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MART 2013 Aşk'la kalın…

EDİTÖR'DEN

Merhaba sevgili okuyucularımız;

30. sayımız ve dolu dolu 4. yılımızla sizlerin karşısındayız.  Emek, çaba, azim, 
fedakârlık, yorgunluk ve sonunda gelen o anlamlı başarı...
Bu seneki Konya Vizyon Ödülleri'nden alnımızın akıyla çıkmaktan dolayı 
çok mutluyuz. Konya Vizyon Dergisinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ge-
cede ödüller sahipleriyle buluşurken davetliler unutulmaz bir Vizyon Gecesi 
daha yaşadılar. Yayın hayatına başlamasının üzerinden dört yıl geçen Konya 
Vizyon Dergisi'nin üç yıldan bu yana sürdürdüğü Başarı Ödülleri, ses getir-
meye ve Konya markalarının, marka değerini artırmaya devam ediyor.

"Konya Vizyon Dergisi" şehrimizdeki büyük resmi görebilen ve vizyon sahi-
bi firmaların markalaşma süreçlerine olumlu yönde katkısı olan önemli bir 
yayındır. Bununla kalmayarak şehrimizdeki popüler kültürü yakalayıp, ekip 
anlayışı ile o bilgileri harmanlayıp sizlerin huzuruna sunmaktadır. 

“İyi bir ekip” olma yolunda güzel aşamalar katettik. Dergimizde var olan iyi 
ekibe bize katkı sağlayacak yeni arkadaşlarımızı ekledik. Editörlüğünü yaptı-
ğım Konya Vizyon  Dergisi'nde 1 yılımı doldurmuş bulunmaktayım. Elimden 
gelenin en iyisini sizlerle paylaşmaya çalıştım ve hala devam ediyorum.

Siz okuyucularımdan gelen güzel temenniler bu dergiyi en iyi yere taşıma 
arzusunu doğurdu. Diğer sayıya en iyisini taşımak... 
Bir öncekinden daha iyisini, en iyisini... 

Evet, 30. sayımızda sizleri bakalım neler bekliyor.
Konya'nın ufkunu açan  adam! Recep Konuk. Hz Mevlana diyor ya, sevgi ek-
tiği bu topraklarda, sevgi biçmek isteyenlere, sevgiyle açılır bütün kapılar. 
Konya'nın sevgi ekilen topraklarında, sevginin gücü, her engeli aşar. İşte bu 
misyonun temsilcisidir Konya Şeker.  “Kırmızı Koltuk” konuğumuz olan  Sn. 
Recep Konuk'a Vizyon ailesi olarak tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Karatay'ın yüzünü değiştiren Başkan; Sn. Mehmet Hançerli. Konya Ticaret 
Borsası Başkanı, Sn. Muammet Uğur Kaleli, Konya İl Milli Eğitim Müdürü, Sn. 
Mukkadder Gürsoy ve birbirinden farklı röportajlar...

31. sayımızda buluşmak üzere...

DERGİMİZ 
4 YAŞINDA

vizyoneditor@gmail.com

SAYI: 30 • ŞUBAT/MART 2013
Beyazıt Mah. Sultan Cem Cad. A Plaza 
A-Blok No:35 Kat:4/403 | KONYA/TÜRKİYE
TEL: +90 332 320 25 62 - 63
FAX: +90 332 320 25 64 

www.konyavizyon.org • www.medyafgroup.org • www.vizyonkonya.com
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Konya Şeker, 
Enerji Sektöründe İddialı
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, gıdanın 
ardından enerji sektöründe de yer almayı istedik-
leri için Kangal Termik Santrali ihalesine girdikle-
rini söyledi. Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk, Konya Şeker Fabrikası konferans salo-
nunda Anadolu Birlik Holding (ABH) CEO’su Hamdi Bağcı ve ABH Enerji İş Birimi Direktörü 
Mesut Dal ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, neden enerji sektörüne dahil olduklarını an-
lattı. 2000’li yılların başında fabrika modernizasyonu için 20-30 milyon doları bulmada zorlanan 
Konya Şeker’in bugün ülke ekonomisi ve sanayisini geliştirmede önemli görevler üstlendiğini ifade 
eden Konuk, “Bugün milyar ve doları çok rahatlıkla yan yana getiriyoruz. 2003 yılında Çumra Şeker 
Fabrikasını kurduk ve sonrasında da diğer yatırımlarımız geldi. 'Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar' 
diye bir laf vardır. Arkasından da çifte sarılı ve çifter çifter yumurtlamaya başladı. Önce bir şeker 
fabrikası arkasından küspe ve etanol fabrikası, sonra sıvı şeker fabrikası derken kümeler ve gruplar 
halinde fabrikalar kurduk. 2011 yılında 350 milyon dolarlık yatırımı sessizce, sakince hayata geçirdik. 
Yani milyon dolarlar artık bizim için haber değeri ifade etmemeye başladı” dedi. Konya Şeker A.Ş.’nin 
ortağı ile birlikte Kangal Termik Santrali’nin işletmeciliğini 985 milyon dolar teklifle kazandığını, 
ihalenin şuan için onay beklediğini hatırlatan Konuk, “Gıdacısınız, enerji sektörü de nereden çıktı” 
sualinin akıllara gelebileceğini, her iki sektörde de olmayı arzuladıklarını bildirdi.

KTO Karatay Üniversitesi’nden “Lisede Bir Ders Projesi”
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi hazırladığı “Lisede bir 
ders projesiyle” liselere giderek öğren-
cilere üniversitede nasıl dersin işlen-
diğini gösteriyor. Sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında Konya’da ve farklı 
illerde toplam 90 okula giderek yakla-
şık 15 bin öğrenciye ulaşan üniversite, 
hem liseli gençlerin gelecekleri hak-
kında alacağı kararlarda onlara yar-
dımcı oluyor, hem de okulu tanıtıyor. 
KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, Adil Karaağaç Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine 
de; meslek seçimi, sınav motivasyonu, okula şiddet, etkili iletişim ve beden dili gibi konularda bir ders 
saati süresince bilgiler verdi. Büyükdoğan, “Geçen yıl yaklaşık 13 farklı ildeydi. Örnek bir üniversite dersi 
sergilemeyi düşünüyoruz. Sergilediğimiz dersler genellikle üniversitemizde olan bölümlerdeki mühendis-
lik, iktisat ya da hukuk fakültesinden örnek dersleri hocalarımız gidilen liselerde sergiliyor. Bu çalışmayla 
iki düşünceyi de yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi öğrencilere o konuyla ilgili bir örnek sunmak, 
ikincisi de bir genel kültür kazandırmak.  Bu esnada üniversitemizin ders işleme şeklini, üniversitemizin 
ortamını ve görüşlerini de içeren 5-6 dakikalık bir film de gösteriyoruz. Bu şekilde hem üniversiteyi görmüş 
oluyorlar, aynı zamanda dersi sergileyerek de onu yaşamış oluyorlar” şeklinde konuştu.

Hülya Koçyiğit Konya’da 
Hayranlarıyla Buluştu

Türk sinemasının ünlü oyuncusu 
Hülya Koçyiğit, Konya’da düzen-
lenen 'Dünden Bugüne Gelenek-
sel Türk El Sanatları Şöleni'nde 
hayranlarıyla buluştu.
Türk sinemasına “Susuz Yaz”, “Kınalı 
Yapıncak” gibi sinema filmleriyle adı-
nı altın harflerle yazdıran Yeşilçam’ın 
ünlü yıldızı Hülya Koçyiğit, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Konya Tica-
ret Odası (KTO), Konya Sanayi Odası 
(KSO) ve Konya Ticaret Borsası'nın 
(KTB) katkılarıyla bir alışveriş mer-
kezinde düzenlenen 'Dünden Bu-
güne Geleneksel Türk El Sanatları 
Şöleni'nde sinemaseverlerle bir 
araya geldi. Konya’da bulunmaktan 
dolayı mutlu olduğunu ifade eden 
Koçyiğit, geleneksel Türk el sanatları 
ile birlikte Türklerin tarih boyunca 
sanatla ne kadar iç içe olduklarının 
en güzel örneklerinin ayaklarına ka-
dar geldiğini ifade etti. Hiçbir zaman 
bitmesini istemediğini ve yeni yeni 
ustaların yetişmesini arzuladığını 
söyleyen Koçyiğit, “Bundan yıllarca 
önce çok büyük bir eksiklikti, çok de-
ğer verdiğiniz, sevdiğiniz sinema sa-
natçılarına ulaşma konusunda biraz 
zorluk çekiyordunuz. Biz de dedik ki; 
birlikte biriktirdiğimiz anılarla dolu 
bir kitap yapalım ve bu kitaba herkes 
ulaşabilsin” diye konuştu.

Meram’da Çocuklara Tiyatro İle Sütün Önemi Anlatıldı
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Konevi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ve sağlık-
lı beslenmenin önemini anlatan "Beyaz Kız İle Cızbız" adlı tiyatronun ilk seansı sahnelendi. Meram 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan oyunda 6 tiyatrocu rol alıyor. Yönet-
menliğini Alpay Aksum'un yaptığı oyun, süt içme ve dengeli beslenmenin önemi, hamburger gibi 
fast-food tarzı yiyeceklerle dengesiz beslenmenin zararları eğlenceli ve güzel bir dil ile öğrencilere 
anlatılıyor. Konevi Kültür Merkezi'nden sahnelenen oyunu ilkokul öğrencileri ücretsiz olarak izleye-
biliyor. 5 Mart'a kadar 13 seans olarak sahnelenecek oyun, Nisan ayından itibaren de, okullar kapa-
nıncaya kadar Cuma ve Cumartesi günleri sahnelenecek. Tiyatrodan sonra tüm oyuncuları tebrik 
eden Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Üstünel, “Bu oyunun sergilenmesinde emeği geçenleri sizler 
adına tebrik ediyorum. Bizlere çok önemli ve güzel mesajlar verildi. Tiyatroyu izleyen tüm öğrencileri-
miz bundan sonra süt içmeye daha fazla itina gösterecektir. Süt içeceğiz, süt içireceğiz.” dedi. 
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Konya’da Tarihi Köprüler ve Su Değirmenleri Bulundu
TÜBİTAK tarafından desteklenen, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Duran’ın yanı sıra Prof. Dr. Ali Baş 
ve Yrd. Doç. Dr. Ruhi Özcan’ın araştırmacı olarak destek verdiği, “Konya ve Çev-
resinin Tarihi Köprüleri ve Su Değirmenleri” projesi tamamlandı. 3 yıl boyunca 
Konya ile ilçelerdeki kasaba ve köylerin tamamında yürütülen en kapsamlı ça-
lışma olan proje, Konya’nın tarihi ve kültürel geçmişine ışık tutacak önemli ve-
riler ortaya çıkardı. Arşivlerden ve sınırlı sayıdaki yayınların yanı sıra, Konya’nın 
bütün ilçe, kasaba ve köyleri incelenerek gerçekleştirilen çalışmada Konya ve 
çevresinde saklı kalmış 58 köprü ile 175 su değirmeni gün yüzüne çıkarıldı. 
Böylelikle bugüne kadar Konya literatüründe bulunan ve 38 olan köprü sayısı 
96’ya, 125 olan değirmen sayısı ise 300’e ulaştı. Prof. Dr. Duran, “Bu çalışma ile 
Konya ve çevresindeki tarihi köprülerin ve su değirmenlerinin günümüze ulaşan-
larının tamamının tespiti yapıldı. Konya için oldukça önemli kültür varlıkları 

olan köprü ve su değirmenlerinin bulundukları yerlerin GPS ile koordinat belirlemeleri gerçekleştirip, haritalara işlendi. Günümüze ulaşamayanla-
rın isim ve bulundukları yerleri de belirleyip kayıt altına aldık” dedi. Konya’nın bütün ilçe, kasaba ve köylerindeki incelemelerin yanı sıra bölgele-
rin yaşlı insanları ile de görüşüldüğünü belirten Prof. Dr. Duran, “Yaptığımız araştırmalarda köprü ve su değirmenlerinin özelliklerine dair de bir 
takım tespitlerimiz oldu. Konya köprülerinin vadi ve akarsularının genişliğine göre göz sayılarının arttığı, tek gözden dokuz göze kadar olan köprüler 
tespit edildi. Su değirmenlerinin ise sadece endüstriyel yapılar olmadığı, aynı zamanda sosyal hayatın devam ettirilmesi, devlete gerek vergi katkısı 
gerekse vakıf hizmetleri açısından da hayati öneme haiz bir kurum hüviyetine sahip olduğu bulgusuna ulaştık” diye konuştu.

Nadir Avcan’dan Eşine Nadir Rastlanan Petrol İstasyonu
Konya’nın petrol sektöründe etkin kuruluşları arasında yer alan Nadir Avcan Petrolleri eşine 
nadir rastlanacak yepyeni Aytemiz şubesini Yeni Kamyon Garajı’nda açtı. Petrol sektörüne 
getirdiği yenilikler ve müşterilerine sağladığı kolaylıklar ile kısa zamanda Konya’daki petrol 
sektöründe etkin konuma gelen Nadir Avcan Petrolleri eşine nadir rastlanan bir petrol istas-
yonunu Yeni Kamyon Garajı’nda açtı. Yıl boyu tüm dizel ürünlerde müşterilerine % 7 indirim 
sağlayan Aytemiz istasyonu aynı zamanda restoranı ve AVM’si ile müşterilerini karşılıyor. 
Nadir Avcan olarak müşterilerin en kaliteli akaryakıtı en özel fırsatlarla almalarını hedefle-
diklerini belirten Nadir Avcan Petrolleri Genel Müdürü Temel Peker; “Hangi sektörde olursa-
nız olun rekabet hat safhaya ulaşmış durumda. Akaryakıt sektörü de yoğun rekabetin yaşan-
dığı bir pazar. Müşterilerimize en iyi hizmeti en özel şartlarla vermek için çaba sarfediyoruz. 
Kurum olarak her zaman farklı ve yeni olanı yapmak peşindeyiz. Yeni Kamyon Garajı’nda 
faaliyete geçirdiğimiz yeni Aytemiz istasyonumuz da yine sektörü hareketlendirecek bir istasyon olacak. Yeni istasyonumuz müşterilerimize 
tüm dizel ürünlerde % 7 indirim fırsatı ile karşılayacak. Üstelik bu indirim kısa bir süre değil yıl boyu geçerli olacak. Yeni istasyonumuzda hem 
indirim fırsatıyla hem de restoran ve AVM’siyle Konya petrol istasyonları arasında nadir istasyonlardan biri olduğunu söyleyebilirim” dedi.
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Rektör Gökbel’e 
Uluslararası Görev

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hakkı Gökbel, 26 yıldır spor 
fizyolojisi üzerine yaptığı çalış-
malar nedeniyle Dünya Tekvan-
do Federasyonu Anti-Doping ve 
Tıbbi Komite Üyeliğine seçildi. 
Çeşitli ülkelerden spor hekimleri-
nin oluşturduğu 6 üyeli Komite’ye 
Türkiye’den ilk kez üye seçildi. 
Federasyon Başkanı Chungwon 
Choue imzasını taşıyan ve Dünya 
Tekvando Federasyonu Anti-Do-
ping ve Tıbbi Komite Üyeliğine se-
çildiğini belirten mektup, Rektör 
Gökbel’e ulaştı. Prof. Dr. Gökbel, 
“Spor fizyolojisi konusunda uzun 
yıllardır yaptığım birçok çalışmam 
bulunuyor. Federasyon bu çalışma-
larımı göz önünde bulundurarak 
böyle bir karar verdi. Kendilerine 
teşekkür ederim. Görevimi ülkem 
adına en iyi şekilde yerine getirme-
ye çalışacağım. Türkiye ve şahsım 
adına bu desteği elimden geldiği 
ölçüde vermeye hazırım” dedi. 

“Yüz Güler Yüz” Projesi İle Kardeşlik Duygusu Güçleniyor 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Yüz Güler 
Yüz” projesi kapsamında Diyarbakır, Malatya, 
Erzurum, Adıyaman ve Şanlıurfa’dan gelen 
öğrencilerle biraraya geldi.  Programa, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma 
Genel Müdürlüğü Bilim, Sanat ve Kültürel 
Faaliyetler Dairesi Başkanı Feride Bitirim, Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Abdülmelik Ötegen, Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ile Diyarbakır, 
Malatya, Erzurum Adıyaman ve Şanlıurfa’dan 
gelen öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek “Hep birlikte müşterek bir sorumluluk taşıyoruz. Konya’mızda İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi var. Orada 
İstiklal Harbi’nde ve Çanakkale’de şehit olan ecdadımızın isimleri bulunuyor. Listeye baktığımızda Edirne’den 
Ardahan’a, Diyarbakır’dan Trabzon’a, Giresun’dan Antalya’ya, Ankara’ya, Konya’ya kadar her ilimizden bin-
lerce ecdadımız bu vatan için şehit olmuş ve bizlere bu vatanı miras olarak bırakmışlar. Aynı zamanda mane-
vi miras olarak da kardeşliği, omuz omuza yürümeyi bırakmışlar” dedi.

Türkiye Tasarım Ödülü Konya'da!
Konya’nın ilk akıllı telefon yazı-
lım geliştiricisi DKC Workshop, 
Şubat ayında global bir başarıya 
imza attı. Almanya, İngiltere, 
Rusya, Fransa ve bir çok avrupa 
ülkesinin yer aldığı, küresel ola-
rak her yıl düzenlenen TNW Star-
tup Awards dijital dünya ödülleri 
Şubat ayında sahiplerini buldu. 
www.thenextweb.com/startupa-
wards/turkey internet sayfası ile 
kategori birincileri duyuruldu. 
DKC Workshop, Sharebugg Alış-
veriş Uygulaması ile Türkiye’nin 

en iyi mobil program arayüz tasarımı ödülünü alırken Yemeksepeti.com en iyi e-ticaret sitesi, Nev-
zat Aydın ise en iyi yaratıcı kurucu seçildi. Ajans Başkanı Deniz Kahveci küresel bir ödülü kazan-
dıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ve bu onuru paylaşan herkese teşekkür ettiğini açıkladı.

Türkiye genelinde 18 ilde 2.7 milyon öğrenci için başlatılan “Okul Sütü Programı” 
kapsamında Konya’da bin 224 okulda öğrencilere süt dağıtımına başlandı. Ana sı-
nıfı ve 1, 2, 3 ve 4. sınıfa kadar olan öğrencilere dağıtılacak sütler, velilerin onayı ol-
mayan çocuklara dağıtılmıyor. Konya’daki “Okul Sütü Programı”, merkez Selçuklu 
ilçesindeki Şerife Akkanat İlkokulu’nda Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci ve İl Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy’un katı-
lımıyla gerçekleştirildi. Vali Doğan, süt dağıtımı öncesi öğrencilerle sohbet ederek, 
sütün faydalarını sordu. Süt programına katılan ve katılmayan öğrencileri soran Vali 
Doğan, sütün faydalarını anlatarak programa dahil olmalarını ümit ettiğini ifade 
etti. Konuşmaların ardından Vali Doğan ve beraberindeki heyet, program kapsa-
mında öğrencilere süt dağıttı. Süt dağıttığı öğrencilerin yanına oturan Vali Doğan, 
öğrencilerle hem sütün faydaları konusunda hem de dersleriyle ilgili sohbet etti. 
Süt dağıtımından sonra bir açıklama yapan Vali Doğan, “Konya’da bin 224 okulumuzda 
Okul Sütü Programı’nı başlatıyoruz. Malum geçtiğimiz yıl da bu program yine Konya ve bütün Türkiye’deki okullarımızda devam etmişti. Bu yılki uygulamada 
ana sınıflarımızda 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda bu program devam edecek. Bu programa başlamadan evvel öğretmenlerimiz sınıflarında çocuklarımıza süt 
kullanımının ne manaya geldiğini ifade etmeye çalıştılar. Bu arada okul idareleri de öğrenci velilerinden bu programa katılmayı isteyip istemediklerini tespit 
etmeye çalıştı. Netice itibariyle velilerimizin bir bölümü çocuklarının program dışı bırakılmasını istediler. Onlar program dışı bırakıldı ve bir bölüm öğrenciler 
günlük olarak sütlerini almaya devam edecekler. Bu, okul kapanana kadar aşağı yukarı devam edecek” dedi.

Konya’da “Okul Sütü Programı” Başladı
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5 Asırlık Mihrap Restore Edildi
Kanuni Sultan Süleyman’ın Irak seferine giderken verdiği emir üzerine 16. yüzyılda Mevlana Türbesi'nin mes-
cit bölümüne yaptırılan mihrap, yapılan restorasyon çalışmalarından sonra taşıyıcı sütuna gerek kalmadan 
kendi ayakları üzerinde duruyor. Altın varaklarla ve çivit mavisiyle süslenen mihrap, orijinal dokusuna uygun 
hale getirildi. Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak seferi sonrasında Ferruh 
Çelebi ile görüşerek buradaki semahane ve mescit bölümünü yaptırmasıyla birlikte Huzur-u Pir bölümünde-
ki alanın yapılaşmasının aşağı yukarı tamamlandığını ifade etti. 16. yüzyılda yapılmış olan mescit ve semaha-
ne bölümüyle birlikte bugün mescidin içerisinde bulunan mihrapta 10 yıl içerisinde bazı deformasyonlar ol-
duğunu gözlemlediklerini kaydeden Benli, “Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan gerekli proje 
onaylar sunulduktan sonra mihrapta bir restorasyon çalışmasına başlanıldı. Mihrabın restorasyon çalışmasın-
da öncelikle bir hasar analiz paftası hazırlandı. Burada tabandan tavana kadar üst bölümünde bulunan alınlık-
tan mihrabın oturmuş olduğu yarım daire şeklinde kaidesine kadar tamamı elden geçirildi. Her taş tek tek nu-
maralandırıldı. Daha sonra titiz ve ince bir şekilde her bir taş yerinden söküldü. Bu çıkarma çalışmasından 
sonra özellikle Mukarnas bölümünde büyük bir patlama olduğu tespit edildi. Bunlar alınarak zemine kadar 
inildi. Restoratör arkadaşımızın yapmış olduğu bu temizlik esnasında altın varakların kullanıldığı tespit edildi. 
Mihrabın ana gövdesiyle birlikte Mukarnası’na kadar tekrar modelleme yapıldı. Taşlar birbirine en ince nokta-
sına oturtuldu, sonra montajına geçildi. Bazı mücbir sebeplerden dolayı bazı taşlar değiştirildi” diye konuştu.

Müsiad Konya Şubesi 20. Olağan Genel Kurul Galası Yapıldı
MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen galaya Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri Mustafa Kabakcı, Kerim Özkul, Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet 
Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti MKYK üyesi ve MÜSİAD 
eski başkanı Ömer Bolat, MÜSİAD 4. Dönem Başkanı Ömer Cihat Vardan, üyeler ve davetliler 
katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sinevizyon gösterisi ile devam etti. Daha 
sonra eski yönetim kurulu üyeleri MÜSİAD Şube Başkanlığı görevini devreden Arslan 
Korkmaz’a vazo hediye ederken, Lütfi Şimşek başkanlığındaki yeni yönetim basına tanıtıldı. 
Programda konuşan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan “Aslında bu Konya için çok haklı bir değer-
lendirme değil diye düşünüyorum. Bu ülkede maddi gücün, üretim gücünün artmasıyla birlikte ancak biz zihni üretim gücünde de bir gelişmeye 
tanıklık ettik. İşi doğru tarafından okuyacak olursak Türkiye bugün artık 160’dan fazla üniversitesi, Konya’da beşinci üniversite hazırlığıyla zihni 
kapasiteyi oluşturuyor. Asıl bundan sonra kuvvetli adımlar atacağız. Asıl bundan sonra çok değerli biçimde önümüze koyduğumuz 2023 hedefini 
yakalamaya gayret edeceğiz. Bizim milletimizin tarihte aldığı bir yer ve bir ağırlığı vardı. Biz işte bu ağırlığa tabiyiz. Talip olduğumuz şey emperya-
lizm değildir. Bizim daha fazla insani değer üretmemiz gerekir. İşte bu noktada MÜSİAD gibi teşekküllerimizin değeri ortaya çıkıyor” dedi. AK 
Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul da, “Bu derneğin kuruluşuna öncülük eden tüm arkadaşlarımıza kuruluştan bugüne kadar hizmet eden 
öncelikle görevi devreden Arslan Korkmaz kardeşimin şahsında tüm genel kurul üyesi arkadaşlarıma ve her türlü şart altında bu derneğe destek 
olan tüm üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Tahir Akyürek ise, “4 yıl geçti. Şimdi bayrağı bir başka kardeşimiz devralı-
yor. MÜSİAD Gelişim Grubu olarak Konya projeleri konusunda başarıyla hizmet veren bizlere yol gösteren çalışmalara imza atan gelişim grubu-
nun başkanlığını yürüten Lütfi Şimşek kardeşimiz hizmet bayrağını devralıyor. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
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Başkan Cesur, 
Ödülünü aldı

AKTİSAD Konya Şube Başkanı So-
ner Cesur ve beraberindeki heyet, 
Konya Vizyon Dergisi Yönetim Ku-
ruluı Başkanı Volkan Çakır'ı ziyaret 
ettiler. Konya ekonomisi, iş dünyası 
ve Vizyon Dergisinin ödül gecesinin 
yansımalarının görüşüldüğü ziyaret 
sonrasında, Konya Vizyon Dergisi 
Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Ça-
kır, AKTİSAD Konya Şube Başkanı 
Soner Cesur'a sponsorluk ödülünü 
verdi. Bu ödülü almaktan memnun 
olduklarını ifade eden Başkan Ce-
sur, Volkan Çakır'a teşekkür ederek 
başarılarının devamını diledi.  

Gökbel: ”Üniversite-Sanayi işbirliği konusuna önem veriyoruz”
Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) 
tarafından gelenek haline getirilen sabah oturmala-
rının bu haftaki konuğu, Selçuk Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Hakkı Gökbel oldu. Davet edildiği için 
AKTİSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine 
teşekkür ederek sözlerine başlayan Gökbel, tarihi 
süreç içinde Selçuk Üniversitesinin çalışmaları ve 
projeleri hakkında önemli mesajlar verdi. “Üniver-
site-Sanayi işbirliği olmalı“ sözünün sürekli dile 
getirildiğini kaydeden Gökbel ”Nüfus eskisi kadar artmıyor, üniversite kontenjanları ise artıyor. Es-
kiden üniversite sayısı azdı ve öğrenci bulmakta zorluk çekilmiyordu. Yeni durum birçok üniversiteyi 
farklı alanlara yöneltecek ve Sanayi ile işbirliği daha çok gündeme gelecek. Ar-Ge çalışmalarına bugü-
ne kadar önem vermeyenler, bundan sonra önem verecek ve sanayi ile iş birliği içinde olmak zorunda 
kalacaklar. Bu düzenle bir yere kadar gelindi ama bundan sonra Ar-Ge’ye daha fazla önem verilecek. 
Sanayi ile işbirliği yapmak için yeni bir birim kuracağız. Artık sanayici bizden istediği yardımı ala-
bilmek için nereye başvuracağını bilecek. Sanayinin isteği doğrultusunda zaten danışman öğretim 
elemanı görevlendirilebiliyor. Devlet Araştırma –Geliştirme (Ar- Ge) Projelerine çok ciddi destekler 
vermeye başladı. Bu destekleri almak için ortaya önemli projeler çıkarmanız gerekiyor. Bundan dola-
yı Sanayici ile işbirliğine ihtiyacımız var. Tezsiz Yüksek Lisansta ALES adlı sınava girme mecburiyeti 
kalktı. Artık isteyen fakülte mezunları ALES’e girmeden tezsiz yüksek lisansa başvurabilir.”dedi

Derbentli Kick Boksçular Bursa’da Madalyaları Topladı 
Bursa’da düzenlenen İllerarası Süper Ligi 
Kick Boks Şampiyonası’na Konya’nın Der-
bent ilçesinden katılan Gençlikspor Kulü-
bü sporcuları, müsabakalarda 12 birinci-
lik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederken, 
bu başarıyla ikincilik kupasının da sahibi 
oldu. Yıldızlar, minikler, büyükler ve 
gençler bay ve bayan kategorilerinde ger-
çekleştirilen şampiyonaya Konya’dan ka-
tılan Derbent Gençlikspor Kulübü sporcu-
ları, 12 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük 
derecesi elde etti. Şampiyonada madalya-
ları toplayan Derbentli sporcular, elde et-
tikleri bu başarıyla ikincilik kupasının da 

sahibi oldu. Antrenörler Bekir Tekin ve Hatice Coşkun, yaptıkları ortak açıklamada, sporcularının 
şampiyonada iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve Konya’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade 
etti. Kulüp olarak çok dinamik bir altyapıya sahip olduklarını belirten antrenörler, şampiyonada bu-
nun semeresini aldıklarını, son başarılarıyla gurur duydukları bu gençlerin gelecekte milli takım 
kadrosunda yer alacaklarına gönülden inandıklarını kaydetti.

Karatay’da Tanıtım Tabelaları Değişiyor
Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin iş yeri sa-
hipleri ile el ele vererek gerçekleştirdiği çalışma neticesinde iş yerlerinin tabelaları 
en fazla 70 santimetre genişlikte olacak şekilde iş yeri sahipleri tarafından değiştiri-
liyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Hazreti Mevlana’nın Karatay’da metfun bulunmasından dolayı yılda 2 milyon 159 
bin ziyaretçiyi konuk eden Karatay’ın turistik bir ilçe olduğunu belirterek, “İlçeye 
gelen turistlerin daha estetik bir Karatay görebilmesi ve daha güzel bir Konya izleni-
mi ile karşılaşabilmesi için iş yerlerinin tanıtım tabelaları ile ilgili bir çalışma başlat-
tık. Özellikle Karatay Belediyesi hizmet binasının etrafından başlanarak bütün iş yerlerinin levhalarının yönetmeliğe uygun bir hale getirilmesi konu-
sunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor. Melike Hatun Çarşısı, Mevlana, Alaaddin ve Şerafettin Caddesi’nde yer alan iş yerlerinin ve 
bütün ana arterlerde tabelaların en fazla 70 santimetre genişlikte olacak şekilde yenilendi” dedi. Bazı yerlerde 4 katlı bir binanın tamamının reklam 
olarak giydirildiğini söyleyen Başkan Hançerli, iş yeri sahiplerinin hoşgörülü bir şekilde tanıtım levhalarını yönetmeliğe uygun hale getirdiklerini 
vurguladı. İş yerlerinin yüzde 80’inde levhaların değiştirildiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Hançerli, “Yapmış oldukları estetik 
çalışmaya desteklerinden dolayı iş yeri sahiplerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
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OrtAAsyalı Nakliyat 
 2012 yılında 15 adet Euro 5 çevreci motora sahip araç alımı yapan OrtaAsyalı Nakliyat Yeni al-
dığı ihale ve yaptığı sözleşmelerle  15 Eylül 20012 ve 15 Eylül 2013 tarihleri arasındaki 500 bin 
tonluk taşıma hedefledi. Türkiye çapında 2 adet şube, 60 adedi öz mal geri kalanı da sözleş-
meli araçlar olmak üzere toplam 200 adetlik bir filoyla hizmet veriyor. Emin adımlarla büyü-
yemeye devam eden ve önümüzdeki günlerde yeni araç alımları gerçekleştireceklerini dile 
getirdiler. OrtAAsyalı Nakliyat’ın yaptığı her yeni yatırımın aynı zamanda yeni iş imkânlarının 
doğmasına da olanak sağladığına vurgu yapan OrtAAsyalı Nakliyat Tic.Ltd.Şti.  Genel Müdür 
Yardımcısı Kemal İnanç, yaratılacak istihdamla ilgili olarak; “Karayolu taşımacılığı sektörüne 
sağladığımız katkının yanında, Türkiye’nin istihdamına da katkı sağlayan bir firma olduğumu-
zu düşünüyorum. 2012 yılında yaklaşık 80 çalışanımızla, 250 müşterimize hizmet verdik. Çalışanlarımızın gelişimine yönelik eğitimler planlıyor ve 
düzenliyoruz. Çalışanımızın bizi, sadece bir geçim kapısı olarak değil, aynı zamanda onlara artı değer de katan bir aile olarak görmelerine çalışıyoruz. 
Bu yıl yaklaşık 150 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz. 2013 yılında OrtAAsyalı 300 kişiyi aşan büyük bir aile olacak. Amacımız sadece içinde çalıştığı 
şirkete değil aynı zamanda sektöre değer katacak ve sektörün kalite standartlarını yükseltmeye yardımcı olacak bir çalışan kültürü oluşturmak.” dedi.

Konya’da Roma Dönemine Ait 3 Cam 
Bilezik Bulundu
Selçuk Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Boran başkanlığında “Konya İli ve Güneybatı İlçeleri Yüzey 
Araştırması” konulu kazı sanat tarihçisi, mimar, epigraf, bakanlık 
temsilcisi ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 7 kişilik ekip-
le, Meram ve Selçuklu ilçe merkezleri ile il sınırları içerisinde yer 
alan Gökyurt (Kilistra) Köyü ve Kızılören kasabasında yürütüldü. 
Konya bölgesinde bulunan ve bugüne kadar çeşitli bilimsel ya-
yınlara konu edilen Ortaçağ ve Türk dönemi kültür varlıklarının 
dışında, henüz tespit ve tescilleri yapılmamış Geç Roma-Bizans 
ve Türk dönemi mimari eserler keşfedilerek, envantere kazan-
dırılmasını amaçlayan çalışmada, bölge tarihinin sosyolojik, 
ekonomik ve siyasi boyutlarıyla aydınlatılmasına katkı sağla-
yacak önemli envanterlere ulaşıldı. Çalışmalar sırasında Gök-
yurt (Kilistra) köyünde bulunan 2 cami ile birlikte tarihi öneme 
sahip 3 adet sokak çeşmesi tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. 
Boran, 3 ay önceki kazılarda bir höyükte, toprak üstünde 3 adet 
Genç Roma dönemine ait cam bilezik bulduklarını kaydetti. 

Selçuk Tıp’ta 2 Yeni Ünite Hizmete Girdi 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Rad-
yoloji Anabilim Dalı bünyesinde yeni 
hizmete giren Manyetik Rezonans 
Görüntüleme ve 256-kesitli Multide-
dektör Bilgisayarlı Tomografi ünite-
lerinin açılışı törenle gerçekleştirildi. 
Açılışı protokol üyeleriyle birlikte ya-
pan Rektör Prof. Dr. Gökbel, üniteleri 
gezerek cihazlar hakkında bilgi aldı. Rektör Gökbel ve protokol üyeleri-
ne ünite ile ilgili bilgiyi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Koplay ile aynı bilim dalı öğretim üyesi ve Başhekim Yardımcısı Yrd.Doç. 
Dr. Ali Sami Kıvrak verdi. Rektör Prof. Dr. Gökbel, Türkiye’de bulunan en 
iyi cihazları hastaneye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. 
Rektör Prof. Dr. Gökbel, “Hastanemize 2 yeni ünite daha kazandırdık. 
Türkiye’de bulunan en iyi cihazları ünitemize aldık. 2 cihazımızda Konya’da 
herhangi bir hastanemizde yok. Bu yüzden bu cihazların hastanemize ka-
zandırılmasını çok önemsiyoruz. Ünitemizi çevre hastanemizin de hizmetine 
sunmuş olduk. Bu cihazların hastanemize kazandırılmasında emeği geçen 
Dekan Prof. Dr. Oktay Sarı, Başhekim Doç. Dr. Yaşar Şen ve Radyoloji Anabi-
lim Dalı bünyesinde çalışan bütün personelimize teşekkür ederim” dedi.
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Meram’da Turizm Çalıştayı Yapıldı
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile 
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafın-
dan Teknik Destek Programı kapsamında 
desteklenen ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tu-
rizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
tarafından hazırlanan “Turistlerin Konaklama 
Sürelerinin Artırılmasına Yönelik Konya İçin 
Stratejiler ve Öneriler” isimli çalıştay gerçek-
leştirildi. SÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akif 
Çukurçayır, "Türkiye ve de Konya birçok değeri-
ni yerin altına gömmüş. Bunların ortaya çıkması gerekiyor. Konya'da Çatalhöyük gibi bir hazine 
var. Bunun varlığını ben dahil kitaplardan öğrendim. Çatalhöyük'ün 10 bin yıllık bir tarihi var. 
Dünya kentleşme tarihinin en önemli modellerinden biridir. Bütün dünyada herkes biliyor ama 
Konya'da kaç kişi biliyor acaba? Konya'yı bırakın dışarıda tanıtmayı içeride bile yeterince tanıta-
mıyoruz. Konya'nın hiçbir giriş ve çıkışında ne Kilistra, ne Çatalhöyük ne de Sille'yi gösteren bir 
tabelaya rastlayamazsınız. Çok büyük eksiklik" dedi.

Bakanlığın Ar-Ge Merkezine Selçuk’tan Üye
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ziraat Fakül-
tesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Musa Özcan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetle-
me Komisyonu üyeliğine seçildi. İki bakanlık temsil-
cisinin yanı sıra biri Ankara Üniversitesi, diğeri Selçuk 
Üniversitesi’nden olmak üzere iki akademisyenin yer 
aldığı toplam 4 kişilik komisyon, kamu adına Ar-Ge 
çalışmaları yapan firmaların Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na başvurmaları halinde dosyalarını incele-
yip kamusal imkanlardan faydalanabilmelerine imkan 
sağlayacak. Komisyonun araştırma ve geliştirme faali-
yetlerinin desteklenmesine ilişkin önemli sorumlu-
luklar üstlendiğini ifade eden Selçuk Üniversitesi Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Musa Özcan, “Ar-Ge özelliği taşıyan firmaların dosyalarının 
incelenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi noktasında gerekli hassasiyetleri göstererek, 
firmaların kamusal imkanlardan en iyi şekilde faydalanmalarına imkan tanıyacağız” dedi. 

Derbent’te Kayak Merkezi Çalışmaları
Konya İl Genel Meclisi Başkanı Ali Selvi, 
Konya’nın kış sporları merkezi haline ge-
tirilmesi için çalışma yürütülen Derbent 
Aladağ Kayak Merkezi’ni bu yıl başlatmak 
istediklerini söyledi.  Selvi, Derbent Beledi-
yesi Kültür Etkinlikleri Salonu’nda yaptığı 
konuşmada, Aladağ Kış Sporları Merkezi 
projesine değindi. “Aladağ” deyince hemen 
söyleyip geçmemek gerektiğini belirten 
Selvi, buranın Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile birlikte Konya’nın kış sporları merkezi 
haline getirilmesinin mücadelesini verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini dile getirdi. Der-
bent Belediye Başkanı Hamdi Acar da, konuşmasında, Aladağ Kış Sporları Merkezi konusunda 
artık geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini söyledi. Konya’nın da bu konunun çok üzerinde 
durduğunu belirten Acar, “İnşallah İl Genel Meclisi Başkanımız da bu konuda bizimle beraber çok 
büyük gayretler sarfetti, programına aldı. Dönüşü olmayan bir yol bu, yani bu eninde sonunda 
olacak bir proje. Ama, biz bir an önce olsun diye çaba sarfediyoruz. Birçoklarınız tanık oluyor, 
hafta sonları kayak takımını toplayan geliyor, ‘burada kayak tesisi varmış’ diye. Biz biraz tanıtı-
mı herhalde çok güçlü yaptık. Herkes yukarıda tesis var zannediyor. O yüzden, biz de dedik ki, 5 
kilometrelik kayak yolu asfalt yapılırsa, tesisler yapılıncaya kadar bile her hafta sonu burası do-
lup taşacak. İnsanlar burada kayak yapacaklar. Tesisler yapıldığında hem kış, hem yaz aylarında 
burada çok ciddi faaliyetler yapılacak. Yani genel anlamda Derbent’in ufku öyle çok açık“ dedi.  

KTO Fuar Alanı Tarım
Fuarına Hazırlanıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Uluslararası 
Fuar Alanı tarım fuarına hazırlanıyor. 
Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olan 
“Konya Tarım Fuarı 2013”ün hazırlık-
ları devam ediyor. KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, 2012’deki fuara oranla yüzde 
25 daha büyük kapalı alanda açılacak 
fuarda aksaklık yaşanmaması için ge-
rekli tedbirler alındığını ifade ederek, 
“Fuar alanımızda 2013 yılında düzen-
lenecek fuarlar için otopark konusuna 
önem verdik. Geçmiş senelerde yaşa-
nılan en büyük sıkıntıların başında 
gelen otopark sorununun çözümü için 
100 bin metrekare ziyaretçiler, 30 bin 
metrekare de katılımcılar için olmak 
üzere toplam 130 bin metrekare alan-
da otopark oluşturuyoruz. Büyükşehir 
Belediyemizin çalışmaları ile otoparkı-
mız tarım fuarına yetiştirilecek” dedi. 
Fuar alanının mevcut yapısıyla ihtiya-
cı karşılamadığını vurgulayan Başkan 
Öztürk, alanın genişletilmesi için proje-
lerini hazırladıklarını söyleyerek, “2012 
yılında düzenlediğimiz tarım fuarına 41 
ülkeden toplam 215 bin ziyaretçi katıldı. 
Bu sene düzenleyeceğimiz tarım fuarı-
na 250 bin resmi ziyaretçi bekliyoruz. 
Tarım Fuarı her yıl Konya’nın en büyük 
ziyaretçi çeken etkinliğidir. Fuarın yapıl-
dığı günlerde Konya’da tüm oteller tam 
doluluğa ulaşırken ziyaretçilerimiz çevre 
illerde de konaklamaktadır. Konya’nın 
önemli sektörlerini, fuarlarımız aracı-
lığıyla bir araya getirerek, sektörlerin 
ticaret hacminin gelişimine katkı sağ-
lıyoruz. Aynı zamanda fuar dönemle-
rinde Konya ekonomisine ciddi katkılar 
da olmaktadır. Dış ticaretinin yüzde 
80’nini fuarlarla sağlayan Almanya’yı 
örnek alarak fuar alanımızın en modern 
hale getirilmesi için çalışıyoruz. 1999 
yılında yapılan mevcut fuar alanımız 
bugün Konya’nın ihtiyacını karşılama-
maktadır. Fuar alanımızın yapıldığı dö-
nemde 85 milyon dolar ihracat yapan 
Konya’nın ihracatı bu güne kadar 15 kat 
arttı. Önümüzdeki on yıllık hedefimiz 
olarak ihracatımızı 15 milyar dolara çı-
karacağız.” diye konuştu. 
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Bakanlar Konya'da Okul Açtı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Konya'da hayırsever iş adamı ta-
rafından yaptırılan okulun resmi açılışını yaptı. Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Konya'ya gelen Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, hayırsever iş adamı İsa Bezirci tarafından 
yapılan 24 derslikli İsa Can Bezirci Orta Okulu’nun resmi açılış törenine katıldı. Okula gelişlerinde 
öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bakanlar zor anlar yaşadı. Bakan Davutoğlu ve Avcı, öğrenciler 
arasından güçlükle ilerleyerek yerlerine oturabildi. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu'nun konuşmasının ar-
dından kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "En büyük hayır okul yaptırmaktır. Çünkü 
'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' diyen büyük sahabenin yolundan yürüyenlerdeniz. Eğer bir harf öğretene, öğretmene köle olunuyorsa öğret-
menler öğrencileri buluşturanlara ne olur düşünün. İnşallah burada nice öğrenciler yetişir” dedi. Hayırsever iş adamına teşekkür ederek konuşma-
sına başlayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise, "Dışişleri Bakanımız güzel konuştu, onun üzerine konuşmamı uzun tutup çocuklarımızı da üşütmek 
istemiyorum. Bu bizim Ahmet Hoca ile eski bir uygulamamız. Başbakanlık görevlerimizde yabancı heyetler geldiğinde Ahmet Hoca güzel güzel onlara 
Türkiye’yi, medeniyetimizi anlatır, onlar da dinlerken bende ikaz ederdim. Bakın hocayı iyi dinleyin, onun anlattıklarından yazılı yapacağım diye. 
Şimdi öyle bir şey yapmayacağım ama bu güzel konuşmadan hissemize düşenleri aldık" diye konuştu.

