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Bu Şehirle Yaşayın!..

EDİTÖR'DEN

Sevgili Konya Vizyon Dergisi Okurları; 36. sayımızla sizlerle tekrar buluşurken, şehrimiz 
nefesini tutarak beklediği müjdeli bir haber aldı. Acabalarla karışık, tereddütlerle karışık, 
dua ve temennilerin hiç eksilmeden devam ettiği bir süreç yaşandı. 12. Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, sevinç gösterileri bütün şehri 
sarıp sarmaladı. Bakanımız şimdi Yeni Türkiye'nin Başbakanı oldu. Dışişleri Bakanımız Sa-
yın Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin 26. Başbakanı olurken, Konya bağrından, içinden, ken-
disinden bir evladını Başbakan çıkaran şehirler kervanının önemli kilometre taşlarından 
birisi oldu.. Konya Vizyon Dergisi olarak, yeni Başbakanımıza başarılar diliyoruz.

Dergimizde bir fenomen haline gelen "Kırmızı Koltuk"da bu sayımızda Konya Sanayi 
Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü'yü misafir ettik. Konya viz-
yonunun parlayan yıldızlarından biri olan Memiş Kütükçü ile bugüne kadar yapılmış en 
kapsamlı söyleşilerden birini okuyacaksınız. 
Bu sayımızda, Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk'le 
yaptığımız röportajın yanısıra, Konya'ya magazini getiren, Konya'yı magazinle tanıştıran ve 
magazini sevdiren bir isim olan Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Uğur Özteke ile 
yapmış olduğumuz keyifli sohbeti sizlerle paylaşacağız.  
Medya F Group Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Çakır'ın, 31 Temmuz 2014 tarihinde kay-
bettiğimiz sanatçı Murat Göğebakan ile vefatından on yıl önce 2004 yılında yapmış olduğu 
ve "9 insan 10 karakter" adlı kitabında tamamını yayınladığı röportajın özetini sanatçının 
anısına dergimizin bu sayısında bulacaksınız.

Okurlarımızın ilgisine mazhar olan Şehit Ailesi sayfalarımızda, bu sayımızda şehit Mustafa 
Akyüz var. Şehidimizin hayatını, hakkında ana ve babasının anlattıklarını gözleriniz dolarak 
okuyacaksınız.
Bu sayımızı sizler için çok daha renkli, çok daha ilgi çekici hale getirmeye çalıştık. Siz 
değerli okurlarımızdan almış olduğumuz olumlu görüşleri, beğenileri, tenkit ve eleştirileri 
başımızın üzerine koyarak, her sayımızda sunmaya çalıştığımız değişikliklerle, farkımızı 
ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Ve diyoruz ki, Konya Vizyon Dergisi, siz okurlarımızın 
ilgisi ve teveccühü ile kendi alanında kendisiyle yarışan tek dergi! 

Seksen Binde Devr-i Alem parkından, sosyete pazarından, iş dünyasından, iş adamla-
rından sosyal sorumluluk projelerine, eski meslek dallarına varıncaya kadar şehrimizde 
dolaştık. Bir çok değeri, bir çok kıymetli ismi sayfalarımızda sizlerle buluşturuyoruz.
Yine bu sayımızda, Nadir Avcan Petrolleri'nin başarılı Genel Müdürü Temel Peker'in, Hu-
kukçu Nurhak Aktaş'ın, Konya siyasetinin en ilgi çeken isimlerinden biri olan İnşaat Mü-
hendisi Mehmet Emin Altunel'in anlattıklarını sayfalarımızda bulabileceksiniz.
Konya Vizyon Dergisi olarak Konya vizyonuna, Konya kültürüne, Konya'ya katkıda bulunanlar 
arasında "Çorbada tuzumuz bulunsun mukabili" tuzumuz bulunabilirse ne mutlu bize!

Hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz, bu şehirle yaşıyoruz, bu şehrin yaydığı sinerji ile her 
doğan güne, sevgi ve hoşgörü ile bakmak istemez misiniz?

37. sayımızda buluşmak dileğiyle.

Yeni Türkiye'nin Başbakanı;
AHMET DAVUTOĞLU

vizyoneditor@gmail.com

SAYI: 36 • TEMMUZ/AĞUSTOS 2014
Beyazıt Mah. Sultan Cem Cad. A Plaza 
A-Blok No:35 Kat:4/403 | KONYA/TÜRKİYE
TEL: +90 332 320 25 62 - 63
FAX: +90 332 320 25 64 

www.konyavizyon.org • www.medyafgroup.org • www.vizyonkonya.com

Süreli Yayın / Kültür, Sanat ve Yaşam Dergisi / Yerel / KONYA

İki ayda bir yayınlanır

EROL SUNAT
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KONYA'DA DAVUTOĞLU SEVİNCİ 
AK Parti Genel Başkan ve yeni Başbakan adayı olarak 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklanmasının 
ardından, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından kutla-
ma programı düzenlendi.
AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen kutlama progra-
mına AK Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, İl Başkanı Ahmet Sorgun, belediye baş-
kanları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konyalı devlet adamı 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan adayı seçilmesi-
nin hem Konya, hem Türkiye, hem de tarih için önemli bir gün oldu-
ğunu ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, “Konya 
olarak, teşkilatlar olarak, her birimizin sorumluluğumuzun bir kat 
daha, bin kat daha arttığının şuurundayız. Allah, onları da bizleri de 
mahcup etmesin. Dünya ve ahret mahcubiyeti yaşatmasın. Sürecin, 
sayın Bakanımıza, sayın Cumhurbaşkanımıza, Konyamıza, ülkemi-
ze, insanımıza, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

YENİ KONYA STADYUMU 
DÜNYADA İZ BIRAKACAK 
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 42 
bin kişilik Yeni Konya Stadyumu’nda basın mensupları 
ile bir toplantı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Yeni stadyum ile sadece Konya’ya değil 
Türk sporuna önemli bir eser kazandırdıklarını söyledi. 
Belediye imkanlarıyla, yeri satılma-
dan, başka bir kurum katkısı olma-
dan yapılan tek stadyumun Yeni Kon-
ya Stadyumu olduğunu vurgulayan 
Başkan Akyürek, yeşil-beyaz renkler-
de, futbol topu şeklindeki Yeni Konya 
Stadyumu’nun dünyada iz bırakaca-
ğını dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Konya Stadyumu’nda ba-
sın toplantısı düzenledi. Stadyumu Avrupa maçlarının da 
oynanabilmesi için 42 bin kişilik yaptıklarını hatırlatan, Başkan Akyü-
rek, “Konya gibi 2 milyonluk bir şehir sadece 42 bin kapasitesi olan bir 
stadyumu dolduramayacaksa, burada rakiplerini etki altına alamaya-
caksa, aynı zamanda 42 bin kişilik bir destekle takımına ekonomik destek 
veremeyecekse, o zaman her şeyi yeniden düşünelim. Her şeyi yeniden 
tartışalım. Bütün konuşmalarımızı yeniden gözden geçirelim” dedi. 

İLK BİNDEKİ KONYALI DEV 
SAYISI 25’E YÜKSELDİ  
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Memiş Kütükcü, Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda 9 
firmanın yer aldığı Konya’da, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
arasına da 16 firmanın girmeyi başardığını belirterek, bütün olum-
suz gelişmelere rağmen listedeki gücünü artıran Konyalı sanayici-
lerin takdire şayan başarılara imza attıklarını söyledi. Başkan Kü-
tükcü, “Bu yıl, İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 9 firmamız 
yer almıştı. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde da 16 firma-
nın yer almasıyla Konya İlk binde 25 firmayla temsil edilmiş oldu. 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki devlerimiz, Enka Süt, 
Aydınlar Yedek Parça, Altınapa Değirmencilik, Akbel Süt, Kombas-
san Kağıt, Büyük Hekimoğulları, Atiker Metal, Selva Gıda, Kompen 
PVC, Komgıda, Safa Tarım, Ulusan Alüminyum, Tosunoğulları Mo-
bilya, Komyapı Hazır Beton, İzi Süt, Serin Treyler. Ulusan Alümin-
yum ise listeye yeni giren firmamızdır” şeklinde konuştu.

MURAT GÖĞEBAKAN 
HAYATINI KAYBETTİ   
Ünlü sanatçı Murat Göğebakan hayatını kaybetti. 
Lösemi hastası Murat Göğebakan, tedavi gördüğü Medipol 
Hastanesi’nde, 46 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybeden Murat Göğebakan’ın doktoru, ünlü sa-
natçının lösemiye bağlı ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti-
ğini açıkladı. Murat Göğebakan’ın bir süredir tedavi gördüğü Medi-
pol Üniversitesi Hastanesi’nden yazılı açıklama yapıldı. Prof. Dr. 
Hüseyin Öz tarafından yapılan yazılı açıklamada, “5 yıl önce lösemi 
teşhisi konulan Murat Göğebakan lösemi ve solunum yetmezliği sebe-
biyle hastanemizin yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteydi. Lö-
semiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmiştir” denildi. 
2010 yılında kan kanserine yakalanan Murat Göğebakan, zaman 
içinde hastalığını yenip müzik hayatına devam etse de hastalığı yeni-
den nüksedince hastaneye kaldırıldı ve bugün yaşama veda etti.
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MERAM'DAKİ İLK PLEBİSİTTEN 
SPOR MERKEZİ ÇIKTI 
Meram Belediyesi, 4 mahalle-
nin ortak kullanacağı tesis için 
farklı taleplerin gelmesi üzerine 
plebisit uygulaması yaptı. 
Kurtuluş, Muradiye, Mehmet Vehbi 
ve Saadet Mahallesi sakinleri kuru-
lan sandıklarda oy kullandı. YSK 
seçmen listesinde yer alan vatandaşların oy kullandığı plebisit uygu-
laması, tesisin yapılacağı Mehmet Vehbi Mahallesi’nde sabah 8.00'de 
başladı ve 17.00’de sona erdi. Oy pusulalarında yer alan aile yaşam 
merkezi, çocuk parkı, gençlik merkezi ve spor merkezi olmak üzere 
4 seçenekten birini oylayan vatandaşlar kararını verdi. Yapılan oyla-
ma sonucunda en çok oyu alan seçenek spor merkezi oldu. Spor 
merkezi içerisinde spor salonu, dinlenme ve eğlence salonu, fitness 
salonu ve yüzme havuzu yer alacak. Spor merkezi % 72, Aile yaşam 
merkezi % 16, Çocuk parkı % 6, Gençlik merkezi % 5, Geçersiz oy % 1

BAKAN EROĞLU’NDAN KONYA’YA 
YENİ YATIRIM MÜJDESİ  
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya'ya 153 
milyon lira tutarında 18 yeni yatırımın müjdesini verdi.  
Konya’da toplu açılış ve temel atma törenine katıldıktan sonra geceyi 
de kentte geçiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Vali-
si Muammer Erol’u ziyaret etti. Ziyarette basın toplantısı düzenleyen 
Bakan Eroğlu, Konya’ya 153 milyon 
lira bedele sahip 18 yatırım müjdesi 
verdi. Bakan Eroğlu, “Geçen sene Ha-
ziran ayında geldiğimde 25 tane müj-
de vermiştik. Şimdi de gelirken eli boş 
gelmek caiz değil diye heybemiz dolu 
geldik. Allah’a şükür bu sefer de 153 
milyon liralık 18 müjdeyle geldik. 
Böylece yaklaşık 1 yılda tam 43 tane 
müjde vermişiz. Bu müjdelerin top-
lam bedeli de 539 milyon lira. İnşallah bu Konyamıza bereket getirecek-
tir. Böyle bir şey Konya’da görülmedi” dedi. Bakan Eroğlu’nun verdiği 
müjdeler arasında sulama tesisleri, gelir getirici tür ağaçlandırma faa-
liyetleri, fidan dikimi, Beyşehir Gölü Kıyı Tahkimatı iyileştirmesi ile 9 
Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu yer alıyor.

AMACIMIZ AİLEYİ MUTLU ETMEK 
Selçuklu da kadın olmanın ayrıcalık olduğunu ve anneleri mutlu 
etmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Altay Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Dumlupınar Mahallesi Osman Gazi 
Parkı’nda Ak Parti Selçuklu Kadın Kolları tarafından düzenlenen 
programda hanımlarla bir araya geldi. Mahalle sakini hanımlarla 
sohbet eden Başkan Altay, hanımlardan Selçuklu Belediyesi tara-
fından yapılan tesislerden yararlanmalarını istedi. Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay düzenlenen farklı etkinliklerle va-
tandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Altay, Ak Parti 
Selçuklu Kadın kolları tarafından düzenlenen programda hanım-
larla bir araya geldi. Hanımlarla sohbet eden Başkan Altay, onlar-
dan gelen istek ve önerileri dinledi. Düzenlenen programa Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra AK Parti Konya 

Kadın Kolları Başkanı Hasibe Öz-
lem Çepni, Ak Parti Selçuklu Ka-
dın Kolları Başkanı Serpil Albeni, 
teşkilat üyeleri, Selçuklu Beledi-
yesi Meclis Üyeleri ve mahalle sa-
kini hanımlar katıldı.

ÇİN PARKI, KAŞGARLI 
MAHMUT PARKI OLDU 
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisi, Koza-
ğaç Mahallesi’nde bulunan Çin Yuexiu Parkı’nın adını 
Kaşgarlı Mahmut Parkı olarak değiştirdi.  
Meram Belediye Meclisi, Ağustos 
ayı ikinci toplantısı, meclis salo-
nunda yapıldı. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru başkanlığın-
da toplanan meclis, bir önceki 
toplantıda komisyonlara sevk 
edilen maddeleri görüştü. Bu 
maddeler arasında yer alan Çin 
Yuexiu Parkı’nın adının değiştirilmesi, meclis üyelerinin oyuna su-
nuldu. Meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla parkın adı Kaş-
garlı Mahmut Parkı olarak değiştirildi. Kozağaç Mahallesi’nde Me-
ram Belediyesi tarafından yaptırılan parkın içerisinde Konya’nın ilk 
‘Biyolojik Gölet’i de bulunuyor.
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SİLLE BARAJI GÖL OLUYOR 
Selçuklu Belediyesi tarafından 2011 yılında devralınan 
Sille Himmet Ölçmen Barajı için çevre düzenleme, park 
ve rekreasyon düzenlemesi yapım işi ihalesine çıkılacak.
Sille Barajını göl haline getirecek proje ile Sille Barajı ve çevresinin 
dinlenme, piknik ve mesire alanı olarak kullanılmasının yanı sıra bir-
birinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapması da hedefleniyor. İzci 
kampı merkezi, yelken kulübü, uçurtma tepesi, kır kahvesi, çay bah-
çesi, seyir ve etkinlik terası, ahşap gezinti yolları, çim amfi, macera 
parkı, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi farklı etkinlik alanları 
vatandaşların hizmetine sunulacak. Yapılması hedeflenen çalışmala-
rın tamamlanmasından sonra baraj büyük bir göle dönüşecek.

YAZ OKULLARIYLA ÖĞRENCİLER 
HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilk kez açtığı yaz 
okullarında öğrenciler, İngilizce, Arapça, Kur’an-ı Kerim, 
dini bilgiler, resim, el sanatları gibi dallarda eğitim aldı. 
KOMEK Yaz Okulları, öğrencileri 
hem eğitiyor, hem de yaz tatillerini 
eğlenceli geçirmelerine olanak sağ-
lıyor. 11 merkezde düzenlenen yaz 
kurslarında 3 bine yakın öğrenci eği-
tici dersler ve spor faaliyetlerinin 
yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel 
mekanlarını da gezme imkanı buldu. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları, 11-16 yaş arası öğrencileri yaz dönemin-
de verdiği kurslarıyla hem eğitim aldı, hem de hoşça vakit geçirdiler. 
Bu yıl ilk kez Selçuklu, Meram, Karatay, Alavardı, Mengene ve Mümi-
ne Hatun lokalleri ile Dumlupınar, Büyükaymanas, Bosna-Hersek 
Sadrettin Kütükçü, Ertuğrul Gazi ve Harmancık kurs merkezlerinde 
açılan Yaz Okulları’nda 2 bin 640 öğrenci Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler, 
hayat bilgisi, İngilizce, Arapça, resim, el sanatları dallarında dersler 
aldı. Sportif aktivitelerin de yapıldığı kurslarda öğrencilere masa te-
nisi, satranç, müzik, diksiyon, tiyatro eğitimleri de verildi. 

