takımımız maddi anlamda güç kazandığını iddia 
ediyor. Resmi olarak rakamlar açıklanmadı. Torku ile yapılan spon-
sorluğun rakamını henüz duyamadık. 3 Milyon gibi bir rakam telaff uz 
ediliyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bekleyip göreceğiz. Kon-
yaspor bazı konularda henüz kurumsallaşamadı. Zaten çok eksiği var 
fakat şu sponsorluk meselesini bile net olarak açıklayan yok.

Halka açık olup KA P’a açıklama yapan 
takımların tüm detaylarını öğrenebili-
yoruz. Transfer görüşmesinden tutun, 
oyunculara verilecek yıllık ücretlere 
kadar hatt a yapılan sponsorluk bedel-
lerine ve sürelerine kadar her türlü 
mali bilgiyi öğrenebiliyoruz. Konyas-
por ise sır küpü…
Şeker Spor’un başarılı oyuncuları İshak 
ve Ömer Ali Konyaspor’da. Birkaç yıl-
dır sezon öncesinde hep bu iki oyuncu 
Konyaspor ile anılırdı. Fakat bir türlü 
de Konyaspor’a kazandırılamamışlardı. 
Şimdi ise Şekerspor’un iyi oyuncuları 
Konyaspor’da, Konyaspor’un vasa-
tı geçemeyen oyuncuları yeni adıyla 
Anadolu Selçukluspor’a gönderildi. 
Takımdan gönderilmek istenen Robak 
ve Kere sorunları en azından ben yazı-
mı kaleme aldığımda devam ediyordu. 
Konyaspor’un yeni transferleri için bu 
iki oyuncuyu elden çıkartması gereki-
yor. Robak sert şutları ve uzun boylu 

yapısı ile mücadele etmeye çalışsa da 
çıtayı hiç yükseltemedi. Kere ise iyi 
futbolcu olmasına rağmen Konyaspor 
yabancı oyuncu kontenjanını orta saha 
ve forvet hatt ında kullanmak istiyor. Ali 
Zitouni Konyaspor adına büyük kazanç 
oldu. Kendisini Antalyaspor’dan da iyi 
tanıyoruz ki hızlı bir oyuncu ve takıma 
katkı sağlayacağından eminim. Fernan-
desNeca ise yılın transferi oldu. Kampta 
göstermiş olduğu istek ve hazırlık maç-
larındaki performansı oldukça iyiydi. 
Bu yıl Neca Konyaspor’un orta saha yü-
künü çeker. Takımda on numara sorunu 
asla olmaz. Süper Lige bu kadro da çı-
kamazsa artık hangi kadro çıkar merak 
ediyorum. Geçen yılki tecrübesiz ama 
mücadeleci olan ve çok koşan gençlerin 
yanına tecrübeli isimler katıldı. Benim 
en büyük endişem kaleci konusundadır. 
Geçen sene Pawalek’in göstermiş oldu-
ğu harika performanstan sonra bu yılki 
kaleciler aynı başarıyı gösteremez. İn-
şallah gösterirler ama Konyaspor’un ge-
çen yılki sıralamadaki yerinde kalecinin 
payı çok büyüktü. Bu yılda inşallah yeni 
oyuncularla başarılı bir sezon geçirirler.
Takıma birkaç takviye daha yapılacak-
tır. Sezon uzun ve yorucu. Sakatlıklar 
karşısında zor duruma düşmemek için 
yeni transferler de bekliyorum. Takı-
mın geçen seneye oranla yaşlandığını 
ama daha tecrübeli olduğunu söy-
lersek yanılmayız. Takım geçen sene 
eksik olan tecrübeyi kazanıyor. Fakat 
mücadele bakımından geçen sene gös-
terilen mücadele gösterilmezse yine 

sezon sonunda ipi göğüsleyemeyiz. 
Umarım birleşme şehrimize ve takım-
larımıza hayırlı olur. İnşallah bir şeyler 
değişir. Gelir ve gider dengeleri iyi he-
saplanır. Gereksiz borçlara girilmez. 
Sponsorluk anlaşmalarından gelen para-
lar umarım doğru kullanılır. Yöneticileri-
miz sadece birilerini zorlaması ile değil, 
Konyaspor’un başarısı için çalışmalı. As-
lında yapılması gereken o kadar çok şey 
var ki Konyaspor’da olmayan, saymakla 
bitmez. Biz yaza yaza usanırız da yapma-
yanlar dinleye dinleye usanmaz…

Konyaspor güçlendi mi?

     muhmed83  

MUHAMMED  IŞIK
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Hurma
İFTAR SOFRA LARIMIZIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ;

8000 YILLIK TARİHİ OLAN VE ÖZELLİKLE RAMAZANDA İFTAR SOFRALARIMIZA RENK 
KATAN HURMA, BİRÇOK HASTALIĞA DA DERMAN OLUYOR. 10 YILDIR HURMA SATIŞI 
YAPAN HACIBEY HURMACISI’NIN SAHİBİ ENVER ÇAKMAK İLE HURMANIN FAYDALARI 
ÜZERİNE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

Mucizevî meyve…

Sofraların baş tacı, hem lezzetli hem doyurucu…

KONU:  AYŞE OKUTAN

FOTOĞRAF:  HÜMEYRA GÜNEŞ
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Hurmacı Hacıbey ne zaman kuruldu?
Hurmacı Hacıbey 2002 yılında kurul-
du. Bizler 30 yıldır Suudi Arabistan’da 
gıda sektöründe çalışıyoruz. Daha 
önce hurmayı ithal edip toptan satı-
yorduk. 2002 yılında perakende hur-
ma işine önce Konya’da daha sonra 
Ankara’da başlamış oldu.

Hurma çeşitlerinden 
bahseder misiniz?
Hurmanın sadece Suudi Arabistan’da 
230 çeşidi vardır. Hacıbeyde şuanda 
60çeşit hurma ile hizmet vermektedir. 
Ülkemizde bilinen çeşitleri Medine 
Mebrum hurması, Acve hurması, An-
ber, Safavi, Sugi, Rabia, Nebdet, Ali, 
Lubana, Sükkeriye, Berni, Mejdul, 
Şelebi, Berhi, Rutana, İran, Rabbi, 
Bağdat, Tunus, Daglet nur, Cezayir ve 
daha birçok çeşit…

Hurma yetiştiren ülkeler nerelerdir?
Suudi Arabistan 11 milyon ağaç, Ce-
zayir 10 milyon ağaç, İran 10 milyon 
ağaç, Irak 32 milyon ağaç, Mısır 8 mil-
yon ağaç, Tunus 2 milyon ağaç, Sudan 
2 milyon ağaç, ABD 300 bin ağaç, İs-
panya 220 bin ağaç… Genellikle ülke-
mizde tercih edilen Suudi Arabistan, 
Tunus, Cezayir, İran hurmalarıdır. Ta-
bii son zamanlarda İsrail de 5 milyon 
ağaçla hurma üretimine girmiştir.

Hurmanın faydaları nelerdir?
Hurmanın faydaları saymakla bitmez. 
İnsan sadece hurma yiyerek hayatını 
bile sürdürebilir. Beyin ve sinir siste-
mini dinlendirir. Gözleri kuvvetlendi-
rir. Kulak uğultusu ve duyma zafiyeti 
gibi kulak rahatsızlıklarına faydalıdır. 
Meyve olarak en iyi göğüs ilacı hurma-

dır. Hurma kan damarlarını yumuşatır. 
Kolesterole geçit vermez. Bel ağrıları-
nı hafifl etir. Böbreklerin yıkanmasına 
ve böbrek taşlarının parçalanmasına 
yardımcı olur. Hurma çam fıstığı ile 
tüketilirse karaciğeri temizler. Hz. Ali 
Efendimizden rivayet edilene göre, 
kim sabah aç karnına yedi adet hurma 
yerse karnındaki zararlıları öldürür. 
Hurmayı düzenli tüketmek kansere 
birebir önlemdir. Hurma magnezyum 
ihtiva ett iğinden dolayı Kansere engel 
olur. Çocuklu kadınlar mutlaka hurma 
yemelidir, zira hurma, süt hormonları-
nı harekete geçirir.

Şehir dışından hurma 
siparişi oluyor mu?
Yılın on iki ayı Türkiye’nin her yerine sev-
kiyatımız vardır. Artık yıl boyu kuruyemiş 
gibi hurma tüketilmeye başlamıştır.

Ramazan dışında 
Hurma satışları nasıl?
Hurma sadece ramazana has bir meyve 
değildir. Hurma insan sağlığı açısından 
önemli bir gıdadır. İlaç gibidir. Yıl bo-
yunca tüketilmesi gerekir. Bizler, yıllardır 
hurmanın faydaları ile ilgili birçok etkinlik 
gerçekleştirdik. Dağıtt ığımız broşürler ile 
tüm yıl boyunca yenilmesini sağladık.

Hurma alırken nelere 
dikkat edilmelidir?
Hurma, sıcağa karşı iyi muhafaza edilme-
lidir. Bütün ürünlerde olduğu gibi hurma-
nın da natürel olmasına dikkat edilmelidir.
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Sürekli bir bütçe kelimesi geçerdi evde ha-
tırlıyorum. Kimin neye ihtiyacı var, bu ay 
ne alınsın, kışsa odun, kömür ne âlemde? 
Aybaşı denen bir adam vardı pek acımasızdı, 
o gelmeden eve veya bize yeni bir şey almak 
zordu belki imkânsızdı. 
Bu aybaşı, bana göre zalim, çatık kaşlı, cimri, 
dediğim dedik, koyu renk takım elbiseli ve 
çok seyrek gelen bir adamdı; kim olduğu-
nu görmek için yıllarca çaba harcadım ama 
beceremedim bir türlü. Anneme sorardım, 
ne zaman gelecek bu aybaşı? Söylerdi işte 
şu gün bu gün diye, ben de pusuya yatardım 
koltuk arkasına; belki yakalarım da bir çift  laf 
ederim diye. Aybaşının geldiğini, ihtiyaç lis-
tesinden bir şeyler eve geldiğinde anlardım 
ama yine kaçırdım diye hayıfl anırdım yinede 
kendimi, fakir veya yoksun hissetmezdim; 
öylede değildik çünkü. Yani şimdiki çocuk-
lar gibi her şeyimiz varken cep telefonu eski 
model olduğu için “siz de bana istediğim hiçbir 
şeyi almıyorsunuz” modunda değildik. Ama o 
zamanlar öyleydi. 
Para konuşmaları anneyle yapılırdı. Keyif-
li ve iyi anları kollanarak, anne bana şunu 
alalım mı şeklinde. O da klasik cevaplarını 
sıralardı işte, son replik de her zamanki gibi 
“aybaşı gelsin bakarız” olurdu… 
Çocukluğumda bayramlar vardı gelmesini 
dört gözle beklediğimiz, arife günü o memur 
babam cebinde olmayan parasıyla 6 çocu-
ğunu arkasına takar ve bayram alışverişine 
götürürdü. Bize yeni ayakkabılar ve elbiseler 
alırdı bu her bayram böyle olurdu.
Arife günü akşamı, hepimiz köye dedemle-

re giderdik. Arife akşamı babaannem helva 
kavururdu tarifsiz bir lezzeti vardı sanki. 
Herkes orada olurdu amcamlar, halamlar, 
yengemler, eniştelerim ve tabi biz çocuklar. 
Bu arada belirtmek isterim dedemin 5 kız 5 
erkek çocuğu var çok büyük bir aile idik bay-
ram akşamı evde yaklaşık 45-50 kişi olurdu.
Bayram sabahı dedem, babam ve amcamlar 
önde biz arkada bayram namazına giderdik 
hep beraber bayram namazını kılar sonrasın-
da cami önünde toplu bayramlaşma olurdu. 
Büyükten küçüğe sıraya girer herkes birbi-
riyle bayramlaşırdı. Bizim gibi çocuklar için 
bayramın en güzel tarafı bayram harçlığı idi. 
Amcalarımın arasında en çok harçlığı Ars-
lan amcam verirdi. Bayramlaşmadan sonra 
mezarlığa gider vefat etmiş yakınlarımız için 
dualar ederdik. Her bayram mezarlıktan 
dönüşte Hamdi dayımlara uğrar yemeği 
orada yer sonra dedemlere geçer ailemizin 

kalanıyla bayramlaşırdık. Birde Avrupa’da 
ki halamların yıllık izine gelmesini bekler-
dik. Arada bir bayramlara denk gelirdi. Gül-
hanım ve Ayşe halam bize çeşitli hediyeler 
getirirlerdi çok mutlu olurduk. Tabii çiko-
latayı halamlar getirince tanıdık çok lez-
zetli bir şey olduğunu o zaman anladık. O 
zamanlarda bizim için en lüks şey kaymaklı 
bisküvi ve leblebi şekeri idi.
O dönemin oyuncaklarına gelirsek pek bir 
şey yoktu, eski oto lastiğini çevirerek saatler-
ce peşinden koşardık. Naylondan arabalar 
vardı çok pahalıydı, alamazdık ama yinede 
amcamlar ağaçtan araba yaparlardı bize o 
bile bize tarifsiz bir mutluluk ve heyecan ve-
rirdi. Ayakkabılarımızı ayağımızdan çıkarır 
araba niyetine oynardık.
Neyse işte konuya döneyim şimdi durumlar 
böyle değil çocuklar sürekli istiyorlar, hem de 
her şeyi. Haksız da değiller ki. Etrafımız rek-
lamlarla kuşatılmış durumda. Biz bile etkile-
niyoruz onlar nasıl etkilenmesin. Abur cubur, 
oyuncak, marka kıyafetler, sürekli gözlerinin 
önünde hem de en cazip şekillerde. 
Çağ değişti, anne babalar da çocuklar da. 
Kıyaslama yapamıyorum, yapılmaz gibi de 
geliyor, şartlar çok farklı. Ama bildiğim şu ki 
bizim için her şey daha bir kıymetli idi. Mut-
lu çocuklardık ve söylediğim gibi yoksunluk 
hissi ile büyümedik yine de. Çünkü öyleydi o 
zaman hepimiz öyleydik. 

Ramazan Bayramınızı Kutlar 
Sağlık ve Mutluluklar Dilerim.
Nice Bayramlara…

Çocukluğumdaki       
  Bayramlar 

OSMAN  ŞENGÜL

Korkmayın ahkam kesmeyeceğim, 
kendimce nostalji yapacağım

Benim çocukluğum 70’li ve 80’li yılların başında geçti. Hayat şimdikinden çok farklıydı. Birçoğunuz bunu biliyor zaten…

Şimdi ah vah deyip ne güzel zamanlardı diyoruz birçoğumuz değil mi? Ben de çoğu zaman böyle diyorum aslında… 
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Zuhal  Arda
SANAT GÜZELLİĞİN İFADESİDİR

“Resim bir serüven, 

yaşanmış ya da 

yaşanacak 
heyecanlı bir öykü.”

YAŞANMIŞ BİR ÖYKÜ; 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM 

BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ZUHAL ARDA İLE RESİM 

SANATI ÜZERİNE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

Zuhal Hocam bize biraz 
kendinizden bahseder misiniz? 
Babamın ilk görev yeri olan 
Samsun’da dünyaya gelmişim. 4 ço-
cuklu bir memur ailesinin en büyük 
olanıyım. Sonra babamın memle-
keti Niğde’ye dönmüşüz. Ortaokul 
ve liseyi Niğde’de okudum. En çok 
sevdiğim iki ders Resim ve İngilizce 
idi. Bunlardan biri mesleğim oldu, 
şanslıyım bu anlamda. Niğde’de 
çoğu ailenin bağları vardır, bizim-
de Tepe’de elma bahçemiz vardı. 
Yazın birkaç aylığına okullar tatil 
olunca şehirden bağ evine taşı-
nılırdı o zamanlar, bu gelenek 
Niğde’de hala sürer. Çocukluğuma 
dair en güzel anılar bağda komşu 
çocuklarıyla yaşadıklarımızdır. Ev-
lerin önünden su akardı, toprak da 
bol, çamurdan bir sürü ev araç ge-
reci yapar, onları kurutur, üzerine 
şekiller çizer, boyardım. 
Niğde Lisesi iyi bir liseydi, eğitim 
kalitesi yüksekti. Çok bürokrat, 
mesleğinin zirvesinde kişiler ye-
tiştirmiştir. Lise’den sonra resim 
bölümünde okumak çok istedim, 
olmadı. O zamanki şartlar farklıy-
dı, her yerde yoktu resim bölümü, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’le sınır-
lı. Evlendim. Eşimin işi dolayısıy-
la 4 yıl İstanbul’da yaşadık. Bir 
oğlum ve bir kızım dünyaya geldi. 

KONU:  AYŞE OKUTAN

FOTOĞRAF:  HÜMEYRA GÜNEŞ
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Eşim banka müfett işi olunca İzmir’e 
taşındık. Yazları geziyoruz, kışları 
İzmir’de yaşıyoruz. Ben ne İstanbul’da, 
ne de İzmir’de yaşadığım yıllarda, hiç-
bir sergiyi kaçırmıyorum, amatörce 
resim yapıyorum. Sonra bir gün Eski-
şehir-Bursa arasında ailece bir trafik 
kazası geçirdik.

Bende tam bu soruyu soracaktım, 
sizi üzmezse eğer, bu konudan da 
bahsedebilir misiniz? Sanırım sizi 
resim yapmaya iten, resimle ciddi şe-
kilde ilgilenmeniz bu olaydan sonra 
oluşuyor. Gençlere hayattaki zorluk-
lardan kolayca vazgeçmemeleri için 
bir örnek olur diye düşünüyorum.
Aradan 22 yıl geçti… Hayatın bize ha-
zırladıkları için donanımlı mıyız bilmi-
yorum. Ama bildiğim bir şey var, resim 
yapmaya başlamamın benim hayata tu-
tunmakta çok önemli bir rolü olduğu. 
Kazada kızımı kaybett im, üç yaşınday-
dı. Bir anne için hiç kolay değil. Bende 
yaralıydım, yaralar iyileşiyor zamanla, 
bunun en iyi ilacı zaman, bir de zama-
nınızı hiçbir şey düşünemeyecek kadar 
doldurmak. Hayatın bana sundukla-
rından öç alırcasına çalıştım, hastane-
den çıkar çıkmaz bir öğrenciden (şu 
anda Eskişehir Anadolu üniversitesin-
de öğretim üyesi) bir ay kadar bir resim 
dersi aldım ve Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölü-
müne girdim. Sene 1989…Bir oğlum 
daha dünyaya geldi… Ben hem bebek, 
hem üniversite, yoğun resim yaparak 
bir dakika bile boş kalmadan bir yaşam 
tarzını benimsedim. Oya Kınıklı atölye 
hocamdı. Zor geçen ilk yıllarımda kuv-
vetli iradesiyle desteğini hep üzerimde 
hissett im.  Sonra eşim Konya’ya tayin 
oldu, Konya Selçuk Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bö-
lümüne yatay geçiş yaptım. Konya’da 
atölye hocam Alaybey Karoğlu’ydu. 
Akademisyen misyonunu kazandırma 
da çok etkili olmuştur üzerimde.
1994 yılında okulu bitirdim, ilkönce 
Yarma Kasabası İlköğretim Okulu’nda, 
daha sonra da Sare Özkaşıkçı İlköğ-
retim Okulunda resim öğretmenliği 
yaptım. Bu arada Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek 

lisansımı (1998) tamamladım. 2000 
Yılında Konya Çimento A.Ş. ’nin yap-
tırıp Milli Eğitime hibe ett iği binada 
öğretme başlayan Konya Çimento 
Anadolu Lisesine kurucu Müdür ola-
rak atandım. Çok keyifl e çalıştığım 
yıllardı. Konya Çimento A.Ş.nin bu 
okula maddi, manevi destekleri hiç 
eksik olmadı, fakir öğrencilere burs 
verdiler. Bu vesileyle onlara teşekkür 
ediyorum. Buradan mezun olan öğ-
renciler şu anda üniversitede bizim öğ-
rencilerimiz, aralarında asistan olarak 

çeşitli üniversitelere başlayan ve artık 
meslektaşımız olanlar var ve ben onlar-
la çok gurur duyuyorum.  
2005 Yılında Selçuk Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü-
ne Öğretim Görevlisi olarak başladım. 
2008 Yılında Yardımcı Doçent, 2012 de 
doçent olarak aynı yerde görev yapıyo-
rum. Yeni bir binamız ve çok donanımlı 
atölyelerimiz var.  Şanslıyız bu yüzden. 
İyi bir öğretim kadrosu var. Her geçen 
gün yenileniyor. Son yıllarda uluslarara-
sı arenalarda başarı ile temsil ediliyoruz, 
ödüller alıyoruz, hem öğrenciler bazın-
da hem de öğretim elemanları bazında. 
Değişim ve gelişim hedefl erimi.

Kaç kişisel serginiz var ve resimle-
rinizde en çok ne anlatırsınız?
12 kişisel sergim var. Resme başladığım 
ilk yıllarda suluboya resimler yapıyor-
dum, soyutlanmış tabiat ve kır çiçekle-
ri resimlerimin konusuydu. Pastoraldi 
resimlerim. Daha sonraları akrilikle 
çalıştım uzun yıllar, rastlantısal boya 
karışımlarını tuval üzerinde denedim, 
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Konya’da yaşıyor olmamdan kaynak-
lanan Kubadabat saray çinilerinden 
etkilenerek yaptığım bir dizi resim 
çalıştım. Şimdilerde ise tuval üzerine 
yağlıboya ve su karışımıyla daha soyut 
ama bakan her sujede farklı etki yara-
tan bazen denizaltı, bazen gökyüzü ve 
yıldızlar etkisi çağrıştıran resimler ya-
pıyorum. Resim bir serüven, yaşanmış 
ya da yaşanacak heyecanlı bir öykü. 
Sanatt a, hayata sunulmuş bir arma-
ğandır, aslında. O kadar çok yapılacak 
şey var ki daha.  Şu son geçtiğimiz yıl 
hiç yapmadığım kadar resim çalıştım.  
Adnan Turani, bu resimler için “ilk 
önce soyut başlayan, sonra somut öğelerle 
tamamlanan resimler” diyor. Gerçekten 
de rastlantısallığın ön planda olduğu 
bu resimler, sonradan çok az bazı nok-
taları disipline edilse de daha yaşam-
sal, hayatın içinden resimler. Çünkü 
hayatımız rastlantısallıklarla dolu. Ne 
kadar kuvvetli irademiz olursa olsun 
değiştiremeyeceğimiz, hayatın en bü-
yük gerçeği ölüm karşısında çaresiziz.  
O halde neden sanat ta bu rastlantısal-

lıkla daha özgür olmasın? Marcel Duc-
hamp, hiçbir zaman resme başlarkenki 
beynimizde oluşan imgelerle resim bit-
tiğindeki imgelerin çok istesek de aynı 
olmadığını vurgular.  Bu çok doğrudur. 
Çok gerçekçi çalışılmış resimlerde bile 
yorum farkı vardır mutlaka. 

“Siz ne görüyorsanız resim odur” 
görüşüne katılıyor musunuz?
Resim ya da herhangi bir sanat eseriyle 
ilgi kuran izleyici, ya da sanat diliyle es-
tetik suje, kendi sanatsal birikimi, ruh 
dünyası, yaşantısallığı ile o sanat eseri-

ni algılar. Dolayısıyla, izleyen, o sanat 
eseriyle ilgi kuran estetik sujenin farklı 
düşünce yapısı, ruh dünyası, sanat-
sal alt yapısı o eseri değerlendirmede 
önemli etkendir ve bu nedenlerle de 
farklı farklı kişilerden farklı değerlen-
dirmelerin çıkması doğaldır. Sanatın 
doğruları yoktur, farklı değerlendirme-
ler, farklı bakış açıları sunmak o eseri 
algılamada önemlidir. 

