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Aşk'la kalın…

EDİTÖR'DEN

Uğur Tütüneker... Efsane bir futbolcu, efsane bir teknik adam...

Sevgili Vizyon okuyucuları, sözlerime Uğur Hocayla başlamak istedim. Rakip-
lerine göre çok düşük bir bütçeyle ligde tutunmaya çalışan bir Konyaspor. Üst 
üste aldığı yenilgiler, moral bozukluğu... Taraftarın bile artık destek vermedi-
ği bir takım. Uğur Hoca Konyaspor için bir şanstı. Ligde 14. sıradayken geldi 
Süper Lig'e çıkardı. Devre arası kendisiyle yaptığımız röportajda, ligi 11. sırada 
bitiren takımı için umutluydu. İnançlıydı. ''Ligi 6. sırada bitirmek benim için 
büyük başarı olur.'' diyordu. Nitekim daha güzel oldu.Torku Konyaspor artık 
temsilcimiz. Bundan sonra  bizim için Galatasaray'ı, Fenerbahçeyi', Beşiktaş'ı 
bir yana bırakıp Konyaspor'umuzu sonuna kadar desteklemek var. Bizi temsil 
edecek, Konya'yı temsil edecek. 
Manisaspor ile oynanan play-off maçında Eskişehir'de muazzam bir destek 
ve özgüven vardı. Stadı dolduran tarafatarlar bunun en iyi göstergesiydi. Asıl 
önemlisi de Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu'nun o kadar yoğunluğuna 
rağmen statda olmasıydı. Taraftarlarla beraber o da sonuna kadar destekçiydi. 
Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Recep Konuk, taraftalar 
o akşam tek yürekti. İnancın , azmin zaferiyle hakketiğimizi aldık. Konya Vizyon 
dergisi olarak, Başkan Ahmet Şan'ı, Uğur Hocayı, teknik ekibi , futbolcuları ve 
hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sn. Recep Konuk'u tebrik ediyor, başarıları-
nın daim olmasını diliyoruz. Hoşgeldin TORKU KONYASPOR.

Geçtiğimiz ay gerçekten Konya için, seçimlerin ayıydı. KTO, KSO, KTB, Pan-
kobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı derken seçim ayı geldi geçti.  Seçimlerde 
başarılı olan tüm başkanlarımızı tebrik ederiz.
Bu sayımızda Kırmızı Koltuk Konuğumuz, KTO seçiminde komitenin büyük 
bir çoğunluğunu alarak tekrar seçilen Sn. Selçuk Öztürk oldu. Röportajımı-
zın girişine başlarken onun için kullandığımız sözleri sonuna kadar hak eden 
bir kişi... Başkan seçilir seçilmez çalışmalarına kaldığı yerden devam eden, 
Konya'yı Türkiye'nin merkez şehirlerinden biri yapmak, ticarette rekabet gücü 
yüksek, sanayisi gelişmiş, yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmeyi he-
defleyen bir başkan. Yolunuz açık olsun.

Patron Odası! Evet, bu sayımızın en yeni köşelerinden birisi. Patron odaları 
hep merak edilen odalardır dedik ve bu sayımızda Konet'in  genel müdürü 
Emre Özbey'le bir röportaj gerçekleştirdik. Sektörünün en iyi yöneticilerin biri 
olan Emre Bey, işinin yanısıra fotoğrafçılığa oldukça meraklı... Bu keyifli röpor-
taj da bu sayımızda sizlerle.
CEO'ların dünyası... İttifak holding CEO'su Tahir Atila... 
Yine birbirinden keyifli konularla sizlerin karşısındayız. 

33. sayımızda görüşmek dileğiyle

MERHABA 
SÜPER LİG

vizyoneditor@gmail.com

SAYI: 32 • HAZİRAN/TEMMUZ 2013
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TEL: +90 332 320 25 62 - 63
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■ ÇAĞDAŞ YAPILAŞMA DİYORSANIZ: BEĞEN İNŞAAT
Konyamızın en beğenilen inşaat firması 
olan Beğen İnşaat Ltd. Şti., 1977 yılından 
bugüne kadar, dinamik yapısı ile sürekli 
büyüyen kaliteye önem veren anlayışı ile 
bir çok projeye imza atmıştır. Çağdaş ya-
pılaşmaya önem veren anlayışı ile bugüne 
kadar bir çok daireyi ve iş yerini tamamla-
yıp teslim etmiştir. Yakalamış olduğu bü-
yüme ivmesi ve kaliteyi prensip edinmiş 
kadrosu ile daha bir çok faaliyete imza 
atmayı hedeflemektedir. Satıştaki projele-
rinden Meram Yaka'da 334 dairelik proje 
beğen bahar evleri; futbol ve basketbol 
sahası,  yeraltı ve açık otopark hizmeti, 
yürüyüş alanları ,fitnees salonları ,merkezi 
yerden ısıtma ve güvenlikli site   Meram 
Yaka'da  sizleri bekliyor.  26000 m2 üze-
rinde kurulu %50 oranda yeşil alan 336 
daire, 12 katlı , 4 Ayrı blok her blokda 2 
daireden olup çift cephelidir.

■ KONYA’DA SÜPER LİG BÜYÜK 
COŞKUYLA KUTLANDI
PTT. 1. Lig Play-Off final maçında 
Manisaspor’u 2-0 mağlup etmeyi 
başaran Torku Konyaspor’un Sü-
per Lige yükselmesi Konya’da 
taraftarları sokağa döktü. PTT 1. 
Lig Play-Off final maçında 
Eskişehir’de oynanan maçta Tor-
ku Konyaspor Manisaspor’u 2-0 
mağlup etmeyi başararak Süper 
Lige yükselen son takım oldu. 
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 
Konya’da taraftarlar sokağa dö-
küldü. Zafer Meydanı’nda topla-
nan binlerce taraftar yeşil-beyaz bayraklar açarak takımları lehi-
ne tezahürat yaptı. Meşaleler yakarak takımlarının Süper Lig'e 
çıkmasını kutlayan taraftarlar, zaman zaman Atatürk Caddesi’ni 
de trafiğe kapattı. Yoldan geçen araçları durdurarak sevinçlerini 
araçları sallayarak gösteren taraftarlar, halay çekip Süper Lig se-
vincini coşkuyla kutladı. Kutlamalar sırasında oluşturulan araç 
konvoyları da korna çalıp elde edilen zaferi şehir turu atarak kut-
ladı. Kutlamalar sırasında polis ekiplerin de olası taşkınlığı önle-
mek için geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. ■ DÜDEN GÖLÜ’NDE FLAMİNGO SAYISI ARTIYOR 

Kulu ilçe merkezine 4 kilometre mesafede bu-
lunan ve 178 türden kuşa ev sahipliği Düden 
Gölü’nde flamingo sayısının gün geçtikçe arttı-
ğı bildirildi. Kurak geçen yıllar nedeniyle gölün 
tamamının kurumasının ardından gölde barı-
nan kuşlar da başka bölgelere göç etmiş, göl-
de kuş kalmamıştı. Kar ve yağmur yağışları, 
Değirmenözü Deresi’nden ve su arıtma tesisin-
den gelen sularla gölün beslenmesiyle başta flamingolar olmak üzere diğer kuş türleri 
de her geçen gün sayıları artarak gölde görülmeye başladı. Koruma altında olan Düden 
Gölü’nde, kuş gözlemcileri ve yaban hayatı meraklıları bol bol fotoğraf çekiyor.

Türk otomotiv sanayinin, 47 yılı aşkın üretim tecrübesiyle, en kök-
lü kurumlarından biri olan Karsan, bugüne kadar sektöre getirdiği 
yeniliklerle farkını ortaya koydu. Ürettiği ve tasarladığı araçlarda 
engellilerin ve yaşlıların sosyal hayata karışmalarını amaçlayan 
Karsan “JEST” ile de tam alçak taban ve rampa uygulamasıyla 
yine engelleri ortadan kaldırıyor.  Büyük şehirlerde yaşayan in-
sanların beklentilerini karşılamak üzere Karsan’ın kardeş kurulu-
şu Hexagon Studio tarafından tasarlanan JEST, düşük yakıt ve 
bakım giderlerine sahip olan yeni teknoloji motoru ile avantaj 
sağlarken, tüm gününü trafikte geçiren sürücüler için de konfor sunuyor. Modern ve kullanışlı gövde tasarımı ile kullanıcısı için farkını ilk anda gösteriyor. Yaşlı ve 
engelli yolcular için düşünülen alçak tabanı ve engelli rampası ile tüm engelleri ortadan kaldırıyor, ömür boyu “jest” yapıyor. Klimasıyla yolculukları keyifli kılıyor. Wi-Fi 
özelliğiyle iletişimde sınırlara meydan okuyor. Dış tasarımı ve çevreci özellikleriyle gelişen değişen şehirlerin dokusuna uyum sağlıyor, yollara değer katıyor.

■ ULAŞIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜME KARSAN’DAN “JEST”!
Toplu taşıma sektörüne sınırsız çözümler sunma vizyonuyla yola çıkan Karsan, 
yeni aracı “JEST”i pazara sundu. 
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■ “MUTLU AİLE” KONULU YARIŞMA
Konya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 
düzenlediği “Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve 
Hoşgörüye Evet” isimli fotoğraf, afiş ve kısa 
film yarışmasının ardından bu yıl da “Mutlu 
Aile” konulu ulusal yarışma düzenliyor. 
Konya’dan “Ayrılık yerine birleşme, nefret 
yerine sevgi ve hoşgörü” temalarına dikkat 
çekmek üzere bu yarışmayı düzenlediklerini 
kaydeden Başkan Akyürek, “Amacımız in-
sanlara mutluluğun kazanılmasının yollarını 
öğretmek. Tabiri caizse mutluluğun fotoğra-
fını çekmek, afişini hazırlamak ve filmini 
oluşturmak. Tüm ilgilenenleri, sanat insanla-
rını yarışmaya katılmaya davet ediyoruz” 
dedi. Mutlu Aile konulu yarışmaya başvuru-
ların 30 Eylül’e kadar devam edeceğini, ka-
zananlara ödüllerin 24 Ekim’de takdim edi-
leceğini kaydeden Başkan Akyürek, 
yarışmayla ailede huzura katkı yapmaya çalışacaklarını, aile bütünlüğüne dikkat çeke-
ceklerini de sözlerine ekledi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuruları alın-
maya başlanan “Mutlu Aile” konulu kısa film yarışmasında birincilik 7.500 TL, ikincilik 
5.000 TL, üçüncülük 3.500 TL, jüri özel ödülü 2.000 TL, afiş yarışmasında birincilik 
5.000 TL, ikincilik 3. 500 TL, üçüncülük 2.000 TL, mansiyon 1.000 TL, fotoğraf yarış-
masında ise birincilik 4.500 TL, ikincilik 3.000 TL, üçüncülük 2.000 TL olarak belirlendi. 

■ SELÇUK’TA GELENEKSEL MİMARİNİN YAPI USTALARI BULUŞTU 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Geleneksel Mimarinin Yaşayan İnsan Hazine-
leri: Yapı Ustaları” konulu sempozyum, çalıştay ve sergi etkinliği düzenlendi. Fakülte binasında gerçekleşti-
rilen açılış programına, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Akgemci, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Hüseyin Elmas, öğretim üyeleri, Anadolu’nun farklı illerinden gelen yapı ustaları ve öğrenciler katıldı. 
Türkiye’de restorasyonun yanlış anlaşıldığını belirten UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Öcal Oğuz ise, “Restorasyon sadece binaları koruyor. Ancak yerini ve halka ait kültürü korumuyorsa biz buna 
restorasyon diyemeyiz. Bunun adına ancak restoran diyebiliriz. Geleneksel mimari eserleri restore ederken binala-
rın canlı olduğunu unutmamak gerekir. Yapılarla ve bu yapıları inşa eden ustalar arasındaki o bağın koparılma-
ması gerekir. Binaları sadece koruma kültürüyle restore etmek bir işe yaramaz. Bu yapılar, yaşayan insan hazinesi-
dir ve o hazineyle insanların iç içe olması, kültürlerini yansıtması ve koruması gerekir” diye konuştu.

■ MAVİ TÜNELLE KONYA’NIN 50 YIL-
LIK İÇME SUYU İHTİYACI GİDERİLDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 
Olağan Genel Kurulu Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Mavi Tünel’den alınacak içme 
suyu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Akyürek, bunun Konya’nın en önemli kazanımlarından biri ol-
duğunu söyledi. Proje kapsamında su tahsisi yapıldığını, şehir 
merkezine önce 50 milyon metreküp, Bozkır Barajı’nın ta-
mamlanmasıyla da 100 milyon metreküp içme suyu verilece-
ğini kaydeden Başkan Akyürek, “Projeyle Konya’nın 50 yıllık 
içme suyu ihtiyacı giderilmiş oldu. 2050 yılına kadar içme suyu 
garanti alınırken, yeraltı suyunda seviye düşmesinin de önüne ge-
çilmiş olacaktır. Altınapa Barajımız da tamamen sulamaya ayrıl-
mış olacak. Ayrıca rekreasyon alanı olarak da yeniden düzenlen-
me imkanına kavuşacak. Konuyla ilgili resmi temel atma törenini 
kısa süre içinde yapmak istiyoruz” dedi.
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■ 'TÜRKÇE TRENİ' KONYA'DAYDI
736. Karaman Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 
İzmir'den hareket eden 'Türkçe Treni' Konya'ya geldi. Kara-
man Belediyesi tarafından organize edilen 736. Türk Dil Bay-
ramı etkinlikleri kapsamında İzmir Basmane Tren Garı'ndan 
hareket eden 'Türkçe Treni' Karaman'dan önceki son durağı 
olan Konya'da mola verdi. Karaman Belediye Başkanı Kamil 
Uğurlu, şair, yazar ve üniversite öğrencilerinin içinde bulun-
duğu 'Türkçe Treni', Konya Vali Yardımcısı Erol Özkan ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri-
siyle karşılandı. Konya Gar'ındaki karşılamanın ardından 
'Türkçe Treni' yolcuları İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 
"Şiir Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı. Konferansa Kon-
ya Valisi Aydın Nezih Doğan, Karaman Belediye Başkanı 
Kamil Uğurlu, yazar, şair ve öğrenciler katıldı. Program, Kara-
manoğlu Mehmet Bey'in fermanının okunmasıyla başladı. 

■ KONYA’DA UÇURTMA VE BİSİKLET ŞENLİĞİ
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Geleneksel Uçurtma ve Bisiklet Şenliği yapıldı. 
Dutlukırı Vuslat Ormanı Karşısı Bayraktepe Ağaçlandırma Bölgesi’nde yapılan 
şenliğe yediden yetmişe çok sayıda Konyalı katıldı. Şenlik, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği tarafından organize edilen dağ 
bisikleti yarışmasıyla başladı. Büyükler ve Gençler kategorilerinde düzenlenen 
ve şenliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlenen yarışların sonunda dereceye giren-
lere ödülleri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fatih Yılmaz ve AK Parti İl Baş-
kan Vekili Ömer Faruk İyibildiren tarafından verildi. Bisiklet yarışlarının ardından 
şenlik alanında bulunanlar binlerce kişi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye 
edilen ve kendi getirdikleri uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Gökyüzünün renga-
renk uçurtmalarla kaplandığı şenlikte Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu’nun 
konseri, kukla gösterisi, bisiklet şov, halk oyunları, Karagöz-Hacivat ve palyaço 
da özellikle çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Uçurtma ve Bisiklet 
Şenliği, geleneksel Konya düğün pilavı ikramı ile sona erdi. 

■ SUMMER GARDEN YAZ SEZONUNU MUHTEŞEM 
KONSERLERLE AÇTI
KONAKLI'DA bulunan Summer Garden, 
yaz sezonunu muhteşem bir konserle 
açtı. Türk Pop Müziği'nin en güçlü sesle-
rinden biri olan Sıla ile sezona 'Merhaba' 
diyen mekan, bu yaz sezonuna da dam-
gasını vuracak gibi görünüyor. Yaklaşık 
5000 kişinin katıldığı konserde Sıla, sesi 
ve sahne şovlarıyla geceye katılanlara 
unutulmaz dakikalar yaşattı. Siyah ağır-
lıklı muhteşem elbisesini taşlı takılarla 
süsleyen sanatçı, yeni albümünden par-
çalar seslendirerek başladığı konserine, 
Türkiye'nin dilinde adeta slogan olan şar-
kılarıyla devam etti. Sıla için mekana er-
ken saatlerde gelerek yer tutmaya başla-
yan Sıla hayranı Alanyalılar, Summer 
Garden'i tıka basa doldurdu. Mekanda 
bulunan tüm masa ve locaların, hatta 
merdiven boşluklarının bile, tıka basa 
dolduğu konserde Sıla'yı izlemeye yakla-
şık 5000 kişi geldi. Oldukça coşkulu ve 
heyecanlı olduğu gözlenen kalabalık, sa-
atler 00.30'u gösterdiğinde daha da arttı.  
Bengü ve Erdem Kınay, 18 Mayıs gecesi 
Summer Garden sahnesinde harranlarıyla buluştu. Performanslarıyla  izlemeye gelen hay-
ranlarına akıllardan hiç çıkmayacak coşku dolu bir gece yaşattılar.
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■ HACAMAT VE KUPA TEDAVİSİYLE 
“BAŞTAN AYAĞA SAĞLIK” 
Özel Medicana Konya Hastanesi Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Mehmet Portakal, hacamat ve kupa tedavisinin kullanım alanları ve 
zamanı, tedavi yöntemleri, yaygınlığı ve sonuçları hakkında bilgiler ver-
di. Dr. Mehmet Portakal, “Klinik çalışmalar da göstermiştir ki bu tedavi belli 
bölgelerde ve kaslarda kan dolaşımını artırmaktadır. Özellikle cilt altındaki 
lenfatik sistemin dolaşımını artırarak, kaslardaki kasılmaları gidererek, es-
nekliği sağlamaktadır. Aynı zamanda bu bölgelerde, ağrıların azalmasına 
katkı sağlayan, ağrıya sebep olan maddelerin azalmasını sağlamaktadır. 
Özellikle lenfatik sistemi harekete geçirerek, kişinin fiziksel, zihinsel perfor-
mansını artırmaktadır” dedi. Şikayetlerin bahar aylarında arttığını söyle-
yen Dr. Mehmet Portakal, “Özellikle insanlar sabah kalktığı zaman üzerinde 
bir yorgunluk, halsizlik hissedebiliyor. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama o 
enerjiyi kendinizde bulamıyorsunuz. Özellikle bu durumlarda, boyun, sırt ve 
belden yapılan kasların yoğun olduğu bölgeye yapılan kupa tedavisi, çok 
olumlu sonuçlar vermektedir. Hacamat tedavisi, romatizmal, ağrılı, nörolojik 
hastalıklarda, baş ağrısı, migren gibi özellikle bu mevsimde görülen fibromi-
yalji gibi kas romatizmalarında etkinliği çok fazladır.” ifadelerini kullandı.

■ DÜNYA KENTİ KONYA MEDENİYETLER BAŞKENTİ FUARI AÇILDI
Dünya Kenti Konya Medeniyetler Başkenti Fuarı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda açıldı. Açılışa TBMM Başkavekili Sadık Yakut, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer, AK 
Parti Adana Milletvekili Necati Çetinkaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Hava Ku-
rumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ban ve çok sa-
yıda davetli katıldı. Bakan Eker, fuar açılışında bulun-
maktan ve Konyalılarla duygularını paylaşmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Hayırlı, uğurlu ol-
sun” dedi.  Konuşmasına Nasrettin Hoca fıkrası anlata-
rak başlayana Bakan Eroğlu, Konya’nın tarımda, sanayi-
de örnek şehir olduğunu söyleyerek, “Konya’yı dünyaya 
gecekondusu olmayan örnek şehir olarak gösteriyoruz. Sa-
nayisiyle, ilim ve kültür merkezi özelliğiyle onur duyduğu-
muz bir şehrimiz” diye konuştu. Konya’da cumartesi 
günü 42 tesisin temelini atacaklarını belirten Eroğlu, bu tesisin Konya’nın su sorununu çözeceğini ifade etti. Eroğlu, “Hükümetimiz Konya’ya çok önem veriyor. Şu ana 
kadar 11-12 milyar TL’lik yatırım yapılmış. Bakanlık olarak son on yılda Konya’ya 3,1 milyar TL’lik yatırım yapmışız. Yatırımlar hızla devam edecek” şeklinde konuştu.
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■ KONYA’NIN KURUMLAR VERGİSİ 
REKORTMENLERİ AÇIKLANDI
Konya Vergi Daire Başkanı Sıtkı Aksöz, düzenlediği basın toplantı-
sında kurumsal vergi rekortmenlerini açıkladı. Aksöz, "Birinci sıra-
daki rekortmenimiz isminin açıklanmasını istemiyor. İkinci sırada yine 
geçen sene de ikinci olan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 
43 milyon düzeyinde bir vergi tahakkukuyla yer almaktadır. Konya Şe-
ker bu derecesiyle de Türkiye'de 60. sırada yer almaktadır. Üçüncü sı-
rada Konya Çimento Sanayi A.Ş. yer almaktadır. Konya Çimento geçen 
sene 4. sıradaydı, bu sene 1 basamak daha üste çıkarak üçüncü sırada 
yerini aldı. Dördüncü sıradaki mükellefimiz yine isminin açıklanması-
nı istemiyor. Beşinci sırada geçen senenin de beşincisi olan Safa Tarım 
A.Ş. yer almaktadır. Altıncı sırada KYC Taşıt Muayene İstasyonu Yapı 
ve İşletmeleri A.Ş, yedinci sırada yine geçen sene de yedinci olan Ova Un 
Fabrikası A.Ş, sekizinci sırada Akova Süt ve Gıda Mamulleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş, dokuzuncu sırada Hekimoğlu Un Fabrikası Ticaret ve Sa-
nayi A.Ş, onuncu sırada ise Kombassan’ın bir iştiraki olan Komyapı 
Hazırbeton İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer almaktadır. Tabi 
biz ilk onu açıkladık. İlk 100 mükellefimize de www.konyavdb.gov.tr 
adresinden ulaşılabilir” diye konuştu. 

■ ''KALEMİNİ ANNEN İÇİN AÇ" KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI  ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 
Özboyacı Altın, ''Kalemini Annen İçin Aç Kompozisyon Yarış-
ması'' ödül töreni Anemon Otel'de düzenlendi. Törene İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Özboyacı Altın Yön. Kur 
Bşk. Ziya Özboyacı, Yön Kur. Bşk. Yrd. Mehmet Özboyacı ve 
Mehir Vakfı Bşk. Mustafa Özdemir, eski Ticaret Odası Meclis 
Bşk Seyit Karaca ile çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuş-
malarının ardından yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri 
takdim edildi. Sonrasında yazar ve kişisel gelişim uzmanı Ah-
met Şerif İzgören '' Meyve Suyu ve Çubuk Kraker'' isimli su-
numuyla gündelik hayattan örnekler vererek katılımcıları bilgi-
lendirdi. Annelerin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl 15 
Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Konya merkez'de 5-6-7-8 sınıf öğrencileri arasın-
da düzenlenen yarışma sonrasında dereceye girenlere altın hediye edildi. Ödül töre-
ninde söz alan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, şöyle konuştu " 
Öğrencilerin kalemini annesi için açmasından daha doğal bir şey yoktur. Anne hepi-
mizin ilk duyduğu sesin sahibidir. Dolayısıyla öğrencilerin anne sevgisini kağıda   
dökmesinden daha doğal ne olabilir." Programda konuşan Özboyacı Altın Yönetim 
Kurulu Başkanı Ziya Özboyacı, annenin önemini vurgulamak için böyle bir yarışma 
düzenlediklerini ve yarışmanın Özboyacı Altın'ın sosyal sorumluluk projelerinden biri 
olduğunu vurguladı. bu yıl içerisinde Mehir Vakfı ile bir protokol imzaladıklarını söy-
leyen Özboyacı, bu yıl içinde evlenen gençlerin takısını biz karşılayacağız dedi.

■ ENGELLER KALKTIĞINDA
Mülkiye Arslan engelli bir sanatçı, Adıyamanlı. Kendi ifadesiyle engel-
lilerinde, engeller kalktığında  bir şeyler yaptığını gösterebilmek. KO-
MEK Kursunu bitiren Arslan'ın bu ilk sergisi. Adıyaman'lı Mülkiye 
şöyle sesleniyor; Sanatı seviyorum. bir şeyler yapabildiğimi göster-
mek istedim. Engelli çocukları olan ailelere seslenmek istiyorum, aile-
ler çocuklarına güvensinler, onlara o güveni versinler, onların bir şeyler 
yapabildiklerini hissetirsinler. Çünkü ailem bana güvendi. Herkesin 
içinde güzel birşeyler vardır. Herkes kendine uzanacak bir el bekler.

■ RİxOS KONYA’DA EĞİTİMLER TÜM HIZIYLA 
DEVAM EDİYOR
Rixos Konya otel  2013 yılında personeline 
verdiği eğitimlerlede adından söz ettiri-
yor.2013 yılı için planladığı Etkili İletişim 
Teknikleri, Beden Dili,Yöneticilik ve Liderlik 
,Problem Çözme Teknikleri ve Zaman Yö-
netimi gibi eğitimlerle personelinin kişisel 
gelişimine katkıda bulunuyor. Master Kari-
yer Eğitim Merkezi tarafından verilen eği-
timler ilk olarak  tüm yöneticiler ve bazı 
personellere verilen ‘Etkili İletişim’ ve ‘Eği-
ticinin Eğitimi’ programıyla  başladı. 2 gün 
süren eğitimler sonrasında tüm katılımcılar 
sertifikalarını aldı. Eğitim sonrasında açık-
lama yapan Rixos Konya otel Kalite Yöne-
tici Betül Oğuz: ‘Bireyin nitelikleri geliştikçe 
çevresiyle olan etkileşimi ve iletişimi de gelişir. Bu da hem sosyal yaşamda, hem de ça-
lıştığı kurumda daha verimli ve etkili olması anlamına gelir. Ayrıca iş doyumu ve mo-
tivasyonu da artar. Kişisel gelişim eğitimleri çalışanların çok yönlü gelişimlerine ola-
nak sağlar. Bu tür eğitimlerin temel amacı, çalışanların daha mutlu, verimli ve etkili 
olmalarını, kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlamaktadır. Bizde ;  Rixos Akademi 
projesiyle bir yandan çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine destek olurken bir yandan 
da misafirlerimize mükemmel hizmet kalitesi sunmayı amaçlıyoruz‘ dedi.
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■ "NECİP FAZIL’LA BİR ASIR” SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Konya’da 20-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Vefatının 30. yılında Necip Fazıl Kısakürek’i 
Anma Etkinlikleri kapsamında açılan “Necip Fazıl’la Bir Asır” sergisi öğrencilerden büyük ilgi gördü. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Mevlana Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan ser-
gi, Necip Fazıl’ın hayatı, eserleri ve insanların üzerlerindeki etkilerine dair sesli, görüntülü, basılı 
malzemeler ve şiirlerden oluşan Osmanlı Türkçesi harfleriyle yazılmış hat levhalarıyla, kullandığı eş-
yaların birlikte değerlendirildiği teknikle hazırlandı.  Sergiyi gezen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
Güçlü de, Necip Fazıl Kısakürek’in çok yönlü ortaya konduğunu kaydederek, “Bir de hedef kitlesi 
bakımından bu sadece Necip Fazıl’ı sevenler ondan geçmişte etkilenmiş olan insanların büyük bir 
bağlılıkla sevgiyle Necip Fazıl’ı anma programı değil. Onu da karşılayan yönler var ama esas amacı 
bu anma etkinliklerini üniversite öğrencilerini hatta daha önceki okul döneminde olanları Necip 
Fazıl’la buluşturma ve tanıştırmayı hedefliyoruz. Çok sayıda öğrenci bu okuma kampanyasına katı-
lıyor. Çok sayıda basılmış kitap öğrencilere dağıtılıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin çok önemli bir şairi ve 
düşünce adamını genç nesle öğrencilerimize tanıtmayı hedefliyoruz. İşte bu faaliyetlerden bir tanesi 
de ‘Hat Sanatıyla Necip Fazıl’ın Şiirleri’ bunun yanında Büyük Doğu kapakları ve basında yer alan ve onun mücadelesiyle ilgili hususlarda bu sergide ortaya ko-
nuyor. Bu hat sergisi aslında Türk İslam Sanatları’ndan bir tanesi Necip Fazıl’ın şiirleriyle buluşuyor. Bu güzelliğe bir güzellik daha katılıyor burada" diye konuştu. 

■ DEDEMAN’DA DÜĞÜN ASİSTANINIZ YANIBAŞINIZDA
Şüphesiz insan hayatının dönüm noktalarından birisidir 
evlilik, ve bu anı taçlandıracak muhteşem bir düğündür 
hep düşlenen... Dedeman Konya, bu düşü gelin& damat 
adaylarına yaşatmak için, profesyonel ve güleryüzlü eki-
bi ile, bu yaz da birbirinden şık düğünlerin altına imzasını 
atmaya hazırlanıyor. Dedeman Konya Ziyafet Satış Mü-
dürü Fatih Kocagüzel, düğününü Dedeman Konya’nın 
gösterişli salonlarından birinde, ışıltılı avizeler altında ve 
romantik bir ambiansta geçirmek isteyen çiftler için fır-
satların devam ettiğini belirtti. Kocagüzel, Mutfak 
Ekibi’nin hünerli ellerinden çıkan şık düğün menülerinden, kişiye özel servis edilen klasik Konya düğün pilavı 
menüsüne; pastalı ve çerezli menüden, kokteyl menülerine kadar geniş bir yelpazede düğün, nişan ve kına orga-
nizasyonlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, düğünden önce yapılan demo yemeği ile, çiftlerin istedikleri 
menüyü önceden tadıp ve görüp gönül rahatlığıyla karar verebildiklerini ekledi. Dedeman Konya’nın verdiği hiz-
metlerde sürekli kendini yenileyerek, düğün organizasyonlarında fark yarattığından söz eden Kocagüzel, son 
olarak başlattıkları “Düğün Asistanı” hizmeti ile, gelin-damada otele girişten itibaren düğün sonuna kadar eşlik 

ederek program akışı konusunda bilgi verecek, onları yönlendirecek ve ihtiyaçlarını takip edecek bir görevlinin bulunduğunu belirtti. Düğün günü 
gelin-damadın organizasyon akışı konusunda çok heyecanlandığını vurgulayan Kocagüzel, Düğün Asistanı’ nın işte bu noktada kendilerine yardım-
cı olacağını söyledi. Son olarak, özellikle haftaiçi yapılan düğünlerde, % 40’ a varan indirim avantajları sağladıklarını belirten Kocagüzel, evlilik 
hazırlığındaki çiftleri bütçelerine uygun ve kusursuz bir düğün planlaması için Ziyafet Satış Ofisi ile görüşmeye davet etti.
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■ AFRİKA TANITIM GÜNLERİ
Konya Ticaret Odası’nda Konya’nın Afrika ile ti-
caretinin artırılması amacıyla “Afrika Tanıtım 
Günleri” semineri düzenlendi. Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle düzenlenen semi-
nerde DEİK Doğu Afrika Uzmanı Ersin Eren katı-
lımcılara Afrika pazarı hakkında bilgi verdi.
Seminerde konuşan DEİK Doğu Afrika Uzmanı 
Ersin Eren, “Son dönemde birçok Afrika ülkesi hızla 
büyümektedir. Afrika ile 2005 yılından sonra başla-
yan ilişkilerimiz hızla ilerlemektedir fakat henüz ye-
terli seviyede değildir. Türkiye'nin tüm Afrika ile 18 
milyar dolar ticaret hacminin 13 milyar dolarını ihra-
catımız oluşturdu. Kısa vadede hedefimiz 50 milyar 
dolar ticaret hacmini yakalamak. Seminer vesilesiyle 
Konya sanayisini tanıma fırsatımız oldu. Böylesine 
büyük bir üretim potansiyeli olan şehrin firmaları-
nın daha fazla Afrika’da yer almaları için her türlü 
işbirliğine hazırız. Afrika’da özellikle tarımda maki-
neleşme konusunda büyük bir açık bulunmaktadır. 
Konya güçlü olduğu tarım makineleri sektörüyle 
Afrika’ya açılabilir. Ekonomi Bakanlığı’nın Afrika’yla 
ticaret yapmak isteyen firmalara teşvikleri bulun-
maktadır. Firmalarımız Eximbank’ında kredi 
imkânlarından faydalanabilirler. Konya Ticaret 
Odası’nın Eximbank şubesini açarak verdiği hizmet 
ihracatçı firmalara büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

■ KONYA ŞEKER’İN VERGİ PERFORMANSI ARTIYOR
Konya Şeker A.Ş.’den yapılan açıklamada, grup şirket-
lerinden Beta Ziraat, Anadolu Birlik Holding ve Panek 
A.Ş. ile birlikte Konya’daki 13 bin 303 mükellef arasında 
kurumlar vergisi sıralamasında ilk yüzde bulunduğu 
kaydedildi. Açıklamada, “Konya Şeker grubu 4 şirketiyle 
Konya’da tahakkuk eden toplam 341 milyon 768 bin 673 
TL’lik kurumlar vergisinin 46 milyon 377 bin186 TL’sini öde-
di. Sadece ilk yüzde yer alan 4 şirketiyle Konya’daki kurum-
lar vergisinin tek başına yüzde 13,56’sını ödeyen Konya Şe-
ker, kurumlar vergisi performansını 2011 yılına göre yüzde 

4,06 oranında artıran Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. ile vergi performansını geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,6 
oranında arttırarak Konya ortalamasının 7 katına ulaşan bir performans sergiledi. Vergilendirilmiş kazanç 
kutsaldır anlayışıyla hareket eden ve hem üreticisine, hem çalışanlarına, hem de devletine kazandırmayı 
kendisine ilke edinen Konya Şeker ailesi, ödediği vergilerle hem Türkiye, hem de Konya genelindeki vergi re-
kortmenleri sıralamasında doğru, kararlı ve sağlam bir yönetim anlayışı sergilediğini gösterdi. Türkiye ge-
nelinde bankaların ve enerji şirketlerinin ardından 60.sırada yer alan Konya Şeker, tek başına 43 milyon 
457 bin 746 lira vergi ödeyerek gıda şirketleri arasında ilk sırayı aldı. Türkiye’nin en büyük tohumculuk şir-
keti olan Beta Ziraat, yatırım yapmasına rağmen ödediği 1 milyon 272 bin 793 lira vergiyle Konya genelinde 
ilk 100 içerisinde 16’ncı sıraya yerleşti. Anadolu Birlik Holding’te 19’uncu sırada yer alarak hazineye 1 mil-
yon 214 bin 166 lira katkı sağladı. Konya Şeker’in ve AB Holding’e bağlı şirketlerin ürünlerinin pazarlaması-
nı yapan Panek A.Ş’de 432 bin 479 lira vergi ödeyerek ilk 100 içerisinde 85’nci sırada yerini aldı” denildi.

■ SELÇUK’TA MİSAFİR ÖĞRENCİLER BULUŞMASI 
Selçuk Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı 
uyruklu öğrenciler düzenlenen etkinlikte bira-
raya geldi. SÜ Merkez Rektörlük binası bah-
çesinde gerçekleştirilen programa üniversite 
rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel eşi ile birlikte 
katıldı.Üniversitedeki akademisyenlerin yanı 
sıra şehir protokolünün eşlerinin de katıldığı 
programda konuşan misafir öğrencileri tem-
silen İtalya’dan gelen Arkeoloji 4’üncü sınıf 
öğrencisi Dalila Alberçhina, Mart ayından bu 
yana Konya’da olduğunu söyledi. Alberçhi-
na, “Buraya gelmeden önce internet üzerinden 
Konya ile ilgili bir takım araştırmalar yaptım. Bu 
araştımamda Konya’nın ne kadar muhafazakar 
bir şekir olduğu, etliekmek ve Mevlanasıyla ne 
kadar meşhur olduğu ile ilgili bir çok bilgi oku-
dum. Fakat orada göremediğim bir şey vardı ki, o 
da buranın insanlarının ne kadar nazik ve misa-
firperver olduğuydu. İtalya’da bile bir profesö-
rün odasına gittiğinizde size asla ikramda bulun-
maz ancak buradaki akedemisyenler bu konuda 
çok nezaketli, bu çok güzel bir şey. Burada kaldı-
ğımız süre içerisinde yarı Türk olduk. Kendimizi bugüne kadar hiç yabancı hissetmedik. Umarım bizden sonra 
gelen öğrenciler de bu şansı yakalar ve Türkiye’yi görme fırsatı bulur” dedi. 

■ ALTIN EŞEK ÖDÜLÜ'NÜ ALAN FOTOĞRAF BELİRLENDİ 
54. Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında Akşehir Belediyesi ile Sille Sanat 
Sarayı’nın ortak organizasyonuyla düzenlenen 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. 292 eserin 
katıldığı Mizah, Gülmece ve Gülen Yüzler konulu Fotoğraf Yarışmasında Akşehir Belediye Başkanı Abdülka-
dir Oğul, Ciristina Garzone, Ömer Yağlıdere, Mete Kışlal’dan oluşan jürinin TFSF Temsilcisi Serdar Akyay’ın 
denetiminde yaptıkları değerlendirme sonucunda Altın Eşek Ödülü’nü Türkiye’den Mine Ertuğrul kazanır-
ken, FIAP Altın Madalyayı Türkiye’den Erkan Kalenderli, FIAP Gümüş Madalyayı Türkiye’den Seçkin Yenici, 
FIAP Gümüş Madalyayı Macaristan’dan Elek Papp kazandı. Yarışmada UPI Altın Madalyayı Türkiye’den 
Şadiye Yılmaz, UPI Gümüş Madalyayı İtalya’dan Fabio Becorpi, UPI Bronz Madalyayı ise Türkiye’den Veli 
Aydoğdu kazanırken Jüri Özel Ödülünü Türkiye’den Cemal Sepici, Sille Sanat Sarayı Özel Ödülünü 
Türkiye’den Mustafa Güral kazandı. Yarışmada En iyi Fotoğrafçı olarak da Erkan Kalenderli seçildi. 



25

KISA HABERLER

■ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDE “SİRETTEN SURETE AŞKIN İMGELERİ” SERGİSİ AÇILDI
KTO Karatay Üniversitesi’nde düzenlenen 
açılışa, AK Parti Konya Milletvekilleri Musta-
fa Kabakcı ve Hüseyin Üzülmez, KTO-
Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başka-
nı Bestami İnan, KTO-Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, Organizas-
yon Küratörü Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu, 
ressamlar, öğretim görevlileri ve çok sayıda 
sanatsever ile öğrenciler katıldı. Programda 
ilk olarak “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarış-
masıyla tanınan ve Konya’nın yöresel oyun-
larını sergileyen “Grup Kaşıks” gösteri yaptı. Gösterinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Organizasyon Küratörü Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu, bir 
üniversitenin kurumsal hale gelmesi için onun birtakım gelenekleri olması gerektiğini belirterek, “Bu gelenekler kurum olduğu sürece kişilere bağlı kalmaksızın, 
üniversitesinin geleneği haline gelip onun devamı olmasını, böylece üniversitesinin kimliğini ve kurumsallaşmasını oluşturan nedenlerden bir tanesidir” dedi. 
Rektör Prof. Dr. Ömer Torlak da, “Üniversite kavramının ortaya çıktığı günden bugüne aynı şekilde devam ediyor. Biz de çok genç bir üniversite olmamıza rağmen 
gerçekten uluslararası düzenlenen 3. Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Günleri ile sergilenen resimlerle sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyorum” ifade-
lerini kullandı. Sanatçıları iki dalga önemsediğini kaydeden AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı, “Sanatçılar güzellikleri gören ve tespit eden, bir de in-
sanlığın sessiz çığlığını görüntü haline getirip insanlara duyuran insanlardır. Devrimizin, çağımızın en büyük özelliklerinden biri iletişimin ve süratin artmasıdır. İn-
sanoğlu artık o kadar süratle hareket ediyor ki, maalesef hem coğrafyayı, hem insanı kaybetmekle karşı karşıya geliyor” şeklinde konuştu. 

■ TORKU KONYASPOR’DAN SPONSOR ZİYARETİ
Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Torku Konyaspor, isim sponsoru Konya 
Şeker A.Ş.’yi ziyaret etti. Konya Şeker A.Ş. adına  Pankobirlik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Recep Konuk, takımı karşılayarak tebrik etti. Takımın sadece Torku’yu değil 
Konya’yı da en iyi şekilde temsil ederek bir başarıya imza attığını söyleyen Recep 
Konuk, “Size gönülden müteşekkir olduğumuzu söylemek isterim. Konyaspor, 
Konya’nın asla kamburu ve yükü değil. Konyaspor, Konya’nın gelişmesinde alaca-
ğı mesafelerde onları ivmelendiren, hız veren bir birim. Ekonomik bir yük olmaktan 
daha ziyade onun ekonomisini canlandıran bir yapı. Bunu doğru olarak algılama-
mız lazım. Sizler üzerinize düşeni yaptınız. İnşallah Konya bir bütün olarak 
Konyaspor’a sahip çıkacak” dedi. Samimiyetle Konyaspor’un yanında olduklarını 
ifade eden Konuk, “Biz Konya sporunun yükselmesi için Konyaspor’un yanında-
yız. Herkes adımını buna göre atmalı. Yoksa Konyaspor çıkan düşen bir seyri sür-
dürür ki, bu ne sizin verdiğiniz emeğe ne de bu başarıya yakışır.” diye konuştu.
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■ ENGELLİ TEKVANDOCU 
MİLLİ TAKIMDA 
Konya’nın Akşehir ilçesinde, bir kolu olma-
yan engelli tekvandocu Mehmet Sami Sa-
raç, 4. Para Tekvando Dünya Şampiyona-
sında milli forma giyecek. 3 kez Türkiye 
Şampiyonu 1 kez de geçtiğimiz yıl Avrupa 
Şampiyonu olan Mehmet Sami Saraç’ı (18), 
Nasreddin Hoca Tekvando Spor Kulübü 
Başkanı Hikmet Uğurluoglu, başarılarından 
dolayı altınla ödüllendirdi. Başkan Hikmet 
Uğurluoglu, Ankara’da yapılan Türkiye 
Şampiyonasında A6 kategorisi 58 kiloda 
birinci olan engelli sporcuyu kutlayarak altın 
hediye etti. Uğurluoglu, “Kulübümüz spor-
cusu Mehmet Sami Saraç geleneği bozma-
yarak üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. 
Sporcumuz geçtiğimiz yıl Rusya’da yapılan 
Avrupa Şampiyonası’nda da Avrupa Şam-
piyonluğunu kazanmıştı. Sporcumuzu bu 
başarısından dolayı kutluyorum” dedi. 

■ DOĞA TUTKUNLARI BEYŞEHİR GÖLÜ ADALARINI KEŞFETTİ 
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir 
Gölü’nde bulunan 33 ada, doğa tutkunlarının 
adeta çekim merkezi oldu. Türkiye’nin birçok 
ilinden Beyşehir Gölü’ne gelen doğa tutkunları, 
katıldıkları yat gezileri ile tanıtım eksikliğinden 
dolayı henüz keşfedilmeyen adaları keşfetmeye 
başladı. Kısa adı TODOSK olan Toroslar Doğa 
Sporları Kulübü'ne üye doğa tutkunları, 
Antalya’dan geldikleri Beyşehir Gölü gezisinde 
adalardan bazılarını da yakından görme ve tanı-
ma fırsatı buldu. 45 kişiden oluşan doğa tutkun-
ları, gezinti yatı ile ulaştıkları bazılarında kuş cıvıl-
tılarının yükseldiği, bazılarında ise beslenmek 
için bahar döneminde salınan ve özgürce ada-
larda dolaşan büyük ve küçükbaş hayvanların, 
dağ keçilerinin de yer aldığı mekanları görme 
şansı buldu. Adalar gezisinde Tavşanlı Adası’nda 
verilen molada adaya da çıkıp daha yakından 
görme imkanı bulan doğa tutkunlarından bazıla-
rı, kıyıda kendini gölün serin sularına bıraktı. 
Doğa tutkunları gezip dolaştıkları adaya hayran 
kalırken, gördükleri bitki türlerini de inceledi.

■ KONYA’DA OUTLET CENTER AÇILIYOR
Konya’da yapımı tamamlanan Bey Plaza ve içerisinde yer alacak 
‘Konya Outlet Center’ tanıtıldı. Bir otelde düzenlenen basın toplantı-
sında konuşan Beyşehirliler Group Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Yapıcı, 45 bin metrekare alan üzerine yapılan Konya Outlet Center’in, 
Bey Plaza ile birlikte bu yılın Eylül ayında hizmete açılmasının planlan-
dığını söyledi. Yapıcı, merkez Karatay ilçesi Adliye Sarayı yanındaki 
Konya Outlet Center için bugüne kadar 36 milyon dolar harcandığını 
ve toplam 45 milyon dolara mal olacağını bildirdi. Konya Outlet 
Center’da, iyi markların uygun fiyata satılacağını ifade eden Yapıcı, 
“Gerek ülke, gerekse Konya ekonomisine büyük katma değerler ve-
ren bir grup haline geldik. En son yatırımımız olarak da, Konya Outlet Center ile ofis ve hizmet birimlerinden oluşan Bey Plaza’yı Konyalıların hizmetine sunacağız” 
şeklinde konuştu. Proje danışmanı Malik Kubilay, Konya’nın ilk ve tek outlet alış veriş merkezini kurmak için büyük özveri içerisinde çalıştıklarını söyledi. Kubilay, 
“Burası sadece Konya’nın değil, çevre il ve ilçelerinde vazgeçilmez alışveriş merkezi olacak. Burada senenin belirli günlerinde indirim değil, 365 gün boyunca ünlü 
markaların outlet ürünleri ekonomik fiyattan tüketiciye ulaşacak” dedi. Proje danışmanlık firmasının kiralama genel müdürü Sibel Kardeşler ise, outlet alışveriş mer-
kezinin tüm Konya’ya hitap edeceğini ve çevre yoluna da yakın olması nedeniyle bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını belirtti. Konya Outlet Center’ın da 
içinde bulunacağı, 3 yılda tamamlanan, 2 blok, 76 mağaza ile 120 ofisten oluşan Bey Plaza’da işyerlerinin kiraya verilmesine başlandığı öğrenildi. 

■ BİLİM FUARINDA TEKNOLOJİK İCATLAR YARIŞTI 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK)’nun ülke genelinde düzenlediği ‘Tübitak 
Bilim Fuarı’ Konya’nın Seydişehir ilçesinde Anado-
lu Öğretmen Lisesi’nde açıldı. Ortaokul ve lise den-
gi okulların icat ettiği 39 projenin tanıtıldığı progra-
ma, Kaymakam Tuncay Sonel, Belediye Başkanı 
Abdulkadir Çat, Milli Eğitim Müdürü Necip Şan, İlçe 
Müftüsü Sıtkı Beydilli, sivil toplum kuruluşu baş-
kanları, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri 
katıldı. Bilimsel bir fuarın okullarında açılmasından 

gurur duyduğunu belirten Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü 
Mehmet Tutal, “Ülke genelinde düzenlenen ‘TÜBİTAK Bilim 
Fuarı’nın’ ilçemizde de bizim okulumuzda açılmasından onur 
ve gurur duydum. Bu fuarda kıyıda kenarda kalmış okulları-
mızın ve öğrencilerimizin araştırma kabiliyetlerini geliştirerek 
kendilerine özgüvenlerinin gelmesi amaçlanmıştır. Projede 
yarışacak tüm öğrencilere başarılar dilerim“ dedi.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE YÜRÜTÜLEN “VEFATININ 30. YILINDA NECİP FAZIL 
KISAKÜREK’İ ANMA ETKİNLİKLERİ” KONYA’DA GERÇEKLEŞTİ. 20-26 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİ-
LECEK ETKİNLİKLERİN AÇILIŞI BİR OTELDE DÜZENLENEN PROGRAMLA BAŞLADI. PROGRAMA BAŞBAKAN YARDIM-
CISI BEŞİR ATALAY, KONYA VALİSİ AYDIN NEZİH DOĞAN, AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ HÜSEYİN ÜZÜLMEZ, 
KERİM ÖZKUL, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR AKYÜREK, ESKİ BAKANLARDAN SAMİ GÜÇLÜ, MİLLİ EĞİTİM 
BAKAN YARDIMCISI ORHAN ERDEM, ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ, MERKEZ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI, KAMU KU-
RUM VE KURULUŞLARININ MÜDÜRLERİ, YERLİ VE YABANCI DAVETLİLER İLE ÖĞRENCİLER KATILDI.