KONYA TENİS KORTUNA 
KAVUŞUYOR  
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
yapımı devam eden tenis kortunda 
incelemelerde bulunarak, “Tesisimi-
zin yüzde 70’lik kısmı tamamlandı. 
Selçuklu’da spor altyapısı güçlen-
meye devam ediyor” dedi. Selçuklu Belediyesi, ilçeye her yaş gru-
bundan insanın faydalanacağı farklı ve nitelikli tesisler kazandır-
maya devam ediyor. Yazır Mahallesinde yapımı devam eden tenis 
kortu ve kulübüyle Konya’nın ilk tenis kortu unvanına sahip olacak 
tesiste çalışmalar devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, yüzde 70’lik kısmı tamamlanan ve çalışmaların ara-
lıksız devam ettiği tesiste incelemelerde bulundu. Yazır 
Mahallesi’nde 9 bin 140 metrekare alana sahip, Kapalı Tenis Kortu 
ve Spor Kompleksi’nde, yaz ve kış aylarında tenis oynanmasına im-
kan sağlayan 2’si kapalı, 4’ü açık olmak üzere toplam 6 adet tenis 
kortu yer alacak. 3 milyon 180 bin TL’ye mal olacak tesis de restoran 
ve kafeteryaların da yanı sıra 220 araçlık otopark da yer alacak.

İSTASYON BÖLGESİNDE 
KÜLTÜR VE TARİH ADASI   
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İstas-
yon bölgesindeki tescilli yapıların, restorasyon çalışma-
sıyla yeniden gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, bölgede 
bir kültür ve tarih adası oluşturulduğunu ifade etti. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hızlı Tren 
İstasyonu’nun bulunduğu alandaki tescilli yapıların restorasyonu 
ve bölgede yapılan düzenlemeler ile Meram bölgesine önemli bir 
cazibe merkezi kazandırıldığını söyledi. Başkan Akyürek, “Çalış-
mayla hem tescilli binalar restore ediliyor hem de günümüzde kulla-
nıma hazır hale getiriliyor. Bu bölgenin kullanım amacı konusunda 
istişarelerimiz devam ediyor. İstasyon bölgesinde bahçe düzenleme-
siyle, çevre düzenlemesiyle, restorasyonuyla, çevre duvarı ve yürü-
yüş yollarıyla gerçekten çok güzel bir alan oluyor. Bu çalışma Devlet 
Demir Yolları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülüyor. Bura-
daki lojmanların yerine yeni lojmanlar, yeni binalar yaptık, Devlet 
Demir Yolları Genel Müdürlüğü’ne teslim ediyoruz.” dedi. 
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MESNEVİ’NİN DÜNYA DİLLERİNE 
ÇEVİRİSİ DEVAM EDİYOR
Hazreti Mevlana’nın eseri Mesnevi’yi 
23 dünya diline çeviren Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, 7 dilde daha çe-
viri çalışmasını sürdürüyor. 
Dünyada en çok okunan kitapların başın-
da gelen Hazreti Mevlana’nın ünlü eseri 
Mesnevi’yi 23 dile çeviren Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, başlattığı çalışmayla bu sayı-
yı 30’a yükseltiyor. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, insanlığın 
ortak aklını, ruhunu, vicdanını besleyen kaynaklardan birinin hiç 
kuşkusuz Hazreti Mevlana olduğunu belirterek, Mesnevi’nin yüzyıl-
lar boyu barış, sevgi, saygı, hoşgörü temelinde insanlığa yol gösterdi-
ğini dile getirdi. Özellikle yakın coğrafyamızda ve mazlum ülkelerde 
gözyaşının dinmediği bugünlerde Hazreti Mevlana’nın çağları aşan 
hikmetli sözlerine daha çok ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Başkan 
Akyürek, Mesnevi’nin dünya üzerinde daha fazla insan tarafından 
okunabilmesi için çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

BEYŞEHİR’DE SIRAZ BALIĞI 
MASAYA YATIRILDI  
Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen çalıştayda 
nesli kaybolmaya yüz tutan sıraz balığı masaya yatırıldı.  
Çalıştayda, Konya ilindeki 
sıraz balığı konusunda baş-
latılan ‘tür eylem planı’ pro-
jesi hakkında bilgiler verildi. 
Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı Konya 8.Bölge Müdürlü-
ğü tarafından Beyşehir'de 
bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Beyşehir 
İlçe Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, Derebucak Kaymakamı Bü-
lent Ay, Hüyük Kaymakamı Bayram Türker, Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Konya Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürü 
Yılmaz Kocaman, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Karşıyaka, Süleyman 
Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Temel 
Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahrettin Küçük, Beyşe-
hir Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Uzar, dai-
re amirleri, konunun uzmanları katıldı.

UZAK MAHALLELERE KORUMA 
KABİNLİ TATLI SU DEPOLARI
Karatay Belediyesi, içme suyu sıkıntısı çeken uzak mahallelerin daha 
önceleri tankerlerle tatlı su ihtiyaçlarını giderirken şimdi ise yapılan 
düzenlemeyle bu mahallelere koruma kabinli tatlı su depoları yerleşti-
riyor. Başkan Mehmet Hançerli, Yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte Ka-
ratay Belediyesi hizmet alanına bağlanan yeni mahallelere daha önce-
leri tatlı su dağıtımının haftalık düzenli olarak yapıldığını ifade ederek, 
yapılan bu hizmetin mahalle sakinlerinin 7 gün 24 saat her zaman 
ulaşabilecekleri bir konuma getirebilmek için mahalle ve yayla mer-
kezlerine koruma kabinli tatlı su depoları yerleştirdiklerini söyledi. 30 
adet 5 m³, 10 adet 10 m³ toplamda 40 adet koruma kabinli tatlı su de-
posunun merkeze uzak yeni bağlanan mahallelere yerleştirilmeye 

devam edildiğini dile getiren Han-
çerli, yapılan bu tatlı su depolarına 
gerek soğuk gerekse sıcak hava-
larda çevre şartlarından etkilen-
memesi için iç su tesisatı dahil kö-
pük, strafor gibi malzemelerle 
yalıtım uygulandığını kaydetti.

YERKÖPRÜ ŞELALESİNDE 
RİSK TESPİTİ
Konya İl Afet ve Acil Du-
rum (AFAD) Müdürlüğü 
ekipleri, Yerköprü Şela-
lesinde risk tespiti yaptı.
AFAD Müdürlüğü Arama Kur-
tarma Ekibi, suda boğulma 
vakalarının sık yaşandığı Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesinde 
risk analizi amaçlı olarak sualtı ve su üstü arama kurtarma çalışması 
yaptı. Çalışmanın başarılı bir şekilde sonuçlandığı bildirildi. Hatırla-
nacağı üzere, 13 Temmuz’da arkadaş grubu ile Yerköprü Şelalesi’ne 
giden evli ve 2 çocuk babası Murat Orakcı (39), dere kenarında yürür-
ken suya düşmüş, 40 kişilik ekibin arama kurtarma çalışmaları so-
nucu 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. 
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SELÇUKLU PARKLARIYLA GÜZEL 
Konya’nın en büyük yeşil alan projelerini hizmete sunan 
Selçuklu Belediyesi, yeşil alan ve park yapımı projelerine 
yenilerini ekliyor. 7’si mevcut parkların revizesi, 8’i yeni 
park yapımı olmak üzere toplam 15 parkın yapımını başla-
tan Selçuklu Belediyesi ilçenin yaşam değerini yükseltiyor.
Merkezde ve yeni bağlanan mahallelerde bulunan toplam 50 parkta 
oyun gruplarının çevre tretuvar yapımı ve pasif yeşil alanların par-
keleştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Selçuklu Belediyesi, ilçeye 
yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ederken, mevcut 
parklarda da yenileme çalışması yapıyor. Fonksiyonel parklarla böl-
ge insanına en güzel şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarını 
sürdüren ve park yapımı projelerine devam eden Selçuklu Belediye-
si, ilçeye 8 yeni park kazandırıyor, 7 parkta ise revizesini gerçekleş-
tiriyor. Selçuklu’ ya kazandırdığı modern parklar ile Konya’nın yeşil 
dokusu ve yeşil alan oranını AB standartlarının üzerine çıkarmayı 
amaçlayan Selçuklu Belediyesi, bu doğrultuda 15 park projesi ile 43 
bin 792 m² alana sahip parkın revizesi gerçekleşirken, 43 bin 712 
m² yeni park ilçeye kazandırılacak. Böylece toplamda 87 bin 504 m² 
alana sahip park, vatandaşların hizmetine sunulacak.

KONYA’NIN KAYAK MERKEZİ 
PROJESİ HIZLANDIRILACAK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 
Kış Sporları Merkezi olması için çalışma yürütülen Derbent 
Aladağ Kayak Merkezi Projesi’ni hızlandıracaklarını söyledi.  
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, KOSKİ Genel Müdürü İs-
mail Selim Uzbaş, Büyükşehir 
Belediyesi’nde görevli daire amirleri 
ile birlikte Konya’nın Derbent ilçesi-
ni ziyaret etti. Derbent ilçesi ve ma-
hallelerine bugüne kadar yapılan 
ve bundan sonra yapılması planlanan proje ve hizmetlerin genel bir de-
ğerlendirmesi yapılırken, Aladağ'a kurulması için çalışma yürütülen 
Konya'nın Kış Sporları Merkezi Projesi de ele alındı. Derbent Aladağ’a bir 
kayak tesisi yapılmasının sözünü verdiklerini vurgulayan Akyürek, Cum-
hurbaşkanlığı seçiminden sonra projeyi daha da hızlandıracaklarını ifa-
de ederek, ”Bayramdan sonra ben bizzat dosyayı elime alacağım, oraya 
bir ilk tesisi yapmak istiyoruz" diye konuştu. Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, toplantının sonunda Kayak Merkezi Projesi’ne destek veren 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür ederken, 
kendisine Derbent ilçesini yansıtan bir porselen tabak takdim etti. 

KARATAY BELEDİYESİ PARKLARA 
KUŞ EVLERİ YERLEŞTİRİYOR  
Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Hayvanat Bahçesi, başla-
tılan yeni bir uygulamayla Karatay'ın muhtelif parklarına kuş evleri 
yerleştiriyor. Konuyla ilgili bilgi veren hayvanat bahçesi yetkilileri, 
ilk etapta 100 adet kuş evi yerleştireceklerini belirterek, “Kuş evleri, 
kuşların barınmaları için evlerin ön yüzlerine ve ağaçlara özel ola-
rak yapılan yerlerdir. 50 adet kuş evinin büyük ağaçlara yerleştiril-
mesi tamamlandı. Parklarda yapımına başlanan kuş yuvalarıyla 
kuşların doğal ortamındaki yaşamlarının kolaylaştırılması amaçla-
nıyor. Kuş sevgisinin günümüzde de en güzel şekilde yaşatılması, 
doğaya ve çevreye sahip çıkılması gerekiyor. Karatay'ın muhtelif 
parklarına kuş evlerini yerleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

MERAM'A 32 PARK   
Meram Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak 32 
yeni parkın yapımına başlandı. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, yeni parkların yapımının yıl sonuna kadar 
tamamlanacağını söyledi.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Farklı mahallelerimizde va-
tandaşlarımıza nefes alabilecekleri alanları oluşturmak için yeşil 
alan ve park çalışmalarına önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemizin 
32 farklı noktasında yeni park alanları yapıyoruz. Deforme olmuş 
parklardaki revizyon çalışmalarımız da sürüyor" dedi. Meram'da 
yeni park yapılacak yerler şöyle:
Kozağaç Mah. Canerik Sok. /  Telafer Mah. Abdülhamit Cad. 15604 Sok./ 
Karahüyük Mah. Serincan Sok. /Zafer Mah. Dr. Ahmet Özcan Cad. /Gül-
bahçe Mah. Ağırbaşak Sok./ Lalebahçe Mah. Erhat Sok. /Çarıklar Mah. 
Menderes Sok./ Lalebahçe Mah. Tutarlı Sok. /Boruktolu Mah. 17610 
Sok. / Fahrunisa Mah. Başyaprak Sok. / Hatıp Mah. Beybes Cad. /Har-
mancık Mah. Gülyazı Sok. / Gödene Mah. /Yaka Mah. Şahintepe Sok /
Alavardı Mah. Serdar Sok. /Arifbilge Mah. K. Kovanağzı Cad. /Kurtuluş 
Mah. Doğanbeyli Sok. /Kozağaç Mah. Seher Sok. / Karühüyük Mah. İs-
tikrar Sok. /Karahüyük Mah. Alışık Sok. /Lalebahçe Mah. Muhterem 
Sok./ Kozağaç Mah. Tekbaşlar Sok. /Süleymanşah Mah. Söke Sok. /Ço-
maklı Mah. 17048 Sok./ Gazanfer Mahallesi Nezaketli Sokak /Gazanfer 
Mahallesi, Hatıpzade Sokak/ Doğu Hadimi Mahallesi Fanimekan So-
kak/ Dere Mahallesi Okul önü /Çayırbağı Mahallesi/ Beybes Mahallesi /
Loras Mahallesi Ceylanpınar Sokak /Gödene Mah. Memleket Caddesi
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MEMİŞ KÜTÜKÇÜ, 1957 DOĞANHİSAR DOĞUMLU. İLKOKUL 
ÜÇÜNCÜ SINIFA KADAR DOĞANHİSAR'DA OKUDU. BABASI-
NIN TAYİNİ ILGIN'A ÇIKINCA İLK VE ORTAOKULU ILGIN'DA Bİ-
TİRDİ. YATILI OKUL İMTİHANLARI SONUCUNDA GÜMÜŞHANE 
ÖĞRETMEN LİSESİ’Nİ KAZANDI. 1971 YILINDA GİRDİĞİ BU 
OKULDAN 1975 YILINDA MEZUN OLDU. ÖĞRETMENLİK HAK-
KI VARDI AMA AYNI YIL KONYA MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK 
AKADEMİSİ’NİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜ KAZA-
NINCA ÖĞRETMENLİKTEN İSTİFA ETTİ. CIVILOĞLU’NDA BAŞ-
LADI ÜNİVERSİTE HAYATINA. 1980 YILINDA MEZUN OLDU. O 
YILLAR ZOR YILLARDI. 10 AY ÜLKENİN BİRÇOK YERİNDE İŞ 
ARADI. 1981 YILINDA TÜMOSAN FABRİKASI BÜNYESİNDE BİR 
TAŞERON ŞİRKETTE ŞANTİYE ŞEFLİĞİNE BAŞLADI. 1989 YILI 
OCAK AYINDA İSE ÖZEL BİR ŞİRKETTE YÖNETİCİ OLDU. BU 
GÖREVİ DÖRT YIL SÜRDÜ. KENDİ FİRMASI OLAN HİDROKON'U 
KURDUĞUNDA TARİHLER 5 OCAK 1993'Ü GÖSTERİYORDU. 
İKİ ORTAKTILAR. 1999 YILINDA ORTAĞI AYRILDIKTAN SONRA, 
AİLE ŞİRKETİ OLARAK DEVAM EDEN HİDROKON'UN HALEN 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINI YÜRÜTÜYOR.
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Büyükşehir Belediye Başkan Yardım-
cılığından başlayarak, Konya Sanayi 
Odası Başkanlığına ve oradan TOBB 
Yönetim Kurulu Üyeliğine doğru 
uzanan süreci anlatır mısınız?
Öğrencilik yıllarımda dernek faaliyet-
leriyle uğraştım. 1980 öncesinde o 
dönemin öğrenci derneklerinde biri 
olan MTTB'nin Konya şubesinde bir 
dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yaptım. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tahir Akyürek, İstanbul'da 
MTTB'de yöneticiydi. Arkadaşlığımız 
ve samimiyetimiz o yıllardan gelir. Ben 
TÜMOSAN' dan istifa edip, kendi işimi 
kurduğumda, Tahir Bey KTO Genel 
Sekreteriydi. Daha sonra Fazilet Parti-
si İl Başkanı oldu ve onun sonrasında 
da, Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
aday oldu. Benim aklımda meclis üye-
liği diye bir şey yoktu. Meclis üyeliği 
müracaatı için son gün. Sabahın altısın-
da cep telefonum çaldı. Arayan Tahir 
Akyürek'ti. Niçin başvuruda bulunma-
dığımı sordu. Birlikte çalışma düşün-
cesini söyledikten sonra, “Saat 17'ye 
kadar evraklarını tamamla, beraber 
çalışacağız” dedi. Bu ifadeye karşı de-
necek bir şey yoktu. İki dönem Meclis 
Üyeliği yaptım. Aynı zamanda Konya 
Sanayi Odası’nda da meclis üyesiydim. 
Aynı dönemlerde hem Belediye de, 
hem Sanayi Odası’nda iki dönem üst 
üste ve iki Tahir Başkanla yani Tahir 
Akyürek ve Tahir Büyükhelvacıgil’le 
görev yapan tek meclis üyesi benim. 
Büyükşehir Belediyesi’nde daha aktif 
görevler aldım. Büyükşehir’de iki Baş-
kan Vekilliği vardı. Başkan Vekillerinin 
biri ben diğeri Mithat Büyükalim’di. 

Sakin güç!