Resimlerinizde kendinize örnek 
aldığınız sanatçılar kimler?
Bire bir örnek aldığım sanatçı şudur 
diyemem ama çeşitli yönlerinden et-
kilendiğim birçok sanatçı var tabii ki. 
Türkiye’den Mihri Müşfik’in resim-
lerindeki kadınsı duyarlılık,  Bedri 
Rahmi’nin resimlerindeki içtenlik ve 
safl ık etkiler beni.  Bünyamin Balamir’in 
resimlerindeki şeff af renklerden, Fikri 
Cantürk’ün renk geçişlerinden etki-
lenirim.  Yabancılardan Monet’in sisli 
puslu doğa görüntülerinden, Chagall’ın 
çocuksu anlatımından,   Pollock’un 
rastlantısal boya huzmelerinden etki-
lenirim. Bunlar hemen şimdi aklıma 
gelenler. Kısacası tek bir sanatçıdan de-
ğil, birçok sanatçının farklı yönlerinden 
etkilendiğimi söyleyebilirim.

Geçtiğimiz aylarda Dünya Res-
samları Konya’da buluştu, bu Kon-
ya için güzel bir etkinlik oldu, siz 
bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Evet, Dünya’nın birçok ülkesinden 
Türkiye’de dâhil 40 sanatçının buluş-
tuğu Karatay Üniversitesinin düzenle-
diği, Orhan Cebrailoğlu’nun küratör-
lüğünü yaptığı bir etkinlik düzenlendi. 
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Hatt a bu ikincisi, birincisi geçen yıl düzenlenmişti. Ga-
yet başarılıydı. Farklı ülkelerden birçoğu kendi ülkesin-
de akademisyen sanatçı olan çok değerli ressamlar bu-
luştu. Faklı kültürlerden, farklı tekniklerle çalışan birçok 
sanatçıya Konya’nın ve çevresinin tarihi mekânları gez-
dirilerek tanıtıldı, daha sonraki günlerde Karatay Üni-
versitesinin ana binasında her sanatçı kendi üslubuyla 
10 gün boyunca resim çalıştı. Halka ve öğrencilere açık 
olarak gerçekleştirilen bu etkinlik açılan görkemli bir 
sergiyle son buldu. Birçok ilde büyük oteller, şirketler, 
üniversiteler destekleriyle bu tür sanatçı buluşmaları ve 
workshoplar düzenleniyor. Konya’da da böyle bir etkin-
lik çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Son olarak Konya’da güzel 
sanatlara duyulan ilgi nasıl?
Konya son yıllarda çok büyüdü ve değişti tabii. Sanat-
sal etkinlikler artt ı. Şu anda dört üniversitesiyle koca 
bir kent oldu. Sergiler, sanatçı buluşmaları, üniversite-
lerin, Kültür Müdürlüğünün, Belediyelerin bu konuda 
çalışmaları var. Güzel şeyler sunulduğunda ilgi olacak-
tır mutlaka. Ama hala özel galeriler yok mesela. Zaman 
içinde olmasını diliyorum. Sanata yapılan yatırım çok 
uzun seneler sonra karşılığı alınan bir yatırımdır çün-
kü. Eğitim ve öğretide sanat alanında etkili politikalar 
saptanmalı ve ciddiyetle ele alınmalıdır. Ruh sağlığı 
yerinde insanlar yetiştirmek sanat eğitimine verilen 
önemle mümkündür. Bu yalnızca Konya’nın değil tüm 
Türkiye’nin sorunudur aslında.

Bu keyifl i ve bilgilendirici sohbet için Zuhal 
Hocamıza Vizyon ailesi olarak teşekkür ederiz.
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Ekmeleddin Nahçivanî Hz. Mevlâna’nın 
önemli müritlerindendir. Aynı zaman-
da; Konya’da Mevlâna’nın Doktorluğu-
nu yapmış, çeşitli hastalıklarını tedavi 
etmiş, hakka yürüdüğümde de yanında 
bulunmuştur. 

Hz. Mevlâna ona mektuplarında:
“Hekimlerin büyüğü, hayat cevherinin en 
arınmışı, belaların ve zehirlerin panzehiri, akıl 
ağaçlarının meyvesi, hoyrat kişilerin meydana 
getirmek istedikleri kötülüklerin söküp atıcı-
sı, marifet, deryasının cevheri…,” “Hünerler 
sahibi, güzel inançlı, özü doğru oğlumuz, he-
kimlerin ift ihar ett iği, dinin ve devletin ekmeli” 
diyerek iltifatlarda bulunmuştur.

Ahmet Efl aki ise Menakib’ül-Arifin isim-
li eserinde onu “Asrın Hipokrat’ı, Rum he-
kimlerinin ulularından biri, emsalsiz tabib” 
diye tanıtmaktadır. Aslen Azerbaycan’ın 
Nahçıvan bölgesindendir. 
Mevlana Celalett in Rumi Sekerat-ı 
mevt, halinde iken yanında tabib Ga-
zanfer Tebrizi ile birlikte tabib Ekme-
leddin Nahçivanî de var idi. Buradan 
anlıyoruz ki, 1274’de Ekmeleddin 
Nahçivanî hala hayatt a idi. Âlimin bi-
linen tek eseri İbn Sina’nın ‘Kanun 
fi’t-Tıbbı’na yazdığı şerhidir. Ekme-
lett in Nahçivanî ’nin İbn Sina’ya duy-
duğu hayranlığının büyüklüğü onun 

şu sözlerinden anlaşılır: ‘Geçmişteki ve 
şimdiki hükemanın ( filozofl arın) itt ifak 
ett ikleri kanaat budur ki, eğer Muhammed 
(S.A.V.)’den sonra peygamberin gelmesi 
mümkün olsaydı bu elbett e ki İbn Sina ola-
caktı.’ Ekmeleddin Nahçivanî’ nin ölüm 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 
O Konya’da vefat etmiş ve Bey Hekim 
mescid ve hastanesinin yanındaki tür-
beye defn olunmuştur. 
Mevlâna’nın Aynü’d-Devle’ye başka re-
simlerde yaptırdığını ve sadık müritle-
rinden meşhur Tabip Ekmeleddin’ nin 
bu resimleri bol paralar karşılığı satın 
aldığı kaynaklarda geçmektedir.

Beyhekim mescidi ise; Alâeddin Tepesi’nin 
güneybatısında yer almaktadır. Giriş bö-
lümü, türbe ve harimden oluşan Selçuklu 
mescitlerindendir. XIII. yüzyılın ikinci yarı-
sına tarihlenir. Banisi olan ünlü tabip Nahçı-
vanlı Ekmeleddin (Beyhekim)’in mütevazı 
türbesi, giriş mahallindedir. Kuzey cephe-
sinde ahşap bir minare yapılmıştır.
Kare bir mekândan oluşan harimin 
kuzeyine ahşap bir mahfil, güneyba-
tı köşesine de minber ilave edilmiştir. 
Mihrap basit bir nişten ibarett ir. Tuğla 
kubbede iki sıra Türk üçgeni kullanıl-
mıştır. Merkezinde çiniden bir yıldız 
kompozisyonu yer alır.
Yapının, Selçuklu ahşap sanatının nefis 
örneklerinden olan pencere ve kapı ka-
natları İnce Minare Taş ve Ahşap Eser-
ler Müzesi’nde muhafaza edilmektedir.
Orijinal mihrap 1899 yılında Almanya 
Berlin Müzesi’ne kaçırılmıştır.
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün mülki-
yetinde ibadethane fonksiyonunu sür-
dürmektedir.

Kaynakça:
İbrahim Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, 1964, s.337.
Şahabett in Uzluk, “Mevlana’nın Tabipleri Ekmeled-
din Müeyyet-Beyhekim ve Gazanfer”, I Milletler Ara-
sı Mevlana Kongresi, Konya 1987, s. 211. 
Ali Haydar Bayat,“Tabip Ekmeleddin Nahçivanî” III. 
Milli Mevlana Kongresi, Konya 1988, s. 23 
Elnur Nasirov, Orta Asırlarda Yaşamış Azerbaycanlı 
Âlimler, Bakü 2011, s.186

HZ. MEVLÂNA’NIN DOKTORU

ASIL ADI TABİB EKMELEDDİN İBN ABDÜLLATİF NAHÇİVANÎ’DİR. XIII. ASRIN TANINMIŞ HEKİMLERİNDEN BİRİDİR. BEY 

HEKİM ADI İLE ŞÖHRET BULMUŞTUR. KENDİSİ BİR SÜRE KAYSERİ DE BULUNAN CEVHER NESİBE TIP SİTESİNDE DE 

BAŞHEKİMLİK YAPMIŞTIR. DÜNYANIN İLK TIP FAKÜLTESİ OLAN KAYSERİ CEVHER NESİBE TIP SİTESİNDE OKUYAN TIP 

ÖĞRENCİLERİ MEZUN OLDUKLARI ZAMAN MEZUNİYET TEZİ HAZIRLARLARDI. BU TEZ BAŞARILI BULUNURSA BEYHEKİM 

TARAFINDAN KENDİSİNE SELÇUKLU TOPRAKLARINDA DOKTORLUK YAPABİLECEĞİNE DAİR BELGE VERİLİRDİ.

KONU:  BEKİR ŞAHİN
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RAMAZAN LEZZETİ

15. yüzyılın ortaları-
na kadar Osmanlı’da 

halk, mısır nişastasın-
dan yufk alar açar ve bu 

yufk aları saklardı. Bu yufk alar 
havayla temas halinde olduğu için za-
manla kururdu. Halk da kuruyan bu 
yufk aları süt ve şekerle ıslatıp yermiş. 
Zamanla içine gül suyunun eklenme-
siyle “güllü aş” ismini almış. İlerleyen 
zamanda tatlının adı “güllaç”a dön-
müştür. Genellikle Ramazan ayında 
tükett iğimiz bu tatlı sadece Osmanlı 
halkının değil, sarayında gözbebeği 
olmuştur. Bazı kaynaklarda, güllaç 
tatlısının Kanuni Sultan Süleyman’ın 
çocukları için düzenlediği sünnet 
töreninde ikram edildiği de yazılır. 
Güllaç Ramazan ayının vazgeçilmez 
tatlısıdır. Osmanlı mutfağından gü-
nümüze kadar Türk mutfağındaki 
yerini koruyan güllacın yapımı da 
oldukça kolaydır. Güllaç sütlü bir 
tatlı olduğundan ift ardan sonra ra-
hatlıkla yenilebilen, hazmı kolay ve 
hafif bir tatlıdır. Osmanlı mutfağın-
da bu özelliğinden dolayı sıkça ter-
cih edilen tatlılardan biri olmuştur. 
Günümüzde arzuya göre koyulan 
gülsuyu, Osmanlı mutfağında ise 
olmazsa olmazdı… Güllaç ismi de 
zaten buradan gelmektedir.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAMAZAN LEZ
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Malzemeler
• 10-11 güllaç yufk ası
• 2,5 lt süt
• 750g toz şeker
• 1 paket şekerli vanilya
• Nar taneleri
• Dövülmüş ceviz veya 
antep fıstığı
• İsteğe bağlı gülsuyu

Hazırlanması

1) Süt ve şekeri kaynatın. Vanilyayı 

ekleyip ılıtın
. Bir güllaç yaprağını 

parlak kısmı yukarı gelecek şekilde 

tepsiye serin. Üzerine bir kepçe ılın-

mış sütt en gezdirin. Diğer yaprağı 

bunun üzerine koyup tekrar süt 

gezdirin. Bu işlemi tüm yapraklar bi-

tene kadar tekrarlayın. İsterseniz gül 

suyunu sütün içine katabilirsiniz, 

isterseniz de güllacı ikram ederken 

üzerine. Kalan sütü en üstt eki yap-

rağın üzerine dökün. (süt fazla gelir 

diye merak etmeyin, yapraklar çok 

fazla süt çekiyor) tepsiyi buzdola-

bında 1,5 saat bekletin

2) Servisten önce üzerini nar taneleri ve dö-

vülmüş ceviz (veya antepfıstığı) ile süsleyin. 

Not: güllaç ince olsun isterseniz daha geniş 

bir tepsi kullanın. Ayrıca yaprakların arasına 

nar veya ceviz koyarsanız güllacınız koyu 

renkli olacaktır.

Afiyet Olsun…
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Organik 
Beslenelim
Organik gıdalar son dönemlerde çok revaçta. Artık marketlerde organik gıda 
reyonları bulunuyor. Hatta organik gıda pazarı bile var! Bebeğinizi beslerken 
doğal ve sağlıklı ürünleri tercih ettiğinizi biliyoruz. Ama ne yazık ki günümüzde 

katkısız ve hormonsuz ürünleri bulmak hiç de kolay değil.

Doğal olduğunu düşündüğümüz pek çok sebze ve meyve bile tarımsal ilaçlar ve suni gübreler 
nedeniyle aslında sağlığımızı tehdit ediyor. İşte bu noktada anne ve babaların son zamanlar-
daki tercihi organik gıdalar olarak karşımıza çıkıyor. Organik gıdalar, kimyasal ilaç ve hormon 
gibi sağlığımız için zararlı olan maddeleri içermeyen doğal şartlarda yetiştirilip, doğal koruyu-
cular ile hazırlanmış gıdalar olarak tanımlanıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, “Üzerinde logosu bu-
lunan, istendiğinde belgesi gösterilen organik ürünler (hormonsuz ürün organik demek değildir), bebek 
beslenmesinde tercih edilmesi gereken en doğru ve en sağlıklı ürünlerdir. ABD gibi gelişmiş ülkelerin, 0-2 
yaş arası çocuklarda organik beslenmenin zorunlu olması gereğini tartıştıkları günümüz dünyasında, 
birçok şey gibi gıda maddelerinin de kirlendiğini düşünürsek, sağlıklı nesiller ve bunların sağlıklı dimağ-
ları için çocuklarımızın beslenmesinde organik besinlere yer vermeliyiz.” şeklinde konuya yaklaşıyor.

Neden Organik Gıda 
Tüketmeliyiz?
Beslenme Uzmanı Dr. Filiz Açkurt ise 
organik gıda tüketilmesinin önemini şu 
şekilde açıklıyor: “Besinlerle alınan zararlı 
ögeler, gebe ve emziren annelerden bebekleri-
ne geçer. Bu nedenle anne sağlığı ile birlikte 
bebeğin sağlığı ve geleceği de tehlikeye atılmış 
olur. Besinlere ve içeceklere çeşitli yollarla 
bulaşan mikroorganizmalar, inorganik ele-
mentler, pestisit, insektisit gibi kimyasal öğe-
ler, işlenmiş besinlerdeki zararlı katkı öğeleri, 

uygunsuz paketleme malzemeleri, radyo-
aktif kalıntılar, hormonlar, fabrikalardan 
atılan toksik kimyasallar sağlığı tehdit eden, 
başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa 
yol açabilen etkenlerdir. Organik, ekolojik ya 
da biyolojik olarak isimlendirilen besinler 
ve içecekler bu riskleri elimine eden sağlık 
ürünleri olarak tanımlanmaktadır. Organik 
ürünler, tarladan başlayıp tüketime kadar 
her aşaması kontrol altında tutulan, serti-
fikalandırılmış, hiçbir aşamasında sentetik 
bazlı kimyasal girdi kullanılmadığı belge-

lenmiş ürünlerdir. Beslenme açısından risk 
altındaki gruplar olarak nitelendirilen gebe-
emzikli anneler ve büyüme çağındaki çocuk-
lar için bu ürünlerin yeri daha da ayrıcalıklı 
olmaktadır. Anne adayları ve annelerin bu 
konuda gereken hassasiyeti göstermesi, gerek 
kendi sağlıklarının korunması gerekse gele-
ceğin nesillerini oluşturacak olan çocukların 
sağlıklı büyüyüp gelişmesi için beslenme uy-
gulamalarında çevresel kirlilik taşımayan 
ürünlere yer vermesi toplum bilinci açısın-
dan da büyük önem taşımaktadır.’’

GÜLSÜM  YARTAŞ
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TEKNOLOJİ

TEKNOVİZYON
Android, Google, Open Handset 

Alliance ve özgür yazılım topluluğu 

tarafından geliştirilen, Linux 

tabanlı bir mobil işletim sistemidir.
Android için hali hazırda 250,000’den 
fazla uygulama bulunmaktadır. 
Android Market ise, Android işletim 
sistemi uygulamalarının çeşitli sitelerden 
indirilebilmesinin yanısıra, Google tarafından 
işletilen kurumsal uygulama mağazasıdır. 
Geliştiriciler, ilk olarak aygıtı, Google’ın Java kütüphanesi aracılığıyla 

kontrol ederek Java dilinde yaz-
mışlardır. Open Handset Allien-
ce, 5 Kasım 2007’de Android’i 
kurduğunu duyurmuştur.Ardın-
dan 34 ayrı donanım , yazılım ve 

Telekom şirketi Android için yarış haline girmişlerdir. 2008’de piya-
saya sürüldüğünde, birçok Android İşletim Sistemi Apache free-soft-
ware ve Açık Kaynak Kodu lisansıyla geliştirilmeye açık hale gelmiştir.
Android, linux çekirdeği üzerine inşa edilmiş bir mobil işletim sis-
temidir, bu sistemde ara katman yazılımı, kütüphaneler ve API C 
diliyle yazılmıştır. Android, derlenmiş java kodunu çalıştırmak için 
dinamik çevirmeli ( JIT) Dalvik sanal makinasını kullanır ve cihaz-
ların fonksiyonerliğini artıran uygulamaların geliştirilmesi için ça-
lışan geniş bir programcı-geliştirici çevresine sahiptir.
Android’in son sürümü, giderek daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Ice 
Cream Sandwich, yüz algılama, Android Beam, veri kullanımı izle-
me gibi çok sayıda yeni özellikle geliyor. Ve Android’de Google’ın 
bahsetmediği pek çok yenilik daha var.İşte bunlardan bazıları;
Geliştirilmiş çoklu görev: Android 4.0’daki 
harika çoklu görev özelliklerinden çok fazla 
bahsedilmiyor. Örneğin giriş düğmesini ba-
sılı tutarak son kullandığınız uygulamaların 
bir listesini açabilirsiniz. Bu liste eskisinden 
daha iyi ve uygulamaların ekran görüntüle-
rini tam ekranda görebiliyor, listeyi yukarı 
ve aşağı kaydırabiliyorsunuz. Bir uygula-
manın küçük resmini yan tarafa sürükle-
yerek onu kapatmanız da mümkün. 
Uygulamalar arasında daha iyi gezinme: 
Android’in en önemli sorunlarından bir tanesi, geri tuşunun tutarlı bir 
biçimde çalışmamasıydı. Düğme bazı uygulamalarda sizi bir önceki ek-
rana aktarırken, bazılarında giriş ekranını geri getiriyordu. Google bunu 
uygulamalardaki dokunmatik geri düğmesiyle onarmış görünüyor. Bir 
uygulamayı açtığınızda sol üstte bulunan küçük ok simgesini kontrol 
edin. Bu düğme, sizi uygulama içerisinde bir önceki ekrana aktaracaktır.

Android,

Alliance 

tarafında

tabanlı b
Android iç
fazla uygul
Android M
sistemi uyg
i di il bil

İnternet bitiyor!

FIFA’dan Devrim 
niteliğinde Karar

Microsoft 
Offi  ce 2013 

İnternett eki karışıklığı önlemek 
amacıyla icat edilen IPv4 hala 
kullanılmakta. İnternetin 
yaygınlaşması üzerine IP 
adresleri azalmaya başladı. 
Çünkü IPv4, 32 bit yani 4 milyar IP 
adresine kadar izin veriyordu. 
İnternete bağlanan kişilerin sayısının 
artmasıyla beraber tükenmeye başlamasına neden 
oldu. Elimizde az bir IP adresi kaldı diyebiliriz. Ama 
günümüzde şu sıralar bu sorunun çözümü bulunmuş 
durumda. IPv6 şu anlarda fazla popüler bir adresleme 
yöntemi değil.Fakat IPv6′nın en belirgin özelliği çok 
büyük rakamlarda bize IP adresi sunabiliyor olması.
Bu rakam 128 tane 2′nin yan yana yazılıp çarpılmasıy-
la elde edilebilecek bir rakam.

Özellikle 1966 Dünya Kupası 
Finali’nden beri konuşulan  bir 
türlü hayata geçirilemeyen 
uygulama, Uluslararası Futbol 
Birliği Kurulu tarafından hayata 
geçiriliyor. Yeni uygulamayla birlikte 
‘şahin gözü’ ve ‘çipli top’ kullanılarak oluşabilecek ha-
taların en aza indirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra 
hali hazırdaki 5 hakem uygulaması da devam ederek, 
teknojinin yanıldığı durumlarda insandan da yardım 
alınması sürdürülecek. 

Microsoft  dünyada 1 mil-
yardan fazla kişinin kullan-
dığı Microsoft  Off ice’in 
yeni versiyonunun müş-

teri ön izleme sürümünü duyurdu. San Francisco’da 
gerçekleştirilen basın toplantısında Microsoft  CEO’su 
Steve Ballmer tarafından yapılan açıklama ile yeni 
Microsoft  Off ice’in müşteri ön izleme sürümününün 
off ice.com/preview üzerinde genel erişime açıldığı ve 
kullanıma sunulduğu kaydedildi.Microsoft  Off ice’in 
yeni sürümü dokunmatik olarak, ekran kalemi, fare ya 
da klavye ile tabletleri de kapsayan yeni Windows ci-
hazları üzerinde çalışabilen sezgisel bir tasarıma sahip. 

likte
larak oluşabilecek ha-

Android
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Windows 8 
internette!

Mobil Uygulamalar Ne 
kadar güvenli?

Apple’dan 5D 

Yeni Windows internett en  
indirilip DVD’ye yazdırı-
labilecek. Hatt a doğrudan 
USB’den de kurulabile-
cek. Microsoft ’un üzerine 
titrediği yeni işletim siste-

mi Windows 8’in piyasaya çıkmasına daha henüz kısa 
bir süre varken bu süre zarfında yeni sürümün birçok 
özelliğini de öğrenmiş olacağız. Yeni ortaya çıkan özel-
lik ise internett en indirilebilir olan bir işletim sistemi 
olması. İşletim sistemi internett en ISO olarak indiri-
lebilecek ve DVD veya Blu-ray üzerine yazılarak kul-
lanılabilecek. Ayrıca yeterli kapasiteye sahip bir USB 
belleğe kaydedilerek kurulum buradan da doğrudan 
yapılabilecek. Belirtildiğine göre 3 GB kapasiteye sahip 
bir bellek bu iş için yeterli.

Yazılım güvenliği firması Appthority hem Apple App 
Store hem de Google Play’deki en çok indirilen 50 üc-
retsiz uygulamayı baz alan araştırmasını yayınladı. Ra-
porda dikkat çeken konular şöyle; Hem iOS hem de 
Android uygulamalarını geliştirenlerin oranı oldukça 
bölünmüş durumda. En çok indirilen ücretsiz 50 uy-
gulamada, iOS uygulamalarının %92’si ve Android 
uygulamalarının %66’sı farklı geliştiriciler tarafından 
yapılmış. Oyunlar genelde en popüler olan kategori. 
iPhone ve iPad sahiplerinin %50’si oyun uygulaması 
indirmeyi tercih ediyor. Bu oran Android’te %20. 