“ÜSTAT ÜÇ KUŞAĞI ETKİLEMİŞTİR” 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Konya’nın yeni bir çıta 
ortaya koyduğunu dile getirerek, “Böyle bir programla 
hazırlanan bu kitapçıkla yeni bir çıta ortaya koydu. Ve o 
da üstadın 30. vefat yılı programına rastladı. Ülkemizde 
bana göre her düşünce insanı ondan etkilenmiştir. Mu-
hafazakar, dindar ve milliyetçi kesim daha fazla etkilen-
miştir. Türkiye’de haysiyetli, diri, dirençli, yiğit, seviyeli 
düşünce adamı kim varsa üstattan biraz etkilenmiştir. Ve 
bugün dik duruşumuzun ve cesaretimizin büyük kısmı-
nı hepimiz her alanda en çok üstattan öğrendik. Bugün 

farklı kesimler, cemaatler, gruplar olabilir. Her kesim 
ondan faydalandı. Her yerde seviye gösterenler üstadın 
açtığı seviyeden o yoldan geçti. Biz özgüveni ve dik duru-
şu ondan öğrendik. Özellikle muhafazakar kesim, dindar 
kesim özgüveni ondan öğrendi. Müthiş özgüven vardı 
onda” dedi. Necip Fazıl Kısakürek’in 1940 yıllardan iti-
baren her dalda bütün kuşakları etkilediğini ifade eden 
Atalay, “Ben üstadın üç kuşağı etkilediğini düşünüyorum. 
Toplumun geri geri gitmeye zorlandığı dönemlerde ayak-
ta durarak devrilmeyenlere, direnenlere, manevi sahayı 
terk etmeyenlere üstat öncülük etmiştir” diye konuştu. 
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ETKİNLİKLER TÜRKİYE PROJESİ 
HALİNE DÖNÜŞTÜ
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, bu ça-
lışmanın Konya projesi olmaktan çok 
bir Türkiye Projesi haline dönüştüğünü 
kaydederek, “Çünkü savunduğumuz şey 
fikir ve insandı. İşte iyi fikirlere sahip in-
sanların oluşturduğu Türkiye kendi de-
ğerlerine sahip çıkmaya başlamıştır. Ben 
emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Eski Bakanlardan Sami Güçlü ise yaptığı 
konuşmada; “Bugün aslında biz sevdi-
ğimiz, etkilendiğimiz, toplumun yönünü 
değiştiren bir büyük şairimizi ve düşün-
ce adamımızı anmaktan öte devletimiz-
le milletimizin aynı yöne bakmasının 
bir işareti, simgesi olarak bu toplantıyı 
gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. 
Milletvekilleri adına bir konuşma yapan 
AK Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzül-
mez ise; “Üstat Necip Fazıl’ın bir şair bir 
fikir adamı olarak bir derdi vardı. Bu dert 
Çanakkale’de yok olmuş, milli ve mane-
vi değerlere sahip aydınlarımızı yeniden 
ihya edip bu ülkeyi gerçek fikir sahiplerine 
teslim etme derdiydi. Ve ciğerinden kan 
çekerek 50 yıl mücadele vererek bu genç-
liği yoğurdu geliştirdi ve yetiştirdi” dedi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek de, yaklaşık 80 değişik programla 
anma etkinliklerini yürüttüklerini be-

lirterek, Türkiye’de, özellikle Konya’da 
şimdiye kadar yapılan programların en 
şumüllüsü ve en geniş katılımlısını ger-
çekleştirmekten dolayı Konya olarak da 
büyük bir onur duyduğunu ifade etti. 
Rektörler adına bir konuşma yapan Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel ise; “İnsanımız üstadın eserle-
rine dünden çok bugün, bugünden çok 
da yarın ihtiyaç duyacaktır. Bize düşen 
görev böylesine önemli bir mütefekki-
rin hayatını, eserlerini ve fikirlerini bu 
gibi faaliyetlerle gelecek nesillere aktar-
maya çalışmaktır” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından Konya Valisi 

Aydın Nezih Doğan tarafından Başba-
kan Yardımcısı Beşir Atalay’a Necip Fazıl 
Kısakürek’in büstü ve eserleri takdim 
edildi. Beşir Atalay da projeye katkıları bu-
lunan belediye başkanlarına ve rektörlere 
Necip Fazıl Kısakürek’in büstünü verdi. 
Program “Uluslararası Necip Fazıl Kısakü-
rek Sempozyumu” ile devam etti. 
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Mevcut 
Belediye Otobüs 

Sayısının
349

olduğunu,

Dolmuş 
Hat Sayısının 

26
olduğunu,

Sarı Taksi 
durağının 

70
olduğunu,

Sarı taksi 
sayısının 
700'e

ulaştığını,

Yeni Otogarda,  

110 Firma, 
 Karatay'da ise,

100 Firma,
Bulunduğunu,

Mevcut 
tramvay sayısının

60 olduğunu,
Bunlara ilave olarak 

sözleşmesi imzalanan 60 
son model tramvay da 
Eylül ayından itibaren 

şehrimize gelmeye 
başlayacağını,

Yeni Otogar ve 
Karatay'daki İlçelere 

ve beldelere yolcu taşıyan 
Karatay Otogarından, 
2012 yılında yaklaşık

20 Milyon
insan taşındığını,

2012 yılında 
otobüs ve 

tramvayda toplam 
taşınan yolcu 

sayısının
71.486.085

kişiye ulaştığını

Toplam 
Minibüs sayısının 

530'a 
ulaştığını

Yüksek Hızlı Tren'in 
Konya-Ankara arasında günde 

8 gidiş, 8 geliş 
yaptığını, 

Ayrıca Konya-Eskişehir arasında 

2 gidiş, 2 geliş 
yaptığını...

Türk Hava yollarının 
Konya-İstanbul arasındaki 

sefer sayısının 

8 olduğunu, 
8 Haziran tarihinden itibaren 
Anadolujet'in Konya-İstanbul 

arasında yapacağı sefer sayısının 

4 olduğunu,
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Etkinlikte bir konuşma ya-
pan Meram Süt Ürünleri 
Üreticileri Birliği Başkanı 
Hasan İşler, insanların 
dengeli beslenmesinde 
hayvansal içerikli gıdala-
rın öneminin uzmanlar 
tarafından kabul edildi-

ğini ve hayvansal kaynaklı bir gıda 
maddesi olan süt ve süt ürünlerinin, içindeki 
besin öğeleri dolayısıyla insanların beslen-
mesinde önemli rol oynadığını belirterek, 
ülkemizde süt ve de süt ürünlerinin gerek-
tiği kadar tüketilmediğine ve Türkiye’nin 
sahip olduğu üretim ve nüfus potansiyeline 
rağmen kişi başına yıllık içme sütü tüketimi 
açısından AB ülkelerine göre çok gerilerde 
kaldığına dikkat çekti.
Panagro Et Süt Entegre Tesisleri Genel 
Müdürü Murat Gül; "insana doğumundan 
ölümüne karşılıksız sağlık vaat eden sütün, 
canlının hayatını devam ettirebilmesi, geli-
şebilmesi ve başarılı olabilmesi için gerekli 
besin maddelerinin büyük çoğunluğunu 
bünyesinde barındıran kusursuz, mucizevî 

bir gıda olduğunu ifade ederek, “Sadece 
gelişme evrelerinde içilmesi gereken bir 
içecek olarak görüldüğü için süt, en çok 
çocuklar tarafından tüketiliyor ve yaş iler-
ledikçe, maalesef süt içme miktarlarımızda 
azalıyor. Süt, ambalajında, sağlıklı koşul-
larda tüketime her an hazır haliyle günün 
her saati içilmeyi hak ediyor. Avrupa Birliği 
ülkelerinde kişi başına yıllık 245 litrenin 
üzerinde süt tüketilmektedir. Türkiye’de 
bu değer kişi başına 180 litre civarındadır. 
Tüketilen bütün içecekler arasında ne yazık 
ki sütün payı sadece %9`dur. Sütün çay, su 
ve özellikle gazlı içeceklerden sonra 4. sıra-
yı aldığını görmekteyiz. Sağlıklı nesillerin 
yetiştirilebilmesi açısından süt tüketiminin 
ülkemizde arttırılması stratejik bir konu-
dur. Konya Şeker olarak Pankobirlik Genel 
Başkanı Sayın Recep Konuk önderliğinde 
dünyanın en büyük, en hijyenik, en çevre-
ci, en teknolojik ve en güvenilir süt tesisini 
Konya’mıza, ülkemize kazandırmaktan 
dolayı mutluyuz” dedi.
Karatay Kaymakamı Mustafa Altıntaş ise

konuşmasında, etkinliği düzenleyen başta 
okul müdürü olmak üzere velilere, öğren-
cilere ve katkıda bulunan Pankobirlik ve 
Meram Süt Üreticileri Birliği’ne teşekkür 
ettiğini söyledi. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli de konuşmasında, Dünya 
Süt Günü’nün önemine değinerek, etkinliğe 
destek veren başta Pankobirlik yönetimini 
ve Meram Süt Üreticileri Birliği’ni kutladı-
ğını belirtti. Hançerli, bölge hayvancılığının 
kalkınmasına destek veren herkese ve her 
kuruma gönülden teşekkür ettiklerini söy-
ledi. Mahmut Şevket Paşa 2-A Sınıfı Anneleri 
adına konuşan Sabriye Kambur ise, “Süt İçin, 
Süt İçirin' projesini başlattık. Öğrencileri süt 
içmeye özendirmek adına çok sayıda adım 
attık. Böylece süt içimine olan ilgi sürekli canlı 
tutuldu. Ayrıca süt kutularının toplanmasını 
da ihmal etmedik. Atık dönüştürme bilgileri 
de verdik öğrencilere. Bu sayede öğrenciler 
geri dönüşüm bilincine ulaştı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, müzik 
eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinliğe destek 
veren Konya Şeker, kutlamanın ardından 
öğrencilere Torku süt ve çikolata ikram etti. 

DÜNYA SÜT GÜNÜNE 
“TORKU SÜT” 
DAMGASINI VURDU!
ULUSLARARASI SÜTÇÜLÜK FEDERASYONU'NUN 1956 YILINDA ALDIĞI KARAR GEREĞİNCE, 
21 MAYIS, TÜM ÜLKELERDE “DÜNYA SÜT GÜNÜ” OLARAK KUTLANIYOR.  KONYA’DA MERAM 
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ İLE KONYA ŞEKER’İN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ DÜNYA SÜT GÜNÜ 
KUTLAMASI KARATAY MAHMUT ŞEVKET PAŞA ORTAOKULU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Dünya Süt gününde süt 
içiminin önemine vurgu 
yapılırken, Torku Şeker 

öğrencilere süt ve çikolata 
ikramında bulundu



33

KISA HABERLER



HAZİRAN/TEMMUZ 2013/3234

KISA HABERLER



35

KIRMIZI KOLTUK

Sn. Başkanım öncelikle dergimiz 
adına hayırlı olsun temennilerimi 
söylemek isterim. Seçimlerde bü-
yük bir başarıyla, tekrar başkan 
seçildiniz. Seçim süreci nasıl geçti 
sizin için. Ufak bir değerlendirme 
yapabilir misiniz?
Öncelikle Odamızın 130 yıllık tarihinde, 
her kademesinde görev alanlara hiz-
metlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Odamıza yakışır bir şekilde, demokratik 
yoğun katılımlı bir seçim gerçekleştirdik. 
Seçimlerimizde yoğun katılım göstere-
rek oy kullanan tüm üyelerimize teşek-
kür ediyorum. Seçim süreci boyunca 
Peygamber Efendimizin metodolojisi 
haricinde hiçbir yöntemi uygulamaya-
cağımızı açıkça ifade etmiştik. Aynı kıb-
leye döndüğümüz, sevincinde acısında 
beraber olduğumuz ve olmaya devam 
edeceğimiz arkadaşlarımızla, inancımı-
za yakışmayacak şekilde davranılmama-
sı tavsiyesinde bulunduk. Tamamlanan 
süreçte üyelerimizin şahsıma verdiği 
destekten dolayı teşekkür ediyorum.

KTO yönetiminde ne gibi değişiklik-
ler oldu, yönetime kimler katıldı?
Meslek Komiteleri seçimlerimizin ar-
dından oluşan yeni meclisimiz tara-
fından yönetim kurulumuza, meclis 
başkanlık divanımıza, komisyonları-
mıza ve TOBB delegeliğine seçilen ar-
kadaşlarımızı kutluyor yeni dönemde 
başarılar diliyorum. Yeni yönetim 
kurulumuzda Mustafa Büyükeğen, 
Hasan Hüseyin Karapınar, Fahrettin 
Doğru, Metin Sağlam, Cihangir Mı-
hoğlu, Hasan Yılmaz, Murat Çankırlı, 
Ramazan Erkuş, Ali Deresoy, Mehmet 
Emin Gürbüz görev yapacaklar.

YENİ DÖNEMDE
HEDEF 2023

AYŞE OKUTAN

VOLKAN ÇAKIR

Dürüst, çalışkan, heyecanlı, başarılı... Enerjisi ve  bakış açısı ile etrafına güven veren, girişken 
bir başkan. KTO'da yeniden başkan seçildi. Türkiye'nin 2023 vizyonunda Konya'nın nasıl bir 
katkı yapması gerektiğini konusunda çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Konya'yı, 
Türkiye’nin merkez şehirlerinden biri yaparak, ticarette rekabet gücü yüksek, sanayisi gelişmiş, 
yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmeyi hedefliyor. 70 Komitenin 62'sini alarak büyük bir 
zafer kazanan Selçuk Öztürk 32. sayımızın “Kırmızı Koltuk” konuğu oldu. 
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KTO’DA YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEN 
SELÇUK ÖZTÜRK 2023’Ü HEDEF GÖSTERDİ

Yeni dönemde nasıl bir KTO bizi bekliyor? 
Hedefleriniz nelerdir?
2011 yılı Mayıs ayında göreve başladığımızda 
Türkiye’nin 2023 vizyonunda Konya’nın nasıl bir 
katkı sağlaması gerektiği konusunda bir çalışma 
yaptık. Türkiye geneli ekonomik verilere baktığı-
mızda ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için 
İstanbul’un ekonomik yükünü paylaşacak Anado-
lu şehirlerinden yeni ekonomi merkezleri ortaya 
çıkması gerektiğini gördük. Konya’da bu merkez-
lerden biri olmalıdır. Böyle bir hedefle ortaya çıkan 
şehrimizde neler eksikti bunu iyi belirlememiz 
gerekmekteydi. Öncelikle Türkiye’nin 2023’teki 
büyüklüğünün ihracata dayalı ulaşacağından şeh-
rimiz ihracat rakamlarını incelediğimizde Türkiye 
ortalamasının gerisinde olduğunu gördük. Son iki 
yılda ihracatla ilgili faaliyetlerimize ağırlık verdik. 
Bu çalışma ile başta Konya’nın ihracatta yaşadığı 
en büyük sorun olan lojistik ve ulaşım konusunda 
merkezi hükümeti harekete geçirmeye çalışırken 
diğer taraftan firmalarımızın yaşadığı pazar sıkın-
tısı, tanıtım sıkıntısı ve finans sorunlarına çözüm 
olacak faaliyetler gerçekleştirdik. Firmalarımıza 
ihracat konusunda verdiğimiz eğitim ve seminer-
lerle de bilgilerinin artmasını sağladık. Yurt dışında 
10 ülkenin farklı şehirlerinde düzenlediğimiz 17 
organizasyonla Konya’nın ve Konyalı firmaların 
tanıtımını sağladık. Ayrıca şehrimizde düzenledi-
ğimiz 9 organizasyonda 12 ülkeden ticaret heyetini 
Konyalı firmalarla bir araya getirdik.  
Anadolu özel sektörünü temsil eden en büyük ku-
rumlardan biri olarak hedefimiz şehrimizi 2023'e 
hazırlamaktır.
Bu hedefle; 15 milyar dolar ihracat yapan, kişi başı 
gelirini 25 bin dolara çıkaran, işsizliği yüzde 5’e in-
diren bir Konya vizyonu belirledik.
Belirlediğimiz vizyonumuzla; Konya’yı Türkiye’nin 
merkez şehirlerinden biri yaparak, ticarette rekabet 
gücü yüksek, sanayisi gelişmiş, yaşam kalitesi yük-
sek bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Vizyonu-
muz çerçevesinde; programlı olarak yürüteceğimiz 
projelerimizle; Konya’nın ihracatını artırmak, sa-
nayimizin nitelikli ara eleman sorununa çözüm ol-
mak, üyelerimizin ticaret hayatında yaşadığı sıkıntı-
ları gidererek şehrimiz özel sektörünün maksimum 
katkısının artırılması için çalışacağız. 

Yeni dönemde gerçekleştireceğiniz 
projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Geçen dönemde alt yapısını oluşturduğumuz, Mes-
leki Eğitim Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, 
Fuar Merkezi projelerimizi bu dönemde tamamla-
yacağız. Gerçekleştirdiğimiz projelerimizle Konya’yı 
2023 vizyonuna daha da yaklaştırmış olacağız.
Sadece Konya’nın değil Türkiye’nin problemi olan 
nitelikli eleman sorunu 2023 Türkiye’sine gider-
ken çözülmesi gereken en önemli problemlerden 
biridir. Bir tarafta işsizlik varken, sanayimizin uy-
gun eleman bulmakta sorun yaşaması ülkemizde 
eğitim ve istihdam köprüsünün kopuk olduğunu, 
işsizlikten çok mesleksizlik sorunu yaşandığını 
görmekteyiz. Bu sorunun temelinde ise insan de-
ğil sistem sorunu yatmaktadır. Yanlış eğitim poli-
tikalarıyla işsiz nüfustan faydalanamıyoruz. 
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Yılda 700 bin gencimize istihdam oluştur-
ma zorunluluğumuzu göz önüne alırsak 
lise ve meslek lisesi mezunu oranlarımızı 
gelişmiş ülkeler seviyesine getirmeli bu 
mezunların istihdama katılım oranlarının 
artırılması gerekmektedir. Sürdürülebilir 
ve yüksek oranlı büyüme için işgücümü-
ze iş dünyasının talepleri doğrultusunda 
beceri kazandırabilmeyi başarmak zo-
rundayız. Bunun da yolu, mesleki eğiti-
min kalitesini artırmaktan ve yaygınlık 
kazandırmaktan geçmektedir. Mesleki 
eğitim ile ilgili önemli bir eksikliğimiz de 
okul-işyeri bağlantısındaki kopukluktur. 
Mesleki eğitim alan öğrenciler yeterince 
pratik yapma imkanı bulamamaktadırlar. 
Mesleki eğitimle ilgili her konuda özel 
sektör olarak bizlere de büyük bir görev ve 
sorumluluk düşmektedir. Odamız öncülü-
ğünde hazırladığımız proje için Kalkınma 
Bakanlığı’ndan ön onay alınmıştır. Hazır-
ladığımız proje 2013 yılı içerisinde hayata 
geçirilecektir. Projenin hazırlık aşamasın-
da Avrupa’da uygulanan sistemler içeri-
sinde en başarılı örneklere sahip Almanya 
sistemini inceledik. Almanya sistemini 
şehrimizin ihtiyaç ve şartlarına uyarlaya-
cak bir model uygulayacağız.
Son 11 yılda ihracatını 13 misli artıran Kon-
ya, Türkiye ortalamasının üzerinde bir hız 
yakalamasına rağmen ihracatla ilgili önemli 
bir parametre olan kişi başı ihracatta Türki-
ye ortalamasının altındadır. Türkiye orta-
laması 2000 dolar iken Konya’nın kişi başı 
ihracat ortalaması 650 dolardır. Bu veri ile 
nüfus potansiyelimizin ekonomik potansi-
yelimize yeteri katkıyı sağlayamadığını gör-
mekteyiz. 2023’te 15 milyar dolar ihracat 
yapan bir Konya için ihracat rakamlarımızı 
artırmamız gerekmektedir. Bu sebeple Oda 
olarak "İhracatı Geliştirme Merkezi" adı al-
tında ihracatçı firmalarımıza destek olacak 
bir projeyi hayata geçireceğiz.

KIRMIZI KOLTUK

2023’TE 15 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPAN 
BİR KONYA İÇİN İHRACAT RAKAMLARIMIZI 

ARTIRMAMIZ GEREKMEKTEDİR. 
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Bu projenin ilk aşaması olan “Konya İli İh-
racat Analizi” projemizin çalışmaları devam 
etmektedir. Proje kapsamında 1 Haziran 
Cumartesi günü 100 ihracatçı firma ile "İh-
racatta Çözüm Yolları Çalıştayı"nı gerçek-
leştirdik. Çalıştay’da 250 ihracatçı firma ile 
mevcut durum ve sorunları ortaya çıkarmak 
için yapılan anket çalışmasının sonuçları 
değerlendirilecek. İhracat yapan her sektör-
den seçilen toplam 100 firma ile yapılacak 
çalıştayda firmaların onarlı gruplar halinde 
10 adet masada sorun analizi yapılacak ve 
sorunlar için yerel ve ulusal çözüm yolları 
belirlenecek. Tartışılacak sorunların çözüme 
kavuşması için eylem planı oluşturulacak. 
Yerel ve ulusal düzeyde yapılacak işbirlikleri 

ve girişimlerle oluşturulan eylem planının 
adım adım uygulanacağı projeden sonra "İh-
racat Geliştirme Merkezi"nin kurulum çalış-
malarına başlanacak.
Odamızda kuracağımız İhracatı Geliştirme 
Merkezi bugüne kadar ihracatımızı artır-
mak için yaptığımız tüm organizasyonları 
koordine edecek, programlı bir şekilde fa-
aliyetleri senkronize edecektir. İhracat Ge-
liştirme Merkezi'nde, ihracatla ilgili eğitim, 
danışmanlık, bilgilendirme, pazar araştır-
ması, yurtdışı-yurtiçi ikili iş görüşmeleri, 
yurtdışı-yurtiçi fuar organizasyonları, güm-
rük işlemleri, lojistik hizmetleri, kanun ve 
yönetmeliklere yönelik görüş ve öneri ge-
tirme faaliyetleri yürütülecektir. 

Konya bölgesindeki KOBİ’lerin uluslararası 
rekabetçiliği, ihracatçı firma sayısı, bölgenin 
ihracat kapasitesi artacaktır. İhracat yapma 
potansiyeline sahip olup da ihracat yapama-
yan ve ihracatını artırmak isteyen tüm firma-
larımız bu merkezden yararlanabilecektir. 

2013 yılında Odamızın şehrimiz için ya-
pacağı hizmetlerden biri de mevcut fuar 
alanımızın Konya’nın marka fuarlarında 
artan katılım ihtiyacına cevap verebile-
cek şekilde büyütülmesidir. Projemiz-
le Anadolu’nun en modern fuar alanını 
Konya’ya kazandıracağız. 
Konya, 2012 yılında Türkiye’nin en çok ulus-
lararası fuara ev sahipliği yapan 7. şehridir. 



39

KIRMIZI KOLTUK

Ülkemizde düzenlenen fuar organizasyonla-
rında önemli bir payı olan Konya, fuarcılıkta 
her yıl kendini geliştirmektedir. Düzenlenen 
fuar organizasyonları, ilin gelişmişlik düze-
yine katkı sağlamakta, aynı zamanda katı-
lımcıların ve ziyaretçilerin yapmış olduğu 
harcamalarla yerel ekonomiyi de geliştir-
mektedir. 2011 yılında 16 fuarın düzenlen-
diği Konya’da 2012 yılında 10 fuar düzen-
lenmiştir. Konya’da yıllar itibariyle fuar 
sayısının azaldığı ancak 2012 yılında ziya-
retçi sayısında artışın bir önceki yıla göre 
ortalama %65 olduğu görülmektedir. Bu 
da artık daha nitelikli, piyasanın ihtiyaçla-
rına tam olarak cevap verebilecek fuar or-
ganizasyonlarına ağırlık verildiğini göster-
mektedir. Uluslararası Fuar Merkezi, Tarım 
Fuarı ile birlikte Makine, Döküm ve Tohum 
Fuarları ile marka fuarlara ev sahipliği yap-
maktadır. Mevcut fuar merkezi, Konya’nın 
yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan 
performansına tam olarak cevap vereme-
mektedir. Geçtiğimiz Şubat ayında 412 
bin m2 inşaat alanının imar izni alınmış ve 
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 
onaylanmış, gene inşaat ruhsatı da Büyük-
şehir Belediyesinden alınmıştır. Aynı tarih-
lerde büyükşehir belediyemiz tarafından, 
tarım fuarı öncesinde otopark sorununun 
çözümü için çalışma başlatılarak 100 bin 

metrekare ziyaretçiler 30 bin metrekare de 
katılımcılar için olmak üzere toplam 130 
bin metrekare alanda otopark oluşturuldu.  
Fuar alanımızın büyütülmesi ve modern 
hale getirilerek yüksek katılımla düzenle-
nen fuarlarda ihtiyaca cevap verilebilmesi 
amacıyla bir yıldır yaptığımız çalışmalarda 
sona yaklaşmış bulunmaktayız. 412 bin m2 

inşaat alanında 4 holün proje ihalesi ger-
çekleştirildi. Önümüzdeki günlerde toplam 
70 bin m2 kapalı alana sahip 4 holümüzün 
yapım ihalesine çıkılacaktır. 2014 yılındaki 
ilk tarım fuarını 6 holde yapacağız. 
Sn. Başkanım sorularım bu kadar. Tek-
rar Konyamız için hayırlı olsun. Başarı-
larınızın devamını dilerim.
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BU YAZIYLA SİZLERE KON-
YALI YAZAR AHMET KUŞ'UN 
HAZIRLADIĞI VE 2012 YI-
LINDA TÜRKİYE YAZARLAR 
BİRLİĞİ TARAFINDAN YILIN 
EN İYİ GEZİ KİTABI OLARAK SEÇİLEN “DÜNYA MEVLEVÎHANELERİNE 
YOLCULUK” ADLI KİTABI TANITMAYA ÇALIŞACAĞIZ. KİTAP, 2006 
YILI İÇERİSİNDE “DÜNYA MEVLEVÎHANELERİ” BELGESELİ İÇİN 16 
ÜLKEYE YAPILAN SEYAHATE İLİŞKİN GEZİ ANILARI, GÖZLEMLER 
VE FOTOĞRAFLARDAN OLUŞUYOR. KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN-
LIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE SURİYE, LÜBNAN, FİLİS-
TİN, MISIR, KKTC, BULGARİSTAN, UKRAYNA (KIRIM), MACARİSTAN, 
KOSOVA, BOSNA-HERSEK, YUNANİSTAN’DA (ATİNA VE HANYA) 
BULUNAN MEVLEVÎHANELERDE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN OLU-
ŞUYOR. YURT DIŞINDAKİ MEVLEVÎHANELERİ KAPSAYAN “DÜNYA 
MEVLEVÎHANELERİ” PROJESİ, 2005 YILINDA KONYA İL KÜLTÜR 
VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYINLANAN “TÜRKİYE 
MEVLEVÎHANELERİ” ADLI PROJENİN DEVAMI NİTELİĞİNDE.

Ekip ilk olarak Suriye’den Mısır’a karayoluyla 
bir yolculuk yapıyor ve yine aynı güzergâhı 
takip ederek Türkiye’ye dönüyor. Projenin 
ikinci etabına başlamadan önce deniz oto-
büsüyle Lefkoşa’ya kısa bir seyahat gerçek-
leştiriliyor. Lefkoşa Mevlevîhanesi’ndeki 
çekimler tamamlandıktan sonra projenin 
ikinci etabı için Rumeli’den başlayan bir 
geziye çıkılıyor. Bulgaristan’dan başlayan 
seyahat Romanya üzerinden Ukrayna’nın 
Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne kadar de-
vam ediyor. Kırım’ın Gözleve şehrindeki 
mevlevîhanenin çekimlerinden sonra Uk-
rayna, Moldova, Transdinyester, Roman-

ya, Macaristan, Kosova, Bosna-Hersek ve 
Yunanistan’ı kapsayan epey uzun bir yolcu-
luk yapılıyor. Son olarak Girit adasının Hanya 
şehrindeki mevlevîhanede yapılan çalışma-
lardan sonra proje ekibi Türkiye’ye dönüyor. 
Çalışmanın her etabında fotoğrafçı olarak 
görev yapan Ahmet Kuş yaklaşık iki ay kadar 
süren geziler sırasında yaşanılanları “Dünya 
Mevlevîhanelerine Yolculuk” adını verdiği 
bu kitapla anlatmaya çalışıyor.     
Seyahatlerdeki asıl amaçlarının yurt dışın-
daki mevlevîhanelerin durumunu video 
kamerayla ve fotoğraf makinesiyle tes-
pit etmek olduğunu belirten Ahmet Kuş 

proje hakkındaki görüşlerini şu sözlerle 
ifade ediyor; “Çekimlerimiz 60 dakikalık 
bir video belgesel ve 288 sayfalık bir kitap 
olarak yayımlandı. Bu seyahatnamede 
gezdiğimiz ülkelerdeki bazı şehirler ve bazı 
yapılar yer alıyor. Kitabın çoğu yerinde be-
lirttiğim gibi gittiğimiz her şehirde her yeri 
görmemiz mümkün değildi. Zamanımız 
kısıtlı olduğu için sadece yolumuzun üze-
rindeki ve mevlevîhanelerin yakınındaki 

AYŞE OKUTAN
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tarihî eserleri görme imkânımız oldu. Her 
şeyin hızla değiştiği bir çağda şehirler, il-
çeler, kasabalar ve köyler de değişiyor. Bir 
zamanlar Osmanlı toprağı olan bu geniş 
coğrafya hakkında tarihe kayıt düşmek ve 
değişimi belgelemek istedim. Buralardaki 
Osmanlı mimari eserleri hakkında bilgiler 
vermeye çalıştım. Mevlevîhanelerin yanı 
sıra Osmanlı döneminde inşa edilen ya da 
onarılan yapıların durumuyla ilgili husus-
ları da aktarmaya çalıştım. Her seyahat 
farklı bir deneyim. Her yolculuk yeni bir 
macera. Mesleğimiz gereği ne kadar çok 
seyahate çıksak da her seyahat öncesi hâlâ 
aynı heyecanı yaşıyoruz. Gezmek hele fo-
toğraf amaçlı gezmek dünyanın en keyifli 
işlerinden biri. Çoğu zaman dostlarımız 
bize imrenir ne kadar şanslısınız diye… Se-
yahat etmek elbette zevkli bir uğraş. “Dünya 
Mevlevîhanelerine Yolculuk” adını verdiğim 
kitabım bu seyahatler sonucunda oluştu. 
Yolculuğumuzun ilk durağı Suriye’ydi. Su-
riye benim için çok özel bir ülke. Türkiye’yle 
ortak paydaları olan bir ülke. Ayrıca Suriye, 
Mevlevîlik tarihinde de çok önemli bir yer. 
Türkiye’de tekke ve zaviyeler kapatıldıktan 
sonra Çelebi Efendi ve ailesi Halep’e taşındı 
ve Halep Mevlevîhanesi Mevlevîliğin merkezi 
haline geldi. Diğer ülkelerdeki mevlevîhaneler 
Halep’teki asitaneden yönetildi. Suriye bizim 
için özel bir ülke dedim ama şimdi yüreği-
mizde kanayan bir yara. Gezimizin gerçek-
leştiği 2006 yılında tam bir huzur ülkesi olan 
Suriye şu anda karmakarışık bir coğrafya. 
Yaşanan iç savaş nedeniyle her gün yüzlerce 
insan ölüyor. Elimizden ülkeyi kan gölüne 
çevirenlerin basiretli davranıp aklını başına 
toplamasını dilemek ve bu güzel ülkenin yeni-
den eski huzurlu günlere dönmesini temenni 
etmekten başka bir şey gelmiyor. Suriye zevk 

alarak gezdiğimiz ve fotoğraflamaktan ke-
yif aldığımız bir ülkeydi. Mevlevîlik eskiden 
olduğu gibi günümüzde de ülkemiz ve özel-
likle Konya’mız için önemli bir tanıtım un-
suru. Biz bu çalışmayla günümüze ulaşan 
mevlevîhanelerin durumunu tespit etmeye 

çalıştık. Tarih boyunca insanları doğru yola, 
hoşgörüye, barışa çağıran Mevlevîlik şayet 
mevlevîhaneler yeniden ihya edilebilirse gü-
nümüzde de bu işlevlerini yerine getirebilir. 
Tespit ettiğimiz bu mekânlar diğer devletler-
le ortak kültürel projeler geliştirilerek yeni-
den diriltilebilir. Özellikle Mevlevîliğe karşı 
özel ilgisi bulunan Bosna-Hersek, Lübnan, 
Kosova gibi ülkelerdeki mevlevîhaneler kül-
tür merkezi, müze ya da benzeri bir amaçla 
yeniden düzenlenebilir.”
2012 yılı içerisinde Karatay Akademi 
Yayınevi tarafından yayınlanan “Dünya 
Mevlevîhanelerine Yolculuk” adlı kita-
bıyla gezi dalında TYB tarafından ödüle 
layık görülen Ahmet Kuş şu anda ikinci ki-
tabının yayınıyla ilgili çalışmalara devam 
ediyor. “Büyük Selçuklunun İzinde” adını 
verdiği kitap yine bir seyahatname. Üç yıl-
dan beri üzerinde çalıştıkları ve 14 ülkeyi 
kapsayan bu seyahatname de “Büyük Sel-
çuklu Mirası Projesi” kapsamında gidilen 
ülkelerde yaşanan anılardan ve izlenimler-
den oluşacak. Ayrıca kitapta Ahmet Kuş ta-
rafından çekilen fotoğraflar da yer alacak.           
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EROL SUNAT

KONYA'DA DOLU DOLU BİRGÜN GEÇİRME PLANI YAPANLAR İÇİN, KONYA'NIN LEZZET 
DURAKLARINI, SİZLERLE BERABER GEZELİM, DOLAŞALIM İSTEDİK.

Konya'da bir güne güzel bir kahvaltıyla 
başlayalım isterseniz. Konya'da en güzel 
kahvaltı mekanları nerede diyecekseniz, 
Meram'dan başlamanızı ve Meram'ı dü-
şünmenizi tavsiye ederiz. Meram, adına 
Gedavet rüzgarı denilen Konya'ya has 
meltem rüzgarının estiği, tertemiz hava-
sıyla, yeşillikler içinde bir köşedir aslında.
Eski Konyalıların, "Türbe önünde evi, 
Meram'da bağı olmayana Konyalı de-
mezler" tabirini boşa çıkarmayan, sessiz, 
sakin ve bir o kadar da güzel bir yerdir Me-
ram. Burada yeşilin hemen bütün tonları-
nı bulursunuz.
Konya'nın huzur veren Meram'ında bah-
çeli köy kahvaltısı yapmak istemez misi-
niz? Neden olmasın diyenler için, bahçeli 
köy kahvaltısının adresi "HAZBAHÇE"dir.
Hazbahçe, dışarıda kahvaltı yapmak is-
teyenler için vazgeçilemeyecek ve ter-
cih edilecek mekanların başında geliyor. 
Konya'da kahvaltısı beğenilen ve bu be-
ğeninin anlatıldığı dilden dile gezdiği bir 
mekan Hazbahçe.

En büyük özelliği kendine has köy kah-
valtısı olması. Onlar bu kahvaltıya "Serp-
me Köy Kahvaltısı" diyorlar.
Bu kahvaltıda neler olduğuna gelince, biz 
bir kısmını anlatalım, geri kalanı siz geldi-
ğinizde görün..!
Bal var, iki çeşit zeytin var. Tulum Pey-
niri, Köy peyniri, Kaşar peyniri ve Ezine 

peyniri var. Köy tereyağı var. Vişne Reçeli 
var. Söğüş tabağı var. Yeşillik var. Sucuklu 
yumurta var. Menemen var. Kiremitte Ka-
şarlı mantar var. Sigara Böreği var. Patates 
kızartması var. Mengen köfte var. Kavur-
ma var. Kaymak var.
Yeşillikler arasında samimi bir ortam, gü-
leryüzlü hizmet işin ekstrası. 
Hazbahçe'de kahvaltı yaptıktan sonra 
"akşama kadar bir şey yemesemde olur 
mu" dersiniz, yoksa şöyle bir Konya turu 
yaptıktan sonra, acıkıyor insan, bir çok ki-
şiden bunu dinledim mi dersiniz?

KONYA'DA 
Bir Gün...
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Konya eski bir Başkent. Selçuklu Başken-
ti. Selçuklu; türbeleri, camileri, hanları 
ve kervansaraylarıyla Konya'da taptaze 
yaşıyor. Hangi sokağa girseniz, hangi cad-
deden geçseniz bir Selçuklu eseri ile kar-
şılaşmanız mümkün.
Konya'ya gelip Mevlana'yı ziyaret etme-
den gitmek nasıl olmazsa, Etli ekmek ye-
meden gitmekte Konya'ya karşı yapılan 
bir haksızlık sayılır. 
Etli ekmek, Konya'nın patentli bir markası. 
Milli yiyeceği. Konya'ya damgasını vurmuş, 
özellikle dışarıdan gelenlerin tadına bakma-
dan  ayrılamayacağı bir lezzet; "etli ekmek".
Bir çok şehirde, pide olarak vasıflandırı-
lan bu yiyecek türü, pideden daha gev-
rek, daha ince, daha zarif, Konyalı ustala-
rın elinde, değişik bir nefasete ve lezzete 
ulaşmış bir yiyecek olmuş durumda.
Konyalının mâile dışarıya çıktığında, 
doğruca etli ekmekçiye gittiğini, hatırlı 
bir misafiri geldiğinde etli ekmek yaptır-
dığını, etli ekmeği çok özledim diyene, 

Konya'dan özel olarak gönderdiğini de 
söyleyelim ki, etli ekmekin Konya için 
önemi ve yeri belli olsun.
Gelelim asıl sorumuza, "Konya'da etli ek-
mek nerede yenir?" sorusuna yani.
Etli ekmek yiyecekseniz, önceliğiniz Cemo 
olmalı diyoruz. Neden Cemo? Etli ekmek, 
ince olacaksa, gevrek olacaksa, masaya ge-
lişinde, masada duruşunda görsel bir şölen-
le karşılaşacaksanız, etli ekmeği Cemo'da 
yiyeceksiniz. Etli ekmek hikayeleri az uz 
hikayeler değil. Mesela soralım; "kaç etli ek-
mek yiyebilirsiniz?"
Taş çatlasa ikiyi geçmez diyenlerin bile, 
gözünün etli ekmekte kalması etli ek-
meğin albenisinin gücünü göstermesi 
bakımından önemlidir. Biz söyleyelim siz 
inanmazsanız inanmayın, bir oturuşta on 
etli ekmek yenir mi?

Şimdi siz beş-altı kişilik bir aile olsa en az 
dört tanesi genç olsa açık havada, hele 
Cemo'da olduktan sonra neden yenme-
sin diyebilirsiniz. Afiyet olsun, olmasına 
da, biz bir tek kişinin on etli ekmek yiye-
bilmesini kastetmiştik.

Ana maşşallah..!
Diyenleri duyar gibiyiz. On tane etli ek-
meki havada - karada yeriz diyenler var 
bu şehirde. Zaten onlardan bir tanesini 
seyretseniz yeter.
Konya'ya gelen ziyaretçiler için Etli Ek-
mekten başka sorulan bir yemek olduğu-
nu sanmıyoruz. Cemo'da bir etli ekmek 
yedik, tadı damağımızda kaldı,  Konya'ya 
her gelişimizde etli ekmek yemeden gi-
demiyoruz diyenlerin sayısındaki artış 
gerçekten kayda değer.
Marifetli ustaların elinde açılan incecik ha-
murlar, içine konan etli ekmek harcı ile bir-
likte, fırın küreğinin üzerine, yine ustanın 
elinin değmesiyle yelkenli bir kayığın ana 
gövdesine benzer bir şekilde açılır gider.
Küreğin üzerinde dans eder gibi fırına doğ-
ru yol alır. Fırına yerleşen etli ekmekler, 
fırının tam kıvamında olan sıcaklığında, 
hiç unutulmayacak lezzetler olarak, yine 
kürekle alınır, ikram edilecek şekilde kesil-
dikten sonra servis tabaklarına yerleştirilir. 

Yanında yine fırında pişmiş yeşil biberler, 
üzerine konulan maydanozla birlikte çok 
geçmeden etli ekmek tabağı havada tatlı 
kavisler çizerek gelir önünüze kurulur. 
Çok özlemişseniz, bir süre seyredin, sonra 
başlayın birer ikişer yemeye. Afiyet olsun.
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Sonra bir bakmışsınız, her Konya'ya gelişinizde, akşam yemeklerinde 
Mangalyum'dasınız. Ve masanıza Topkapı Kebabı gelmiş kurulmuş. 

Konya'da bir günün sonunda ayaklarımızın bizi götürdüğü 
Mangalyum'da bu akşam ne yiyelim diyecekseniz, oy birliği 
ile Topkapı Kebabı diyebiliriz. Topkapı Kebabı, pastırmalı, 
antep fıstıklı, kaşar peynirli, incecik bonfile ile sarılmış bir 
lezzet. Mangalyum gibi bir lezzet mekanında dostlarınıza ikram 
edeceğiniz nefis bir yemek. Yok eğer yalnızsanız, kendinize bir iyilik 
yapın, Mangalyum'da Topkapı kebabının tadına bakın.

Akşama kadar dolaştınız, dolaştınız, ak-
şam güzel bir yerde bir akşam yemeği 
yedikten sonra Konya'dan ayrılmayı dü-
şünüyorsanız, size bir tavsiyemiz olacak.
Konya, Anadolu'nun lezzet durakların-
dan olan bir şehri. Sarayları, köşkleri Sel-
çuklu zamanından beri zengin mutfakla-
rı olduğu biliniyor.
Ancak akşam yemeği için sizi hoş ve 
farklı bir mekana buyur edelim. O halde 
buyrun Mangalyum'a.
Mangalyum bir yılını yeni doldurmuş 
bir mekan. Oldukça nezih bir restaurant. 
Mangalyum'da en zor şey, ne yiyeceğini-
ze karar verememek!

Neden mi?
Bu kadar nefis çeşitlerin arasında ko-
laysa bir karar verin de görelim. Ya 
Mangalyum'un güleryüzlü personelinin 
tavsiyelerine kulak vereceksiniz ya da 
önceden ne yiyeceğinize karar vermiş 
olarak, yani bir araştırma yaptıktan sonra 
Mangalyum'a geleceksiniz.

Mükemmel bir hizmetin, bundan son-
rası can sağlığı dedirteceği bir mekan. 
Daha önce gelenlerin özlediği, ilk fır-
satta buluşmak üzere sözleştiği bir 
mekan Mangalyum.
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BU TORKU KONYASPORLU TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARIN KONYA’DA YAPILAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA 
GİYDİĞİ TİŞÖRTLERDE YAZILI BİR SÖZ OLMAKTAN ZİYADE ELDE EDİLEN BAŞARIYI ÖZETLEYEN ANA CÜMLEYDİ.

Öyle bir kulüp düşünün ki sezon başı ya-
şanan maddi sıkıntılar nedeniyle istenilen 
transferleri yapamıyor ve bir çok rakibine 
göre daha düşük bütçeyle sezona başlıyor. 
Yapılan transferler ve teknik direktör ter-
cihi nedeniyle şehrin bile sırtını döndü-
ğü takım olan Torku Konyaspor sezona 
istediği gibi başlayamamış ve arzu edi-
len sonuçlar alınamadığı için 13.haftada 
oynanan K.Erciyesspor maçından sonra 
teknik heyette değişikliğe  gidilerek Hüs-
nü Özkara’nın yerine Uğur Tütüneker’in 

getirilmesiyle birlikte camiada yeni bir 
kıpırdanma başlamıştı. Bu kıpırdanmaya 
sonucu yeşil beyazlılar ilk yarının son 4 
haftasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet 2 
beraberlik alarak topladığı 22 puanla sezo-
nun ilk devresini 11.sırada tamamladı. Tor-
ku Konyaspor’da transfer dönemi rakipleri-
nin aksine maddi imkansızlıklar nedeniyle 
oldukça suskun geçerken, ara transferde 
MP Antalyaspor’dan Murat Akın, Adana 
Demirspor’dan Murat Kalkan ve Hollandalı 
golcü oyuncu Sjoerd Adrianus Theodo-

rus Ars kadroya dahil edilen isimler oldu. 
Bucaspor’a karşı deplasmanda alınan 1-0’lık 
galibiyetin ardından yeşil beyazlılarda bir 
düşüş başladı. Sahasında 1461 Trabzon’a 
4-1, deplasmanda Gaziantep B.Ş.Bld.Spor’a 
1-0 kaybeden Torku Konyaspor  10 kişi oy-
nadığı ve yeni transferi Ars’ın ilk maçında 
attığı 3 golle 3-1 öne geçtiği maçta Adana 
Demirspor ile uzatma dakikalarında yediği 
gollerle 3-3 berabere kalınca bir anda zirve-
nin değil kümede kalma mücadelesinin ve-
rildiği bir döneme girildi. 
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Öyleki deplasmanda oynanan TKİ Tavşanlı 
Linyitspor maçı gerçek anlamda bir kırılma 
noktası olmuş kaybedilmesi durumunda kü-
mede kalma mücadelesinin içerisinde kendi-
sini bulacak takım Ars’ın attığı golle bu kritik 
maçı kazanmasını bilmişti.
Deplasmanlarda aldığı başarılı sonuçlarla dik-
kat çeken Torku Konyaspor, aynı başarılı per-
formansı bir türlü iç saha maçlarında ortaya 
koyamıyordu. Ç.Rizespor A.Ş. ile deplasmanda 
oynanılan ve 2-0 kaybedilen maç yeşil beyaz-
lılar adına yeni bir başlangıcın ilk adımı olu-
yordu. Sahasında kazanamamaya Denizlispor 
maçıyla son veren yeşil beyazlılar peş peşe Kar-
talspor, Kayseri Erciyesspor, Adanaspor maçla-
rını kazanıyor, Karşıyaka ile deplasmanda bera-
bere kalırken, Manisaspor’u sahasında mağlup 
ederek play-off’un en güçlü adayı oluyordu.
33.haftada deplasmanda Şanlıurfaspor’a bek-
lenmedik bir skorla 2-0 mağlup olarak play-
off umutlarını son MKE Ankaragücü maçına 
ve matematiksel ihtimallere bırakan Torku 
Konyaspor, küme düşen rakibini zorlanması-
na rağmen 1-0 yenerek play-off’ta mücadele 
etmeye hak kazanyordu.
Yeşil beyazlıların play-off yarı finalindeki raki-
bi Bucaspor’du. 19 Mayıs Pazar günü Konya’da 
oynanan ilk maçta hakem Serkan Çınar’ın 
yönetimi sonucunda 2 penaltısı, bir nizami 
golü verilmeyen, 3 topu direkten dönen, faul-
lü bir pozisyonda kalesinde golü gören Torku 
Konyaspor rakibine 1-0 mağlup olarak önem-
li bir avantajı kaybediyordu. Gözler 23 Mayıs 
Perşembe günü İzmir’de  oynanacak rövanş 
maçına çevriliyordu. Rövanşta rakibi karşısın-

da 1-0 mağlup duruma düşen yeşil beyazlılar 
Murat Akın ve Selim Ay’ın golleriyle rakibi-
ni 2-1 mağlup ederken 90 dakika sonunda 
önemli bir başarıya imza atarak kimsenin ihti-
mal dahi vermediği bir durumda adını finalde 
Manisaspor’un rakibi olarak yazdırıyordu.

Tarih: 26 Mayıs 2013 Pazar
Yer: Eskişehir Atatürk Stadyumu
Yeşil beyazlılar PTT 1.Lig play-off final ma-
çında Manisaspor ile karşı karşıya geldi. 
Konyaspor taraftarı için ayrılan bölümün 
maçtan saatler öncesinde  tamamen dolması 
Süper Lig’e yükselineceğine olan inancı orta-
ya koyuyordu. Torku Konyaspor 7.dakikada 
Recep Aydın’ın attığı golle skor avantajını 
eline geçirirken, 47.dakikada bu kez sahne-
ye haftaların suskun golcüsü Ars çıkıyor ve 
durumu 2-0 yapıyordu. Geride kalan daki-
kalarda skor avantajını koruyan yeşil beyaz-
lılar iki sezon aradan sonra yeniden Süper 
Lig’de mücadele etmeye hak kazanıyordu.
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MEVLEVİLİĞİ YENİDEN 
ÖRGÜTLEYEN: SİNAN DEDE 
SİNAN DEDE, KONYA’NIN KARAHÜYÜK MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MEVLEVİ 
MÜRİDİ İLYAS SÛFÎ’NİN OĞLUDUR. ANNESİ İSE İBNÜLVEFA (Ö. 1491)’NIN MÜ-
RİDESİYDİ. 17–18 YAŞLARINDA KONYA’DAN İSTANBUL’A GİDİP İBNÜLVEFA İLE 
GÖRÜŞTÜKTEN SONRA EDİRNE’YE YERLEŞTİ. BURADA “BAŞMAKÇILIK” SA-
NATINI ÖĞRENEREK İMALATÇILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA BAŞLADI. ŞAHİ 
ANA ADLI BİR KADINLA EVLENEREK EDİRNE’YE YERLEŞTİ. 

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Sinan Dede, II. Bayezid döne-
minde Koron ve Mudon se-
ferlerine 300 leventle katıldı 
(1500). Bu kalelerin fethinden 
sonra İstanbul’a gelen donan-
madan bir gemiyi kaçırarak 
Tunus’a Barbaros Hayreddin 
Paşa (Ö. 1546)’nın yanına gitti 
ve korsanlık yapmaya başladı. 
Dört-beş sene bu işle meşgul 
olup gemi sayısını beşe çıkar-
dı. II. Bayezid’in zorlaması üze-
rine Selanik yakınında bir yere 
gemileri demirleyip Rumeli 
tarafında karaya çıktı. Birçok 
yeri gezdikten sonra Edirne’ye 
gitti. Bu arada Konya’ya anne-
sini babasını ziyarete geldi. 
Tekrar Edirne’ye döndükten 
sonra Şeyh Abdi Halife’ye 

intisap etti. Bu şehirde bulu-
nan mutasav-vıfların hemen 
tamamı ile görüşüp onlardan 
istifade etmeye çalıştı. Ancak 
onun Mevlevilik dışındaki 
tarikatlar ilgisini çekmedi. Ta-
savvuf alanında yetiştikten 
sonra çevresinde toplananla-
ra sohbetler etmeye başladı. 
Onun anlattıkları toplanarak 
Maârif adıyla kitap haline ge-
tirildi. Bu sırada Mevlâna’nın 
soyundan Karamani Meh-
med Paşa (Ö. 1481)’nın oğlu 
Ali Çelebi’yle görüşen Sinan 
Dede, Mevlevi halifesi olan 
bu zattan hilafet beratı istedi. 
Esaslı bir sınavdan geçirildik-
ten sonra düzenlenen bir me-
rasimde Edirne’deki ulema ve 
meşâyihin de onayı alınarak 
Sinan Dede’ye Mevlevi hila-
fet beratı verildi. Edirne’de 
Mevlevi şeyhliği yapmaya 
başlayınca bu şehirdeki deb-
bağların tamamı onun müridi 
oldu. Birçok devlet adamı da 
onunla görüşüyordu. Özellik-
le vezir Piri Mehmed Paşa (Ö. 
1532), Hadım Sinan Paşa (Ö. 
1517) ve Koca Mustafa Paşa (Ö. 
1512) ona çok hürmet ediyor-
lardı. Özellikle padişah Sultan 
Selim’in yanında bir dediği iki 
olmuyordu. Oradaki bu önemli 
konumuna rağmen Edirne’den 
Konya’ya gelip yerleşti.
Sinan Dede, Konya’da Mevlâna 
Dergâhı’nda Rafızi fikirleri sa-
vunan Mevlâna’nın soyundan 
gelen Divane Mehmed Çelebi 
ve müritleriyle mücadele et-
meye başladı. Yavuz Sultan 

Selim’e Çaldıran Seferi’nde ma-
nevi destek verdi. Yavuz’un za-
ferle dönmesi, Sinan Dede’nin 
başta Konya olmak üzere tüm 
Mevleviler arasında gücünü ar-
tırdı. Konya’da inisiyatif hemen 
her yönden Sinan Dede’nin eli-
ne geçti. Onun talebi üzerine 
Konya Mevlâna Dergâhı’nda 
yeniden yapılanmaya gidil-
di. Sinan Dede, kendisinden 
bir isteği olup olmadığını sor-
duran Yavuz Sultan Selim’e: 
“Asıl muksûd bana bir emr-i 
şerîf virsinler ki, bu âsitânede 
benim dilediğim kimesneler 
tursunlar. Âhar kimesne tur-
masun ve hem şehirde her 
kim olursa bana muîn olsun’’ 
deyince bu isteği yerine getiri-
lerek kendisine bir emr-i şerif 
verildi. Bundan sonra Sinan 
Dede’nin Mevlâna Dergâhı’nda 
hatta Konya’da Sünni olmayan 
unsurları temizlemiş ve Mev-
leviliği yeniden yapılandırma 
yönüne gitmiştir.

Sinan Dede’ye devlet adam-
ları da destek vermiştir. Ve-
ziriazam Piri Mehmed Paşa, 
Konya’da Mevlâna Dergâhı 
yakınında, Divane Mehmed 
Çelebi ve müritlerinin şarap 
deposu olarak kullandıkları Si-
yavuş Türbesi’nin bitişiğinde, 
Mevleviler için 1524’te mescit, 
türbe, hamam, mektep, şeyh 
evi ve imaretten meydana 
gelen büyük bir tekke inşa et-
tirerek zengin vakıflar tahsis 
etmiş; Sinan Dede’yi buraya 
şeyh olarak tayin ettirmiştir.
Sinan Dede, Sünni inanca sıkı 
sıkıya bağlı bir Mevlevi olup 
Mevlâna Celaleddin-i Rumi 
ve Muhyiddin İbnü’l-Arabi (Ö. 
1240)’ye hayran idi. Bu neden-
le Konya Mevlâna Dergâhı’nda 
mesnevihan olmuş ve 
“vahdet-i vücûd” felsefesini 
çevresindekilere anlatmaya 
çalışmış; en önemlisi Mevle-
viliği Safeviliğin etkisinden 
kurtarmıştır. 