EROL SUNAT

VOLKAN ÇAKIR

Konya Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Memiş Kütükçü, son yıllarda yıldızı 
en fazla parlayan, en çok dikkat çeken,  Konya'nın kendisinden çok şeyler beklediği isimlerin en 
başlarında. Duruşuyla, sakin yapısıyla, anlayışıyla, hoşgörüsüyle tam bir Konya beyefendisi. 
Konya Vizyon Dergisi olarak Kırmızı Koltukta misafir ettiğimiz Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükçü ile  yapmış olduğumuz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.
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Büyükşehirlerde Başkan Yardımcılığı diye bir kadro 
yoktur. Başkanımız Konya dışına gittiğinde ya bana 
ya da Mithat beye vekalet bırakırdı. Bu görev beni 
Başkan Vekili sıfatı ile anılır kıldı. Sanayi Odası seçim 
süreci geldiğinde Tahir Büyükhelvacıgil üçüncü bir 
dönem için aday olmadığını açıkladı. Yasal olarak 
üçüncü dönem seçilme imkanı yoktu. Bu arada 
üçüncü dönem seçilmenin önü açıldı. Ancak Tahir 
Bey duruşunu devam ettirdi. Başkanlık konusunda 
istişarelerle isim tespit etme havuzuna bazı isim-
ler düşmeye başlamış. Ben Almanya’da BAUMA 
Fuarı’ndaydım. Lütfü Başkan beni aradı; “Bir süreç 
yönetiyoruz, bazı isimler öne çıktı, görüşmemiz 
lazım” dedi. Gelemeyeceğimi söyleyince telekon-
feransla bir görüşme yaptılar. Bu bir teklif değil, bir 
ön istişareydi. Fuar bitti. Lütfi Başkan davet etti. MÜ-
SİAD, ASKON, AKTİSAD ve TÜMSİAD, aday olmayı 
kabul edersem ismimi deklare etmek istediklerini 
söylediler. Uzun istişare edecek zamanım yoktu. 
Kısa istişareler yaptım. Danıştığım büyüklerim şöy-
le dediler, “Şehrin ittifak ettiği bir karara tabi olmak 
gerekir. Buna karşı durmak uygun düşmez, bunda 
hayır vardır. Size de, buna uymak yakışır.” Ve seçim-
ler içinde buldum kendimi. Camiamızın büyük te-
veccühü ile seçildim. Bir yılımı geçtiğimiz günlerde 
tamamladım. Hayatta takdir diye bir şey var. Takdiri 
ilahi beni aldı ve bir yerlere taşıdı. Siz tercih etmiyor-
sunuz, sadece önünüze gelen fikir konusunda karar 
veriyorsunuz. O süreci siz yönetmiyorsunuz. İlahi 
bir kudret, o süreci yürütüyor. Benim herhangi bir 
talebim olmadı, takdir öyle gelişti. Takdir çizgisi aldı 
götürdü. Konya adına uzun yıllar Hüseyin Üzülmez 
TOBB yönetiminde görev aldı. Kısa bir süre de Ah-
met Şekeroğlu görev yaptı. Tahir Büyükhelvacıgil 
bir dönem TSE Başkanlığı’nda bulundu. Bu dönem 
de Konya’nın TOBB’da temsil edilmesini istedik. Bu 
ortak bir talepti. Seçim sürecinde TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu tercihini benim şahsıma kullandı. 
Seçim süreci ile alakalı dahilim ya da bilgim olmadı. 
Dürüst davranmak gerekirse, beklediğim bir görev 
değildi bu görev. Sanayi Odası Başkanlığı dışında 
Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevim 
de vardı. Üst üste görev yüklemesi oldu. İlk aylarda 
oldukça zorlandım. Daha sonra dengeyi kurdum. 

Memiş Kütükçü, nelere çok güler, nelere kızar, 
sakin biri midir? Espri yönü var mıdır? Bu yo-
ğunlukta ailesine zaman ayırabiliyor mu? 
Çevremde genel olarak eşim-dostum ve iş dünya-
sındaki arkadaşlarım arasında güler yüzlü ve sakin 
bir insan olduğum söylenir. Ben tebessümün sada-
ka olduğuna inanan bir anlayışla davranma gayreti 
içerisindeyim. Güler yüzü hayatımıza hakim kılma-
ya gayret ediyorum. Memiş Kütükcü öfkelenmez 
mi? Kızmaz mı? Sevinmez mi? Elbette ben de bir in-
sanım, benim de her insan gibi, öfkelendiğim veya 
çok sevindiğim zamanlar olur.  Ama genellikle sakin 
ve güler yüzlü olduğumu söylerler. Genel olarak çok 
dinlerim. Sabırla dinlediğiniz zaman, karşınızdakin-
den elde edebileceğiniz birçok ipucu var. Aileme ise 
eskisi gibi zaman ayıramıyorum. Boş zamanlarımı 
mutlaka onlarla geçirmeye çalışıyorum. Benim iş 
yoğunluğuma 13 yaşındaki oğlum dışında ailemde-
ki herkes alıştı, ancak o şikayetçi.
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Artan Konya İhracatı Konya sanayisi pencere-
sinden nasıl görülüyor? Konya sanayisinin ihra-
cata katkısı ve ihracat hedefi sizce ne olmalıdır?
Malumunuz Konya’da birkaç tane büyük ölçekli yatı-
rım var. Konya Çimento, Konya Şeker ve Tümosan gibi. 
Konya’nın tamamen kendi çocukları, kendi evlatları 
tarafından sıfırdan, KOBİ ölçeğinden başlayarak bugün-
lere taşıdığı bir sanayi yapısı var. Zaman içerisinde iç ve 
bölgesel pazarlardan başlayarak, ölçek büyüterek ulus-
lararası pazarlara açıldığımız bir süreci yaşıyoruz. Konya 
için Türk Tayvan’ı, Türkiye’nin Çin’i ifadelerine katılmı-
yorum. Bu ifadelerin Konya’ya yapılan bir haksızlık ol-
duğunu düşünüyorum. Konya her sektörde söyleyecek 
sözü olan, iddiası olan bir şehir. Bu bizim zenginliğimiz. 
Konya sanayisi 2014 yılına çok iyi başladı. 2014 yılı Ocak 
ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 arttı. 
Yılın ilk 7 ayında ihracatımızı Türkiye ortalamasının üç 
kat üzerinde artırdık. 2014 ihracat hedefimiz 1.7 milyar 
dolar. Elbette Irak’taki olaylar, Konya’nın ihracatını etki-
ledi. Çünkü Konya ihracatında ilk sırayı Irak alıyor. Sonra 
Almanya, Suudi Arabistan, Mısır ve İran geliyor. 

Bakan Işık'a sunduğunuz dosyada yer alan ve çok 
üzerinde durduğunuz Bölgesel İnovasyon Merke-
zi konusunu okurlarımızla paylaşır mısınız?
İnovasyon yenilikçilik olarak tanımlanıyor. Bu yenilik 
ve yenilikçilik her alanda; üretimde, üretim proseslerin-
de, pazarlama tekniklerinde yenilikler olarak biliniyor. 
Bizim Ar-Ge ve inovasyona yönelmeniz, bugüne kadar 
teknoloji kullanımı ile geldiğimiz yoldan teknoloji üre-
terek devam etmemiz gerekiyor. Orta ve yüksek tekno-
lojileri üretmek için daha fazla Ar-Ge ve inovasyon çalış-
maları yapılmalı. Hatta yüksek katma değerli ürünlere 
geçmek zorundayız. Buna en çarpıcı örnek cep telefon-
larıdır. Artık biz de, yüksek teknoloji içeren, katma değe-
ri yüksek ürünler üretmek zorundayız. Bu konuda Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi statüsü kazanmak için Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bir dosya sunduk. Biz 
Bölgesel İnovasyon Merkezi’nin de içinde bulunduğu 
bu bölgenin bir Sanayi Kampüsü olmasını amaçlıyoruz. 
Bu kampüs içerisinde bir İnovasyon Merkezi yapacağız. 
100 bin metrekarelik bir alan. Burada bütün üniversite-
lerimize yer olacak. Hepsine yer vermek ve çalışmaları-
mızı birlikte yürütmek istiyoruz.

Sayın Başkan, KOBİ Başkenti olarak bilinen 
Konya'da KOBİ'leri bütün yönleriyle sizden 
dinleyebilir miyiz?
Ben de işime ve sanayi hayatıma KOBİ olarak başladım. 
KOBİ'ler bizim için çok değerli. Ancak biz KOBİ'lerin çok-
luğundan ziyade onların ölçek büyüterek, büyük ölçekli 
sanayi işletmeleri haline gelmelerinden yanayız. Bu 
konuda ilgili paydaşlarla çalışmalar yapıyoruz. KOBİ'le-
rimizi büyük ölçekli işletmeler haline getirmeyi amaç-
lıyoruz. Konya Organize Sanayi Bölgesi 4. Genişleme 
Bölgemizde 105 yeni sanayi parseli tahsis ettik. Önemli 
bir kısmında yatırımlar başladı. 5.Genişleme Bölgesinin 
hazırlıklarına da başladık. 16 milyon metrekareden 23 
milyon metrekareye çıkıyoruz. Benim Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Tahir beyden üç talebim oldu. 

KIRMIZI KOLTUK

HOŞGÖRÜ
ŞEHRİNDE

BİR HOŞGÖRÜ 
TİMSALİ
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Birincisi; Ankara-Aksaray yolu üçgeninden çev-
re yoluna kadar olan bölgeyi organize sanayi böl-
gesi ilan etmek. Bu alan 60 milyon metrekare. 
Mevcut 23 milyon metrekare ile topladığınızda 
83 milyon metrekarelik bir alan olacak. İkincisi; 
ulaşım kontağının sağlanmasıydı. Ulaşım Mas-
ter Planı’nda raylı sistem Bilim Merkezi’ne kadar 
geliyordu. Benim teklifim Konya Organize Sana-
yi Bölgesi içerisinde ring yaparak ulaşımın sağ-
lanmasıydı. Üçüncüsü; 5.Genişleme Bölgesiyle 
birlikte 23 milyon metrekareye ulaşacak Konya 
Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan sayımız da 
artarak 30 binden 50 binlere çıkacak. Bunun için 
Konya Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bir 
konut alanı yapılması gerekliliğiydi. Başkanımız 
bu tekliflerimi kabul ettiler. Bir konuya daha dik-
kat çekmek istiyorum. Evet, sanayileşmeliyiz. 
Ama bunu şehirlerin yaşanabilirliğini koruyarak 
yapmamız lazım. Biz sanayileşmeyi de, tarımı 
da taşıyabilen bir şehiriz.

Otomobil Fabrikası kuracak kapasitemiz var 
mı? Konya böyle bir fabrikayı kaldırabilir mi?
Konya'da yerli bir otomobil fabrikasına gidi-
lebilir mi? Gidilmesi en büyük arzum. Birçok 
yönden avantajları da var, dezavantajları da. 
Konya'nın otomobil yedek parçası üretme ka-
biliyeti çok yüksek. Ancak dezavantajı; otomo-
tiv yan sanayi üreticilerine, yani after market 
çalışmaları. Bu firmalar öncelikli olarak, üretici 
fabrikalara çalışır hale getirilmeli. Otomobil fab-
rikasına giden yol buradan geçiyor.  Yani bir çıt 
üste çıkması şart. Bu bir çıtı başardıktan sonra 
“Otomobil fabrikası kurulabilir” diyebiliriz. Bu 
da yeterli değil. Bunun için bir sermayedar, bir 
girişimci ve otomotiv fabrikası yatırımcısına ih-
tiyaç var. Dünyanın bütün otomobil fabrikaları 
sahil şehirlerinde konuşlandırılıyor. Bizim de-
zavantajımız ulaşımdı. Konya-Karaman-Mer-
sin Hızlandırılmış Tren Hattı çalışmaları başla-
dı. 2020 gibi bitirme hedefi konuldu. 

Son olarak, sanayicilere, iş dünyasına ve 
sanayide alın teri döken çalışanlara bir 
mesajınızı alabilir miyiz?
Çalışmayı ve alın terini yeniden toplum ola-
rak kutsamamız lazım. Çalışma ve alın terini 
tekrar baş tacı eden bir anlayışla çalışmamız 
lazım. Maalesef toplum, hızla çalışmamaya ya 
da kolaycılığa kaçıyor. Ticarette de bu böyle, 
çalışma hayatında da. Halbuki bizim inancı-
mızda kutsal olan alın teridir. Kutsal olan alın 
teriyle kazanılandır. Bir emek sonucu kazan-
dıklarınız için, ne kadar çok alın teri döküyor-
sanız kazancınız o kadar kutsaldır. Biz eğer 
ülkemiz ve milletimiz daha müreffeh bir nok-
taya gelsin istiyorsak, bunu çalışarak başaraca-
ğız. 77 milyon insan topyekun, hedeflerimize 
hep beraber ulaşacaksak, çalışmayı yeniden 
gündem yapmamız gerekiyor.
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Mehmet TUZA

İsmail Hakkı KOLAT

Pakpen Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuklu İş Adamları Derneği (SELSİAD) Genel Başkanı 

İş hayatında yarım asra dayanan başarılı çalışmaların adıdır Mehmet Tuza. 15 metrekarelik bir dükkandan, 
300 bin metrekareyi aşan Konya Sanayi Organize Bölgesi'nin en büyük sanayi kuruluşuna ulaşan bir başarının 
mimarı. PAKPEN markasını bilmeyen yok. Tabiki Mehmet Tuza'yı da. Bugün birçok genç sanayici onu kendisine 
örnek almış durumda. Onunla yapmış oldukları sohbetlerle çalışmalarına yön ve istikamet veren genç iş 
adamları var. PAKPEN kadar, Mehmet Tuza'da Konya için bir marka isim. Konya için bir kazanç, Konya için bir 
şans. Konya vizyonunun en ışıltılı ve en parlak yıldızlarından birisi. Ülkemizde yapı alanında yapı için gerekli 
neredeyse bütün malzemeyi bir arada üretebilen tek firma olma özelliği PAKPEN'e ait. Mehmet Tuza, Konya'ya 
kazandırdığı marka ile, iş dünyasındaki saygınlığı ve kabul görürlüğü ile "Vizyondakilerde" yer aldı.

Uzun yıllar Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve MÜSİAD Üyeliği 
yapan Kolat, İş adamlarıyla birlikte kurdukları Selçuklu İş Adamları Derneği'nin Genel Başkanı. Onu Konya'nın 
etkin sivil toplum örgütlerinde aktif görevler üstlenmesinden tanıyoruz. İhracata ağırlık veren organizasyonların 
ve üretim kurumlarının içinde görev almasından tanıyoruz. İsmail Hakkı Kolat, Konya'nın etkin, sevilen, hatırı 
sayılan, sözü dinlenen isimlerinden birisi. Konya vizyonunda öne çıkan, yıldızı parlayan ve hemen ilk akla 
gelebilecek isimlerden de birisi olmasıyla tanınıyor. Yükseköğrenimini yabancı dil üzerine yapmış olması Kolat 
için önemli bir artı. Selçuklu İş Adamları Derneği (SELSİAD) Genel Başkanı İsmail Hakkı Kolat, iş dünyasına 
yapmış olduğu katkılardan ve başarılı çalışmalarından dolayı "Vizyondakilerde" yer aldı.

KONYA KAMUOYUNDA EN ÇOK KONUŞULAN, EN ÇOK SES GETİREN, EN ÇOK İLGİ ODAĞI OLAN, EN ÇOK MERAK EDİLEN VE GÜNDEME 
OTURAN İSİMLERİ "VİZYONDAKİLER" DE BULUŞTURUYORUZ. VİZYONDAKİLER KONYA VİZYONUNA ÇIKAN, BAŞARILARI İLE GÖĞSÜMÜZÜ 
KABARTAN, HAYRANLIK UYANDIRAN BAŞARILARA İMZA ATAN, ADINDAN ÜLKE VE DÜNYA ÇAPINDA BAHSETTİREN İSİMLERE EV SAHİPLİĞİ 
YAPACAK BİR KÖŞE. SİYASETTEN TİCARETE, İŞ DÜNYASINDAN KÜLTÜR ADAMLARINA, BÜROKRASİYE KADAR UZANAN GENİŞ BİR YELPAZE 
İÇERİSİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER HER SAYIMIZDA DÖRT KİŞİ OLARAK BU KÖŞEMİZDE SİZLERLE BULUŞACAKLAR.
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Ahmet ŞAN

Mehmet Emin ALTUNEL

Konyaspor Başkanı 

İşadamı

Konyaspor Başkanlığı daha öne çıkan Başkan Şan, Kombassan Holding'in önde gelen yöneticilerinden. Ancak 
futbol onun vazgeçilmezi. Öz be öz bir Konya markası olan KOMPEN'inde başında o var. Ancak futbol aşkı 
bir başka Başkan Ahmet Şan için. 1998 yılında Konya Gençlerbirliği'ni kurarak, 2004 yılına kadar başkanlığını 
yürüten Başkan Şan, şu anda Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Üyeliği ile birlikte Konyaspor'un Başkanlığını 
yürütüyor. Onun takımı devralmasıyla, PTT 1. Ligden Süper Lige geri dönen Konyaspor, geri döndüğü ilk yıl 
ligde kaldı. Şu anda da ilk on hedefini önüne koymuş bulunuyor. Başkan Şan, sanıyoruz önümüzdeki yıl farklı 
ve hedefi olan bir Konyaspor seyrettirecek Konyalı sporseverlere. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan gerek bir 
spor adamı olarak, gerekse de iş adamı olarak elde ettiği başarılarla "Vizyondakilerde" yer aldı.