3D ve hatt a 4D terimlerinden sonra  
Apple daha önce pek duymadığımız 
“5D” adındaki bir teknolojinin 
patentini aldı. Apple’ın 5D olarak 
adlandırdığı patent, televizyon 
izlemeye, oyun oynamaya ve fazlasına 
çok geniş bir alanı kapsıyor. Sistemde Kinect benzeri 
bir hareket denetimi, video konferans özelliği ve “sanal 
gerçeklik eldivenleri” bulunuyor. Bu eldivenler, elektro-
manyetik güçlere, ısıya, havaya ve fazlasına göre direnç-
lerini değiştirebiliyorlar. Patentt e dokunmatik geri bil-
dirim özelliğinden de bahsediliyor. Bu sayede örneğin 
bir otomobil, herhangi bir anahtar veya düğme yerine 
bir dokunuş ile çalıştırılabiliyor.

droid te %20.

a 

APPLE MACBOOK PRO WİTH RETİNA DİSPLAY

LG OPTIMUS 4X HD

2880 X 1800 piksel çözünürlüğe sahip 15.4 inçlik IPS panel ile gelen 
yeni nesil MacBook Pro, tam 220 ppi değerine sahip. Dünyanın en 
yüksek çözünürlüklü taşınabilir bilgisayarı olan Macbook Pro, yüksek 
kontrastlı ekran ve mat kaplama ile gelecek. Bu sayede güneş ışığı al-
tında ya da yoğun ışıklı ortamlarda oldukça rahat bir kullanım suna-
cak. Yeni MacBook Pro’nun ekranını bir kenara koyarsak, donanım 
kısmında da azımsanmayacak güncellemeler bulunuyor.Intel’in 2.7 
GHz standart çalışma hızına sahip Ivy Bridge tabanlı Core i7 işlem-
cisini kullanan MacBook Pro, hızını Turbo Boost ile 3.7 GHz’e kadar 
çıkartabiliyor. 4 çekirdekli yapıda olan işlemciye Nvidia’nın yeni nesil 
mimarisi Kepler’i kullanan GT 650 grafik işlemcisi eşlik ediyor. Op-
siyonel olarak 16GB’a kadar çıkartılabilen 1600 MHz hızında DDR3 
RA M, 768 GB’a kadar yükseltilebilen ortalama 500 MB/sn hızında 
olan SSD depolama, Th underbolt, USB 3.0, HDMI portu gibi bağ-
lantılarla geliyor. Yeni nesil MacBook Pro’ya 720p çözünürlüğünde 
HD FaceTime kamerası, multi touch destekli cam touchpad, arkadan 
aydınlatmalı klavye, çift  mikrofon gibi yenilikler ekleniyor.

4.7 inç True HD (1280x720 pik-
sel) IPS LCD ekran, NVIDIA’nın 
4-PLUS-1 adını verdiği Tegra 3 
çipseti, 8MP arka, 1.3MP ön ka-
mera, 16GB dahili hafıza, 1GB 
RA M, Bluetooth 4.0 ve MHL por-
tuna sahip olan Optimus 4X HD, 
SiO+ teknolojisi sayesinde çok 
daha küçük tasarlanabilen ve daha 
uzun ömrülü olan 2,150mAh’lik 
bir pilden gücünü alacak.
Android 4.0 Ice Cream Sand-
wich işletim sistemini kendi ge-
liştirdiği Optimus 3.0 kullanıcı 
arayüzüyle donatan LG, herhan-
gi bir ekranda, ikinci bir uygu-
lama olarak çalıştırabileceğiniz 
QuickMemo, bir video oynatır-
ken aynı ekranda diğer medyala-
rın önizlemelerine göz atabilme 
gibi çoklu görev özelliklerini 
kullanabilme imkanı tanıyacak.
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BEYZA  ÇOKTOSUN

Yaşadığımız mekanlarda doğru aydınlatma; ışığın geliş yönü ve yayıldığı alan, doğru şekilde yönlendi-
rilmesi ve etki ettiği cisimlere göre ayarlanması, göze gelmemesi, gölge oluşturmayacak şekilde yerleşti-
rilmesi, o mekana uygun avize veya aydınlatma ürününün o mekandaki doğru yere montajıyla sağlanır.

DOĞRU AYDINLATMA İÇİN ÖNERİLER

Doğru ışık, gözü yormayan, kamaşma ya-
ratmayan, mekana ve mekanda aydınlatı-
lacak objelere uygun renkte olan, kullanım 
amacına uygun ampullerle elde edilir. Avi-
ze seçimi, ihtiyaca göre belirlenmelidir.

Aydınlatma evlerimizde kullanım amacına 
uygun yapılmalıdır. Konutlarda daha çok 
estetik ön plandadır. Konforlu, şık ve huzur 
verici ortamlar oluşturulması amaçlanmak-
tadır. Pekçok fonksiyonun var olması gerek-
tiği evlerimizde avize ve aydınlatma ürünle-
rinde estetik olmalıdır. Mobilya ile uygun 
seçilmiş bir avize daha estetik çözümler 
getirir. Bu özellikleri sağlamak için özellikle 
abajur, aplik, lambader gibi endirekt aydın-
latma armatürleri kullanılır.

Mekanların ortam ve mimari özellikle-
ri, uygulanacak aydınlatma şekline etki 
etmektedir. Odalarımızın işlevsel ve 
mimari özellikleri incelenmeli, ortamın 
aydınlık düzeyi ihtiyacı belirlenmeli ve 

bu ihtiyaçlara göre avize belirlenmelidir. 
Seçilen ışık kaynağı, ortam renklerine 
uygun olmalıdır. Farklı renk özellikli ışık 
kaynaklarıyla sıcak ve huzurlu bir atmos-
fer yaratılabileceği gibi, uyarıcı, çalışma-
ya teşvik edici etkiler de oluşturulabilir. 
Oturma odaları gibi, her noktası aynı 
yoğunlukta ve biçimde kullanılmayan 
mekanlarda bölgesel aydınlatmalar uy-
gulamak, monotonluktan uzak, işlev ve 
mimari özelliğe uyumlu bir aydınlatma 
yapılmasını sağlar. Aydınlanma odanın 
genişliğini, dekorasyonu, en önemlisi 
mekanın kullanım fonksiyonlarını et-
kileyen çok önemli bir detaydır. Doğru 

bir aydınlatmayla evinizde daha keyifl i 
ve daha verimli saatler geçirebilirsiniz. 
Işığın yoğunluğunu odanızın büyüklüğü-
ne göre belirleyin. Eğer odanız büyükse 
daha fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. 

Aydınlatmada odanızın tavan yüksekliği 
ve büyüklüğü önemlidir. Alçak lamba-
derler ve sarkıtlar ışığı aşağı doğru verir 
ve yüksek tavanınızı daha alçak gösterir. 
Tavandan aydınlatma ise dar olan odanızı 
dikey ve yüzey olarak vurgulayarak daha 
geniş görünmesini sağlar.

Örnek olarak en fazla zaman geçirdiğimiz 
oturma odalarını ele alırsak; bu yaşam 
alanı genellikle televizyon seyretmek, 
kitap okumak, rahatlamak ve eğlenmek 
için kullanılır. Bu yüzden odada içinde 
bulunduğunuz ruh durumuna göre ışık 
kombinasyonu yaratabileceğiniz yukarı-
da bahsett iğimiz hareketli aydınlatma ve 
avizeleri kullanabilirsiniz.

Lampo Showroom
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MANTAR VEMANTAR VE
DEFORME TIRNAKDEFORME TIRNAK

Yüzeyel mantar hastalıkları dermatoloji polikliniklerin-
de ve 1. Basamak sağlık kuruluşlarında en sık karşılaşılan 
dermatolojik rahatsızlıklar arasındadır. Bu nedenle tanı ve 
tedavisi hem toplum sağlığı açısından hem de sağlık ekono-
misi açısından önem arz etmektedir. 

Hastalıkları tek tek incelemeye geçmeden kişisel hijyen kurallarına (terlik, ayakkabı, tarak gibi ürün-
lerin kişisel kullanımına dikkat edilmesi; cami, kışla, yatılı okul, yüzme havuzu, spor salonu gibi ortak 
yaşam alanlarında başkalarının eşyalarının kullanılmaması; parmak araları, kasık gibi bölgelerin kuru 
ve temiz tutulması) dikkat edilmesi mantar hastalıklarının oluşmaması için sona gereklidir. Ayrıca 
diabet gibi bazı hastalıklarda kandidial infeksiyonlar daha fazla görülebilmektedir. Atopi, topik ve 
sistemik steroid kullananlarda, ihtiyozis, kollojen vasküler hastalıkları olanlarda yüzeyel mantar in-
feksiyonları daha sık görülmektedir. Biz bu sayımızda ayak ve ellerde ayrıca tırnaklarda oluşan man-
tar infeksiyonlarından ayrıca bunların sonucunda oluşan deformasyonlardan söz edeceğiz.

Mantar Hastalıkları

a. Interdigital tip
En sık görülen tiptir. Parmak aralarında çat-
laklar, kızarıklıklar, kaşıntı bazen de akıntı ile 
karakterizedir. Bu tipin biraz daha dermise doğ-
ru ilerlemesi ile ülseratif tip oluşabilir. Ayrıca 
parmak aralarına mantar hastalığının üzerinde 
bakteriyel infeksiyon oluşması İnfekte Tinea 
pedis adı verilen oldukça ağır bir klinik tabloya 
neden olur. 
b. Kronik hiperkeratotik veya kuru tip
Hafif eritemli (kızarık) bir zemin üzerinde özel-
likle ayağın dış yan yüzeyinde ve topuklarda ince 
beyaz çizgilenmelerle karakterizedir. 
c. Veziküler tip
İçi sıvı dolu küçük kabarcıklar ile karakterizedir. 
Bazen bu lezyonlar ilerleyip daha büyük büllere 
neden olur, bu büllerin patlamasıyla da eroz-
yonlar ortaya çıkar. 

Tinea manum
Avuç içlerinin kronik mantar infeksiyonudur, 
genellikle tek elde (daha çok kullanılan elde) ve 
tinea pedis ile birlikte görülür. Bu durum Celal 
Muhtar hastalığı olarak ta bilinir. Dishidrotik tip 
olarak adlandırılan ve nadir görülen küçük papül 
ve veziküllerle karakterize bir tipi de vardır. Sıklık-
la iyi sınırlı, hiperkeratotik, palmar çizgilerde daha 
belirgin beyaz pullanmalarla karakterize hiperke-
ratotik tip olarak görülür.   
Onikomikoz (Tinea unguium)
El ve ayak tırnaklarının genellikle kronik man-
tar infeksiyonudur. 
a. Distal- lateral subungual onikomikoz
b. Yüzeyel beyaz onikomikoz 
c. Proximal subungual onikomikoz 
Total distrofik onikomikoz  tipleri mevcutt ur. İn-
feksiyonun yerleşim yerine ve oluşturduğu beyaz-
lık, hiperkeratotik, şekil bozukluğuna yol açabilen 
özelliklerine göre isimlendirilir.

POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

Pod.Uzm.Ecz.Reyyan 
Şalvarcı kimdir?
Konya doğumlu Reyyan Şalvarcı 
orta ve lise öğrenimini Konya Kara-
tay Anadolu Lisesi’nde bitirdikten 
sonra ’99 yılında Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ni kazanmıştır. Ec-
zacılık Fakültesi’nden mezun olduk-
tan sonra Ankara Üniversitesi’nde 
yüksek lisansını tamamlamıştır.

◆ 25. 10. 2003 - 25. 04. 2004 tarihle-
rinde Özel Ankara Tüten Güzellik 
Uzmanlığı Kursu’ndan Güzellik ve 
Estetisyenlik Uzmanlıklarını almıştır. 
◆ 20 Aralık 2008 tarihinde 3TO-
Spangentechnik Zertifikat uzmanlığı-
nı Almanya’dan almıştır. 
◆ 3-8 Eylül 2009 tarihinde 69. World 
Congress of Pharmacy and Pharmaceu-
tical Sciences 2009’u başarıyla bitirmiştir. 
◆ 28.10.2008-12.01.2009 tarihlerinde 
Özel LCC’den Medikal El ve Ayak 
Uzmanlığı’nı alarak Podiatri mesleğini 
yapmaya başlamıştır. 
◆ 13-14 Şubat 2012 tarihlerin-
de Türk Eczacılar Birliği Eczacılık 
Akademisi’nden Kozmetik ve Derma-
kozmetik uzmanlığını almıştır. 
◆ 21-25 Nisan 2010 tarihlerinde Ateli-
er Lingua 1.basamağını, 
◆ 14-18 Haziran 2010 tarihlerinde 
Atelier Lingua 2.basamağını ve 
◆ 08-12 Şubat 2012 tarihlerinde Ate-
lier Lingua 3. ve son basamağını da 

başarıyla bitirmiştir.
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Tadınız Kaçmasın!
BÜNYEMİZ BİR AY BOYUNCA ORUCA ALIŞTIKTAN SONRA 

BAYRAMLA BİRLİKTE ESKİ DÜZENİMİZE GERİ DÖNÜYORUZ. 

Oruçla beraber farklılaşan metabolizmamız bayramla birlikte bize kötü sürpriz-

ler yapabilir. Oruç sürecinde genelde günde 2 öğüne düşen öğün sayısı birden fark-

lılaşınca midede hazımsızlık, gaz, bağırsak sistemi rahatsızlıkları vb. şikâyetlerin 

yaşanması kaçınılmaz olduğunu söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi’nden 

Diyetisyen Fatmagül YILMAZ ÖZTÜRK; “Bu durumun önüne geçebilmek için ve en 

az hasarla atlatmak istiyorsanız, önce güne güzel bir kahvaltı ile başlamalı, kahval-

tıda şarküteri ürünleri yer almamalı, sonraki süreçte hafi f besinler tercih edilmelidir. 

Az ve sık yemeye özen göstererek çok iyi çiğnenmeli, sindirimin ağızda başlaması 

mideye binen yükü azaltacağı için daha rahat etmenizi sağlar.” dedi.

RAMAZAN 

MEDICANA BAHÇELİEVLER HASTANESİ
DİYETİSYEN

FATMAGÜL YILMAZ ÖZTÜRK

BAYRAMINDA

Diyetisyen Fatmagül YILMAZ ÖZTÜRK sözlerine şöyle devam ett i; “Kültürel yapımızda 
misafir ağırlamak, yiyip- içirmekle aynı anlama gelir. Özenle hazırlanan ikramlar, gururla 
misafirlere ikram edilir. Bu yüzden gitt iğimiz her yerde ısrarlarla karşılaşmak kaçınılmaz 
olabilir. O nedenle gideceğiniz yerleri sıraya koyup nerede hangi ikramı tükeceğinize karar 
vermek daha rahat bir bayram geçirmeyi sağlamaya yardımcı bir alternatif olabilir. 

Bayramın vazgeçilmezlerinden biri de tatlılardır. Adı üstünde bu bayram 
aynı zamanda şeker bayramı olarak da adlandırılır. Hamur tatlıları maale-
sef kalori düzeyi yüksek olan besinlerdir. O nedenle tüketimlerine dikkat 
etmek gerekir. Fazla yediğinizde hem mideyi yoracak hem de yakamadığı-
nız enerji kilo alım riskini beraberinde size taşıyacaktır. Bu bayram havlar 
da sıcak olduğu için ikramlarınızın türünü değiştirebilirsiniz, mesela; ge-
leneksel tatlımız olan baklava yerine, sütlü tatlılar, dondurma, meyve tatlı-
ları yapılabilir. Bunların üzerine biraz tarçın eklenerek kan şekerinin daha 
yavaş hızda değişimine katkıda bulunabilirsiniz. Şeker- çikolata yerine ku-
rutulmuş meyveler, hurma ikram edilebilir. Hatt a kuru meyvelere fındık- 
ceviz – badem eşlik edebilir, bu şekilde farklı hoş sunumlar yapabilirsiniz.

Havalar güzel olduğu için bayramı tatil 
fırsatı olarak görüp bir yerlere kaçıyorsanız da tükett iklerinizin çok ağır olmamasına 

özen gösteriniz. Yağ oranı yüksek besinler tüketmeyiniz. Kızartmalar midenizi çok yo-
racaktır. Açık büfe tarzı tüketim yapılan bir yerde kalıyorsanız tabağınızı gördüğünüz 
her şeyle doldurup tüketmeye kalkmayınız. Dikkat etmek istediğinizde sağlıklı se-
çimler yapabildiğinizi göreceksiniz. Farklı lezzetleri keşfetmek güzeldir. Ama hepsi-

ni bir anda denemeyin, ufak porsiyonlarla daha farklı çeşit seçebilme sansınız olabilir. 
Unutmayın tatilin tadı sadece yemekle çıkmaz. 
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Kültürel turları tercih ederseniz 
hem hareket etmiş olur hem de 
kültürel zenginliğinizi artırırız. Ya 
da yüzerek veya yürüyüşlerle ak-
tivite düzeyinizi artırmayı tercih 
ediniz. 
Bayramı tatsız anılarla bitirme-
mek için  Medicana Bahçelievler 
Hastanesi’nden Diyetisyen Fatmagül 
YILMAZ ÖZTÜRK önerilerde bu-
lundu;
• Çok iyi çiğnerseniz doyduğunuzu daha 
rahat anlayıp, fazla kaçırma riskinden 
uzak kalırsınız. Artı sindirimin ağızda 
başlamasını sağladığınız için mideye bi-
nen yükün azalmış olmasını sağlarsınız.
• Su içiminize dikkat ediniz. Bu ihtiya-
cınızı çay ya da benzeri sıvılarla karşıla-
maya kalkmayınız.
• Kızartma tarzı besinleri tüketmemeye 
çalışınız.
• Hamur tatlıları yerine mümkün olur-
sa sütlü tatlı, dondurma, meyve tatlıları 
tercih ediniz.
• Gitt iğiniz her yerde yemek zorunda 
değilsiniz, ama yiyecekleri red ederken 
de kalp kırmadan tatlılıkla karşınızdaki-
leri ikna edebilirsiniz.
• Porsiyonları daha ufak tercih edebi-
lirsiniz.

• Yürünecek mesafelerde aracınızı kul-
lanmayınız. Asansör yerine merdiven-
leri kullanınız.
• Akşam yemeklerinizin hafif olması-
na özen gösteriniz.
• Oruçtan çıktıktan sonra eski bes-
lenme alışkanlıklarımıza yavaş yavaş 
dönmek daha sağlıklı olur. Oruç tu-
tarken 2-3 öğün gibi olan beslenmeyi 
4- 5 öğün yapmak arada meyve gibi 
ufak öğünlerle mideyi rahatlatmak 
aynı zamanda bir sonraki öğün içinde 
çok acıkmanızı engelleyip daha rahat 
etmenizi sağlayacaktır.
• Şeker hastaları, kronik böbrek has-
taları, kolesterol ve tansiyon proble-
mi olanlar dikkatli olmalılar. Onlara 
ısrarcı olmamak ve mümkünse, onlar 
için daha hafif diyetlerine uygun ik-
ram alternatifl eri sağlayabiliriz.
• Çocuklarımızın aşırı şeker ve çikola-
ta yiyip boş enerji almasının ve iştah-
larının kapanarak, yemek yemelerinin 
engellenmesinin önüne geçiniz.
• Bağırsak hareketlerinizi düzenlemek 
için öğünlerde salataya, sebze ve mey-
veye yer veriniz daha sağlıklı olur.

Şeker tadında bir bayram ge-
çirmeniz dileğiyle. 
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Yaşamak için yemeliyiz
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI PROF. 

DR. M. SAİT GÖNEN, “ORUÇ SONRASINI “ORUÇ BİTTİ, ŞİMDİ HER 

ŞEY SERBEST” MANTIĞIYLA ALGILAMAMALI, BAYRAMIN SAĞLIK 

SORUNLARI İLE ZEHİR OLMAMASI İÇİN 3 ANA 3 ARA ÖĞÜNLÜ, 

ÖĞÜN İÇERİĞİ DÜŞÜK, KALORİSİ AZ, DENGELİ 

VE SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERME-

LİYİZ.ONUN İÇİN YEMEK İÇİN YAŞAMAMALI, YA-

ŞAMAK İÇİN YEMELİYİZ” DEDİ.

Bayramda ve oruç sonrası beslenme konusunda dikkat 
edilmesi gereken konuları hakkında bilgi veren Endokri-
noloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. 
Sait Gönen “ Oruçla birlikte metabolizmada yavaşlama 
olur, hareket azalır, vücut bir nevi depolama moduna 
geçer. Eğer öğün sayısını ikiye düşürüp, öğünlerde al-
dığımız besin miktarını artırırsak ve oruç sonrası da bu 
alışkanlıklara devam edersek sağlıklı beslendiğimizi söy-
leyemeyiz. Onun yerine, mümkünse oruç hafi f gıdalarla 
açılmalı, sahura kadar aç durulmamalı, iftardan birkaç 
saat sonra ara öğün yapılmalıdır.  

YEMEK İÇİN 
YAŞAMAMALI

MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA 

HASTALIKLARI UZMANI

PROF. DR. M. SAİT GÖNEN

Oruç sonrasını “oruç bitt i, şimdi her 
şey serbest” mantığıyla algılamamalı, 
Bayramın sağlık sorunları ile zehir ol-
maması için 3 ana 3 ara öğünlü, öğün 
içeriği düşük, kalorisi az, dengeli ve 
sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli-
dir. Bir ayın sonunda eski yemek alış-
kanlıklarına dönmek kolay değildir, 
bunun için çaba sarfetmek gerekebilir. 
Sabah kahvaltısına oruç biter bitmez 
tekrar dönülmesi gerekir ve günün en 
önemli öğünü olduğunun bilincine 
varılmalıdır. Özellikle bayram kültü-
rümüzün bir parçası olan “börek, çö-
rek, hamurlu ve şerbetli tatlılar”, gazlı 
içecekler, aşırı çay-kahve tüketimi 
ve popüler kültürün istilası çikolata, 
bayramlarda dengesiz beslenmenin 

omurgasını oluşturur. Bunlar müm-
kün olduğunca az tüketilmeli, hatt a 
tüketilmemelidir. Diyabet, hipertansi-
yon, kalp hastaları, kolesterolü yüksek 
olanlar, mide barsak sorunu yaşayanlar 
bunlara azami dikkat etmeli, misafir-
perverlik yaptığımızı sanarak ikramda 
ısrar edilmemelidir. 

