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Aşk'la kalın…

EDİTÖR'DEN

Merhaba sevgili okuyucularımız;

Sektördeki tüm yeniliklerin sergilendiği Konya için büyük önem arzeden bir 
organizyonun ardından sizlerin karşısındayız. Evet, sırada ne var dediğinizi 
duyar gibiyim. Haklısınız, Konya'nın Vizyon'u olmak, onu üstlenmek kolay 
bir iş değil. Şehrin en iyi yaşam dergisiyiz. Bunu siz, bize layık gördünüz. Mü-
teşekkiriz, mutluyuz, gururluyuz..
Konya'ya farklı bir dört gün yaşatan Anadolu'nun ilk Düğün Fuarı'nın ikin-
cisini gerçekleştirmek gerçekten bizler için mutluluktu. 4-7 Nisan tarihleri 
arasında Konya Dedeman Otel'de 45'e yakın firmanın bulunduğu fuarımızda 
birbirinden farklı defileler, konserler ve showlar yer aldı. Konya'da bir ilk olan  
DÜĞÜNFEST önümüzdeki yıl daha görkemli, daha büyük, daha kapsamlı bir 
şekilde organize edilecektir. Ayrıca Düğünfest, Konya için önemli bir etkinlik 
olmasının dışında Konya'da ticari hacmin artmasına da katkı sağlamıştır. 
3. DÜĞÜNFEST'te hep birlikte olmak dileğiyle...
Organizasyon hazırlıkları sürerken 31. sayımızda birbirinden seçkin ve önemli 
konuklarımızı sizlerle buluşturmak için kolları sıvadık.

Konya'nın meselelerine vakıf, duyarlı, atılımı ve girişimi seven, donanımlı bir 
yönetici. Konya için bir şans. Gönül köprülerinin mimarı... 
Konya ile ilgili konuları anlatırken duyduğu heyecan yüzüne yansıyor. Valilik 
makamında oturanların makamlarına saygı gösterilir. O makamda oturan yö-
netici halk tarafından seviliyor ve takdir ediliyorsa, işte o zaman nesilden nesile 
anlatılan biri olur. Şehir ve o şehrin halkı, şehri ve kendilerini seveni duruşun-
dan, bakışından bilir ve gönülüne yerleştirir. Sn. Aydın Nezih Doğan, Konya'nın 
bu anlatımına giren Valilerinden. Bu ay “Kırmızı Koltuk”  köşemizde kendisini 
ağırlamak bizim için büyük mutluluktu. “Kırmızı Koltuk” demişken her ay po-
pülaritesi artan köşemize ilginizden dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim.

Beş yılı aşkın bir süredir, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü hakkıyla yeri-
ne getiren, kurumda idareci sıfatının dışında adeta bir işçi gibi çalışan  Sn. Mus-
tafa Çıpan ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbete tanıklık edeceksiniz. Turizmin 
hareketlenmesine, canlanmasına büyük emeği geçen, Sn. Mustafa Çıpan'a her 
şeyden önce bir “Sanat Tarihçisi” olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Mesleğine 
ilk günkü gibi bağlı, heyecanlı bir Emniyet Müdürü; Sn. Hüseyin Namal, Konya 
Vergi Dairesi Başkanı Sn. Sıtkı Aksöz ve birbirinden farklı röportajlar... 
Farkında mısınız? Konya hala keşfedilmemiş bir hazine. Bu hazineyi ortaya çı-
karmak, bizlere düşüyor. Evet, güneş bu şehirde parlıyor. Hani diyor ya Sultan 
Veled Rebabnamesinde, “Deniz, nehirle iftihar ederse, kendisiyle iftihar eder...” 
Öyleyse;

KONYA'NIN 
VALİ'Sİ VAR

vizyoneditor@gmail.com

SAYI: 31 • NİSAN 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

Süreli Yayın / Aylık Kültür, Sanat ve Yaşam Dergisi / Yerel / KONYA
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■ KONYA'DA LALE ZAMANI ETKİNLİĞİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile ger-
çekleştirilen "Konya’da Lale Zamanı" fotoğraf yarışma-
sının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, AK Par-
ti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli ve çok sayıda davetli katıldı. Programda ilk olarak İstanbul Ticaret Üniversite-
si Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç, "Hüznün Lalesidir Dünya" adlı konferans 
verdi. Konferansın ardından "Laleler Yarışıyor" adlı ödül törenine geçildi. Ödül töreninde konuşan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Kitaplarda, ebru tablolarında ya da çeşitli eserlerin duvarlarında figür 
olarak gördüğümüz resim olarak gördüğümüz lale, lalemiz artık caddelerimiz de sokaklarımız da şehirlerimizi süslü-
yor. Laleyi Anadolu’ya getirenin Selçuklu ecdadımız diye biliyoruz. Konya lale açısından da önemli bir merkez olmuş, 
Selçuklu payitahtı olarak lale anavatanına dönüyor, şehrine dönüyor diye biz bu konularda çalışmaya başladık. Tabi 
lalenin uluslararası boyuta taşınması İstanbul eliyle oluyor. Bugün Türkiye’de toplam lale üretiminin yüzde 75’ini 
80’ini Konya gerçekleştiriyor. Şehrimizi sokaklarımızı kendi ürettiğimiz lalelerle süsleyeceğiz” diye konuştu.

■ MEDİCANA'DA MÜZİKLİ KARŞILAMA
Medicana Konya Hastanesine gidenler, kapıdan 
içeri girdiklerinde Türk Sanat Müziği eserlerini ke-
manıyla çalan müzisyen tarafından karşılanıyor.
‘Müzik Ruhun Gıdasıdır’ sözünden hareketle hasta yo-
ğunluğu yaşanan saatlerde keman resitali ilgi çekiyor. 
Hasta Hizmetleri Müdürü Sibel Durgun, hastanelerine 
gelenlerin stresini almak için böyle bir uygulamayı baş-
lattıklarını söyledi. Durgun, “Hastane ortamları hep stres-
li, sıkıntılı ortamlar olarak bilinir. Biran önce muayene ol-
mayı ya da hastalarımızı beklerken gitmek isteriz. Biz bu 
stresi biraz almak istedik. Güzel bir hizmet verelim hasta-
larımıza, bekleme sürelerinde burada mutlu olabilecekleri 

bir hizmeti sunalım istedik. Yönetim olarak böyle bir karar aldık uygulamaya başladığımız günden bu yana da çok olum-
lu tepkiler alıyoruz. Sırf müziği dinlemek için müzisyen arkadaşın yanına gelen hastalarımız oluyor. Gelen tepkiler gayet 
güzel. Özellikle hasta yoğunluğu yaşadığımız haftanın 3 günü uygulamayı devam ettirmek istiyoruz” dedi. 

■ SELÇUK ENDONEZYA İLE EĞİTİM KÖPRÜSÜ KURUYOR
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gök-
bel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Musa 
Özcan, Yogyakarta Sultanı Sri Sultan Hameng-
ku Buwono’nun ve Endonezya’nın en önemli 
üniversitesi olarak kabul edilen Gadjah Mada 
Üniversitesi’nin daveti üzerine, Endonezya’da 
bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Kurumsal işbirliğini geliştirmek için Gadjah Mada 
Üniversitesiyle protokol imzalayan Rektör Prof. Dr. 
Hakkı Gökbel, bu görüşmelerle hem üniversitelerara-
sı eğitim ve araştırma alanında işbirliğine gitmeyi hem 
de ülkemizle Endonezya arasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade 
etti. Endonezya’nın Gadjah Mada ve Yogyakarta Teknoloji Üniversiteleri ile yapılan görüşmeler ve imzalanan 
protokolle üniversitelerarası lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademik personel değişiminin yanında Mevlana 
Değişim Programı gibi programlarla da eğitim alanında işbirliği çalışmaları yapılacak. Akademik Değişim 
Programı’nda öğretim üyeleri karşılıklı olarak ülkelerarası dersler verebilecek ve akademik çalışmaları beraber 
yürütebilecekler. Prof. Dr. Hakkı Gökbel, “İki ülkenin üniversiteleri arasında imzalanan bu protokol ile bir çeşit 
devletlerarası eğitim anlaşması da yapılmış oluyor. Akademik değişimle öğretim üyeleri diğer ülkede ders verebilecek-
ler. Çeşitli alanlarda yapılan akademik çalışmalarını beraber yürütebilecekler. Mevlana Değişim Programı ve Gadjah 
Mada Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pratikno ile imzaladığımız protokol ile Erasmus Mundos çerçevesinde işbirliği 
programı gerçekleştireceğiz. Ülkemizle kültürel bağları güçlendirmek isteyen 250 milyonluk dev ülke Endonezya ile 
böylece hem eğitim alanında hem de kültürel alanda güzel bir işbirliği sağlanmış olacak” dedi.

■ SİgORTACILIK 
SEKTÖRÜNÜN gELECEĞİ 
TARTIŞILDI
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Ge-
nel Müdürü Ahmet Genç, Konya’da 
katıldığı konferansta sigortacılık ve 
özel emeklilik sisteminde yapılan 
yeni düzenlemeleri anlattı. 
Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama, Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi ile Sigorta 
Center Grup işbirliğiyle ‘Türkiye’de Sigor-
tacılık, Özel Emeklilik Sektörünün Yapısı ve 
Sektörel Gelişmelere İlişkin Bilgiler’ konulu 
konferans düzenlendi. Dedeman Otel’de 
gerçekleştirilen konferansa, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Hüseyin Üzülmez, Konya Ti-
caret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Hazi-
ne Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü 
Ahmet Genç, akademisyenler, sektör tem-
silcileri ve öğrenciler katıldı. Konferansın 
açış konuşmasını yapan AK Parti Konya 
Milletvekili Hüseyin Üzülmez Türkiye’de 
ekonomik gelişmelere bağlı olarak sigor-
ta sektöründe de yeni gelişmelerin ya-
şandığını söyledi. Ekonominin temelinin 
sigorta sistemine dayandığını kaydeden 
Üzülmez, 2007 yılında sigortacılık ile ilgili 
çıkartılan yasa ile sektöre çeki düzen ve-
rildiğine dikkat çekti. Hazine Müsteşarlığı 
Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç, 
sigortacılık ve özel emeklilik sistemi ile il-
gili yapılan yasal düzenlemeler hakkında 
bilgi verdi.   Sigortacılık sektörünün genel 
ekonomik büyümeden daha fazla büyü-
düğüne dikkat çeken Genç, 2012 yılında 
20 milyar TL prim üretimine ulaşıldığını 
kaydetti. Sigorta şirketlerinin problemle-
rinin başında kapasite sorunu ve karsız-
lığın geldiğine işaret eden Genç, sigorta 
şirketlerinin fiyat artırıma gitmesinin ardın-
dan kamuoyunda yanlış algının oluştuğu-
nu belirterek şöyle konuştu: “1 Temmuz 
2008’den bu yana sektörde primlerde serbest 
piyasa hakim. Şirketler primleri serbestçe 
belirleyebiliyor. Bazı büyük şirketler geçmiş 
yılardaki zararları nedeniyle bu yıl fiyat ar-
tırımına gitti. Bu fiyat artışı da basın da yeni 
bir şey gibi algılandı. Bundan sonraki süreçte 
sektörün istikrara kavuşacağına inanıyoruz.” 
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■ KONYA ENERjİ’YE ALTIN MARKA ÖDÜLÜ
Konya’nın bilinen markalarından Konya Enerji, geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde 
aldığı ödül ile elektrik malzemesi sektöründe iddalı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından her yıl düzenlenen, ulusal markaların yer aldığı 

Altın Marka ve Altın Adam ödülleri geçtiğimiz hafta 
açıklandı.  Türkiye çapında yapılan güvenilir marka 
notu araştırması ve Tüketici Derneklerinin şikayet veri 
tabanları incelenerek hiç şikayet almayan markalar 
ödüle layık görülürken, Konya Enerji’de Altın Marka’lar 
arasında yerini aldı. İstanbul’da düzenlenen ödül töre-
ninde Fatih Ünal ise Yılın Altın Adamı seçilirken “1980 
yılından bugüne kadar prensiplerine bağlı ve dürüstlük çer-
çevesi içinde bir pazarlama politikası ile faaliyet göstermek-
teyiz. Sadece tüketicinin güvenini kazanmış markaların 
ürünlerini sunmaya devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gö-
ren tüketicilere teşekkür ederiz” diyerek ödülü kabul etti. 

■ TORKU KONYASPOR gALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Lig’in 30. haftasında Torku Konyaspor kendi evinde Adanaspor’u 1-0 yendi.
Play-off’a kalma adına önemli bir 3 puan kazanan Tor-
ku Konyaspor, son 4 maçından da galibiyetle ayrıl-
dı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konu-
şan Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 
"Bu maçı almamız gerekiyordu ve aldık” diyerek, "Maç 
içindeki olan şeyleri tabii ben değerlendiremem. Gol müy-
dü, değil miydi? Mesela bizim futbolcumuz Ars da kafaya 
çıkıyor sarı kart görüyor. Zannediyorum (sayılmayan gol-
de) bir temas var o da faul. Faul verecek tabii ki, öyle gör-
müş. Bazen bizim de hakkımız yeniyor. Sonuçta bu maç bi-
zim lehimize bitti. 3 puanı aldık, iyi oynadık, kötü oynadık. 
Biz bu maçı almamız gerekiyordu ve aldık. En önemli şey 
buradan 3 puanla ayrılmamızdı. Bunu yaptığımız için takı-
mı tebrik ediyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Dör-
düncü maçımızı da aldık. Aynı şekilde son 4 maça da gidece-
ğiz. Hepsinde galip gelmek istiyoruz. Biz hakikaten zor bir yerden geldik. 14’üncüden ikini yarıya biz 
geldikten sonra 31 puan almışız. 17 haftada 31 puan, aslında liderlik demektir. Allah bu çocuklardan 
razı olsun, çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Yeşil-beyazlı futbolcu Ali Turan da, iyi bir 
çıkış yakaladıklarını ifade ederek, “Bunu Adanaspor maçı ile devam ettirmek istiyorduk. Rakibi-
miz 1 puan önümüzdeydi ve bu maç bizim için 6 puanlık bir maçtı. İçeride de iyi bir seri yakalamış-
tık. Bugün de takım olarak çok iyi mücadele sergiledik. Rakibimize pozisyon dahi vermedik. Netice-
sinde 3 puanı aldık. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

■ KONYA NUMUNE HASTANESİ 
ECZANESİ TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ
Avrupa Hastane Eczacıları Birliği (EAHP)'nin Paris'te 18. 
sini gerçekleştirdiği kongrede Türkiye'yi temsil eden 
tek eczane Konya Numune Hastanesi Eczanesi'ydi.
Konya Numune Hastanesi eczacılarından Uzm. Ecz. Ersin 
Güner ve Ecz. Mustafa Ülgey koordinatörlüğünde sunum 
ve poster çalışması ile Türkiye temsil edildi. Türkiye'den 
tek katılımcı olarak Konya çağrıldı. Konya Numune Has-
tanesi eczacısı Ersin Güner, Türkiye'yi böyle bir kongrede 
temsil etmekten oldukça mutlu olduklarını belirtti. Güner 
"Eczacılık alanında büyük önem taşıyan bu kongrede, bizler 
klinik eczacılık kavramıyla ilgili bilgi ve tecrübelere dair fikir-
lerimizi sunduk. Özellikle sağlık tedavileri bir ekip işidir. Her 
birim diğer bölümlerle bağlantılı hareket etmelidir. Hastane 
bünyesinde bulunan eczacılar, doktorlar ile mükemmel bir 
işbirliği içinde çalışmalıdır. Böylelikle hastaların sağlık stan-
dartları yükselir. Numune Hastanesi olarak, hastanelerdeki 
eczanelerin daha etkin konuma getirilmesine büyük önem 
veriyoruz” dedi. Ecz. Mustafa Ülgey’de ilaçlar arasın-
daki muhtemel etkileşimler ve ilaç-besin etkileşimlerini 
tespit edilmesine yönelik yaptıkları çalışmaya değinerek 
“Sempozyumda dile getirdiğimiz  çalışmaya yönelik olumlu  
geri dönüşler aldık. Amacımız bu uygulamanın  ülkemizde-
ki tüm hastanelerde etkin şekilde uygulanması. Böylelikle 
eczacılar olarak, hasta sağlığı ve hastane bütçesi için katkı 
sağlayacak öncü bir çalışmaya imza atmış olacağız” dedi. 

■ TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 168. YILI
Konya’da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 
168. yılı kapsamında düzenlenen 10 Nisan Polis 
günü kutlamaları ve ödül töreni gerçekleştirildi. 
Polis evinde gerçekleştirilen törene, Konya Valisi Aydın 
Nezih Doğan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava 
Pilot Tümgeneral Yılmaz Özkaya, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Başkan Vekili Memiş Kütükçü, Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Şafak Karakoç, Cumhuriyet Baş-
savcı Vekili Hayrettin Semerkant, Konya Emniyet Müdü-
rü Hüseyin Namal, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Torlak, Konya Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Müftüsü 
Şükrü Özbuğday, protokol üyeleri, çok sayıda polis ve 

davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, “Her alanda sürekli değişim ve gelişim olduğundan suç ve suçlu 
profili de günden güne farklılık göstermektedir. Bugün polis dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri öncü olarak uygulayan kurumlardan bir tanesidir. Konya 
Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de bu gelişmeleri yakinen takip eden ve örnek ilk uygulamaları hayata geçiren birimlerden bir tanesiyiz” dedi. 
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Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan 
Konya’nın önde gelen firmalarından KONET, yeniden yapılanma 
ve yatırım süreciyle Konya’nın et kalitesini  Türkiye’ye ve dünyaya 
yaymaya hazırlanıyor. 22 milyon euroluk yatırımla, Türkiye’nin en 
büyük et ve et ürünleri entegre tesislerinden birini hayata geçir-
meye hazırlanan KONET, aynı zamanda, bölgenin 5996 sayılı kanun 
ve yönetmeliklerine tam uygunluk gösteren tek tesisi olacak. İki 
yıllık çalışma ve planlamadan sonra inşaatına başlanan KONET Et 
ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Avrupa’nın en modern makine par-
kurlarından birine de ev sahipliği yapacak. Kesimhanenin yanı sıra, 
et işleme bölümü, yan ürünler bölümü ve besi çiftliği projesini de 
hayata geçirecek olan KONET, yeni yatırımları ve yeniden yapılanma 
çalışmaları sonucunda 6 farklı markada 164 çeşit ürün sunacak.

24 BİN METREKARE KAPALI ALANLI ET 
VE ET ÜRÜNLERİ ENTEGRE TESİSİ
Türkiye’nin en büyük et ve et ürünleri en-
tegre tesislerinden bir olacak KONET, yeni 
yatırımlarla kapalı alanını yüzde 100 artı-
rarak 12 bin metrekareden 24 bin metreka-
reye çıkarıyor. KONET bünyesinde kurula-
cak makine parkuru ise, Avrupa’nın en iyi 
makine parkurları arasında yer alıyor. İki 
seneyi aşkın araştırma ve planlama döne-
minin ardından inşaatına başlayan tesis 
kapsamında, sakatat işleme ve paketleme 
gibi Türkiye için ilkler de yer alacak.

KONET PAZARA 6 FARKLI MARKADA 
164 ÇEŞİT ÜRÜN SUNACAK
KONET bünyesinde, sadece kesimhane 
değil, et işleme bölümü, yan ürünler bö-
lümü ve besi çiftliği de faaliyette olacak. 
KONET, yatırımlar ve yeniden yapılan-
ma çalışmaları sonucunda, önümüzdeki 
dönem kırmızı et pazarına 6 farklı mar-
kada 164 çeşit ürün sunacak.

SADECE KONET DEĞİL,
TÜM KONYA HALKI KAZANACAK
KONET, Konya’nın et kalitesini Türkiye 
ve dünyaya tanıtarak, başta Konya halkı 
olmak üzere, besiciler, köylüler, esnaf ve 
Türkiye ekonomisine kazanç sağlayacak.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN KONET’E HİBE
Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak 
projelendirilen KONET Et ve Et Ürünleri 
Entegre Tesisi, Avrupa Birliği Kırsal Kal-
kınma Fonu’ndan hibe desteği de aldı. 

HİJYENİK, SAĞLIKLI, 
YASALARA TAM UYUMLU
KONET tarafından inşaatına devam 
edilen entegre et tesisi, Konya’da 5996 
sayılı kanun ve yükümlülüklerine tam 
uyum gösteren tek tesis olma özel-
liğine de sahip olacak. KONET, tüm 
Türkiye’de Avrupa Birliği standartları-
na uygun, sağlıklı, güvenilir ve hijyenik 
kırmızı etin adresi olacak.

İSTİHDAMA KATKI DA SAĞLAYACAK
KONET, yeni yatırımları ve yeniden ya-
pılanma süreci sonunda, Konya istihda-
mına katkıda da bulunacak. Şu anda 90 
olan personel sayısı, tesisler kapılarını 
açtıktan sonra 400’e çıkacak.

200 BİN METREKARELİK BESİ ÇİFTLİĞİ
KONET, entegre et tesislerinin yanı sıra, 
bilinçli besi üretimi yapmak ve sağlıklı 
kırmızı et temini için sağlıklı hayvan ye-
tiştirmek amacıyla, 200 bin metrekare-
lik alanda 5 bin büyükbaş kapasiteli besi 
çiftliği kurma çalışmalarını da başlattı. 

Yeniden yapılanma süreci içerisinde çalışmalarını sürdüren KONET, 22 milyon Euroluk yatırımla et ve et ürünleri entegre tesisi 
kuruyor. Sektör liderliğini hedefleyen KONET, yapılan yatırımlar sonucunda Türkiye’nin en büyük et ve et ürünleri entegre te-
sislerinden birine sahip olacak. Konya’nın et kalitesini öncelikle tüm Türkiye’ye, sonra da dünyaya taşımayı hedefleyen KONET, 
entegre et tesisleri tamamlandığında, yıllık 35 bin tona yakın kesim tonajına ulaşacak. 
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■ COMENIOUS PROjESİ 
KONYA'DA gERÇEKLEŞTİ
Selçuklu Akşemseddin İlkokulu’nun yü-
rüttüğü ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı 
AB Eğitim ve Gençlik Programları Mer-
kez Başkanlığı tarafından desteklenen 
HANDICRAFTS IN EUROPE COMENIUS 
(Avrupa’da el sanatları, AB Hayat boyu 
Öğrenme Programı Comenius)  adlı pro-
jeye şehrimiz ev sahipliği yaptı. 
Bu proje kapsamında Polonya, Romanya, 
İtalya ve Portekiz gibi farklı ülkelerden ge-
len öğretmen ve öğrencilerin katımıyla ilginç 
bir proje gerçekleştirildi. Koordinatörlüğünü 
Emine Dikili’nin yaptığı proje kapsamında 
şehrimizi ziyarete gelen yabancı misafirler ve 
öğretmenler Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim Bö-
lümünü ve öğretim elemanı Esra Gülerarslan 
Güvenç’i ziyaret ettiler. Yabancı misafirlerin 
ve fakülte öğrencilerinin de katılımı ile burada 
baskı resim teknikleriyle keyifli bir atölye orta-
mı gerçekleştirildi. Comenius projesinde yer 
alan öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dillerini 
kullanmalarına ve geliştirmelerine imkân verile-
rek,  ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faa-
liyetlerini planlama ve yürütme, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanılmasına yönelik, yetenek 
ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiş. 

■ gOLDA’NIN BÖLgE EKONOMİSİNE KATKISI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Komgıda A.Ş, 'Karaman'a Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından ödüllendirildi.
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Karaman Ticaret Borsası’nın or-
taklaşa düzenlediği “Karaman’a Değer Katanlar” ödül töreni Piri Reis 
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül töreninde Komgıda A.Ş, Ka-
raman Ticaret Borsası’na 2012 yılında En Yüksek Tescil Ödeyenler sı-
ralamasında 1. oldu. Ödülünü TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’ndan 
alan Komgıda A.Ş. Genel Müdür Vekili Fatih Doğan yaptığı açıklama-
da, “Kombassan Grubu’nun bir üyesi olarak, bölgemize ve Karaman’ın 
ekonomisine, sanayisine ve tarımına kattığımız değerlerin 2013 yılında 
da artarak devam etmesi için gayret sarf ediyoruz. Ayrıca bu ödüle layık 

olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. 2013 yılında da gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmaları ödüllerle 
taçlandırmayı hedefliyoruz” dedi. Kombassan Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin de yaptığı açıklamada, 
Kombassan Grubu’nun ekonomiye ve istihdama sağlamış olduğu katkıların bölge insanınca takdir edildiğini, 
bu tür ödüllerin yapılacak hizmetler için motive edici olduğunu belirtti. Şahin, şirketlerine ödül takdir eden Ka-
raman Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası yöneticileri ile ödülü veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 
da teşekkürlerini ileterek, Komgıda yönetici ve çalışanlarını gösterdikleri çalışmalar nedeniyle tebrik etti. Gol-
da 2012 yılı içerisinde, 12 milyon 581 bin 337 kg makarnalık buğday, 1 milyon 42 bin 860 kg ekmeklik buğ-
day tescil ettirdi. Ayrıca, 43 milyon 599 bin 602 kg makarna, 4 milyon 461 bin 244 kg bakliyat, 1 milyon 149 
bin 484 kg irmik, 12 milyon 246 bin 241 kg un, 306 bin 485 kg bisküvi tescil ettirerek Karaman ekonomisine 
önemli ölçüde katkı sağladı. Komgıda, sağladığı yüksek istihdamla geçtiğimiz günlerde Türkiye İş Kurumu 
Karaman İl Müdürlüğü tarafından “istihdama en çok katkı sağlayan firma” ödülüne layık görüldü.

■ SELÇUK’TA 38. YIL COŞKUSU 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) 38. Kuruluş Yıldönümü 
çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Prof. Dr. Erol Güngör Çeşmesi’nde anma programının 
yanı sıra öğle yemeğinde dünyanın en ünlü aşçıların-
dan Ömür Akkor, Selçuklu yemeklerinin en güzel ör-
neklerini Selçuk Üniversitesi için hazırladı. Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Canan ve Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arş. Gör. Serkan Karaismailoğlu ‘N 
Beyin’ konulu konferansta beyin cinsiyeti konusunda bilgi verdi. Daha Sonra Dilek Sabancı Devlet 
Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Hasan Delen konser verdi. 
Öğrencilere verilen konserin ardından SÜ Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, üniversite akademisyenle-
riyle Konya Rixos Otel’de verdiği kokteyl ile bir araya geldi. Kokteylin açılış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Hakkı Gökbel, “Selçuk Üniversitesi 38 yaşında bir üniversite olarak kurumsallaşmasını büyük öl-
çüde tamamlamış bulunuyor. Bu kurumsallaşmanın bir parçası olarak da kurumsal aidiyetin son derece 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün akademisyenleri, öğrencileri ve idari personeline kadar her bireyin 
bu aidiyeti hissedebilmesi son derece önemlidir. Bunu sağlamanın en önemli yolu da üniversite yönetimi 
bünyesindeki herkese farklı olduğunun hissettirilmesi gerekiyor. Bugün 38’inci yılımızda birçok etkinlik ger-
çekleştirdik. Şu anki kokteyl de bu etkinliklerini sonuncusu oluyor ve bu vesileyle bir arada bulunmamız da 
bu aidiyet duygusunun önemli bir göstergesidir” dedi. 

■ ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR SELÇUK’TA  
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm Haftası etkin-
likleri kapsamında dünyaca ünlü yemek yazarı, şef Ömür Akkor’u ağırladı.
Dünyanın en prestijli yemek kitapları ve ödülleri değerlendirme kurulu olan Gormand Cookbook Awards ta-
rafından ’En İyi Yemek Tarihi Kitabı’ ödülü alan Akkor, mutfak deneyimlerini ve kitabının içeriğini ‘Geçmişten 
Günümüze Selçuklu Mutfağı’ konulu konferansta öğrencilerle paylaştı. Konferansa Selçuk Üniversitesi Tu-
rizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akif Çukurçayır, Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mikail Alkan, Mevlana Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nuri Şimşekler, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kaleme aldığı ’Selçuklu Mutfağı’ adlı eseri geçtiğimiz ay 178 ülkeden 14 bin eser 
arasından dünyanın en iyi yemek kitabı seçilen Ömür Akkor, “Ülkem için en prestijli alan olan mutfak tarihi ka-
tegorisinde yarıştım ve Fransız, İspanyol ve Amerikan mutfaklarını geride bırakarak dünyanın en iyi yemek kitabını Türkiye olarak kazandık. Ödülü açıkladıklarında 
ne siz ne de isminiz önemli oluyor. Türkiye’nin isminin tüm dünyaya duyurulması benim için paha biçilemez duyguydu.” şeklinde konuştu.
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■ SİRETTEN SURETE AŞKIN İMgELERİ
KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Bilim Kültür Sanat 
Günleri'nin üçüncüsü, yine 
yoğun bir sanatçı katılımıy-
la, 14-24 Mayıs 2013 tarih-
leri arasında üniversitemiz-
de gerçekleştirilecek.
37 ülkeden dünyaca ünlü 63 sa-
natçının katılımıyla gerçekleştiri-
lecek etkinlikte dünyanın dört 
bir tarafından gelen ressamlar 
özgün bakış açılarıyla çalışma-
larını sergileyecekler. KTO Kara-
tay Üniversitesi Uluslararası Bi-
lim Kültür Sanat Günleri'nin 
küratörlüğünü Orhan Cebrai-
loğlu yapacak. Konya'nın ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağla-
yacak olan etkinlikler ARGEONTUR Katkısı ile düzenlenmektedir.

■  3M BOYUTUNDA BASKI RESİM KAZIDILAR!
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Resim Bölümü Öğrencileri Özgün 
Baskı Resim dalındaki sergilerini geçtiğimiz ay içerisinde açtılar. 
Oldukça ilgi gören bu sergi öğretim elemanı Esra Gülerarslan Güvenç koordinatör-
lüğünde yaklaşık 90 özgün baskı resim öğrencisi tarafından oluşturuldu. Bu serginin 
en ilgi çeken ve şaşırtan çalışmalarından birini de 13 öğrencinin (Semahat Bardakçı, 
Esra Kebeli, Emine Ergun, İbrahim Gündem, Mehtap Öztürk, Çiğdem Denktaş, Naciye Ker-
van, Emre Cem Yüksel, Esma Kaçmaz, Fatmanur Tuğral, Sevgi Uzgören, Merve Çakıl, El-
mas Demiröz) konusunu 4 yıllık üni-
versite yaşantılarından yola çıkarak 
meydana getirdikleri 3m boyutun-
daki linolyum malzemeyle oluşturul-
muş devasa baskı resimleri oluştu-
ruyor. Şu ana kadar ülkemizde 
yapılmış bilinen en büyük baskı re-
sim olma özelliğini taşıdığını belirten 
öğretim elemanı Esra Gülerarslan 
Güvenç, öğrencilerinin bir ilke imza 
attığını ve atölye imkânlarının yeter-
sizliğine rağmen başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik ettiğini dile getirdi.

■  RİxOS KONYA, TİYATRO FESTİvALİ’NİN DAİMİ 
Ev SAHİPLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Rixos Konya, “6. Bin Nefes Bir Ses Uluslarara-
sı Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali”nin 
resmi konaklama sponsorluğunu sürdürüyor. 
Gelişen ve değişen Konya’nın kültürel olarak ge-
lişmesine katkı sağlamak, değişime ön ayak ol-
mak, hoşgörüyü farklı medeniyetlere tanıtmak ve 
Türk dilinin onurlandırılması amacıyla düzenlenen 
Festivalin resmi konaklama sponsoru olmaktan 
mutluluk duyduklarını kaydeden Rixos Konya Sa-
tış Müdürü Onur Çakır, “Bugüne kadar 35 ülkeden 
45 yabancı ve 12 devlet tiyatrosu grubunu ağırladık. 

Böylesi önemli bir organizasyonda bizlerde konuk misafirleri ağırlamaktan ve bu organi-
zasyona 6 yıldır ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu yıl festivale katılan 
ülkeler arasında ; Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Irak, Dağıstan, Balkarya, Azer-
baycan, KKTC ve Kazakistan bulunuyor. Ayrıca; Ankara Devlet Tiyatrosu ve Trabzon Dev-
let Tiyatrosu’nu sanatçılarını da yine biz ağırlayacağız” dedi. Festival kapsamında Kon-
ya Devlet Tiyatrosu’nın 1 milyonuncu seyirciye ulaşacağını belirten Çakır, gişede 
belirlenecek seyirciyi Rixos Hotels’de sürpriz tatil hediye edeceğiz’ dedi.

■ KÖŞKTE BİR AKADEMİSYEN!
Ürdün Kralı II. Abdullah'ın 5 Mart 2013 tarihinde, Çanka-
ya köşkünde onuruna verilen yemeğe Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakül-
tesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 

Çaycı'da davet edildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ve eşi Harunnisa Gül, 
Kral Abdullah ve eşi Kraliçe 
Rania davetlileri Büyük Re-
sepsiyon Salonunun giri-
şinde karşıladı. Yemeğe 
Genelkurmay Başkanı Or-
general Necdet Özel eşi 
Neriman Kamuran Özel ile 
birlikte katıldı. Köşkteki Os-
manlı salonunda, sıcak bir 

ortamda gerçekleşen yemekte Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği 
gelişmeyi çok etkili bulduklarını dile getiren Ürdün Kralı ve eşi bu 
değişimin Çankaya Köşküne de yansıdığını vurguladı. Davette 
yer alan Prof.Dr. Ahmet Çaycı'nın birde “Ürdün'de Osmanlı Mi-
marisi” adlı eseri bulunuyor. Hocamızın bu gibi önemli yerlere 
davet edilmesini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

■ MEDICANA, YENİDOĞAN ÜNİTESİ İLE İÇ ANADOLU’YA HİZMET vERİYOR  
Medicana Konya Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır.
Medicana Konya Hastanemizde, ileri düzey teknolojik 
olanaklara sahip 44 yenidoğan yatağı mevcuttur. Ünite-
mizde her hastaya; küvöz, ventilatör ve tam monitöri-
zasyon olanağı, modern yöntemler kullanabilen solu-
num cihazları, kan gazı ölçümü, kranial ultrasonografi 
cihazları ile konusunda tecrübeli doktor ve hemşire 
kadrosu ile 24 saat yakın takip olanağı sunmaktadır. 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 24’üncü gebelik haf-
tasından itibaren erken doğum, çoğul gebelik, diabetik 
annelerin bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum 
yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere üst düzeyde bakım sağlamaktadır. Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) 
uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi) gibi ileri 3. basamak yeni doğan uygulamaları rahatlıkla yapılabilmektedir.
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DESTANBUL AŞKI UNİCERA’DA
Türk yapı malzemesi sektörünün dev firmaları, mimarlar, mühendisler, müte-
ahhitler, meslek odaları, resmi ve yerel yönetim temsilcileri, yatırımcılar, akade-
misyenler, öğrenciler ve ilgili STK’lardan oluşan yapı sektörü profesyonellerini 
bir araya getiren UNICERA’ya, Konya’nın yapı sektöründe öncü firmalarından 
olan Türmak Grup; 14 kişilik profesyonel kadrosu, yerli ve ithal markaları ile 
hazırlandı. Gemma, Mapisa, Pamesa, RAK, Emigres, Reolanda, Azteca, Gomez, 
Expotile, Cedir gibi dünyaca ünlü seramik markalarının özel koleksiyonlarını 
sergilediği standıyla geçen sene olduğu gibi bu sene de gözler Destanbul’daydı.

“TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA DESTANBUL İSMİ İLE ANILACAĞIZ”
Başarılarının, değişimi ve sektörü çok yakından takip etmelerinin bir sonucu oldu-
ğunu belirten Türmak Grup Genel Müdürü Ali Türkyılmaz: “Sektördeki yeni trend-
leri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek için sayılı seramik firmalarının yer aldığı 
UNICERA Fuarı’na her sene katılıyoruz. Standımızda sadece ithal ürünlerimize de-
ğil farklı tarz ve özelliğe sahip pek çok markamıza yer verdik. Destanbul geçen sene 
ilk kez bu fuarda sahneye çıkmıştı. Fuar sonrasında Türkiye’nin dört bir köşesinden 
franchising görüşmelerine gelen dostlarımız oldu. Bu sene de yeni bayilik anlaşmala-
rı yaptık. Yeni yatırımlar, yeni projeler geliştirdik. Destanbul’un neşesini, aşkını, renk-
liliğini standımızda canlandırdık. Tepkiler de bir o kadar neşeli ve canlıydı. ” dedi. 
Destanbul, Türkiye ekonomisine duyduğu güvenden ötürü 2013 yılını kendileri 
için yatırım yılı olarak görüyor.  Görünen o ki, önümüzdeki yıllarda Destanbul kon-
sept mağazaları ile tüm Türkiye’de değişecek çok yaşam var. 
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■ APRON’A ULUSAL BİR ÖDÜL DAHA!  
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından her yıl düzenlenen, ulusal markaların yer 
aldığı Altın Marka ve Altın Adam ödülleri sahiplerini buldu.  
Türkiye çapında yapılan güvenilir marka notu araştırması ve Tüketici Derneklerinin şikayet veri ta-
banları incelenerek hiç şikayet almayan markalar ödüle layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen ödül 
töreninde yaptığı projelerle dikkat çeken Apron İnşaat - Cengiz Acar Mimarlık inşaat sektöründe 
yılın Altın Marka’sı olarak seçildi. Konya’ya bu ödülü kazandıran Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Acar “Konya adına gurur duyuyoruz. İstanbul gibi büyük bir şehirde faaliyet gösteren İnşaat sektörünün 
dev markalarından öte bu ödüle layık bulunduğumuz için çok mutluyuz. Konya için çalışmaya, halkımız 
için faydalı ve kazançlı projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. Apron Suit adı altında 5 etaplı yapılan 
projede insanları 49 bin TL’den ev sahibi yapıp, ardından 15 yıl tekrar kendisi sözleşme ile kiralayıp, daire sahiplerine aylık 600 TL kira garantisi sunarak 
insanları mantıklı bir yatırım aracı sunması yaratıcı bir fikir kabul edilerek Cengiz Acar Altın Adam ödülüne de layık bulundu.

■ ENES KUPASI
Konya Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü; kuru-
luş tarihinden bugüne kadar yerel ve ulusal 
birçok faaliyetlere katılmış, halen katılma-
ya devam eden Konya amatör sporuna hiz-
met etmeye çalışan bir kulüptür.