MHP'de Konya'nın yeni yüzü. Sempatikliği, girişkenliği, samimiyeti, insanlarla yakın diyaloglar kurmadaki başarısı, 
güleryüzlü olması, heyecanlı yapısı ile MHP'ye artı getireceği düşünülen isimler arasında en başlarda. Altunel başarılı 
bir iş adamı. Yurt dışında ve yurt içinde iyi bir isme sahip. İş adamlığı dışında siyasi yönü de bulunan Mehmet 
Emin Altunel 1999-2004 yılları arasında MHP Meram İlçe Meclis Üyeliği, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi 
Hareket Partisi’nden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. MHP'nin almış olduğu 225 bine yakın oyla, 
MHP'nin 2015 Haziran'ında yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde ümidinin yeşermesine neden oldu. İngilizce, 
Almanca ve Rusça bilmesi hem kendi partisi için, hem de Konya için oldukça önemli. İşadamı Mehmet Emin Altunel, 
Konya siyasetine getirdiği heyecanla ve bu heyecanı sürdüren çalışmalarıyla "Vizyodakilerde" yer aldı.



TEMMUZ / AĞUSTOS 2014/3632

KISA HABERLER

BAŞBAKANLIK 
BAŞMÜŞAVİRLİĞİ VE 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
GÖREVLERİYLE TÜRK 
DIŞ POLİTİKASININ 
SON 11 YILINA 
DAMGASINI VURAN VE 
EN ETKİLİ İSMİ OLAN 
AHMET DAVUTOĞLU, 
24. DÖNEM KONYA 
MİLLETVEKİLİ 
OLARAK, TÜRKİYE 
CUMHURİYETİNİN 26. 
BAŞBAKANI OLUYOR 
12. CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN'IN AK PARTİ 
MERKEZ YÜRÜTME 
KURULUNDA GENEL 
BAŞKAN ADAYI 
OLARAK AÇIKLADIĞI 
DAVUTOĞLU, 
PARTİSİNİN 
1. OLAĞANÜSTÜ 
KONGRESİNDE TEK 
ADAY OLARAK GİRDİĞİ 
KONGREDEN GENEL 
BAŞKAN OLARAK ÇIKTI. 
TAŞKENTTEN 
BAŞKENT'TE, 
BAKANLIKTAN 
BAŞBAKANLIĞA, 
KONYA'DAN 
ANKARA'YA GİBİ 
BENZETMELERLE 
ANLATILMAYA 
ÇALIŞILDI. KONYA'DAN 
ÇIKAN ÜÇÜNCÜ 
BAŞBAKANDI AHMET 
DAVUTOĞLU.
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Ahmet Davutoğlu, 26 Şubat 1959'da, 
Konya'nın Taşkent ilçesinde dünyaya gel-
di. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamam-
ladıktan sonra eğitimine İstanbul Erkek 
Lisesi'nde devam etti. Boğaziçi Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinde 
çift anadal programı ile 1984 yılında me-
zun oldu. Aynı üniversitede kamu yöneti-
mi bölümünde yüksek lisans, siyaset bili-
mi ve uluslararası ilişkiler bölümünde de 
doktorasını yaptı. Yardımcı doçent unva-
nı ile 1990'da Malezya Uluslararası İslam 
Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Da-
vutoğlu, burada 1993'e kadar başkanlığını 
yürüteceği siyaset bilimi bölümünü kur-
du. 1995'te Türkiye'ye dönen Davutoğlu, 
akademik hayatına Marmara Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünde devam 
etti. 1998-2002 arasında Silahlı Kuvvet-
ler Akademisi ve Harp Akademisi'nde 
misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. 
1999-2004 döneminde Profesör unvanı 
ile Beykent Üniversitesi'nde Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü'nün başkanlığınına 
getirildi. Aynı zamanda Abdullah Gül'ün 
Başbakanlığındaki 58. hükümette Başba-
kanlık Başmüşavirliği görevini üstlendi. 
İstanbul Belediye başkanlığından ta-
nıştığı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan 
olduktan sonra da bu görevine devam 
etti. O dönemde `gölge dışişleri bakanı` 
gibi dış temaslarda etkili olmaya başladı. 

AB ile temaslar, Kıbrıs müzakereleri, Irak 
savaşı gibi her alanda rol aldı. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 
dönemin Başbakanı Abdullah Gül tara-
fından, 18 Ocak 2003'te Resmî Gazete'de 
yayımlanan kararla büyükelçi ünvanı 
verildi. 11 Mayıs 2009 tarihinde, meclis 
dışından yapılan bir atama ile T.C. Dışiş-
leri Bakanı ünvanını kazandı. İngilizce, 
Arapça ve Almanca bilen Davutoğlu, aynı 
zamanda pek çok akademik eseri olan bir 
yazar. 12 Haziran 2011'de yapılan genel se-
çimler sonucunda 24. Dönem Konya AKP. 
Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Dışiş-
leri Bakanlığı görevine devam etti. 

Türk dış politikasının hızlı bir değişim ge-
çirdiği süreç boyunca Davutoğlu isminin 
sık gündeme gelmesi, kendisi hakkında 
"Gölge Dışişleri Bakanı" yorumları yapıl-
masına sebep olmuştu.
Davutoğlu'nun bakanlık koltuğuna otur-
masıyla birlikte "Davutoğlu etkisi" olarak 
anılan Türk dış politikasında köklü bir de-
ğişiminde başlangıcı oldu.
ABD eski Dışişleri Bakanlarından Hillary 
Clinton, anılarını anlattığı "Zor Seçimler" 
adlı kitabında Davutoğlu'ndan şöyle söz 
ediyordu: "Davutoğlu, bulunduğu ma-
kama tutku ve bilgelik getirdi, yapıcı ve 
dostça bir çalışma ilişkisi geliştirdik ve 
çok defa gerginlik olmasına rağmen hiç-
bir zaman kopmadık."

2007 yılına gelindiğinde, batının gölge 
adam dediği Davutoğlunu, The Economist 
dergisi  Davutoğlu’nu “eminence grise” 
(perde arkasındaki güç) olarak nitelendi-
recekti. Davutoğlu’nu “Türk diplomasisi-
nin Kissenger’ı”, “Gölge adam”, “İnce bir 
taktisyen” olarak nitelendirenler oldu.  
Davutoğlu, her zaman “iddialı konuşan” 
bir ‘danışman’ ve ‘Dışişleri Bakanı’ oldu.
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan se-
çimde 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep 
Tayyip Erdoğan'dan boşalan Ak Parti Ge-
nel Başkanlığına ve Başbakanlığa aday 
olarak 21 Ağustos 2014 tarihinde yine 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet 
Davutoğlu'nun aday olduğu açıklandı.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
İÇİN ''UYDU KENT''LER 
KURULMALI

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

ÜLKEMİZDE YILLARDIR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA İHTİYAÇLARI İSTENEN DÜZEYDE 
KARŞILANAMADI. MECBUR KALINCA BUNLAR, İSTENMEYEN GRUPLARIN SAĞLADIĞI İMKÂNLARI 
KULLANMAK ZORUNDA KALDILAR. SONUÇTA YURTLARINA VE EVLERİNE SIĞINDIKLARI SİYASİ KRİZ-
LERİ TEZGÂHLAYAN ÇEVRELERİN ELİNDE SON İKİ SENEDİR ŞAŞKINA DÖNDÜLER. ÇÜNKÜ BEKLEME-
DİKLERİ BİR DURUŞLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR.

Sekiz sene önce bu olumsuz duruma bil-
meyerek herkesin zemin hazırladığını 
gördüm. Devletin yurt işini bir an önce 
hallederek üniversite gençliğini olur ol-
maz kişilerin ellerine bırakmaması ge-
rektiğini AA aracılığıyla ilgili makamlara 
duyurdum. Ancak bu konuda önemli de-
nebilecek adımlar atılmadı. Bu durumda 
daha önce kerhen sığınılan yerlere öğ-
rencilerin eskiden olduğu gibi gideme-
yecekleri belli oldu. Şu anda tam bir çık-
maz içinde üniversite öğrencileri. Pekiyi 
ne yapılmalı? Bu konudaki 21 Temmuz 
2006'da yayımlanan görüşlerimi tekrar 
aynen vermekte yarar görüyorum:

''Genellikle kırsal alandan büyük kentlere 
giden, ancak yurtta kalamayan üniversite 
öğrencilerinin, daha iyi eğitim alabilmesi 
için “Uydu Öğrenci Kentleri” kurulması 
öneriliyor. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kü-
çükdağ, ÖSS sonuçlarının açıklandığını 
binlerce öğrencinin barajı geçerek bir üni-
versitede eğitim almayı hak ettiğini söyledi. 
Tercihlerin yapılacağını ve birçok öğren-
cinin hiç tanımadığı, bilmediği kentlere 
gideceğini belirten Prof. Dr. Küçükdağ, 
bazı öğrencilerin yakınlarının yanında ya 
da yurtlarda kalacağını, bazı öğrencilerin 
ise elverişsiz de olsa yurt imkânlarından 
yararlanamayacakları için adeta ortada 
kalacağını anlattı. 

Özellikle kırsal kesimden büyük kentlere 
giden farklı ortamlara giren öğrencilerin 
kalacak yer bulamamanın büyük sıkıntı-
sını çekeceğini ifade eden Prof. Dr. Küçük-
dağ, şöyle devam etti: 

“Üniversiteler, bilimsel düşünceyi hakim kı-
lan eğitim kurumlarıdır. Oysa Türkiye'de bu 
anlayış, öğrencilere barınmaları için sağlık-
lı altyapı oluşturulamadığından bir türlü 
öne çıkmamaktadır. Öğrencinin bilimsel 
düşünceyi özümsemesine devam ettiği üni-
versitenin dışında bulunduğu ortam, birçok 
engellerle doludur. Devlet, nedense klasik 
yurt anlayışı dışında üniversite öğrencisi-
ne barınak seçeneği sunmamaktadır. Kö-
yünden kasabasından büyük kentlere gelip 
üniversiteye çocuğunu kaydettiren Anadolu 
insanı, aslında elverişsiz yurt imkânlarına 
razı olmakta ancak bunu da bulamayarak 
ortada kalmaktadır.” 

Çocuğunu fuhuş batağı ile uyuşturucu ve 
alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tut-
mak isteyen ailelerin çaresiz kalınca ken-
dilerine göre çözümler ürettiğini belirten 
Prof. Dr. Küçükdağ, büyük kentlerde kendi 
başlarına kalan, olumsuz ortamlara itilen 
üniversite öğrencilerinin zamanla birey-
selliği öne çıkaramadığını, hür iradelerini 
bile kullanamaz hale geldiğini söyledi. 

Bu yüzden belediyelerin ya da il özel ida-
relerinin üniversite öğrencilerinin kalacak 
yer sorununu çözmesi gerektiğini ifade eden 
belirten Prof. Dr. Küçükdağ, şöyle konuştu: 
“Barınma sorunlarını sadece üniversitele-
rin çözmesini beklemek doğru olmaz. Be-
lediye ve il özel idarelerinin de öğrencilere 
yönelik ev projeleri üretmeleri, yerleşkele-
rin çevrelerine kışlaya benzer yurt anla-
yışından farklı olarak herkesin ekonomik 
durumuna cevap verecek şekilde, üniversi-
te eğitimi destekleyen sosyal tesisleri içeren 
'Uydu Öğrenci Kentleri' kurmaları gerekir.” 
Prof. Dr. Küçükdağ, taşradan gelen, kala-
cak elverişli yer bulamayan, büyük kent-
lerin acımasızlığını bilmeyen öğrencilerin 
olumsuz ortamlara itilmesinin uydu kent-
lerle önlenebileceğini, öğrencilerin daha 
iyi ortamlarda daha sağlıklı eğitim alabile-
ceklerini sözlerine ekledi. ''
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BİRİNCİ PLANDA SÖYLEMEM GEREKEN BİR ŞEY VARSA, BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİR TANESİ, SA-
DECE VE SADECE ALLAH'IN BASİT BİR KULUYUM. KAİNATI YARATAN YARATICININ BASİT VE GÜNAHKAR BİR KU-
LUYUM. İKİNCİ PLANDA BİYOLOJİK ANLAMDA SÖYLÜYORUM 10. 09. 1968'DE HASAN'DAN OLMA HATİCE'DEN 
DOĞMA OLARAK DÜNYAYA GELDİM. EN KÜÇÜK HALLERİMDE HATIRLADIĞIM İLK NOKTA ANNEMİN VE BABAMIN 
GURBETTE OLDUĞU. YANİ O YILLARDA ÇOK MEŞHUR OLAN ALMANYA İŞÇİLERİNDEN BİRİNİN ÇOCUĞU OLDU-
ĞUM. İKİ SENE KADAR AİLEMLE ALMANYA'DA YAŞADIM. AMA ONDAN SONRA AİLEMİN BENİ TÜRKİYE'YE GÖN-
DERMESİ BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ. KENDİLERİNE GÖRE BENİM İYİLİĞİM İÇİN ALINAN BİR KARARDI BU. AMA BU 
KARAR BENİ ANNE VE BABA SEVGİSİNDEN UZAK BIRAKMIŞ GÖÇEBE BİR HAYATIN İÇİNE ATMIŞTI.

Neden sakat olduğumu merak ediyorsanız da takdiri ilahi. Annem hamileyken apandisit ameliyatı 
olmuş doktorlar ve ailem aldırma kararı vermişler. Çünkü doktorlar bu çocuğun bir yerinde kesin 
bir sakatlık olur demişler. Ama rahmetli dedem ne olursa olsun biz razıyız diyerek, bu dünyaya 
sağ bacağımdan sakat bir şekilde gelmeme sebep olmuş. Anlayacağınız yara almak için geldiğim 
dünyaya yaralı gelmişim. Dünyadaki en büyük endeks çocukluk yıllarında geçen zaman olmuştur. 
Bunu böyle düşünürseniz bu endeks benim için hiç de iyi geçmedi.
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O günlerden acı bir hatıra da çocukken hiçbir 
gün yatakta yatamayışım. Göçebe olan ha-
yatımda hep bir yer yatağı vardı. Herkes gece 
gökyüzüne benden daha yakındı. Ben ise 
oturduğum somyada bile yatmaya razıydım 
aslında. Çocukçaydı bu düşünceler ama bende 
çocuktum. Hep kendi içimde kendi boyutum-
da yaşamak zorunda kaldım. Bunun için mut-
luluğu yalnızlığın yanında aradım hep.

Yedi yaşına kadar olan Almanya maceram, ma-
cera diyorum çünkü ailem benim için çok fark-
lıydı. Sanki bilmediğim bir yerde bilmediğim 
insanlar bekliyordu beni. Ama bu macerada 
yalnızlığıma bir arkadaş bulacaktım. 2. Dünya 
Savaşı'ndan kalma Steinway marka bir piyano 
parmaklarım sayesinde benimle konuşacak-
tı sanki. Sekiz yaşımda etnik sazları çalmaya 
başladım. Ve okulda solist olmuştum. Dokuz 
yaşımda yine okulda resital verdim.

Lise yıllarında çok iyi elektro gitar çalan ve telli 
sazların tümünü çalan bir döneme girmiştim. Ve 
o yıllarda yalnızlığıma bir arkadaş daha bulmuş-
tum. Kitaplar benim içimde yaşadığım hayatı an-
latıyordu. Çok fazla dışarı çıkamadığımdan dolayı 
kendimi müzikte ve kitaplarda arıyordum.
Ama öğretmenimin ısrarıyla divan edebiyatını 
öğrenmeye başladım. Farsça ve Osmanlıca'yı çok 
iyi tercüme edebilmenin anahtarı olmuştu. Sev-
mekte zorlandığım divan edebiyatı bana çok şey-
ler kazandırmıştı. Öğrendiğim bu bilgi sonucunda 
beni yaptığım işin okuluna götürmüştü. Hacette-
pe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bu işin 
matematiğini de öğrenmiştim.