Bayram günleri aciller, uzun süren 
açlık sonrası hızını alamayıp yemeği 
abartanlarla dolar taşar. Hatt a oruç 
tutmayanlar bile, dost-akraba ziyaret 
trafiğinde dengesiz ve sağlıksız beslen-
meden etkilenirler. Bu konuda çocuk-
lar, gençler, yaşlılar ve sürekli hastalığı 
olan bireyler ihmal edilmemelidir. 
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Kalorisi yüksek, tuzlu, yağlı, kızartılan 
gıdalardan kaçınılmalı, tatlı yenecekse, 
hafif ve sütlü veya meyveli tatlılar ter-
cih edilmeli, evde de bunlar bulundu-
rulmalıdır. Sebzeler soframızdan eksik 
olmamalı, sıvı tüketimi, lifl i besin alımı 
yeterli olmalıdır. Yemek yavaş yenme-

li, çiğneme uzun tutulmalıdır. “Örfü-
müzde var, baklavasız bayram olmaz” 
düşüncesi yanlıştır, yakamadığımız her 
bir kalori bize fazla kilo ve hastalık riski 
olarak fazlaca geri dönmektedir. 
Düzenli yürüyüş hayat boyu yapılması 
gereken sağlık için en önemli aktivi-

tedir. Uzun süren açlıkla yavaşlayan, 
adeta tasarruf moduna geçen metabo-
lizma, egzersizle hızlanacak, alınan ka-
lorinin yakılmasına fırsat tanınacaktır.
Sadece bayramlarda değil aslında her 
zaman, yemek için yaşamamalı, yaşa-
mak için yemeliyiz. Sağlığımız için…
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Murat Dalkılıç
Bir Güzellik Yap

Ferhat Göçer
Sevmeye Aşığım

Ozan Çolakoğlu Ft. Gülşen
Seyre Dursun Aşk

Tuğba Özerk
Kolay Değil

Göksel
Uzaktan

Funda Arar
Yok Yok

Serdar Ortaç
Üzecek Adam Çok

Özgün
İnsaf

Gökhan Türkmen
Bitmesin

Gökhan Keser
Bazen

Mustafa Sandal
Ego

Yalın
Kasma

Soner Sarıkabadayı
Burada Biri Var

Levent Dörter
Öpmek Lazım

Mustafa Ceceli
Bir Yanlış Kaç Doğru

Fett ah Can
Bu Aşkın Katili Sensin

Tan
İlk Bilen Sen Ol

Sinan Akçıl
Hoppala

Seksendört & Hande Yener
Rüya

Ayşe Özyılmazel
Su Gibi Gel

KURMA KIZ
PAOLO BACIGALUPI

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 536
Versus Kitap
Etiket Fiyatı: 29,50 TL 

AHRAZ
DENİZ GEZGİN
Türü: Roman 

YENGEÇ DÖNENCESİ
HENRY MILLER
Türü: Roman

ADAM’S VENTURE
EPISODE 3: REVELATIONS

FALLOUT
NEW VEGAS

WOLFSCHANZE 2
SKIDROW

BALFOUR DEKLARASYONU
JONATHAN SCHNEER 
Türü: Tarih

PUSU
AHMET ŞIK
Türü: İnceleme 

İZ BIRAKMADAN
FRANK M. AHEARN
Türü: Genel Kültür 

HERŞEY AYDINLANDI
JONATHAN SAFRAN FOER
Türü: Roman 

AYIN KİTABI

KİTAP MÜZİK

OYUN
RIDGE RACER 
UNBOUNDED

Ridge Racer’da artık araçlarınız sadece 
drift  yapmıyorlar. Boşluklardan uçu-
yorlar, binaları yıkıyorlar ve sokaklar-
da patlamalara sebep oluyorlar. Split/
Second’da olduğu gibi rakiplerinizi  en-
kaz haline çevirebiliyorsunuz. Arabalar 
çeşitli ve detaylı. Bazı araçlar hızlı ancak 
dayanıklı değil. Diğerleri ise oldukça da-
yanıklı ancak hızlı değiller. Yani stratejik 
kararlar verip hangi tür araç kullanacağı-
nızı belirlemeniz gerekiyor. Ridge Racer 
serisinde olduğu gibi hala drift  yapmak 
işe yarıyor. Ancak yenilenmiş sistemle 
birlikte el frenini, virajları alırken dik-
katli kullanmanız gerekiyor. Oyun biraz 
daha zorlaşmış gibi duruyor.

EN YENİLER

ÇOK SATANLAR

EN YENİLER

23. Yüzyıl… Küresel Isınmayla yükselen okyanuslar dünya coğrafyası-
nı değiştirmiş… Karbon temelli yakıtlar tükenmiş; enerji depolamada 
elle kurulan yaylar kullanılıyor… Ürünlerine pazar yaratmak için bi-
yo-terörizmden, özel ordulardan ve ekonomik-tetikçilerden yararlanı-
yorlar… Genetik yapısıyla oynanmış ekinler ve mutasyon geçirmiş za-
rarlılar yoluyla sürekli ölümcül salgınlar ve kitle ölümleri yaşanıyor… 
amansız iktidar mücadelesinin ortasındaysa hizmet amacıyla üretilen 
ve “kurmalar” adıyla anılan, korkulan ve aşağılanan Yeni İnsanlar’ın 
temsilcisi, Japon efendisince kullanılıp kâğıt mendil misali atıldıktan 
sonra gece kulüplerinde eti zorla erkeklere satılan Emiko var…

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA
1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20
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SİNEVİZYON
KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR
THE DARK KNIGHT RISES
Tür: Aksiyon,  Dram,  Fantastik,  Gerilim,  Gizem,  Korku,  Macera,  Polisiye
Yönetmen: Christopher Nolan
Senaryo: Christopher Nolan, Jonathan Nolan, Bob Kane, David S. Goyer
Yapım: 2012, ABD, İNGİLTERE
Seslendirenler:  Morgan Freeman, Christian Bale, Anne Hathaway, Gary Old-
man, Marion Cotillard, Liam Neeson, Joseph Gordon-levitt , Michael Caine, 
Tom Hardy, Juno Temple, Nestor Carbonell, Joey King, Matt hew Modine

Terörist lider Bane, Gotham şehrinin güvenliğini tehlikeye atarken, Batman ef-
sanesini yok etmek için Kedikadın Selina Kyle’dan da yardımını almıştır. Chris-
topher Nolan yorumlu Batman efsanesinin sonu gelirken, başrol Bruce Wayne/
Batman olarak yine Christian Bale’i, ezeli düşman Bane olarak Tom Hardy’yi, 
Selina Kyle rolünde Anne Hathaway’i ve John Blake olarak da Joseph Gordon-
Levitt ’i seyrediyoruz. Marion Cotillard, Morgan Freeman, Gary Oldman gibi 
isimler de kadronun ağır topları arasında... 
Filmin senaryosunu Christopher Nolan ve Jonathan Nolan beraber kaleme alırken, 
filmin yapım ekibinde üçlemenin ilk iki filminde beraber çalıştığı isimler var. 3D’ye 
her zaman ihtiyatlı yaklaşan yönetmen Nolan’ın Başlangıç/Inception’da olduğu gibi 
yine IMAX formatına özel son teknoloji IMAX kameralarla çekilen Kara Şövalye 
Yükseliyor filminin müzikleri de Oscarlı müzisyen Hans Zimmer’a ait...

VİZYONDAKİLER GELECEK FİLMLER

İNANILMAZ 
ÖRÜMCEK ADAM
THE AMAZING 
SPIDER-MAN

MUTLULUĞA
BOYA BENİ
LE TABLEAU

KAYIP
GONE

BU GECE BENİMSİN
YOU INSTEAD

205: KORKU ODASI
205: ZIMMER DER ANGST

DABBE
BİR CİN VAKASI
DABBE BİR CİN VAKASI

TIMARHANE
GRAYSTONE

ESARET
A MOI SEULE

VAHŞİLER
SAVAGES

COSMOPOLİS
COSMOPOLIS

İSYAN
LOCKOUT

BASKIN
THE RAID REDEMPTION

AYIN FİLMİ
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DVD
PROJE X
PROJECT X
Tür: Komedi
Yönetmen: Nima Nourizadeh 
Senaryo: Michael Bacall, Matt  Drake 
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular:  Martin Klebba, Caitlin Dulany, Eddie Hassell, 
Miles Teller, Kirby Bliss Blanton, Alexis Knapp, Jonathan 
Daniel Brown, Rob Evors, Peter Mackenzie, Brendan Miller

Soluksuz Bir Macera
3 çılgın lise öğrencisi, kaybeden hallerinden kurtulmak ve 
‘biraz’ eğlenmek için büyük bir doğum günü partisi düzen-
lerler. Fakat gece ilerledikçe yüzlerce kişi partiye akın ede-
cek ve işler çığırından çıkacaktır ve bu arada gündüzden beri 
kayıtt a olan kamerayı da ellerinden düşürmeyeceklerdir. 
Felekten Bir Gece serisinin yönetmeni olan Todd Phillips 
bu sefer yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosu pek çok 
televizyon dizisinde aktör olarak da seyrett iğimiz Michael 
Bacal’a ve Matt  Drake’e ait. Amerika’da 2 Mart’ta gösterime 
girecek filmin yönetmenliğini ise ilk uzun metrajlı sinema 
filmine imza atan Nima Nourizadeh üstleniyor.

Tiglon / Warner Home Video
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

PR
PR
Tür: K
Yönet
Senar
Yapım
Oyun
Miles
Danie

Soluk
3 çılg
‘biraz
lerler.
cek ve
kakayıy tt 
FeFF llek
bbbubu se
televi
Bacal
girece
filmin

Tiglon
Etiket

ÇOK SATANLAR EN YENİLER

DEDEMİN İNSANLARI
DEDEMİN İNSANLARI

Yönetmen: Çağan Irmak
Tiglon/Most Production
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

BİR ÖMÜR BOYU YOLCULUK
WANDERLUST

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

DÜŞMANI KORURKEN
SAFE HOUSE

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

BERLİN KAPLANI
BERLİN KAPLANI

Yönetmen: Hakan Algül
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

HUGO
HUGO 3D

Yönetmen: Martin Scorsese
As Sanat/Pinema Filmcilik
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

IMMORTALS
ÖLÜMSÜZLER

Yönetmen: Tarsem Singh
As Sanat/Pinema Filmcilik
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

J.EDGAR
J.EDGAR

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

GERÇEĞİN PEŞİNDE
MAN ON A LEDGE

Yönetmen: Asger Leth
Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

KAOS ÖRÜMCEK AĞI
KAOS ÖRÜMCEK AĞI

Yönetmen: Cem Gül
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)



TEMMUZ 2012
www.vizyonkonya.com94

ADVERTORIAL

Artık bir çok konuda risk almamalı beklemede kalma-
lısınız. Çözülmesi gereken geçmişle ilgili korkularınızla 
yüzleşmek adına olumlu bir gün olabilir. Yine de duygu-

sal açıdan yorgunluklar söz konusu. Ruhsal sağlığınızı zorlayan işler ve 
fedakarlıklar eklenince işiniz zor görünüyor. Kendi iç gücünüzden uzak-
laşmamalı, güveninizi korumalısınız. Sizde her türlü zorluğun altından 
kalkabilecek aslan ruhu var.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Başkalarının getirdiği koşullar sizin tek başına karar alma-
nızı zorlaştırmakta. Son günlerde ortaklıklarda yaşanan 
yenilenmeler yerini parasal sorunlara bırakmış durumda. 

Finansal açıdan zorlanabilir, destek görmekte bazı engellerle karşılaşa-
bilirsiniz. Yatırım planlarınızda size daha fazla sorumluluk düşebilir. Bu 
yüzden daha sabırlı ve temkinli olmaya bakmalısınız. Karşılaştığınız zor-
luklardan yılıp sağlığınızı bozmayın.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)

Kişisel açıdan kaynak yaratmak ve birikimlerinizi sağlam-
laştırmak istiyorsunuz. Ancak sizi sıkıştıran koşulların geç-
mesini beklemenizde yarar var. İş hayatında sizi bekleyen 

sorumluluklar artarken, organize olmanız yararınıza. Ayrıca iş arkadaşla-
rınıza da daha iyi davranmalısınız. Zorunlu ödemelerin artabileceği bu 
süreçte kaynak girişi de yaşanabilir. Savurganlık yapmaktan kaçınmalısı-
nız. Planlamanızı düzenli kontrol edin.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Oldukça hareketli ve işe ait temaların hız kazandığı süreç-
ler var. Daha dikkatli olmalı artan sorumlulukları elinizden 
geldiğince tamamlamalısınız. İletişim, hareket ve eğitsel 

temalar sürerken, işle ilgili eğitim konuları sizi çok meşgul edebilir. Ken-
dinizi göstermekte zorlanacağınız bu günlerde üstlerle ilişkileri yeterin-
ce önemsemenizde yarar var. Zira üstlerinizden alacağınız güzel haberler 
olabilir. İlerleyen zamanlarda terfi söz konusu.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)

Yaratıcı konularda sizi canlı tutan ve heveslendiren geliş-
meler sürüyor. Ancak günlük rutinlerinize de göz atmalı-
sınız. İşle keyif arasında tercih yapmak durumunda kala-

caksınız. Özellikle tamamlanması gerekli işler, getirdiği teknik temalar 
oldukça zaman alıcı görünüyor. Koşulların yorucu olduğu bugün biraz 
dinlenmeli, işlerinizi yeniden organize etmeye çalışmalısınız. Kendinize 
ve sevdiklerinizede zaman ayırmalısınız.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kardeşler ve yakın çevre ile ilgili meseleler sizi normalin 
üstünde meşgul ediyor. Bazı kararlar ve kardeşleri içine 
alan beklemeler ise sizi huzursuz edebilir. Bu yüzden işle-

rinizi çok iyi planlamalısınız. Zihinsel çalışmaların getirdiği sorumluluk-
ları ele almalı düşüncelerinizde iyimser olmalısınız. Ayrıca maddi duru-
munuzu da sık sık gözden geçirmelisiniz. Bu arada toprağa ait yatırım 
planlarınızda bazı aksaklıklar dikkate alınmalı.

Artık daha rahat etkiler altındasınız. İş ilişkileri ve ortak ça-
lışmalar devam etse de, sosyal çevrenizin getirdiği canlılık 
sizi motive edecek. Yapacağınız çalışmaların sonuçlarını 

alabileceksiniz. Zira başkalarına faydalı olabileceğiniz yeni organizas-
yonlar ağırlıklı görünüyor. Çocuklarla ilgili sorunların sizi bir miktar 
endişeli kılması söz konusu. Ama gerek maddi gerekse manevi bir mut-
luluk sizi beklemede. Sağlığınız gayet iyi görünüyor.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

İş ortamına ait değişiklikler sizi oldukça hareketli kılıyor. 
Ancak bir yandan da ortaklıklar adına önemli bir dönem. 
Yeni bağlantılar, başkalarının önerileri doğrultusunda 

alınabilecek ortak kararlar gündemde. Uyarı sayılabilecek eleştirilere 
sağduyulu yaklaşmalısınız. Zira yarın sizi yakından etkileyecek yeni 
ortaklıklar ve cazip gelişmeler öne çıkacak. Sevgiliniz veya eşinizden 
alacağınız sürpriz hediye sizi çok mutlu edecek.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Ay burcunuza geçerek sizi bir çok konuda desteklemeye 
başladı. Üzerinizdeki rehavett en uzaklaşıyor ve bilinçlen-
diğinizi görüyor olmalısınız. Yeni başlangıçlar ve anneyi 

içine alan konularda ise bekleme sürecindesiniz. ilerleyen zamanlarda bu 
alanda farkındalığınız artacaktır. Ancak baba ya da otorite ile ilgili sorun-
lar bu dönem sizi huzursuz etmeye yetecek. Ailenizle olan sıkıntılarınızı 
işlerinize yansıtmamalısınız.

Yakınlarınızı ve ailenizi ilgilendiren uğraşlar sizi baskı 
altına alıyor. Bazı bitiş ve başlangıçlar dönemi içinde ola-
caksınız. Bu nedenle yerleşim ya da eldeki kaynaklar hak-

kında daha somut planlar yapmanız gerek. Ancak bu aralar istediğiniz 
yönde ilerlemeniz zor. Elinizdeki işleri tamamlamanız, sevdiklerinize 
anne ve babanıza, arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırmalısınız. Bu 
aralar sağlığınıza daha fazla özen gösterin.

KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN) BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Bir dizi değişiklik gündeminizde önemli bir yer tutacak. 
Geniş düşünebileceğiniz olanakları kullanarak fırsatlara 
açık olmalısınız. Yurt dışı ilişkilerin size kazandıracağı güç 

ve yeni kişiler üzerinden yol alabilirsiniz. Aynı zamanda değişik konular, 
hayat felsefenizi etkileyecek eğitim temaları sizi bağlayacaktır. Duygusal 
açıdan dışadönük olmaya çalışmalı, imkanları zorlamalısınız. Sevdikleri-
nizi ve ailenizi ihmal etmemelisiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)

Birden fazla konu sizi bağlamakta. Ancak biraz nefes alabi-
leceğiniz zamanlar da yaratacaksınız. Dışa dönük etkilerle, 
sizi dinlendirecek uğraşlar edinebilirsiniz. Çocuklarınızla 

ilgili konulara kafa yormak, bir yandan da duygusal ilişkilerde anlayışlı 
olmak gerekecek. İş hayatının getirdiği yeni fırsatlara rağmen, aşırı gider-
ler bu günlerde artış gösterebilir. Masrafl arınızı düşürmeli, mali planınızı 
tekrar düzenlemelisiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

ASTROLOJİ
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STİL SAHİBİ YENİ CC
GÖKMEN OTOMOTİV TİCARET A.Ş.

Standartlarına Bi-xenon far ve yorgunluk tespit sistemini ek-
leyen yeni CC, dünyada ilk kez şerit takip ve değiştirme asis-
tanlarını birleştiren yeni teknoloji “Şerit Takip Asistanı Plus”ı 
opsiyonel olarak sunuyor.

Volkswagen Binek Araç’ın 2012 yılındaki yeni model atağı 
Yeni Volkswagen CC ile başlıyor. Dört yıl önce, pazara su-
nulmasıyla birlikte yeni bir segmentin doğmasını sağlayan 
ve 2008 yılından bu güne dünya çapında yaklaşık 270 bin 
kişinin tercih ett iği CC tamamen yenilendi. Bir coupé’nin 
cazibesinden hoşlanan, aynı zamanda en az 4 kişi ve 4 kapı 
için sağlanan iç mekân konforuna önem verenler tarafın-
dan son derece beğeniyle karşılanan Yeni Volkswagen CC, 
yeni ön ve arka tasarımıyla çok daha etkileyici. Genişle-
tilmiş standart donanım ve aksesuar yelpazesiyle daha da 
ayrıcalıklı bir hâle gelen Yeni Volkswagen CC’nin standart 
donanım yelpazesinde yeni adaptif Bi-xenon farlar, statik 
viraj lambaları ve yeni LED stop lambaları mevcut. Yor-
gunluk tespit sistemi ‘Fatique Detection’, RCD 510 radyo-
CD değiştirici, paslanmaz çelik kapı eşiği kaplamaları ve 
ilave eksenel ayar özellikli, güvenli koltuk kafalıkları (Ön 
koltuklar) da standart olarak sunuluyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri, Yeni Volkswagen CC’de öne çı-
kan özellikler arasında yer alıyor. Yeni CC, dünyada ilk kez ‘Şerit 
Takip Asistanı’ ve ‘Şerit Değiştirme Asistanı’ teknolojilerini bir-
leştiren yeni teknoloji ‘Şerit Takip Asistanı Plus’ı opsiyonel olarak 
sunuyor. Yeni Volkswagen CC’de yeni kullanılmaya başlanan di-
namik uzun far asistanı gibi sürüş destek sistemleri de isteğe bağ-
lı olarak alınabiliyor. Yeni CC’de konfor da entegre masaj işlevli 
‘havalandırmalı koltuk’la ideal seviyeye çıkarılıyor.

Yeni Volkswagen CC Türkiye’de ilk olarak 1.4 TSI 160 PS benzinli ve 
2,0 TDI 170 PS BlueMotion Technology ve 2,0 TDI 140 PS BlueMo-
tion Technology seçenekleriyle sunulacak. 2,0 TDI 140 Yeni CC’nin 
2,0 TSI 210 PS benzinli versiyonu ise sipariş üzerine getirilecek.
Commonrail direkt enjeksiyonlu 170 PS gücündeki dizel motor-
lu seçenekte, Stop/Start sistemi ve frenleme enerjisinin geri ka-
zanımını sağlayan rejenerasyon modu standart olarak sunuluyor. 
6 ileri DSG şanzımanla sunulan Yeni Volkswagen CC 2,0 TDI 
170 PS BlueMotion Technology, 0’dan 100 km/s hıza 8,6 sani-
yede ulaşabiliyor. 350 Nm tork üreten ve 220 km/s maksimum 
hıza sahip bu versiyonun ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 5,5 
lt ve CO2 emisyonu ise sadece 144 g/km.

VOLKSWAGEN BİNEK ARAÇ TARAFINDAN TÜRKİYE’DE 

MART AYI İTİBARIYLA TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKACAK 

OLAN CC İLK PLANDA 1,4 TSI 160 PS DSG VE 2,0 TDI 

170 PS BLUEMOTİON TECHNOLOGY DSG VERSİYON-

LARIYLA SATIŞA SUNULACAK. YENİ CC, 37 BİN 900 

EURO’DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA ALINABİLECEK.
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AMAROK DOĞADA GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR
GÖKMEN OTOMOTİV TİCARET A.Ş.

Modern Çizgileri ile Göz Kamaştırıyor
Volkswagen Amarok’un, Trendline donanım seçeneğin-
de dahi gövde rengi dolgulu geri dönüşümlü tamponlar, 
elektrik kumandalı ısıtmalı yan aynalar, yükseklik ayarlı 
halojen farlar ve alaşımlı jantlar gibi üst düzey ekipman-
lar standart olarak sunuluyor. Highline donanımı ise bu 
özelliklere ek olarak sunulan krom çıtalı gövde rengi ön 
tampon, krom kaplamalı basamaklı arka tampon, göv-
de rengi kapı kolları, kısmi krom kaplamalı yan aynalar, 
krom çerçeveli ön sis farları, krom kaplı ön panjur ve ka-
rartılmış arka camlar ile etkileyici bir görünüme sahip.

Düşük yakıt tüketimi ve üstün performans
Volkswagen Amarok, çift  turbo özellikli 163 PS 2.0 BiTDI 
motoru sayesinde her yol şartında yüksek performans sağ-
lıyor. 163 PS güç üreten motor, çift  turbo özelliği sayesinde 
en dik rampalarda bile yüksek performans ve çekiş sağlıyor. 

Sınıfının En Yüksek Güvenlik Standartları 
Volkswagen Amarok sayısız özelliği ile en zorlu yol koşullarında 
bile maksimum güvenlik sağlıyor. Standart olarak sunulan off -
road ABS, otomatik yokuş çıkış – iniş asistanı ve ESP gibi özellik-
ler Volkswagen Amarok’u sınıfında tek kılıyor. 

Volkswagen Amarok’un Üstünlükleri
DAYANIKLILIK: Mono blok gövde yapısı ◆ En Uzun Bakım Sü-
resi (15.000 km’lik bakım aralıkları)
EKONOMİ: Sınıfının En Düşük Ekonomik Yakıt Tüketimi
GÜVENLİK: En Kapsamlı Standart Güvenlik Paketi ◆ ESP (Vi-
raj Dengeleme Sistemi) ◆ ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) ◆ Off -
road ABS ◆ ASR (Anti Patinaj Sistemi) ◆ EDL (Elektronik Dife-
ransiyel Kilidi) ◆ Otomatik yokuş çıkış ve iniş asistanı ◆ Sürücü, 
yolcu ve yan hava yastığı
KONFOR: Yol Bilgisayarı ◆ Klima ◆ MP3 - CD Çalarlı radyo ◆ 6 
Hoparlör ◆ Hız Sabitleyici ◆ Çok sayıda ve kullanışlı eşya gözleri
Sınıfının en geniş davlumbazlar arası yükleme mesafesi (1.22 m) 
◆ En büyük yükleme alanı 2.52 m2 ◆ Vites kolundaki titreşimleri 
minimuma indiren “Özel Kılavuz Sistemi” ◆ Yanlış vitese takma-
nın önüne geçen “Kilitleme Çubuğu Sistemi”

SUNDUĞU ÜSTÜN PERFORMANS, GÜVENLİK VE KON-

FOR ÖZELLİKLERİYLE SINIFINDA STANDARTLARIN BE-

LİRLEYİCİSİ OLAN AMAROK, SADECE EN GELİŞMİŞ VE 

SAĞLAM MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİ DEĞİL, AYNI 

ZAMANDA VERİMLİ MOTORLARI VE GÜNCEL VOLKSWA-

GEN TASARIMININ İZLERİNİ DE TAŞIYOR. MOTORDA 

GELECEK NESLİN EN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİSİNE SAHİP, 

GÜÇLÜ VE VERİMLİ COMMON RAİL TURBO DİZEL EN-

JEKSİYON (TDI) SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI AMAROK’UN 

YAKIT TÜKETİMİ VE EGZOZ ATIKLARI, PİCK UP KATEGO-

RİSİNDEKİ YENİ EN İYİ DEĞERLERİ OLUŞTURUYOR.
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TEKNOLOJİ VE PRESTİJ BULUŞTU
BAYRAKTARLAR MERKON A.Ş.