Pîrî Mehmed Paşa Zâviyesi’nin restorasyondan sonraki görüntüsü.

Konya Pîrî Mehmed Paşa 
Zâviyesi Vakfiyesi’nin ilk sayfası
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KONYA,   ARTIK
“SAĞLIK ÜSSÜ”
KONYA SON YILLARDA SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR YOL KAT ETTİ. KONYA ARTIK “SAĞLIK ÜSSÜ” DİYE ANILIYOR. 
KONYA'NIN SAĞLIK ALANINDA GELDİĞİ NOKTAYI KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SN. HASAN KÜÇÜKKENDİRCİ İLE KONUŞTUK.

Hasan Küçükkendirci?
1968 yılında Konya’da doğdu. 1991 yılında Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 
yılında o zamanki adıyla SSK Zindankale Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi Dispanseri’nde hekim olarak 
göreve başlamıştır. Aynı yerde 1997- 1998 yılları 
arasında Başhekimlik görevinde bulundu. 2003 
yılından beri de Sağlık Müdürlüğüne atanıncaya 
değin Zindankale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 
Başhekimlik görevini sürdürdü.Selçuk Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı alanında, “Ortaokul 
çağı çocuklarında depresyon prevelansı (sıklığı)” 
konulu tezini vererek 2000 yılında Doktora eğiti-
mini tamamladı. 2005  yılından itibaren Konya İl 
Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktadır.

AYŞE OKUTAN

SEDA NALÇAİYİ
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Hasan Bey, Konya’nın genel sağlık profili ve vatandaşlarımızın 
sağlık konusundaki sorularına geçmeden önce sağlık teşkila-
tında yaşanan son değişiklikleri kapsayan Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi ve Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştiren Kamu 
Hastaneler Birliği’nin  kuruluşuyla ilgili bilgi verebilir misiniz ?
Malumunuz 663 sayılı Kanun gereği sağlıkta dönüşüm programı 
uygulandı. Bu dönüşüm önce Sağlık Bakanlığı'nın merkez teşkila-
tında yapıldı. Bazı kurumlar oluşturuldu. Bunlardan birisi Türki-
ye Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu yani il deki yansıması Kamu 
Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, diğeri ise Türkiye Halk Sağlı-
ğı Kurumu, ildeki yansıması da Halk Sağlığı Müdürlüğü’dür.

Sağlıkta yapılan bu dönüşüm neticesinde, İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerinde nasıl bir değişiklik oldu?
İl Sağlık Müdürlüğü, ildeki temel sağlık hizmetlerini yürüten Halk 
Sağlığı Müdürleri ile hastane hizmetlerini sunan Kamu Hastane Bir-
liği Genel Sekreterleri arasındaki eşgüdümü vali adına sağlamakla 
yükümlüdür. Ayrıca olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerinin 
sevk ve idaresi ile acil sağlık hizmetleri gibi birden fazla sağlık ku-
ruluşunu ilgilendiren hususlarda vali adına yetkili ve sorumludur. 
Kurumlar arası koordinasyon görevi İl Sağlık Müdürü'nde bulun-
maktadır. İl Sağlık Müdürlüğü; koordinasyon yetkisi çerçevesinde 
kurumlar arası görevlendirmeler ile iki kurum arasında oluşan gö-
rüş ve karar ayrılıklarında hakem pozisyonundadır. 

Artık akıllı bir hastanemiz olacak. Konya Numune 
Hastanesi’nin özellikleri hakkında biraz bilgi verir misiniz ?
Konya Numune Hastanesi inşaatımız hızla devam etmektedir. 
500 Yatak kapasiteli hastanemizin her odasında tuvalet, lavabo, 
banyo, televizyon, buzdolabı ve giyinme dolapları bulunacak 
ve hastaların her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte ve do-
nanımda olacaktır. Yaklaşık 90 milyon TL harcanarak bitirilmesi 
planlanan hastanemiz, mimari yapısı ile de Konya’nın en modern 
binaları arasında ki yerini alacaktır. Konya Numune Hastanesi’nin 
Projesi, şehrin tarihi dokusu düşünülerek hazırlanmış ve özel 
olarak çizilmiş semazen figürlü mimarisi ile uzmanların tam not 
verdiği bir proje özelliğindedir. 

Numune Hastanesi ne zaman hizmet vermeye başlayacak ? 
Çalışmalar şu anda hangi aşamada ?
2015 Yılı Aralık ayında hastane inşaatımız tamamlanacak ve hiz-
mete girecektir. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde inşaatın fi-
ziki olarak % 10’luk kısmı tamamlanmış durumdadır.

“KONYA’NIN ADETA "SAĞLIK 
ÜSSÜ"NE DÖNÜŞTÜĞÜ 

BİR GERÇEKTİR.”
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Konya kamuoyunda belirtildiği gibi 
‘Sağlık üssü’ oldu mu ?
Son yıllarda yapılan sağlık yatırımları saye-
sinde Konya’nın adeta ‘Sağlık Üssü’ne dö-
nüştüğü bir gerçektir. Konya Numune Has-
tanesi ve Konya Diş Hastanesi inşaatlarımız 
hızla devam etmektedir. Akşehir, Ereğli, 
Karapınar, Seydişehir, Ilgın, Beyşehir ve 
Çumra Devlet hastanesi inşaatlarımızın da 
tamamlanması ile birlikte Konya sağlık ala-
nında pek çok şehrin gıpta ile bakacağı ve 
örnek alacağı bir sağlık şehrine dönüşmüş 
olacaktır. Karatay İlçesi’nde yapılacak olan 
838 yataklı Karatay Bölge Hastanesi ihalesi 
de kısa bir süre içerisinde neticelendirilecek 
ve orada da çalışmalar başlayacaktır.

112 Acil Servis çalışmaları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
112 Acil Servis’e gelen ihbarlarla ilgili ola-
rak en kısa sürede olay yerine ambulansın 
ulaşması için özverili bir çalışma yapıl-
maktadır. Tabi olay yerine en kısa sürede 
varmak için yeterli altyapının oluşturul-
ması lazım. Biz göreve geldiğimiz günden 
itibaren bunun için yoğun bir çaba sarf et-
tik. Gelinen noktayı rakamlarla açıklamak 
yerinde olacaktır. 2002 yılında Konya’da 
acil servis istasyon sayımız 14 iken biz bu-
gün itibari ile bu sayıyı 60’a çıkardık. Yani 
10 yıl önce 130 bin kişiye 1 istasyon düşer-
ken şimdi bu sayı 30 bin kişiye 1 istasyon 

şekline gelmiştir. İstasyon sayımızla bir-
likte ambulans sayımızın da hızla artması 
vatandaş memnuniyetini de artırmıştır.

112 Acil Servis’te son yıllarda hava 
ambulansının da sıkça kullanıldığına 
şahit oluyoruz. Şehrimizde hava am-
bulansının kullanılma oranı nedir? 
Hangi durumlarda hava ambulansı 
devreye girmektedir? 
Ambulans helikopterimiz sayesinde çok 
sayıda vatandaşımız hayata tutunmuştur. 
Hava ambulansı ile ilimizin en ücra köşesin-
deki acil yardım vakalarına en kısa sürede 
ulaşmak mümkün hale gelmiştir. 2012 yılın-
da 195 vakaya ambulans helikopterimiz ile 
müdahalede bulunulmuştur. Hava ambu-
lanslarında taşınan hastaların yüzde 44’ünü 
kalp rahatsızlıkları, yüzde 23’ünü çarpma-
lara bağlı travmalar, yüzde 12’sini nörolojik 
hastalıklar, yüzde 6’sını yeni doğanlar, yüzde 
5’ini solunum yetmezliği ve yüzde 10’unu 
diğer rahatsızlıklar oluşturmaktadır.

Kara ve Hava ambulansları dışında 
motorize sağlık ekiplerini de şehrimiz-
de görmekteyiz ? Motorize sağlık ekip-
leri ne zaman devreye girmekte dir ?
112 Acil Servis’in amacı daha önce de 
söylediğim gibi en hızlı ve en güvenli şe-
kilde vakaya ulaşmak ve müdahalesini 
yapmaktır. Özellikle vaka intikallerinde 

zorlandığımız alanlar için motorize ekip-
lerinin önemi daha da artıyor, Zafer Ala-
nı, (Yürüyüş Alanı), Bedesten İçi, İl Sağ-
lık Müdürlüğü civarı ve Kültür Park gibi 
alanlar için çok önemli görevler üstlenen 
motorize ekiplerimiz, görevlerini başarı 
ile yerine getirmektedirler.

Vatandaş, 112 Acil Servis’i aradığı za-
man sağlık ekibinin olay yerine ulaş-
ma süresi ortalama ne kadardır ?
Şu anda Konya’nın neresinden ararsanız 
arayın ister ücra bir köyden ister yoğun 
kent merkezinden 112 acil yardım ekibimiz 
en kısa sürede olay yerine ulaşmaktadır. 
Şehir içinde meydana gelen vakaların % 
92’sine ilk 10 dakika içerisinde, kırsalda 
olan vakaların ise % 94’üne yarım saat içeri-
sinde ulaşılmış ve ilk yardımları yapılmıştır.

“HAVA AMBULANSI 
İLE İLİMİZİN EN ÜCRA 

KÖŞESİNDEKİ ACİL 
YARDIM VAKALARINA 

EN KISA SÜREDE 
ULAŞMAK MÜMKÜN 
HALE GELMİŞTİR.”
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İlimizde görev yapan doktor, 
ebe, hemşire sayıları hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Bu sayı-
lar Konya için yeterli midir?
Konya’da sağlık hizmetleri çok yön-
lü ve hasta odaklı bir anlayış üzerine 
kurulu olup, etkin ve kaliteli bir sağlık 
hizmeti verme yönünde yoğunlaş-
mıştır. Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
olarak verimli bir ekip çalışmasının en 
güzel örneklerini sergilediğimizi dü-
şünüyorum. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
olarak şehrimizde görev yapan doktor 
sayımız 1911, hemşire sayımız 2531, 
ebe sayımız ise 1373’tür. Türkiye’nin en 
büyük yüz ölçümüne sahip, 2 milyon 
nüfuslu bir şehrin sağlık hizmetlerini 
sıkıntısız devam ettirebilmek adına 
sağlık çalışanlarımızı en verimli şekil-
de kullanıp, halkımıza en iyi sağlık hiz-
metini sunmaya gayret ediyoruz. Bu 
sayıların daha da artırılması içinde 
girişimlerde bulunuyor ve şehrin tüm 
dinamiklerini kullanmaya çalışıyoruz.

Sn. Müdürüm röportajımızın so-
nuna gelirken, 2013 yılında sağ-
lık alanında ne gibi çalışmaları-
nız olacak ?
2013 yılı hedeflerini ve çalışma stra-
tejilerimizi hazırladığımız plan dahi-
linde yürütmekteyiz. Önceliklerimiz 
arasında, devam eden hastane in-
şaatlarımızın bir an önce bitirilmesi 
gelmektedir. Ayrıca Konya’da mev-
cut olan 112 istasyon sayımızı ve am-
bulanslarımızı artırmak için de var 

gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 
112 Acil Servis noktalarının bağımsız 
üniteler şeklinde yeniden yapılan-
dırılması içinde çaba sarf edeceğiz. 
Tüm bunların yanı sıra şehrimiz 2013 
yılı içerisinde "Alkol ve Madde Bağım-
lılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi"ne de 
kavuşmuş olacak. Bu sayede başta 
Ankara olmak üzere çeşitli illere git-
mek ve tedavi görmek zorunda kalan 
hastalarımız şehrimizde tedavi gör-
me imkanına sahip olacaklar.

Dilerseniz Konya’da yaşayan 
vatandaşlarımıza iletmek iste-
diğiniz mesajla röportajımıza 
son verelim. Bu güzel söyleşi için 
teşekkür ederim.
Öncelikle bize kendimizi ifade etme 
fırsat verdiğiniz için size ve Konya 
Vizyon Dergisi’ne teşekkür ediyo-
rum. Röportaj esnasında bahsetmiş 
olduğumuz sağlık camiasındaki 
olumlu gelişmeler, inşaat projeleri-
nin bitirilmesi, Konya’ya modern ve 
üst düzey bir şekilde sağlık hizmeti 
sunma konusunda yaptığımız ça-
lışmaları İl Sağlık Müdürlüğü olarak 
tek başımıza gerçekleştirmedik. Bir-
çok kurum ve kuruluştan destekler 
aldık. Valilik, Belediyeler, İl Özel İda-
resi, birlikte çalıştığımız tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı 
sunuyorum. Yapılan tüm çalışmalar-
da özveriyle görev yapan tüm sağlık 
personeline de hizmetlerinden dola-
yı teşekkür ediyorum.
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Algıyı Yöneten
Dünya’yı 
Yönetir

Algı Yönetimi; Hedef ve ihtiyaçlarımız doğrul-
tusunda, o hedefe ulaşmak için kişilerde oluş-
masını istediğimiz fikir ve düşünceleri tespit 
edip, o algıyı yaratacak faaliyetlerin bütünü-
ne deniyor. Diğer bir adıyla "İleri Görüşlülük" 
veya "Liderlik" de diyoruz algı yönetimine.
Lider komutanlar, teknik direktörler, politikacı-
lar ve yöneticiler hedefleri doğrultusunda ortak 
algıyı oluşturma kabiliyeti olan kişilerin arasın-
dan çıkıyor. Ortak başarı isteği, ortak tehlike iç 
güdüsü, ortak düşünce bunlardan bazıları. Bazı 
başarılı şirketler ve markaların tesadüfler sonu-
cu başarıyı yakaladıkları düşünülse de, sürekli 
zirvede kalabilmek için doğru algı yönetimi 
stratejisini izlediklerini görüyoruz.   
Daha makro bakış açısıyla, Dünya’ya yön ve-
ren ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda dö-
nem dönem demokrasinin az gelişmiş olduğu 
farklı ülkeler üzerinde çatışmacı ve bölünmüş 

algılar oluşturabildiği taktirde de o ülkeler için 
parçalanma ve yok olma dönemi başlıyor... Algı 
yönetimi hayat kurtardığı gibi, algınızı siz iyi yö-
netemezseniz ve anketler, kamuoyu araştırma-
ları, toplumsal eğilimleri iyi takip edemezseniz 
şirketler hatta ülkeler yok oluyor.
Turizm’de marka olmayı hedefleyen ve bu 
amaçla yoğun çalışmalar yapan güzel ülke-
miz Türkiye için de, pazarda doğru konum-
landırma ve markalaşma çalışmaları da doğru 
Algı Yönetimi ile mümkün. “Algı Yönetimi” 
terimini, Algı Yönetimi’nin enstrümanların-
dan biri olan “İnovasyon” terimine benzer 
şekilde, ilerleyen dönemlerde çok sık duya-
cağız diye düşünüyorum.     

Algıda seçici olun!

Bu sayıda 2006 yılında kaleme aldığım bir ya-
zımı paylaşmak istedim. Kısmetse, sonraki sayı-
larda daha farklı konularda buluşmak üzere...

RECEP ALTINOK

Küçük bir köpek ormanda aç 
bir leoparın kendisine yaklaş-
tığını görür ve sakin bir şekilde 
yanında duran kemiği kemire-
rek Leopar duyacak şekilde: 
“Çok lezzetli bir leoparmış bir 
tane daha olsa da yesek” der.
Leopar bunu duyar duymaz 
korkudan ağaca tırmanır ve 
bir maymun ile burun buruna 
gelir. Maymun leopar’a şirin 
gözükmek ve canını kurtarmak 
için yukarıdan gördüğü olan bi-
teni anında leopara anlatır. Le-
opar sinirlenerek: “Atla sırtıma 
şunun dersini verelim” der.
Minik köpek gelen tehlikeyi 
sezinleyip çaktırmadan gene 
sakin bir şekilde şöyle der: 
“Nerede kaldı bu maymun 10 
dakika içerisinde bir leopar 
daha getirmesini istemiştim”... 
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BİR MUMDUR, İKİ MUMDUR, ÜÇ MUMDUR,
DÖRT MUMDUR, ONDÖRT MUMDUR!...

MUM BİR ZAMANLAR HAYATIMIZIN AYRILMAZ 
BİR PARÇASIYDI. ELEKTRİK'İN BULUNMADIĞI 
ZAMANLARIN EN ÇOK ARANANI, ELEKTRİK 
KESİNTİLERİNİN YÜZ GÜLDÜRENİ, ELEKT-
RİK GELİNCEYE KADAR ODAMIZI AYDINLA-
TAN, MUTLAKA HER EVDE EN AZINDAN 3-4 
TANE BULUNDURULANDI. BAKKALLARDAN 
SATIN ALINAN BEYAZ MUMLAR, DAHA SON-
RA RENKLENDİ, ŞEKİLLENDİ, ŞAMDANLARA 
TAKILIR, MASALARDA ROMANTİK ANLARA 
ŞAHİTLİK ETSİN DİYE YAKILIRDI. HALEN RO-
MANTİK ANLARA ŞAHİT OLMASI DEVAM EDİ-
YOR. SEVENLER SEVGİLİLER MUM IŞIĞINDA 
OTURMAKTAN ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARI GİBİ, 
MUMSUZ MASALARA OTURMUYORLAR. DO-
ĞUM GÜNLERİNDE, DÜĞÜNLERDE ARTIK BÜ-
TÜN MASALARDA VAR. MUTLULUĞUN YOLU 
MUMLARDAN GEÇİYOR DESEK, YALAN DEĞİL.

MUM DEYİNCE, ŞEHRİMİZDE AKLA GELEN BİR 
TEK MARKA VAR, KOLCUMUM. KONYA VİZYON 
DERGİSİ OLARAK, KONYA'DA MESLEKLERİN 
KALBİNİN ATTIĞI YER OLAN SİLLE'YE GİTTİK. 
KOLCUMUM'U SİZLERE ANLATMAK İÇİN.

EROL SUNAT

OĞUZHAN KÜÇÜKCENGİZ
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Kolcumum 1977 yılında hayata geçmiş. İbrahim Kolcu ve oğlu Mustafa Kolcu atöl-
yelerinde iki yüz çeşitten fazla mum üretiyorlar. Ama ne mumlar.
Mumun hammaddesi parafin. Parafin beyaz olarak rafineriden geliyor. Büyük ka-
zanlarda eritiliyor. Renklendiriliyor. İçine boya atılıyor. Kokulu mum elde edebil-
mek içinde içine esans katılıyor.
Mustafa Kolcu, babam diyor 1977'de başlamış bu işe. Sille'den başka bir atölyemiz-
de Konya'da var. Basit metal kalıplardan, bugün otomatik makinelere geldik"
Parafin kazanlarda eritiliyor demiştik. İhtiyaç çok ise büyük kazanlarda, azsa daha 
küçük kazanlarda eritiliyor. Mum eridiğinde suya benziyor. Su gibi şeffaf bir görü-
nümde. İçine boya attığınızda renkleniyor. Makineler içerisinde farklı ebatlarda 
mumlar var. Mesela pasta mumları. Bunlar minik mumlar. Bütün makinelerde 
farklı kalıplar var. 

Kolcumum'da eskinin o herkesin bildiği 
klasik bakkal mumları üretilmeye devam 
ediliyor. Elektrik kesilmelerinde hala ta-
lep ediliyor. Pasta mumu oldukça revaç-
ta. Türkiye'nin hemen her yerine gittiği 
gibi, geçtiğimiz yıl, yılbaşında İsrail'e ih-
raç edilmiş bu minik mumlardan. Tam 
beş milyon adet. Yahudilerin "Hanuka" 
bayramında Türkiye'den talep edilen 18 
milyon mumun , beş milyon adeti Kolcu-
mum tarafından karşılanmış.
Kokulu ve dekoratif mum çeşitleri de 
mevcut. Dekorasyon dışında lavabo ve 
banyolarda kötü kokuları giderici olarak-
ta kullanılıyor. Yine lavabo ve banyolara 
aksesuar olarak alınıyor. Kokulu mumlar-
da birinci sınıf esans kullanılıyor.
Bir yıl geçti, kokusu dolabımda hala duru-
yor diyen müşteriler, Türkiye'nin değişik 
yerlerinden gelerek mum alıyorlar. Kur-
bağalar, ördekler, uğur böcekleri, gül dahil 
bir çok çiçek motifi olan mumlar var.
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Makineler yokken kalıplarda 
imal ediliyordu mumlar. Maki-
neleşme 1980 yılından sonra 
başladı. Modellerin büyük bir 
çoğunluğu Kolcumum'un ica-
dı. Bir ağaçtan kesilmiş küçük 
bir kütük'ün kalıbı yapılmış. O 
kalıptan çıkarılan beyaz mum 
öyle ustalıkla boyanmış ki, han-
gisi mum, hangisi gerçek ağaç 
şaşırıyorsunuz.
Kalıbın içinde donan mumlar 
boyanıyor, içine birinci sınıf 
esanslar katılıyor. Özellikle ha-
nımların kullandıkları esansla-
rın bulunduğu mumlar, en fazla 
hediye olarak alınan mumlar. 
Erkeklerin kullandığı esansların 
katıldığı mumlar da üretilmiş.

Silleye dışarıdan gelen ziyaretçilerin daha fazla ilgisini çekebilmek adına, Sille'nin sembollerin-
den biri olan Aya Eleni Kilisesinin maketi birebir olarak özel olarak yaptırılmış ve kalıbı alınarak, 
dökülmüş. En fazla satılan mumların başında geliyor. Sille'nin bir başka sembolü olan eski Sille 
ilkokulu, şimdiki Sille Kültür Evininde maketi birebir özel olarak yapılmış ve kalıbı dökülerek 
mum halinde ziyaretçilere sunulmuş.

Bu arada aynı çalışmaya Sille mağaraları'da 
eklenmiş. Sille tarihi, Sille sembolleri, mum-
dan örnekleriyle elinizde.
Kolcumum çiçekçilerle, organizasyon şirket-
leriyle ve düğün salonlarıyla birebir çalışıyor. 
Konya'nın ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, civar 
illerede mum gönderiyor. Kolcumum'un 
rakibi Çin. Mustafa Kolcu'ya göre; Çin malı 
mumlar aksesuar zengini, aksesuarlarıyla 
birlikte geliyorlar. Ancak kalite yönüyle Kol-
cumum Çin malı mumlardan çok daha ka-
liteli mumlar üretiyor. Örneğin, Gül motifli 
mumlarda ve diğer mum çeşitlerinde, birinci 
sınıf, hiç çıkmayan ve eksilmeyen gül esansı 
ve diğer esanslar var. Kokulu mumlara Çin 
mumlarının yetişme şansı yok. Bizim en bü-
yük şansımız kalitemiz diyor Mustafa Kolcu.
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Konya'dan 
yükselen ışık!

KAŞIKS GRUBU, KONYA KAŞIK OYUNLARINI MODERNİZE EDEREK, DAHA RİTMİK, KULAĞA DAHA HOŞ GELEN MÜZİKLER EŞ-
LİĞİNDE SEYİRCİLERE SUNMASIYLA TANINDI. "YETENEK SİZSİNİZ PROGRAMI"NDA FİNALE KALMALARI, SERGİLEDİKLERİ 
PERFORMANS İLE GÖNÜLLERE TAHT KURDULAR. BUGÜN ONLARI TANIMAYAN, SEVMEYEN, OYNADIKLARI OYUNLARA TEMPO 
TUTMAYAN YOK. KAŞIKS GURUBUNUN TAMAMIYLA DEĞİLSE DE YARISINDAN FAZLASIYLA GÖRÜŞME İMKANIMIZ OLDU. 

EROL SUNAT
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Kaşıks Grubunun sempatik elemanların-
dan; Ali Bal: Grubun ilk kurucularından 
beş yıldır profesyonel, Osman Göden: iki 
yıldır Grup Kaşıksla birlikte, Yunus Yıl-
maz. Bir yıldan beri ekipte. Yakup Kurt; 
Bir yıldan beri ekipte. İlker Çiçek: Lise öğ-
rencisi, hedefi büyük. Uğur Gürbüz. Ekibi 
kuranlardan, ekipbaşı. Kareografileri o 
hazırlıyor. Selçuk Üniversitesi İşletme-Fi-
nans bölümünde öğrenci. Bu işi severek 
yapıyor, Türkiye genelinde ve yurtdışında 
ekibine güveniyor.

ERİK DALI TÜRKÜSÜNÜN 
ÖNÜNE MOZART EKLEDİK!
Ekipbaşı Gürbüz; Yetenek Sizsiniz konusun-
da, şöyle diyor; "Yetenek Sizsiniz'de Ömer Fa-
ruk Bostan'ın söylediği "Erik dalı" parçası vardı 
onun önüne Mozart ekledik. %96 oy ile turu 
geçtik. daha sonra dokuz tane daha şarkı ek-
ledik. 86 puan aldık beraberlik olunca, seyirci 
oylarıyla yarı finale geldik. Finalde de Konyalı-
ların da SMS destekleriyle buraya kadar geldik. 
Birinci olamadık amma Konya'yı en iyi şekilde 
temsil ettiğimize inanıyoruz." Kaşık kelimesine, 

's ' eklemişler, Kaşıklar olmuş. Birde K-AŞIK-S 
yani "Konya Aşık Size" yaklaşımları var. Bu 
yaklaşım çok daha anlamlı. Elimizden geldiği 
kadar "Konya kültürünü götüreceğimiz yere 
kadar götüreceğiz diyorlar. Biz müzikleri har-
manlayarak biraz daha modernleştirdik. Hip-
hop kattık, Arabesk kattık, Horon kattık, yedi 
bölgenin dışında  bir çok müziği oyunlarımıza 
ilave ettik. Dünyada kaşıkla neler yapılabilece-
ğini gösterdik. Yaptığımız tamamen doğaçla-
ma, bu arada sayısız kaşık kırdık tabi" diye de 
ekliyorlar espriyle karışık.
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KONYA'DAN GELİYORSUNUZ, 
ŞAŞIRTIN BİZİ!...
Grubun kurucusu, bir anlamda her şeyi, 
lideri olan Ömer Şimşek, Kaşıks serüve-
nini ilk günlere dönerek anlattı ve şöyle 
dedi, "Genelde bir oyun kültürümüz vardı. 
Ancak profesyonel bir eğitimimiz yoktu. 
Üç arkadaşla yola çıktık. Daha sonra sa-
yımız beş oldu. Sistemli oynayalım dedik. 
Gruba bir isim bulalım diye düşündük. 
Oyunları modernize edecektik. Hayali-
miz tüm dünyaya çalışmalarımızı göster-
mekti. Yerli ve yabancı müziğin tarzlarını 
harmanladık. Hazır mixler bulduk. Üç 
arkadaştık beş olduk. İsmimiz ne olsun 
diye tartışırken Kaşıks olsun dedik. 2009 
yılının Mart ayında serüvenimiz başladı. 
İlgi artmaya başladı. İnsanlar bizi beğeni-
yorlardı. 26 İl ve iki ülkede gösterilerimizi 
sunduk. "Yetenek Sizsiniz"den önce de biz 
tanınan ve bilinen bir gruptuk. Yetenek-
sizsinize katılalım dedik ve katıldık. Önce 
kıyafetlerle oynadık. Konya'dan geliyorsu-
nuz, şaşırtın bizi dediler. Acun Medyanın 
adamları bendeki uçukluğu fark ettiler. 

Rahmetli sanatçılarımızdan, sanat güneş-
lerimizden Cem Karaca, Neşet Ertaş, Cahit 
Berkay, Barış Manço'nun müziklerini al-
dık, bunlara mix yapalım dedim. Jüri mest 
oldu. Ciddi bir beğeni aldık. Haziran ayın-
da Azerbaycan'a, daha sonra Fransa'ya 
gideceğiz. 21 İl ile bağlantıya girdik. Ancak 
Konya Belediyelerinden istediğimiz deste-
ği alamadık. İnşallah alacağız."

'GELİŞEN KONYA'YA YAKIŞAN EKİP!'
Grup Kaşıks Konya dışında daha fazla ta-
nınan ve bilinen bir ekip, Ömer Şimşek, 
şöyle devam ediyor; "Ben hayalimi anlat-
tım. Konya'dan Anadolu Ateşini çıkaralım 
dedim. Milli Eğitim bizi istiyor bütçesi yok. 
Bana bir destek verin dedim. Konya'dan bir 
ışık yükselsin dedim. El birliği ile Konya'dan 
"Anadolu Ateşi"ni çıkaracağız diyorum. 
Okullar bizi görmek istiyorlar. "Okulumuz-
da Şenlik var" diye bir proje hazırladım. 
"biz onların ünlüsüyüz." Yetenek Sizsiniz 
de bize, Konya'dan böyle bir şey çıkamaz di-
yorlardı. Bana 11 kere nerelisin diye sordu-
lar. Ben Konyalıyım, Konyanın çocuğuyum 
dedim. Programda özellikle çıkıp "Gonya-
lıyız" diye söyledik, Biz Konya dışında çok 
daha fazla tanınıyoruz. Bağcılar Belediyesi 
bizim için şöyle bir pankart yaptırmış, "Ge-
lişen Konya'ya yakışan ekip, Grup Kaşıks."

Konya Vizyon Dergisi olarak, dileriz Konya 
belediyeleri de, Grup Kaşıks için böyle gü-
zel ve anlamlı pankartlar yaptırırlar.
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MİFTAHÜ’L-GAYB
SADREDDİN KONEVİ’NİN ALLAH-ÂLEM İLİŞKİSİNDE İLAHİ BİLGİNİN YERİ VE DEĞERİNE DAİR ESERİ.

Sadreddin Konevi (ö. 673/1274)’nin Arapça olarak kaleme aldığı ve tam adı "Miftâhu gaybi’l-
cem’i ve’l-vücûd fi’l-keşfi ve’ş-şuhûd" olan bu eser, fihristlerde "Miftâhu’l-gayb (Gaybın Anahta-
rı)" adıyla yer almış, ilim âleminde de bu adla meşhur olmuştur.

Bu eser pek çok âlim ve mütefekkir tarafından 
incelenerek şerh ve tercümeleri yapılmıştır. Su-
filerin keşif ve müşahedeleriyle elde ettikleri 
bilgilerden hareket ederek, özünü Allah-âlem 
ilişkilerinin teşkil ettiği “ilm-i ilâhî”nin sistematik 
bir üslupla ele alındığı en mühim tasavvuf eseri-
dir. Eser; tasavvuf, ilahiyat ve o zamanlar hikmet, 
şimdi felsefe denilen ilimlerden bahsetmektedir.
Miftâhu’l-gayb; bir mukaddime ve girişten 
sonra on bir bölüm ve bir hatimeden oluşmak-
tadır. Mukaddimesinde, ilm-i ilahinin (me-
tafizik) en şerefli ilim olduğu vurgulanmış, 
ilkeleri ve meselelerine kısaca işaret edilerek 
hiçbir ölçüye tabi tutulmaz diye bilinen bu 
ilmin de nihayet bir ölçüsü, usulü, kuralları 
bulunduğu belirtilmiştir. Giriş kısmı özet ve 
genel olmak üzere iki bölümden oluşmakta-
dır. Özet kısmında eserdeki konular sayılmış, 
genel kısmında ise ilm-i ilahinin mahiyeti 
ve konularına yer verilmiş, ardından kısa bir 
hatime ile kitap tamamlanmıştır. Eserin esas 
konusunu oluşturan on bir bölümlük kısma 
“Küllî Sırrın Açıklanması ve Aslî Konunun İza-
hı” başlığı ile girilmekte ve burada cem ve vü-

cut, ahadiyyet-i cem, hakikatülhakaik, nefes-i 
Rahmani, ayan-ı sabite, arş-ı Kürsi akıl, nefis, 
levh, kalem gibi kavramlar çerçevesinde var-
lık mertebeleri izah edilerek Hakk’ın zatından 
itibaren şahadet âlemine tenezzülünün nasıl 
gerçekleştiği anlatılmaktadır.
Sadreddin Konevi, Miftâhu’l-gayb’da; tasav-
vuf tarihinde Allah-âlem ilişkisini, dolayısıyla 
varlığın meydana gelişini ve işleyişini, akla 
dayalı ilmî yöntemlerden farklı olarak keşif ve 
ilhamdan kaynaklanan mistik sezgiyle açıkla-
yan hocası Muhyiddin İbnü’l-Arabî gibi varlığı 
aynı sistemle yorumlamaktadır. İlm-i ilahinin 
temel meselesini başarılı bir üslupla ele alan 
müellif, girişte eserin tertibinin ve içerdiği 
bilgilerin kendi düşünce ürünü olmadığını, 
bunların tamamen ilahi irade çerçevesinde 
keşif ve ilham yoluyla geldiğini söylemekte, 
bu sebeple kitabın tertibinin yadırganmaması 
gerektiğini belirtmektedir. Sadreddin Konevi 
böylece hitap ettiği zümreyi ortaya koymuş 
olmaktadır. Onun bu açıklaması umumiyetle 
kitaplarının ehil olmayanlar tarafından göz-
den geçirilmesini önlemeye matuftur.

BEKİR ŞAHİN

SADREDDİN KONEVİ’NİN İSLAM 
DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİ ÖNEMİ, 
SUFİLERİN KEŞİF VE MÜŞAHEDE 
YÖNTEMİNİ, MÜSTAKİL BİR BİLGİ 
YÖNTEMİ OLARAK “BURHAN VE 
İSTİDLAL” YÖNTEMİ DİYE İSİM-
LENDİRDİĞİ FELSEFİ YÖNTEMİNİN 
YANINDA BİR BİLGİ YÖNTEMİ OLA-
RAK ELE ALMASIYLA İLGİLİDİR. BU 
İTİBARLA KONEVİ, DAHA ÖNCE İLK 
DÖNEM TASAVVUF KLASİKLERİNDE 
ÖLÇÜLÜ VE ÇEKİNGEN BİR ÜSLUP-
LA GÖRÜLEN SUFİLERİN VE TASAV-
VUFUN BİLİM HİYERARŞİSİNDEKİ 
YERİ İLE İLGİLİ TAVRI, İDDİALI BİR 
ÜSLUPLA SÜRDÜRMÜŞ, “KEŞİF”, 
“MÜŞAHEDE” GİBİ YÖNTEMLERLE 
ELDE EDİLEN BİLGİLERİ BİR “İLİM” 
OLARAK DİSİPLİN ALTINA ALMAYA 
ÇALIŞMIŞTIR. BÖYLECE KONEVİ, 
BİR YANDAN ÖZÜNÜ SUBJEKTİF 
BİLGİNİN TEŞKİL ETTİĞİ BİR ALA-
NI OBJEKTİF KURAL VE ESASLARI 
OLAN BİR “İLİM” OLARAK ORTAYA 
KOYMAYA ÇALIŞIRKEN, ÖTE YAN-
DAN SUFİLERİN KEŞİF VE TECRÜBE-
LERİNİ DEĞERLENDİREBİLECEKLERİ 
BİR “MİYAR” ARAYIŞINA GİTMİŞTİR. 
KONEVİ’NİN BU ÇABASININ EN YET-
KİN ÖRNEĞİ, "MİFTÂHU’L-GAYB" 
İSİMLİ ESERİDİR.
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Bu eserinde insanların çokça merak ettiği 
ve tartıştığı nikâhı, tesirlerini ve fonksiyo-
nunu anlatırken, doğacak çocuğun cinsi-
yetini bir hadisle açıklar ve “Allah Âdemi 
kendi suretinde yarattı” haberini, Âdem 
ile Havva’nın yaratılışını hep haberler 
hâlinde verir. Niyet-amel ilişkilerini, sa-
hih bir hadis olan: “Ameller niyetlere bağ-
lıdır” hadisi ile izah eder.
Sadreddin Konevi, kâinatın var oluşu ve 
Allah’ın varlığı problemini: “Allah vardı, baş-
ka da hiçbir şey yoktu.” sözü ile açıklama-
ya çalışır. Muhtemelen bunu hadis olarak 
görür. Bu konuda peygamberlerden gelen 
haberleri, velilerden intikal eden sözleri, ya-
zılmış eserleri birer işaret telakki eder. Bir-
çok hadisçinin üzerinde tenkitler yaptıkları 
Peygamberimizin ruh olarak ilk yaratılan 
varlık olduğunu ileri süren ve bir hadis ağır-
lığı içinde verilen: “Âdem henüz çamur ile 
su arası bir varlık iken ben peygamberdim” 
sözünü kitabında nakleden Konevi, Elest 
Meclisi’ni hatırlatır ve bunun pek çok kişi 
tarafından dünyada hatırlandığına dikkati 
çeker. Konevi bu konulara benzer konu-
larla ilgili olarak zaman zaman okuyucuya 

iyi düşünmesi ve dikkatini yoğunlaştırarak 
anlamaya çalışması hususunda uyarılarda 
bulunur, anlaşılması zor bazı meseleler için 
de tefekkürle birlikte keşfin gerekliliğini 
vurgular. Bazı bölümlere başlık konmamış, 
bazı bölümlerin de önceki bölümlere ek 
mahiyetinde olduğu ifade edilmiştir. Kita-
bın hatimesinde ise insan-ı kâmilin özel-
liklerine yer verilmiştir. Kitap bir tavsiye ve 
münacatla sona ermektedir.
Kitabın telif tarihi tam tespit edilememiş-
tir. Ancak, hayatının sonlarında kaleme 
aldığı En-Nefehâtü’l-İlâhiyye’de bu eser-
den söz etmesi, onu, adı geçen eserden 
daha önce telif edildiğini göstermektedir.

Miftâhu’l-gayb’ın Elyazması Nüshaları
İstanbul Süleymaniye Beyazıt Devlet, 
Süleymaniye, Ankara Üniversitesi, Kon-
ya Bölge Yazma Eserler, Konya Yusufağa, 
Manisa Yazma Eserler kütüphanelerin-
de pek çok yazma nüshası mevcuttur.
Eseri Ahi Evren Farsçaya, Ekrem Demirli 
Türkçeye, Stephane Ruspoli kısmi olarak 
Fransızcaya çevirmiştir. Fransızca çeviri-
siyle birlikte kısmi neşri de yapılmıştır.

Tercüme Nüshaları
Terceme-i Miftâhü’l-gayb, Ayasofya 2089.
Hacı Mahmud Efendi, 2610.
Pertev Paşa, 278.
Yusufağa, 4866.
Millet, Ali Emirî, 911.
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Bize KONET’in yenilenme çalışmaları 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
KONET, 22 bin Euro’luk yatırımla Türkiye’nin 
en büyük et ve et ürünleri entegre tesislerin-
den birini kuruyor. Yeni yatırımlarla kapalı 
alanımızı yüzde 100 artırarak 12 bin met-
rekareden 24 bin metrekareye çıkarıyoruz. 
Tesisimiz hayata geçtiğinde Türk halkına 
farklı markalar altında onlarca ürün çeşidi 
sunacağız. KONET’i Türkiye’nin hatta dün-
yanın önde gelen kırmızı et firmalarından 
biri yapmanın yanı sıra, Konya’nın et konu-
sunda sahip olduğu potansiyeli de tanıtmayı 
hedefledik. Bu amaçla son iki yıl boyunca 
araştırma, geliştirme ve projelendirme ça-
lışmaları yaptık. Projelendirme ve makine 
parkuru anlamında dünyaca ünlü firmaların 
referansını alan MPS, Falkenstein gibi firma-
larla anlaşmalar imzaladık, ürünlerimizin 
paketlerine kadar her detayı ince ince plan-
ladık. Makine parkurumuz, Avrupa’nın en 
iyi makine parkurları arasında yer alıyor. Ça-
lışmalarımıza hala devam ediyoruz. Bir yan-
dan tesislerimiz inşa edilirken, bir yandan 
da yeni anlaşmalara imza atıyoruz. Örneğin 
geçtiğimiz günlerde Almanya’da düzenle-
nen IFFA Fuarı’nda yeni makine alımları için 
sözleşmeleri tamamladık.

Tesisler faaliyete geçtiğinde piyasaya 
bir çok ürün sunacağınızı söylediniz. 
Biraz açar mısınız? 
KONET bünyesinde, sadece kesimhane 
değil, et işleme bölümü, yan ürünler bölü-
mü ve besi çiftliği de faaliyette olacak. Et 
ve et ürünleri denince karkastan şarküte-
ri ürünlerine akla gelen her şey, ambalajlı 
olarak KONET’te üretilecek. KONET, tüm 

Türkiye’de Avrupa Birliği standartlarına uy-
gun, sağlıklı, güvenilir ve hijyenik kırmızı 
etin adresi olacak. Yatırımlarımız ve yeni-
den yapılanma çalışmalarımız sonucunda, 
önümüzdeki dönem kırmızı et pazarına 
6 farklı markada 164 çeşit ürün sunacağız. 
Tesis kapsamında, sakatat işleme ve paket-
leme gibi Türkiye için ilkler de yer alacak. 
Buradan özellikle Konyalılara da bir müjde 
vermek istiyorum. Çok yakında, ürün ga-
mımızın ilklerinden olacak KONET Ekstra 
Sucuk’u piyasaya çıkaracağız. KONET’in 
Konya halkı tarafından bilinen, özlenen eks-
tra sucuğunun tanıdık lezzetine sadık kala-
rak sadece Konyalılara özel yeniden üretime 
başladık. Birkaç hafta içinde raflarda yerini 
alacak. Aynı lezzeti şimdi daha özenli bir şe-
kilde üretilmiş yeni haliyle sunuyoruz.
KONET olarak ayrıca, entegre et tesislerinin 
yanı sıra, bilinçli besi üretimi yapmak ve 
sağlıklı kırmızı et temini için sağlıklı hayvan 
yetiştirmek amacıyla, 200 bin metrekarelik 
alanda 5 bin büyükbaş kapasiteli besi çiftliği 
kurma çalışmalarını da başlattık. 

KONET kesimhane hizmeti de veren 
bir şirket. Kesimler konusunda şu an 
ne durumda?
Yeniden yapılanma çalışmaları sırasında 

kesim hizmetine ara verdik fakat canlı 
hayvan alımının yanı sıra, karkas ve par-
ça et satışına da devam ediyoruz. Sosyal 
sorumluluğumuzun bilinciyle, hem hay-
van satışı yapan çiftçimizi, köylümüzü ve 
besicilerimizi mağdur etmemek, hem de 
halkımızın sağlıklı et ihtiyacını karşıla-
mak adına, canlı hayvan alımı yapıyor, bu 
hayvanların onaylı tedarikçilerimiz ara-
cılığı ile kendi uzman kadromuz gözeti-
minde kesimini gerçekleştiriyor, dileyen 
esnafımıza da parça et ve karkas satışımı-
za devam ediyoruz.

KONET sektöre ne  yenilikler sunacak?
KONET’in sektöre sunduğu ve gıda sektörün-
de ilk olan uygulamalardan biri olan akıllı eti-
ket sistemi olacak. KONET tesislerinde üreti-
len ürünlerin üzerinde yer alan akıllı etiketler, 
paketlerin içerisindeki etin tazelik durumuna 
göre renk değiştirecek. Böylelikle tüketiciler 
satın aldıkları etlerin tazeliğinden emin ola-
bilecekler. KONET’in başlatacağı bir diğer uy-
gulama da kare kod uygulaması. Ambalajların 
üzerindeki kare kodları akıllı telefonları ile 
okuyan tüketiciler satın aldıkları etlerin men-
şeini, hayvanın hangi besi çiftliğinden geldiği, 
hangi yemlerle beslendiği gibi bütün detayla-
rı kolaylıkla öğrenebilecekler.

KONET, İLİMİZDE DEV PROJELERDEN BİRİNE İMZA ATARAK KONYA’NIN TÜRKİYE’YE  
KAZANDIRDIĞI VE GELİŞTİRDİĞİ ULUSLARARASI BİR MARKA OLMA YOLUNDA HIZLA 
İLERLİYOR. MODERN TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP ETMESİYLE, AB STANDARTLARINA 
UYGUN SAĞLIKLI, GÜVENİLİR VE HİJYENİK ÖZELLİKLERE SAHİP KIRMIZI ET ÜRETİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. KONET BİR 
ANLAMDA ANADOLU'DA KIRMIZI ET ÜRETİMİNİN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLMA YOLUNDA. TÜRKİYE'NİN 
POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMADA, AYNI YOLDA YÜRÜYEN FİRMALARA HEYECAN VERMEDE, REFERANS OLMADA, 
ÖNCÜLÜK YAPMADA, DESTEK OLMADA İLK SIRALARDA YER ALAN KONET'TEN SÖZ EDİYORUZ…

6 FARKLI MARKADA, 164 ÇEŞİT ÜRÜN!...

KONET'İ, KONET GENEL 
MÜDÜRÜ EMRE ÖZBEY'E 
SORDUK. ONDAN ALDIĞIMIZ 
CEVAPLARI SİZLERLE 
PAYLAŞIYORUZ.
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PATRON ODALARI HEP MERAK EDİLEN ODALARDIR. EN ZOR KARARLARIN ALINDIĞI, ŞİRKETLERİN YA DA İŞLETMELERİN GELECEĞİNE ETKİ EDEN 
KARARLARIN ODALARI... YALNIZ İNSANLARIN, SON KARARI VERENLERİN, BİR ÇOK ŞEY İKİ DUDAĞININ ARASINDA DENİLENLERİN ODALARI… BÜTÜN 
SORULARA OLUMLU YA DA OLUMSUZ CEVAPLARIN VERİLDİĞİ, İÇERİYE GİRMENİN KOLAY OLMADIĞI, ÇALIŞANLARIN GİRERKEN AYAKLARININ TİT-
REDİĞİ ODALAR, BU ODALAR. YA BU ODALARDA OTURANLAR,  YA BU ODALARDA YAŞAYANLAR? İNSANLARIN DIŞARIYA ÇIKARKEN HÜZÜNLE VEYA 
SEVİNÇLE AYRILDIĞI ODALARIN SAHİPLERİ VE YÖNETİCİLERİ ONLAR. BU SAYIMIZDAN İTİBAREN SİZE ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIMIZ PATRON ODASI 
SAHİBİ, O PATRONLARIN GENÇ KUŞAK TEMSİLCİLERİNDEN BİR İSİM... KONYA’DAN TÜRKİYE’YE AÇILAN KONET’İN GENÇ GENEL MÜDÜRÜ EMRE ÖZ-
BEY. İŞ YAŞAMI DIŞINDA FOTOĞRAFÇILIKLA UĞRAŞAN, ATATÜRK’ÜN İZİNDEN GİDEN, MEVLANA FELSEFESİNİ BENİMSEMİŞ BAŞARILI BİR YÖNETİCİ. 
KONET’İN SON DÖNEM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNMENİN YANI SIRA, EMRE ÖZBEY’İ DE TANIYALIM İSTEDİK…

VOLKAN ÇAKIR

VOLKAN ÇAKIR
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Emre Bey bize biraz kendinizden bah-
seder misiniz? KONET’e gelene kadar 
neler yaptınız?
1981 yılında Ermenek, Karaman’da doğ-
dum. İlkokulu Konya’da bitirdikten son-
ra, ortaokul ve lise dönemimi İzmir’de 
geçirdim. Daha sonra, ABD Atlanta’ya 
giderek “İşletme” alanında eğitimimi ta-
mamladım. Daha sonra Konya’ya gelerek 
iş hayatına atıldım.  

İlk işiniz neydi?
Doğal olarak aile işlerimizle ilgilendim. 
İşin her detayını öğrenmek için, kısa süre-
lerle de olsa her kademede görev yaptım 
diyebilirim. Bir işi en ufak ayrıntısına ka-
dar yapmadan işe tam olarak hakim olu-
namayacağı kanaatindeyim…
2006 yılında, yine iştiraki olduğumuz  Ci-
hanbeyli Tuz Madencilik A.Ş.’de işletme 
müdürü olarak görev yaptım. 2008 yılında 
ise, Özkar Madencilik A.Ş.’de yine işletme 
müdürü olarak çalıştım. KONET’in hissele-
rinin satın alınmasının ardından Aralık 2011 
yılından bu yana, KONET A.Ş. bünyesinde 
genel müdürlük görevini yürütüyorum. 

Hem iş hayatınızda, hem de yaşamı-
nızda örnek aldığınız biri var mı?
İş hayatında tabi ki büyüklerimizin na-
sihatlerini dinliyor, onların yılların biri-
kimiyle oluşturduğu tecrübelerden so-
nuna kadar yararlanmaya çalışıyorum. 
Bu tecrübelerin üzerine de kendi bakış 
açımı ekleyerek bir yol çiziyorum. İş ha-
yatının yanı sıra, yaşamımın her alanın-
da örnek aldığım ve bana öğrettiklerini 
uygulamaktan büyük gurur duyduğum 
kişi çok değerli babam rahmetli Hasan 
Hıfzı Özbey’dir.  Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün liderlik yaklaşımı, ileri görüş-
lülüğü, bilimselliği, idealist yaklaşımı, 
yaratıcı düşünce yapısı, vatan ve insan 
sevgisi, zekası küçüklüğümden  itibaren 
beni çok etkilemiştir. Ayrıca, Mevlana’nın 
hoş görü, evrensel insan sevgisi, alçak gö-
nüllülük, sabır ve insanlığa hizmetle öne 
çıkan felsefesini de benimsemiş olduğu-
mu belirtmek istiyorum.

Fotoğrafçılığa olan ilginizi biliyoruz. 
Hatta cep telefonlarıyla ilginç fotoğ-
raflar yakalıyorsunuz. Benim diyen 
profesyoneller bile bu işe şaşırıyor. 
Cep telefonu ile böyle fotoğraflar çek-
menin ince detayı nedir? Fotoğtafçılı-
ğa ilginiz ne zaman başladı?
Öncelikle ben iyi fotoğraf çektiğimi bil-
miyordum. Bu işi profesyonelce yapan-
ların çektiğim fotoğraflar üzerine yaptık-
ları yorumlardan profesyonel fotoğraflar 
çektiğimi öğrendim. Fotoğrafçılığa lise 
çağlarında başladım. Okulda "Fotoğrafçı-
lık Kulubü"müz, iyi de bir hocamız var-
dı. Çalışmalara ilgi duyarak başladım. O 
zamanlar fotoğrafların banyo yapılması 
için karanlık oda vardı. Fotoğraf bozul-
masın, çekilen fotoğraf zarar görmesin 
diye o odanın kapı kilidine varıncaya 
kadar siyah bant çekiyor, hiç bir detayı 
atlamıyorduk. 
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Bize fotoğrafçılığı sevdiren hocamız, her 
şeyi belgelendirmek lazım demişti. İlk 
makinem yarı profesyonel otomatik bir 
Canon'du. Doğa, çiçek, güneşin doğu-
şu, güneşin batışı ve görselliği etkileyici 
olan her şeyi çektim. Profesyonel fotoğ-
rafçı bir arkadaşım vasıtasıyla Sille Sanat 
Sarayı’na davet edildim. Yanımda, o gün 
çektiğim Sille barajı fotoğraflarım vardı. 
Oradaki eğitmen, yarım saat önce çekil-
miş bu fotoğrafları gördüğünde, aylarca 
uğraşıp böyle fotoğraflar çekmeye çalı-
şıldığını söyleyerek beğenisini belirtti. 
Sille Sanat Sarayı’na kaydımı yaptırdım. 
Fotoğrafçılık bu şekilde gelişti, estetik be-
nim için önemlidir.  Biraz  da detaycıyım, 
baktığım zaman her şeyin düzgün oldu-
ğunu görmek isterim. 