MURAT GÖĞEBAKAN
Çok iyi bir grubumuz vardı. Gece kulüplerinde 
çok iyi performans gösteriyorduk. Sahne aldı-
ğımız her yer bizden çok memnundu. Prog-
ram yaptığımız bir gece yanıma bir arkadaşım 
gelmişti. Sen neden İstanbul'a gitmiyorsun 
dedi? Beraber İstanbul'a geldik. Hemen şir-
ketlerle görüşmeye başladım. Görüştüğüm 
herkes böyle bir müzik yok, böyle bir okuma 
tarzı yok diye beni geri gönderiyorlardı. En so-
nunda, Ozan olmuyor dedim ve Adana'ya geri 
döndüm. Gönül kırılmıştı artık, fiziki ve müzik 
olarak aşağılanmıştım. Kimi bağırıyor diyordu, 
kimi ise adam yerine bile koymuyordu beni. 
Tekrar Adana'da çalışmaya başlamıştım. Şahin 
Albay diye bir abim beklemediğim bir anda 
karşıma çıkıp Antakya'da Hasan Bey var, gidip 
birde onla görüşürmüsün? dedi.
Abi ben o defteri kapadım dedim. Beni kırma 
git bir kez görüş dedim. Ertesi gün Antakya'ya 
gittim. Hasan Bey'e "Ben sana aşık oldum"u  
dinlettim. Hasan Abi sakın kimseye söz verme 
Otuz Ağustos'ta emekli oluyorum. O zaman 
bu şarkıyı değerlendiririz dedi. Emekli oldu 
ve o yılların popüler grubu Prestij Müzik'in 
başına geçti. Eylül ayında beni İstanbul'a ça-
ğırdı. Mukavele imzaladık, Onsekiz ay azap 
çektim. Çünkü ortaklardan biri beni hiç iste-
miyordu. Gitmem için elinden gelen herşeyi 
yaptı. Neden istenmediğimi halen anlamış 
değilim. Hasan Abi'ye gideyim dedim. Ama o 
beni bu savaşta yalnız bırakma dedi. Hergün 
Beşiktaş'tan Levent'te yürüyerek gittim. Ha-
san Abi'de tükürdüğünü yalamak istemedi-
ğinden salmak istemiyordu. 

Lise yıllarında 
çok iyi elektro 
gitar çalan ve 
telli sazların 
tümünü çalan 
bir döneme 
girmiştim. 
Ve o yıllarda 
yalnızlığıma bir 
arkadaş daha 
bulmuştum. 
Kitaplar 
benim içimde 
yaşadığım 
hayatı 
anlatıyordu. 
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Bir gün akşam üzeri şirket ortaklarıyla bir 
arada otururken...Beni istemeyen ortak  
M.K. "Si.... et bunu dedi." Yaa Allah'ın topa-
lından kaset mi olur. ''Aramızda para topla-
yalım gönderelim gitsin memleketine dedi.''
Adana'ya geri döndüm. Bir zaman sonra 
mukavelemi almak için İstanbul'a gittim. 
Hasan Abi'ye mukavelemi geri ver dedim. 
Hasan Abi olmaz, dedi. Nisan ayında o ortak 
Avrupa turnesine çıktı. Hasan Abi Ahmet 
Koç'u çağırdı. Yirmi günümüz var, bu kaset 
biter mi dedi. Ahmet Koç yirmi gün içinde 
çok komik bir paraya kaseti bitirdi. Allah 
mekanını cennet etsin, Aşık Mahsuni Şe-
rif ben sana inanıyorum dedi. "Yedin beni" 
diye şarkıyı verdi, bir kuruş almadı. Alem 
Murat Göğebakan'ı görecek dedi ve bir gün 
o ortağa, onun içinde öyle bir aşk varki sen 
değil kimse ona engel olamaz dedi.
Bu olaylardan sonra "Ben sana aşık oldum'a" 
klip çekmek istedim ama yine M.K olmaz 
dedi. Mustafa Mayadağ ben senin klibin-
den para almayacağım dedi. Klibi arka-
daşım Ozan'dan aldığım emanet ceketle 

çekmiştim. Çünkü ceketim bile yoktu. O 
klibi çekerken iki makara filmimiz vardı bir 
makarayla Ferudun Düzağaç'ın klibi diğer 
makara ile benim klibim çekilmişti.
Ve hemen Şule Bekiroğlu'na götürdük 
şarkıyı. Şule Bekiroğlu, ben son yirmi yıl-
dır ne böyle bir şarkı, ne de böyle bir oku-
ma gördüm deyip onurlandırmıştı bizi. 
Ertesi gün ise gece 11:45 te VJ Bülent'in 
anonsuyla 21 Mayıs 1997'de Türkiye'ye 
merhaba demiştim. Klibi gece boyu ağla-
yarak onüç kere dinlemiştim. İlk çalışın-
dan hemen sonra ise altı yaşındaki oğlum 
telefonu açıp seninle gurur duyuyorum 
deyip kapamıştı telefonu.
Bir yandan oğluma bakıyor, aileme des-
tek veriyor bir yandan da İstanbul'da 
karnımı doyurmaya çalışıyordum.  Her 
şeyimi dağıtıp evimde bir iğne bile koy-
madan şimdiki eşim olan Sema'nın yanı-
na geldim. Beni böyle kabul edermisin? 
dedim. O beni elimdeki gitarım ve 2-3 
parça elbisemle kabullenmişti. Bir sanat-
çının en verimli çağı çekeceği acılarla ve 

mutluluklarla endekslidir. Yaradan beni 
çekeceğim acılarla sınav ediyordu. Bana 
her zaman sorarlar neden haykırarak şar-
kı söylüyorsun? diye. Anlıyorsunuz değil 
mi beni? Ben sadece insanlara sıcaklığımı 
vermeye onlardan bir farkım olmadığını 
anlatmaya çalışıyorum. Benim farkım 
gayem bir gün öleceğim arkamdan insan-
lar bir Murat vardı desinler başka bir şey 
demelerine gerek yok. Ben onların sesi 
olmaya çalışıyorum şarkılarımla. 
Benim hamurum aşk, bende başka bir en-
deks bulamazsınız. Sanatçının zaten başka 
bir endeksi de olmaması gerek diye düşü-
nüyorum. Sizin anlatmak istediğiniz şey 
sevgi ve aşk ise içine hiçbir şey katamazsı-
nız. Kattığınız zaman sanat ve amaç kendi-
ni deforme edecektir. İşte o zaman da siz 
sanatçı değil ya tüccar yada yozlaştıran bir 
kültüre anahtar olacaksınızdır.

Ay yüzlüm Yaralı...
3 kasetten sonra yine dostumun kapısını 
çaldım, param yok dedim. Ben senin kötü 
gün dostunum dedi. Sevgili Ahmet Koç 
bana "Ay Yüzlümü" yaptı. Onu utandırma-
dım. Allah'a şükürler olsun alnımın akıyla 
bu kaseti de sevdirmiştim insanlara.
Bazen düşünüyorum, Murat ne eksik 
diye? Herşeyimi sevgiye adamışım. Yüre-
ğime han kapısı yaptırmışım. Ama neden 
diye soruyorum? Bu ülkede sanatçı olmak 
neydi onu düşünüyorum? Medya sevmi-
yor seni diye biri fısıldıyor kulağıma. Olsun 
diyorum. Seven de sevmeyen de sağ ol-
sun. Televizyonlara alıştım artık özürlüler 
gününden gününe çıkmaya. Gücüme git-
miyor artık. Gerçek olan kaç şey var zaten 
zaplanan bir dünyaya. Onun için konser-
den konsere göçebe bir şekilde taşıyorum 
sevgiyi, haykırıyorum sevgiyi, haykırıyo-
rum sevgiyi tüm sevenler duysun diye.
"Ay Yüzlüm"e ikinci haftası klip çektik ama 
yine o ortak yüzünden ambargo yemişti 
"Ay Yüzlüm" üçüncü haftasında. Çünkü 
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Kral TV'de sözü geçen birinin şirketine 
geçmişti. Anlayamadığım bir şekilde hep 
yoluma taş koydu, neden böyle yapıyor-
du halen de anlamış değilim.
Ay Yüzlüm'le Kral TV'nin müzik ödülle-
rine aday gösterilmiştim. Ama bir şekilde 
yine o ödülü almaya layık görülmedim.
Ertesi gün Ömer Faruk Güney bana gel, 
hiç üzülme dedi. Bende gittim. Rüyamda 
söylediler, bunu sana verecekmişim öyle 
dediler dedi. Aldım cebime koydum. Ve 
Allah beni yine bir şekilde ödüllendir-
mişti. O şarkı yaralıydı... Ve bugün yaralı 
en çok satan kasetlerden bir tanesi. Hayat 
bir sınavdı bize, hep zor sorular geldi ama 
şükürler olsun elimizden geleni bu güne 
kadar yapmaya çalıştık. Ömrümüz olur-
sa bundan sonra da yapmaya çalışacağız. 
Çok bağırarak şarkı söylüyor! diye nite-
lendirenler için. Bugünkü olgunluğumla 
sadece şunu söyleyebilirim;

-ŞAİRLER YAZAR. ŞARKICILAR SÖYLER
-Ama hem YAZAN, hem SÖYLEYEN isen 
HAYKIRMAN gerekir. Bunu sevenler çok 
iyi bilir!!! Zira bu ruhun haykırışıdır.. Tıpkı 
tabiatın ruhu gibi,

- Yeni doğan bebek AĞLAR!!!
- Kartal ÇIĞLIK ATAR!!!
- Esen rüzgar UĞULDAR!!!
- Murat Göğebakan HAYKIRIR!!!
Çünkü benimde bir ruhum var!!..

Murat Göğebakan'a göre 
Türkiye'nin üç büyük sorunu?
1- İnanmak 2- Güvenmek 3- Sevgi
Ülkemizin üç büyük sorunu aslında ta-
mamen birbirine bağlı olayların gelişmesi 
sonucu ortaya çıkmış. Sonuçta da hep so-
runun temeline inmek yerine günübirlik 
çözümler aranmış. Artık günübirlik çö-
zümler bile günü kurtaramaz duruma gel-
miştir. İşte biz sorunun temelinde ne yat-
tığını bu güne kadar anlamış değiliz. Belki 
bundan sonra da anlamak istemiyeceğiz.
İnancı kaybolmuş bir toplum güvenemez. 
Güven olmadan da sevgi platonik bir aşk 
hikayesinden farksızdır. Bir şeyi gözü kapalı 
seviyoruz. Onun için belki kıymetiniz an-
lamıyoruz. Zamana karşı yenik düşüyüruz 
herşeyden. Bu ülkeyi anlamıyoruz. Anla-
madığımız bir ülkede yaşamanın zorluğu 
içinde birbirimizi yıpratıyoruz. Sonuçta da 
anlamsız düşünceler anlamsız olaylara yeni 
bir isim koyup veryansın ediyoruz...
Birbirimize inanmıyoruz. Biz bize güven-
miyoruz. Yanımızdaki insanlardan herşeyi 
sakınıyoruz. Biz sevgimizi kaybetmişiz. İş 
para değil. Bizler birlikteliğimizi kominli-
ğimizi kaybettik. Bizi bu güne getiren en 

büyük etken hazımsız olmamız.  Bugün ya-
pılan herşey iyinin altında böyle olunca da 
zaman ve insana yenik düşüyor yaptığımız 
herşey. Kalıcı olan zamana dayanan insana 
yenilmeyen ne yapıyoruz. Yaptığımız her-
şey sorunlarımız gibi günübirlik olmanın 
dışına çıkmıyor. Eğitiyoruz yok ediyoruz 
yapılmak için yapılanları. Oysaki geçmişi-
mizi geleceğe taşımalıyız. Yenik düşüyoruz 
hayatın maddiyatına. Amaç edinmişiz para 
denen aracı. Ama kaybediyoruz. Anlamlı 
geldiğimiz hayatta anlamsız yaşıyoruz.
Murat Göğebakan diye biri çıkıyor, şarkı 
söylüyor kendince duygularını anlatıyor. 
Ama insanlar bu işe bile sen Murat Gö-
ğebakan gibi veya Tarkan gibi söyleyebi-
liyorsan gel sana kaset yapalım diyorlar. 
Bu böyle olmaz. Böyle hiçbir yere vara-
mayız. Her yaptığımız için bir kopyası 
var nerdeyse. Taklit ediyoruz kendimizi 
geliştirmek yerine, ceplerimizin şişkinli-
ğine önem veriyoruz sonrada biz başarıyı 
bekliyoruz. Ülkemizde sorun dediğimiz 
herşeyin aslında çözümü var. Ama bizler 
sorunları yollarımızın kesiştiği noktalar-
da fark edip sadece yolumuza açtığımız 
için kesin bir sonuca varamıyoruz.
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Cihan Bey, öncelikle Cafe Extrablatt markası olarak 
Konya’mıza hoşgeldiniz diyoruz. Sizleri aramızda gör-
mekten gerçekten çok mutluyuz. Şehrimizde böylesine 
kaliteli bir markayı görmekten de ayrıca çok gururlu-
yuz. Hem şehrimize hem sizlere hayırlı, uğurlu olmasını 
dileyerek başlıyorum röportajımıza.
Ben de böylesine güzel bir şehirde şube açmış olmamız-
dan, bizleri böylesine nazik karşılamanızdan dolayı hem 
kurumsal hem de şahsım adına çok teşekkür ediyorum. 
Burada bulunmaktan biz de Cafe Extrablatt markası olarak 
gerçekten çok mutluyuz. Herkes bize karşı o kadar sevecen 
ve kibar ki, o kadar iyi karşılanıyoruz ki heryerde, tabii bu 
bize inanılmaz derece motivasyon ve mutluluk veriyor. 
Doğru yerde, doğru yatırım yaptığımızı bize bir kez daha is-
patlıyor ve bunun heyecanını her gün daha fazla yaşıyoruz. 
Gerçekten çok teşekkürler, bu sıcakkanlı karşılama ve çok 
güzel dilekler için. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. 
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Markanızı daha fazla tanıyabilme-
miz adına Cafe Extrablatt hakkın-
da kısa bir bilgi verebilir misiniz ? 
Cafe Extrablatt Almanya’da 1988 
yılında ilk kez kurulmuş, Alman 
menşeili bir zincir.  Zaman içerisinde 
zincirin halkaları çoğalarak bugün 
Almanya’da 70 şube ile hizmet veren 
bir marka haline geliyor. Temellerinin 
atıldığı kendi ülkesinden sonra mar-
kasını uluslararası platforma taşımak 
isteyen Cafe Extrablatt bu girişimini 
ilk önce Marakeş/ Fas’da gerçekleşti-
riyor. Şu anda da bulunduğu bölgede 
sevilen ve tercih edilen bir lezzet nok-
tası haline gelerek uluslararası zincir 
olma yolundaki başarısını ispatlıyor. 
Bu önemli uluslararası tecrübenin 
de vermiş olduğu özgüven ile  Şubat 
2009’da Lara-Antalya’da, ardından 
sırasıyla; Capetown-Güney Afrika, Ca-
sablanka, Enschede-Hollanda’da yeni 
şubelerini açıyor. Ve en son olarak he-
pimizin bildiği gibi Konya. Bunu tüm 
Konyalı’lar adına gururla söylüyorum 
çünkü böylesine bir markanın 6. Yurt 
dışı şubesi olmak gerçekten onur ve-
rici bir durum. Konya’daki şubemizde 
de yine amacımız bu güzel şehrimi-
zin aranılan ve sürekli gidilen en kali-
teli lezzet mekanı haline gelmek.

Cafe Extrablatt Türkiye’deki 
2. Şubesini neden Konya’da 
açmaya karar verdi?
Konya ülkemizin gözde şehirlerin-
den birisi… Gerek ekonomik ge-
rekse sosyal anlamda üst statüler-
de bir şehir olması sektörel olarak 
bizim ilgimizi çektiği gibi eminim 
diğer sektörlerin yatırımcılarının 
da ilgisini de çekmektedir.  Çünkü 
bu anlamda göz ardı edilebilecek 
bir şehir değil. Ve gerçekten de 
yadsınamayacak kadar güzel bir 
şehir, biz Konya’yı çok seviyoruz.

Cafe Extrablatt buradaki şubesin-
de müşterilerine neler sunuyor ?
Dekorasyon olarak, sıradışı bir de-
korasyon yaptığımıza inanıyoruz. 
Bunu müşterilerimize keyifli ve ra-
hat bir ortam yaratmak adına özel-
likle en ince ayrıntısına kadar, detaylı 
olarak iç mimarlarımızla düşünerek 
planladık ve yaptık. Uzun bir de-
korasyon süreci yaşadık, amacımız 
en iyisini ortaya çıkartmaktı. Zaten 
müşterilerimiz bize geldiklerinde 
onlar için dekorasyon anlamında ne 
kadar uğraş verdiğimizi görecekler. 
Fakat bizim asıl amacımız; Dünya ve 
Türk mutfağından özenle seçtiğimiz 
lezzetlerimizi müşterilerimize en iyi 
şekilde sunmak. En iyi şekilde sun-
maktan kastım ne diye sorarsanız, 
tabii ki iddialı lezzetlerimiz. Kahvaltı-
dan akşam yemeğine kadar  tüm gün 
boyunca çok çeşitli ve birbirinden le-
ziz yiyeceklerimizi müşterilerimizin 
beğenisine sunacağız.
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Müşteri profiliniz arasında 
kimleri görebiliriz?
Herkesi görebilirsiniz. Küçük 
çocuklar bile bizim müşterimiz 
olabilir. Çünkü onlar için çok özel 
oyun alanları ve çok özel menüler 
hazırladık. Minik müşterilerimizi 
memnun etmek adına onlar için 
özel aktiviteler planladık. Annele-
ri ile birlikte gelip, bizde gün boyu 
çok hoş vakit geçirebilirler.