Konya Devlet Tiyatrosu 1 Milyonuncu Seyircisini Bekliyor
Konya Devlet Tiyatrosu (KDT) Müdürü Bengisu Gürbüzer Doğru, son birkaç yıldır Türkiye genelinde seyir-
ci yüzdesi olarak ilk üçte yer alan Konya Devlet Tiyatrosu'nun, 15. yılında 1 milyonuncu seyircisine ulaşmak 
üzere olduğunu ifade etti. Bu senenin Konya Devlet Tiyatrosu’nun 15. yılı olduğunu hatırlatan KDT Müdürü 
Bengisu Gürbüzer Doğru, bu yıl çok yoğun bir sezon içerisinde olduklarını ve Konya Devlet Tiyatrosu’nu Tür-
kiye çapında güzel bir şekilde temsil ettiklerini kaydetti. Doğru, “Bu sene prömiyerini yaptığımız ‘Ya devlet başa 
ya kuzgun leşe’ oyunumuz neredeyse 70 oyuna ulaştı ve turneleri devam ediyor. ‘Biz size hayranız’ oyunu da aynı 
şekilde. Üçüncü sezonuna giren yurt içi ve dışından çok fazla talep olan ‘Suskunlar Kapısı’ adlı oyunumuz 121’inci 
oyununa ulaştı. Bu da bizi çok onurlandırıyor. 15’inci yılında Konya Devlet Tiyatrosu bir yandan da 1 milyonuncu 
seyircisine ulaşmak üzere. Bu da sanırım Mart sonu, Nisan başı gibi 'Bin Nefes Bir Ses Türkçe Tiyatro Yapan Ül-
keler Festivali'ne denk geleceğini düşünüyoruz. O talihli seyircimiz artık kim olacaksa. 1 milyonuncu seyircimiz-
le güzel bir anımız, armağanımız olsun istiyoruz” dedi. Konya’nın çok hızlı gelişen bir şehir olduğunu aktaran 
Doğru, “Türkiye’nin diğer şehirlerinde hatta yurt dışında bile Konya kadar hızlı gelişen bir şehir bilmiyorum. Çok 
hızlı gelişti, çok çabuk büyüdü. Son birkaç yıldır tiyatromuz Türkiye çapında seyirci yüzdesi olarak ilk üçe, genelde 
bir ve ikinci sıralara oturan bir hale geldi. O yüzden Konya’nın potansiyeli oldukça çoğaldı.” diye konuştu. Birkaç 
yıldır ikinci bir salon gibi bir takım isteklerinin de olduğuna dikkat çeken Doğru, “İkinci bir salon hem potansi-

yel adına, hem bizim çalışmalarımızı daha sağlıklı yürütebilmemiz adına gerekli. Mesela provaya giriyoruz, Akşam oyun var, bir oyunun dekoru sökülüyor 
öteki takılıyor. Teknik anlamda çok zorlandığımız şeyler var. İkinci bir salon diyoruz ama biz bir de sayı olarak azız. Topu topu 17 sanatçıyız. Bu kadar işi bu 
kadar az insanla yapıyoruz. O kadar teknik ekibimiz var.  Keşke ikinci salonumuz olsa, Konya bunu kaldırır” diye konuştu.
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Konya’da 3 Okulda 719 
Tablet Bilgisayar Dağıtıldı 

Tablet bilgisayarlar, Konya Valisi Aydın 
Nezih Doğan ve İl Milli Eğitim Müdü-
rü Mukadder Gürsoy’un katılımıyla 
Meram Anadolu Lisesi’nde düzen-
lenen törenle dağıtıldı. Konya’da ve 
Türkiye’de 4 faz halinde yürüyecek 
sistemin birinci fazını başlattıklarını 
dile getiren Vali Doğan, “3 lisemizde 
öğrencilerimize, öğretmenlerimize bil-
gisayarları dağıtılacak. Bu hazırlıklar 
bağlamında aslında okullarımızın in-
ternet altyapıları da değiştirildi. Bu 3 
okulumuz geniş bant internet altyapısı-
na kavuşturuldu. Şüphesiz bu proje, ül-
kenin ciddi bir kazancı olacak. Ülkemiz 
internet kullanımında daha rahat bir 
sistemi de sağlamış olacak. Gençlerimiz 
açısından da sadece klasik usullerle de-
ğil, bugün modern teknolojinin getirdiği 
imkanlarla dersleri takip etme fırsatı 
yakalamış olacaklar. Bütün dersler için 
kullanılabilecek bir biçimde Milli Eğitim 
Bakanlığımız müfredata uygun altya-
pıyı geliştirmiş oldu. 2 bin 600 öğret-
men arkadaşımız da zaman içerisinde 
teknolojik sınıfların ve Fatih Projesi’nin 
yürütülmesi bakımından eğitimden ge-
çirildi. Konya’da 2 tane uzaktan eğitim 
merkezi oluşturuldu. Böylece eğitim ih-
tiyacı bu sistem üzerinden yürütülmeye 
devam edecek.” dedi.

Selçuklu Belediyesi’nden Sille Yayınları 
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yakın gelecekte 
Konya’nın en önemli turizm merkezi olma potansiyeline sa-
hip tarihi Sille Mahallesi ile ilgili önemli yayın çalışmaları yaptı. 
Yerli ve yabancı araştırmacılar ile gezginlerin dikkatini çeken 
çalışmalar arasında, “Sille Masalları, Sille Rehberi, Sille Aya Ele-
nia Müzesi Katalogu, Sille Turizm Haritası” yer alıyor. Resto-
rasyon öncesi ve sonrası tüm görsellerin ve araştırma yazıla-
rının yer alacağı, “Sille Aya Elenia Müzesi” prestij kitabı yayın 
aşamasında. 19. Yüzyıldan itibaren yoğun bir şekilde Sille’yi 
ziyaret eden seyyah ve araştırmacılar tarafından yapılan ya-
yınlarda, Sille’nin mimarisi, el sanatları ve kültürü ayrıntılı 
bir şekilde ele alınarak bilim hayatına kazandırıldı. Bu çalış-
malar sonucu, Sille dili ile ilgili derlemeler ve Sille Masallarının varlığı ortaya kondu. Çeşitli kah-
ramanların başından geçen maceralı ve bir o kadar da olağanüstü olayları konu alan masallar, Sille 
kültür ve coğrafyanın yansımalarının izlenebildiği önemli değerlerden birisi olarak kabul edildi. 
Sille Masalları kitabında sunulan 22 masalın 15’i Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve 
Araştırma Merkezince kayıt altına alınırken, 7 masal da Araştırmacı R.M. Dawkkins tarafından derlen-
di. İngilizce-Türkçe olarak yayın hayatına kazandırılan Sille Masalları kitabı, Selçuk Üniversitesi Öğre-
tim Görevlileri İlker Mete Mimiroğlu ve Nilgün Aydın tarafından derlenerek yayına hazırlandı. Şeyma 
Akın tarafından İngilizce çevirisi yapılan kitabın, özgün resim çizimlerini Derya Uzun yaptı.

Tekvandocu Kardeşler Türkiye Şampiyonu Oldu
Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda Beyşehirli tekvandocu Ali Sarı 87 kiloda, kardeşi 

Yunus Sarı ise 80 kiloda Türkiye şampiyonu 
oldu. Alanya’da 18 Şubat’ta başlayan şampi-
yonada 87 kiloda madalya şansı arayan Ali 
Sarı, İstanbul bölgesinden Burak Ozan 
Karaca’yı mağlup ederek Türkiye şampiyo-
nu oldu. Ali Sarı’nın kardeşi Yunus Sarı da, 
80 kiloda dereceye girebilme mücadelesi 
verdi. Rakiplerini yenerek finale kadar yük-
selen Yunus Sarı’ya, en son Beyşehirli bir 
başka tekvandocu Celal Keleş rakip oldu. Yu-
nus Sarı, aynı salondan yetiştiği rakibine kar-
şı final müsabakasında üstün geldi ve altın 
madalyanın sahibi oldu. Ali ve Yunus Sarı 
Kardeşler, elde ettikleri başarının ardından 

yaptıkları açıklamada, amaçlarının önce Akdeniz Olimpiyatları’nda 2 kardeş, daha sonra da Dün-
ya Tekvando Şampiyonası’nda 3 kardeş aynı anda milli formayı giyerek dünyada bir ilk olmayı 
hedeflediklerini söyledi. Sarı kardeşlerden en küçük olanı Talha Sarı da, ümitler şampiyonasında 
74 kiloda birinci olarak direk milli takım kadrosuna dahil olmuştu. 

“Shirley Valentine” Oyunuyla Seyircisiyle Buluşuyor
Konya Devlet Tiyatrosu (KDT) 2012-2013 tiyatro sezonunun üçüncü oyunu “Shirley Valentine” 
ile seyircisiyle buluşuyor. Willy Russell’in yazdığı, Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönettiği “Shir-
ley Valentine” adlı oyunun dekor tasarımı Güven Öktem, kostüm tasarımı Günnur Orhon ve ışık 
tasarımı Hakan Özdemir’e ait. Tek perde olarak sahnelenecek oyunda, Bengisu Gürbüzer Doğru, 
Semiha Aslı Özalp, Mürvet Yaprak rol alacak. 1 saat 5 dakika süren “Shirley Valentine” oyununda 
eşyalar arasına sıkışmış, duvarlarla konuşmak zorunda bırakılan 42 yaşındaki bir kadın anlatılı-
yor. KDT Müdürü-Sanat Yönetmeni ve oyunun Rejisörü Bengisu Gürbüzer Doğru ve oyunun ışık 
tasarımını yapan Hakan Özdemir ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek oyun hakkında bilgi 
verdi. KTD Müdürü Doğru, “Konya Devlet Tiyatrosu olarak çok yoğun ve başarılı bir sezon geçiri-
yoruz.  Bütün oyunları okuduğum zaman doğal olarak bir kadın rolünü oynamam gerekiyordu. 
Bizden bir şey oynamak istedim. Ve “Shirley Valentine” ile tanıştım. Shirley Valentine hepimiz gibi 
geldiği yaşın yaptıklarını ve yapamadıklarını sorguluyor. Biz Shirley Valentine ile kah gülüyoruz, 
kah ağlıyoruz. Bir perde oyunumuz. Değişik sürprizleri olan bir oyun. Romantik ve sevimli bir 
oyun diye düşünüyorum. Tüm Konya halkını ve sanatseverlerimizi oyunumuza bekliyoruz” dedi.



27

KISA HABERLER



ŞUBAT/MART 2013/3028

KISA HABERLER DOÇ. DR. NEJDET GÖK DOÇ. DR. NEJDET GÖKKALEDEN



29

KISA HABERLER



ŞUBAT/MART 2013/3030

KISA HABERLER DOÇ. DR. NEJDET GÖK DOÇ. DR. NEJDET GÖKKALEDEN

AYŞE OKUTAN

VOLKAN ÇAKIR



31

KIRMIZI KOLTUK

Hz. Mevlana, “Biz bu topraklara sevgiden başka bir tohum ekmedik” buyuruyor. Sevgi ekenin sevgiden başka biçeceği 
bir şey yoktur, Konya topraklarında. Mevlana'nın sevgi ektiği bu topraklarda, sevgi biçmek isteyenlere, sevgiyle açılır bütün 
kapılar. Konya'nın sevgi ekilen topraklarında, sevginin gücü, her engeli aşar. İşte bu misyonun temsilcisidir Konya Şeker. Viz-
yon, misyonu olmayanların işi değildir. Konya Şeker, sevgi ekili topraklardan, sevgi dolu gönüllere sahip üreticilerinden aldığı 
güçle dünya ile rekabet ediyor. Pancar toprakla, çiftçi arasında gönül köprüsü. Bu köprünün var olduğunu, gönülden gönüle 
gidilebildiğini gösterdi Recep Konuk. O köprü ile birlikte kurdu daha sonraki gönül köprülerini. Bu ovada kimin peşinden 
gidilir diye sorulduğunda tereddütsüz onun adının verilmesi boşuna değil. Çünkü, Konya ovasında hayali ve hedefi olanın 
peşinden gidilir. Recep Konuk, peşinden gidilen, gönül köprülerini imar eden, dizayn eden, çoğaltan ve Konya’nın ufkunu açan 
adamdır. Ona bu ovada mangal yürekli adam derler. Birlik varsa, umut da, çare de tükenmez dediğinden beri herkes yanında. 
Konya Şeker damga, Çumra Şeker mühür olarak vurulduğundan beri bu topraklara, 28 Fabrika sığdı yaklaşık 14 yıla.

Sayın Başkanım, röportajımıza kısa 
bir özgeçmişinizle başlamak istiyoruz.
En başta bir vazifeyi yerine getirerek baş-
lamak istiyorum. Biz Anadolu kültürüy-
le büyüdük. Önce ve öncelikle derginiz 
vasıtasıyla hasbihal edeceğimiz, tüm 
okurlarınızı, tüm hemşehrilerimi saygı 
ve muhabbetle selamlamak, hepsine iyi-
lik ve güzellik dilemek istiyorum. 1956 
Yılında Türkmencamili Köyünde doğ-
dum. Konya’dan ilk uzun süreli ayrılışım, 
yani gurbete yolculuğum memuriyetle 
oldu. Konya’da kalıp ticaretle uğraşmak, 
ziraattan kopmamak istiyordum. Ancak 
Rahmetli babam “Bu devlet seni okuttu. 
Git devlete ve millete borcunu öde” dedi. 
Bunun üzerine öğretmenlik için müra-
caat ettim, ilk ve son defa tarımla, zira-
atla, tarlayla meşguliyetime ara verdim. 
Bozova’da Öğretmenlik ve milli eğitimde 
idarecilik yaptım. Beş yıllık memuriyetten 
sonra da istifa ederek, Çumra’ya döndüm 
ve kendi işimi kurdum, ticari deneyimim-
de beş yıl üst üste vergi rekortmeni olma 
onurunu yaşadım, belediye başkanı se-
çildim ve o tecrübelerden sonra da 1999 
yılında Konya Şeker’de emanet hırkasını 
üstüme geçirdim ve on üç buçuk yıldır 
da bu şerefli görevi, üstlendiğim sorum-
luluğun hakkını vererek yapmaya gayret 
ediyorum.  1999’da Konya Şeker’de yö-
netim mesuliyetini üstlendim ancak, bu 
tarih benim Konya Şeker ile yollarımın 
kesiştiği, birleştiği ilk tarih değildir. En 
başta söyledim, ben bir çiftçi çocuğuyum 
ve her pancar üreticisi ailenin evladı gibi 
benim de Konya şeker ile yollarım çocuk-
luğumda kesişti. Ben bir pancar üreticisi 
babanın çocuğuydum ve benim ailem 
Konya Şeker’in üretici ortaklarından bi-
riydi. Römork kasasının altına sığınarak 
pancar kantarı sırası bekleyen birisiyim. 
Hayatımın her döneminde şeker pancarı-
nın izi ve etkisi vardır. Ne ben pancardan 
ayrı düştüm ne de pancar beni bıraktı.

“KONYA'YI TARİF EDERKEN, “TARIMIN MERKEZİ, GIDANIN BAŞKENTİ KONYA” DEMELİYİZ, DİYEBİLMELİYİZ.”
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TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA TAKİP EDİLEN BİR KURUM OLACAK.”
Konyalılar ve Konya Çiftçisi tarafından 
“Sözünü yerine getiren adam” olarak 
tarif ediliyorsunuz. Bu nasıl bir duygu?
Bizde söz ağızdan çıkar. Hem özel hayatımda hem 
iş hayatımda yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü 
vermedim, inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. 
Hemşehrilerimin karşısında laf ebeliğine soyunma-
dım. Söylemek en kolayı, umut tacirliği en kolayı. Ben 
kolay yolu seçmedim. Bir işin, bir yatırımın olurunu 
görmeden, o işe bismillah deyip başlamadan dillen-
dirmedim. Orhan Veli “Neler yapmadık şu vatan için, 
kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik” diyor. Benim 
tercihim nutuk çekmekten yana olmadı, iş üretmek-
ten yana oldu hep. Hemşehrilerim, Konya çiftçisi ne 
diyorsa, onların hükmü ne ise bizim başımızın üstü-
nedir. Milletin gönül gözü açıktır ve kimi nasıl tarif 
edeceğini en iyi millet bilir. Onlar iyi de konuşsa kötü 
de konuşsa kabulümüzdür. Eleştirileri olduğunda 
kendimize çeki düzen vermek vazifemizdir. Ancak 
iyi şeyler söylediklerinde yükümüz daha da ağırdır. 
Milletin güvenine, iltifatına, övgüsüne bir kere maz-
har olunca onu taşımak da gerekir. Recep Konuk’un 
amme hizmetindeki 13 yılına bakıp da hemşehri-
lerim ve Konya çiftçisi Recep Konuk’u sözünün eri 
olarak tarif ediyorsa bu bir fani olarak benim hayatta 
erişebileceğim en büyük makamdır, en büyük merte-
bedir. Torunlarıma bırakabileceğim en büyük miras 
budur. Malum, mahkeme kadıya mülk değil, bu ma-
kamlar bu mevkiler de gelip geçici, dünya da gelip ge-
çici. Önemli olan bıraktığınız iz, bıraktığınız eserlerdir. 

Konya’nın tarım şehri olma özelliğini yeniden 
kazanmasında yapmış olduğunuz katkılar, 
Konya’da iyi ki Konya Şeker var diyerek 
anlatılıyor, bu konuda neler diyeceksiniz?
Konya’yı önüne ve sonuna herhangi bir şey ekleme-
den tarım şehri olarak tarif etmek bu şehre, bu şeh-
rin potansiyeline ve bu şehrin ufkuna haksızlık olur. 
Ben hiçbir zaman Konya’yı bir tarım şehri olarak 
tarif etmedim. Tanımı, Konya’nın vizyonunu hep 
geniş tuttum. Konya tarımsal üretimin merkezidir. 
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli ta-
rımsal üretim merkezlerinden biridir. Ancak Konya 
dünyanın gıda başkenti olmaya taliptir. Hem tarihi 
birikimi, hem de potansiyeli Konya’yı buna mecbur 
kılmaktadır. Eğer bu topraklarda yaşayan ve bu top-
raklara çok şey borçlu olan bizler Konya’yı o vizyon-
dan mahrum bırakırsak, o hedefe koşar adım ilerle-
temezsek ve o hedefe ulaştıramazsak bu topraklara 
ve gelecek nesillere mahcup olur, onlara borçlu kalı-
rız. O’nun için olabildiğince çok üretmeliyiz, ancak 
ürettiklerimizin tamamını da mamul ürün, tüke-
time hazır gıda ürününe dönüştürüp Konya’dan 
Türkiye’nin ve Dünyanın dört bir yanına ulaştırma-
lıyız. Yani Konya’yı tarif ederken, “Tarımın Merkezi, 
Gıdanın Başkenti Konya” demeliyiz, diyebilmeliyiz. 
Bizim gibi o vizyona gönül vermiş, o vizyon için çalı-
şacak, üretecek, Konya’nın ürettiklerini değerlendi-
recek onlarca daha kurumun, şirketin olmasını dili-
yor, yaptıklarını takdirle izlediğimiz Konya ile ilgili 
halisane çalışmalarını bildiğimiz, gayretlerine şahit 
olduğumuz kurumlarımızın, üretim kuruluşlarının, 
irili ufaklı tarımsal sanayi işletmelerinin Konya’yı 
bizimle birlikte gıda başkenti yapacağına inanıyor 
ve Konyalıların Konya Şeker için söylediği iyi ki var 
sözünü biz de onlar için söylüyoruz, iyi ki varlar, iyi 
ki bu yolda yalnız yürümüyoruz.
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Konya, sizin tabirinizle Anadolu’nun 
ambar şehri. Tarımın dilinden en iyi 
anlayanlardan biri olarak 
bu tabiri açar mısınız?
Coğrafya kitaplarında Konya için Türkiye’nin 
tahıl ambarı yazardı, bizim okuduğumuz dö-
nemlerde. Yani Konya tarım sektörünün en 
geleneksel ve ziraat açısından tarihin en eski 
ürünüyle anılırdı. Tahıl üretimi tarım ekono-
misi açısından da üretildiği yerin ve üretici-
sinin zirai anlamda hangi aşamada olduğu-
nun da göstergesidir. Malum tahıl üretimi 
öyle yüksek bir zirai teknik ya da makineleş-
meyi da gerektirmez. Bu ifade bana oldum 
olası bir rahatsızlık vermiştir. İnsanların kar-
nını doyurmak elbette ki güzel. Elbette ki, 
bir üründe iddialı olmanız, uzmanlaşmanız 
iyi bir şey. Ancak bundan daha iyi olanı hem 
tahılda iddialı olmak hem de diğer tarımsal 
ürünlerde iddialı olmak. Konya’nın bu po-
tansiyeli var mı? Var. Mesela Konya Ovası 
bundan 60 sene önce de Türkiye’de tahılın 
en çok üretildiği yerdi. Buna şeker pancarı 
ilave oldu. Şeker pancarında da Türkiye’nin 
en büyük üreticisi oldu. Sadece büyük üreti-
ci olmakla da kalmadı. Türkiye’nin en kalite-
li, birim alanda şeker verimi en yüksek şeker 
pancarını üretmeye başladı. Bugün ülkemiz-
de üretilen şeker pancarının Ereğli ve Ilgın’ı 
da dahil ettiğinizde yaklaşık %30’unu Konya 
çiftçisi üretiyor. Üstelik de tahılda en büyük 
üretici olma özelliği de değişmeden. 
Mesela geçtiğimiz yıl bizim Hamyağ fabrika-
mızın üretime başlayacak olması nedeniyle 
bu bölgedeki ayçiçeği ekimi bir önceki yıla 
göre yaklaşık %250 arttı ve 2010’daki 50 bin 
tonluk üretim iki senede 175 bin tona çıktı. 
Keza mısır üretiminde de 5-6 senelik zaman 
diliminde %400’lük bir artış yaşandı. Başka 
4 sene önce yok denecek kadar az ekilen pa-
tates üretimi de kat be kat arttı. 3 kalem ürün 
saydım ayçiçeği, mısır, patates hepsinin 
üretimi katlanarak artmış. Buğday ve arpa 
ne olmuş. İsteyen bakabilir, Valiliğimizin 
internet sitesinde var. Birinin üretimi %16, 
diğerinin %6 artmış. Yani ova yeni ürünlerle 
daha da bereketlenmiş. Şimdi aynı şey, hay-
vancılıkta da olacak. İddialı konuşuyorum, 
çünkü ovanın potansiyelini ve bizim üreti-
cimizin kabiliyetlerini biliyorum. Geçtiğimiz 
yıl Konya’da bir yılda toplamda yaklaşık 950 
bin ton süt üretilmişti. Konya çiftçisinin de 
toplamda yaklaşık 550 bin büyük baş hay-
vanı mevcuttu. Birkaç ay sonra dünyanın en 
büyük Et ve Süt Entegre Tesisinin ilk ünitesi 
süt tesisi üretime başlayacak. 

Bu tesis tam kapasiteye ulaştığında günde 
2.000 ton süt işleyecek, yılda 700.000 to-
nun üstüne çıkacak. Yani Konya’daki mev-
cut süt üretiminin %70-75’i kadar sütü tek 
başına işleyecek. İşleyeceği besi miktarını 
temin etmek için ise Konya’nın mevcut canlı 
hayvan varlığını 2’ye 3’e katlaması gereki-
yor. Bu olur mu? Olur. Biz olacağını gördü-
ğümüz için zaten bu yatırımın kapasitesini 
ona göre belirledik. Yani Konya gıdada aklı-
nıza gelen her şey için Türkiye’nin ambarı 
olacak, olmalı. O nedenle sorudaki ambar 
kavramına bir ilave yapmamız gerekiyor. 
Türkiye’nin gıda ambarı, kileri demek, 
Türkiye’nin mutfağı demek belki Konya’yı, 
geleceğin Konya’sını daha iyi tanımlar.

1999’dan beri baş döndürücü bir 
hızla gelişen Konya Şeker var, 
bunun sırrı nedir?
Konya Şeker’de hızlı değişimin ve Konya 
Şeker’in üretici için çare kapısı olmasının sır-
rı şudur; ev sahipleri mesuliyeti üstlendi ve 
evi ev sahipleri yönetiyor. Bunu biraz daha 
açmak istiyorum. Mesela, hastanede kuyruk 
beklemeyenin hastanede kuyruğun varlığın-
dan bile haberi olmaz. Ya da otobüsle yolcu-
luk yapmayanın karayollarının durumundan 
haberi olmaz. Otobüsle yolculuk yapan birisi 
çıkar, o uzun otobüs yolculuklarında kurdu-
ğu çift yol hayalini gerçeğe dönüştürür. Has-
tane kuyruğunda çocuğunun ızdırabına şahit 
olan birisi çıkar kuyrukları sona erdirir. 
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Fötr şapka takamamış, bond çanta taşıya-
mamış biri çıkar, 45 milyon insanı uçağa 
bindirir. Güneşin altında pişe pişe, ayazda 
donan dona, yağmurda yaşta çamura bata 
bata ürettiklerinin elinde kalması ne demek 
onu bilen, o derdi çeken biri gelir, ürüne te-
minat oluşturan fabrikalar diker. Pancarın 
tarladan şeker fabrikasına uzanan serüveni 
meşakkatlidir ve şartların zor olduğu bir 
mevsime rastlar. Pancar sökümü, bizim 
bölgemizde Ekim ayında başlar Ocak ayı-
na kadar devam eder. İç Anadolu’nun gece 
ayazlarının başladığı mevsimdir, o aylar. 
Meselenin muhatabı olanların biriktirdiği 
tecrübelerden çıkarılmış dersler vardır. Me-
sela ben de benim babam da ayçiçeği ek-
mek isterdi. Neden? Hem ziraatı kolay hem 
de geliri yüksek. Babam ve babamın yaşıtla-
rı ekemedi, ben de yıllarca ekemedim. Ama 
o neslin çocukları bunu ekiyor, ekecek. 
Daha çok çeşit ekecekler, ekonomik değeri 
yüksek daha çok ürün üretecekler, ürettik-
leri ellerlinde kalmayacak. Ekerken de ça-
resiz tek başlarına olmayacaklar. Tefecinin 
kapısını çalmayacak, tüccarın yolunu göz-
lemeyecekler. Konya Şeker’in misyonu bu, 
vazifesi bu, bu vazifeyi, bu misyonu yerine 
getirmek için de, eksiksiz yerine getirmek 
için de sindire sindire değil, koştura koştura 
hareket ediyor. Hızlı değişimin sebebi bu-
dur, bir an önce çare üretmek, çareler üret-
mek, çiftçiyi naçar bırakmamak.

Dünya şeker sektörünün tartışmasız 
önemli aktörlerinden biri olan Konya 
Şeker’in önümüzdeki yıllardaki hede-
fini açıklar mısınız?
Konya Şeker’in son 10 yılda gösterdiği 
performans hem Konya Şeker’in hem de 
ülkemiz şeker sektörünün dünyadaki ko-
numunu değiştirdi. 10 sene önce hem biz 
hem de ülkemiz şeker sektöründe takip-
çi konumundaydık. Yani teknoloji, ürün 
çeşitleri, entegrasyon, üretim teknikleri 

gibi sektörle ilgili her yenilik Avrupa’da ve 
dünyada şekilleniyor, uygulanıyor, Türkiye 
bunun maalesef uzağında kalıyordu. Yani 
takipçi bile sayılmazdık. Konya Şeker’in 
Çumra Şeker ile başlayan yatırımları, tek-
nolojiye yaptığı yatırımlar, üretim prose-
sine kattığı yenilikler ve entegre yatırım 
yaklaşımı hem Konya Şeker’e hem de ülke-
miz şeker sektörüne büyük bir ivme kazan-
dırdı. 10 sene önce sektördeki gelişmeleri 
geriden takip eden ülkemiz şeker sektörü 
bugün takip edilen konumuna yükseldi. 10 
sene önce şeker sektörünün gündemi kota, 
şeker ve pancar fiyatlarından ibaretti. Ne 
yatırım, ne yeni ürün, ne pancar şekerine 
rakip ürünlerin konumu, onlarla nasıl re-
kabet edileceği sektörün gündemine girmi-
yor, giremiyordu bile. Sektörün teslimiyet-
çi, durumu kabullenmiş edilgen bir yapısı 
vardı. Bugün sadece Konya Şeker’in veya 
Pankobirlik’in gündemi değişmedi. Sektör-
deki diğer şirketlerde yeni teknolojileri ko-
nuşuyor, yeni yatırımları konuşuyor, ürün 
çeşitlemesini konuşuyor, katma değerli 

ürünlere yönelmeye çalışıyor, kendilerini 
şeker üreticisi konumundan gıda üreticisi 
konumuna taşımaya gayret ediyorlar. 10 
sene önceki sınırlı gündem maddesi ise ne-
redeyse hiç konuşulmuyor bile. Sektör açı-
sından bu önemli bir değişimdir. Sektörün 
artık ufku ve vizyonu değişmiştir. Ancak 
biz ulaştığımız bu noktayı yeterli görmüyo-
ruz. Konya Şeker olarak biz kendimizi şeker 
ve pancar ile sınırlamadık. Tarım sektörünü 
ilgilendiren her husus ve tarım sektörünün 
ürettiği her ürün bizim ilgi alanımızdadır 
dedik. Demekle de kalmadık, bu alanlara 
müdahil olmak için yatırımlar yaptık, üre-
tim tesisleri kurduk. Bunların sayısı artarak 
devam edecek. Ancak ondan daha önemli 
olan husus şu, Konya Şeker gıdada ve tarım-
sal sanayide sadece Türkiye’de değil dünya-
da takip edilen bir kurum olacak. Yani tarım 
ve gıda ile ilgili bilgiyi ve bilimi de biz ürete-
ceğiz. Teknolojiyi de biz geliştireceğiz. Hem 
Konya Şeker, hem Konya, hem Türkiye gıda 
ve tarımda öncü olmak zorunda. Bu potan-
siyelimiz var. Bu kararlılık da var. 
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2023 Vizyonumuzda ülkemizin bundan sadece 
10 sene sonra dünyanın en büyük 5 tarım eko-
nomisinden biri olma hedefi var. Bu hedef şunu 
da gerektirir, bilgi ve bilim üreten, teknoloji geliş-
tirenler arasında da ilk beşte olmak. Başka, dün-
yanın en büyük beş gıda üreticisi arasında da bir 
Türk şirketinin yer almasını gerektirir. Başka, gı-
dada dünyanın en büyük, en çok satan, en itibarlı 
ilk beş markası arasında bir markamızın kendine 
yer açmasını da gerektirir. Mevcut konumu ve 
gelişim trendiyle ülkemizde buna en yakın ku-
rum Konya Şeker, dünyanın ilk beşine girmeye 
en büyük gıda markası adayı da Torku’dur.

Çiftçiler ve köylüler, sizin için taşın altına eli-
ni değil, yüreğini koyan adam diyor, bu konu-
daki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Biz de bir söz vardır; “El kazanı ile aş kaynamaz.” 
Bir söz daha vardır, “var ne bilsin yok halinden.” 
Bunları şunun için söylüyorum. En başta söyle-
dim, ben köyde doğdum, köy çocuğuyum. Yok-
luğu da yoksulluğu da iyi biliyorum. Bir şeyi daha 
biliyorum, tarlada üretileni eğer üretici kendisinin 
de içinde olduğu bir sanayi süreci ile değerlen-
dirmezse o yokluktan, yoksulluktan asla kurtu-
lamaz. Ben beni bu göreve kimin seçtiğini ve ne 
için seçtiğini biliyorum. Bana genel kurulda yetki 
veren on binler verdikleri oylarla bizim malımıza 
sahip çık, tarlada ürettiklerimize sahip çık, bizim 
hak ve menfaatlerimizi koru dedi. O nedenle ben 
kimsenin karşısında eğilip bükülmem. Ben eğilip 
bükülürsem, ben oldu bittilere rıza gösterirsem, 
ben pancar üreticiyle, Konya çiftçisiyle rekabet 
edenlerle kora kor mücadele etmezsem on binle-
rin başı öne eğilir, on binlerin beli bükülür. 

Organ bağışına verdiğiniz olağanüstü destek, 
ağaçlandırma alanında gösterdiğiniz gayret, 
samimiyet ve ulaştığınız rakamlar göz ka-
maştırıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Ağaçlandırma çalışmalarına ilk başladığımızda 
Konya nüfusu kadar ağaç hedefi koymuştuk. Bu 
kurduğumuz Fidan Üretim Merkezinin kapasi-
tesi düşünüldüğünde küçük bir rakamdı. Bunu 
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bilerek böyle ilan etmiştik. Çünkü insanların 
kısa sürede bir hedefin gerçekleştirildiğini 
görmesi gerekiyordu ki, büyük hedeflerin 
gerçekleştirileceğine dair inançları pekişsin. 
Nitekim o hedefi kısa sürede gerçekleştirdik 
ve hedefimizi Türkiye Nüfusu kadar Ağaç 
olarak açıkladık. 
Bu sene itibarıyla da 8 milyon ağacın üstü-
ne çıktık. Ancak bizim ulaştığımız rakam-
dan daha etkileyici olan husus, Konya’daki 
kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımızın 
Konya’nın çehresinin değişebileceğine, 
ağaçlandırmanın başarılabileceğine dair 
inançlarının pekişmesidir. Keza Organ Ba-
ğışında çalışma arkadaşlarımız arasında 
büyük bir hassasiyet oluştu ve Türkiye’nin 
kurumsal bazda en yüksek katılım oranı-
nı yakaladık, Kan Bağışı kampanyasında 
üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bunların hepsi 
içinde bulunduğumuz çevrede, bölgemizde 
bir hassasiyetin oluşmasını sağlıyor. Konya 
Şeker’in sosyal sorumluluk faaliyetleri bun-
larla da sınırlı kalmadı. Mesela, geçtiğimiz 
aylarda köy okullarında Üniversitemizle 

işbirliği yaparak sağlık taraması yaptık. 
Ana kız okuldayız projesine destek verdik. 
Ağaçlandırmadan, sağlığa, eğitimden, spora 
her sosyal sorumluluk projesinin içinde ol-
duğumuz ve parçası olduğumuz topluma, 
Konya’ya, Konyalıya bir artısı var.

Konya Vizyon Dergisini takip ediyor-
sunuz, bir okuyucu olarak eleştiri yap-
manızı istesek neler söylersiniz?
Öncelikle size ve sizin şahsınızda tüm Kon-
ya Vizyon Dergisi ailesine teşekkür etmek 
istiyorum. Teşekkürümün birinci nedeni, 
Konya ile ilgili ne varsa, Konya’da yaşanan 
her şeyi takip etme şansını bize sunuyor, 
bilgilenmemizi sağlıyorsunuz. Bu yönüyle 
de Konya’nın hafızasına katkı veriyorsunuz, 
Konya’nın bilgi ve düşünce arşivini oluş-
turuyorsunuz. İkincisi, yayın politikanızla 
ilgilidir ve bence Konya Vizyon Dergisine te-
şekkür ve takdir bizim boynumuzun borcu-
dur. Maalesef Türkiye’de medya sektöründe 
özellikle bir kolaycılık gelişti. Medyanın bazı 
unsurları sansasyon ve polemikle beslen-

meyi alışkanlık haline getirdi. Felaket ha-
berleri insanların gözünün içine sokulmaya, 
hayat felaketlerden, ahlaksızlıklardan ibaret 
gösterilmeye çalışılıyor. Yani tiraj yapaca-
ğım diye korku ve felaket tacirliği yapılıyor. 
Konya Vizyon Dergisi ve Konya Yerel Basını 
bu anlamda ülkemizdeki o genel çizgiden 
farklı bir tavır sergiliyor. Bu ülkede, Konya’da 
hiç mi güzel şeyler olmuyor. Oluyor, binlerce 
iyi iş oluyor, binlerce insan topluma ve çev-
resine katkı verecek işe imza atıyor. Yüzler-
ce insan başarı hikâyesi yazıyor. Yayıncılık 
anlayışının merkezine okuyucularına fikri 
olanların fikirlerini aktarma, başarı ve güzel-
likleri duyurma, Konya’nın vizyonuna katkı 
verme gibi erdemli bir yaklaşımı yerleştiren 
derginize teşekkür ediyorum. Ben yayıncı 
değilim ve yayıncılık benim uzmanlık alanı-
mın dışında, bu işi en iyi bilenler sizlersiniz 
ve işinizi de gayet iyi yapıyorsunuz. Ancak 
sorduğunuz için naçizane küçük bir öneride 
bulunmak istiyorum. Derginizin her sayısını 
ilgiyle takip ediyorum, dolu dolu bir dergi 
okumaktan da keyif alıyorum. 
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İçeriği belki daha da zenginleştirmek için 
Konya’ya Konya dışından bakanların da fi-
kirlerini, görüşlerini sayfalarınıza taşıyabilir, 
yolu bir şekilde bürokrat olarak, akademis-
yen olarak, işadamı olarak düşmüş ve Konya 
ile ilgisini kesmemiş, Konya’yı bugün bu-
lunduğu yerden izleyenlerin de fikirlerine 
müracaat etmek belki Konya’ya yeni bakış 
açıları kazandırabilir diye düşünüyorum. 

Konya’nın yarım yüzyıllık hayallerini 
gerçekleştiren biri olarak, Konya sizin 
gözünüzle şu anda nerede duruyor, ge-
lecekte nerelerde olmalı?
Ben Konya’yı yükselmeye ve hızlı uçma-
ya hazır bir kartal gibi görüyorum. Konya 
yaralarını tamir etti, nefesini açtı, kanatla-
rı da güçlendi, gücünün de farkına vardı. 
Şimdi sıra yükselmekte ve hızlanmakta. 
Bunun için hem Konya’nın şartları uygun 
hem de Türkiye’nin hedefleri bu yükselişe 
müsait. 2023’te hem iktisadi hem insani 
endeksler bakımından Türkiye’nin nere-
de olacağı, dünyadaki konumunu nereye 
yükselteceği belli. Türkiye bundan 10 sene 
sonra dünyanın en büyük 10 ekonomisin-
den biri olacak. Güzergâh belli, yapılacak-
lar da belli. O Türkiye’de Konya nerede ola-
cak? Türkiye’nin geneli ile uygun adım mı 
yürüyecek, bir adım geride mi kalacak, bir 
adım öne mi çıkacak? Bunun cevabını biz 
Konyalıların yapacakları belirleyecek. Bu 
dönemde Konya’nın iki büyük şansı var. 
Biri Konya’nın potansiyeli, diğeri Anka-
ra ile Konya’nın Cumhuriyet tarihimizde 
belki de ilk kez aynı dili konuşuyor olma-
sı, aynı heyecanı yaşaması, aynı hedefleri 
paylaşması. Konya şanslı çünkü 2023 he-
deflerine en büyük katkıyı yapabilecek po-
tansiyele sahip. Konya şanslı çünkü dün-
yanın geleceğinde önemi ve talebi artacağı 
kesin olan iki sektörde müthiş bir potansi-
yele sahip. Bunlardan biri enerji, diğeri ve 
belki de en önemlisi gıda. Biri için henüz 
değerlendirilmeyi bekleyen kömür hav-
zalarına, yenilenebilir enerji için uygun 
bitmez tükenmez güneşe sahip, diğerinde 
ise dünyanın en önemli 10 tarım havzasın-
dan biri olan uçsuz bucaksız ovaya, Mavi 
tünellin tamamlanmasıyla en önemli me-
selesinin çözümünde büyük bir aşama 
kaydetmiş, bereketini üzerinde yaşayanla-
ra sunmaya hazır olan bir hazineye sahip.  
2023’e şunun şurasında 10 sene kaldı. Bu 
dar zamanda dünyanın ilk onuna girecek 
Türkiye ile uygun adım yürüyebilmek için 
bizim de kendi sektörlerinde dünyanın 
ilk onuna girecek firmalar, sanayi tesisleri 
kurmamız, markalar üretmemiz gereki-
yor. Tarım sektöründe Dünyanın ilk beşin-
de yer alacak Türkiye’ye yakışanı yapma-
mız ve Konya merkezli bir gıda markasını 

dünyanın ilk beşine taşımamız gerekiyor. 
Bu potansiyel Konya’da var. Bu irade ve ka-
rarlılık biz Konyalılarda var. 

Recep Konuk hayallerinin 
ne kadarını gerçekleştirdi?
Daha yolun başındayız. Ancak en zor kısmı-
nı geçtik. Bundan sonrası daha kolay. Bizim 
Konya Şeker’de bugüne kadar yaptıklarımız 
işin en zor kısmıydı. 50 yıllık bir ataleti şirke-
tin üzerinden attık. Kalıplar, ezberler vardı 
onlar değişti. Yapılması gerekli dediğimiz 
projeleri bugüne kadar hayata geçirdik, sıra 
kurduğumuz hayallere de gelecek. Ancak şu 
kadarını söyleyeyim, bugüne kadar yaptıkla-
rımız bile bazılarının hafsalasına sığmıyordu, 
bugün Ovada 6 kampustaki onlarca tesisin, 
yüzlerce ürünün hayali bile maalesef kurula-
mıyordu. Mesela melastan biyoetanol bazıları 
için hayaldi, bugün şakır şakır üretiyoruz. 

Sıvı Şeker ona keza. Sıvı Karbondioksit, Or-
ganik Gübre ona keza. Bir Şeker Fabrikası 
ile Donuk Patates Tesisi, Sulama Borusu Te-
sisi, Yem Fabrikası, Yağ Fabrikası yan yana 
bile söylenmiyordu. Niye? Ezber öyleydi. 
Öyleydi ama o Şeker Fabrikasına pancar 
üreten çiftçi sulama borusu da kullanıyor-
du, patates de üretiyordu, mısır da, arpa da, 
ayçiçeği de üretiyordu. Yani Şeker Fabrika-
sının ilgisi yoksa bile çiftçinin ilgisi vardı ve 
biz Şeker Fabrikası sadece Şeker Fabrika-
sından ibaret değildir diyerek üretici ortak-
larımız ne üretiyorsa, üretirken ne kullanı-
yorsa hepsi ile ilgiliyiz, hepsine müdahiliz 
dedik. Demiryolunda en zor, en zahmetli iş 
lokomotifi ve katarın vagonlarını raya yer-
leştirmektir. Biz 13 senede rayları döşedik, 
katarı hazırladık, lokomotifi yaptık, hem 
vagonları hem de lokomotifi raylara yerleş-
tirdik, bundan sonra katar hızla yol alacak.
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Çumra Şeker Fabrikasının açılmasına 
yakın günlerde, yaşlı bir kadın Fabri-
kaya gelir. Recep Konuk'la görüşmek 
istediğini söyler. Recep Konuk, he-
men bu talebi kabul ederek, yaşlı kadı-
nı buyur eder. Yaşlı kadın o ana kadar 
Recep Konuk'u hiç görmemiştir.
Görür görmez; 
Sen der o'sun rüyamda gördüğüm Re-
cep Konuk'sun sen. Kendisine gösteri-
len koltuğa oturan yaşlı kadın gördüğü 
rüyayı anlatmaya başlamadan önce ya-
şadığı bir başka olayla başlar söze...
Yaşlı kadının hayatta olmayan kocası 
yıllar önce Anadolu'da yaygın bir şekil-
de kabul görmüş, sevilmiş, sayılmış ve 
Allah'ın sevgili kullarından biri olarak 
kabul edilen zatlardan birisiyle sıkça 
görüşmekte ve ondan öğütler almakta 
ve bu öğütlerden yararlanmaktadır.
Bir gün bu zat, yaşlı kadının kocasına 
taş ve toprak dolu iki torba vererek, 
bunları Çumra'da bir araziye dökme-
sini ister ve bunların Hızır(a.s) tarafın-
dan kendisine verildiğini söyler. Aynı 
zamanda bu taş ve toprağın dökülece-
ği yerde  bir fabrikanın kurulacağını...
Temelinin sağlam olacağını, üretimi-
nin bol olacağını ifade eder.
Yaşlı adam hanımı ile bir başka bilgiyi 
daha paylaşır.
Hızır (a.s) demiş ki der, “Bu fabrika 
yapılmazsa bilin ki Hızır yok, bu fab-
rikanın içerisinde ben varım, ben güç 
veriyorum. Bu fabrika yapılacak”
Yaşlı kadın... Kocası… Gelini...
Ve torunu...
Heyecanla bu görevi yerine getirebil-
mek için harekete geçerler.
Taş ve toprak dolu torbaları dökmek 
için geldikleri arazi boş ve bakımsızdır.

Tam torbaları boşaltmak üzeredirler ki...
Birden karşılarına altı tane köpek çı-
kar. Köpekler adeta o torbaların oraya 
dökülmesini istememektedirler.
Devamlı havlayarak, aileyi arazinin bir 
başka tarafına doğru adeta kovalarlar. 
Köpeklerin sakinleştiği bir yerde aile 
ellerindeki taş ve toprak dolu torbaları 
boşaltıp, evlerine dönerler.
Aradan beş ya da altı ay geçmiştir.
Bu kez ellerinde bir torba çam kozala-
ğı bulunmaktadır. Beş altı ay önce ya-
şadıkları olay köpeklerde dahil olmak 
üzere birebir tekrarlanır.
Yaşlı kadın der ki;
İşte o günlerde bir rüya gördüm.
Rüyada gökyüzü pırıl pırıldı. 
Kocaman yıldızlar sabah yıldızı gibi 
parıldıyordu. Bunların ne olduğunu 
anlamaya çalışırken, babam rüyamda 
bana göründü ve seslendi: 
“Bütün yıldızlar Recep Konuk, Recep 
Konuk, diye sesleniyorlar”. 
Oysa yaşlı kadının bu süre zarfında ne 
fabrikadan haberi vardı,  ne de Recep 

Konuk’u tanıyordu. 
Yaşadıklarının üzerinden yıllar geçer. 
Bir gün oğlu derki;
Ana Çumra'da bir fabrika kuruluyor. 
Görmeyen kalmadı. Gel seni oraya bir 
götüreyim. Anası kabul edince de...
Ana oğul fabrikanın bulunduğu alana 
gelirler. Yaşlı kadın gözlerine inana-
mamaktadır.
Önce, taş ve toprak torbalarını kocasıy-
la birlikte döktüğü, sonra çam kozalağı 
dolu torbayı döktüğü alan aynı alandır.
Oğluna döner;
Oğlum der, kimselere anlatamadığım 
sırrımı seninle paylaşayım.
Bütün her şeyi bir bir anlatıverir oğluna...
Bu anlatılanlar dinleyenleri de hayrete 
düşürür. Recep Konuk'a hem rüyasını 
hemde olanları bunun için anlatmak 
istemiştir yaşlı kadın.
Anlatılanlar bittiğinde Recep Konuk 
oldukça duygulanmıştır ve heyecan-
lanmıştır.
Öylesine etkilenmiştir ki...
Gözleri dolar...