Kulübümüz özellikle Bedensel Engelliler bran-
şında uluslararası düzeyde Dünya ve Avrupa 
Şampiyonlarında dereceye giren sporcuları 
barındırmaktadır. Aynı zamanda sporcularımı-
zın bazıları dünya sıralamasında ilk sırada yer 
almaktadır. Bedensel Engelliler Badminton 
Milli Takımımızın çoğunluğunu oluşturan Ku-
lübümüz sporcuları hem Konyamızı hem de 
Ülkemizi Uluslararası arenada başarı ile temsil 
etmektedir. Amacı Türk gençliğini kötü alışkan-
lıklardan kurtarmak ve Türk sporuna başarılı 
gençler yetiştirmek olan kulübümüz Antalya 
ilinde 1. Uluslararası Türkiye Bedensel Engel-
liler Enes Kupası Badminton Turnuvasını ta-
mamen kendi imkanları ile planlamış ve orga-
nizasyonu başarı ile tamamlamıştır. Turnuvaya 
11 ülkeden toplam 60 sporcu iştirak etmiştir. 
Turnuvada Avni KERTMEN, Emine SEÇKİN, 
Ali ALTIPARMAK, Ahmet ÇALIŞKAN, Zehra 
BAĞLAR Kulübümüz adına  hem Konya mızı 
hem de ülkemizi başarı ile temsil etmişlerdir.

■ MERAM’DA gÜLBAHÇE'YE 50 MİLYON TL'LİK YATIRIM 
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ta-
rafından yaptırılacak olan, aynı anda 3 dü-
ğünün yapılabileceği Kır Düğün Salonu'nun 
temeli düzenlenen törenle atıldı.
Gülbahçe Mahallesi’deki temel atma törenine 
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Kon-
ya İl Müftü Vekili İbrahim Çayır, AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Ulvi Bezirci ve yönetim kurulu üye-
leri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bele-
diye ve il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Yapılan yatırımlarla Gül-
bahçe Mahallesi'ni tam anlamıyla gül bahçesine dönüştürdüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı 
Serdar Kalaycı, "Geçtiğimiz yıl bu bölgede yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temelini attık ve inşaatı hızlı 
bir şekilde devam ediyor. Bugün de Gülbahçe Mahallesi'ne yaptığımız büyük projelerden Kır Düğün Salonu’nun 
temelini atıyoruz. Bu mahallede yapacağımız yatırımların yaklaşık maliyeti 50 milyon TL'yi buluyor. 4 bin 300 
metrekare inşaat alanı olan bu tesis aynı anda 3 farklı düğünün yapılabileceği bir tesis olacak" dedi.

■ KONYA’DA “BİSİKLETLİ YAŞAM” ÇALIŞTAYI YAPILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından EMBARQ Türkiye - Sürdürülebilir Ulaşım 
Derneği’nin katkıları ile organize edilen “Bisikletli Yaşam Çalıştayı”nda bisikletin günlük 
hayattaki yeri ile kullanıcıların karşılaştığı sorunlar konuşuldu. 

Çalıştaya katılan Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da bisikletli 
yaşam konusunda yeni bir dönem yaşandığı-
na dikkat çekerek, Türkiye’de ilk defa bisiklet 
otobanını hayata geçirmeye başlayacaklarının 
müjdesini verdi. EMBARQ Türkiye Program 
Koordinatörü Pınar Köse, şehirlerde güvenliği 
ve sağlık koşullarını geliştirip şehir içi ulaşımda 
erişilebilirliği yaygınlaştırmanın, bunun yanında 
bisiklet altyapısı geliştirmenin şehirlilik bilinci 
ve yaşam kalitesinin olmazsa olmazı olduğunu 
söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, bisiklet şehri olan Konya’da 
çok sayıda şampiyon sporcu yetiştiğine dikkat 
çekerek, bisikletli yaşamın toplumların huzur 
ve mutluluğunu sağlamasının yanında ekolojik 
şehirler ve insan sağlığı için çok önemli bir fak-
tör olduğunu vurguladı. Çalıştayda halkın genel 
olarak bisiklet konusunda bilinçlenmesine ve 
bu kültürün yaygınlaştırılmasına vurgu yapmak 

gerektiğini kaydeden Başkan Akyürek, Konya’da bisikletli yaşam konusunda yeni bir dönem yaşandığı-
na dikkat çekti. Şu anda Konya’da 196 kilometre bisiklet yolu bulunduğunu hatırlatan Başkan Akyürek, 
bisiklet yollarının Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda Türkiye birinciliğini aldığını hatırlattı. 
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■ FİLO RENT'DE BAHAR KAMPANYASI  
2011 yılından beri 50 araçlık filosu ile hizmet veren ve sektörünün en hızlı büyüyen firmalarından 
birisi olan Filo Rent Araç Kiralama Hizmetleri bahar aylarının gelmesi ile birlikte artan talebe tam 
anlamıyla cevap vermenin yanı sıra düzenlediği kampanya ile de şehre yeni bir anlayış getiriyor. 
Kampanya detaylarını aldığımız Firma Sahibi Sn. Ali Erkan Çetin beyefendinin anlatımı ile kampanya se-
çenekleri şu detaylardan oluşmakta; 7 Gün kiralama hizmetine 1 gün hediye • 30 Gün kiralama hizmetine 4 gün 
hediye • 6 Ay kiralama hizmetine 1 ay hediye • 12 Ay kiralama hizmetine ise 2 ay hediye ediliyor.
Şirketler için kiralamanın her zaman için satın almaktan karlı olduğunu ve bunun işin uzmanları tarafından 
en ince ayrıntısına kadar hesaplanarak ortaya çıkan verilerde kiralama hizmetinin satınalmaya oranla %15 
ila %20 oranında daha karlı bir yöntem olduğunu belirten Erkan Bey detayları anlatmak adına firmaları 
ziyaret ettiklerini ve şirketlerin artık bu yöne eğildiklerini belirtti.Ayrıca Filo Rent verdiği A+ hizmetlerle de 
kendinden oldukça söz ettiriyor. Bunlardan bir tanesi de 3 dil bilen şöför ile yurtdışından gelen misafirleri-
nizi havalimanından alıp tüm ulaşımını sağlayıp tekrar havalimanına bırakmaları da Konya da Filo Rent'in 
imza attığı yeniliklerden yanlızca birisi. Filo Rent iletişim ofisi Vatan Caddesinde.

■  TORKU KONYASPOR’DA YENİ ÜYELİK SİSTEMİ TANITILDI  
PTT 1. Lig takımlarından Torku Konyaspor’da yeni üyelik sistemi tanıtıldı.   
Torku Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Avukat Mustafa Kostak ve kulübe yeni üye olan bazı işadamları ile birlikte dü-
zenlediği basın toplantısında yeni üyelik sistemini tanıttı. Zafer’de bulunan kulüp tesis-
lerinde gerçekleşen toplantıda konuşan Ahmet Şan, kulübün sağlıksız eski üye 
yapısından kurtularak hem maddi anlamda destek veren hem de seçici bir üye yapısına 
kavuşması adına atılan adımın amacına ulaşacağına inandığını söyledi. İlk planda he-
deflenen bin üye sayısını en kısa sürede yakalayacaklarını kaydeden Şan, “Kurumsallaş-
ma çalışmalarında önemli bir adım atarak Torku Konyasporumuz da gerçek anlamda der-
nek üyeliği yapabilecek kişilerin katılımını sağlama adına yaptığımız çalışmaların startını 
burada sembolik olarak başlatmış bulunmaktayız. Yeni üye olacak kişiler hem kulübümüze 
maddi anlamda destek sağlarken hem de son derece sağlıksız olan eski üyelik yapısının değiş-

mesinde katkıda bulunacaklar. Konya büyük bir sanayi şehri ve biz inanıyoruz ki, kulübümüze sahip çıkmak için birçok iş adamımız bizim yanımızda olacak. Torku 
Konyasporumuzu bulunduğu durumdan çıkartıp hak ettiği noktaya getirebilmek için Konyalıyım diyen iş adamlarımıza ihtiyacımız var” dedi. 18 Nisan'da yapılan 
olağanüstü genel kurulda yeni üye kaydı konusunda değişiklik içeren maddenin oy çokluğuyla kabul edildiğini hatırlatan Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Kostak, "Herkesin malumu olduğu üzere kulübümüzün üye yapısı oldukça sağlıksız bir durumda idi. Bu konuda yapılan çalışmalarımı-
zı sunduk ve değişikliklerimiz kabul edildi. Konyaspor'a üye olmak isteyen bundan sonra bin TL yeni üye giriş ücreti ile birlikte 500 TL olarak belirlenen yıllık aidat ücre-
tini ödeyecekler ve bu şekilde kulübümüze destek vermiş olmakla birlikte ilerleyen dönemlerde Konyaspor üyeliğinin ayrıcalıklarını da yaşamaya başlayacaklar." dedi.
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■ vATANDAŞIN ET ALABİLME gÜCÜ AZALDI!
Kasapların 2012 yılı değerlendirmesini ve 2013 yılı beklentilerini Güllüoğlu Kasabı Musta-
fa Güllüoğluna sorduk.
1960 yılından beri bu işle uğraşıyoruz. Kasaplık dedemizden gelen bir meslek. 2012 yılı kasaplar ve besici-
leri açısından sıkıntılıydı. Saman ve yem fiyatlarının artması ete de yansıdı. Yine 2012, dışarıdan gelen ithal 
etin sağlıklı olup olmadığı tartışmalarıyla geçti. İthal et marketlerde var. Ancak biz ithal et satmıyoruz. İthal 
eti alanların da pek memnun olduğunu söyleyemem. Kurban Bayramı döneminde iki ay kadar et satışları 
düşer. Yıllardan beri bizden et alan daimi müşterilerimiz var. Bizim için kalite ve güven önde gelir. Bunu ne 
etkiliyor derseniz güleryüz, tatlıdil ve etteki kalite müşterinizi size bağlar. 2013 yılında piyasanın durgunluğu 
bize de yansıyor. Alım gücü düştü. Genelde yarım kilo-bir kilo et isteniyor. 250-300 gram alanlar da var. 
1995-2000 yılları arasında bir alışta 5-6 kilo et alanlar vardı. Vatandaşın et alabilme gücü vardı. Konyalı eski-
den kuzu etine çok düşkündü. Kuzu eti pahalanınca, dana etine yöneldi. Rahmetli dedem neşeli şen insan-
mış, ona Şengül derlermiş, Soyadı Kanunu çıkınca Güllüoğlu soyadını almış. Biri merkez, diğeri Havzan'da 
iki şubemiz var. Marketlerin kasaplık yapması bizi bayağı etkiledi, satışlarımız yüzde elli oranında etkilendi. 
Gene de müşterimiz bizden kaçmadı. Marketlerin ithal ete yönelmeleri sonucunda müşteri bize döndü. 
İthal et, fiyatları düşürdü. Piyasada mal çoğaldı ve ucuzladı. İthalin gelmesi vatandaşa yaradı.

■ BİRLİĞİN BÖLgE TEŞKİLATI 
EŞBAŞKANI KONYA
Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, 
Tahran’da yapılmakta olan 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler Birliği’nin Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
Toplantısı’nda Eşbaşkanlığa Konya’nın getirildiğini söyledi.
Uluslararası arenada yapılan çalışmaların Konya’ya itibarlı bir 
yer kazandırdığını kaydeden Başkan Akyürek, birliğin yıl so-
nunda gerçekleşecek Yönetim Kurulu ve Konsey toplantısının 
da Konya’da yapılacağını belirtti. Birlik başkanlığını İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yürüttüğü Bir-
leşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği’nin Bölge Teşkilatı 
eşbaşkanlığına Konya’nın seçildiğini kaydeden Başkan Akyü-
rek, “140 ülkeden önde gelen belediye yöneticilerin katıldığı bu top-
lantıda Konya’nın tanıtımı yapıldı. Böylece, bölge eşbaşkanlığını da 
Konya’mıza taşımış olduk. Bunlar dünya şehirleri arasında Kon-
ya’mıza itibarlı bir yer kazandırıyor. Konya’nın tanıtımını sağlıyor. 
Yatırım ve ziyaretçi akışına vesile oluyor” dedi. Başkan Akyürek, 
Tahran’daki toplantılarda, 2013 yılı sonlarında yapılması plan-
lanan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği’nin Yönetim 
Kurulu ve Konsey toplantısına Konya’nın ev sahipliği yapması-
nın kararlaştırıldığını da vurguladı.

■ MERAM DİvANPARK’A ÖN KAYITLAR BAŞLIYOR
Konya’nın merkez Meram İlçe Be-
lediyesi tarafından Çaybaşı Kentsel 
Dönüşüm Projesi'nin 3'üncü etabın-
da yapılacak 576 konutun üyelik ön 
kayıtları 22 Nisan ile 4 Mayıs tarihle-
ri arasında gerçekleştirilecek.
Çaybaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 
3'üncü etabında 576 dairenin yapıla-
cağını belirten Meram Belediye Baş-
kanı Serdar Kalaycı, "Divanpark adıy-
la kurduğumuz bu kooperatife 295 üye alınacak. Ön kayıtlar 22 Nisan - 4 Mayıs 2013 
tarihleri arasında yapılacak. Sadece 4+1 tipindeki 295 daire için üye kaydı kabul edi-
lecek. 2+1 tipinde 160, 3+1 tipinde 80 ve 4+1 tipinde 336 olmak üzere toplam 576 konut 
inşa edilecek. Daireler 2 yılda teslim edilecek. Üyeler anlaşılan finans kurumunun 36, 
60 ve 120 ay gibi alternatif ödeme fırsatlarından yararlanabilecekler. 2015 yazın-
da teslim edilecek projenin inşaatını Seha Yapı yapacak. Toplam 12 bloktan oluşacak. 
Modern mimari anlayışının esas alınacağı konutlarda; güvenlikli girişler, çocuk oyun 
alanları ve fitness grupları ve spor sahaları gibi sosyal donatılar yer alacak. Divan 
Park projesi ile bölgede şık, konforlu ve kullanışlı yaşam alanları inşa edeceğiz” dedi. 
Divanpark Konutları'na ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, ilgili kooperatif tara-
fından Meram Belediyesi Hizmet Binası'nda kurulan ofise başvurabileceker. Ön kayıt 
ücreti olarak bin TL'lik bedelin ilgili katılım bankası tarafından Meram Belediyesi'nde 
kurulan vezneye ödenmesi gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Meram 
Belediyesi'nin 320 10 00 numaralı telefonundan dahili 1881-1882'yi arayabilir ya da 
www.meramdivanpark.com adlı internet sitesini ziyaret edebilirler. 

■ ALTINA HÜCUMUN NEDENİ SPEKÜLATİF HABERLER!..
Altındaki düşüşü, altına hücumu, çeyrek altının yok satmasını, altının önümüzdeki günlerdeki gelece-
ğini POÇAN Kuyumculuk yetkililerine sorduk.  
Altındaki bu olayları spekülatif haberlere bağlayan POÇAN Kuyumculuk yetkilileri şu açıklamalarda bulundular; Altının düşü-
şündeki en büyük neden AB'nin kendini kurtarma planı olan altın satma. AB altın satarak kendini kurtarmaya çalışıyor. Güney 
Kıbrıs'ın altın satması ile ilgili haberler olayı tetikledi. Şu anda çeyrek altın yok. En son 145 liradan sattık. 140 liraya kadar 
düşmüştü. Sürekli İstanbul'dan destek alıyoruz. İstanbul'da da çeyrek yok. 140 liraya satılması gereken çeyrek altını 145 li-
radan satıyoruz. Daha da aşağıya gider mi, bilinmiyor. Bütün bu olanlar spekülatif haberler sonucu. Herkes elindeki parayı 
çeyreğe bağlamaya çalıştı. Müşterilerimize işçiliksiz bilezik alın diyoruz. Şu anda gramı 78 lira. Elimizde ziynet adına satacak 
hiç bir şey kalmadı. Ne çeyrek, ne de çeyreğin yarısı diye çıkarılan altın. Hepsi bitti. Altın İstanbul'dan uçakla sabah gelir. Saat 
11.00'e kadar kulpu falan takılır, bütün işlemler biter. 12.30'a kadar yani 1.5 saat içerisinde hiçbir şey kalmıyor. İnsanlar tam o saatlerde kuyumcuların kapısında 
bekliyorlar. Bilezik normal giderken, çeyrek altın yok. Panik başladı. Bir hafta bekleseler, darphanede basılıp gelecek. İşçiliksiz altın konusunda da neredeyse yok 
diyeceğiz. Bilezik atölyelerimiz vardiyalı olarak sabahlara kadar çalışıyor. Altın yetiştiremiyoruz. Önceki rakamlara göre 22 ayar işçiliksiz altın bileziğin fiyatı 110 lira-
dan 78 liraya düştü. Altın borcu olanlar için oldukça iyi. Müşterilerimizi yanlış yönlendirmekten korkuyoruz. Altın almanın tam zamanıdır da diyemiyoruz. Ons ba-
zında 1200 dolar civarında daha da aşağılara düşebilir demek, 135 lira olur demek müşteriye karşı mahcup olmak demek. 
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■ SALKIM DOMATESLER TÜKETİCİYLE BULUŞTU!
Konya Şeker’in entegre sanayi modelinin bir uzantısı olarak Çumra Şeker Enteg-
re Tesislerinde kurduğu seralarda yetiştirilen domatesler Çatalhöyük markasıyla 
Konyalı tüketicilerin beğenisine sunuldu.
 Üretim prosesinde kullanılan atık enerjinin kullanılması amacıyla hayata geçirilen seralar-
da üretilen ürünler İstanbul başta olmak üzere yurt içi marketlerde satılacak ve Rusya ile 
Hollanda’ya ihraç edilecek. Sıfır atıkla üretim anlayışı ile çalışmalarını yürüten Konya 
Şeker’in çevreye duyarlılığının simgesi olan seralarında yetiştirdiği domatesler Çatalhöyük 
markası ile İstanbullu tüketiciler başta olmak üzere birçok ilde tüketici ile buluşacak. Şe-
ker üretiminde ortaya çıkan kondense suyunu enerji harcayarak soğutmak yerine, üretim 
sürecinde tekrar kullanılabilmek için Çumra Entegre Tesisleri bünyesinde seralar kuran 
Konya Şeker, sıcak suyu seralarda soğutarak tam kontrollü tarım yapıyor. 57 dönümlük 
alanda, topraksız seralarda ve ultra klimalı ortamda ileri teknoloji ile tarım ilacı kullanılma-
dan üretilen ve bu özelliği sebebiyle yıkamadan yenilebilecek kalitedeki domatesler orga-
nik bir ortamda yetiştiriliyor. Çumra Şeker Entegre Tesislerinde 4,1 milyon euroluk yatırım-
la, toplam 55 bin metrekarelik alanda kurulan seralarda domatesin yanı sıra salatalık, muz, 
kakao, hurma ve frambuaz gibi Konya ikliminde yetişmesine imkânsız gözüyle bakılan 
ürünlerin de deneme üretimleri yapılıyor. Yıllık 2 bin 500 ton üretilecek olan Çatalhöyük 
markalı salkım domatesler Konya ve bazı büyük illerden sonra İstanbul’da zincir market-
lerde de satılacak ayrıca Rusya ve Hollanda’ya ihraç edilecek. 

■  TÜRKİYE’NİN İLK SÜT SAĞIM PLATFORMU SEYDİŞEHİR’E AÇILDI  
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında Konya’nın Seydişehir ilçesi-
ne bağlı Ortakaraören beldesinde Türkiye’de ilk olan 12 başlık koyun süt sağım platformu açıldı.  
Açılışa Seydişehir Kaymakamı Tuncay Sonel, İl Tarım Ve Hayvancılık Müdür Vekili Bilal Ünal, Ortakaraören 
Belediye Başkanı Yusuf Kök, Yalıhüyük İlçe Tarım Müdür Vekili Binol Ünal, İlgün Süt Sağım Sistemleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Nazmi Başak İlgün, Kesecik Belediye Başkanı Abdullah Ünver AK Parti İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay, sivil toplum kuruluşu başkaları, işletme sahipleri ve davetliler katıldı. Tesisin açılış konuşmasını 
yapan işletme ortaklarından Yusuf Beyaz, “İlgün Süt Sağım Sistemlerinin oluşturduğu bu sistem Türkiye’de il ve 
otomatik bir sisteme sahiptir. Çabet hayvancılık tesisimizde İvesi ırkı koyunlarla beraber toplamda 870 adet küçük-
baş hayvanımız var. Bunların 560 tanesi anaç koyundur. Çiftliğimize Süt Sağım Tesisini kurduk. Bu tesiste 12 küçük-

baş hayvanımızın otomatik olarak sütü sağılacak ve hijyenik olarak depolanacak. Bu sistemin maliyeti 45 bin TL. Bunu biz yüzde 50 hibe destekli şekilde aldık. Bu platformla 
birlikte ekonomik kalkınmayı hedefliyoruz. Küçükbaş hayvancılığın öncüsü olmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim” dedi. Ortakaraören Belediye 
Başkanı Yusuf Kök ise, "Ortakaraören ilkleri yaşıyor. Belediyecilik sadece altyapı ve üst yapı hizmetlerini gerçekleştirmek değildir. Belediyeciliğin bir yanı da müteşebbisin 
önünü açmaktır. Müteşebbislerimizin her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Belediye olarak 50 bin hektarlık alanı hayvancılığa açtık. Bu alanda 10 binden fazla büyükbaş ve 5 bin 
civarında da küçükbaş hayvan yetiştiriyoruz. Hayvancılıkta bölgenin iletişimi durumundayız. Göreve geldiğimizden bu yana sulu tarımı 20, 25 hektar alana çıkarttık. Yerel yö-
netim olarak işletmecilerimizin önünü açıyoruz. Kasabamızdaki okulda Türkiye’de ilk olan ‘Hayan Yetiştiriciliği’ bölümünü açtık” diye konuştu. 
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■ ANADOLU’NUN EN BÜYÜK SPOR vE KONgRE MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI 
 Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Anadolu’nun en büyük spor ve 
kongre merkezinin temeli Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile atıldı.  
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi eserlerin ihya 
edilmesine yönelik sürdürülen Mevlana Kültür Vadisi projesinin önemine dikkat çekerek, 
Konya’nın gelişirken tarihi ve kültürel mirasını kaybetmeyeceğini söyledi. Bakan Davutoğlu, 
Spor ve Kongre Merkezi’nde çok büyük uluslararası organizasyonları getireceklerinin de müj-
desini verdi. Yeni Mahalle’de düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya 
Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya Milletvekilleri Kerim Özkul, Mustafa Baloğlu, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Mevlana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahattin Adam, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sorgun, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli,Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı ile binlerce Konyalı katıldı.

■ PEYgAMBER EFENDİMİZ 
FARKLI DİLLERDE ANILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kutlu 
Doğum Haftası nedeniyle organize ettiği 
“Bütün Diller O’nu Söyler” programların-
da 7 ülkeden gelen sanatçılar ile Konya’da 
öğrenim gören 60 ülkeden gençler kendi 
dillerinde Peygamber Efendimizi andılar.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kutlu 
Doğum Haftası nedeniyle İl Müftülüğü ile or-
taklaşa düzenlenen “Bütün Diller O’nu Söy-
ler” programları büyük ilgi gördü. Mevlana 
Meydanı’nda başlayan ve hava şartları nede-
niyle Mevlana Kültür Merkezi’nde devam eden 
etkinliklere önceki gün Almanya’dan Mustafa 
Özcan Güneşdoğdu ile Filistin’den İbrahim El 
Dardasawi’nin konuk olurken; son programda 
Hafız Ahmet Karalı ve Makedonya’dan Me-
sut Kurtiş sahne aldı. Programda önce İsmail 
Hakkı Tonguç İmam Hatip Ortaokulu Korosu 
yer aldı. Koroyu oluşturan gençlerin işaret di-
lini kullanarak gerçekleştirdikleri konser beğe-
niyle izlendi. Ardından Hafız Ahmet Karalı’nın 
Kur’an-ı Kerim tilaveti duygulu anlar yaşattı. 
Daha sonra sahneye çıkan Makedonya’dan 
Mesut Kurtiş, farklı dillerde birbirinden güzel 
ilahiler seslendirdi. Büyük ilgi gören programın 
sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, Basın Yayın 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğ-
lu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mü-
cahit Sami Küçüktığlı sanatçılara çiçek takdim 
ettiler. 5 gün süren programlarda Türkiye’nin 
yanı sıra; Güney Afrika, Bosna Hersek, İspan-
ya, İran, Almanya, Filistin, Makedonya’dan 
gelen sanatçılar ve Konya’da öğrenim gören 
60 ülkede gençler kendi dillerinde Peygamber 
Efendimizi anlatan ilahiler seslendirdi.

■ 3. ULUSLARARASI RUMİ ÇOCUK SPOR OYUNLARI
Konya’da, 23 farklı ülkeden 377 sporcunun katılımıyla yapılacak olan 3. Uluslararası Rumi Çocuk 

Spor Oyunlarının açılış töreni yapıldı.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu'nda düzenlenen programa, 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Fatih Yılmaz, Vali Yar-
dımcısı Tayyar Şaşmaz, Selçuklu Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Meram Kaymakamı İrfan Kena-
noğlu, çok sayıda sporcu, davetli ve sporsever katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Dünyada, 
çocuklarına bayram armağan edilmiş, çocukları için bayram tertiplenen ender ülkelerinden bir tanesi belki de 
tekiz. Konya’da 3 yıl önce başlatılan Uluslararası Rumi Çocuk Spor Oyunları'nın devamının sağlanmasına katkıda 
bulunan herkese teşekkür ediyorum. Temennim odur ki, başarıyla gerçekleştirilecek spor müsabakalarından son-
ra tüm ülke kafilelerinin mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ülkelerine geri dönmesidir” dedi. Açılış ko-
nuşmalarının ardından 3. Uluslararası Rumi Çocuk Spor Oyunlarına katılan ülkelerin tören geçişi yapıldı. 
Protokol üyeleri, tören geçişi sırasında katılımcıları ayakta alkışladı.

■ KARATAY BELEDİYESİ vE TYB’DEN KUTLU DOĞUM PROgRAMI 
Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği Kutlu Doğum Programı Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç’in 
konuşmacı olarak katıldığı programa Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çı-
pan, TYB Konya Şube Başkanı Mehmet 
Ali Köseoğlu, muhtarlar ve çok sayıda 
davetli katıldı. TYB Konya Şube Başka-
nı Mehmet Ali Köseoğlu’nun selamlama 
konuşmasının ardından söz alan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Kut-
lu Doğum Haftası nedeniyle tertip edilen 
bu programla Aziziye Kültür Merkezi’nin 
ilk kez bu kadar bir kalabalığı ağırladığını 
belirterek, hem Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, hem de sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa bu tür 
kültürel programlara ağırlık verileceğini ifade etti. Konuşmaların ardından sahnedeki yerini alan Prof. Dr. 
Nurullah Genç, “Söz konusu olan Peygamber Efendimiz olunca sözler bitiyor aslında” diyerek başladığı ko-
nuşmasında, Sanat ve Hayat başlığı altında kendisinin kaleme aldığı Yağmur Şiiri’nin nasıl çıktığını anlattı. 
Programın sonunda Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç’e katılımlarından dolayı Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube 
Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. 
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KIRMIZI KOLTUK

Sn. Valim öncelikle selamlar. Konya 
Osmanlı Döneminde Valilik yapan 
Avlonyalı Ferit Paşa gibi şahsiyet-
leri Sadrazamlığa kadar yükselten 
bir şehirdi. Konya’da Valilik yap-
mak nasıl bir duygu?
Konya ile ilgili şu iki özelliği vurgulaya-
rak devam etmeliyim. Bunlar Konya'nın 
kadim Başkent oluşu ve Hz. Mevlana'nın 
ruhunun burada bulunuşudur. Bu iki özel-
liğin var olduğu bir şehirde herhangi bir 
kamu görevinde, herhangi bir özel sektör 
sorumluluğunda bulunmak bir avantajdır. 
Benim için bu şehrin bir başka anlamı var. 
Rahmetli Dedem Hacı Doğan İstiklal Sava-
şı gazisiydi. Aslanlıkışlada askerlik yapıp, 
İzmir düşman işgalinden kurtulduğunda 
Vali Konağına ilk girenlerdendir. Konya rah-
metli dedemin ayak izlerini taşıdığı yerdir. 
Ablam şimdiki Üniversitenin olduğu yerde 
Lise eğitimi aldı. Ben Akören'de Kayma-
kamlık yaptım. Şimdi Valilik yapıyorum. 
Benim için böyle bir kadim başkentte, Hz. 
Mevlana'nın ruhaniyetinin olduğu yerde 
Valilik yapmam değerinden öte bir anlam 
taşıyor. Dedem, ablam ve aile büyüklerimi-
zin emek verdiği yerde emek vermeye de-
vam ediyorum. Bu benim için şereftir.

Konya’yı Akdeniz’e bağlayacak olan 
Konya - Taşucu demiryolu projesi, 
Konya’nın neredeyse 60 yıllık haya-
li. Bu konuda oldukça güzel açıkla-
malarınız oldu. Konya Akdeniz'e ne 
zaman ulaşabilir?
Konya-Karaman-Taşucu demiryolu projesi 
Konya'nın denize ulaşmak açısından bi-
rincil hedefi değildir. Birincil hedef Mersin 
limanıdır. Şu anda demiryolu ile Mersin'e 
ulaşılmaktadır. Bizim birincil beklentimiz 
bu hattın rehabilite edilmesi ve daha yük-
sek bir kapasite oluşturarak daha süratli 
biçimde Konya'dan yüklerin transfer edi-
lebileceği bir alt yapının hazırlanmasıdır. 
Nitekim, bu konuda iki temel ihale yapıldı. 

“KONYA BİR MARKA KENT”

AYŞE OKUTAN

VOLKAN ÇAKIR

Aydın Nezih Doğan, Konya'nın meselelerine vakıf, duyarlı, atılımı ve girişimi seven, donanımlı bir yönetici. 
Konya için bir şans. Konya ile ilgili konuları anlatırken duyduğu heyecan yüzüne yansıyor. Valilik makamın-
da oturanların makamlarına saygı gösterilir. O makamda oturan yönetici halk tarafından seviliyor ve takdir 
ediliyorsa, işte o zaman nesilden nesile anlatılan biri olur. Şehir ve o şehrin halkı, şehri ve kendilerini seveni 
duruşundan, bakışından bilir ve gönlüne yerleştirir. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya'nın bu anla-
tıma giren Valilerinden. Bu sayımızda Kırmızı Koltuk'da misafir ettiğimiz Konya Valisi Sayın Aydın Nezih 
Doğan'la yapmış olduğumuz röportajımızı sizlere sunuyoruz.
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“KONYA - ANTALYA HIZLI TRENİ'NİN GEÇİŞ
GÜZERGAHININ PROJELERİ,TESPİTİ VE

ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR.”

Birincisi Konya- Karaman Hızlı Tren yapım ihale-
si. İkincisi Karaman-Mersin hattının proje ihalesi. 
Önümüzdeki 5 ila 8 ay içerisinde çok daha hızlı bir 
biçimde Konya'dan Akdenize hem yük, hem yolcu 
taşıma açısından inilebilecektir. Birincil hedef bu. 
İkincil hedef Taşucu. Ankara- Eskişehir hattında 
çalışan Yüksek Hızılı tran kapasitesini kastediyo-
rum. İkincil hedefimiz Taşucu Limanı. Türkiye'nin 
2023 vizyonu, 2071 vizyonu çerçevesinde dünya 
ile entegrasyon yapmamaızı sağlamak açışından 
çok önemli. Konya için önemli olduğu kadar, Ka-
raman için ve Mersin içinde önemli. Mersin limanı 
herhangi bir nedenle çalışamaz hale geldiği takdir-
de alternatif bir limana ihtiyaç var. Konya'da turiz-
min önemsenmesi lazım. Turizm amaçlı limanı, 
ticari amaçlı limana dönüştürmeye ihtiyacımız var. 
Konya'nın karayolu bağlantısının tamamını duble 
yola dönüşmesini sağlamamız lazım. İkinci aşama 
olarak pahalıda olsa en emniyetli ve en ucuz taşı-
macılık demiryolu taşımacılığıdır.

Konya’nın asırlık projesi olan Mavi Tünel’den 
Göksu'nun gökmavisi suları, Konya ovasını 
ne zaman sulayacak? 
Mavi Tünel dediğiniz sistem, arkasında 3 barajı 
içeren o barajların tünellerle birbirine bağlandı-
ğı ve nihayet Bağbaşı barajından Mavi Tünelle 
Konya ovasına su aktarıldığı bir sistem. Mavi 
Tünel tamamlandı. Bağbaşı Barajı su tutmaya 
başladı. Nisan ayı ortalarına doğru muhtemelen 
su alma yapımının olduğu yere doğru gelmeye 
başlayacak. 1. Etap olarak sulama imkanlarına 
başlanmış olacak.

Konya’nın sorunlarına duyarlı bir 
yöneticisiniz, Konya sorunları 
halledilemeyecek bir şehir mi?
İnsanlarla sorunları arasında daima bir bağlantı 
olmaya devam edecektir. Hiçbir toplum bütün 
sorunlarını aşabilme imkanına sahip değildir. 
Her geldiğimiz merhalede yeni bir sorunlar yu-
mağı ile karşı karşıya kalabiliriz. Sorunlarla yüz-
leşmekten korkmamak lazım. Sorunları çözme 
kabiliyetimizin olmamasından endişe etmemiz 
lazım. Dolayısıyla on yıl evveli, 15 yıl evveli, 20 
yıl evveli hatırlanırsa Konya'da dış havzalardan 
Konya'ya su getirmek nasıl olacaktı? Karayolları 
nasıl güçlendirilecekti? Hızlı Tren hattına nasıl 
sahip olunacaktı? diye tartışılıyordu. Bu tartış-
malar bugün yapılmıyor, çünkü bunlar var. Ama 
bu Konya'nın bütün sorunları halledildiği anla-
mına gelmiyor. Bu sefer yeni bir takım sorunlar 
oluşmaya başladı. Az önce Taşucu demiryolu ne 
olacak diye sordunuz. Böylece önümüze yeni bir 
takım meseleler koyup onları çözme iradesini 
oluşturmak lazım. Burada on sene önce kimse 
Güneş enerjisi diye birşey konuşmuyordu. Daha 
iyi bir kayıt yoktu, tutulmamıştı. Konu ile ilgili 
bir rapor, bir makale yazılmamıştı. 2012 yılının 
Eylül ayında bir Endüstri Bölgesi kuruldu. Biz 
bunu sorun olarak görmeseydik, uğrunda çalış-
masaydık, böyle bir konuyu kazanmamış olacak-
tık. Toplumun önüne önemli projeler koymak 
lazım. Konya sorunlarını çözebilecek bir şehir. 
Projeler üretebilecek kabiliyette bir şehir.
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Lojistik köy ve BALO gibi Konya’yı 
gerçekten yakından ilgilendiren 
projeler vatandaş nezdinde çokta 
net anlaşılamadı. Vatandaşın anla-
yabileceği bir şekilde anlatılamadı. 
Bu konuları açar mısınız? 
Lojistik; yüksek rekabet ortamında çalı-
şan ekonomi cihazını rakip firmalara göre 
avantaj kazanmasını sağlayan yolların ba-
şında geliyor. Bir malı üretmek için üç te-
mel şeye ihtiyacınız var. İnsan kaynağına, 
doğal kaynaklara ve enerjiye. Dünyada 
enerji fiyatları ortak yürür. Petrol alacak-
sanız bütün fiyatlar fikslenmiştir. Buğday 
alacaksanız, fasulye alacaksınız uluslara-
rası fiyatlar arasında fiyat farklılığı yoktur. 
Bütün dünyadaki işçilik fiyatları İLO ta-
rafından takip ediliyor. Üç temel girdide 
fiyatlar uluslararası alanda belirlenir. Ben 
şimdi fiyat rekabetini nasıl sağlayacağım. 
İşte o yönteme lojistik denir. Taşıma ma-
liyetlerini aşağıya çekmek lojistiktir. Ülke 
olarak bulunduğunuz lokasyonda dünya 
haritasında Türkiye'ye bakın çok avan-
tajlı bir yerdeyiz. Napolyon'un bir sözü 
var. Dünya tek bir devlet olsaydı, Başken-
ti İstanbul olurdu diyor. Lojistik olarak 
Konya'nın bir avantajı var. Taşıma mod-
ları var. Karayolu, demiryolu, havayolu 
bunlara intermodal taşıma deniyor. Bu 
yolları birbiri ile entegre etmesinede “in-
termodal taşımacılık” deniyor. Böylece 
lojistik merkezler fikri ortaya çıkıyor. Bir 
yönden beslenen ve besleyen bir merkez 
olacaksınız. Konya'nın Lojistik merkezi 
Ankara yolu üzerinde, demiryoluna, ha-
vaalanına yakın. Demekki lokasyonumuz 
doğru bir lokasyon. Lojistiğiniz on numa-
ra bir lojistik olursa, bizim dünya ile pa-
zar ilişkilerimizi masaya yatırmak lazım. 
Ana kalem Ortadoğu, Irak, Suriye, Suudi 
Arabistan. İkinci kalem Avrupa. Buralara 
ulaşabilmek için demiryoluna ihtiyacımz 
var. Avrupa'ya karayolu ile ulaşıyoruz. 
Buradan yüklenen bir kamyon başka 
bir moda ihtiyaç duymadan Bağdat'a gi-
debilir. Bir vagonu gönderirsiniz hiçbir 
engele uğramadan Bağdat'a gidersiniz. 
Demiryolu, Konya'dan Derince'ye kadar 
gidiyor. Derince limanından Feri sistemle 
feribota yüklenir. Oradan bir başka lima-
na vararak yoluna devam eder. Derince 
ve Bandırma'da feri iskeleler var. Riga'ya, 
Berlin'e, Paris'e kadar giderseniz. BALO 
Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu, 
Manisa, Balıkesir, Aydın, İzmir ürünleri-
ni Avrupaya gönderiyor. Konya böyle bir 
organisazyona tabi olabilir. Biz yükleri-
mizi Tekirdağ üzerinden hiçbir indirme 
yapmadan gönderebiliriz. 15 gün önce 
Mersin'de bir istişare toplantısı yaptık. 
Gittiğimiz yol doğru bir yoldur. 

KIRMIZI KOLTUK

“KONYA LOJİSTİK MERKEZİ KAMULAŞMALARI 
TAMAMLANMAK ÜZERE PROJE İHALESİNİ BİTİRDİ.”