Babalar gelmesin mi ? 
Anneler dediniz
Tabii ki hepsi birlikte gelsin. Bi-
zim asıl amacımız tüm aileyi 
ağırlamak. Bu bizi inanılmaz de-
recede mutlu edecektir.

Biraz önce iddialı lezzetlerimiz 
dediniz, lezzetlerinizden de 
bahseder misiniz? 
İddialıyız çünkü, lezzetlerimizde 
öncelikle mevsiminde doğru ve 
taze ürünü, doğru miktarlarda 
kullanıyoruz. Perde arkasında 
ise yine büyük bir ekiple birlikte 
oluşturduğumuz bu reçeteleri-
mizi, bizzat tarafımdan eğitimini 
verdiğim aşçılarımızla büyük bir 
titizlikle hazırlıyor ve müşterileri-
mizin beğenisine sunuyoruz.

Eğitim verdiğinize göre köklü 
bir geçmişiniz var, biraz kendi-
nizden bahseder misiniz ?
1982 Üsküdar-İSTANBUL do-
ğumluyum. Aşçılık eğitimimin 
başlangıcını Bolu Mengen Ana-
dolu Aşçılık Meslek Lisesi’nde 
2000 yılında mezun olarak ta-
mamladım. Mezuniyetim son-
rasında mesleki kariyerime Çıra-
ğan Sarayı’nda başladım. Divan 
Otelleri ve Ritz Carlton’la devam 
eden kariyerime Almanya ve 

sonrasında Azerbaycan’da ulusla-
rarası tecrübelerimi de ekledim. 
Yurt içi ve yurt dışındayken de  
bir çok eğitimlere katılarak mes-
leki sertifikalarımı aldım.    

Cihan bey son bir soru daha 
sormak istiyorum. Bunu emi-
nim bir çok okuyucumuz da 
merak ediyordur. Cafe Extrab-
latt sosyal sorumluluk projele-
ri içerisinde yer almaya özen 
gösteriyor mu ? 
Tabii ki… En gurur duyarak yap-
tığımız çalışmalarımız arasında, 
Antalya şubemizin gelirlerinin 
bir kısmı ile okuttuğumuz öğ-
rencilerimiz mevcut ve aynısını 
Konya’da da yapmayı planlıyoruz. 
Beraberinde artık yemeklerimizi 
hayvan barınaklarına vererek on-
ların ziyan olmasını engelliyoruz 
ve hayvan dostlarımızın beslen-
mesine katkıda bulunuyoruz. 
 
Cihan Bey, bu güzel sohbet için 
çok teşekkür ediyoruz. Bize 
zaman ayırdınız, kapılarınızı 
bize açtınız, içtenlikle tüm so-
rularımızı yanıtladınız. Meka-
nınız gerçekten çok güzel, ha-
yırlı olmasını diliyoruz.
Ben ziyaretiniz için çok teşekkür 
ederim. Her zaman bekleriz, Tüm 
Konya’lıları, Konya sevdalılarını, 
Konya’ya ziyarete gelmiş olan 
herkesi mutlaka bekliyoruz, bize 
uğramadan, lezzetlerimizi tad-
madan gitmesinler diyorum...  
Lezzetlerimizi başkalarından din-
lemek yerine, kendileri tadsınlar 
diyerek yine lezzetlerimiz konu-
sunda ne kadar iddialı olduğu-
muzu bir kez daha belirtiyorum 
(gülüyor) Kapımız herkese açık… 
Görüşmek üzere…
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PROF. DR. HAKKI GÖKBEL. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN ÇALIŞKAN, ÜRETKEN, BİTMEK TÜKENMEK 
BİLMEYEN ENERJİSİ İLE BİR ÜLKEDE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ YA DA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM ANLAŞMASI 
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LIŞMA ARKADAŞLARINI BİLE ŞAŞIRTAN ÖRNEK BİR YÖNETİCİ. SİSTEMLİ, DÜZENLİ, DAKİK. PRATİK 
ZEKASI İLE SORUNLARA KISA SÜREDE ÇÖZÜM ÜRETEBİLME YETENEĞİ ALLAH VERGİSİ. SOMUT 
PLANLAR ORTAYA KOYARAK REALİST HEDEFLER PEŞİNDE KOŞUYOR. HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞ-
TİRME KONUSUNDAKİ TAKİPÇİLİĞİ İŞ DİSİPLİNİ İLE BİRLEŞİNCE BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELİYOR. 
DETAYCI ANCAK BÜYÜK RESMİ HİÇBİR ZAMAN KAÇIRMIYOR. SADE BİR YAŞAM BİÇİMİNE SAHİP. 
ASLA ÖTEKİLEŞTİRMİYOR. HER ZAMAN MESAFELİ VE DURUŞU BELLİ.  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HAKKI GÖKBEL VİZYON DERGİSİ OKURLARI İÇİN 
ÜNİVERSİTENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

1975 yılında kurulan üniversitemiz, bün-
yesinde bugün itibariyle 21 fakülte, 22 
meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 6 yükse-
kokul ve 74.000 civarında öğrenci bulun-
maktadır. Üniversitemiz 39 yıllık tarihi 
süresince fiziki alt yapısını büyük oranda 
tamamlamış, akademik personel, idari 
personel ve öğrenci sayıları ile toplamda 
80 bine yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin 
en büyük eğitim kurumları arasında yer 
almaktadır. Deneyimli, genç ve dinamik 
akademik kadrosu, modern, öğrencileri-
mizin her türlü ihtiyacına cevap verebile-
cek kapasiteye sahip kampüsü, bilimsel, 
sosyal ve kültürel yaşamı ile öğrencileri-
mize rahat, güvenli, huzurlu ve tam dona-
nımlı bir eğitim-öğretim imkanı sunmaya 
çalışıyoruz. Bilimsel, sosyal, kültürel, sa-
nat ve spor gibi her alanda öğrencilerine 

geniş imkanlar sunmayı kendine misyon 
edinen Selçuk Üniversitesi, öğrencilerine 
sadece diploma vermeyi değil, kariyer ya-
şamlarına destek olarak onları geleceğe en 
iyi şekilde hazırlamayı hedeflemektedir. 
Öğrencilerimiz en güncel bilgiyi en doğru 
şekilde analiz etme, araştırma, yorumlama 
ve geliştirme yeteneklerini geliştirirken, 
öğrenci topluluklarıyla da sosyal yaşam-
larına katkı sağlamaktalar. Eğitim, öğretim 
ve araştırma faaliyetleri yönünden dina-
mik bir akademik kadroya sahip olan üni-
versitemizde öğrencilerimize en güncel 
bilgiyi en hızlı şekilde sunmaktayız.

GENİŞ UYGULAMA 
SAHALARINA SAHİBİZ 
Bilimsel araştırma faaliyetlerine büyük 
önem veren üniversitemiz, TÜBİTAK, 

SAN-TEZ, Kalkınma Bakanlığı gibi çeşitli 
kuruluşlar tarafından desteklenen çok 
sayıda projeyi de yürütmektedir. Yine bu 
projelerde öğrencilerimiz de aktif olarak 
yer alabilmektedirler. Teknolojik alt yapı 
çalışmalarını da büyük oranda tamam-
layan üniversitemiz gerek öğrencilerine 
gerekse öğretim elemanlarına internet ve 
laboratuvar bakınmadan geniş imkanlar 
ve uygulama sahaları sunabilmektedir. 
İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş He-
kimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Zi-
raat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi 
bünyesinde çok geniş ve iyi bir altyapıya 
sahip uygulama sahalarımız bulunmak-
tadır. Öğrencilerimiz ve öğretim eleman-
larımız her türlü teknolojik gelişmeyi bu 
sayede yeterli şekilde uygulamalı olarak 
takip edebilmektedir.

Prof. Dr. GÖKBEL’İN AĞZINDAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
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ULUSLARARASILAŞMA 
HEDEFİNİ SOMUTLAŞTIRDIK
Globalleşen dünya yapısı içerisinde ulusla-
rarası ilişkilere de büyük önem veren üni-
versitemiz bilimsel ve kültürel anlamda 
yürüttüğü işbirlikleriyle farklı bilim insan-
larını bir araya getirmekte ve karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunmaktadır. Erasmus ve 
Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değişim 
programları sayesinde de gerek öğrencile-
rimize gerekse akademisyenlerimize dün-
yanın kapısını aralamaktayız. Son 2.5 yıl 
içerisinde uluslararasılaşma hedefini daha 
da somutlaştırarak kendisine ilk 500 hedefi 
koyan bir rektör olarak ABD’den Malezya’ya, 
İspanya’dan Pakistan’a kadar dünyanın dört 
bir yanındaki üniversiteleri ziyaret ede-
rek çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak proje 
anlaşmaları imzaladık. Dünyanın birçok 
ülkesinden üst düzey eğitim kurumlarının 
yöneticileri üniversitemizi ziyarete gele-
rek bizimle işbirliği anlaşmaları imzaladı. 
Bunlar uluslararasılaşma adına son derece 
olumlu gelişmelerdir. Bu girişimler saye-
sinde dünya üniversiteleri sıralamasındaki 
yerimizi her geçen gün yukarılara taşımak-
tayız. Halen birçok sıralamada dünyanın en 
iyi ikinci 500 üniversitesi içindeyiz.
Üniversitemiz hemen hemen her alanda 

ulusal ve uluslararası başarılara sahiptir. 
Bunlara örnek verecek olursak İletişim 
Fakültemizin iletişim alanında sahip ol-
duğu birincilikler, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulumuzun sporun her alanında 
gerçekleştirilen müsabakalarındaki de-
receleri, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültele-
rimizin bölgenin sağlık üssü konumuna 
yükselerek hasta portföyünü her geçen 
gün artırması örnek gösterilebilir. Güzel 
Sanatlar Fakültemiz son yıllarda önem-
li ulusal ve uluslar arası ödüller almayı 
başarmıştır. Veteriner Fakültemiz, 2000 
yılında başvurduğu Avrupa Veteriner Eği-
tim Kurumları Birliği’ne (EAEVE) 30 Ekim 
2013 tarihinde tam üye olarak kabul edildi. 
Akreditasyon sürecinin başarıyla tamam-
lamasında birliğin olmazsa olmaz kabul 
edilen 12 maddesi ile uygulaması gerekli 
117 şartı da başarıyla yerine getirildi. Gerek 
fakülte, gerek yüksekokul ve meslek yük-
sek okullarımızın pek çok alana yönelik bu 
gibi başarılarından söz etmek mümkün.

TEKNOLOJİK ALTYAPI 
OLMAZSA OLMAZIMIZ
Bilişim çağını yaşadığımız günümüzde 
teknolojik alt yapıyı etkin ve verimli kul-
lanmak amacıyla önemli adımlar attığı-

mızı söyleyebilirim. Bu kapsamda Selçuk 
Üniversitesi mevcut web sitesi altyapısı 
güçlendirilerek kurumsal kimliğe uygun 
şekilde yenilendi. Tüm birimlerin web 
siteleri ortak sistem içine dahil edilerek 
web görünürlüğünde farklılıktan kaynak-
lanan kirlilik ortadan kaldırıldı. Üniversi-
tenin İngilizce web sitesi de geliştirildi. 
2012 yılında Selçuk Üniversitesi’ne ait 
resmi Facebook ve Twitter sayfaları ya-
yına açıldı. Bunun yanı sıra cep telefonu, 
tablet bilgisayar gibi mobil cihazlardan 
Selçuk Üniversitesi web sayfasına kolay 
ve rahat ulaşım sağlamak amacıyla mobil 
web sitesi ve uygulaması hizmete girdi. 7 
derslik ile 1 proje sınıfına sahip 500 bil-
gisayar kapasiteli, akıllı tahta ve projek-
siyon destekli, günde 6 bin 500 öğrenci-
ye eğitim verecek şekilde dizayn edilen 
Merkezi Bilgisayar Laboratuarı açıldı. 
Burada haftanın 7 günü kesintisiz hizmet 
verilirken merkezi kampüs bünyesindeki 
bilgisayar dersleri tek merkezde görülme-
ye başlandı. Böylelikle her birimde ayrı 
bir bilgisayar laboratuarı oluşturulması 
nedeniyle ortaya çıkan kaynak israfının 
önüne geçilmiş oldu. Yine BİLMER bün-
yesindeki yüzlerce bilgisayar 2012 yılı 
içerisinde yenilendi.

AÇIKLAMA
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ÜNİVERSİTE - SANAYİ 
İŞBİRLİĞİNDE DEV ADIMLAR
Selçuk Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve 
Helvacızade A.Ş. ortaklığında Kalkınma 
Bakanlığı'nın desteği ve öncülüğüyle ger-
çekleştirilen proje kapsamında Konya’da 
Doğal Ürünler Araştırma Uygulama Mer-
kezi açıldı. Projeye ilişkin protokol Başba-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı törenle imzalandı. Doğal Ürünler 
Araştırma Uygulama Merkezi’nin, Helvacı-
zade A.Ş.'nin Selçuk Üniversitesi'ne 10 yıl 
süreyle bedelsiz olarak kullanım hakkı ver-
diği 2 bin metrekarelik alanda kurulması 
planlandı. Bu proje ile Türkiye'de henüz ilaç 
olarak değerlendirilmeyen ancak Avrupa 
Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde ilaç olarak 
ruhsatlandırılıp reçetelendirilebilen bitkisel 
kökenli ürünlerin doğal ilaç, besin takviyesi, 
kozmetik ve dermokozmetik ürün haline 
getirilmesi hedefleniyor. Proje Kalkınma 
Bakanlığı’nın bir özel sektör kuruluşu bün-
yesinde araştırma merkezi kurulması için 
kaynak aktardığı ilk örnek ve kamu-üni-
versite-sanayi işbirliği açısından çok iyi bir 
uygulama. Ayrıca Selçuk Üniversitesi ile 
Konya Ticaret Odası Vakfı arasında 2013 
yılında imzalanan protokol kapsamında 2. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve 
‘Teknoloji Danışmanlık ve Eğitim Merke-
zi” üniversitemize 15 yıllığına devredildi ve 
Teknoloji Fakültemizin Ek Hizmet Birimi 
olarak eğitim ve uygulama faaliyetlerine 
başladı. Uygulama merkezinde bilgisayar, 
teknik resim ve ölçme, elektrik, elektronik, 

metal işleme, CNC cihazı, mekanik atölye, 
otomotiv ve kaynak atölyeleri bulunuyor. 
Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinde 
en büyük üniversite tesisine sahip olan Sel-
çuk Üniversitesi’nin bu uygulaması, üniver-
site-sanayi işbirliği alanında bugüne kadar 
atılan en somut adım olarak nitelendiriliyor.

GİRİŞİMCİLİK VE 
YENİLİKÇİLİKTE TARİHİ BAŞARI
Tabii bu noktada Teknokentimiz için de özel 
bir başlık açmak isterim. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üniversitelerin 
TÜBİTAK tarafından hazırlanan girişimcilik 
ve yenilikçilik performanslarına göre ilk 50 
üniversitenin sıralandığı "Girişimci ve Yeni-
likçi Üniversite Endeksi"ni düzenlediği basın 
toplantısı ile açıkladı. 2012 yılında 16’ıncı, 2013 
yılında 11’inci sırada yer alan Selçuk Üniversi-
tesi, bu yıl bir basamak daha yükselerek ilk 
kez ilk 10’da yer almayı başardı. İlk 10 sıraya 
sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de yer alan 
bazı üniversitelerin girebildiği sıralamaya 
Selçuk Üniversitesi, Anadolu’dan giren ilk 
üniversite oldu. Devlet üniversiteleri katego-
risinde önümüzde sadece ODTÜ, Boğaziçi 
Üniversitesi, İTÜ ve İzmir Yüksek Teknoloji 
Üniversitesi var. Endeks verilerinde yer alan 
Tescilli Ulusal ve Uluslararası Patent Sayıları-
nın göstergesi olan 'Fikri Mülkiyet Havuzu' 
kriterinde Selçuk Üniversitesi 10.4 puan-

la Türkiye'de 1. sırada yer aldı. Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite Endeksinde önceki yıl 
16’ıncı, geçtiğimiz yıl 11’inci sıradaydık. Selçuk 
Üniversitesi’nin Anadolu’dan yer alan ilk üni-
versite, Konya’nın ise Anadolu’dan sıralamaya 
giren ilk şehir olması üniversite-sanayi alanın-
daki işbirliğinin ilerlediğini gösteren son de-
rece önemli bir gelişmedir. Bu başarı şehir ve 
üniversite arasındaki girişimcilik ve yenilik-
çilik unsurlarının birlikte geliştiğini gösteren 
somut bir gösterge, ortak bir başarıdır.