SEVGİLİ OKURLAR; BİR RÜYAYI SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ. BU RÜYA GERÇEKLEŞEN BİR RÜYA...
ANADOLU TABİRİYLE “AYNİYLE VAKİ” OLAN BİR RÜYA...

ANADOLU DA BİR ÇOK BAŞARI BİR EFSANE OLARAK ALGILANIR. BAŞARILAR EFSANELERE DAYANDIRILIR. 
BU EFSANELER HEM BİR BAŞARIYI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİR, HEM DE NESİLDEN NESİLE OLAYIN AKTARILARAK 

İNSAN HAFIZALARINDA YER ETMESİNİ TEMİN EDER.
SİZ BUNA EFSANENİN RÜYAYA, RÜYANIN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ DE DİYEBİLİRSİNİZ...

EROL SUNAT
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Konya’da  bir  gün…
MEVLANA KAPISINA ULAŞANLARIN, ONUN HUZURUNA VARMADAN, ONUN HAKKINDA AZ YADA ÇOK BİR BİLGİYLE 
GELDİKLERİ DOĞRUDUR. KONYA’DA BİR GÜN GEÇİRENİN İLK DURAĞI BU YÜZDEN DAİMA MEVLANA OLMUŞTUR.

O özlemle, o istekle, o heyecanla başlar 
Konya’da bir gün…Kimi sabah nama-
zında Şems Camiine uğrar, sonra gelir 
Mevlana’ya… Kimi doğrudan arar, sorar 
türbenin yolunu. İstisnasız herkes bilir ki 
Konya Mevlana demek, Mevlana Konya 
demek… Konya’ya gelen ona ait bir şey-
ler öğrenmeden, araştırmadan gelmez. 
Çünkü o merak edilendir. Araştırılandır. 
Konya’da bir gün geçirmeye gelenler az da 
olsa bilirler ki; Bahaeddin Veled’in bu dün-
yadan ayrılıp Hakk’a yürüdükten sonra, 
Burhaneddin Tirmizi kendisine emanet 
edilen Mevlana’yı yetiştirip Kayseri’ye gitti 

ve orada  Hakk’a yürüdü. Eldeki kaynakla-
ra göre yaklaşık beş sene sonra Şems gö-
ründü Konya’da. Coşturdu Mevlâna’yı yak-
tı, tutuşturdu. O ayrıldı gitti, Selâhaddin 
Zerkûbi belirdi bir anda. Yatıştı, duruldu, 
sakinleşti Mevlâna. Selâhaddin’den sonra 
Çelebi Hüsameddin vardı yanı başında. 
Mevlâna söyledi o yazdı, içinden geldiği 
gibi söylerdi Mevlâna. Yolda, yemekte, 
hamamda, sohbette, her sözünü kaydetti 
Çelebi Hüsameddin Mesnevi çıktı ortaya.
Allah ona dost gibi dostlar nasip etti hep. 
O dostlarını öylesine anlattı, öylesine ta-
rif etti ki Mevlâna’yı onların müridi gibi 

görüverir insan. Onlar onu yüceltti, o da 
onları. Coşkun, cezbeli kayıt ve sınır tanı-
mayan Şems’i onunla tanıdık. Fırtınaları 
dizginleyen, sakinleştiren gönül dostu 
Selahaddin’i Mevlâna’dan dinledik. Mes-
nevinin yazılmasına vesile olan Çelebi 
Hüsameddin’i onun aldığı notlardan bil-
dik, takdir ettik. O gönül erleri nelere ta-
hammül etmediler ki onun uğruna, Şems 
gibi başını verenler, Selahaddin gibi küfür 
ve hakaretlere maruz kalanlar, Çelebi Hü-
sameddin gibi halifeliğine itiraz edilenler...
Onun etrafındaki gönül erleri işte böyle 
vasıflarla donanmışlar ve donatılmışlardı. 

EROL SUNAT

AYŞE OKUTAN
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Riyasız, kibirsiz, gösterişten uzak ya-
nındaydılar. Bir çoğu onun sağ-
lığında Hakka yürüdü. Onu 
acılar ve ıstıraplar içeri-
sinde bırakarak. Her 
kavuşma, her ayrılık 
daha da olgunlaştır-
dı Mevlâna’yı. Her 
birinin ilahi bir gö-
revi vardı. Görevini 
tamamlayanlar ayrıl-
dı birer birer. Eğer an-
latmasaydı Mevlâna, 
bildirmeseydi, onların 
hiçbirini tanımıyor olacak-
tık, bilmeyecektik. O güzel 
dostlara dosttu Mevlâna. Onların 
hizmetlerini asırlardan asırlara taşıdı. 
Bizi onlarla da tanıştırdı, buluşturdu, sevdir-
di. Mahrum bırakmadı ettiğimiz dualardan, 
Mevlâna’yı diğer Velilerden ayıran bir diğer bü-
yük özellikte tartışmasız bu olsa gerek.

“MEVLÂNA EKMEĞE BENZER, 
EKMEKTEN KAÇAN AÇ VAR MIDIR Kİ?”
Konya’ya bir gün için gelenler Mevlana Tür-
besini gezerlerken onu ve dostlarını bu an-
lattığımız satırların çerçevesinde dolaşırlar. 
Onu anmak demek, onun dostlarını da anmak 
demektir. Konya’ya genelde dostlarınızla ge-
lirsiniz. Dostlarınızla gezersiniz. Dostun ne 
olduğunu, dosta  verilen değerin kıymetini 
pekiştirirde öyle ayrılırsınız buradan. Bu şeh-
rin sokaklarında, caddelerinde ondan izler 
aramaya başladınız mı, merak etmeyin bulu-
verirsiniz hemen. O sözünü hiç sakınmayan bi-
ridir. Şeyh olmuş, vezir olmuş fark etmez. Kim 
neyi haketmişse onu çekinmeden söyler. Mu-
ineddin Pervane’de nasibini alır bu sözlerden. 
Sultan II. İzzeddin Keykavus’ta ağlayarak terk 
eder onun Medresesini. Aleyhinde bulunanla-
rın pişmanlık gözyaşlarına boğulup gitmeleri 
de çoktur. İçlerini okur Mevlâna, ortaya döker 
kimin içinde ne varsa iyisiyle, kötüsüyle; kızar, 

bağırır, nasihat verir, meclisleri terk 
eder Mevlâna. Müridleri artar, 

pişmanlar ağlar, büyür bü-
yür yücelir Mevlâna. De-

mirciler, hallaçlar, nec-
carlar kısacası halk ve 
esnaftır onun etra-
fındakiler. Beylere, 
emirlere, vezirlere 
bin bir ricayla gider. 

Sevmez o şatafatları, 
süslü konakları, ev-

leri sevemez bir türlü.  
Emirler, vezirler has-

rettir sohbetine o gitmez 
onlar gelirler onun müteva-

zi hanesine. Rahipler, hahamlar 
can atar onunla sohbete. O adeta bütün 

dinleri, bütün insanlığı kucaklar. Müslüman, 
Hristiyan, Yahudi, Rum, Arap, Acem, Türk 
onun için hepsi birdir, gönül sohbetinde her 
biri bir yarendir onun için. Hepsi ondan feyz 
almış, kaynaşmış gönüllerini açmışlardır ona. 
Vefatı sırasında bir papaz saçını başını yolma-
da, üstünü başını yırtmadadır. Sorarlar: “O biz-
dendi sana ne oluyor?”  Papaz ağlayarak cevap 
verir: “O bizim Mesihimizdi, o bizim İsa’mızdı. 
Musa’nın, İsa’nın sırrını biz onda gördük, onda 
bulduk. Güneşti o, güneş bir yeri değil bütün 
dünyayı aydınlatır” gözyaşlarını yeniyle sildi, 
hıçkırarak bağırdı “Mevlâna ekmeğe benzer, 
ekmekten kaçan aç var mıdır ki?” Mevlâna, 
Hz. Peygamberin Asr-ı Saadetinde saçtığı 
mana incilerini Selçuklunun en kötü zaman-
larında saçarak halkı, emirleri ve Sultanları 
rahatlatmış, çeşitli ikazlarda ve temennilerde 
bulunmuştur.  Hz. Peygamberi en iyi anlayan, 
en iyi anlatan onun Alemlere rahmet olarak 
gönderildiği lafzını onun yolunda ondan yak-
laşık altı yüz sene sonra tekrarlamış ve alemi 
onun sevgisiyle doldurmuştur. Böyle bir gö-
nül dostunun türbesinin bulunduğu bir me-
kandan ayrılmak istenmeyişi anlatmak değil 
bizim kimsenin harcı değil.

İNCE MİNARE, KONYA’NIN 
İNCELİĞİ VE ZARİFLİĞİDİR
Konya’da bir günün bir başka 
durağı da, Karatay Medrese-
sinden sonra uğrayacağımız 
İnce Minaredir. Konya'nın iki 
şerefeli minarelerinden biri 
bu camiye aittir. Şimdi taş ve 
ahşap eserler müzesi olarak zi-
yaretçilerini bekleyen ve kabul 
eden İnce Minare, Konya'nın 
en ilgi çeken yapılarından ve 
mekanlarından birisi olmaya 
devam etmekte. İnce Minare, 
Alaeddin Tepesi'nin batısın-
da yer alır. Selçuklu Sultanı II. 
İzzeddin Keykavus devrinde 
Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali 
tarafından, hadis ilmi öğretil-
mek üzere 663 H.(1264 M.) yı-
lında inşa ettirilmiştir. Yapının 
mimarı Keluk bin Abdullah'tır.
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İnce Minare'deki Darü-l Hadis Selçuklu 
devrinin avlusu kapalı medreseleri gru-
bundadır. Tek eyvanlıdır. Doğusunda yer 
alan taç kapı, Selçuklu Devri taş işçiliğinin 
en güzel örnekleri arasındadır. Minarenin 
orijinali iki şerefeli iken, 1901 yılında dü-
şen yıldırım, iki şerefeden birini tahrip et-
miştir. İnce Minareli Medrese XIX. yüzyı-
lın sonuna kadar faaliyetini sürdürmüştür. 

1876-1899 yıllarında tamir edildiği bilin-
mektedir. Cumhuriyet Devrinde 1936 
yılında başlayan çeşitli onarım çalışmala-
rından sonra, 1956 yılında Taş ve Ahşap 
Eserler Müzesi olarak hizmete açılmıştır. 
Müzede Selçuklu ve Karamanoğlu Devri-
ne ait taş ve mermer üzerine oyma tekniği 
ile yazılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya 
Kalesi'ne ait yüksek kabartma rölyefler, 

çeşitli ahşap malzemeye oyma tekniği ile 
yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerle 
bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap 
tavan göbeği örnekleri ve mermer üzeri-
ne işlenmiş mezar şahidesi ve sandukalar 
teşhir edilmektedir. Başkenti Konya olan 
Selçukluların sembolü çift başlı kartal ve 
kanatlı melek figürlerinin en güzel örnek-
leri de bu müzede sergilenmektedir.



43

KONYA

TAM BİR KÜLLİYEDİR SAHİP ATA
Konya’da bir gün geçirecekseniz eğer, yo-
lunuz mutlaka Larende Caddesi’nde bu-
lunan Sahip Ata Külliyesine uğramalı. Bu 
külliyeyi, kitabesinden öğrenildiğine göre 
Anadolu Selçuklularının Veziri Sahip Ata 
Fahreddin Ali yaptırmıştır. Cami, türbe, 
hankâh ve hamamdan meydana gelen 
külliyenin yapımına 1259 yılında baş-
lanmış, 1279–1280 yıllarında tamamlan-
mıştır. Yapı topluluğunun cami, türbe ve 
hankâhının mimarı Keluk bin Abdullah’tır. 
Cami: Sahip Ata Külliyesi ile ilgili araştır-
masında Haluk Karamağaralı, caminin ilk 
yapımında, bugünkü çift minareli ön yüze 
kadar uzandığını ve caminin ağaç direkli 
ahşap bir yapı olduğunu belirtmiştir. Ca-
minin ilk yapımından yalnızca çini moza-
iklerle bezeli mihrabı günümüze gelebil-
miştir. Bu cami, Anadolu Selçuklularının 
günümüze gelebilen en eski ağaç direkli 
camilerinden birisidir. Bu yapının taç ka-
pısı Selçuklu ağaç işçiliğinin en görkemli 
örneklerinden birisidir. Taç kapının yanla-
rındaki derin niş halindeki sebilleri de bu 
konudaki en eski örneklerdendir. Burada-
ki sebilin köşe dolgularının birisi içerisinde 
yapının mimarı Keluk bin Abdullah’ın ismi 
yazılıdır. Taç kapının ortadaki giriş bölümü 
bir yazı frizi ve geçmeli mermer mozaik-
lerle çevrili bir bordürle kuşatılmıştır. Bu 
bordürün içerisinde yine silmelerin oluş-
turduğu bir sivri kemer bulunmaktadır. 
Bu kemer zengin görünümlü 14 mukarnas 
dizisi ile doldurulmuştur. Bunun altında 
da caminin sivri kemerli giriş kapısı yer 
almaktadır. Girişin sağında şerefeden son-
rası yıkılmış olan minare bulunmaktadır. 

Minarenin dilimli gövdesi lacivert ve turku-
vaz renkte sırlı tuğlalarla kaplanmıştır. Giriş 
kapısının solundaki ikinci minare ise günü-
müze gelememiştir. Bu yapı çifte minareli 
taç kapı örneklerinin Anadolu’daki en eski 
yapısıdır. Giriş kapısının arkasında bir avlu 
içerisinde camiye yer verilmiştir. Bugünkü 
cami sonradan yapılmış olup, kare planlı 12 
ahşap direkle taşınan bir mekân olup, üzeri 
çatı ile örtülüdür. İlk yapıdan yalnızca laci-
vert, mor ve turkuvaz renkli mozaik kakma 
tekniğinde yapılmış, girişin eksenindeki 
çinili mihrap kalmıştır. Bu mihraptaki beze-
meler, yıldızlar, geçmeler, rumiler ve kıvrık 
dallardan oluşmuştur. Caminin giriş kapısı 
eski külliyeden alınmış kündekâri tekniğin-
deki kapılardandır. 
Türbe: Caminin mihrap duvarının sol 
köşesindeki bir kapıdan içerisine girilen 
koridorun sağında yer almaktadır. Türbe 
aynı zamanda caminin mihrap duvarına da 
bitişik olup, büyük bir kemerle bu koridora 
açılmaktadır. Türbenin üzeri Türk üçgenle-
ri ile desteklenmiş bir kubbe ile örtülüdür. 
Türbenin kubbesi bitkisel ve geometrik 
mozaik çinilerle zengin bir görünümdedir. 
Türbenin altında mumyalık kısmı bulun-
maktadır. Kesme taştan yapılmıştır. 
Hankâh: Selçuklu Beylikler döneminde 
gezginlerin ve yoksul dervişlerin misa-
fir edildikleri yer olan hankâha Sahip Ata 
Külliyesi’nde de yer verilmiştir. 
Hankâhın girişi normal ölçüler-
de bir kapıdır. Arkasında koridor 
şeklinde bir geçit ve kapalı avlu 
durumunda divanhaneye geçi-
lir. Bu bölüm külliyenin en yük-
sek ve en kütlevi yapısıdır. Orta 
mekânı örten aydınlık fenerli bu 
kubbe pandantifli olup, Selçuklu 
eserleri arasında az görülen bir 
yüksekliğe sahiptir. İçerisinde bir 
de mihrabın olduğu güney sofa-
sının iki yanında da birer derviş 
hücresine yer verilmiştir. 
Hamam: Külliyenin dikdört-
gen planlı hamamı çifte hamam 
plan şeklindedir. Kadınlar ve 
erkekler bölümü olmak üzere, 
birbirine simetrik iki bölümden 
meydana gelmiştir. Soğukluk, 
ılıklık ve sıcaklık kısımlarından 
oluşmaktadır. 

KONYA BİR GÜNDE GEZİLİ-
VERECEK BİR ŞEHİR DEĞİL!
Konya’da bir günümüz bu şekil-
de geçerken, Mevlana’dan başla-
yıp, İnce Minare’yi ve Sahip Ata 
külliyesini dolaşmaya çalıştık. 
Bir baktık ki akşam olmuş. 

Aklımız Mevlana’da, gözlerimiz İnce Minare 
ve Sahip Ata’da takılı kaldı. Anladık ki, Kon-
ya bir günde geziliverecek bir şehir değil. 
Bu şehri adım adım, sindire sindire, manevi 
özelliğini yaşaya yaşaya gezmek gerekiyor.

Eski fotoğraflar Hakan Coşkunarslan 
koleksiyonundan alınmıştır.
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TARİH

Mevleviliği Nakşibendilikle 
Buluşturan Âlim 
Mutasavvıf Âbid Çelebi
Mevlevilik temelde Mevlâna’nın görüşleri üzerine kurulmuş bir tarikattır. Bununla 
birlikte Mevlâna’nın ölümünden sonra başka tarikatların kurallarından da alınmış ve 
bugün Mevlevilik olarak bilinen bir tasavvuf yolu ortaya çıkmıştır. 

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Mevlevilik, Nakşibendilik’ten XV. yüzyılın 
ikinci yarısında etkilenmeye başlamıştır. Bu 
konuda Mevlâna’nın soyundan gelen Âbid 
Çelebi öncülük yapmıştır. Bu yazımızda 
Mevleviliğin tarikat olarak yapılanmasında 
katkısı bulunan Âbid Çelebi’nin hayat 
hikâyesi verilecektir. Mevlâna’nın ahfadın-
dan olan Âbid Çelebi, Pir Âdil Çelebi’nin toru-
nu, Mevlâna Dergâhı postnişini Cemaleddin 
Çelebi (ö. 1509)’nin oğludur. Konya’da doğ-
muş, iyi bir medrese tahsili gördükten sonra 
kadı olmuş, uzun süre bu görevde kalmıştır. 
İstanbul kadısı iken kendi isteği ile emekliye 
ayrılarak tamamen tasavvufa yönelmiştir.
Ölümüne kadar sürekli İstanbul’da ikamet 
eden Âbid Çelebi, Mevlevi bir aileden olma-
sına rağmen, ömrünün sonuna doğru eşi 
Sitti Hatun’la birlikte, İstanbul’a gelip kısa 
bir süre kalan Nakşibendiye şeyhlerinden 
Abdullah İlâhi’nin müridi olmuştur. Âbid 
Çelebi’nin Abdullah İlâhi ile karşılaşması, 
Mevlevilik yönünden önemli bir dönüm 
noktası kabul edilebilir. Zira Mevleviliğin 
Nakşibendiye’den etkilenerek kuruluşunu 
tamamlaması, bundan sonra olmuştur. 
Üzerinde hem Mevleviye hem 
de Nakşibendiye'den hilâfet gö-
revi bulunan Âbid Çelebi, bu iki 
tarikatın faaliyetleri için İstanbul’un 
Fatih semtinde bir tekke yaptırarak 
perşembe günlerini Mevleviye, cuma 
günlerini de Nakşibendiye âyinlerinin ic-
rasına tahsis etmiştir.
Abdullah İlâhi, gerek zahir ulemâdan, ge-
rekse Mevlevi aileden olması ve en önemli-
si zeki ve kabiliyetli bulunmasından dolayı 
Âbid Çelebi ile herkesten fazla ilgilenmiş, 
onu tam olarak kendine 
bağlamaya çalışmıştır. 

Hatta bu sevgili müridinin bir ara Abdullah 
İlâhi’den başka, Şeyh Muhiddin-i İskilibi (ö. 
1514)’ye muhabbet etmesine izin vermemiş, 
ona yakın olmaktan kendisini menetmiştir. 
Şeyhinin, onun yetişmesi ile ilgili gayretleri 
sonunda meyvesini vermiş, Âbid Çelebi, Ab-
dullah İlâhi’ye tam bir bağlılık göstererek, 
onun hüsnüteveccühünü kazanmıştır. Ab-
dullah İlâhi’ye intisabından sonra, tasavvuf 
alanında kısa sürede yetişen ve üne kavuşan 
Âbid Çelebi, padişah II. Bayezit (1481-1512)’in 
dikkatini çekmiş, onu kendisine şeyh edin-
miştir. Şüphesiz Âbid Çelebi’nin kayınpederi 
Sinan Paşa (ö. 1486)’nın, II. Bayezit’in veziri 
bulunması, onun padişahla temas kurması-
nı kolaylaştırmıştır. Bu yakınlaşma, padişa-
hın Mevlevilik’le ilgilenmesine sebeb olmuş, 
Konya Mevlâna Dergâhı’nı tamir ettirerek 
nakışlarını yeniletmiş, sandukaların üzerine 
örtülmesi için değerli kumaşlar hediye et-
miştir. Âlim ve fâzıl olduğu kadar hayırsever 
de olan Âbid Çelebi, ömrünün sonuna kadar 
ilim ve tasavvufla meşgul olmuş; İstanbul 
Fatih’de bir mescit ve tekke ile fakir ve kim-
sesizlerin kalmaları için odalar yaptırmıştır. 
Âbid Çelebi 903/1496 - 1497’de İstanbul’da 
vefat etmiş, Fatih Camii yakınındaki kendi 

hayratı olan tekke ve mescidin haziresine 
gömülmüştür. Âbid Çelebi’nin Nakşibendi-
ye yolunda kısa sürede başarıya ulaşmasın-
da eşi, meşhur Osmanlı âlim, şair, mutasav-
vıf, mütefekkir ve devlet adamı Sinan 
Paşa’nın kızı Sitti Hatun’un etkisi büyük ol-
muştur. O da Âbid Çelebi gibi tasavvufla ya-
kından ilgilenmiş, hatta bu konuda ondan 
da ileri gitmiştir. Nitekim Abdullah İlâhi’ye o 
da intisap etmiş, çok samimi bir şekilde ona 
bağlanmış hatta bu şeyhe bağlılıkta tereddüt 
gösteren eşi Âbid Çelebi’yi ikna ederek Ab-
dullah İlâhi’ye samimiyetle bağlanmasını 
sağlamıştır. Sitti Hatun, tasavvuf yolundaki 
üstün başarısından dolayı Âbid Çelebi’nin 
rızasını, şeyhinin de takdirlerini kazanmış-
tır. Hayırsever bir kadın olan Sitti Hatun, 
kocasının ölümünden sonra onun İstanbul 
ve Konya’daki hayratının mütevelliliklerini 
yürütmüştür. Bütün bu söylenenlerden an-
laşılacağı üzere, bir Müslüman Türk kadını 
olarak onun toplumda belli bir kültür sevi-
yesine ulaştığı ortadadır. Osmanlı toplu-
munda, XV. yüzyıl sonlarında bile kadının 
hayatta aktif rol oynadığı, kültüre ve ekono-
miye önemli katkılarda bulunduğu bir defa 

daha ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak Mevlâna 

Celâleddin-i Rumi’nin ahfa-
dından olan Âbid Çelebi, öncele-

ri kadı sınıfında, Mevlevi muhib-
bi bir kimse iken Abdullah İlâhi’ye 

intisap ederek Nakşibendi de olmuş fa-
kat, Mevleviliği hiç bir zaman ihmal etme-
miş; bu iki tarikatın birbiriyle temas kur-
masında etkili olmuş bir mutasavvıftır.
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İLK VİZYON ÖDÜLLERİ 
2010 YILINDAYDI
Konya Vizyon Dergisinin ilk Vizyon Ba-
şarı Ödülleri 2010 yılıyla başlamıştı.
O yıl, gece ile ilgili çıkan haberler, şöyle 
başlıyordu; 'Konya Vizyon Dergisi tara-
fından düzenlenen, '2010 Yılı Vizyon 
Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu.'
2010 yılı Konya Vizyon Dergisi adına 
bir ilkin gerçekleştirildiği yıldı aslında. 
Bu ilk ödül gecesi gerçekleştirildikten 

sonra Konya Vizyon Dergisi, Vizyon 
gecelerine damgasını vurdu. Alınan 
ödüller firmalara ve ödül sahiplerine 
büyük bir prestij sağladı. Gelelim 2010 
yılı Konya Vizyon Dergisi, Vizyon Ödül-
leri çalışmalarına ve gecesine, o gece için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına; 10 Mayıs 
- 5 Ekim tarihleri arasında Konya Viz-
yon Dergisi'nin yaptığı anket çalışması 
sonucunda Konya Vizyon Ödülleri adı 
altında, internet ve birebir anket uy-
gulamaları sonucu adaylar belirlendi. 

15 dalda 117 adayın katılımıyla gerçek-
leştirilen anket çalışması sonucunda 
toplam 300 bin oy kullanıldı. Oylama-
da seçilen birincilere Dedeman Otelde 
düzenlenen törenle ödülleri verildi. 
Konya Vizyon Dergisinin bu ilk Vizyon 
Ödülü gecesini KON Tv'den Yaşar Toy 
sundu. Yılın markası Atiker, yılın iş ada-
mı Recep Konuk, yılın yönetici Serdar 
Aydemir, yılın yatırımı Farabi Hastane-
si, yılın belediye başkanı Tahir Akyü-
rek, yılın milletvekili Atilla Kart, yılın 

Konya Vizyon Dergisinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği gecede Vizyon Ödülleri sahipleriyle buluşurken 
davetliler unutulmaz bir vizyon gecesi daha yaşadılar. 
Konya Vizyon Dergisi  dördüncü yaşında 3. Vizyon ödülleriyle Konya kamuoyu ile buluştu. Yayın hayatına 
başlamasının üzerinden dört yıl geçen Konya Vizyon Dergisi üç yıldan bu yana sürdürdüğü Vizyon geceleriy-
le ses getirmeye ve Konya markalarının marka değerlerini artırmaya devam ediyor.  Konya halkının vermiş 
olduğu oylar neticesinde birinciliğe ulaşanların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. 1 Şubat 2013 Cuma 
gecesi Dedeman Oteli'nin Balo Salonu'nda Ayşe Egesoy'un 
sunduğu program Konya'nın gurur tablosu oldu.
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lezzet markası Cemo, yılın sosyal so-
rumluluk projesi Dosteli seçilirken iki 
özel dershane ile Kon Tv, Yeni Meram 
Gazetesi, Radyo Ülkü ve konhaber.com 
internet sitesi de ödüle layık görüldü.
Konya Vizyon Dergisi “2010 Yılı Vizyon 
Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. 15 
dalda aday gösterilen 117 isim için yapı-
lan ve 6 ay süren oylamada 300 bin oy 
kullanıldı. Pankobirlik Genel Başkanı, 
AB Holding ve Konya Şeker Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Konuk, açık ara 

farkla “Yılın İşadamı” seçildi. 10 Mayıs 
-5 Ekim 2010 tarihleri arasında Konya 
Vizyon Dergisi tarafından biri internet 
ortamında diğeri de birebir olmak üzere 
2 farklı şekilde anket çalışması gerçek-
leştirildi. Titiz bir şekilde gerçekleştiri-
len anket çalışması sonucunda, oylama-
ya katılan vatandaşlar 15 dalda yarışan 
117 adaya oy verdi. Oy verme işleminin 
sona erdiği 5 Ekim 2010 tarihinden 
sonra da ödülleri kazanan adaylar açık-
landı. 10 Mayıs – 5 Ekim 2010 Tarihleri 

arasında Konya Vizyon Dergisinin yap-
mış olduğu anket çalışması sonucunda 
Konya Vizyon Ödülleri adı altında, Kon-
ya halkının katılımı ile gerçekleştirilen 
internet ve birebir anket uygulamaları 
sonucu, Konya’nın ‘’2010 yılı Vizyon 
başarı ödülleri’’ belli olduğunda, 15 dal-
da 117 adayın katılımıyla gerçekleştiri-
len anket çalışması sonucunda toplam 
300.000 oy kullanılmış ve 5 Ekim 2010 
tarihi itibariyle Konya 2010 yılı birinci-
lerini seçmişti.

KONYA VİZYON DERGİSİ, KONYA VİZYONUNA 
HER YIL YENİ İSİMLER VE YENİ MARKALAR 

KAZANDIRARAK YOLUNA DEVAM EDİYOR.
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İKİNCİ VİZYON ÖDÜLLERİ TÖRENİ RİXOS'TAYDI
2011 yılında Konya Vizyon Ödüllerinin ana sponsorluğunu 
Konya Şeker üstlenmişti. Ödül töreni Konya Rixos oteldey-
di. Konya Vizyon Dergisi tarafından düzenlenen Konya Şe-
ker Vizyon Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Rixos Otel'de düzenlenen törene AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Akış, Pankobirlik ve Anadolu Birlik Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Recep Konuk, ödül alan firma temsilcile-
ri ile davetliler katıldı. Yapılan konuşmaların ardından ödül 
törenine geçildi. İnternet ve birebir yapılan anketler sonucu 
450 bin kişinin oy kullandığı ödüllerde Yılın En Başarılı Mil-
letvekili Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu seçilirken, En 
İyi Marka ödülünü Konya Şeker A.Ş. iştiraki olan Torku aldı. 
Ödül töreninin sonunda ise ödül alanlar hep birlikte sahne-
ye çıkarak toplu fotoğraf çektirdi. Konya Vizyon Dergisi ta-
rafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 2011 Konya Vizyon 
Ödülleri sahiplerine verildi. 15 dalda gerçekleştirilen anket-
te 450 bin oy kullanıldı. Konya Vizyon Dergisi’nin 2011 yılı 
ödülleri sahiplerini bulurken Konya Şeker sponsorluğunda 
gerçekleştirilen törende 15 kategoride en fazla oyu alan şir-
ket ve kişiler ödüllendirildi.
Konya Rixos Otel Balo Salonu’nda gerçekleştirilen ödül tö-
reninde “Yılın Milletvekili” kategorisinde Dışişleri Bakanı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, seçildi. Davutoğlu’nun 
ödülünü Konya Milletvekili Mustafa Akış aldı.
Konya Milletvekili Mustafa Akış da yapılan oylama sonucun-
da Konya ve bölgesine yapmış olduğu başarılı çalışmalardan 
dolayı Üstün Hizmet ve Başarı ödülüne layık görüldü. Akış’a 
ödülünü ise, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk verdi.
Yılın Kültür, Sanat Değeri ödülüne Çavuş Belediye Başka-
nı Mehmet Çiğdem, Çavuş Beldesi’nde uyguladığı Sonsuz 
Şükran Köyü Projesi nedeniyle layık görüldü. “Yılın Markası” 
ödülünü Torku, “Yılın İşadamı” ödülünü Recep Konuk, “Yılın 
Yatırımı” ödülünü Panagro, “Yılın İşkadını” ödülünü ise Saime 
Yardımcı aldı. “Yılın Belediyesi” kategorisinde Selçuklu Bele-
diyesi, en fazla oyu alırken Sistem Dershanesi “Yılın Dersa-
nesi”, Havzan Etliekmek “Yılın Lezzet Markası” ödülünü aldı. 
“Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü ise aynı oyu alan iki 
kuruluşa gitti. Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü KOMEK 
ve Dost Eli Derneği tarafından paylaşıldı. “Yılın Gazetesi” ka-
tegorisinde ise Yeni Meram Gazetesi en fazla oyu alarak ödüle 
layık görüldü. Radyo Ülkü “Yılın Radyosu”, Özel Diltaş Eğitim 
Kurumları “Yılın Özel Okulu” oldu. Gecede, sponsor kuru-
luşlara da ödülleri verildi. Ünlü televizyon spikeri Ayşenur 
Yazıcı’nın sunduğu gece ödül töreninin ardından sona erdi.
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ÜÇÜNCÜ ÖDÜL GECESİ BİR BAŞKA GÜZELDİ
Konya Vizyon Dergisinin dördüncü yaşına girdiği 2013 yılı-
nın 1 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirdiği üçüncü Vizyon 
Ödülleri gecesinde ödüller Dedeman Otel'de düzenlenen 
gecede sahipleriyle buluştu. 1 Eylül 2012 – 10 Ocak 2013 
tarihleri arasında İnternet kullanıcıları ile yapılan ankette 
250.000 oy kullanıldı ve yılın En'lerini halk belirledi. 
Ayşe Egesoy'un sunuculuğunu yaptığı 2012 Vizyon Ödülleri 
Gecesinde Vizyon Ödülleri sahiplerini bulurken, geceye ka-
tılan 600 davetli unutulmaz bir ödül gecesi daha yaşadı. 
Geceye yoğun ilgi gösteren protokol, ödül alanlar Konya iş 
dünyası ve davetliler eşliğinde ödül alan firma ve kişiler konuş-
maları ile, Ayşe Egesoy hanımefendi de şiirleriyle geceye renk 
kattılar. Konya Vizyon Dergisinin ödül gecesine, TBMM Mec-
lis İdare Amiri ve Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Konya 
Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Konya Milletvekili Cem Zorlu, 
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Hz. Mevlana'nın 22.batından torunu 
Esin Çelebi Bayru hanımefendi, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Mustafa Çıpan, ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan 
Uslu, Konya İl Müftü Yardımcısı Yusuf Arıkan, Selçuklu Beledi-
ye Başkan vekili Eyüp Çetin, Meram Belediye Başkan vekili Yıl-
maz Kılıçaslan, MÜSİAD Başkan vekili Lütfü Şimşek katıldılar. 
Konya Vizyon Dergisinin 2012 yılı ödül gecesinde ödül alan kişi 
ve kuruluşlar şu şekilde yer aldılar;

ANKET BİRİNCİLERİ
YILIN MİLLETVEKİLİ – AHMET DAVUTOĞLU 
YILIN İŞ ADAMI - RECEP KONUK
YILIN GIDA MARKASI – TORKU
YILIN SANAYİ MARKASI – PANPLAST
YILIN BELEDİYESİ – SELÇUKLU BELEDİYESİ 
YILIN İŞ KADINI – ALİME TAVUŞ 
YILIN RESTAURANTI – MANGALYUM 
YILIN YATIRIMI – KENTPLAZA AVM 
YILIN ÖZEL OKULU – DİLTAŞ 
YILIN DERSHANESİ – SİSTEM DERSANESİ 
YILIN ALIŞVERİŞ MERKEZİ – M1  MERKEZ 
YILIN RESTAURANT LEZZET MARKASI – CEMO 
YILIN PASTANE LEZZET MARKASI – PAŞAM 
YILIN MEKANI – HORANTA MANGAL 

2012 Vizyon Ödülleri Töreni sponsorlarımıza ve destek 
veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
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SPONSOR ÖDÜLÜ / BAYRAKTARLAR MERKON

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI / SİYASET AKD. DER.

YILIN EĞİTİM YATIRIMI / EKOL KOLEJİ

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI / MEHMET ALİ UZ

YILIN SOS. SOR. PROJ. / MERAM HASTA KONUK EVİ

YILIN SANATÇISI / IŞIL KARAÇOR

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI / TAHİR AKYÜREK

HOŞGÖRÜ VE BARIŞ / ESİN ÇELEBİ BAYRU

YILIN İNŞAAT PROJESİ / APRON MOBİLYA İNŞ.

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI / YUSUF KÜÇÜKDAĞ

YILIN YAPI FİRMASI / SAFİRA İNŞAAT

YILIN GÜZELLİK MERKEZİ / ELİF GÜZELLİK

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI / SELÇUK ÖZTÜRK

YILIN SPORCUSU / NAZMİYE MUSLU

YILIN SANATÇISI / GÜNDOĞAR

ÜSTÜN HİZMET VE BAŞARI / BEKİR ŞAHİN

YILIN HASTANESİ / BAŞKENT HASTANESİ

YILIN AKARYAKIT FİRMASI / NADİR AVCAN
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YILIN DİL OKULU / DEULCOM

YILIN TURİZM YATIRIMI / HİCH BUTİK OTEL

SPONSOR ÖDÜLLERİ

YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ / MUHARREM ŞİŞMANOĞLU

YILIN ORGANİZASYON FİRMASI / BAY MEDYA

YILIN GENÇ İŞ ADAMI / SERTAÇ TUZA

YILIN SİGORTA ŞİRKETİ / SİGORTA CENTER

YILIN ÇEVRE DOSTU ÜRETİCİSİ / SELÇUK KAUÇUK

MANSİYON / 7.GÜN ICONIUM DERGİSİ

YILIN GİRİŞİMCİSİ / SELİM SOMUNCU

YILIN MİMARI / BETÜL KOÇAK

YILIN MOBİLYA MAĞAZASI / AZZORA

YILIN BAYAN KUAFÖRÜ / İTEZ KUAFÖR
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Bence Kocatepe Kahve Evi;
Herhalde merkezi olan Ankara'da 
bile bu kadar hızlı büyümemiştir. 
Konyalı yatırımcımızı tanıdıkla-
rına dua ediyorlar. Kahve 10 da-
kikada, yeni şube 10 günde hazır 
hale geliyor. Şehrin agresifi yani. 
Kahve ve sunum oldukça şık. Ça-
lışanlarda gayet düzgün. İkram 
edilen şekerleri daha orijinal bir 
şey olmalı ki satışada dönsün. 
Yeni yola açacakları şubeyi sabır-
sızlıkla bekliyoruz.

Bence Kahve Diyarı;
Abartılı bir büyüklük içerisinde... 
Kendi içerisinde bir iki tane kü-
çük alan oluştursalar daha güzel 
olur. Böyle Fenerbahçe Orduevi 
gibi duruyor. Etliekmek diyarına bu bü-
yüklükte bir kafe yatırımı ve cesaretleri 
için tebrik ediyorum.

Bence Starbucks;
Şehrimize hoşgeldi, baştacımız. Daha gel-
mez diye konuşulan Konya.'da bile açılma-
dan bu kadar bilinen bir marka. Lacoste 
giyenler, Mango müdavimleri nerede kah-
ve içer tabii ki starbucksta. Bence her şey 
iyi güzel ama dekor konusunda Starbucks; 
Konya'ya biraz haksızlık yapmış sanki. Bu 

mudur yani Starbucktan daha güzel kasap 
var Konya'da. Bizi hafife alıyorlar sanki; 
ama yine de kim derdi ki, memleketin en 
zenginleri tek sıra halinde kuyruğa girecek, 
karne ile un, şeker dağıtılan zamanlardaki 
gibi ismi okununca kahvesini alıp masasına 
geçecek. Marka gücü bu demek ?

Bence Kahve Dünyası;
Yerli malı  Türk'ün malı, herkes onu kullan-
malı! Valla bizi yetiştirenler böyle  yetiştirdi 
ne yapalım. %100 yerli sermaye hem de 
masama geliyor siparişlerim. Çikolata kap-
lı şeker bon bonları da çok güzel. Açılışları 
gecikti çok bekledik ama şehrimiz bir güzel 
mekan daha kazandı.Tek sorunları; rüzgar 
perdeleri. Rüzgar perdeleri çalışmıyor bizde 
bir yudum kahve, bir tokat rüzgar yiyoruz. 
Hastalanırsam nane limon içmeye giderim 
ama bir daha o rüzgar mı asla!!

Bence David People;
Bilinen bir gerçek, sözde bir ingiliz mar-
kası. Türkiye'de de bayilik veriyorlar, gel 
gör ki google da bir araştırma yapınca ne 

İngitere'den bir şey ne de firmanın gerçek 
sahibi var. Bir tek Türkiye bayisi çıkıyor. 
Belki de bir Türk markasıdır. Gelelim Konya 
şubesine; Bence kendini en çok yaz ayların-
da gösterecek. Akşam ambiansı muhteşem 
kendinizi başka bir şehirde oturuyor gibi 
hissediyorsunuz ama bir bar gibi renkli bel-
ki biraz daha loş ve ambar renkli ışıklandır-
ma  daha hoş olurdu. Çok şık bir yapı ve son 
fikrim o kafenin o apartmanın altında ne işi 
var. Apartmanda oturanlar hemen toplan-
malı ve binalarını David People gibi şık bir 
mekana yakışır hale getirsinler.

Bence Guido
İşte budur! İtalya da gibi hissediyor insan 
kendini garip bir bohem var tarzında. Her 
şey  orijinal düşünülmüş. Bir iki arkadaş laf-
layalım derseniz kesinlikle uğrayın derim. 
Dışarıda  oturulacak alanlarıda var. Akşam-
ları çok kalabalık ve sanki biraz havasız.

Hepsi birbirinden güzel ama hala çöze-
miyorum. Acaba Konyalılar kahveye mi 
mekana mı hasretti?

VİZYON KÖŞE

Konya Değişiyor!
ETLİEKMEK Mİ, MANGAL MI DERKEN YARIŞA KATILAN KAHVECİLER 
ŞU SIRALAR KOŞUYU ÖNDE GÖTÜRÜYOR.
Ben yıllardır Konya'da yaşamadığım için mi bilmiyorum, memlekette Nikaragualıların sayısında bir 
artış olmuş. Eskiden gençler kahveyi bir tek “kız istenirken” içerdi. Ne olduda kahve evleri sayısı etliek-
mekçi sayısına yaklaştı bilemiyorum. Bu sayıda “BENCE”lerimi kahvecilere ayırdım.

ÖMER SUNAR
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MEHMET 
HANÇERLİ
Karatay'ın çehresini değiştiren Başkan!...

Mehmet Hançerli, Belediyenin içinden gelmiş, bütün ha-
yatı Belediyecilikle geçmiş bir Başkan. Belediyecilik ko-
nusunda tartışmasız, Konya’nın en tecrübeli isimlerinden 
birisi… Özellikle yapmış olduğu konut hamleleri bugün 
için 20 rakamını geçmiş durumda. Başkanlık döneminde 
sanırız 15 bin konut yaptıran bir Başkan olacak, belki de bu 
sayıyı aşacak. Karatay’da yaşayan insanları konut sahibi ya-
pan, Karatay’ın çehresini değiştiren, Karatay’a modern bir 
şehir görünümü kazandırma yolunda yürüyen bir yönetici 
imajı çiziyor. Karataylıların duaları ile birçok zorluğun üste-
sinden geldiği inancı dilinden düşmüyor.

EROL SUNAT

Mehmet Hançerli'yi okurlarımıza ken-
di bakış açınızla nasıl anlatırsınız? 
Mehmet Hançerli nasıl biridir? En çok 
neye kızar, en çok neye güler, şakacı mı-
dır, esprili bir insan mıdır?
Hz. Pir’in diyarının Belediye Başkanı olma-
nın bahtiyarlığına ermiş bu görevi hayırlı bir 
görev olarak addediyorum. Hizmette hayır 

işleyerek, dua aldığı inancındayım… Herkes 
işini yapacak. En iyi bir şekilde yapacak. (Han-
çerli işini iyi yapmaya ve hemşerilerine hizmet 
etmeye çalışan biri olarak kendini tarif ediyor.)
İşini iyi yapmayana, savsaklayana, gecikti-
rene kızarım. Çünkü böyle birilerini kimse 
sevmez. Çocukları çok seviyorum. Şakayı 
ve espriyi severim. Bulunduğumuz mevki 

itibarıyla sıkça gülmemiz lazım. 1960 Altıne-
kin doğumluyum. Ailem dört yaşındayken 
Konya’ya gelmiş. Dört yaşındaki bir çocuk 
Altınekin’i ne kadar tanıyorsa ben de doğdu-
ğum yeri o kadar hatırlıyorum. Bütün okul 
hayatım ve iş hayatım bu bölgede geçti. Ben 
genelde Karatay’a hizmet ettim. Tam yirmi 
yıldan beri de Karatay’a hizmet ediyorum.
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ŞANSLI KARATAY FALAN DEĞİL. ZATEN KARATAY BUNLARI 
HAK EDİYORDU. NE ŞANSI CANIM!.. BU BİZİM HAKKIMIZ!...

1989-2000 yılları arasında 11 yıl Ka-
ratay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
yaptınız. O yıllarda Karatay'a Beledi-
ye Başkanı olmayı düşündünüz mü?
Benim ilk göz ağrım Hadim. Ben gözümü 
orada açtım. ANAP döneminde Hadim 
Belediye Başkanı olan Yaşar Tokdemir 
Ağabeyle birlikte dört sene kadar Fen İş-
leri Müdürü olarak çalıştım. Fiziki anlam-
da Hadim’de parklar, bahçeler, dükkanlar 
yaptık. Yeşil alanlar oluşturduk. İlk Öğret-
menevini, ilk fırını, orada ilk anlamında 
ne varsa o yıllarda yapıldı. Hz. Hadimi’nin 
bir sözü vardır. Der ki; “Kamil oldur ki 
koya her yerde bir eser / Eseri olmaya-
nın yerinde yeller eser” bu arada şu an İl 
Genel Meclis üyeliği yapan Yaşar Ağabeyi 
de sevgiyle anıyorum. Daha sonra Karatay 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevini 
11 yıl yürüttüm. İki dönem Özkafa Beyle, 
bir yıl kadar da Mehmet Şen’le çalıştım. 
Karatay’ı çok iyi tanıyorum. Nerede ne 
ihtiyaç var biliyorum. Şu anda bir anket 

yapılsa nerede bir imar yapılacak, neresi 
yeşil alan olacak bilirim. 11 sene aralıksız 
Fen İşleri Müdürlüğü yaptım. Temizlik İş-
lerini üç yıl Fen işleriyle birlikte götürdüm. 
Helali hoş olsun devletten 5-6 yıllık mesai 
alacağım var. Personel Müdürlüğü, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü gibi bir çok gö-
revleri yürüttüm. Doktor olmadığım için 
bir Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü yapmadım. 
Başkan olmayı düşünmedim. Ben görev 
adamıyım. Benim hedefim, işim hizmet-
le. Siz görevinizi layıkıyla yapın, mutlaka 
sizi birileri görür. Karatay’ın imkanlarını 
biliyorum. Ben hiçbir vaatte bulunmadım. 
Adalet Sarayı falan yapacağız demedim. 9 
yıl önce 13 trilyon olan bütçemiz şu anda 
127 trilyon. Bu arada enflasyon yüzde 142 
artmış. Taş üstüne taş koyandan Allah razı 
olsun. Benden önce görev yapanların hep-
sine teşekkür ediyorum. Ancak Karatay’a 
gelmiş-geçmiş 10 büyük, 15 büyük yatırım 
ne deseler hepsi bu dönemde yapılmıştır. 
Üç senedir üst üste ek bütçe yaptık. Bir be-

lediyenin başarılı olup olmadığı şöyle öl-
çülür; bir kişiye harcadığınız para kaç lira? 
Türkiye genelinde belediyelerin bir kişi 
için harcadığı para 200-210 TL civarında. 
Karatay’da biz kişi başına 475 TL harcamı-
şız. O zamanlar bu görevi hiç düşünme-
miştim. Teşkilatımız bizi uygun görmüş, 
halkımız teveccüh gösterdiler. 2009 yılın-
da da tekrar göreve geldim. 