Konya'da görev yapıp da Mevlana'dan 
etkilenmeyen bir yönetici şimdiye ka-
dar olmadı. Mevlana ile ilgili çalışma-
ların odağında bir yönetici olarak duy-
gularınızı alabilir miyiz? 
Hz Mevlana ve ekolünün kurduğu yol, Cum-
huriyet dönemine kadar Konya'nın ana da-
marlarından birini oluşturdu. Cumhuriyet 
döneminden sonra da Hz. Mevlana'nın öğre-
tilerinden yetişen sanatçılar hala Türk- kültür 

hayatının önemli bir bölümünü oluşturuyor. 
Hz. Mevlana Türbesi milyonlarca insanın her 
yıl ziyaret ettiği bir ziyaretgâh... Bu aynı za-
manda bir bütün olarak Konya'nın marka de-
ğerini etkileyen bir durum. Şüphesiz bu şehrin 
Valisi olarak, Hz. Mevlanadan, onun öğretile-
rinden, düşüncelerinden etkileniyoruz. Bu 
öğretileri kendi hayatımızın bir parçası haline 
getirdiğimiz sürece kendi iç dünyamızın zen-
ginleştirdiğinin de farkına varacağız. 
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Hz.Mevlana'nın oluşturduğu modele hiz-
met etmek de ayrı bir şereftir diye düşü-
nüyorum. Son üç yıldır dikkatli gözlerden 
kaçmıyordur, özellikle Mevlana türbesi 
etrafında yoğun bir çalışma oluyor. Bu 
çalışmaları Kültür Bakanlığımız, İl Özel 
İdaremiz, Mevlana Kalkınma Ajansımız,  
Büyükşehir Belediyemiz, Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüz ve hayırseverler olarak 
destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki “Konya 
demek Mevlana demek”...  O türbeyi olabil-
diği ölçüde ayakta tutmak, manevi olarak 
herkesin istifadesine açık hale dönüştür-
mek o ve ondan sonra gelen şahısların or-

taya koyduğu umdeler sistemini herkesin 
istifadesine sunmak açısından birtakım 
yatırımlar yapmak gerekiyor. Tabi bu mad-
di planda yapılanlar, başka hizmetlerde 
yapıldı. Örneğin Hz.Mevlana ve evlatla-
rının birtakım eserleri yeniden yayınlan-
dı. Sultan Veled'in “Rebabname” adlı eseri 
ve  Hz.Mevlana'nın Divan-ı Kebir, Mecâlis-i 
Seb'a ve Mektubat adlı eserlerinin birebir 
basımları yayınlandı. Hz. Mevlana bize 
çok yönden hizmet etmeye devam ediyor.
Onun manevi tasarrufunu üzerimizde his-
sediyoruz. Biz elimizden geldiği oranda Hz. 
Mevlana'ya hizmet etmeye devam edeceğiz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
kapsamında hazırlanan ‘Gönül Elçile-
ri Projesi’ hakkında duygu ve düşünce-
lerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Projeyi ifade etmeden önce gönüllük tema-
sı üzerine bir şeyler söylemek isterim. Biz 
gönüllülük temasının milli kültürümüzde 
var olduğunu biliyoruz. İçselleştiriyoruz, 
yaşıyoruz. Maalesef ilişkilerin resmileştiği, 
yüz yüze iletişimin terk edildiği ortamlarda 
gönüllülük dışavurumları artık istenildiği 
ölçüde değil. Bizim yeni bir yöntemle bu 
duyguları, düşünceleri, hissiyatları toplu-
mun hizmetine sunmamız lazım. Gönül 
elçileri projesi bu noktada çok yararlı bir 
proje... Geçtiğimiz ay üniversitede  yaptı-
ğım söyleşide  öğrencilerle de  paylaştım. 
Uluslararası yardımlaşma endeksi yayın-
landı. 146 ülkede yapılan bu çalışma bi-
zim açımızdan sıkıntılarla dolu bir çalışma 
oldu. 3 ana parametre üzerinde bir çalış-
maydı. Bunlardan bir tanesi “mavi yardım 
parametresi” ikincisi “karşılıksız zaman 
ayırma parametresi” üçüncüsü “tanıma-
dığına destek parametresi.” Bu üç para-
metrede Türkiye ortalamada 137. oldu. Bu 
çok kötü bir sıralama. Buradaki neden Türk 
halkının yardımperver olmaması değil, bu 
konuda  toplum önüne kurumsal bir model 
sunamamış olmamız. Artık aile tipi, geniş  
aileden çekirdek aileye dönüştü. O kadar 
yoğun bir tempoda insanlar çalışıyorlar ki 
akşam eve geldiklerinde başkalarıyla ilgi-
lenmekte zorlanıyorlar. 
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Başkalarının haliyle hallenme geleneğimiz 
önemli ölçüde zora girmiş oluyor. Burada 
bir takım kurumsal modellere ihtiyaç var. 
Kurumsal modellerden bir tanesidir “Gönül 
Elçileri” projesi... Böylece insanlara hizmet 
edebilecekleri bir ortam hazırlanmıştır. Kon-
ya gönül elçileri projesi , Türkiye gönül elçi-
leri projesinden biraz farklılıklar gösteriyor 
işin doğrusu. Konya gönül elçileri, kendisine 
ait bir web tabanında, diğerlerinden fark-
lı olarak, size  çalışabileceğiniz “gönüllük” 
alanında seçenekler sunuyor. Sizin zaman 
planlamanızı ayarlıyor. İstediğiniz zaman  bu 
zaman planlamanıza müdahale edebileceği-
niz bir yazılım geliştirmiş durumda. Diyelim 
ki yardım etmemiz gereken yaşlıyı, engelliyi, 
öğrenciyi nereden bulacağız. Buna ilişkin 
büyük kentlerin büyük sorunları var. Bizim 
sitemiz ona da bir çare üretti. Bir yanda gö-
nül elçilerinin girişine bir yapı,  bir yandan da 
benim gönül elçileri desteğine ihtiyacım var 
diye haykıran insanların girmesine uygun 
bir yapı oluşturuldu. Yaklaşık 9 bin civarında 
vatandaşımız Konya'dan gönül elçisi olmak 
istiyorum diye bizim sitemize kaydoldu. 
Yaklaşık 5500 kişi de ben gönül elçilerinden 
yardım almak istiyorum diye kayıt oldu. Şu 
ana kadar gidişattan memnunum. Burada  
önemli olan, bu sayının nitelikli bir gönlü 
olması ve faaliyet göstermesi. Bununla ilgili 
gayretler devam ediyor. Türkiyede “Gönül 
Elçileri” neredeyse 300 binleri buldu. Bu 
konuda özellikle iş birliği yapmamız gereken 
kurumlar, Sivil toplum kuruluşları... Bizim 
web sayfamızın bir avantajı daha var. Sivil 
toplum kuruluşları da kurumsal olarak siste-
me üye olabiliyorlar. Ama biz özellikle bura-
da Kızılay derneğini çok önemsiyoruz. Gönül 
elçileri projesiyle Türkiye Kızılay derneğinin 
amaç ilkeleri birbirleriyle çok uyuşuyor. An-
cak bu konuda tam ve etkili bir iş birliği de 
kurduğumu söyleyemem.

Sayın Aydın Nezih Doğan'ın Konya 
üzerine hayalleri ve hedefleri neler? 
Biz olabildiği ölçüde hayallerimizi kağıda 
dökmeye çalıştık.  Yaklaşık 4 yıl oldu Kon-
ya da göreve başlayalı. Olabildiği ölçüde 
neyi hayal ediyorsak bunları çalıştık, ra-
porladık.  Hatta eylem planına bağlayalım 
diye bir düşünce oluştu. Konya ilinin ön-
celikli sorunları ve talepleri diye bir dosya 
hazırladık.  “İzmir -Afyon – Konya Ereğli 
Oto Yolu” konusu devlet yatırım progra-
mına girdi. “Konya Çevre Yolu” meselesini  
geçtiğimiz günlerde sayın başbakanımız 
anons etti. “Konya- Karaman -Mersin çift 
hatlı konvensiyonel hat” konvensiyonel 
tren yolu ihale edildi. Konya- Antalya Hız-
lı Treni'nin  geçiş güzergahının projeleri, 
tespiti ve çalışmaları yürütülüyor. “Konya 
Hava Yolu Terminali” inşaatı devam edi-
yor. “Konya Lojistik Merkezi” kamulaş-

maları tamamlanmak üzere proje ihalesini 
bitirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
kuruldu. Tarım Teknolojileri Üniversitesi-
de kurulma aşaması yolunda önemli me-
safeler katediyor. Bir liseler kompleksi 
oluşturulması fikrimiz vardı. Maliye Ba-
kanlığından arazi tahsisi yazıları geldi. 600 
dönümlük bir arazi tahsis edildi ve 30 il 
paketi içerisine Konya ili girdi. Numune 
Hastanesinin yeni binasının inşaatı devam 
ediyor. Karatay devlet hastanesi ihale sü-
recinde. Mevlana Müzesinin çevre düzen-
lemesi sürüyor ve bir bölümü bitti. 42 bin 
kişilik şehir stadı ve olimpiyat köyü ihale 
edildi. KOP eylem planının hazırlanması 
ve KOP idaresi başkanlığının kurulması 
tamamlandı. Organize hayvancılık bölgesi 
yürüyor. Konya organize süs bitkileri ko-
nusunda araştırma raporlarımız tamam-
landı. Örnek uygulamalar başladı. 
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Karapınar bölgesinde “enerji endüstri böl-
gesinin kurulması” ilanı geçtiğimiz yıl ey-
lül ayında yapıldı. İlin organize sanayi kapa-
sitesi arttırılması konusunda, ek organize 
sanayi bölgesi dağıtımları başladı. Bu arada 
Ereğli Organize Sanayi bölgesi ve Akşehir 
Organize Sanayi bölgesi genişletildi. Kulu 
Organize Sanayi Bölgesi devreye alınmış 
oldu. Şehir içi raylı sistemi ve rehabilitasyo-
nu konusu bitti. Kubadabat Sarayı üzerine 
çalışmalar için ödenekler ayrıldı. Konya 
bölge yazma eserler kütüphanesi önümüz-
deki günlerde inşaatına başlanacak. Konya 
bölge müzesi için Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte çalışmalara devam ediliyor. Mevka-
dan desteklediğimiz üzerinde durduğum 
iki proje vardı. Bunlardan birincisi ARGE 
merkezi idi. Konya'ya çok nitelikli araştır-
ma geliştirme merkezi kazandırmamız la-
zım diyorduk. Şimdi o ARGE merkezinin 
yeri ayarlandı. İhaleler için projeler tamam-
landı. İkinci olarak da ihtiyaç duyduğumuz 
çok nitelikli ara elemanları yetiştirmek için 
bir eğitim merkezi kurulması gerektiği ile 
ilgili bir düşüncemiz var. Onun da parası 

ayrıldı. Ticaret Odasına paraları aktarıldı. 
Ticaret Odası yer bulup ihalesini yapacak 
ve tamamlayacak. Konya, akademik başarı-
da maalesef 40'lı sıralardadır. Konya'da bir 
hedef yılı da 10'lu sıralara çekmemiz lazım 
başarıyı. Bunun için bir plan  hazırladık şim-
di bu planın uygulanmasını denetleyecek 
bir yazılım hazırlıyoruz. Bu Türkiye'de ilk 
olacak belki dünyada da ilk olacak. Konya 
ile ilgili hayal kurmak güzel de kurduğunuz 
hayalin ayakları yere basacak hale dönüştü-
rülmesi ondan daha güzel.

Sayın Valim röportajımızın sonuna 
gelirken Konya Vizyon dergisini 
nasıl buluyorsunuz?
“Vizyon” dediğimiz iş, orta ve uzun vadede 
geleceğinizi görmenize yardım eden akıl 
üretme biçimidir. Akıl üreten herkesten 
her şeyden biz memnunuz. Tabi bir marka 
kent ile ilgili konuşuyoruz. Konya bir mar-
ka kent. Türkiyenin önemli marka kentle-
rinden bir tanesi... Şimdi bir marka kentte 
sadece otobüslerin iyi olması, iyi tramvay 
hatlarının olması, tramvayının son dere-
ce modern olması, çok sayıda spor salonu 
olması, bir kültür merkezinin bulunması, 
tiyatrolarının bulunması, bunlar yetmiyor. 
Bir marka kentte tabiki bu saydıklarımızda  
olacak ama bunlara artı olarak çok iyi bir 
“basın yayın hayatı” da olacak. Alanın her 
noktasını doldurmuş olacak. Siz bu anlam-
da bir boşluk dolduruyorsunuz. Konya'da 
size ait bir alan var. Bu Konya'nın marka 
değerine çok katkı sağlayan bir durum..
Tebrik ediyoruz.

 Sayın Valim dergimize ve  bizlere 
göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı 
size çok teşekkür ederiz.
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Konya’da  bir  gün…
MEVLANA’YI SEVMEK MEVLA’YI SEVMEKTİR. ONA YAKIN OLMAK HZ. PEYGAMBERE 

YAKIN OLMAK, DOLAYISIYLA RABBİMİZE YAKIN OLMAKTIR.

Konya’da bir gün adlı yazı dizimize başla-
dığımızdan bu yana, Konya'ya bir gün için 
gelenlerin, Konya'da geçirecekleri bir gün 
için uğrayacakları ilk makam tartışma-
sız Mevlana türbesidir diyoruz. Kaç gün 
kalırsanız kalın, ayaklarınız sizi hep aynı 
yere götürür. Konya diye yola düştüğü-
nüz andan itibaren o anlatamadığınız da-
vete nasıl icabet ettiğinizi öyle kolayca ta-
rif edemezsiniz. Mevlana türbesi ziyaret 
edilmeden o manevi hava alınmadan, o 
haz tadılmadan bir başka yeri isteseniz de 

dolaşamazsınız. Kaç kere gelirseniz gelin, 
kaç kere ziyaret ederseniz edin, Konya'ya 
her adımınızı atışta, ona gitmeden, onun 
kapısına varmadan olmaz. Onun çağrısı-
na mutlaka uyarsınız. Çünkü, onun tür-
besi bir mihenk taşıdır. O mihenk taşı her 
gelen kalbin kaç ayar olduğunu ölçer ge-
çer. Zaten bu şehre gelmişseniz kalbiniz, 
kalp ritimleriniz ayara girmiş demektir. 
Her gelen nasibini alır gider bu şehirden. 
Biiznillah boş gelen dolu gider, dolu gele-
nin eli kolu daha da dolar. 

Rabbimizin sevdiklerini sevmek bambaş-
ka bir duygudur. Tarifsiz  bir huzur kaplar 
insanın kalbini. Bir değil bin kerede gel-
sem bu şehre yine seni ziyaretle başlarım 
ya Hazreti Mevlana dersiniz. Her geliş bir 
başkadır. Her gelişinizde kendinizi daha 
bir olgunlaşmış, onu daha da sevdiğinizi 
anlamış olmanın farkına varırsınız. Göz-
leriniz dolar, kolaysa zapt edin o gözyaş-
larınızı. Aşk insanı ağlatır derler ya. Bu 
aşkın ağlatması anladığınız aşkların ağlat-
masına zerrece benzemez. 

EROL SUNAT

AYŞE OKUTAN
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Onun huzurunda dökülen gözyaş-
ları bir başkadır. Mevlana’yı 
sevmek Mevla’yı sevmek-
tir. Ona yakın olmak Hz. 
Peygambere yakın ol-
mak, dolayısıyla Rab-
bimize yakın olmaktır. 
Konya'ya ister sevgi pa-
ratoneri bir şehir deyin, 
ister aşkın ökse otuna ya-
kalanılan bir şehir deyin 
ne derseniz deyin burada 
aşka yakalanmaktan kurtula-
mazsınız. Bu aşkın tarifini yapan 
varsa beri gelsin. Bu şehirde Mevlana 
kapısında aşkın ne kanunu, ne kuralı, ne tarifi 
vardır. Salıverin gönlünüzü bu şehre, karışma-
yın işine. Aşıkların şehrinde çıkmaz sokak yok-
tur. Viraj yoktur. Engebe yoktur, engel yoktur. 
Her sokağında, her caddesinde aşıkların izleri-
ne rastlarsınız. Nereye baksanız bir köşede bir 
aşık karşılar sizi. Bu şehrin bülbülleri Yunus'un 
dediği gibi öter Allah deyu deyu, gülleri kokar 
Allah deyu deyu...
Enbiyalar ve evliyalar şehri sıkmaz sizi, her 
gelenin bir daha neden gelmek için can attı-
ğını anlayamadınız mı daha?
Bu şehirde kalanların neden ayrılamadığını 
hiç sordunuz mu? Bu şehir neden çekiyor bu 
kadar insanı?

Aşkın, muhabbetin, sevginin ve sevdanın özü 
var bu şehirde... 
Aşk ateşinin sönmeyen közü var bu şehirde... Al-
lah diyen yarenlerin, dostların sözü var bu şehirde. 

Sokak, sokak her birinin ayaklarının 
izi var bu şehirde. İsimleri zikre-

dilen; Salih Peygamber, Mih-
rane Peygamber, Merrih 

Peygamber, Miraç Pey-
gamber, Cağdum Pey-
gamber, İklis Peygamber, 
Hamun Peygamber bu 
şehirde yatar denmiştir. 

Ve sonra denilmiştir ki; 
Cağdum Aleyhisselam, Iklis 

Aleyhisselam, Mihrane Aley-
hisselam; Merrih Aleyhisselam 

ve üç peygamber Sarı Yakup kurbun-
de medfundur. Ve Sultan Alaeddin Cami-i Şeri-
finde Miraç Peygamber medfundur. Ve bir pey-
gamber Şahitler nam mevzide medfundur. Ve 
üç peygamber Sultan Alaeddin Camii civarın-
da medfunlardır. Ve dört peygamber Musalla 
kurbunde medfunlardır. Ve Hamun ve Salih 
nam iki peygamber Yeni Kale Kapısı haricin-
de medfundur. Ya Rabbimin sevgili kulları, ya 
gönül sultanları…

Şems-i Tebrizi,  Şeyh Sadred-
din Konevi, Bahaeddin Veled, 
Selahattin Zerkubi, Çelebi Hü-
sametin, Sultan Veled, Ulaş 
Baba, Şeker Baba, Hoca Ahmet 
Fakih, Hoca Cihan, Fakih Dede, 
Ateşbaz-ı Veli, İmam-ı Bagavi, 
Şair Şem’i, Ulvi Sultan, Pir Esad 
Sultan, Cemel Ali Dede, İynel 
ve Mahmut Dedeler, Fahrünni-
sa Hatun, Zevle Sultan, Tavus 
Baba, Aşgan Baba, Şeyh Şe-
rafettin, Şeyh Osman Rumi, Pi-
rebi Sultan, Sarı Yakup, Sadr-ı 
Konevi, Abdullah Bosnavi, Üç 
Halliler, Erler Kabri, Hacıve-
yiszade, Ahmet Haki Efendi ve 
daha niceleri medfun bu şe-
hirde. Konya’da bir gün içinde 
dolaşamazsınız hiç birini.
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AŞIK ŞEM’İ TÜRBESİ
Mevlana’dan çıktığınızda cadde  kenarında 
üstü açık kubbesiz bir türbe çeker dikkati-
nizi. Bu türbe Konya’nın ilk İhtisab Ağası 
(Belediye Başkanı) devrinin güçlü şair-
lerinden, Bende-i Mevlana’larından Aşık 
Şem’iye aittir. 1839 yılında Konya'da vefat 
eden Şem'i’nin mezarı bugün Mevlana tür-
besinin kenarındaki kaldırımdadır. Daha 
önceleri cadde üzerinde olan türbe, şim-
diki yerine alınmıştır. Mezarı ile ilgili bir 
vasiyet şeklinde olan dörtlüğü ise şöyledir; 
“Benim güzel ile yoktur pazarım
Kaşların arası benim nazarım
Yol üstüne koyun benim mezarım
Yar gelip geçtikçe dönüp durmasın”

Yolun üzerinde, caddenin kenarında bilen-
lerin Fatiha okuduğu, bilmeyenlerin kim 
diye sorduğu, öğrendikten sonra, dönüp 
saygı ile ruhuna bir fatiha gönderdiği zattır 
Aşık Şem’i. Konya’da bir gün geçirenlerin, 
öğrendikten sonra yanından selamsız ve 
duasız geçip gidemeyecekleri bir zattır Aşık 
Şem’i. Konya methiyesi bugün bile dilden 
dile anlatılır ve okunur. Ve şöyle başlar;
Aşk-u şevk ile kurulmuştur binası Konya’nın
Ol sebepten bad-u cennettir hevası Konya’nın

HOCA AHMET FAKİH TÜRBESİ
Konya’da bir gün geçirecekler için hoş 
bir türbeye doğru yolunuzu düşürmeni-
zi tavsiye ederler. Bu türbe Hoca Ahmet 
Fakih Türbesidir. Hoca Fakih alt geçidin-
den geçtikten sonra Yaka’ya ayrılan yola 
varmadan caddenin sol tarafında yer alır. 
Tam karşısında Konya Şeker Fabrikasının 
içinde kalan  Şekerfuruş Türbesi ile karşı 
karşıya bakar. Mescit evvelce tek kubbeli 
ve çini tezyinatlı idi. Kubbesi yıkılan Mes-
cidin 1923 yıllarında çinilerinden hiçbir 
eser kalmamıştır. Şimdi Mescidin üstü 
ahşap bir çatı ile örtülmektedir. Ahşap  ta-
van döşemeleri de dikkate değerdir.
Türbe kitabesinin anlamı şöyledir;
Bu türbe, yüce şeyh, büyük alim, bildikle-
riyle amel eden, Allah’ın emirlerine sımsıkı 
bağlı, faziletli, çok ibadet eden, her şeyi in-

celeyen, gariplerin hükümdarı, dervişlerin 
efendisi, doğunun ve batının kutbu olan 
Fakîh Ahmet’indir. Allah onun yattığı yeri 
nurlandırsın. (Yazılış yılı 618). 
Bu kitabeden türbenin 1221 tarihinde inşa 
edildiği anlaşılmaktadır. İbrahim Hakkı 
Konyalı merhum III. Murat devrinde 1584 
yılında yapılan yazımda Hoca Fakih Sultan 
zaviyesine yedi mahalleyi vakıf olarak tahsis 
etmişti. Zaviyenin çok önce yıkıldığı anlaşıl-
maktadır. İ. Hakkı Konyalı zamanında da tür-
be ve mescit bulunmaktaydı. Cami avlusuna 
girişte, kapının solunda oyma, oluklu Bizans 
lahdinden bozulma bir Sebil olduğunu kay-
deder. Halk bu sebile bugün Emzikli Sarnıç 
demektedir.  Hoca Ahmet Fakih H. 618 , M. 
1221 yılında I. Alaaddin Keykubad zamanın-
da vefat etmiştir. Hz. Mevlânâ’nın babası Ba-
haeddin Veled'e yetişememiştir. Zira Baha-
eddin Veled 1228’de Konya’ya gelmiştir.
Türbenin kuzeyinde ve avlunun sağ köşe-
sinde ki sarnıç gibi solundaki çeşmenin ki-
tabeleri yoktur. Çeşmeyi Gülük Yusuf Ağa 
yaptırmıştır. Türbeye Mescidin içinden bir 
kapıdan geçilir. Kapı basık kemerlidir. Ke-
merin üstünde yatay dikdörtgen bir pano 
yer alır. Kapı zıvana şeklinde geçme tarzıy-
la yapılmıştır.Mor, beyaz ve siyah  renkli 
mermerlerin kullanıldığı bu kapıda Os-
manlı mimarisinin özellikleri hemen göze 
çarpmaktadır. Kapı basit silmelerle dik-
dörtgen çerçeveler içine alınmıştır.Türbeyi 
tuğladan tek ve sağır bir kubbe örtmek-
tedir. İçi adi sıva ile sıvanmış dışı kesme 
taşla örülmüştür. Türbe dört köşeli kubbe 
yuvarlaktır. Kubbe yuvarlağına üçgenlerle 
geçiş sağlanmıştır. Kubbe kasnağı sekiz-
gendir. Kubbenin dışı 1990-93 yıllarındaki 
tamirat sırasında kurşunla kaplanmıştır. 

Tabanı altı köşeli tuğlalarla döşenmiştir. 
Türbenin tam ortasında adi harçla sıvan-
mış asıl sanduka üzerine geçirilmiş  boyu  
2,77 genişliği 0,90cm olan bir tahta sandu-
ka vardır. Türbenin güney, kuzey.ve batı 
taraflarında altta ve üstte birer penceresi 
vardır. Türbenin altında ise diğer türbeler-
de olduğu gibi cenazelik kısmı vardır  ama 
bugün bu bölüm toprak altındadır.

AL HA VARDI, ALAVARDI!...
Hoca Ahmet Fakih ile ilgili bir menkıbeyi 
de bu arada vermek istiyorum. 
Menkıbeye göre Hoca Ahmet Fakih ile 
Hoca Cihan aynı devirde yaşamışlardır. 
Hoca Ahmet Fakih’te zaviyesinde öğrenci 
yetiştirmiştir. Mana aleminde kalp gözle-
ri açık bu iki veli birbirlerinin ne gibi işler 
yaptığını da bilirlermiş. 
Hoca Cihan bağ, bahçe ve su bentleriyle 
uğraşır halka bu işleri öğretir. Hoca Ahmet 
Fakih de bir el hareketiyle bentleri yıkarmış. 
Bu birkaç kez tekrarlanınca Hoca Cihanda 
ona bir cevap vermeye karar vermiş. Hoca 
Ahmet Fakih’in öğrencilerini okuttuğu bir 
gün Hoca Cihan bir kürek çamuru şimdiki 
Hoca Cihan semtinden Hoca Fakih semtine 
doğru fırlatıvermiş.
Durumu sezen Hoca Ahmet Fakih öğrenci-
lerine dönerek;
-Aman demiş hepiniz dışarı çıkın, çabuk
O anda Hoca Cihan’ın nidası duyulmuş.
-Al ha vardı!..
Bir kürek dolusu çamur, olanca şiddetiyle Hoca 
Ahmet Fakih’in rahlesinin üzerine düşüvermiş. 
Al ha vardı kelimesi günümüze kadar 
söylene söylene. O gün bugündür Alavar-
dı olarak anıla gelmiş. Şimdi, Konya’da bu 
semtin adı Alavardı olarak geçer.
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KONYA SULTAN 
SELİM İMARETİ
Eskiden vakıf görevlileriyle muhtaçlar için yemeğin pişirilip ikram edildiği yere imaret 
denirdi. İmaret adı verilen mekânın bünyesinde mutfak, fırın, erzak deposu ile yemek 
salonu dışında fakir yolcuların kaldığı tabhane ve tüccar yolcuların kaldığı han da bulu-
nurdu. İnceleme konusu Konya Sultan Selim İmareti’nde de mutfak, tabhane/han, kiler, 
buğday ambarı, odunluk, fırın, ahır, şadırvan ve çeşmeler mevcuttu. Aşağıda bu yapıdan 
kısaca bahsedildikten sonra adı geçen imaretin işleyiş şekli üzerinde durulacaktır.

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Konya Sultan Selim İmareti, 
Mevlâna Dergâhı ve Türbe 
Hamamı ile bu iki yapının 
arasına Kanuni tarafından 
1550’lerde inşa ettirilen, ancak 
yanlışlıkla bitişiğindeki imare-
ti yaptıran II. Selim’den dolayı 
Sultan Selim olarak bilinen 
Süleymaniye Camii’nin kuzey 
tarafına 1560-1563 yılları ara-
sında bina ettirilmiştir.

İmaretin İşleyiş Şekli
II. Selim, şehzadeliği arasında 
yaptırdığı imarete 1573’te yani 
onun padişahlığı sırasında 
zengin vakıflar tahsis ederek 
bu hayır kurumunun rahat bir 
şekilde hizmet vermesi için 
gerekli alt yapıyı oluşturmuş-
tur. Tabhanede misafir olarak 
kalanlara ve burada çalışanlara 
imarette pişirilen yemekten 
günde iki defa parasız olarak 
ikram edilmesi düzenlenen 
vakfiyede şart olarak konmuş-
tur. Sultan Selim İmareti’nde 
mübarek günlerde çıkarılan ye-
meğe özen gösterilirdi. Bunun 
için Ramazan ayında iftarlarda 
ve Cuma günü ile mübarek 
gecelerde normal günlere göre 
daha kaliteli yemek çıkartılma-
sı hususu vakfiyede özellikle 
vurgulanmıştır. Üst düzey yö-
neticiliklerin misafir edilmele-
ri sırasında normal ikramdan 
farklı olarak daha kaliteli yemek 
verilmesine dikkat edilirdi. An-
cak mütevelli, emir, kadı, âyan 
ve toplumda sözü dinlenen 
kişilerin tavassutu ile imaret-
ten hakkı olmayanlara yemek 
verilmemesi şartı vakfiyede yer 

almıştır. Böylece fakirin hakkı 
bir başkasına peşkeş çektiril-
memiştir. İmaretin bitişiğinde-
ki Mevlâna Dergâhı’nda kalan 
dervişlerden 25 kişiye imarette 
pişen yemeğin kokusunu alıp 
canları çekeceği düşünülerek, 
Ramazan ayları da dahil her 
gün yemek verilmesi şartı vak-
fiyede yer almıştır. II. Selim’in 
Mevlevihane ile ilgili bu uygu-
laması, Osmanlı padişahlarının 
Mevlevilere sevgi ve saygı gös-
terdiklerine işaret etmektedir.

Vakıf Gelirleri ve 
Bunların Teftişi
Sultan Selim İmareti vakıfları-
nın gelirleri oldukça zengindi. 
Akşehir’den başlayıp Karaman’a 
kadar olan Konya ovasındaki 
arazi ile buralarda bulunan köy-
lerin önemli bir kısmı Konya 
Sultan Selim İmareti’nin vakfı 
idi. Vakfiyede yer alan şartlar, 
gelirlerin amacına en uygun 
şekilde sarf edilmesi için hassa-
siyet gösterilmesi gerektiğine 
işaret etmektedir. Ayrıca Konya 
Sultan Selim İmareti’nde çalı-
şan vakıf görevlilerinin çok sık 
olarak teftiş edilmesi şartı vak-
fiyede bulunmaktadır. Buna 
göre vakfın gelirlerini vakfiyede 

konan kurallar çerçevesinde 
harcamaktan birinci derece-
de sorumlu olan mütevelli ile 
vakfın hesabını tutan kâtip, 
her senenin ilk ayında Divan-ı 
Hümâyun’da vezirler, kazasker-
ler ve defterdarlar huzurunda 
vakfın yıllık gelir-gider hesabını 
vermek zorunda idiler. Vakfın 
gelir-gideri konusunda ihmal-
leri olanların görevlerine son 
verilir; vakıftan yararlanmama-
sı gerekenlere vakıf malından 
verilmesi durumunda doğan 
zarar mütevelliye ödettirilirdi. 
Bu hassasiyetten dolayı Konya 
Sultan Selim İmareti vakfına 
dair muhasebe defterleri dü-
zenli olarak tutulmuştur.
Sonuç olarak, Konya Sultan Se-
lim İmareti inşa edildiği 1560-

1563’ten XIX. yüzyılın sonlarına 
kadar düzenli denebilecek şe-
kilde hizmet vermiş, çok sayıda 
fakir ve muhtaç yolcu, misafir 
olarak buradan üç gün yararlan-
mıştır. Ancak dünyada meyda-
na gelen teknolojik gelişmeler 
sonucu XX. yüzyılın başlarında 
Konya İstanbul’a tren yoluyla 
bağlanınca diğer kervansaray ve 
hanlar gibi bu yapı da önemini 
yitirmiş; değişik amaçlara yö-
nelik olarak kullanılmasına rağ-
men Cumhuriyet Dönemi’nde 
önce bir kısmı, 1950’lerde ise 
tamamı ortadan kaldırılmış; Sü-
leymaniye Camii’nin kuzeyin-
deki imaretin yeri park haline 
getirilmiştir. Bu sahayı 2012’de 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
yeniden düzenletmiştir.

İmaretin kalan kısmının yıktırılması sırasında alınan bir görüntü.

Konya Sultan Selim İmareti.
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Konya gençlerinin her yıl mutlaka gittikleri bir mekan olan Summer Garden, 1991 
yılından beri Alanya'nın Konaklı bölgesinde hizmet vermekte. Açıldığı günden beri 
konum itibariyle bulunduğu Alanya'dan çok Konya'da konuşulan trend mekan ne-
redeyse her yıl yenilenen iç mekanı ve açılış partileri ile adından oldukça fazla 
söz ettirmekte. Summer Garden Kitchen mutfağının eşsiz lezzetleri ile hayatınız 
boyunca hatırlayacağınız keyifli ve romantik bir akşam yemeği sizleri bekliyor. Böl-
gesindeki en iyi restoran olma özelliği taşıyan Summer Garden Kitchen özel ortamı, 
mükemmel servisi ile yine bölgenin en lezzetli mutfağını size sunuyor. Summer 
Garden Kitchen her akşam saat 19:00 - 23:00 saatleri arasında sizlerin hizmetinde.

Club Summer Garden  herkesin mutlaka yılda en az bir kere gittiği Konya Alanya 
bölgesinin en iyi mekanı. Her yıl açılış partisine şehrimizden turlar düzenlenen Club 
Summer Garden içerisinde yaratılan doğal klima etkisi, şelale formlu havuzları ve 
özenle yapılmış peyzaj mimarisi ile sizlere o çok sıcak Alanya günlerinde biraz 
olsun nefes aldıracak bir mekan yaratılmış. Daha kapısından girer girmez tüm bu 
özellikleri ile sizleri büyüleyen mekan içecekleri ve kokteyllerinin kalitesi ile size 
unutamayacağınız anlar yaşatmaya hazır.
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Gecede yaklaşık 1500 kişi ağırlayan Club Sum-
mer Garden barları ve diskosuyla sabahın ilk ışık-
larına kadar sizleri dünya listelerinden unutulmaz 
ve en yeni hit parçalarla, kulübün resident DJ’leri, 
Özgür Uzar ve Gökhan Sakaltaş’ın canlı perfor-
manslarıyla eğlendirmeye devam etmektedir. 
Mutlu ve huzurlu bir eğlence mekanı olan Club 
Summer Garden, son yıllarda Türkiye ve dünya 
çapında ünlü pop sanatçıları ve dj’ler ile partiler 
düzenleyerek Akdeniz bölgesinin en iyi kulüple-
rinden biri olarak büyük bir ün kazanmıştır... 
Club Summer Garden 2013 yılına özel olarak 
hazırlanmış VIP bölümlerinde misafirlere özel 
hizmetler ve ayrıcalıklı servis ve menülerden 
faydalanma imkanı sunuyor. 5-6 kişilik grup-
lar için bölgeden VIP ulaşım hizmet ayrıcalığı 
özel araçlarla sağlanmaktadır. Akdeniz'in en 
iyi eğlence mekanlarından birisi olan Sum-
mer Garden sabah 05:00'e kadar açık olup 
giriş ücreti alınmamaktadır.

         facebook.com/clubsummergarden
Rezervasyon için;
0533 320 5426 - 0532 791 8704
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ANADOLU'NUN İLK DÜĞÜN FUARI OLAN DÜĞÜNFEST, İKİNCİSİNİ YİNE DEDEMAN 
OTEL'DE 4-5-6-7 NİSAN 2013 TARİHLERİNDE DÜZENLEDİ. FUAR, KONYA HALKI-
NA AÇIK VE ÜCRETSİZDİ. EVLENEN, EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN, EVLİLİK HAYALİ 
KURAN ÇİFTLERE CİDDİ ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAK OLAN  BU FUAR  3 BİN 
M2’LİK BİR ALANDA 40’TAN FAZLA FİRMANIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

4 gün boyunca defilelerin ve konserlerin düzenlendiği fuara ilgi büyüktü. Mobilya-
dan, çeyize, kuyumculuktan, düğün salonlarına, aksesuardan, abiye giyime, düğün 
organizasyon firmalarından ,güzellik salonlarına, kuaför salonlarından alternatif 
düğün salonlarına, nikah şekerlerine kadar 25 ayrı sektörden 40 firma fuara katıl-
dı. 4 Nisan 2013 Perşembe günü saat 14.00'da Konya Dedeman Otel'de düzenlenen 
Düğün Festivali'nin açılışı, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı'nın, kurdele 
yerine sadrazam lokumu kesmesiyle gerçekleşti. Açılışta söz alan Medya F Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Çakır, etkinliğin 7 Nisan'a kadar devam edeceğini 
söylerken, “Evlilik yapacak çiftler için mobilyadan halıya, kuyumculuk sektörün-
den çeyize, birçok firma burada kendi stantlarında ürünlerini sergiliyor. Fuar, 
evlenen ve evlenecek çiftlere ciddi anlamda katkı sağlayacak" dedi. Evlilik planı 
yapan çiftler için her şeyin düşünüldüğü fuarda, gece ve düğün kıyafetleri tanıtıldı. 
Fuara katılan firmaların stantları ilgiyle gezilirken, hem stant açan firmalar, hem fu-
arı gezenler fuarın açılışından duydukları memnuniyeti dostlarıyla paylaştılar.
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Düğün Organizasyonu yapan firmalardan düğün için tarih alanlar çiftler oldu. 
Düğün alışverişleri yapıldı. Evlenmeyi düşünen çiftler, stantları ilgiyle gezer-
ken, bilgi aldılar. Fuarda sergilenen etkinliklere, konserlere, defilelere basının 
ilgisi büyük oldu. Basın fuarın açılışından itibaren kapanışına kadar bütün et-
kinliklere geniş yer verdi. DÜĞÜNFEST Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Fuarında 
fotoğraflarla küçük bir gezi düzenleyecek olursak öncelikle Konya'nın en köklü 
ve marka değeri en yüksek firmaların bu organizasyonda yer aldığını görebi-
liriz. Göstermiş oldukları yüksek özveri ve hizmetlerden dolayı öncelikle De-
deman Otel Ailesine, emeklerinden ve Fuarımıza yapmış oldukları katkılardan 
dolayı Katılımcı firmalara Medya F Group ailesi olarak TEŞEKKÜR EDERİZ...
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DÜĞÜNFEST, Dedeman Otel & Convention Center kapısında bizleri ilk karşıla-
yan firma ARÇELİK – AĞIRBAŞLI... Arçelik markasının Konyamızdaki en eski 
temsilcilerinden biri olan Ağırbaşlı, fuar'a özel Arçelik'in love ürünlerini sergi-
ledi.  Ağırbaşlı Arçelik firma sahibi Sn. Vehbi AĞIRBAŞLI ve ekibine teşekkürler. 
Ağırbaşlı Arçelik mağazaları Sultan Cem Cd. A Plaza ve Mevlana caddesinde...

Ardından MİSYON ORGANİZASYON... Işıklar, lazer gösterileri kısacası bir düğün or-
ganizasyonu için gerekli olan her türlü teknik ve organizasyon desteğini alabilece-
ğiniz bir firma. Firma sahipleri Sn. Levent Baloğlu ve Sn. Sanem Tahangil ve ekibine 
Teşekkürler. Misyon Organizasyon firması Selçuklu kaymakamlığı karşısında...

Sırada fuarımıza en büyük katkıyı sağlayan fir-
malardan biri olan AZZORA Consept Design var. 
Bildiğiniz gibi consept mobilya ve aksesuar ko-
nusunda Konya'nın en büyük markası olan Az-
zora farklı konsept ürünlerini katılımcılarımıza 
sergilemekte... Fuarın en büyük alanlarından bi-
rinde ziyaretçileri ağırlayan Azzora, Meram Yeni 
Yol üzerindeki Konya'nın ilk Gemi mimarisi ile 
yapılan binasında siz değerli Vizyon Dergisi oku-
yucularını bekliyor. Organizasyonun başından 
itibaren bizimle birlikte emek sarfeden, fikirleri 
ve farklı bakış açısıyla bizlere yardımcı olan fir-
ma sahibi Sn. Zafer Uçar beyefendiye sizlerin hu-
zurunda ayrıca teşekkür etmek isteriz.
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Sonrasında Konya Mobilya sektörüne yakın zamanda giriş yapmış olan 
Türkiye'nin en büyük markalarından birisi olan RENDİ mobilya var. Fuarın en 
renkli ve en çok emek harcanarak hazırlanan standında ziyaretçilerimizi ağır-
ladı. Firma sahipleri Mustafa Duru, Bülent Demir ve Zahide Ceran'a ve ekibine 
teşekkür ederiz. Rendi Mobilya Real Avm arkası Gesa Park iş merkezinde...