ANA HEDEF İLK 500
Yukarıda da belirttiğimiz gibi fiziki gelişi-
mini tamamlayan üniversitemizin temel 
hedefi uluslararası alanda marka bilinirliği 
yüksek, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
daha fazla sayıda ülke ile öğrenci ve öğre-
tim üyesi değişim anlaşmaları yaparak, bu-
günkünden daha fazla sayıda yurtdışından 
gelen öğrenciyi bünyesinde bulunduran, 
huzur ve güven ortamının devam ettiği, ku-
rumsallaşma ve bilimsel gelişim açısından 
daha hızlı mesafe alabilen, daha çok bilgi 
üreten, bulunduğu şehirle bütünleşmiş, 
teknolojik ve sanayi açısından kendini sü-
rekli yenileyebilen bir üniversite olabilmek-
tir. Ana hedefimiz ise dünyanın en iyi 500 
üniversitesi arasında yer alabilmektir.

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL
Selçuk Üniversitesi Rektörü
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TEMEL PEKER, BAŞARILI VE GENÇ BİR YÖ-
NETİCİ. İŞİNDE TARTIŞMASIZ EN İYİLERİN 
BAŞINDA GELİYOR. YORULMAK BİLME-
YEN TEMPOSU, İŞİNE OLAN HAKİMİYETİ, 
MESLEĞİNE GÖSTERDİĞİ SAMİMİYETİ İLE 
DİKKAT ÇEKİYOR. BAŞINDA BULUNDU-
ĞU FİRMADA ÖNGÖRÜSÜ  İLE SEMPATİK, 
GAYRETLİ, GİRİŞKEN VE GÜVEN VEREN 
DURUŞUYLA ÖRNEK BİR GENEL MÜDÜR. 
KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK, NADİR 
AVCAN PETROLLERİ GENEL MÜDÜRÜ TE-
MEL PEKER'LE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖ-
PORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Temel Peker'in biyografisi
Nadir Avcan Petrolleri Genel Müdürü Temel Peker 1 Aralık 
1979 Bayburt-Demirözü Eymür köyü doğumlu. İlk ve Orta 
eğitimini Bayburt'ta, Lise eğitiminide Erzincan'da tamamla-
yan Peker, 2000 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Teknik 
Eğitim Fakültesi Makine bölümünden mezun oldu. Ar-
dından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi, 
İktisat bölümünü bitiren Temel Peker, Yüksek Lisansınıda 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde tamamladı. İş 
dünyasına Otomotiv sektöründe satış danışmanı olarak 
başlayan Peker, 2005 yılında Satış Müdürlüğü, 2007 
yılında Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduk-
tan sonra 2009 yılında bu sektörden ayrılıp 
Nadir Avcan Petrolleri Genel Müdürlüğü 
görevine geldi. Halen bu görevi başa-
rıyla sürdüren Temel Peker evli 
ve iki çocuk babası.
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Nadir Avcan Firmasının özgeçmişini 
anlatır mısınız?
Nadir Avcan petrolleri 1995 yılında atılmış 
olduğu ticari hayatına gıda sektörü ile baş-
ladı. 1997 yılında ise akaryakıt sektörüyle 
devam etti. Bir aile şirketi olarak kurulan 
şirket, 2009 yılında "NADİR AVCAN" mar-
kasıyla yoluna devam etme kararı aldı. 
Şirketimizin akaryakıt sektöründeki ilk 
istasyonu OPET markasıyla başlayıp daha 
sonra bünyesine SHELL, PETROL OFİSİ, 
TÜRKİYE PETROLLERİ, AYTEMİZ, AYGAZ, 
MOGAZ ve İPRAGAZ markalarını dahil etti. 

Nadir Avcan Petrolleri olarak 
sektörde neredesiniz?
Bu soruyu aslında müşterilerimize sor-
mak lazım ama biz netice itibari ile bunun 
cevabını şöyle veriyoruz; bizim istasyon-
larımızın  günlük satışı  hedeflerimizin 
üzerinde .Bu da bizim müşteriler tarafın-
dan  çok tercih  edilen bir firma olduğu-
muzu açıkça ortaya koymakta. Yani  siz 
piyasada ne kadar fazla mal satarsanız 
o kadar fazla ciro elde edersiniz. Ne ka-
dar ciro elde ederseniz o kadar fazla kâr 
elde etmiş olursunuz. Biz sürekli yatırım 
yapan bir firmayız bu da sektörde nerde 
olduğumuzun  bir göstergesidir. Çünkü 
yapmış olduğumuz ticari faaliyet sonu-
cu elde edilen kârlar ile bu yatırımları  
gerçekleştiriyoruz. Pazarda iyi bir yerde 
olduğumuza inanıyoruz ki, sürekli yeni 
istasyonlar açıyoruz. Yeni bir istasyon  

açıp, oraya müşteri bulamama gibi  bir te-
reddütümüz olmuyor. Sağ olsun Konyalı 
hemşehrilerimizin  açtığımız her şube de 
bizi tercih etmelerinden dolayı hiç hayal  
kırıklığı yaşamadık. Konya'nın hemen he-
men her bölgesinde var olan bir firmayız.  

Son yıllarda yapılan yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?
Akaryakıt sektöründe elde etmiş oldu-
ğumuz başarıyı aynı müşteri portföyüne 
farklı nasıl yansıtabiliriz düşüncesiyle al-
ternatif sektörleri hayata geçirdik. Bunlar 

Bölgemizin Lojistik sektörüne yönelik 
olarak  Ford Trucks Bayiliği ,Otokar Dorse 
Bayiliği, Otokar Atlas Kamyon Bayiliği ve 
bu ürünlerin sürekli destekleyicisi olan 
Prelli Lastik Bayiliği, Anadolu Sigorta, 
Mapfre Sigorta ve Allianz Sigorta acente-
lik Bayiliklerini bünyemize kattık. Bu ya-
tırımları yaparken amacımız Firmamızı 
entegre bir şirket haline getirip, Akarya-
kıt sektöründeki  düşük kâr marjları ne-
deniyle iş alanlarımızı çeşitlendirmenin 
zaruri bir durum olması nedeniyle bu tür 
aksiyonları aldık.
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FORD TRUCKS açılışı ve yatırımını 
değerlendirir misiniz?
Entegre bir şirket haline gelen Nadir Avcan 
petrollerinin Konya'ya kazandırdığı en gör-
kemli ve anlamlı plaza Ford Trucks oldu. 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford 
Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali 
Koç'un açılışında hazır bulunduğu görkem-
li açılışta Konya bürokrasisi ve 2000 bin 
kişiye yakın misafir katıldı. Konya basını da 
açılışımıza  önemli ölçüde yer  ayırdı.  Kon-
ya dışında Aksaray ve Karaman'a da hizmet 
verecek olan Ford Trucks, kamyon satışının 
yanısıra yedek parça ve servis hizmetide 
verecek entegre bir tesis oldu.

İstasyon yatırımlarınız devam 
edecek mi? Hedefiniz kaç istasyon?
Yeni bir İstasyon açarken sayıyı çoğalt-
maktan ziyade lokasyon önemli. Eğer 
mevcut bölgede müşteri potansiyeli var-
sa ve yeni bir istasyon ihtiyacı görünü-
yorsa  o zaman yatırım yapabiliriz. Lokas-
yonumuza uygun olmayan bir bölgede  
istasyon açma düşüncemiz yok. Konya 
devamlı büyüyen ve gelişen bir şehir. Böl-
gesel olarak lokasyonumuza uygun şart-
lar gelişirse ve uygun bir yer bulunduğu 
takdirde yeni istasyonlar açabiliriz.

Nadir Avcan markası altında hangi iş 
kolları ve markaları var?
Nadir Avcan Konya için önemli bir marka. 
Marka taahhüt demektir. Marka olabilmek 
için verilen taahhütün yerine gelmesi la-
zım. Biz firma olarak hizmet kalitesinden 
ödün vermeyen bir anlayışa sahibiz. Nadir 
Avcan Ulusal ve Uluslararası  markaların 
bölge bayiliğini yapan bir firma, bu güveni 
sağlamak her firmaya nasip olmaz.

Markamız 
altında, SHELL, 
OPET, TÜRKİYE  
PETROLLERİ, PETROL 
OFİSİ, AYTEMİZ, AYGAZ, 
İPRAGAZ, MOGAZ, FORD 
TRUCKS, OTOKAR DORSE, 
ATLAS KAMYON, PİRELLİ, AL-
LİANZ , ANADOLU ve MAPFRE 
SİGORTA marka bayilikleri var.

Konya'nın iş hayatı ve ekonomisini 
değerlendirir misiniz?
Konya KOBİ cenneti olarak biliniyor. Bu 
avantaj değil. KOBİ'ler kurumsal olamadık-
larından bölünmeler oluyor. Bölünmeler 
sonucunda da yeni KOBİ'ler oluşuyor. Bu 
yüzden güç birliği elde edilemedi.  Dışarıdan 
gelen firmalar Konya'nın ihracatını artırır. Bu 
şehirde Uluslararası ölçekte firmaların olma-
sı lazım. KTO ve KSO'nun uluslararası boyut-
taki firmaları Konya'ya çekmesi gerekiyor. 
Konya artık sadece bir Tarım şehri değil, aynı 
zamanda Sanayi şehri de.

Konya Vizyon Dergisi hakkındaki 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Açık yüreklilikle söylemeliyim ki, zir-
veye çıkmak önemli değil, önemli olan 
zirvede kalmaktır. Konya Vizyon Der-
gisi bunu başarabilmiş dergilerimizden 
birisi. Konya tanıtımı için en güzel bir 
şekilde gayret gösteriyor. Konya Vizyon 
Dergisini başarılı buluyorum. Herşey-
den önce istikrarlı bir gidişi var.
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SELÇUK ÖZTÜRK, KONYA VİZYONUNDAKİ ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİSİ. KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞININ 
YANISIRA AYNI ZAMANDA TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ. KONYA MESELELERİNİ SAHİPLENMESİ, BAŞARIYA 
DÖNÜK ÇALIŞMA TEMPOSU, MÜCADELE ETMEKTEN YILMAMASI, HERŞEYDEN ÖNCE SAMİMİYETİ, İÇTENLİĞİ VE 
DURUŞU İLE KONYA ADINA BİR KAZANÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK KENDİSİYLE 
YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Selçuk Öztürk’ü kendi 
cümleleriyle tanıyabilir miyiz?
1967 yılında dünyaya geldim. Türkiye’nin 
farklı şehirlerinde ilk orta ve lise eğitimi-
ni tamamladım. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi makine mühendisliğinden 1989 
yılında mezun oldum. 1992 yılında 
kendi şirketimi kurdum. İş hayatımızı 
bir düzene koyduktan sonra şehrim ve 
ülkem için bir şeyler yapmak idealiyle 
çalışmaya başladım. 1993 yılında kuru-
luşunda bulunduğum MÜSİAD Konya 
Şubesi’nin 2005-2009 yılları arasında 
başkanlığını yürüttüm. 2011 yılından 
beri Konya Ticaret Odası Başkanlığı ve 
Odamızın kurucusu olduğu KTO Kara-
tay Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanlığı görevimi yerine getirmekteyim. 
2014 yılı Ocak ayından itibaren de Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetim 
kurulunda yer almaktayım. 

Anadolu’nun en eski ve ilk 
Ticaret Odasının Başkanı 
olmak nasıl bir duygu? 
KTO Başkanı olmak 
gibi bir hayaliniz hiç 
oldu mu?
Konya Ticaret Odası tari-
hi ile şehrimiz ve ülkemiz 
için önemli bir kurum. 
Anadolu’da kurulan ilk 
Oda olması o dönemde 
şehrimizin de önemini 
göstermektedir. Böy-
lesine önemli bir ku-
rumun başında ol-
mak heyecan verici 
bir duygu veriyor. 

Bugüne kadar yerine getirdiğimiz her gö-
revimizde duyduğumuz heyecan bizleri 
daha başarılı olmak için kamçılamakta-
dır. Ayrıca büyük bir sorumluluk da ekle-
mektedir. Bugün Odamız 20 bine yakın 
üyesiyle Türkiye’nin en büyük 6. 
odasıdır. Sadece üyelerimiz 
değil 2,2 milyon nüfusa 
sahip Konya’nın tüm 
halkı Odamızdan bir 
beklenti içindedir. 
Biz de sahip olduğu-
muz bu sorumluluk-
la daha çok çalışma 
gayreti içindeyiz. 
Şartlar gerektiğinde 
şehrimiz ve ülkemiz 
için her türlü göreve 
hazır olduk. 

Ticaret Odası başkanlığı da böyle bir sü-
reçte başladığımız bir görev. Şu an için de 
herhangi bir hayalim bulunmamaktadır. 
Ancak şehrim ve ülkem için bir görev 
düşerse gereğini yerine getiririm. Görev 

aldığım süre içinde Oda başkan-
lığını en iyi şekilde yerine 

getirmeye çalışıyorum.  
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Selçuk Öztürk en çok nelere kızar, 
nelere güler, nelere tavır koyar, 
esprili midir? Bu yoğun çalışma 
temposu içerisinde ailesine 
zaman ayırabiliyor mu?
Mizaç olarak; Anadolu insanının, dıştan 
sert görünen fakat hiçbir canlıyı incit-
mekten hoşlanmayan yapısına ben de 
sahibim. Her insana değer veririm ve in-
sanlar tarafından ortaya çıkarılan sorun-
ların temeline inerek anlamaya çalışırım. 
Kızdığım anlar çok nadirdir fakat kızdı-
ğım zaman bunu belli ederim. Açık söz-
lüyümdür açık sözlü insanları severim. 
Açık sözlü olmayan, sözünde durmayan 
her insana da tavrım nettir. Yürüttüğüm 
görevler gereği özel hayatımdan kendime 
ve aileme ayırdığım payı sürekli azaltıyo-
rum. Fakat bu pay azalsa da vaktim ol-
dukça ailemle birlikte olmayı seviyorum.

2 hollü fuar merkezini 6 hole çıkardı-
nız. Şimdiki hedefiniz ise 12 hollü bir 
fuar alanı. Böyle olduğunda Konya 
nasıl bir şehir olacak?
1999 yılında yapılan mevcut fuar alanı-
mız bugün Konya’nın ihtiyacını karşıla-
mamaktaydı. Fuar alanımızın yapıldığı 
dönemde 85 milyon dolar ihracat yapan 
Konya’nın ihracatı bu güne kadar 15 kat 
arttı. Önümüzdeki on yıllık hedefimiz 
olarak ihracatımızı 15 milyar dolara çıkara-
cağız. 22 bin metrekare kapalı alana sahip 
iki hollük eski  fuar merkezimizde tarım 
ve makine fuarları olmak üzere iki marka 
fuar düzenlemekteydik. Geçtiğimiz Mart 
ayında yaşanan çadır çökmesi dolayısıyla 
söz verdiğimiz gibi tarım fuarını 6 holde 
Türkiye’nin en büyük üçüncü fuar alanı 
olma özelliğine kavuşan yeni fuar mer-
kezimizde gerçekleştirdik. 2015 yılında 
düzenlenecek tarım fuarında 400 bin 
ziyaretçi hedeflemekteyiz. Bu rakam ile 
Türkiye’nin en büyük üç ihtisas fuarın-
dan biri Konya’da düzenlenmiş olacak. 
Fuar merkezimizde, 2016’dan itibaren 6 
holün tamamının dolacağı en az altı fuar 
yapılması amacıyla projemiz üzerinde 
çalışıyoruz. Makine, yapı, gıda, döküm ve 
hayvancılık fuarlarının da tarım fuarı gibi 
marka fuarlar haline getireceğiz. Şu an 
mevcut 6 hol olan Fuar Merkezimizi 12 
hole çıkarmaya yönelik projemiz üzerin-
de çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bu proje 
ile fuar merkezimizi; 132 bin m2 kapalı, 80 
bin m2 açık olmak üzere toplam 212 bin m2 
teşhir alanına ve 19 bin m2 dolaşım alanına 
sahip, Türkiye’nin en büyük fuar merkezi 
yapacağız. Bu özellikte bir fuar merkezi 
Konya’yı, 2023 yılında Türkiye’nin fuarcı-
lık merkezi yapacaktır. 

Konya ihracatta rekorları kıra kıra 
geliyor. Yıl sonu beklentiniz nedir?
2023 yılında Türkiye’nin 500 milyar 
dolar ihracat hedefi bulunmaktadır. Bu 
hedefe paralel olarak Konya’nın ihraca-
tında 15 milyar dolarlık bir hedef belirle-
dik. Konya ihracatta 2001 yılından itiba-
ren bir atılım içerisindedir. 2001 yılında 
100 milyon dolar ihracatımızı 2013 yılı 
sonunda 1,35 milyar dolara çıkardık. 12 
yılda 13,5 kat bir artış yakaladık. Türkiye 
ortalaması bu dönemde 4 kat bir artış 
gösterdi. Konya’nın ihracatında ilk sıra-
larda bulunan ülkelerde yaşanan eko-
nomik ve siyasi krizlere rağmen bu artışı 
yakalamayı başardık. 2014 yılının aylık 
ihracatları rekorlara imza atmıştır. Yılın 
ilk yarısı ihracat rakamımız ise yüzde 21 
artış oranıyla 791,5 milyon dolar olmuş-
tur. Yıl sonunda hedefimiz 1,7 milyar do-
lar rakamına ulaşmaktır. 