Kamuoyunda Karatay'a "Şanslı Ka-
ratay" yakıştırması yapılıyor. Ger-
çekten şanslı bir ilçe olduğunuza ina-
nıyor musunuz?
Şanslı Karatay, hemen herkesin gayretiyle 
oldu. Basının, teşkilatımızın, vekillerimi-
zin gayretleriyle oldu. Onlara ve herkese 
müteşekkirim. Yaptığımızın her yatırım-
da teşkilatımızın ve vekillerimizin imzası 
vardır. Karatay olarak biz şimdi tehir ka-
patıyoruz. Eski unutulmuşluğumuzu ka-
patıyoruz. Yapılmamış, yapılamamış ne 
varsa onları yapıyoruz. Eskiden Karatay’a 
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Cezaevi yapılmıştı, Hara yapılmıştı, hay-
van pazarı yapılmıştı, çöplük konulmuştu. 
Bizde diğer yatırımları yapmaya çalıştık. 
Adalet Sarayı, Olimpiyat Parkı, Üniversite… 
Şanslı Karatay falan değil. Zaten Karatay 
bunları hak ediyordu. Ne şansı canım!.. Bu 
bizim hakkımız!.. Karatay haricinde, şehir 
merkezine yakın bu kadar geniş alanlar hiç-
bir yerde yok. ama Karatay’da var. On bin 
kişilik kapalı spor salonu, KTO Üniversitesi, 
Kültür Merkezi, Adliye binası gelecek dese-
ler kimse inanmazdı. KTO Üniversitesinin 
bulunduğu yer eskiden atlı cirit oyunları-
nın olduğu yerdi. Aday olduğum günlerde 
o bölgeye baktım. Eğer Başkan olursam bu 
alanı hizmet alanına dönüştüreyim başka 
hiçbir şey istemem dedim. Tam 730 bin 
metre kare bir yerdi. Şu anda tek bir met-
rekaresi bile boş değil… Şişli’de Sarıgül se-
nede bir tane okul yapar, gündeme oturur. 
Biz Milli Eğitimle ilgili 25 tane tesis yaptık. 
Bunların 15’i okul, 5'i kapalı spor salonu, 
3'ü ana okulu. 40 trilyonluk bir yatırım. Biz 
kendimizi tanıtmıyoruz. İktidar Partisinin 
Belediye Başkanıysanız sağlık ocağı ve okul 
ihtiyacını karşılayacaksınız.

Kentsel dönüşüm projelerinizle TOKİ 
ile yarışan Belediye ünvanını ka-
zandınız, bugün itibarıyla kaç proje 
gerçekleştirdiniz, kaç insanı konut 
sahibi yaptınız, sırada hangi kentsel 
dönüşüm projeleri var?
TOKİ Konya’da 30 İlçede çalışıyor. Çalışma 
yapmadığı tek ilçe Karatay. 21 toplu konut 
hamlesi yaptık 13600 konuta imza attık. 
Bunlardan 4700’ün üzerindeki konutta 
insanlar oturuyorlar. Yeni kura çekecek-

ler var. Karatay’ın en büyük eksikliklerin-
den birisi, yolu var, suyu var, otobüsleri 
var, okulları var. Karatay yenileneceğim 
diyor. O zaman bu konut hamlelerini ya-
pacaksınız. Karatay’ı gezmek isteyeni ne-
reye götürürsünüz, Karkent’e, Karşehir’e 
götürüyoruz. Bazıları bu işler sizin işiniz 
mi diyorlar. Biz kafaya koyduk, Karatay’ı 
güzelleştireceğiz. Bir ara Kunduracılara 
falan gelin şuralarda oturun dedik. Kimse 
gelmedi. Şimdi arsa istiyorlar. Kalmadı ki..! 
13600 konut yaptık, Özel Sektörde onların 
civarına 4-5 bin konut ekledi. Yaklaşık 18-
19 bin konut var. TOKİ İle yarışmak haddi-

miz değil. TOKİ yapılaşmasını daha ziyade 
hazine arazileri üzerine yapıyor. Bizim 
yaptığımız konutların özelliği şehrin mer-
kezine 500-1500 metre uzaklıkta olması.

Sizin için Karatay'ın çehresini değiştiren 
Başkan deniyor. Mehmet Hançerli'nin 
nasıl bir Karatay hayali vardı, bu hayalin 
ne kadarı gerçekleşti?
Hançerlinin hayali… Karatay’ın her şeyi var. 
Kentsel dönüşümle ilgili bir şey olması la-
zım. Şehirler yarışıyor. Şehirlerde ne varsa o 
olacak. Üniversite olacak, AVM olacak, yol-
lar olacak, tramvay olacak. AVM olarak özel 
sektörün böyle bir teşebbüsü var gibi. Eski 
ile ilgili pek bir şey yapamıyorsunuz. Çifte-
merdiven, Zemburi ve Şems’te evler iç içe. 
Çocuk parkı yok. Evler bitişik-nizam ve 4 
kata imarlı. Karkent’te ev kiraları 400-600 
lira arasındayken, Şems’te 300 lira. Niye bu 
kadar ucuz? Bunların düşünülmesi lazım. 
Kentsel dönüşümün şöyle bir faydası oldu. 
Bitişik nizamdan, blok nizama geçtik. Mo-
dern dünyada ne varsa onu istiyoruz. Çağ-
daş bir kentte ne olacaksa burada da olmalı. 
Karatay’ın çehresini değiştirmek için start 
verdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir 
orman hayal ediyorum. Aslımın oraya tam 
76 bin ağaç dikildi. İmar planında olupta 
açılmayan bir yol kalmadı. Karatay’da ya-
şayan insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. 
Piknik alanları, hobi bahçeleri, yollar ne 
varsa yapacaksınız. Şu anda insanlar yüz-
me havuzu istiyorlar. 15-20 sene önce halı 
saha istiyorlardı. Karatay’a kongre merkezi 
yapıyoruz. Şehrin merkezine yaptığımız 
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Aziziye Kültür Merkezi birçok ihtiyaca ce-
vap verdi. O bölgeyi rahatlattı. Belediyecilik 
bu işte. Oranın eski hali berbattı. Hayvanat 
bahçesi ile ilk adımı Mehmet Şen atmıştı. 
Onun evcil hayvanlara bir park açma teşeb-
büsü vardı. Biz ise şöyle düşündük. Çocuk-
larımız aslanı ve kaplanı neden televizyon-
larda görsünler. 17 bin metrekarelik alana 
bir hayvanat bahçesi yaptık. Şimdi bütün 
okullar burayı gezmek için sıraya giriyorlar.

Karatay Belediye Başkanı seçildiği-
niz 28 Mart 2004 tarihinden bu yana 
sizce hoş ve güzel bir kaç hatıranızı 
okurlarımızla paylaşır mısınız?
Şefkat evlerinde 78 yaşında bir teyzemiz 
vardı. 5-6 yıl orada kaldı. Orada kaldığı 
odası kitap doluydu. Kültürlü bir hanım-
dı. Kendisini orada ziyaret ederdik. Kızları 
geldiler, annelerini kendi oturdukları ma-
hallede bir eve yerleştireceklerini söyledi-
ler. Kızlarının yanına gitti. Ziyaret etmeye 
niyetlendim. Bir araştırdım ki, o kültürlü 
teyze vefat etmiş. Öyle insanlar geliyor ki, 
“Beni kurtar Başkanım” diyor.
Sedirlerin girişinde bir ev vardı. O zaman-
lar Karatay Belediyesinde Fen İşleri Müdü-
rüydüm. O evin kanalizasyonu tıkanmıştı. 
O günün fiyatı ile iki milyarlık bir asfalt 
bozma masrafı çıkıyordu. Diğer işlemler-
le birlikte üç milyarı bulan bir masraf. Bu 
parayı ödeyeceksiniz dedim. Ertesi gün 
kadın geliniyle birlikte geldi elinde Konya 
tabiri ile bir çevre ile geldi. içinde bilezik, 
küpe, kolye ve bir miktarda para da vardı. 
Kadın bana “Evladım dedi bu kadar yeter 
mi?” biz insanların yüzüne bakarak yalan 
söyleyip söylemediğini anlarız. Baktım ka-
dın rol yapmıyor. Sen git dedim. Herhalde 
arkadaşlar hesaplamada bir yanlışlık yap-
mışlar. Tekrar bakacağız. Kadın ve gelini 
gitti. Ekibe talimat verdim. Asfaltı kazdık, 
kanalizasyonu bağladık ve tekrar kapat-
tık. Ne aileye haber verdik, nede aradık. 
Onların duasını almak bizim için yeterdi. 
Ramazanda Küçük Sinan Mahallesinde 
bir eve yemek götürüyoruz. 200 aileye 
yemek verdiğimiz günlerdi. Ablanın biri 
baktım devamlı evine girip çıkıyor. So-
nunda ne oluyor diye sorduğumda içeri-
de annem var dedi. Sekiz yıldır gün yüzü 
görmüyor. Tekerlekli bir sandalye olur-
sa… Hemen bir tekerlekli sandalye getiril-
mesi talimatı verdim. Ertesi gün o kadın, 
annesini dışarıya çıkmak için bütün bir 
gün uğraşmış. Neticede yaşlı kadını dışa-
rıya çıkarmışlar. Bir hafta sonra kadın içe-
riye girmemiş. Böyle bir kadının ağzından 
çıkacak dua bize yeter. İşte belediyecilik 
bu… O anneme güneşi gösterdik…

Sayın Başkan, 2013 yılı içerisinde 
Karatay'la ilgili projeleriniz nelerdir 
ve son olarak temennilerinizi alarak 
röportajımızı sonlandırmak istiyoruz.
Projelerimiz devam ediyor. Kongre mer-
kezi, yüzme havuzu, taziye evi, sosyal 
tesisler, bir okul, üç anaokulu, beş kapalı 
spor salonu rutin olarak devam ediyor. 
Asfalt konusunda eskiden 25-20 bin ton 
asfalt dökülürmüş. Bunları küçümsemi-
yorum. Allah razı olsun dökenlerden. Biz 
hükümetimizle aynı paralelde çalışıyo-
ruz. 2010 yılında 76 bin ton, 2011 yılında 
115 bin ton, 2012 yılında 157 bin ton asfalt 
dökmüşüz. 6360 sayılı yasaya göre tam 
anlamıyla Büyükşehir olduk. Sınırları-
mız 90 km. daha genişledi. 4 belde ve 25 
köye daha hizmet götüreceğiz. Şems’te, 
Çimenlikte ne varsa Acıdort’ta o olacak. 
Sevk ve idare çok önemli… Bir en az ele-
manla çok iş yapıyoruz. 2004 yılındaki 
personelle bugünkü sayımız aynı. Hesap 
İşlerinde 42 kişi çalışıyordu bugün 20 
kişi çalışıyor. Fen İşleri Müdürüyken 166 
personel vardı. Büyükşehire geçerken de 
106 kişi çalışıyordu. Biz Özel sektörle çalı-
şıyoruz. Ekibiniz iyi olursa dağları devirir-
siniz. Hoşgörüyü bir Karatay’da gördüm. 
Yol açıyorsun adam arsa veriyor. Sekiz 
metrelik yol açtık. İnan insanlara iki se-
fer vardık bu yol çekmiyor iki şeritli yap-

mamız lazım dedik. İtirazsız yol için yer 
verdiler. İtirazsız kabul ettiler. Bu işlerin, 
bizim başarımızın baş mimarı Karataylı 
hemşerilerimiz. Dükkan levhaları büyük 
dedim. Uyumsuz dedim. Melike Hatun 
Çarşısı, Aziziye ve Mevlana çarşısında bü-
tün levhalar bir örnek oldu. Hayvancılığın 
yüzde 85’i Karatay’da… Çardak sahipleri-
ni çağırdım. Bize yardım edin, yardımcı 
olun dedim. 620 çardağın dörtte üçünü 
çardak sahipleri yıktı. Ben hepsine teşek-
kür ediyorum. Hepimiz faniyiz. Kozağaç 
Parkının yapılmasında emeğim geçti. Mo-
bilyacılar kavşağının, Selahaddin Eyyubi 
tepesinin yapılmasına vesile oldum. Ora-
lardan geçerken haz duyuyorum. İnsan 
işini severse haz duyar. Başarılı olur. Bele-
diyeler hayır yapmak için, hizmet etmek 
için çok hayırlı kurumlardır.
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KONYA'DA 
Geçen Ay
Manşetlerle Konya'da haber turumuz bu ay "Yeni Konya Gazetesi"nde. 
Konya'da 1-31 Ocak 2013 tarihleri arasındaki haber manşetlerini gelin 
Yeni Konya Gazetesi'nden takip edelim.

DEVRİM NİTELİĞİNDE 
YASALAR YAPILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Süleyman Soylu, “Yeni Anayasa, 
başkanlık sistemi ve Büyükşehir 
Yasası bir devrimdir. Bundan 5 yıl 
sonra 'iyi ki geldi' denilecek” dedi.

GELECEKTE BİZ VARIZ
AK Parti Konya Milletvekili ve 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Türkiye'nin bundan sonra tarihin 
akışının şekillenmesinde daha etkin 
bir şekilde var olacağını söyledi.

YÜREK YAKAN ACI
Baba yadigârı ile kazara oğlunu öldürdü. 
Göz altına alındı, sonra serbest kaldı. 

SİLAHI BIRAKTIRIN YETER
KONTV' de yayınlanan Düzlem progra-
mına konuk olan Gazeteci-Yazar Ahmet 
Taşgetiren, sıcak konulara değindi. MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan'ın İmralı gö-
rüşmelerini değerlendiren Taşgetiren, 
“Silahı bıraktırın yeter” dedi.ŞEKER DEVLERİ 

GERİDE BIRAKTI
2012 yılının son büyük özelleştirmesi 
olan Seyitömer Termik Santrali 
ihalesinde 16 talipli arasında açık 
arttırmada 2 milyar 78 milyon 
dolarla son 5'e kalan Konya Şeker, 
tüm dikkatleri üzerine çekti.

SEN HANGİ KÜLTÜRDENSİN?
Tarihimizi, kültürümüzü, turizmimizi 
emanet ettiğimiz Bakan Günay, ilginç 
çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. 
Ecdadımız diye çocuklara padişahları-
mızı anllattığımızda mahcup olacağı-
mızı söyleyen Bakan Günay, “Kanuni, 
iktidar hırsıyla oğlunu boğdurttu” dedi.

1 OCAK 2013 / SALI 3 OCAK 2013 / PERŞEMBE 5 OCAK 2013 / CUMARTESİ

6 OCAK 2013 / PAZAR

2 OCAK 2013 / ÇARŞAMBA

4 OCAK 2013 / CUMA
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2023 VE 2071 
ÇOK BÜYÜK HEDEF
Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi'nin düzenlediği 
Şehir Konferansları'na konuk olan 
Gazeteci- Yazar Hasan Celal Güzel, 
son 10 yıl içinde Türkiye'nin büyük 
mesafeler aldığını söyledi. 

80 ÖNCESİ ZİHNİYETİ 
DEĞİŞTİRİN
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Konya iş dünyasını değerlen-
direrek, kaliteli iş yapabilme ve vasıflı 
işçi bulma konusunda hem iş verenlere 
hemde işçilere eleştiride bulundu.

GERÇEK DEMOKRASİ ADIMI
YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, yeni 
YÖK taslağına ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. Öğretim üyelerinin derslere 
başörtüsüyle girmesinin önü açılıyor.

10 YILDA 8,5 MİLYON FİDAN
Proje kapsamında Kaşınhanı 
Mahallesi'nde “Kaşınhanı Torku 
Ormanı” oluşturularak yüzlerce fidan 
toprakla buluştu. Konya Şeker, ağaçlan-
dırmada Konya nüfüsunu 4'e katladı.

'GÖNÜL ELÇİLERİ' ARANIYOR
Vali Aydın Nezih Doğan, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 
'Gönül Elçileri' projesinin Konya 
ayağını Kontv'de yayınlanan 'Düzlem' 
programında anlattı.

SEDEP, EN BÜYÜK PROJEMİZ
Selçuklu İlçesi'ndeki tüm resmi ve özel 
ilkokul ile ortaokullarda öğrenim gören 
öğrencilere yönelik olarak başlatılan 
“Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SE-
DEP)” Selçuklu Belediyesi liderliğinde, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ortak 
koordinasyonuyla devam ediyor.

KONYA POLİSİ 
GÖZ AÇTIRMIYOR
Polis, son haftalardaki başarılı 
operasyonlarla çok sayıda yasadışı 
faaliyeti ortaya çıkardı.

15 GÜNDE 100 MİLYON
“Kış geldi... Suriye için bir ekmek, bir 
battaniye” kampanyası kapsamında 
15 gün içinde Suriye'deki sivil halka 
yaklaşık 100 milyon lira değerinde 
yardım ulaştırıldı.

ÖNCÜ ŞİRKET ÖDÜLÜ
Konya Şeker, Anadolu Aslanları işadam-
ları Derneği tarafından “Türk Tarım 
Sanayi Entegrasyonunda Öncü Şirket” 
Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

KONYA BUNU BEKLİYORDU 
9 Şubat tarihinde yapılacak olan KTO 
seçimleri için KTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Meclis 
Başkanı Seyit Karaca birlikte hareket 
etme kararı aldı.

GÜVENLİ ŞEHİR SÖZÜ
ASKON Konya Şube Başkanı Yakup 
Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle 
iade-i ziyarette bir araya gelen Emni-
yet Müdürü Hüseyin Namal, “Ticari 
Hacmi her geçen gün artan Konya'nın 
güvenliğini en üst seviyede sağlamak 
boynumuzun borcudur” dedi. 

ÖZGÜRLÜK KAMPANYASI
Memur-Sen Beyşehir İlçe Başkanı Ertuğ-
rıl Koçer, “Kamuda kılık-kıyafet özgür-
lüğü için 10 milyon” sloganıyla bir imza 
kampanyası başlattıklarını söyledi. 

GOETHE KONYALI ÇIKTI
Daha önce Müslüman olduğu iddia 
edilen Almanların dünyaca ünlü şair 
ve düşünürü Alman sanatçı Goethe'nin 
Türk olduğu ve Selçuklular soyundan 
geldiği ve Konyalı olduğu ifade edil-
di. Dr. Arif Arslan'nın kaleme aldığı 
İslam/Goethe isimli kitapta yer alan 
iddia Konya'da heyecan oluşturdu. 
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ÇOK KARARLIYIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nu-
man Kurtulmuş, terör sorununun çözü-
müyle ilgili, “Türkiye'de bu sürecin sona 
ermesi, çözümün ortaya konması için 
büyük bir irade ortadadır. Hükümet bu 
konuda kararlıdır. İnşallah bu sorunu 
en güzel şekilde çözecek ve Türkiye'de 
gerçekten kalıcı anlamda huzur, esenlik 
ve barışı sağlayacağız” dedi.

ANADOLU, KOP'LA 
KALKINACAK
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Prof. Dr.  Mehmet Baba-
oğlu, KOP idaresinin kuruluş amacının 
bölgeyi önemli bir cazibe merkezi hali-
ne getirmek olduğunu söyledi.

İRAN'A KONYA'DAN SESLENDİ
İran Milli Savunma Bakanı Ahmed 
Vahidi'nin Patriot füzelerinin bölge 
ülkeleri rahatsız ettiğine dair yaptığı 
açıklamaya Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz Konya'dan cevap ver-
di, “Patriotlar savunma amaçlıdır. 
Savunma amaçlı bir silah kesinlikle hiç 
kimseyi rahatsız etmemesi lazım”

2 MİLYON 52 BİN 
281 KİŞİ OLDUK
TÜİK'e göre, Konya'nın nüfusu 2012 sonu 
itibariyle 2 milyon 52 bin 281 kişi oldu. 
Konya'nın nüfüs artış hızı binde 6,7 olur-
ken, nüfus 1 yılda 13 bin 726 kişi arttı.

BİR ANNE AĞLIYOR
Konya'nın Seydişehir ilçesi'nde 10 yıl 
önce alışverişe diye çıkan o zaman 23 
yaşında olan Fatih Karagöz'ün hala 
bulunamaması nedeniyle ailesi büyük 
üzüntü yaşıyor. Oğlunun öldüyse bile bir 
mezarı olmasını istediğini belirten acılı 
anne, yetkililerden yardım bekliyor.

BAŞBAKAN NÜFUS İÇİN 
ÇIRPINIYOR
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Türkiye'nin nüfus artış hızının eski 
seviyesine dönebilmesi konusunda 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 
ilgili tüm bakanların birlikte çalışma 
yapması talimatı verdiğini kaydetti.

DANIŞTAY'DAN 
BAŞÖRTÜ VİZESİ
Danıştay'ın kararıyla stajyer avukatlar 
duruşmaya başörtülü girebilecekler.

YILIN EN GÜZEL HABERİ 
Maden Tetkik ve Arama Kurumu, yaz-
kış aralıksız 4 yıl süren çalışmaların ar-
dından Konya Karapınar'da 1,8 milyar 
tonluk linyit rezervi keşfetti.

HÜKÜMET MOTİVASYONU-
MUZU ARTIRDI 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan tarafından 
istihdam teşviki konusunda yeni bir 
paket hazırlığında oldukları yönünde 
yapılan açıklamanın iş dünyasının 
motivasyonunu artırdığını söyledi.

KANLI HAFTASONU 
Facianın eşiğinden dönüldü. 
Konya'nın Kulu İlçesi'nde, TIR 
kavşakta çarpıştığı otomobili önüne 
alarak akaryakıt istasyonunun içine 
sürüklerken, otomobilde bulunan 
aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

BİR GÜNEŞ DOĞUYOR 
AB Avrupa Araştırma Altyapıları 
Strateji Forumu'nun 'Yoğunlaştırıl-
mış Güneş Işığından Elektrik Enerjisi 
Üretimi Projesi' tamamlandığında 
Türkiye'nin ilk yoğunlaştırılmış güneş 
enerjisi santralinin Konya'ya kurul-
ması planlanıyor. 

BİRLİKTE ÇALIŞIYOR, 
BİRLİKTE BAŞARIYORUZ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, 2012 yılının belediyecilik 
hizmetleri açısından çok verimli bir 
yıl olduğunu belirterek, “Birlikte çalı-
şıyor, birlikte başarıyoruz” dedi.
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AŞKAN
MAHALLESİ

ESKİ MAHALLELERİMİZDENDİR

Hankâh-ı Âşıkân
MEHMET ALİ UZ

GÜNÜMÜZDE MERAM’IN EN SEÇKİN MAHALLELERİNDEN BİRİSİ OLAN AŞKAN MAHALLESİ, DOĞUDA NECİP FAZIL MAHALLESİ, GÜ-
NEYDE YENİ MERAM CADDESİ, KUZEYDE YAKA CADDESİ, BATIDA KÜRDEN MAHALLESİ İLE ÇEVRİLİDİR. MAHALLENİN SINIRI KUZEY-
DOĞUDA EMİRGAN SİTELERİNE DAYANIR. YENİ MERAM YOLU’NUN 1937-1938 YILLARINDA AÇILMASI İLE GÜNEYDEKİ ARAZİLERİNİN 
BİR BÖLÜMÜ MAHALLE DIŞINDA KALMIŞTIR. ESKİDEN MERAM ARAŞTIRMA HASTANESİ VE ATEŞBAZ VELİ TÜRBESİ MEVKİİN SINIR-
LARI İÇERİSİNDEDİR. DOĞUDA PİYALE SOKAK, BATIDA KUMLUK SOKAK BUGÜNÜN SINIRLARINI TEŞKİL EDER.

Mahalle Adını Nereden Almıştır?
Mahalle adını Aşkan Camii’nin hemen 
batısında Orta Irmak’ın kenarında kabri 
bulunan  Aşkan Baba’dan almıştır. Aşkan 
Baba’nın kim olduğu, hangi dönemde 
yaşadığı ve ne zaman vefat ettiği bilinme-
mektedir. Mahalle sakinlerinin anlattığına 
göre Aşkan Baba, keramet sahibi ergin ve 
olgun bir kişidir. “Aşkan” ise Arapça âşık’ın 

çoğuludur ve telaffuzu “Âşıkân” şeklinde-
dir. Aşkan Baba’nın kabri bakımsız bir du-
rumdadır. Mahalle’nin Meram Çarşısı’ndan 
başlayıp Sedirlere kadar inen ve Şehir Ir-
mağı da denilen Orta Irmak, asırlar boyu 
çevresine hayat vermiştir. Mahalle mesci-
dinin de ne zaman yapıldığı bilinmemek-
tedir. Cami ile Aşkan Baba’nın kabri arasın-
da bir hayli mesafe bulunmaktadır. Acaba 

vaktiyle cami ile kabir arasında bir zaviye 
mi bulunmakta idi.  Aşkan Baba bu zaviye-
nin haziresinde mi metfundu? Sorularını 
akla getirmektedir. Bir başka rivayete göre, 
Selçuklu Döneminde kıvrıla kıvrıla gide-
rek Konya’yı Meram’a bağlayan yollardan 
birisi Aşkan Yolu’dur. Hazret-i Mevlâna ve 
âşık dostları Meram’a  bu yoldan gidip gel-
dikleri için semtin adı Âşıkan’a çıkmış.  

Yüzyıl önce Aşkan'ın durumu (Bir Harman Yeri)
Saime Yardımcı Arşivi
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Daha sonra adı, “Hıyaban-ı Âşıkân” ola-
rak ünlenmiş. Yine rivayete göre Aşkan 
Baba’nın bulunduğu yerde Âşıklar Hanı 
denilen bir han, “Hankâh-ı Âşıkân” varmış1.
Konya Şeriye Sicilleri’ndeki kayıtlara göre 
Aşkan, 18. y.y. başlarında Meram’ın bir 
mevzii, mevkii durumundadır. 1960’lı 
yıllara gelindiğinde Aşkan’ın hane sayısı 
sadece otuz civarındadır ve Kürden Ma-
hallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Yeni Meram Yolu’nun açılması bölgenin 
gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Aş-
kan mevkii, 10.9.1964 tarihinde  mahalle 
sakinlerinin talebi üzerine, Kürden’den 
ayrılarak müstakil bir mahalle durumu-
na getirilmiştir. Hane sayısı kırk civa-
rındadır. İlk mahalle muhtarı da Tevfik 
Küçükkartallar’dır.

Nuri İyisoy, Lort Tevfik, Sancıoğulları, 
Dişikitliler ve Ahaveynler mahallenin 
eski sakinlerinden ve tanınmış ailelerden 
bazılarıdır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
meskenler sadece Aşkan Caddesi üze-
rinde ve mahdut sayıdadır. O dönemde 
bölgede sadece Aşkan Camii bulunmak-
tadır. Caddenin bilhassa kuzey tarafı Yaka 
Caddesi’ne kadar bağlık bahçelik tama-
men boş araziden ibarettir. Daha ötesi  
Alavardı Mahallesi’nin bulunduğu bölge 
ise tamamen Hocacihanlılara ait kum 
bağlarından ibarettir.  

Bugün Aşkan Mahallesi’nde dört cadde 
ve seksen dört sokak bulunmaktadır. 
Caddeler; Meram Yeni yol, Aşkan, Yaka ve 
Fetih caddeleridir2.

Mahallede geniş alanlar bölünerek küçük 
parsellere ayrılmış, buralara yazlık evler 
yapılmıştır. Bölgede tarihî doku tama-
men tahrip olmuştur. 

Aşkan Camii’nden sonra Gaziler, Uhut, 
Aşkan Büyük Camii, Dutlu ve Gözlüce ca-
mileri mahallede yeni yapılan camilerdir. 
Sadreddin Konevî Kültür Merkezi ve Mak-
ro Market mahalle sınırları içerisindedir. 
Gündoğdu Lisesi, Mehmet Beğen  okulları 
mahallenin başlıca eğim kurumlarıdır. Sare 
Özkaşıkçı İlköğretim İlkokulu mahallenin 
kürden sınırında yer almaktadır3. Bugün 
mahallede hane sayısı 1540, nüfus 8700 ve 
seçmen sayısı da,  4270’e ulaşmıştır.

1. Kamil Uğurlu, Konya Şehrengizi, 
Konya 2003, s. 291-299.
2. Mahalle muhtarı Ömer Gür ile 221 
Haziran 2009 tarihli görüşme.
3. Uz, Konya Ansiklopedisi, “Aşkan 
Mahallesi”, 2010, s. 1/296-287.
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84/3 tertip olarak askere giden Mehmet 
Özdemir’in teskeresine bir haftası vardı. 
Ramazan Bayramına da on gün. Ailesi 
sevdiği kızı ondan habersiz istemiş, söz 
almışlardı. Anasını arayan Mehmet, ben 
gelmeden şerbet içmeyin diyordu. Bir-
kaç gün sonra, 26 Ekim 2005 günü şe-
hadet şerbetini içmişti Mehmet Özdemir.
Korkusuz, gözü kara bir yiğitti. Göster-
diği başarılardan dolayı on gün mükâfat 
iznine gelmişti. O izinden sonra tam se-
kiz ay gelmedi Mehmet. Geleceği günü 
dört gözle bekleyen, onu nerede ve ne 
şekilde karşılayacağı konusunda plan-
lar yapan annesi Ayşe Özdemir’e hiç 
beklemediği anda şehit olduğu haberi 
geldi. Şehit Mehmet Özdemir, Ayşe ve 
Mükremin Özdemir çiftinin üç evladın-
dan en büyük olanıydı. Devleti için, mil-
leti için, bayrağı için şehit düştü.

Babası Mükremin Özdemir: Ben Şehit 
Mehmet Özdemir’in Babasıyım. Biz Bozkır-
lıyız. Bozkır’ın Koçaş köyündeniz. Köyden 
1991 yılında Konya’ya geldik. Ben serbest 
bir iş yapıyordum. Mehmed’i de, güneş 
enerjisi yapan amcasının yanına vermiştik. 
Oradan da askere gitti. İlk gittiği yer Manisa-
Kırkağaç’tı. Yemin merasimine annesi ile 
birlikte gittik. Amcası da vardı. Dağıtımı 
Şırnak’a çıkmıştı. O üzüntüsünü belli etme-
diyse de, bizim de içimize bir şeyler çöktü. 
Şırnak’ta üç aylıkken on gün mükâfat iz-
nine geldi. Çocukta gerçekten bir gariplik 
vardı. Durgundu. Annesi bir şeyler yapıyor. 
Mehmet köşeye oturuyor, yerinden kalk-
mıyordu. Yemeğe çağırdığımızda, daha 
sonra yerim diye gelmiyordu. Robot gibiydi 
adeta. Üç ay içinde robotlaşmıştı sanki. İzin 
bitti. Telefonla görüşüyorduk. Bende bir 
cam fabrikasında çalışıyordum. Çocuklarda 
evdeler. 26 Ekim 2005 olay 13.15’te olmuş. 
Saat 15.00 gibi Jandarma aradı. Mükremin 
Özdemir sen misin? Benim. Oğlun yaralan-
dı, acil görüşmek istiyor dediler. Eve gel-
dim. Jandarma-Polis evin önünde.

Annesi Ayşe Özdemir: Mehmet okulu bi-
tirdikten sonra, hafız olsun diye Kuran kur-
suna göndermiştim. Askere yollarken de 
neşeli yolladım. Ramazan Bayramına on 
gün var. Teskeresine de bir hafta kalmıştı. 
Ben kendi kafamdan canlandırıyorum. Oğ-
lumu nerede karşılasam, garaja mı gitsem 
diye hesaplıyorum, heyecanlanıyorum. 
Oğlum gelecek diye evleri temizledim. 
Sevdiği bir kız vardı. Kendi akrabamızdan, 
dünür gidecektik. Üç bayramı birden bir 
arada yapacaktık. Hatta ondan habersiz 
kıza da gittik. Ramazan ayı ben mukabele-
den geldim. Ev işi görüyorum. 18 yaşların-
da bir kızım var. Anne dedi bir Jandarma 
arabası geldi. Seni çağırıyorlar dedi. Asker 
sordu. Yenge senin oğlun asker mi? Asker. 
Nerede? Şırnak’ta. Şırnak’ın neresinde? 
İkizce’de. Dağa çıkar mı? Bugün son görev 
dediydi. En son bir telefon görüşmesi yap-
tık. Anne telefonu kapatma dedi. Oğlum 

dedim iftar olmak üzere bizde bir yere 
davetliyiz. Tamam, anne dedi söylemeye-
ceğim. Onunla son telefon görüşmem bu 
oldu. Günlerin ne olduğunu bilmiyordu. 
Biz dağdan inmeyiz, günlerin ne olduğu-
nu da bilmeyiz derdi. Askerlerin elinde 
ufak bir kağıt vardı. Ben annesiyim dedim. 
Neden babasını bekliyorsunuz ki. Oradan 
biri benim kıza sormuş, kızım annede kalp 
hastalığı var mı diye. Kızım da yok deyince, 
Teyze dedi oğlun şehit oldu. Ondan sonra 
ne oldu hatırlamıyorum. Benim çocuğum 
sekiz aydır evine hasretti. Kapımın önün-
den kalkmadı cenazesi. Pamuklara sarmış-
lar. Yokluk içinde büyüttüm, yetiştirdim 
ben evladımı. Cenazesini göremedim. 
Elimi süremedim. Ne kabre koyarken, ne 
burada. Dedesi cenazesini köye götürelim 
demiş. Cenaze hiç eve uğramadan köye git-
ti. Onlar beni çok etkiliyor. Beni yiyip bitiri-
yor. Ağırıma en çok giden orası.

EROL SUNAT
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Mükremin Özdemir: Kabre koyarken 
kanlar damlıyordu. Ben bakamadım. Ce-
nazeyi pamuklarla düzeltmişler.
Ayşe Özdemir: Onun yeri bir başkaydı. 
Birde ilk göz ağrımdı. Sevgi dolu bir çocuk-
tu. Bunun yeri bir başkaydı. İki tane daha 
çocuğum var amma. Bağırsam da, çağır-
sam da boynuma sarılırdı. Hısım ve akra-
baya çok yakındı. Evde bir oğlum daha var. 
O onun gibi akrabaya yakın değil.
Mükremin Özdemir: Ateş devamlı düş-
tüğü yeri yakar. Bizim akıttığımız gözyaşı-
nı akıtamazsınız. Oğlum şehit oldu, birkaç 
gün sonra herkes gitti. Biz uykuyu kaybet-
tik. Akrabanın ve çevrenin bakış açısı size 
değişik. Bizler fakir aileleriz. Bizi en fazla 
üzen akrabaların sözleri. Başsağlığı dileme-
ye geldikten sonra söyledikleri laflar hiç iyi 
değil. Çevrenin bakışı iyi değil. Bize ev falan 
veren yok. Çok yüksek maaşlarda verilmi-
yor. Ancak o kadar çok laflar söylüyorlar ki.
Ayşe Özdemir: Çocuk askerden gelsin 
diyorduk. Biz kız istemeye gittik. Kızın 
haberi vardı. Mehmet, anne ben gelme-
den şerbet içmeyin diyordu.
Mükremin Özdemir: İlkokulu bitirdikten 
sonra hafızlığa vermiştik. Hafızlığı bitirdi. 
Havzan Nuraniye Kuran Kursundan me-
zundu. Şehit olacağı gün, komutanından 
izin almış. Traş olmuş, gusül abdesti almış, 
Okumaya başlamış. Bunları arkadaşları an-
lattılar. 14 kişi teskerelerini aldıktan sonra 
memleketlerine gitmeden buraya geldiler. 
Artık sende bizim babamızsın annesi de 
annemiz dediler. Uşak’ta bir komutanı var. 
Arada o da uğrar. Oğlumuzun şehit olacağı 
ile ilgili ne ben, ne hanım hiçbir şey aklımı-
za gelmedi. Bir rüya falanda görmedik. An-

cak izne geldiğinde giderken çok evtiklen-
dik. Arkadaşları geldi. Köye mezarına gittik. 
Bizim inancımız sonsuz. Kadere inanıyo-
ruz. İnşallah öbür dünyamız mamur olur. 
Bedellerin en büyüğünü ödedik. Çevrenin 
bakışı bizi çok yıpratıyor. Şehit aileleri ola-
rak akrabadan daha ileriyiz. Oradaki duygu-
lar daha başka. Benim hanım kardeşine 20 
günde bir gider. Şehit aileleri ile 15 günde bir 
buluşuruz, o buluşmayı da iple çeker.
Ayşe Özdemir: Biz şehit aileleri bir ara-
ya geldiğimizde hatim okuyoruz. Hatim 
duası yapıyoruz. Daha sonrada ikramlar 
olur. Herkes çocuğunun anısını anlatır. 
Biz başka şey konuşmayız. Akrabaların 
yanında bunları konuşamıyoruz. Sadece 
senin çocuğun mu öldü deyiveriyorlar.
Mükremin Özdemir: Acımızı çok derin-
den paylaşan bir eniştemiz var. Kız kardeşi-
min kocası. Gerçekten her zaman yanımız-
da. İşte geldiniz olayın külünü üflediniz, köz 
ortaya çıktı. Gideceksiniz tekrar küllenecek.
Ayşe Özdemir: Oğlumun hayali imam 
olmaktı. Arkadaşlarının bir kısmı hafız, 
bir kısmı imam oldu. Geldiğimde ev ya-
pacağım diyordu.

Mükremin Özdemir: İki çocuğum daha 
var. Kız gelin oldu. Oğlumda Polisevinde 
çalışıyor. Rahmetli abisinin küçük oğlu-
ma iş olarak faydası oldu.
Ayşe Özdemir: Yalan mı diye düşündü-
ğüm oluyor. Sekiz aydır hasrettim. Kapıyı 
açıp girecek gibi. Oğlum köyümüzde ya-
tıyor. Nereye koyarsan koy, şehit. Benim 
çocuğumun başına gidenler burada bir 
şehit var diye başında Yasin okuyorlar, 
dualar okuyorlar. Biz bir ay gitmezsek 
mutlaka sonraki ay şehidimize gideriz.
Mükremin Özdemir: Mehmet baba-
mın babasının ismi. Oğlum köyü çok 
severdi. Niye geldiniz buraya, ne vardı 
da geldiniz Konya’ya derdi. 1984 do-
ğumluydu. 84/3 tertipti. Doğum tarihi 
20.02.1984 yazılmış. Askerliğe nasbı da 
21.08.2004’te yapılmış.
Ayşe Özdemir: Oğlumun doğum tarihi 
o değil. Ağustos ayının 28 ya da 29’uydu. 
Babası askerde olduğundan daha geç 
yazdırdık. İnancımız olmasa dayana-
mazdık. Her gittiğimiz yerde bize şehit 
ailesi diye kucak açıyorlar. Başbakanımı-
zın yanındaki masaya oturduk. Evladı-
mızla gurur duyduk.
Mükremin Özdemir: Çok gözü kara bir 
çocuktu. Hem iyi karaydı. Korku nedir 
bilmezdi. Çok cesaretliydi. Operasyondan 
dönerken mola vermişler arkadaşlarının 
güvenliğini sağlarken önünde çalı gibi bir 
engel varmış. O engeli tuzaklamışlar.
Ayşe Özdemir: Güneş enerjisi yaparken 
ben korkardım. Korkma anne derdi. Ba-
nim vadem yetmedikçe hiçbir şey olmaz. 
Allah beni korur, benim vadem yettikten 
sonra da yapacak bir şey yok.
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SELÇUK ÖZTÜRK

KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

2023'te hedeflerimize
ulaşacağız...
DÜNYA 2007 YILINDA BAŞLAYAN KRİZİN ETKİLERİNİ HENÜZ ATLATAMADI. 
ÜLKEMİZ İSE 2011’DE DÜNYADA EN FAZLA BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE OLDU. DÜNYA 
EKONOMİSİNDEN ETKİLENEN TÜRKİYE’NİN 2012 YILINDA BÜYÜMESİ YAVAŞLASA 
DA BU DÖNEMDE İSTİKRARINI KORUMASI GELECEK İÇİN UMUT AŞILAMAKTADIR. 

Önümüzdeki dönemde küresel belirsizlik-
lere rağmen Türkiye ekonomisinin daya-
nıklılığının korunması açısından son yıllar-
da uygulanan ihtiyatlı mali ve ekonomik 
politikaların devam edeceği görülmektedir. 
2013’te yabancı yatırımların artmasını ve 
sıcak para girişinin devam etmesini bek-
liyoruz. İhracatın ve büyümenin de 2012 
yılına göre ekonomiye katkısı artacaktır. İç 
piyasaların da 2013’ün ikinci yarısından iti-
baren olumlu gelişmelere vereceği tepkiyle 
rahatlayacağını, işlerin açılacağını düşünü-
yoruz. Ülkemiz şu anki yapısıyla dünyanın 
en sağlam ekonomilerinden birisidir. Ülke 
olarak 2023’te hedeflerimize ulaşacağız. Ül-
kemizin 2023’teki hedeflerine ulaşması için 
Anadolu şehirlerinin katkısı en üst seviye-
de olacaktır. Son on yılda Anadolu’ya yöne-

lik olumlu ekonomik politikalar Konya’nın 
da aralarında bulunduğu Anadolu şehirleri-
ni ön plana çıkarmıştır. Konya son on yılda 
bu olumlu ortamda Türkiye ortalamasının 
üzerinde büyüme göstermiştir ve önümüz-
deki on yılda da ortalamanın üzerinde bü-
yümeye devam edecektir.
Özellikle son on yılda küresel ekonomiye 
entegre olan Konya ekonomisi yurt içi ve 
yurt dışındaki gelişmelerden etkilenmesi-
ne rağmen, Türkiye ortalamasının üzerin-
de büyümesine devam etmektedir. Diğer 
taraftan Konya dış ticaret fazlası veren bir 
şehirdir. Dünya içinde Türkiye, Türkiye 
içinde ise Konya güvenli liman özelliğin-
dedir. Konya’ya yapılan yerli ve yabanı 
yatırımlar fazlasıyla kar etmektedir. Açılan 
şirket sayısında ve teşvikli yatırım sayısın-

da Konya’nın ilk sıralarda olması bunun 
göstergesidir. Konya sanayisi ileri teknolo-
jili ürün imalatına daha fazla yönelmekte-
dir. Bu sayede yurt dışındaki temaslarımız-
dan olumlu sonuçlar almaktayız. 2012’de 
Almanya’nın Hannover kentiyle yaptığı-
mız işbirliği anlaşmasının ardından 2013 
Mart ayında Stuttgart ile görüşmelerimiz 
olacak. Diğer taraftan 2012’de yaptığımız 
uluslararası işbirlikleri organizasyonları-
nın sayısını artıracağız. Ulaşım alt yapımı-
za, enerji ihtiyacımıza yapılan yatırımlar 
şehrimizin değerini artırmıştır. Yapılan 
yatırımların karşılığını fazlasıyla veren 
Konya, diğer büyük yatırımlara da eskisi-
ne göre daha kolay ulaşacaktır. Bu açıdan 
2013’te de hükümetimizin Konya’ya ilgisi-
nin devam edeceğine inanıyoruz.
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MUHAMMET UĞUR KALELİ
KONYA TİCARET BORSASI BAŞKANI MUHAMMET UĞUR KALELİ, KONYA’NIN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN BİRİSİ. 
KONYA TİCARET BORSASINDA GÖSTERMİŞ OLDUĞU BAŞARI, GAYRET VE BORSAYA, KONYA’YA KATKILARI OLDUKÇA 
ÖNEMLİ. KONYA ONUNLA YENİ BİR YÜZ, YENİ BİR İSİM VE GELECEĞİ PARLAK BİR YÖNETİCİ KAZANDI. 

Konya Ticaret Borsasının 
tarihçesinden bahseder misiniz? 
1912 yılında açılan fakat I. Dünya Savaşı ile 
birlikte 1914 yılında faaliyeti duran Konya 
Ticaret Borsası 24 Ekim 1924 tarihinde Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşıyan 1041 
sayılı kararname ile tekrar faaliyete geçmiştir. 
Anadolu’nun ilk borsası olan Konya Ticaret 
Borsası’nın, bölge ekonomisinde önemli bir 
yeri vardır. Konya’nın tahıl ambarı olması se-
bebiyle, Türkiye’nin en büyük hububat borsa-
sıdır. İşlem hacmi en yüksek borsalar arasında 
yer alan Konya Ticaret Borsası’nın 2012 yılı iş-
lem miktarı 9 milyar 300 bin kg ve adet karşı-
lığı yaklaşık 5 milyar 150 milyon TL olmuştur.