Sizce fotoğraf neyi ifade ediyor, hafı-
zanıza kazınmış bir fotoğraf var mı?
Fotoğraf , bir kelime ile özetlersem, bende 
sonsuzluğu ifade ediyor. Zaman geçiyor, 
anılar unutuluyor, insanlar mekan deği-
şiyor . O anda belgelediğiniz şeyi korudu-
ğunuz müddetçe yüz yıl belki  200-300 
yıl o anı yaşatıyorsunuz.
Ciddi bir imkan bu. Konet’te de  inşaatı-
mızın fotoğraflarını  her gün çektiriyo-
rum. On yıl sonra baktığımızda bugün be-
ton dökmüşüz, ertesi gün kalıbı çakmışız 
izleyecek, hatırlayacağız.

Emre Özbey, Fotoğrafçılık dışında 
nelerden zevk alır?
Biz babamızdan dinlerdik; biz hiç tatil yap-
madık, biz dinlenmedik, hep çalıştık derdi. 

Anadolu'da hobi edinmenin  ihtiyaç olduğu 
bilinmiyor diye düşünüyorum.  Fotoğrafçı-
lık dışında, hobilerim arasında seyahat var. 
Ben farklı kültürleri tanımayı ve gezmeyi 
seviyorum. Türkiye’de her yerin ayrı bir 
kültürü, ayrı bir doğal güzelliği var. Bugün 
Konya'dayım, yarın İstanbul'da, daha sonra 
ki gün Almanya'da. Arkadaşlarımın bana ilk 
sorduklarını söyledikleri şey "alo", "merha-
ba" değil, "nerdesin" olur. Konya'dayım der-
sem konuşalım derler. Çok fazla geziyorum. 
Çok dolaşıyorum. Önceden kültür amaçlı 
geziyordum, son 4-5 yıldır bu gezilerimi iş 
gezisi olarak gerçekleştiriyorum.

Genç bir iş adamı olarak, iş dünyasının 
verdiği en büyük sıkıntı ne, mesela ta-
kım elbise günlük hayatınızda var mı?
Takım elbise giyiyorum tabii. Ancak işlet-
memizin yüzde yetmişi hali hazırda şanti-
ye durumunda. Bir şey olduğunda hemen 
gidip görmeniz gerekebiliyor. Ayakkabı-

larınız rahat olacak, kaymayacak. Şurası 
tozlu buradan geçemem olmaz. İşletmede 
rahat hareket edebileceğiniz bir kıyafet 
giymeniz gerekiyor. Biliyorsunuz bizde 
madencilik de var. Kömür madenlerine de 
devamlı indik çıktık. Bizler ofislerde otu-
ran, işletmecilik yapan, salon beyefendiliği 
yapan iş adamlarından değiliz. Ofisten de-
ğil yerinde yönetimi benimsemiş, sahaya 
inen yöneticileriz. Bu durumda da kıyafet 
tercihiniz, işletmenize göre değişiyor. İşi-
niz kıyafetinize yön veriyor.

Sporla aranız nasıl?
İyi yüzdüğümü söylerler.  Tenis oynarım, lise 
dönemimde güreş yaptım. Ayrıca milli sporu-
muz olan futbolla da ilgileniyorum tabii.

Hangi Takımı tutuyorsunuz?
Bu yıl Konyasporluyum. İnşallah Süper Lig'de 
kalıcı oluruz. Süper Lig'e çıktığımız için, bir 
başka futbol takımını tutuyorum diyemem. 
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Genç bir iş adamı olarak, yeni bir işlet-
meyi sıfırdan başlatmak kolay değil. 
ABD'deki eğitiminiz dışında,  beden dili 
gibi, diksiyon eğitimi gibi, işletme gibi pro-
fesyonel eğitimler ve destekler aldınız mı?
Yoğun iş temposu içinde kişisel gelişim 
alanlarındaki bu eğitimlere henüz  fırsat 
bulamadım ama bu alanlarda yazılmış 
kitaplar okudum, güncel yayınları takip 
ediyorum. Ayrıca farklı disiplinlerden 
danışmanlarla, ajanslarla çalışıyoruz. Ön-
celikle sözlü iletişim ve sözsüz iletişim 
sanatı olan beden dili konularında pay-
laşımlar, destekler oluyor. Şu dönemde-
ki yoğun inşaat ve yatırım dönemimizin 
tamamlanması ardından almayı planladı-
ğım eğitimler, katılacağım seminerler var.

Verdiğiniz enerji ile kırk yıllık iş adam-
larının rahatlığı ve anlatımı var siz-
de. Ve kelimelerle dans ediyorsunuz. 
İnsanlar merak ediyorlar. İstediğiniz 
yerde misiniz? Bulunduğunuz yerden 
memnun musunuz, önümüzdeki 20-30 
yılda nerede olacaksınız, hedefiniz ne? 
Bu konumun alt yapısını bizlere hazırlayan 
babamdır. O konuda şanslıyım. Elbette he-
pimizin  bir hedefi var. Öncelikle ne istedi-
ğimizi bilmek önemli. Bizim eğitim siste-
mimiz maalesef gençlerin bilinçli seçimler 

yapmasına fazla imkan tanımıyor, bu an-
lamda desteklenmiyoruz. Oysa ki, meslek 
seçimi kişinin yapısına, becerilerine , istek 
ve arzularına göre olmalı. Bana küçük yaş-
larda sorulduğunda ne Astronot olmak iste-
dim, ne de mühendis. Ya “İşletme okuyaca-
ğım”, ya da “İş adamı olacağım” diyordum. 
İşletme üzerine eğitim aldım. Bu anlamda 
da şanslıyım. Kendi aileme de bu hedefim-

deki kararlılığımı ispatladım ki, ailem bana 
daha farklı sorumluluklar verdi. Babam, 
"bir işte en büyüğü olmaya çalışmayın, en 
iyisi olmaya çalışın" derdi. Ben de hedefimi 
bu düstur üzerinden şekillendirdim. Biz 
pazarın en büyüğü değil, en iyisi olmaya 
çalışacağız. Planlarımız o yönde. Gerek tuz 
işletmemizde , gerekse et sektöründe mar-
ka olarak en iyisi olmaya çalışıyoruz.
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GURUR VEREN KONYALILAR KÖŞEMİZDE İLK MİSAFİRLERİMİZ;
DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ AHMET DAVUTOĞLU, ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE 
TAM ALTI DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPAN, SAĞLIK, BAYINDIRLIK, 
ORMAN VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREVLERİNDE BULUNAN 
KONYANIN EFSANE BAKANLARINDAN VEFA TANIR, ANAVATAN PARTİSİ 
DÖNEMİNİN DEVLET VE BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞI GÖREVLERİN-
DE BULUNAN MEHMET KEÇECİLER, DEVLET BAKANLIĞI GÖREVİNDE 
BULUNMUŞ FİKRET ÜNLÜ, 57. HÜKÜMET DEVLET BAKANI FARUK BAL, 
58. HÜKÜMET DÖNEMİNİN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ.

ONLAR YAPMIŞ OLDUKLARI HİZMETLERLE, YAPMIŞ OLDUKLARI ÇALIŞMALARLA 
KONYA'NIN GURURU OLMUŞ, BU ŞEHRE GURUR VERMİŞ İSİMLER OLMUŞLARDIR.

AHMET DAVUTOĞLU
1959 yılında Konya'nın Taşkent ilçesinde doğdu. Boğaziçi Üniver-
sitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi Bölümlerinden mezun oldu. Aynı 
üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamladı. 
1990-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde çalıştı. 1993'te 
doçent, 1999'da profesör oldu. Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Başkanlığı yaptı. Halen Dışişleri Bakanı.

VEFA TANIR
1927 Konya Ilgın doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp 
fakültesini bitirdi. Ruh ve sinir hastalıkları uzmanlığı, 
başbakanlık yüksek müşavirliği, Güven Partisi ve Doğru 
Yol Partisi kurucu üyeliği, 1.(XII), 2.(XIII), 3.(XIV), 4.(XV), 
18. ve 19. Dönem Konya Milletvekilliği, TBMM Başkanlık 
Divanı Katip Üyeliği, Sağlık, Bayındırlık, Orman Bakanlı-
ğı, II. ve III. Çiller Hükümetlerinde Milli Savunma Bakanı 
olarak görev yaptı. Ayrıca 1996-2000 yıllarında Cum-
hurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevinde bulundu.
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MEHMET KEÇECİLER
Konya 1944 doğumlu. Konya Yüksek İslam Enstitüsü,  A.Ü. Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi, Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü mezunu...  Kamu 
Yöneticisi ve  Mülki İdare Amirliği yaptı. Kaymakamlık ve Konya Belediye 
Başkanlığı görevinde bulundu. Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVIII, XIX, 
XX. Dönem Konya Milletvekilidir. Bayındırlık ve İskan Eski Bakanıdır. 

FARUK BAL
1950'de Konya'nın Ilgın ilçesi'nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdi. Siirt, Sinop, Balıkesir, Bursa ve Ankara'da hakimlik yaptı. 
Adalet Bakanlığı'nda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Mü-
dürlüğü görevlerinde bulundu. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde MHP'den 
Konya Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkan-
lığı yaptı. 57. Hükümet'te Devlet Bakanlığı'na getirildi. 22 Temmuz 2007 ve 12 
Haziran 2011 genel seçimlerinde MHP'den Konya milletvekili seçildi. 

FİKRET ÜNLÜ
KARGARA - 1943 doğumlu. Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölü-
münden mezun olmuştur. Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Be-
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve  Başbakan Başdanışmanılığı yaptı. 
SHP Kurucu Üyesidir.  XX. Dönem Karaman Milletvekilliği ve Devlet Ba-
kanlığı görevinde bulunmuştur. 

SAMİ GÜÇLÜ
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere Leicester 
Üniversitesi'nde Misafir Öğretim Üyeliği, Başbakanlık Başmüşavirliği, İTÜ Sa-
karya Mühendislik Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyeliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, XXII., 
XXIII. Dönem Konya Milletvekiliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yapmıştır. 
3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde milletvekili olan Güçlü, 58. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinde Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak atandı. 

“GURUR VEREN KONYALILAR” KÖŞEMİZDE DİĞER SAYIMIZDA KİMLER OLACAK? 33. SAYIMIZDA GÖRÜŞMEK ÜZERE....
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ŞİRKETLERİN HAYATINDA CEO'LARIN ROLÜ OLDUKÇA BÜYÜK. CEO'LAR ŞİRKETLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN, ŞİRKETLERİ ZİRVELE-
RE TAŞIYAN, RAKİPLERİ ARASINDA FARKLI KILAN BİR ANLAMDA ÖZEL YETENEKLERİ OLAN ÜST DÜZEY İDARECİLER. TAHİR ATİLA BU İSİM-
LERDEN BİRİSİ. BELKİDE EN BÜYÜK ARTISI 1997 YILINDAN BU YANA İTTİFAK HOLDİNG İÇERİSİNDE YER ALMASI VE HOLDİNG İÇERİSİNDE 
ADIM ADIM YÜKSELMESİ. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK BU SAYIMIZDAN İTİBAREN ŞEHRİMİZİN HOLDİNG VE KURUMLARININ BAŞINDA 
BULUNAN CEO'LARI SİZLERE TANITACAĞIZ. DERGİMİZİN CEO SAYFASININ İLK MİSAFİRİ İTTİFAK HOLDİNG CEO'SU TAHİR ATİLA.

İTTİFAK HOLDİNG CEO'SU TAHİR ATİLA'YI TANIYABİLİR MİYİZ?
1964 Konya doğumluyum. 1986 yılında İTÜ Makine Mühendisliği’nde üniversite eğitimimi tamamladım. Lisansüstü eğitimimi de 
yine İTÜ’de yaptım. Yüksek lisansımı yaparken bir taraftan da iş hayatına atılarak süt enstitüsünde ve ardından SEK Süt İstanbul 
İşletmesi’nde Teknik Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık beş yıllık başarılı bir iş deneyiminden sonra Tikveşli Süt’e 
transfer oldum. 1992-1997 yılları arasında da Tikveşli Süt Lüleburgaz Tesisinde Teknik Müdürlük görevinde bulundum. İttifak Hol-
ding bünyesindeki kariyerime ise 1997 yılında Selva Gıda‘da Teknik Müdür olarak başladım. 1999 yılında yine holdingimizin iştirak-
lerinden biri olan İMAŞ Makine’nin Genel Müdürlüğü’ne atandım ve bu görevi 2011 yılına kadar yürüttüm. Temmuz 2011’de İttifak 
Holding İcra Kurulu Üyeliği’ne Ocak 2012’de de İcra Kurulu Başkanlığı’na atandım ve hala bu görevi yürütüyorum.  

EROL SUNAT
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İTTİFAK HOLDİNG'TE 15 YILI AŞKIN BİR 
ZAMANDIR ÇALIŞIYORSUNUZ. BU SÜRE 
İÇERİSİNDE HOLDİNG BÜNYESİNDE 
DEĞİŞİK GÖREVLERDE BULUNDUNUZ. 
İTTİFAK HOLDİNG'LE İLK TANIŞTIĞINIZ 
GÜNDEN, BUGÜNE YAPMIŞ OLDUĞU-
NUZ ÇALIŞMALARI ANLATIR MISINIZ?
On beş yıllık tecrübe ve birikimi bir çırpıda 
anlatmak mümkün değil ama çalışmaları-
ma temel aldığım birkaç husustan kısaca 
bahsedebilirim. Şöyle ki, ben İttifak’ta gö-
reve başladığım dönemde ülkemizin sayılı 
süt işletmelerinden ikisinde büyük sorum-
luluklar ve görevler üstlenmiş bir hayli tec-
rübe kazanmıştım. İttifak’taki ilk görevim 
Selva Gıda’da oldu ve bu şirketimize bir 
nevi "know how transferi" gerçekleşmiş 
oldu. İlk günden bugüne kadar sorumlulu-
ğum altındaki tüm işleri süt fabrikası has-
sasiyeti ile yürüttüm. Çünkü süt üretimi 
çok hassas bir süreçtir. Selva’daki Teknik 
Müdürlüğün ardından İmaş Makine’ye ge-
nel müdür olarak atandım. O dönemde yö-
netim kurulu başkan yardımcımız Sayın 
Mustafa Özeskici Bey’e bu göreve beni la-
yık gördükleri için teşekkür ettim ancak ne 
muhasebe, ne satış, ne pazarlama, ne de in-
san kaynakları; yani bir şirketi yönetmekle 
ilgili bilgi ve deneyimim olmadığı için te-

reddüt ettiğimi dile getirdim. Kendisinin 
kesinlikle başarabileceğim yönünde tel-
kinleri ve bana altın değerinde öğütleri ol-
muştu. "Evet" ve "hayır"ları doğru kullan-
mamı öğütlemişti bana. İlk başta çok fazla 
anlamlandıramamıştım ama sonradan ne 
kadar önemli bir öğüt olduğunu fark et-
tim. İttifak’taki çalışma hayatım boyunca 
bu öğüdü hiçbir zaman unutmadım ve 
her zaman uyguladım. İş hayatında "evet" 
denilecek yerde tereddüt edip kararsız ka-
lır ya da "hayır" derseniz büyük bir fırsatı 
kaçırabilirsiniz. Ya da tam tersi bir durum 
da söz konusu olabilir. İmaş Makine’de 
göreve başladığımda İmaş’ın 1-2 ülkeye 
ihracatı vardı. 12 yıl görev yaptım ve bı-
raktığımda ihracat yapılan ülke sayısı 60 
idi. Dünyanın birçok ülkesine seyahatler 
gerçekleştirdim ve farklı disiplinleri farklı 
iş yapma şekillerini tanıma fırsatı yakala-
dım. Öğrendiğim ve yararlı olacağını dü-
şündüğüm tüm yenilikleri de kurumuma 
kazandırmaya çalıştım. Sonunda gördüm 
ki bir işin püf noktasını kavradığınızda ve 
iyi bir niyetle hedefinizi belirlediğinizde 
etrafınızdaki tüm rüzgarlar sizi oraya gö-
türmek için adeta birbiri ile yarışıyor. O 
yüzden iş yaparken iyi niyetin ve duanın 
önemine çok inanıyorum.

İTTİFAK HOLDİNG'İN CEO'SU OLMAK 
NASIL BİR DUYGU?
CEO’luk sorumlulukları büyük olan bir gö-
rev. Üstelik binlerce ortağı olan bir yapıda 
bu görevi yaptığınızda sorumluluk daha da 
artıyor çünkü aldığınız kararlar küçük bir 
grubu değil büyük bir yapıyı etkiliyor. Diğer 
taraftan ittifak yaklaşık 5 bin kişiye ekmek 
kapısı olan bir grup. Dolaylı istihdamı da 
eklerseniz bu sayı daha da fazla. İşin bir de 
bu tarafı var. Biz en alt kademesinden en üst 
kademesine kadar diğer meslektaşlarımıza 
oranla daha fazla özveride bulunan daha 
fazla emek sarf eden insanlarız. Ben de İcra 
Kurulu Başkanı olarak İttifak’taki tüm icra-
atları elimden geldiğince doğru kararlarla 
yürütmeye ve İttifak’ı daha iyi yerlere getir-
meye gayret ediyorum.   

TAHİR ATİLA YÖNETİCİ OLARAK NE-
LERE DİKKAT EDER, MESELA NELERE 
ÇOK KIZAR, NELERE ÇOK GÜLER, NE-
LERE TAVIR KOYAR?
Bir yerlerde yöneticilik yapıyoruz ama en 
nihayetinde hepimiz insanız. İş, güç, mal, 
mülk, mevki, makam her şey gelip geçici. 
Şairin de dediği gibi; “Baki kalan bu kub-
bede hoş bir sada imiş”  Dolayısı ile belirli 
olay ve durumlar karşısında tavrımı aklım, 

ŞİRKETLERİN 
KAPTAN KÖŞKÜ 
ONLARA EMANET!
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inançlarım, tecrübem ve insani duygula-
rımla belirliyorum. Ancak yıllardır kazan-
dığım tecrübelerle sabittir ki evet denilecek 
yerde hayır, hayır denilecek yerde de evet 
dememeye çalışıyorum. Sıcakkanlı biri ol-
duğumu düşünüyorum. Kesinlikle çalışma 
arkadaşlarımla arama belirli kalıplar sokup 
duvarlar örmüyorum. Sıcak ve samimi 
olmayı çok önemserim, tebessüm edebil-
meyi hem kendim hem iş arkadaşlarım 
için önemli bir motivasyon unsuru olarak 
benimsiyorum. Bu da çalışma ortamımıza 
yansıyor diye düşünüyorum. İnsanlar bir 
çok şeyi sevebilir veya bir çok şeye kızabilir. 
Önemli olanın hayatın içerisinde bu denge-
yi doğru kurabilmek olduğunu düşünüyo-
rum. Çok çabuk kızan birisi olmasam da; ya-
lan, özensizlik, düzensiz çalışma, detaylara 
dikkat edilmemesi, kendini geliştirmemek, 
sabit fikirli olmak, sürekli somurtmak, bilgi 
ve tecrübeyi paylaşmamak gibi başlıklar 
beni hem üzer hem de kızdırır diyebilirim. 
Samimiyet ve dürüstlük gibi değerler ise te-
bessümümü ve sevgimi artırır.

TAHİR ATİLA'NIN HAYALLERİ VE HE-
DEFLERİ NELER? İTTİFAK HOLDİNG'İ 
NEREYE TAŞIMAK İSTİYOR?
İttifak’ta kişisel bir hayal ya da hedef yok-
tur. Biz kurum olarak her zaman kolektif 
hareket etmeyi önemser ve istişare ede-
rek en doğruyu bulmaya çalışırız. İttifak 
geçtiğimiz on yılda dört kat büyümüş 

bir yapı. Şimdi önümüze yeni bir hedef 
koyduk. Bundan sonraki on yılda da bü-
yümemizi sürdürerek Cumhuriyetimizin 
100. yılını kutlayacağı 2023 yılına en az 5 
kat büyüyerek girmeyi hedefliyoruz. Bu 
büyüme paralel olarak istihdam ve yatı-
rım demek. Konya’nın, bölgenin ülkenin 
kalkınması demek. Tüm çalışma arkadaş-
larımla birlikte odağımızda bu var ve bu 
yönde gelişimimizi sürdürüyoruz. 

SON OLARAK, İŞ DÜNYASINA, ÇALI-
ŞANLARINIZA VE MÜŞTERİLERİNİZE 
BİR MESAJINIZI ALABİLİR MİYİZ?  
İnsanlar buğday gibidir. Büyüdükçe ağır-
laşırlar ve bir yerden sonra eğilirler. O yüz-
den mütevaziliği hiçbir zaman elden bı-
rakmamak, çıkılan merdivenlerin bir gün 
inilebileceğini unutmamak lazım.  Ben 
kendime bunu düstur olarak aldım ve bu 
şekilde yaşamayı, bu şekilde çalışmayı 
önemsiyorum. Merak etmenin ve karar-
lı olmanın başarının anahtarı olduğunu 
düşünüyorum. Merak eden bir insan ön 
yargılarını yıkmış bir insandır doğal ola-
rak. O yüzden bildiğim ve çevreme telkin 
ettiğim en önemli konulardan birisi de 
önyargıdır. Önyargının insanı hem sosyal 
hem de iş yaşantısında hep olumsuzluk-
larla karşılaştırdığını ve asla önyargılarla 
hayata bakılmaması gerektiğini düşünü-
yorum. İttifak Holding kurumsal refleks-
leri olan bir grup. Belirli bir plan dahilinde 

emin adımlarla hedefimize doğru ilerliyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl verimlilik ve yeniden 
yapılanma gündemimizde ağırlıklı ola-
rak yer alan konular oldu. Büyümemizin 
önümüzdeki dönemde artan bir ivmede 
devam edeceğine inanıyorum. Bu süreç-
te aramıza yeni katılan arkadaşlarımız 
olduğu gibi yeni pozisyonlar da oluşacak. 
Dolayısı ile büyümemizi birçok alanda 
sürdüreceğiz. Borsa şirketi olduğumuz 
için İttifak’ta her şey şeffaf ve kayıtlıdır. 
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz 
gibi yeni iş kollarına girmeyi ve yeni yatı-
rımlar yapmayı planlıyoruz. İnşallah gele-
cekte daha iyi yerlerde olacağız. 
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MUSTAFA 
KABAKÇI

DİVANDAKİ
DÜŞMANLAR

VAMIK D. VOLKAN

BİR ÇİFT AYAKKABI
SUNAY AKIN

AYŞE
TÜRKMENOĞLU

SON OYUN
AHMET ALTAN

NAR AĞACI
NAZAN BEKİROĞLU

TAHİR
AKYÜREK

MEZOPOTAMYA
EKSPRESİ

CENGİZ ÇANDAR

TÜRKİYE ÜZERİNE
DÜŞÜNCELER

ABDÜLKADİR AKSU

HASAN
BALIKÇILAR

EFSANE
İSKENDER PALA

CEM
ZORLU

POSTMODERN KAOSTA
KIBLE ARAYIŞI

ALİ BULAÇ

MUSTAFA
BALOĞLU

HAT VE TEZHİP
SANATI

HARUN
TÜFEKÇİ

OSMANLI'NIN
ERMENİ'YLE İMTİHANI

DR. AKIN ÇELİK

AYŞE OKUTAN

Türk milleti olarak nedense okumuyoruz. Yapılan araştırmalar bu 
gerçeği çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bir Japon yılda 25 kitap 
okuyor, bir İsveçli yılda 10 kitap okuyor, bir Fransız yılda 7 kitap oku-
yor. Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okuyor...

Vizyon Dergisi olarak ilginizi çekeceği düşencesiyle bir sayfa hazırladık. 
Bu soruları halkımıza yöneltmeden önce şehrimizin ileri gelenlerine so-
ralım dedik. Benim de merak ettiğim soruları, milletvekillerimize, beledi-
ye başkanımıza ve işadamlarımıza yönelttim. İçlerinden tarih okuyan da 
var siyaset okuyan da, sanat okuyan da... Bakalım kim ne okuyor?
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Bülent Ayten, dört çocuk sahibi Kamil 
Yaşar Ayten ve Mümine Ayten çiftinin 3. 
çocuğuydu. Herkes tarafından sevilen, 
sayılan, hatırnaz, bir o kadar da yar-
dımsever bir gençti. Teknik Lise mezu-
nuydu. Askerlik sonrası hayalleri vardı. 
Arabalara çok meraklıydı. Evini, araba-
sını alacak, ondan sonra evlenecekti. 
Askerliğinin sekizinci ayında şehit olur-
ken, Eğirdir dönüşü on günlüğüne uğra-
dığı baba ocağına, bir sonraki gelişinde 
ayyıldızlı bayrağa sarılı olarak geldi.

Şehit Bülent Ayten için devrin Hakkari 
Dağ ve Komando Tugay Komutanı Os-
man Pamukoğlu, göndermiş olduğu tak-
dir mesajında şöyle yazmıştı; "Hakkari 
Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı em-
rinde görev yapan Piyade Komando Onba-
şı Bülent Ayten kendisine verilen her türlü 
görevi Vatan ve Millet aşkıyla Türk Aske-
rine yaraşır üstün bir cesaret ve özveriyle 
yerine getirmiş 21 Haziran 1995 tarihinde 
rütbelerin en büyüğü olan ŞEHADET mer-
tebesine erişmiştir."
Hakkari-Çukurca mevkiinde 21 Haziran 
1995 tarihinde şehit düşen Bülent Ayten, 
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ta-
rafından 1822 nolu Berat ile Devlet Övünç 
Madalyası ile taltif edildi. 25 Ekim 1995 ta-
rihinde babası Kemal Yaşar Ayten'e Silahlı 
Kuvvetler Övünç Madalyası gönderildi.

Annesi Mümine Ayten: Bülent'in benzeri 
yoktu. 4 çocuğumdan üçüncüsüydü. Onu 
on çocuğa değişmem. Sekiz aylık askerdi. 
En son dağıtıma giderken gördüm.
Babası Kamil Yaşar Ayten: Eğirdir'de üç 
ay komando kursu gördü. Hakkari'ye git-
meden önce on gün dağıtım iznine geldi. 
Askere gitmeden önce bütün akrabalarını 
dolaşmıştı. Ablası Bursa'daydı. Ben akraba-
larımı tekrar dolaşacağım dedi. Daha yeni 

dolaştın dediysem de, ablasını görmeye 
Bursa'ya, teyzesini görmeye Kulu'ya gitti. 
Bütün herkesi tekrardan dolaştı. Sivas'a 
kadar kendi imkanlarıyla gittiler. Sivas'tan 
sonra hepsini alıp Hakkari'ye götürmüşler. 
Havan topçusuydu. Teknik Lise mezunu 
olduğu için onbaşı yapmışlar. Askerden 
önce kanalet fabrikasında şoförlük yapıyor-
du. Askerden sonra daha iyi bir işe girece-
ğim diyordu. Biz İçeriçumralıyız. Ben 1944 
doğumluyum. 70 yaşından gün aldım. O  
zamanlar cep telefonu falan yok. İki kere 

telefonla annesiyle görüşmüşler. Zaten 
hep anneciğim diye konuşurdu. 21 Haziran 
1995'te şehit düştüğünde, Polis evimizi ara-
mış bulamamış. Büyük oğlumun Polislik 
müracaaatı gibi bir şey vardı. Biz ilk önce 
öyle bir şey sandık. Sonra bir Yüzbaşı ve bir 
Astsubay geldi. Ablası da o gün bizdeydi. 
Az bir konuşmadan sonra Astsubay, Bülent 
şehit oldu dedi. Beni anlayabilecek bir o 
çocuk vardı. O gittiği için konuşmuyorum. 
Durum şöyle, şöyle desem, durumu hemen  
anlayabilecek ilk evladımdı.

EROL SUNAT

BİZ SEVİYORDUK, RABBİM DAHA ÇOK SEVİYORMUŞ.
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Annesi Mümine Ayten: Bir yere gitse, 
geç kalacak olsa haber verirdi, Çok ha-
tırnazdı, çok efendiydi. Nişanlı ve sözlü 
durumu yoktu. Anne oranın gerisi yok 
gelemem dedi. Dağıtım iznine geldiğin-
de ehliyetini sobaya attı, yaktı. Bir daha 
gelişinde sancağa bürünüp geldi. Benzeri 
yoktu. Candandı, onunla saatlerce sohbet 
edebilirdiniz. Yemek yapsam, ütü yap-
sam, bulaşık yıkasam hemen kalkar erin-
mez, bana yardım ederdi.
Babası Kamil Yaşar Ayten: Cenazesini 
bana göstermediler. Kargo uçağıyla hava-
alanına gelecek dediler. Cenazeleri dağıta 
dağıta geliyorlardı 15 şehit vardı. En son 
Bülent'in cenazesini getirdiler. Uçak geldi, 
o gün cenazesini vermediler. Ertesi güne 
kadar orada bekledim. Uçaktan indirildi. 
Çumra Kaymakamı sahip çıktı. Çumra Be-
lediye Başkanı Recep Konuk sahip çıktı, 
İçeriçumra Belediye Başkanı Mehmet Kı-
nalı sahip çıktı. İçeriçumra mezarlığına koy-
maya karar verdik. Mezarlık çok dağınıktı, 
yolu falan yoktu, tanzim edildi, yollarını 
düzelttiler. Şehitlik diye bir yer ayrıldı. Son-
ra mezarlık etrafı çevrildi, yolu falan yapıldı. 
İçeriçumra mezarlığının ilk şehidi Bülent. 
Ondan yirmi gün sonra bir şehit daha ge-
tirdiler yanına defnettiler, bir sene sonra 
bir şehit daha geldi. Evimize giden caddeye 
"Şehit Bülent Ayten Caddesi" adını koydu-
lar. İçeriçumraya bir hastane yaptılar, biraz 

da biz katkı yaptık, odalardan birine Şehit 
Bülent Ayten dedik, adı yaşasın diye. Oğlu-
mun arkasından candan dua okunur diye 
cenazesini İçeriçumraya götürdük. Akraba-
larımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bülent 
27/1/1974 doğumluydu. 74/4 tertipti. Ce-
nazesine bir bakayım, ne olur bir bakayım 
diye çok ısrar ettim. Bana göstermediler. 
Senin hayalindeki Bülent olarak kalsın de-
diler. Göstermediler, göremedik.
Annesi Mümine Ayten: Sağ-sol size ne 
var, rahat yaşıyorsunuz, keyfiniz var, kar-
tınız var, maaşınız var diyorlar. Belediye 
şoförleri bile kartı gösterdiğimizde yüzü-
müze bir başka bakıyorlar. Keşke guzum 

duraydı da, ne o kartı gösterseydim, ne de 
bana maaş bağlansaydı.
Babası Kamil Yaşar Ayten: Benim iki 
tane kartım var. Birisi belediyenin verdiği 
ücretsiz kart, diğeri de parayla aldığım el 
kart. Bazı şoförlerin durumuna bakıyorum, 
yüzü değişmeye başlayınca, parayla aldı-
ğım kartı tutuyor öyle biniyorum otobüse. 
Annesi Mümine Ayten: Hayat çok dur-
gun, gezmeye gidiyorum durgun. İki tane 
düğün yaptım bir şey anlayamadım. To-
runumu sünnet ettirdik, ondan da bir şey 
anlamadım. Çocuğumun cenazesini göre-
medik. İlk iki sene hergün gelecek, kapıyı 
çalacak diye bekledim. Hep onun şehit 
haberini verdikleri o an ve yapılan konuş-
malar aklıma geliyor. Askerlere çay getir-
miştim. Oğlun şehit oldu dediklerinde 
elimden tepsi düştü gitti. Şehit olmasın-
dan bir ay kadar önce balkonlardan içeriye 
giremiyordum. Evi toplamak içimden gel-
miyordu. Sanırım malum oldu. Eniştesiyle 
birlikte köylere giderdi. Şehit olmasından 
sonra, eniştesini yaşlı bir nine durdurmuş, 
hani demiş senin yanında bir delikanlı ço-
cuk vardı, ne yapar o çocuk? Eniştesi şehit 
oldu deyince, nine başlamış ağlamaya. 
Herkesin çok sevdiği konuşkan, sempatik 
bir çocuktu. Saçını taramadan, gömleğini, 
pantolonunu ütülemeden dışarıya çık-
mazdı. Biz seviyorduk, Rabbim bizden 
daha çok seviyormuş...
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Rahmetli Fevzi Günüç’ün ha-
yatına ana hatlarıyla bakarsak 
1956'da Konya’da dünyaya gelen 
Hoca, 1979 yılında Selçuk Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi’ni (o 
zamanki adıyla Konya Yüksek 
İslam Enstitüsü) bitirdi. Mevla-
na Müzesi Asistanlığı görevini 
yürütürken Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi'nde hat dersle-
ri vermeye başladı. 1986 yılında 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
Bölümü "Hüsn-ü Hat" okutman-
lığına atandı. 1991 yılında dokto-
rasını tamamladı. 1982 yılında 
ünlü Hattat Hüseyin Kutlu ile 
başladığı sülüs-nesih yazı çeşit-
lerinden 1989 yılında icazet aldı. 
2002 yılında "Geleneksel Türk 
El Sanatları Eski Yazı Anasanat 
Dalı"nda doçent, 2007 yılında 
ise profesör oldu. 2003 yılından 
itibaren vefat edinceye kadar 
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fa-
kültesinin dekanlığını yaptı. Ku-
ruculuğunu yaptığı "Destegül 
Güzel Sanatlar Mektebi" çatısı al-
tında Gelenekli Türk Sanatlar fa-
aliyetlerinin yürütülmesine kat-
kı sağladı. Yurt içinde ve dışında 
karma ve kişisel sergilerinin yanı 
sıra alanında yayımlanmış kitap 
ve makaleleri bulunmaktadır. 
Fevzi Hoca, ülkemizin önemli 
hattatlardan biriydi.
Benim rahmetli Fevzi Günüç 
ile tanışıklığıma gelince; Fevzi 
Hoca’yı aynı üniversitede çalışan 
bir akademisyen ve bir hattat 
olarak tanır, bilirdim. İki yıldan 
biraz fazla süre aynı üniversite-
nin farklı fakültelerinin dekan-

ları olarak Üniversite Yönetim 
Kurulu ve Senato toplantıların-
da birlikteydik. Ayrıca, kız kar-
deşi Betül Hanım eşimin yakın 
arkadaşıydı. Ama hoca’yı özel-
likle rektör seçilme sürecimde 
tanıma fırsatı buldum. Hemen 
dikkat çeken özelliği dekanı ol-
duğu fakülteye olan sevgisi ve 
düşkünlüğüydü. Güzel Sanatlar 
Fakültemizi evladı gibi sevi-
yordu. Bu sevginin sonucunda 
(1999 yılında kurulan) Fakül-
temiz asıl gelişmesini rahmetli 
Fevzi Günüç’ün dekanlığı dö-
neminde göstermişti. Hoca’nın 
benden önceki rektör olan Prof.
Dr. Süleyman Okudan’a olan 
sevgisini de iyi biliyordum. 
Doktora öğrencim olan Nilsel 
Okudan Hanım 2006 yılında 
doçent olduğunda Süleyman 
Hoca, Fevzi Günüç Hoca’dan 
bana hediye edilmek üzere bir 
hat eseri hazırlamasını istemişti. 
Fevzi Hoca’nın, benim için ayrı 
bir kıymeti olan, bu güzel eseri 
yedi yıldır evimin duvarında ası-
lıdır ve ben hayatta oldukça aziz 
bir hatırası olarak asılı durmaya 
devam edecek. Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde sağlanan ciddi ge-
lişme Süleyman Hoca’nın Fevzi 
Hoca’ya verdiği önemli destek 
ve dönemin bu iki idarecisinin 
uyumlu ve örnek çalışması, 
işbirliği sayesinde mümkün ol-
muştu. Fevzi Hoca’ya ve Güzel 
Sanatlar Fakültemize benzeri 
desteği ben de elimden geldiğin-
ce vermeye çalıştım. Rektörlük 
seçimi döneminde yakından 

Rahmetli Dostum 
Prof.Dr. Fevzi Günüç’ün 
Ardından
BU YAZIMDA 22 NİSAN 2013 GÜNÜ HAKK’IN RAHMETİNE KAVUŞAN MEŞHUR HATTAT, DOSTUM PROF.
DR.FEVZİ GÜNÜÇ’Ü ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIM. ASLINDA FEVZİ GÜNÜÇ HOCAYI BENDEN DAHA İYİ AN-
LATABİLECEK ÇOK SAYIDA SEVENİ VAR, ANCAK HAYATININ SON YILLARINDA TANIMA FIRSATI BULDU-
ĞUM BU DEĞERLİ İNSANI KENDİ GÖZÜMLE ANLATMAYI BİR VAZİFE OLARAK KABUL EDİYORUM.

PROF.DR. HAKKI GÖKBEL

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Kurucu Başkanı
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görüşmeye başladığımız Prof.
Dr. Fevzi Günüç ile birbirimi-
zi sevdik; özellikle üniversite 
konusundaki yaklaşımlarımız 
benzerdi. Ailecek karşılıklı ziya-
retlerimiz ve çok güzel, bende 
hatıra olarak kalacak sohbetle-
rimiz oldu. Bu ziyaretler sırasın-
da, hazırlanmasına katkıda bu-
lunduğu çok sayıda kitabı bana 
hediye etti, bu kitapları hoca’nın 
yadigarı olarak saklayacağım.
Fevzi Hoca’ya 2011 yılının 
Kasım ayında akciğer kanse-
ri teşhisi konuldu. O sıralar 
dekanı olduğum Meram Tıp 
Fakültesi'nde bir süre yattı, te-
davisine başlandı. Bir taraftan 
dönem dönem kemoterapiye 
giriyor diğer taraftan fakültesi 
için çalışmayı sürdürüyordu. 
Güzel Sanatlar Fakültesi bina-
sının inşası kendisini ciddi şe-
kilde yormuştu. Hasta olma-
sına rağmen öğretim elemanı 
kadrosunun ve binanın eksik-
lerinin tamamlanması adına 
rektörlükten destek talep et-
meye devam ediyordu. Kendi-
sini yormamaya, üzmemeye 
gayret ederek elimden gelen 
her türlü desteği verdim.
Selçuk Üniversitesi'nin bir pres-
tij kitabı bulunsun düşüncesiy-
le Mevlana Araştırmaları Ensti-
tüsü Müdürümüz Doç.Dr.Nuri 
Şimşekler’in hazırladığı metni 
kitaba dönüştürmeye çalışırken 
rahmetli Fevzi Günüç’ün çok 
değerli destekleri oldu. Zaten 
Mevlana muhibbi ve Mevlana 
Araştırmaları Enstitümüzün 
Yönetim Kurulu üyesiydi. Üni-
versitemizi de çok sevdiğinden 

kitabın tezhiplerinden tutun 
kağıdının ve cildinin seçimine 
kadar ciddi destek verdi, hasta 
olmasına rağmen bunlar için 
defalarca rektörlük makamına, 
benimle görüşmeye geldi. İşini 
çok seviyordu.
6 Aralık 2012 günü ilçelerde bu-
lunan bazı birimlerimizi ziyaret 
ederken Fevzi Hoca’nın rahat-
sızlanıp hastaneye yatırıldığı 
haberi ulaştı. Yanına gittim, be-
yin damarlarını emboli tıkamış-
tı, konuşamıyordu. Birkaç gün 
sonra, baskıdan çıkar çıkmaz 
Mevlana Şiirleriyle "Gönle Yol-
culuk" kitabını kendisine götür-
düm. Çok sevindi ve hislendi. 
Zannederim katkıda bulundu-
ğu son eser bu kitap oldu.

Arada taburcu olup evine çıksa 
da, vefat edinceye kadar geçen 
sonraki 4.5 ayın büyük kısmın-
da Fevzi Hoca hastane odaların-
daydı. Kendisini bu dönemde 
defalarca hastanede ve evinde 
ziyaret ettim. İnanmış bir insan 
olmasının da etkisiyle hep te-
vekkül ve teslimiyet içindeydi. 
Şikayet ettiğini hiç görmedim. 
Konuşmasındaki büyük prob-
leme rağmen kah konuşmaya 
gayret ederek kah yazarak bana 
Fakültesi hakkında bazı şeyler 
anlatmaya çalışıyor, fakültesi 
için bazı şeyler yapmamı is-
tiyordu. Kendisi adına hiçbir 
talepte bulunmadı, ağır geçen 
hastalığına rağmen kafası hep 
fakültesiyle meşguldü. Apayrı 
bir önem verdiği fakültesine 
olan bu düşkünlüğünden çok 
etkilendim. Doktorlarının, özel-
likle Meram Tıp Fakültesi'nden 
Doç. Dr. Cem Melih Börüban’ın 
ilgisi, hastalığının mümkün ol-
duğunca ıstırapsız geçmesine 
vesile oldu. Vefatından iki gün 
önce şehir dışında olduğum bir 
sırada durumunun ağırlaştığı 
haberi geldi. Konya’ya ulaşın-
ca doğrudan yanına gittim; acı 
çekiyordu, bu haline fazla şahit 
olmamı istemedi. Ertesi gün uğ-
radığımda kendisi yatakta, yaşlı 

annesi yanındaki koltukta uyu-
yorlardı. Sonraki günün sabahı 
ise vefat ettiği haberi geldi.
Çok iyi bir insan, yine kudretli 
bir hattat olan Fevzi Hoca geri-
de güzel eserler, güzel evlatlar 
ve ülkemizdeki en iyi Güzel 
Sanatlar Fakültelerinden biri-
ni bırakarak fani alemden baki 
aleme göçtü. Çok büyük emek 
verdiği Güzel Sanatlar Fakül-
temize Fevzi Günüç isminin 
verilmesi için hazırlık yapıyor, 
bağrından çıktığı, hizmet et-
tiği Konya kamuoyunun da 
bu sürece destek vermesini 
istiyoruz. Kendisine Allah’tan 
rahmet, kederli anne-babası, 
kıymetli eşi Hayriye Hanım, 
değerli evlatları Fatih, Feyza 
ve Sinan, kız kardeşleri başta 
olmak üzere akrabalarına, ho-
cası ve dünürü olan muhterem 
Hüseyin Kutlu Hocaya, hasta-
nede olduğu sürece hep yanın-
da gördüğüm Ali Kemal Kakan 
başta olmak üzere yetiştirdiği 
talebelerine, yine hastalığı 
döneminde devamlı yanında 
bulunan Prof. Dr. Hüseyin El-
mas başta olmak üzere Güzel 
Sanatlar Fakültemizin değerli 
öğretim elemanlarına ve bütün 
sevenlerine baş sağlığı dilerim. 
Mekanı Cennet Olsun.
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LİMİTSİZ, BİLİNEN DÜŞÜNÜLEN  EĞİTİM SİSTEMLERİNDEN ÇOK DAHA FARKLI, İDDİALI, SINIR TANIMAYAN BİR 
KADRO İLE BİREBİR EĞİTİM VERİYOR. LİMİTSİZ'DE;''BİR SINIFTA KAÇ ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR?'' SORUSU-
NU UNUTUN. LİMİTSİZ'DE " ÇALIŞIYORUM OLMUYOR!" SENDROM OLMAKTAN ÇIKIYOR. ÇÜNKÜ, LİMİTSİZ'DE 
EĞİTİMİN LİMİTİ  YOK.  LİMİTSİZ'İ BÜŞRA KARABİÇAK, EMİNE HARMANKAYA VE DURAN YOLCU'YA SORDUK;

LimitSİZ İsmi Nereden geliyor?
LimitSİZ, eğitimin ve insan beyni-
nin sınır tanımadığı düşüncesinden 
ortaya çıkmıştır. Bunun yanında 
eğitimde sınır tanımayan bir kadro 
ile yola çıkışımız bizi böyle bir isme 
götürdü. LimitSİZ böylelikle bizim 
stratejimiz oldu.

Dershane ve Etüt Merkezlerinden 
farkınız nedir, işleyişiniz nasıldır?
Malumunuz dershaneler 24-30 ki-
şilik sınıflar ile işleyişine devam 
ediyor. Etüt merkezlerinde bu sayı 
6-8’e düşüyor; ancak bizde eğitimler 
bire bir olarak verilir. Etüt merkez-
lerinin çizgisi dershanelere nazaran 

bize daha yakın. Onlardan farkımız 
ise: biz kadromuzu oluştururken 
özel ders alanında ismini duyurmuş, 
elinde somut başarıları olan öğret-
menleri bir araya getirdik. Bildiğiniz 
üzere özel dersin işleyişinde, veli-
öğretmen arasında başarı dışında bir 
bağlayıcılık yoktur. 
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Yani veli özel ders sonunda çocu-
ğundan gözle görülür bir başarı bek-
ler. Öğretmen eğer bu başarıyı öğren-
ciye kazandırıyorsa veli- öğretmen 
ilişkisi devam eder.  Bu nedenle özel 
ders öğrenci profilinde uzun soluklu 
referanslar bizi bir araya getirdi. 
Ayrıca; bire bir ders, psikolog deste-
ği ve eğitim koçluğu hizmetlerinin 
tümünü birden veren Konya’daki 
tek kuruluşuz.
Bu üç hizmet bir arada verildiğinde 
öğrenciden maksimum performans 
alınabildiğini tecrübelerimizden bili-
yoruz ve bilimsel araştırmalar da bunu 
kanıtlıyor. İnsanların böyle bir hizmet-
ten LimitSİZ’le faydalanmasını istedik 
ve çalışmalarımızı bu yönde geliştir-
dik. LimitSİZ, ÖSYM’nin düzenlediği 
tüm sınavlara öğrenci hazırlamakta, 
ortaokul 5.sınıftan itibaren tüm yaş 
gruplarına hitap etmektedir. 

‘Çalışıyorum ama olmuyor’ send-
romunu, pedagojik yollarla ortadan 
kaldırıyoruz. 

Öğrencilerin yıl içi çalışmalarından 
sonra yaz dönemini nasıl geçirmesi 
gerektiğini düşünüyorsunuz?
Şöyle bir gerçek var ki, eğitim siste-
mi giderek karmaşık ve zor hale ge-
liyor. Çocuklarımızın küçük yaşlar-
dan itibaren bu ağır sorumluluğun 
altına sokulduğunun farkındayız. 
Bu nedenle yaz tatillerini eğlenerek, 
gönüllerine göre geçirmelerini des-
tekliyoruz. Yalnız şu da var ki 3 ay-
lık bir tatil derslerden uzak kalmak 
için çok uzun bir süre. Yurt dışındaki 
eğitim sistemlerini incelediğimizde 
en uzun tatilin 4-5 hafta olduğu-
nu görmekteyiz. Çünkü öğrencileri 
okul başladığında uzun süre adap-
tasyon sorunu yaşıyor.  Bunun için 

derslerin ve eğlencenin bir arada 
olduğu, öğrenciyi çok sıkmadan 
düzenlenen bir program en doğru-
su. Bizler LimitSİZ’de yaz dönemi 
için 1 Temmuz’da başlayacak olan 
bir program oluşturduk. Çocukla-
rın hem eğlenip hem derslerinden 
kopmayacağı bir ortam hazırladık. 
Derslerin yanına öğrencilerin en çok 
zevk aldığını düşündüğümüz akti-
viteleri ekledik. Paintball, yüzme, 
gitar, satranç gibi aktivitelerle yazı 
hem eğlenerek hem ders çalışarak 
geçirebilecekler. 

LimitSİZ’in Yaz programına katıl-
mak isteyenler size nasıl ulaşabilir?
Yerimiz A Plaza (Adalhan iş merkezi 
arkası) A giriştedir. Bize telefonla ulaş-
mak isteyen velilerimiz aşağıdaki tele-
fon numaralarından bize ulaşabilirler.
0555 303 1 404, 0537 541 43 49 
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S. HAKAN KÜÇÜKSUCU

OĞUZHAN KÜÇÜKCENGİZ

KONYA'DA VE TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ 
İLLERİNDE AVM MÜDÜRLÜĞÜ YAP-
MIŞ BİRİ OLAN GÖKÇEN ÖZTOPRAK 
KONYA'YA YABANCI BİRİSİ DEĞİL... 
KENDİSİ RİXOS OTEL'İN HİLTON OL-
DUĞU ESKİ DÖNEMLERDE KONYA'YA 
GELMİŞ DAHA SONRA BİR SÜRE 
DEDEMAN OTEL'DE ÇALIŞMIŞ VE 
KİPA AÇILDIĞI DÖNEMDE AVM MÜ-
DÜRÜ OLARAK YÖN VERDİĞİ KA-
RİYERİNE FARKLI İLLERDE DEVAM 
ETMİŞ. KONYA'YI TANIYAN, BİLEN 
VE KONYA'NIN İSTEKLERİNİ TAHMİN 
EDEBİLEN KISA VE UZUN VADEDE BU 
İSTEKLERİ OKUYABİLEN BİR YÖNETİ-
Cİ. KENDİSİ İLE SOHBETİMİZDE BİR 
YÖNETİCİDEN ÇOK LİDER YÖNÜNÜN 
DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU ANLADIK. 
KONYA'DA BAŞARILI OLMAK İSTE-
YEN HER İŞLETMENİN BAŞINDA BİR 
YÖNETİCİ DEĞİL LİDER OLMASI GE-
REKLİLİĞİ AŞİKÂR. RÖPORTAJIMIZA 
GEÇMEDEN ÖNCE KENTPLAZA AVM 
MÜDÜRÜ SN. GÖKÇEN ÖZTOPRAK'A 
BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ.



89

İŞ DÜNYASI

Gökçen Bey merhaba. Kent Plaza'yı 
bir de sizden dinlemek isteriz. Kent 
Plaza ne zaman hizmete girdi? Bün-
yesinde kaç marka bulunduruyor ?
Deha Grup yatırımı ile hayata geçirilen 
ve yönetimi AVM Mfi Partners tarafın-
dan gerçekleştirilen "Kentplaza Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi", Konya halkının hiz-
metine 16 Kasım 2012 tarihinde girmiş-
tir. 45.000 m2 lik kiralanabilir alanı ile 
Konya’nın en büyük Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi olmasının yanı sıra Konya şehri-
ne yerli ve yabancı 60 yeni marka getir-
miştir. Toplam 160 adet mağazası ile Kon-
ya halkına hizmet vermektedir. 11 adet 
sinema salonu, eğlence merkezi, içinde 2 
adet yüzme havuzu barındıran spor mer-
kezi, dünya standartlarına uygun bowling 
alanı ile Konyalılar için tam bir “Yaşam ve 
Eğlence“ merkezi haline gelmiştir . 

Kentplaza Konya'daki AVM kültürü-
nü nasıl değiştirdi?
Kentplaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi,  
Konya halkını özellikle farklı markalarla 
tanıştırmış bu sayede dünya modasını 
da Konya’ya getirmiştir.  Kentplaza, şeh-
rin yaşamına yeni bir renk katarak sosyal 
yaşamı zenginleştirmekte, AVM anlayışı-
nı alışverişin dışına çıkararak eğlence ile 

birleştirip yetişkinlerle birlikte çocukların 
da vakit geçirebilecekleri bir dünyaya dö-
nüştürmüştür. Kentplaza sadece alışveriş 
anlamında yenilikçilik değil aynı zaman-
da insanlara kaliteli vakit geçirmek için 
düşünülmüş bir yaşam kompleksidir.