Sırada renkli standı ile fuara renk katan Beğen İnşaat var. Aylık ortalama 15 daire teslim 
ederek Konya inşaat sektörü ortalamalarının üzerinde seyreden öncü firma Beğen İn-
şaat evlenecek çiftlere ve ev almak isteyenlere faizsiz, taksitle ev satın alma imkanını 
sunan tek inşaat firması. Firma sahibi Sn.Vehbi Demirci Ekrem Demirci ve Beğen İnşa-
at ailesine teşekkür ederiz. Beğen İnşaat Karaman caddesi altı yol kavşağında...

Sanat Halı Konya Bölge Bayii en yeni ürünlerini fuarımızda sergiledi. 
Firma sahibi Sn.Mevlüt Yetgin ve ekibine Teşekkür ederiz.
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Sırada Konyalı girişimcilerimizden Türmak Grup'un yeni yatırımı ve kısa sürede bir 
Türkiye markası olan DESTANBUL var. Destanbul konsept ürünleri ve vizyon sahi-
bi bakış açısıyla yaşam alanlarınıza renk katmaya devam ediyor. Ürünleri ile yaşam 
alanlarınızı kısa sürede  istediğiniz hale getirebileceğiniz bir mağaza. Firma sahibi 
Sn. Ali Türkyılmaz Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz. Destanbul Vatan caddesinde...

İtez Kuaför... Yılların verdiği tecrübe ve işine aşık biri... Konyanın ödüllü ilk kua-
förü Sn.Erdoğan Aydın, eşi Sema Hanım ve İtez Kuaför Ekibine defilelerimize ve 
showlarımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz .İtez Kuaför 
Millet Caddesi Vali Cemal Keleşoğlu Sokakta...

Konya'nın en büyük çocuk giyim mağazası Moza... Altı katlı mağazası ile Konya'ya 
hizmet veren, açılışını geçtiğimiz günlerde büyük bir çocuk şenliği ile yapan ma-
ğaza sahibi Sn. Adem Enginar, Sn.Abdullah Türkoğlu ve Sn.İbrahim Uçar beye-
fendilere ve Moza ailesine Teşekkür ederiz. Moza Mimar Muzaffer caddesinde...
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Brillant Perde Konya Bayisi Erşahin Perde... Konyamızın en büyük perde firmaların-
dan bir tanesi. Firma Sahibi Sn. Abdurrahman Erşahin ve ekibine teşekkür ederiz. 
Kerkük Caddesi Brillant mağazası ve Toptan manifaturacılar sitesinde olmak üzere iki 
yerde hizmet veren Erşahin Perde siz değerli Vizyon Dergisi okuyucularını bekliyor.

Peugeot Uyararslan... Kaliteden yıllardır ödün vermeyen firma Peugeot'un yeni 
modeli 301 i ilk kez Düğünfest organizasyonunda görücüye çıkardı. Göz kamaştıran 
yapısı ve eşsiz donanım seçenekleri ile Peugeot 301 Uyararslan Peugeot Plaza da...

Sıradaki firmamız Dinseller Optik... Konsept gözlük ürünleri ile yıllardır 
Konya'ya hizmet veren Dinseller Optik, teknolojiyi gözlük ile birleştirebilmiş 
nadir firmalardan bir tanesi.  Firma Sahibi Sn. Mehmet Dinsel ve ekibine teşek-
kür ederiz. Dinseller Optik Zafer Meydanı Kazım Karabekir Caddesinde...
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Ev tekstili konusunda farklı markaların ürünlerini bir arada bulabileceğiniz adres Ayza 
Home Collection... Deneyimli kadrosuyla hizmet veren firma Konya Park Avm de...

Konyada ki en büyük yatak showroom'u olan Aktekin Home ... Visco Love mağa-
zası podyumun yanındaki standı ile ziyaretçilere yatak seçiminde nelere dikkat 
edilmesi gerektiği konusunda yardımcı oldu. U.S. POLO ve Penelope ürünlerinin 
de bayiliği bulunan firmada farklı seçeneklere ve farklı tarzlara uygun ortopedik 
yatakları bulmak mümkün. Aktekin Home mağazası Rauf Denktaş Caddesinde...

Fuarımıza renk ve değer katan firmalardan bir diğeri de Altınkaynak Mücevhe-
rat... Konya halkına en iyi şekilde hizmet veren firma geniş ürün yelpazesi ile de 
gözlerinizi kamaştıracak. Firma Genel Müdürü Satılmış Kozan ve ekibine defi-
lelerimize ve fuarımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı ayrı ayrı teşekkür 
ederiz. Altınkaynak Hükümet meydanında... 
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Fuarımıza en çok katkıda bulunan bir diğer firma ise Aysira Gelinlik... Fuarın en 
renkli standlarından birine sahip olan firma, konseptinde bulunan Pierre Car-
din markası ürünleri ile defilelerimizin vazgeçilmeziydi. Yine defilelerimizde 
abiye, gelinlik, kaftan, bindallı ürünlerini sergileyen firma bildiğiniz üzere Narin 
Gelinlik markası ile Merkez Çarşısında, Aysira Markası ile de Mevlana Cadde-
sinde sizlerin hizmetinde. Firma sahibi Sn.Osman Tosun ve Aysira Ailesine ayrı 
ayrı emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. 

Fuarın en görkemli standlarından birine sahip olan Poçan Kuyumculuk ve Mü-
cevherat...Konya da yıllardır sektörünün öncüsü olan Poçan, Konya'nın markası 
olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Kentplaza ve hükümet meydanında 
iki şube ile toplam üç şubede hizmet veren  Firma Sahibi Sn. Ahmet Poçan, Ci-
hat Poçan ve Emrah Poçan'a  ayrı ayrı teşekkür ederiz. 

Beyaz Güzellik...  Firma Sahibesi Sn. Halime Koçak'a katkılarından dolayı teşek-
kür ederiz. Sektöründe iyi bir yerde olan Beyaz güzellik fuara özel kampanyalar 
ve fırsatlardan yararlanmanız için Beyazıt Mahallesi Ünsallar sokakta siz değerli 
Vizyon Dergisi okuyucuları bekliyor.
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Mankenlerimizin makyajlarını yapan firma ise Tekin Acar Cosmetics... Kule Site 
avm açıldığından beri şehrimizde faaliyet gösteren ulusal markalardan bir tanesi. 
Mağaza Müdüresi Sn. Nurdan Soytürk Akay, Gamze Ersoy ve Tekin Acar Ailesine 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Tekin Acar Kulesite Avm de...

Konya'nın yeni markalarından biri olan Elit Düğün Sarayı, 800 metrekare kolonsuz 
salonu ile Konyamıza iyi bir mekan kazandırmıştır. Firma sahipleri Sn. Halil Doğanay, 
Zeki Gültekin ve ekibine teşekkür ederiz. Elit Düğün Sarayı Hadimi Caddesinde...

Her evin ihtiyacı olan el emeği göz nuru ev tekstili ürünlerini sergileyen Nostalji 
Çeyiz var sırada. Firma sahibesi Sn. Mine Durmaz'a katkılarından dolayı teşek-
kür ederiz. Nostalji Çeyiz Selçuklu Kaymakamlığı karşısında...
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Türkiye Markası olan Kelebek Mobilya ile 2. salonumuzdaki turumuza başlayalım. 
Kelebek Mobilya Düğünfest'e renk katan firmalardan bir diğeri. Firma Sahiplerinden 
Sn. Ali Rıza DOLAPOĞLU ve ekibine çok teşekkür ederiz. Kelebek Mobilya Ankara 
Yolu Hava Lojmanları Kavşağında siz değerli Vizyon Dergisi okuyucularını bekliyor.

Son günlerde Konya da düzenlenen büyük turizm organizasyonlarının altında 
hep aynı markayı görüyoruz Argeon Tur... Jolly tour'un Konya da ki tek temsil-
cisi olan Argeon Tur, tatil ya da  iş seyahatine çıkmadan önce mutlaka görüşme-
niz gereken adres. Uygun fiyatlara en güzel tatili yapmak istiyorsanız  mutlaka 
uğrayın. Argeon Turizm firma sahibi Sn. S.İbrahim Durmuş ve ekibine teşekkür 
ederiz. Argeon Turizm Zafer Meydanı Kazım Karabekir Caddesinde...

İşinize yardımcı bir firma Filo Rent... Araç kiralama konusunda Konyada ki pro-
fesyonel birkaç firmadan bir tanesi. Şirketiniz için araç kiralamanın satın almak-
tan daha karlı bir iş olduğunu söyleyen firma sahibi Sn. Ali Erkan Çetin ve ekibi-
ne teşekkür ederiz. Filo Rent Vatan Caddesinde...
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Sadece Nikah şekeri mi? Hayır! Nikah şekerlerinin nasıl bir varyasyona girdiğini gö-
rünce gözlerinize inanamayacaksınız. Kokosh Butik Şekerci yalnızca nikah şekeri 
değil özel tasarım kurabiyeler ve doğum şekerleri ile şeker anlayışınıza yeni bir bakış 
açısı getiriyor. Firma sahibesi Sn. Gülsüm Hanım'a işine ve fuara göstermiş olduğu il-
giden dolayı teşekkür ederiz. Kokosh Butik Şekerci Beyazıt Mahallesi Oya Sokak'ta...

Reklamlarında da söylendiği gibi Türk Ekonomi Bankası fuarımızı ziyaret eden 
evlenecek çiftlerin finans kaynağı olabilmek için fuarımızdaydı. Teb Konya Şubesi 
Müdürü Sn. Figan Özsoy'a ve ekibine teşekkür ederiz. Teb, Nalçacı Caddesinde...

İnşaatta markanın önem arzettiği, günümüzde hem marka hemde getirdiği yeni 
projeler ile önümüzdeki günlerde de adından sıkça söz ettirecek bir firma Safira 
İnşaat.Zigana Botanik projesini Konya ile buluşturan Safira İnşaat sektöründe 
öncü ve marka olduğunu da 2012 Yılının Yapı Firması ödülünü kazanması ile de 
kanıtlamış oluyor. Safira İnşaat Beyşehir çevre yolundaki ofisinde...
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Veee Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi. Güleryüzlü personeli, üstün hiz-
met kalitesi ve hasta yatağınızda beş yıldızlı otel konforunu yaşayabileceğiniz 
orta anadoludaki tek adres Medicana. Hastane Genel Müdürü Sn. Lütfü Şimşek 
ve ekibine başarılarının devamını diler ve teşekkür ederiz.

Güzellik konusunda bir Ulusal marka daha; Mavi Işık Güzellik Merkezi uzman 
kadrosu ve deneyimli personeli ile Konyalı hanımlar arasında kendisinden sık-
ça söz ettiren Mavi Işık Güzellik merkezi sahibesi Sn. Özlem Sancaktar ve eki-
bine teşekkür ederiz. Mavi Işık Zafer Meydanı Kazım Karabekir Caddesinde...

Mehir Vakfı bildiğiniz üzere, Konya ve çevresinde imkanları olmayan gençlerin 
evlenmesine vesile olan bir vakıf. Sadece ülkemizde değil dünyada da birçok 
ihtiyaç sahibi gencin evlenmesine vesile olmuştur. Vakfa tüm Konyanın deste-
ğini beklediklerini belirten Vakıf başkanı Sn. Mustafa Öztürk'e desteklerinden 
dolayı teşekkür ederiz. Mehir Vakfı ofisi Musalla Bağlarında...



NİSAN 2013/3162

KISA HABERLER

Cemo Düğün ve Toplantı Salonu. Rüya gibi bir düğün için ideal adres. Konumlama-
sından tutun iç dekoruna kadar her şey sizin için düzenlenmiş ve memnuniyetiniz 
için organize edilmiş. Kaliteli ve eğitimli personeli ile Cemo, Konya'da toplu organizas-
yonların adresi haline geldi. Firma sahibi Sn. Mustafa Karamercan ve ekibine katkıla-
rından ötürü teşekkür ederiz. Cemo Toplantı ve Düğün Salonu Defterdarlık yanında... 

Denizbank yine evlenecek çiftlerin finans ihtiyaçlarını karşılamak için fuarımıza ka-
tılan bankalarımızdan bir diğeri.  Konyamıza kazandırmış oldukları Konyaspor De-
nizbank kredi kartı ile de kendisinden son günlerde fazlaca söz ettiren Denizbank 
nezdinde Konya Şubesi Müdürü Sn. Mehmet Eroğlu ve ekibine teşekkür ederiz. 
Denizbank Konya şubesi Nalçacı Caddesinde...

Güzellik merkezinden daha fazlası nedir diye soranlara büyük bir kompleks olarak 
hizmet veren Maya Clup... Kuaför, güzellik merkezi, spor salonu, dans ve bir çok hiz-
meti kaliteli bir şekilde bir arada bulabileceğiniz tek adres olan Maya Clup sahibi Sn. 
Tokay Delibaş ve ekibine teşekkür ederiz. Maya Clup Sultan Cem caddesi A Plaza da...
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"Evinizin dış dünya ile arasındaki engel olarak değil iç dekorunuzu tamamlayan 
objedir perde" anlayışı ile hizmet veren Kalfazade Perde yılların vermiş olduğu 
tecrübesine son moda trendlerini de ekleyerek her geçen gün gelişen ve güzel-
leşen evlerinize perdeleri ile renk ve değer katmakta. Kalfazade Perde sahibi Sn. 
Volkan Kalfazade beyefendi ve ekibine teşekkür ederiz. Kalfazade Perde uzun 
bedesten içinde Aziziye camii Karşısında...

Haftasonu kahvaltılarının ve kış sohbetlerinin vazgeçilmez mekanı Hazbahçe, 
ve Kır düğünlerinin trend mekanı Köyceğiz düğün bahçesi. Hazbahçede hergün 
serpme köy kahvaltısı zevkini yaşayabilirsiniz. İki şubesinde de aynı lezzeti yıl-
lardır sunabilen tek marka. Kışın soba üzerinde kestane keyfi yazın ise köyceği-
zin eşsiz manzarası ve temiz havasında kahvaltı ve yemek keyfi. Hazbahçe firma 
sahibi Sn. Murat Yıldız ve ekibine fuarımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı 
teşekkür ederiz. Hazbahçe Köyceğiz caddesinde ve Lalebahçe caddesinde...

Son olarak el emeği göz nuru ürünlerinin tanıtımını yapan ve Konya da ilk kez 
kişiye özel ev tekstili ürünleri imal eden firma, Hale Çeyiz... Yılların verdiği tec-
rübesi ile yatak örtülerinden masa örtülerine, özel nevresim tasarımlarından 
dolap örtülerine kadar birçok ürün sergileyen firma fuar ziyaretçilerinin de ilgi 
odağıydı. Kendi tabiri ile iğne ile kuyu kazan firma sahibesi Sn. Hale Küçüksucu 
ve ekibine başarılarının devamını diler, fuarımıza yapmış oldukları katkılardan 
dolayı teşekkür ederiz. Hale Çeyiz Nişantaşı mahallesi İkbal sokakta...
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EMEK, ÖZVERİ,
FEDAKARLIK...
5 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR, KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİREN SN. 
MUSTAFA ÇIPAN, BELKİ BU KURUMA EN YAKIŞAN İSİMLERDEN BİR TANESİ. KURUMDA İDARECİLİK DIŞINDA ADE-
TA BİR İŞÇİ GİBİ ÇALIŞAN HOCAMIZ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YANI SIRA AKADEMİK HAYATINA DA DEVAM ETMEKTEDİR. 
ÇALIŞMALARINI MEVLEVİ ŞAİRLER VE KLASİK TÜRK MUSİKİSİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTIRAN SN. ÇIPAN AYRICA 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARINDA; OSMANLI TÜRKÇESİ, GÜFTE İNCELEMESİ, DİKSİYON VE FO-
NETİK DERSLERİ VERMEKTEDİR. “ULUSLARARASI KONYA MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ VE HZ. MEVLANA'NIN VUS-
LAT YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENLERİ” GİBİ ÖNEMLİ ORGANİZSAYONLARIN DÜNYA KÜLTÜR VE TURİZMİNE KATKI 
SAĞLADIĞINI HER DAİM DİLE GETİREN SN. MUSTAFA ÇIPAN İLE BU SAYIMIZDA SİZLER İÇİN KONUŞTUK. 

AYŞE OKUTAN

SEDA NALÇAİYİ
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Hocam öncelikle merhaba. 
Bu kuruma başladığınız 
günden bu yana duyduğu-
nuz hazzı birkaç cümleyle 
bize anlatır mısınız?
Merhaba. Konya'da İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü yapmak 
şüphesiz, beraberinde ağır bir 
sorumluluğu gerektiren, bir o 
kadar da insana mutluluk ve şe-
ref veren bir görevdir. Bu açıdan 
bakıldığında 5 yıllık süre zarfın-
da, Müdürlüğü'müzün hizmet 
kalitesini yükseltmek için arka-
daşlarımızla birlikte önemli bir 
görev üstlendik. Uluslararası 
seviyede düzenlemiş olduğu-
muz Şeb-i Arus törenleri, sade-
ce Konya'nın değil Türkiye'nin 
dünyaya açılan yüzü olmuştur. 
Şeb-i Arus törenleri yanında 
iki Uluslararası etkinliği her yıl 
kalitesini biraz daha arttırarak 
sürdürüyoruz. Bunlardan bi-
rincisi “Uluslararsı Konya Mis-
tik Müzik Festivali”, diğeri de  
“Uluslararası Dünya İnançları 
Fotoğraf Yarışması” dır. Bütün 

bunlar şehrin  kültür - sanat 
üreten unsurlarıyla bir araya 
gelmek suretiyle yaptığımız 
önemli ve güzel faaliyetlerdir. 
Burada şunu belirtmek istiyo-
rum ki, Hz. Mevlana, Konya için 
bir temel hareket noktasıdır. 
Büyük bir kıymettir. Hz. Pire 
hizmet etmenin de bu görevin 
asıl sebebi olduğunu bilmemiz 
lazım. Bu maksatla bu vazifeyi 
yürütmeye özen gösteriyoruz. 
Başlangıçtan beri, birtakım 

değerlendirmeleri de bu çerçe-
vede yürütmeye gayret ettik. 
Böyle bir görevi üstlenirken de 
konuyla ilgili akademik seviye-
de uzun yıllar çalışıyor olmamız 
Hz.Mevlana'ya duymuş oldu-
ğumuz derin bağlılık bu görevi 
kabulümüzün temel sebebidir.

Sizce bu yıl Şebi Arus törenleri 
beklentilere göre nasıl geçti?
Gayet güzeldi. Az önce söyledi-
ğim çerçevede geniş çaplı prog-
ramlar zinciri oluşturuyoruz. 
Örneğin, dünyanın farklı coğraf-
yalarında Mevlevilik kültürüyle 
alakalı çalışma yapan akademis-
yen ve sanat adamlarını ülkemi-
ze davet ediyoruz.  Her yıl ilgi-
nin biraz daha arttığını yapılan 
çalışmalar dikkate alındınğında 
açıkça görüyoruz. Sema Töreni 
biliyorsunuz bakanlığımızın 
bünyesinde olan son derece 
yetkin Konya Türk Tasavvuf 
Müziği topluluğu icra ediyor. Ar-
kadaşlarımız bu konuda hakika-
ten çok gayretli çalışıyorlar. 

Kendilerine teşekkür ediyorum. 
Biliyorsunuz törenler Sayın Va-
limizin başkanlığında oluşturu-
lan bir tertip komitesinin almış 
olduğu kararlar çerçevesinde 
yürütülüyor. Biz daha ziyade 
törenlerle ilgili yapılabilecek-
ler noktasında ön hazırlıkları 
tamamlayıp tertip komitesine 
sunmak ve tertip komitesinde 
nihayi olarak alınan kararları 
uygulamakla mükellefiz. Daha 
çok bir uygulayıcı birim ve sek-
reterya hizmetleri manadasın-
da yürütüyoruz. Bu açıklamayı 
şunun için  yapıyorum, tören-
lerle ilgili bütün tasarrufun 
bizde olduğu düşünülür. Hal-
buki böyle değil. Az önce ifade 
ettiğim gibi, Vali Bey'in, Büyük-
şehir Belediye Başkanımızın, 
Ünivesite Rektörlerimizin, Oda 
ve  Borsa başkanlarımızın ve il-
gili kuruluşların bir takım STK 
temsilcilerin bulunduğu geniş 
kategorili bir komitemiz var. Bu 
komitenin aldığı kararları uygu-
lamaya gayret ediyoruz.
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Konya'nın ve Hz. Mevlana'nın 
tanıtımı için gerekli çalışma-
lar yapılıyor mu?
Aslında eskiye kıyasladığı-
mızda birçok şey yapılıyor. 
Ama ileriye baktığımızda hala 
yapacak pek çok şey olduğu-
nu görüyoruz. Zaman, size 
sunulan imkanlar ve gelişen 
şartlar bu tanıtımın nasıl yapı-
lacağı konusunda aslında sizi 
yönlendiriyor. Eskiye göre, 
gayretli pek çok çalışma yü-
rütülüyor. Bir de artık iletişim 
imkanlarının bu kadar geliştiği 
bir çağda özellikle yabancılara, 
Hz.Mevlana ile ilgili tanıtım 
faaliyetlerin daha etkili bir şe-
kilde yürütülmesi bekleniyor. 
Asıl olan da nitelikli bilimsel 
çalışmalarla desteklenmesi... 
Bu konuda Selçuk Üniversite-
mizin Mevlana Araştırmaları 
Enstitüsü biriminin önemli 
bir vazife ifa ettiğini biliyoruz. 
Bu sene ilk defa yüksek lisans 
programına öğrenci kabul etti-
ler. Bundan sonrası için daha 
ümitli olmak lazım diye düşü-
yorum. Keza, Mevlana Üniver-
sitesi Araştımalar Merkezi ko-
nuyla ilgili birtakım çalışmalar 
yürütüyor. Bunun dışında 
Uluslarası Mevlana Vakfı gibi 
birtakım sivil toplum teşek-
külleri de bu konuda gayret-
lerini eksik etmiyorlar. Bun-
lardan başka Türkiye'de bazı 
yazarlarımızın kaleme almış 
oldukları romanlar veya çeşit-
li vesilelerle yazılmış tanıtım 
yazıları ve şimdilerde hazırlık 
çalışmaları yoğunlaşan ve ya-
pılmasını arzu ettiğimiz film-

ler önemli katkı sağlayacaktır 
diye düşünüyorum. Hızlı tre-
nin devreye girmesi ve Konya 
dışında yapılan reklam çalış-
maları, Konya'ya gelen ziyaret-
çi sayısının artışına ve ziyaret-
çi pofilinde zenginleşmeye ve 
gelişmeye neden oldu. Bunla-
rı da gözden uzak tutmamak 
lazım. İnşallah önümüzdeki 
zaman içerisinde Eskişehir ve 
İstanbul bağlantısı keza Antal-
ya bağlantısı söz konusu oldu-
ğunda bu gelişmenin çok daha 
süratli ve verimli olacağını dü-
şünüyorum.

Bu yıl 10.su düzenlenecek 
olan Mistik Müzik Festiva-
lindeki ilk fikir kimden çıktı? 
Nasıl gelişti? Nasıl oluştu?
Bu yıl 10.'su düzenleneceği-
ne göre 10 yıl geriye gidelim. 
2004'te bu faaliyet başlamıştı. 
Bu faaliyetin başlaması bizden 
önce görev yapan Abdülset-
tar Bey'le istişare etmiştik. İlk 
başlandığında Aralık ayında 
yapılan Şeb-i Arus Törenleri 
kapsamında icra ediliyordu. 
İlk dört yıl böyle yapıldı. Ab-
dülsettar Bey, Konya Türk Ta-

savvuf Müziği Topluluğu'nda 
ses sanatçısı olarak çalışan 
Ahmet Çalışır Bey'in bu konu-
da  önemli işi başlatıcı fikirleri  
ve çalışmaları var. Ancak Ara-
lık ayında yapılan bu çalışma 
bekleneni vermiyordu. Bir de 
o yoğunluk içinde doğrusu 
istenilen kıymet anlaşılamadı 
ve maksad-ı hasıl olmamıştı. 
Göreve geldiğimizde arkadaş-
larla istişare ettik. Bunu bu za-
man diliminden ayıralım fikri 
ortaya atıldı. Hz. Mevlana'nın 
doğum yıldönümünde bir-
takım etkinlikler gerçekleş-
tirmek açısından meseleye 
bakıldı. Hz. Mevlana'nın do-
ğumuyla ilgili bir başka zaman 
dilimi oluşturduk. Bir ikincisi 
müstakil bir faaliyet haline ge-
tirdik bunu ve çok iyi gidiyor. 
Hakikaten Türkiye'de ulusla-
rarası seviyede yapılmış dü-
zenli ikinci Mistik Müzik Fes-
tivali yok. 9'nu gerçekleştirdik.  
10.su inşallah bu yıl gerçekle-
şecek. 22 Eylülde başlıyoruz 
30 Eylülde bitiriyoruz. 30 Ey-
lül malumunuz Hz. Pir'in do-
ğum günü. Yaklaşık 200- 250 
grup arasından 9 tane  grup 
seçiyoruz. 9 ülkeden 9 top-
luluk davet ediyoruz. 4 yıldır  
Timuçin Bey ve Feridun Beyle 
beraber çalışıyoruz. Son gece 
Konya Türk Tasavvuf Toplulu-
ğumuz sema gösterisi ve ayin 
şerifi icra ediyor ama diğer se-
kiz akşam, sekiz farklı ülkeden 
davet ettiğimiz toplulukları 
ağırlıyoruz onlar sahne alıyor-
lar. Şu ana kadar 40'a yakın 
ülkeden  1000'e yakın sanatçı 

ağırlamışız. Biz aynı ülkeden 
sanatçı grubu davet ediyoruz 
ama aynı sanatçı grubunu 
ikinci defa davet etmiyoruz. 
Mutlaka grup değişiyor. Bir de 
şu hususa çok önem veriyo-
ruz. Bunun altını çizmek isti-
yorum. Davet edilen ülkeler 
sadece Müslüman topluluklar 
değil, farklı inanışlara mensup, 
mistik müzik icra ettiklerini 
düşünen toplulukları davet 
ediyoruz. Dolayısıyla burada 
farklı inanışların, farklı coğraf-
yaların mistik müzik anlayış-
larını harmanlıyoruz. İfade et-
meye çalıştığımız gibi coğrafya 
ve inanç olarak adeta dünyayı 
bir nevi taramış oluyoruz. Bir 
de şunu söylemek isterim 
geçmişte başkentlik yapmış 
bugün bir kültür ve medeniyet 
merkezi olduğu iddasını sür-
düren şehir özellikle uluslara-
rası programları hiç aksatma-
dan yürütebilmelidir. Konya 
bu ehemmiyete sahiptir. 
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Konya Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü'nün görev-
lerinden biri de nitelikli 
yayınlar hazırlamak. Ne 
tür çalışmalarınız oldu, 
bahseder misiniz?
Konya Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü olarak asıl görevlerimizden 
biri de,  Konya'ya gelen misafirle-
rimize Konya'yı tanıtıcı kitaplar 
yayınlamak. Bu konuda nitelikli 
bir çalışma sürdürülüyor. Konya 
Kültür Müdürlüğünün yayınları 
şu anda 300'e yaklaştı. Hz. Mev-
lana, Mevlevilik ve Konya'nın 
değerlerini dikkate alan çalışma-
lar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl PTT 
genel müdürlüğünün sponsor-
luğu ile Divan-ı Kebir'in tıpkı 
basımı gerçekleştirildi. Çokta  
güzel bir çalışma oldu. Bütün alt 
yapısını biz hazırladık.  Geçmişte 
Selçuklu dönemi  müziği ile ilgili 
kitap çapında bir çalışma yoktu. 
Bundan iki yıl önce “Selçuklu 
Topraklarında Müzik” adlı bir 
yayın hazırladık. Konyadaki Sel-
çuklu ve Osmanlı mimari eserle-
rinin bezemelerini, İstanbuldaki 
Süheyl Ünver hocamızın nakış-
hanesinde,  40 kadar sanatkarın 
iki yılda ürettiği eserleri, hem 
Konya'da sergilenmesini sağla-
dık hemde  bunların bir katalo-
ğunu bastık. Keza Reha Bilir'in 
hazırlamış olduğu dört kitaptan 
oluşan bir seri katalog hazırla-
dık. Hüseyin Öksüz Bey'in  ha-
zırladığı, yaklaşık 40 yıllık sanat 
hayatının tezahürü olan bir hat 
kataloğunu, ayrıca Sadreddin 
Özçimi bey'in de “Levni'den Eb-
ruya” adlı, Ebrularından oluşan 
bir Ebru kataloğunu yayımladık. 

Bu üç sanatkâr da Konyamızın 
yetiştirdiği dünya çapında isim-
ler. Bu sayede  hem kalıcı bir hiz-
met üretmiş oluyoruz hem de bu 
sanatkârların hem yurt içi hemde 
yurt dışında  daha çok tanınma-
sında katkı sağlıyoruz. Bu yıl yine 
çok nitelikli yayınlar hazırladık. 
Bir kısmı elimizde bir kısmını 
teslim almak üzereyiz. Kendi 
vasiyetini ancak vefatından 9 yıl 
sonra gerçekleştirebildiğimiz Eva 

de Vitray- Meyerovtch için daha 
önce Türkçemize Cemal Aydın 
tarafından kazandırılan dört ki-
tabından sonra, “Hz. Mevlana ve 
İslam Tasavvufu” adlı kitabını 
yayımladık. Bu yıl özellikle üze-
rinde durduğumuz yayınlardan 
bir tanesi 500 kadar batılı seyya-
hın hazırlamış olduğu seyahat-
nameler taranmak suretiyle Hz. 
Mevlana Mevlevilik ve Mevlevi-
haneler konu başlığı adı altında 

toparlandı. Keza geçen yıl Sultan 
Veled'in “Rebabname” adlı ese-
rini yayınlamıştık. Önümüzdeki 
zaman içerisinde inşallah zihni-
mizde alt yapısını  hazırlığımız 
çalışmaların üstünde durarak bu 
eserleride sizlerle paylaşacağız.

Keyifli ve bir o kadar da bil-
gilendirici bu röportaj için 
Konya Vizyon Ailesi olarak 
size teşekkür ederiz.



NİSAN 2013/3168

KISA HABERLER

Ev keki tadında, evde yapılmış kek kıva-
mında bir kek sunuyor İPEKSAN. Şu anda 

yurt içi piyasaya açılmayı düşünmeyen 
ancak 21 ülkede tanınan, bilinen, sevilen, 

aranılan bazı ülkelerde marka olan bir kek 
İPEKSAN'ın ürettiği kekler. Bir Konya mar-
kası olarak, Konya'da ilk ve tek olan kekin 

özelliği Konya'ya has bir lezzet olması.

İPEKSAN'ın kurucuları Ahmet Pınarbaşı ve kardeşi Süleyman Pınarbaşı, Bis-
küvi, gofret, çikolata ve kek dendiğinde Anadolu'da ilk akla gelen kent olan 
Karaman'dan. Pınarbaşı kardeşler, çekirdekten yetişme tabir edilen bir şekilde 
bu işin içindeler. İhracaat, pazarlama, hammadde ve üretim konusundaki dü-
şüncelerini birleştirerek yola çıkmışlar. Bugün geldikleri nokta kek sektöründe 
önemli bir yere getirmiş Pınarbaşı kardeşleri.  Amonyak kokusunu çeken bu sek-
törü bir daha bırakamaz, biz herhalde fazla çektik ki, bırakamadık, isteyerek ve 
severek yaptığımız bir iş bu sektör diyor Ahmet Pınarbaşı...
Pirinç patlağı (crunch) üretimine başlayan Pınarbaşı kardeşler, Konyada bu alanda 
ilk ve tek firma. Hatta Türkiye'deki 3 tane firmadan biri olma başarısına sahip.

EROL SUNAT

S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
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Bugün Moğolistan dahil 21 ülkeye kek ih-
raç ediyor İPEKSAN. İlk keklerini Irak'ın 
Zaho kentine gönderdiklerinde duygula-
rını şu şekilde anlatıyor, Ahmet Pınarbaşı, 
"İlk üretimi yaptık Irak Zaho'ya gönderdik. 
Günleri saymaya başladık. Şimdi diyo-
ruz ki; iki günde Zaho'ya vardı. Bir günde 
de depoya götürdüler. Bayram arifesi bir 
gündü. Kekleri gönderdiğimiz arkadaş 
telefonda sattık kekleri dedi. Hepsini sat-
mış." Irak sonrasında Filistin'le, üçüncü 
ülke olarak Suudi Arabistan'la buluşmuş 
İPEKSAN'ın kekleri. Onların arkasından 
Dubai, Yemen, Katar, Cezayir, Tunus, Fas 
ve Libya'ya ile buluşmuş İPEKSAN'ın kek-
leri. Libya'da İPEKSAN iyi bir marka. 
Keklerini tattırdıkları herkesin bu kek di-
ğerlerinden farklı, bu kek ev keki gibi, evde 
yapılmış gibi dediğini söyleyen Ahmet Pı-
narbaşı, "bizde herkesin uyguladığı formülü 
uyguluyoruz, ancak biz bu formülün içine 
sevgimizi ve muhabbetimizi koyduk." diyor.
İPEKSAN ürünleri içerisinde sade, dolgu-
lu, kaplamalı, soslu gruplar var. Toplam-
da 16 farklı kek üretiliyor. Sıfırdan alınan 
çıta, en üst seviyeye getirilmiş. 2-3 kişiyle 
200 metrekarelik bir alanda yola çıkılan 
sektörde, dört bin metre karelik bir alan-
da bugün için 80 kişi çalışıyor. Fabrika 2.5 
yıldır Pazar günleri hariç 7/24 çalışıyor. 

Tonaj 1.5-2 tondan günlük on tona çıkmış 
vaziyette. Yeni yatırımlarla 20 tona çık-
ması hedefleniyor. 
Konya'da bu işi yapan ilk ve tek firma olduk-
larını belirten Pınarbaşı kardeşler açıklama-
larınıa şöyle devam ediyorlar;  "Keklerimizi 
görenler merakla soruyorlar; bu burada mı, 
yapılıyor? Hepsini burada mı yapıyorsunuz? 
Sosunuda mı burada yapıyorsunuz? Evet di-
yoruz bu keklerin ambalajlarına varıncaya 
kadar burada yapıyoruz."   
İPEKSAN sektör olarak bayağı ileri seviye-
de. Sektörün içindeki en iyilerle çalışıyorlar. 
Ürettikleri ürün ve kullandıkları hammad-

de hem kaliteli hemde en üst seviyede.  Bir 
kekte aranılan en önemli özellik olan kekin 
kabarması ve çökmemesi, İPEKSAN'da ka-
liteli elemanlar ve kaliteli hammadde ile 
çözülmüş. Günlük 300-400 bin keki çö-
kertmeden çıkarıyorlar. Kullandıkları un 
Konya'nın unu. Kullandıkları  yumurta bu-
gün için bir yumurta cenneti haline gelen 
Konya'dan. Şeker Konya'dan. Yağ Konya'dan. 
Unu, yağı şekeri hepsi kendi Konya'dan 
yani bu bölgeden, geriye kek yapmak kalı-
yor ki, İPEKSAN birbirinden lezzetli ve ka-
liteli kekler üreterek İhracatta Konya'nın ve 
Türkiye'nin gururu olmuş durumda.
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RODOS’TA
TÜRK İZLERİ
RODOS AKDENİZ’İN STRATEJİK BİR NOKTASINDA YER ALAN ÖNEMLİ BİR ADADIR. BURAYA 
BAĞLI KÜÇÜK ADALARIN GÜVENLİK SORUNLARINA ÇÖZÜM MERCİİDİR. 1522’DE RODOS’A 
ÇIKAN KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN TARAFINDAN ALTI AY SÜREN SEFER VE BEŞ AY SÜREN 
KUŞATMA SONUCUNDA FETHEDİLMİŞTİR. 1912’DE İTALYAN İŞGALİNE KADAR OSMANLI 
HÂKİMİYETİNDE KALAN RODOS’A ÇOK SAYIDA TÜRK İSKÂN EDİLİR. 

BEKİR ŞAHİN

LOZAN KONFERANSI
SONRASINDA, 30 OCAK

1923’TE İMZALANAN
MÜBADELE SÖZLEŞMESİ,

RODOS İTALYAN
HÂKİMİYETİNDE OLDUĞUNDAN, 

BURADAKİ TÜRKLER
MÜBADELEYE TABİİ OLMAZ. 

BU DURUM, RODOS’TA
HALEN 3500 CİVARINDA
TÜRK YAŞAMASININ EN

ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN
BİRİDİR. RODOS TA TÜRK

İZLERİNİN SİLİNMEMESİNE
VESİLE OLAN, VAKIFLARIYLA 

YAŞATAN; RODOSÎ HAFIZ
AHMED AĞA VE OĞLU

FETHİ PAŞA ÖNEMLİ
ŞAHSİYETLERDİR.

Rodosî Hafız Ahmed Ağa:
Hacı ve Hafız unvanlarıyla da tanınır. Babası 
Rodoslu Mehmed Ağa’dır. Enderûn’a girerek 
rikâbdar olur. 1204/1789’te emekli edilir. Sonra Hi-
caz kaftan ağası olur ve 1215/1800-01’de Hicaz’dan 
dönüşte vefat ederek, Karacaahmed’de defnedilir.