Konya ekonomisinde tarım ne kadar önem 
taşıyor? Tarımın sanayiye dönüşümünde-
ki performans nasıl? Neler yapılabilir?
Nüfusunun %65’inin geçimini tarım ve ta-
rıma dayalı sanayiden sağladığı Konya için 
tarımın ekonomideki önemi çok büyüktür. 
Konya, Türkiye ekmeklik buğday üretimi-
nin %11’ini, makarnalık buğday üretiminin 
%25’ini, arpa üretiminin %14’ünü, şeker pan-
carı üretiminin %35’ini, bakliyat üretiminin 

% 10’unu karşılamaktadır. Mısır üretimi de 
her yıl artmaktadır. 2011 yılında, 3,2 milyon 
ton buğday, 1,1 milyon ton arpa, 5,1 milyon 
ton şeker pancarı üretimi gerçekleşmiştir. 
Bu üç ürünün ekonomik değeri yaklaşık 3 
milyar 300 milyon TL’dir. Konya 5 milyar 
TL ile Türkiye bitkisel üretim değerinin % 
6,2‘sini, 2,5 Milyar TL’lik hayvansal üretimiy-
le de Türkiye Hayvansal Üretim değerinin 
%5,2’sini karşılamaktadır. Ayrıca Konya yıl-
lık 250 bin tohum üretimiyle Türkiye tohum 
üretiminin %38’ini tek başına karşılamakta-
dır. Tarımın, Konya ekonomisinde tuttuğu 
yer ve önem dikkate alınarak, tarımın diğer 
sektörlerle dengeli ve uyumlu bir şekilde 
bütünleşmesi sağlanmadan bölgede istenen 
kalkınmayı gerçekleştirmek mümkün değil-
dir. Bazı Avrupa ülkelerinde yağış olmaması-
na rağmen sıkıntı yaşanmamasının nedeni; 
bu ülkelerin suyu akılcı kullanarak, akarsu-
larını tarıma yönlendirmeleridir. Bizim de 
Konya Ovası çölleşmeden, dış havzalardan 
suyu Ova’ya yönlendirerek tarımda kullan-
mamız gerekmektedir. 
KOP Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi bu 
nedenle Konya tarımı için çok önemlidir. 

İLKLERİN ÖNCÜSÜ KONYA TİCARET BORSASI 100 YAŞINDA

EROL SUNAT

Muhammet Uğur 
Kaleli'nin özgeçmişi
1958 yılında Konya’da doğdu. 
AVS Tarım Ürünleri İç ve Dış ti-
caret A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını yapan Kaleli, halen 
hububat ve bakliyat ticareti ile 
un fabrikaları işletmeciliği yap-
maktadır. 2009 yılı Şubat ayın-
dan beri yürütmekte olduğu 
Konya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra, 
TOBBTİM A.Ş. Yönetim Kurulu 
ve Muhasip Üyeliği, Türk-Irak 
İşadamları ve İşkadınları Der-
neği Genel Sekreterliği, KTO 
Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkan Vekilliği, LİDAŞ 
Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB 
Konsey Üyeliği’nin yanı sıra 
iş ve sosyal dernek üyeliği ve 
yöneticilikleri yapmakta olan 
Muhammet Uğur Kaleli evli ve 
iki çocuk babasıdır.
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Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, alt-
yapıya yönelik desteklemeler, daha sonra 
üst yapıyı yönlendirici ve iyileştirici des-
teklemeler ve ağaçlandırma ilimiz tarımı-
nın gelişimi, verimlilik ve kalite artışı için 
üzerinde çalışılması, projeler üretilmesi 
gerekli konulardır.

Konya Un Sanayi'nin durumu nedir? 
Hububatın ambarı Konya aynı zamanda 
un ve yem sanayinde de önemli bir il. 
Nitekim Osmanlı döneminde ilk buharlı 
un fabrikası Konya’da kurulmuştur. Kon-
ya unu özellikleri itibariyle tercih edilen 
bir undur. Konya’da 47 un fabrikasının 
kurulu kapasitesi yaklaşık günlük 10 bin 
ton olup, günde ortalama 4.500 ton un 
imal edilmektedir. Türkiye un ihtiyacının 
%15’ini karşılayan Konya, 83 ülkeye yılda 
190 bin ton da un satmaktadır. Böylece 
Türkiye’nin 2012 yılında 2 milyon ton un 
ihracatıyla dünya zirvesine oturmasında 
en büyük katkıyı yapmıştır.

Ülkemizde üretimi yapılan tahıl ürünle-
ri içinde en büyük paya sahip ürün buğ-
daydır. Ülkemizde 15 milyon civarında 
insanın geçim kaynağı olan buğdayın 
üretimini değerlendirir misiniz? Üreti-
mi ve bunun yanında verim ile kaliteyi 
yeterli buluyor musunuz? Verim ve ka-
litenin artması için neler yapılmalıdır?
Ülkemizde buğday rekoltesinde yaşanma-
yan sıkıntı maalesef ‘kalite’de yaşanmış, 
azalmakla birlikte yaşanmaya devam et-
mektedir. Ülke ekonomisine önemli katkı 
sağlayan un sanayinin kaliteli ham madde 
sorununa bir an önce çözüm bulunması 

gerekmektedir. Bu bağlamda TMO’nun 
protein esaslı alım ve çeşit guruplarını 
azaltması kararı, buğdaya dayalı sanayinin 
ve özellikle de kaliteli buğday bulmadaki 
sorunların ülke içerinden çözümü açı-
sından önemli bir gelişme olarak görül-
mektedir. Konya Ticaret Borsası olarak, 
bölgemizde kaliteli buğday üretimini için 
“Buğday Yetiştiriciliğinde Kalite” projesi 
ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini 
başlattık. Devam eden projemize üretici-
lerimizin göstermiş olduğu ilgi, kalitenin 
artık çiftçimiz tarafından da önemsendiği-
ni göstermesi açısından önemlidir. Çünkü 
çiftçimiz kaliteli ürünün daha çok kazan-
dırdığını görüyor. Kaliteli üretim ile hubu-
bat üretimi yapan çiftçilerimiz, buğdayı 
hammadde olarak kullanan sanayicimiz, 
bölge ve ülke ekonomisi de kazanacak-
tır. Buğday yetiştiriciliğinde kalite bilin-
ci oluşturacak projemiz aynı zamanda, 
Avrupa Birliği mevzuatlarında tarımdaki 
en önemli konu olan ‘bilinçli ve kaliteli 
üretim’e geçişte bir örnek olacaktır. Ama-
cımız kaliteli üretimi teşvik ederek,  tüccar 
ve sanayicimizi ülke dışı havzalara muhtaç 
etmemek ve kaynaklarımızı kendi çiftçi-
mize aktarmaktır. Bakanlığımız da kalite-
ye yönelik alım baremlerini uygulayarak, 
sertifikalı tohumluk teşvikleriyle birlikte 
süne ile mücadelenin yaygınlaştırılmasını 
hedefleyerek, kalite sorunlarını asgariye 
indirmeye çalışıyor.

Konya’nın şu anda büyükbaş ve küçük-
baş hayvancılıkta bulunduğu konumu, 
ifade eder misiniz?  Türkiye’nin et ve 
süt ihtiyacının ne kadarı kentiniz tara-
fından karşılanıyor? Süt Eylem Planı 
gibi bir projeden bahsediliyor. Lütfen, 
bu projeyle Konya’nın ulaşmak istediği 
noktayı ifade eder misiniz?
Konya 555 bin büyükbaş, 1,5 milyon kü-
çükbaş, 10 milyona yakın kanatlı hayvan 
mevcudu ve 80 binin üzerinde arı kovanı 
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ile önemli bir hayvansal üretim merke-
zidir. Yıllık 33 bin ton kırmızı et üretimi, 
1 milyon tonun üzerinde süt üretimi ve 
2 milyarın üzerinde yumurta üretimi 
gerçekleştiren Konya toplam 2,5 Milyar 
TL’lik hayvansal üretim değeriyle Türki-
ye Hayvansal Üretim değerinin %5,2’sini 
karşılamaktadır. Konya’da hayvansal 
ürünlerden öne çıkan ürünlerden sütten 
741 milyon TL, et ve yumurtan ise 1 mil-
yar 715 milyon TL değer elde edilmek-
tedir. Konya Valimiz Sayın Aydın Nezih 
Doğan’ın önderliğinde süt sektörünün so-

runlarının çözülmesine yönelik beş adet 
eylem planı hazırlanmıştır. Bunlar; ‘Süt 
Üreticilerinin Eğitilmesi Eylem Planı, Ka-
liteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması ve 
Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yöne-
lik Eylem Planı, Süt Üreticilerinin Örgüt-
lenmesi ve Örgütlerin Güçlendirilmesi 
Eylem Planı, Sütün Toplanması-Muhafa-
za Edilmesi ve Soğutulmuş Olarak Nak-
ledilmesi Eylem Planı, Süt Sığırcılığında 
İşletme Büyüklüklerinin Arttırılması 
Eylem Planı’dır. Eylem planlarının uygu-
lanması neticesinde ortaya çıkacak katma 

değer, gerek Konya’nın gerekse ülkemizin 
2023 yılı hedeflerine ulaşmasına katkı 
sağlayacaktır. Bizim temel hedefimiz bit-
kisel üretim ile hayvansal üretimi entegre 
edip, kalite, verim ve karlılığı arttırmaktır. 

Konya'ya 220 Milyon Liralık 
“Organize Hayvancılık Bölgesi” Geliyor
Dünya’da hayvancılık profesyonel büyük 
işletmeler ile daha karlı, ekonomik ve 
sağlık kurallarına uygun üretim modeline 
geçmiştir. Ülkemizde de yapılan çalışma-
lar sonucunda bazı illerde Organize Hay-
vancılık Bölgesi kurulması kararlaştırıldı. 
520 bin büyükbaş ve 1,5 milyon küçükbaş 
hayvan varlığına sahip önemli bir hay-
vancılık merkezi olan Konya, kurulacak 
olan Organize Hayvancılık Bölgesi ile bu 
kapasitesini geliştirecektir. Türkiye'de 
ilk olarak Konya'da kurulacak Organize 
Hayvancılık Bölgesi'nde 18 bin 250 bü-
yükbaş, 9 bin küçükbaş hayvan yetiştiri-
lecek. Böylece yaklaşık 220 milyon liralık 
yatırım alanının oluşturarak 500 kişiye iş 
imkanı sağlayacaktır. Organize Hayvan-
cılık Bölgesi için 21 milyon metrekarelik 
bölge bu faaliyet için tahsis edildi ve şu 
ana kadar 9 firma ile 49 yıllığına sözleşme 
yapılmış durumda.



75

RÖPORTAJ

Elektronik satış işlemi başlatan ilk 
borsasınız. Lütfen bu projenin tam 
olarak hayata geçiş tarihi ve geçen se-
zon elde ettiğiniz satış miktarınız ile 
bu sene ulaşılacak satış miktarı hak-
kında bilgi verir misiniz?
Tarımsal olarak gelişmiş ülkelerde alım 
satım işlemleri elektronik ortamda olmak-
tadır. Böylece borsalara getirilen ürünler 
artan rekabet ortamında değerinde işlem 
görmektedir. Bu amaçla Konya Ticaret 
Borsası Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, 
Elektronik Satış Salonu’nu  18 Mayıs 2011 
tarihinde Dışişleri Bakanımız Sayın Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ilk gongu ile 
törenle hizmete açmıştır. Elektronik Satış 
Salonu ile borsaya getirilen ürünler; daha 
hızlı, daha güvenilir,  daha rekabetçi bir or-
tamda ve gerçek değerinde işlem görmeye 
başlamıştır. Elektronik Satış Salonu’nun 
çiftçi ve esnafa verdiği güven sayesinde 
salon satışlarımız önemli oranda artmıştır. 
2009/10 sezonunda 232 bin ton karşılığı 
110 milyon TL ve 2010/11 sezonunda 250 
bin ton karşılığı 132 milyon TL olan salon 
satışımız elektronik satış salonu ile 2011/12 
sezonunda 590 bin ton mahsul karşılığı 
yaklaşık 400 milyon TL olarak gerçekleş-
miştir. İki yıl içerisinde 3 katı aşan bir artış 
olduğunu görüyoruz .Öyle ki artık sadece 
Konya çiftçisi değil yurdun diğer yerlerin-
den de ürününü satmak isteyenler Konya 
Ticaret Borsası’na gelmeye başlamışlardır.

KTB Laboratuvarı Tohum Tescil ve 
Sertifikasyonu Merkezi oldu. Bu konu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Konya’da şu anda 550 bin dekarlık alanda 
tohumculuk yapılıyor. Türkiye’de üretilen 
buğday tohumunun yüzde 38’i Konya’da 
üretilir. Arpa tohumunun yüzde 60’ı 
Konya’da üretilmektedir. Türkiye’de üreti-
len patates tohumunun yüzde 60’ı, hibrit 
ayçiçeği tohumunun yüzde 95’i Konya’da 
üretilmektedir. Türkiye tohumluk üreti-
minin tek başına %38’ini gerçekleştiren ve 
kapsamlı bir tohumculuk sektörüne sahip 
Konya’da, özellikle hububat tohumculu-
ğunun hemen hazırlanıp satışa sunulma-
sı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
sertifikasyon işlemlerinin daha hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde yürütülerek Konya’da-
ki tohumculuğun önünü açmak için 
Konya’da ihtiyaç duyulan Tohum Tescil ve 
Sertifikasyon Merkezi kurma ve işletme 
yetkisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından Konya Ticaret Borsası’na 
verilmiştir. Bunun için gerekli yatırımı ve 
uluslar arası kriterleri yerine getiren Bor-
samız, uzman personeli ile artık tohum 

tescil ve sertifikasyon işlemlerini Yetkili 
Laboratuvarı’nda yapacaktır. Böylece to-
humun üretildiği yerde tohum tescil ve 
sertifikasyon işleri de yapılarak, üreticinin 
zaman ve kaynak kaybına uğramasının 
önüne geçilecektir. Bu konuda emeği ge-
çen herkese teşekkür ederiz.

Konya Ticaret Borsası olarak lisanslı 
depoculuğa da başlayacağınızı öğren-
dik. Bu konu hakkında bilgi verebilir 
misiz? Hedefleriniz nedir?
Konya Ticaret Borsası olarak bir başak 
stratejik planımız olan lisanslı depoculuk 
çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Li-
sanslı depoculuk için gerekli arsa milli em-
lak tarafından kıymetlendirilmesi yapıla-
rak alınmıştır. 300 bin ton kapasiteli depo 
inşaatının 100 bin tonluk kısmı 2013 yılı 

içerisinde bitirilecektir. Lisanslı depoculuk 
ile sanayiciler ve tacirlerimiz, depo inşa 
etme maliyetinden kurtulup, asli faaliyet-
lerine yoğunlaşacaktır. Talep ettikleri mik-
tar, tür ve kalitedeki ürünü güvenilir şekil-
de, elektronik ortamda mekan sınırlaması 
olmaksızın kısa zamanda temin edecek-
lerdir. Üreticimiz açısından da pazarlama, 
ürünün sağlıklı depolanması, muhafazası, 
farklı kalitedeki ürünlerin farklı depolarda 
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.

Geleceğin Konya’sını nasıl 
görmek istiyorsunuz? 
Geleceğin Konya’sı; Sadece bölgesinin değil, 
yakın coğrafyanın da gıda üssü olmalıdır.
Geleceğin Konya’sı; Sürdürülebilir, verim ve 
kalitesi yüksek, sağlıklı bir tarımsal üretim 
ile Tarımsal ticarette de merkez olmalıdır.
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SURİYE’DE SANAT
ÇOK UZUN BİR SÜRE OSMANLI TOPRAKLARI OLARAK KALAN, SAYISIZ KERE ÇEŞİTLİ BİLİMSEL 
YA DA SANATSAL ETKİNLİKLER, ARAŞTIRMALAR İÇİN GİTTİĞİMİZ SURİYE, “EVLAD-I FATİHAN” 
OLMASI HASEBİYLE DE BİZİM İÇİN AYRI BİR ÖNEMİ VARDIR. O DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞ-
KANI OLDUĞUMUZ AKFİD’İN ORGANİZASYONUYLA ŞAM’DA AÇILACAK OLAN “TÜRK SANATLA-
RI SERGİSİ” İÇİN TÜRKİYE’DEN BİRÇOK SANATÇIYLA BİRLİKTE SURİYE TOPRAKLARINDAYDIK.

Elbette ki öncelikle tarihteki büyük Türk komutanlarından Selahaddin Eyyubi’nin türbesi ve avlusunda yer alan, 1914 yılında Filistin’de 
uçakları düşen ilk Türk hava şehitleri olan Fethi Bey, Sadık Bey ve Nuri Bey’in mezarlarını ziyaret ettik. Sergi hazırlıklarıyla geçen günün 
ardından ise ertesi gün Şam basınının da yoğun ilgi gösterdiği ve Türkiye, Azerbaycan, İran ve Suriyeli sanatçıların katılımıyla gerçekleşti-
rilen “Türk Sanatları Sergisi” Şam Türk Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Vehip Özdemir Bey’inde katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AHMET AYTAÇ
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Osmanlılar döneminde oralarda kalan ve 
ağırlıklı olarak Halep ile Şam’da yaşayan 
ve kendilerini halen Osmanlı olarak ta-
nımlayan Türkmenler bizim için ayrı bir 
önem taşıyordu. Soydaşlarımızın halen 
yaşadıkları topraklarda kültürel etkinlikle-
rin gerçekleştirilmesinin de faydalı olacağı 
gerçeğiyle açılan sergi ve akabinde düzen-
lenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. 
Bünyamin ÖZGÜLTEKİN, Prof. Dr. Ayşe 
ÖZKAN, Ahmet AYTAÇ, Mustafa GENÇ ve 
Şam Üniversitesi’nden öğretim üyesi Naji 
ZOUHİRİ katıldılar. Suriye’deki Osmanlı 
eserleri varlıkları ile göz kamaştırmaktadır. 
400-500 yıl önce yaptırılan eserler günü-
müze kadar ayakta kalmayı başarmıştır ki 
Türkiye’den gelen heyet ile kalan iki günde 

bu eserleri ziyaret etmeye gayret ettik. El-
bette ki her ziyaretimde heyecanlandığım 
Süleymaniye Külliyesi ilk durağımız oldu. 
Külliye, 1554 yılında Kanuni Sultan Süley-
man tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış-
tır. Yalın ve abartısız bir iç mimari düzene 
sahip olan ve Mimar Sinan’ın “Kalfalık eser-
lerimden biridir” dediği külliyede son Sul-
tan Vahdeddin ve aile efradının da mezarla-

rı vardır. Osmanlı, Suriye’de kaldığı sürede 
çok sayıda; cami, han, hamam, bimarhane, 
kervansaray, okul ve çeşme yaptırmıştır. 
Halep’i Ortadoğu’ya açılan kapı olarak gö-
ren Osmanlı, Suriye topraklarından çıkana 
kadar bu ülkeye yatırımlara devam etmiştir.   
Suriye’deki Türkmenlerin daha VII. ve 
VIII. yüzyıldan beri Fırat ve Dicle boyla-
rına indikleri, ayrıca, Mezopotamya’dan 
ve Anadolu’dan Suriye’ye göçtükleri X. 
ve XI. yüzyıldan beri bölgede yaşadıkları 
bilinmektedir. îlk yerleşimlerinde göçebe 
olarak kalmışlarsa da sonradan yerleşik 
düzene geçmişlerdir. Bu bölgede 1071 Ma-
lazgirt Savaşından sonra Aşağı ve Yukarı 
Fırat boylarında Saltuklar, Mengücekler, 
Danişmendiler, Yınaloğulları, Artuklar 
gibi Türk Beylikleri kurulmuştur.

Caber Kalesi Yavuz Sultan Selim devrinde 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in de-
desi Süleyman Şah’ın mezarı buradadır. 
II. Abdülhamit devrinde buradaki tür-
be yeniden yaptırılmıştır. Günümüzde 
Türkiye sınırları dışında resmi olarak 
halen Türkiye Cumhuriyeti toprağı olan 
ve kahraman Türk silahlı Kuvvetlerinin 
bir müfrezesinin nöbet tuttuğu tek yer 
olan kaleye vardığımızda Mustafa Kemal 
Atatürk’ün büstüne çiçekler bıraktıktan 
sonra Süleyman Şah’ın kabirlerini de çi-
çeklerle ziyaret ettik ve dua ettik. Meh-
metçiğin ikram ettiği çayı içerken de ziya-
retçi defterini imzalamayı unutmadık.
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Şam’da kapalı çarşıyı boydan boya geçti-
ğiniz zaman karşınıza dikilen ve bölge-
nin en eski yapısı olan Emeviye Camii, 
Hazreti Hüseyin’in kesik başının da def-
nedildiği yerdir. Ayrıca Hz. Fatma adına 
yaptırılmış ve kubbesi 4 ton altından iba-
ret ve Şiiler tarafından çok önemsenen 
camii ve Hama şehrindeki su değirmen-
leri ayrıca görülmesi gereken yerlerdir.
Sadece Şam’da 120 civarında Osmanlı 
eseri bulunuyor. Özellikle büyük Sultan 
II. Abdülhamid’in ileriyi gören dehasının 
ürünler olan Hamidiye Çarşısı ile Hicaz 
Demiryolu İstasyonu önemlidir.
Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülha-
mid Han tarafından 1863 yılında Şam’da 
yaptırılan Hamidiye Çarşısı yapı olarak İs-
tanbul’daki Kapalıçarşı’yı andırıyor. 

Hamidiye Çarşısı, Türk-
lerin yanı sıra, her millet-
ten turistin başlıca uğrak 
yerleri arasında bulun-
maktadır. Mimar Sinan ilk 
camiyi Halep’te yapmıştır. 
Bu cami Halep Valisi Hüs-
rev Paşa adına yapılmıştır 
ve Hüsreviye Cami ola-
rak hizmet vermektedir. 
Osmanlı’nın yaptığı ya 
da tadil ettiği 130’a yakın 
cami vardır ve bu dönem-
de yapılan 85 han da halen 
kullanılmaktadır. Halep 
Suriye’nin ikinci büyük 
şehridir. Halep’te ise Türk-
menlerin oluşturduğu bir 
büyük mahallenin oldu-
ğu tarihi kaynaklarda da 
bulunmaktadır. Osmanlı 
döneminde Antep, Ki-
lis, Antakya bölgesinin 
merkeziydi ve bu şehirler 
Halep’e bağlıydı. I. Dün-
ya savaşında sürülen 
Ermeniler’in çoğu Halep’e 
yerleştirilmiştir. Tamamı 
ticaretle uğraşan Erme-
niler ve ciddi nüfusa sa-
hip Türkmenler, Halep’te 

Türkçe konuşan topluluğu oluştururlar. 
Şehir genel yapısı itibarıyla, G. Antep ve 
Antakya’ya çok benzer...
En önemli Türk yapıları Halep Kalesi, Ka-
palı Çarşı ve Hüsreviye Camii’dir. X. yüz-
yılda Selahaddin Eyyubi’den XX. yüzyıl I. 

Dünya Savaşı’na kadar Türk yönetimindey-
di. Halep’in her köşesinde Türk eseri göre-
bilirsiniz ve Türk Lirasının esnaf tarafından 
en önemli para birimi olarak kabul edilerek 
heryerde geçmesi de heyetteki herkesi gu-
rurlandıran bir başka dikkat çekici durum-
du. Şam Üniversitesi’nde yapılan kısa gezi 
ve akabinde Osmanlı döneminden kalan 
gelenekli Türk sanatlarının hala devam etti-
rildiği mekanlar da inceleme yapmak da he-
yeti gururlandıran bir başka özellik olarak 
uzun süre hafızalarda kalacaktı. Sonuç ola-
rak kardeş milletler olan Suriye halkını ve 
Türk halkını birbirine bağlayan ortak kültü-
rel ve tarihi bağlar vardır. Burada uzun süre 
hüküm süren Türklerin geride bıraktıkları 
sayısız eserden pek çoğu halen ayaktadır.

NOT: 29. Sayımızdaki İspanya’da Türk İslam Kül-
türünün İzleri adlı makale Ahmet Aytaç’a aittir.
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MUKADDER
GÜRSOY

MUKADDER GÜRSOY, GÖZLE DEĞİL GÖNÜLLE BAKMAYA GELMİŞ KONYA’YA. ÜÇ YILDIR 
SÜREKLİ MÜDÜR DEĞİŞTİREN KONYA’YA, İSTANBUL’DAN GELEN ÜÇÜNCÜ MÜDÜR. KA-
LICI OLMASI TEMENNİSİYLE, GÖREVE BAŞLAYALI HENÜZ BİR AY OLAN KONYA İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN MUKADDER GÜRSOY’LA ÖĞRENCİLERİN BİRİNCİ YARIYIL KAR-
NELERİNİ ALDIĞI GÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü
Sayın Mukadder Gürsoy Kimdir?
Mukadder Gürsoy 1964 Mersin merkez 
Bekiralanlı köyü doğumlu. İlkokulu kö-
yünde, ortaokul ve liseyi Mersin İmam 
Hatip Lisesinde bitirdi. 1984 yılında Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 
mezun olan Gürsoy, aynı Fakültede Yük-
sek Lisans yaptı. Öğretmen olarak mesleğe 
başlayan Mukadder Gürsoy’un 1995 yılın-
da Müdür Yardımcılığı ile başlayan meslek 
hayatı aralıksız idarecilikle geçti. İstanbul 
- Sancaktepe İlçesi Milli Eğitim Müdürlü-
ğü görevinde bulunurken, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne atandı. Görevine 17 
Aralık 2012 tarihinde başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilk kez 
atandınız, bu duygu nasıl bir duygu?
İl Milli Eğitim Müdürlüğü seçkin bir görev, 
şerefli bir görev, ağır bir görev, sorumlu bir 
görev. Eğitimle ilgili her şeyin faturasının 
bizden sorulacağı bir görev… Konya kadim 
bir şehir.  Anadolu Selçuklularının Başken-
ti… Dünya çapında vizyoner insanların 
çıktığı bir şehir. Özellikle Mevlana’nın ve 
engin zekâsını dünyaya tanıtan Nasreddin 
Hoca’nın bulunduğu bir şehirdeyiz. Eği-
timde çok ciddi bir alt yapı çalışması yap-
mamız gerekiyor. Bu anlamda Mevlana 
gözüyle ve Nasreddin Hoca zekâsıyla bak-
mamız gerekiyor. Konya’da yüzde 94’lere 
varan bir okuma yazma oranı var. 

EROL SUNAT
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Okumayı bilen, okumayı seven, her gün 
yeni bir şeyler söylenmesi gereken bir yer. 
İnşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz. 
Eğitimde tüm göstergeleri değiştirece-
ğiz demek kehanet olur. Herkes eğitime 
destek vermeli. Mevlana kültüründen 
esinlenerek, kimseyi öteleştirme gibi bir 
özelliğimizin olmaması gerekiyor. Her-
kesi kucaklayıcı olmamız gerekir. Tüm 
insanların katkısını önemsiyorum. Her 
problemin başı eğitimden geçiyor. Bu an-
lamda gönül gönüle, el ele vermeyi kaste-
diyorum. Konyalılardan olumlu elektrik 
aldığımı düşünüyorum. Gördüğüm hava 
bu. Bu birlikteliğin zaten Konya kültürün-
de var olduğu ve bunun daha sıcak tutul-
duğunu düşünüyorum.

Konya Milli Eğitim gemisinin 
oldukça yeni bir kaptanı olarak 
neler söyleyeceksiniz?
Kurumun sahibi olmak, başında olmak 
önemli. Biz yönlendiriciyiz. Hangi rüz-
garlara yelken açılması gerektiğini biliriz. 
İdareci olarak hemen her gittiğimiz yerde 
var olan bir ekiple çalışmak zorundayız. 
Devlet terbiyesi almış herkesle çalışmak 
durumundayız. Zaten herkes belli bir ça-
lışma sonucunda bir yerlere geliyor. Bü-
tün olumsuzlukları ortadan kaldırmak 
kaptanın görevi. Arkadaşlarımızla olum-
lu bir motivasyonla çalışıyorum. Birlik ve 

beraberlik içinde çalışacağız Konya’nın 
eğitimini daha üst seviyelere çıkaracağız. 
Kimseyi ötelemiyor, arkadaşlarımızın her 
birinde ayrı bir değer olduğunu biliyoruz. 
Siz insanlara gönlünüzü açarsanız, in-
sanlarda size gönlünü açar. Hz. Mevlana, 
“Gözle bakanlar yüzü, gönülle bakanlar 
özü görür” diyor. Sevgiyle verilenler ka-
lıcıdır. Biz sevgiyle bakan öğretmenleri-
mizi unutmuyoruz. Bize tepeden bakan-
ları hatırlamıyoruz. Bende bana sevgiyle 
bakan öğretmenlerimi ve iş hayatındaki 
insanları hiç unutmadım. Eğer bunların 

tersi olsaydı dünyadaki despotların hepsi 
kalıcı olurlardı. İnsanlar gönülden bakan 
Mevlana’yı hala hatırlıyorlar.

Öğrencilerin sivil kıyafetle okula gel-
melerinde ve yeni uygulanan 4+4+4 
sisteminde bazı aksamalar olduğu 
kamuoyunda yer aldı. Bu konuda ne-
ler söyleyeceksiniz?
Avrupa’da birçok ülkede öğrenciler sivil 
kıyafetlerle okula gidiyorlar. Dış dünya 
sivilleştikçe, zihinler sivilleştikçe insan-
lar rahatlayacak. Çocuk mahallesinde ne 
ise, okulda da o oluyor. Bazı velilerin mar-
ka endişesi var. Zaten herkes kendi mali 
durumuna uygun bir semtte, mahallede 
oturuyor. İlk değişikliklerde dirençler 
olur, eleştiriler olur, bunlar normaldir. 
Sivil kıyafet öğrenciler açısından, çocuk-
larımızın kendi kişisel gelişimi açısından 
önemli. 4+4+4 sistemi öğrencilerin kendi 
yaş grupları açısından uygun bir sistem. 
Sistem oturduğunda mahalledeki çocu-
ğun ilk tanıştığı okul ilkokul olacak. Ço-
cukların gittiği ilkokul olacak. Bu okullar 
çocuğun kendi yaş gruplarıyla ilk tanış-
tığı ve ilk defa okuyacakları bir okul. Biz 
İlköğretim okullarıyla 14-15 yaşındaki 
çocuklarla, okula yeni başlayan çocukları 
aynı koridorları, aynı kantinleri, aynı tu-
valetleri kullanmaya mecbur ediyorduk. 
Bunların aynı ortamda bulunmaları çokta 

BİZ SEVGİYLE BAKAN ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMUYORUZ. BİZE TEPEDEN BAKANLARI HATIRLAMIYORUZ.
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pedagojik değildi. Bence bu ayırımın en 
faydalı gördüğüm yanı pedagojik olması. 
Yaş gruplarındaki çocukların gelişimleri-
ne göre ayrılmış olması, çok sıkıntı getir-
meyecek. Bilakis faydalı olacak. Her dö-
nüşümün belli bir süre sıkıntıları oluyor. 
Batıda okullar üç kademelidir. 4. Kademe 
Üniversitedir. Bu sistemin pedagojik ola-
rak yararlı olduğunu düşünüyorum.

Konya'nın gelecekte ki eğitim başarısı 
noktasında neler düşünüyorsunuz?
Türkiye bir değişim ve dönüşüm süreci 
yaşıyor. Dolayısıyla velilerde, öğrenci-
lerde ve öğretmenlerde, bir takım zihin 
karışıklığı var. Bu süreç belli bir süre moti-
vasyonsuzluk getirse de, süreç değişimi-
ni tamamladı. Bu anlamda Konya’da son 
yıllarda ÖSS ve SBS’ de bir takım düşüşler 
var. Her ne olursa olsun amacımız öğren-
cilerimizi daha iyi eğitmek ve başarının 
artması için gerekli çalışmaları yapmak. 
Veli ve öğrencilerimize çok iş düşüyor. 
Çocuklarımız okula sadece gidip gelme-
meli. Eğitime hazır olurlarken, Velilerimiz 
tarafından da,  izlenmeli. Çocuklar okula 
hazır gelebilmeli, gün içerisinde öğren-
dikleri bilgilerini tekrar etmek durumun-
dalar. Hazır bulunmuşluk seviyesini en 

üste taşımak zorundayız. Bunlar bir araya 
geldiğinde, bu çıta artıya dönüşecektir. 
Ben gelmeden önce başarısızlık nedenle-
ri araştırılmış. Biz bu konuları arkadaşları-
mızla yeniden gözden geçirdik. 

İlk karnenizi aldığınızda ne hissettiniz?
İlkokulu Bekiralanı köyü İlkokulunda 
okudum. Sınıfta 17 kişiydik. Öğretmeni-

mizin adı Atıf Erer’di. Sizi seven, motive 
eden, başınızı okşayan öğretmeni unut-
mazsınız. Atıf Hoca bize bunları aşıla-
mıştı. Karneyi ilk aldığımda benim gibi 
ailemde sevinmişlerdi. Çocuklarımız bi-
zim beklediğimiz gibi olmayabilir. Eksi 
yönlerini hemen görmemek lazım… Bu 
karne iyi ama gelecek dönem daha da iyi 
olabilir diye konuşulmalı. Zayıf, hayatın 
bir gerçeği… Bazı insanlar sosyal, bazıları 
sayısal zekâ’ya sahipler. O insanların ke-
sinlikle başarılı olabilecekleri kimsenin 
aklına gelmez. Mesela hiç matematik bil-
gisi olmayanların hayatta oldukça başarılı 
tüccar olduklarını biliyorum.

Okullarımızda seçmeli Mevlana dersi 
gibi dersler okutulacak mı?
5-6-7 sınıflarda hatta 4. Sınıftan itibaren 
Konya Tarihi, Turizm mekânları, Mevla-
na ve Nasreddin Hoca gibi konuları olan 
kitaplar ve bunların CD’leri olabilecek bir 
bilgi havuzu oluşturmayı düşündük. He-
nüz herhangi bir çalışma ortaya koyma-
dık. Böyle bir düşüncem var ama henüz 
start vermedik bu konuya.

Mukadder Bey bu keyifli röportaj 
için çok teşekkür ederiz.
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YİĞİT
LAKABIYLA 
ANILIR DERLER!..

"ŞİVELER, AĞIZLAR VE LAKAPLAR" ADI ALTINDA DEVAM ETTİĞİMİZ YAZI DİZİMİZE BU SAYIMIZDA BEYŞEHİR 
İLÇEMİZİN KURUCUOVA BELDESİNDEN VERECEĞİMİZ ÖRNEKLERLE DEVAM EDİYORUZ. ŞİVELER, AĞIZLAR VE 

LAKAPLAR HEMEN HER YÖREMİZİN KENDİNE HAS ÖZELLİĞİDİR, KÜLTÜRÜMÜZDÜR DEMİŞTİK.

Lakapların adeta bir şifre olduğunu, laka-
bınızı söylediğinizde konuyu bilenlerce bü-
tün sülalenizin size tek tek anlatılacağından 
dem vurmuştuk. Evet yiğit lakabıyla anılır. 
Lakaplar öyle boşu boşuna takılmamıştır. 
Dilerseniz yazımıza yine lakaplarla başla-
yalım. Beyşehir-Kurucuova'da lakaplarıyla 
anılanların lakaplarının sonuna genellikle 
"-ler" ve "-lar" eklenmiş.

Kurucuova'dan en ilginç lakapların 
neler olduğuna gelince:
Abuyuslar- Alabazlar-Alçavuşlar   
Altıbarnaklar- Apoğlu-Baklalar   
Cırttıklar-Cükürler-Çaylılar   
Çilallar-Çolaklar-Delimollalar   
Dellemezler-Dığraklar-Dikkulaklar   
Dıldırlar-Dıngıllar-Dirgenler   
Dündüoğlu-Ecirler-Edifeler   

Ellezler-Erkenciler-Eşgiler   
Fakılar-Firenkler-Gadılar    
Garabeleler-Garallar-Gebeçler  
Gıcışlar-Gillekler-Gıralar 
Gırıtlar-Gırmusalar-Gırpınlar  
Gocabaşlar-Gocadurmuşlar-Gocakerimler  
Gödekler-Gödenler-Gönmusalar   
Gucurmustalar-Gulirbemler -Gulismiller  
Gumbullar-Gumitler-Gurkalar   
Güdükler- Güpcüler-Hacallar   
Halustalar- Havızlar-Helimler   
Hesoğlu-Hetemler-Heyboğlu   
Kabakmustalar- Kelağalar-Kelmusalar  
Kethudaoğulları- Koçular-Kökcüler  
Körirbemler-Köromarlar-Kötügücükler  
Kütoğlanlar-Mıtırlar-Mucuklar   
Nayımlar-Nurlaklar-Nurocalar   
Osmanonbaşılar-Öğsüzler-Pıltıkacılar  
Safralar-Salocalar-Sandıklar   
Sarimamlar-Selimenler-Serçeler   
Sülekler-Şelmenler-Şeytanlar   
Tedirikler-Tekeller-Telliler   
Tığallar-Tınaslar-Topalhocalar   
Ulanlar-Ürüştüler-Üşüşler   
Vayvaylar-Yamıçlar -Yanallar 

EROL SUNAT
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Halk arasında günlük olarak kullanılan 
kelimelerin şive ve ağızların ilginç örnekle-
rini ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

Akça katık: Suyu süzülerek katılaştırıl-
mış yoğurt
Alarga: mesafe, aralık, uzaklık
Alat samat: Alelacele, yarım yamalak
Anlaşlamak: karşılaştırmak, kıyaslamak
Apabak: bembeyaz, tertemiz
Argıç: Iramasların arasındaki bağlantı çubuğu
Aviyit: Düğüne getirilen hediye
Aynata: Ayrı bir şekilde, uygunsuzca, hiç 
alakası yokken anlamında bir söz.
Azanat: Üç dişin ikisi arkada biri önde olan 
ot aktarmaya yarayan ağaç veya demir çatal
Badıraz: Vişne, kiraz ağaçlarının diplerin-
de çıkan şıvgın, fidan
Bastırık: Temellerin üzerine konulan 
kalın ağaç, çalı duvarların korunması için 
konulan ağaç
Batak: Küçük toprak çömlek
Belgizar: Hediye, hatıra
Bireyim: İyice, epeyce, düşüne düşüne
Birem birem: Tek tek
Bünnet: İnşaat için kazılan temel
Cebi cebi: Çok gözlü, bezden dikilmiş, 
kaşık çatal koymaya yarayan duvarda ası-
lı duran kaşıklık
Cığa: Gelin başı süsünde kullanılan renk-
lere boyanmış tavuk, horoz tüyü ve teleği
Cice: Abla
Cicermek: Kızarmak, morarmak
Ciğer evinden bört: Kahrol, geber
Ciğer evli: İnsafsız, kahrolası

Cirk: Kir
Cıbarmak: Vurulan bir yerde kızarıklıkla 
oluşan darbeli görünüm
Cücok: Tarladan kazılıp yenilen bir tür ot
Çellik: İp bükmeye yarayan artı şekline 
getirilmiş ağaç öreke
Çevlim: Kurutulmuş et veya köz üzerine 
atılıp yenen et parçası
Çıbık demek: Yeter artık deyip lanet etmek
Çilpi: İnce çöp, dalların en ucundan oluş-
muş ince çöpler
Çöte: Dal eğmek için kullanılan bastona 
benzer eğri ve çatal sopa
Dadak: şeker, tatlı mama
Dalcınmak; Etrafa sağa sola bulaşmak, 
karışmak sataşmak
Dilfir: Yoncaya benzer ot, tırfıl
Döngeleç: Aksi işler yapan, beceriksiz, 
eline iş yakışmayan, sözünde durmayan
Duncukma: Boş kalmaktan canı sıkılma 
Duzsuz ot: Semiz otu
Düllük: Çelik-çomak oyunundaki çelik 
denilen küçük çubuk
Ebişmek: Sırtında taşımak, çocuğu sırtı-
na sararak taşımak
Efil gafıl etmek: Eftiklemek
Efirekli: telaşlı, canı tez
Ellelem: Harhalde, bildiğim kadarıyla
Epeleşmek: Amaçsız, işe yaramaz bir şe-
kilde, boşu boşuna sağa sola gidip gelmek
Estiriyoklu: Pervasız, rahat hareket eden, 
kendi isteğinden başka bir şey düşünmeyen 
Eşek ürküden: Kurutulmuş kabulu fasulye
Eymen meşmen: Keyfi, yavaşça
Faldırfak: Çamura saplanarak, ucu sivril-

tilmiş kazıklarla oynana oyun
Felk: Kosanın küçüğü, orağın büyüğü
Fıncırık: Salıncak, tahteravalli
Fıştıhlamak: Kararsız kalarak işi ciddiye 
almayıp kaytarma yollarını aramak 
Gavete: Domates
Gavcalamak: Ovalayarak karıştırma, bir 
kağıdı elinde rastgele sıkıştırmak
Gedik keme: Öndişleri olmayan çocuk-
lara yönelik alay ifadesi
Geremit: Baş sağlığı, taziye
Gıfılamak: Yerinde duramamak 
Gongalak: Kelebek
Göğevin: Büyükbaş hayvanları ısırarak 
çıldırtacak derecede rahatsız eden bir tür 
büyük, siyah sinek.
Hadar almak: Ders almak, örneklemek
Hantaplamak: Cevizi olgunlaştıktan 
sonra yeşil kabuğundan ayırmak
Hapaz: Avuç
Heki: Kekik
Hıphırlı: Gerçekten, sahiden, doğru mu 
söylüyorsun anlamında bir söz
Höke: Düğün ve davetlerdeki aşçı
Imızgamak: Uyuklamak
Imızgatmak: Habersiz yürütmek, çalmak, 
şaka yollu aşırmak, öldürmek, bayıltmak
Irbasa: Hoca olarak geçinenlerin tarif et-
tiği genellikle hurafeye dayanan tedavi 
yöntemleri, karı-koca tarifleri
Işkalamak: Sallamak
İlfar: Nilüfer
İspirte: Kibrit
Kadıgafil: Gaflet içinde bulunma
Kaplankabağı: Kaplumbağa
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Kara kaspentillah: Bilerek, inadına 
Keltek: Deforme olmuş, eskimiş, arkası 
yırtılmış, terlik haline gelmiş ayakkabı
Kerahsınmak: Burun bükmek, beğen-
mediğini hissettirmek, olma ile olmama 
arasında kararasızlık, üşenmek.
Keşir: havuç
Kıyrata yaramak: kendini nadir bulu-
nan biri sanarak kasılmak, naza çekmek
Közköğeği; Köstebek
Kursaksız: Hazımsız, çiğ insan, taham-
mülsüz, acılara karşı dirençsiz, zayıf
Kurumet: Kasılarak hava atar gibi tavır almak
Kütületme: Çaydanlıktaki demlenmiş 
çaya, bitmek üzereyken yetmesini sağla-
mak içim sıcak su eklemek
Lakaşa döğmek: Kuru kuruya sohbet, 
anlamsız laflarla zaman öldürmek
Merçemene; Kertenkele.
Meşurat: Mesafe
Micası almamak: İçi almamak, tiksinmek
Mirtlemek: sabun gibi kaymak
Molörsün: Bolca, bol miktarda, doyasıya
Mungaraz: Arazlı, sürüncemeli, iyileşe-
meyeceğine inandığı hastalığı olan, baş-
kasına yük olan.
Mutaflama: saçma sapan hareketler ve 
konuşmalar yapan.
Müzmal: Telef olmuş dağıtılmış, perişan 
Oyulgamak: Kaba dikiş, teyel, bir şeyi 
daha detayına işlemek 
Öğezer: Rüzgar
Öneze: pusu
Pahal: Kıskanç, karnı kurtlu
Pekkadın: Çok güzel
Pasaf atmak: Palavra atmak 
Pekine: Kuvvetlice
Peran dağın: Dağınık, darmadağınık
Perdun: yakıştı mı? anlamında söz

Sadana: Ne yaptığının farkında olmayan.
Salgaramaya: Rastgele
Sangırdaklı: Genizinden konuşan veya 
kendinde olmayan sünepe, konuşma özürlü
Sıdırmak: Sulu bir şeyin bulunduğu kaptan 
sıkarak çıkarmak, krem sıkmak, sivilce patlat-
ma, keseden yoğurdu sıkarak çıkarmak gibi
Sinencik: Saklambaç
Sintireme: Sıkıntı, stres, yük, sitem
Sümeşmek: İp veya yumağın karışması, 
çözümü güç duruma gelmesi
Sürsülmek: Ayağı takılıp düşmek
Süvarilik: Pantolon yaması
Şarahmana: Üzüm ezmek ve suyunu çı-
karmak için yapılmış tahta oluk
Şelek: Şaşı, şehla
Şilbir: Gözdeki çapak, akıntı
Tafar gelmemek: Hakkından 
gelememek, baş edilememek
Telesimek: Sersemlemek, peri-
şan olmak
Tengale: Sincap
Terbiyeden tezikmek: Terbiye-
sizleşmek 
Terece: Duvara oyulmuş raf
Tüğlemek: Atlamak
Türlenmek: Ateşlenmek
Varıvi: Varıver
Vıttırıvızık: Sözüne güvenilmez, 
basit hareteleri olan hafif insan
Yalın yengeç gibi: Eğri büğrü, 
sakat iş yapan, üçkağıtçı
Yasbı: Sinsi, yere bakan yürek 
yakan cinsinden, kalleş
Yörüğün sakal uzatması: Kısa 
olmayan yolu kısa gibi göstere-
rek tarif etmek, hemen şurada 
diye aldatmak
Zıbıldan: Haşlanmış pancar.