Değişik illerde AVM Müdürlüğü yap-
mış biri olarak, Konya'da AVM Mü-
dürlüğü yapmak nasıl bir duygu?
Daha önce de Konyada çalışmış ve AVM 
müdürlüğü yapmış biri olarak özellikle 
Konya’daki   tüketici davranışlarının fark-
lı olduğunu söyleyebilirim. Yeniliğe açık 
bir yapıya sahip olan Konya tüketicisinin 
aynı zamanda çok fiyat odaklı hareket et-
tiğini düşünüyorum.  

Kentplaza etkinlikleriyle tanınan bir 
AVM, önümüzdeki süreçte ne gibi et-
kinlikler yapacaksınız?
Önümüzdeki süreçte Kentplaza Alışve-
riş ve Yaşam Merkezi olarak her yaştan 
ziyaretçilerimize keyifli alışverişin ya-
nında eğlenceli vakit geçirmeleri için 
farklı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. 
KentPlaza’nın açılış döneminde 3 gün sü-
resince dünyaca ünlü gösteri sanatçılarını 
getirerek Konya halkı ile buluşturduk ve 
çok olumlu dönüşler aldık.
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Konyada çocuk sayısı Türkiye ortalama-
sının üzerinde. Dolayısıyla özellikle ço-
cuklara yönelik etkinliklerimiz devam 
edecek. Aileleri alışveriş yaparken çocuk-
lar da hoş vakit geçirebilecek. Mayıs ayı 
boyunca AVM’mizde devam eden "Kids 
Dino Dig" etkinliğimiz Konya şehrinde 
daha önce bir benzeri yapılmayan ve ço-
cuklara eğlenirken öğretmeyi amaçlayan 
önemli bir etkinliğimizdi. Buna benzer 
etkinliklerimiz yıl içinde devam edecek.
Konya şehri 100 binin üzerinde öğrenci 
barındırmakta, öğrenciler bizim de müş-
terimizin büyük bir bölümünü oluştur-
maktadır. Dolayısıyla yapılacak etkinler-
de öğrencilerin de ilgisini çekebilecek 
farklı projeler planlamaktayız. 
Ramazanda da farklı aktivitelerle geleneksel 
Ramazan gecelerini yaşatmaya çalışacağız. 

KENT KART'ı anlatır mısnız?
Kent Kartı tasarlarken daha önce Konya da 
yapılmamış bir proje gerçekleştirmek iste-
dik ve bu projede de  başarılı olduğumuzu 
düşünüyorum. Kent Kart Konya halkına 
Kentplaza da yapmış oldukları alışverişlerin 
karşılığında belli hediyeler kazanmalarını, 
birçok markanın özel kampanyalarından 
istifade etmelerine olanak tanıyan bir sada-
kat karttır. Bu proje ile müşterilerimize  Kent 
Plaza'da kaliteli vakit geçirip ve alışveriş yap-
maları için ilave bir neden sunduğumuzu 
düşünüyorum. Sadakat kartımızı ziyaretçi-
lerimize çekiliş kampanyası olarak sunmuş 
olduğumuz araç kampanyası ile birlikte ta-
nıttık beklenin üzerinde katılımcıya ulaştık. 
Babalar günü etkinliğimiz de Kent Kart ile 
birleştirerek Kentplaza alışveriş ve yaşam 
merkezinden belli bir tutarın üzerinde alış 
yapan ziyaretçilerimize hediyeler verece-
ğiz. Bundan sonraki dönemlerde de benzer 
kampanyalarımız artarak devam edecektir.  

Kent Plaza'nın hedefleri nelerdir?
Kent Plaza'nın hedefi yenilikleri Konya 
halkıyla buluşturup daha nezih ve kaliteli 
bir alışveriş ortamı sunarak sadık bir müş-
teri kitlesi yaratmaktır.
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Konya KOP’tan hiç vazgeçmedi…
KOP’tu geldi o hayalin peşinden…

VE KOP’A KAVUŞTU..!

Avlonyalı Ferit Paşa'ya uğurlu gelir Kon-
ya. Bu şehirden İstanbul'a Sadrazam ola-
rak gider. Mevlana şehrine olan sevgisine 
ve vefasına diyecek yoktur Paşa'nın.
Devir çok karışıktır. Osmanlı'nın son gün-
leridir. Buna rağmen projeler çizdirilir, ça-
lışmalar başlar. Konya Ovası'nın sulanma-
sını ne Sadrazam Paşa görebilir, ne konu 
ile yakından ilgili olan Sultan Abdülha-
mit. II. Meşrutiyet, Balkan Savaşı, I. Dün-
ya savaşı ardından Anadolu'nun işgali ve 
İstiklal Savaşı. Cumhuriyetin ilanı ve Tür-

kiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu derken 
Konya Ovası, sulanmasa da, ülkenin buğ-
day ambarı olarak anılmaya devam eder.
Konya Ovası'nın sulanması birçok hü-
kümetin gündeminde olsa da, bir türlü 
çalışmalar başlamaz. usulen konulan 
ödenekler, tabiri caizse bir-iki kazma vu-
rulduktan sonra bitiveren ve arkası geti-
rilemeyen ödeneklerdir. Cumhuriyetin 
ilk elli yılında da pek bir şey yoktur, gözle 
görünen. Ancak vaatler değme gitsin tabi-
rine tam uygundur.

KOP, KONYA'NIN UMUDU, KONYA'NIN İKİ 
YÜZ YILLIK RÜYASI, GELECEĞİ. KURUKA-
FA MEHMET EFENDİ VE ARKADAŞLARININ 
VURDUĞU KAZMALARIN, DÖKTÜĞÜ ALIN 
TERİNİN İZLERİ TAPTAZE BU BÖLGEDE. KOP 
HAVZASINDA DAĞIN, TEPENİN BİRİNDEN 
ELİNDE KAZMASIYLA İNİVERECEK GİBİ KU-
RUKAFA MEHMET VE ARKADAŞLARI.

KONYA VALİSİ AVLONYALI FERİT PAŞA, BU 
PROJENİN BİR ANLAMDA MİMARI, HAYATA 
GEÇİRENİ, SULTAN ABDÜLHAMİT HAN'A 
KABUL ETTİRENİ, ALMANLARA PROJE ÇİZ-
DİRENİ, ÖDENEK AYIRTANI.



93

KOP

Son 30-40 yıl içerisinde Konya basını 
KOP'u diline dolar. KOP zaman zaman ''si-
zin başka işiniz yok mu?'' diye de karşıla-
nır. Her ne denirse densin Konya KOP'tan 
vazgeçmez. Konya basını Mavi Tünel’i 
Konya Ovası'nın sulanması her vesile ile 
yazmaktan ve işlemekten geri durmazlar.
17 kilometrelik Mavi Tünel, Göksu 
Nehri'nin gök mavisi sularını altın başak-
larla buluşturma düşüncesinin hedefin-
deki bir hayaldir. Bu hayalin gerçekleşme-
si için tünel kazıcı Gevher Sultan'ı bekler 
uzunca bir süre.
17034 metrelik tünel bitirildiğinde Kon-
ya, bir şeylerin olacağına inanmaya başla-
mıştır artık. Barajlar, tüneller, yollar nok-
tasında çalışmalar başladığında heyecan 
daha da artar. 
Bağbaşı-Bozkır ve Avşar Barajları dillerde 
gezmeye başlar. Konya'nın en dağlık yö-
resi olarak bilinen ve orada yaşayanlara 
"dağlı" denilen Hadim-Bozkır yöresinin 
dağları ve tepeleri hallaç pamuğu gibi atı-
lır bu dönemde.
Virajlardan değil insanın yolların bile ba-
şının döndüğü yollar rahatlar. Barajların 

altında kalan yolların yerine yüksek ev-
safta yollar yapılır. DSİ, su işlerinden son-
ra yol işine de girer.
Düdenlerin suları alıp götürdüğü bölge-
deki bütün suları toplayacak ve değerlen-
direcek çalışmalar yapılır.
Bağbaşı Barajı su tutar. Bölgenin en viraj-
lı ve en tehlikeli yollarından biri olan ve 
kıvrıla kıvrıla Eyiste Çayı'nın üzerindeki 
Eyiste Köprüsü'ne inen  yollar, yine kıvrı-
la kıvrıla tepeye doğru çıkmakta ve Eyiste 
köyüne yani yeni adıyla Bağbaşına var-
maktadır. Bağbaşı şimdi baraj manzaralı 
bir belde. Ama ne manzara...

Mavi Tünel'in girişi Bağbaşı Barajının 40-
45 metre altında. Bozkır ve Avşar Barajla-
rından gelen suları Hotamış depolaması-
na doğru göndermeyi bekliyor.
Bozkır Barajı'nın gövde çalışmaları de-
vam ediyor. Avşar-Hadimi Barajının su-
larını Bağbaşı'na getirecek bir başka tünel 
var Hadimi Tüneli. 
Bu tünelin uzunluğu ise 18142 metre.
Düdenlere kaçıp giden yaklaşık yüz mil-
yon metreküp suyu ise Suğla depolaması 
topluyor.
Konya'ya içme ve sulama suyunu taşı-
yacak 2.2 metre çapındaki borulardan 
oluşan 122 kilometre uzunluğundaki Ahi 
Kanalı bir başka zenginliği olacak KOP'un.
KOP tamamlandığında, bu bölge sanırız 
kolay tanınan bir bölge olmayacak: aynen 
GAP gezisinde olduğu gibi, bir kaç yıl son-
ra KOP gezileri de başlayacak.
Bozkır, Hadim, Taşkent şenlenecek. Ba-
rajların etrafında yeni yapılanmalar olu-
şacak. Bölgenin sulanma imkanı artar-
ken, sert olan ikliminde yumuşamalar 
oluşacak. Gelin havzayı ve barajların du-
rumunu anlatalım;
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MAVİ TÜNEL İÇMESUYU İSALE HATTI
Çumra ilçesinde yapımına devam edilen 
proje ile Konya İl Merkezi, Çumra İlçesi ve 
İçeri Çumra beldesinin 2050 yılı içme, kul-
lanma ve sanayi suyu ihtiyaçları sağlanacak. 
İhale Tarihi: 23.11.2012
İhale Bedeli: 198 500 000 TL
Sözleşme Tarihi: 27.12.2012
İşe Başlama Tarihi: 10. 01.2013
Sözleşmeye Göre Bitiş Tarihi: 28. 6. 2015
Şu ana kadar 5500 metre kazı 
tamamlandı 4500 boru döşendi.
İsale Hattı: 121.897 m.
Kapasite: 4.25 metreküp /saniye
Pompa İstasyonu: 1 adet
Depo: 1 adet

BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL
Bağbaşı Barajı, Hadim İlçesi, Bağbaşı 
Köyü'nün 1 km. kuzeybatısında ve Göksu 
Nehri üzerinde. Mavi Tünel ise Bağbaşı Bara-
jı ile Mavi Boğaz arasında yer alıyor. Bu proje 
ile Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz’e boşa 
akan sularının yıllık 414 milyon metreküpü 
Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı ve Avşar Barajı 
ve 17 km.lik Mavi Tünel vasıtasıyla Konya 
Kapalı Havzası'na aktarılacak. 
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel şu anda ta-
mamlanmış durumda.
Gövde Tip: Ön yüzü beton kaplamalı 
kaya dolgu
Gövde Hacmi: 3.805 000 metreküp
Gövde Yüksekliği: 115.50 m.

Depolama Hacmi: 204 900 000 metreküp 
Mavi Tünelin uzunluğu: 17034 m. 
Tünel girişi Bağbaşı Barajının 40-45 met-
re derinliğinde.

BOZKIR BARAJI
Bozkır İlçesi sınırları içerisinde ve Göksu 
Nehri üzerinde. Göksu Nehri'nin sularını 
düzenleyerek Bağbaşı Barajı'na iletecek. 
24.3.2011 tarihinde ihale edilen barajın 
yaklaşık maliyeti 147.278.186 TL.
İşe Başlama tarihi: 11.10.2011
Sözleşmeye Göre Bitiş Tarihi: 10.10 2015
Taahhüt Edilen İş Bitirme Tarihi: 
17.12.2014 ( saat 13.59)
Şu andaki fiziki gerçekleşme: % 51
Baraj bittiğinde;
Gövde Tipi: Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu
Gövde hacmi: 3 950 000 metreküp
Gövde Yüksekliği: 109 m.
Depolama Hacmi: 361 000 000  metreküp

AVŞAR HADİMİ BARAJI
Taşkent İlçesi Avşar Kasabası yakının-
da ve Ilıcapınar Deresi üzerinde. Göksu 
Havzası'ndan elde edilecek suyu Avşar-
Bağbaşı İletim Tüneli ile Bağbaşı Barajı'na 
iletecek. 29. 3. 2012 tarihinde ihale edilen 
barajın keşif bedeli 190. 000.000 TL. 
İşe başlama tarihi: 18. 5. 2012
İşin bitim tarihi: 18. 5. 2012
Taahhüt edilen iş bitim tarihi:
09. 12. 2015 ( saat 15.15)
Şu andaki fiziki gerçekleşme oranı: % 10
Gövde Tipi: Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu
Gövde Hacmi: 4 030 000 metreküp
Gövde Yüksekliği: 122 m.
Depolama Hacmi: 364 000 000  metreküp
Avşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli uzunluğu: 18 
142 m. Avşar ve Bağbaşı Barajları arasında 
yer alıyor. Bu projeyle Avşar ve Bağbaşı Ba-
rajları arasındaki kanal ve tünellerden mü-
teşekkil derivasyon sistemi ile Avşar Barajı 
suyu yanında Taşkent, Kongul, Kuru ve Ha-
dim derelerinin akımı da Bağbaşı Barajı'na 
aktarılacak. Avşar-Hadimi Barajına depola-
nan su Bağbaşı Barajı'na aktarılacak.
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ÖMER KARA
UFKU OLAN BAŞKAN..!

Ömer Kara, 2006 yılından bu yana 
fiilen içinde olduğu Konya basının-
da, duruşu ile yazıları ile dikkat 
çeken, Konya Basın Konseyinin ba-
şındaki isim. Ekibiyle birlikte Konya 
basınında birlik ve beraberliği sağ-
lama adına çalışmalar içerisinde 
olduğuna vurgu yapmadan geçemi-
yoruz. 2012 yılının sonunda kuru-
lan Konya Basın Konseyi şehrin dik-
katini çeken ve gündeme oturan bir 
kuruluş artık. Konya Basın Konseyi, 
ziyaretlerden başını alamayan, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının, Siyasilerin 
ve iş adamlarının ilgi odağı olmuş 
durumda. Konya Basın Konseyi 
Başkanı Ömer Kara ile Konya Viz-
yon Dergisi olarak  yapmış olduğu-
muz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

EROL SUNAT

AYŞE OKUTAN
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Kısa özgeçmişinizle birlikte Basın Kon-
seyinin oluşumunu bize anlatır mısınız?
1970 Aksaray doğumluyum. 1987 yılın-
dan bu yana Konya'da ikamet ediyoruz. 
Yaklaşık 14.5 yıllık devlet memuriye-
tim oldu. 2006 yılından bu yana Konya 
Postası'nın başındayım. O tarihten itiba-
ren basın sektöründe faaliyet gösteriyo-
ruz. Konya'nın köklü basın kuruluşları 
olarak yaklaşık bir yıl önce zaman zaman 
bir araya gelerek Konya basını ile ilgili 
neler yapabilirim, "vizyon nasıl genişle-
tilir?", "basına hizmet anlamında neler 
yapılabilir?", "hizmet kalitesi nasıl yük-
seltilir?" gibi konularda fikir alışverişle-
rinde bulunduk. Bu düşüncelerimiz doğ-
rultusunda yola çıktık. Süreç bizi Basın 
Konseyine taşıdı. 2012 yılının sonunda 
Basın Konseyini basınımızın köklü ku-
ruluşlarıyla birlikte oluşturduk. İnşallah 
iyi hizmetlere vesile oluruz.

Basın Konseyi'nin mekanı gerçekten 
çok hoş olmuş, burada ne gibi hizmet-
ler vereceksiniz? 
Basın Konseyi için uzunca bir süre uygun 
bir yer aradık. Arzu ettik ki, meslektaş-
larımızın kullanabilecekleri bir mekan 
oluşsun. Şu anda bulunduğumuz yer 300 
metrekare. Meslektaşlarımızın istifade 
edebileceği ofisimiz, misafirlerimizin 

karşılanacağı sekreteryamız, mutfağımız, 
bekleme salonumuz, 80-100 kişilik bir 
toplantı salonumuz, mescidimiz ve yö-
netim odasından ibaret bir mekan. Ter-
cih sebebimiz hem merkezi oluşu, hem 
de meslektaşlarımızın geniş bir alanda 
sosyal faaliyetlerini yürütmelerini arzu 
etmiş olmamız. Bugüne kadar hep dar 
alanlarda idare ettik. İlerleyen günlerde 
haftada bir gün bütün meslektaşlarımı-
zı kapsayan organizasyonlar yapmayı 
düşünüyoruz. Burada eğitimle ilgili ça-
lışmalar olacak, hasbihaller yapılacak. 
Haftada bir, salı günleri yönetim kurulu 
toplantılarımız oluyor. Mesela arkadaş-
larımızdan birinin çocuğu oluyor, düğü-
nü oluyor, umre-hac dönüşü oluyor. Bu 
sevinci ortaklaşa burada paylaşalım isti-
yoruz. Meslektaşlarımız gönül rahatlığı 
ile buraya gelecekler, burasının imkan-
larından yararlanacaklar. Biliyorsunuz, 
basın toplantılarında canlı yayın taleple-

ri oluyor, salon sistemini tamamen ses 
ve görüntü sistemi dahil tamamlamak 
üzereyiz. Kablo kargaşası yaşanmadan 
aynı anda yedi kameranın birden can-
lı yayın yapabileceği bir çalışma bitme 
aşamasında. Basın Konseyinin kuruluş 
amacı; sektörümüzde kaliteyi arttırmak, 
meslektaşlarımıza kolaylık sağlamak ve 
faydalı hizmetler üretebilmek için yola 
çıktık. Kısa bir süre içerisinde müstakil 
büyük bir konferans salonunun olduğu 
bir bina ile ilgili bir çalışmamız var. Kon-
ya basını ve Konya herşeyin en iyisine 
layıktır. Bugüne kadar bu işler hep kıt-
kanaat yapıldı. Biz bu suretle ufku geniş, 
vizyonu geniş sektör çalışanlarına kavu-
şacağız. Yeni ufuklara açılacağız. Belli bir 
süreçten sonra bu Konsey oluştu. Konya 
Basın Konseyinin çatısı altında bulunan 
kuruluşlar Konya'nın köklü kuruluşla-
rı. Konya basınının böyle bir vizyona ve 
açılıma ihtiyacı olduğu söylemleri vardı. 
Bize gösterilen teveccüh ve ziyaretçi akı-
nı bunun göstergesi. Bundan böyle Kon-
ya basını olduğu yerde durmaz. Bir tabir 
var; "macun tüpten çıktıktan sonra geri 
gitmez". Bundan sonra daha ileri hizmet-
ler üretmek zorundayız. Konya'nın bizi 
sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasilerle ve 
iş adamlarıyla kucaklıyor olması bizim 
işimizi biraz daha kolaylaştırıyor.

Mevlana şehrinde en 
güzel söz tabi ki 

Mevlana'nın sözüdür. 
Biz geçmişi tamamen 

geride bıraktık. 
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Yerel basın olarak neredeyiz, yerel 
basın gücünün farkında mı?
Yerel basın anlamında baktığımızda, olduk-
ça güçlü bir iliz. Sıralamada ilk beşte yer 
alıyoruz. Gücümüzün farkındayız. Farkın-
dayız ama bir takım eksikliklerimiz var. Bir 
takım zorluklarımız var. Ancak Anadolu'da 
birliktelikler zordur. Konya başta olmak 
üzere biz ilçelerimizle birlikte hareket ede-
bileceğimiz bir birliktelik oluşturma çabası 
içerisindeyiz. Basınımızı yekpare bir basın 
haline getirmeye çalışıyoruz. Üye sayısı ile 
ilgili bir hedefimiz yok. Sayısal anlamda 
bakmıyoruz, nitelik anlamında bakıyoruz. 
Onlara bir şeyler katabileceksek, verebile-
ceksek üye yapmayı amaçlıyoruz. Bir aksi-
lik olmazsa 2014 yılında Büyükşehir sınırı il 
sınırı oluyor. Konya bir bütün haline geliyor. 
Konya basını buna gözünü kapatamaz. İlçe-
lerimizin tamamını kapsamak, kucaklamak 
zorundayız. Bununla ilgili çalışmamız ya-
kında başlayacak. Çünkü biz bir bütünüz. Üç 
büyük Odamızın yani KTO, KSO ve Konya 
Ticaret Borsası Başkanlarımızın birlikte söy-
ledikleri bir söz var, "Biz birlikte Konya'yız" di-
yorlar. Bu ifadeye aynen katılıyorum. İlçeleri 
merkezden ayrı tutmak olmaz. Geçmiş dö-
nemlerde basınla ilgili bir çok sektör dışarı-
da kaldı; radyolar, dergiler, reklam ajansları 
dışarıda kalmışlardı. Hepsi aynı çatı altında 
olmalı. Biz basınla ilgili olarak bilfill çalışan 
herkesi, bu işe emek veren ağabeylerimizi, 
basınla ilgili bütün sektörleri bu çatı altın-
da toplamayı hedefliyoruz. Bizde farklı bir 
Başkanlık sistemi var. Başkan koltuğa ya-
pıştı usulü olmayacak. yönetim kurulu üç 
yılda bir seçilecek. Başkan her yıl güven ta-
zeleyecek. Hizmet üretemiyorsa o koltukta 
oturmayacak. Hedeflerimiz, vaatlerimiz  
yönetimce  belirlenecek. Sektörü tamamen 

içine alan bir basın sokağı oluşturmak isti-
yoruz. Bütün basın kuruluşları bu sokağın 
içerisinde yer alacaklar. İşyerlerimizin ora-
da olacağı bir sokak.

Biraz da projelerinizden 
bahseder misiniz?
Üye sayımız netleştiğinde üyelerimizi cüzi 
taksitlerle ev sahibi yapmakla ilgili bir pro-
jemiz var. Kuruluşlar ve kurumlarla ilgili 
çalışmalarımız var. "Onlara ne gibi katkılar 
sağlayabiliriz?", "üyelerimize ne gibi katkı-
lar sağlayabiliriz?". AB Projeleri ile ilgili çalış-
malarımız var. Bu çalışmamızı daha sonra 
bir basın toplantısı ile duyuracağız. MEVKA 
ile ilgili bir çalışmamız olacak. Biz üyeleri-
mize faydalı bir kuruluş olacağız. Bizim için 
birlik ve beraberlik her şeyden önce geliyor. 
Meslektaşlarımıza nasıl faydalı olacağımı-
zın mücadelesini veriyoruz. Programlarla, 
canlı yayınlarla, çözüm üretmekle ilgili ne 
yapılabilir konularını tartışacağız. Konya 
hoşgörü şehri, Mevlana'nın diyarı. Birlik ve 
beraberlik önde geliyor. Konya'nın en bü-
yük problemi lobi problemi. Basın konseyi 
olarak, Ankara'da olsun, burada olsun neler 

yapabileceğimizi tartışıyoruz. Çalışmaları-
mız netleşince paylaşacağız. Sadece basın 
kuruluşları değil, topyekün Konya'nın ku-
rumu olacağız. Bazen öncü, bazen iştirak-
çi, bazen hizmette nefer olarak. Bu bazen 
tecrübe paylaşımı, ilmi, dini, mesleki çalış-
malar olsun, duayen ağabeylerimizin tec-
rübelerini muhakkak genç arkadaşlara ak-
tarmasını, paylaşımını sağlayan faaliyetler 
yapacağız. Sektörümüzde hizmet kalitesini 
artıracağız. Şehrimizde bir İletişim Fakülte-
miz var. Burada okuyan gençlerimiz, okulu-
nu bitirmeden sahada bir takım uygulama-
ları görecek. Yapacağımız proje ile sektörle 
ilgili çalışmalarını bizzat sahada yapmala-
rını ve uygulamalı çalışmalarını sağlayaca-
ğız. Böyle olduğu takdirde sektör içinde iş 
bulmalarının sanki daha  kolaylaşacağını 
düşünüyorum. Ayrımcı olmayacağız. Üye 
olsun olmasın, arkadaşlarımızın hepsini bir 
tutacağız. Hepimiz arkadaşız. Basında bir-
lik ve beraberliği hep birlikte sağlayacağız. 
Meslektaşlarımızı yurt içinde ve özellikle 
yurtdışındaki, programlara göndermeyi 
düşünüyoruz. Ufkumuzu geniş tutacağız. 
Biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında 
yurt dışı programlara gazete sahipleri ve 
üst düzey yöneticiler gider. Bu basının ta-
mamında böyledir. İnşallah yapacağımız 
Avrupa projesi ile muhabir arkadaşlarımızı 
da bu görevlere bilgi ve görgülerini arttır-
mak için göndereceğiz.

Meslektaşlarınıza bir mesajınız var mı?
Mevlana şehrinde en güzel söz tabi ki 
Mevlana'nın sözüdür. Biz geçmişi tama-
men geride bıraktık. Şu anda Kubbe-yi 
Hadra tam karşımızda. Hz. Mevlana'nın 
dediği gibi, "Dün dünde kaldı cancağızım, 
bugün yeni şeyler söylemek lazım." Allah 
nasip ederse, yeni icraatlarla, yeni faaliyet-
lerle, el birliği ile Konya'nın ufkunu açaca-
ğız. İlk beşlerde olan yerimizi ilk sıraya hep 
birlikte taşımanın mücadelesini hep birlik-
te vereceğiz. Yapacak çok işimiz var. Ama 
el birliği ile yapılamayacak iş yok.
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EROL SUNAT

OĞUZHAN KÜÇÜKCENGİZ

GEZMEDEN, GÖRMEDEN, SORMADAN, 
KONUŞMADAN, YORULMADAN OLMUYOR. 
BİR ŞEHRİ TANIYACAKSANIZ ARAÇLARLA 
DEĞİL, YÜRÜYEREK, ADIMLAYARAK 
DOLAŞACAKSINIZ. KONYA KAZAN BİZ KEPÇE 
DERKEN, KONYA'YI ADIM ADIM DOLAŞALIM 
İSTEDİK ASLINDA.

Eski evler, eski mahalleler, sokak görüntüleri, 
sokaklarda oynayan çocuklar, bir anlamda en 
yalın halinde görüntüler çekmeye çalıştık.

Ayaklarımız bizi Akçeşme'ye götürdü. Eli-
mizde fotoğraf makinesini gören çocuklar 
başladı sormaya; 
Kon TV'den mi abi? 
Akşama kendimizi görür müyüz?
Anladım ki, televizyonlarımız, şehrimizin bu 
sokaklarını ihmal etmemişler. Mahallenin ço-
cukları  televizyonlarda görünmüş olmalılar 
ki, hiç yabancılık çekeni yok.
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Konya, İstanbul değil tabi...Ra-
hat gezilebilen, düzayak tabir 
edilen, dağı, tepesi olmayan, 
şehir içinde en yüksek tepesi 
Alaaddin Tepesi olan bir şehir.
Kapısının önünde arabasını 
yıkayan bir mahalle sakini.

Ardından çocukların gülüş-
meleri, içtenlikleri bambaşka...

Akçeşme Emekliler Konağı, 
eski devirlerin konaklarına 
benzemiş. Emeklinin de ko-
nağı olur muymuş diyenlere, 
neden olmasın der gibi adeta...

Fotoğrafları çeken Oğuzhan'ın karelerine 
pencere demirleri gerisinden sokağı sey-
reden, sokağa çıkma ama buradan bak 
denilen, küçük bir kız çocuğu girdi. Yüzü, 
bakışları  o çok istediği ancak, ulaşamadığı 
sokağın özlemini yansıtıyordu.

Türbe önü etrafında bir mahalle. Konya'nın en eski 
İlkokullarından Akçeşme İlkokulu da bu mahalledeydi.
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Recai
Kıcıkoğlu
HEM SAATÇİ, HEM GÖZLÜKÇÜ 

VE HEM DE DAĞCI!

RECAİ KICIKOĞLU, KONYA’NIN EN RENKLİ SİMALARINDAN, 

BİR ÇOK MEZİYETİ VE ÖZELLİĞİ VAR. EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ 

SANATKARLIĞI. HALEN YAŞAYAN EN BÜYÜK GÖZLÜK US-

TASI. 62 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ GÖZLÜKÇÜLÜKTE BUGÜN 

İÇİN USTALARIN USTASI SAYILIYOR. YETİŞTİRDİĞİ KAL-

FALARININ ŞEHRİMİZİN EN ÜNLÜ GÖZLÜKÇÜLERİ OLDU-

ĞUNU HEMEN BELİRTELİM. RECAİ USTA, MÜTEVAZİ GÖZ-

LÜKÇÜ DÜKKANINDA KONYA’NIN MUHTEREM VE SEÇKİN 

İNSANLARINDAN OLUŞAN DOSTLARINI AĞIRLARKEN, 

BULDUĞU HER FIRSATTA DA, DAĞLARA TIRMANIYOR. 

ÇÜNKÜ KONYA’NIN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK DAĞCILAR-

DAN BİRİSİ AYNI ZAMANDA. TÜRKİYE’DE TIRMANMADIĞI, 

ZİRVESİNE DEFALARCA ULAŞMADIĞI HİÇBİR DAĞ YOK. 

RECAİ KICIKOĞLU, KENDİ İFADESİ İLE 1939 YILININ SEKİ-

ZİNCİ AYININ BEŞİNDE KÜLLÜKBAŞINDA DOĞDU. SOYADI 

OLAN KICIK, KOYUN ANLAMINA GELİYOR. DEDESİNİN KO-

YUNCULUK YAPMASINDAN DOLAYI BU SOYADINI ALMIŞ 

AİLESİ. KONYA’NIN YERLİ VE ZENGİN BİR SÜLALESİ OLAN 

KENANLARDAN GELİYOR.

"USTAMIN ADINI, ONUN DÜKKANINA KOYDUĞU İSİMLE 

"LÜNET OPTİK"LE YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUM."

EROL SUNAT
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O yıllarda Konya'da kaç 
gözlükçü vardı, bu mesleği 
ilk kimden öğrendiniz? 
Gözlükçü olmaya karar verdiğimde 
Konya’da üç tane gözlükçü vardı. 
Sarraflar içinde dükkanı olan sarraf 
Necati Sılay, Hükümet Meydanın-
da Hayık Ertokun ve Adil Özselçuk. 
Ben, Adil Özselçuk’un yanında baş-
ladım çıraklığa. Eskiden Konya’da 
gözlükçülük bilinmezdi. Biz düz 
camları takardık. Astigmat (silindi-
rik) camları Konya’da takan da yok-
tu, takmasını bilen de. Reçetesiyle 
birlikte İstanbul’a gider, yapılır 10 
gün içinde gelirdi. 1955 senesinde 
babamın da rızasını almak suretiy-
le üç arkadaş sanat öğrenmek için 
İstanbul’a gittik. Arkadaşlarımız-
dan Ömer Koç ilkokul mezunuy-
du. Orada okumaya karar verdi. 
Okudu Avukat oldu. Diğer arkada-
şım Adnan Sürmegöz terzihaneye 
girdi. Terzilik öğrendi. Ben gözlük-
çü kalfasıydım. Astigmat camları 
kesmesini bilmem, bunun dışında 
diğer işleri yaparım dedim. Kosta 
Çokas diye Rum bir ustam vardı. 
arkadaşlarla ev tuttuk. Her birimiz 
haftalık olarak ayrı ayrı yüzer lira ci-
varında haftalık alıyorduk. Gerçek-
ten iyi paraydı. Ben ilk bayramda 
Konya’ya ustam Adil Özselçuk’un 
yanına geldim. Şöyle olacak, böyle 
olacak diye astigmat camların ke-
silmesini anlattım. Ustam derhal 
anladı. Adil Ustam tesviyeciydi. 
Çok iyi eğe çalardı. Saatlerin kurma 
kollarını çuvaldızdan yapardı. O 
yıllarda Şahin Sinemasına “Cibali 
Karakolu” oyunu geldi. Muammer 
Karaca 1000. oyununu Konya’da 
oynayacaktı. Şahin Sineması sahibi 
ile birlikte dükkana geldiler. Elinde 
çok kıymetli bir saat vardı. Kurma 
kolu kırılmıştı. Muammer Karaca, 
çok yerde gösterdim bunu yapan 
olmadı dedi. Ustam saate şöyle bir 
baktı. Kalsın dedi yapabilirsem ya-
payım. Onlar gittikten sonra beni 
hemen aktarlara gönderdi. Oradan 
bir çuvaldız aldım. Ustam eğe ile 
Çuvaldızdan bir kurma kolu yaptı. 
Başına da bir tepe geçirdi. Çalıştırdı 
saati. Ertesi gün Muammer Karaca 
geldi. Ustam dedi ne oldu bizim 
saat? Adam bir baktı saati çalışıyor. 
Neredeyse ustamın elini öpecekti. 
Ustama ne mezunusun diye sorun-
ca, ustam ben dedi sanat okulu me-

zunuyum. Para teklif etti. Ustam 
almadı. Çok teşekkür etti. Demek ki 
Anadolu’da iyi sanatkarlar varmış 
dedi.  “Cibali Karakolu” oyunu için 
ustama beş tane bilet verdi. Bende 
ilk defa tiyatroya gittim.

Mesleğinizi nasıl ilerlettiniz?
İstanbul’da sanat öğrenmeye gitti-
ğim dükkanın sahibi Makedonyalı 
Ahmet Bozkurt’tu. Türk asıllıydı. 
Baş usta Kosta Çokas’tı. Yardımcısı 
yine bir Rum olan Dimitri ustaydı. 
Dükkanda Ermeni, Yahudi, Rum 
kalfalar vardı. Tek Türk bendim he-
pimiz sekiz kişiydik. Arkadaşlarım-
la birlikte İstanbul’a gittiğimizde 
bizi hemen kaptılar. Bu dükkanda 
temiz ve büyük bir dükkandı. Beni 
sahiplendiler. Ben orada 1.5 sene 
kadar çalıştım. Kosta Usta Beyoğ-
lunda bir yer bulmuştu. Ben seni 
yanıma alacağım dedi. İki ay sonra 
ben ayrılacağım dediğimde dük-
kan sahibi Ahmet Bozkurt, “Ca-
bıldakta boğulacağına, büyük de-
nizde boğul…” ben Kosta Ustanın 
yanına gittim. O dükkanın adı Lü-
net Optik’ti. Askerliğim gelene ka-
dar onun yanında çalıştım. Asker-
liğimin ilk dört ayı Mamak’ta geçti 
daha sonra İstanbul Harbiye’ye 
geldim. Boş kaldığım zamanlarda 
ustama yardım ettim. 1964 yılında 
İsmet Paşa döneminde Rumları 
mübadeleye tabi tutunca, 64 bin 
Rum Yunanistan’a gitti. Ustam‘da 
onların arasındaydı. Giderken bu 
dükkanı sana vereyim dedi. Özyal-
vaçların Faruk Abi parayı saydı. Ba-
bam önce razı olmuştu. sonradan 
ben vazgeçtim, ağlayanın malı gü-
lene hayretmez dedi.  Zeki Müren 
falan bizim müşterimizdi. Orhan 
Arda müşterimizdi. Diplomatların 
bir çoğu müşterimizdi. Kosta Usta 
daha sonra dükkanı bir başka biri-
ne satmış, parayı aldı. Kapalıçarşıya 
gitti. Oradan Reşat altını alarak, altı-
nı beline sardı. Önce Gökçeadaya, 
oradan da Atina’ya giderek, orada 
bir dükkan açtı. Bir süre mektup-
laştık. Dükkanıma koyduğum Lü-
net Optik adı oradan gelir. Meslek 
öğrenmeye gelen Ankaralı bir arka-
daşta Ankara’da Lünet Optik adıyla 
bir gözlükçü dükkanı açtı.
1980 yılında buraya geldim. 
tam 62 yıldır bu sanatın içinde-
yim. Eski Fenni Fırının oradaki 
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Zirve Optik’i ben yetiştirdim. 
1940 yılında devlet bir genel-
ge yayınladı. Gözlükçü olmak 
isteyenlere bir kurs açtı. 1957 
yılından itibaren Sağlık Bakan-
lığı gözlükçüler için Ankara ve 
İstanbul’da kurslar açtı. Ben 
Ankara’dakine gittim. Gözlük-
çülük bir ilim dalı oldu.

O devrin gözlük 
malzemeleri nelerdi?
Seramik cam keserdik. Camı 
önce merkezine alır mürekkep-
le işaretler onun üzerine cam-
cı elması ile çizer ve pense ile 
kütür kütür keserdik. Seramik 
camı kesme makinesinde sağı-
nı solunu yivlerdik. Sigortanın 
gözlüklerini biz yapardık. Günde 
150 gözlük yaptığımız olurdu. 
Ben cam kesme makinesinin 
başındaydım. O zamanki ocaklar 
elektrik ocaklarıydı takometre-
ler falan şimdi dijital. O zaman 
elimizde çevirirdik. Şimdi el 
değmeden yapılıyor gözlükler. 
Bizim zamanımızda her şey el 
işiydi. Güneş gözlüğü Konya’da 
iyi satılırdı. Kırmalı gözlükler var-
dı. İtalya’dan gelirdi. 7.5 liraydı. 
Bir camı kırılırsa bir liraya değiş-
tirirdik. Numaralı gözlükler var-
dı. Toz gözlükleri vardı. Güneş 
gözlüklerinde Konya çok ileriydi 
dinlendirici diye bir şey yoktu. 
Kimse bilmezdi. Günde 40-50 
çift güneş gözlüğü camı yapar-
dık. Kırmalı gözlükler meşhur-
du. 520 Man birde Persol gözlük 
olacak derlerdi. Millet güneş 
gözlüğünü karda ve tozda kulla-
nırdı. Muazzam bir rağbet vardı. 
Her köylüde 1-2 güneş gözlüğü 
mutlaka bulunurdu. Persol göz-
lükler o devrin bir numaralı göz-
lüğüydü. 1955’lerde Zeki Müren 
Gözlüğü çıktı. İki delikli gözlük-
ler bir deliği 2.5 saatte delinirdi. 
Bir gözlük için beş saat uğraşılır-
dı. Şimdi bakınca biz teknoloji 
olarak Avrupa’dan çok üstünüz. 
Benim gezmediğim Avrupa ül-
kesi kalmadı. Memurlar ihtiyar-
layınca tekaüt gözlüğü alırlardı. 
Miyoplar lamba şişesi gibi cam-
lar takarlardı. Ellerimin nasırları 
hala geçmedi. Şimdikiler elini 
bile değdirmiyor. Miyop camları 
20 numaraya kadar vardı. 

Adam hiçbir şey görmezdi. Ame-
liyat yapanlar ameliyat gözlü-
ğü takarlardı. Bildiğin mercek. 
Şimdi lensler çıktı. 15 dakikada 
katarakt ameliyatları yapıyorlar. 
Hipermetroplar için lens takı-
yorlar. Ortası ince olan camlara 
miyop, ortası kalın olan camlara 
hipermetrop cam derlerdi. Bun-
ları 2-3 saatte keserdik. Ayakta 
dururduk, hiç oturma yok. Pen-
se ile keserdik. Bir pense iki ay 
dayanmazdı. İnce camları yan 
keski ile keserdik.

Bize bir hatıranızı 
anlatır mısınız?
İstanbul’daki dükkanın sahibi 
Ahmet Bozkurt’un hanımı Ak-
sekiliymiş. Ramazan ayı için-
deydik. Dükkanda oruç tutan 
var mı dediler. Bir Konyalı var 
demişler. Ahmet Bozkurt’un 
hanımı anaaa… O benim hem-
şerim, çağır gel iftara demiş. 
Kosta Usta, hadi yaşadın dedi, 
Patronun evine davetlisin bu 
akşam. Ben gitmem dedim. Ol-
maz, ayıp dedi. Hanımı Aksekili 
senin hemşerin. İstemeyerek 
gittim. Kadın bir sofra hazırla-
mış yok, yok. Neyse yedik-içtik. 
Lalelide teravih namazını kıl-
dım. Namaz sonrasında Beyoğ-
lunda kaldığımız eve geldim. 
Sabah dükkana bir geldim. Bana 
hergün hoş geldin, nasılsın diye 
soranların hepsi somurtuyor. 
Benimle kimse konuşmuyor. 
Nereye çıksam biri peşimde 
beni takip ediyor. Kosta Usta; 
Akseki’li hanımın  yüzüğü la-
vaboda kaybolmuş, senden 
biliyorlar dedi. Ben dedim sa-
dece elimi yıkadım. Abdesti de 
Lalelide camide aldım. Öğle-
den sonra  telefon geldi. Kadın 
yüzüğünü tuvalet masasına 
koymuş, temizliğe gelen hiz-
metçide, almış yerine koymuş. 
Ben dedim artık burada çalışa-
mam. Bu olay oradan ayrılma-
ma sebep oldu. İftara giderken 
sanki kötü bir şeyler olacakmış 
gibi içime garip bir his doğmuş-
tu. Hala o olay içimde durur. 
Biz Kenanlardanız. Babamın o 
günlerde Konya’da 15 dükkanı 
vardı. Ben sadece sanat öğren-
mek için İstanbul’a gitmiştim.
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2023'TE İLK YÜZ FİRMA 
ARASINDA OLMAK..!

HEDEFİMİZ;

Safira, kuruluşu 1950'li yıl-
lara uzanan bir şirket. Ya-
rım asrı çoktan aşmış. Bir 
dönem İstanbul'un en güzel   
köşklerini  inşa eden şirke-
tin büyüklerinden aldıkları 
tecrübeyle  şu anki yeni ne-
sil firma yetkilileri  olarak 
Konya'yı en güzel yapılarla 
donatmaya ve şehre inşaat 
alanında ayrı bir renk ver-
meye devam ediyor.
Safira yeşillik, güzellik için-
de şelale bulunan bir tabiat 
harikası anlamlarına geli-
yor. Safira İnşaatta yeşile 
ve yeşilliğe önem veren bir 
anlayış hakim.
Safira İnşaat Genel Müdü-
rü Hakan Çiçek, balkonları 
bahçe yapacağız derken 
sözlerine şöyle devam edi-
yor, "Dairelerimiz 3+1 175 
metrekare, 4+1 230 met-
rekare. Site içerisinde fit-
ness salonu, saunası, teras 
bahçeleri, kat bahçeleri, 
kapalı otoparkı, 24 saat 
özel güvenliği mevcut. iki 
etaptan oluşuyor ilk etabı 
2013 Eylül'ünde, ikinci eta-
bı 2014 Eylül'ünde teslim 
ediyoruz. Dairelerimiz bir 
başka özelliğide yüksek 
nitelikli konutlar olması. 
zaten sloganımızda bu. Bu 
şu demek, kullandığımız 
malzemenin yüzde yet-
mişi ithal ürün. kimsenin 
kullanmadığı tasarımları 
uyguluyoruz"

EROL SUNAT

HAKAN KÜÇÜKSUCU
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Safira İnşaat'ın bir başka özelliği 
dairelerde  en yeni tasarımları  
kullanmaları. Amerika ve Avru-
pa ülkelerinde  kullanılan yeni 
nesil inşaat  ürünlerini    hemen 
uygulamaları. Safira inşaat da-
irelerinde Osmanlı motiflerini 
ve yeni nesil modern ürünleri  
harmanlayarak yeni tarz daire-
ler üretmekte. Firma yetkilileri 
teknolojiyi takip etmekle birlikte 
geleneksel çizgileri de yok etme-
meye çalışıyor.
Safira İnşaatın, iki etap halin-
de inşa ettiği sitelerin her dai-
resinde  20 metre balkon var. 
Genel Müdür Çiçek, "Balkon-
lara Palmiye dikip balkonları 
yeşillendireceğiz. Projemizin 
adı Zigana Botanik. Farklı bir 
konseptimiz var. Zigana bizim 
topraklar, biz Gümüşhaneliyiz. 
İnsanlar gönül rahatlığı ile çan-
talarını alıp yerleşebilirler, bi-
zim sitemizde iç mimara gerek 
yok. Çünkü her şey düşünüldü." 
derken oldukça rahat.

2013 yılı inşaat malzemelerinin kullanıldığı 
siteler yerden ısıtmalı. İlk blok 12 katlı, hemen 
yanında yer alan blok 17 katlı. İkinci bloğun 17 
katında bir seyir terası bulunuyor. 
Her iki blokta, her katta iki daire bulunuyor. 
Demirbaş olarak bütün dairelerde beyaz eşya 
olarak ankastre seti mevcut, TV'ler demirbaş 
olarak veriliyor. Gergi tavan uygulamaları ay-
dınlatma sistemleri son teknoloji. Aparatlı  
mutfak dolapları tamamen  çizilmez malzeme-
den. İnşaatlarda c30  sınıfı beton kullanılmakta 
çatı katına kadar perde beton uygulaması ile in-
sanların can güvenliğine maksimum düzeye-
de  değer veriliyor. Firma hem sağlamlığı esas 
almış hemde zerafeti sonuna kadar kullanmış.

Örnek dairenin bulunduğu 1. blok taki 
bütün daireler satılmış, 2. blok'taki 
dairelerinde yarısı satılmış durumda.
Safira İnşaat Genel Müdürü Hakan 
Çiçek, hedeflerinide şöyle ifade edi-
yor, " Safira İnşaat olarak 2023 yılında 
Türkiye'nin ilk yüz firması arasına gir-
me arzusundayız, çalışmalarımızn üç 
yıl önündeyiz. Hedefimiz bu ve bunun 
için çalışıyoruz."
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ULUSLARARASI İNANÇ TURİZMİ 
VE HOŞGÖRÜ KONFERANSI
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE 
“ULUSLARARASI İNANÇ TURİZMİ VE HOŞGÖRÜ KONFERANSI” DÜZENLENDİ.

Konya’da 9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen konferansın 
açılış toplantısında konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya’nın turizm alanında önemli 
mesafeler kat ettiğini belirterek, “Çatalhöyük, Gilistra, Sille gibi 
tarihi mekanlara, Hazreti Mevlana, Sadreddin Konevi gibi çok sa-
yıda değere ve Selçuklu başkenti gibi önemli bir mirasa sahip olan 
Konya’da yapılan toplantı büyük önem taşıyor” dedi. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,  birbirini tanıyan insan-
ların ve kültürlerin birbirlerine karşı daha hoşgörülü yaklaştığını 
belirterek, inanç turizminin ekonomiye yaptığı etkilerin yanında 
dünya barışına yaptığı katkının daha önemli olduğunu vurguladı. 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan da, Konya’da inanç turizmi açısın-
dan çok büyük değerler olduğunu vurgulayarak, bunların başında 
Hazreti Mevlana ve ortaya koyduğu değerlerin geldiğini ifade etti.

AYŞE OKUTAN

AYŞE OKUTAN
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Bu kongre Türkiye'de yapılan 
ilk çağrılı konge!...
Necmettin Erbakan üniversitesi Tu-
rizm Fakültesi Dekanı  ve aynı zaman-
da Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
olan Prof. Dr. Muhsin Kar, Konya Vizyon 
Dergisine şu açıklamalarda bulundu;  
Kongremizin ana başlığı inanç turizmin-
de hoşgörü ile ilgili. Bu çalışma bir yıllık 
bir çalışmanın ürünü. Geçen yıl Mayıs 
ayında başladı bu çalışma. İnsanlar tu-
rizm içerisinde kutsal mekanlara gide-
bilirler, bunlar türbeler olabilir, mabetler 
olabilir, hristiyanların kutsal yerleri ola-
bilir. Bu sektörün Turizm içindeki payı 
hergeçen gün artıyor. Konya'da böyle 
bir organizasyon yapabileceğimizi dü-
şündük. Bu çalışmamız Türkiye'de ya-
pılan ilk çağrılı kongre olma özelliğini 
taşıyor. Türkiye hariç 17 farklı ülkeden 
130 civarında katılımcı burada. Bilim 
insanlarınca Turizmin her boyutu ko-
nuşuluyor. Psikolojisi konuşuluyor, 
sosyolojisi konuşuluyor. Bu ziyaretler 
yapılırken bunun için ruhen bir hazırlık 
gerekiyor. Mevlana aşkıyla insanlar bu-
raya geliyorlar. Sosyolojik olarak çatış-
maların çözümünde İnanç Turizminin 
rolü tartışılıyor. Bu çözümün karşılıklı 

ziyaretleşmelerle ve hoşgörü ile çözü-
lebilmesi yolları aranıyor. Biz buradan 
kalkıp Kudüs'e gittiğimizde, Kudüs'te 
bize kapalı olanlar kapılar bu karşılıklı 
ziyeretleşmelerle açılabilir mi konula-
rı üzerinde çalışılıyor. Bilim insanları 
için yaptıkları çalışmalarda Akademik 
kaygılar vardır. Bilim insanı merak 
eder, merak peşinde koşar. Bir kısmı 
Konya'ya gelen kaç lira harcıyor diye 
düşünürken, bir kısmı niye geliyor ko-
nusunu sorgular, bir kısmı ise geldiğin-
de nasıl bir değişim olduğunu araştırır. 
bizim asıl amacımız şu; Deniz ve kuma 
hapsedilmiş ve mevsimsel olan turizm 
sektörünü çeşitlendirmek, Anadolu-
nun gerçek Turizm potansiyelini orta-
ya çıkarmak. Onların kutsal mekanları 
ziyaret etmelerinin turist sayısını arttı-
rabileceğini düşünüyoruz. Konya'ya 
gelen turistlerin burada daha fazla kal-
ması bir başka düşüncemiz. Çünkü, öl-
çemediğiniz şeyi geliştiremezsiniz.
  