Fethi Paşa
İlk Tophane Müşirliği sırasında Aya İrini Ki-
lisesi içinde ilk Arkeoloji Müzesi’ni kurarak, 
Osmanlı’da müzeciliğin temelini atar. Tan-
zimat devrinde Beykoz’da İncirli Köyü’nde 
açılıp, bir müddet sonra kapanmış ve çeşm-i 
bülbülleri, porselenleri ile tanınmış olan fab-
rikada, Fethi Ahmed Paşa’nın yaptığı teşeb-
büsle gösterdiği ilginin eseridir. Fethi Ahmed 
Paşa, hanımının ölümünden sonra kışlarını 
Tophane’de Eski Salıpazarı’ndaki Konağı’nda, 

yazlarını ise Boğaz’daki Fethi Paşa Yalısı’nda 
geçirmeye başlar. Mübtelâ olduğu göğüs has-
talığından 14 Şubat 1858’de vefat eder. Sultan 
Mahmud Türbesi civarına defnedilir. 
Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi, bazı kaynak-
larda yaptığı bazı düzenlemelerden dolayı oğ-
lunun adıyla, “Fethi Paşa Kütüphanesi” adıyla 
da anılmaktadır. Bunun sebebi; Fethi Paşa’nın 
İstanbul’dan getirttiği kitaplarla kütüphaneyi 
zenginleştirmesidir. Fethi Paşa sonraları, kü-
tüphanenin bulunduğu mahallin yakınına va-
kıf olarak bir rüştiye mektebi ve saat kulesi ile 
bunlara gelir temin eden 14 dükkân inşa ettirir. 
Daha çok medrese öğrencilerinin istifade ettiği 
anlaşılan kütüphane, 1863 yılında meydana ge-
len büyük depremde hasar görür. Günümüzde, 
Müslüman Kütüphanesi olarak adlandırılan 
yapı, avlu içerisinde yer almaktadır. 
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Avlusunda Kur’an’ı Ker’im okumak için inşa 
edilmiş olan iki bina, Hasan Ağa tarafından 
1797’de yaptırılan bir çeşme ve bir kuyu 
bulunmaktadır. Ayrıca, Rodos’ta Osman-
lı döneminde inşa edilmiş ve günümüze 
ulaşmayan çok sayıdaki yapının kitabeleri 
sergilenmektedir. Avlu kapısı üzerinde kü-
tüphanenin inşa kitabesi bulunmaktadır.
Ahmed Ağa’nın memleketi Rodos’ta ku-
rulan kütüphanenin vakfiyesinin Üskü-
dar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi ve Kon-
ya’daki Yusufağa Kütüphanesi vakfıyla 
büyük benzerlikler olduğunu görüyoruz.  
1201/793-94) tarihli vakfiyesinde kütüp-
hanesine tayin edilecek her iki hâfız-ı 
kütübünde ulemâdan olup kütüphanede 
haftada beş gün ders okutmalarını şart 
koşmuştur. Vakfiyesinde, kaybolan kitap-
ları hafız-ı kütüblerin tazmin edecekleri 
belirtilmiştir. Hafız-ı kütüblere yiyecek 

yardımının yanında, kütüphane kurucu-
sunun tahsis ettiği evde oturacakları ifade 
edilmiştir. Hafız-ı kütüblüğün babadan 
oğla geçmesinin ahali-i beldenin uygun 
görmesi ve kefil olması hâlinde kasr-ı yed 
yoluyla görev devrinin mümkün olabile-
ceği belirtilmiştir. 
Ahmed Ağa Kütüphanesi’ndeki kitapla-
rın hiçbir şekilde ödünç verilemeyeceğini 
belirtmiştir. Ahmed Ağa’nın vakfiyesinde, 
bu asır kütüphanelerinde artık yaygın bir 
hâle gelmeye başlayan kütüphanede iba-
det ve dinî faaliyetlere de büyük ölçüde 
yer verdiğini görmekteyiz. Mevlid, Rega-
ib, Mi’rac ve Berat gecelerinde Baş hafız-ı 
kütüb Efendi’nin nezâretinde toplanacak 
yirmi derviş yetmişbeşbin kelime-i tevhid 
okuyup sevabını kütüphane kurucusu ve 
ailesinin ruhlarına bağışlayacaklardır. Ay-
rıca belirtilen gecelerde kütüphanede ga-
ziler helvası pişirilip dağıtılacaktır. Her yıl 
Muharremin onbeşinde kütüphane avlu-
sunda pişirilecek aşure ve kurban bayram-
larında mütevelli tarafından satın alınıp 
kesilecek koyunlar “hazırun olan fukara-i 
müslimine tevzi” ve taksim ve it’am olu-
nacaktır. Ahmed Ağa ayrıca, Şevvâl ayının 
ilk altı gününde oruç tutacak kütüphane 
personeli için her akşam hafîz-ı kütüblerin 
odalarında iftar için yemek hazırlanması-
nı istemektedir. Bugün itibariyle yılda bir 
milyon ziyaretçisi bulunan kütüphane 
insanları bir araya getirmesi yönüyle de 
takdire şayandır.Bugün  bu adada Türk 
izleri dipdiri ayakta durmaktadır. Cami-
siyle, minaresiyle, medresesiyle, mezar 
taşlarıyla, türbesiyle, çeşmesile, zikir tes-
pihiyle, sakalı şerifiyle bizleri ziyarete 
davet etmektedir. Geniş bir alana yayılan 
Osmanlı kültür coğrafyasının zenginliğini 

sergileyen mimarî eserlerin tespiti ve ko-
runarak gelecek kuşaklara aktarılması, aynı 
zamanda insanlığın ortak tarih ve kültür 
mirasını zenginleştirecek, zorlu, ancak bir 
o kadar da önemli, onurlu bir ödev ve so-
rumluluk olarak karşımızda durmaktadır. 
Rodosî Hafız Ahmed Ağa ile oğlu Fethi 
Ahmed Paşa’nın inşa ettirdikleri eserler 
geçmişten günümüze gelen önemli kültür 
varlıklarıdır. Bu eserler, imparatorluk coğ-
rafyasında vakıf kültürünün ne kadar etkili 
olduğunu göstermesi açısından da ayrı bir 
öneme sahiptir. 
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KONYA'DA 
Geçen Ay
Manşetlerle Konya'da haber turumuz bu ay "Memleket Gazetesi"nde. 
Konya'da 1-31 Mart 2013 tarihleri arasındaki haber manşetlerini gelin 
Memleket Gazetesi'nden takip edelim.

ENERJİ BAKANI YILDIZ
MEDAŞ’I ÇARPACAK
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, bugün Konya’da 
önemli temaslarda bulunacak. İlk 
toplantısını MEDAŞ’la ilgili yapacak 
Bakan Yıldız’ın, sorunların çözümü 
noktasında talimatları olacak.

HOBİNİZ MESLEĞİNİZ OLMALI
“YGS’deMotivasyon ve Başarı” konusunu 
anlatan Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı 
Oğuz Saygın, öğrencilerin hobilerini 
meslek haline getirmeleri halinde ömür 
boyu mutlu olacaklarını kaydetti.

ULAŞIMA 104.700.000 
EURO'LUK İMZA
Konya’da toplu ulaşım yeniden planlanı-
yor. Büyükşehir Belediyesi’nin KONYA-
RAY projesi kapsamında gerçekleştirdiği 
ihalenin ardından, son model 60 tramva-
yın alımı ile ilgili sözleşme de imzalandı.

ÇİN SEDDİ’Nİ AŞTIK!
Ülkenin sınırlarını Türk boylarının 
saldırısına karşı savunmak amacıyla 
yapılan ve 7 bin kilometreden daha uzun 
olan Çin Seddi, dostluğa köprü oluyor. 
Türk Kültür yılı kapsamında Çin’in 
sokaklarında yürüyen Mehter Takımı, 
Çinlilerin hayretli bakışları arasında 
kös vurdu marş söyledi: Allah yolunda 
cenk edelim şân alalımşan!

AKSAKLIKLAR GİDERİLMELİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, bir dizi ziyaret ve toplantılara 
katılmak üzere Konya’daydı.

BAŞ AKTÖR TÜRKİYE!
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “Suriye, 
Filistin, Afganistan, Afrika, Somali, 
Türkiye’siz konuşulabilir mi? Masa-
da oturması gereken en baş aktör, 
Türkiye’dir” dedi...

1 MART 2013 / CUMA 3 MART 2013 / PAZAR 5 MART 2013 / SALI

6 MART 2013 / ÇARŞAMBA

2 MART 2013 / CUMARTESİ

4 MART 2013 / PAZARTESİ
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KAPU CAMİİ CEMAATİ
HOCASINI UNUTMADI
Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi’nin yıl-
larca vaaz ettiği Kapu Camii’nde bir ara-
ya gelen yüzlerce cemaat, Hocaefendi’ye 
fatihalar gönderdi. İl Müftüsü Şükrü-
Özbuğday, Hocaefendi’yi yeni nesillere 
tanıtmanın borç olduğunu söyledi.

ÇADIRDA FUAR 
OLMUYORMUŞ 
Yer yer hızı 100 km’ye ulaşan fırtına 
Konya’da hayatı olumsuz etkiledi, Ta-
rım Fuarı’nda çadırların çökmesine ve 
fuarın kapanmasına neden oldu. Can 
kaybı olmaması nedeniyle büyük bir 
faciandan dönen Konya, fırtınadan bu 
dersi çıkardı: Çadırda fuar olmaz!

KENDİ ELEKTRİĞİNİ 
ÜRETİYOR
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Makine Mühendisliği Bölümü 
ÖğretimÜyesi Yrd. Doç. Dr. Kevser 
Dincer, fakültenin çatısına kurduğu 
güneş panelleri ve rüzgar tribünün-
den ürettiği elektrikle, odasını ve 
bulunduğu koridoru aydınlatıyor.

BÜYÜK PLAN!
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Mersin’de gerçekleştirilen ‘Konya-Ka-
raman-Mersin Lojistik’ toplantısına ka-
tıldı. Davutoğlu’nun Mersin Limanı’yla 
ilgili açıklamaları çalışmaların ardın-
daki büyük planı gözler önüne serdi.

ÇANAKKALE RUHU NEREDE?
Dün Çanakkale Zaferi’nin 98. yıl dö-
nümüydü. 98 yıl önce vatan toprakla-
rını omuz omuza düşmana karşı ko-
ruyan, 250 binin üzerinde şehit veren 
vatanın evlatları, bugün Çanakkale 
ruhundan çok uzakta.

KADININ GÜNÜ VAR, 
HAKKI YOK!
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla, 
Konya’da da ’evlere şenlik’ organizas-
yonlar gerçekleşti. Başörtüsüyle seçil-
me hakkı verilmeyen, eğitim görmesi 
ve memur olarak çalışması mümkün 
olmayan kadınlar içinse, Kadınlar 
Günü hiçbir anlam ifade etmedi.

ORGAN BAĞIŞINDA
VASİYET DÖNEMİ
Organ bağışı bundan sonra vasiyet şek-
linde yapılacak. Hayattayken organları-
nı bağışlamak isteyenler için vasiyetna-
me şeklinde düzenlenecek bağış formu 
Sağlık Bakanlığı’nın sistemine işlenecek.

VIP AÇILIŞTA BAKAN YOK!
Konya 11. Tarım Fuarı ile Hayvancılık 
Ekipmanları Fuarı’nın VIP ve basın 
açılışı gerçekleşti. VIP açılışta ne Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, ne de üst düzey bir katılım vardı.

İKİ BAŞKENTTE BİRDEN
KONYA BULUŞMASI
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlik-
te İsveç’te olan Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, buradaki Konyalılarla 
biraraya geldi. Davutoğlu, Konyalıların 
İsveç için önemli olduklarını belirtti.

GÜNLERİ AYNI YÖNLERİ AYRI!
Tıp Bayramı dolayısıyla dün 
Konya’da çeşitli etkinlikler düzenlen-
di. Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde 
başlayan yürüyüşe, üst düzey sağlık-
çılar, dekanlar ve doktorlar katıldı. 
Yine Sağlık İlMüdürlüğü bahçesinde 
bir araya gelen sağlık çalışanları ise 
yürümek yerine eylemi tercih etti.

KOMÜNİST PROFESÖRE
ÇİNCE MESNEVİ VERDİ
Türk yılı dolayısıyla Çin’de üniversite-
ler arasında iş birliği görüşmesi vardı. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Güney 
Çin Normal Üniversitesi Rektörü ve 
Komünist Parti Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Hu Shejun’a ÇinceMesnevi hediye etti.

TÜRK MİLLETİ 
VEFASINI GÖSTERİYOR
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Osmanoğlu 
ailesinin İngiltere’de yaşayan mensup-
ları ile bir araya geldi. Osmanlı Tarihi 
Profesörü Mehmet İpçioğlu ziyareti “Ge-
cikmiş bir vefa” olarak değerlendirdi.

SEVMESEYDİM HİÇ ARAP
KIZIYLA EVLENİR MİYDİM?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te 
dinsel milliyetçiliğe karşı olduklarını söy-
ledi ve kendi hayatından bir örnek verdi.

7 MART 2013 / PERŞEMBE 16 MART 2013 / CUMARTESİ

17 MART 2013 / PAZAR

18 MART 2013 / PAZARTESİ

19 MART 2013 / SALI

11 MART 2013 / PAZARTESİ

12 MART 2013 / SALI

13 MART 2013 / ÇARŞAMBA

14 MART 2013 / PERŞEMBE

15 MART 2013 / CUMA

8 MART 2013 / CUMA

9 MART 2013 / CUMARTESİ

10 MART 2013 / PAZAR
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YİYİN, İÇİN, FAKAT
İSRAF ETMEYİN!
Dün, Konya’da ’Ekmek İsrafının Önlen-
mesi Paneli’nde açıklanan veriler olduk-
ça iç burkucuydu. Türkiye, günde bin 
200 ton, yılda 550 bin ton ekmeği ’israf 
etmeyin’ emrine rağmen çöpe atıyor.

TERS DE BİNSENİZ DÜZ DE 
BİNSENİZ 2 SAAT
Nasrettin Hoca'nın Eskişehir'de doğduğu-
nu, Konya Akşehir'de okuduğunu ve orada 
vefat ettiğini anlatan Erdoğan, Eskişehir-
Konya Yüksek Hızlı Tren'in hizmete alım 
töreninde  "Hoca Nasrettin'in gittiği o yolu 
Eskişehir ile Konya'yı biz şimdi Yüksek 
Hızlı Trenle buluşturuyoruz"dedi.

KONYA KRİTERLERİ
MÜSTEŞARIN HOŞUNA GİTTİ
AB Türkiye DelegasyonuMüsteşarı 
Stefano Fantaroni, Konya kriterleri 
olarak görülen aşk, barış ve hoşgörü 
anlayışının AB sürecini olumlu etkile-
yeceğini söyledi.

MEMURLARI HANGİ
DEĞİŞİKLİKLER BEKLİYOR?
3 yılda bir tayin uygulaması, bütün
memurları kapsayarak yaygınlaşıyor. 
Üst düzey yöneticilerin siyasi iktidarla
göreve gelip gitmesi planlanıyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü 
tarafından sosyal güvenlik bilincinin 
artırılması amacıyla Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirilen organizasyon kapsa-
mında görme engelli çocuklara Braille 
alfabesi ile hazırlanan “Sosyal Güvenlik 
Kahramanı Kit” ile “Güven ve Yarışçı 
Çocuklar” isimli kitaplar dağıtıldı.

ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN
GENÇLER ÖNEMLİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 
yürüttüğü “Yüz Güler Yüz” projesi kap-
samında Türkiye’nin 12 şehrinden gelen 
gençlerin Türkiye’nin aydınlık geleceği-
ne katkı yapacağına inandığını söyledi.

ÇOK ULUSLU ÜNİVERSİTE
Türkiye’nin en önemli üniversiteleri 
arasında yer alan Selçuk, 81 şehirden 
öğrenciye eğitim imkânı verirken dün-
yanın da farklı ülkelerinden öğrencile-
re ev sahipliği yapıyor.

PKK İLE SINIR 
ANLAŞMASI YOK! 
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa 
Kabakcı, Türkiye’nin sınırlarının 
değişmesinin söz konusu olmadığını 
belirterek, “Bizim böyle bir siyaseti-
miz de yoktur” dedi.

HOŞGÖRÜ BUNUN 
NERESİNDE BAY SCHMİD? 
Konya dün Almanya Federal Cum-
huriyeti Baden-Württemberg Eyaleti 
Başbakan Yardımcısı Dr. Nils Schmid’i 
ağırladı. Schmid’in “Baden-Württem-
berg eyaleti, hoşgörü eyaletidir” sözleri 
12 Mart’ta yaşanan kundaklama hadi-
sesiyle tezat oluşturuyordu.

BAKANA ORDUEVİ BRİFİNGİ
Alaaddin Tepesi üzerinde bulunan 
Orduevi’nin yerine yapılacak yeni 
binanın plan ve projeleri Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’na sunuldu. 
Yeni binanın yapım işinin ihale aşa-
masında olduğu öğrenildi.

KARDEŞLİK ATEŞİ 
Dün Diyarbakır’daki Nevruz kutla-
malarında Abdullah Öcalan’ın mek-
tubu okundu. Öcalan’ın “Ben bugün 
milyonlarca kişinin şahitliğinde yeni 
bir süreç başlatıyorum: Silah değil, 
siyaset öne çıksın” cümleleri kamuo-
yunda geniş yankı buldu.

ECZACININ CAN
GÜVENLİĞİ YOK
Konya’da bir eczacı kalfasının darp 
edilmesi, muayene ücretlerinin ecza-
nelerde tahsil edilmesi meselesini yeni-
den gündeme getirdi. Türk Eczacıları 
Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay 
ve 5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı 
Tevfik Göçer, eczacıların can güvenli-
ğinin bulunmadığına dikkat çekti.

20 MART 2013 / ÇARŞAMBA 24 MART 2013 / PAZAR 28 MART 2013 / PERŞEMBE

29 MART 2013 / CUMA

30 MART 2013 / CUMARTESİ

31 MART 2013 / PAZAR

25 MART 2013 / PAZARTESİ

26 MART 2013 / SALI

27 MART 2013 / ÇARŞAMBA

21 MART 2013 / PERŞEMBE

22 MART 2013 / CUMA

23 MART 2013 / CUMARTESİ
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AKKANATLI 
DİĞERKÂM
ANADOLU’NUN SADE, DERİN VE SEVGİ DOLU TOPRAĞINDAN NİCE DEĞERLER, NİCE ESERLER, NİCE 
EVLATLAR YETİŞMİŞTİR. BUNLARDAN HER BİRİ ÜLKEMİZİN KÜLTÜRÜNÜN SEVGİYLE VE İNANÇLA 
GELECEĞE TAŞINMASINDA MİHMANDARLIK YAPMIŞLARDIR.

PROF.DR. HASAN KÜRŞAT GÜLEŞ
Selçuk Üniversitesi Rektör Danışman
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

PROF.DR. HAKKI GÖKBEL
Selçuk Üniversitesi Rektörü

ANADOLU İNSANININ YETİŞTİĞİ 
TOPRAKLARA VE GEÇMİŞİNE BA-

KILDIĞINDA; İNSANLARIN BİRBİRİNE 
KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK OLDUĞU, 
KOMŞULUK HATIRINDAN YARDIM-

LAŞMA GELENEĞİNE KADAR BİRÇOK 
DEĞERİN BULUNDUĞU BİLİNMEK-
TEDİR. BİR BAŞKA İFADEYLE, BU 
TOPRAĞIN HAMURUNDA, MAYA-
SINDA VE RUHUNDA BAŞKALARI 

İÇİN ÇABALAMAK VE KENDİ AZIĞINI 
PAYLAŞMAK YATAR. BU ERDEMİN 

VE PAYLAŞTIKÇA PAYLAŞILANLARIN 
ÇOĞALACAĞINA DUYULAN İNANCIN 
KÜLTÜRÜMÜZE MAHSUS HASSASİ-
YETTE VE ZARAFETTE İFADELENDİĞİ 

KAVRAM “DİĞERKÂMLIK”TIR.

Diğerkâmlık kaynaklarda “başkalarının 
yararını da kendi yararı kadar gözet-
me” veya “diğer insanlara maddi veya 
manevi kişisel çıkar gözetmeksizin ya-
rarlı olmaya çalışma” olarak tanımlan-
maktadır. Birçok dinî ve felsefi öğretinin 
özünde ve merkezinde yer alan bu ol-
gunun değerlerimizin mihenk taşı oldu-
ğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. 
Bu anlamda günümüzün “ben”, “biz” ve 
“öteki” kavramlarındaki dezenformasyo-
nun ve çatışmaların ilacıdır diğerkâmlık.

Diğerkâmlık geçmişte toplum içinde yaşa-
yabilmek adına toplumsal ilişkiler geliştiren 
öncü ve büyük insanların en temel niteliği 
olmuştur. Bugün ülkemizin birlik ve bera-
berliğinin devamında bu niteliğin ön plana 
çıkarılması son derece önemlidir. Üzerinde 
yaşadığımız toprakların derûn ve velûd be-
reketi, günümüzde de diğerkâm insanların 
çıkmasına vesile olmaktadır. Anadolu değer 
yargılarının yaşatılması, geçmiş kültür ve 
inançlarımızın evrensel değerlerle buluştu-
rulması gerektiğine inanan ve bunun temel 
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taşı olan “sevgi” ve “hoşgörü”nün toplumda 
kök salmasına katkı sağlayacak sanayi, sağlık 
ve eğitim yatırımlarına önderlik yapan in-
sanlar, diğerkâm olmaya devam etmektedir. 
İnsanlık değerleri adına toplum için yaşa-
yan toplum hizmetkârlarından ilimizin 
mahrum kalmaması övünç kaynağımız-
dır. Bu övüncümüze dayanak kişilerden 
biri de hiç kuşkusuz, hâlihazırda sadece 
Beyşehir’de direkt istihdam imkânı açı-
sından 1.200 kişinin, aileleri ile birlikte de-
ğerlendirildiğinde 4.000 kişinin geçimine 
katkıda bulunan, bir parçası olduğu Türk 
toplumunda üzerine düşen vazifeleri faz-
lasıyla yerine getiren, toplum adına yap-
tıklarını eğitim gibi önemli bir misyonla 
bütünleştirerek İlköğretim Okulu, Ana-
dolu Lisesi ve Çok Programlı Lise olmak 
üzere on okul ve bir yurt ile taçlandıran, 

yatırımlarını hiçbir menfaat gözetmeksi-
zin “kapital zenginliğimin, ruhi zengin-
liğimin önüne geçmesini istemiyorum” 
anlayışı ve inancıyla gerçekleştiren Sayın 
Ali Akkanat’tır. Sayın Akkanat, Beyşehir’de 
İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu, Anamas Uygula-
ma Oteli ve Feride Akkanat Yükseköğre-
nim Kız Öğrenci Yurdu gibi yeni yapılarla 
ve Meslek Yüksekokulu ve Ali Akkanat 
Kampüsü’nün fiziksel ve rekreatif açıdan 
yeniden tasarlanmasıyla örnekleri ancak 
Avrupa ülkelerinde bulunabilecek butik 
bir “üniversite şehri” uygulamasının te-
mellerinin atılmasını sağlayan isimdir.
Kendisinin sürekli vurguladığı gibi; eko-
nomik ve sosyal kalkınmanın merkezinde 
insan ve bilgi yer almaktadır. Bu iki ögeyi 
bir araya ustaca getirebilen, bir yandan 

insanı siyasal, hukuksal ve sosyal alanda 
birey olarak önemseyen, diğer yandan da 
iyi eğitilmiş, bilgi teknolojilerini kullanabi-
len, üretkenliği yüksek, nitelikli işgücünü 
ülkenin hizmetine koyabilen ülkeler, böl-
gesel, ulusal ve küresel kalkınma yarışında 
diğerlerine göre daha avantajlı duruma 
geleceklerdir. Bunu gelecekten günümüze 
bakarak görebilen bu diğerkâm insan, üni-
versitelerin ülkelerin geleceğinin inşa edil-
mesindeki yaşamsal önemini kavramakla 
kalmamış, yaptığı yatırımlarla Beyşehir’de 
üniversiteleşme sürecinin kanatlanarak 
Beyşehir’in bir “üniversite şehri” olması-
nın tohumlarını atmıştır.
Toplum ve birey, birçok siyasal ve top-
lumsal düşüncenin hangisine ne kadar 
önem verileceğini tartıştığı iki dinamiktir. 
Sayın Ali Akkanat gibi değerli şahsiyet-
lerle birçok öğretide yer alan toplum ve 
birey arasında “menfaat” açısından oluş-
turulan uzlaşmaz ve çatışmacı çelişki ber-
taraf edilebilecektir. Çünkü bu anlayışta 
kendi evinin önünü süpürerek bütün so-
kağı temiz kılan sofistike bir pratiğin izleri 
bulunmaktadır.
“Başkaları için bir şey yapmanın” haklı 
övüncünü bir an bile göstermeyen müte-
vazı ve mülayim kişiliğiyle tanışmaktan ve 
beraber çalışmaktan onur duyduğumuz 
Sayın Akkanat’ın, ülkemiz için yaşama 
geçirmeye çalıştığı bu vizyoner girişimin 
başkalarına da örnek teşkil etmesi temen-
nisiyle Ali Akkanat nezdinde Akkanat aile-
si başta olmak üzere üniversitemize, ilimi-
ze ve ülkemize bu tarz katkı yapan bütün 
hayırseverlere şükranlarımızı sunarız.
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Şehit Er Ali Akın'ın cenaze töreninde, 
onun için hazırlanan programda, öyle 
bir bölüm vardı ki, o bölüm ailesini ve 
sevenlerini gururlandırırken, programı 
izleyenler gözyaşlarına hakim olama-
dılar. "Milletinin ve vatanının bölünmez 
bütünlüğünü parçalamak isteyen satıl-
mış hain eşkiya ve teröristlerle 21 Şubat 
1995 tarihinde Şırnak ili Fındık bölge-
sinde yapılan silahlı müsademe sonucu 
şehit olan Jandarma Er Ali Akın vatanı 
milleti için çıktığı bu görevde yemini-
ne sadık kalarak rütbelerin en büyüğü 
ve en yücesi olan şehitlik mertebesine 
yükseldi. Canı pahasına vatanı bekler-
ken çatışma sonucunda 37 satılmış hain 
eşkiyayı imha etmeyide başardı."

Ali Akın gösterdiği kahramanlık ve başarı-
lardan dolayı Bölük Komutanı tarafından 
15 Aralık 1994 tarih ve 4073-54-94 / 1433 
sayılı yazı ile de Takdirname almıştı.
Jandarma Er Ali Akın 1973 yılında Konya 
İli Selçuklu İlçesi Karaömerler köyünde 
dünyaya gelmişti. Bahattin-Şaziye Akın 
çiftinin, üçü kız, ikisi erkek, beş çocuğun-
dan ikincisiydi. Karaömerler İlkokulundan 
mezundu. Askerden önce Sıhhi Tesisatçı-
lık yapıyordu. Zonguldak-Devrek Jandar-
ma Er Eğitim Alayından sonra Şırnak İli 6. 
Tabur Komutanlığına emrine katılmıştı.
Şehit Ali Akın'ın ailesi ile Şehit Ali Akın So-
kağındaki evlerinde 22 Mart 2013 Cuma 
günü, Cuma sonrasında konuştuk.

Babası-Bahattin Akın: Konya Karaömer-
liyim. 1995 yılında çocuğumuz şehit olunca 
Konya'ya geldik. Çocuğumuz çeşmeciydi, 
sanatkardı. Acemi birliği Bilecik'ti. Oradan 
Şırnak-Fındık'a dağıtım oldu. Biz köydey-
dik. Ramazan bir gündü. 1995 yılının 21 
Şubat günü. Jandarma iftar vakti buraya 
gelmiş. Önce burayı keşfetmişler. İftardan 
sonra haber edelim demişler. İnsanın içine 
bir duygu çöküyor. Hanım "Hay Bahattin!" 
dedi. Bugün teravihe gitmeyelim, içimde 

bir daralganlık var dedi. Beni akrabalardan 
birine götür. Akrabaya gittik geldik. Eve 
geldiğimizde, hanım dedi ki, Ali askerden 
geldiğinde bir kurban keselim, ben bak-
lava yapayım, konu-komşuya dağıtalım 
diye konuştu. Yeni yatmıştık az biraz sonra 
pencereye bir vuran oldu. Baktım akraba-
dan biri. Enişte dedi, Halam çok hastaymış, 
Konya'ya gitmemiz lazım, teyzem gelme-
sin dedi. Bu dedim, halamın işi değil, oğlum 
gitti, aniden sızısı içime çöktü. Konya'ya eve 
geldik, eve doğru dönen sokağa girdiğimde 
baktım sokak insan doluydu. Benden önce 
kardeşimi muhtarın odasına çağırmışlar. 

O saatte bilmiş kardeşim. Ali beş çocuğumun 
ikincisiydi, ondan büyük olan ablası vardı.
Annesi-Şaziye Akın: Çocuğum çok iyi bir 
çocuktu. Anne seni bu köyden kurtaraca-
ğım, alacağım gideceğim seni bu köyden 
Konya'ya götüreceğim derdi. Evlerimiz yı-
kıktı. Babam yapamaz diye, evimizi kendi 
sıvamıştı. Teskeresi yakındı. O gün içim da-
ralmıştı. Bahattine beni bir akrabaya götür 
dediydim. Gittiğin yerde kaç saat kalacak-
sın? Eve geldiğimizde pencere vuruldu. Ba-
hattin hayırdır dedi. Akrabadan biri halam 
çok hasta, teyzem kalsın sen gel dedi. O da 
yok dedi teyzeni koyupta gelmem. 

EROL SUNAT

ÇATIŞMADA 37 HAİN BÖLÜCÜYÜ İMHA ETMİŞ, ONDAN SONRA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ.
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Konya'ya evimize geldik. Bir de baktım ki, 
Ali'm gitmiş. Ali'mi sevmeyen adam yoktu. 
Askere gitmeden önce anne dedi kardeşimi 
bir işe verme, gelince onu yanıma alacağım. 
Askerden geldikten sonra evlendirmeyi 
düşündük. Kot pantalonunu yıkayacak-
tım, cebinden bir kız resmi düştü. Oğlum 
sevdiğin bir kız var mıydı diye sorduğum-
da sakladı, yok anne dedi.  En son Kurban 
bayramındaydı. Et kavurduk yiyemedim. 
Oğlumun sesini duymadan bir şey yemeye-
ceğim dedim. Telefonu açtık konuştuk. Ne 
sorsak bize hep değişik cevaplar verirdi. Bir 
yere mi gidiyorsunuz oğlum diye sorsam, 
"Anne tavşan tutmaya gidiyorum" derdi.
Babası-Bahattin Akın: Hiç şöyle yaptık, 
böyle yaptık demezdi. Emmilerinen dö-
vüşmeye gittik, pikniğe gidiyoruz diye ce-
vaplar verirdi. Karşı taraf hatları kesermiş, 
çoğu kez telefonla görüşemezdik. Oğlum 
keskin nişancıydı. İstanbul'lu arkadaşına eğ 
boynunu demiş, sen evlisin iki çocuğun var. 
Benim arkamda bir anam, bir babam var. 
On gün-yirmi gün ağlarlar, sana bir şey olur-
sa senin çocukların babamı ne yaptın dese 
ben ne cevap vereceğim. Bir başka arkada-
şının karısı hamileydi. Onuda o şekilde ateş 
hattından uzaklaştırmış. Ali şehit olduktan 
sonra o arkadaşının bir oğlu oldu, adını Ali 
koydu. Halil Ürün'den Allah razı olsun, be-
nim evimin olduğu bu sokağın adını değiş-
tirdi, adını "Şehit Ali Akın Sokağı" koydu.
Annesi-Şaziye Akın: Oğlum askerde çeki-
len bir fotoğrafını bana gönder derdim. Anne 
ne yapacaksın asker fotoğrafını, Konya'ya 
geldiğimde çektireyim ona bakarsın derdi.

Babası-Bahattin Akın: 21 Şubat'ta 18 sene 
oldu. Biz dört biraderiz. Ben nasılsam kar-
deşlerim ve akrabalarımda aynı. Oğlum şehit 
olduğunda, Amca çocukları 15 gün dükkan-
larını açmadılar. Dükkanımızı açalım, işimi-
ze bakalım demediler. Amca oğlu dedim, 
ölenle ölünmez dükkanınız açın dedim. Ak-
rabalarımız bizi bir an bile yalnız bırakmadı-
lar. Hanım dayımın kızı, dünde kardeşi vefat 
etti. Allah razı olsun akrabalarımız bizi bir an 
bile yalnız bırakmadılar. Altı sene önce karı-
koca hacca gittik. Kardeşlerinden biri işe baş-
ladı. Bir taneside atama bekliyor. Bizi tek bir 
şey üzüyor. Şu son olaylar. Adamlar istedik- lerini alıyorlar. Biz askeriyeden gördüğümüz 

desteği hiç kimseden görmedik. Ancak bizi 
çok üzen bir konu var. Bunlara hükümetten 
çok para verdiler, ne para verdiler be...Ne 
para alıyor bunlar!... Bunlar bizi yaralıyor, bi-
zim ağırımıza gidiyor.
Annesi-Şaziye Akın: Ben onu yokluklar-
la, fakirlikle büyüttüm. Ayakkabıları eski-
mesin diye tek tek giydirirdim. 
Babası-Bahattin Akın: Hacca gittiğimiz-
de Arafata çıkacağımız gece, şeytan taşla-
maya gideceğim günün gecesinde o 6-7 
kilometrelik yol gözümde çok büyüdü, 
nasıl gideceğim, nasıl yürüyeceğim o yolu 
diye düşünürken uyumuşum. Rüyamda 
Ali geldi, "Baba merak etme dedi, biz burada 
Mevlüt Özkan'la beraberiz, hiç korkma rahat 
yürüyeceksin bu yolu, merak etme biz bura-
dayız" dedi. O yolu rahat yürüdük. O kalaba-
lıkta bizim gruptan kimse kimseyi kaybet-
medi. Başımızdaki Hocamız, içimizde şehit 
aileleri var, elhamdülillah hiç bir arkadaşı-
mız birbirini kaybetmedi diye konuştu.
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ESKİ ADIYLA TAŞINMAZ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ YENİ ADIYLA KONYA KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ, AZ BİLİNEN VE 
HALK ARASINDA ‘BU YAPILARA ADAMA ÇİVİ BİLE ÇAKTIRMAZLAR’ DİYE ANILAN VE TANINAN BİR KURUM. BU KURUMUN 2004 YILINDAN BU YANA 
MÜDÜRLÜĞÜNÜ YÜRÜTEN MUAMMER KOYUNCU’YA KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK KENDİSİ VE KURUMU İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLERİ SORDUK.
MUAMMER KOYUNCU 1958 KONYA DOĞUMLU. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN. İLK ÖNCE 
KONYA BELEDİYESİNDE ÇALIŞTI. KOYUNOĞLU MÜZESİNİN AÇILIŞINDA KURUCU MÜDÜR GÜRBÜZ ALP'LE BİRLİKTE MÜZENİN AÇILIŞI İÇİN YAPILAN 
ÇALIŞMALARA KATILDI VE MÜZENİN AÇILMASINDA KATKILARI OLDU. 1990 YILINDA KÜLTÜR BAKANLIĞINA GEÇTİ. KORUMA KURULUNDA UZUN SÜRE 
RAPORTÖR OLARAK ÇALIŞTI. BU KURULDAKİ MİMAR, ŞEHİR PLANCISI, HARİTA MÜHENDİSİ, SANAT TARİHÇİ, ARKEOLOG GİBİ ÜYELERDEN SANAT TA-
RİHÇİ OLANIYDI. KORUMA BÖLGE KURULUNUN UZUN SÜRE MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPAN AYHAN ALP'TEN SONRA 2004 YILINDA KORUMA BÖLGE KURULU 
MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE GETİRİLDİ. ARADA KISA BİR DÖNEM AYNI YERDE MÜDÜRLÜKTE YAPMIŞTI.

EROL SUNAT
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MÜDÜRLÜĞÜNÜZÜN  TARİHÇESİ 
HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?
Koruma Kurulunun görevleri ile ilgili olarak 
ilk düzenleme 1951 yılında yapıldı.. Gayrı-
menkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu 
diye bir kurul oluşturulmuştu. 1983 yılında 
yasa ile Koruma Bölge Kurulları kuruldu. 
İlk Kültür Varlılarını Koruma Müdürlüğü 
adı verilen İllerin başında Konya geliyor. 
16 ilde koruma kurulu müdürlüğü oluştu-
rulurken Konya ilklerden birisiydi. Konya 
oturmuş, çalışmalarıyla kendini ispat et-
miş bir müdürlük. Kurul üyelerinin büyük 
bir çoğunluğunu Üniversite hocaları teşkil 
ediyor. Geçmişten bugüne Yılmaz Önge, 
Haşim Karpuz, Ahmet Alkan gibi üyelerin 
dışında dışarıdan gelen Filiz Yenişehirlioğlu 

gibi isimler bu kurulda görev yaptılar. Yedi 
tabi üyenin dışında konusuna göre Büyük-
şehir Belediyesinden, Valilikten, Müze'den 
ve Çevre-Şehircilikten gelen temsilcilerle 
kurulumuz oluşmaktadır.

MÜDÜRLÜĞÜNÜZ NE GİBİ 
ESERLERİ KORUYOR?
Anıt eserler, Selçuklu yapıları, İnce Mina-
re, Karatay Medresesi, İplikçi Camii, Os-
manlı eserlerinden Aziziye ve Şerafettin 
Camileri, Ulusal mimari örneklerimizden 
Hakimiyet-i Milliye Okulu, İsmet Paşa ve 
Gazi Okulu binaları tescilli binalardır. Biz 
korunan yapılara tescilli ibaresini kulla-
nıyoruz. Bu türden yapılara bir çivi çakı-
lamaz diye yanlış bir algılama var. Halk 
Koruma kurulu hiç bir şeye izin vermiyor, 
çivi çaktırmıyor düşüncesinde. Gelip gö-
rüşsünler, binalarının korunmaları konu-
sunda onlara yardımcı olalım. Eski binalar 
korunan binalardır Bizim şu andaki otur-
duğumuz binada tescilli bir yapı. Yaklaşık 
150 yıllık bir bina. "Fuat Anadolu Evi" diye 
geçiyor. Korumacılık yaptığımız bir binada 
görev yapıyoruz. Restorasyonunu yaptık, 
burada hizmet veriyoruz. Korumaya aldı-
ğımız yapılar konusunda kapımız ardına 
kadar açık. Uzmanlarımız bilgi vermeye 
hazır. Mesela benim kapım hiç kapanmaz. 
Vatandaşın korkusu, çekinmesi korunma-

sı gereken kültür varlıklarına yapılan bir 
zarar, yasal işlem gerektiriyor, acaba yanlış 
bir iş yapmayalım kaygısından kaynak-
lanıyor. Diyalog kurulduktan sonra her 
konuda yardımcı oluruz. Bakanlığımız 
Kültür Varlıklarını koruma noktasında 
yardımcı. Yardım fonu bulunuyor. Ayrıca 
Emlak vergilerinden aldığımız yüzde on 
pay var. Bu Kültür Varlıklarını onarma kat-
kı payı. Ciddi bir rakam. Özel İdarede topla-
nan bu katkı payları yılda iki kez Valimizin 
Başkanlığında yapılan toplantı sonucunda 
kültür varlıklarının onarımı için bize akta-
rılır. Bu rakamlar küçümsenecek rakamlar 
değil, ciddi rakamlar.