Zıvgaya goşmak: Araba veya kağnıda 
koşulu hayvana güç artırıcı olmak üzere 
yedek hayvan koşmak
Zıybıncık: Kayak yapılan eğimli arazi veya 
yer, genellikle toprak zeminden bahsedilir.
Zingildemek: Boşa koşmak 

Beyşehir - Kurucaova ağız-şive ve sözleri- 
Hüseyin Elmaskaya tarafından derlenmiş, 
Türk Dil Kurumunca değerlendirmeye 
alınmıştır. Yazımızda yer alan lakapların, 
şive ve ağızların tamamına yer vermemiz 
mümkün olmadığı için en ilginç olanlarına 
yer vermeye çalıştık. Konya Vizyon Dergisi 
olarak Sayın Hüseyin Elmaskaya'ya dergi-
mize göstermiş olduğu ilgi, alaka ve yakın-
lıktan dolayı teşekkür ederiz. 

Hüseyin Elmaskaya



87

KISA HABERLER



ŞUBAT/MART 2013/3088

RÖPORTAJ

...DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİ YDS VE 
YABANCI DİLİN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ...

HERKESİN KABUSU OLAN YABANCI DİL, NİYE BU KADAR ZOR ÖĞRENİLİYOR? HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ NEDİR? 
DÜZGÜN BİR YABANCI DİL ÖĞRENMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİ YDS GELDİ... 

BU SORULARIN CEVABINI DİL DÜNYASI YABANCI DİLLER OKULU MÜDÜRÜ FATİH USLUDAN ALDIK.

Bir Yabancı Dil Okulu Müdürü 
Olarak, Sizce Yabancı Dil 
Öğrenmenin Önemi Nedir?
Yabancı dil, sıradan insanları önemli in-
sanlar arasına dâhil eden bir güç, dünyaya 
açılmak için büyük bir fırsattır. Yabancı dil 
öğrenmek, sadece o ülkenin dili ve kültü-
rel birikimi hakkında bilgi sahibi olmak 
değil, aynı zamanda entelektüel bir şah-
siyet kazanmak demektir. Günümüzde 
Türkiye’de ve dünyada ana dile ek olarak 
yabancı bir dil bilen insan sayısı hızla art-
maktadır. Bu yüzden artık bir yabancı dil 
bilmek değil, en az bir yabancı dili çok iyi 
konuşabilmek önemlidir. 

Sizce Yabancı Dil Öğretiminin 
Daha Faydalı Olabilmesi İçin 
Neler Yapılmalıdır?
İstihdam alanında artan rekabetin getir-
diği işsizlik ya da nitelikli işlere girme gibi 
zorlukları aşmanın en iyi yolu, yabancı dil 
öğrenerek niteliklerimize bir yenisini daha 
eklemektir. İnternet, bilgisayar teknolojisi 
ve iletişim alanlarındaki hızlı ilerleme-
nin  getirdiği küreselleşme, uluslararası 
ticari ve ferdi ilişkileri kolaylaştırmış ve 
kültürel diyalogu da son derece arttırmış-
tır. Hayatın her aşamasında, her meslek 
dalında ihtiyaç duyulsun ya da duyulma-
sın, istenilen özelliklerden belki de en öne 
çıkanı, yabancı dili, özellikle de İngilizceyi 
yeterli derecede konuşup yazabilmektir. 
Herkesin bir parça yabancı dil bildiği bir re-
kabet ortamında bir adım önde olabilmek 

için, çok iyi düzeyde en az bir yabancı dil 
bilmeli ve bunu da kurslardan alacağımız 
sertifikalarla belgelemeliyiz.

Yabancı Dil Sınavlarında Sistem De-
ğişti: ÜDS- KPDS Kalktı Yerine YDS Gel-
di, Bu Konuda Neler Söyleyebilirsiniz?
İlk kez 07 Nisan 2013 tarinde uygulacak 
YDS esasen KPDS sınavının ruh ikizi ve 
LYS-5 Yabancı Dil Sınavı’nın biraz zorlaş-
tırılmış hali gibi olacağa benziyor. ÖSYM 
tarafından yayınlanan Duyuru’nun kalan 
kısımlarını aynen aktarıyorum: 2013 yılın-
dan itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil 
bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, 
sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı 
(YDS) yapılacaktır. Diğer yabancı dil bilgisi 
seviye belirleme sınavları (ÜDS/KPDS vb.) 
yapılmayacaktır. Ayrıca; ÖSYM tarafından 
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uygulanan ve içeriğinde yabancı dil so-
rusu/testi bulunan sınavlarda yabancı dil 
sorusu/testi bulunmayacak, bu adayların 
sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 
YDS’den alacakları puanlar kullanılacaktır. 
Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM 
tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS vb. sı-
nav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS/KPDS 
sonuçlarını kullanan diğer kamu/özel ku-
rum ve kuruluşların sınav/yerleştirme iş-
lemlerine katılacak adayların, yabancı dil 
yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 
tarihinde yapılması planlanan YDS’ ye ka-
tılmaları yararlarına olacaktır.

Akademisyen Olmak İsteyen 
Adayların Yabancı Dil Açısından 
Yapması Gerekenler Nelerdir? 
Akademik çalışma yapanların zorunlu 
olarak bir yabancı dil bilmeleri ve  YDS 
gibi ÖSYM denkliği olan yabancı dil sınav-
larından birisinden belli yüzdeleri tuttur-
maları gerekmektedir. Sırf bu yüzden 
akademik çalışma yapan birçok kişinin 
kendi alanlarına çok fazla yoğunlaşama-
dıkları ve yabancı dil yüzünden psikolojik 
sorunlar yaşadıkları bilinen bir gerçektir.

Düzgün Bir Yabancı Dil Öğrenmek 
İçin Neler Yapmalıyız?
Yabancı dile yabancı kalmamak için iletişi-
min temel unsuru olan konuşma-dinleme 

yetilerine sahip olmak, yabancı dili konu-
şabilmek lazım. Konuşma yetisine sahip 
olmak için gerek yabancı dil kursları, gerek 
yurt dışında eğitim, gerek de WORK AND 
TRAVEL aracılığı ile yurt dışında yaşam ile 
mutlaka kişisel gelişim desteklenmelidir. 
Öğrenciler, Üniversitelerin öğrenci deği-
şim programlarını mutlaka dikkate almalı 
SOKRATES-ERASMUS programları saye-
sinde, yaşayarak öğrenme metotlarından 
faydalanmalıdır. Bu programlara katılıp 
yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenci-
lerin lisans eğitimlerinin son yıllarını bek-
lemeksizin birinci ve ikinci senelerinde 
bölümlerindeki ilgili hocalarıyla temasa 
geçmeleri gerekmektedir.

Son olarak, Yabancı Dil Eğitimi ile 
ilgili önerileriniz nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütü-
len yabancı dil eğitim ve öğretimi ve ÖSYM 

tarafından yapılan yabancı dil sınavları 
maalesef statükocu bir yaklaşımla yıllar-
dır bir açmaz halini almıştır. Yapılan de-
ğişimlerse bir önceki programı aratır hale 
gelmiştir. Örneğin, eski Anadolu Liselerin-
deki hazırlık sınıflarında verilen yabancı 
dil eğitiminin günümüzdeki karşılığı eski 
verimlilikten çok daha uzaklardadır. Fakat, 
buna karşın yapılan çalışmalar gramerin 
ağırlığını azaltmış ve ilerisi için umut ver-
miştir. Bineanaleyh 2015 yılından itibaren 
uygulamaya konulması düşünülen dört 
temel beceri (okuma-yazma-dinleme-ko-
nuşma) ile yapılacak TOEFL ve IELTS gibi 
sınavların yapılması artık kaçınılmaz bir 
ihtiyaçtır. Zira KPDS-ÜDS gibi okuma bece-
sini ölçen sınavlar sınır kapısından dışarı 
çıkınca anlamsızlaşıyor, dahası Lider Ülke 
Türkiye profiline hiç yakışmıyor. 
Eğitimin bireyde istendik davranışlar 
elde etmek olduğu gerçeğini dikkate 
alarak yapılacak olan planlamaların, de-
ğişikliklerin ve yeniliklerin yarınlara ışık 
tutması sağlanmalıdır. Yabancı dil öğre-
timinin daha kapsamlı ve daha faydalı 
olması, yapılan emek ve paranın doğru 
ve yerinde kullanılmasını sağlamak için 
öğrencinin ihtiyacına, ilgisine, yaşına ve 
seviyesine göre düzenlemelerin yapılma-
sı gerekmektedir. Okul ve kurslarda başla-
yan yabancı dil edinme programların yurt 
dışı ayağı mutlaka tercih edilmelidir.



ŞUBAT/MART 2013/3090

RÖPORTAJ

YAKUP BARINLI
Genç MÜSİAD'ın çalışkan Başkanı...

Yakup Barınlı, Genç MÜSİAD’ın Başkanlığını yürüten, yaşına göre oldukça olgun genç bir iş adamı. Yöneticilik 
vasfı, arkadaşları arasındaki sevilirliği, cesareti, girişimci ruhu ile yeni kuşak genç iş adamlarının tanınmışların-
dan.1984 yılında Hotamış gölünün kenarında doğan Yakup Barınlı, memur bir babanın oğlu. Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Mezunu. Öğrencilik yıllarında başlayan organizasyon faaliyetlerine kardeşiyle birlikte kurdukları 
bir Ajansla devam etmişler. Kurdukları Ajansın adı “İklim Ajans” halen bu Ajansta çalışmalarını sürdürüyorlar.

Genç MÜSİAD'la nasıl tanıştınız?
Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur derler. Üniversite’de 

iken ticarete girmek önemliydi. Ancak babam set çekmedi. 
Bizi destekledi. Girişimcilikten ziyade bilinçli girişimcilik 

desteklenmeli. Piyasada birileri batacak, birileri çıkacak. 
Her şeyi sindirmeden yapıyoruz. MÜSİAD’ı camiasını ya-
kından tanıyordum. Bizi davet ettiler. 30-40 üyesi olan 
bir teşkilattı. Gittik, tanıştık. Programlarına katıldık. Talep 
edilen insan daha popüler olur. Benim Genç MÜSİAD’la 
tanıştığımda Başkan Mustafa Kozan’dı. Bizde işler tema-
yülle yürür. Ben Genç MÜSİAD’ın 4. Başkanıyım. İlk Baş-
kan Damla Ofsette’ten Ulvi Yıldırım, daha sonra Serhat 

Yaya, ondan sonra Mustafa Kozan ve ben. Başkanlığı, dö-
nem olarak üç yıl yürütende var, iki yıl yürütende var. Biz 

bunu tam oturtamadık.  MÜSİAD’ta bu süre 4 yıl.

İş Adamı Okulu diye bir çalışmanız var, bu okul ve 
işlevinden bahseder misiniz?
Biz çalışmalarımız sonucunda çok güzel sonuçlar elde ettik. 

İş Adamı Okulu kurduk. Konyalı iş adamının açık büfe 
kültürü ile tanışması 2000’li yıllara dayanı-

yor. Bunun aslında bir tekniği var. 
Nasıl giyinilecek, nasıl oturup kal-

kılacak, nasıl konuşulacak, iç ve 
dış ticaret nasıl yapılacak, finans 
tablosu, fizibilite, yeni bir iş ala-
nı nasıl oluşturulacak? Bunlar 
anlatıldı. En son Gabon’a git-
tik. Ulusal boyutta baktığı-
mızda yurtdışı seyahatlerde 
geride kaldık. İlk programız 

Tunus’taydı. Sivil Anayasa 
ile ilgili bir sempozyuma 
katıldık. İş Adamı Okulun-
da 10-12 konu başlığı ile 
işe başladık. 30 arkada-
şımız katıldı ve buradan 

mezun oldular.

Üye sayınız konusunda 
bilgi verebilir misiniz, 
birde Girişimcilik Atöl-
yeniz var, biraz da bu 
atölyeyi anlatır mısınız?
Kendimize göre kriterleri-
miz var. Üye sayımız 165 
kadar. Her yılbaşı yaşı do-
lan 25-30 kişi ayrılıyor. 18-
30 yaşları arasında Genç 
MÜSİAD’a üye olabiliyor-
sunuz. Yaşı dolanlar yani 
otuzu geçenler MÜSİAD’a 
geçiyorlar. Bu arada iş 
adamlarımızdan iş bırakan-
lar, Konya dışında iş kuran-
lar arasında da ayrılmalar 
olabiliyor. Genç MÜSİAD 
büyümeye devam ediyor. 
Eski esnaflıkların, eski Ahi 
kültürünün bittiği kanaa-
tindeyim. Girişimcilik Atöl-
yemiz var. Burada proje 
yapılıyor. Yahut 3-4 proje 
birleşiyor. Fikri tutanları bir 
araya getirip, eğitime tabi 
tutup, her projeyi noterle 
kayıt altına alıyoruz. Proje-
lerine ortak buluyoruz. Gi-
rişimcilik atölyemiz bu. İş 
adamlarımızı staja gönde-
riyoruz. İş adamlarının sta-
jı olur mu denebilir. Genç 
üyelerimizi iş adamlarımız 
yanında haftada iki gün staj 
yaptırıyoruz.
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Tecrübeli iş adamlarından aldığınız 
derslerde hangi konulara 
öncelikler veriliyor?
Babam esnaf değildi. Çıraklık, kalfalık gör-
medim. Biz bu sürede kendinin öncelik-
lerinden ibret al, kendinden sonrakilere 
ibret olma diye düşünüyoruz. Ağabeyleri-
mizin hayat hikayelerini dinliyoruz. Bize 
verilen derslerde iş adamı ağabeylerimiz, 
aman gençler vakıf arazisine bulaşmayın, 
hayatınız bedbaht olur diyorlar, istişare 
edin diyorlar, bir iş için sebebini işleyin 
diyorlar, satış yöntemlerini anlatıyorlar. 
Salim Çokyürür gibi tecrübeli iş adamla-
rından faydalanıyoruz. Karşımızdaki iş 
adamı hakkında biz sanıyoruz ki, adam 
anasından doğar doğmaz iş adamı olmuş, 
onu bir dinliyoruz ki adam hayata gelmiş. 
Salim Ağabey, “Rahat olun diyor, sizin 
kazanacağınız paralar henüz basılma-
dı.” Ticaret savaş. MÜSİAD bize bunları 
kattı. İstanbul ve Ankara’daki öğrencileri 
bir araya getirdik. Memlekette bir kapınız, 
bir eviniz var dedik. İleride Konya’da kalın 
dedik. Konya’da ciddi firmalar ve marka-
lar var dedik. Finaller sonrasında öğrenci 
buluşmaları olacak.

Genç MÜSİAD olarak, faaliyetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ben Bowlingi 20 yaşında gördüm. 16 yaşın-
da ilk pizzayı yedim. Yetim çocuklara Genç 
MÜSİAD olarak bir organizasyon yapalım 
dedik. Öğretmenleriyle birlikte 25 çocuk 
var. Kent Plaza’ya gittik. İşletmeci Bowling 
oynasınlar diye koca bir torba jeton vermiş. 
Kent Plaza’nın yöneticileri geldiler. Onlarda 
çocuklara harçlık verdiler. Her ay bir gün biz 
bu çocukları öğretmenleriyle birlikte misa-
fir edelim dediler. Oyundan sonra da, ak-
şam yemeğinde öğrencilere pizza ikram et-
tiler. Biz böyle sosyal projelerde üretiyoruz.
İki amacımız var. Birincisi kendimizi geliştir-
mek, ikincisi kendimizle birlikte çevremizi 

de geliştirmek. Biz her faaliyetimizi bir rapor-
la Genel Merkezimize bildiririz. Onlarda her 
faaliyete puan verirler. Mustafa Kozan zama-
nında bir trend oluşmuştu. Genel Merkez 
birinci olana bir kupa veriyordu. Kupayı alan 

belli bir süre sonra kupayı götürüyordu. Biz o 
kupayı aldık. Geri götürdük. İkinci sene tek-
rar aldık. Yine götürdük. Üçüncü sene tekrar 
birinciliği kazanınca, kupa bizde kaldı. 2010-
2011 ve 2012’de birinci olduk. Genç MÜSİAD 
tarihinde kupa kazanan ilk şubeyiz.
Gençte olsa iş adamıyız. Şahsi kanaa-
tim şu; Temennimiz ve beklentimiz Su-
riye olayının çözüleceği. Terör olayında 
da sona gelindi. Bir şekilde buda bitecek. 
2013 yılı şahsi kanaatim Türkiye’nin yılı 
olarak hizmet yılı olacak. Bizde bu süre-
ci iyi değerlendireceğiz. Bazı kesimlerde 
kriz tellallığı görüyoruz. Buna gerek yok. iş 
adamları genel piyasa da yeise kapılmaz-
sa bu sene bizim senemiz olacak. Genç iş 
adamlarına girişimciliği tavsiye ediyorum. 
Girişimcilerle ilgili ciddi adımlar atılacak. 
Gireceği işi, yapacağı işi iyi analiz ederek 
düzgün bir şekilde girerken Rabbim hepi-
mize bereketli bir yıl nasip etsin. 
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TURİZMDE TAKİP ETMEMİZ 
GEREKEN ALTIN KURALLAR
BU YAZIMDA, HER OTEL İÇİN ÖNEMLİ OLAN ALTIN HİZMET KURALLARINA DEĞİNECEĞİM. 
BU KURALLAR OTELLERİMİZDE VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİZLERE ÇOK FAYDALI OLACAKTIR 
DİYE DÜŞÜNÜYORUM. BU KURALLARI TAKİP EDEREK ALANINIZDA UZMANLAŞABİLİR VE HİZMET 
KALİTENİZİ ARTTIRABİLİRSİNİZ. PROFESYONEL GÖRÜNÜN. İLK İNTİBA ASLINDA SON İNTİBADIR 
DERLER BÜYÜKLERİMİZ. O YÜZDEN MÜMKÜN OLAN HER ANDA MİSAFİRLERİNİZİ ETKİLEMEYE 
ÇALIŞIN. TURİZM SEKTÖRÜ, PROFESYONEL BİR SEKTÖRDÜR VE KARİYERİNİZİN BAŞINDAN İTİ-
BAREN PROFESYONEL OLMANIZ GEREKMEKTEDİR. KIYAFETİNİZ ŞIK OLMALI, KİŞİSEL HİJYENİNİZ 
KUSURSUZ OLMALI VE YÜZÜNÜZDE GÜLÜMSEME EKSİK OLMAMALI. 

Kendinizden emin olun. İnsanlarla iletişim 
halinde olmanız gereken, otel veya hiz-
met sektöründe çalışıyorsanız, kendinize 
güvenmeniz gerekmektedir aksi takdirde 
onları ikna ve tatmin edecek yeterliliğe 
sahip olamazsınız. Çalışanların da düzgün 
hizmet verebilmesi için özgüvenlerinin 
yüksek olması gerekmektedir. Samimi 
selamlaşın. İlk yapmanız gerekenlerden 

biri de selamlamadır. Dostça bir selamla-
maya samimiyetinizi gösterin. Böylece 
ilerde olumsuz bir durumda bile sizinle 
bu konuyu görüşmeleri daha yumuşak 
bir şekilde olur. İyi bir dinleyici olun. 
Önce dinleyip sonra konuşmak hem otel 
kariyeriniz için hem de genel yaşamınız 
için en önemli kurallardan biridir. Dikkat-
li dinlemezseniz hata yapma olasılığınız 

artacaktır. Yanlış zamanda yanlış hizmet-
ler sunabilir veya kararlar verebilirsiniz. 
Göz kontağı kurun. İyi bir göz kontağı 
sayesinde misafiriniz dikkate alındığını 
hissedecektir. Ayrıca misafirlerinizle dost 
olmanın başlangıcı da bundan geçer. Mi-
safirinize ismiyle hitap edin. Kendinizi bir 
düşünün. Herhangi bir yerde adınızla çağ-
rılmak hoşunuza gitmez mi? 

KAZIM ÖZTOKLU

      kazimoztoklu

Misafirlere anında hizmet 
verin. Misafirler kusursuz 
ilgi ve alaka bekler. Bu 
yüzden meşgul olsanız bile 
misafirlerinizle ilgilenecek 
zamanı ayıracak yeteneğe 
sahip olmanız gerekir. 
Mesela bazen bir garson 
arkadaşımız daha fazla 
masaya hizmet vermek 
zorunda kalabilir ve ge-
rekli ilgiyi gösteremez. İşte 
burada siz devreye girip 
çalışma arkadaşlarınıza 
yardımcı olmanız gerekir.



93

VİZYON KÖŞE

Eğer misafirinizin ismini doğru hatırlıyor-
sanız ismiyle hitap edin. Bu misafirin özel 
hissetmesine neden olacaktır ve kendisi-
ne ekstra özen verildiğini hissedecektir. 
Şikâyetlerle özel bir şekilde ilgilenin. Tu-
rizm ve hizmet sektöründe çalışanların 
en önemli gördüğü konuların başında 
şikâyetler gelir. Bir misafir size yüz misafir 
o yüz misafirde size bin misafir kazandı-
rabilir. Ama aynı şey olumsuz şekilde de 
gerçekleşebilir. Bu yüzden en ufak şika-
yeti bile göz ardı etmeyin. Standartlarını-
zı yükseltmek için bir fırsat olarak görün. 
Şikayetleri alır almaz onları düzeltmek 
veya telafi etmek adına hamleler yap-

maya başlayın. Misafirlerinize problemin 
çözüleceğine dair söz verdiyseniz bizzat 
işlemi takip edip durum raporu bile ver-
meniz gerekebilir.
Turizm sektörünün giderek büyümesi 
ve gelişmesiyle birlikte sektör yönetici-
lerinin, özellikle de turizm sektörünün 
önemli bir parçası olan otel işletmelerin-
de genel müdürlerinin önemi ortaya çık-
maktadır. Genel müdürler işletmelerinin 
vizyon ve misyonu ile paralel stratejiler 
ile yönetmek üzere, belirledikleri kural-
lar ve politikalar çerçevesinde, yetki ve 
sorumluluklarla donatılmış kişiler olarak 
tanımlayabiliriz.

Dolayısıyla otellerde ve hizmet sektöründe 
genel müdürlerin tüm bu iş ve işlemleri et-
kin bir biçimde yapabilmeleri için bazı özel-
liklere ihtiyaçları vardır. Genel müdürlerin 
yenilikçi,işletme politikalarının farkında 
olmayı, çalışanlarıyla iyi ilişki içinde olma-
yı, özellikle otel dışındaki operasyonlarda 
ön planda olması ve sektördeki dinamitler 
hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
'İşini sevmeden, sektörden bilgisi olma-
dan ve sadece para kazanmak için işini 
yapan veya yapıyormuş gibi gözüken 
kişinin, mutlu olması ve işinden zevk al-
ması çok zordur.'
Sonuçta bir işletme için çalışıyorsunuz 
başta çalışanlarınız ve misafirleriniz mut-
lu olmadıktan sonra sizin o koltukta ge-
nel müdür veya en alt pozisyonda çalışan 
biri olmanızın bir önemi yok.
2013’ün Türk turizmi için bol kazançlı bir 
yıl olmasını dilerim.

"İşini sevmeden, sektörden 
bilgisi olmadan ve sadece 
para kazanmak için işini 
yapan veya yapıyormuş 

gibi gözüken kişinin, mutlu 
olması ve işinden zevk 

alması çok zordur."
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CENNET NURİ
CENNET NURİ, KONYA'NIN YETİŞTİRDİĞİ BİR DEVRİN EN ÜNLÜ SOLİSTİ. ÇETNEVİRLER O OLMADIĞI İÇİN 
BOYNU BÜKÜK, KONYA TÜRKÜLERİ ONUN SESİNE HASRET. ÇETNEVİRLERDE DİSCO DİSCO PARTİZANE 
İLE EĞLENEN GENÇLERİN CENNET NURİ'Yİ BİLMEMESİ, TANIMAMASI  BÜYÜK BİR KAYIP.

Konya'nın en meşhur 
saz sanatçıları kimlerdi?
Kendime saz ekibi kurmuştum. Konya'da 
Çetnevirsiz evleneni adamdan saymaz-
lardı. Çetnevirlerde sarkı söylemeye baş-
ladım. O zamanlar radyo yok, TV yok, 
pikap yok. En çok Sille, Saffet Efendi, Şe-
rife Hanım meşhurdu. Fırın üstüne fırın, 
Hamama giderken nar bulamadım / 
Gönlüme göre bir yar bulamadım meş-
hurdu. Mapus da damlarına sermiş pos-
tunu / Ben bilemedim 
akranımı dostumu 
/ Bilmem ahbap-
larım bana küstü 
mü? millet neler 
bestelemiş neler. 

Çocuklarım bile baba bize Konya türküsü 
söyleme o seninle geldi seninle gidecek 
diyorlar. Saklı CD var. Hanımdan saklı CD 
yaptım. Ülke TV'ye. Bayram Bilge Tokel 
geldi. Hangi türküleri söyleyeceksin diye 
konuşuyoruz. Hanım pattadanak içeriye 
girdi. Bayram beye sordu siz dedi terzi 
misiniz? Abla ben sanatçıyım dedi. Tür-
kü yapacağız. Hanım dedi ki; Şuradan 
bi çıkan mı? Bu herif dedi türkü söyleye-
cekse bugünden itibaren boşanırım bu 
heriften!... Türküler içinde Konya iyi isim 
yapmıştır. Amele pazarının orada çay 
ocağı işleten Tataroğlu  Mehmet Ağa var-
dı. elinde askıyla çay-kahve dağıtırdı. Ud 
ve kemanda ustaydı. Tam 40 sene çadır 
tiyatrolarında çalmış. Tepeköylü Mevlüt 
Ağa vardı. Çok güzel kanun çalardı. biz bu 
iki insanın eşyalarının  taşırdık. Onlar pa-

rayla çalar, biz bir dilim ekmeğe giderdik. 
Bir de Silleli Ama Mehmet Ağa vardı. Biz 
derdi 50 kuruşa, 25 kuruşa gideriz.

Solist diye uzun bir süre kimse size 
kız vermemiş, evlenme hikayenizi 
anlatır mısınız?
Evlenmek istiyorum, bana kız vermiyorlar. 
Aynı sokakta büyüdüğümüz Kör Ahmet 
üzerime iki kere evlendi. Halam oğlum dedi 
senin adın çıkmış. Adamın adı çıkacağına 
canı çıksın demişler. Konya'da sanatçıydı, 
solistti demezler, "Çengici" derler. bizim 
Konya'da saz çalmayı, ud çalmayı, türkü 
söylemeyi iyi saymazlar.  Biz sazları herkes 
görmesin diye kıl çuvalların içinde taşırdık. 
Kimse görmesin diye geceleri eve götü-
rürdük. Babaannemle halam, eski garajın 
orada kanun çalan bir adamın kızına talip 
olmuşlar. Demişler ki oğlumuz terzi, ailesi 
bu, fotoğrafı şu, sorun, soruşturun demişler. 
Adamın biri o çocuk kör demiş, boşuna git-
meyin. birgün bir adam geldi terzi dükkanı-
na, iyice yaklaştı gözüme baktı baktı durdu. 
Çocuğun demiş gözleri sağlam, niye böyle 
şeyler söylüyorlar. Neyse tam nişan olacak, 
aman demişler kızını verme. Hovardadır, eli 
bıçaklıdır, kızını satar. Böyle deyince nişan-
dan caydılar. Aklım başımdan gitti. Vardım 
kayınpederin kapısına. Kapıyı çaktım. Vakit 
akşam ile yatsı arası. Kalem gibi giyinmişim. 
Kapı bir açıldı benim nişanlı. İlk defa kapıda 
gördüm. Kapıyı kapattı gitti. Öyle içeri buyur 
demek yok, hoşgeldin demek yok. Erkek-
lerin resmi ellerde dolaşır, kızı  göremezsin. 
Beklemeye başladım. Bildim ki, kayınpeder 
gelecek. Az sonra kapı açıldı kayınpeder 
dışarı çıktı. Kapı önünde konuşacağız. Hoş-
geldin evlat dedi. Ben dedim buraya niçin 

Bu herif, türkü söyleyecekse bugünden itibaren boşanırım bu heriften!...

AĞLAR AĞLAR KARELERİ BAĞLARIM OY OY!...
1942 yılında Konya'nın Nakiboğlu Mahallesi'nin kuzey doğusunda yer alan Biçyimez Mevkii'nde doğan Cennet Nuri, “Konya muhabbetine eyvallah ama 
kadın oynatmak yok, içki yok, sarhoşa çalgı çalmak yok” diyordu. Babasının tüccar terzisi olduğunu, kendi yanında sanatı belleyemeyeceğini anlayınca 
kendisini bir başka ustanın yanına verdiğini söyledi. Babası Mehmet Büyükbahçıvan’a adıyla kimse seslenmezmiş. Bedestende ona Cennet Usta derlermiş.
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geldim biliyor musunuz, sizin eve benim 
hakkımda bir mektup atmışlar. Vallahi ben 
öyle biri değilim. Hırsız değilim, soysuz de-
ğilim, ben öksüzüm. Kızını vermen için bu-
radayım. Biraz düşünürseniz memnun olu-
rum. Birde ben müthiş türkü okurum. Beni 
bir dinle dedim. Beni yine de içeri almadı. 
Ertesi gün tamam diye bir haber geldi. Beni 
tanıyanlar güzel türkü söyler, efendidir de-
mişler. Kaynatam beni dinleyecek. seni ben 
bir yere çağıracağım dedi. En aşağısı 70-80 
yaşlarında bir ekip. Kanun, saz, cura ne arar-
san var. Silleli paçacılardan bir adam var. Bir 
kaşık çalıyor anlatamam, aklın falan durur.. 
Sigara bol, bende iyi tiryakiyim. Önce Silleli 
Mustafa Gürbilek bir ud çaldı. Öyle bir çal-
dı, söyledi ki, içime oturdu. Hadi bakalım 
damat dediler. Turnaları, Bülbül’ü ve Ak-
saray Develisini okudum. Bana müsaade 
dedim. Vardım tuvalete bir sigara yaktım. 
Geldikten sonra bir iki hava daha okudum. 
Sonra tekrar tuvalete gidip bir sigara daha 
yaktım. Orada ud çalan Silleli bizim  kayın-
pedere Mah Hasan Hüseyin senin damadın 
akar yeri aşağıya mı geldi demiş. Ben siga-
ra içerken ver kızını bu çocuğa demişler, 
bunu ekibe alalım, ekibe girsin. 3-4 gün 
sonra  Silleli abi çıktı dükkana geldi. Silleli-
ler konuşurken "Mah" diye başlarlar. Mah 
Cennet oğlum dedi, ne hayır o gün hasta 
mıydın ne oldu. Yok emmi dedim, ben siga-
ra tiryakisiyim, kayınpederin yanında içe-
medim. Mah...öyle söylesene dedi.  Birkaç 
gün sonra tekrar bir yerde toplandık. Bütün 
sigaraları ortaya dizmişler. Köylü - Yenice-

Bafra- Kulüp. Bir tanede filtreli vardı. Silahlı 
Kuvvetler. Damat dediler hangisini sever-
sen ondan yak. Kaynataya da dön arkanı 
dediler. Sigarayla mı sayacak seni. Bu şekil-
de onaylandık ve evlendik. On sene kayna-
tayla beraber dolaştık. 

Konya'da müzikli bir 
mekana çıktınız mı?
Hiçbir müzikli mekana çıkmadım. Çet-
nevirlere giderdim. Boruktolu, Çamlık, 
Çomaklı, Karkın gibi köylere çok gittim. 
Ustalarım olan, Tataroğlu Mehmet Ağa, 
Tepeköylü Mehmet Ağa bu ikisi en ön-
deydi Kazınovalar, Ama Mehmet Ağalar, 
Memduh Derin’ler, Mazhar Sakman o yıl-
ların iyi sanatçılarıydı. Kaynatam Yılmaz 
Kulluk zamanında Belediyede çalışırdı. 
Belediyeden emekli. Bende Adese'den 
emekli oldum. Bedestende babamın 
yanında çalıştıktan sonra 14 sene Şahin 
Oteli'nin altındaki Şahin pasajında ça-
lıştım. Orada küçük bir terzi dükkanım  
vardı. Yeraltı çarşısı olunca oralar kalk-
tı. Bizimde düzenimiz bozuldu. Oradan 
Arapoğlu makasına geldim. Dört yıl iş 
yapamadım. Adese de çalışan benimde 

tanıdığım bir genç vardı. Sizin orada 
bana göre iş yok mu diye takılıyor-

dum. Var amma terzimiz var dedi. 
Terziniz ölsün dedim. Ölsün de ben 
geleyim. Aradan bayağı bir zaman 

geçti. Ankara'ya bir ziyarete git-
miştim. Oradayken Adese'deki 
gençten telefon geldi. O terzi, 
ölmüş. Abi dedi çık gel, bura-
da işe başlıyorsun. Ankara'dan 
geldim Adese'de işe başladım. 
burada dört yıl kadar çalıştım. 
Eski çalıştıklarımı da aktardım 

ve Adese'den emekli oldum.

Kaç tane Konya türküsü 
repertuvarınız var?
Yüz-yüz on tane Konya Türküsü bilirim. 
Atmaya-tutmaya gerek yok. Repertu-
var konusunda Mustafa Keser'i bilirim. 
Repertuvarı üç bin tane. 1997 yılında 
İstanbul Radyosundan çağırdılar. Meh-
met Erenler, Yücel Başmakçı, Tuncer 
İnan, Mehmet Özbek beni davet ettiler. 
Beş tane türkü okudum geldim. Sana bir 
araba parası vereceğiz dediler. Şuraları 
imzala diye beş tane imza aldılar. Bu im-
zalar telif için dediler. Sen kaynak kişisin 
dediler. Konya'ya geldim arkamdan 160 
lira para geldi!...Feyzi Halıcı 1984 yılında 
Kanal 2 Televizyonuna çıkardı. Elimizden 
obamızdan  programına. Yarım saat prog-
ram yaptılar 8 dakika gösterdiler.

Konya türkülerini okuyanlara 
gerçek değeri veriliyor mu?
Âmâ (Kör) Mehmet Ağa anlatırdı. Biz 
çalarken bizi davet eden zenginler sorar-
lardı. Mehmet Ağa evin var mı? Yok. Taşı 
benden. Bir başkası kapın, pencerende 
benden, bir diğeri kumunda benden der-
di. Bir saatte benim evi yapar çıkarlardı. 
Mehmet Ağa öleceğine yakın Sille'de bu-
lunan eski evine  müteahhit kaloriferli 
160 metre karelik iki ev verdi. Rahmetli 
kaloriferli dairede rahat edemedi. Biri-
ni sattılar. Postanenin oradan sobalı iki 
tane ev aldılar. Birinde oturdu. İki evden 
kirası geldi. Son iki senesi böyle geçti 
Âmâ Mehmet Ağanın. Müzik çalan ka-
lender gelir, kalender gider. Bir ehliyet-
ten başka hiç birşey almadım müzikten. 
Çetnevire çağırırlar, pilava çağırmazlar, 
unuttuk derler!...
Terzilik mesleğini iyi ki yaptım. Müzik 
deli gönlün hatırına devam etti.
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GÜDÜK ŞUBAT!
Şubat ayı; Ayazı, tipisi, ıslık çalan rüzgarlarıyla yine yaptı güdüklüğünü 
diyerekten anılmalara vesile olmaya oldum olası bayılır zaten!

ŞUBAT AYI, 28 ÇEKEN, ARTIK YILLARDA YANİ DÖRT YILDA BİR 29 ÇEKEN, YILIN İKİNCİ AYI, GÜCÜK AY. GÜCÜK AYIN 
NE ANLAMA GELDİĞİNİ MERAK EDİYORSANIZ, GÜCÜK; KISA, BODUR, GELİŞMEMİŞ GÜDÜK ANLAMINDA BİR KELİME. 
ANADOLU’DA BUNUN İÇİNDİR Kİ, YILIN BU EN KISA GÜNLÜ AYINA  “GÜDÜK ŞUBAT” DEMEK ADETTEN OLMUŞTUR.

Çocukluk yıllarımda mahallemizdeki bü-
yükler kendi şiveleriyle, Şubat ayına “Gü-
dük Şubat” derlerdi. Havalar az  iyi gitse 
ağaçlar çiçek açsa, ardından gelen soğuklar 
yüzünden, ağaçlara soğuk vurur, meyve-
ler beklenildiği gibi olmaz, “gördün mü, şu 
güdüğün ettiğini!..” diye söylenirdi yarım 

asır öncesinin büyükleri. Kış soğuklarının 
yoğun yaşandığı bir ay olsa da, günümüz-
de en az 2-3 gün önceden alınan ücret 
ve aylıklar yüzünden özellikle dar gelirli 
ve emekli kesim için hayırlı bir ay olarak 
anılır, Şubat ayı. Üç gün, üç gündür hesabı 
az bir hesap değil. Bakmayın siz milletin 
güdük falan dediğine, söz paradan açıldı-
ğında zevkten yapılır bu konuşmalar. 

Emeklilere maaş veren bankalar, Şubat 
ayında emeklileri çağırır bankaya… Evvel-
ce her yıl görmek isterlerdi, son yıllarda 
iki yılda bir çağırıyorlar.
Ne için çağırdıklarına gelince!... 
Sağ mı değil mi diye. Bankaya görünmek, 
yaşadığını ispat ve teyit etmek, adres ta-
zelemek ve de imza atmak gibi seremoni-
lerin ayıdır aynı zamanda Şubat ayı.
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Tiryakilere bakarsanız neredeyse her 
günü sigarayı bırakma günü yapacaklar 
diye efkarlanıyorlar.  Sigarasız günü, hava 
kirliliği günü filan derken, Dünya sigarayı 
bırakma günü de bir başka Şubat günü 
olan, 9 Şubat…
Şubat ayına mevsimler açısından baktığı-
nızda, kış mevsiminin bittiği aydır.  Özel-
likle Anadolu’da kış mevsimi sarkma ya-
par, bazı yıllarda Nisan ortalarına, Mayıs 
başına kadar sürer. Güdük Şubat o yıllarda 
pek soğuk geçer. Ocak ayı ile birlikte yılın, 
mevsimin son bilmem kaç yılın en soğuk 
ayı olma şampiyonluğu için yarışır, durur. 
Ayazı, tipisi, ıslık çalan rüzgarlarıyla yine 
yaptı güdüklüğünü diyerekten anılmala-
ra vesile olmaya oldum olası bayılır zaten!
Bu arada, pek sağı-solu yoktur. Üç gün 
açar, 25 gün titretir. Güneş çıkar ısıtmaz. 
Çok kar yağdığında buz pistine dönen ara 
sokaklarda evlerde mahsur kalırsınız. Ko-
lunuzu-kanadınızı kırmak an meselesidir 
bu ayda. Tuzlanmayan, buzla birlikte ya-
şanılmasına ses çıkartılmayan ara ve kenar 
sokaklarda Şubat ayının bir an bitmesini 
ve bir an önce kara kor gibi, insana kar gibi 
işleyen rüzgarın esmesini beklersiniz. 
Bu anlattıklarımızın üzerinden onlarca yıl 
geçti demeyi çok isterdik. Diyemiyoruz 
Kar yağdığında anlarsınız diyeceğiz. Onu 
deme imkanımız da yok, çünkü, bahar 
geldiğinde, yaza eriştiğimizde unutup gi-
diyoruz!  Az biraz unutkanız galiba!...
Böyle olunca da, Şubat ayının güdüklü-
ğüne falan bakan, aldıran yok. 

Neden mi yok?
Mesela… İrlanda'da "evde kalmış kızlar" 
için 29 Şubat tarihinin özel bir anlamı bulu-
nuyor. Olayın hikayesi de şöyle anlatılıyor;  
"İrlandalı iki Aziz, St. Patrick ve St. Brid-
get, evlenme teklif etme hakkını 4 yılda 
bir kadınlara vermiş. St. Patrick,  'ma-
dem dört yılda bir, bari uzun yıllar ka-
dınların olsun' demiş. Evde kalmış kızlar 
da özellikle bu 29'uncu günü kullanır ol-
muşlar. 29 Şubat günü de 'Dünya Bekar-
lar Günü' olarak tanınmış."
Birde Saint Valentine Day var. Romalı pa-
paz Saint Valentine’nin evlenmeleri yasak 
olan Romalı askerleri gizlice evlendirdiği 
tarih olduğu söylenen ve bu tarihe doğru 
olup olmadığına bakılmaksızın inanılan 
14 Şubat’a “Sevgililer Günü” deniyor.
Bu günde tanışan, sözlenen, nişanlanan, ni-
kah tarihini bu güne denk getiren, birbirini 
hediye yağmuruna boğanlar o kadar çok ki…

Gerçek mi, yalan mı olduğu kimsenin umu-
runda değil. Aslında gerçekle uzaktan yakın-
dan ilgisi alakası olmayan bu iki Şubat hikaye-
si günümüz insanlarına oldukça hoş geliyor. 
İrlanda evde kalmış kızlara gün icat ederken, 
Roma’da Romalı askerlere evlenme yolunu 
açtığı iddia edilen bir olaydan yola çıkılarak, 
iki ayrı Şubat formülü  ile dünya ticareti ve 
kültürü hareketlendiriliyor.
Şubat kış aylarından biri olunca, halk ara-
sında, Şubat ayında karayel eserse, kış 
mevsimi uzar denir. Bunun içindir ki, Şu-
bat ayına sarıyel hakimdir.
Sarıyel ne diye soracaksınız…
Sarıyel, doğudan batıya doğru esen bir 
rüzgar. Aşırı derecede yakıcı olan soğuğu 
ile meşhur. Ayazın hası anlayacağınız. Bir 
tarihte Yeşilırmak’ın kollarından Kelkit ır-
mağını dondurmuş bu sarıyel. Ocak ayın-
dan Şubat sonuna kadar esen bir rüzgar.
Unutmadan söyleyelim Şubat ayı cemre-
lerin ayıdır. 20 Şubat’ta ilk cemre havaya 
düşer ve başlar havalar ısınmaya…
27 Şubat’ta suya düşen ikinci cemreden 
sonra sular ısınır. Üçüncü cemreye günü 
yetmez Şubat’ın. Toprağa düşen cemre 
6 Mart tarihini taşır. Her ne olursa olsun 
cemreler Şubata aittir. Diğer aylara göre 
daha kısa da olsa, baharı müjdeler, baharı 
karşılar, bahar kokularını getirir tüm can-
lılara ve tüm dünyaya…
Sadece cemreler bile Şubat ayını sevme-
ye yetip artıyor. Güdük Şubat’a, bundan 
böyle azıcık günden kısa mı desek aca-
ba? Ne dersiniz?
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“Kanatlarını yere eğmiş durmadan ağlıyordu, yaklaştıkça aydın-
lığından kör olacağım sandım, sesi öyle acılı öyle keder yüklüy-
dü ki o da benim gibi ailesini kaybetmiş olmalı diye düşündüm. 
Kafasını gökten ayırmıyor, kuyruğundaki elmaslar o ağladıkça 
ışıldamaya devam ediyor, uzun kuyruğu yerle gök arasında 
uçuşuyordu. Bir an nokta kadar ellerimi kuyruğuna değdirdim. 
Beyaz kafasını bana çevirdi. Yüzüne bakınca İsficap'ı gördüm 
evet bu İsficap dedim kendi kendime, büyük bir şaşkınlıkla bu 
dev mahluka bakmaya devam ettim. İnce başını bana çevirerek 
küçük bedenime baktı, sonra gözlerinin içi parladı, parladıkça 
gözyaşlarını yerini mavi bir ışık aldı. Kanatlarının arasına beni 
çekti, gökten yere doğru uçtu, bu uçuş saatlerce sürdü. Gökte 
dostlarımızın ölü bedenlerine serpiştirdiği efsunlu sevinç göz-
yaşları onların yerden bir fidan gibi bitmelerine, can bulmalarına 
yardımcı oldu. Orta Asya’ya yaklaştıkça heyecanım arttı. Merv Sa-
rayının orta yerinde büyük bir kalabalık vardı. Mahşeri kalabalığın 
koynunda ona doğru kanat çırpttı yüreğim. Aşk bir anda büyüdü. Ef-
sanevi bir renk kuşattı evreni. Beyaz bir zikir gibi aşka şehadet getirdim. 
Şimdi onun gözyaşlarına benimde gözyaşlarım eklenivermişti."

Melek hanım merhaba, 
sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba Ayşe Hanım, 1987’de İstanbul’da 
doğdum, şuanda Konya’da yaşamaktayım. 
2010 yılında Isparta SDÜ Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Tarih bölümünü temsili birincilikle 
bitirdim. 2011’de Konya Selçuklu Üniversite-
si, Ahmet Keleşoğlu eğitim Fakültesi’nden 
pedagojik formasyonumu aldım. Çeşitli 
dershanelerde etüt salonlarında öğret-
menlik yaptım. KEFaret mahlasıyla çeşitli 
sitelerde şiirler yazdım. 2012 Aralık ayında 
kardeşim Murat Mahya Gürses’le ortaklaşa 
Tanrının Kuşları adındaki romanı kaleme 
aldım. Murat Mahya Gürses de 1988’de 
İstanbul’da doğdu. 2010’da Isparta SDÜ Fen-

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bö-
lümünden mezun oldu. 2011’de Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nden 
pedagojik formasyonunu aldı. Çeşitli ders-
hanelerde Edebiyat öğretmenliği yaptı, 
ayrıca liselerde de vekil öğretmenlik yaptı. 
Murat Mahya Gürses hat sanatıyla ilgilen-
di ney üfledi, üniversite yıllarında da kar-
ma kabarelerde(tiyatro) oynadı. Mahya ve 
Nahvet mahlaslarıyla şiirler yazdı. Şuanda 
Bingöl’de Jandarma Er olarak askerlik göre-
vini ifa etmekte kendisi.