17 ülkeden bilim insanlarının katıl-
dığı Uluslararası İnanç Turizmi ve 
Hoşgörü Konferansı’nda 60’ı İngiliz-
ce, 64’ü Türkçe olmak üzere toplam 
124 bildiri sunuldu.
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Diğer bir deyişle Gerilla Pazarlama, küçük 
ve orta ölçekleri (KOBİ) işletmeler için uy-
gulanan bütçesi küçük ama gelecek için 
büyük atılımlarda bulunmak isteyenlere 
yönelik pazarlama tekniğidir. İyi bir ge-
rilla pazarlamacının uygulamaya geçire-
ceği hedefler şu doğrultudadır. ”Öncelikle 
girişimde bulunacağınız piyasaya yakın 
olmak, tüketici odaklı olmak ,etkin bir çalış-
ma yapmak, yetkisi kuvvetli bir pazarlama 
yönetimi oluşturmaktır.” Gerilla pazarla-
manın temel özellikleri ,kısa bir pazarlama 
planı hazırlığı olması ,ekip tarafından üst-
lenilen bir planın sorumluluğunu kavra-
mak ,iş planı için hazırlanan takvime göre 
hareket etmek, danışmanlık olanakları 
sağlamak, seminer, konferans , panel ve 
grup çalışmaları ile firmayı tanıtabilmek, 
firmaya özel günlere yönelik posta kartla-
rı, e-mail ile hatırlama mesajları …vb.
Şöyle ki küresel alanda faaliyet gösteren 
bir işletmenin gerilla pazarlama stratejisi-
ni kullanarak hedeflediği başarıya ulaşma-
sı ve bunun için yerine getirmesi gereken 
ilk adım işletmenin bulunduğu alan için-
de Pazar, ürün, rakipler, reklam, medya … 
konusunda tecrübeli bir kadroya ve bilgi-
ye sahip teknik ekipman ile elemanların 
oluşturulması gerekmektedir. Bir diğer 
adım uygulama alanında olan işletmenin 

rakip firmalara karşı farklı bir alanda öne-
rebileceği, yapabileceği, uygulayabileceği 
alternatif listesini çıkartarak kendine has 
bir pazarlama stratejisini belirlemesidir. 
Rekabet odaklı olan bu çalışmaları ve 
onlara yardımcı ekipmanları ön plana çı-
kartması gerekmektedir. En son girişim 
adımı ise pazarlamanın hedef kitleye uy-
gulayacağı bilimsel silahı yani pazarlama 
silahı olan adımın seçilmesidir. Gerilla pa-
zarlamanın son adımı aslında işletmenin 
rakipleri arasında başarının üst limitlerine 
götürecek hedefler üzerinde yoğun çalış-
malar neticesinde çalışanlarında fikirleri 
alınarak en iyiye ulaşmaktır. Kısaca de-
ğindiğim gibi gerilla pazarlamacının özel 
bir takvimi olmalıdır öncelik sırasına göre 
ilk olarak acil girişimler ile karar verme 
zamanları belirlenmeli bunun yanında bir 
pazarlama partneri seçilmeli. Ve en dikkat 
edilmesi gereken kritik aşama ise seçi-
len silahlar –bir savaş esnasında nasıl bir 
mayın ile uçak düşürülemeyecek ise bir 
pazarlama silahı da iyi seçilmelidir- aynı 
anda ve aynı odakta kullanılmamalı ra-
kip firmalardan gelecek tüm hedef odaklı 
karşı saldırılara tam anlamı ile hazır olun-
malıdır. Olası bu durumlar da –saldırılarda 
– işletme yöneticileri ile sahipleri biranlık 
bir panik atakta bulunup uygulamak için 

hazırladıkları planları değiştirmeye gidebi-
lirler böyle olası durumlarda paniklemek 
ve takvim içeriğinde yapılacak oynamalar 
yerine profesyonel davranarak bu panik 
anını geri püskürtmek gerekmektedir. Ki 
araştırmalar doğrultusunda bu tarz panik-
lerin üzerine giderek başarıya ulaşan olası 
birçok firma örneklerine rastlarız.
Ve Gerilla savaşının en can alıcı son basa-
mağına geldiğimizde karşı atakların baş-
lanmasını göreceğiz; bu aşama işletme ve 
gerilla pazarlamacı için çok önemlidir bü-
tün alanlarını eşit bir şekilde belirleme-
lidir attığı adımların sonuçlarını sürekli 
gözden geçirmelidir. Bir gerilla pazarla-
macı üzerinde uygulayacağı hedefler için 
seçeceği silahların en ufak ayrıntısını 
plan defterine listelemelidir hangi saldırı-
nın hangi silah ile hangi işletmeye uygu-
lanacağını hedef kişileri seçip nişan ala-
cağı zamanı, hızını doğru ayarlamalıdır. 
Pazarlamanın Gerillacısı olan işletmenin 
isminin oluşturulması hedef değerin ana 
odak noktasıdır. Yani amaca, yapacağı işe, 
işletme misyonuna ciddi anlamda kalite-
nin boyutlarında uyumu çok önemli ve 
dikkat gerektiren bir unsurdur.
Gerilla Pazarlama ile faaliyete başlayan 
bir işletme konum olarak ulaşıma uygun, 
yoğunluk olarak güçlü, rekabetçi olarak 
cesur, ortam olarak alışılmışın dışında, 
hedef kitle olarak yakın, ekonomik olarak 
maliyeti düşük, beklenen kar marjı olarak 
ise yüksek değerleri içerisinde barındıran 
görünüşte zayıf fakat donanımsal olarak 
çok güçlü olan bir işletmedir.

DENİZ BAĞCE PAZARLAMA’NIN 
GERİLLASI OLUR MU ?
Pazarlama denilince ilk aklımıza gelen klasik Pazar satışlarıdır. Lisans olarak 
pazarlama ise bulunduğunuz Pazar payını büyüterek o alandaki satışlarınızın 
arttırılmasını sağlamak rekabet edebileceğiniz firmaların zaaflarını keşfetmek 
onların bu noktalarına değinerek kendi lehinize çeviren stratejik çalışmalar 
doğrultusunda piyasa paylarını elde etmeye yönelik pazarlama faaliyetlerinde 
bulunmak biz bu tür pazarlama alanına GERİLLA PAZARLAMA diyoruz.
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KISA HABERLER
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KOLEKSİYONER

KOLEKSİYONER!
MEHMET SEZGİN
SON TERZİLERDEN, 
SON USTALARDAN...
ÜTÜLERDEN VE DİKİŞ MAKİNELERİNDEN 
YARIM ASIR ÖNCESİNE AİT 
BİR KOLEKSİYONU VAR.

Koleksiyon merakı hemen bir çok insanda çocukluk yaşlarında başlamıştır. En yaygın koleksiyon merakı pulla baş-
lamıştır. Kartpostal biriktirenler, çakmak ve tesbih biriktirenler yıllar sonra küçük ve büyük çaplı koleksiyonlara 
sahip olmuşlardır. Koleksiyonu için biriktirdiği ve topladığı her parçanın ayrı bir önemi, ayrı bir hatırası vardır. Bu 
sayımızda sizlere anlatacağımız koleksiyon meraklısı Mehmet Sezgin mesleğini ilgilendiren ne varsa alıp biriktirmiş, 
bazılarını satın almış, bir çoğu da kendi mesleği olan terzilikte kullandığı alet ve edevat. Koleksiyonun bir kısmını da 
İstanbul'daki dükkanında sergiliyor. Kömür ütüleri, kola ütüleri, ilk cereyanlı ütüler, makaslar, orijinalliğini koru-
yan ve hala çalışır vaziyette olan ayaklı dikiş makineleri bu koleksiyonun parçaları.

EROL SUNAT

OĞUZHAN KÜÇÜKCENGİZ
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Mehmet Sezgin, eski bir terzi. 1947 doğum-
lu. 60'lı yılların ortasını geçmiş, yetmiş yaşı-
na doğru ilerleyen eski bir usta. 1960-61'de 
başladığı terzilik sanatına 1968 yılında kendi 
dükkanını açarak devam etti. Ustası Erme-
nekli merhum Mehmet Eren'di.
Kendi tabiriyle devrinin son terzilerin-
den, benden beş yaş daha küçükler, be-
nim yaptığım terziliği yapmadı diyor. 
Terzilikten geldiği için ütü ve makine 
toplama merakı içini kaplamış.
Kömürlü ütüleri anlatırken dalıp gidiyor, 
Mehmet Sezgin. Kömürlü ütünün yakma 
şekli bile bir başkaydı diyor. Piknikte bile 
mangal yakmak bir marifet ister, kömürlü 
ütüyü yakmak bambaşka bir marifetti. Isı-
yı belli bir seviyeye getireceksin o seviyeye 
getiremezsen yakarsın kumaşı. Bir çanağın 
içine su koyulurdu. Onun içindede fırça gibi 
bir şey bulunurdu. Onu kumaşın üzerine sü-
rerdik, sonra parmak ucuyla ütüye dokunur, 
ütü yapılacak seviyeyeye gelip gelmediği-

ni anlardık diye de anlatıyor o eski günle-
ri.  Kola ve Kola ütüsünü şöyle anlatıyor 
Mehmet Sezgin, "Sonra kolacıların ütüsü 
vardı, yeni nesil kola nedir bilmez. Kola 
ilkokul önlüklerinde, gömlek yakalarında, 
gömleğin manşetlerinde vardı. O zaman-
lar gömlek telası falan yok. Yakaları sert-
leştirmek için, yakalar kolalanırdı. Beyaz 
gömlek meşhurdu. Kolalı gömlek ve man-
şetli gömlek giymek meşhurdu. Kola ütüsü 
küçücük el kadar bir şeydi. Manşetleri ve 
yakaları sertleştirirdi. Ben o günleri gör-
düm. Bugün konfeksiyoncuyum." 
O günlerde kullanılan ütüler ve makine-
ler ile aranızda duygusal bir bağ oluşmuş-
sa ne yapacaksınız? Mehmet Sezgin ütü-
leri ve makineleri parça parça 15 yıl önce 
toplamaya başlamış. İlk dikiş makinesi 
ayaklı Singer. Askere gitmeden önce par-
ça başı pantolon dikiyordum diyen Sez-
gin, bu makinede nostalji için değil, şimdi 
bile pantolon dikebilirim. 30 sene sonra 
buldum, makineyi aldım, diyor.

Kömürlü ütülerin, ke-
sim makaslarının ma-
nevi değerleri yüksek, 
1968 yılından kalma. 
Mehmet Sezgin'in elin-
de cereyanlı ütünün en 
ilkeli var. Onun ısısınıda 
kendimiz elimizle ayarlı-
yorduk, insanlar çok şeyler 
biriktirmiş olabilirler ama ben 
kendi kullandığım şeyleri birktirdim diyor. 

Mehmet Usta biriktirdiği alet ve edevat ve 
makinenin hepsini kullanmış. O günden 
bugüne kıyas deyin, kıyaslama deyin. Ben 
terziliğe bu ayaklı makine ile başladım, ay-
nen mangal yakar gibi, bu ütüyü yakıyor-
duk.1962 senesine kadar kömürlü ütü kul-
landık. Elektrikli ütüyü de 1962'den sonra 
kullanmaya başladık, diye o kadar zevkle 
ve heyacanla anlatıyor ki, görmek lazım. 
Singer makinenin ayakları bile hala orijinal, 
İngiliz malı. İstersen pantolon dikerim. Diğer 
makineyi de askerden gelince Pişkinlerden 
aldım, diye öyle bir anlatıyor ki, koleksiyonu 
anlatmıyor, adeta o yılları yaşıyor, yaşatıyor...
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PROF. DR. OKTAY SARI

S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DEKANI

SELÇUK TIP
AKREDİTASYON 
YOLUNDA

TIP FAKÜLTELERİNDE VERİLEN EĞİTİMİ MEZUNİYET ÖNCESİ VE SONRASI TIP EĞİTİMİ İLE SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ OLARAK ÜÇ KATEGORİYE AYIRABİLİRİZ. MEZU-
NİYET ÖNCESİ EĞİTİM LİSANS DÜZEYİNDE VERİLEN TEMEL TIP EĞİTİMİDİR Kİ ALTI YILDAN OLUŞUR VE BUNU TAMAMLAYANLAR DOKTOR OLARAK TOPLUMA 
HİZMET VERİR. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM UZMAN YETİŞTİRMEYİ AMAÇLAR. BU SÜRECİ TAMAMLAYANLAR UZMAN DOKTOR OLARAK TANIMLANIR. SÜ-
REKLİ TIP EĞİTİMİ İSE HEM PRATİSYEN HEM DE UZMAN HEKİMLERE YÖNELİK HAYAT BOYU DEVAM EDEN BİR SÜREÇTİR.

Altı yıllık tıp eğitimini tamamlayıp dok-
tor diplomasını alan bir kişi 112’lerde veya 
toplum sağlığı merkezlerinde çalışır ya da 
aile hekimi olarak hizmet verir. Malzemesi 
tamamen insan olan hekimlik mesleğinde 
verilecek bilgi kadar bu bilginin nasıl veril-
mesi gerektiği, verilen bilgiler arasındaki 
entegrasyon, pratiğe yönelik uygulamalar 
ve tüm bunların yanı sıra iletişim de çok 
önemli. Mezuniyet öncesi verilecek olan 
eğitim toplum sorunları ile ne kadar ilgili 
ise ve bu bilginin veriliş şekli akılda kalıcı-
lığı kolaylaştırıyorsa toplumun sağlık so-
runlarının çözümü o kadar kolay olacaktır.
Takdir edersiniz ki insan organizması çok 
karmaşık, bir o kadar da uyum içerisinde 
çalışan bir yapı. Hiçbir tesadüfü akla getir-
meyecek kadar organize bir yapı. Tek bir 
yaratıcının varlığının en önemli delili insan 
organizması olsa gerek. Bu kadar akıl almaz 
ve bir o kadar da uyumlu yapıyı hekim 
adaylarına anlatabilmek, doku ve organlar 
arasındaki uyum gibi, dersleri de birbiriyle 
uyumlu ve sistematik bir biçimde anlata-
bilmek ise çok büyük bir maharet. Bilginin 
aşırı arttığı, aşırı teknoloji bağımlılığının ol-
duğu, sağlık politikalarının sürekli değişim 
gösterdiği günümüzde bilgiyi seçmek, ele-
mek ve sunmak pek de kolay değil.
Bu nedenle tıp eğitiminde birtakım stan-
dartlar oluşturmak, bu standartları öğrenci-
ye sunduktan sonra bölgeye yönelik ekstra 
sağlık sorunları ile müfredatı zenginleştir-
mek gerekli. İşte bunun için akreditasyon 
şart. Ulusal Tıp Eğitimi ve Akreditasyon Ku-
rulu (UTEAK) ülkemizde mezuniyet öncesi 

tıp eğitimi akreditasyonundan sorumlu 
olan tek kuruldur. Amacı, toplumun sağlık 
düzeyinin yükseltilmesi için tıp fakülte-
lerinde verilen tıp eğitim ve öğretiminin 
geliştirilmesi ve niteliğinin iyileştirilmesi, 
kurumlara yol göstermek, gelişimlerini des-
teklemek, işleyiş ve sürekliliğini izlemektir.
Tıp eğitiminde Anadolu’nun yükselen sesi 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu 
yılın ocak ayında akreditasyon başvurumu-
zu yaptık. Nisan ayında Kurul bilgilendirme 
ziyareti için fakültemize geldi. Hemen ar-
dından da özdeğerlendirme kurulumuzu 
oluşturarak çalışmalara başladık. Akade-
misyenlerimiz, asistanlarımız, öğrencile-
rimiz, idari personelimiz ve mezunlarımız 
içerisinden seçilen temsilcilerle süreci hızlı 
bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. 
Müfredatımızı güncelleyerek, öğrencilerin 

sosyal aktivitelerini destekleyerek, seçmeli 
derslerle tıp dışı ilgi alanları oluşturarak, fi-
ziksel mekanlarda düzenlemeler yaparak, 
yönetime öğrencilerin katılımını sağlaya-
rak, ideal staj programı oluşturabilmek için 
öğrenci ve akademisyenlerin anketlerle 
görüşlerini alarak, sürekli geri bildirimlerle 
öğrenci ve öğretim üyelerinin durumlarını 
sorgulayarak ve eğitici eğitimi programları 
düzenleyerek akreditasyon sürecini başarı 
ile tamamlayacağımıza inanıyoruz.
Selçuk Tıp eğitimde emin adımlarla iler-
lemeye devam ediyor. LYS’yi takiben öğ-
rencilerin gözde tercihi olarak tercih kıla-
vuzlarında üst sıralarda yer alacağımıza 
işte bu yüzden inanıyoruz. Maratonda fi-
nale ilerleyen gençlerimizi 6 yıl süresince 
misafir etmekten mutluluk duyacağımızı 
belirtir, hepsine başarılar dilerim.
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HELVA, MİLLETİMİZE AİT BİR TATLI. HEMEN BİR ÇOK EVDE İRMİK HELVASI, UN HELVASI GİBİ HELVALAR YAPILIR. TAHİN HEL-
VALARI, YAZ HELVALARI, KIŞ HELVALARI ÜLKEMİZİN BİR ÇOK KÖŞESİNDE MEŞHURDUR. ESKİNİN HELVA SOHBETLERİNİ, HEL-
VANIN UNU, YAĞI, ŞEKERİ HAZIR OLDUĞU HALDE HELVANIN NEDEN PİŞİRİLMEDİĞİ HİKAYELERİDE DİLLERDEN DÜŞMEZ. HELVA 
PİŞİRMEK İÇİN HELVACI ARANIR, DURULUR. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK, HELVA YAPAN, HELVA PİŞİREN BİR HELVACI 
BULDUK. BU HELVACI SICAK HELVA YAPIYOR. NASIL MI? ONU DA ONUN ANLATTIKLARINDAN OKUYUN İSTERSENİZ. 

Muhsin Totan, Yatağanlı, 38 yaşında. İşi-
ne aşık, bulunduğu sektörde zevkle ça-
lışan, yaygın tabirle yaptığı işe sevgisini 
de katan bir işletmeci. Sekiz yıldır Yaka 
Pide'nin işletmecisi. Normal olarak Etli 
ekmek ve ızgara çeşitleri üzerine çalışıyor. 
Ancak onu ve işletmesini farklı kılan , öne 
çıkaran bir tatlı çeşidi. Yaz-kış yenilebilen 
üzerine mutlaka limon sıkılıpta yenilmesi 
tavsiye edilen "Sıcak Helva" Yaka Pide'yi 
çok daha çekici bir mekan haline getirmiş.
Sıcak helva'nın içinde tahin helvası var, 
pekmez var, süt var ve ceviz var. İlk ba-
kışta evlerde dahi kolayca yapılabilecek 
gibi gözüküyor. Evinizde odun ateşiyle 

ısıttığınız etli ekmek fırını benzeri bir 
fırınınız yoksa işiniz zor. Muhsin Usta, 
öyle bir lezzet sunuyor ki, helva sevme-
yen bile, helva sever oluveriyor. Saydığı 
malzemeyi sıvı haline getiren Muhsin 
usta, lezzet versin diye içine cevizde 
ilave ettikten sonra toprak kabın içine 
koyup, odun ateşiyle yanan fırına sürü-
yor. Hanımların tabiriyle üzeri bir par-
mak kabaran bir helva. Odun ateşinde 
piştiği için oldukça hoş bir görüntüsü 
var. Özellikle kışın çok hoş bir tatlı oldu-
ğunu Muhsin ustadan dinliyorsunuz. 
Bu sıcak helvanın bir başka özelliği de 
limonla servis edilmesi.

EROL SUNAT

OĞUZHAN KÜÇÜKCENGİZ



121

ADVERTORIAL

Muhsin Usta, Sıcak helvasını tanıtım 
için, ilk 5-6 ay kadar ikram mahiye-
tinde, bütün müşterilerine ikram-
da bulunmuş. Kendi anlatımıyla şu 
anda iyi bir rağbet var diyor. Sıcak 
helva 1.5 yıldır tanınan, sevilen, ara-
nan ve istenen bir helva. 2011 yılının 
Kasım ayında Yaka Pidenin tercih 
edilenler listesine kurulmuş.

Muhsin Usta tatlıyı sevende, yiyende 
biri değilim, mesela öldürseniz bakla-
va yemem diyor, ancak sıcak helvayı 
limon sıkarak yiyorum. Konya'da Kü-
nefe satılıyor. Künefeyi getirtiyorlar, 
tarifine göre hazırlayıp sunuyorlar. 
Künefeyi, yerinde künefeciden yiye-
ceksiniz. Eskiden burada müşterile-
rimiz Etli ekmek yedikten sonra, tatlı 
yemeye baklavacıya falan giderlerdi. 
Bende diyorum ki, bende Sıcak hel-
va var. Kendi yapımımız. Şimdi sıcak 
helva yemeden gitmiyorlar. Sıcak 
helvayı önce kuru halde pişirmeyi 
denedim olmadı. Kötü bir görüntü 
ortaya çıktı, üzeri yandı. içine az biraz 
pekmez döktük, helvayı robotla çek-
tim. içine pekmez, süt ve ceviz ilave 
ettim. ortaya muhteşem bir şey çıktı. 
burada etli ekmekten sonra mutkala 
sıcak helva yenir.

Sıcak helva paket yapılamıyor. Evlere 
servis edilemiyor. Nedeni çabuk don-
ma özelliği. Kesinlikle yerinde yani 
Yaka Pide'de yenecek.

En çok sorulan sorulardan bir tane-
side sıcak helvanın evde yapılıp ya-
pılamayacağı. Muhsin Usta'ya göre  
yapılabilir, bu şekli almaz, o kadar 
çaba göstereceklerine gelsinler. Biz 
burada kendilerine ikram edelim. 
Bu helvanın evlerde yapılabileceği-
ni tahmin etmiyorum. Özellikle yaz 
aylarında limonsuz yenmemeli çün-
kü ağır gelebilir diyor. Tatlıya limon 
sıkılmasını yadırgayanlara da şöyle 
diyor Muhsin Usta; Dünyanın bir 
çok yerinde tatlıyı limonsuz yemez-
ler.  Muhsin Usta Etli ekmekçi, işine 
aşık, bu mesleği çok seven bir usta. 
Sıcak helva içinde oldukça iddialı 
bir cümlesi var. Ne mi diyor? Bir ka-
şık alıpta bırakanı görmedim!...



HAZİRAN/TEMMUZ 2013/32122

KISA HABERLER

KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARINA İLGİ ÇOK BÜYÜKTÜ 

Konya TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen, "Konya Yapı ve Dekorasyon Fuarı" açıldı. 
Konya Valiliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Belediyeler Birliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuk 
Üniversitesi ve çok sayıda meslek odasının katkılarıyla TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 
açılan Konya Yapı ve Dekorasyon Fuarı, Konya Kent Fuarı ve IHS Konya 
Fuarı'na 136 firma ile 14 il ve ilçe belediyesi katıldı. Konya Valisi Ay-
dın Nezih Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, fuarda bir şeh-
rin ihtiyacı olan hususların bir arada bulunduğunu 
söyledi. Göreve başladığı 2009 yılında 932 bin olan 
Konya nüfusunun bugün 1 milyon 100 bini aştığına 
dikkati çeken Doğan, "Konya, geçtiğimiz 4 yıl boyunca 
170 bin kişinin daha yaşadığı bir şehir haline geldi. 170 
bin kişinin yaşaması için yeni iş alanları kuruldu. İyi bir 
ekonomik yapı kurarsak, bu 
yapıyı kamu yöneticileri, sivil 
toplum kuruluşları ve yerel 
yönetimler olarak destekler-
sek, bu ivmeyi ayakta tutmak 
mümkün olur" diye konuştu.
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TÜYAP KONYA FUARCILIK GENEL MÜDÜRÜ İLHAN ERSÖZLÜ İSE BU YIL İLK KEZ ÜÇ FARKLI FUARIN BİR ÇATIDA BULUŞTURUL-
DUĞUNU BELİRTTİ. FUARIN, BU ÖZELLİĞİ İLE TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDUĞUNU VURGULAYAN ERSÖZLÜ, ŞUNLARI KAYDETTİ:
"KONYA YAPI FUARI; YAPI SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER, İZOLASYONDAN BOYAYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİREN TÜM 
ÜRÜNLERİN SERGİLENDİĞİ BİR FUARDIR. IHS FUARI, ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE DOĞALGAZ KONUSUNDAKİ 
EKİPMANLARI İLGİLENDİRİYOR. KONYA KENT FUARI'NDA İSE YEREL YÖNETİMLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU EKİPMANLAR, 
PARK BAHÇE DÜZENLEMELERİ, KENT MOBİLYALARI VE HALKA HİZMET GÖTÜRÜLÜRKEN İHTİYAÇ DUYULAN DONANIMLAR 
TEMSİL EDİLİYOR." FUARI, GEÇEN YIL YAKLAŞIK 26 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETTİĞİNİ AKTARAN ERSÖZLÜ, BU YIL YURT İÇİ VE 
YURT DIŞINDAN YAKLAŞIK 35 BİN ZİYARETÇİ BEKLEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ. ERSÖZLÜ, 20 MAYIS'A KADAR SÜRECEK FUAR 
BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERİN DE DÜZENLENECEĞİNİ SÖZLERİNE EKLEDİ.

BELLİNİ
“Hizmet verdiğimiz sektör ev dekerasyo-
nunda duvar kağıdı, laminant parke, perde 
ve döşemelik. Biz iç dekerasyon anlamında 
hizmet veriyoruz. Duvar kağıdı yeni trend, 
tamamen vinil. Banyo dahil bütün ıslak 
zemin ve alanlarda vinil kullanıyoruz. İn-
sanlar bilinçli geliyorlar. Duvar kağıdı ta-
mamen bir zevk. İşini bilen, bilinçli, zevk-
li insanlar karşımıza çıkıyor. Konya'da iki 
türlü müşterimiz var. Birincisi klasik ve 
sade sevenler, ikincisi abartıyı sevenler. 
Bayanlar arasında avangard modeller 

önde. Simli, ışıltılı ve parlak şeyleri seviyorlar. Mü-
teahhitlerimiz de artık duvar kağıtlarıyla tam daire çalışıyorlar.”

FUARA KATILAN FİRMALAR NE SÖYLEDİLER:

LOTUS
 “Beş yıl önce duvar kağıdı sektörüne 
girdik. Ürünlerimiz Güney Kore'den 
geliyor. Güney Kore'de yer alan 19 Du-
var kağıdı fabrikasının en büyüğü ile 
çalışıyoruz. Şehrimizde hizmet veren 
1200-1300 müteahhit'in yüzde dok-
sanı duvar kağıdı kullanmaya başladı. 
2012 yılı itibarıyla su bazlı üretime 
geçtik. On yıl silinebilir garantisini 
yazılı olarak veriyoruz. Duvar kağı-
dı gün geçtikçe yükseliyor dairenin 
görselliğini tamamen değiştiriyor. Biz 
Lotus'un Türkiye Distribütörlüğünü 
yapıyoruz. Firmamıza bağlı 147 bayi 
var.” Standında Latin dansları sergile-
yen firmamıza ilgi büyüktü.

AQUA FLOOR
Bizim malzememiz  dış mekan hariç iç 
mekanlarda kullanılan bir malzeme. Hij-
yenik, antibakteriyal, yeni jenarasyon bir 
malzeme. Fabrikamız Kocaeli'nde. Ev ve 
ofis gruplarımız mevcut.  

MİNADOOR
Çelik gibi ahşap kapılar yapıyoruz. Ahşap kapıların dış kapılarda kullanılacağını iddia 
ediyoruz. Çelik kapıda 1.5 santimlik bir dil var, kolayca açılabilir. Ama ahşap kapıda ki-
lit sistemi açılmaz. Kapıyı açabilmeniz için, kapıyı parçalamanız lazım. Ahşap kaplama, 
sarma kapılar imal ediyoruz. Mina demek, zirve demek, yükseklik demek. Ben çelik ka-
pının Konya'daki duayenlerinden birisiyim. Onun için benim kapım, çelik kapıdan daha 
kaliteli. Ahşap ama çelik gibi bir kapı.
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STÜDİO PRESTİJ
Stüdio Prestij, cephe olarak çok cephe alter-
natifine sahibiz. Projemizde 6 tanesi 2+1, 
54 tanesi 1+1  olmak üzre 60 dairemiz var. 
Tramvay Buzlukbaşı durağına 150 metre 
mesafede tamamen birinci sınıf işçilik ve 
malzeme ile yapılan dairelerimizde site 
içinde güvenlik, otopark, fitness gibi özel-
liklere sahip. Konya'nın ilk A + konsenp-
tinde stüdyo daireleri olan projemizde 
ev sahibi olmak için acele etmelisiniz.

STİL AVİZE
‘‘Konya’ya en büyük modern avize ma-
ğazasını açtık. Fuar organizasyonlarıyla 
müşterilerimize ürünlerimizi sergiledik’’ 
dedi. Ayrıca fuar ziyeretçilerine standında 
klasik müzik dinletisi yapan firmaya ilgi 
çok büyüktü.

YANMAZ BLOK
Bizim ürünümüz Türkiye'de ilk defa 
üretilen bir ürün. Tamamen Konya 
patentli, yeni bir marka. yanma-
yan bir malzeme, suda batmayan, 
suyu emmeyen bir malzeme. Dış 
cephede montalama gerektirmiyor. 
Tamamen kendi icadımız, kendi 
üretimimiz. İki yıldan beri bununla 
ilgili bir arge çalışması yapıyorduk. 
Şu anda ürün yetiştiremiyoruz. Dış 
ve iç duvarlarda kullnılıyor. Ses yalı-
tımı özelliği var. Konya'dan yeni bir 
marka, yeni bir ürün. yanmayan bir 
blok. Soyadımız "Yanmaz" olduğu 
için, adını "Yanmaz Blok" koyduk.

PANEL 
AYDINLATMA
Eski Osmanlı ve Selçuklu aydınlat-
ma şeklini günümüze uyarladık. 
Bunlar tamamen el emeği, çok bü-
yük emek sarf edilerek üretiliyor. 
Hanımlar evlerde bu lambaları yapı-
yorlar. 20-25 kadar hanımı kurstan 
geçirerek, bu lambaları onlara üretti-
riyoruz. Ürünlerimizi tanıtmak için-
de fuarları takip ediyoruz.

BEĞEN İNŞAAT
Sektördeki isim ve güvenirliğine yakı-
şır kalitede projeler hazırlayarak,değerli 
müşterilerinin memnuniyetini ilk sırada 
gözeterek,yeni,kaliteli güvenilir huzurlu 
yaşam birimleri oluşturan Beğen İnşaatta 
yapı fuarında yerini aldı.

SAFİRA İNŞAAT
Müşterilerine sunduğu sınır imkanlarla, 
esnek bir satış politikası uygulayan Safira 
İnşaat Konya'ya yeni bir görsellik kazandır-
ma ilkesi ile yapı fuarında yerini aldı.
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Uluslararası 
Dini Araştırmalar 
ve Küresel Barış 
Sempozyumu

KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİNİN KURULUŞUNUN 50. YILDÖNÜMÜ 
NEDENİYLE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TİMAV VE TÜBİTAK‘IN EV 

SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU”  
17-18  MAYIS 2013 TARİHİNDE KONYA DEDEMAN OTEL'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Açılışa Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
Başbakan Baş Danışmanı Yalçın Akdoğan, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Cem Zorlu, 
Hüseyin Üzülmez ve Mustafa Kabakçı, Kon-
ya Valisi Aydın Nezih Doğan, YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi İbrahim Hatiboğlu, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanı Raşit Küçük, Konya 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Birol Akgün, İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan, Belediye 
Başkan Vekili Fatih Yılmaz, TİMAV Genel 
Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz ve 26 ayrı 
İlahiyat Fakülte dekanları, 123 akademis-
yen, 14 ülkeden gelen ilim adamları ile İla-
hiyat Fakültesi öğrencileri katıldı.
Barış içerisinde birlikte nasıl yaşayabiliriz? 
Dini metinleri nasıl doğru anlar ve yorum-

layabiliriz? İslamofobi karşısında varlığımı-
zı nasıl sürdürebiliriz? Din istismarını ön-
leme yolları, kutsal metinlerin anlaşılması, 
yorumlanması ve insan hayatıyla bağlantı-
sının kurulmasında sağlıklı yöntem nedir? 
Eğitim kurumlarında uygulanan esaslar 
bununla ne kadar uyumludur? Günümü-
zün önem arz eden pek çok sorunu bu sem-
pozyumda tartışıldı.
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Geçti-
ğimiz hafta aynı salonlarda Uluslararası 
İnanç Turizmi ve Hoşgörü Sempozyumu-
nun düzenlendiği Konya ili, önemli şah-
siyetlere ev sahipliği yapıyor. Çok değerli 
olan kültürel mirasımızı korumaya çalı-
şıyoruz. Geçmişten günümüze kadar çok 
güzel sergilenen bu birliktelikler zaman 
zaman sıkıntılı süreçlere girmiştir. 
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Önyargıların korkuya, çıkar çatışmala-
rının zulme, işkenceye, kavgaya neden 
olduğu dönemlerden ders çıkarmamız 
lazım. Birbirimizi tanımaktan, anlamak-
tan, bilmekten başka bir yol bilmiyorum. 
Farklı inançları göz önünde bulundurarak 
farklılık analizi, sosyolojik, pedagojik, gele-
neksel, kültürel her alanda bir yol haritası 
ortaya çıkarmak gerek. Bu sempozyumun 
sevgiyi, doğruyu, iyiyi, güzeli, barışı göste-
ren bir ışık olmasını umut ediyorum.” dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: “Sa-
dece İslam’ı değil diğer din ve inançları 
da doğru tanıma, anlama ve öğretme gibi 
bir görevimiz var. Avrupa’da din doğru 
öğretilmiş olsa, Türkiye’de, Arabistan’da, 
Afganistan’da diğer İslam ülkelerinde de 
başka dinleri gerçeğiyle ele alsak bu çer-
çevede eserler ortaya koymuş olsak, dün-
yanın ortak mesajı olan barış daha kolay 
ortaya çıkar. Bunda en büyük görev ilim 
adamlarına düşüyor. Özgür düşünme-
yenler, bir ideolojiye kendini rehin edenler 
bilimsel araştırma ortaya koyamaz. Bütün 
araştırmalarıyla ideolojisinin daha doğru 
olduğu yönünde ter dökenler İslam’ı hak-
kıyla tanıtamaz, anlatamaz. Bütün tari-
kat, din, ideoloji ve mezhepler tek bir şeyi 
doğru anlamak için olmalı o da: Kur’an 
ve sünnet. İslam ülkelerinin hepsi farklı 
gözlüklerle bakıyor. Doğru olan ise bilim 
insanlarının Kur’an ve sünnet gözlükleri-
ni takmaları bunların doğru olmadığını 
göstermeleri ve anlatmaları lazım. Herkes 

kendi görüşünü İslam budur diye ortaya 
atsa bilimsellik ve doğruluktan uzaklaşa-
rak farklı farklı görüşler ortaya çıkacak 
ve sonucunda birbirini ötekileştirmeler 
meydana gelecek. Bunu yapanlar ilim 
adamı olamaz. İslam dünyasında mez-
hep kavgası olabilir mi? Kendimize dönüp 
bakmamız lazım. Vazifelerimizi doğru 
yaparsak; kumpaslar, planlar yapıldığın-
da buna karşı çıkan kişiler yetiştirirsek 
amacımıza ulaşabiliriz. Bir yerde ırkçılık, 
cemaat, mezhep, dil, din ayrımcılığı, terör 
vb. oluyorsa İslam alimleri vazifelerini 
tam yapmamış demektir. İlahiyat Fakül-
tesinden mezun olan biri ırkçı oluyorsa 
ayrımcılık yapanlarla beraberse dönüp 
kendimize nerde yanlış yaptık diye sorma-

lıyız. Dünyada yerelleşen bir din anlayışı 
var. Ana ilkelerde değişmez konularda bile 
farklılıklar var. O yüzden uluslararası din 
bilginlerinin bir araya gelip görüş birliğine 
varmaları lazım. Bizim din adamlarımız 
Arapça'yı Türkçe gibi konuşmadıkça bu 
gerçekleşmez. Bilim insanı suyu kaynağın-
dan içmeli. Dinin dili Arapça ise Arapça'yı 
çok iyi bilmeli. Çünkü dille pek çok bilgiye 
kaynağından ulaşabiliriz.İnsanları üstün 
kılan rengi, dili, dini, ırkı ve mezhebi değil 
emektir, alın teridir. Yani takvadır. Bunu 
bilen bir ilahiyatçı ayrımcılık yapabilir 
mi?” diye konuştu.
Sempozyum 18 Mayıs Cumartesi günü 
tüm gün olan oturum ve sunumların ar-
dından sona erdi.
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Madrid’den Granada’ya yaklaştıkça, 
Endülüs’e ait bilgilerim biri gidiyor diğeri 
geliyordu. Bir an, Türkiye’nin ilk İspanyol 
büyükelçisi Yahya Kemal’in Endülüsü 
anlatan şiirini hatırlıyorum: “Zil, şal ve 
gül. Bu bahçede raksın bütün hızı.. Şevk 
akşamında Endülüs üç defa kırmızı…. 
711 yılında Tarık b. Ziyad komutasındaki 
İslam ordularının Cebelitarık Boğazı’nı 
gemilerle geçip bir kararlılık gösterisiyle 
geriye dönüşü imkânsız kılarak gemileri-
ni yakıp, üç gün gibi kısa bir sürede nere-
deyse İber Yarımadasının tamamını ele 
geçirmelerini, buralarda yaklaşık 8 asır 
hüküm sürmeleri, Hammûdîler, Tavâif-i 
Mülûk, Murâbıtîn, Muvahhidîn ve son 
olarak Gırnata’da Benî Ahmer adında 
yönetimler oluşturmalarını hatırlıyor ve 
heyecanım bir kat daha artıyordu.

Muhyiddin ibni Arabî, İbni Rüşd, İbni 
Bâce, İbn Tufeyl, Zerkâli gibi birçok âlim 
Ebu Hayyan el-Endelesi, İbn Hazm, Li-
sanuddin Hatib gibi dilci ve şairleri ye-
tiştiren coğrafyayı yüce rabbim görme 
imkânını veriyordu. Ona ne kadar şük-
retsem azdır. Otobüste yanımda oturan 
bir İtalyanca öğretmeniyle sohbet edi-
yoruz. Madrid’de çalışmakta olduğunu 
ve memleketi olan Granada’ya gitmekte 
olduğunu öğreniyorum. Granada hak-
kında çok güzel şeyler söylüyor. Onun 
geçmişte Endülüs Müslümanlarına gös-
terilen yanlış tutumun aksine son dere-
ce müsamahakâr ve buralardaki “İslamî” 
değerleri sahiplenen tutumunu görünce 
doğrusu çok seviniyorum. 
Granada’ya vardığımda ilk işim, buranın 
ve belki de Endülüs’ün günümüze kadar 

gelen en görkemli eseri olan el-Hamra 
Sarayı’na gitmek oldu. Granada’ya hakim 
bir tepeye kurulmuş, bütün hüzünlü gör-
kemiyle dünyanın bir çok yerinden ziya-
retçileri ağırlayan el-Hamra Sarayı bizi de 
kabul ediyor. Geniş bir alana kurulmuş 
birçok birim ve bölümleri olan bu sarayı 
bütünüyle gezebilmek için en az bir güne 
ihtiyacınız olacaktır. Saray yapılırken bu-
raya su özel bir usulle getirilmiş. Nehir 
suyu, çok yukarıdan meyil verilerek dağa, 
dağdan da saraya akıtılmış. 
Burada en çok ilgimi çeken husus hemen 
hemen sarayın bütün duvarlarında, “Val-
lahu Galibun Ala Emrihi” sözünden esin-
lenerek ifade edilen “La Galibe İllallah/
Allah’tan Başka Galip yoktur” sözünün 
yer almış olmasıdır. 

ERASMUS KAPSAMINDA GRANADA (GIRNATA) ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDE 
BULUNMAK ÜZERE, AVRUPA’NIN TARİHTE DOĞU VE İSLAM KÜLTÜRÜYLE EN YOĞUN BİR ŞEKİLDE 

TANIŞIP BULUŞTUĞU ÜLKE OLAN ENDÜLÜS’E KISA SÜRELİ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİM.

PROF. DR. AHMET KAZIM ÜRÜN
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el-Hamra Sarayı yıllarca İspanya'nın 
en çok ziyaret edilen tarihi yeri unva-
nını geçtiğimiz senelerde Barcelona'da-
ki La Sagrada Familia (Kutsal Aile) 
Katedrali'ne kaptırmış.

Endülüs’ün son kalesi olan Beni Ahmer 
Devletinin merkezi Granada/Gırnata’nın 
1492'deki düşüşü çok hazin olmuştur. Bu 
devletin başında Abdullahi Sağır adında, 
korkak ve cesaretsiz biri vardır. Müslüman-
ları Endülüs’ten kovmak için güç birliği 
yapan Kraliçe İsabel ile Argonya Kralı Ferdi-
nand, başkent Gırnata’yı kuşatır. Savaşma-
yan ve kendisine ve yakınlarına dokunul-
mamak şartıyla çekilmek üzere anlaşmayı 
tercih eden ve şafak vakti Gırnata’yı terke-
den Abdullahi Sağir, tepeden Gırnata’ya el-
Hamra Sarayına son kez bakar ve dayana-
mayıp ağlar. Bunu gören annesi ona tarihe 
geçen şu meşhur sözü söyler;
-Ağla oğlum ağla. Vatanı ve dini için çar-
pışmayan erkeklere, şimdi kadınlar gibi 
ağlamak yaraşır. 
Bu arada Ebu’l-Beka’nın Endülüs’ün dü-
şüşü üzerine kaleme aldığı mersiyesi, 
adeta insanlara hayata nasıl bakılması ge-
rektiğinin kodlarını vermektedir.
Çıkan iner, kalkan düşer, 
her yükselişin var bir sonu.
Niçin bunca gurur maldan, 
mülkten, addan sandan insanoğlu?
Oluşta ne var ki olduğu gibi dursun, 
hiç değişmesin.
Sen de gök gibisin, bir gün masmavi 
güneşlik, bir gün bulutlu.
Nerede, de bana, 
o taçlı hükümdarları Yemen'in?
De bana, onların taçlar içinde 
bile taç olan taçları ne oldu?
Şeddad'ın cennet diyerek 
kurduğu saraylar ülkesi İrem,
Sasanilerin ebedî sanılan devleti ne oldu?
Altınları yığdı yığdı da bir dağ 
yaptı Karun, hani o dağ?
Hani Âd, hani Adnan, hani Kahtan, 
dünya nimetlerinin köpüren yurdu?
Reddi mümkün olmayan bir 
hâle uğradılar. 
Bir masal oldu onlar. 
Bir varmış bir yokmuş. 
Bir toz toprak bulutu.
Osmanlı Devletinin/II Beyazıt’ın, Kraliçe 
Isabel ile Argonya Kralı Ferdinand tarafın-
dan paralarına ve mallarına el koyulan ve 
sınır dışı edilen Yahudilere sahip çıkarken 
neden Endülüs’e gereken yardımı göste-
rememesi hakkında çeşitli gerekçeler ileri 
sürülüyor. Cem Sultan Meselesi ve do-
nanmanın güçlü olmayışı vb. gerekçeler. 

Ancak keşke o gün için şartlar uygun ol-
saydı da gereken yardım yapılabilseydi…
Granada, Guadalquivir /Vadilkebir Büyük 
Nehir’i oluşturan kollardan birinin doğ-
duğu yere kurulmuştur. 30 km yukarıya 
çıkıldığında karla kaplı Sierra Nevada 
dağına ulaşıyorsunuz. Nisan ayında dahi 
hala karla kaplı olan Sierra Nevada’nın 
akan soğuk sularından içince, bir an bu-
rayla ilgili okuduğum bir anekdot aklıma 
geldi. Endülüs’ün son devleti Beni Ah-
merler de yıkıldıktan sonra, Müslüman-
lar buraya sığınarak bir süre kalmışlar ve 
buranın soğuk sularından içmişler ancak 

maalesef İspanyollar tarafından takip edi-
lip öldürülmüşler. 
el-Hamra Sarayı’ndan dönerken yolda bir 
meydanda gördüğüm heykel ilgimi çekti. 
Arkadaşıma sorduğumda bunun, Kristof 
Kolomb’un çıkacağı keşifler öncesi maddî 
yardımlarını talep etmek üzere Kralla kra-
liçeden yardım talebini sembolize eden 
bir heykel olduğunu öğrendim. Bilindiği 
üzere, Kristof Kolomb, Hindistan’a diye 
çıktığı bu keşif yolculuğunda Amerika’yı 
keşfetmiştir. 
el-Hamra’nın tam karşı yamacında yer 
alan Albaicin, dik ve dar yokuşları, tarihi 

AL HAMRA SARAYININ
BİR BAHÇESİ
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dokusu ve çarşılarıyla görülmeye değer bir 
yer. Yukarıda el-Hamra’yı net gören yerin-
de bir Cami yapılmış. Bu caminin yapımı-
na uzun süre direnen İspanyol yetkililer, 
sonunda Fas Kralı tarafından satın alınan 
buradaki arsa üzerine Suudi Arabistan Kra-
lı tarafından finanse edilen bir Caminin ya-
pılmasını kabul etmişler. Bu camide daha 
çok Faslılar olmak üzere farklı ülkelerden 
Müslümanlarla birlikte kıldığımız akşam 
namazını kılmak nasip oldu. 
Bizi Granada’da Müslüman mezarlığına 
götüren arkadaşım, burada aslen bir Ya-
hudi olan ve sonradan Müslüman olan 
ve İslami anlamda birçok aktivite ve gö-
revlerde bulunan ve Türkçeye “Mekke’ye 
Giden Yol” olarak çevrilen eserin yazarı 
Muhammed Esed’in kabrini gösterdi. 
Kabristanın sorumlusunun, sonradan 
Müslüman olan Arap Dili ve Edebiyatı 
Bölümü mezunu bir İspanyol genci oldu-
ğunu görünce ayrı bir mutluluk yaşadım. 

Kısa bir Endülüs turu yapmak üze-
re Cordoba/Kurtuba’ya gitmek üzere 
Granada’dan ayrılıyoruz. Romalılar ta-
rafından, Guadalquivir (Wadi al-Kebir, 
Büyük Nehir) Nehri’nin teknelerle kara 
içinde ulaşılabilen en derin noktasında 
kurulmuş olan Cordoba/Kurtuba uzun 
süre Endülüs’ün başkentliğini yapmış, 
birçok filozof yetiştirdiği için “filozoflar 
şehri” olarak bilinir. Onuncu yüzyılda, 
Kurtuba, başkent olarak 500,000. Paris 
38,000 idi. Şehirde 113,000 ev, 80,000 
işyeri, 1600 cami, 70 kütüphane ve 900 
hamam mevcuttu. Bu kütüphanelerin-
den birisinde 500,000 elyazması eser 
olduğu rivayet edilir.  Genelde 3 milyon 
el yazması kitap yakılmış. Avrupa’da ilk 
sokak lambaları burada yanmış.  Birçok 
papaz buradaki medreselerde okuyarak 
önemli payeler elde etmişler.
Cordobaya ulaşır ulaşmaz ilk işimiz, Kur-
tuba Camiini ziyaret etmek oldu. 

İçine yapılan katedrale rağmen hala gör-
kemini kaybetmemiş olan Kurtuba Ca-
mii, hüzünle gururu bir arada yaşatıyor 
insana. Hurma ağaçlarına benzetilerek 
ve sonsuzluk hedeflenerek sütunlardan 
oluşturulan farklı yapısıyla Emeviler ta-
rafından 707’de Şam’da yaptırılan Ulu 
Camii ile 687 yılında Kudüs’te yaptırılan 
Mescidi Aksa ile benzerlik gösterir. Camii, 
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası koru-
ması altına alınmıştır.
Kurtuba Camisinin hemen yakınında, 
turistlerin yoğun uğrak yeri olan dar so-
kakları ve beyaz badanalı evleriyle Mu-
sevi Mahallesi’ni gittik. Burası bir zaman 
Mısır’da Selahattin Eyyubi’nin de doktor-
luğunu yaptığı belirtilen ‘Aklıkarışıklar 
için Kılavuz’un yazarı Musevi asıllı ünlü 
tıp alimi İbn-i Meymun’ın memleketi. 
Onun hatırasına yapılan heykeli görünce 
kıyafetiyle adeta bir Müslüman şahsiyeti-
ni karşımda görmüş oldum. 
Kurtuba’da üçüncü olarak şehrin bir kaç 
kilometre dışında bulunan bir dönem 
hilafet ikametgâhı olarak kullanılan ve 
halen restorasyonu devam etmekte olan 
Medinetüzzehra, sanki bir dönem yaşa-
nan kültür ve medeniyetin diriltildiği me-
kan görüntüsünü veriyordu.
Endülüs’ün tarihteki görkemli statüsüne 
ulaşmasını temenni ederek bunu başar-
makta epeyce mesafe almış Türkiye’ye, 
buruk bir sevinçle döndüm. 

KURTUBA CAMİİSİ

GRANADA’DA BULUNAN 
MUHAMMED ESED’İN KABRİ
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Rind Bir Şair 
''Koray Ekener''

KONYA'DAN ŞAİRLER, BESTEKÂRLAR, GÜFTEKÂRLAR 

Güfte Koray  Ekener'in ..''Hicaz Makamı''ndan 
şarkıyı Avni Anıl bestelemiş...
Koray'ın ''şiiristan''ına girmenizin en güzel 
yolu; şarkıyı İbrahim Devrim'den, Orkun 
Cecelioğlu'ndan, İsmail Devrim'den; hele 
hele Bekir Sıtkı Sezgin'den dinlemelisiniz.

Akifpaşa'dan benim ilkokul arkadaşım Ko-
ray Ekener. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, Meh-
met Muhlis Koner'in, Panos Özararat'ın 
Gazialemşah Mahallesi'nden ''Gücüme 
Giden Dünya ''adlı tek şiir kitabının arka 
kapağında ''kimlik'' bâbında kendini tanı-
tır, şiir dünyası''na ...
“BOĞA BURCU 
Ben 942 doğumlu;
Rıza oğlu
Melek'ten olma,
Koray Ekener ...
Bir gecenin koyu karanlığında ,
Gözlerimi dünyaya açmışım.
Yıldızlar, saman yolları sarmış hep çevremi..
Sonra yazmışım,
Ha yazmışım..''

''Gücüme  Giden Dünya'' yayınlandığında, 
1968 yılında, Koray Ekener 36 yaşındaydı.
Kapak kompozisyonu ve desenler:
Atıf Kemal Atalayer'den; Çağrı Dergisi 
yayını; Yeni kitap Basımevi'nde basılmış. 
''Bir benim yalnızlığım var bu evrende 
/ Yaşarken ölmek ne tuhaf''mısraları ile 
başlar; ''Birtanem''le devam eder. Sonra 
da, 40. sayfada ''Son Söz'' şiirinde sadece 
iki mısra ile kitabı bitirir:
''Ağlıyorum
Çünkü söyliyecek bir sözüm kalmadı.''
Akifpaşa'dan benim ilkokul arkadaşım Ko-
ray. Şehrin ''mâruf tüccar''larından Serfice-
li Rıza Bey'in oğlu. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 

arkadaşı; Barış Manço, askerliğini birlikte 
yaptığı sırdaşı. Tanıyanlar ''-Koray şiiri ya-
şamak, sonra da yazmak için doğmuş'' der-
lerdi. ''Şiir, onun için ekmekten, sudan önce 
gelir'' derlerdi. Hilâfsız öyleydi.
Bir koyunun dibini, insanlar arasında 
yaşamaya tercih eden Ayaşlı Şakir, nasıl, 
“cinnet''in şairiyse; Koray da ''Konya Şiir 
İklimi''nin ''Harâbi Şairi''..
Han hamam sahibini de, servet sâman 
sahibini de, makam mansıp sahibini de 
iplemedi. ''Paşa gönlü''ne uyup yaşadı..
Biraz önce altını çizmiştik; ''şair doğdu'' 
diye. Tamam öyle de, Koray,' 'bohem'' 
doğmuştu. ''Rind Meşrep''ti; dostları kalı-
bını basar; ''Rindane'' yaşadı.
Çok işe girdi çıktı; belki on çeşit. Kâtiplik, 
küçük memuriyetler, gazetecilik...
''Koray da bir baltaya sahip olsun'' diye 
yakınları elinden geleni yaptı. Kimi üç ay 
sürdü, kimi beş ay .
Ruhu ve gönlü işe, mekâna sığmıyordu; 
''Dünya Gücüne Gidiyor''du.
26 haziran 1992 günü, ''Gücüne Giden 
Dünya''ya, Koray, kalbe <<tamam>> de-
mişti. Yunus Emre'nin ''Üç gün sonra 
duyalar'' dediği gibi, Koray'ın gidişi üç 
gün sonra komşularca anlaşıldı. 50 ya-
şında noktalamıştı; ''Avâre'', ''Rindâne'', 
''Harâbat ehli'' yaşamını...
Koray <<sırolunca>>, ardından öyle çok 
yazı yazıldı ki; ağa geçinenlerin, paşa ge-
çinenlerin, Karun gibi zengin olanların 
arkasından on da biri bile yazılmadı.
Ben, biliyor musunuz, ''Yetmişi bir geçtim.'' 
Koray'la aynı yılda doğmuştuk, ama, şimdi 
ben ondan yirmi bir yaş büyüğüm. Dünya, 
demek ki, Koray'ın ''Gücüne'' gitmişti, faz-
la uzatmadı; ben halâ buralardayım. Ölüler 
yaşlanmaz, gittikleri yaşta kalır.