HANGİ BİNALARA VE 
YAPILARA DESTEK VERDİNİZ?
Zazadin Hana yani Selçuklu Belediyesine 
bu katkı payı ile destek olduk. Sille tama-
men buradan alınan desteklerle yapıldı. 
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En son, İstasyon karşısındaki Augustus 
Otel'e de aynı şekilde katkı sağladık. Halkın 
desteği olmadan bu işler olmuyor. Büyük-
şehrin yapmış olduğu Bedesten projesine 
kısmen katkımız var. Mengüç caddesinde-
ki  düzenlemelerine destek verdik. Sokak 
sağlıklaştırılması kapsamında Belediye 
projeleri görüşüldü. Uygun görülenler 
şimdi sokak sokak uygulanmaya başlandı. 
Bunun yanı sıra Akşehir'de çok kültür var-
lığı var. Orada kentsel bir SİT alanımız bu-
lunuyor oradaki yapılar bu destekten fay-
dalanıyor.. Beyşehir'de içeri şehirde, eski, 
tarihi evlerin korunduğu, içeri şehir ma-
hallesi var. Ayrıca bölge olarak çalışıyoruz 
yakın bir zaman kadar Konya, Karaman ve 
Aksaray üç il bize bağlıydı. Kısa bir zaman 
önce, Aksaray Nevşehir Koruma Kuruluna 
devredilince, bölgemizde Konya ile birlik-
te Karaman kaldı. Yaklaşık 1.5 yıl önce Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
çerçevesinde Doğal Sit alanlarının, anıt 
ağaçların, tabiat varlıklarının, mağarala-
rın, göl alanlarının koruma altına alınma 
görevi bizden alınarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına verildi. İşimiz yüzde 25 hafif-
ledi. Bölgemizde çok şikayete konu olan 
yerler yok. Genelde halkımız kurul karar-
larına saygılı, bizimle iş birliği yapıyor. Bilgi 
amaçlı BİMER'in ve Bakanlığımızın sorula-
rına biz usulünce ve mevzuatımız çerçeve-
sinde bilgi veriyoruz. Kamuoyunu meşgul 
eden, imajımızı kötü gösteren konular 
yok. Çok büyük problemlerimiz bulunmu-
yor. Biz Kültür Varlıklarını koruma adına 
dağ-tepe her yere gidiyoruz. Takkeli dağın 
tepesine, Loras dağının tepesine dağcılar-
la birlikte çıkarız. Ayak basmadığımız yer 
yoktur. her tarafa gider kararlarımız ondan 
sonra alırız. Dağcılardan kalır tarafımız da 
yok. Genelde gelenlerle hasbihal eder yar-

dımcı oluruz. Bakarsınız bize konutunu 
tescil ettirenler, bakarsınız tescilden dü-
şürmek isteyenler gelir. Şöyle-şöyle yapın 
diye yol gösteririz. Genelde vatandaşımız-
la diyaloglarımız iyidir.

KONYA’DA TABİAT VARLIKLARI 
OLARAK ORTAYA ÇIKARILMASI 
GEREKEN YERLER VAR MI?
Ben müzelerde de çalıştım. Halk istiyor 
ki, hüyüklerde ne varsa ortaya çıkarılsın. 
Höyükler bilimsel amaçlı kazılar içindir. 
Bütün her şey açılıp da zenginleşeceğiz, 
kültür varlıkları ortaya çıkacak diye bir şey 
yok. Alaaddin  Tepesi, Çatalhöyük benzeri 
bir yerleşme birimi. Hüyük olduğu için 6-7 
bin yılın araştırması yapılıyor. Bu katman-
lar arasında 10-15 kültüre rastlıyorsunuz. 
Bunlar tabaka tabaka katman yapmıştır. 
Alaaddin tepesinde ki köşk kalıntısı yani 
seyir terası denilen yerde kazı yapıldı. ku-
rulda görüşüldü. Verilecek karara göre, 
kısmen tamamlanacak, kısmen ihya edilip 
kurtarılacak. Bu kazıdan çok şey öğrenildi. 
Konya Kalesinin nerelere kadar gittiği, ne-
relere devam ettiği görüldü. O çerçevede 
köşkün restorasyonu yapılacak. O nedenle 

Alaaddin'de fazla bir kazı olmayacak. Sel-
çuklu dönemi biraz ortaya çıkarılacak. Bu 
kontrollü bir kazı zaten. Eski Konya kale 
içi, sur içi 3. dereceden arkeolojik SİT ala-
nı. Anıttan, Karma Ortaokuluna, oradan 
Zindankaleye, Zindankaleden İstanbul 
yoluna, Kapı Caminin oradan, Larende 
caddesinden, Anıta bağlanan eski Konya 
sur içi 3. dereceden arkeolojik SİT alanı. 
Buradaki kazılar Müze kontrolünde yapı-
lıyor. Sondajlar açtırıyoruz çıkan sonuçlar 
kurulda inceleniyor. Gerekirse yapılanma 
gerekirse çıkan tabiat varlıklarına koruma 
veriliyor. Kontrollü kazıldığı için yapılanlar 
doğrudur. Tabi ki bir şeyler çıkacak. Ona 
göre koruma önlemleri alınıyor.
Son olarak şunları söylemek istiyorum; 
Bizi bir tanısınlar. Gelip bizle görüşsün-
ler. Biz vatandaşımıza yardımcı olmaya 
hazırız. Konu hakkında kulaktan duyma 
değil, gelip bizden bilgi alsınlar. Onların 
konutlarının tamiri konusunda yardımcı 
olalım. Doğru yerden, doğru bilgi alsınlar. 
Bizden izinsiz çivi çakılmaz yerleşik tavrı 
var. Koruma kurulundan izin alındıktan 
sonra herşey yapabilirler. Onu görecekler. 
Bize gelsinler, görüşelim, anlatalım.
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Uğur
Böceği

KONYA’NIN 
İLK VE TEK MAGAZİN 

DERGİSİ

UĞUR ÖZTEKE, KONYA BASINININ USTA GAZETECİLERİNDEN. BASININ MUTFAĞINDAN YETİŞEN, YAZILARIYLA, ÇIKIŞLARIYLA, HABER ANLAYIŞI VE 
YAKLAŞIMIYLA NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR DENEBİLECEK BİRKAÇ İSİMDEN BİRİ. KİMSENİN EL ATAMADIĞI, ATMADIĞI KONULARA KORKUSUZCA 
YAKLAŞAN, KİMSENİN YAPMADIĞI, AKLINDAN GEÇMEYEN AÇILIMLARI ARAYIP BULAN, TEPKİLERİNİ DE GÖĞÜSLEMEYE HAZIR BİR CESARETE 
SAHİP. KONYA’DA BELKİ DE YAPILMASI EN ZOR OLAN MAGAZİNE YÖNELİŞİ SANIRIM YALNIZCA O GERÇEKLEŞTİREBİLİRDİ. UĞUR BÖCEĞİ SEVİMLİ 
BİR İSİM. KİMSEYE İTİCİ GELMEDİĞİ GİBİ, UĞUR ÖZTEKE’NİN SEVİMLİ VE CANA YAKIN BAKIŞ AÇISI UĞUR BÖCEĞİNİ UÇURMAYA, İNSANLARIN GÖ-
NÜLLERİNE KONDURMAYA ÇOKTAN BAŞLAMIŞ. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK KONYA’NIN İLK VE TEK HAFTALIK MAGAZİN DERGİSİ OLAN UĞUR 
BÖCEĞİ’NİN SERÜVENİNİ 39. SAYISI ÇIKMADAN ÖNCE UĞUR ÖZTEKE’DEN DİNLEDİK.

BİZE KISACA UĞUR ÖZTEKE’DEN VE GAZETECİLİĞE 
NASIL BAŞLADIĞINIZDAN BAHSEDER MİSİNİZ?
Uğur Özteke 4.11.1960 doğumlu. İlkokul, ortaokul ve Liseyi 
Konya'da okudu. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matema-
tik bölümünden mezun. Ancak hiç öğretmenlik yapmadı. Liseyi 
bitirdiği yaz bir gazetede muhabir ve tashihçi olarak işe başladı, 
başlayış o başlayış. Özteke bundan sonrasını şöyle anlattı; Gazeteci 
olmam tamamen bir tesadüf. Liseyi yeni bitirmişim. Konya Postası 

Gazetesinde muhabir aranıyor diye bir ilan gördüm. O 
zaman gazetenin patronu Durmuş Alagöz'dü. Ya-

nına gittim. Ben dedim burada çalışmak istiyo-
rum. Beni işe almadı. 35 sene önce bir gazete-
ye muhabir olmak bu kadar zordu. Ancak biz 
seni araştıracağız dedi. Bu iş olmaz diye eve 
gittim. Durmuş Alagöz babamın ve annemin 
ne iş yaptığını, babamın hangi sendikaya 
kayıtlı olduğunu, benim mezun olduğum 

okuldaki ders durumumu hepsini so-
ruşturmuş. 15-20 gün sonra Konya 

Postasından eve telefon gelmiş 
Uğur Özteke gelsin işe başlasın 

diye haber geldi. Ailem telaşa 
düştü. Çünkü onlara haber 

vermemiştim. Gel seninle 
çalışalım dedi. Konya Pos-

tasında işe başladığım-
da tarih 1977 yılıydı. O 

günden, bugüne hiç 
ara vermeden gaze-
tecilik yapıyorum.

GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANLIĞI DA 
YAPMIŞTINIZ, O GÜNLERİ ANLATIR MISINIZ?
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olacağım diye bir hırsım, iddiam yok-
tu. Aslında çok hırslı biriyimdir. Üç dönem Rıdvan Bülbül Abiyle 
onun yönetiminde çalıştım. O zamanlar her üye ayrı ayrı oylanırdı. 
Baktım, Rıdvan Abiden daha fazla oy alıyorum. İçimdeki şeytan 
dürttü. Başkan olmak istedim. Seçimlere altı ay kala Rıdvan Abi 
dedim, izin verirsen ben sana rakip olacağım. O zamanlar Türkiye 
gazetesinde çalışıyorum. Rıdvan Abi, Enver Ören'den izin al, Enver 
Ören bana bir mektup yazsın dedi. Enver Abi'ye gittim, durumu 
anlattım. Bana bir mektup yazdı. Bunun üzerine Rıdvan Abi aday 
olmadı. Seçimde üç rakibim vardı. En ciddisi Haşmet Öyken'di. 
Seçimi kazandım. O günden bugüne en can-ciğer dostum Haşmet 
Öyken'dir. Dört dönem Başkanlık yaptım. Üç dönem karşımda hep 
rakipler vardı. Dördüncü dönem rakibim yoktu. Kürsüden bir son-
raki dönem için aday olmayacağımı söyledim ve aday olmadım.

GELELİM UĞUR BÖCEĞİNE, UĞUR BÖCEĞİ KİMİN FİKRİYDİ?
Gazetecilikten rahatsız bir adam değilim. İşime hastayım, belki de 
bu yüzden normal bir adam değilim, kendi kendime kaşınırım. 
Benim hayallerim var. Ben hayalleri olan birisiyim. Uğur Böceği de 
bu şekilde doğdu. Patrona bir-iki projem var dedim. Bazen paran 
olsa da bazı projeleri yapamazsın. Konya Türkiye'nin bir numaralı 
muhafazakar kenti. Bu şehirde magazin demek başınıza iş almak-
tır. Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, Alanya'da malzeme 
var, imkan var, halk var, işveren var, reklam veren var. Arz ve talep 
var. Konya gibi Türkiye’nin bir numaralı muhafazakar bir şehirde 
böyle bir şansınız yok. Bu iş durduğunuz yerde başınıza iş almak, 
risk almak demektir.  Durduğunuz yerde kötü adam olmak demek-
tir. Niye? Magazin dendiğinde akla "Kadın" gelir. 
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İstanbul magazini gibi hoş olmayan kadın 
unsurunun kullanılması demektir. Maga-
zinin kadınla ne alakası var. Biz İstanbul 
magazininin tam aksine kadınları bu der-
gide kullanmayacağız biz kendi insanımızı 
kullanacağız dedim. Adem Bey için bu bü-
yük bir riskti. Uğur Böceğinin sahibi hala 
Adem Alemdar değil. Geçen sene Mayıs 
ayında çıktı şu an 39. sayısı. Haftalık 24 
sayfalık bir dergi. Konya'da magazin mi 
olur dediler. Magazini aşmak lazım. Konya 
için iki tane “M” var. Birincisi Muhafazar-
lık, ikincisi Milliyetçilik. Burada magazin 
yaparsanız ya adamı döverler, ya da deli 
diye atarlar!... Bana göre yemekler, nişan, 
düğün, yaş günü kutlamaları, bir resim 
sergisi açılması magazindir. Nargile içmek 
magazindir. İstanbul'da bir iş adamının 
puro içmesi magazin oluyorsa, Konya'da 
bir iş adamının nargile içmesi magazin 
olmaz mı? Tersinden düşünerek bu işe 
başladım. Bu işe ilk başladığımızda okul 
mezuniyet törenleriyle ile başladık. Okul-
lar kapanır sizin Uğur Böceği biter dediler. 
Okullar kapandı, mezuniyet törenleri bitti. 
Düğünler başladı. Pilavlar başladı. Onlarda 
bitince bakalım ne yapacaksın dediler. As-
ker uğurlamaları dikkatimi çekti. Boynuna 
beş tane emzik takan, ağzında emzikle  as-
kere giden bir delikanlı, akıllı adam işi mi? 
Ama magazin. Ana kucağı-asker ocağı de-
nilen görüntüler neden magazin olmasın-
dı. Sonra siyasileri magazinin içine  çekme-
miz lazımdı. Mesela Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir beyin kravatının ceketiyle, 
takımıyla uyumlu olup olmaması gibi 
konulara girdik. Ceket güzel kravat olma-

mış, ceketle pantolon olmamış gibi. İşi 
magazinleştirdik. Biraz dedikodulara ku-
lak verdik. Konyaspor'un yabancı oyun-
cusunun etli ekmek yemesini magazin 
haberi yaptık. Siyaseti, kültürü, sporu 
magazinleştirdik. Bir dönem ayrılmayı 
düşünmüştüm. Bana göre patron ben bu-
radan ayrılmayayım diye adını Uğur Bö-
ceği koydu ve bu dergi senin dedi. Bunun-
la biraz oyalan dedi. 39 haftada sadece iki 
olumsuzluk yaşadık. İnanılmaz olumlu 
tepki aldık. Bunlardan bir tanesini anlat-
mak istiyorum. Milli Savunma Bakanlı-
ğından emekli bir bayan beni aradı. Bir ar-
kadaşının fotoğrafını yayınlamışız. Hangi 
hakla, hangi cüretle bu resmi basarsınız 
dedi. Bizi nasıl yıkadı anlatamam. Kara-
tay Lisesi mezunlarının bir pikni-
ğinde çekilmiş bir hatıra fotoğraftı. 
Bayanların hassasiyeti, saygı duyu-
yorum. O hanımefendiye kendimi 
affettirmek için bayağı bir çaba 
sarf ettim. Haberleştik, buluş-
tuk, kendisinden özür diledim. 
Haber yaparken facebook'tan, 
twitter'dan yararlanıyoruz. 
Kimseyi etiketlemiyorum, on-
lar beni etiketliyorlar. Baktım 
o öğretmen hanım beni eti-
ketlemiş. Şimdi o hanım ye-
ğenin yaş günü fotoğrafları-
nı yayınlanmak üzere bana 
gönderdi. Davutoğlu'nun 
Ortadoğu gezisinde yılan 
oynatmasını, tef çalması-
nı twitterden aldım, der-
gide kullandım.

UĞUR BÖCEĞİ NEREYE 
DOĞRU UÇUYOR?
Bu çalışmaları yaparken bana muhabirin 
var mı diye sor. Allah'a çok şükür ki yok. 
Diyelim ki, bir sergi açılışı var. Habere gi-
den genç arkadaşlara söylüyorum Bizim 
meselemiz kurdele kesimi değil. Orada ta-
nıdık kimler var? Tanınan birisi diyelim ki 
torunu ile orada. Torununu kucağına ve-
rip, falanca kişi torunuyla birlikte açılıştay-
dı diyerek aldığımız fotoğrafı yayınlıyoruz. 
Bizim için önemli olan arka plan. Bu çalış-
maları yaparken hiç şikayetçi değilim. Bu 
iş parayla, aferinle yapılacak iş değil. Şimdi 
Uğur Böceği, kendi kendine gidiyor. Artık 
hiç zorlanmıyor. Şu anda dizgici gelecek 
haftanın Uğur Böceğini yapıyor. Bize 24 
sayfa yetmez oldu. Patrona 44 sayfa çıka-
lım diyorum. Kağıt hesabı, baskı falan ba-
yağı bir iş. Sadece dinliyor, ses çıkarmıyor.
Bu işi yapan iki insan yetiştirip Uğur Böceği-
ni bırakacağım. Bir daha da bakmayacağım. 
Basında en önemli şey istikrardır. Bizim 
hasta olma şansımız yok. Yakınlarımızdan 
birinin ameliyat olması diye bir şey yok. 
Tek güvendiğim hırsım ve heyecanım. Ben 
hedeflerime ulaştım. Şu anda sade vatan-
daş bize haber atıyor. Biz muhafazakar kesi-
min magazine olan ilgisini ortaya çıkardık. 
Bir anne Kur'an okuyan yedi yaşındaki kız 
çocuğuna kağıttan bir tac takmış çektiği fo-
toğrafı bize göndermiş. Uğur Özteke'yi ne 
keser, diyorlar, toprağın altı keser diyorum. 
(O sırada dizgi yapan elemanlar, o zaman 
ölürsün abi diyorlar) 52 yaşındayım. Kendi-
me bir hedef koydum. 60 yaşına geldiğim-
de sağ ve sağlıklı olursam gazetelerin önün-
den bile geçmeyeceğim.
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VİZYON KÖŞE

SELÇUK ÖZTÜRK

KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KONYA TÜRKİYE'NİN MERKEZ 
ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLACAK
BİLDİĞİNİZ GİBİ ÜLKE OLARAK HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN 100. KURULUŞ YILDÖNÜ-
MÜ OLAN 2023 YILI… BU HEDEF İÇİN DEVLET, YEREL YÖNETİMLER, SİVİL TOPLUM KURU-
LUŞLARI, ÖZEL SEKTÖR KENETLENEREK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR. DÜNYANIN 
EN BÜYÜK ON EKONOMİSİ ARASINA GİRME HEDEFİYLE OLUŞTURULAN 2023 VİZYONU-
MUZDA; 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT, 1 TRİLYON DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ, 2 TRİLYON 
DOLAR MİLLİ GELİR, KİŞİ BAŞI 25 BİN DOLAR MİLLİ GELİR HEDEFLENMEKTEDİR. 

Fakat bu noktada önümüzdeki kalan on yıl 
içerisinde çözülmesi gereken iki büyük sı-
kıntımız devam etmektedir. Bunlardan biri 
cari açık diğeri ise bölgeler arası gelişmişlik 
farkıdır. 2012 yılında cari açığı kapatmak 
için büyümeden taviz verdik. Bu dönem-
de gerçekleşen 2.2 oranında büyüme gele-
cek hedeflerimiz açısından yeterli değildir. 
Kalan on yılda, yıllık yüzde 5 büyümeyi 
gerçekleştirmeliyiz. Diğer taraftan bölge-
ler arası gelişmişlik farkını kapatarak 2023 
hedeflerine ulaşması için üretimin artırıl-
ması gerekmektedir. Mevcut yapıda ülke 
üretiminin büyük bölümünün Marmara 
bölgesinde gerçekleştirilmesi Anadolu’da 
yeni üretim merkezlerinin oluşturulmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Oda olarak özellik-
le 2011 yılı haziran ayı seçimlerinden sonra 
her platformda bu gerçeği dile getirerek 
2023 hedeflerine ulaşılması için çalışma ya-
pılması gerektiğini ifade ettik. Anadolu özel 
sektörünü temsil eden en büyük kurumlar-
dan biri olarak Konya’nın 2023 vizyonu çer-
çevesinde faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. 
Konya Ticaret Odası olarak hedefimiz 
Konya’nın en köklü kurumu olarak şeh-
rimizi 2023 hazırlamaktır. Konya’nın 
2023’te ülkemizin hedeflerine katkı sağ-
laması amacıyla Oda olarak belirlediği-
miz 2023 vizyonu doğrultusunda çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Konya için 
önem verdiğimiz projelerimizden biri de 

mevcut fuar alanımızın Konya’nın marka 
fuarlarında artan katılım ihtiyacına ce-
vap verebilecek şekilde büyütülmesidir. 
Konya, 2012 yılında Türkiye’nin en çok 
uluslararası fuara ev sahipliği yapan 7. 
şehridir. Ülkemizde düzenlenen fuar or-
ganizasyonlarında önemli bir payı olan 
Konya fuarcılıkta her yıl kendini geliş-
tirmektedir. Düzenlenen fuar organizas-
yonları, ilin gelişmişlik düzeyine katkı 
sağlamakta, aynı zamanda katılımcıların 
ve ziyaretçilerin yapmış olduğu harcama-
larla yerel ekonomiyi de geliştirmektedir. 
2011 yılında 16 fuar düzenlenen Konya’da 
2012 yılında on fuar düzenlenmiştir. 
Konya’da yıllar itibariyle fuar sayısının 
azaldığı ancak 2012 yılında ziyaretçi sayı-
sında artışın bir önceki yıla göre ortalama 
yüzde 65 olduğu görülmektedir. Bu da 
artık daha nitelikli, piyasanın ihtiyaçla-
rına tam olarak cevap verebilecek fuar 
organizasyonlarına ağırlık verildiğini gös-
termektedir. Uluslararası Fuar Merkezi, 

Tarım Fuarı ile birlikte Makine, Döküm ve 
Tohum Fuarları ile marka fuarlara ev sa-
hipliği yapmaktadır. Mevcut fuar merke-
zi, Konya’nın yükselen ekonomisi ve ge-
lişmekte olan performansına tam olarak 
cevap verememektedir. Fuar alanımızın 
büyütülmesi ve modern hale getirilerek 
yüksek katılımla düzenlenen fuarlarda 
ihtiyaca cevap verilebilmesi amacıyla bir 
yıldır yaptığımız çalışmalarda sona yak-
laşmış bulunmaktayız. Yapılan çalışma-
nın uzun bir süre alması hepinizin ma-
lumudur. Yapılan proje çalışması çok 
büyük bir bütçe gerektirmektedir. Oda-
mızın bütçesinin hazır olması ile birlik-
te çalışmamızı hayata geçirdik. 412.000 
m² inşaat alanında 4 holün proje ihalesi 
gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde 
toplan 70.000 bin m² kapalı alana sahip 
4 holümüzün yapım ihalesine çıkılacak-
tır. Şehrimiz için hazırladığımız projelerle 
Konya 2023 yılında Türkiye’nin merkez 
şehirlerinden biri olacaktır.
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Hüseyin Namal
MESLEĞİNE AŞIK BİR 
EMNİYET MÜDÜRÜ

HÜSEYİN NAMAL, DENEYİMLİ BİR POLİS MÜDÜRÜ. MESLEK İÇERİSİNDE BİR ÇOK İDARİ GÖREVLERDE VE MÜDÜRLÜK-
LERDE BULUNMUŞ, YURTDIŞI GÖREVLERDE DE TECRÜBE SAHİBİ OLAN BİR YÖNETİCİ. MESLEĞİNE OLAN BAĞLILIĞI, 
DUYDUĞU MESLEK HEYECANI, AŞKI VE SEVGİSİ ÇEKİRDEKTEN YETİŞME BİR POLİS OLAN HÜSEYİN NAMAL'IN EN 
BÜYÜK ÖZELLİĞİ. KENDİSİYLE 5 NİSAN 2013 CUMA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Hüseyin Namal'ın 
özgeçmişinden satır başları
Konya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Na-
mal Eskişehirli. 1978 yılında Emniyet 
teşkilatında göreve başladı. Polis Koleji 

ve Polis Akademisi mezunu. 1978 yılın-
da Trabzon Emniyet Müdürlüğü emrine 
atandı. Geçici görevli olarak Fatsa'da gö-
revlendirildi. O yıllarda Fatsa-Ünye bölge-
lerinde gelişen olaylar içerisinde çok kısa 
bir sürede tatbiki olarak polisliği öğrendi. 
Trabzonda beş yıl kaldı. Daha yine Trab-
zonda Siyasi Şubede çalıştı. 1983 yılında 

Bağdat Büyükelçiliğinde görev yaptı. O 
yıllarda Irak-İran savaşı devam ediyordu. 
savaşın şehirleri nasıl etkilediğini biz-
zat yaşarak gördü. Fırsat buldukça Orta-
Doğu'yu gezme imkanı buldu. Orta-Doğu 
ülkelerinin bir çoğunu gezdi. Daha sonra 
Erzurum'a atandı. Üç yıl kadar Aşkale'de 
görev yaptıktan sonra, Tarsus'a atandı. 

EROL SUNAT
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Türkiyenin en büyük ilçesiydi Tarsus. Daha 
sonra Mersin Emniyet Müdürlüğünde Te-
rörle Mücadele şubesinde 7 yıl görev yaptı. 
Yoğun bir terör ortamında yaşadı. 1991-1997 
arasında büyükşehirlerin nasıl gettolaştığını, 
sorunların ve sosyal problemlerin şehirleri 
ne hale getirdiğini gördü. Adana Emniyet 
Müdür Yardımcılığı yaptı. Terör, Asayiş ve 
Siyasi Hizmetlerden sorumluydu. Daha son-

ra Müfettişlik yaptı. Müfettişlik sonrasında 
2003 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğünde 
göreve başladı ve daha sonra dört yıl Kocaeli 
Emniyet Müdürlüğü yaptı. 2009 yılı başında 
Konya Emniyet Müdürü oldu.  Geçici olarak 
İstihbarat Daire Başkanlığı yaptıktan sonra, 
tekrar Konya Emniyet Müdürlüğü görevine 
geri döndü. On yıldan beri bilfiil emniyet teş-
kilatının bizzat uygulayıcısı. 

İçerisinde bulunduğumuz hafta Polis 
Haftası ve 10 Nisan Polis günü, 168.
yılını kutladığımız Polis günü dola-
yısıyla bize Türk Polisini ve polislik 
mesleğini anlatır mısınız?
Güvenlikten sorumluyuz. Biz devletin zor 
gücüyüz. Kanunlar ihlal edildiğinde dev-
reye giren bir kurumuz. Görevimizden 
kaynaklanan bir duruşumuz var. Polis is-
minin alındığı tarihten bu yana 168 yıl geç-
ti. Polis Teşkilatının Konya'da yüzyıllık bir 
mazisi var. Polis Teşkilatının Selanik, Şam 
ve Halep'ten sonra 4. olarak kurulduğu yer 
Konya'dır. Polis Okulunun ikinci olarak 
açıldığı yerde Konya'dır. Konya civarında-
ki bütün illerden Polis olmaya Konya'ya 
gelinirdi. Aksaray, Niğde, Isparta, Burdur, 
Antalya gibi iller Konya Emniyet Müdür-
lüğüne bağlıydı. Polislik heyecan duyul-
ması gereken bir meslek. Sevilmeden 
yapılmaz. Mutlaka sevilmesi gerek. He-
yecan duyulmadan yapılmaz. Toplumun 
göz önünde olan bir meslek. İnsanlar ta-
rafından kontrol edilen, tenkid edilen bir 
meslek. Tenkid edilmeyen meslek kendi-
ni geliştiremez. Her vatandaşın tamamını 
ilgilendiren bir meslek. Havadan, sudan 
sonra en önemli şey güvenliktir. Güvenlik 
olmadan hiç bir özgürlik hakkını kullana-
mazsınız. İbadet özgürlüğü sağlanamaz. 
Güvenlik sağlanmadan ticaret yapamaz-
sınız. Huzur olmaz, refah olmaz. Gü-
venlik ve adalet en önemli hizmetlerdir. 
Konya Emniyet Müdürlüğü yüz yıllık bir 
geçmişi olan ayakları üzerinde, oturmuş, 
kendi problemlerini çözen bir teşkilat. 

2009 yılından bu yana Konya'da 
Emniyet Müdürlüğü yapıyorsunuz. 
Konya'da Emniyet Müdürlüğü yap-
mak nasıl bir duygu?
Konya'ya baktığınızda ilk on şehirden birisi. 
Konya değişimin ve gelişimin önde gelen 
şehirlerinden. Şehirde bir milyonun üze-
rinde bir nüfus var. Avrupa'da milyonluk 
şehirler çok azdır. Oldukça geniş bir alanda 
hizmet veriliyor. Karayolu ağında ülkede 
birinci. Trafik açısından Türkiye'de olmadığı 
kadar öne çıkıyorsunuz. Trafik hizmetleri-
ne en fazla personel ayıran bir ildesiniz. Bir 
uçtan bir uca 400 kilometrelik bir yolunuz 
var. Ölümlü ve yaralamalı kazalar fazla. Bu 
yol 5-6 saatlik bir yol. Merkezi bir yer. Gelen-
giden buraya uğruyor. Şehir merkezinde 
gecekondu yok. Terör sorunlarını en az ya-
şayan illerden birisiniz. En önemli hadise, 
vatandaşın polise en fazla katkı sağladığı bir 
şehirdesiniz. Bizim avantajımız huzur şehri 
imajının takip edilmesidir.  
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Konya gerçekten bir huzur şehri. 
Konya'yı emniyet ve asayiş açısından 
bir huzur şehri haline nasıl getirdiği-
nizi, yaptığınız hizmetleri okurları-
mızla paylaşır mısınız?
Konya Emniyeti olarak öncelikleri üstle-
nen bir şehiriz. Daha geçenlerde binasının 
açılışını yaptığımız Bilişim Suçları Şube 
Müdürlüğü'nü kuran ilk üçteki ilden bi-
riyiz. Örnek bir yapılanma yaptık. Bilişim 
suçları son zamanlarda en fazla işlenen 
suçların başında geliyor. Konya Emniyet 
Müdürlüğü olarak bölgesel anlamda diğer 
illere de hizmet sunuyoruz. Trafik suçları-
nı önlemek için TEDES Trafik Elektronik 
Denetleme Sistemi, Koridor Sistemi uygu-
luyoruz. Bununla ilgili şöyle bir avantajı-
mız oldu, hızı 75 km. standartına indirdik. 
75 kilometrede seyahat edebiliyorsunuz 
78 oldu mu, müdahale ediyoruz. En fazla 
kaza olan, trafik ihlali yapılan yerde çalış-
malar yaptık. Demo çalışması yaptık. Fi-
zibilitesini çıkardık. On yıllık bir alt yapı 
çalışması yaptık. Bu yıl kış yaşanmadı. 
Normal olarak  Polis Evi ile İstanbul yolu 
üzerinde çok önemli bir alanda devamlı 
kazalar oluyordu. Direk devrilmeleri, yola 
çıkma, köprüden düşme gibi hadiseler ya-
şanıyordu. Bu sistem kurulduğundan beri 
ölümler olmuyor. Daha hafif kazalar oldu. 

Tren yoluna girme gibi durumlar olmadı.
Hızı kontrol ediyoruz. Ölüm ve yaralan-
malarının sebebi hız. Trafik Platformu 
diye Türkiye'de örnek bir çalışmamız, 
uygulamamız var. Asayiş uygulamaların-
da örnek illerden birisiyiz. Cana yönelik 
suçlarda faili meçhul olayımız yok. Ar-
kadaşlarımız kapanmamış dosyalar üze-
rinde çalışıyorlar. Hatta çok geriye dönü-
lerek, bu yıl ona yakın olay çözüldü. 7-8 
yıl önceki cinayetler çözüldü. Dünyada 
en önemli suçlar, mala karşı işlenen suç-
lardır. Uyuşturucu son yıllarda önemli 
bir suç, maalesef hırsızlık ve uyuşturucu 
belirli bir trend içerisinde. Biz bunlarla 
ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Terör 
olaylarında kaybettiğimiz insanın misli 

misline trafikte kaybediliyor. İki terör ola-
yı var. Biri bölücü terör, diğeri trafik terö-
rü. Trafik teröründe mal ve can kayıpları 
daha fazla. Biz bir nevi Trafik terörü ile 
mücadele ediyoruz. Konya uyuşturucu 
yönünden, batı istikametinde bir geçiş 
noktası. Çok sayıda uyuşturucu yakala-
nıyor. Bu problem artan problemlerden. 
ANATEM yakında açılmak üzere. Netice 
olarak huzurlu bir kentiz. İyi durumdayız.
Şüphesiz eksikliklerimiz var. Daha iyi ol-
mak için çalışıyoruz.

Nasıl Polis oldunuz? Sizi ailenizden, 
çevrenizden yada arkadaşlarınızdan 
teşvik edenler oldu mu? Uzun meslek 
yılları içerisinde unutamadığınız bir 
hatıranızı sizden dinlemek istiyoruz
Kendi isteğimle Polis oldum. Ortaokulda 
Beden Eğitimi Öğretmenimiz Komiser 
Muaviniydi. Polis Kolejini o bize anlattı. 
O zamana kadar Polis Koleji diye bir okul 
olduğunu bilmiyordum. 1972 yılında 
Polis Kolejini kazandım. Bu meslek se-
vilerek yapılan bir meslek. Büyük haz 
duyulması lazım. Polis Kolejine girdim, 
orada okurken bayramlarda memlekete 
ziyarete gelirdim. Rahmetli amcalarım-
dan bir tanesi kamyon şoförüydü. Hep 
Trafikte çalışmamı isterdi. 

Emniyet Müdürlüğü 
olarak Konya halkı bize 

çok yardımcı. Bize 
güvenmeye 

devam etsinler.
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Mesleğe başladığımdan itibarende "Ne 
zaman Trafikte çalışacaksın!" diye sorar-
dı. Emniyet Amiri olduğumda yine sordu. 
Kocaeli Emniyet Müdürü olduğumda 
ziyaretime geldi. Biraz daha yaşlanmıştı. 
Amca dedim Kocaeli Emniyet Müdürü 
oldum. Ya...dedi ne zaman trafikçi olacak-
sın? Hiç merak etme dedim, Trafikte tanı-
dıklarım var. Onun için trafikte bir Başko-
miser olmak çok daha önemliydi.
Kocaeli Emniyet Müdürüyüm. Demiryo-
lu altından geçen bir alt geçit var. Alt geçi-
de girdim. Arabam sivil ama şoförüm kul-
lanıyordu arabayı. Yan şeritten önümdeki 
araba geri geri geldi. Yanımızda durdu. 
Arka camı açtım. Soluma doğru baktım. 

Adam camdan başını çıkardı, Abi dedi 
alkol aldın mı? Sana ne dedim. Abi dedi 
ileride aynasızlar var, alkol kontrolü yapı-
yorlar. Adam alkol almış, vatandaşımız bu 
kadar yardımsever. Alkol aldıysan gitme, 
kontrol var diyor.

Türk gençlerine Polis olmayı 
tavsiye ediyor musunuz?
Haz almak isteyenler gelsinler. Sevme-
den gelmesinler. Televizyonlarda, film-
lerde gördükleri Polis karakterlerine 
bakarak bize gelmesinler. Polislik film-
lerde gördükleri gibi değil. Onlara özenip 
gelirlerse yoksa sukutu hayale uğrarlar. 
Heyecan duysunlar, heyecan duyanlar 

gelsinler. değilse başarılı olamazlar. Em-
niyet Teşkilatı Üniversitelerin her bölü-
münden polis alıyor. Biz iyi bir işvereniz. 
Bizim mesleğimiz, çalışarak, uygulayarak, 
mesleğin içerisinde öğrenilen bir meslek. 
Ben tercihimden dolayı çok memnunum. 
Gençlerimize de tavsiye ediyorum. 70-80 
bin kişi içerisinden 6-7 bin kişi alınıyor. 
Polis Koleji, Fen Liseleri ayarında. Biz çok 
adamdan seçip öyle polis alıyoruz. Anne-
ler-babalar yetiştiriyor bizde onların ara-
sından seçerek alıyoruz.

Son olarak Konya halkına 
vereceğiniz bir mesajla röportajımızı 
sonlandırmak istiyoruz
168. kuruluş yılımızda polisin sorunla-
rının tartışıldığı, kendimizi tanıtmaya, 
anlatmaya yönelik programlarımız var. 
Kule Site'de resim sergimiz var, mevlid 
törenimiz var. Normal olarak törenimiz 
var. 13 Nisan'da Kayacık'ta geleneksel 10 
Nisan pilavımız var. Bizim pilav günle-
rimiz bayram gibi olur. Vatandaşlarımız, 
huzurlu ve güvenli bir kentteler. Emniyet 
Müdürlüğü olarak Konya halkı bize çok 
yardımcı. Bize güveniyor. Onların güve-
ni nispetinde Konya bir huzur kenti ola-
caktır. Bize güvenmeye devam etsinler. 
Desteklerinden ve güvenlerinden dolayı 
Konya halkına teşekkür ediyorum.
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PROF. DR. OKTAY SARI

S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DEKANI

YÜKSELEN DEĞER: 
SELÇUK TIP
KURULDU, AÇILACAK, HASTA KABUL EDECEK 
DERKEN SELÇUK TIP TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR 
HASTANEYE VE AKREDİTASYON YOLUNDAKİ 
BİR FAKÜLTEYE SAHİP KOCAMAN BİR 
KOMPLEKS HALİNE GELİVERDİ.

Kasım 2001’de kurulan, 2009’da şimdiki 
binasında eğitime ve hasta hizmet sunu-
muna başlayan Selçuk Tıp artık 5 dönem 
öğrenci mezun etmiş olan ve 130.000 
metrekarelik bir alana yayılmış bulunan 
kocaman bir fakülte ve hastane kompleksi.
Yediyüzü aşkın öğrenci, 125 öğretim üye-
si, 200 araştırma görevlisi ile eğitim akre-
ditasyonu için adım atan bir fakülte. 38 yıl-
lık geçmişi olan Selçuk Üniversitesi’nden 
gücünü alan bu yapı geleceğin hekimleri-
ni kendinden emin bir şekilde yetiştiriyor, 
uzmanlık eğitimi veriyor ve halkımıza da 
tüm branşlarda sağlık hizmeti sunmanın 
sevincini yaşıyor. 

2012 yılı içerisinde açılmış olan Robotik 
Kemoterapi ve PET/BT üniteleri ile onko-
lojisini güçlendiren, Total Parenteral Nüt-
risyon ünitesi ile beslenme problemi olan 
hastalarına destek sağlayan, bölgemizin 
en modern bilgisayarlı tomografi ve MR 
cihazları ile randevusuz hizmet anlayışını 
getiren, Kardiyak Rehabilitasyon Servisi 
ile kalp hastalıklarında rehabilitasyon kav-
ramını bölgemize kazandıran Selçuk Tıp 
2013’de hizmete girecek olan yeni ünitele-
ri ile bir çığır daha açmaya hazırlanıyor.
Klasik hastanecilik anlayışının dışına çı-
karak sağlık eğitimini halkımızın ayağına 
götürmeyi, sağlık taramalarıyla bu hiz-

meti desteklemeyi, basın yoluyla halkı 
bilinçlendirmeyi kendimize ilke edindik. 
Hızlı büyümenin neticesinde sadece 
Konya’ya değil, çevre illere de hizmet ve-
ren bir konuma geldik.  Çok para kazandı-
ran branşlarla değil, şehrimizin ve bölge-
mizin birincil ihtiyaçlarına çözüm üretme 
kaygısıyla hizmet etme azim ve kararlılı-
ğındayız. Kolaya değil, zora talibiz. 
Amacımız sadece hekim yetiştirmek de-
ğil. En iyi hekimlerin bu kurumdan yetiş-
mesini istiyoruz. Konya’nın değil, ülke-
mizin yükselen değeri Selçuk Tıp, sizin 
güveninizle daha da büyüyecek.
Sağlığınız için hep yanınızdayız.
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“BENCE”lerim...
KONYA, HZ MEVLANA ÇAĞIRDIĞI İÇİN OLSA GEREK, GELENİN EKSİK OLMADIĞI KÜLTÜR 
VE İNANÇLAR DOĞRULTUSUNDA BAŞKA UFUKLAR BAHŞEDEN TARİHİ KENT.