Romanı neden birlikte yazdınız?
Öncelikle romanı ilk kaleme alan bendim, 
fakat kardeşim bir edebiyatçı olduğu için 

sık sık ona roman yazmanın kuralları ko-
nusunda fikir danışıyordum. Mesela o sı-
ralar da Murat da bir eser yazıyordu, fakat 
yarım kaldı. Üniversite yıllarında da Murat 
arkadaşlarıyla ortak bir eser yazmak için bir 
araya geldi her ne olduysa o eser de bir tür-
lü vücuda gelmedi. Ben bir işe başladım mı 
yarım bırakmaktan hiç hoşlanmam, ama 
eser yazmak emek ve zaman istiyor, şartlar 
da insanı engelleyebilir. Romanı yazdıkça 
yazdım, nedendir bilinmez daha da devam 
etme istediği uyandı içimde sonra kardeşi-
min yeteneğini de bildiğim için neden iki-
miz ortak bir eser çıkartmayalım ki dedim 
kendi kendime. Otrar karakterini Murat’a 
verdim çünkü o bir erkek olarak bir erkek 

KONYALI İKİ KARDEŞ MELEK VE MURAT MAHYA GÜRSES. 
İKİ HEYECANLI YÜREK BİR KİTAP YAZDILAR. ADI 
TANRI'NIN KUŞLARI. MURAT ASKERDE OLDUĞU İÇİN 
KENDİSİYLE KONUŞAMADIM.  ABLA MELEK, BU GÜZEL 
HEYECANINI SİZ VİZYON OKURLARI İÇİN PAYLAŞTI.

AYŞE OKUTAN

AYŞE OKUTAN



99

KISA HABERLER

karakteri daha rahat yazabilirdi. Otrar’ın 
ne yapacağı hakkındaki konuyu belirledik 
ve Murat da büyük bir çeviklikle ve mem-
nuniyetle yazdı Otrar’ı. Murat’ın şiir kitabı 
çıkartması için çok yoğun bir talep vardı.
Arkadaş çevresinden çünkü Murat üniver-
site yıllarında bir şiir yarışmasında ikinci 
olmuştu. Üstelik SDÜ Kültür merkezinde 
çok sayıda şiirlerini de seslendirmişti. Bu 
eseri birlikte yazmayı her ikimizde kısa-
cası istedik ve doğru olacağını düşündük, 
yazacağız birçok eseri de yine birlikte çı-
karacağız. Benim hayal dünyam Murat’ın 
edebi yönüyle gerçekten de örtüşüyor.

"Tanrı'nın Kuşları" kitabı serüvenin-
den biraz bahseder misiniz?
Tanrının Kuşları romanını yazmaya 2012 yı-
lında başladım, şiirle ilgilenen biri olaraktan 
neden roman da yazmayayım ki diye düşü-
nüyordum. Fakat eğitim hayatımın vermiş 
olduğu yoğunluktan roman yazmaya hiç 

vaktim olmamıştı, bu istediğimi uzun bir 
süre ertelemek zorunda kaldım.  Küçükken 
çeşitli hikâyeler yazar aileme ve yakın arka-
daşlarıma okurdum. Hayal dünyam çok ge-
nişti, kafamda tasarlayıp yine kafamda bitir-
diğim çok hikâye olmuştu. Çeşitli sitelerde 
de uzun süredir şiir yazmakta olduğumdan 
kelimelerle aram iyiydi. Tanrının kuşları 
kitabını yazmaya başladığımda artan sayfa 
sayısı beni epey heyecanlandırmıştı, so-
nunda ortaya kardeşimin de hoşuna giden 
bir eser çıktı. Otrar karakterini de Murat ta-
mamlayınca “tamam dedik bu eser okuyu-
cuyla buluşmalı.” Murat Mahya Gürses tas-
vir konusunda oldukça iyi, lise yıllarından 
üniversite yıllarına kadar onun kullandığı 
kimi sözcükler hep ilgimi çekmiştir. Şiir-
lerinde çok farklı bir üslubu ve tarzı vardır, 
genelde onun şiirleri çok ilgi çeker, benim 
şiirlerimde ise tarih kokar. Tanrının Kuşları 
da işte bir tarihçinin ve bir edebiyatçısının 
sentezi şeklindedir.

Kitabın konusu nedir?
Kitabın konusu 1500’lü yıllarda yaşanan 
bir Türk devletinin taht kavgası sonucu 
ülkesini terk etmek zorunda kalan hane-
dan üyelerinden iki kardeşin yaşam mü-
cadelesini konu alıyor. “Kara Hüma” adın-
da ki bu devlet, kuruluşundan bu yana 
Zümrüdü Anka adını verdiğimiz efsanevi 
bir kuşa inanan halkın, devletin kurucusu 
olan Aral isimli hükümdarın öldürülüşü 
sonucunda korkuyla Simurg avına çık-
ması ve bu efsanevi kuşu yok edişi sonra-
sında küllerini Doğu ve Batı olmak üzere 
tekrardan dirilmesin diye gömmesiyle 
başlıyor diyebiliriz. İşte bu küller iki ha-
nedan üyesinin ülkelerine geri dönmek 
adına birleştirilmek isteniyor ve bu hiç 
kolay olmayacağı için iki varisin yaşadık-
ları serüveni konu alıyor.

Mitolojiden birçok karakter kitapta 
mevcut, bu karakterleri kullanmanı-
zın sebebi nedir?
Özellikle Simurg Kuşunu araştırırken Sü-
mer mitolojisinde geçen birçok ismin çar-
pıcı hayatı karşısında ilgisiz kalamadım. 
Simurgun dalsız budaksız bir ağaçta ya-
şadığı ve bu ağacın ortasında Lilit’in oldu-
ğunu okuyunca hemen Lilit’i araştırdım. 
Lilit’le beraber ardından Tanrıça İnanna ve 
Gılgamış geldi. Tabi ki bu isimler kitabın 
ana karakteri olan Hüma kuşuyla ilgisi olan 
şahıslardı. Havva’dan önce Âdem’e eş ola-
rak seçilen kişinin Lilit olduğu yönündeki 
görüşler ve Babil’in anlatılarıyla birlikte çe-
şitli kaynaklardaki iddialar herkesin ilgisini 
çekecek derecede ilginçti. Mezopotamya’da 
ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destan olan 
Gılgamış Destanı diğer önemli isim. Bu des-
tan Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsü-
dür. İnanna’da Mezopotamya’nın aşk, bere-
ket ve savaş tanrıçası olup Akadça’daki adı 
ise İştar’dır. Bu karakterler eserde çok fazla 
da bir sayfa kaplamadı, çok az yer verdim, 
çünkü  baş karakterler İsficap ve Otrar oldu-
ğundan eser bu iki isim etrafında dönüyor.

Peki, romanda ara ara geçen 
Efsaneler alıntı mı?
Hüma Kuşunu merak edenler için roma-
nın belli sayfalarına toplamda dört tane 
efsane serpiştirdim. Evet, bu dört efsane 
alıntı, fakat Kara Hüma efsanesi başlığı 
altında on beşinci sayfada okuyucunun 
karşısına çıkan kısım ise tamamen benim 
hayal dünyamın bir ürünüdür. Okuyan-
lar genelde bu devleti gerçek sanabiliyor, 
sanılanın aksine Kara Hüma devleti diye 
bir isim on altıncı yüzyıl coğrafyasında ve 
tarihinde yoktur. Dediğim gibi hayal gü-
cümüzden doğan bir efsanedir.
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Neden mahya?
Bu soru sorulduğunda yüzümde bir tebes-
süm oluyor, demek ki istediğimiz ilgiyi gör-
müşüz. Mahya kardeşim Murat’ın şiirlerin-
de kullandığı bir mahlastı, uzun süre aynı 
ismi duyunca artık kendi adı gibi benimse-
miştik bizler de, şiirlerini okuyanlar da. Bu 
sebeple romanda da ilgi çekeceğini, okuyu-
cuya farklı geleceğini umarak bu ismi kul-
lanmamız gerektiğini ben söylemiştim kar-
deşime. Mahya’nın anlamını merak edenler 
için açıklıyorum, Mahya iki minare arasına 
Ramazanlarda asılan ışıklı yazılardır.

Eseri elimize alınca karakterlerin isimle-
ri göze çarpıyor, biraz bize karakterlerin 
isimleri hakkında bilgi verir misiniz?
Kitabı okuyanlar isimleri telaffuz etmekte 
zorlanıyor, mesela başkarakterimiz İsficap 
buna bir örnek. Eseri oluşturmaya başladı-
ğımda ben çok klasik isimler kullanmıştım, 
kardeşim Murat Mahya ise farklı bir şeyler 
istiyordu, ben de elime aldığım tarih atla-
sını karıştırmaya başladım. Orta Asya’da 
geçen bir devleti anlattığımız için neden 
şehir isimleri olmasın ki dedim. İsficap, 
Otrar, Madras, Kandehar, Karaşar, Tanişar 
ve Ötüken hep bölge ve şehir isimleridir. 
Kara Hüma devleti efsanesinde de neden 
bu isimlerin verildiğini açıkladım. Cincile, 
Askil ve Belemir kardeşler de sözlükten 
bulduğum ilgi çekici diğer isimlerdi.  Baş-
karakter İsficap ve Otrar isimleri çok önemli 

şehirlere ait fakat bu şehirlerin çoğunluğu 
maalesef ki Moğollar tarafından yerle bir 
edilmiş. İsficap Farsça bir kelimedir, Asya’da 
bu şehre aslında Sayram adını vermişler. 
Hoca Ahmet Yesevi’nin doğduğu bu şehir 
Türkler için de büyük öneme sahiptir, özel-
likle ölülerini bu yere gömmek onlar için 
son derece önemlidir. Karakterlerin isimle-
ri ve yaşantıları uyum içinde olsun istedik, 
her bir ismi, olayı özenle seçtik, bu eser yo-
ğun bir araştırma ve çalışmanın ürünüdür.

Kitapla ilgili ne gibi yorumlar aldınız, 
Şu ana kadar tepkiler nasıl?
Şuanda aldığım en ilgi çekici yorum, müt-
hiş bir hayal gücü devamını bekliyoruz 
şeklindeydi, edebiyatla tarih iç içe geçmiş 
gerçekten de yorumu yaygın. Genelde ki-

tapseverler tarafından rahatlıkla okunabi-
lecek bir olay örgüsünü içinde barındıran 
bu eser, az kitap okuyanlar için ağır gele-
bilir. Mesela ilk yirmi sayfayı çok karışık 
bulduk diyenlerin sayısı oldukça çoktu. 
Fakat eseri ilk yirmi sayfada bırakmayıp 
devam edenlerse çok sürükleyici tabirini 
kullandılar. Üslubu akıcı bulundu, eserin 
ana karakterlerinin isimlerini dediğim 
gibi telaffuz etmekte okuyucu zorlanıyor. 
O dönemde böyle isimler olsa gerek diye 
düşünerek umursamıyorlar. İsficap karak-
teri her nedense okuyucu da bir erkek gibi 
algılanıyor, sonradan kadın olduğunu fark 
edince şaşırıyorlar. Çok farklı algılar oluşa-
biliyor okuyucu da, çok fazla kişi romanda 
olunca bir film izlenimi veriyor diyenler de 
oldu. Özellikle bir bulmaca ya da yapboza 
benzetiliyor eser, başta ipuçları var parça-
lar kitabın sonunda birleşiyor ve neticeye 
ulaşıyorlar. Olay örgüsü çok. 

Bundan sonra ki hedefleriniz neler 
kitabın devamı gelecek mi?
Evet, kesinlikle kitabın devamı gelecek, 
şuanda gerilim tarzı bir roman yazmaya 
başladım, sayfa sayısı epey oldu, bu ese-
ri tamamlar tamamlamaz sıra Tanrının 
kuşlarının devamında olacak. Özellikle 
ilk kitabın tam tersine efsanevi kuşun çok 
daha farklı bir yönünü eserde kalem al-
mayı düşünüyoruz. Umarım okuyucuya 
sunacağımız nice eserlerimiz olur.
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“Binlerce yıl ötesinden başlayan bir yazgıydı Zeugma’ nın alın yazısı… 2000 yıllık derin 
uykusundan  gün yüzüne çıkabilmek…Nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Fırat’ ın 
bereketleri toprakları gün gelecek sakladıkları zengin hazineyi biz günümüz insanları-
na tekrar verecekti…Üzerinden medeniyetlerin gelip geçtiği, binlerce yıl sonra tarihine 
tanıklık ettiğimiz her bir taş, paha biçilmez eserler olup çıkacaktı karşımıza.”

ESRA GÜLERARSLAN GÜVENÇ

esraguvenc@konyavizyon.org

Büyük İskender in komutanlarından Selevkos 
MÖ. 4. yy yaptırmıştı bu kenti. Hırçın Fırat’ ın 
en kolay geçit verdiği yerlerden biriydi bura-
sı.  Bu yüzden adını “köprübaşı”, “geçit yeri” 
anlamına gelen “Zeugma” olarak taçlan-
dırmışlardı bu kentin… Doğu ve batının 
en stratejik bölgesinde barınan şehir 
kısa zamanda büyüyüp gelişecek ve 
MÖ 1. Yy da kurulan Kommagene 
Krallığı’nın dört önemli kentinden 
biri olacaktı. Daha sonraları Roma 
imparatorluğunun egemenliğine 
girince burada bir lejyon kurularak 
şehrin güvenliği sağlanacak ve Ze-
ugma ticaretin ve sanatın merkezi 
haline gelecekti.  Sanatın ve ticaretin 
gelişmesi 70 bin nüfusluk koca bir 
kent durumuna getirmişti burayı. Bir 
zamanların üzerinde güneşin battığı 
Fırat sularına karşı duran vilları ve bu 
villaların avlularını süsleyen serinlik 
veren mozaik bezeli havuzları, yine 
binlerce yıl sonra hayranlık uyandıracaktı 
biz izleyenlerinin üzerinde. O günün inancı 
ekseninde çok tanrılı dinleri benimsemiş olan 
Zeugma sanatçıları, bu havuzlardaki mozaikle-
riyle anlattılar bizlere inançlarına konu olmuş 
efsaneleri, mitolojik öykülerini... 
Bu mozaiklerde ilkin Fırat nehrinin kıyıların-
dan topladıkları  irili ufaklı, siyah beyaz çakıl 
taşları kullandılar sanatçılar.  Sonraları teknikle-
rini geliştirerek, cam seramik gibi malzemenin 
yanı sıra değerli taş ve madenleri de süsleme 
unsuru olarak kattılar mozaiklerine.  Fakat ne 
acıdır ki daha çok önem verilip değerli taşlarla 
bezenen mozaiklerin bazıları günümüze ula-
şamadan yağmalandı, sırf bu yüzden… Günü-
müzde bir müzenin çatısı altında barınmakta 
olan bu mozaiklerin mitolojik öykülerini yan-
sıttığı taştan sahnelerine konuk oldum geçen 
ay Gaziantep’te Zeugma Mozaik Müzesi’nde. 
Gerek mimarisi gerekse içinde yer alan eser-
leri açısından dünyanın en önemli müzeleri 
arasında yer alan bu mekanda, gördüğüm gez-
diğim hikâyesine tanık olduğum birkaç “muh-
teşem" mozaiği dergimizin sayfalarına taşımak 
istedim bu ay. İşte rengârenk taşlarla, nakış gibi 
işlenmiş mozaiklerden bir kaçı…

ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ (GAJA)
M.S. 2.-3.yy. MENAD VİLLASI. Zeugma antik 
kentinde Gaziantep Müze Müdürlüğü’nce 
yapılan kazılarda “Menad Evi” olarak adlan-
dırılan mekânda ortaya çıkarılmış Çingene 
Kızı. Yapılan kazılar sonucu bu mekânda 
yer alan mozaiklerin hemen hemen tama-
mının eski eser kaçakçılarınca kaçırıldıkları 
anlaşılmış ne yazık ki. Büyük bir şans sonu-
cu Çingene Kızı olarak adlandırılan bu figür, 
yapılan kaçak kazı toprağı altında kaldığın-
dan kaçakçıların gözlerinden saklanmış. 
Şeffaf başlığı altındaki dağınık saçları, çıkık 
elmacık kemiği ve dolgun yüzü, kulakla-
rındaki küpelerle ortaya çıkarıldığında kazı 
ortamı şakası olarak Çingene Kızı’na ben-
zetilmiş ve sonraki süreçte bu isim ile anıla 
gelmiş.  Kimliği konusunda aydınlatıcı bilgi 
bulunmayan bu mozaik başının yer Tanrısı 
"Gaia" olduğuna dair iddiaların yanı sıra, 
Büyük İskender’in portresi olduğunu ileri 
sürenler de bulunmakta imiş.  Özel cam bir 
bölme içinde sergilenen mozaikte Çingene 

Kızı’nın bakışlarını etkin kılmak için özel bir 
teknik kullanmış dönem sanatçıları. Yüzün-
deki sevinç ve hüznü aynı anda yansıtma-
sı sanatçıların portre sanatında ulaştıkları 
noktayı göstermektedir. Helenistik Dönem 
resim sanatında “üççeyrek bakış” olarak 
ifade edilen bu teknik aslında Leonardo 
Da Vinci’nin Mona Lisa resminde yüzyıllar 
sonra kullanılmıştır. Bu da demek oluyor ki 
Leonardo ya atfedilen ilk olma şerefi bizim 
topraklarımızda onlarca yüzyıl önce nakşe-
diliyordu. Gerçekten gözlerine hangi açıdan 
bakarsanız bakın Çingene Kızının derin ba-
kışlarının içine hapsoluyorsunuz.

CEANOS ve TETHYS MOZAİĞİ 
Oldukça büyük ve etkili olan Okeanos ve 
Tethys Mozaiği, Okenos Villasın sığ havu-
zunun taban mozaiği olarak ortaya çıkarıl-
mış.  Erken Roma İmparatorluk Dönemine 
ait olan bu mozaikte, hayatın kaynağı olan 
ırmak tanrısı Okenos ile eşi Tethys Geo-
metrik üçlü örgü bordür ile çerçevelenmiş 
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mozaikte ortada konu edinilmiş. Bu figür-
lerin çevrelerinde ise denizin verimliliğine 
işaret eden çeşitli balık türleri ve yunuslara 
binmiş Eroslar dikkat çekmekte. Irmak tan-
rısı olarak adlandırdıkları Okeanos’un en sık 
tasvir edilen simgeleri yılan ve balıklar imiş.  
Bu mozaikte başında yengeç kıskaçlarıyla 
görülmekte olan Okeanos’ un kıskaçlarının 
tasvir açısından onun en belirgin özellikle-
rinden biri olduğu belirtiliyor. Karısı olan 
Tethys, Okeanos’un hemen yanında ve al-
nında kanatlarla temsil edilmiş. Figürlerin 
ortalarında mitolojik bir deniz yaratığı olan 
yılan gövdeli Ketos adı verilen ejder ve bu 
iki ana figürün dışında mozaiğin sağ üst kıs-
mında bir kayanın üzerine oturmuş balık 
avlayan ve çobanların koruyucu tanrısı Pan 
olabileceği düşünülen genç bir erkek figür 
yer almakta.  Kenar figürleri olan Eroslar ve 
Pan ‘ın dışa dönük olarak resmedilmesi, ha-
vuzun çevresinde dolaşılacak şekilde tasar-
lanmış olduğunu göstermekte imiş.

EUROPE’NIN KAÇIRILIŞI
Her biri bir masal kitabının sayfaları gibi ça-
lışılmış olan mozaiklerden Europe’nin kaçı-
rılışına geldik şimdide. M.S. 2.-3.yy. yapılmış 
olduğu düşünülen  Europe’ nın Kaçırılışı’nın 
betimlendiği mozaikte Tanrı Zeus’un, boğa 

kılığına girerek Suriyeli kız Europe’yi kaçır-
ması tasvir edilmiş.  Mitolojide Olympos’un 
hakimi, aşklarıyla ünlü, tanrıların tanrısı 
Zeus, yine mitolojiye göre Fenike Kralı’nın 
kızı Europe’nin güzelliğine aşık olmuş. Ve bir 
boğa kılığına girerek deniz kenarında eğle-
nen kızın yanına gelmiş.   Europe, boğayı se-
verek tüylerini okşamaya başladığı bir  sırada 
Zeus onu sırtına alarak  hızlıca oradan uzak-
laşmış. İşte bu hikâyede Europe, düşmemek 
için bir eliyle boğanın boynuna sarılarak, bir 
eliyle de elbisesinin eteğini ıslanmaması için 
tutarak tavir edilmiş. 

DİONYSOS VE ARİADNE’NİN DÜĞÜNÜ
M.S. 2.yy. da yapıldığı düşünülen Dionysos 
Villası’na ait olan Dionysos ve Ariadne’nin 
Düğün Mozaiği, dünyanın en özel mozaik-
lerinden biri olarak tanıtılmakta. Gerçekten 
bu mozaik, kullanılan renk zenginliği ve 
ışık-gölge oyunları ile bir tablo etkisi vermek-
te bizlere. Kompozisyonda çok fazla figür 
bulunması figürlerin resim kalitesinin çok 
yüksek olması, figürlerin anatomilerinde-
ki doğruluk, kullanılan perspektif ve renk 
zenginliği açısından dünyadaki önemli ve 
değerli mozaiklerden biri olmayı hak ediyor 
gerçekten. Önceleri Müze Müdürlüğü eseri 
olduğu yerde doğal bir biçimde teşhir etmek 
için çalışmalar yapmış ancak 1998 yılında 

eski eser kaçakçıları tarafından mozaiğin 
3/2 lik büyük bir kısmı teşhir edildiği yerden 
çalınmış ne yazık ki.  Sahnede, Dionysos ve 
Ariadne’ nin düğününden bir sahne betim-
lenmiş. Ortada divanda oturan figürlerin et-
raflarında üç adet menad, müzisyen, düğün 
tanrısı ve iki siren resmedilmiş.

KAHVALTIDAKİ KADINLAR MOZAİĞİ
M.S. 2.-3.yy. la nitelendirilen “Kahvaltıdaki 
Kadınlar Mozaiği” Zeugma antik kentinin 
teras villalarından Zosimos Villası’nın bir 
odasının taban mozaiği. Bu pano bizlere o 
günün yaşam tarzı hakkında ipuçları ver-
mekte. Antik dünyanın inanç sisteminin 
büyük bir kısmını tiyatrolar oluşturmak-
tadır. Her antik şehrin en az iki bin kişilik 
olmak üzere tiyatrosu bulunmakta ve bu 
tiyatrolarda mitolojik konular, tanrıların dav-
ranışları, siyasi olaylar ve halk inançları gibi 
konular sergilenmekteydi. Bu panoda An-
tik Dönemin (M.Ö.4.yy) ünlü yazarlarından 
Menandros’un kahvaltı sofrası adlı komedi 
oyunundan bir sahne resmedilmiş.

Bu gezi sonrasında  daha iyi anladım ki, 
geleceğe bırakacağımız en güzel hedi-
yemiz sanatımız aslında.  İnsan bedeni 
kaybolacak nihayetinde, ama bizler ta-
rih sahnesinde bir şekilde silindiğimizde 
toprak ananın bağrından çıkarılacak 
olan, bizi anlatan, bizden izler yansıta-
cak olan sanatımız yalnızca…
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VİZYON KÖŞE

MUHAMMED IŞIK

    muhmed83

Yeni transfer Ars 
gösterdiği performans 
ile takımın gol yükünü 
şimdiden aldı. 3 maçta 
attığı 5 gol ile gol yolla-

rında çekilen sorunu da 
çözmüş oldu. Ars dura-
cağı yeri çok iyi bilen bir 
oyuncu. Takımda onun 

gibi bir oyuncuya ihtiyaç 
vardı. Şu anda takımda, 

seyircide Ars’a güveniyor. 
Umarım her maçında 

gol ve goller bulur.

KONYASPOR İKİ MAÇTIR TAM İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNUYOR. İKİ MAÇTAN BEKLEDİĞİMİZ 6 
PUANA ULAŞMIŞ OLMAK TAKIMA KONUM İTİBARİ İLE DE, MORAL OLARAK DA RAHAT BİR 
NEFES ALDIRDI. TAVŞANLI LİNYİT VE GÖZTEPE MAÇLARININ ARDINDAN BEKLEDİĞİMİZ İKİ 
GALİBİYET DAHA VAR. DÖRT MAÇLIK BİR HEDEF KOYMUŞTUM. BU DÖRT MAÇIN ARDINDAN 
KONYASPOR’UN SÜPER LİG YARIŞI İÇİNDE OLUP OLAMAYACAĞI AZ ÇOK BELLİ OLUR DİYE 
DÜŞÜNÜYORDUM. İLK İKİ MAÇ GİBİ ÖNÜMÜZDEKİ SAMSUNSPOR VE BOLUSPOR MAÇLARINI 
DA KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE SÜPER LİG YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞ OLACAK.

Nazar Değmesin

Konyaspor’da yükselen bir değer 
de Erdal Kılıçaslan oldu. Erdal 
geçmiş yıllarda Konyaspor’da oy-
nadığı dönemlerde de takımın 
en iyi isimlerindendi. Takımdan 
ayrıldıktan sonra gittiği takımlar-
da istediği başarıyı yakalayama-
dı. Yeniden Konyaspor’a geldi ve 
her iki tarafta oldukça memnun. 
Erdal Konyaspor forması altında 
iyi işler çıkartıyor. Takımı adına 
8 gole imza atan Erdal Kılıçaslan 
maçların ilk yarılarında kaydet-
miş. Erdal her ne kadar sözleş-
mesi sezon sonunda bitecek 
olsa da önümüzdeki yıllarda da 
takımda kalmalı diye düşünü-
yorum. Altıncı sırada yer alan 
Adanaspor ile aramızda 3, ikinci 
sırada yer alan Manisaspor ile 8 

puanlık bir fark var. Bu farklar 
kapanmayacak farklar değil. İki 
maç her şeyi değiştirir. Fikstür 
olarak bu haftalarda galip gelebi-
leceğimiz takımlarla oynuyoruz. 
Samsunspor ve Boluspor maç-
larının ardından Rizespor ile oy-
nayacağız. Ardından Denizlispor 
ve Kartalspor maçları var. Önü-
müzdeki 5 haftalık süreçte Ri-
zespor hariç alt sıralarda yer alan 
takımlarla oynayacağız. Bu beş 
haftada alacağımız galibiyetler 
çok önemli. Sonrasında üst üste 
Süper lige çıkmak için yarışan 
ekiplerle oynayacağız. Bu 5 haf-
ta bizim moral ve motivasyon 
açısından da önemli. Bu beş haf-
tanın ardından Erciyes, Adana, 
Karşıyaka ve Manisaspor ile oy-
nayacağız. Yani kalan 9 haftanın 
5 karşılaşması Süper lige çıkacak 
ekiplerle oynanacak. Konyaspor 
için bu büyük bir fırsat anlamına 
geliyor. Rakiplerin kimlerle oy-
nadığı, maçı nasıl kazandığından 
ziyade kendi işini kendisi göre-

cek. Konyaspor kazandığı taktir-
de diğer maçların skorlarına pek 
ihtiyacı olmayacak. Bu süreç iyi 
yönetilebilirse çok iyi bir sürece 
dönüşebilir. Ama dediğim gibi 
önce önümüzdeki 5 haftalık sü-
reci en iyi şekilde geçmeliyiz.
Konyaspor’u Süper ligde gör-
mek istiyorsak taraftar olarak 
bizlerinde takıma destek ver-
memiz gerekir. Stadyum dol-
malı ve taraftar koşulsuz destek 
vermeli. Taraftar maç kazandı-
rabilme gücüne sahip olmalı. 
Konyaspor taraftarının en bü-
yük eksikliği takıma ve oyuna 
müdahale edemiyor olmasıdır. 
Taraftar gitmekte olan maçı geri 
çevirebilmeli, takımı ateşleyebil-
melidir. Bunun olduğu takdirde 
içeride kazanılamayacak maç 
yoktur. Son haftalara girdiğimiz 
şu dönemde Konyaspor’umuzu 
Süper ligde görmek adına des-
tekleyelim. Ne olursa olsun yal-
nız bırakmayalım. Onlara yalnız 
olmadıklarını hissettirelim.
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BİOSİBERNETİK REGÜLASYON TERAPİSİ
(Biorezonans)

UZM. DR. MEHMET PORTAKAL

Vücudumuzun en önemli fonksiyonlarından biri de yeni şartlara uyum sağlama ve kendi 
kendini regüle edebilme özelliğidir. Bedenimiz her an sayısız değişikliklere maruz ka-
larak kendi kendini ayarlamak ve adapte etmek durumda olduğundan dolayı organları-
mız, hücrelerimiz; saniyede 500 trilyon biyokimyasal reaksiyonları ve insan yaşamının 
dengesi için gerekli olan aktiviteleri sağlıklı bir şekilde devam ettirebilme yolunda üst 
düzey bir iletişim içerisinde hareket ederler. Araştırmalar, bedenimizin sağlıklı bir şekilde 
adaptasyon ve kendi kendini onarma sürecine çok etkili olan ve yüksek verimlilik içeren 
Biorezonans Terapisi aracılığıyla yardımcı olacak zemini oluşturmaktadır. Bu dengenin 
düzgün bir iletişim aracılığıyla sağlanmasıyla bedenimiz sadece çevresel faktörlerin 
uyarıcı etkisine tepki vermekle kalmaz aynı zamanda vücudun "kendi kendini onarma 
ve iyileşme" sürecine yardımcı olur. Vücudumuzu biorezonans aracılığıyla dengelemek 
için gerekli olan sayısız imkanlar ve tüm organizma üzerine etkili olan biokimyasal ve 
biofiziksel olaylar son yıllarda daha yakından keşfedilmeye başlanmıştır.

Tıpta yeni bir bakış;
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Uygulama alanları:
Biorezonans Terapisi hayatın her safha-
sında farklı alanlarda ve medikal uygu-
lamalarda başarıyla kullanılmaktadır.

* Vücudumuzun fizyolojik süreçlerini 
hedefleyen, yan etkisi olmayan yeni 
teknoloji ve üst düzey bir fizyoterapi 
yöntemidir. Hastalıkların iyileşmesi ve 
ağrılarda organizmanın kendi kendini 
iyileştirme kabiliyetini uyarır; kemik ve 
kas zedelenmelerinde rehabilitasyon 
sürecine anlamlı şekilde katkı sağlar.

* Baş ağrısı, eklem ağrısı gibi kronik has-
talıkların iyileşmesine yardımcı olur.

* Ameliyatlardan sonra iyileşme süre-
cini destekler.

* Anti-aging programlar aracılığıyla or-
ganizmanın aktivitelerini destekler, 
hücre fonksiyonlarının normal halde 
sağlıklı çalışmasını sağlar, fiziksel ve zi-
hinsel performansı arttırır. Antioksidan 
ve vitaminlerin etkilerini arttırır.

* Çocukların hormonal, fiziksel, zihin-
sel gelişimlerini destekler, özellikle 
büyüme ve gelişim için önem arzeden 
hücre ve dokuları uyararak normal ça-
lışmasına katkı sağlar.

*Günlük spor aktivite ve egzersiz yük 
kapasitesini arttırır. Fiziksel yorgunluk 
ve efor sonrası vücudun toparlanma sü-
recini kısaltır, oluşan kas ağrılarını azaltır.

* Fiziksel gerginliğin azaltılmasına 
yardımcı olur, baskılanmış duygular-
dan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik 

problemlerin çözülmesi sağlanır, ger-
ginlikten kaynaklanan aşırı tepkili olma 
halinin ortadan kalkmasına destek olur, 
duygusal ve zihinsel dengenin sağlan-
masına yardımcı olur.

*Gün içerisinde oluşan fiziksel ve zihin-
sel stresin etkilerini azaltarak rahatlatır, 
vücuttaki blokajların ortadan kaldırıl-
masına yardımcı olur, sorunların üste-
sinden gelebilme yeteneğini arttırır.

*Besinlerin daha iyi ve etkili biçimde sin-
dirimlerini sağlar, mide-barsak sisteminin 
sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.

*İdeal kilonun korunmasına destek olur, 
metabolizmayı düzenleyerek obezite te-
davisinde kullanılır.

*Sigara ve alkol bağımlısı olanların bağım-
lılıklarından kurtulmalarına yardımcı olur.

*Performans ve koordinasyonu arttıra-
rak spor, sınav ve yarışma öncesi kon-
santrasyonun artmasını sağlar.

*Detoks terapilerini tamamlayıcı etki gös-
terir, dolaşımı ve lenfatik drenajı destekler.

*Alerji tedavilerinde ve bağırsak ilti-
haplanmalarında tüm dünyada başa-
rıyla uygulanmaktadır. Biyolojik sin-
yalleri normale getirmektedir.

*Dinlendirici ve derin uyku düzeninin 
sağlanmasına yardımcı olur, uyku kali-
tesini arttırır, sabahları yorgun uyanan 
kişilerin enerjik hale gelmesine katkı 
sağlar. Fibromiyalji gibi kas romatiz-
malarının tedavisinde çok etkindir.

Biorezonans, vücudumuzun 
fabrika ayarlarına 
dönmesine katkı sağlar
Biorezonans Terapisi iyileşme süre-
cinde vücudumuzun elektroman-
yetik sinyallerini kullanmak kaydı 
ile işlev gösterir. Hücre düzeyindeki 
araştırmalar DNA ve hücre zarının 
organizma içerisinde meydana gelen 
iletişimin merkezi olduklarını ve hem 
alıcı hem verici olarak faaliyet göster-
diklerini kanıtlamıştır. Bu merkez-
ler düzen ve bütünlüğü sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda bu etkiyi vü-
cut dışında meydana gelen yüksek 
yoğunluklu elektromanyetik alanla-
rın varlığında hücre aktivitelerimizi 
uyumlu hale getirerek dengeyi korur. 
Biorezonans terapisi, organizmanın 
işlem kapasitesini ve hücrelerin sin-
yallerini normal hale getirerek vücu-
dumuzun kendi kendini regüle etme-
sine katkı sağlar. Tedavi programları, 
sadece yaşanan bölgesel bir soruna 
odaklanmanın haricinde insanı etraf-
lıca tüm yönleriyle bir bütün olarak 
ele alıp genel sağlığı hedefler.
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ÇÖZÜM VAR MIDIR?

UZM. DR. SEÇİL KAHVECİ ELSÜRER

KISIRLIK NEDİR? 
Kısırlık çiftlerin 1 yıllık korunmaksızın dü-
zenli bir birlikteliğe rağmen gebelik elde 
edememesidir. Dünya genelinde tüm 
çiftlerin yaklaşık %15 ini etkilediği dü-
şünülmekle birlikte bu oranlarda sürekli 
bir artış gözlenmektedir. Peki, bu artışın 
nedenleri ne olabilir? En büyük suçu 
modern hayata atabiliriz. İş hayatı ve 
akademik kariyer isteği kadınların gebe 
kalma yaşını geciktirmektedir. Doğur-
ganlığı azaltan en önemli neden bu diye-
biliriz.20-25 yaşlarında en üst düzeyde 
olan gebelik şansı yaşın 35’ i geçme-
siyle ciddi düşüşe geçmektedir. Gebe-
liği erteleyecek olan kadınlara önerimiz 
daha önce bir kadın doğum uzmanı ile 
görüşüp yumurtalık yaşlarıyla ilgili bilgi 
almaları. Çünkü her zaman bunlar birbir-
leriyle uyumlu olmayabilir ve eğer tehlike 
çanları çalıyorsa ona göre davranmak 

gerekebilir. Yine hayat tarzıyla ilgili bir di-
ğer faktör beslenme alışkanlıkları ve kilo. 
Modern hayatla birlikte bizlere dayatı-
lan hazır gıdalar, sedanter yaşama tarzı 
obesiteyi de yanında getiriyor. Obesite 
yumurtlamayı baskıladığı için gebelik 
şansında azalmaya yol açmaktadır. Yine 
gelişen teknoloji ve maruz kaldığımız 
elektromagnetik dalgalar üreme fonksi-
yonlarına olumsuz etki yapabilmektedir. 
Bu sıralamada sigaranın da büyük bir 
yeri olduğunu söylemeliyiz. Sigara içinde 
binlerce sağlığa zararlı madde bulunma-
sına karşın toplumda hala çok tüketilen 
bir türlü zehir. Yapılan çalışmalar sigara 
içen çiftlerde içmeyenlere oranla düşük 
gebelik şansları ve artmış düşük oranları 
göstermektedir. Yani teknolojinin ilerle-
mesi hayatı kolaylaştırdığı gibi pek çok 
sorunu da yanında getirilmektedir.
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Kısırlık fizyolojik olduğu kadar psikolo-
jik bir süreci de içinde barındırmaktadır. 
Toplumumuzda evli çiftlerin karşılaştığı 
en büyük sorunlarda biri çocuk sahibi ola-
mamaktır. Bazı evliliklerin sona ermesine 
sebep olabilecek kadar kabul edilmesi 
ve yönetilmesi zor bir süreçtir. Sosyal ve 
kültürel nedenlerden dolayı çiftleri yal-
nızlığa ve iletişim bozukluğuna itebilir ve 
bu durum kişisel başarısızlık olarak algı-
lanabilir. Çiftler bu durumla karşı karşıya 
kalınca farklı tepkiler verebilir. Bu yüzden 
psikolojik destek almak tanı ve tedavi 
aşamasında oldukça yararlıdır.
Kısırlık kadına ve erkeğe bağlı nedenler-
den dolayı gözlenebilir. Kadına ait neden-
lerin başında yumurtlama problemi gelir. 
Biliriz ki sağlıklı yetişkin bir kadında her 
ay bir yumurtalıktan olgun bir yumurt-
lama gerçekleşir. Bunun hiç olmaması 
ve seyrek olması kısırlığa yol açar. Ge-
nellikle bu kadınlarda adet düzensizliği 
vardır. Kendiliğinden adet görememe ya 
da uzun aralıklarla adet görme şeklinde 
gözlenebileceği gibi çok normal düzen-
de adet gören kadınlarda da bu probleme 
rastlanabilir. Kadınlarda tüplerin tama-
men ya da kısmen tıkalı olması yumurta 

ve spermin karşılaşmasını engelleyerek 
gebeliği imkansız kılar. Geçirilmiş en-
feksiyonlar, endometriozis, ameliyatlara 
bağlı olarak oluşan yapışıklıklar tüplerde 
hasara yol açabilmektedir. Son zamanlar-
da adını sıkça duyduğumuz endometrio-
zis denilen hastalıkta kadınlarda kısırlığa 
yol açmaktadır. Özellikte yumurtalıklar-
da olan şekliyle endometrioma (çikolata 
kisti) gebelik isteyen kadınlarda zorlu bir 
süreci yanında getirmektedir. Yine kadın-
larda rahime ait polip, myom gibi hasta-
lıklar gebelik oluşmasını etkilemektedir.
Erkeğe bağlı nedenler ise sperm sayı ve 
kalitesini etkileyen üretim bozuklukları ve 
spermi dışarı taşıyan kanallarda tıkanıklık 
olarak özetlenebilir. Doğuştan olan veya 
sonradan gelişen bazı hastalıklar, geçirilen 
enfeksiyonlar ve ameliyatlar, hormonal 
bozukluklar, kullanılan ilaçlar ve çevresel 
problemler spermi etkileyerek erkek kısırlı-
ğına yol açmaktadır. Erkek kısırlığında tanı 
koymak daha kolaydır. Basit bir semen ana-
lizi ile problem netleşebilir. Erkekte  sperm 
üretimi 70 günde tekrarladığı için tek bir 
testle karar vermemek gerekir. Belirli ara-
lıkta 3-5 gün cinsel perhiz sonrası bakılan 3 
sperm analizinin değerlendirilmesi gerekir. 

Kısırlık tanısı koymak için öncelikle çiftlerle 
ayrıntılı görüşme yapmak gerekir. Her iki 
eşin detaylı hikâyesinde genellikle bazı ipuç-
larına ulaşılır. Bunu takiben yapılan muaye-
nelerde genellikle sorun anlaşılır. Kadınlar 
için hormon testleri, rahim filmi ve yumur-
talıkların kapasitesini gösteren ultrasonog-
rafi gerekirken erkeklerde genelde sperm 
analizi yeterli olmaktadır. Tüm bu inceleme-
ler rağmen çiftlerin %15 inde bir neden bu-
lunamamaktadır. Aslanda bu bir sorun yok 
anlamına gelmez. Tıbbın ve teknolojinin sı-
nırını gösterir bize. Kısırlıkta tedavi genellik-
le tanıya göre değişir. Çok küçük bir hastalık 
grubu dışında genellikle mutlu sona ulaşılır. 
Yumurtlama tedavileri , aşılamalar ve tüp 
bebek bu hastalar için umut ışığı olmuştur. 
Özellikle mikroenjeksiyon yöntemi erkek 
kısırlığında çığır açmıştır. Semene hiç spermi 
olmayan ya da çok az miktarda olup da tes-
tislerden sperm elde edilen erkeklerde ge-
beliğe izin vermiştir. Kısırlık tedavisinde en 
önemli basamak doğru tanı olup bu sizleri 
zaman ve para kaybından korur. Bu nedenle 
bu konunun uzmanı bir doktora başvurarak 
doğru adım atabilirsiniz. Annelik, isteyen 
her kadının tatması gereken en güzel duygu-
dur ve bazen sabır ve çaba gerektirebilir.

Kısırlık tedavisinde en önemli basamak doğru tanı olup bu 
sizleri zaman ve para kaybından korur. Bu nedenle bu ko-
nunun uzmanı bir doktora başvurarak doğru adım atabilir-
siniz. Annelik, isteyen her kadının tatması gereken en güzel 
duygudur ve bazen sabır ve çaba gerektirebilir.
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BLACKBERRY Z10
Z10, 4.2 inç büyüklüğünde 1280 x 
720 piksel çözünürlüğünde ekrana 
sahip. 356 dpi piksel yoğunluğuna 
sahip olan ürün, başarılı bir dene-
yim bizlere sunacak. Qualcomm'un 
Krait mimarisini temel alan 28nm 
teknolojisi ile üretilen çift çekirdek-
li Snapdragon S4 Plus işlemcisinin 
kullanıldığı Z10, 1.5 GHz hızında 
çalışıyor. Cihaz, 2 GB RAM ile hem 
QNX yazılımın gücünü, hem de do-
nanımın gücünü birleştirmiş olu-
yor. Çıkarılabilir yapıda olan 1800 
mAh'lik bataryadan gücünü alacak 
olan BlackBerry Z10, micro SIM ve 
microSD kartlarına da izin veriyor. 
138 gram ağırlığında olan Z10, 9.3 
mm kalınlığa sahip. Kablosuz bağ-
lantı olarak NFC, WiFi, LTE / 3G, 
Bluetooth 4.0 gibi gelişmiş çözüm-
lere yer veren firma, HDMI ve micro 
USB çıkışlarına, yer vermiş. Önde 2 
Megapiksel fotoğraf çekebilen ve 
720p video kaydı yapabilen Z10, 
arka tarafta ise 8 Megapiksel çözü-
nürlüğünde fotoğraf çekebiliyor ve 
1080p video kaydı yapabiliyor.

LENOVO IDEAPAD YOGA 13
Dünyanın ilk çok modlu Ultrabook'uyla tanışın. Dizüstü bilgisayar veya tablet olarak kullanın 
veya çadır moduna ayarlayın; her mod, Windows 8 için en uygun hale getirilmiştir, böylelikle na-
sıl çalışmayı seçerseniz seçin daha üretken olabilirsiniz. Yoga’nın patentli Çift Menteşe tasarımı, 
şimdiye kadarki en şık UltrabBook'u sunuyor ve aynı zamanda nerede olursanız olun veya nasıl 
kullanırsanız kullanın maksimum dayanıklılık ve sağlamlık sağlıyor. 13,3 inç HD tablette çoklu 
oyunculu oyunlar ve sosyal medyanın keyfini sürmek için Yoga’nın ekranını arkaya kıvırın. Ya 
da filmler, okuma, gezinme ve daha fazlası için pratik çadır modunu kurun. Bunu kullanmanın 
dört özel yolu vardır: dizüstü bilgisayar, tablet, çadır ve stand. Yaslayın veya düz yatırın. Her açı-
dan eğlencelidir. Yoga’nın 8 saatlik pil ömrü ve şık, taşınabilir tasarımı, nereye giderseniz gidin 
en iyi arkadaşınız olacak. Katlanabilir yapısıyla o dönem ki klasik Ultrabook çizgisinden ayrılan 
Ideapad Yoga, Ivy Bridge tabanlı Core i5 ve Core i7 ULV işlemcilere yer verecek. 1600 x 900 pik-
sel çözünürlükte IPS ekran kullanan versiyon IdeaPad Yoga 13 8GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar 
SSD, HD ön kamera, 17 mm kalınlık, 1.54 kg ağırlık, USB 2.0, 3.0, kart okuyucu, Bluetooth 4.0, 
HDMI çıkışı, 7 saat kullanım süresi şeklinde özellikler sunuyor. Modelin ARM işlemci üzerinde 
çalışan aynı tasarıma sahip versiyonu ise Yoga 11 olarak adlandırılacak. Bu modelde NVIDIA Teg-
ra 3 işlemci, 11.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 15mm kalınlık, 1.2kg 
ağırlık, 2GB'a kadar RAM, 64GB'a kadar depolama kapasitesi, USB 2.0 portu, kart okuyucu, 13 

saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikler mevcut.
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ASUS MEMO PAD 
Android 4.1 ile gelen bu ürü-
nün 7.72 x 4.69 x 0.43 inç (196 
x 119 x 11 mm) Boyut ve 320 Gr 
ağırlığı vardır. Ekran büyüklü-
ğü 7 İnç olan bu tabletin, 1024 
x 600 piksel çözünürlüğü ve 
de 170 ppi piksel yoğunluğu 
var. Ekran yapısı doğrudan 
LCD. Ayrıca 4270 mAh Batarya 
gücü bulunuyor. Single core, 
1000 MHz, VIA WM8950 İş-
lemcisi bulunuyor. 1024 MB 
ram bulunuyor. 8 GB Dahili 
hafızası var ve 32 GB'a kadar SD 
kart sayesinde(Micro) yükselt-
meniz de mümkün bulunuyor.