7G-TRONIC Şanzıman
İster manuel isterse otomatik vites kumandası, ister 
tutumlu, isterse sportif sürüş tarzı olsun E-Serisindeki 
şanzımanlar olabilecek en iyi şekilde otomobile uyar-
lanmıştır. Bunun dışında, içgüdüsel ve ergonomik 
fonksiyonellik ile kendilerini gösterirler.

Alışıldığı şekilde farklı
Dokuzuncu nesilde de E-Serisi için şu geçerlidir: O ilk bakışta 
bir Mercedes’tir. Ama tamamen kendine özgü kişisel bir biçim 
diline sahiptir. Dinamik şekilde ok biçimli ön bölüm; atletik, 
uzun yanlar; özellikle geniş arka bölüm. Tasarım hiçbir kuşku 
bırakmıyor: Bu E-Serisi ile yeni bir dönem başlıyor. 

Dikkatli sükûnet bölgesi
Yanında daima dikkatli bir yol arkadaşının olduğunu bilmek ra-
hatlatıcı değil mi? Sizi çok iyi tanıyan ve bu nedenle gerçekten 
gerekli olduğunda müdahale eden birisi? Standart donanımdaki 
ATT ENTION ASSIST gibi birisi: Sizin sürüş tarzınızı izleyen, 
yorgunluk veya dikkatsizlik belirtileri algıladığında sizi uyaran 
birisi. Daha fazla güvenlik ve daha düşük bir nabız için.

Davetkâr ama mesafeli
Güvenlik ve konfor E-Serisinde elele. Ölü noktada bulunan 
araçları algılayıp görüntülemekle birlikte önde giden araca olan 
mesafeyi muhafaza etmek için de sürücüye destek sağlamakta-
dır. Böylece karayolunda faydalı bir refakatçi ve bir tehlike duru-
munda kurtarıcı bir melek olur.

YENİLENMİŞ TASARIMINDAN EFSANEVİ KONFOR UNSURLARINA, GÜVENLİK ELEMANLARINDAN 

DİNAMİZMİNE KADAR TÜM DETAYLARI İLE YENİ E-SERİSİ SİZLERLE.
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BAYRAKTARLAR MERKON A.Ş.

Benzinli Motorlar
Mercedes- Benz, çevreyle daha uyumlu çok sayıda motor 
seçeneği sunmaktadır. Yeni teknolojiler yakıt tüketimini 
azaltmaktadır ve yeni E-Serisi Mercedes-Benz’lerin CO2  
emisyonu daha önce hiç olmadığı kadar azaltılmıştır. 

Dizel Motorlar
Daha güçlü, daha tutumlu, daha temiz: E-Serisi ile 
Mercedes-Benz’in en yeni dizel teknolojisi de start alıyor. 
Bu motorlar güçlü ve sessiz olup düşük emisyon ve tüketim 
değerleri le etkileyicidir.

Multimedya Sistemleri
E-Serisi, Audio 20 CD ile başlayıp Audio 50 APS ile devam 
eden veya COMAND APS multimedya sistemini dâhil 
eden bütünsel bir eğlence programı sunmaktadır.

Yardım Sistemleri
E-Serisi eskiden beri konforun standartlarını belirleyen bir 
otomobildir. Hız sınırı yardımcısı, park yönlendirme ve geri 
sürüş kamerası gibi konforlu yardım sistemleri ile şöhretine 
sadık kalmaktadır. 
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KALİTELİ ZAMAN
UYARARSLAN OTOMOTİV A.Ş.

Versiyona göre standart veya opsiyonel olarak sunulan 
Navigasyon, Renkli Head up Ekranı, Dört bölgeli oto-
matik klima, Akıllı ışık sistemli aktif Xenon farlar, Sürüşe 
duyarlı yönlendirmeli farlar, Akıllı anahtar, Elektrikli park 
freni, Sürücü için elektrikli bel masajı, Yol bilgisayarı, JBL 
hi-fi ses sistemi gibi donanımlar, 508’in özel karakterini 
daha da güçlendiriyor. Bu göz alıcı tasarım sedan ve SW 
olmak üzere iki farklı gövde tipi ile karşımıza çıkıyor.

Peugeot’nun HDi FAP dizel, VTi ve THP benzinli motorlar 
konusundaki bilgi birikimi ve Ar-Ge çalışmaları ile 508 per-
formans ve CO2 salımı bazında liderler arasına yer alıyor. 
Yeni Peugeot 508’in zengin motor seçenekleri Euro 5 nor-
muna sahip. Yeni Peugeot 508 HDi FAP dizel motor gamı 1.6 
HDi 112 hp, 1.6 e-HDi 112 hp Auto6R, 2.0 Hdi 163 hp Oto-
matik ve 2.2 Hdi 204 hp Otomatik seçeneklerinden; benzinli 
motor gamı ise 1.6 VTi 120 hp Auto6R, 1.6 THP 156hp ve 
1.6 THP 156hp Otomatik seçeneklerinden oluşuyor.

Yeni Peugeot 508, Marka için e-HDi teknolojisi ile yeni nesil 
STOP & START sisteminin ilk kez kullanıldığı model oldu. 
Hızlı, işlevsel ve sessiz çalışan e-HDi ile şehir içinde %15’e 
varan yakıt tüketimi ve CO2 salım kontrolü sağlanıyor.

Yeni Peugeot 508, Access, Active, Allure ve GT olmak üzere 4 farklı 
ekipman seviyesi ile pazara sunuldu. Access donanım seviyesinde 
ön, yan, perde hava yastıkları, arka park sensörü, 16” alüminyum 
alaşım jantlar, ESP, EBD, AFU, Hill Assist hız sınırlama / sabitleme 
sistemi, elektrikli ön ve arka camlar, çift  bölgeli otomatik klima, ön 
sis farları, direksiyondan kumanda edilebilen Radyo CD / MP3, 
Bluetooth telefon kiti, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, yol bilgisa-
yarı ve çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi standart olarak sunu-
lurken yağmur sensörlü otomatik silecekler, otomatik yanan farlar 
ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynasından oluşan Görüş Paketi 
ile 17” Alüminyum Jantlar opsiyonel olarak sunuluyor.

508 ürün gamının en üst ekipman seviyesi olan ve 2.2 Hdi 204 hp 
Otomatik motor seçeneği ile sunulan GT versiyonunda ise Allure’e 
ilave olarak 18” alüminyum alaşım jantlar, yarı deri koltuklar, ısıt-
malı ön koltuklar ve ayarlanabilir baldır desteği standart, sunroof 
ve 19” alüminyum alaşımlı jantlar ise opsiyonel olarak sunuluyor. 

“KALİTELİ ZAMAN” SLOGANI İLE LANSE EDİLEN 

PEUGEOT 508, SÜRÜCÜ VE YOLCULARA SUNDUĞU 

KONFORA KATKIDA BULUNAN YÜKSEK TEKNOLOJİK 

DONANIMLARLA DA ASALETİNİ SERGİLİYOR.
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YENİ FİKİRLERİN GÜCÜ
İRENT OTO KİRALAMA TİC. A.Ş.

Hep First Class’ta Yolculuk Yapmak Gibi...
Hyundai i40 size birinci sınıf bir yolculuk yaşatmak için 
tasarlandı. Kusursuz mühendislik eseri olan şasi dengeli 
bir sürüş sunarken, kabin içi de özel ses yalıtımıyla her 
zaman konforlu ve sessiz. i40’ın birbiriyle uyum içindeki 
direksiyon ve süspansiyon sistemleri sayesinde, benzer-
siz bir sürüş deneyimine sahip olacaksınız. Bunu yapar-
ken i40’ın üstün yol tutuş özellikleri sayesinde kendinizi 
hep güvende hissedeceksiniz.

Konforlu Sürüş Göz Alıcı Tasarımla Birleşti
Hyundai i40’ın içindeyken size çevrilecek olan kıskanç 
bakışlara şimdiden alışın. Çünkü o, konforlu sürüşüyle 
size keyif verirken, göz alıcı tasarımı da size fark edilme-
nin ayrıcalığını yaşatacak. Rakiplerine kıyasla daha geniş 
iç hacmi, standartların üzerinde kaliteye sahip konsol 
kaplaması, sofistike tasarımı ve renk seçenekleriyle ince 
bir zevkin ürünü... Tüm bakışları üzerine çeken duru-
şu, görenleri hayran bırakan ve kıskandıran detaylarıyla 
Hyundai i40, gerçek tutkuyla tasarlanan bir otomobil. 

5 Yıldızlı Kokpit
i40’ın konforlu kokpiti, dizaynı ile göz dolduruyor. Kokpitin üze-
rindeki her detay estetik ve ergonomik yapısıyla ayrıcalıklı bir sü-
rüş sağlamak için tasarlandı ve en uygun yerlere yerleştirildi.

Yakınlarda Benzin İstasyonu Yok mu? Dert Etmeyin
i40’ın sahip olduğu yeni nesil motor ve şanzıman teknolojisi, de-
poyu her doldurduğunuzda daha uzun bir mesafe kat etmenizi 
sağlar. 6 ileri şanzıman, değişken supap zamanlamalı motor tek-
nolojisi her damla yakıtt an en üstün performansı alabilmeniz için 
tasarlandı. Diğer vites seçeneklerine göre devir aralıklarını daha 
iyi kullanan 6 ileri vites, size daha ekonomik, sessiz ve yumuşak 
bir sürüş sunarken; 6 İleri Otomatik Vites ise, özellikle 5 ileri 
vites sistemlerine göre daha iyi hızlanma performansı ve sürüş 
konforu sağlar ve yakıt tüketimini düşürür. Yollardaki en güvenli 
otomobillerden biri olan i40’ın güvenlik testlerindeki başarısı, sı-
nıfındaki pek çok otomobilin önünde...

HYUNDAİ İ40, GÖZ ALICI DİZAYNI, PERFORMANSI VE Sİ-

ZİN İÇİN TASARLANMIŞ TÜM ÖZELLİKLERİYLE NEFESİ-

NİZİ KESMEYE GELDİ. DENGELİ TASARIMI FERAH BİR İÇ 

HACİMLE BİRLEŞİRKEN, KALKIŞTAKİ ÇEVİKLİĞİ, MOTOR 

VE ŞANZIMANIN UYUMU İ40’I RAKİPLERİNDEN AYIRI-

YOR. EKONOMİK VE ÇEVRE DOSTU MOTORU, 5 YILDIZLI 

GÜVENLİK DONANIMLARI, KONFORLU VE TEKNOLOJİK 

TÜM ÖZELİKLERİYLE YENİ FİKİRLER ONDA BİRLEŞTİ. 
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YARATICILIK GELENEĞİNİN MİRASI DS5
KONMOT MOTORLU ARAÇLAR 
NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hybrid4 teknolojisiyle donatılmış ilk CITROËN
Citroën DS5, Hybrid4 teknolojisine sahip ilk Citroën olarak farkını 
ortaya koyuyor böylece marka,  HDi Dizel motorun yol performansını 
elektrikli itme sisteminin yararlılığıyla birleştiren tam hibrid çekiş sis-
temini sürücüler ile tanıştırıyor. 
Hybrid4 teknolojisi sürücüye çok modlu bir sürüş imkanı sağlıyor. 
Orta konsolda yer alan çevirmeli buton sayesinde sürücü,  Auto (Oto-
matik), ZEV, 4WD ve Sport modları olmak üzere,  dört adet çalışma 
modu arasından seçim yapabiliyor. 

Citroën’in otomobil tutkunlarını heyecanlandıran yeni modeli DS5, 
kendine özgü tasarımıyla, Citroën farkını en yüksek seviyede yaşa-
tıyor. Tasarlanırken konsept otomobil C-Sportlounge ve Grand To-
urisme ruhundan ilham alınan ve her yönüyle şaşırtan hatlara sahip 
olan Citroën DS5, spor station wagon görünümlü bir siluete sahip.  
İşte bu nedenle, DS5 daha ilk bakışta içindeki farklılık ve dinamizm 
hakkında ipuçları veriyor. Hybrid 4 teknolojisiyle donatılmış ilk 
CITROËN olma özelliğine de sahip bu özel modelde,  ikisi Dizel 
Euro V motor olmak üzere toplam dört motor seçeneği mevcut. CO2 
emisyonlarını %15’e kadar azaltan yeni nesil dizel motor e-HDi 112,  
hoş ve güvenli bir sürüş için dikkat çekici performanslar sergileyen 
HDi 160’ın yanı sıra THP 155 ve THP 200 olmak üzere direkt enjek-
siyonlu, turbo kompresörlü iki de benzinli EuroV motor kullanılıyor. 

Güçlü bir kişiliğin yansıması: Kokpit
İç tasarımıyla da büyüleyen Citroën DS5, adeta bir uçaktan 
esinlenilerek yaratılmış ve dış tasarımının çağrıştırdıklarıyla 
mükemmel bir uyum içerisinde 
olan, tamamen kendine özgü 
kokpitiyle farkını ortaya koyu-
yor. Kokpit tavanı bu bölümün 
en çarpıcı öğesi olarak karşımıza 
çıkıyor. Citroën DS5 dünyasına 
uyarlanarak yeniden yorumla-
nan kokpit tavanında, birbirinden bağımsız açılıp-kapanabilen 
üç bölmeli cam tavan bulunuyor ve böylelikle gündüzleri oldu-
ğu kadar geceleri de sürücü ve yolcular için benzersiz bir ortam 
oluşuyor. İç mekan yapısıyla bütünleşen; özel tasarım direk-
siyon; sürücüye yönelik bilgi göstergeleri; geniş orta konsol 
ve konsolda, kolun doğrudan ulaşabileceği mesafede yer alan 
küçük vites kolu sürücü odaklı kokpit tasarımının diğer unsur-
ları... Dışarıdan bir coupé otomobil duruşu sergileyen, ancak 
içerisinde geniş görüş açısı ve yolu yukarıdan gören koltuk ya-
pısıyla, Citroën DS5 farklı bir deneyim yaşatıyor. 

TEKNOLOJİ VE ESTETİĞİ BULUŞTURAN DS AİLESİ, SERİ-

NİN SON MODELİ OLAN CİTROËN DS5 İLE FARKINI YİNE 

ORTAYA KOYUYOR. GÜÇLÜ YAPISINI HEYECAN VERİCİ 

BİR TASARIMIN YANI SIRA SIRADIŞI ÇİZGİLERİ  VE KU-

SURSUZ BİR AERODİNAMİK YAPIYLA SUNAN CİTROËN 

DS5, TÜM YOLCULUKLARI 5 YILDIZLI BİR KEYFE DÖ-

NÜŞTÜRÜYOR. CİTROËN TEKNOLOJİSİNİ YANSITAN 

YÜKSEK DONANIM SEVİYESİYLE, SEGMENTİNİN EN 

YENİ VE ÖZEL ARACI OLAN CİTROËN DS5;  HAZİRAN 

2012 İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU. 
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YENİ AVEO İLE HAYATI KEŞFEDİN
ÖZKAYMAK

Etkileyici Tasarım
Yeni Chevrolet Aveo etkileyici tasarımı, akıllı saklama çö-
zümleri, kaliteli iç mekan malzemeleri sunuyor. 5 kişilik 
otuma kapasitesi ile konforlu yolculuklarda yeni yol ar-
kadaşınız olacak. Tasarımın ötesinde otomatik ve manual 
vites seçenekleri, ekonomik motoru ve üstün yol tutuşu ve 
sürüş keyfi ile sizi etkileyecek.

Güvenlikte Sınıfının Birincisi 
Avrupa Güvenlik Testi Organizasyonu olan, EuroNCAP, 
her sene kendi segmentinin güvenlikte en iyi araçları-
nı (BEST IN CLASS) seçmektedir. “BEST IN CLASS, 
CARS OF 2011” sonuçlarına göre Yeni Chevrolet Aveo, 
“Sınıfının En Güvenli Otomobili” seçilerek Avrupa Birincisi 
olmuştur. Üstün güvenlik standartları ile Euro NCAP gü-
venlik testinden rekor puanla en yüksek değerlendirme 
olan 5 yıldızı alan Yeni Chevrolet Aveo modelinde tüm 
detaylar düşünülerek en üstün güvenlik özellikleri tüm 
modellerde standart olacak şekilde sunulmaktadır. Üste-
lik Yeni Chevrolet Aveo yekpare şasi yapısı ile sınıfının en 
sağlam gövde yapısına sahip otomobildir.

Yeni Chevrolet Aveo, tamamiyle yenilenen tasarımı ve ekonomik 
motor seçenekleri ile sizi çok şaşırtacak.
İşte ilk bakışta öne çıkan bazı özellikleri;
• EuroNCAP’tan 5 yıldız. Güvenlikte Avrupa Birinciliği
• Çocuk güvenliğinde rekor puan.
• Yeni 1.3 litre Turbo Dizel motor (75 beygir ve 95 beygir) seçenekleri
• Hız Sabitleme Özelliği (Cruisecontrol)
• Yokuşta kalkış desteği
• Dizel modellerde Start/Stop özelliği
• Bluetooth özellikli entegre müzik sistemi
• 8 hava yastığı, ABS, EBD, ESC, Fren Destek Sistemi
• Sınıfının en sağlam yekpare şasi yapısı
Geliştirilmiş yol tutuş ve sessiz sürüş özellikleri ile donatılmış yeni Aveo 
Hatchback ve Sedan modelleri; üstün güvenlik özellikleri ile çarpıcı 
tasarım ayrıntılarını bir araya getiriyor. Verimli yakıt kullanımı sunan 
Chevrolet yeni Aveo modelleri ile, son derece rekabetçi olan küçük oto-
mobil pazarında yakalanan başarı çıtasının yükseltilmesi hedefl eniyor.

YENİ CHEVROLET AVEO ETKİLEYİCİ TASARIMI, AKILLI 

SAKLAMA ÇÖZÜMLERİ, KALİTELİ İÇ MEKAN MALZE-

MELERİ SUNUYOR. 5 KİŞİLİK OTUMA KAPASİTESİ İLE 

KONFORLU YOLCULUKLARDA YENİ YOL ARKADAŞINIZ 

OLACAK. TASARIMIN ÖTESİNDE OTOMATİK VE MANUAL 

VİTES SEÇENEKLERİ, EKONOMİK MOTORU VE ÜSTÜN 

YOL TUTUŞU VE SÜRÜŞ KEYFİ İLE SİZİ ETKİLEYECEK.
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ISUZU D-MAX YENİDEN TASARLANDI

Üstün Güvenlik, Donanım Özellikleri
Tüm versiyonlarında standart olarak sunulan sürücü, yolcu, yan ve 
perde hava yastıkları, kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS), çekiş 
kontrol özelliğine (TCS) sahip elektronik stabilite kontrol sistemi 
(ESC), panik fren yardım sistemi (BAS) ve güçlendirilmiş yeni kabin 
iskeleti ile yeni Isuzu D-MAX daha güvenli sürüş keyfi sağlıyor.

“Piyasaya çıktığı 2002 yılından beri dünyada 2 milyonun  üze-
rinde satış yapan Isuzu’nun pick-up’ı dünyanın en kaliteli dizel 
motorunun yanı sıra otomatik vites seçeneği sunan ilk hafif ticari 
aracı. Yakından tanıyacağınız D-MAX bir çok özelliklere sahip. 
Yeni model D-MAX, Isuzu’nun Ar-Ge merkezi Japonya’dan 
Tayland’a taşındıktan sonra geliştirilen ilk araç ve bu modeli 
satış aşamasına getirmek için muazzam zaman ve emek har-
candı. Bu yüzden bu modeli gururla ‘Yeni Nesil Pick-up’ olarak 
adlandırıyoruz. ‘Yeni Nesil Pick-up’da sadece yakıt tüketimi ve-
rimliliğini artırmakla kalınmadı, aynı zamanda çevre güvenliği, 
dayanıklılık, kullanım alanı ve yük kapasitesinde de gelişim kay-
dedildi. Dahası, aracın tasarımı pick-up’ın gücünü yansıtmanın 
yanı sıra, aracın büyük ölçüde artırılmış aerodinamiğine katkı-
da bulunan akıcılığı temsil ediyor. İnanıyoruz ki, yeni D-MAX 
Konyalı tüketiciler ve Isuzu severler tarafından büyük beğeni ile 
karşılanacak. Müşterilerimiz bugüne kadar Isuzu araçlarından 
oldukça memnun kaldılar. Bu bağlamda Isuzu’ya şimdiye ka-
dar vermiş oldukları desteği şimdiden sonra da bekliyoruz.”

Agresif ve Sportif Dış Görünüş
Mükemmel oranlara sahip ve görsel uyum sergileyen akıcı tasarım çizgile-
ri, yan profilden arka kısma kesintisiz uzanan karakter çizgileri ile “sportif” 
bir tarza sahip olacak şekilde yeniden tasarlanan yeni Isuzu D-MAX, kaslı 
çamurluk ve kama şeklindeki dizaynı ile güçlü ve atletik bir görünüme sa-
hip. Tümüyle yenilenen kabin tasarımı daha fazla alan ve daha fazla şıklık 
ile hoş bir seyahat keyfi sunuyor. Binek segmentinde görmeye alışık oldu-
ğumuz arka stop lambalarında kullanılan led tipi aydınlatma ve projeksi-
yon tipi ön farlar ile Isuzu D-MAX kendi segmentinde bir ilke imza atıyor.

TÜM DÜNYADAKİ KULLANICILARININ BEKLENTİLERİ

DOĞRULTUSUNDA YENİDEN TASARLANAN ISUZU’NUN 

GÜÇLÜ PİCK-UP’I D-MAX, KONYA’DA ISUZU BÖLGE 

BAYİSİ ÇELİK OTOMOTİV TARAFINDAN SATIŞA 

SUNULDU. ÇELİK OTOMOTİV SATIŞ MÜDÜRÜ 

YUNUS ERTAŞ YENİLENEN ISUZU D-MAX HAKKINDA 

BİLGİ VERDİ. ARAÇ İLE YAPILAN TEST SÜRÜŞÜNDE 

YENİ D-MAX İLE İLGİLİ YENİLİKLERİ ANLATAN 

ERTAŞ, ARAÇ HAKKINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

D-MAX’ta Öne Çıkan Özellikler
6 ileri manuel ve 5 ileri otomatik vites seçeneği, 4x2 ve 4x4 olarak farklı çekiş sis-
temlerinde çift  kabinde beş farklı paket seçeneğine sahip yeni Isuzu D-MAX’in 
4x4 V-Cross paketinde deri koltuk, ısıtmalı ön koltuklar, elektrik kumandalı 
sürücü koltuğu, iklim kontrollü klima ve yan basamak öne çıkan özellikler.

ÇELİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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EMGRAND EC7’YE 5 YILDIZ
KAMPÜS OTOMOTİV

EMGRAND EC7

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor 1,5 DVVT

Tip L4, DOHC, 16 valf benzinli 

Silindir Hacmi (cc) 1498

Maksimum Güç (HP/rpm) 106/5800

Maksimum Tork (NM/rpm) 133/4400 

Frenler
Tip ABS+EBD

Ön/Arka Disk/Disk

Performans
Maksimum Hız (km/s) 170

Yakıt Tüketimi
Şehir İçi (L/100 km) 9,15

Şehir Dışı (L/100 km) 6,15

Birleşik (L/100 km) 7,25

CO
2
 Emisyonu (Birleşik, g/km) 170

Süspansiyon
Ön/Arka McPherson/Torsion Beam

Diğer Özellikler
Aracın Sürücü Hariç Net Ağırlığı (kg) 1280

Oturma Kapasitesi 5

Yakıt Deposu Kapasitesi (L) 53

Bagaj Kapasitesi (L) 680

Konfor
Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon ◆ Yol bilgisayarı ◆ Uzaktan ku-
mandalı merkezi kilit ◆ Uzaktan kumandalı bagaj açma ◆ Torpido içi 
aydınlatma lambası ◆ Elektrikli ön ve arka camlar ◆ Tam otomatik kli-
ma ve polen filtresi ◆ Sürücü ve yolcu tarafı aynalı ışıklı güneşlikler ◆ 
Sürücü ve yolcu okuma lambası ◆ Ön kapı içi ışıklı ikaz lambası

Güvenlik
3 noktadan bağlantılı arka emniyet kemerleri ◆ ABS fren sistemi ◆ 
Acil durum bagaj içi açma kolu ◆ Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön 
emniyet kemerleri ◆ Anahtar kontak üzerinde uyarı sesi ◆ Arka kapı 
çocuk güvenlik kilidi ◆ Arka park sensörü ◆ Çocuk koltuğu ISOFIX 
güvenli bağlantı sistemi ◆ EBD destekli fren sistemi ◆ Emnite keme-
ri uyarı sesi ◆ Far açık uyarı sesi ◆ Kapı içi darbe koruyucu barlar ◆ 
Motor kilitleme sistemi ◆ Pasif alarm ◆ Sesli ve ışıklı kapı açık uyarısı 
◆ Sürücü ve yolcu hava yastıkları ◆ yan ve perde hava yastıkları ◆ Yük-
seklik ayarlı ön ve arka koltuk başlıkları ◆ Eve kadar takip far sistemi
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BU OTOMOBİLE BAKAN BİR DAHA BAKIYOR 
UYARARSLAN OTOMOTİV A.Ş.

Kombi Van Sınıfının Yaratıcısı Peugeot
Peugeot, Partner ile 1996 yılında yeni bir hafif ticari araç sı-
nıfı olan kombi van sınıfını yaratt ı. Örnek iç mekan genişliği 
ve pratikliğe sahip çok yönlü kullanımlı Partner Tepee’nin 
başarısı, 2011 yılında da aralıksız olarak artmaya devam 
ederek Avrupa’da 45 000 araç satışının üzerine çıktı. Bu per-
formansı sağlamlaştırmak amacıyla Peugeot 2012 yılının 
Haziran ayında Yeni Partner Tepee’nin lansmanını yapıyor.

Güçlü Karakterli ve Modern Bir Tasarım
Yeni ön yüz, yeni bakış, yeni dikiz aynaları, yeni Peugeot 
logosu... Modernliği aynı zamanda Kombi Van sınıfında 
bir ilk olarak LED’li gündüz farlarının varlığıyla da ken-
dini ifade ediyor. Viraj fonksiyonlu sis lambaları ile çok 
sayıda kromlu kaplamalar ve siyah iç maskeli yeni arka 
stoplar da çekiciliğinin artmasına katkıda bulunuyor. 
Partner Tepee böylece Peugeot Markası’nın yeni tasarım 
kodlarını benimsiyor ve binek otomobil dünyası ile daha 
fazla bütünleşiyor. İç mekan da yeni ambiyanslar ve do-
nanım seviyeleri sunarak bu esinlenmeden yararlanıyor.

Bu yeni tarza, sadece teknolojik yenilikler değil Partner 
Tepee’nin başarısına katkıda bulunan geniş iç mekan, 
modülerlik, dinamik sürüş özellikleri, ileri düzey çekiş 
kontrol sistemi Grip Control ve Zenith cam tavan gibi 
üstünlükler de eşlik ediyor.

Benzersiz Modülerlik ve Geniş İç Mekan
Partner Tepee’de portföy şeklinde katlanır ve yerinden çıkartılabilir 
koltuklar sunuluyor. Koltuklara rahatça oturan yolcular ferah bir iç 
mekan (tavan mesafesi 1,02 m, arka diz mesafesi 245 mm) ve bol 
sayıda eşya saklama alanından (açık veya kapalı 76 litrelik alan) ya-
rarlanıyor. Tablet altı 675 litrelik bagaj hacmi, arka alanın tamamı 
kullanıldığında 3000 litreye kadar çıkabiliyor. Yaşanması keyifl i Part-
ner Tepee, yolcularına versiyonlara göre, ESP, yan hava yastıkları, çift  
bölgeli otomatik klima, arka park yardımı, elektrikli katlanır yan ay-
nalar gibi çok sayıda konfor donanımı sunuyor.

Zenith Tavan, Işığa Ayrıcalık Veriyor !
Zenith tavan, araca dışarıdan bakıldığında gözlere hitap ederken, içe-
ride sunduğu ferah ve aydınlık ortam, havalandırma kanalları ve araç 
içi parfüm sistemi ile yolcuların keyifl i ve rahat seyahat etmelerine 
hizmet ediyor. Ailelerin ihtiyacına göre ustaca düşünülmüş pratik 
eşya saklama gözleri, araç içinde hayatı daha da kolaylaştırıyor.

YENİ PEUGEOT PARTNER TEPEE, GÜÇLÜ KİŞİLİĞİ, MO-

DERN GÖRÜNÜMÜ, SINIFINDA BENZERİ GÖRÜLME-

MİŞ TEKNOLOJİK DONANIMLARI, GENİŞ İÇ MEKAN, 

MODÜLERLİK VE ÖRNEK KULLANIM ÖZGÜRLÜĞÜ GİBİ 

ÖZELLİKLERİYLE AYIRT EDİLİYOR.
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FLUENCE Z.E. TÜRKİYE YOLLARINDA
KONYA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Batarya (Pil)
Fluence Z.E. lityum iyon manganez 
batarya ile çalışıyor. Bu batarya 
hiçbir bakım gerektirmiyor. 
Ayrıca, kapasitesinde 
değişiklik olmaksızın 
kısa süreler boyunca şarj 
edilebiliyor. Türkiye’de batarya kira 
bedeli 83 € ( 48ay ve 10.000 km/yıl - KDV dahil).

Donanım
Elektrik motorlu Fluence’ın tek donanım paketi olan “Dynamique” 
versiyonunda zengin standart ekipman seviyesi bulunuyor. ABS, ESP, 
sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, göğüs hava yastıkları, ön ve arka 
yan hava yastıkları, im mobilizer, çift  yönlü otomatik klima, radyo-CD 
,MP3 çalar müzik sistemi, ısıtmalı yan aynalar, 16” jantlar, gövde rengi 
çıta, kapı kolları ve aynalar, Fluence Z.E.’de standart olarak sunuluyor. 
Ayrıca alüminyum alaşım jantlar, park sensrü, dokunmatik ekranlı 
MP3 radyo-CD çalar, sürücü koltuğu yükseklik ayarı, kol dayama ve 
arka cam gölgelik standart donanımlar arasında yer alıyor.

Şarj Sistemi 
Fluence Z.E. şarjı, evde şarj  ünitesi olan ve elektrik sayacı 
gibi duvara monte edilen bir kutu olan “Wallbox” ile gerçek-
leştiriliyor. Altyapı çalışması olan İstanbul, Ankara, Kocaeli 
ve Gaziantep dışındaki iller de de bu uygulama gerçekleşti-
riliyor. Fluence Z.E. “Wallbox” ile 6 ila 8 saatt e saatt e tama-
men şarj oluyor. Bunun yanısıra opsiyonel olarak sunulan, 
220 V duvar tipi prize bağlanan bir kablo ile tam şarj 10 
ila 12 saatt e gerçekleştiriliyor. Bugün itibarıyla İstanbul’da 
9 adet şarj merkezi bulunuyor. Bu sayının yıl sonundan 
önce 40 adede çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca 44 Renault 
Yetkili Satıcısı’nda  şarj hizmet noktası bulunuyor. Termik 
(konvansiyonel motorlu) dizel Fluence modelinin depo-
su 240TL’ye dolarken Fluence Z.E. için bir depo enerji 
fiyatı 5TL. Böylece Fluence Z.E. 100 km maliyeti 2,8TL. 
oluyor. Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar “Çev-
reye saygılı, sessiz ve teknolojik bir devrim olan bu değişimde 
öncü marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Elektrik motorlu 
araçların Renault gamında ilk adımı olan Türkiye’de Oyak  Re-
nault Fabrikaları’nda üretlen Fluence Z.E.’yi, erişilebilir fiyatlara 
Türkiye’de satışa sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Menzil
Standart yeni Avrupa sürüş döngüsü üzerinden ölçülen menzil Fluence 
Z.E. için 185km dir. Yumuşak kullanım, ani ve sportif sürüş tarzından 
kaçınmak, araç şarjda iken ısıtma ya da soğutma programlarını kullana-
rak iç iklimlendirmenin sağlanması gibi tedbirler bir depo ile maksimum 
menzil için son derece önem taşıyan önlemler. Elektrik motorlu aracın 
menzili günlük şehir içi kullanımı için yeterlidir. Menzil kontrolü kullanıcı 
ara birimi: Renault’nun elektrikli araçları özel olarak geliştirilmiş olan ve sürücüle-
rin araç menzlini kontrol altında tutmalarını sağlayan bir kullanıcı ara birimi ile 
donatıldı. Güç ekonomisi sayacı elektrik tüketiminin normal, optimum veya aşırı 
olup olmadığını gösteriyor. Bir başka sayaç akünün şarj seviyesini gösteriyor. Araç 
bilgisayarı ise menzili, ortalama ve anlık tüketimi ve kalan kWh’yi gösteriyor.

FLUENCE Z.E. SATIN ALMAK İSTEYEN TÜKETİCİYE 

BU KONUDA DONANIMLI VE EĞİTİMLİ 44 RENAULT 

YETKİLİ SATICISINDA HİZMET VERİYOR. MÜŞTERİ 

BU YETKİLİ SATICILARDA OTOMOBİLİ DENEME 

İMKANIDA BULUYOR.TÜKETİCİ AYRICA 

www.renaultelektrikliaraclar.com İNTERNET 

SİTESİ ÜZERİNDEN DE TALEBİNİ GEÇEREK 

FLUENCE Z.E. SİPARİŞİ VEREBİLİYOR. 
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50 YILLIK SPOR OTOMOBİL BİRİKİMİ
TOYOTA PLAZA OTOJEN A.Ş.

Mucizenin adı “86”
Corolla AE86’dan alınan mirasın 
yanısıra 86 üretim sürecinde 
de çok önemli bir rol 
oynadı. Aracın 
fabrika ürün 
geliştirme kodu 
086A idi. Boxer 
motorun 86mm X 86 mm çap ve strok kurulumu Toyota’nın uzun spor 
araç tarihçesine sadık kalınarak oluşturulmuş. Aynı çap - strok oranları 4 
silindirli Celica ve MR2 modellerinde de kullanılmıştı. Bunun yanısıra 
GT 86’nın krom egzoz kapağının çapı da tam olarak 86 mm.

Dünyanın ilk yatay D-4S motoru
Ön tarafındaki 200 HP güç üreten 2,0 lt benzinli boxer motor, dünya-
nın ilk yatay D-4S motoru olma özelliğini de taşıyor ve 205 Nm tork 
sunuyor. Motoru ile sınıfında en iyi güç/ağırlık oranına (167 hp/ton) 
sahip olan GT86, 230 km/s hıza ulaşabiliyor. 200 hp güç ile uyumlu 
53:47 ağırlık dağılımı mükemmel denge sağlıyor. 12.5:1 yüksek sıkış-
tırma oranlı D-4S teknolojili motoru yüksek güç sağlarken yüksek hız-
larda dahi yakıt ekonomisinden ve çevreci performanstan ödün vermi-
yor. Dünyanın en hızlı tork çeviricisine sahip bulunuyor.

Dünyada sadece Toyota’da sunulan önden yatay (boxer) mo-
tor ve arkadan itiş özelliklerinin hayat bulduğu sürücü odaklı 
GT86, aynı zamanda dünyanın en kompakt 4 kişilik spor oto-
mobili olarak tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Spor otomobil 
anlayışındaki 50 yıllık Toyota birikiminin günümüze yansı-
ması olan GT86, yere yakın olan ağırlık merkezi ve F1 teknolo-
jisinden ilham alan aerodinamik tasarımıyla heyecan ve sürüş 
keyfi arayanlara hitap ediyor. Toyota’nın D-4S teknolojisiyle 
üretilen 2,0 lt atmosferik boxer motoru ile 200 HP güç ve 205 
Nm tork sunan GT86, 6 ileri otomatik vites modellerinde 7,1 
lt/100 km yakıt tüketimi ve 164 g/km CO2 salımı ile ekono-
mik ve çevre dostu sürüşe verdiği önemi de ortaya koyuyor.

Ergonomik ve Fonksiyonel Donanımlar
Sürücünün aracı kendi vücudunun bir parçası olarak görmesi için ih-
tiyaç duyduğu ergonomi ve işlevsellik bugünkü seviyeye ulaştı. 2+2 
oturma kapasitesine sahip olan otomobilin koltuk tasarımı, artan “G 
Force” karşı ön, arka ve yanlardan destek sağlamak üzere geliştirildi. 
Toyota modelleri içerisinde de 365 mm ile en düşük çaptaki direksi-
yon simidine sahip olan GT86’da, geniş gösterge cihazının etrafından 
tasarlanan ön panel sürücülere büyük rahatlık sağlıyor. Dünyanın ilk 
çerçevesiz iç dikiz aynasının da bulunduğu GT86’da bu tasarım saye-
sinde ön camda kullanıcıya geniş görüş alanı yaratılıyor.

Tutku Tasarıma Yansıyor
Sürücü ile bütünleşen tasarım anlayışının eseri olan GT86, 
kompakt boyutları, hafifl iği ile fark yaratıyor. Toyota’nın “Neo 
Functionalism” tasarım anlayışıyla GT86, sportif ve agresif tasa-
rımının yanısıra Toyota spor otomobil mirasının çağrışımları-
nı da günümüze taşıyor.  Otantik ya da orijinal his olarak da 
tanımlanabilecek “honmono kan” yaklaşımı tasarıma yön veren 
fonksiyonel şekil ve formları tasvir ediyor. Sürücünün aracının 
köşelerini ve yol üzerinde nerede olduğunu görebilmesini sağ-
lamak için “İçten dışa görülebilen” dizayn dikkat çekiyor.

TOYOTA’NIN HEYECAN VERİCİ TASARIM ÖZELLİKLERİYLE ÜSTÜN 

SÜRÜŞ KEYFİ SUNAN GT86 İLE YENİDEN YOLA ÇIKMAYA 

HAZIRLANIYOR. SPOR OTOMOBİLDE TUTKUNUN 

YENİ ADI OLAN ARKADAN İTİŞLİ TOYOTA GT86, 

SÜRÜCÜSÜ İLE BÜTÜNLEŞEREK GERÇEK, SAF 

VE EĞLENCELİ SÜRÜŞ KEYFİNİ GARANTİ EDİYOR.
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AKARYAKIT CİMRİSİ MITSUBISHI ASX
SEFER A.Ş.

MITSUBISHI ASX 1.6 M/T (INVITE/INTENSE)
MOTOR- 1590 cc, 117 HP @ 6000 d/d 154 Nm @4000 d/d
AKTARMA- 5 İleri Manuel , Önden Çekişli 
AĞIRLIK- 1270 kg
UZUNLUK/GENİŞLİK/YÜKSEKLİK- 4295/1770/1615 mm 
PERFORMANS- 11.4 sn 0-100 km/s    183 km/s
YAKIT TÜKEMİTİ- Şehir İçi  7.5 Şehir Dışı 4.9 Ortalama 5.9

Yaşam Tarzınıza Uyum Sağlayan Otomobil
Mitsubishi ASX; konfordan yakıt ekonomisine, fonk-
siyonellikten üstün performansa kadar aradığınız tüm 
özelliklere fazlasıyla cevap verecek şekilde üretildi. Kul-
lanıcısına tam uyum sağlamak için donatılan ASX, hayatı 
en aktif şekilde yaşayanları bile tatmin edebilecek stile ve 
rahatlığa sahip. Intense modelinde standart olarak su-
nulan karartılmış arka camlar ve ısıtmalı deri koltuklar, 
ayrıcalık hissini daha da güçlendiriyor. Her geçen gün 
Crossover sınıfına yeni otomobiller ekleniyor. Yurtdışın-
da oldukça ilgi gören bu sınıf ülkemizde de yavaş yavaş 
yayılmaya başladı. Tasarım olarak bakıldığında son dö-
nem Mitsubishi modellerinden alıştığımız ön tasarım 
dikkat çekiyor. Köpek balığı ağızına benzeyen ön kısım 
otomobile saldırgan bir görünüm kazandırmış, bunun 
dışında genel olarak sadece çizgiler göze çarpıyor.

Genel iç mekan tasarımı hemen hemen Outlander modeli ile aynı bir 
çok unsur aynı şekilde kullanılmış 7 hava yastığı, Yokuş Kalkış Destek 
sistemi (Hill Start Assist  System), ASTC (Aktif Stabilite Çekiş Kontrol 
Sistemi), Acil Durum Stop Sinyal Sistemi (ESS) gibi güvenliğe yönelik 
detaylar sunulmuştur. Ayrıca çocuk koltuğunu bağlamak üzere üst taraf-
ta 3 adet , alt kısımda 4 adet ISOFIX bağlantı noktası bulunduran ASX, 
araç içindeki küçük yolcularında güvenle seyahat etmesini sağlıyor.
Araç sahipleri Mıtsubıshı ASX  i araç tercihlerinde en doğru tercihi yap-
mak isteyen, bilinçli titiz ve akıllı araç severlere olarak değerlendiriyor.
‘Aracın yüksek duruşu çok hoş, mini bir jeep gibi, hem şehir hayatına uygun, hem 
jeep kullanıyormuş havasında hissett iriyor…’
‘Böylesi bir kaliteyi bu fiyata almak 
insana doğru tercih dedirtiyor, 
üstelik yakıt tüketimi de son 
derece tasarrufl u…’ 
‘Bu araçla aramdaki 
ilişkiyi en iyi tanımlayacak 
unsur güven… Sonsuz bir
 güven ve dayanıklılık hissi 
veriyor Mitsubishi… Herşey olması gerektiği 
gibi, ne bir eksik ne bir fazla, Japonlar süper bir işe imza atmış…’   
EuroNCAP’ten 5 yıldız alan ASX, herşeyden önce kullanıcısının kaza 
yapmasını engelleyecek aktif güvenlik özellikleri, bir kaza durumunda 
ise kullanıcı ve yolcuları koruyacak üstün pasif güvenlik özellikleri ile 
donatılmış gerçek bir crossover.

TÜRKİYE’DE BENZİNİN LİTRESİ 4 LİRANIN ÜZERİNE 

ÇIKINCA, HEM FİRMALAR HEM DE SÜRÜCÜLER, 

“NASIL TASARRUF YAPMALI?” DİYE ARAŞTIRMA 

YAPMAYA BAŞLADI. TASARRUFLU ARAÇLARDAN 

BİRİSİNİ DE MITSUBISHI ÜRETTİ. YENİ NESİL 

ASX 1,6 MODELİNDE BULUNAN AUTO STOP&GO 

SİSTEMİ İLE TRAFİK DURDUĞUNDA, VİTES BOŞA 

ATILDIĞINDA MOTOR KAPANIYOR. ARAÇ 

ELEKTRONİK SİSTEMİ ENGELLEMEDEN YAKIT 

ATIĞINI VE KARBONDİOKSİT YAYILIMINI OTOMATİKMAN 

KESİYOR. SÜRÜCÜ DEBRİYAJA TEKRAR BASTIĞINDA 

İSE MOTOR YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR.
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SAĞLAM, YETENEKLİ, ŞIK, KONFORLU
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

Tasarımda 21’inci yüzyıl sağlamlığı
Tasarımcıların “21. Yüzyıl Sağlamlığında” adını verdiği 
gergin ve kaslı hatlara sahip Ranger hem bir şantiye saha-
sında hem de lüks bir restoranın önünde bile dikkatleri 
üzerine çekebilecek şıklıkta. Çift  Kabin de 1.21 metre-
küplük kasasıyla en iyiler arasında yer alırken 5,359 mm 
uzunluğunda ve 1,850 mm genişliğindeki Yeni Ranger, 
önceki nesil modelden daha büyük olmasına rağmen 3.5 
tura sahip çok iyi tepki veren ve sınıfının en iyilerinden 
biri olan direksiyonu sayesinde dar şehir sokaklarında 
rahatça manevra yapabiliyor.

Akıllı ve konforlu iç bölüm
Şık bir görünüm ve yüksek kalite hissiyle birlikte sadece 
binek otomobillerde bulunan donanım seçenekleri ile 
üstün konfor sunan Yeni Ranger’da cesur yeni iç yüzeyler 
bir yandan ticari bir aracın yoğun kullanımına dayanacak 
yapıdayken bir yandan da kalıcı kalite görünümü sağlıyor. 

Güçlü ve tasarrufl u dizel motorlar
Üstün güç ve tork ile birlikte sınıf lideri yakıt verimliliği sağlayacak 
şekilde geliştirilen Yeni Ford Ranger’da müşteriler ilk etapta 2.2 lit-
relik dizel motor tercih edebiliyorlar. 

Sınıf lideri yetenekler
En zorlu koşullara dayanabilecek şekilde geliştirilip test edilen Yeni 
Ranger, birçok rakibinden daha ağır römorkları çekebiliyor, daha çok 
yük taşıyabiliyor, daha derin sulardan geçebiliyor ve daha yükseğe 
tırmanabiliyor. Ranger’ın römork çekme ve sudan geçiş yetenekle-
ri sınıfının zirvesinde yer alırken sahip olduğu motora bağlı olarak 
3.350 kg’a kadar römork çekebilme ve 4x4 versiyonları için de tam 
yüklü halde 800 milimetre sudan geçebilme yeteneğine sahip. 

Daha iyi sürüş kalitesi ve şasi kontrolü
Yeni Ford Ranger; daha fazla yetenekle birlikte binek otomobil sessiz-
liği, daha az direksiyon gücü gereksinimi, daha net tepkiler ve yolda 
daha iyi denge sağlayan bütünüyle yeni şasisiyle rakiplerinden ayrılı-
yor. Sürücülere daha hassas direksiyon kontrolü sağlayan Ranger’ın 
yeni kremayer direksiyon sistemi düşük hızda manevra yeteneği ve 
yolda iyi tepki için dikkatle ayarlandı. Yeni Ranger’ın sessiz kabini, 
rakiplerinden daha iyi yalıtım ve daha rijit kapılarla elde ediliyor.