Bu sayıda kentimizin nadide otellerini inceledim. 
İşte ''BENCE''lerim.

ÖMER SUNAR

BENCE RİXOS;
Hilton günlerinde tesiste yönetici olarak 
bulunduğum için açıkçası duygusal bir 
şekilde içim bir tuhaf, kalbim bir burukluk 
taşıyarak konakladım. Kim ne derse desin, 
sert ailesine biz Konyalılara sundukları ka-
lite lüks ve markalar için müteşekkir oldu-
ğumuzu belirtmeliyim. Seyahatlerimizde 
ülke içinde ya da dışında hak ettiğinden 
fazla para isteyen bir otel işletmesi oldu 
mu hepimiz sanırım aynı cümleyi kuruyo-
ruz. Hilton sanki mübarek:)

Neyse; Hilton gitti. Yerine Lüks ve hiz-
mette standartları hep yukarıya çeken, 
zeka kokan konseptleri ile ve profesyonel 
hizmetleri ile Rixos grubu geldi.
Hoş geldi.

Rixos mirasa o kadar iyi sahip çıkmış ki şaşır-
dığımı söylemeliyim. Hiçbir şey değişmemiş. 
Biraz bakım gerekecek bu sezon belirtmeli-
yim. Otelin altında yer alan disco Antalyalı 
yatırımcı İnfernoya kiralanmış, bir de bina-
ya Xside adında bir pub açılmış. Her ikiside 
inanılmaz doluydu. Rixosun yönetimini her 
şeye rağmen yakaladıkları başarı için tebrik 
ediyorum. Odam tertemiz, bakımlı ve so-
runsuzdu. Havalandırma çok keyifli çalışı-
yor ısı farklılığı yoktu. Dekoru ve kullanılan 
malzemeler Rixosu bu fiyata yaşadığınız za-
man hafif mahçubiyet yaratıyor, bu fiyata bu 
hizmet valla adamlara ayıp oldu daha fazla 
ödesem mi ki dedirtiyordu. Sabah kahvaltı-
larında hizmet eden personelin bana göster-
diği ilgi gerçekten kendi restoranım gibi his-
settirdi. Yakaladığım bir kaç detayı not aldım. 
Kendi restoranım 'Vav steakhouse Konya'da 
yaz menüsünde hepinize sunacağım.

BENCE DEDEMAN;
Buraya otel mi olur kardeşim diyorduk, 
şimdi ise vay be diyoruz. Katıldığım nikah 
merasiminin ardından bir keşif turu yap-
tım hemen. Bu kadar temiz otel zor bulu-
nur belirtmeliyim. Şahsen tam 5 senesini 
otelde yaşayarak geçiren biri olarak te-
mizlik personeli ayrıca tebrik hak ediyor.
Odama yerleştim. Kipa manzaralı bir oda 
terasa açılıyor. İnanılmaz mutluyum, na-
sıl keyifli bir oda anlatamam, teras muh-
teşem,  duştan çıkmak istemeyeceğiniz 
bir banyo ve tüm malzemeler, perdeden 
banyo sabunlarına kadar birinci sınıf.

Açıkçası verdiğim paraya değdiğini söyle-
meliyim. Bu arada Odaları Booking.com 
dan tuttuğumu söylemeliyim yani bu ya-
zıyı tarafsız yazmak baskı altında kalma-
mak için parasını cebimden ödedim.



95

VİZYON KÖŞE

Her şey mükemmel, akşam Roof'ta yer 
alan restoranını ziyaret ettim, çok ağır 
döşenmiş bir mekan, şatodaymışım gibi 
hissettim. Hoşuma gitmedi açıkçası, kibar 
personeli bar tarafına aldı hemen servisi, 
dans gösterileri izledim. Senkron isimli 
bir klüp dans eğitmenleri ve öğrencileri, 
aman Allah'ım neredeyim ben:)
Konya'da Roof'ta tangolar, salsalar muh-
teşem bir gece, keyfine sabırsızlandığım 
tadını çıkartacağım odaya inemedim. 
Geceyi terasta tamamlar odada kalma-
dan ayrılırım galiba yazık olacak paracık-
larıma diye düşünmeye başlamıştım ki, 
gece erken bitti. Odama indiğimde saatin 
hiç de erken olmadığını farkettim ve kon-
forlu yatağıma uzandım ki   kendimi bir 
kabusun içinde buldum. Ayarlanamayan 
ısıtıcı havalandırma air conditioner kli-
ma yad a adı neyse, ayarlanamayan cihaz 
beni sıcakken kavurdu havayı kuruttu ne-
fes alamadım. kapatınca üşüdüm. CIK.... 
olmadı. Ama olsun süper keyif aldım en 
kısa zamanda sorunun giderilmesi için 
yönetime not ettirdim. Keyifli olduğunu 
duyduğum ama yaşayamadığım sağlık 
klübünü üyesi olursam yazacağım. Emi-
nim kalite eşiği yine yüksektir.

BENCE ANEMON;
Bu otel benim Konya'ya geliş gidişlerim-
den takip ettiğim kadarı ile öncelikle in-
şaat safasında tebriği hak etti. Anemonun 
sahibi olan aile ile tanışma şansım olmadı 
ama bir misyon yüklenerek Anadolu'nun 
her köşesine hizmeti kaliteyi ve biz seya-
hat edenler için güven dolu ortamı götür-
dükleri için ne kadar teşekkür etsem azdır. 

İşin içinde kavrularak yetişmiş ailenin 
başarısı acilen turizm okullarında okutul-
malı ki başarının yoluna dair genç nesil-
lerin bir fikri olsun. Kaliteli bir odası var. 
İnce zevklerle bezenmiş bir otel. Perso-
neli restoranda biraz zayıftı ama benim 
hizmet aldığım saat çok çok geç bir saatti. 
Kırmadılar servis verdiler yine de teşek-
kür etmek lazım. Bence loby bar başka 
türlü olmalı ama eleştiri için ilk ok sanı-
rım sağlık klübünün olmayışına gidecek, 
bence güzel bir sağlık klubü otelin şehir 
halkı tarafından da kullanımını ve tanıtı-
mını sağlayabilirdi. Acil olarak yeme içme 
konusunda bir konsepte ihtiyaçları ol-
duğunu belirtmeliyim. Şehrimizde artık 
Anemon da var, ölsem de gam yemem. 
Her yanımızı saran bu turizim büyükleri 
bizlerin de yaşadığı şehire kalite katıyor. 
Konyalı olarak mutluyum.

BENCE ÖZKAYMAK OTEL;
Küçüklüğüm eski otelleri olan Park Ote-
lin civarında geçti, mutfak personelinin 
ikramlarından çokça tatmışımdır. Aile-
nin fertlerini de yakından tanıyor olmak 
konsepti yorumlamamı daha da kolaylaş-
tırıyor. Özkaymak grubunun tüm otelleri 
akla gelince sadece şehirimizdeki 2 otel 
ile değil diğerleri ile de düşünmek gere-
kiyor. Odalar güzel, resepsiyon güzel, ko-
num süper, ama bence daha iyi bir sağlık 
klübü hamam vs ünitesi gerekiyor. Tabi 
mimarinin ve metrajın bu alınan kararla-
rı etkilediğini biliyorum. Zaman zaman 
misafirlerimle ziyaret ettiğim terasının da 
çok ama çok keyifli olduğunu belirtmeli-
yim. Sanayici, turizm ve ulaşım sektörle-
rinde yer alan aileye sadece şunu belirt-
mek isterim. 

Bizlerden, Konyalı bir ailenin başarısı 
beni inanılmaz gururlandırılıyor, memle-
ketin farklı köşelerinde turizm de konya 
bayrağının göklerde dalgalanması müthiş 
bir şey, Konya'ya bir 5 yıldızlı tesis sizlere 
de biz Konyalılara da çok yakışacaktır, sa-
bırsızlıkla bekliyoruz.

BENCE HİCH HOTEL;
Hz. Mevlana'ya komşu olmak ne büyük 
keyif. Otele girişte başlayan yepyeni bir 
serüven bu, normal bir otel değil. Her yanı 
şifrelerle dolu bambaşka bir konsept.

Odaların isimleri kullanılan renkler, ban-
yolar, aslına uygun renöve edilmiş göm-
me dolaplar... Say say bitmeyen incelikler 
ve şehirin en güzel dekorasyonu bu otele 
ait. Otelin sahibi de genç bir Konyalı Ser-
kan Bey, tanışınca başarılarına şaşırma-
dım gayet hak edilen bir pozisyon, tebrik 
ediyorum. Otelin genç yöneticisi Yılmaz 
bey muhteşem nezaketi ve dolu dolu bil-
gileri ile oda oda gezdirdi. İnanılmaz keyif 
aldım. Kahvaltı salonları muhteşem... Ser-
kan bey'in zevkle döşenmiş ofisi de çok 
keyifliydi. Bu otel için size sadece şunu 
söylemeliyim. Konya'da yaşayan herkes 
bir gece kendine vakit ayırıp bu otelde 
kalmalı, bir gece huzuru bulmak için bu 
odalardan birinde bu fırsatı yakalamalı.
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MEKE
ANADOLU’NUN 
NAZAR BONCUĞU
Konya birbirinden güzel, birbirinden ilgi çekici tarih ve doğal güzelliklerle dolu bir şehir. Bunlardan 
biri olan Meke Gölü, aynı zamanda bir Tabiat Anıtı. "Dünyanın Gözü" olarak adlandırılan bir tabiat 
harikası. Meke gölü sihirli bir güzellik. Adeta saklı bir cennet gibi. Sönmüş bir volkan kraterinin 
suyla dolmasıyla oluşmuş, ortasında adacıklar bulunan ilgi çeken bir göl.

Karapınar - Ereğli karayolunun 7. kilomet-
resindeki sapaktan Meke'ye sapıyorsunuz. 
Gördüğünüz güzellik karşısında nutkunuz 
tutuluyor adeta. Bundan yaklaşık yirmi yıl 
evvel yüzülerek karşı tarafa ancak geçilebilen 
bir göldü Meke. Genel bir ifadeyle uzunluğu 
800 metre genişliği 500 metre olan bir göl. 
Deniz seviyesinden 981 m. yükseklikte olan 
gölün su seviyesinden 50 m. yükseklikte bir 

volkan konisi bulunuyor. Osmanlı dönemin-
de Meke gölünden tuz üretildiği biliniyor. 
Gölün suyu magnezyum, sodyum, sülfatlı 
bir su. Tarih boyunca Meke Gölü ve çevresi 
Karamanoğulları’nın, Osmanlı Devleti’nin ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tuz ihtiyacını kar-
şıladı. O dönemlerde bu amaçla kullanılmış 
eski yapılara ait kalıntılar göl çevresinde görül-
mektedir. Yolun batısında Tekel işletmesinin 
eski tuz depoları, müştemilat yapıları bulun-
maktadır. Gölün doğusunda 10-15 m. uzaklık-

ta tatlı su kuyusu bulunmaktadır. Gölün batı 
yakası ise oldukça dik ve keskin kayalıklarla 
kaplıdır. 5 milyon yıl önce volkanik patlama 
sonucu oluşan ve taban suyuyla beslenen bir 
göl Meke Gölü. 2000'de 100'ün üzerinde göç-
men kuşun barındığı bu kuşlara ev sahipliği 
yapan Meke gölü adeta bu bölgenin kuş cen-
netiydi. Suyunun hızla kuruması nedeniyle 
hem güzelliğini kaybetti, hem birçok kuş türü 
bölgeden uzaklaştı. Son 4-5 yıldır yerel kuş 
türleri dışında göçmen kuşlar gölü terk etti.

EROL SUNAT
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2004 yılında 12 metre olan gölün derin-
liği, bugün sadece bir metre. Bölgenin 
yeterli düzeyde yağış alması için Türk 
Silahlı Kuvvetleri ağaçlandırma çalışması 
başlattı ancak gölü kurtarmak mümkün 
görünmüyor. Konya ovasında bilinçsizce 
tüketilen ve kullanılan su, son yıllarda 
Meke gölünü de vurdu. Meke gölü kuru-
ma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Gölün 
suları kahverengiye döndü. Yürünerek 
karşı karşıya geçilen bir duruma düştü.
Meke gölü, kuraklık yüzünden son dört 
yıldır adeta bataklığa döndü. Yakın zama-
na kadar yerli-yabancı turistler ve sinema 
ile reklam filmi çekenler için cazibe mer-
kezi olan doğa harikasını şimdi kuşlar bile 
terk ediyor. Birinci derece SİT alanı olan 
göl, Angıt, Sakarmeke, Kızılbacak, Uzun-
bacak, Deli Doğan ve Yeşilbaş gibi kuş tür-
lerini barındırıyordu. Şimdilerde bu kuş 
türlerinden birçoğu gölü terk etti.
Yüze yakın göçmen kuş bu bölgede uzun 
yıllar konaklamaktaydı. Angutlar, sakalar, 
kızıl kuyruklar, kuyruk kaldıranlar gibi 
birçok göçmen kuşlar burada barınmak-
taydı, bu göl, sakinliği ile, insanların çok 
fazla müdahale etmemesiyle kuşlar için 
bir üreme alanlarıydı. Meke Gölü’nün 
göçmen kuşlara ev sahipliği yapması için 
kalıcı çözümler bulunması gerekiyor.

RAMSAR LİSTESİNDE AMMA
Bugün gölün büyük bir bölümünde, özel-
likle yaz mevsiminde, göl  üzerinde rahat-
lıkla yürünebilir halde. Meke Gölü’nde 
çok az su bulunduğu için her geçen gün 
cazibesini kaybettiğini dile getirdi. Şimdi-
lerde kuş türü sayısının bir elin parmak-
larıyla sayılabilecek kadar azaldı. Gölün 
kuruması nedeniyle turizmde bu bölgede 
olumsuz olarak etkilenmiş durumda. 
Yetkililer Turistlerin artık eskisi gibi göle 
gelmez olduğunu kaydederek, büyük oran-
da tarımla geçimini sağlayan Karapınar İlçe-
sinde sulama amacıyla yeraltı suyunun kul-
lanıldığını, bilinçsiz su kuyularının açılması 
sonucunda taban sularıyla beslenen Meke 
gölünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğunu ifade ediyorlar.
Ve diyorlar ki; "Biz bu gölü koruyamadık. 
Her geçen gün sıcaklığın artması, yağış-
ların azalması, yeraltı su seviyesinin 
düşmesi ile göl beslenemeyince kuru-
mayla karşı karşıya kalmıştır.” 
Meke Gölü 1971 yılında Tabiat Tarihi Ko-
ruma Vakfı tarafından birinci dereceden 
sit alanı olarak kabul edildi. Daha sonra 
2005 yılında Ramsar listesine alındı. 
“Ramsar Sözleşmesi; 1971 yılında İran’ın 
Ramsar kentinde birçok ülke tarafından 
sulak alanların korunması yönünde 

imzalanan bir sözleşmedir. Tüm sulak 
alanların korunmasına birincil öncelik 
sağlanması, sulak alan ekosistemlerin-
deki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi 
yönünde gerekli önlemlerin alınması bu 
görüşmeler sonucunda karara bağlan-
dı. Ramsar Sözleşmesi’ne Türkiye 1993 
yılında imza attı. Türkiye’de 19′u önemli 
olmak üzere 250′yi aşkın sulak alan söz-
leşme kapsamına alındı.”

ALLI TURNALAR GERİ DÖNDÜ 
DÖNMESİNE DE!...
2011 yılı itibarıyla  yağışların ardından su 
seviyesinin yükselmesiyle birlikte göç-
men kuşlar yeniden Meke Gölü’nde göz-
lenmeye başladı. Meke Krater Gölü’ndeki 
geçici canlanmayla birlikte, Türkiye’de 
"allı turna" olarak da bilinen Flamingolar 
Meke’ye geri döndüler.
Dönseler de, havaların ısınmasıyla birlik-
te buharlaşma ve bilinçsiz sulama sonucu 
gölde yaşayan canlılar gölü terk etmesi 
sonucunda, çölleşme ile birlikte bu cennet 
hayal olacak korkusu yaşanmasına sebep 
oldu. İnsanlardaki korku bu. Bu duruma en-
gel olmak için DSİ ve sulama kooperatifleri 
üzerlerine düşen görevi yerine getirmeli ve 
çiftçiler de su kullanımında tasarruf yapma-
lıdır diyen insanları dinliyorsunuz yörede. 
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Anadolu’nun tam ortasında, kuş cen-
netiydi Meke. Burasını bilenler biliyor-
du. Karapınar İlçesi Meke gibi bir tabi 
güzelliğin, bir doğa harikasının farkın-
da değilmiş gibi yaşamaya devam etti.
 

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde 
bulunan ve 'dünyanın nazar bon-

cuğu' olarak bilinen Meke Gölü, 
haritadan silinme noktasına geldi.

Adayı oluşturan volkanik kütlenin 
yapısı, en şiddetli yağmurları bile 
hemen emecek yeteneğe sahip. 
Meke'nin biçiminin binyıllardır 
bozulmamasının nedeni buna bağ-
lanıyor. Ancak son yıllarda Kon-
ya havzası'ndaki yeraltı sularının 
bilinçsiz tüketimi yüzünden yaz 
aylarında tamamen kuruyan bir 
göl artık. Göçmen kuşların Türkiye 
üzerinde mola verdiği nadir doğa 
harikalarımızdan biri olması bile 
Meke’yi kurtaramıyor.
Meke Gölü yüzey suları, yeraltı kay-
nakları ve çevredeki kaynaklardan 
besleniyor. Ancak yeraltı sularının 
zamanla çekilmesi, yeraltı sularının 
bilinçsiz kullanımı ile seviyesinin 
düşmesi, bölgede yağışların az ol-
ması, küresel ısınma ile sıcakların 
fazla olması gibi sebeplerle Meke 
Gölü yeterli derecede beslenemi-
yor. Genelde  yaz aylarında kuruma-
ya başlıyor. Göl canlılığını yitirdiği 
için hiçbir canlı gölde yaşamıyor.

MEKE NASIL KURTULUR?
Karapınar’ın yerel yöneticileri tarafın-
dan Meke Gölü'nün yeniden kurtarıl-
ması için Konya Ovası Projesi bir umut 
olarak görülüyor. KOP ile Göksu Neh-
rinden Mavi Tünel sayesinde Konya 
Havzası'na su aktarılacak. Bu projenin 
son ayağı olan Bağbaşı Barajı Meke 
gölünün de içinde bulunduğu bölge 
içerisinde yer alıyor. Burada biriktiri-
len suyun bir kısmı tarımsal sulamada 
kullanılacağı için, yeraltı su seviyesi-
nin yeniden yükselip, gölün kurtula-
cağı düşünülüyor. Meke gölü ile ilgili 
araştırmalarda bulunan Konya Selçuk 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güler 
Göçmez, Meke Gölü’nü kurtarabilmek 
için Konya Ovası’nda uygulanacak 
KOP Projesi ile mavi kanaldan gelecek 
sudan buraya bir miktar ayrılması ge-
rektiğini söylüyor. "Şu anda gölde su 
çok azaldığı için rahatça yürüyerek 
kroplastik koniye ulaşıp en üst seviye-
sine kadar çıkabiliriz." diyen Göçmez, 
"Bundan 20 sene önce ancak yüzerek 
karşıya geçilebiliyordu. Şimdi kolay-
lıkla yürüyerek kropilastik koninin 
eteklerine gelebiliyoruz.” diyor.

TEŞEKKÜR
Meke Gölünün fotoğraflarını yayınla-
mak üzere bize gönderen Karapınar’lı 
gazeteci Mithat Korkusuz’a Konya 
Vizyon Dergisi olarak teşekkür ederiz.

AY RÜZGAR VE GÖL
Gündüzü mü çok güzel, yoksa o gecesi mi?

Ülkemin göllerinin, biricik Ecesi mi?

Rüzgar bir tatlı eser, ay gülümser Meke’ye
Bu göl Karapınar’a, Rabbimden bir hediye

Kuşlar özgür uçuşur, sazlıklar mekanları
Sırlı bir melodi de, saklıdır şarkıları

Zaman yolculuğu mu, yaptığımız yolculuk?
Öyle bir güzellik ki, kesilir nefes soluk

Sihirli bir atmosfer, hisset yaşa ve seyret
Burada unutulur elem, keder, şikayet

Gönüle huzur veren, dili aciz kılan ne?
Yoksa aşık mı olduk, gölün su perisine?

Duygular dalga gibi, iz bırakır gönülde
Şiir sevmeyen bile, şair olur bu gölde

Bir rüzgar ki, adı yok, Meltem görse kıskanır
İnan insan kendini, başka alemde sanır

Ay ışıttı yolumu, yürüdüm adım adım
Ben bu gece, bu gölde, dostluklar yakaladım

EROL SUNAT
4-5 Ağustos-2001
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KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAKLAŞIK BEŞ YILDAN BERİ KONYA VERGİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞINI YÜRÜTEN SITKI AKSÖZ, HALK NEZDİNDE 
SOĞUK BİR TABİR  OLAN VE TOPLANMASINDA GÜÇLÜK 
ÇEKİLEN “VERGİ” KAVRAMINI SEVİMLİ HALE GETİR-
MEK İÇİN ÇABA SARFEDEN BİR BÜROKRAT. GÖREVE 
BAŞLADIĞI GÜNDEN İTİBAREN VERGİ HAFTALARI, VER-
Gİ REKORTMENLERİ GİBİ PROGRAMLARLA, SEMPATİK 
TAVIRLARI VE GÜLEN YÜZÜ İLE KONYA'NIN VERGİ İLE 
BARIŞIK OLMASINI SAĞLAYAN BİR YÖNETİCİ. VERGİ MÜ-
KELLEFLERİYLE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARASINDA 
KURULAN GÖNÜL KÖPRÜSÜNDE PAYI OLDUKÇA BÜYÜK. 
MÜKELLEFLER VE PERSONELİ TARAFINDAN SEVİLMESİ 
VE TAKDİR EDİLMESİNİN SIRRINIDA SEMPATİK VE MÜ-
TEVAZİ KİŞİLİĞİNDE ARAMAK GEREKİYOR.

EROL SUNAT/AYŞE OKUTAN

AYŞE OKUTAN

Başkanlığınızın tarihçesi hakkında kısa 
bir bilgi alabilir miyiz?
Gelir İdaresi Başkanlığı, doğrudan Maliye Bakanlığına 
bağlı olarak 16.05.2005 tarihinde kurulmuş olup, taşra 
teşkilatının ise, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi fonksiyonel 
olarak örgütlenmesi 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlıkları 
şeklinde gerçekleştirilmiş ve 16.09.2005 tarihinde faa-
liyete geçmiştir. Kurulduğu günden bu yana; mükellef-
lerini hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirme mis-
yonunu üstlenen, vergi kanunlarını herkes için adil, hızlı 
ve etkin bir şekilde uygulayan, vergiye gönüllü uyumu 
yüksek olan mükelleflerinin haklarını korumak amacıy-
la vergi yükünün adil paylaşımını esas alarak, mükellef 
odaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışını uygulamaya ça-
lışan Konya Vergi Dairesi Başkanlığı, merkez Selçuklu 
ilçesi büyükşehir belediye başkanlığı binası ile alış-veriş 
merkezleri ve iş hanlarının yoğun bulunduğu yerdeki 
1991 yılında kullanıma açılan binasında hizmet vermek-
tedir. Kamu finansmanının temel kaynağı olan vergile-
rin etkin bir şekilde tahsili, kayıt dışılığın azaltılması ve 
vergi tabanının genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınma 
ve bütçe disiplini açısından büyük önem arz etmektedir. 

BİZDE NELERİN DEĞİŞTİĞİNİN 
FARKINDA MISINIZ?
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“Mükellef 
Hizmetleri 
Temsilciliğimiz 
İhtiyaç 
Duyulan 
Her An 
Hizmettedir.”

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 
olarak 4 Grup Müdürlüğü, 11 bağlı 
Müdürlük, 12 Vergi Dairesi ve 20 
Mal Müdürlüğü Gelir birimindeki 
867 personeliyle vergi iş ve işlem-
lerini büyük bir özveri ile yerine 
getirmekteyiz. Hizmet sunduğu-
muz faal mükellef sayısı bir önce-
ki yıla göre % 8 artarak 111.747 ye 
ulaşmış bulunmaktadır. 

Başkanlığınızda yürütülen 
faaliyetler hakkında neler 
söyleyeceksiniz?
Başkanlığımız 16.09.2005 ta-
rihinden itibaren, “Toplumsal 
refahın artırılmasına destek 
sağlamak üzere yeterli geliri; 
adalet, tarafsızlık, verimlilik 
ilkeleri çerçevesinde toplamak, 
vergi sisteminin basitleştiril-
mesi ve uyumun artırılmasına 
katkıda bulunmak ve mükel-
lefe kaliteli hizmet sunmak” 
misyonuyla, Her türlü ekono-
mik yapı ve aktiviteyi gelişti-
ren, kavrayan; güvenilir, etkin, 
şeffaf, küresel boyutta öncü ve 
örnek bir idare olma hedefiyle 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı ve parale-
linde Konya Vergi Dairesi Başkan-
lığı olarak, günümüzün değişen 
ekonomik ve teknolojik şartları 
dâhilinde mükelleflerimize daha 
kaliteli hizmet verebilmek ama-
cıyla kendimizi sürekli geliştiri-
yor ve yeniliyoruz. Buna paralel 
olarak sunduğumuz hizmetlerin 
kalitesi ile birlikte kayıt dışı eko-
nomiyi kavrama alanımızı sürek-
li genişletiyoruz. Birçok örnek ve 
öncü olabilecek e-devlet uygu-
lamaları ile hem mükelleflerimi-
ze daha hızlı ve kaliteli hizmet 
sunmakta, hem de daha geniş bir 
perspektifle ekonomik olayları 
kavrayarak vergi tabanının geniş-
letilmesine yönelik çabalarımızı 
gün geçtikçe arttırmaktayız.
Diğer taraftan bu anlayış çerçeve-
sinde sunduğumuz hizmet kali-
tesini sürekli iyileştirmek ve yeni 
hizmet seçenekleri geliştirmek, 
mükelleflerimizin vergi mevzu-
atının uygulanmasına ilişkin so-
rularına ve sunulan hizmetlere 
ilişkin problemlerine etkin ve za-
manında cevap vermek, öneri ve 

görüşlerini çeşitli iletişim kanalları 
ile tespit etmek, ayrıca, mükellef 
profillerine göre hizmet seçenek-
lerimizi geliştirmek yönündeki 
çalışmalarımızla mükelleflerimi-
zin vergiye gönüllü uyumunu ar-
tırmayı amaçlamaktayız.
Bu doğrultuda, mükellef hak-
larının korunmasına yönelik, 
hizmet kalitesinin sürekli iyi-
leştirilmesi ve yeni hizmet seçe-
neklerinin geliştirilmesine yö-
nelik, vergiye gönüllü uyumun 
ve vergi bilincinin artırılmasına 
yönelik, vergi kayıp ve kaçağı-
nın önlenmesi ve denetim iş-
lemlerine yönelik faaliyetler ile 
tahsilatın artırılması ve haciz 
işlemlerine yönelik faaliyetleri-
miz yürütülmektedir.

Vergi Mükellefleri, Defter-
darlık ve Vergi Dairesini hala 
birbirine karıştırıyor mu?
Vergi mükellefleri tarafından, sık 
sık Defterdarlık ile Vergi Dairesi 
Başkanlığının birbirine karıştırıl-
dığını görmekte ve duymaktayız. 
Vergi Dairesi Başkanlıklarının bu-
lunduğu yerlerde Defterdarlıklar; 
Muhasebe, Milli Emlak Müdür-
lüklerinin bağlı olduğu ve sadece 
gider hesaplarından sorumlu ayrı 

bir birim olarak faaliyetlerine 
devam etmekte olup, vergi ile 
ilgili işlemler ve vergi denetim-
leri ile herhangi bir ilgileri bu-
lunmamaktadır.

Konya Ekonomi Ödülleri, 
Konya Vergi Rekortmenleri 
hakkında  bilgi verir misiniz?
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı, 
Konya Ticaret Odası, Konya Sa-
nayi Odası, Konya Ticaret Borsa-
sı ve SGK İl Müdürlüğü tarafın-
dan 17.12.2012 tarihinde Konya 
Dedeman Oteli Balo Salonu'nda 
Konya Ekonomi Ödülleri 2012 
ödül töreni düzenlendi. Başba-
kan Sayın Recep Tayyip ERDO-
ĞAN, Dışişleri Bakanı Ahmet DA-
VUTOĞLU, Sağlık Bakanı Recep 
AKDAĞ, Konya Milletvekilleri, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir AKYÜREK, Vergi Dairesi 
Başkanı olarak ben Sıtkı AKSÖZ, 
Grup Müdürlerimiz, Vergi Daire-
si Müdürlerimiz, kamu kurum 
ve kuruluşları ile meslek odala-
rının temsilcilerinin katılımıyla 
düzenlenen söz konusu törende; 
2011 yılı kazançlarına göre 2012 
yılı beyanları sonucu belirlenen 
gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
rekortmenlerine, en çok tescil 
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yapan, en çok ihracat yapan ve istihdam 
yaratan firmalar ile KTO' da 40. Yılını, KSO' 
da ise 35. yılını dolduran üyelere ödülleri 
takdim edildi. Ödül almaya hak kazanan 
Konyamızın gururu rekortmen mükellef-
lerimizi Konya ekonomisine ve dolayısıyla 
ülkemize sağlamış oldukları destekten do-
layı kutlar nice başarılı hizmetlerde kalıcı 
imzalarının olması temenni ederim.

Kayıt dışı ekonomiyi denetlemede 
arzu edilen hedefe ulaşabildiniz mi?
Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı-
nın kuruluş amacı doğrultusunda, çö-
zümler üretmek suretiyle mükelleflerin 
vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağ-
lamak vergi kayıp ve kaçağın önlenmesi 
konusunda gerekli tedbirleri almak ve bu 
amaca yönelik olmak üzere kayıt dışı eko-
nomi ile mücadele konularında veri sağla-
mak Başkanlığımız görevleri arasında yer 
almaktadır. Vergiye gönüllü uyumun en 
üst seviyede sağlanması için, uyumsuz 
mükelleflerin kontrol altına alınarak ta-
kibinin sağlanması noktasında karşımıza 
denetim fonksiyonu ortaya çıkmaktadır. 
Bu fonksiyonların yerine getirebilmesi-
nin temelinde ise mükellef faaliyetlerinin 
sürekli olarak izlenmesi yatmaktadır. 
Vergi idaresi mükellef odaklı hizmet an-
layışı ile mükelleflerini cezalandırmaktan 
ziyade eğitmeyi ilke edinmiş, hesap soru-
labilir şeffaf bir idare hüviyetini taşımak-
tadır. Bunun bir uzantısı olarak mükellef 
faaliyetleri bağlı bulundukları vergi daire-

lerinde sürekli olarak izlenmeli, beyanna-
me ve mali tabloları gerekirse mükellefler 
ile birlikte değerlendirilerek ticari hayata 
uygunluğu ortaya konmalıdır. Bu yolla 
değerlendirme sonucu bulunan hatalar 
ve yapılan yanlışlıklar anında düzeltile-
bilecektir. Konya ili Türkiye’nin en büyük 
coğrafi alanına ve İstanbul ilinden sonra 
en fazla ilçe sayısına sahiptir. Denetim 
koordinasyon açısından Aksaray ve Kara-
man illeri de Başkanlığımıza bağlıdır.

“Bizde Nelerin Değiştiğinin Farkında mı-
sınız?” diyorsunuz. Sizde neler değişti?
Vergiye gönüllü uyumun artırılmasında 
mükelleflerin sadece hak ve yükümlülük-
lerinin bilincinde olmaları ve eşit muamele 
beklentilerinin karşılanması yeterli olma-
dığından, mükelleflerin yükümlülükleri-
ni yerine getirmelerinin kolaylaştırılması 
amacıyla Başkanlığımızca; verilen hizmet 
kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, yeni 
hizmet seçeneklerinin geliştirilmesi, mü-
kellef işlemlerini basitleştirme ve stan-
dartlaştırma faaliyetleri yürütülmektedir. 

Uzlaşma toplantılarında vergi uyumuna 
ve peşin ödemeye bağlı olarak vergiden 
indirimi öngören modern bir uzlaşma 
anlayışı geliştirildi. Böylece, hiçbir vergi 
borcu olmayan ve uzlaşmaya konu vergi-
lerden ön ödemede bulunan mükellefle-
rimize indirimler önerilmekte, bu şekilde 
mükelleflerimizin geçmiş dönemlere ait 
gecikme faizi yükünün hafifletilmesi gibi 
pek çok avantajlar sağlanmaktadır. Bu uy-
gulama mükelleflerimiz tarafından büyük 
teveccühle karşılanmaktadır.

Başkanım röportajımızın sonuna ge-
lirken “İhbar ve şikayetler” noktasın-
da vatandaşlarımız neler yapmalı?
Vergileme sürecine ilişkin her türlü iş-
lemlere karşı mükelleflerimizin başvuru 
hakkı bulunmaktadır. Ayrıca 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununda mükelleflerimizin 
hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli 
düzenlemelere yer verilmiştir. Mükellef-
lerimiz her ne sebeple olursa olsun vergi-
lendirme sürecinde kendilerine haksızlık 
yapıldığını ve bu haksızlıkların düzeltil-
mesini talep edebilirler. Bu amaçla mü-
kelleflerimizin 4982 Sayılı Bilgi Edinme 
Hakkında Kanun ve 3071 Sayılı Dilekçe 
Hakkında Kanun kapsamında Başkanlığı-
mıza yaptıkları başvurular ve Başbakan-
lık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla 
yaptıkları müracaatlar ile ilgili olarak Mü-
dürlüğümüze 2012 yılı içerisinde iletilen 
toplam 628 adet şikayet başvurusu de-
ğerlendirmeye alınmıştır.

“Sivil Toplum Kuruluşları 
ve Meslek Odaları ile bilgi 

paylaşımına büyük 
önem veriyoruz.”
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ÇATALHÖYÜK’TE 
“TURİZM” 
RESEPSİYONU
KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, “TURİZM HAFTASI” ETKİNLİK-
LERİ ÇERÇEVESİNDE UNESCO TARAFINDAN DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALI-
NAN ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENT'TE RESEPSİYON DÜZENLEDİ. RESEPSİYONA 70 
ÜLKEDEN KATILAN DİPLOMATLAR ÇATALHÖYÜK’Ü GEZDİ.

Çatalhöyük’teki resepsiyona Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Fatih Yılmaz, Karatay Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Çumra Kaymakamı Ali Akça, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan ile 70 ülkenin diplomatları, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, resepsiyonda yaptığı konuşma-
da, Konya turizm sektörünü yeniden yapılandırmak üzere stratejik plan hazırladıklarını 
ifade etti. Bu plan çevresinde birbiriyle ilişkili bir takım alt eylem planlarını da gerçek-
leştirmeye çalıştıklarını belirten Vali Doğan, “Bunların bir bölümü doğrudan merkezi 
hükümetle ilgili olan büyük ölçekli projeler. Bunlar hızlı tren alt yapı kurgulanması, yeni 
bir hava limanının tesis edilmesi ve duble yolların tamamlanmasıydı. Bu konuda gelinen 
mesafe son derece övünç verici. Yeni hava limanımız da yıl içerisinde faaliyete geçmiş ola-
cak. Yine hızlı tren hatlarında da önemli mesafeler katedildi. Ankara’dan sonra Eskişehir’e 
bağlantı yapıldı. Akabinde bu yıl içerisinde İstanbul’a bağlanacağız. Önümüzdeki yıllarda 
sırasıyla İzmir, Mersin, Antalya, Sivas ve Erzincan bağlantıları gerçekleşmiş olacak. Böy-
lece Konya tam bir turizm sektörü açısından merkez şehir haline dönüşmüş olacak” dedi.
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2023 HEDEFİ 10 MİLYON TURİST
Merkezi hükümetin faaliyetleriyle birlik-
te Konya’yı turizm açısından destekleyen 
en önemli ikinci olgunun da UNESCO’nun 
faaliyetleri olduğunu vurgulayan Vali 
Doğan, “UNESCO önce şu anda içerisin-
de bulunduğumuz bölgeyi kültürel miras 
asıl listesine almak suretiyle bize destek 
oldu. Yine 2007 yılında da somut olma-
yan kültürel miras anlamında Mevleviliği 
kabul etmişti. Bu üç önemli aşamayı da 
gerçekleştirirsek aslında uluslararası an-
lamda da UNESCO’nun bizi tam anlamıy-
la desteklediği sonucuna varmış olacağız. 
Üçüncü önemli olan aşamada şehrin bu 
konudaki hazırlığı. Bu anlamda hem ye-
rel yönetimlerimizin hem de merkezi hü-
kümetin yerel temsilcilerinin ciddi bir iş 
birliğine ihtiyaç olduğu kadar sektöründe 
bu konuda önemli desteklerine ihtiyacımız 
var. Şüphesiz akademik destekleri de say-
mamız lazım” diye konuştu.
Pek çok turizm yatırımının Konya’da ken-
disini hissettirmeye başladığına da dikkat 

çeken Vali Doğan, “Pek çok bakımdan şe-
hir kendisini sektöre hazırlıyor. Bu hazır-
lıklarımızın bizim öngördüğümüz 2023 
yılına gelindiğinde 2,5 milyonu yabancı 
olmak üzere 10 milyon turist hedefinde 
bize önemli destekler vereceğini düşünü-
yorum” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Fatih Yılmaz ise Çatalhöyük’te kerpiçten 
bir müze projelerinin olduğunu hatırla-
tarak, “Müze projesiyle birlikte yeni kar-
şılama alanı ile ilgili bir projemiz vardı. 
Bunları uygulamak bundan sonra bizim 
görevimiz. Turizmde bundan 10 yıl önce 
kentimizi 500 bin civarında insan ziyaret 
ediyordu. Bugün artık 2,5 milyon insan 
kentimizi ziyaret ediyor” dedi.