NOKIA LUMIA 920
Nokia Lumia 920’nin en güçlü yanı harika ekranı. 4.5 
inç boyutunda olan ekranda IPS TFT teknolojisinin 
yanı sıra PureMotion HD+ ve ClearBlack teknolojile-
ri de kullanılmış. Lumia 920, LED HD ekrana sahip. 
Ekranı artık alışkın olduğumuz Gorilla Glass 2 tekno-
lojisi koruyor. Lumia 920’de yer alan işlemci gücüne 
değinecek olursak, bizi ilk olarak Qualcomm tarafın-
dan Snapdragon serisi altında üretilen MSM8960 
kod adlı çift çekirdekli ve 1.5 GHz seviyesinde çalışan 
Krait işlemci karşılıyor. Bu işlemciye Adreno 225 
model bir ekran işlemcisi eşlik ediyor. Ara bellek 
yani RAM biriminin ise 1 GB olduğunu da ekleyelim. 
Türkçe klavye son derece başarılı. Kelimeyi yazma-
ya başlayınca gelen öneriler şu ana kadar gördüğüm 
en iyi öneri sistemi. Zira yazılması muhtemel eklere 
dair oldukça akıllı ve bilgiç bir sistem kullanılıyor. 
Aynı şekilde muhtemel sonraki kelime önerileri de 
başarılı. Çekilen fotoğraflar, tanımlanan Microsoft 
hesabınızdaki SkyDrive klasörüne otomatik olarak 
yüklenebiliyor. Çoklu uygulama ve uygulamalar ara-
sı geçiş desteği bulunuyor. Geri tuşuna uzun basınca 
açık olan diğer uygulamalara ya da sekmelere dair 
pencereler görüntülenebiliyor.

CANON POWERSHOT 
SX260 HS
20x zoom, 25 mm geniş açılı 
lens; kompakt gövde. ZoomP-
lus ile 39x zoom kullanabilir-
siniz. HS Sistemi, düşük ışıkta 
harikalar yaratır, bu sayede flaş 
veya tripod kullanmadan anın 
gerçek atmosferini yakalarsınız. 
Gelişmiş DIGIC 5 işleme özel-
liği ve yüksek hassasiyetli 12.1 
Megapiksel CMOS sensörü her 
durumda mükemmel görüntü 
kalitesi sunar. GPS özelliği fotoğraf ve videolarınızın konumunu etiketlerken, Kaydedici işlevi 
yolculuğunuzun kaydını tutabilir. Akıllı IS, tüm fotoğraf ve videolarınızın tam zoom yapıldığın-
da veya düşük ışık çekildiğinde bile keskin ve ayrıntılı olmasını sağlamak için kamera sallan-
masıyla mücadele eder. Bulanıklığı önlemek için 7 moddan birinde optik Görüntü Sabitleyiciyi 
sahneye otomatik olarak ayarlar. Optik zoom ile anında stereo kalitesinde Full HD (1080p) film-
ler kaydeder. Bir HDMI bağlantısı sayesinde HDTV'de yüksek kalitede izlenebilir. Su geçirmez 
kasa ile kameranızı açık havada koruyun ve 40 m derinliğe kadar su altında çekim yapın.

Apple’dan akıllı ayakkabı
Ayakkabının özelliği, hareketlerini-
zi ölçerek, ne zaman yeni bir ayak-
kabıya ihtiyacınız olduğu konusun-
da sizi uyaracak olması. Elektronik 
devi Apple, sensör monte edilmiş 
akıllı ayakkabı üretimi için ilk ham-
lesini yaptı. Apple’ın patenti için 
başvuruda bulunduğu ayakkabılar, 
dışarıdan belli olmayan ve kulla-
nıcıyı rahatsız etmeyen hareket 
algılayıcı sensörlere sahip olacak. 
Kullanıcılar, kullanımı rahatsızlık 
vermeyen akıllı ayakkabıları saye-
sinde ne kadar hareket ettiklerini 
bilecek, ayakkabılarının ne kadar 
ömrü kaldığını takip edebilecek. 

Akıllı Telefonlarda 
Kredi Kartı
Bankalararası Kart Merkezi’nin sağ-
ladığı yeni sistem sayesinde cep 
telefonları banka ve kredi kartı ola-
rak kullanılabilecek. Bankalararası 
Kart Merkezi (BKM), cep telefonları 
ile temassız ödeme gerçekleştiril-
mesini sağlayan Güvenilir Servis 
Sağlayıcı (Trusted Service Manager, 
TSM) hizmetini sunmak üzere ge-
rekli çalışmalarını tamamladı. BKM 
tarafından yapılan açıklamaya göre, 
BKM, akıllı cep telefonlarıyla temas-
sız ödemelerin gerçekleşmesine yö-
nelik altyapı hizmeti sunmak üzere 
sertifika aldı. Bankalar, BKM’nin 
sağladığı Güvenilir Servis Sağlayıcı 
sistemi ile müşterilerine, Yakın Alan 
İletişimi olarak adlandırılan NFC 
özelliğine sahip cep telefonlarını, 
kredi ve banka kartı olarak kullana-
bilme hizmeti sunacak. Açıklama-
ya göre, BKM’nin Güvenilir Servis 
Sağlayıcı altyapısı tüm bankaları, 
tüm mobil operatörleri ve tüm cep 
telefonu markalarını destekleyecek 
şekilde konumlandırıldı. Güvenilir 
Servis Sağlayıcı altyapısı sayesinde, 
NFC uyumlu akıllı telefonlara sahip 
kart kullanıcıları, her türlü ürün ve 

hizmet ödemelerini cep telefon-
larıyla yapabilecek.
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KONYA - İSTANBUL

10 MART 2013 - 10 NİSAN 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

07:00 08:20 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

08:55 10:15 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

15:45 17:05 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

19:50 21:15 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

KONYA - ANKARA

10 MART 2012 - 10 NİSAN 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

06:45 08:32 Konya Ankara Sincan: 08:08

08:30 10:21 Konya Ankara Polatlı: 09:36 - Sincan: 09:57

10:00 11:44 Konya Ankara Duruş Yok

12:15 14:02 Konya Ankara Sincan: 13:38

14:30 16:21 Konya Ankara Polatlı: 15:34 - Sincan: 15:57

16:00 17:45 Konya Ankara Duruş Yok

18:00 19:51 Konya Ankara Polatlı: 19:06 - Sincan: 19:27

20:30 22:21 Konya Ankara Polatlı: 21:34 - Sincan: 21:57

ANKARA - KONYA

10 MART 2012 - 10 NİSAN 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

07:00 08:52 Ankara Konya Sincan: 07:24

09:35 11:30 Ankara Konya Sincan: 09:59 - Polatlı: 10:19

11:30 13:20 Ankara Konya Duruş Yok

13:00 14:52 Ankara Konya Sincan: 13:24

15:15 17:07 Ankara Konya Sincan: 15:39

17:15 19:05 Ankara Konya Duruş Yok

18:30 20:25 Ankara Konya Sincan: 18:54 - Polatlı: 19:14

20:45 22:40 Ankara Konya Sincan: 21:09 - Polatlı: 21:29

İSTANBUL - KONYA

10 MART 2013 - 10 NİSAN 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

06:55 08:10 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

13:45 15:00 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

17:50 19:05 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

22:30 23:45 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

TÜRK HAVA YOLLARI
AYLIK UÇAK SEFERLERİ

YÜKSEK HIZLI TREN
AYLIK TREN SEFERLERİ
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TİYATRO

YÖNETMEN YAZISI

Oyunlar okuyorum, kadın oyunları… 
bir oyun hazırlamam lazım, turne 

programları çok sıkıştırdı bizi… 
Ama bizden olmalı, samimi olmalı, 

taraf tutmamalı… 
ve  “Shirley”  ile tanıştım. 

İngiltere’de yaşıyor 42 yaşında, gayet 
rutin bir hayat döngüsünün içinde 

geldiği yaşı, yaptıklarını ve 
yapamadıklarını sorguluyor… 

Hepimiz gibi.

Ve o hayatı sevmeyi yeniden öğreniyor.

…Ama bizim sahnemiz çok büyük, 
ben tek başımayım sürprizlerimiz 
olmalı anlatımda, seyircimiz için…

Mustafa benimle çalışır mısın diyorum, ben 
kendimi göremiyorum sahne üstünde..? 

“Evet” diyor ve hep yanımda. 

Ozan sende çalışır mısın? “Evet” …
Gülesin?  “Evet”  Mehmet?  “Evet”…

Banu? “Evet”… Emre? “Evet” ”…
Sevgili Güven Öktem? “Evet”…

Sevgili Günnur Orhon? “Evet” ”…
Sevgili Hakan Özdemir? “Evet”

…Teşekkür ederim…

 “Hayat, yaşamaktan yorulduğumuz 
bir süreç, zevk almayı unutmayın”

Ohhh... Ve sanırım oldu…
 İyi seyirler…

Shirley 
Valentine
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TİYATRO

Devlet  Tiyatroları 
MART PROGRAMI

KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ

1 CUMA 19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ
2 CUMARTESİ 14:00 BİZ SİZE HAYRANIZ
2 CUMARTESİ 19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ
3 PAZAR

4 PAZARTESİ

5 SALI

6 ÇARŞAMBA

7 PERŞEMBE 19:30 YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE
8 CUMA 19:30 YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE
9 CUMARTESİ 14:00 YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE
9 CUMARTESİ 19:30 YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE
10 PAZAR

11 PAZARTESİ

12 SALI 15:00 NASRETTİN HOCA BİR GÜN (Ç.O.) *
13 ÇARŞAMBA 14:00 NASRETTİN HOCA BİR GÜN (Ç.O.)
14 PERŞEMBE 19:30 SHIRLEY VALENTINE
15 CUMA 19:30 SHIRLEY VALENTINE
16 CUMARTESİ 14:00 SHIRLEY VALENTINE
16 CUMARTESİ 19:30 SHIRLEY VALENTINE
17 PAZAR

18 PAZARTESİ

19 SALI 14:00 NASRETTİN HOCA BİR GÜN (Ç.O.)
20 ÇARŞAMBA 10:30 NASRETTİN HOCA BİR GÜN (Ç.O.)
21 PERŞEMBE 19:30 SHIRLEY VALENTINE
22 CUMA 19:30 SHIRLEY VALENTINE
23 CUMARTESİ 14:00 SHIRLEY VALENTINE
23 CUMARTESİ 19:30 SHIRLEY VALENTINE
24 PAZAR

25 PAZARTESİ

26 SALI 14:00 NASRETTİN HOCA BİR GÜN (Ç.O.)
27 ÇARŞAMBA 19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ  “DÜNYA TİYATRO GÜNÜ”
28 PERŞEMBE 19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ
29 CUMA 19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ
30 CUMARTESİ 14:00 BİZ SİZE HAYRANIZ
30 CUMARTESİ 19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ

TİYATRO ADI KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU MART/2013 AYLIK OYUN DÜZENİ

Genel Müdürlük gerektiğinde oyun programında değişiklik yapabilir.*     Prömiyer
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Linet • Adını Sen Koy1

Mehmet Erdem • Herkes Aynı Hayatta2

Tarkan • Hatasız Kul Olmaz3

Soner Sarıkabadayı • İnsan Sevmez mi4

Demet Akalın • Türkan5

Gökhan Tepe • Tanrım Dert Vermesin6

Sıla • Zor Sevdiğimden7

Bora Duran • Sen de Gidersen8

Seksendört • Dokunma9

Mustafa Ceceli • Yarabbim10

F1
RACE STARS

SONIC ADVENTURE
2 HD

HITMAN
ABSOLUTION
Hitman’da bu sefer gizlilik esas alınmıyor. 
Hitman: Absolution’da farklı yollardan oyu-
nu bitirebilmek mümkün. Yani geleneksel 
olarak odadaki 3 adamdan birini boğazına 
teli geçirip boğup, cesedini gözükmesin 
diye bir köşeye koyabileceksiniz. Bunu iste-
miyorsanız silahınızı çekip bütün kurşunları 
üç adamın da üzerine yağdırmayı seçebi-
lirsiniz. Farklı oyuncu tiplerini bir araya ge-
tirmeyi hedeflemiş. Yapay zeka için 2000 
sayfalık bir senaryo hazırladıklarını belirten 
yapımcılar, hikayenin bu yan hatları için de 
ayrıca ses kayıtları yaptıklarını belirtiyorlar.

ÖZGÜRLÜĞÜN
ELLİ TONU
E. L. JAMES
Türü: Roman

PARGALI'NIN 
ÖLÜMÜ
AYKUT CAN
Türü: Araştırma

RONDO'NUN
ANAHTARI
EMILY RODDA
Türü: Fantastik Roman

UÇURUMUN
KENARINDA DANS
SERPİL HİÇŞAŞMAZ
Türü: Roman

EFSANE
İSKENDER PALA

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 392
Kapı Yayınları
Etiket Fiyatı: 18,00 TL 

Efsaneler bazen denizden,
Bazen aşktan ve ateşten gelirler.
Aşktan ve ateşten ve denizden gelenler,
Bazen ışık olurlar ve bütün zamanı aydınlatırlar...
Efsane kurmak kadar, 
efsaneyi yazmak da efsaneye dâhildir.
Bir çağı haritalarda bulamazsınız.
Derine, insana ve tarihin denizlerine açılmak gerekir.
Girdaplarda yüksek idealler saklanabilir.

Bu kitapta
İstanbul, Gırnata, Madrid, Roma ve Akdeniz; 
aşk diliyle kuşatıldı.
Akdeniz, aşk kaleminin haritasıyla yeniden çizildi. 
Kılıç kılıca, cevher çeliğe çarptı, varlık da yokluğa.
Ve hep bir yol vardı kalplerden denizlere.
Derin denizler, büyük aşklar için atlas olup dokundu.
İskender Pala, bir çağı ve o çağın efsanelerini dile döktü.
Barbaros Hayreddin Paşayı...
Sonra, bir gül sepeti getirdi.
Isırılmış üç elmayı anlattı.
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BULMACA
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KARE  BULMACA

SOLDAN SAĞA: 
1) Dışişleri Bakanımız - İstek, Arzu  2) Saldırı 
- Hayvan Yiyeceği - Eğreti, Ödünç  3) Bilgin 
- Ağırbaşlılık - Kazak Başbuğu  4) Titanyu-
mun Simgesi - Kuran'da bir sure - Islak veya 
düz olduğundan kaydırıcı özelliği bulunan  
5) Mısır unu ve az su ile yapılan yem - İnce 
Yapılı - Sanı - Soy  6) Görme - İyiden İyiye  7) 
Ağır bir yükün yerden yükseltilmesini sağ-
layan alet - Geçmiş zaman eki - Benzeşmek, 
Kendine Uydurmak 8) Farsçada müvrane 
denilen ot - Düşünce, Fikir - Boğaz, Gırtlak - 
Endonezya Plaka Kodu  9) Nam, Şan - Küçük 
ispirto ocağı - Askerler  10) Kaynak, Memba 
- Gülmece  11) Yüksek Yer, Değerli - Mitolojik 
Bir Çalgı - Dudak  12) Teneşir, Kerevet - Uy-
gun, Münasip - Eski Mısır'da güneş tanrısı  

13) Aşevi - Talih, Kısmet - Milimetre Kısalt-
ma - Fakir  14) Birine yol gösterip akıl öğre-
ten kimse - Eyer yapıp satan kimse  15) Baht 
Açıklığı - Şarkı, Türkü - Mor Ötesi Işın - Bir 
Hayvan  16) Kamer - Bizim için, bizden biri - 
Bir kişiyi görevinden almak  17) Sert - Sabah 
Yeli - Embriyonun dış zarı  18) Taht - Radyoliz

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1) Konya'da Bir Müze - Lak ile cilalanmış  2) 
Konya eski belediye başkanı - Karelere ayrılmış 
zemin üzerinde on altı taşla oynanan oyun - 
Uçurum  3) Eski Dilde Mavi - Saçta ayırma yeri - 
Aptal, ahmak - Boru Sesi  4) Karaman'ın bir ilçe-
si - Kızarık olma durumu  5) Türkiye'nin plaka 
kodu - Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün 
kısaltması - Kısa Zaman - Avcı çantası  6) Engel 

- Yapımevi  7) En büyük, en yüksek - Diri, canlı 
- Muhtemel  8) Sebep - Monako Plaka Kodu - 
Çalışma  9) Kafiye - Nikel'in Simgesi - Merhem 
- Işın - Hatıra  10) Bir Burç - Başkalarına güveni 
olmayan  11) Kemiklerin toparlak ucu - Deniz-
de balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla 
oluşan parıltı - İrlanda Plaka Kodu  12) Tanısız-
lık - Bayrak - Yankı  13) Dar ve kalınca tahta - 
Evlilik Sözleşmesi - Surinam Plaka Kodu - Çok 
küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi 
bir madde  14) Bir Element - Esrar - Yuvarlak, 
şişkin şey  15) İşaret - Düzgün konuşma ya da 
gerçeği belirtme - Ana baba  16) Uyanık Olma 
Durumu - Namus - Yayla evi  17) Yasaklama 
- Gerici Olmayan - Sodyum'un Simgesi  18) 
Utanma Duygusu - Yapma, etme - Tümör - 
Yükseklik ölçen yayvan güneş saati
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ZOR ÖLÜM 
ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN
A GOOD DAY TO DIE HARD

Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera  
Yönetmen: John Moore
Senaryo: Skip Woods 
Yapım: 2013, ABD
Oyuncular: Bruce Willis, Jai Courtney, 
Mary Elizabeth Winstead, Patrick Ste-
wart, Megalyn Echikunwoke

John McClane 20 seneden fazladır 
New York emniyet güçlerine hizmet 
veren ve terörist grupları yok et-
mesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden 
de dünyanın dört bir köşesindeki 
teröristlerin düşmanıdır. Rus maf-
ya lideri hapisten kaçınca McClane, 
rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeral-
tı dünyası ile olan tek bağlantısı ise 
Komorov'dur. Fakat Amerikalıları 
pek de sevmeyen bu ülkede, gizli gö-
rev esnasında karşısında oğlu Jack'i 
görünce daha da şaşıracaktır. John, 
oğlunun sandığından daha yetenekli 
olduğunu ve Rus mafyasını köşeye 
kıstırmak üzere olduğunu fark eder. 
1998'de başlayan Zor Ölüm serisi-
nin son halkası olan yapımın yönet-
menliğini John Moore üstlenirken, 
oyuncu kadrosunda demirbaş isim 
Bruce Willis'in yanı sıra Jai Court-
ney, Cole Hauser, Sebastian Koch 
gibi oyuncular da yer alıyor.

Yönetmen
Steven Spielberg
Senaryo
John Logan
Yapım Yılı: 2012
Tür: Biyografi
Süre: 150 dk.

LİNCOLN
LINCOLN

Yönetmen
Richard LaGravenese
Senaryo
Richard LaGravenese
Yapım Yılı: 2013
Tür: Fantastik, Dram
Süre: 120 dk.

MUHTEŞEM YARATIKLAR
BEAUTIFUL CREATURES

Yönetmen
Rich Moore
Senaryo
Phil Johnston
Yapım Yılı: 2012
Tür: Animasyon
Süre: 108 dk.

OYUNBOZAN RALPH
WRECK-IT RALPH

Yönetmen
Kemal Uzun
Senaryo
Alphan Dikmen
Yapım Yılı: 2013
Tür: Aksiyon
Süre: 115 dk.

ÇANAKKALE
YOLUN SONU

Yönetmen
Tommy Wirkola
Senaryo
Dante Harper
Yapım Yılı: 2013
Tür: Aksiyon
Süre: 117 dk.

HANSEL VE GRETEL
CADI AVCILARI

Yönetmen
Jon Chu
Senaryo
Paul Wernick
Yapım Yılı: 2013
Tür: Bilim Kurgu
Süre: 94 dk.

G.I. JOE: MİSİLLEME
G.I. JOE: RETALIATION

Yönetmen
Nihat Durak
Senaryo
Ali Demirel
Yapım Yılı: 2013
Tür: Dram, Komedi
Süre: 76 dk.

MUTLU AİLE DEFTERİ
MUTLU AİLE DEFTERİ

Yönetmen
Ruben Fleischer
Senaryo
Will Beall
Yapım Yılı: 2013
Tür: Suç
Süre: 113 dk.

SUÇ ÇETESİ
THE GANGSTER SQUAD

Yönetmen
Erol Özlevi
Senaryo
Aslı Zengin
Yapım Yılı: 2013
Tür: Romantik
Süre: 110 dk.

Yönetmen
Alphan Eşeli
Senaryo
Alphan Eşeli
Yapım Yılı: 2013
Tür: Savaş
Süre: 118 dk.

ROMANTİK KOMEDİ 2
BEKARLIĞA VEDA

EVE DÖNÜŞ
SARIKAMIŞ 1915
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Yönetmen
Ferzan Özpetek
Senaryo
Ferzan Özpetek
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ŞAHANE MİSAFİR
MAGNIFICA PRESENZA

Yönetmen
Gerardo Naranjo
Senaryo
Gerardo Naranjo
Yapım Yılı: 2012
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

MİSS BALA
MISS BALA

Yönetmen
Zeki Demirkubuz
Senaryo
Zeki Demirkubuz
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Mavi Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

YERALTI
YERALTI

Yönetmen
Frederic Videau
Senaryo
Frederic Videau
Yapım Yılı: 2012
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ESARET
A MOI SEULE

Yönetmen
Yeşim Sezgin
Senaryo
Turgut Özakman
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ÇANAKKALE 1915
ÇANAKKALE 1915

Yönetmen
Rob Minkoff
Senaryo
Jon Lucas
Yapım Yılı: 2012
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ÇİFTE SOYGUN
FLYPAPER

Yönetmen
Tony Gilroy
Senaryo
Tony Gilroy
Yapım Yılı: 2012
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

BOURNE'UN MİRASI
THE BOURNE LEGACY

Yönetmen
Bradley Parker
Senaryo
Oren Peli
Yapım Yılı: 2012
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ÇERNOBİL SIRLARI
CHERNOBYL DIARIES

Yönetmen
Brenda Chapman
Senaryo
Brenda Chapman
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Walt Disney
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
David Ayer
Senaryo

 David Ayer
Yapım Yılı: 2012
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

CESUR
BRAVE

TEHLİKELİ TAKİP
END OF WATCH

KARA ŞÖVALYE 
YÜKSELİYOR
THE DARK KNIGHT RISES

Tür: Aksiyon, Gerilim  
Yönetmen: Christopher Nolan
Senaryo: Christopher Nolan
Yapım: 2012, ABD, İNGİLTERE
Oyuncular: Christian Bale, Gary 
Oldman, Tom Hardy, Anne Hathaway, 
Marion Cotillard, Morgan Freeman

Terörist lider Bane'nin yaptığı gizli 
planları durdurmaya bu sefer ne Bru-
ce Wayne'nin ne de Batman'in gücü 
yeter. Kedikadın Selina Kyle'ı da kendi 
safına çeken Bane, Gotham kentini ve 
halkını ciddi bir tehditle karşı karşıya 
bırakacaktır. Ne yerel kuvvetler, ne 
kahraman Jim Gordon ne de ordu 
olacakların önüne geçemez. Batman 
ilk kez kendisinden daha güçlü bir ra-
kibe karşı mücadele verecektir... 
Christopher Nolan yorumlu Batman 
efsanesinin son filminde, başrol Bru-
ce Wayne/Batman olarak yine Chris-
tian Bale'i, ezeli düşman Bane olarak 
Tom Hardy'yi, Selina Kyle rolünde 
Anne Hathaway'i ve John Blake ola-
rak da Joseph Gordon-Levitt'i sey-
rediyoruz. Marion Cotillard, Morgan 
Freeman, Gary Oldman gibi isimler de 
kadronun ağır topları arasında. IMAX 
formatına özel son teknoloji IMAX ka-
meralarla çekilen Kara Şövalye Yük-
seliyor filminin müzikleri de Oscarlı 
müzisyen Hans Zimmer'a ait...

Tiglon/Warner Home Video
Etiket Fiyatı: 21,99 TL
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Partnerinizle olan ilişkileriniz farklı boyut-
lara ulaşabilir. Öylesine başladığınız bir ilişki 
çok daha ciddi biçimde gelişebilir. Baskı his-
settiğiniz durumlarda sevdiğiniz size moral 
verip, rahatlamanızı sağlayacak. İş yerinde 
başkalarının yarattığı aksaklıkları düzeltmek 
yerine, onları kendi hallerine bırakıp, kendi 
işinizle ilgilenmelisiniz. Çünkü sürekli başka-
larının işleriyle uğraşırken bu kez de kendi 
işinizi aksatmanız mümkün. Sizden parasal 
destek bekleyen bir dostunuz var.

Evlilik düşüncesi sizi ürkütüyor. Bu korkuyla 
harika giden ilişkinizi, sorunlu bir ilişki haline 
getirmeye başladınız. Dışardan gelen eleşti-
rileri, öğütleri dikkate almanız sizin faydanıza. 
İşinizde farklı bir olayla karşılaşmanız müm-
kün. Aklınızı kullanarak işte yükseleceksiniz. 
Çeşitli gelişmeler, bazı planlarınızı erteleme-
nize ya da geciktirmenize de sebep olabilir. 
Ödemeleriniz bugünlerde peş peşe geliyor. 
Dikkatli harcıyorsunuz, ama yine de yetiştir-
mekte zorlanıyorsunuz.

Çok hoş olduğu halde yaşadığınız ilişkinin 
tadını yeterince çıkartamıyorsunuz. Aklı-
nızdan hala çıkartamadığınız birisi var gibi. 
Çevrenizdekiler her şeyin yolunda olduğu-
nu sanıyor. Bugün sezgilerinize güvenebilir, 
işinizle ilgili yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. 
Girişimde bulunmasanız bile geleceğe yö-
nelik programlar tasarlayabilir ve harekete 
geçmek için gereken çalışmayı yapabilirsiniz. 
Ödemelerle ilgili çıkacak sorunlar karşısında 
hemen paniğe kapılmayın.

İlişkinizde uzun vadeli bir beraberlik fazla 
iyimserlik olabilir. Neşeli ve coşkulu zaman 
geçirmeye, tadını çıkarmaya devam etme-
lisiniz. İş yaşamınızdaki başarılarınız, biraz 
da doğal özelliklerinizle giderek artıyor. 
Tekliflere daha ilgili olabilirsiniz. Paraya bağlı 
sıkıntı veren bir işinizi, talihin ve tesadüfle-
rin yardımı ile paraya ihtiyaç duymadan ya-
pacaksınız. Sürekli işi ve maddi problemleri 
düşünmek sizi strese sokabilir. Açık havada 
yürüyüş yapabilir, sakinleşebilirsiniz.

Duygusal anlamda, etkileneceğiniz bir geliş-
me var. Beklenmedik ve sıra dışı bir ilişkiye 
girebilirsiniz. Bu aralar iş yerinde düşüncele-
rinizi uygularken sakin olmaya çalışın. Çevre-
nizdeki olaylarla yakından ilgilenebilir, sorun-
lara karşı akılcı çözüm yolları üretebilirsiniz. 
Bazı ödemelerinizin ertelenmiş olması önü-
müzdeki günleri kolay geçirmenize yardımcı 
olacak. Beslenmenin önemine fazla dikkat 
ettiğiniz söylenemez. Dikkatli olmazsanız bazı 
sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Sevgilinize coşkuyu ve tedirginliği birarada 
yaşatmaktan vazgeçin. Aşkta gerçekçi olma 
zamanınız gelmiş görünüyor. Bazı heyecan-
larınızın dozunu ayarlayabilirseniz, unutulmaz 
mutluluklarınız olabilir. İş hayatınızda inisiyati-
finizi kullanarak bir karar almanız gerekebilir. 
Gerginliğe hazır olun. Bir süre sonra aldığınız 
kararın pozitif etkilerini görmek, sizi çok se-
vindirecek. Önemsemediğiniz küçük harca-
malar gözünüze harcarken batmıyor, ama 
sonradan sıkıntısını yaşıyorsunuz.

Aşk hayatınıza ilişkin küçük bir huzursuzluk 
yaşayabilir ve sevdiğiniz kişiyle tartışabi-
lirsiniz. Sezgilerinize güvenmiyorsanız, ani 
kararlar vermeyin. Yeni bir başlangıç için 
bir süre daha beklemeniz doğru olacaktır. 
Birlikte çalıştığınız insanları ritminize uy-
durmaya çalışmayın. İyi bağlantılarınız var. 
Onlarla ilişkilerinizde iyi ve zamanında iş 
çıkartıyorsunuz. Geleceğiniz parlak görü-
nüyor. Maddi yönden tutumlu olmanızın ya-
rarlarını yakın zamanda göreceksiniz

Aşk hayatınızda fırtınalı bir döneme girmek 
üzeresiniz. Sorunlarınızla yüzleşerek ne is-
tediğinize karar verin. Arkadaşlarınıza karşı 
zaman zaman sert tutumlar içine giriyor-
sunuz. Kime güvenip, kime güvenemeyece-
ğiniz konusunda tedirginsiniz. Çevrede olup 
bitenlerin farkında olmanız, fırsatların gözü-
nüzden kaçmamasını sağlayacak. Bazı har-
camalar konusunda kendinizi kontrol etmek-
te güçlük çektiğiniz bugünlerde bir yakınınız 
sizden borç para isteyebilir

Aşk hayatınızdaki güvensizliğinizi içinizde hal-
letmeniz gerekiyor. Sevgiliniz size karşı yoğun 
duygular beslemekte. Kıymetini bilin. Ger-
ginliğinizi yine siz halledeceksiniz. İş yerinde 
meydana gelebilecek olaylara karşı gergin tu-
tumlar alabilir ve çevrenize karşı kırıcı davra-
nışlarda bulunabilirsiniz. Normal zamanlarda 
fazla aldırmayacağınız bu durum ya da sözler 
bu dönemde alınmanıza ya da üzülmenize se-
bep olabilir. Maddi sıkıntılar yüzünden gerilim 
içerisine girmeniz mümkün.

Sevdiğiniz kişi ile beraberliğinizi olumsuz 
etkileyebilecek ortamlar söz konusu. Bazı 
endişeleriniz ya da sizi huzursuz edebilecek 
beklentileriniz olabilir. İstediklerinizi elde et-
mek için emek vermeli ve umutsuzluğa ka-
pılmamalısınız. Kararlı ve sakin davranmayı 
başarabilirsiniz karşınıza yeni iş fırsatları çı-
kacak. Son derece enerjik ve biraz zorlayıcı 
davranmanız gerekiyor. Harekete geçtiğiniz 
konuda çevreniz sizi destekleyecek. Parasal 
konularda istek ve ihtiyaçlarınız artıyor.

Yaşantınızda yapmak istediğiniz köklü deği-
şim arzuları aşk hayatınıza da yansıyacak. 
İçinde bulunduğunuz konumu değiştirmek 
isterken sevdiğinizle ilişkinizin bozulmama-
sı konusunda dikkatli davranın. İşinizde size 
vaat edilenler gerçekleştirilmiyor. Adaletsiz-
likle karşı karşıyasınız, sakin olmalısınız. Za-
man içinde sakinliğinizin yardımıyla olayların 
seyrinin değişeceğini göreceksiniz. Parayla 
ilişkilerinize yapılan müdahalelerden rahatsız 
olmayın, buna ihtiyacınız var.

Uzakta olan sevgilinizden alacağınız haber-
ler sizi mutlu edecek. Böylece içine düşmüş 
olduğunuz endişe ve kuruntulardan kurtu-
lacaksınız. Bu aralar dostlarınızla beraber 
geçireceğiniz vakit sizi olumlu etkileyecek. Ka-
riyerinizi ilgilendiren konularda sizden tecrü-
beli, üst düzeydeki insanların sözlerine kulak 
verin. Ayrıca hayata geçirmeyi düşündüğünüz 
projelerinizle ilgili işlerde ortaklaşa çalışmalar 
yapmaya özen gösterin. Sizi etkileyen maddi 
sorunları ortadan kaldıracaksınız.
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310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi 
Sağlık Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESMİ KURUMLAR

ÖNEMLİ TELEFONLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

ÖZEL OKUL

BASIN-MEDYA

KİPA

KULE SİTE M1 REAL
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BALIKÇILAR
HOTEL

350 94 70
www.balikcilar.com

AVM

KULESİTE
323 10 17

M1 REAL
323 10 17

KENT PLAZA
323 10 17

SELÇUKLU KİPA
323 10 17

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.rixos.com

www.bera.com.tr

OTEL BERA
444 23 72

www.hilton.com.tr

HILTON GARDEN INN
221 60 00

www.pasapark.com.tr

PAŞAPARK OTEL
305 00 00

wwwselcukotel.com.tr

SELÇUK OTEL
353 25 25

OTEL

RIXOS
221 50 00

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.rixos.com

RIXOS
221 50 00

SPOR SALONU

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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www.samancilar.com

SAMANCILAR MOBİLYA
238 29 42

www.kenzelmobel.com

KENZEL
248 42 24

www.ozaksularhali.com

ÖZAKSULAR HALI
351 15 73

www.yuvakur.com.tr

YUVAKUR
265 12 87

www.turkmenler.com.tr

TÜRKMENLER MOBİLYA
251 12 42

İstanbul Cad.

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU
351 18 66

www.ozemek-halimobilya.com.tr

ÖZEMEK HALI
353 91 81

www.konfull.com.tr

KONFULL
248 37 00

www.koprulu.com.tr

KÖPRÜLÜ MOBİLYA
342 26 42

Melikşah Mah.

AZZORA
323 15 66

www.baglars.com

BAGLAR'S
265 05 95

www.viskolove.com

VİSKO LOVE
234 31 11

HALI-MOBİLYA-BEYAZ EŞYA

www.2asigortacenter.com

SİGORTA CENTER
444 19 82

SİGORTA

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
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www.cicekciarzum.com

ÇİÇEKÇİ ARZUM
353 35 58

ÇİÇEKÇİ

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
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www.ozboyaci.com.tr

ÖZBOYACI ALTIN
444 0 626

Kule Site

SARRAF KARACAOĞLU
241 49 26

www.altinkaynak.com

ALTINKAYNAK
350 30 31

www.karakaskuyumculuk.com

KARAKAŞ ALTIN
354 00 00

SARRAF KÜÇÜKBALCI
350 11 16

www.necati.com.tr

NECATİ HEDİYELİK&ALTIN
353 18 60-61-62

ALTIN - KUYUMCULUK

www.kandilavize.net

KANDİL AVİZE
238 40 22

www.cobanoglu.com.tr

ÇOBANOĞLU AVİZE
235 96 41

FAVORİ AVİZE & CAM
234 32 38

AYDINLATMA

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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www.ozbagci.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES
238 38 29

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

EMMİOĞLU TEKSTİL
350 74 35

Kerkük Cad.

VENNA
237 53 59

www.emmadressstore.com

EMMA DRESS STORE
320 40 57

Nalçacı Cad.

GUESTO
235 11 33

Uzun Bedesten İçi

BEYEFENDİ GİYİM
353 30 41

www.issilhamile.com

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI
238 97 72

Nalçacı Cad.

D'S DAMAT
237 01 66

Kerkük Cad.

ESİLA
238 48 62

GİYİM

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Kerkük Cad.

ASMER
236 36 31

Beyazıt Mah.

BEYAZ GÜZELLİK
350 22 32

Kazım Karabekir Cad.

SUDERM GÜZELLİK
322 34 51

Zafer

ELİF GÜZELLİK SALONU
353 21 57

www.haberdiyet.com

DİYAMER
323 44 10

Feritpaşa Mah.

SAUNA GÜMÜŞKAPI
233 94 46

GÜZELLİK

ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında 
inşa edilen iki katlı tarihi bina; 1923 yılın-
da hazine adına tescil edilip Vali Konağı 
olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya 
gelişlerinde kendisine tahsis edilmiştir. 

1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihin-
de Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil 
edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların 
hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na 
devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.
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www.sedeffotograf.com

SEDEF FOTOĞRAF
233 16 45

www.fotocankaya.com.tr

ÇANKAYA FOTOĞRAFÇILIK
235 79 57

Nalçacı Cad.

FOTO ÖZCAN
235 25 19

FOTOĞRAF

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

KUAFÖR

Beyazıt Mah.

İNTER KUAFÖR
321 40 91

Feritpaşa Mah.

CEREN SAÇ TASARIM
237 36 11

M1 Real

KUAFÖR ZAZA
265 10 92

Millet Cad.

BAYRAM BAL
320 24 23

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Beyazıt Mh. A Plaza

CEM DEMİR
322 72 92

Vatan Cad. Adalhan

HİKMET DURMAZ
320 38 77

DİŞ HEKİMİ

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

İTEZ 
KUAFÖR

320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.
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İPLİKÇİ CAMİİ

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir 
Şemsettin Altun-aba tarafından yaptırıl-
mıştır. Caminin yapı üslubu ve ilgili vak-
fiyesine dayanılarak cami ve yanındaki 
medresenin XII. yüzyılın sonlarında ya-

pıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk banisinden ötürü Ebül-
fazl Mescidi, daha sonra Ahmed Bey Camisi ismiyle anılmıştır. Bitişiğindeki 
Altunaba Medresesi’nin vakfiyesinde belirtilen İplikçi Necibüddin Ayaz’ın 
bu medresenin mütevellisi olması ve yakınında da İplikçiler Çarşısı’nın bu-
lunması nedeniyle cami, İplikçiler Camisi ismini almıştır.

www.cemosalon.com

CEMO DÜĞÜN SALONU
234 08 86

Meram

KONEVİ DÜĞÜN SALONU
323 1 222

Antalya Çevre Yolu

ŞELALE DÜĞÜN SALONU
327 00 63

www.ciltas.com.tr

ÇİLTAŞ
342 60 80

www.saltanatdugunsarayi.com

SALTANAT DÜĞÜN SARAYI
265 36 38

Ankara Yolu Üzeri

İPEKYOLU
346 45 33

DÜĞÜN SALONU

Hatıp Yolu Üzeri

HAZBAHÇE
327 34 34

Beyşehir Yolu Üzeri

ÖZ KONYA MUTFAĞI
257 16 16

Beyazıt Mah.

HACI ŞÜKRÜ
352 76 23

www.konakkonyamutfagi.com

KONAK KONYA MUTFAĞI
352 85 47

İstanbul Cad.

MİTHAT TİRİT SALONU
350 72 98

www.horantamangal.com

HORANTA MANGAL
323 13 33

www.mangalyum.com

MANGALYUM
265 09 79

Ankara Cad.

TAKA RESTAURANT
237 88 02

www.guvenbalik.com

GÜVEN BALIK
324 45 46

Kule Plaza

KULE SİNİ
237 58 53

RESTAURANT
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İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67

Zafer

Beyazıt Mah.

NEW GARDEN
321 01 02

CAFE'S
321 20 30

Meram Yeni Yol

KARMAŞIK CAFE
325 17 77

Yazır Mah.

CAFE İSTANBUL
261 00 97

KALDIRIM CAFE
352 53 51

CAFE

www.aciltatliservisi.com

PETEK PASTANESİ
321 0 222

Meram

MADO
323 33 00

www.pasampastanesi.com

PAŞAM PASTANESİ
238 01 59

Ferit Paşa Cad.

BADE'M
321 00 02

www.pasabag.com

PAŞABAĞ PASTANESİ
321 01 02

PASTANE

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.meramgaz.com.tr

MERAM GAZ
375 02 02

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

NADİR AVCAN
238 61 03

www.starpet.com.tr

STARPET
233 34 22

PETROL
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MEVLANA MÜZESİ

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın 
dergâhı olan yapı kompleksinde, 1926 
yılından beri faaliyet gösteren müzedir. 
"Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil 
Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört 

fil ayağı üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 
19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sul-
tanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem 
verilmesini sağlamıştır. Bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı'na en çok gelir 
getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

Ankara Yolu Üzeri

GÖKMEN OTOMOTİV
342 55 55

Ankara Yolu Üzeri

CITROEN KONMOT
345 38 00

Ankara Yolu Üzeri

MERCEDES BAYRAKTARLAR
248 23 81

www.onturplaza.com

HYUNDAI ÖNTUR
236 66 66

1. Organize Sanayi

TOYOTA OTOJEN
248 0 248

Ankara Yolu Üzeri

FIAT KOYUNCU
345 26 26

İstanbul Yolu Üzeri

ÖZKAYMAK CHEVROLET
248 24 75

www.avis.com.tr

237 37 50

Yeni Otogar Karşısı

UYARARSLAN PEUGEOT
255 33 99

OTOMOTİV

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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www.azragelinlik.com

AZRA GELİNLİK
352 67 10

www.ulgenmoda.com

ÜLGEN MODA
220 00 06

www.naringelinlik.com

NARİN GELİNLİK
353 35 34

www.senaygelinlik.com

ŞENAY GELİNLİK
353 22 52

GELİNLİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
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FİLORENT
RENT A CAR
322 89 89

www.dinselleroptik.com

DİNSELLER OPTİK
350 62 11

Kule Site

ENES SAAT&OPTİK
235 70 08

www.asudeoptik.com.tr

ASUDE OPTİK
236 96 86

www.onucyildizoptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK
350 05 67

OPTİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Kerkük Cad.

KONYA MEFRUŞAT
351 35 98

Kerkük Cad.

ELİT PERDE
237 09 09

www.cemile.com.tr

CEMİLE HOME STORE
233 57 75

Rauf Denktaş Cad.

VİTRİN PERDE
235 77 27

Nişantaşı Mah.

GÜLER AKKAYA
236 66 77

PERDE - TEKSTİL

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.alinapromosyon.com

ALİNA PROMOSYON
342 0 100

www.konyadijital.com

KONYA DİJİTAL
238 42 81

www.gulmenak.com.tr

GÜLMENAK REKLAM
342 75 15

REKLAM
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SIRÇALI MEDRESE

Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bed-
reddin Müslih tarafından 1242-1243 yılın-
da yaptırılmıştır. Medrese kesme taştan 
iki katlı açık avlulu, eyvanlı, simetrik ve 
dengeli planı ile Selçuklu medreselerinin 

ilk örnekleri arasındadır. İsmini çini süslemelerinden almıştır. Günümüze 
cümle kapısı ve arkasındaki kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medre-
senin doğu cephesindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bor-
dürler, kitabeler ve mukarnaslı şekillerle bezenmiştir. Giriş kapısının sağında 
iki basamakla çıkılan türbesinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür.

www.akdenizcam.com

AKDENİZ CAM
236 61 66

Toptancılar Çarşısı

CEYLİN
233 23 27

www.sumpas.com.tr

SUMPAŞ
444 47 86

www.hilalsan.com.tr

HİLALSAN MAKİNE
345 16 16

www.baranok.com.tr

BARANOK YUMURTA
342 63 63

www.rotsan.com.tr

ROTSAN OTOMOTİV
345 17 27

www.poligonkonya.com

POLİGON
345 36 75

www.ozteknik.com.tr

ÖZTEKNİK RULMAN
345 37 38

www.ascake.com

AS CAKE
342 39 41

www.konyaenerji.com.tr

KONYA ENERJİ
345 09 00

BÜSAN

www.amerikankultur.org.tr

AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ
353 52 29

Beyazıt Mah.

SİSTEM DERSHANELERİ
350 40 50

www.konyakekeme.com

KEKEMELODİ
320 01 01

www.sabahdershaneleri.com.tr

SABAH DERSHANELERİ
353 11 22

www.diltas.com

DİLTAŞ
324 19 00

DERSHANE - KURS

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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KONYA
ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

www.umutelektronik.com.tr

UMUT ELEKTRONİK
251 26 55

www.cincin.com.tr

CİN CİN ELEKTRONİK
322 11 11

www.pikselticaret.com

PİXEL
235 15 43

www.galeriguvenlik.com

GALERİ GÜVENLİK
351 51 54

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.prestijresidences.com

PRESTİJ RESİDENCE
265 43 43

www.sehayapi.com

SEHA YAPI
444 73 42

www.okkalar.com

OKKALAR İNŞAAT
236 50 60

Beyşehir Çevre Yolu

KONAL İNŞAAT
247 13 50

www.konev.com

KONEV İNŞAAT
237 77 00

MİMARLIK - İNŞAAT

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.bombus.com.tr

BOMBUS İLAÇLAMA
350 91 64

www.konyabiofer.com

BİOFER
265 39 99

TARIM

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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