BİR PİCKUP’IN SAĞLAMLIĞINI VE YETENEKLERİNİ 

AKILLI TEKNOLOJİ, ÜSTÜN GÜVENLİK VE EN YÜKSEK 

STANDARTLARDA KALİTE VE KONFORLA BİRLEŞTİ-

REN YENİ FORD RANGER, 49 BİN 900 TL’DEN BAŞ-

LAYAN FİYATLA TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU. İLK 

ETAPTA 4X2 VERSİYONUYLA SATIŞA SUNULAN YENİ 

FORD RANGER’DA FORD OTOSAN TARAFINDAN GE-

LİŞTİRİLEN 2.2 LİTRELİK DİZEL MOTOR YER ALIYOR.
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BEKLENEN YENİ BMW 316i
KÖPRÜLÜ OTO SERVİS TİCARET LTD. ŞTİ.

8 ileri otomatik şanzıman ve joystick vites ile sarsıntısız kon-
forlu yolculuklar sunarken, seri ve ekonomik bir sürüş sağlı-
yor. Yeni BMW 316i €39,950 başlangıç fiyatı ile Avrupa’dan 
da önce Dünya’da ilk kez Türkiye’de satışa sunuluyor.

3 farklı sürüş modunun standart olarak sunulduğu BMW 
316i’de Auto Start/Stop fonksiyonu standart. Ayrıca 
i-drive butonu ile tüm ayarlar elinizin altındayken 6,5” 
büyüklüğündeki ekrandan tüm fonksiyonları gözünüzü 
yoldan ayırmadan görebiliyorsunuz. 

Performans
“2.0 litre bir motoru aratmayacak bir performans.” 
136 BG, 220 Nm, 0-100 km 9,2 sn. Otomobil kağıt üstündeki veriler-
den çok daha başarılı bir sürüş keyfi sunuyor. TwinPowerTurbo’nun 
1.6 litre motorumuz ile uyumunu hissetmek için, SİZLERİ KÖPRÜ-
LÜ OTO’YA TEST SÜRÜŞÜNE bekliyoruz.

BU SENE İÇERİSİNDE ALTINCI JENERASYONU TANI-

TILAN YENİ BMW 3 SERİSİ’NE, EN GÖZDE MOTOR 

SEÇENEĞİ OLAN 1.6 LİTRELİK TWİNPOWER TURBO 

MOTOR EKLENDİ. VERİMLİLİK ESAS ALINARAK GE-

LİŞTİRİLEN BMW TWİNPOWER TURBO MOTOR, BMW 

316İ’NİN ORTALAMADA 5,8 LİTRE YAKIT TÜKETMESİ-

Nİ SAĞLARKEN 136 BEYGİR GÜÇ İLE 220 NM TORK 

DEĞERLERİNE ULAŞMASINI SAĞLIYOR.

Yakıt tüketimi 
Şehir içi (lt/100 km) 7,5 

Şehir dışı (lt/100 km) 4,8 

Ortalama (lt/100 km) 5,8 

Depo Hacmi (lt) 60 

CO2 Emisyonu (gr/km) 134

Motor 

Silindir Hacmi (cm3) 1598 

Güç(bg)/Güç Devir(devir/dak) 136/4350 

Tork(nm)/Tork Devir(devir/dak) 220/1350



TEMMUZ 2012
www.vizyonkonya.com122

ADVERTORIAL

HEYECANI VE VERİMLİLİĞİ YAŞAYIN
ZEKİ KAYA OTOMOTİV 
GIDA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tutarlı Bir Performans
Mazda3’teki yeni tasarım teknolojisi; hızlanma, viraj alma ve yavaşlama 
arasındaki tüm önemli geçişlerdeki pürüzsüzlüğü ve performans tutarlı-
lığını yeni bir düzeye taşır. Mazda3, 
sadece fren ve gaz arasındaki 
geçişin hızına dayalı 
olarak çalışmak 
yerine konfor, 
pürüzsüzlük ve 
stabilite sunar. Mazda3’te güç ve tutarlılığı sağlamak amacıyla kullanı-
lan teknik ve mekanik unsurlar arasında sürüş kontrol sistemi, optimize 
edilmiş Elektro-Hidrolik Güç Destekli Direksiyon (EHPAS) ve amorti-
sörlerde ince ayarlama yer almaktadır.

Herkese Uygun Mazda 3 Motorları
Motor seçimi performans ve ekonomi arasında bir denge sunmaktadır. 
1.6 litrelik benzinli motor 105 PS’lik güç sunarken 115 PS gücündeki 
hafif ve tasarrufl u 1.6 litre dizel motor ise 115g/km gibi etkileyici bir 
CO2 emisyonu sağlar. 6 ileri manuel şanzıman ile birlikte sunulan dizel 
motor, benzinli motor gibi, Euro5 emisyon standartlarını karşılar. Şehir 
trafiğinde kullanım için test edilip iyileştirilen Mazda3, hakimiyetin hep 
elinizde olmasını ve yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlayacak bir kont-
rol, güç ve motor performansı sunar. Bunun sebebi, teknolojiye ve sını-
fında lider bir performans sunmaya duyduğumuz bağlılıktır.

Mazda3’te tercihiniz ister sedan isterse hatchback olsun, bu 
dinamik otomobil ile aradığınızı bulacaksınız. Bu sportif sü-
rüş ortamında çok sayıda orijinal ve zenginleştirilmiş özellik 
bulunur ve bu özellikler konfor, yakıt ekonomisi ve güvenlik 
için optimize edilmiş bir araç ve performans sunar.
Mazda3’ün atletik dış tasarımı, şık iç kısmını görsel açıdan 
kusursuz bir biçimde tamamlar. Yeni bir tarzla tasarlanan 
ön tamponlar ve ızgara, Mazda3’ün aerodinamik özellikle-
rini içerir, orijinal alüminyum jantlarsa incelikle verimliliği 
zahmetsizce birleştirir. Mazda3’ün modeli ister hatchback 
isterse sedan olsun, işlevsel güzelliğe yapılan vurgu oto-
mobilin iç kısmında daha da yoğun bir şekilde hissedilir. 
Mazda3 kokpiti pratik, verimli ve çekicidir. Göstergeler ve 
bilgi ekranları kolay kullanım ve en yüksek performans için 
optimize edilmiştir. Doku ve görsellik açısından yenilenen 
Mazda3 koltukları şıklık, dinginlik ve konfor sunar.

Optimum Vites Değiştirme
Manuel vitesli modellerin orta ekran birimindeki yeni vites değiştirme 
göstergesi, optimum vites değiştirme için gerçek zamanlı rehberlik sağ-
lar. İster otobanda ister dağ yollarında olun, Mazda3 tarafından sunulan 
doğru sürüş bilgilerinin, hafif dokunuşlu ayak pedallarının ve anında hız-
lanma özelliğinin birleşimi, en iyi kontrolü ve sürüş deneyimini sağlar.

Daha sessiz bir sürüş
Aerodinamik ve mühendislik alanındaki gelişmeler, aynı za-
manda çok daha sessiz bir sürüş anlamına gelir. Otomobilin 
içinde gürültülere neden olan hava basıncı dalgalanmaları, ka-
bin sağlamlığının artt ırılması ile azaltılmıştır. Yeni tasarlanmış 
ön ızgara ve tamponlar Mazda3’ün çevresinde ve altında hava 
akışını iyileştirmiştir. Bu gelişme, gürültünün azaltılmasına ve 
daha iyi bir yakıt ekonomisi elde edilmesine katkıda bulunur.

MAZDA3 PERFORMANSI, OLAĞANÜSTÜ MÜHENDİSLİK ANLAMINA 

GELİR. ÇEVRESEL YENİLİK VE YAKIT EKONOMİSİ İSE 

TAŞIDIĞI DİĞER ANLAMLARDIR. HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ, 

MAZDA3 SÜRÜCÜSÜ VE YOLCULARI İÇİN ÜSTÜN BİR 

ÇEVİKLİĞİ VE HASSASİYETİ İFADE EDER.
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QASHQAI CVT OTOMATİK VİTES
ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

NISSAN QASHQAI CVT Otomatik Vitesin 
Kullanım Avantajları
Nissan Qashqai 4x2 1.6 CVT Otomatik Vites, sahip olduğu 
gerçek otomatik vitesi ile diğer otomatik viteslerle kıysalan-
dığında kullanıcısına üst sınıf konforu sunuyor. Otomatik 
Vites, CVT teknolojisi ile kademesiz vites geçişleri tekniği-
ni kullanarak hızlanmalarda sarsıntısız bir sürüş deneyimi 
sağlıyor. Otomatik Vites’te önceden belirlenmiş bir vites 
değişim oranı olmadığından diğer otomatik vitesli araçlar-
da oluşan vites değişim şokları, öne yığılmalar ve vites de-
ğişimlerinde oluşan gecikmeler hissedilmiyor. Qashqai, bu 
özelliğiyle diğer otomatik vitesli araçlara göre daha konforlu 
bir sürüş sunarken, yakıt tüketiminde de düşüş sağlanıyor. 
Hem konfor, hem de yakıt sarfiyatı açısından fark yaratan 
Qashqai CVT Otomatik Vites, önceden berlirlenmiş bir 
vites değişim olmaması sayesinde otoban kullanımlarında 
daha düşük devirlerde daha yüksek süratlere ulaşabiliyor. 

Qashqai Otomatik Vites uzun seyahatlerinizde düşük yakıt tüketi-
mi ve kullanım kolaylığı sağlarken, şehrin yoğun trafiğinde sarsıntı-
sız ve rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. 

NISSAN QASHQAI CVT Otomatik Vites Fiyatları
Nissan Qashqai’nin eşsiz tasarımı, ülkemizde 20.000’den fazla kul-
lanıcının Qashqai’yi tercih etmesi, versiyonlarına göre sunduğu 
zengin güvenlik donanımları, panaromik cam tavan, navigasyonlu 
renkli geri görüntü kamerası ya da Nissan Qashqai tavan rayı gibi 
üst sınıf özellikleri; Nissan Qashqai sahiplerine ileri yıllar için ikinci 
el satışlarda da avantaj sağlıyor. Satışa sunulmasıyla birlikte Nissan 
Qashqai, yorumları değiştiren bir araç olarak Qashqai forumların-
da yer buluyor. Aracını kişiselleştirmek istiyenlere zengin aksesuar 
gamı sunan yeni Nissan Qashqai CVT Otomatik Vites, meraklıları-
nı eşsiz bir deneyim için Nissan bayilerinde test sürüşüne bekliyor! 
1.6 benzinli motorla birlikte sunulan 2012 Nissan Qashqai CVT 
otomatik vites, çok avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. 

NİSSAN QASHQAİ DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ 

İLE KULLANICILARINA AYNI ANDA DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ 

VE PERFORMANSI SUNUYOR. NİSSAN QASHQAİ VE 7 

KİŞİLİK OTURMA KAPASİTESİ SUNAN QASHQAİ+2, 

TÜM DÜNYADA TOPLAM 1 MİLYONDAN FAZLA 

ÜRETİLDİ. TÜRKİYE’DE İSE BUGÜNE KADAR 

20.000’DEN FAZLA KİŞİNİN TERCİHİ OLAN 

NİSSAN QASHQAİ ŞİMDİ 1.6 BENZİNLİ CVT 

OTOMATİK VİTES SEÇENEĞİ İLE KARŞINIZDA! 
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VE TASARIM, KIA CEE’D’İ YARATTI ! 
KOYUNCULAR MAD. TOH. OTO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Estetik 
Cee’d’e dikkatlice bakın. Yeni aerodinamik tasarımına, 
kendinden emin ve cesur duruşuna bakın. Onun bütün 
bu sıfatları gerçekten hak ett iğini siz de göreceksiniz.

Konfor
Geniş iç hacmi, yüksek konfor unsurları, sofistike ve 
kaliteli iç tasarımıyla Cee’d’in içindeyken kendinizi çok 
daha iyi hissedeceksiniz.

Bir otomobilin gerçek karakterini nasıl anlarsınız?
Dış görünüşünden mi?
Oturduğunuz koltuğun kalitesinden mi?
Yoksa renginden mi?
Bir otomobilin gerçek karakterini onun gaz pedalına do-
kunduğunuzda kulağınıza gelen sesten anlarsınız. Moto-
runun size hissett irdiği güçten, yola çıktığınızda size ta-
nıdığı özgürlükten anlarsınız. 1.6 dizel motoru 128 ps ve 
1.6 benzinli motoruyla 135 ps güç üreten yeni Cee’d, size 
daha önce yaşamadığınız bir sürüş deneyimi yaşatacak.

YARATILMIŞ EN ESTETİK OTOMOBİLLERİ TASARLAYAN 

PETER SCHREYER’IN SON MUCİZESİ YENİ KİA CEED… 

KESİNLİKLE ÇARPICI, İLGİ UYANDIRAN VE SPORTİF BİR 

HATCHBACK. YENİ CEE’D; HAYATI ALIŞILMIŞIN DIŞINDA, 

DOLU DOLU YAŞAMANIZ İÇİN BAŞTAN TASARLANDI. 

Ykt. Tük. ve Emisyon              1.6 DOHC CVVT 
(GDI) DCT

1.6 CRDi VGT

Vites tipi                                    6 ileri DCT                                                  6 ileri Tiptronik
6 ileri Manuel

Şehir İçi (lt/100 km)                8 7.2/5.2

Şehir Dışı (lt/100 km)             4.9 4.5/3.8

Karışık (lt/100 km)                 6.1 5.5/4.3

C02 Emis. (lt/100 km)           140 145/114
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VOLVO İLE 3’Ü BİR ARADA
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

Powershift  otomatik şanzımanla donatılmış 1.6lt 115 
HP’likDRIVePowershift  modeller manuel şanzımanla 
aynı performansı ve yakıt tüketimi değerlerini sağlaya-
biliyor. Zaten ülkemizde 1.6 lt ve altı motorları avantaj-
lı kılan vergi sistemi, yakıt fiyatlarındaki artış ve çevre 
konusundaki bilincin yükselmesi gibi etkenler, 1.6 litre 
dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonunu en 
çok aranılan kriter haline getiriyor.

“Amacımız Pazar Payımızı Arttırmak”
DRIVePowershift  modellerinin basın lansmanında bir 
konuşma yapan Pazarlama Direktörü Ebru Ekşi Akınoğ-
lu; “2012’de 5600 adet olarak planladığımız satışlarımızın 
yüzde 55’inin DRIVePowershift  modellerinin oluşturacağını 
öngörüyoruz. S60 ve V60 satışlarımızda bu oran yüzde 80’in 
üstüne çıkacak. Yeni modellerimizin de etkisiyle 2012’yi lüks 
segmentt eki pazar payımızı yüzde 12’ye yükselterek kapatma-
yı hedefl iyoruz” dedi. Volvo S60 ve V60 DRIVePowershift  
92 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış 
fiyatına sahipken, S80 ise 112 bin TL’den başlayan anah-
tar teslim fiyatlarla Volvo yetkili satıcılarında yerini aldı. 

3’ü bir arada olarak tanıtılan 1.6 litre dizel otomatik modellerini 
Türkiye’de satışa sundu. Marka S60, V60 ve S80’le, premium sınıfa 
tasarruf ve konforu getirdi. Türkiye’deki 1.6 litre ve altımotorları avan-
tajlı kılan vergi sistemi, yakıt fiyatlarındaki artış ve çevre konusundaki 
bilincin yükselmesi gibi etkenler, küçük hacimli dizel motorları en çok 
aranılan seçenek haline getirdi. Standart modellerde en fazla tercih 
edilen motor seçenekleri olan küçük hacimli dizeller, premium(lüks) 
markalarda sunulmuyordu. Ta kiVolvo bu işe el atana kadar. 

100 kilometrede 4.3 litre tüketiyor
Her 3 araçta da 1.6 litre litrelik dizel ünite kullanılıyor. 115 beygir güç ve 
270 nmtork üreten bu motor, 6 ileri Powershift  şanzımanla büyük bir 
uyum içerisinde. Bu kombinasyonla S60 DRIVePowershift , 0’dan 100 
km/s sürate 12.3 saniyede ulaşıyor. Aynı işi V60 12.7, S80 ise 12.8 sani-
yede gerçekleştiriyor. Öte yandan S60 saatt e 190 kilometre hıza ulaşa-
bilirken V60 ve S80’in son sürate 185 km/s. S60 DRIVePowershift ’in 
ortalama tüketimi, 4.3 litre olarak belirlenmiş. Üstelik üst orta sınıft aki 
S80’de bile tüketim 4.5 litreyi aşmıyor.

VOLVO, PREMİUM SINIFA “EN İYİ 3’LÜ-3’Ü BİRARADA” 

SLOGANIYLA LANSE ETTİĞİ 1.6 LİTRELİK DİZEL VE ÇİFT 

KAVRAMALI OTOMATİK VİTES ARAÇLARINI BOZCAADA 

DA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLE BASINA TANITTI.
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NEDEN TEK YÖNÜ GELİŞTİRİLSİN Kİ ?
HONDA PLAZA TOROS

Bu uzun bir liste. Ancak eksiksiz bir özen gerektiriyor ve listede-
ki maddelerin hiçbiri birbirinden daha az önemli değil.
Sonuç; sürücü veya yolcu olmanız ya da yolculuğun uzun veya 
kısa olması farketmeksizin deneyimleyebileceğiniz aerodina-
mik tasarımın zevki ve yüksek verimliliği.

Konfor
Yüksek kalite, zengin donanım, yüksek konfor seviyesi
Kokpitin ergonomisinden kullanılan materyallerin seçi-
mine kadar yeni Civic Sedan’ın iç tasarımı hem sürücü-
sünün hem de yolcuların konforu düşünülerek tasarlandı. 

Performans
Honda mühendisliğinin kalbinde sürekli performansı iyileştirme ça-
bası yatıyor. Bu nedenle Yeni Civic Sedan elektronik olarak kontrol 
edilen akıllı valf zamanlaması sayesinde hıza bağlı olarak yakıtın yan-
masını kontrollü bir seviyede tutup emisyon değerini düşüren 125 PS 
1.6 i-VTEC motora sahip. Direksiyondan da kumanda edilebilen 5 ile-
ri otomatik şanzıman, yolun eğimine göre aracın uygun viteste ilerle-
mesini sağlayan Akıllı Eğim Sistemi ile sürücüsüne her koşulda konfor 
sunarken istenildiğinde düz vites keyfini yaşamanıza olanak sağlar. 

MÜHENDİSLERİMİZ, YENİ CİVİC SEDAN’I GELİŞTİRMEK 

ÜZERE HAREKETE GEÇTİKLERİNDE, ZORLU GÖREVLE-

Rİ NEREDEN BAŞLAYACAKLARI DEĞİL, NEREDE DURA-

CAKLARI İDİ. BUNUN NEDENİ, ONLARIN İŞ GÜVENLİĞE, 

EĞLENCELİ PERFORMANSA, STİLE, KONFORA, ELVE-

RİŞLİLİĞE, DAYANIKLILIĞA, KALİTEYE, İNCELİĞE VE YA-

KIT EKONOMİSİNE GELİNCE- HONDA MÜKEMMELLİĞİ-

Nİ GARANTİ ETMEYE OLAN SÜREKLİ BAĞLILIKLARIDIR. 

Yakıt tüketimi (lt/100 km) 
Şehir içi (lt) 8,9 

Şehir dışı (lt) 5,3 

Birleşik (lt) 6,7 

CO2 emisyonları (g/km) 154 

Motor 4 silindir 

Hacim (cc) 1598 

Yakıt türü Benzin 

Maksimum güç: kW@Dev/Dak (PS) 92/6500 (125 PS) 

Maksimum tork 152 Nm / 4300 rpm 
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ŞEHRİN YENİ TASARIM İKONU
KAMPÜS OTOMOTİV

Swift ile sportif sürüş artık kolay
Sportif sürüş için ilham Swift ’in kapısını açtığımız an baş-
lar. Ağırlıklı ton olan siyah ve keskin gümüş dinamik bir 
kontrast yaratır. Modern görünümü ile zerafeti ve atletik 
gücü yansıtır. Bu otomobil sizde dokunma isteği yaratıyor. 
Yüzeyinde hissett iğiniz şey ise heyecan dolu bir perfor-
mans için ihtiyacınız olan enerji. Kokpitt e aradığınız veya 
baktığınız ne olursa olsun tamda onları bulmayı beklediği-
niz yerde karşınıza çıkar. Artık üstlendiğiniz göreve; sürü-
şün tadını çıkarmaya odaklanabilirsiniz.

Kompakt, ferah ve herşey bir arada
Kompakt bir modelde nasıl daha fazla alan yaratabilirsi-
niz? Yeni swift ’in içine bir göz atmanız yeterli. Kompakt 
boyutların yolcular ve bagaj için barındırdığı, zekice kul-
lanılmış alan sayesinde  içeriye ne kadar rahat bir şekilde 
sığabileceğinize şaşıracaksınız. Üstelik, her an elinizin al-
tında bulunmasını istediğiniz küçük eşyalar için yeni Swift  
ustalıkla yerleştirilmiş gözlere sahip.

Emniyet için önemli nedenler
Emniyet ve iç huzuru tıpkı güneş ışığı ve bir tebessüm gibi birbiri-
ne bağlıdır. Birisi adeta öteki sayesinde oluşur. İşte bu yüzden yeni 
Swift  siz nereye sürerseniz sürün içinizdeki huzura ilham verecek 
güvenlik sistemleri ile donatılmıştır. Suzuki’nin güvenlik felsefesi 
sürücülerin aksiliklerden uzak durmasını sağlayan özellikleri opti-
mize etmek ve ardından bu “aktif güvenlik” özelliklerini oldukça 
iyi şekilde koruyan kabin, hava yastıkları ve çarpma kuvvetini hafif-
letecek diğer özelliklerle desteklemektir. Suzuki oldukça düşük bir 
ihtimalle dahi olsa herhangi bir temas halinde yayaların güvenliğini 
sağlayacak dizan önlemleride almaktadır. Swift  Suzuki’nin güvenli-
ğe bağıllığının hayata geçirilmiş halidir. İşte size kompakt bir oto-
mobilde iç huzuru bulmanız için güveninizi artıran bir neden...

Swift ile çevik bir zamanda yaşamak
Swift  baştan aşağı yola aktif bir karakter ile daha fazlasının mümkün 
olduğunu gösteren bir tavır kazandırır. Kısa bir sürede Swift  ile daha 
fazla bağlantıya geçecek, arkadaşlıklar için daha fazla alan yaratacak ve 
hayatın akışından size doğru gelen daha fazla dakika geçireceksiniz.

BİR KOMPAKT OTOMOBİLDE ARANAN HERŞEY İÇİN 

SWIFT İLE ÇEVİK BİR DEĞİŞİKLİĞİN ZAMANI. SWIFT 

MODERN BİR ZERAFET, KEYİFLİ BİR SÜRÜŞ VE MÜ-

KEMMEL BİR YOL HAKİMİYETİ SAĞLAR. KİŞİSEL TER-

CİHLERİN TOPLUM VE ÇEVRE İÇİN DOĞRU ADIMLAR 

ATMA YÖNÜNDE YAPILDIĞI BİR ÇAĞ İÇİN TASARLAN-

MIŞ OLAN SWIFT İLE BEKLENTİLERİNİZDEN ÇOK DAHA 

FAZLA ŞEYE SAHİP OLACAKSINIZ.
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LİNEA MAKYAJINI TAZELEDİ
KOYUNCU FIAT A.Ş.