''Gücüme Giden Dünya'' yayınlandığında 
yıl 1968 di, Koray 36 yaşındaydı. Ama, 
daha o zaman, son şiirinde ''Çünkü söy-
liyecek bir sözüm kalmadı.'' diyordu. On 
dört yıl daha, 1992 'ye kadar zor dayandı.
Benim bildiğim, cümle alem de şahit-
lik eder ki; bir tek ''Sultan''ı sevdi. İçinde 
''Sultan'' geçmeyen mısrası da mısra de-
ğildi, sözü de söz değildi.

''İLÂN-I  AŞK''
İçimde acı..
Dudaklarımda, damla, damla kan.
Dört büyük kitap üzerine yemin ediyorum..
Tevrat...Zebur...İncil...ve Kur'an
Seni halâ çıldırasıya 
seviyorum,
1.ci, Sultan
2.ci, Sultan
3.cü, Sultan.

Koray 1992'den beri 
Musalla'yı mekân 
eyledi... Birkaç yılda 
bir mezarının ba-
şında eş dost olarak 
toplanıp. Fatihaları-
mızı okuruz.

Yahya Kemal, sanki; Koray için; Koraylar 
için söylemiş gibi şu mısraları:
''Ölüm asude bahar ülkesidir, bir rinde 
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.''

''SEN SAÇLARIMA DOLAN AKLAR GİBİSİN 
ANSIZIN  UYKULARIMA DOLAN RÜYALAR GİBİSİN 
ACILAR,KAHIRLAR,DERTLER GETİRDİN BANA 
ŞİMDİ İÇİMDE AÇAN BAHARLAR GİBİSİN''

SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ
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değİŞİM
İKLİM DEĞİŞİYOR, HER ŞEY DEĞİŞİYOR, 
DEĞİŞMEYEN O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ!
BU SAYIDA DEĞİŞEN DEĞİŞMEYENLERİMİZİ YAZMAK 
EN AZINDAN HATIRLAMAK İSTEDİM,

ÖMER SUNAR

BENCE DEĞİŞİM GÖSTEREN VE 
GÖSTEREMEYENLER;
♦ Trenlerin hızı değişti ama istasyon de-
ğişmedi hala şehirin göbeğinde ve bu 
beni oldukça şaşırtıyor bir o kadar da 
memnun ediyor.
♦ Onlarca kahve evi açıldı ama hala çay için 
konyanın vazgeçilmezi neresi bilinmiyor.
♦ 6 ayda bir otel açılıyor, ama gezen turist 
görmek zorlaşıyor, Avrupa bizden ileride. 
Turist modundayken görünmez oluyor-
lar herhalde.
♦ Cep telefonun elinden hiç düşürmeyen 
sevgililer var ama hep karşı tarafı aradık-
larında nedense o telefon açılmıyor ve 
şarjda oluyor, bu bence uzuuuuun bir sü-
rede değişmeyecek sanki :)
♦ Çayın koltuğunu kapan kahvenin başarısı 
bence arkasından bakılan falda yatıyor, kah-
venin pabucu dama zor atılacağa benziyor.

♦ Etliekmekçiler aynı ama lezzetler değiş-
miş, artık şampiyon Bolu lokantası değil en 
azından milli pidemiz de geliştirilebilmiş.
♦ Tirit furyası başlayacak diyorlar konya-
lılar, hazır olun derim, etliekmeğe rakip 
geliyor bence de.
♦ Sille Meram'ı sollayacak gibi gözüküyor, 
en azından mekan ve ambians Meram'da 
yıllardır verilemeyen otantik mistik hava-
yı çok güzel yaşatıyor. Yeni trend Sille.

♦ Pakpen ile başlayan ulusal markalara 
Bürotime gibi yenileri eklenmiş, bayrak el 
değiştiriyor.
♦ Alkol satışında saat değişikliği olduğu 
gibi şehirde alkollü restoran da kalmaya-
cakmış gibi konuşuluyor, sanırım bir der-
neğin yıldızı parlıyor, Yeşilay bir numara-
ya yerleşiyor.

♦ Kurban kesenler, bağış yapıp dekont 
mukabilinde bayrama girenler çoğalmış, 
alnımızdaki kırmızı leke değişiyor, tüken-
mez kalemle Ziraat Bankası falanca yazısı 
yazılacak yeni neslin alnına gibi geliyor.
♦ Pazar pikniğinin yerini pazar kahvaltıla-
rı alıyor.
♦ Kadınlar erkeklerden daha iyi araba kullanı-
yor, hala trafikte ehliyet sahibi odun mevcut.

♦ Konya'da, Mercedes'in tahtını BMW almış.
♦ Anıt hala güzel bir semt ama fiYAKA ya-
kada kalmış:)
♦ Kentplaza güzel bir AVM olmuş, ama 
konuşulan şu an yeni yapılacak olan 
Forum'muş. Gündem değişiyor sanki.
♦ Çay bahçeleri hala aynı, nostalji seven-
ler şanslı ama yeni lüks çay bahçeleri de 
açılıyor demek ki çay bahçesine rağbet 
değişmiyor
♦ Sabah namazına katılanların sayısı 10 
yıldır aynı ama Cuma namazına yer bul-
mak mümkün değil.
♦ İşsiz sayısı azalmış, işsizlerin sayısı ma-
aşı beğenmeyenlerin sayısından daha az. 
Refah gelmiş hoş gelmiş.
♦ Sinema salonları değişmiş, izleyici tipler 
aynı film bitmeden kalkanlar değişmemiş.
♦ Cezayı ödülden daha çok 
önemserdi Konyalı ama 
şimdi Vizyon ödülüne cid-
di rağbet var. Şaşırtıcı.
♦ Hala 1980lerin rek-
lamlarını kullanan 
esnafımız var. Allah 
akıl fikir ve ucun-
dan azıcık farkındalık 
versin. Matbaacı değil 
reklam ajansı ile çalı-
şın derim. Yıl 2013 derim. 
Yazık derim yuh derim:)
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♦ Pilatese yogaya gidip düğün pilavından 
vazgeçmeyen tanıdıklarım var şaka mısı-
nız değişin azıcık derim.
♦ Yeni Meram gibi kalıcılığını ispatlayan 
gazeteler var ama biraz değişim derim.
♦ Şölen pastanesinin supanglesi değişme-
miş tebrik ederim.
♦ Şehirin en iyi iç mimarlık firması Nur 
Bozkurt'a aitti ama şu aralar yine bir ba-
yan Öznur Bal konuşuluyor.
♦ Konya çimento derdik şimdi Konya şe-
ker diyoruz.
♦ Her yer Koyuncu benzin istasyonu der-
dik, Nadir Avcan markası her yerde, ben-
zinlikler bile değişmiş.

♦  Ticaret odası başkanımız değişmemiş.
♦ Sanayi odası başkanımız değişmiş.
♦ Özkaymak hala en büyük ulaşımcı.

♦ Mango gelmiş kadınlarımızın giyim ku-
şam alışkanlığı değişmiş.
♦ Lacosteden giyinenlerin sayısı belirgin 
bir şekilde artmış.

♦ Kebapçı Hacı Şükrü değişmiş, Şükrü 
Usta olmuş ama şu aralar en iyi kebabın 
adresi valilik karşısındaki Ali Baba, kebap-
çılar da değişmiş.
♦ Düğün Pilavı Eğitim Tesisi: Diltaş :) Pila-
vın adresi değişmiş.
♦ Kırmızı ışıkta öndeki arabaya yeşil ya-
nınca korna çalma süresi değişmiş. Geli-
şiyor Konya süre iyice kısalmış maşallah.
♦ Bizim restoran Vav'da her hafta evlilik 
teklifi eden birileri oluyor. Şaşırıyorum, 
mutlu oluyorum, kızları önce kendile-
rinden istemeyi öğrenmişiz, kız isteme 
şekilleri değişmiş.
♦ Doğum günlerini parti ile kandilleri me-
saj ile kutlamaya başlamış Konyalı, kutla-
ma şekilleri değişmiş.
♦ Araba plakaları üç harfli olmuş, araba sa-
yısı da markalarda epey bir değişmiş.
♦ Müstakil ev diye yırtınan 
anneler değişmiş, site isteyen 
yeni anneler gelmiş.
♦ Ednan beyin yiğeni ile 2012 
model aşk yaşayan bihter git-
miş yerine Osmanlı hanedanını 
sallayan Hürrem Sultan gelmiş. 
Tarihe merak gelmiş. Konyalı 
dizi başından ayrılmıyor.
♦ Hilal işkembecisinin dekoru 
değişmemiş. Herhalde 30 yıl 
falan oldu. Hani biraz değişik-
lik fena olmaz sanki.
♦ Hilton gitmiş, Rixos gelmiş. 
Sadece tabela değişmiş.

♦ Afra gitmiş, Makro gelmiş hiçbir şey de-
ğişmemiş.
♦ Trafik parkı çocuklu aileler için tek ter-
cih, hiçbir şey değişmemiş.
♦ Hz Mevlanaya komşu evler restore edil-
miş, içinde pop rock konserler veriliyor, 
herkes gidiyor, Konya'da yavaş yavaş de-
ğişiyor bir şeyler demek ki.

♦ Alaaddin tepesinde çimlere oturmak 
için zabıtadan torpil gerekiyor gibi duru-
yor demek ki benim hemşehrim yerde 
oturmayı daha çok seviyor.
♦ Sadece Gündoğdu Lisesi vardı, Şimdi 
Odtü Alp Kolleji bile gelmiş. Okul tercih-
leri değişmiş.
♦ Resim sergisi sa-
yısı artmış her hafta 
neredeyse bir davet 
alıyoruz. Sanata ba-
kışımız değişmiş.
♦ Açılan hastane sayısı 5 yıldızlı otel sayısın-
dan fazla olduğuna göre gezen değil yatanı-
mız fazla, sağlıklı konya biraz değişmiş:)
♦ Eskiden sadece beyaz renk araba alınır 
satılırdı, siyaha sıra yazılıyor renk tercih-
lerimiz değişmiş.

 

Değişiyor zaman,
akıp giden dakikalar gibi ömürler var 
yanı başımdan,
bir tek şu yıldız var tepemde,
hani her baktığımda sen gibi gözünü kırpan,
hani kandırıp da beni Kuzeye 
ıslak ve soğuğa taşıyan.
Değişiyor zaman,
değişiyor şehirler,
değişiyor yüzler
değişmeyen tek şey şu yabancı yüzler...

Best Regards,
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KONYA'DA CAFE SEKTÖRÜNE YENİ BİR 
BAKIŞ AÇISI GETİREN CHAMP ELYSEES, 3 
VİP LOCASI VE 1 ADET 12 KİŞİLİK TOPLAN-
TI ODASI İLE KONYA'YA HİZMET VERMEYE 
DEVAM EDİYOR. 500 KİŞİLİK 1500 METRE-
KARE AÇIK VE KAPALI 1500 METRE KARE 
OTOPARKI İLE HİZMET VEREN CHAMPS 
ELYSEES'E MASALAR ARASINDAKİ MESA-
FENİN İYİ AYARLANMIŞ OLMASI ÇOK BÜYÜK 
BİR ARTI DEĞER KATMIŞ. SICAK YAZ GÜN-
LERİNDE MİSAFİRLERİN SERİNLEMESİ İÇİN 
YARATILMIŞ OLAN DOĞAL KLİMA ETKİSİN-
DEN SÖZ ETMEDEN GEÇEMEYECEĞİZ. SU 
ZERRECİKLERİ İLE SERİNLETİLEN LOCANIZ-
DA ARKADAŞLARINIZ VE MİSAFİRLERİNİZ 
İLE OLDUKÇA KEYİFLİ SOHBETLER SİZLERİ 
BEKLİYOR. MEKAN İLE İLGİLİ SORULARIMI-
ZIN CEVAPLARINI MEKANIN İŞLETME MÜ-
DÜRÜ SERVET AVCI'DAN DİNLEDİK.

İnşaat sektöründen cafe sektörüne hızlı bir geçiş yapmı-
şınız Champ Elysees'nin hikayesini anlatabilir misiniz ?
Yasin Kahveci ve Mehmet Tongarlak  İstanbul, İzmir, An-
talya ve yurt dışındaki mekanlardan esinlenerek ordaki 
eksiklikler ve olması gerekenler üzerine çalışarak bu şe-
kilde bir proje oluşturdular. İnşaat sektöründe olmamızın 
avantajı ile mekanın tamamını kendimiz yaptık.

Cafe sektörünün sıkıntıları hakkında 
bir şeyler söyleyebilir misiniz ?
Herkes cafe sahibi olmak istiyor. Fakat bu işi profesyonelce 
yapmak gerekiyor. Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi ka-
labalık bir ekiple çalışmamız. Zaten Yasin Bey ile Mehmet Bey 
bu işi çok daha iyi biliyor. Tecrübeye sahip oldukları bir sektör...
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Müşterileriniz en çok neyi beğeniyor-
lar sizden özel istekleri oluyor mu ?
Mekan tasarımı ve görselliği açısından 
çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. En çok 
kahvelerimizi beğeniyor müşterilerimiz. 
Kaliteli pastalar sunuyoruz insanlara, 
müşteri potansiyelimiz yüksek olduğu 
için menümüzü daima zengin tutuyoruz.

Champ Elysee ismi nereden geliyor?
Herkesin bildiği Champ Elysee Caddesi 
veya Champ Elysee Bulvarı, Fransanın 
başkenti Paris'in ünlü bir caddesidir. Pari-
sin en güzel caddesi olarak gösterilmekte-
dir ve Fransızlar aralarında dünyanın en 
güzel bulvarı diye hitap ederler. 

Konya da bir şube ya da Franchising 
vermeyi düşünüyor musunuz ?
Tabiki iyi bir teklif gelirse Franchising 
düşünüyoruz. Daha önce İstanbul'dan 

ve Konya içerisinden teklifler geldi fakat 
bizim burada yaptığımız konseptin mali-
yeti çok yüksek olduğu için anlaşamadık. 

Kaç personel ile hizmet veriyorsunuz?
Şu anda 32 personelimiz var. Turizm 
otelcilik yüksek okulundan hocalarımız 
personellerimize sürekli eğitimler veri-
yor. Kasadan, vale hizmetlerimize, mut-
fak personelinden, garsonlarımıza tüm 
personelimiz eğitim alıyor. Bildiğiniz gibi 
hizmet sektörü  eğitim odaklı bir sektör.
Personelin yürüyüşünden konuşmasına, 
müşteriye hangi yönden hizmet verile-
ceğinden, masa düzenine kadar en ince 
ayrıntısına kadar eğitim almaktalar.
Mekan geniş ve nezih bahçesinin yanı sıra 
standart cafe alanı ve vip localardan oluşmak-
ta. 3 vip loca ve bir toplantı ve sunum salonu 
bulunmakta. Yine bu localarda özel günleri-
nizde özel loca dekorasyonu yapılmakta.

SERVET AVCI BEYFENDİYE ÇOK 
TEŞEKKÜR EDERİZ. MEKANDA 
EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN 
UNSURLARDAN BİR TANESİ DE 
MEKANA GELDİĞİNİZDE ARACINIZI 
VERDİĞİNİZ (VALE) ARKADAŞIMIZ 
SİZE BİR KUMANDA VERİYOR 
VE CIKMADAN O KUMANDA YA 
BASTIĞINIZDA ARACINIZ KAPININ 
ÖNÜNDE HAZIR BİR ŞEKİLDE 
SİZİ BEKLİYOR. BU UYGULAMA 
KONYA'DA BİR İLK... 
ÇOK TEŞEKKÜR EDER 
SAYGILARIMIZI SUNARIZ. 
BANA EŞLİK EDEN 
SUDENAZ DEMİR HANIMA'DA 
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.
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60 TRAMVAY 
GELİYOR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 
İHALESİNİ YAPTIĞI 60 YENİ TRAMVAYLA 
İLGİLİ ALIM SÖZLEŞMESİ 
TÖRENLE İMZALANDI.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEVLANA KÜLTÜR MER-
KEZİ SULTAN VELED SALONU’NDA DÜZENLENEN 
PROGRAMDA KONUŞAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI TAHİR AKYÜREK, 60 SON MODEL TAŞIT 
ALIMININ KONYARAY PROJESİNİN EN ÖNEMLİ 
AYAKLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

TÜRKİYE’DEKİ EN AVANTAJLI RAYLI SİSTEM İHA-
LESİNE İMZA ATTIKLARINI SÖYLEYEN BAŞKAN 
AKYÜREK, TRAMVAYLARIN KONYA’YA ÖZEL ÜRE-
TİLECEĞİNİ KAYDEDEN BAŞKAN AKYÜREK, TRAM-
VAYLARIN MODEL VE RENKLERİNE KONYA HALKI-
NIN KARAR VERECEĞİNİ DİLE GETİRDİ.

SON MODEL

KONYA’NIN 50 YILLIK ULAŞIM İHTİYACI ÇÖZÜLÜYOR
Konya toplu ulaşım sistemi konusunda uzun yıllardır devam eden çalışma-
larda önemli bir aşamaya geldiklerini kaydeden Başkan Akyürek, “Konya top-
lu ulaşım sisteminde yeni açılan caddeler, yollar, yeni hatlar, minibüs ulaşımı, 
özel taşıtlarla ulaşım, raylı sistem ulaşımı ve otobüs hatlarıyla ilgili çalışmala-
rımız önemli bir aşamaya geldi. Konya’da toplu ulaşım yeniden planlanıyor” 
dedi. KONYARAY projesini 2012 yılının ortalarından itibaren başlattıkları-
nı, çalışmaların yeni raylı sistem yatırımları ve metro hattının temel atma 
programlarıyla devam edeceğini vurgulayan Başkan Akyürek, yatırımlarla 
Konya’nın 50 yıllık toplu ulaşım ihtiyacının çözülmüş olacağını dile getirdi.
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İLK TAŞIT 183 GÜN SONRA GELECEK
Alım sözleşmesi imzalanan tramvayların düşük tabanlı, klimalı 
ve konforlu modern raylı sistem araçları olduğunu belirten Baş-
kan Akyürek, konuyla ilgili yapılan ihaleye dünyanın 6 önem-
li firmasının teklif verdiğini, Türkiye’de en çok ilgi gören raylı 
sistem ihalesini gerçekleştirdiklerini vurguladı. En uygun tek-
lifi veren firmayla sözleşme imzaladıklarını kaydeden Başkan 
Akyürek, “Türkiye’deki en avantajlı raylı sistem ihalesine Konya 
olarak imza attık. Taşıt başına 1 milyon 706 bin Euro civarında 
bir rakamla Türkiye’deki en uygun teklif yapılmıştır. Diğer ekip-
manlarla birlikte toplam 104 milyon 700 bin Euro’luk bir ihale 
gerçekleştirildi. İlk taşıt bugünkü sözleşme tarihinden itibaren 
183 gün içinde, tüm araçlar ise 24 ay içinde teslim edilecek. 

Aynı zamanda bu araçlar Konya’ya özel dizayn edilecek. Araçların 
5 yıl garanti, 5 yıl bakım, onarım, yedek parça ve sarf malzemesi 
yüklenici firma tarafından karşılanacak. Türkiye’de şu anda üreti-
lemeyen, % 100 düşük tabanlı, engelsiz ve dünyadaki en son model 
taşıtlar ve renkleri konusunda son kararı Konyalı hemşehrilerimiz 
ve konuya ilgi duyanlar verecek. Modelleri kamuoyuna takdim 
edip renkleri ve modelleri belirleyeceğiz” diye konuştu.

METROYA UYGUN TAŞITLAR
Mevcut tramvayların Konya’nın yükünü 22 yıl taşıdığını, şim-
di yeni bir teknolojiye geçildiğini vurgulayan Başkan Akyürek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Taşıtlar, yolculuk konforu, yolcu 
güvenliği düşünülerek hem araç içi, hem de sürücünün kapıları 
görebilmesi için araç dışı kamera sistemleri ile donatıldı. 
Araçların içinde yolcu bilgilendirme erkanları bulunmaktadır. 
Frenleme esnasında harcanılan enerji hatta geri verilerek enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır. Ön ve arkasında sürücü kabini oldu-
ğundan, araçta veya hat üzerinde arıza olması halinde tek hat iş-
letmesine uygun olarak çalışmaya devam edecektir. Araçların her 
iki tarafında da kapı bulunmaktadır. Metro projesinde planlanan 
orta peron istasyonlarda yolcu indirme-bindirmeye de uygundur. 
Taşıtlar 2 dizi halinde çalışabildiğinden aynı anda taşınan yolcu 
sayısı iki katına da çıkabilmektedir.”

Konya’daki raylı sistem taşımacılığına yeni boyut getirecek KONYA-
RAY taşıt alım ihalesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyürek, 
ihaleyi alan firmanın Konya sanayisi ile de irtibat kuracağını, yeni 
sistemin Konya sanayisinin teknik imkanlarını, üretim şartlarını 
ve üretim imkanları da etkileyeceğini de sözlerine ekledi. Tramvay 
ihalesini alan Skoda firmasının Genel Müdür Yardımcısı Zal Shah-
baz ise, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve dünyanın 6 
önemli firmasının katıldığı ihalenin sadece Türkiye için değil, dün-
yadaki tüm şehirler için örnek olacağını ifade etti. Taşıtların sade-
ce Konya için özel dizayn edildiğini, tramvayların nasıl olacağına 
Konya halkının karar vereceğini belirten Shahbaz, proje boyunca 
Konya’daki firmaları ziyaret edeceklerini, bazı parçaları Konya sa-
nayisinden alma yoluna gideceklerini de vurguladı. 
Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek ile Skoda Genel Müdür Yardımcısı Zal Shahbaz sözleşme-
yi imzaladılar. Programa AK Parti İl Başkanı Ahmet Sorgun, Büyük-
şehir Belediyesi Meclis üyeleri, belediye yöneticileri, AK Parti İl Ka-
dın Kolları Başkanı Özgür Ergun ile diğer yetkililer katıldı.

% 100 ALÇAK TABANLI
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan son model ve al-
çak tabanlı 60 tramvayın her biri koltukta 70, ayakta 231 olmak 
üzere toplam 287 kişi kapasiteli olacak. 32,5 metre uzunluğa, 
2,55 metre genişliğe sahip tramvayların hem sürücü ve yolcu 
bölümlerinin tamamı klimalı olacak.
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KONYA VİZYON DERGİSİNİN "BİR SORU BEŞ CEVAP YANİ 1S5C" KÖŞESİNE BU SAYIMIZ-
DA  KÜLTÜRPARK'TA OTURANLARI MİSAFİR EDELİM DEDİK VE ONLARA "KONYA'NIN 
SİZCE SIKINTISI NEDİR" DİYE SORDUK. BU SORUYA SUDAN GEREKÇELERLE GENÇLER-
DEN, HANIMLARDAN, YAŞLILARIMIZDAN HEM CEVAP ALAMADIK, HEM DE BEN BU-
RALI DEĞİLİM, BANA SORMA, CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM GİBİ CEVAPLAR ALDIK.

ANCAK MEDENİ CESARETİ YÜKSEK OLAN GENÇ BİR HANIM SORUMUZU CEVAPLA-
MAK İSTEDİ VE ONDAN SONRASI ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİ.

AYŞE OKUTAN/EROLSUNAT

AYŞE OKUTAN
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SOKAĞIN NABZI

SİNEM ÖZDEMİR
KONYALI
AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ
24 YAŞINDA

BEN BU ŞEHİRDE DAHA 
FAZLA AKTİVİTE GÖR-
MEK İSTİYORUM. AN-
KARA VE İSTANBUL'DA 
AÇILAN BİLİŞİM VE 
TEKNOLOJİ FUARLA-

RININ KONYA'DA OLMASINI İSTİYORUM. ŞEHRİMİZ 
BİRAZ DAHA GLOBALLEŞMELİ. ÖZELLİKLE OTO-
GAR VE TREN GARININ YOLLARININ GENİŞLETİL-
MESİ LAZIM. ORALARDAN YOLCUMUZU ALMAMIZ 
PROBLEM OLUYOR.

NURETTİN GELİRER
KONYALI
EMEKLİ
68 YAŞINDA

EVİMDE SUYUM AKI-
YOR, KAPIMDAN ÇÖPÜM 
TOPLANIYOR. HUZUR 
VAR. ÇARŞIDAN-PAZAR-
DAN HER ŞEYİ RAHAT-
ÇA ALABİLİYORUM. 

GÖKSU'DAN SULAR'DA GELDİ Mİ, DAHA İYİ OLACAK. 
KONYA'DA BANA GÖRE HERHANGİ BİR SIKINTI YOK.

HİKMET KAYACAN
KONYALI
EMEKLİ
63 YAŞINDA

KONYA'YA SİVİL HAVAA-
LANI LAZIM. ISPARTA VE 
ANTALYA YOLLARI AÇILI-
YOR. İZMİR YOLU, DUBLE 
YOL OLDU. ÇALIŞMALA-
RI BEĞENİYORUM.

SEHER GÖKÇEK
ANKARALI
ANKARA TİYATRO SANATÇISI
31 YAŞINDA

KONYA DÜZ ARAZİ, 
RAHAT BİR ŞEHİR. 
KONYA'NIN HALKI GÜ-
ZEL, HERKES ILIMLI, 
ŞEHİRDE BİR ANLA-
YIŞ, BİR HOŞGÖRÜ 

VAR. BİR SEVGİ VAR. KONYALILAR, ANKARA'YA 
GÖRE DAHA ILIMLI VE DAHA CANA YAKIN GELİ-
YOR. GEÇEN YILLARDA ASM TİYATROSUYLA "SA-
HİBİNİ ARAYAN MEKTUPLAR" İSİMLİ BİR OYUNLA 
KONYA'YA GELMİŞTİK. BUGÜN DE ARKADAŞIM 
SİNEM HANIMLA BURADAYIZ.

SÜLEYMAN ORAL
KONYALI
EMEKLİ SUBAY

KONYA'NIN EN BÜYÜK 
SIKINTISI METRO. ÖĞ-
RENCİLERİN KAMPÜ-
SE, BOSNAYA GİDİŞ-
LERİ ÇOK UZUN BİR 
SÜRE ALIYOR. SONRA 
ANITTA YOLLAR DAR, 

ÖĞLE SAATLERİNDE TRAFİK KİLİTLENİYOR. ALT 
VE ÜST GEÇİT SAYISINI YETERLİ GÖRMÜYORUM. 
YEŞİLLİK KONUSUNDA DA ÖYLE. İLGİ ÇEKEN, AK-
TİVİTELERİ OLAN DİSNEYLAND BENZERİ BÜYÜK 
PARKLAR YOK. MESELA ALAADDİN BİTMEDİ. 
ORADAKİ DÜĞÜN SALONU KAPALI. KIZ ORTA 
OKULUNUN ORADAKİ PARK VE BAHÇESİ BOM-
BOŞ DURUYOR. İSTASYONDA İNEN TURİSTLERİ 
AĞIRLAYABİLECEĞİMİZ ÇOK HOŞ BİR YER HALİNE 
GETİRİLEBİLİRDİ. FERİDİYE KARAKOLUNUN OL-
DUĞU YERE BİR ÜST GEÇİT DÜŞÜNÜLMELİ. BÜ-
SAN CİVARINDA YAPILAN ALT GEÇİT BİR YILDIR 
HALA BİTMEDİ. SANCAK VE BOSNA CİVARINA BİR 
ÇOK GENİŞ YOLLAR YAPILDI. BURALARDAN ARAÇ 
GEÇMİYOR. LAZIM OLAN YERE YAPILMASI GERE-
KİRKEN, BURALARA YAPILIYOR.

"Konya'nın Sizce Sıkıntısı Nedir"
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MODA

Sokak 
Modası

Moda hayatımızın tamamına sinmiş 

olan bir alan. Yaz, kış, bahar her sezon 

farklı farklı trendleriyle toplumun bü-

yük bir kesimince takip altında olan bir 

alan moda. Biz de modanın nabzını so-

kakta tutalım dedik ve sokağa inerek; 

''En çok kullanılan renkler nelerdir ?'', 

''Kim nereden alışveriş yapıyor?'', ''En 

çok kullanılan aksesuarlar neler?'' gibi 

sorularımızı yönelttik Konya halkına.

ALDIĞIMIZ CEVAPLARIN GENELİNE 
BAKTIĞIMIZDA KIŞ MEVSİMİNDE  

KAHVERENGİ, SİYAH, LACİVERT GİBİ KOYU 
RENKLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİRKEN 

YAZ MEVSİMİNDE DAHA CANLI, SICAK 
RENKLERİN SOKAKLARDA OLDUĞUNUN VE  
POPÜLARİTESİNİN DİĞER RENKLERE GÖRE 

ARTTIĞINI ÖĞRENİYORUZ.

Bu sıcak yaz günlerinde karışık 
rengarenk desenler, sarılar, 
kırmızılar, yeşiller tercihler ara-
sında ilk sıralara giriyorlar. Ama 
renkler arasında bir ''mint yeşi-
li'' var ki tahtı kimseye bırak-
mıyor bu yaz. Sokaklarda; şifon 
gömleklerde,eteklerde,uzun-
kısa elbiselerde, gözlük, çanta, 
bilezik... gibi aksesuarlarda so-
kakta çok sık karşılaştığımız bir 
renk olarak karşımıza çıkıyor. 
Konya'nın da bu rengi sevdiğini 
vitrinlerden ve sokaklardaki 
gözlemimizden anlıyoruz.

AYŞE OKUTAN/BÜŞRA ŞEKER

BÜŞRA ŞEKER



145

MODA

Yaptığımız sohbetlerde bu yıl modanın kom-binden çok zıtlıkları baz alarak oluştuğunu, 90'lı yılların modasına bir dönüşün gerçek-leştiğini, ''Vintage'' adı verilen eski dönem-lerin şifon üzerine çiçek desenli baskılardan oluşan akımın modaya tekrar dahil oldu-ğunu öğreniyoruz. Bunların dışında neon renklere olan eğilimi de unutmamak lazım

''En çok nerelerden alışveriş ya-
parsınız ?'' sorusuna ise çok çeşitli 
cevaplar alıyoruz. Bir arkadaşımız; 
''Modayı çok takip etmiyorum. 
Kendime yakışanı giymeye çalışı-
yorum. Alışveriş olarak da özellikle 
belirlediğim bir yer yok''derken 
bir başka arkadaşımız:'' Daha çok 
Gethit,London,Söyler...gibi ma-
ğazaların tarzlarını beğeniyorum 
ve alışveriş yapıyorum''diyor. Bir 
başka arkadaşımız kaliteye kıyasla 
uygun fiyata daha çok baktığını 
söylüyor. Buradan da yine Konya 
modasının çok çeşitli alanlarda so-
luk alıp verdiğini anlayabiliyoruz.      

Mint yeşili renk olarak taç giymiş olsa da bunun dışında; kısa kot ceketler, gömlekler, renkli bilekte 
biten pantolonlar, elbiseler, etekler de 

modanın top 
10'unda yerlerini almış durumdalar.
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VİZESİZ YURT DIŞI TURLAR

Vizesiz Japonya Tatili

Vizesiz Arjantin Tatili

Bir ada ülkesi olan Japon-
ya dört büyük ada ve on-
ların çevresine yayılan kü-
çük adacıklardan oluşuyor. 
Japonya’nın başkenti olan 
Tokyo, teknoloji ile geleneğin 
iç içe yaşadığı bir kent. Dinsel 
olarak oldukça kozmopolit 
bir yapısı olan Tokyo’da farklı 
inanışlara ait pek çok tapınak 
bulunuyor. Kentteki tapınakların en önemlisi olan "Meici Tapınağı" aynı 
zamanda ulusal bir anıt olarak kabul ediliyor. Ayrıca imparatorluk sarayı, 
kentin önemli turizm noktalarından bir diğeri. Japonya’nın ikinci büyük 
kenti olan Osaka. Japon İç Denizi Ulusal Parkına ev sahipliği yapan Kobe, 
16. yüzyılda kurulmuş bir kalenin çevresine yayılan Hiroşima, Tao ve 
Buda inanışlarına ait tapınaklarıyla dikkat çeken Kyoto Japonya’da mut-
laka görülmesi gereken kentlerin başında geliyorlar.

“Güzel havalar” anlamına gelen Buenos Aires, Arjantin’in 
karakterini içinde barındıran bir kent. Dans tutkunları için 
tango, edebiyat severler içinse Jorge Luis Borges Arjan-
tin demektir. Buenos Aires, Arjantin’in karakterini ve ona 
özgü ne varsa içinde barındıran bir kent. Atlantik Okya-
nusu kıyısında iki nehrin oluşturduğu bir deltaya kurulu 
olan Buenos Aires, 12 milyona yaklaşan nüfusuyla dev bir 
kent. Ancak geleneğini ve mimarisini korumayı başarmış. 
Kentin sokaklarına sıralanan 18. ve 19. yüzyıla tarihlenen 
anıtsal yapılar, Avrupa’dan etkilenen Latin ruhunun eser-
leri olarak son derece etkileyici görünüyorlar. Dünyanın en 
geniş bulvan olarak bilinen 16 şeritli “Dokuz Temmuz Bul-
varı” ve çevresi, kentin kalbinin attığı yer. Farklı dönemler-
de yapılan eklemelerle eklektik bir yapı olarak ortaya çıkan 
Metropolitan Katedrali, 16. yüzyılda inşa edilmiş. Kentin 
en önemli meydanı olan "Plaza de Mayo" pek çok ilginç ya-
pıya ev sahipliği yapıyor.
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GEMİ TURLARI

Karayipler’e cruise gemileri ile gidin

Gemiler nereden kalkıyor, nereleri dolaşıyor?

Karayipler cruise gezisi için yol çıktığınızda; Batıda 
Meksika ve Orta Amerika, kuzeyde ABD, güneydeyse 
Güney Amerika ile çevrili olan bölge, Maya harabele-
rinden korsan mağaralarına kadar birçok tarihi unsu-
ra da ev sahipliği yapıyor. Karayiplerin sıcak denizi, 
yüzlerce harika adanın kumsallarını, Avrupa, Afrika 
ve Latin Amerika gibi bölgelerin kültürel birikimini 
dalgalarıyla ıslatıyor adeta. Güneş ışığının neredeyse 
garanti edilmesi, sıcak konukseverlik ve ABD’nin ana 
limanlarına olan yakınlığı Karayipleri dünyanın en 
yoğun ve popüler cruise bölgesi yapan unsurların ba-
şında geliyor, Konuklara sunulan ambiyansla yeşillik-
lerle çevrili adalardan dağlarla kaplı alanlara, düz ve 
kurak alanlardan mercan atollerine kadar çok farklı 
coğrafi özelliklere sahip bölgeler yer alıyor. Karayip-
ler de ki 7 gecelik cruise turları Meksika’ya, Yucatatı 

Yarımadası mrı tatil merkezlerine ve plajlarına doğru yol alır. Güney Karayipler’deki cruise turları Barbados ya da Jamaika’dan 
başlamadıkları sürece 7 geceden uzun sürer. Çoğunlukla Dominik, Martmiquc, Sı Lucia ve Grenadineler gibi adalan ziyaret ettik-
ten sonra Venezuella’nın kuzey kıyılan boyunca gezip Trinidad Tobago. Aruba veya Curacao gibi merkezlerde mola verilebilir.

Cruise gemileri Houston, New Orleans ve dünyanın en büyük cruise lima-
nı olan Miami gibi ABD limanlarından kalkıyor. Ayrıca daha merkezi bir 
konuma sahip olan Porto Riko, ABD Virgin Adalan, Barbados ve Jamaika 
gibi noktalardan da her geçen gün daha fazla cruise seferi düzenlenme-
ye başlıyor. Dogu Karayipler’deki cruise turları genelde 7 gecelik olur ve 
Bahamalar’la Batı Hint Adaları’nın binlerce ufak adasını ziyaret eder.



HAZİRAN/TEMMUZ 2013/32148

KISA HABERLER

YURT İÇİ TATİL

Karacasöğüt, Marmaris-Muğla

Nerelerde Dalmalı?

Dalış Noktası:Ayvalık-Balıkesir

Arabayla koy koy dolaşabileceğiniz off-road rotaların en güzel-
lerinden birine belki “Yeşil Safari” demek lazım. Gökova’nın gü-
neyindeki 70 km’lik Karacasöğüt -Bördübet güzergâhı üzerinde 
en az 7 enfes koy sizi bekliyor. 70 km’lik bu “Yeşil Safari”nin baş-
langıç noktası Marmaris-Muğla yolunun 11. km’sindeki, Göko-
va-Marmaris yolunun ise 16. km’sindeki Karacasöğüt yol ayrımı. 
Ayın Koyu: Karacasöğüt ayrımından girdikten yaklaşık 10 km 
sonra, solda Ayın Koyu ayranını göreceksiniz. Buradan saparak 
Cumhurbaşkanlığı Konutunun da bulunduğu ve yasak bölge 
olan Okluk Koyu’nun güneyinden dolaşacak ve 11 km sonra 
Ayın Koyu’na varacaksınız. Billur suyun kıyıda çakılları yaladığı, 
şnorkel için de uygun güzel bir koy burası. Kocayalı adı da veri-
len bu koyda Defneli Şimşek Restaurant bulunuyor.

Ayvalık’ta kuzey ve batı olmak üzere dalışa uygun iki bölge var. 
Bu bölgelerde yaklaşık 25-30 dalış noktası bulunuyor. Ayvalık’ta-
ki en yoğun mercan kayalıklarına kuzeydeki Kız Adası’nın biraz 
doğusundaki Deli Mehmet I ve Deli Mehmet II noktalarında ve 
Ayvalık’ın batısındaki Büyük İlyosta Adası’nın kuzeybatısına denk 
düşen Kerbelâ sığlıklarında rastlıyoruz. Deli Mehmet I ve Deli 
Mehmet II noktaları Ayvalık Limanı'na yaklaşık 10 mil mesafede, 
Kerbelâ ise yaklaşık 7 mil. Dalış için herhangi bir izin gerektirmeyen 
ama tecrübe ve derin dalış kuralları gerektiren bölgeler bunlar.

Ayvalık, geçmişten taşıdığı sivil mimari örnekleri, deniz ürün-
lerinin zenginleştirdiği sofraları, olağanüstü günbatımları ve 
güzel plajlarıyla  öne çıkan bir belde olabilir. Ama Kuzey Ege’nin 
bu müstesna köşesi epey bir zamandır sualtı zenginliğiyle de 
ön plana çıkıyor. Berrak denizi, canlı sualtı yaşamı ve mercan 
kayalıklarıyla Ayvalık sualtı tutkunlan ve fotoğrafçılan için 
de tercih edilen bir bölge. Hele bir canlı türü var ki, ona sualtı 
ekolojisi çok zengin olan Kızıldeniz’de bile kolay kolay rastla-
yamazsınız.  Zira Ayvalık’ta deniz seviyesinden biraz derinlere 
indiğinizde, pek çok canlının yanı sıra kızıl mercanlara rastla-
yabilirsiniz. Kalker yapıdaki iskeletlerinin kırmızı rengiyle di-
ğer deniz mercanlarından ayrılan kızıl mercanlar sualtı tutkun-
larının fotoğraflamaktan en çok hoşlandıkları canlılardan biri.
Ayvalık özellikle kızıl mercanlar konusunda müstesna bir yer. 
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MALZEMELER
♦ 3 su bardağı un ♦ 300 gr koyu çikolata 
♦ 100 gr ceviz ♦ 4 yumurta ♦ 2 su bardağı şeker 
♦ 1 su bardağı sıvı yağ ♦ 1 çay kaşığı kabartma tozu
♦ 2 paket vanilya ♦ Hazır çikolata sosu

YAPILIŞI
Çikolatayı bir kapta yağ ile eritin. Ayrı 
bir kaba un kabartma tuzu,vanilya ek-
leyin. Yumurta ve şekeri başta bir kapta 
karıştırarak çikolatalı karışımı ekleyin 
sonrada unlu karışımla karıştırın. İçine 
cevizleri kırıp atarak 180 derecede 30-
35 dakka pişirin.En son üstüne çikolata 
sosu gezdirip servis edin.
Afiyet olsun

MALZEMELER
♦ kuzu pirzola: 250 gr ♦ patlıcan: 150 gr ♦ domates: 50 gr 
♦ sarımsak: 2 diş ♦ kuru soğan: 30 gr ♦ maydanoz: 20 gr
♦ taze kekik:1 dal ♦ pide ekmeği :yarım

YAPILIŞI
Kuzu eti, taze kekik, sarımsak, tuz, karabiber ve soğan 
rendesi ile marine edilir ve ızgara da pişirilerek fırında 
çektirilir. Patlıcanlar köz ateşinde pişirildikten sonra 

temizlenerek zeytinyağında soğan sarımsak ve 
taze kekikle sotelenir. Patlıcan sotesinin üze-

rinde yerleştirilen kuzu pirzola taze baharatlı 
domates sos ile servis edilir. Garnütür ter-

cihinde pide ekmeği,çery domatesler ve 
roka yaprakları uygundur.

KUZU
KÜŞLEME

BROWNİ

ÇAĞDAŞ TÜRK MUTFAĞINI TÜM DÜNYADA BİLİNİR HALE GETİRMEK, EVET NEDEN OLMASIN? 
MUHTEŞEM BİR ALT YAPI VE ALANINDA UZMAN EKİPLE BİR SANİYE BİLE DURMADAN ÇALI-

ŞAN, ÜRETEN VE BUNUN HAZZINI SONUNA KADAR YAŞAYAN BİR CHEF; VOLKAN AKDEMİR.

Bu sayımızın Chef konuğu Konya Rixos Hotel mutfağının sevilen aşçısı Volkan Akdemir 
oldu. Volkan Şef'imizi kandırmak güç olsa bunu başarmak oldukça mutluluk vericiydi. Bir 
teşekkür de sanırım Rixos Hotel'in güzeller güzeli   halkla  ilişkiler sorumlusu Özlem Hanı-
ma olacaktır. Kendisi Volkan Şef'i ikna etmek için büyük çaba harcadı. Teşekkürler Özlem 
;) Vizyon dergisi olarak hepimiz mutfağa girdik ve Volkan Şef'imizin mutfaktaki yetenek-
lerini bir bir görüntüledik. Mutfağın bu kadar eğlenceli bir hal aldığını bilmezdim. Sadece 
televizyonlarda gördüğümüz mutfak havasına bürünmüştük bir kere. Başımızda aşçı kepi, 
önümüzde önlükler, elimizde eldivenler evet biz hazırızzzzz...:)

10 YILDIR BU MESLEĞİN İÇİN-
DE OLAN VE SON 2 YILDIR 
KONYA RİXOS HOTEL'DE BU-
LUNAN VOLKAN AKDEMİR, BU 
MESLEĞİ SEVEREK YAPTIĞINI 
VE KEYİF ALDIĞINI SÖYLEDİ.
BİZİM İÇİN HAZIRLAMIŞ OL-
DUĞU BU LEZZETLİ YEMEĞİN 
VE TATLININ TARİFİNİ SİZ VİZ-
YON OKURLARI İÇİN VERDİ.

AYŞE OKUTAN
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MUHAMMED IŞIK

    muhmed83

BU YIL KONYASPOR İÇİN SEZON BAŞINDA SÜPER LİG HAYALDİ. SEZONUN BÜYÜK 
KISMINI 10./14. SIRALARDA GÖTÜREN KONYASPOR’UN ÖZELLİKLE UĞUR HOCA 
GELDİKTEN SONRAKİ ÇIKIŞI TAKIMI AZ DA OLSA UMUTLANDIRMIŞTI. TAKIMIN SON 
HAFTA PLAY-OFFLARA KALMASI ŞEHİRDE AYRI BİR HAVA YARATSA DA BİR ÇOK KİŞİ 
ÇOK FAZLA İNANMIYORDU. KİMSE SORSAM PLAYOFF OYNAYACAK OLMAMIZ BİLE 
MUCİZE, DİĞER TAKIMLAR DAHA GÜÇLÜ, ÇIKAMAYIZ DİYORDU.

Hayaldi, gerçek oldu!

Takım ilk maçını Bucaspor’a karşı oyna-
dı. O maçta şans yanımızda olmadığı gibi 
hakemde gerçekten Konyaspor’un önüne 
taş koydu. Bütün hatalarını Konyaspor 
aleyhine yapan hakemin kararları tüm 
Türkiye tarafından tepki ile karşılandı. Bir 
maçta çok kritik hatalar yapılırsa ve bu 
hatalar sonucu etkilerse herkesin tepki 
göstermesi çok normaldir. Deplasman-
da oynayacağımız Bucaspor maçında ise 
umutluydum. İlk maçta ortaya koyulan 
futbolu görünce deplasmanda kazanaca-
ğımıza inananların sayısı artmıştı. Bu fut-
bol Süper Lige göz kırpmaktı.
Finalde rakip Manisaspor oldu. Artık Kon-
yaspor taraftarları, oyuncuları ve teknik 
kadro Süper Lige inanmıştı. Son maç ve 
tek galibiyet takımı Süper lige çıkaracaktı. 
Maç için Eskişehir’e gelen tüm taraftarlara 
yürekten teşekkür ederim. Eskişehir’e gele-
meyip ekranları karşısında bu coşkuyu ya-
şayanların maç sonu Konya’da gösterdikleri 
sevinç gösterileri de görmeye değerdi. 
Stadyum eğer adam akıllı yapılmış olsay-
dı önümüzdeki sezon maçlarımızı Süper 
Lige yakışır bir stadyumda oynayacaktık. 
Yapımcı firma Spor Bakanımız Suat Kılıç’a 
bu şekilde söz vermişti. Şimdi iş hukuki 
aşamaya geçmek üzere. Konyaspor yeni 
stadında oynamalıydı. İnşallah en kısa 
sürede biter de taraftar eski stadyumdan 
kurtulur. Eski stadyum futbol izlemek 
için elverişli değil. Çok sayıda direk var ve 
bu direkler görüş açınızı bozuyor.
Umarım her yıl başımıza gelen bu yıl ol-
maz. Süper lige çıkmak çok zor ama düş-
mek çok kolay. Planlama olmadığını bili-
yorum. Maç sonu başkanımız bile Süper 
lig planlaması yapmamıştık dedi. Süper 
lige hazır olmayan bir takım var. Teknik 
ekibimiz çok iyi ve gerekli oyuncu araş-
tırmaları ellerinin altında vardır. Nokta 
transferler yapılmalı, genç ve yetenekli 
oyuncularımız mutlaka kadroda tutul-

malılar. Ömer Ali, Selim, Muhammed, Ab-
dülkerim, İshak, Tolga gibi genç yetenek-
ler mutlaka takımda kalmalı. Konyaspor 
geçtiğimiz seneler en çok oyuncu gönde-
ren ve transfer yapan takımların başında 
geliyordu. Bunun başarıyı getirmediğini 
gördük. Çok iyi bir planlama ve çalışma 
isteyen bir iş olduğunu biliyorum. Mena-
jerlerin oyunlarına gelmeden, gerekirse 

Türkiye’de oynamış, tecrübe ve kalitesine 
güvenilen oyuncuların transfer edilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 
Süper lige çıkma yolunda emeği geçen 
tüm Konyaspor camiasını tebrik ediyo-
rum. İnanmak başarmanın yarısıdır ve 
Konyaspor camiası inanarak, bütünleşe-
rek, kenetlenerek Süper lige çıkmıştır. Sü-
per ligde de kalıcı olmasını arzu ediyorum.



151

VİZYON KÖŞE

TORKU KONYASPOR 
ve Kent Turizmi 
KÜRESEL EKONOMİNİN EN BÜYÜK ENDÜSTRİ KOLLARINDAN BİRİ OLAN 
TURİZM, EKONOMİK BÜYÜMEYİ TETİKLEYEN GÜÇLERİN BASINDA GELİ-
YOR.TOPLUMLARIN SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ YER 
TUTAN SEKTÖR, YASAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİNDE DE ETKİLİDİR.

KAZIM ÖZTOKLU

      kazimoztoklu

Turizm, sağladığı ekonomik ve toplum-
sal kazanımların büyüklüğü ve kalkınma 
sürecini hızlandırma özelliğinden dolayı, 
özellikle Anadolu için öncelikli sektörle-
rin başında gelmektedir. Geçtiğimiz gün-
lerde bir futbol karşılaşmasının turizm ve 
ekonomide yarattığı canlılığa şahit olduk. 
Yer Eskişehir, konu final maçını kazanan 
takım süper lige çıkacak. Torku Konyas-
por ve Manisaspor maçının Eskişehir'de 
yapılacağını açıklanmasının ardından 
kentte yoğun bir hareketlilik yaşandı.
Bu finalin turizm ve ekonomik kazanç po-
tansiyelini gören Eskişehir'de hazırlıklara he-
men başladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 
gelen taraftarlar ile şehir ve sektörler hare-
ketlendi. Sokaklar hınca hınç insanla doldu.  
Futbol da bir oyun olarak görülse de aslında 
başlı başına bir sektör. Futbolcusundan, mal-
zemecisine; aşçısından, şoförüne yönetici-
sinden, menajerine çok sayıda insanı istih-
dam ediyor. Kulüpler de artık birer şirket gibi 
faaliyet gösteriyor. Hisseleri borsada işlem 
görüyor, iyi haberlerde değer kazanıyor.  
Bir kentin bugün kendisini tanıtması ar-
tık büyük bütçelerle oluyor. Bu nedenle 
futbolun kentin ekonomisine katkısı da 
çok büyük. Kente bir artı değer katıyor. İn-
sanlar maçları izlemek için kentimize ge-
liyorlar. Maçların oynandığı günlerde tüm 
sektörlerde bir hareketlenme başlıyor.
Futbol sadece sosyal anlamda değil, kentlere 
ekonomik anlamda da yarar sağlıyor. Torku 
Konyaspor, Süper Ligin yeni takımların-
dan biri. Takım Süper Lig’e çıktıktan sonra 
Konya'da tekrar yerel turizmde önemli bir 
hareketlilik kaydedilecek.Genelde hafta son-
larında Konya'da ki otellerde doluluk oranları 
düşük seyrediyor.Artık Torku Konyaspor'un 

Süper ligte olmasıyla şehirde futbol heyeca-
nı daha yüksek seviyelerde yaşanacak.
Kentimize gelen takım,taraftarları,yayıncı 
kuruluşun spikerleri,yorumcuları,teknik 
ekibi,gazeteciler ve diğer tv kuruluşları-
nın çalışanları bunların hepsi kentimizde 
konaklama yapacaklar ve otellerin dışın-
da restaurantlar, cafeler, ulaşım araçları ve 
bir çok sektörde hareketlenme olacak.
Bütün şehir olarak demeliyiz ki; sizlere 
güveniyoruz, bizler inandık sizler de ina-
nın ve başınız dik olarak mücadelenizi 
yapın. Şu an yolun başındayız,belki çok 
eksiklerimiz var. Çalışıp başarıya ulaşa-
cağımızdan emin olmalıyız. Kadro olarak 
yeterli miyiz; yeterliyiz dersek yanlış olur. 
Bunun bilincinde olup daha önce birin-
ci ligde yaptığımız hatalardan ders alıp 
aynı hataları yapmamalıyız. Arkadaşlık 
ve takım ruhu ile mücadele edip Torku 
Konyaspor'u layık olduğu seviyeye çı-

karmalıyız ve unutmamalıyız ki;- Kulübe 
maddi ve manevi destek vermeliyiz
♦ Takıma yeni sponsorlar bulmalıyız
♦ Maçlara gidip, takımımıza sahip çıkma-
lıyız- Maçlarda kesinlikle küfür etmeme-
liyiz, edenlere izin vermemeliyiz
♦ Hakemlere saygılı olmalıyız, onlarında biz-
ler gibi hata yapabileceğini unutmamalıyız
♦ Konya'nın örnek bir şehir,örnek bir 
takım ve örnek bir taraftara sahip oldu-
ğumuzu göstermeliyiz - Öncelik olarak 
terbiyeli, dürüst, ahlaklı bir sporcu ve ta-
raftar olması ilkesinde olmalıyız
♦ Sürekli eleştiren değil, destekleyen 
olmalı, bu takımın oluşması sahaya ne 
zorluklarla çıkarıldığı bilmeli ve ona göre 
değerlendirmeliyiz
Bir kentin futbol takımı olması, aynı za-
manda önemli de bir prestij unsuru. Ta-
kım birinci ligde oynuyorsa, kent de bi-
rinci ligde demektir.
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Bypass...