DİPLOMATLAR ÇATALHÖYÜK’Ü GEZDİ
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa 
Çıpan da, Çatalhöyük’ün UNESCO ta-
rafından dünya kütür mirası listesine 
alınmış olması sebebiyle Turizm Haftası 
Resepsiyonunu Çatalhöyük’te düzenle-

meyi arzu ettiklerini belirtti. Bu maksat-
la Çatalhöyük’e bir kez daha dikkatleri 
çekmek istediklerini dile getiren Çıpan, 
“Konya’nın ülke genelinde hem somut olan 
hem somut olmayan iki değişik kültür mi-
rasına sahip iki ilden biri olması önemli-
dir. Önümüzdeki süreç içerisinde Beyşe-
hir’deki Eşrefoğlu Camisi, Konya Selçuklu 
Başkenti ve Denizli Doğu Beyazıt Selçuklu 
Kervansarayları UNESCO’nun kültürel 
miras aday listesinde bulunuyor. Bu her üç 
saydığım değerde zaman içerisinde gerekli 
çalışmalar yürütülerek asil listeye alındığı 
takdirde Konya için bir başka güzelliğin, 
canlılığın ve turizm açısından hareketinde 
gücü olacaktır diye düşünüyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi 
Dilek Sabancı Konservatuvarı'ndan Süha İr-
den ve topluluğu mini bir konser verdi. Kon-
serden sonra Konya Müzeler Müdürü Yusuf 
Benli, Çatalhöyük hakkında bir sunum yaptı.
Resepsiyon, Vali Doğan ve beraberindekile-
rin Çatalhöyük Neolitik Kenti’ni ve kazı alan-
larını rehber eşliğinde gezmesiyle sona erdi.
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Konya'nın ilk ve tek çocuk alışveriş merkezi olan Moza Çocuk Alışve-

riş Merkezi 13 Nisan 2013 Cumartesi günü yapılan törenle açıldı. 

Moza, Sahibata Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi'nde hizmet 

verecek. 0-18 yaş aralığında bulunan herkes istediğini Moza Çocuk 

AVM'sinde bulabilecek. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 

açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti.

Açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Selçuk Öz-

türk, "Hazreti Peygamberin birlikte rahmet, ayrılıkta 

azap vardır hadisi şerifleri uyarınca oluşturdukları 

ortaklık ile Konya'ya böyle mağaza kazandırdılar. 

Ortaklık kültürü, beraber hareket etme kültürü çok 

önemli bir kültür. Gelecekte başarılı olabilmek, işlet-

meyi büyütebilmek, güveni sağlayabilmek çok önemli 

şey. Peki ortaklığı nasıl yürütebiliriz? Bir büyüğümüz 

ortaklık nasıl yürür konusunda şöyle demişti; Bir yer-

den bir yere geçerken, bir kapıya gelindiğinde ortak-

lardan biri diğerine sen buyur dediğinde, diğeri olmaz 

sen buyur diyorsa bu ortaklık yürür demişti. ben bu 

kardeşlerimin bu ortaklığı yürüteceklerine inanıyorum. 

Bu kadar büyük bir mekanda açılan bu çocuk mağazası 

ile arkadaşlarımızın yarın Konya dışına taşmalarını, 

Türkiye saflarına yayılmalarını temenni ediyorum" dedi.
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KISA HABERLERKonya'nın İlk Çocuk AVM'si Moza'nın ortakla-rından Moza AVM Yönetim Kurulu Üyesi Adem İlhan Enginar ise şöyle konuştu; "Konya'nın ilk ve tek çocuk AVM'si olan Moza, 1500 metrekarelik bir alanda 0-18 yaş arasında olan müşterile-rimize 120 marka ile hizmet vermeye başladı. İnşallah bütün Konya'ya hayırlı olur" dedi. Moza'da 15 kişinin çalıştığını, açılışa özel indirimler yaptıklarına da değinen Enginar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir dizi etkinlik düzenle-
yeceklerini söyledi.

Moza kelimesinin anlamını sorduğumuz, Moza AVM ortakların-dan Abdullah Türkoğlu, şu cevabı verdi. "Moza, haylaz, yaramaz, şı-marık çocuk anlamına geliyor, böyle bir ço-cuk AVM'si açtığımız-da aklımıza bu isim geldi. Bu ismi AVM'ye 
koyduk" dedi.

Ayakkabıdan giyime kadar 120 markanın ürünlerini bünyesinde barındıran 
Moza, 13-23 Nisan tarihleri arasında 1. Moza Şenlikleri düzenliyor.
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Konya’da 23 Nisan Ulusal  Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilk olarak Konya Valiliği’nde 
temsili makam değişimi gerçekleştirildi. Vali Aydın Nezih 
Doğan, Niyazi Usta İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahmet Mert 
Esfendivar ve Kozağaç Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencisi 
down sendromlu Ahmet Yayla ile sohbet ettikten sonra tem-
sili olarak makam koltuğuna oturttu. Konya’nın temsili valisi 
Ahmet Mert Esfendivar, yapacakları çalışmalar hakkında ga-
zetecilere bilgi vererek, çocuklara daha fazla ilgi gösterilme-
sini istedi. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, burada yaptığı 
konuşmada, “Bayramların geleneksel kutlama metodunda 
yavaş yavaş bir değişiklik oluşuyor. Bu değişiklik zaman içe-
risinde tahmin ediyorum daha da oturacak. Bayramı bir gün-
lük ve sadece alanda kutlanan bir şey olmaktan çıkarıp bir 
kaç gün etkinlikler halinde kutlamak gibi bir yönteme doğru 
evriliyor. Biraz daha resmiyetten uzak ama daha samimi bir 
ortam oluşturulmaya çalışılıyor. 
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Çocukların gönüllerince eğleneceği 
bir alt yapı hazırlanmaya çalışılıyor. 
Yani bayramı adeta bayram gibi kut-
lamak amaçlanıyor” dedi. Vali Do-
ğan, öğrencilere çeşitli hediyeler ver-
di. Valilikteki programın ardından 
etkinlikler, Atatürk Anıtı’na çelenk 
koyulmasıyla devam etti. Anıttaki 
törene İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy, il milli eğitim müdür 
yardımcıları, şube müdürleri, mer-
kez ilçe milli eğitim müdürleri, öğ-
retmenler ve öğrenciler katıldı. Tö-
ren saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı okunmasıyla son bul-
du. Kültür Park Anfitiyatro’daki et-
kinliklere ise, Konya Valisi Aydın Ne-
zih Doğan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Hava Pilot Tümgeneral 
Yılmaz Özkaya, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, Jandarma 
Bölge Komutanı Tuğgeneral Şafak 
Karakoç, İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy, askeri ve sivil erkan, 
öğrenciler, vatandaşlar ve 3. Ulusla-
rarası Rumi Çocuk Spor Oyunları’na 
katılan 23 ülkeden sporcular katıldı. 
Vali Aydın Nezih Doğan’ın çocukla-
rın bayramını kutlamasıyla başla-
yan program, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy’un günün anlam 
ve önemini belirten bir konuşma 

yapmasıyla başladı. Gürsoy, “Bugün 
Türk milletinin iradesini temsil eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ku-
ruluşunun, Büyük Millet Meclisimi-
zin Milli Egemenliğe kavuşmasının 
93. Yıldönümünü büyük bir coşku 
gurur ve heyecanla kutlamanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu 
olsun” diye konuştu. Konuşmanın 
ardından iki öğrenci tarafından gü-
nün anlam ve önemini belirten şiir 
okundu. “23 Nisan” konulu resim, 
şiir ve kompozisyon yarışmasında 
dereceye giren öğrencilere de ödül-
leri, Vali Doğan, Garnizon Komutanı 
Yılmaz Özkaya ve Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek tarafın-
dan verildi. Ödül töreninden sonra 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
sorumluluğunda hazırlanan halk 
oyunları ile Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü sporcuları ta-
rafından hazırlanan gösteriler su-
nuldu. 3. Uluslararası Rumi Çocuk 
Spor Oyunları'na katılan Yunanis-
tan ve Türkiye'nin Karate Takımı 
Sporcuları'nın kata gösterileri büyük 
beğeniyle izlendi. Program, bir ulu-
sal televizyondaki yarışma progra-
mına katıldıktan sonra ünlenen Ka-
şıks grubunun gösterisiyle sona erdi.
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TURİZM HAFTASI 
15-22 Nisan
TURİZM BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK, TURİZMİ CANLANDIRMAK VE TURİZM 
HAREKETLERİNE KATILIMININ SAĞLANMASI AMACI İLE HER YIL 15 - 22 
NİSAN TARİHLERİ ARASINDA TURİZM HAFTASINI KUTLUYORUZ.

KAZIM ÖZTOKLU

      kazimoztoklu

Ülkemiz ve Konya turizm açısından büyük zengin-
liklere sahip ve ülkemizin milli değerlerinden biri-
dir. Turizm haftası sahip olduğumuz turistik değer-
lerin tanıtılması ve korunması için büyük bir öneme 
sahiptir. Tüm yıl olmakla birlikte özellikle bu hafta 
içersinde Turizm’in ülke ekonomisine olan katkısı 
hakkında bilinçlenmemiz gerekmektedir. 
Tanıtım faaliyetlerine daha ağırlık vermeli ve 
turizm potansiyelimizi yükseltmemiz gerekir. 
Bu sayede ülkemize döviz girişi artmış olacak 
ve ekonomik açıdan turizmdan olan kazancımız 
artacaktır. Günümüzde turizm, ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde kazandığı dev boyutlarla, yatırım-
ları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz 
sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültü-
rel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl 
fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır.
Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi 
artırmış turizmden beklentileri olan ülkeleri bu 
endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Dövizin 
turizm yoluyla elde edilmesine yönelik faaliyetler, 
bu sektörün milli ekonomide önem kazanması 
sonucunu doğurmuştur. Turizmin özellikle geliş-
mekte olan ülkelerin ödemeler dengesine yaptığı 
olumlu katkı, ekonomik yönden turizmin yararla-
rını en önemli göstergesi olmuştur.
ÜIkemizin doğaI zenginIikIerini, anıtIarını, tari-
hi kalıntılarını, müzeIerini görmek güneşinden, 
denizinden, kapIıcaIarından yararIanmak, dinI-
enmek, için geIen turistIere yardımcı oImaIı ve 
turistIeri hoşgörü iIe karşıIamalıyız. 
Turiste saygı varsa, turizmde kaygı yoktur.
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HİZMETE BAŞLADI
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK VE 
EN KAPSAMLI ÖZEL HASTANESİ MEDICANA 
KONYA HASTANESİ BÜNYESİNDE TÜP 
BEBEK MERKEZİ HİZMETE BAŞLADI. 
Konya’nın ve İç Anadolu’nun en donanımlı ve son teknolojik olanak-
larla planlanan özel sağlık kuruluşu MEDICANA Konya Hastanesi, Tüp 
Bebek Merkezi ile üreme tıbbı ve tüp bebek alanında güncel tedavi 
yaklaşımları, uzman kadrosu ve ileri teknoloji ürünü donanımlarıyla 
konforlu bir ortamda, en yüksek başarı hedefiyle çiftlere umut olacak. 

Medicana Tüp Bebek Merkezi 

MEDICANA TÜP BEBEK MERKEZİ, DOĞAL YOLLARDAN GEBE KALMAKTA ZORLUK ÇEKEN ÇİFTLERE FARKLI YAR-
DIMCI ÜREME TEKNİKLERİNİ UYGULAMAKTADIR. YAŞ, DAHA ÖNCEDEN YAŞANMIŞ BİR GEBELİK DURUMU, NE KA-
DAR SÜREDİR GEBELİK UĞRAŞISI İÇİNDE OLUNDUĞU GİBİ BİLGİLERİN EŞLİĞİNDE, TÜPLER, YUMURTA KALİTESİ 
VE EŞİN SPERM DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE YUMURTLAMA TAKİBİ, AŞILAMA (INTRA UTERİN INSEMİNASYON 
– IUI), TÜP BEBEK / IVF (IN VİTRO FERTİLİZASYON), MİKROENJEKSİYON / ICSI (INTRASTOPLAZMATİK SPERM EN-
JEKSİYONU), TESA (TESTİKÜLER SPERM ASPİRASYONU), TESE (TESTİKÜLER SPERM EKSTRAKSİYONU), MİKRO 
TESE YÖNTEMİ, EMBRİYO TRAŞLAMA, BLASTOSİT TRANSFERİ, EMBRİYO DONDURMA, SPERM DONDURMA VE 
PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT YA DA PGD) HİZMETLERİ VERİLMEKTEDİR. 
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MEDICANA Tüp Bebek Merkezi bünyesinde hizmet veren embriyoloji labo-
ratuvarımız Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup akreditasyon belgesine sahiptir. 
Bu bağlamda en yeni teknolojiyi barındırmaktadır. Özellikle hava temizle-
yici sistemi ile ortamda temiz bir hava oluşturarak en iyi embriyo kalitesine 
ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Her tür laboratuvar testleriyle MEDICANA 
Tüp Bebek Merkezi’nde kısırlık sebepleri ortaya çıkarılmaktadır.

MEDICANA Tüp Bebek Merkezi sadece şehir merkezindeki hastalara değil, 
çevre ilçe ve illerden gelecek hastalara da hizmet verecek şekilde de planlandı.  

MEDICANA Tüp Bebek Merkezi ikisi uzman doktor olmak üzere 9 kişilik 
profesyonel ve deneyimli bir ekiple eşlerin hem tıbbi hem de ruhsal ihti-
yaçlarını da göz önüne alarak ve hastane içindeki disiplinlerle de koordi-
neli olarak en yüksek kalitede hizmet vermektedir. 
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Devlet Tiyatroları düzenlediği festivallerle, Türk Tiyatrosu'nu ve Dünya Tiyatrolarını biraraya ge-
tirmeye devam ediyor. Anadolu'nun ortasında tüm heybetiyle duran Konya, yüzyılların medeni-
yetlerine ev sahipliği ve başkentlik yapmış, Hz. Mevlana'nın hoşgörüsünü ve bilgeliğini, Nasrettin 
Hoca'nın ince mizah anlayışını her metre karesine sindirmiş özel bir şehir...

Bu yıl 6.sını düzenleyeceğimiz festivalimizin, Türkçe'nin resmi dil olarak ilan edildiği bu toprak-
larda can bulması ve yaşamaya devam etmesi, "dil" in birleştiriciliğinin en önemli kanıtı.

Söz sanatıdır Tiyatro, tüm sanat dallarını da içine alarak yüzyıllarca varlığını korumuş, insanın 
yüreğine ve aklına dokunmaya, insanoğlunu iyiye, güzele, doğruya, barışa çağırmaya devam et-
miştir. Estetiğin ve sözün birleştiği bu sanat dalı Türk dilinin geniş lehçeleriyle buluşuyor Konya 
Devlet Tiyatrosu'nda, Konyalı Sanat severlerle... Barışa, Kardeşliğe, sevgiye doğru, Türk dilinin bir-
leştiriciliği altında, Tiyatro sanatıyla, bir kez daha "Bin Nefes": "Bir Ses" oluyor...

İyi seyirler...                                                                                                                         Bengisu Gürbüzer DOĞRU / Müdür

"BİN NEFES BİR SES ULUSLARARASI TÜRKÇE 
TİYATRO YAPAN ÜLKELER FESTİVALİ" ...2008... 
DÜNYA'DA TÜRKÇE TİYATRO YAPAN İLK VE TEK FESTİVAL...

AzerbaycanBulgaristan Dağıstan

Türkiye / BU DA GEÇER YAHU
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Konya Devlet Tiyatrosu tarafından 6’ıncısı düzenlenen “Bin 
nefes bir ses uluslararası Türkçe tiyatro yapan ülkeler 
festivali” 9 ülkenin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. 
Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Bengisu Gürbüzer Doğru, 
festival öncesi yaptığı basın toplantısında, festivalin tari-
hinden söz etti. Bu toprakların Türkçe’nin ilk olarak resmi 
dil ilan edildiği topraklar olduğunu ifade eden Doğru, “Ka-
ramanoğlu Mehmet Bey diyor ki ‘bundan gayri divanda 
pazarda ve dergahta Türkçe’den gayri dil kullanılmaya-
caktır’. O zaman dedik ki; tek örneği olalım dünyanın. 
Türkçe tiyatro yapan ülkeleri birleştirelim. O dönemin 
Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Tomris Çetinel ismini de 
‘Bir nefes gelsin bir ses olsun’ dedi. İsmini de öyle koyduk. 
Konya’yı bir marka şehir haline getiren devlet tiyatroları-
nın olması sayesinde bu festivalin altıncısına ulaştık” dedi. 
Çok fazla ülke ağırladıklarını da dile getiren Doğru, “5 yıl-
da 35 ülke, 12 yerli devlet tiyatrosu grubu, 69 oyun, 127 
temsil, 40 bine yakın seyircisiyle 6’ıncısını gördü bu 
festival. Ayrıca bu sene festivalin devlet tiyatroları oyu-
nuyla açılacak, bu da ilk oldu bizim için” diye konuştu. 
Festivalin Dış İlişkiler Sorumlusu Sükun Işıtan da, “Hem 
kendi halkımızla dünyada gerçekleşen farklı sanatsal yak-
laşımları paylaşabilmek bunları onların bir yerde ayağına 
getirebilmek hem de kendi oyunlarımızı dünyaya tanıta-
bilmek için festivaller çok önemli bir vitrin. Bu anlamda 
her yıl 50’e yakın dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok 
seçkin tiyatro gruplarını da Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
farklı seyircilerimize izletme olanağını yaratıyoruz. Festi-
vallerimizde atölye çalışmalarımız ve çocuk oyunlarımız 
var. Sadece Konya’da değil bu düzenlediğimiz 5 uluslara-
rası festivalin hepsinde biz çocuk oyunlarımızı ve atölye 
çalışmalarımızı asla ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.

“BİN NEFES BİR SES” 
TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI

Festivale katılacak ülkeler hakkında bilgi veren festival sorumlusu Doğan Doğru, “Festivale 
katılan ülkeler arasında yeni katılanlar da var. Bunlar Dağıstan Cumhuriyeti ve Balkarya. Bu 9 
ülke içinde Kosova, Makedonya ve Bulgaristan’ı bizim batı yüzümüz olarak görüyoruz” dedi. 
Basın toplantısının ardından festivalin açılışı Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. 
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından festivale katılan 
ülkelerin temsilcileri kısa birer konuşma yaptı. Festival bu akşam düzenlenecek açılış töreninin 
ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sunacağı “Bu da geçer ya hu” oyunla sürecek. 
14-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale, Azerbaycan, Makedonya, Bulgaristan, 
Dağıstan Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kabardey-Balkarya 
Cumhuriyeti, Irak-Kerkük, Kazakistan ülkeleri katılıyor. 

Türkiye / YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

Türkiye / FEUERBACH

Türkiye / PAL SOKAĞI Türkiye / KKTC
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TARİHLER KONYA D.T. 
SAHNESİ

S.Ü. DİLEK 
SABANCI SAHNESİ RİXOS OTEL

14 NİSAN 2013
PAZAR

BU DA GEÇER YAHU
TRABZON D.T. / 20:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ

KONYA MUTFAĞI SUNUMU
12:30

15 NİSAN 2013
PAZARTESİ

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE
KONYA D.T. / 20:00

WS
ORTAOYUNU TİPLERİNİN KÖKENİ

 VE SAHNEYE YANSIMALARI
MÜNİR CANAR / 14:00

16 NİSAN 2013
SALI

39 BASAMAK
KOSOVA / PRİZREN KÜLTÜR EVİ NAFİZ 

GÜRCÜALİ TİYATROSU / 20:00

 BEN FEUERBACH
TRABZON D.T. / 20:00

OYUN DEĞERLENDİRMESİ / 10:30-11:30
YA DEVLET BAŞA 
YA KUZGUN LEŞE

17 NİSAN 2013
ÇARŞAMBA

ALBAYIN KARISI 
K.K.T.C. / ÇATALKÖY BELEDİYE 

TİYATROSU / 20:00

BEN FEUERBACH
TRABZON D.T. / 20:00

OYUN DEĞERLENDİRMESİ / 10:30-11:30
BEN FEUERBACH

18 NİSAN 2013
PERŞEMBE

MÖSYÖ JORDAN VE 
DERVİŞ MESTELİŞAH

AZERBAYCAN / GENCE DEVLET 
TİYATROSU / 20:00

ÇONAY’IN EVLİLİĞİ
BALKAR CUMHURİYET (R.F.)

KAYSİN KULİYEV ADINDAKİ BALKAR 
DEVLET DRAM TİYATROSU / 20:00

OYUN DEĞERLENDİRMESİ / 10:30-12:00
39 BASAMAK

ALBAYIN KARISI 

19 NİSAN 2013
CUMA

HEPSİ OĞLUMDU
MAKEDONYA / MİLLİ KURUM TÜRK 

TİYATROSU / 20:00

CESARET ANA VE ÇOCUKLARI
ANKARA D.T. / 20:00

OYUN DEĞERLENDİRMESİ / 10:30-12:00
MÖSYÖ JORDAN VE DERVİŞ 

MESTELİŞAH
ÇONAY’IN EVLİLİĞİ

20 NİSAN 2013
CUMARTESİ

DOĞMAYAN GÜNEŞ MÜZİKALİ
BULGARİSTAN / KIRCA ALİ “KADRİYE 
LATİFOVA” SAHNESİ DİMİTİRDİMOV 
DRAMA VE KUKLA TİYATROSU / 20:00

CESARET ANA VE ÇOCUKLARI
ANKARA D.T. / 20:00

OYUN DEĞERLENDİRMESİ / 15:00-16:00
CESARET ANA VE ÇOCUKLARI

21 NİSAN 2013
PAZAR

PUSUDA
IRAK-KERKÜK / TÜRKMENELİ TÜRK 

TİYATROSU  / 20:00

OYUN DEĞERLENDİRMESİ / 10:30-11:30
DOĞMAYAN GÜNEŞ MÜZİKALİ

22 NİSAN 2013
PAZARTESİ

CANIN İSTERSE
DAĞISTAN / KUMUK MÜZİK VE 

DRAMA TİYATROSU / 20:00

AŞK MELODİSİ
KAZAKİSTAN / ASTANA JASTAR 

TİYATROSU / 20:00

OYUN DEĞERLENDİRMESİ / 10:30-11:30
PUSUDA

23 NİSAN 2013
SALI

WS
ÇOCUK-GÖLGE ve OYUN;

“GÖLGE OYUNU” / EBRU KARA / 13:00

PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI
ANKARA D.T. / 10:30- 14:00

OYUN DEĞERLENDİRMESİ / 10:30-12:00
CANIN İSTERSE
AŞK MELODİSİ

24 NİSAN 2013
ÇARŞAMBA

KAPANIŞ KOKTEYLİ
19:30 / RİXOS OTEL

HAYDİ FESTİVALE...
Bu yıl 6. düzenlenen Uluslararası Tiyatro festivaline 
yaklaşık 9 ülke 3 yerli grup 1 ev sahibi oyunla birlikte 
toplam 16 farklı temsil sergilenecek. Yaklaşık 4 yıldır 
festiaval sorumlusu olarak görev yapan Konya Devlet 
Tiyatrosu oyuncularından Doğan Doğru ile yaptığımız 
röportajda her geçen sene daha ustalaşılan festivalde 
bu yıl  iyi bir şekilde tamamlayacaklarını ifade etti.
Bunun yanı sıra Türk tiyatrosunun usta isimlerimlen 
Münir Canar da festivalde olacak. Atölye çalışması 
olarak, “Orta Oyunu Tiplerinin Kökeni ve Sahneye 
Yansımaları” başlığında bize engin tecrübelirinden 
bahsedecek. Bir diğer atölye çalışması ise, devlet ti-
yatrolarında oyun yöneten Sn. Ebru Kara; gölge oyu-
nu üzerine sahnede çocuklarla berbaber canlı canlı bir 
atölye çalışması yapacak. 10 gün boyunca tiyatro se-
verler, tiyatro dolu, sanat dolu bir festival geçirecekler.

Festival Sorumlusu 
Doğan Doğru; “Bu festi-
valin adını biz çok sev-
dik, çünkü yüzyıllardır 
büyük medeniyetlere 
ev sahipliği ve başkent-
lik yapmış bu şehirde, 
uluslararası bir festival 
devlet tiyatroları ça-
lışmaları  ile gerçekle-
şiyor. Bizim amacımız 
böyle bir şehire çeşitli 
ülkelerden gelen faklı 
farklı  insanları yani 
bin nefesi, ifade dilimiz 
olan Türkçede bir ses 
yapmaktı.” diyerek söy-
leşimizi tamamladık.

Kazakistan

Doğan Doğru Ayşe Okutan

Balkarya
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KONYA - İSTANBUL

10 NİSAN 2013 - 10 MAYIS 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 NİSAN 2013 - 10 MAYIS 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 NİSAN 2013 - 10 MAYIS 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 NİSAN 2013 - 10 MAYIS 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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ATATÜRK'ÜN FEDAİSİ:
TOPAL OSMAN

Tür: Tarih, Dram  
Yönetmen: Atilla Akarsu
Senaryo: Atilla Akarsu 
Yapım: 2013, TÜRKİYE
Oyuncular: Özcan Varaylı, Ali Yaylı, Or-
han Kılıç, Reha Beyoğlu, Mehmet Tokat, 
Bülent Polat, Erdal Dalcı, İbrahim Yazıcı

1883'te Giresun'da doğan Topal 
Osman, lakabını Balkan Savaşı'nda 
sakat kalan bacağından aldı. I. Dün-
ya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde 
görev alan; İzmir'in Yunanlar ta-
rafından işgal edilmesinin ardın-
dan Karadeniz bölgesindeki Rum 
çetelere karşı mücadeleye başla-
yan Topal Osman, Mustafa Kemal 
tarafından 1920'de Muhafız Alayı 
komutanlığına getirildi. TBMM'de 
II. Grup olarak bilinen muhalefet 
grubunun önderlerinden Trabzon 
milletvekili Ali Şükrü Bey'i Mustafa 
Kemal'e karşı sert muhalefet izle-
diği gerekçesiyle 27 Mart 1923'te 
öldürdü. Güvenlik kuvvetlerine tes-
lim olmayan ve Ankara'daki evinde 
girdiği çatışmada yaralı ele geçi-
rilen Topal Osman, 1923'te öldü. 
Karakılıç Film, filmin yapımcılığını 
üstlenirken Atilla Akarsu'yu hem 
yönetmen hem de senarist koltu-
ğunda görüyoruz.

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

ÇANAKKALE
YOLUN SONU

Yönetmen
Justin Lin
Senaryo
Chris Morgan
Yapım Yılı: 2013
Tür: Aksiyon
Süre: 108 dk.

HIZLI VE ÖFKELİ 6
FAST AND FURIOUS 6

Yönetmen
Levent Demirkale
Senaryo
Necati Şahin
Yapım Yılı: 2013
Tür: Dram
Süre: 88 dk.

SELAM
SELAM

Yönetmen
Shane Black
Senaryo
Shane Black
Yapım Yılı: 2013
Tür: Aksiyon
Süre: 109 dk.

DEMİR ADAM 3
IRON MAN 3

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

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

Yönetmen
Zack Snyder
Senaryo
Christopher Nolan
Yapım Yılı: 2013
Tür: Fantastik
Süre: 148 dk.

SÜPERMEN: ÇELİK ADAM
SUPERMAN: MAN OF STEEL

Yönetmen
Chris Sanders
Senaryo
Chris Sanders
Yapım Yılı: 2013
Tür: Animasyon
Süre: 98 dk.

CROOD'LAR
THE CROODS

Yönetmen
James Mangold
Senaryo
Christopher McQuarrie
Yapım Yılı: 2013
Tür: Fantastik
Süre: 135 dk.

VOLVERİN
THE WOLVERINE

Yönetmen
Alper Mestçi
Senaryo
Alper Mestçi
Yapım Yılı: 2013
Tür: Komedi
Süre: 100 dk.

Yönetmen
Neill Blomkamp
Senaryo
Neill Blomkamp
Yapım Yılı: 2013
Tür: Bilim Kurgu
Süre: 137 dk.

SABİT KANCA
SABİT KANCA

ELYSIUM: YENİ CENNET
ELYSIUM
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Yönetmen
Olivier Megaton
Senaryo
Luc Besson
Yapım Yılı: 2012
Tiglon 
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

TAKİP: İSTANBUL
TAKEN 2

Yönetmen
Paul Thomas Anderson
Senaryo
Paul Thomas Anderson
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Calinos
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

USTA
THE MASTER

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

FRANKENWEENIE
FRANKENWEENIE

Yönetmen
Pawel Pawlikowski
Senaryo
Douglas Kennedy
Yapım Yılı: 2012
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

GİZEMLİ KADIN
WOMAN IN THE FIFTH

Yönetmen
Ben Affleck
Senaryo
Chris Terrio
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Warner Home
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

OPERASYON ARGO
ARGO

Yönetmen
Frank Coraci
Senaryo
Kevin James 
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Sony Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

AĞIR SİKLET
HERE COMES THE BOOM

Yönetmen
Aleksandr Sokurov
Senaryo
Aleksandr Sokurov
Yapım Yılı: 2011
Tiglon/Calinos
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

FAUST
FAUST

Yönetmen
Don Michael Paul
Senaryo
David Reed 
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Sony Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

KARA GÖL: SON KATLİAM
LAKE PLACID: THE FINAL CHAPTER

Yönetmen
Pedro Almodóvar
Senaryo
Pedro Almodóvar
Yapım Yılı: 2011
Tiglon/Bir Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Jonathan Dayton 
Senaryo

 Zoe Kazan
Yapım Yılı: 2012
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

İÇİNDE YAŞADIĞIM DERİ
THE SKIN I LOVE IN

HAYALİMDEKİ AŞK
RUBY SPARKS

SKYFALL
007

Tür: Aksiyon, Macera  
Yönetmen: Sam Mendes
Senaryo: John Logan
Yapım: 2012, ABD, İNGİLTERE
Oyuncular: Daniel Craig, Javier Bar-
dem, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, 
Judi Dench, Naomie Harris

MI6 ciddi bir saldırıya uğrar ve kuru-
mun tüm değerleri temelden sarsılır. 
M’e karşı sadakat testinden geçen 
ajan James Bond kişisel bedelleri ağır 
olsa da, tehdidi bulup her ne pahasına 
olursa olsun yok etmelidir. Zira MI6’yı 
ciddi riske sürükleyen isim Silva adın-
da, intikam isteyen gözü kara, gizemli 
bir adamdır... 
Sinema tarihinin en uzun soluklu ak-
siyon film serisi olan gizli ajan 007 Ja-
mes Bond'un nefes kesen macerası 
bu sefer Türkiye, Çin ve İngiltere ek-
seninde geçiyor. Serinin 23. filmi olan 
Skyfall'da 2000'li yılların son Bond'u 
olarak Daniel Craig'i izlerken ünlü 
aktöre M rolünde seyircinin alıştığı 
üzere Judi Dench, Silva rolünde Ja-
vier Bardem, hukümet görevlisi Mal-
lory olarak Ralph Fiennes, seksi Bond 
kadınları olarak ajan Eve rolünde 
Naomie Harris ve Severine rolünde 
Bérénice Marlohe eşlik ediyor. Filmin 
Türkiye dışındaki diğer çekim mekan-
ları arasındaysa Şangay, Londra ve 
İskoçya’nın kuzey bölgeleri yer alıyor.

Tiglon/Warner Bros
Etiket Fiyatı: 21,99 TL
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Uzlaşılması zor istekleri olan kişiler yorucu 
olabilir, elinizden geldiğince kayıtsız kalmaya 
çalışmalısınız. Gayretleriniz takdir edilebilir 
veya başarılarınız nedeniyle saygı görebilir-
siniz. Bu durum ufkunuzu ve gelecekle ilgili 
amaçlarınızı genişletebilir. Israrlı bir yakla-
şımınız dikkatleri üzerinize toplamanıza ne-
den olabilir. Eski tanıdık veya partnerleriniz 
üzerinde dahi etki bırakabilirsiniz. Kutuplaş-
madan kaçınmazsanız bindiğiniz dalı kesebi-
lirsiniz. Dikkatli olun!

Serzenişleri üzerinize almamalısınız. Sizin 
ihtiyaçlarınızla diğerlerinin ihtiyaçları fark-
lı olabilir. Kararsız bir imaj çizmeniz zor bir 
durumda kalmanıza neden olabilir. Kafanız 
karışsa da, iç sesinizi dinlemeniz yanlış yap-
manızı engelleyecektir. Yaşam tarzınıza ve 
iş hayatınızdaki konumunuza göre mesafesi 
uzun yada kısa seyahatler söz konusu ola-
bilir. Sakinliğinizi korumalısınız. Yumuşak ko-
nuşmalı, ama gerektiği yerde hiçte yumuşak 
olmadığınızın sinyalini de vermelisiniz. 

Hemen harekete geçmeniz gerektiğini dü-
şündüğünüz konular varsa, bu sadece bir 
test! Sakinliğinizi korumaya özen gösterin. 
Fikirlerinizi veya hedeflerinizi gerçeğe çevi-
rebilecek enerjiye sahipsiniz. Planlarınızı ne 
zaman gerçekleştirebileceğinize konsantre 
olmak yerine, farklı tecrübeler edinebileceği-
niz yerlere gitmeniz veya aktivitelerle uğraş-
manız vizyonunuzu genişletebilir. Rekabet ya 
da mücadele gerektiren ortamlara girebilir 
ve fikirlerinizi dile getirebilirsiniz.

Biraz yavaşlayın. Arzu ve isteklerinize ulaş-
manızı sağlayacak farklı yollar var. Gerçek-
lere bağlı kalmalısınız. Yükselen duygusal 
konularla yüzleşmelisiniz. Aksi takdirde di-
ğerlerinin eli güçlenebilir. Hoşlanmadığınız 
başlıkları geride bırakmalı, ihtiyaçlarınıza 
uygun yoldan ilerlemelisiniz. Kendini sizi en-
gellemeye ve hızla ilerlemenizi durdurmaya 
adamış kişiler olsa da, siz sessiz sakin yolu-
nuzda ısrarla devam etmeli ve hatta daha 
fazla gayret göstermelisiniz.

Kalıcı olan şeylerle diğerlerini ayırt etmek 
zor olsa da, her engeli bazı konuların yürü-
meyeceğinin işareti olarak almamalısınız. 
Sezgilerinize kulak vermeli, size maddi ya da 
manevi bedeller ödetme ihtimali olabilecek 
hatalar yapmaktan kaçınmalısınız. Hayatınız-
da ihtiyaç duyduğunuz kişilerle ilişkilerinize 
odaklanmalısınız. Otorite konumundaki kişi-
lerle ilişkilerinizde veya seyahatler esnasında 
daha dikkatli olmalısınız. Bilgi ve tecrübe pay-
laşımı eşitliğin sağlanmasında rol oynayabilir.

Alışılmadık yerleri veya kişileri ziyaretler söz 
konusu olabilir. Mücadeleci ortamlar veya 
rakipler sizi daha iyi biri yapabilir. İlham verici 
kişilerle tanışabilir, yaşam biçiminizde değişik-
likler yapmayı planlayabilirsiniz. Anlaşılabilir 
ihtiyaçlarınız var, ama bugün biraz sessiz kal-
manız gerekebilir. Aksi takdirde, hoş görün-
meyen bazı olaylar ya da kuvvet gösterileri 
için özür dilemeye zorlanabilirsiniz. Görevleri-
nizi hızla tamamlamanıza yardım edecek deği-
şiklikler yapmanız gerekiyor.

Bazı konuları detaylı ele almanız küçük 
şeyleri idare etmeye çalışmak yerine, dik-
katinizi bekleyen önemli konuları görmenizi 
sağlayabilir. Ev veya aileyle ilgili değişiklikler 
söz konusu olabilir. Bir sonraki adımınızı 
hesaplayabilecek zamanınız olacak. Keyif 
aldığınız kişilerle bağları kuvvetlendirme-
niz geçmişte başarısız olmuş bir hedefin 
gerçekleştirilmesine yardım edebilir. Aşk 
hayatınızda olumlu gelişmeler var. Mantıklı 
ölçüde ilerleme zamanı.

Geçmişi hatırlayabilir, eski arkadaşlarınızla 
bağlantı kurabilirsiniz. Yapmayı arzu ettiğiniz 
bazı şeyler olabilir. Evle ilgili plan ve projeleri-
niz yeni yollar açabilir. Ancak, hiç kimseyi bu 
konuya dahil etmemeye çalışmalısınız. Aşırı 
alışkanlıklarınızdan ve gereksiz yüklerden 
kurtulmalı önünüzdeki daha önemli fırsatları 
görmeye çalışmalısınız. Eğer bazı kişilerden 
gereken saygıyı görmediğinizi ya da yeterin-
ce saygı duymadığınızı göstermek istiyorsa-
nız bu ara hiç zamanı değil, hem de hiç!

Herşeyi görmek kolay olmayabilir. Zamanla 
görünürlük sağlanacak, her şey yerli yerine 
oturacaktır. Çabuk pes etmemeli, istediğiniz 
sonuçları alana kadar devam etmelisiniz. Fark 
yaratarak imajınızı güçlendirebilirsiniz. Bazı 
kişileri korkutmaya çalışmanız ya da kontrolü 
elinde tutan kişileri bazı konularda zorlamanız 
istenilen etkiyi yaratmayabilir. Biraz daha poli-
tik olmanızda fayda var. Kendinizi tehdit altın-
da hissettiğiniz konular varsa düşüncelerinizi 
açıklamanız yanlış olabilir.

Herkes açıklamalar yapmaya açık olmaya-
bilir, belli konular açarken veya isteklerde 
bulunurken söylediknenleri dikkate alma-
nızda fayda var. Maddi değeri olan şeyleri 
korumalısınız. Güvendiğiniz kişi ve bilgileri 
ön planda tutmalısınız. Çok parlak görünen 
yatırımlar göründüğü kadar cazip olmaya-
bilir. Sizi rahatsız eden şeyleri paylaşmanız 
gürültüye neden olabilir. Stresten uzak 
durmak sizden faydalanmaya çalışanlardan 
uzaklaşmanıza da yardım edebilir.

Yapmaktan hoşlandığınız şeylere daha faz-
la önem vermelisiniz. Sizi hoşlanmadığınız 
şeyler yapmak için yönlendiren kişiler olabi-
lir. Fiziksel bir rekabet ortamına girerseniz 
imajınızı güçlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz 
veya kendinize güveniniz artabilir. Evinizde 
ya da yaşadığınız yerde değişiklikler yapıla-
bilir. Başkalarını yüreklendirebilirsiniz ama, 
diğerlerine ait konuları toparlamaya ya da 
onarmaya çalışmanız gün içerisinde sizi en-
gelleyebilir. İç sesinize kulak vermelisiniz.

Siz bazı kişilerin fikirlerindeki inceliği anlıyor 
olabilirsiniz, ama onlar için aynı şeyi söyleye-
meyiz. Yine de, destek bulma ve pozitif olma 
yeteneğiniz her tür amacınızda size faydalı 
olabilir. Bir ilişki stresinizi azaltabilir ve özel-
liklerinizi yeni alanlarda değerlendirmenizi 
sağlayabilir. Romantik ve sevgi dolu ilişkilere 
açık bir zaman. İşinizle alakalı bir anlaşma söz 
konusu olduğunda sonucu yönlendirebilme-
lisiniz. Gerçeklere bağlı kalarak, doğruluğu 
tercih ederek iş hayatınızda yükselebilirsiniz.
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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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RIXOS

221  50 00
www.rixos.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.balikcilar.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

BALIKÇILAR HOTEL
350 94 70

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
İÇİN AYRILDI
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www.cicekciarzum.com

ÇİÇEKÇİ ARZUM
353 35 58

ÇİÇEKÇİ

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

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

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

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
İÇİN AYRILDI
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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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