Ergonomik koltukları, en uzun diz mesafeleriyle tüm aileye konfor su-
narken, şıklıktan da ödün vermiyor. Spor çizgileri ve lüks bir otomobilde 
bulundurulması gereken bütün donanımları hznesinde bulunduruyor. 
Fiat Linea’nın multijet motoru ile yakıt tüketiminde son derece cimri ol-
duğunu, kilometrede sadece 5 litre yakıt tükett iğini belirten Genel Müdür 
Güneş “Yeni Linea, iki defa üst üste ödül alan multijet motorun yanında 
bölünmüş klima hızsabitleme özelliği, ayarlanabilir koltuk yastıkları ve 6 
ileri vitesi ile rakiplerine fark atıyor” diye konuştu. Ayrıca 2012 yılında 
en çok satılan araç olacağı konusunda iddalı olduklarınıda belirten 
Güneş Konya halkını yenilenen Linea’yı görmek ve test etmeleri 
için showroomlarına beklediklerini de sözlerine ekledi.

İTALYAN ÇİZGİLERİYLE 

ŞEKİLLENEN FİAT LİNEA, YENİ ŞIK 

GÖRÜNÜMÜYLE, YENİLENEN ÖN VE 

ARKA TAMPONLARI, ŞIKLIĞINI 

TAMAMLAYAN KROM 

AYRINTILARIYLA BAKIŞLARI 

ÜZERİNE TOPLUYOR.

Koyuncu otomotiv Fiat bayisinde satışa sunulan yeni Fiat Linea’nın 
özelliklerini anlatan Koyuncu Otomotiv Genel Müdürü Mehmet 
Fatih Güneş, “Fiat Linea aslında yenilenmedi. Şekil ve kasa olarak da 
aynı ölçülere sahip.Ancak Yeni Linea, Linea nın makyaj yapılmış halidir 
diyebiliriz. Sınıfının en geniş iç ve bagaj hacmi. 

İTALYAN ÇİZGİLERİYLE ŞEKİLLENEN FİAT LİNEA, YENİ 

ŞIK GÖRÜNÜMÜYLE, YENİLENEN ÖN VE ARKA TAM-

PONLARI, ŞIKLIĞINI TAMAMLAYAN KROM AYRINTILA-

RIYLA BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLUYOR.

100 KİLOMETREDE 
5 LİTRE YAKIT 

TÜKETİMİ...
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ŞIK, LÜKS VE YENİLİKÇİ
ÖZKAYMAK

Enlarge Dış Tasarım
Bumerang şekilli ön far grubuyla göze çarpan ön tasa-
rım, Opel’in karakteristik kanat şekli gündüz farları, et-
kileyici trapezoid ızgarası ve ince A sütunları dinamik 
ve progresif bir görünüş yaratıyor. İnce A sütunları ve 
ön camın göze çarpan derinliği sportif görünüşe ayrı bir 
katkı sağlıyor. Yanda aerodinamik çizgiler, Yeni Opel Za-
fira Tourer’a, tasarım takımına ilham vermiş yüksek hızlı 
trenleri andıran bir görünüm veriyor. Aracın bel çizgisi, 
Opel’in D sütunlarına kadar uzanan “bıçak’’ motifiyle 
güçlendirilen heykelsi dinamizmine doğru yükseliyor.

Enlarge İç Tasarım
Yeni Opel Zafira Tourer’ın içinde genişletilmiş alan ve gö-
rebileceğiniz, hissedebileceğiniz bir kalite kombinasyonu 
tasarıma şekil vermektedir. Yumuşak bir dokunuşa sahip 
malzemeler ve akıllıca düşünülmüş döşeme rengi kombi-
nasyonları uzun süreli bir premium sınıf etkisini yaratıyor.
Ekstra uzun seyahatlerde yeni tasarım ön koltuklar üst dü-
zey bir duygu ekliyor. Daha premium bir duygu vermesi 
için gösterge paneliyle bütün ön yüz baştan tasarlanmıştır. 

Akıllı Koltuklar, Olağanüstü Esneklik
Flex7® oturma sistemi size 7 koltuklu veya 7’den 2’ye herhangi bir kom-
binasyonu saniyeler içinde sunan bir sistemdir. Tüm arka koltukların 
yere katlanarak düz bir yükleme alanı oluşturma avantajı bulunuyor. 
Yeni Opel Zafira Tourer’ın ikinci sırası, birbirinden bağımsız olarak ha-
reket edebilir ve tamamen katlanabilir. Her biri, 21 santime kadar ileri 
veya geri kaydırılarak sıradışı bir bacak mesafesi, yükleme alanı veya en 
arka sıra yolcular için alan yaratma özelliğine sahiptir.

Güvenlik ve Teknik Donanım
ABS◆ Sürücü hava yastığı ◆ Yolcu hava 
yastığı ◆ Katlanabilir Pedal Sistemi 
(PRS) ◆ Emniyet Kemeri Uyarı Siste-
mi (sürücü) ◆ Aktif ve çift  gergili ön 
emniyet kemerleri ◆ Deadlock Kilit Sistemi ◆ Otomatik Şanzıman ◆ 
Elektronik Stabilite Programı (ESP) ◆ Hıza Duyarlı Elektro Hidrolik 
Direksiyon (EPS) ◆ Hız Sabitleyici (Cruise Control)

YÜKSEK HIZLI TRENLERİN LÜKSÜNDEN İLHAM ALAN 

YENİ OPEL ZAFİRA TOURER, ESNEKLİĞİ YENİDEN TANIM-

LIYOR. KENDİNE HAS OPEL DOKUNUŞLARINA SAHİP BU 

OTOMOBİL 7 KİŞİYE KADAR RAKİPSİZ KONFOR SUNU-

YOR. PREMİUM VE LÜKS BİR OTOMOBİL Mİ ARIYORSU-

NUZ? BENZERSİZ YENİ OPEL ZAFİRA TOURER’A BAKIN.
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RESMİ KURUMLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

BASIN - MEDYA

KİPA

ÖZEL OKUL

KULE SİTE M1 REAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafi k 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağlık 
Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

233 16 45
www.sedeff otograf.com

FOTO İSTANBUL

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF
233 53 79

www.emrefotografcilik.com

ÇANKAYA 
FOTOĞRAFÇILIK

235 79 57
www.fotocankaya.com.tr

ÖZCAN FOTO

235 25 19
Nalçacı Cad.

FOTO ÇAMLICA

233 30 95
Emniyet Müdürlüğü Karşısı

REKLAMEVİ

238 80 00
www.reklamevim.com

ALİNA PROMOSYON

342 0 100
www.alinapromosyon.com

KONYA DİJİTAL

238 42 81
www.konyadijital.com

GÜLMENAK

342 75 15
www.gulmenak.com.tr

HALEF AMBALAJ

342 36 40
www.halefambalaj.com

REKLAM FOTOĞRAF

PASTANE

İN KONYA

www.inkonya.com

KOS'S PASTANESİ

323 10 17
www.kosspastanesi.com

PETEK PASTANESİ

321 0 222
www.aciltatliservisi.com

PAŞABAĞ
PASTANESİ
321 01 02
www.pasabag.com

İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67

Zafer

MADO

320 87 27
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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KANDİL AVİZE

238 40 22
www.kandilavize.net

FAVORİ
AVİZE & CAM

234 32 38

ÇOBANOĞLU AVİZE

235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

LAMPO

345 12 38
Büsan

NEW GARDEN

321 01 02
Beyazıt Mah.

PAŞA LİFE

320 49 50
Beyazıt Mah.

CAFE'S

3212030

KARMAŞIK CAFE

325 17 77
Meram Yeni Yol

KALDIRIM CAFE

352 53 51

NİRVANA  

0533 230 91 25
Alaaddin Bulvarı

BLACK GARDEN
CAFE

CAFE İSTANBUL

241 61 16

261 00 97

www.blackgardencafe.com

Yazır Mah.

WHITE HOUSE

241 66 33
Bosna Hersek Mah.

GELİNLİK

AYDINLATMA

CAFE

AZRA GELİNLİK

352 67 10
www.azragelinlik.com

ÜLGEN MODA

220 00 06
www.ulgenmoda.com

ŞENAY GELİNLİK

353 22 52
www.senaygelinlik.com

NARİN GELİNLİK

353 35 34
www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MERAM HAZBAHÇE

325 10 32
www.meramköyceğiz.com

KULE SİNİ

237 58 53
Kule Plaza

MİTHAT TİRİT
SALONU

350 72 98
İstanbul Cad.

KUKLA KEBAP

233 66 00
www.kuklakebap.com.tr

SİLLE KONAK

244 92 60
www.sillekonak.com

KASAP HAKAN

238 41 12
Büyük Sinan Cad.

YENİYOL KÖFTECİSİ

323 44 62
www.yeniyolkoft ecisi.com

GÜVEN BALIK

324 45 46
www.guvenbalik.com

HAVZAN MERAM

324 33 44
www.havzanetliekmek.com.tr

FESLEĞEN RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

RESTAURANT

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma  Caminin 
inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanında başlanmış ve Sul-
tan Alaeddin Keykubad devrinde 1220 (H. 617) senesinde 
son şeklini almıştır. Kuzeyden, Karatay Medresesi tarafından 
bakıldığında minyatür bir kaleyi andıran Alaeddin Camii 
Konya’daki en eski camidir. Yapımı yüz yıldan fazla sürmüş-

tür. Alaeddin Camiinin en muhteşem yeri, Kuzey cephesidir. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük 
pencere bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan portal, Selçuklu mimarisinin birçok özelliklerini 
bir araya getirir. Portal kemeri iki renkli mermerden olup, girift  süslemeleri vardır. Kapının iki yanın-
dan gelen şerit süslemeler de kemerin kilit taşı üzerinde birleşir.

ALAEDDİN CAMİİ

AKKONAK

241 37 07
www.akkonak.com
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KONYA PARK

MAKROMARKET

233 85 00
www.makromarket.com

ESİLA 
SÜPER MARKET

247 13 10
Adakale Cad.

KIZILKAYA

265 0 832
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

YÖN A.V.M.

353 71 51
Alaaddin Bulvarı

KAMAY

233 97 00
www.kamay.com.tr

TAKA RESTAURANT

237 88 02
Ankara Cad.

HAZBAHÇE

327 34 34
Hatıp Yolu Üzeri

ARENA GYM

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL

241 62 39
www.atlar.org

MAYA CLUB

238 21 11
www.mayaclup.com

ÖZ KONYA MUTFAĞI

257 16 16
Beyşehir Yolu Üzeri

LİNA RESTAURANT

320 33 34
www.linarestaurant.com

KAZIMAĞA

351 88 27
www.kazimaga.com

TİRYAKİ ÇİĞ KÖFTE

320 99 19
www.tiryakicigkoft e.com

RESTAURANT - 2

SPOR SALONU OPTİK

A.V.M.

DİNSELLER OPTİK

350 62 11
www.dinselleroptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 05 67
www.onucyildizoptik.com

ENES SAAT & OPTİK

235 70 08
Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK & SAAT

351 25 41
Zafer

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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PAŞA MOBİLİ

251 72 27
www.pasamobili.com

WARYANT

251 01 50
Barış Cad.

KENZEL

248 42 24
www.kenzelmobel.com

AZZORA

323 15 66
Melikşah Mah.

SAMANCILAR
MOBİLYA

238 29 42
www.samancilar.com

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

342 26 42
www.koprulu.com.tr

FLORENZA

236 00 85
Kerkük Cad.

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

251 12 42
www.turkmenler.com.tr

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

248 29 14
www.gurbuzogullarimobilya.com

CARDİN MOBİLYA

234 30 91
Ankara Cad.

ELVİN MOBİLYA

353 20 30
www.elvinmobilya.com

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

351 18 66
İstanbul Cad.

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

Selçuklu'nun meşhur vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin ta-
rafından 1258 yılında yaptırılan camiye daha sonra hamam, 
hanigâh ve 1283 yılında Sahip Ata'nın vefat etmesi üzerine 
kendisi için yapılan türbenin de eklenmesiyle yapı külliye bi-
çimini almıştır. Mimarı Kelük bin Abdullah'tır. Girişteki anıt-
sal taç kapı Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneklerinden biridir. 

Kapının iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin tuğla ve çinilerle girişik işlemesi 
yapıya özgün bir hava katmaktadır. Birçok Selçuklu yapısında gördüğümüz gibi Sahip Ata külliyesinde 
de Helenistik veya Roma döneminden kalmış taşlar mimarî parça olarak kullanılmıştır.

SAHİP ATA KÜLLİYESİ



TEMMUZ 2012
www.vizyonkonya.com136

ADVERTORIAL

KONYA MEFRUŞAT

351 35 98
Kerkük Cad.

GÜLER AKKAYA

236 66 77
Nişantaşı Mah.

ELİT PERDE

237 09 09
Kerkük Cad.

VİTRİN COLLECTION

235 77 27
Rauf Denktaş Cad.

CEMİLE
HOME STORE

233 57 75
www.cemile.com.tr

VERDİ PERDE

233 57 57
Kerkük Cad.

SERCAN PERDE

237 89 19
www.sercanperde.com

PAŞA HOME STORE

238 86 48
Kerkük Cad.

MÜFİT HOME
COLLECTION

238 41 51
Kerkük Cad.

VİSKO LOVE

234 31 11
www.viskolove.com

KARE HALI

238 39 95
Adnan Menderes Cad.

EVİX

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

321 85 92
Millet Cad.

ÖZEMEK HALI

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

DOĞPA HOME
COLLECTION

251 04 07
Barış Cad.

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

351 15 73
www.ozaksularhali.com

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

238 39 60
www.mihogluhaliyikama.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2 PERDE - TEKSTİL

YUVAKUR

265 12 87
www.yuvakur.com.tr

KONFULL

248 37 00
www.konfull.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ŞELALE DÜĞÜN 
SALONU

327 00 63
Antalya Çevre Yolu

HILTON GARDEN
INN KONYA
221 60 00
www.hilton.com.tr

KONEVİ
DÜĞÜN SALONU

323 1 222
Meram

İPEKYOLU
TESİSLERİ
346 45 33
Ankara Yolu Üzeri

BERRA DÜĞÜN
SALONU

236 06 56
www.berradugunsalonu.com

ÇİLTAŞ

342 60 80
www.ciltas.com.tr

SALTANAT DÜĞÜN 
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com

BERA OTEL

444 23 72
www.bera.com.tr

RIXOS OTEL

221 50 00
www.rixos.com

CEMO 
TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.cemosalon.com

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Medrese Karatay İlçesi, Aladdin Tepesi'nin kuzeyinde yer 
almaktadır. Karatay Medresesi, Sultan II. İzzeddin Keyka-
vus Devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 
yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Osmanlı 
Devrinde de kullanılan medrese XIX. yüzyılın sonlarında 
terk edilmiştir. Medrese Selçuklular Devrinde hadis ve tef-

sir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medrese" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş 
doğudan gök ve beyaz mermerden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş işçili-
ğinin şaheser bir örneğidir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. 
Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.

KARATAY MEDRESESİ
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ATİKER

285 0 285
www.atiker.com.tr

HYUNDAI ÖNTUR

236 66 66
www.onturplaza.com

ROYAL RENT A CAR

235 12 11
www.royal-rentacar.com

ABER RENT A CAR

236 72 62
Nalçacı Cad.

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

234 31 46
Yenişehir Mah.

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

248 23 81
Ankara Yolu Üzeri

VIPLIFE RENT A CAR

237 08 27
Ulaş Baba Cad.

FİLO RENT
RENT A CAR
322 89 89

KÖPRÜLÜ OTO

342 33 33
www.koprulu.com.tr

AVİS

237 37 50
www.avis.com.tr

VATAN RENT A CAR 

235 42 15
Nalçacı Cad.

CITROEN KONMOT

345 38 00
Ankara Yolu Üzeri

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

CİHAN
OTO KİRALAMA

248 24 75 352 01 12
İstanbul Yolu Üzeri 0532 780 73 43

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

PEUGEOT
UYARARSLAN

255 33 99
Yeni Otogar Karşısı

ÇÖZÜM HASAR

322 62 27
www.cozumhasar.com

GÖKMEN OTOMOTİV

342 55 55
Ankara Yolu Üzeri

TAŞKIN OTOGAZ

236 03 03
www.taskinotogaz.com

OTOMOTİV

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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SAUNA GÜMÜŞKAPI

233 94 46
Feritpaşa Mah.

DİYAMER

323 44 10
www.haberdiyet.com

ASMER

236 36 31
Kerkük Cad.

BEYAZ GÜZELLİK

350 22 32
Beyazıt Mah.

ELİF GÜZELLİK

SERHAT GÜLER
SİGORTA SİGORTA CENTER

353 21 57

0533 420 97 99 444 19 82

Zafer

Nalçacı Cad. www.2asigortacenter.com

BAŞARANLAR
TERMAL

0.272 273 63 64
www.basaranlartermal.com

SUDERM GÜZELLİK

322 34 51
Kazım Karabekir Cad.

AQUASOFT

323 17 17
www.clubaquasoft .com

ALTINAY GÜZELLİK

236 36 72
www.altinayguzellik.com

FIAT KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

GÜZELLİK SALONU

SİGORTA

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Sırçalı Medrese Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bedreddin 
Müslih tarafından 1242-1243 yılında yaptırılmıştır. Medrese kes-
me taştan iki katlı açık avlulu, eyvanlı, simetrik ve dengeli planı ile 
Selçuklu medreselerinin ilk örnekleri arasındadır. İsmini çini süs-
lemelerinden almıştır. Günümüze cümle kapısı ve arkasındaki 
kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin doğu cephe-

sindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bordürler, kitabeler ve mukarnaslı şekillerle bezenmiştir. 
Giriş kapısının sağında iki basamakla çıkılan türbesinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür. 

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

CEYLAN DERİ GİYİM

352 11 64
www.cdg.com.tr

DİVİ

237 17 50
Kule Cad.

EMMİOĞLU TEKSTİL

350 74 35
Piri Mehmet Paşa Çarşısı

FATİH BEBE

238 30 30
www. fatihbebe.net

ENDER

351 49 59
www.endermagazalari.com

GUESTO

235 11 33
Nalçacı Cad.

ESİLA

238 48 62
Kerkük Cad.

VENNA

237 53 59
Kerkük Cad.

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

346 37 77
www.dogancanta.com.tr

ZARİF GİYİM

352 79 61
Zafer

AYAKKABI DÜNYASI

237 87 00
www.ayakkabidunyasi.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES

238 38 29
www.ozbagci.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

238 97 72
www.issilhamile.com

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

353 95 34
www.canerkekspor.com

GİYİM ÇİÇEKÇİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

353 93 35
www.konyabilgekizyurdu.com

AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

353 52 29
www.amerikankultur.org.tr

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI
324 19 00

www.diltas.com

SİSTEM
DERSHANELERİ

350 40 50
Beyazıt Mah.

KEKEMELODİ

320 01 01
www.konyakekeme.com

BİRİM DERSHANESİ

353 01 66
www.birimdersaneleri.com

SABAH
DERSHANELERİ

353 11 22
www.sabahdershaneleri.com.tr

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

CEM DEMİR

322 72 92
Beyazıt Mh. A Plaza

HACETTEPE
DERSHANELERİ

350 22 96
www.konyahacett epe.com

DERSHANE - KURS

DİŞHEKİMLERİ

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı olan yapı 
kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet gösteren mü-
zedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil Kubbe) 
denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı üzerine yapıl-
mıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 19. 
yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. 

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

MEVLANA MÜZESİ

HİKMET DURMAZ

320 38 77
Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ TARIM

AKDENİZ CAM

236 61 66
www.akdenizcam.com

POLİGON

345 36 75
www.poligonkonya.com

SUMPAŞ

444 47 86
www.sumpas.com.tr

HİLALSAN MAKİNE

345 16 16
www.hilalsan.com.tr

DELİBAY PETROL

345 36 00
www.delibaypetrol.com

ÖZTEKNİK RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

AS CAKE

342 39 41
www.ascake.com

ROTSAN OTOMOTİV

345 17 27
www.rotsan.com.tr

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT
345 10 56

demircihirdavat@hotmail.com

KONYA ENERJİ

345 09 00
www.konyaenerji.com.tr

BARANOK YUMURTA

342 63 63
www.baranok.com.tr

KONYA ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

BOMBUS İLAÇLAMA

350 91 64
www.bombus.com.tr

SAĞLAMEL TARIM

239 06 60
www.saglamel.com

BİOFER

DOĞRULAR 
TORNACILIK

DOĞRULAR 
TORNACILIK

265 39 99

251 64 71

www.konyabiofer.com

Horozluhan Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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MERAM GAZ

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

AKINSOFT

444 40 80
www.akinsoft .com.tr

TİM YAZILIM

237 20 03
www.timyazilim.com

OKUMUŞ TELEKOM

237 3 237
www.okumus.com.tr

TEVFİK ELEKTRONİK

233 81 62
Nalçacı Cad.

PİXEL

235 15 43
www.pikselticaret.com

GALERİ GÜVENLİK

351 51 54
www.galeriguvenlik.com

UMUT ELEKTRONİK

251 26 55
www.umutelektronik.com.tr

CİN CİN
ELEKTRONİK

322 11 11
www.cincin.com.tr

NADİR BİLGİSAYAR

238 11 79

NADİR AVCAN

238 61 03
www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

STARPET

233 34 22
www.starpet.com.tr

ÖZBEYLER PETROL

237 66 90
Adnan Menderes Cad.

PETROL

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen iki katlı 
tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tescil edilip Vali Ko-
nağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya gelişlerinde de 
kendisine tahsis edilmiştir. 1927 yılında hazineden Konya 
Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalı-

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

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
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ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN

354 00 00
www.karakaskuyumculuk.com

SARRAF
KARACAOĞLU

241 49 26
Kule Site

ALTINKAYNAK

350 30 31
www.altinkaynak.com

SARRAF
ÇELİK SÜRER

351 24 53
Sarrafl ar Yeraltı Çarşısı

ALTINEKİNLİ
SARRAF

352 67 82
Yüzüktaşı İşhanı

NECATİ
HEDİYELİK & ALTIN
353 18 60-61-62

www.necati.com.tr

TUAL MÜCEVHERAT

320 06 26
www.tualmucevherat.com

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

350 69 43
www.hacikucukler.com

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

351 44 91
www.ciceklerkuyumculuk.com

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

ALTIN - KUYUMCULUK MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

444 73 42
www.sehayapi.com

ÇAĞLARKENT

320 37 27
www.caglarkent.com

PRESTİJ RESİDENCE

265 43 43
www.prestijresidences.com

STUDIO PALACE

237 31 14
studiopalace.net

ALYA
MUTFAK BANYO
0537 411 00 75

KONAL İNŞAAT

247 13 50
Beyşehir Çevre Yolu

METRİK

233 20 29
Nişantaş Mah.

KONEV İNŞAAT

237 77 00
www.konev.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

OKKALAR İNŞAAT

236 50 60
www.okkalar.com
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OTEL

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

265 10 92
M1 Real

BAYRAM BAL

320 24 23
Millet Cad.

İTEZ KUAFÖR

320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.

HILTON GARDEN
INN KONYA
221 60 00
www.hilton.com.tr

PAŞA PARK HOTEL

305 00 00
www.pasapark.com.tr

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

OTEL BERA

444 23 72
www.bera.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

HOTEL RUMİ

353 11 21 
www.rumiotel.com

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsett in Altun-aba 
tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı üslubu ve ilgili vakfi-
yesine dayanılarak cami ve yanındaki medresenin XII. yüz-
yılın sonlarında yapıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı 
yıllarda ilk banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra 
Ahmed Bey Camisi ismiyle anılmıştır. Bitişiğindeki Altun-

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

İPLİKÇİ CAMİİ

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.
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