DOÇ. DR. HAYRETTİN TEKÜMİT / KVC UZMANI

Kalbiniz Uzman Ellerde! 
KALP CERRAHİSİ KORONER ARTERLERDEKİ (KALP ATARDAMAR-
LARI) DARLIKLARIN BYPASS’I (AÇILMASI), HASARLI KAPAKÇIKLA-
RIN TAMİRİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ, ANEVRİZMA TAMİRLERİ YA DA 
KONJENİTAL KALP DEFEKTLERİNİN (DOĞUŞTAN VAR OLAN YAPISAL 
KALP HASTALIKLARI) DÜZELTİLMESİ AMACI İLE YAPILIR. BYPASS 
AMELİYATININ AMACI DARALMIŞ KORONER ARTERLERE OLAN KAN 
AKIMININ, BACAK VEYA GÖĞÜS KAFESİ İÇ DUVARINDAN ALINAN DA-
MARLAR ARACILIĞIYLA ARTIRILMASIDIR. BU AMAÇLA MİDE, KARIN 
DUVARI VE KOL ATARDAMARLARI DA KULLANILABİLMEKTEDİR.

Bypass insizyonları
Göğüs boyunca bir kesi yapılır ve göğüs kemiği kesilerek 
kalbe ulaşılır. Bazı hastalarda sadece göğüs kemiğinin alt 
kısmını daha küçük bir insizyonla (7-8 cm) keserek veya gö-
ğüs yanı kesisi yaparak bypass ameliyatını gerçekleştirmek 
mümkün olabilir. Eğer cerrahınız bypass için bacak damarı-
nızı kullanmaya karar verirse bacaklarınızda ikinci bir kesi 
yapılacaktır. Kol veya karın duvarı atar damarları kullanıla-
caksa uygun yerlerde ilave kesiler yapılması söz konusudur.
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Bypass Damarları
Bacağınızdaki uzun safen damarı gerektiği 
taktirde birkaç bypass yapılması için kulla-
nılabilir. Ayrıca göğüs kafesinizin iç yüzün-
de bulunan (Göğüs içi atardamarı) bypass 
amacı ile kullanılabilir. Mide damarlarından 
biri de bypass için gerektiğinde değerlendi-
rilmektedir. Bu damar için ayrı bir insizyon 
yapılması gerekmez. Kol atardamarı içinse 
ön kol üzerinde bir insizyon gerekir.

Bypass Operasyonu
Bypass işlemi özel ameliyat gözlükleri ile 
büyütme altında, saç inceliğinde dikişlerin 
kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Kalp üzerin-
deki koroner arterin daralmış bölümünün 
biraz ilerisi ile dikiş aracılığıyla birleştirilen 
her damar daha sonra aorta‘ya dikilir.(Gö-
ğüs içi atar damarı zaten aorta’nın bir dalı 
olduğu için sadece kalp üzerindeki koroner 
arter dikişlerinin yapılması yeterlidir).

Bypass operasyonları başlıca iki farklı yön-
temle yapılmaktadır. Klasik, yani açık kalp 
ameliyatı tekniği ile yapılan bypass ope-
rasyonlarında açık kalp makinesi kullanılır 
ve kalp ve akciğerler istirahat halindeyken 
bypass işlemi gerçekleştirilir. Çalışan kalp-
te yapılan bypass operasyonlarında ise 
stabilizatör denilen ve bypass yapılacak 
damarın bulunduğu bölgenin aorta, gö-
ğüs içi atardamarı, safen ven grefti, göğüs 
inzisyonu, internal mammer arter, safen 
veni, tıkanmış damar, bypass grefti hareke-
tini azaltarak cerraha rahat çalışma imkanı 
veren cihazlar kullanılmaktadır. Çalışan 

kalpte bypass yönteminin uygulanabilme-
si için bazı kriterlere uygun olması gerek-
mektedir. Çalışan kalpte yapılan bypass 
ameliyatları günümüzde tüm hastaların 
yaklaşık %10-20’sini teşkil etmekte ve uy-
gun seçilmiş hastalarda daha yararlı oldu-
ğu düşünülmektedir.
Eğer anatomisi uygun olan bir veya iki da-
mara bypass yapılacaksa daha küçük bir 
insizyon (6-8 cm) kullanarak çalışan kalp-
te bypass yöntemi (MIDCAP) tercih edile-
bilir. Robotik sistemlerin koroner bypass 
operasyonlarında kullanımı henüz genel 
kabul görmüş bir yöntem olmayıp, de-
neysel aşamadadır. Günümüzde bu yön-
temle bir veya en fazla iki damara bypass 
yapılabilmektedir. Böyle hastaların çoğu 
zaten balon ve stent yöntemi ile ameli-
yatsız tedavi edilebilmektedir.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?
Koroner cerrahisinde ölüm oranı Amerika 
Birleşik Devletleri’nde son yıllarda %2,3 ci-
varındadır. Önemli risk faktörü taşımayan 
normal hastalar için bu oranın %1’den az 
olduğu söylenebilir. Tarafınızdan sorul-
duğu taktirde sizin içinde bulunduğunuz 
risk, skorlama sistemine göre hesap edile-
rek size bildirilecektir. Ameliyat sonrasın-
da görülebilecek diğer problemler başlıca 
kanama, ritim problemleri, nörolojik so-
runlar, akciğer problemleri, böbrek fonk-
siyon bozukluğu, mide bağırsak problem-
leri, anesteziye ilişkin problemler ve yara 
infeksiyonu olarak sayılabilir.  Bu problem-
lerin görülme sıklığı %1-2 civarındadır.

Bypass Cerrahisi Ne Kadar Başarılıdır?
Bypass ameliyatlarında kullanılan göğüs 
içi atardamarın açık kalma oranı 10 yılda 
%90, bacaktan alınan toplardamarlarda 
ise %70 civarındadır. Bu nedenle göğüs içi 
atardamarlarının biri veya her ikisi kalbin 
en önemli bölgelerinin kanlanması için 
kullanılır. Bu yöntem, hastanın ileriki yıl-
larda hayatını güvence altına alan bir yak-
laşım olarak kendini kanıtlamıştır. Bypass-
larda yıllar sonra tıkanma veya daralma 
olduğunda tekrar ameliyata ihtiyaç olma-
dan ilaçla tedavi bazen yeterli olmakta 
veya balon ve stent çözüm olabilmektedir. 
Eğer yeniden ameliyata ihtiyaç duyulursa 
ikinci hatta üçüncü kez bypass ameliyatı 
yüksek başarı ile yapılabilmektedir.
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GOOGLE CHROMEBOOK PİXEL
Yeni Chromebook’un adı Pixel. Chro-
mebook Pixel ile ilk önemli detay tabii 
ki Google’ın işletim sistemi Chrome OS’i 
kullanması. Öncelikle Google’ın tablet 
satışlarının bilgisayar satışları karşısında 
sürekli yükseldiği ve pazarda da ciddi 
rakiplerin olduğu bir dönemde, böyle 
bir dizüstü bilgisayar ile piyasaya çıkma-
sı oldukça riskli, bir yandan da iddialı bir 
adım. Çünkü Chromebook Pixel’in 
en ciddi rakipleri Macbook ve üst 
düzey Windows işletim sistemli 
dizüstü bilgisayarlar olacak. Chro-
mebook Pixel’de dikkatimizi çeken en önemli özellik ekranı. 12.85 inç’lik ekran, 2560×1700 
çözünürlüğünde. Bu yüksek çözünürlük, Chromebook Pixel’i pazardaki en kaliteli ekrana 
sahip dizüstü bilgisayarlardan birisi yapıyor. Bu ekran aynı zamanda dokunmatik bir ekran 
ve Gorilla Glass özelliğine sahip. Gorilla özelliği sayesinde ekrandaki çizilmeler büyük oranda 
azalıyor. Bildiğiniz gibi bu üstün teknoloji pek çok üründe kullanılıyor. Chromebook Pixel’in 
tam da bu aşamada Macbook’tan bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Retina ekran konu-
sunda geciken Macbook modellerinden çok daha kaliteli bir ekrana sahip Chromebook Pixel. 
Chromebook Pixel, Chrome OS işletim sistemi yüzünden Google ürünleri ile çok yakın ve 
üst düzey performans sağlayacak şekilde çalışacak. Chromebook Pixel’i satın alanlara Google 
Drive’da tam 1TB’lık bir alan tahsis edildiğini de sanırım burada yeri gelmişken eklemek ge-
rekiyor. Bu noktada işletim sistemi olarak Mac OS’i ve Chrome OS’i kaldırmak pek mantıklı 
olmayacaktır diye düşünüyorum. Chrome OS çok yeni bir işletim sistemi ancak Google enteg-
rasyonu ile hayatımızı daha çok Google’a bağladığı ve kolaylaştırdığı da kesin. Chromebook 
Pixel, Chrome OS işletim sistemi sayesinde hem yazılımsal hem de donanımsal olarak güzel 
bir uyumluluk yakalıyor. Böylece işletim sisteminin açılış süreci oldukça kısa ve zararlı yazı-
lımlara karşı da virüs koruması altında. Chromebook Pixel düz ve sert hatlara sahip. Ağırlık 
olarak 1,5 kilogram. Biraz teknik detaylara bakmak gerekirse, 4GB DDR3 RAM’e sahip Chrome-
book Pixel, 32GB ve 64GB’lık SSD seçenekleri ile geliyor.

LG Optimus L9
LG Optimus L9 Android 4.0 Ice 
Cream Sandwich işletim sistemi-
ne sahip. 1 GHZ işlemcisi bulunan 
cihazın 4.77 inçlik IPS bir ekranı 
bulunuyor. 1 GB RAM ile donatıl-
mış akıllı telefon, 2150 mAh pile 
sahip. Ürünün en ilginç özelliği ise 
QTranslator adı verilen bir uygu-
lama yardımı ile 44 farklı yabancı 
dilde çeviri yapabilmesi. Bu uygu-
lama ile telefon OCR teknolojisini 
kullanarak yabancı kelimeleri ta-
nıyabiliyor ve 64 farklı dile çevire-
biliyor. LG Optimus L9, ilk bakışta 
sade ve çekici tasarımının yanı sıra 
büyük ekranıyla dikkat çekiyor. 
Özellikle orta sınıf özellikleri yeterli 
bulan ve büyük ekran severlerin bu 
ürünü beğeneceklerini düşünüyo-
rum. Ancak 4 – 4.3 inçlik bir ekran 
büyüklüğünü ideal buluyorsanız, 
köşeli hatlarıyla var olan boyutu-
nu fazlasıyla hissettiren bir cihaz 
olarak görebilirsiniz LG Optimus 
L9’u. Ancak hafifliği ile sizi bu ko-
nuda kesinlikle memnun edecek-
tir. Yazı yazmak hiç bu kadar rahat 
olmamıştı. İster iki elle ister tek elle 
yazın, tuş takımı tuş yerleşimini 
ayarladığı için mesajla hareketleri-
nizle daha senkronize durumdadır. 
QuickMemo ile fikirlerinizi büyü-
tün, netleştirin ve daha unutulmaz 
kılın. İstediğiniz fotoğrafı anında 
çekin ve üzerine not alın. Aynı za-
manda bu kişisel notlarınızı doğru-
dan bir URL ile paylaşabilirsiniz.



155

KISA HABERLER

Sony Xperia Tablet Z
Xperia Z'de kullanılan 4 çekirdekli ve 1.5 GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Pro işlemci 
kullanan Tablet Z, Adreno 320 GPU'su, 2 GB RAM ve 6000 mAh'lik bataryadan gücünü alı-
yor. Full HD çözünürlüğünde (1920 x 1080p) ve 10.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan 
Tablet Z, Mobile Bravie Engine 2 teknolojisine sahip. Ön yüzünde 2, arka yüzünde 8.1 Me-
gapiksel Exmor RS kamera bulunan ürün, NFC özelliğinin yanı sıra PlayStation sertifikasını 
da sahip. Seçimli olarak 16 ya da 32 GB depolama kapasitesine sahip olan tablette, microSD 
bellek yuvası ile bu kapasite arttırılabiliyor. Tablette yüklü olarak gelen işletim sistemi ise 
Android 4.1.2 Jelly Bean. Suya ve toza dayanıklı bir gövdeye sahip olan Xperia Tablet Z, bü-
tünleşik olarak kızılotesi (IR) teknolojisini üzerinde barındırıyor. Sadece 495 gram ağırlığın-
daki ürün, 6.9 mm kalınlığında.

CooKoo Watch Analog Akıllı Kol Saati
Cep telefonunuzu / iPhone’nunuzu / iPad’inizi unut-
tunuz uyarısı • Mesajınız var uyarısı • E-postanız 
var uyarısı • Takviminizdeki hatırlatmalar için 
uyarı • Gelen çağrı uyarısı • Cevapsız çağrı uyarısı 
• Cep telefonunuzun pili azalıyor uyarısı.
Bunlar CooKoo Watch'un ekranında yer alan uya-
rılar. Diğer taraftan CooKoo ile yapabilecekleriniz 
bunlarla sınırlı değil. Sabah kalktınız ve cep te-
lefonum nerede diye arıyorsunuz. Buna CooKoo 
Watch'un güzel bir çözümü var. Saatinizdeki tuşa 
basın ve cep telefonunuz ses çıkartsın, sizde cep te-
lefonunuzu kolayca bulun. Bir yerden ayrılırken cep 
telefonunuzu unutma derdinden de kurtuldunuz, 
çünki CooKoo eğer cep telefonunuzu unutursanız sizi 
hem sesli hem de titreşimle uyaracaktır. Command tuşu ile 
Facebook Check in yaparak bulunduğunuz yeri tek tuşla face-
book sayfanıza bildirebilir, harita üzerinde bulunduğunuz noktayı işaretleyebilir veya cep te-
lefonunuzun kamerasını ayarlayıp hazır olduğunuzda saatinizden resmi çekebilirsiniz. Aynı 
zamanda cep telefonunuzda çalan müziği ileri / geri / beklet gibi kontrol edebilirsiniz, şimdi-
lik. Şimdilik diyoruz çünkü yazılıma ileride daha bir çok özellik eklenebilir…

Google şifrenizi 
yüzükle değiştirecek!
Dünyanın en büyük arama motoru 
Google, sitenin uygulamaları için 
girilen şifrelerin yerine yüzük kul-
lanmayı gündeme getirdi. Klavye 
aracılığıyla şifre girilmesi gelene-
ğini değiştirmek için araştırmalar 
yapan Google içinde kablosuz bağ-
lantı kurabilecek bir çip bulunan 
araçlarla bilgisayarlara bağlanma 
fikrini tartışmaya açtı. Google’ın 
amacı şifre yerine geçecek bir USB 
aygıt kullanmak. Makalede bu USB 
aygıtının yerini takıların alabilece-
ği ifade edildi. Aynı zamanda ak-
sesuar olarak da kullanılabilecek 
bu aygıtlar son dönemde özellikle 
ABD’li şirketlere siber saldırıların 
arttığı bir dönemde gündeme geldi. 
Google’un test ettiği cihazların kop-
yalanma ihtimali oldukça düşük 
statik şifreler içereceği ifade edildi.

Uçaklar güneşle uçacak
Güneş enerjisi ile çalışan uçağın mu-
cidi Andre Borschberg, yolcu uçak-
larının güneş depolayarak uçacağını 
söyledi. Borschberg, güneş enerji-
siyle çalışan uçağıyla dünya turuna 
çıkacak. Borschberg, “Yakıtımız gü-
neş, hızımız rüzgar olduktan sonra 
dünyayı dolaşabiliriz” dedi. Solar 
Impulse projesi kapsamında güneş 
panellerinden elde ettiği enerjiyle 
icat ettiği yeşil uçağıyla en uzun uçu-
şu gerçekleştirerek Guiness Rekorlar 
Kitabına giren Andre Borschberg, ge-
lecekte yolcu uçaklarının da güneş 
depolayıp uçmasının mümkün ol-
duğunu müjdeledi. Bu gelişme karşı-
sında akaryakıt kartellerinin nasıl bir 
pozisyon alacağının sorulması üzeri-
ne Borschberg, “Kendileriyle iletişim 
halindeyiz ve bizden korkmuyorlar. 

Geleceği görenler bizimle birlikte 
yol alacaktır” yanıtını verdi.
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KİTAP TANITIMI

Çocuğumla  Farkettim
BEBEĞİMİ TANIRKEN

ELİMİZDEKİ KIRMIZI KAPAKLI KİTAPTA, KÜÇÜK BİR BEBEĞİN ELİNE UZANAN BİR ANNE, BİR BABA, 
BİR ÖĞRETMENİN BELKİ DE BİR ARKADAŞIN ELİNİ GÖRÜYORUZ VE UMUT EDİYORUZ Kİ HERKES 
UZATTIĞI ELE BİR KARŞILIK BULABİLSİN DİYEREK BAŞLIYORUZ.

Yazar Leyla Rahşan Karavelioğlu, 1977 yılında 
Adana’nın Kozan ilçesinde doğmuş. Üniversite 
eğitimi için Ankara Üniversitesin'de, o dönemlerde 
yeni yeni adı duyulan ''Özel Eğitim Bölümü''nü ter-
cih ederek alanın ilk mezunu olma başarısını gös-
termiştir. Eğitim hayatı boyunca ve mezuniyet son-
rası bu alana gönlünü koyduğu çalışmaların içinde 
bulmuş. "Zihinsel Engellilere Destek Derneği"nin ak-
tif çalışanı, Özel Eğitim Topluluğunda Başkanlık, Sı-
nıf Öğretmenliği Sertifikası, Müzik, Drama, Resim, 
Halk Oyunları...vb. birçok alanda kendini geliştirme 
çalışmalarını bırakmamıştır. Bunun sebebi olarak 
da Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Engelli / Özel ço-
cuklarla multidisipliner / farklı branşlardan destek 

alarak yapılacak çalışmalarla mümkün 
olduğunu belirtiyor. 
İş hayatında ise mezuniyet sonrası hiç 
alan değiştirmeden Özel Çocuklar ve Aile-
leriyle önce devlette şimdi ise özel sektör-
de tam on yıldır çalışmaya devam ettiğini 
ifade eden Kaya, başarısını inanmaya ve 
çok çalışmaya bağlı olduğunu söylüyor.
Yılların tecrübesini okuyucusuyla paylaş-
ma yüceliğini gösteren Leyla Hanım, bu 
kitapla birçok insana zamanında ulaşa-
bilmeyi hedefliyor. Bunu hedeflerken de 
erken tanılamanın/teşhisin önemi ve aile 
eğitimine vurgu yapmayı ihmal etmiyor.
Kitabı elime aldığımda birbirine temas 
eden iki elin bende yarattığı umut, 
içeriğini okuduğumda içimi ısıtarak 

devam etti. Kitap farklı bölümlerden oluşuyor. 
Önce anne olma karı ile başlıyor ve bu dönemde 

anne babaların yapmayı ihmal etmemesi gere-
ken önemli kontrollerden ve testlerden bahsedi-
liyor. Ardından hamileliği ilk aylarında ve dokuz 
ay boyunca yapılması gerekenler… Ve anne baba 
olunan o an… Tüm heyecanıyla içimizde coşku 
ve sevgi selleri oluşurken, gelişim sürecinde bizi 
gölge gibi takip eden gelişim problemleri… Bu 
dönem itibariyle ilk yapılması gerekenler, dikkat 
edilmesi gerekenler. Sürece noktayı maalesef 
“özel çocuk tanısı” koyuyor ve yeni bir sayfada 
özel eğitim süreci başlıyor.
Kitabı okurken, hayatın gerçekleriyle karşı kar-
şıya kaldım ve içim biraz ürperdi ancak kitaptan 
öğrendiğim şey silkelenip kendime gelmekti. Et-
rafımda olan bitene daha duyarlı olma farkındalı-
ğıyla, öncelikle tüm anne baba adaylarına ardın-
dan da çocuklar için, bizim gelecek nesillerimiz 
için, bu kitabı herkesle paylaşmak istedim. 
Yazar Leyla Rahşan Kaya, bu kitaba bir "başlangıç" 
diyor. Özel çocuklarla, özel eğitimle ilgili her şeyi 
çocukların yaş dönemlerine göre sırayla paylaşa-
cağını, bu paylaşımların içinde bir oyuncak seçi-
minden, çocukla kurulan iletişim diline...vb. 
aradığınız her şeyi bulacağınız yeni kitap-
larla yeniden sizlerle birlikte olacağı 
günün heyecanı taşıdığını ifade 
ediyor. Kendisinin yüreği-
ne ve ellerine sağlık 
diyorum.

AYŞE OKUTAN
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KONYA - İSTANBUL

10 MAYIS 2013 - 10 HAZİRAN 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 MAYIS 2013 - 10 HAZİRAN 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 MAYIS 2013 - 10 HAZİRAN 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 MAYIS 2013 - 10 HAZİRAN 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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Yalın • Olmasa da Olur1

Mustafa Ceceli • Sevgilim2

Hande Yener • Hasta3

Murat Boz • Geri Dönüş Olsa4

Sıla • Zor Sevdiğimden5

Demet Akalın • Giderli Şarkılar6

Erdem Kınay feat Serdar Ortaç • Yorum Yok7

Funda Arar • Yoksun8

Kenan Doğulu • Aşka Türlü Şeyler9

Soner Sarıkabadayı • İnsan Sevmez mi10

ALIENS
COLONIAL MARINES

STAR WARS
1313

METAL GEAR RISING
REVENGEANCE
Şu anki bilgiler eşliğinde söylenebilecek en 
yerinde söz, Rising’in genel olarak her ye-
rinden “sür’at” akması. Önceki MGS’lerin 
yavaş oyun yapısının günümüz oyunculu-
ğuna pek uymadığına (her oyun Diablo 2 
gibi olmak zorunda değil tabii ki) karar ve-
rilmiş yapımcı ekip tarafından. Önce öldür 
sonra soru sor tarzında bir oyun bu. Yine 
de bu kadar hızlılık ve çevikliğin dezavantajı 
da karakterin ağır gözükmemesi. MGS 
serisinin ölümcül Snake’inden sonra çok 
dikkat etmeliler. Eğer o havasını bir kaybe-
derse, bir daha geri alamayabilir. 

AKREP YUVASI
DEMİR TOROS
Türü: Türk Yazarları Dizisi 

BERGAMALI SİMO
FERDA İZBUDAK 
AKINCI
Türü: Roman

KARANLIKTAKİLER
KATHLEEN PEACOCK
Türü: Roman

SEÇİLMİŞ
BEDENLER
DENISE GROVER SWANK
Türü: Roman

SINIRDAKİ SIR
GÜRSEL BALCI

Basım Tarihi: 2013 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 344
Sayfa 6 Yayınları
Etiket Fiyatı: 20,00 TL 

Rusya ve Türkiye arasındaki politik ve askeri gergin-
liklerin tam ortasında kalmış bir sınır köyü: Artvin'in 
Şavşat ilçesine bağlı Demirkapı...
Açlık sınırında yaşayan köylüler geçimlerini sağlamak 
için tüm güçleriyle çalışmaktadır. Kendi halinde bir 
adam olan Rüstem de, eşi Safiye'yle birlikte tarla işle-
rini yürütmekte, ara sıra da ticaret için komşu köyle-
re gidip gelmektedir. İşlerinin düzelmesini çekemeyen 
bazı köylüler onun Rus casusu olduğu dedikodularını 
yayar. Ve Rüstem bir gece evinden alınıp köy yakının-
daki birliğe götürülür. Safiye, son görüşü olduğunu 
bilmeden sarılır kocasına, sonraları, üç çocukla onsuz 
kalacağımı bilsem daha sıkı sarılırdım, diye düşüne-
cektir. O puslu gecede, gizemli bir şekilde ortadan 
kaybolur Rüstem. Bazıları onun Rus casusu olduğuna 
ikna olur, bazıları Türkler tarafından öldürüldüğünü 
düşünür, bazıları da masum olduğuna ve yaşadığına 
inanır, en çok da Safiye. Gerçekler ise bir gün elbette 
ortaya çıkacaktır. Gürsel Balcı'nın gerçek bir olaydan 
etkilenerek kaleme aldığı Sınırdaki Sır, gözyaşları ve 
hasretle örülü, çam ve pelit kokan gizemli bir hikaye.
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BULMACA
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KARE  BULMACA

SOLDAN SAĞA: 
1) Konya Milletvekili  2) Bir Besin Madde-
si - Fin Hamamı - Simgesi Cu olan element 
- Kalsiyum'un Simgesi  3) Adalet - Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu - Duman Lekesi - 
Hükümdar - Kamer, Ay  4) Kuran'da bir sure - 
Perde ile örtülü yer - Mızrap ile çalınan iki veya 
üç telli saz  5) Yanlar, Taraflar - Namlı, Ünlü - 
Taş Mezar  6) Akisler, yankılar - Karmaşık bir 
ışınımın bileşimi - Fareden bulaşan, öldürücü 
bir hastalık  7) Sulak Yer - Hangi Şey - Askeri 
Bir Rütbe  8) Güçlük - Var Karşıtı - Savunma 
oyuncusu - Giysi kolu  9) Çok Sağır - Bir Nota 
- Mahrumiyet  10) Latife - Yunan alfabesinde 
Z harfi - Sergi  11) Kor Halinde Ateş - Serilmiş, 
yayılmış - Sonsuz, daim, ebedi  12) Açıklama 
- İnsancıl - Parça  13) Bir Tür Zamk - Yarar, fay-

da - Eski Dilde Su - Geri çevirme - Şaman  14) 
Rütbesiz Asker - Tarlayı sürerek dinlenmeye 
bırakma - Tanık - Lityum'un Simgesi  15) Ba-
yağı - Şaşkınlık bildiren bir söz - Dönem sonu 
sınavı  16) Savaş sırasında toplanan halk gücü 
- Koruyucu - Giden, yürüyen  17) Kırgız Desta-
nı - Güzel Koku - Ateş külü  18) Kağnı dingili 
- Konya'ya Has Bir Tatlı

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1) Konya eski belediye başkanı - Kuzu Sesi  
2) Allah'ın buyruklarını yerine getirme - 
Saçı az olan kimse - Soğurma, Emme  3) 
Müesseseleşmek - Yapı  4) Akıl - Dişi Deve 
- Büyük köşk - Ağlayan, İnleyen  5) Sualtı 
Taarruz - Tam, bütün - Kurnaz, açıkgöz - Yol-
daki Tümsek  6) Yenilen Bir Bitki - Saymak 

işi - Hz. Muhammed'in söz ve davranışları 7) 
Duyarga - Çok sarhoş - Hız - Eski Mısır Tanrısı  
8) Bir Nota - İri fare - Bir kimseyi kötüleme 
- İslâm'ın Bir Şartı  9) Vücudun gücünü artır-
mak için yapılan alıştırma - Konya'nın Bir İl-
çesi - Yürüyerek giden  10)  Katlanabilir hasta 
yatağı - Özen - Buyuran, emreden  11) Kısaca 
Avrupa Birliği - Masal Dağı - Yüce, Yüksek - 
Sevketme  12) Kışla yaz arasındaki mevsim 
- Eski türk evlerinde erkek misafirleri karşı-
lamaya mahsus yer - Savurganlık  13) Gelir 
getiren - Anlama, bilme - Erteleme  14) Kılıç 
Kabı - Dudak - Öz, Tin - İnceltici  15) Krom'un 
Simgesi - Fazladan - Aktif  16) Seçme hakkı 
- Amerikan Devesi  17) Yürürlükte olan - Üre-
tim - Kuran-ı Kerim'in Son Suresi  18) Dere-
bucak Belediye Başkanı - Rusça'da Evet
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EVET, BAŞLIĞIMIZDANDA ANLAŞILACAĞI GİBİ SİNEMAYA BAĞIMLI, SİNEMAYA AŞIK İNSANLAR İÇİN KULLANILAN BU TABİR SEVGİLİ 
VAHİT TANSOY'U ANLATIYOR. KONYA DOĞUMLU FAKAT UZUN SÜREDİR ANTALYA'DA İKAMET EDEN SİNEMA YAZARI, 26.ULUSLARA-
RASI İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NİN KAPANIŞ TÖRENİNDE KENDİSİNE VERİLEN “ÖMÜR BOYU ALTIN BİLET ÖDÜLÜ" İLE DÜNYADA 
BİR İLKİ BAŞARMIŞTIR. KONYA'YA YAPTIĞI ZİYARET SONRASI KENDİSİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ KEYİFLİ SÖYLEŞİ DE SİNEMAYA 
DAİR BİR ÇOK  DURUMU KENDİSİYLE KONUŞTUK. SICAK VE SAMİMİ SÖYLEŞİDEN KISA İZLENİMLER ŞİMDİ SİZLERLE...

Sinema aşkınız nasıl başladı?
Sinema aşkım kendimi bildim bileli var. İlk 
izledigim zaman, o büyülü dünya beni içine 
çekti ve  bir daha o dünyanın içinden çıka-
madım. Benim için bir hayat tarzı oldu. Tüm 
dünyamı ona göre ayarladım ve bundan do-
layı da pişman değilim. Çok mutluyum.

“Ömür Boyu Altın Bilet Ödülü"nün 
anlamı nedir? Bu ödüle sahip olmak 
nasıl bir duygu?
18 senedir İstanbul Film Festivali'ni takip 
ediyordum. Ama bin bir zorlukla tam bir 
sene biriktirdiğim para ile kötü bir otelde 
kalmak, tüm gün aç gezmek, ama günde 
beş film izleyerek gözümü ve gönlümü do-
yurmak güzeldi. Sonra farkında olmadan 
en çok film izleme rekorunu kırdığımı far-
kettim. Ve bu festivali yapan İKSV (İstanbul 

Kültür Sanat Vakfı) başkanı merhum Şakir 
Eczacıbaşı tarafından dünyada ilk ve son 
kez olmak üzere 2007 yılında “Yaşam boyu 
bilet ödülü” ile ödüllendirildim. Şimdi tüm 
festival bana ücretsiz , yıllardır çekmiş oldu-
gum zorluklar bu güzel ödül ile taçlandı.

Bu zamana kadar kaç film izlediniz, 
unutamadığınız ilk 3 film?
Bu zamana kadar kaç tane film izlediğimi 
hatırlamıyorum. Sadece son yıllarda liste 
tutuyorum. Yılda sinemada olmak üzere 
225 film izliyorum. Yıllardır o kadar çok ve 
güzel film izledim ki hiç birini ayıramıyo-
rum ama şimdi aklıma gelen ilk üç şöyle:

1- Aşk Zamanı (In The Mood For Love)
2- Koyu Kırmızı (Deep Crimson)
3- Dalgaları Aşmak (Breaking The Waves)
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SİNE/SANAT

Yeşilçam filmleri ile modern Türk film-
lerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Si-
nema adına gelişme var mı, yoksa du-
rum daha kötü mü?
Siyah beyaz yeşilçam filmlerinin hepimiz 
üzerinde bir etkisi vardır. Çocukluğumu-
zun o güzel anlarını hep o filmlerle anı-
yoruz. Ama büyüdükçe hayatın öyle tatlı 
olmadığını ögrendik. Hayat zordu ve çok 
acımasızdı. Bizlerle birlikte sinema da de-
ğişti. Önce müzikal filmler ardından seks 
filmleri furyası derken 80 darbesinden 
sonra minimalist sinema dediğimiz dura-
ğan ve sıkıcı filmler zamanı geldi. Gerçekçi 
ve kadın filmleri yeniden sinemadan ko-
pan izleyiciyi sinemalara soktu. Televiz-
yonların çok kanallı döneminde insanlar 
evlerine kapandılar ve Türk sineması bir 
çıkmaza girdi. Dizi devamı tarzı ve sulu ko-
medilerle insanları yeniden sinemaya çek-
meye başladılar. Türk sineması artık daha 
da kötüye gitmeye başladı. Bu zamandan 
sonra kurtulur mu yoksa daha da kötüye 
mi gider bunu izleyici karar verecek.

Türk sinemasını Uluslararası düze-
ye çıkartan, Nuri Bilge Ceylan, Derviş 
Zaim, Zeki Demirkubuz hakkındaki dü-
şünceleriniz nelerdir? Neler söylemek 
istersiniz bu üç önemli isim hakkında.
Türk sinemasını uluslararası düzeye çı-
kartan ve katıldıkları dünya festivallerin-
den ödüllerle dönerek sinemamızı dünya 
perdelerinde tanıtan yönetmenlerimizin 
olması müthiş bir olay.
Özellikle NURİ BİLGE CEYLAN'nın her 
filminin her festivalden ödülle dönmesi 
ülkemiz adına çok sevindirici Nuri Bilge 
Ceylan, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz, 
Derviş Zaim gibi sinemamızın  yüz akı 
yönetmenlerimizin olması bir gerçek si-
nemaseverler için bir umut ışığı...

İyi bir Sinema seyircisisiniz. Peki o 
filmleri çeken yönetmen olmak ister 
miydiniz? Daha da özele inersek han-
gi filmin “yönetmen” koltuğunda ol-
mak isterdiniz? 
Kendimi bildim bileli film izlediğim için 
kamera arkasına geçmeyi hiç düşünme-
dim. Ama film izlerken "bazen şöyle ol-
saymış keşke dediğim anlarda olmuyor 
değil.." Ama,  "MASUMİYET ve TABUTTA 
RÖVEŞATA" filmlerini ilk izlediğim za-
man çok kıskanmıştım. Keşke yönetmen 
olup bunları ben çekseydim diye...

Türk Sinemasının geleceği hakkında 
ki düşünceleriniz nelerdir?
Türk sinemasının bir geleceğinin oldu-
gunu düşünmüyorum. 3 büyük yönet-
menin yaptığı film haricinde artık Türk 
filmi izlemiyorum. Neden derseniz artık 
sinema izleyicisini anlık düşünüp parası-
nı alıp ama bir şey vermeyelim mantığı ile 
hareket eden yönetmenler oldugu süre-
cede izlemeyeceğim.

Vahit Bey, röportajımızın sonuna ge-
lirken, Konya'da bir film seti olsa, Fil-
min çekilmesi için Konya'da nereler 
uygundur?
GRAMAFON AVRAT, GÜNEŞ DOĞARKEN 
ve KIZKARDEŞİM MOMMO Konya'da çe-
kilen filmlerden ilk aklıma gelenler. Eski 
meramdaki evler, Ptt arkasındaki eski 
mahalleler sinema için uygun yerler.

Son olarak söylemek istediğim tek şey şu; 
İnsanlar hayatlarından "Sanatı" asla çı-
kartmasınlar.
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BİLİNMEZE DOĞRU 
STAR TREK
INTO DARKNESS

Tür: Bilim Kurgu  
Yönetmen: J. J. Abrams
Senaryo: Jessica Lange 
Yapım: 2013, ABD
Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, 
Benedict Cumberbatch, Simon Pegg, 
Zoe Saldana, Karl Urban, Alice Eve

Atılgan gemisi mürettebatıyla dün-
yaya geri çağrılır. Ama karşılaştık-
ları manzara çok güçlü bir terör 
örgütünün donanmalarını ve ona 
bağlı olan her şeyi yerle bir ettiğini 
görürler. Kaptan Kirk'ün bitirmesi 
gereken şahsi bir kavgası vardır ve 
tek kişilik kitle imha silahını bulmak 
için aramaya koyulur. Hayatta kal-
mak ile ölüme teslim olmak arasın-
da mekik dokuyan kahramanlar bu 
macerada aşk, dostluk ve fedakar-
lıklar sınavlarından geçeceklerdir. 
Bilim-kurgu, aksiyon ve dramı har-
manlandığı yapımlarla 2000'li yılların 
en sevilen yönetmen-yapımcıları ara-
sına giren J.J. Abrams seyirciyi yeni 
bir Star Trek macerasına götürecek. 
Filmin senaryosunda Roberto Orci, 
Alex Kurtzman ve Damon Lindelof'un 
imzası bulunurken Chris Pine, Zac-
hary Quinto ve Zoe Saldana kadro-
nun öne çıkan isimleri arasında.

Yönetmen
Fisher Stevens
Senaryo
Noah Haidle
Yapım Yılı: 2012
Tür: Komedi, Suç
Süre: 95 dk.

ESKİ DOSTLAR
STAND UP GUYS

Yönetmen
Scott Stewart
Senaryo
Scott Stewart
Yapım Yılı: 2013
Tür: Korku
Süre: 97 dk.

DARK SKİES
DARK SKIES

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

DEMİR ADAM 3
IRON MAN 3

Yönetmen
Chris Wedge
Senaryo
Tom J. Astle 
Yapım Yılı: 2013
Tür: Animasyon
Süre: 114 dk.

DOĞAL KAHRAMANLAR
EPIC

Yönetmen
Yüksel Torun
Senaryo
Seyfi Şahin
Yapım Yılı: 2013
Tür: Komedi
Süre: 99 dk.

MUHALİF BAŞKAN
MUHALİF BAŞKAN

Yönetmen
M. Night Shyamalan
Senaryo
M. Night Shyamalan
Yapım Yılı: 2013
Tür: Bilim Kurgu
Süre: 106 dk.

DÜNYA: YENİ BİR BAŞLANGIÇ
AFTER EARTH

Yönetmen
Jacques Audiard
Senaryo
Jacques Audiard
Yapım Yılı: 2013
Tür: Dram
Süre: 120 dk.

PAS VE KEMİK
DE ROUILLE ET D'OS

Yönetmen
Walter Hill
Senaryo
Alessandro Camon
Yapım Yılı: 2013
Tür: Aksiyon
Süre: 92 dk.

İNTİKAM KURŞUNU
BULLET TO THE HEAD

Yönetmen
Justin Zackham
Senaryo
Justin Zackham
Yapım Yılı: 2013
Tür: Komedi
Süre: 90 dk.

Yönetmen
Todd Phillips
Senaryo
Todd Phillips
Yapım Yılı: 2013
Tür: Komedi
Süre: 90 dk.

BÜYÜK DÜĞÜN
THE BIG WEDDING

FELEKTEN BİR GECE 3
THE HANGOVER PART III
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Yönetmen
Emin Alper
Senaryo
Emin Alper
Yapım Yılı: 2012
As Sanat 
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

TEPENİN ARDI
TEPENİN ARDI

Yönetmen
Ang Lee
Senaryo
David Magee
Yapım Yılı: 2013
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Pİ'NİN YAŞAMI
LIFE OF Pİ

Yönetmen
Phyllida Lloyd
Senaryo
Michael Hirst 
Yapım Yılı: 2011
As Sanat
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

DEMİR LEYDİ
THE IRON LADY

Yönetmen
Kim Ji-Hun
Senaryo
Yun Je-Gyun
Yapım Yılı: 2011
Fanatik Video
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

SEKTÖR 7
SECTOR 7

Yönetmen
Sergio Castellitto
Senaryo
Sergio Castellitto
Yapım Yılı: 2012
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

SEN DÜNYAYA GELMEDEN
TWICE BORN

Yönetmen
Adem Kılıç
Senaryo
Yılmaz Okumuş 
Yapım Yılı: 2012
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL
MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL

Yönetmen
Şahan Gökbakar
Senaryo
Şahan Gökbakar
Yapım Yılı: 2013
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

CELAL İLE CEREN
CELAL İLE CEREN

Yönetmen
Scott Wiper
Senaryo
Scott Wiper 
Yapım Yılı: 2013
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

DENİZCİ 3: GİZLİ TEHLİKE
THE MARINE 3: HOMEFRONT

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

Yönetmen
Adamo P. Cultraro 
Senaryo

 Adamo P. Cultraro
Yapım Yılı: 2013
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

USTA
THE MASTER

ÖZEL KUVVET
TACTICAL FORCE

DÜŞLER DİYARI
BEASTS OF THE 
SOUTHERN WILD

Tür: Dram, Fantastik  
Yönetmen: Benh Zeitlin
Senaryo: Benh Zeitlin
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular: Quvenzhané Wallis,  
Kendra Harris,  Marilyn Barbarin,  
Jovan Hathaway,  Gina Montanna

Cimcime, New Orleans'ın kıyılarında 
Bathtup isimli fakir ama mutlu toplu-
lukta babasıyla birlikte yaşayan altı ya-
şında sevimli bir çocuktur. Hafif çatlak 
babası Wink bir gün gizemli bir hasta-
lığa yakalanır. Eşi benzeri görülmeyen 
ve ne olduğuna dair tanı koyulamayan 
bu hastalık dünyanın işleyiş düzenini 
derinden sarsar ve bir nevi kıyameti 
tetikler. Tarih öncesinde yaşamış olan 
'Auroch' isimli antik ordu mezarların-
dan çıkar ve dünyanın sonunu getir-
mek için savaşmaya başlar. Şimdi kü-
çük Cimcime yaşadığı topluluğu terk 
edecek ve dünyanın diğer ucundaki 
annesini aramaya başlayacaktır. Hem 
babasını, hem sular altındaki evini hem 
de evreni kurtarması gerekecektir. 
'Juicy and Delicious' isimli tiyatro oyu-
nundan beyazperdeye uyarlanan ya-
pım, 2012'nin en çok ses getiren film-
lerinden biriydi. Cannes ve Sundance 
festivallerinde ödüllere layık görülen 
film, özellikle çocuk oyuncu Quvenzhané 
Wallis'in üstün performansıyla anılıyor.

Tiglon/Calinos
Etiket Fiyatı: 21,99 TL
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Bazı konularda hemen harekete geçme eğilimin-
de olmanıza rağmen taşıdığınız sorumluluklar 
nedeniyle buna fırsat bulamayabilirsiniz. Dav-
ranışlarınızı denetim altına almanız zor olabilir. 
Önemli konulardaki sorunlar ile uğraşmak zo-
runda kalsanız da özellikle iletişim kurma ko-
nusundaki becerileriniz sayesinde hayatınızdaki 
sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Meydana ge-
len olaylar karşısında kontrollü davranmaya özen 
gösterin. Olayların sizi zorladığını düşünseniz de, 
fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Bu dönemde içsel olarak huzursuzluk hissedebi-
lirsiniz. Fakat iyi duygularınızın ve kendinize olan 
güvenin yükseldiği bir dönemde bulunmaktası-
nız. Aslında yatırım yapmak, dostlarınızla ilişki-
lerinizi güçlendirmek ve sevdiğinizle geleceğe 
yönelik projeler yapmak için uygun bir zaman. 
Ancak çok aceleci kararlar almaktan kaçınma-
lısınız. Sorumluluklarınızın daha fazla farkına 
vararak tedbirli davranabilirsiniz. Aşk potansiye-
linizin arttığı bu dönem katılacağınız davetlerde 
cazibenizle dikkat çekici olacaksınız.

Duygularınızı denetlemeniz biraz zor olabilir. 
Duygusal geriliminiz yüzünden karşılaştığınız 
olayları karmaşa olarak algılayabilirsiniz. Bu hali-
niz olumsuz gibi görünse de bazı fırsatları içinde 
barındırıyor. Olayların sizi zorladığını düşünebilir-
siniz. Ancak yine de meydana gelen beklenmedik 
gelişmelerin üstesinden geldiğinizi görerek ken-
dinize olan güveninizi korumalısınız. Geriliminizi 
sevdiklerinize ve iş arkadaşlarınıza yansıtmayın. 
Değer verdiğiniz kişilerin desteğini alarak ihtiya-
cınız olan motivasyonu yükseltebilirsiniz.

Uzaklarda bulunan dostlarınızla görüşebilir, iş 
seyahatlerine çıkabilirsiniz. Kendinize olan gü-
veniniz ve istekleriniz gittikçe yükseliyor. İyimser 
ve olumlu olacağınız bu dönem ayrıca etkileyici 
ve ikna edici olacaksınız. Sosyal konularda çeşitli 
faaliyetlerde bulunabilir, üst düzey ya da otorite 
konumundaki kişilerle ilişkilerinizi güçlendirebi-
lirsiniz. Bu ilişkiler sizin yararınıza olacaktır. Mo-
ralinizin ve iyimser duygularınızın yüksek olduğu 
zamanlar sevdiğinizle keyifli bir akşam geçirmek 
üzere organizasyon yapabilirsiniz.

Kendinize olan güveninizin yükseldiği bir dönem. 
Kendinizi son derece güçlü ve iyi hissedeceksi-
niz. Yepyeni beklentiler içinde bulunduğunuz ha-
reketli bir dönem. Fakat dikkatinizi belirli bir nok-
taya odaklamanız zor olabilir. Birbirinden farklı 
konularla ilgilenirken dağılabilirsiniz. Geleceğe 
yönelik yüksek hedeflerinizden kaynaklanan iç-
sel gerilim hissetseniz bile olumlu davranmayı 
başarabilirsiniz. Ani tepkilerden kaçınmalısınız. 
İstediğiniz fırsatlar karşınıza çıkacak. Fakat biraz 
sabırlı olmalı ve gelişmeleri beklemelisiniz.

Dostlarınıza daha iyimser davranarak keyif ala-
cağınız organizasyonlar yapabilirsiniz. Endişeleri-
niz olsa bile kararlı ve dikkatli davranacağınız bir 
dönem. Arkadaşlarınızla görüşebilir, fikirlerinizi 
ve projelerinizi anlatabilirsiniz. Bazı konularda 
yanılmış olduğunuzu düşünmek duygularınızı 
derinleştirebilir. Karamsar halinizi sevdiklerinize 
yansıtmasanız iyi olacak. Enerjinizin arttığı bu 
dönem kendinizi gergin ve agresif hissedebilir-
siniz. Enerji fazlanızı boşaltmak için açık havada 
yürüyüşler yapabilirsiniz.

Israrcı ve inatçı bir tavır sergilediğiniz bu 
dönem yeni kazançlar sağlamak için araş-
tırmalar yapabilirsiniz. Parasal konular as-
lında istediğiniz gibi gelişiyor. Ayrıca karşı-
laşacağınız kişilerden bazıları duygularınızı 
derinden etkileyebilir ve isteklerinizi gözden 
geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizin ilgisine ihti-
yaç duyuyorsunuz. Bu arzunuzu daha açık 
bir şekilde anlatırsanız, onlarda size karşı 
daha anlayışlı olabilirler. Katılacağınız davet-
lerde ilginç kişilerin dikkatini çekebilirsiniz.

Farklı felsefeler ile ilgilenebilirsiniz veya seyahate 
gitmekle ilgili yoğun istekler duyabilirsiniz. Ener-
jinizin ve potansiyelinizin arttığı bir dönemdesi-
niz. Büyük beklentileriniz olabilir ve buna bağlı 
olarak gerilim hissedebilirsiniz. Ancak bu gerilimi 
sevdiklerinize tavırlarla yansıtmaktan kaçının. 
Duygularınızı ve isteklerinizi ortaya koymaya 
çalışın ve ikili ilişkilerinizi zorlamaktan vazgeçin. 
Ayrıntıları daha fazla fark ettiğiniz bu dönemde 
sürpriz gelişmelerle ortaya çıkan fırsatları göre-
bilirsiniz. İlginç aşk maceraları yaşayabilirsiniz.

Bu aralar orijinal fikirlerinizi ortaya koyabilir, he-
yecanlı ve enerjik tutumunuzla çevrenizi etkile-
yebilirsiniz. Çünkü meydana gelecek olan sürpriz 
gelişmeler yaratıcılığınızı olumlu yönde etkileye-
cek. Bu sayede isteklerinizi gerçekleştirmek için 
hemen harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ancak 
özellikle yatırım konularında çalışmalar ve yeni 
girişimler yaparken tedbirli davranın. Kuracağınız 
işbirliklerini iyi düşünerek harekete geçin. Sev-
diğinizle veya arkadaşlarınızla birlikte seyahat 
programları yapabilirsiniz.

Karşınızdaki kişilerin bam tellerine basabilir ve 
oluşacak sorunları devlet meselesi haline getire-
bilirsiniz, aman dikkat! Bazı konuları boşvermeye 
başlayabilir ve eğlenceye vakit ayırmak isteyebi-
lirsiniz. Ama kendinizi işe vermeniz gereken bir 
dönemden geçiyorsunuz. İşinizden arta kalan za-
manda katılacağınız aktiviteler, davetler yeni kişi-
leri hayatınıza taşıyabilir. Aşk hayatınızda olumlu 
gelişmeler var, ancak yaşam tarzınızı değiştirmek 
isteyebilir veya mevcut tarzınızdan memnun ol-
madığınızı fark edebilirsiniz.

Kendinizi yenilenmiş ve zinde hissederek tem-
polu bir ay geçireceksiniz. Yapmak istediğiniz 
işleri gerçekleştirmek için heyecanla harekete 
geçebilirsiniz. İsteklerinizi ortaya koyabilir, ener-
jik ve kararlı davranabilirsiniz. İyimser ve olumlu 
bir tutum içinde etrafınızda etkileyici olacaksınız. 
Hayatınızda değiştirmek istediğiniz konularda 
atılımlar yapabilirsiniz. Yeni atılımlarda bulunmak 
için güçlü istekler duyacaksınız ancak acele et-
meden, tedbirli davranarak elinize geçen fırsat-
ları daha iyi kullanabilirsiniz.

Tempolu bir ay geçireceksiniz. Yapmak istediği-
niz işleri gerçekleştirmek için heyecanla hare-
kete geçebilirsiniz. İsteklerinizi ortaya koyabilir, 
kararlı davranabilirsiniz. Anlayışlı ve mantıklı tu-
tumunuzla sorunları çözümleyebilir, ilginç fırsat-
ları değerlendirebilirsiniz. Yepyeni kararlar alacak 
ve olayları daha açık bir biçimde göreceksiniz. 
Zihinsel açıdan yükseldiğiniz bu dönem uzun 
süredir beklediğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 
Farklı ortamlarda tanışacağınız kişilerle projeleri-
nizle ilgili iş ortaklıkları yapabilirsiniz.
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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
Mevlana 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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