MAKİNE, 
YAPI, GIDA, 
DÖKÜM VE 

HAYVANCILIK 
FUARLARININ 

DA TARIM 
FUARI GİBİ 

MARKA 
FUARLAR 
HALİNE 

GETİRECEĞİZ. 
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TOBB ve TOBB’a bağlı odalarla işbirliği 
sonucunda imzalanan Oda Üniversite-
leri protokolünden ne bekliyorsunuz, 
Konya’ya artısı ne olacak?
Konya’nın ekonomik ve sosyal alanda hızla 
büyüdüğünü görmekteyiz. Bunun örnekle-
rinden biri de üniversite sayımızdaki artıştır. 
Dört yıl önce şehrimizde sadece bir üniver-
site mezun verirken bugün dört üniversite-
miz mezun vermektedir. Bu sayı ilerleyen 
yıllarda hızla artacaktır. Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi’ne de şehrimize vizyon 
çizmede ve ekonomik büyümede öncü rol 
kazandırmak için çalışıyoruz. Üniversite-
mizi, Konya’nın dünyaya açılan vizyonuna 
katkı sağlayan, toplumun beklentilerini kar-
şılayan dinamik bir kuruma dönüştüreceğiz. 
İmzaladığımız Oda Üniversiteleri protokolü 
ile TOBB ve Odalar tarafından kurulan 5 üni-
versite işbirliği içinde olacak Protokole imza 
atan üniversiteler; imkân ve kaynaklarını, 
bilgi birikimi ve tecrübelerini, uzmanlıklarını 
birlikte kullanma imkânı bulacak. Protokol 
ile Karatay Üniversitemiz daha güçlü hale 
gelecektir. Bu da üniversitemizin kalitesini 
artıracak öğrencilerin şehrimizi tercihi için 
geçerli bir sebep olacaktır. 

Geçtiğimiz Haziran ayında KTO, KTB 
ve KSO’nun birlikte ev sahipliği yaptığı 
Para politikaları Konferansı Konya’ya 
ne kazandırdı. Benzer konferanslara 
devam edecek misiniz?
Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin 
ve ülkemiz özel sektörünün sorunlarını 
tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek 

adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu 
çalışmalardan biri de güncel konularda 
konuların tarafları ve uzmanlarını bir ara-
ya getirerek işletme temsilcilerimizin bil-
gilendirildiği programlardır. Son iki yıllık 
dönemde ticaret ve iş hayatını ilgilendiren 
kanun ve yönetmelik değişikliklerinde 
bu tür programlar düzenledik. Örnek ola-
rak Türk Ticaret Kanunu ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği kanunlarında değişiklikler hak-
kında üyelerimizi bilgilendirmek ve ya-
şadıkları sorunları tespit etmek amacıyla 
sıklıkla konferans düzenledik. Son bir yılık 
dönemde üzerinde ısrarla durduğumuz 
konu ise faiz artışının özel sektörümüze 
getireceği yüktür. Faiz artışının özel sek-
tör eliyle büyüyen Türkiye’de büyümenin 
önüne engel olacağını her ortamda dile 
getirdik. Para Politikaları Konferansı’nda 
da bu görüşlerimizi direkt olarak Merkez 
Bankası Başkanı’na ilettik. Bu açıdan şeh-
rimiz ve ülkemiz adına son derece faydalı 
bir konferans olmuştur. Önümüzdeki dö-
nemde de güncel konularda programlar 
düzenlemeye devam edeceğiz.     

Selçuk Öztürk’ün Konya’nın ticari ge-
leceği üzerine düşünceleri ve hayalle-
rini öğrenebilir miyiz?
Konya Türklerin Anadolu’da kurduğu ilk 
başkenttir. Şehrimiz aynı zamanda Ana-
dolu Selçuklu’nun ilk ve en büyük tica-
ret merkezidir. O dönemden bu döneme 
Konya hep dünyanın önemli bir ticaret 
merkezi olmuştur. Konya’nın önemli 
bir özelliği de girişimci bir ruha sahip 

olmasıdır. Bizler öncelikle hedef koyup 
bu hedef için çok çalışmanın inancına 
sahibiz. Şehrimiz içinde 15 milyar dolar 
ihracat, 30 milyar dolar dış ticaret yapan, 
25 bin dolar kişi başı milli gelire sahip ve 
Türkiye’nin en düşük işsizliği olan bir 
şehir hedefiyle çalışıyoruz. Konya bu he-
deflerine kısa zamanda ulaşacaktır. Ayrı-
ca Konya, yurt içinden ve yurt dışından 
yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir. 
Gelecekte tamamen ulaşım alt yapısını 
ilerleten şehrimiz, bu özellikleri ile Kon-
ya ülkemizin ve dünyanın sayılı ticaret 
merkezlerinden biri olacaktır. 

Son olarak; işadamlarımıza, iş dünyası-
na, bu dünyanın çalışanlarına alınteri 
dökenlerine mesajınızı alabilir miyiz?
Konya; Ahilik kültürüyle yetişen bir şe-
hirdir. İşadamlarımızın yardımlaşma, 
dayanışma, alın teri ile helal kazanma 
hassasiyeti şehrimiz için 8 yüzyıllık bir 
gelenektir. Konyalı müteşebbis örnek 
gösterilecek şekilde çalışkan ve üretken-
dir. İşadamlarımız şehrimizin ihracatını 
hızla artırdılar, işsizliği en düşük şehir 
haline getirdiler. Gelecek hedeflerimize 
Konyalı iş adamlarımızla birlikte ulaşaca-
ğız. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması 
için tüccar ve sanayicilerimizin fedakar-
ca ve azimle çalışmaları en büyük serma-
yemizdir. Bu vesile ile sizin aracılığınızla 
tüm işadamlarımıza teşekkür ediyorum. 
Ayrıca bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de 
çok teşekkür ediyor, Konya Vizyon aile-
sine yayın hayatında başarılar diliyorum. 
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PATRON ODALARININ HER BİRİNİN KENDİNE HAS, KENDİNE ÖZGÜ AYRI BİR HAVASI VARDIR. GENELDE DIŞARIDAN İÇERİYE Gİ-
REN BİRİ İÇİN HEP ÜRKEKLİKLE, ACABALARLA HATTA DİKEN ÜZERİNDE OTURULAN ODALARDIR PATRON ODALARI. DIŞARIDAN 
GÖRÜNÜŞÜ HOŞ, İÇ ATMOSFERİ HERKES İÇİN AYRI MEKANLAR OLSALAR DA, PATRON KOLTUĞUNDA OTURANLARIN VERECEK-
LERİ KARARLA YÜZLERİN AYDINLANDIĞI, YADA ÜMİTSİZLİKLERİN YERİNDE SAYDIĞI ODALARDIR ONLAR. PATRON ODALARINI 
RAHAT, GÜNLÜK-GÜNEŞLİK, KASVETSİZ SIKICI OLMAYAN MEKANLARA DÖNÜŞTÜRENLER YİNE PATRONLARIN TA KENDİLERİDİR. 
KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK BU SAYIMIZDA "PATRON ODASI" KÖŞEMİZDE MİS YAPI ÖZKANLAR ŞİRKETİNİN GENÇ 
VE OLDUKÇA BAŞARILI YÖNETİCİSİ SALİH ÖZKAN'LA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Salih bey bize kendinizden 
bahseder misiniz?
1981 Konya- Hadim doğumluyum. Baba 
mesleğimiz olan inşaat şirketinde faaliyet 
gösteriyorum. Evliyim dört çocuğum var. 
Konya'da doğdum. İlk, Orta ve Lise tahsili-
mi Konya'da tamamladım. 

İşletme Fakültesinde ikinci sınıfa kadar 
okudum. Öz be öz Konya çocuğuyum.

İlk işiniz hakkında bilgi verir misiniz?
Bizim ilk işimizde, son işimizde inşaat. Ben 
bu işin içinde doğdum. Firmamız vardı 
amma babamız Sıva ve Fayans işindeydi. 

Bizim işle tanışma olayımız filan yok. Gözü-
müzü açtık, kendimizi bu işin içinde bulduk. 
Biz bu işin okulundan gelmedik amma te-
melinden geldik. Babamın kurmuş olduğu 
firmayı geliştirme adına bizde basamaklar ek-
liyoruz. Babamın kurmuş olduğu küçük çap-
taki firmayı büyütmek bizim için onurdur.
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Seyahat etmeyi seviyorsunuz, 
yurt dışında nereleri gördünüz?
Fırsat bulursam seyahat etmeyi severim.

İş hayatınızda kimi örnek aldınız?
İş hayatımda babam İbrahim Özkan'ı örnek aldım. İş ahlakını, 
dürüstlüğünü ve çalışma prensiplerini uygulamaya çalışıyo-
rum. Babamın sabah namazından sonra uyuduğunu hiç gör-
medim. Hala onun çevresiyle ve çalışmış olduğu firmalarla 
çalışıyoruz. Babam bize para kaybedebilirsiniz, sağlığınızı 
kaybetmeyin herşey olur der.

İş adamı olarak hangi kıyafetleri 
giymeyi seviyorsunuz?
Klasik giyiniyorum. Takım elbise, gömlek. Ketende giye-
rim. Kravat takmaktan zevk almam. Amma takım elbise ve 
gömlek benim için vazgeçilmezdir. 1990'lı yıllarda Ayakka-
bıcılar Sitesinde bir Boz Ali vardı. Biz ona yetişemedik tabi 
de, çocuklarının yaptığı ayakkabıları giydik. Çok güzel kö-
sele ayakkabı yapardı orası. Eski jandarmanın arkasınday-
dı. Onun ayakkabılarını çok severdim. Birde İskarpin tarzı 
ayakkabıları severim.

Sporla aranız nasıl?
Sporla aram yok ama bazen yüzmeye gidiyorum. Güreş yaptım.

Hangi takımı tuttuğunuzu sorsak?
Beşiktaşlıyım. Beşiktaş vazgeçilmezim. Benim hayatımda bazı renk-
ler hiç değişmez. Dikkatinizi çektiyse ofisten içeriye girdiğinizde ha-
kim renkler siyah-beyazdır. Doğuştan Beşiktaşlıyım. Başka bir takıma 
sempati duymadım. Beşiktaş'ın İstanbul'daki maçlarının her sezon 
3-4 tanesine giderim  Kombine bilet aldığımız için Konyaspor'un maç-
larına da fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum.

Almış olduğunuz eğitim dışında profesyonel 
desteklere ihtiyacınız oldu mu?
Herhangi bir profesyonel destek almadım. Olduğu gibi görünen, gö-
ründüğü gibi olan bir kişiyim. Biz Hadim'in Eyiste Kasabasındanız. 
Kasabamız traktör görmedi. Ya okuyacaktık, ya çalışacaktık. Biz çalış-
mayı seçtik ve çalıştık.

Genç bir iş adamı olarak iş dünyasında 
istediğiniz yerde misiniz?
Hayallerimiz ve hedeflerimiz arasında hırsa yer yok. Hırsın sonu hüsran. 
Allah'a çok şükür herşeyimiz var. SAT- YAP değil, YAP-SAT'çıyız. İnşaatı 
bitirmeden, ev satmayız. Öz sermayesi ile çalışan nadir firmalardan birisi-
yiz. Çekle işimiz hiç olmadı. İnşallah olmayacakta. İstisnasız bütün inşaat-
larımız "MİS" sözcüğü ile başlar. Açılımına gelince; "Musa-İbrahim-Salih" 
isimlerinin baş harfleri alınmıştır. Musa ağabeyim, ortadaki isimde baba-
mın ismi. Biz "Güven" ticareti yapıyoruz. 1985 yılından beri inşaat işindeyiz. 
Bugüne kadar yüzlerce aileyi ev sahibi yaptık. Taşeron elemanları da dahil 
olmak üzere 600 kadar çalışanımızla ekmeğimizi paylaşıyoruz. Önemli 
olan var olan sermaye üzerine koymak değil ona sahip olmaktır.

İSTİSNASIZ BÜTÜN İNŞAATLARIMIZ "MİS" 

SÖZCÜĞÜ İLE BAŞLAR. AÇILIMINA GELİNCE; 

"MUSA-İBRAHİM-SALİH" İSİMLERİNİN BAŞ 

HARFLERİ ALINMIŞTIR. 

PATRON ODASI
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MEHMET EMİN ALTUNEL İNŞAAT MÜHENDİSİ. YURT İÇİNDE VE 
YURT DIŞINDA BİR ÇOK İNŞAATA İMZA ATMIŞ, 'İŞİM BENİM ŞE-
REFİMDİR' DÜSTURUYLA HAREKET EDEN GENÇ BİR İŞ ADAMI 
VE MÜHENDİS. ALIP KABUL ETTİĞİ İŞİ DAİMA ÖNCELİĞİ OLMUŞ, 
İŞİNİ AKSATMAMAYA, HELAL-HARAM ÇİZGİSİNE SADIK KALMA-
YA, SÖZÜNDE DURMAYA ÖZEN GÖSTEREN BİR İŞ AHLAKINA 
SAHİP. SİYASİ AÇIDAN DA KONYA VİZYONUNDA SİVRİLEN ÖNE 
ÇIKAN VE YILDIZI PARLAYAN İSİMLERDEN BİRİSİ. KONYA VİZ-
YON DERGİSİ OLARAK, MEHMET EMİN ALTUNEL'İN MESLEKİ 
YÖNÜNÜ, İŞ ADAMI YÖNÜNÜ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Mehmet Emin Altunel, 21 Kasım 1968 Konya doğumlu. Aile tarafı Taşkent'li. Es-
naf bir ailenin çocuğu olarak bütün çocukluğu Aziziye Camii civarında olan ken-
di dükkanlarında geçti. Şimdi ki adı 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu olan 23 Ni-
san İlköğretim Okulunda İlkokulu bitirdikten sonra 1979 yılında girdiği  Maarif 
Kolejinden 1986 yılında mezun oldu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İnşaat fakülte-
sinde 1987-1991 yılları arasında okuyarak İnşaat Mühendisi olan Altunel, 1992-
93 yılları arasında Şemdinli Dağ Komando Taburu'nda askerlik gö-
revini tamamladıktan sonra ortağı Ahmet Noras'la birlikte ASAL 
İnşaat şirketini kurdu. 1994 Kasım'ından 1999 yılına kadar 
devlet ihalelerine girdi ve resmi işler yaptı. Bu süre içerisinde 
1996 yılında ortağından ayrıldı. 1998 yılında Kombassan'ın 
beton bayii oldu. 1999 yılında Belediye Meclis Üyesi 
olunca, etik olmayacağı düşüncesiyle Devlet işlerini 
buraktı. Ve ondan kendi ifadesiyle sonra ciddi bir ta-
şeronluk dönemi geçirdi. Daha sonra Rusya'ya gitti. 
Bir Avusturya firması olan STRABAG'la çalışmaya 
başladı . Burada SWİSS  Otelin kaba inşaatını, 
ayrıca 1500 dairelik dev bir sitenin, 580 tane 
dairesinin kaba inşaatlarını yaptı. Rusya'da 
15-16 ay kaldı. Irak'ta 400 yataklı iki Hasta-
ne inşaatı tamamladı. Halen Konya'da ça-
lışmalarına devam ediyor.  

Mehmet Ali Altunel'in İnşaat sek-
törüne bakış açısı  ve değerlendir-
melerini, mesleki hayatı ile ilgili 
bazı hatıralarını kendi ifade-
leriyle sizlere aktarıyoruz;
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Mesleğime aşığım
Konya İnşaat sektöründe son 3-4 yıldır bü-
yük büyüme gösterdi. 2009 yılında benim 
inşaatlarımda kalıp çakan arkadaşlar 200-
300 daire yapan firma haline geldiler . Cid-
di  büyüdüler. Bizim mesleğimiz sahipsiz. 
İçinde çok vasıfsız insan dolaşıyor. Niyeti 
bozuk olan insanların çok olduğu bir sek-
tör. Çünkü paralı bir sektör. Ben hiç müte-
ahhit olamadım. Hep Mühendis kaldım. 
İşimi severek yapan bir mühendisim. İşi 
önce ben kabul etmeliyim. İş için gözümü 
kırpmamalıyım. İşin özünü bilmeliyim. İş 
benim şerefimdir, namusumdur. İş disip-
lini konusunda titiz bir adamım, benimle 
çalışanlar beni çok iyi bilirler. Evimden çık-
tığım an, tekrar eve dönene kadar devam 
eden bir iş namusum vardır. Kimse karşı-
sında başımı öne eğmem. Bilirim ki Allahü 
Teala beni her dakika izliyor.  Onun için 
malzemeden çalamam. Kötü malzeme 
kullanamam. Mesleğime aşığım. Dünya-
ya 50 kere gelsem yine Mühendis olmak 
isterdim. Hesapçı-kitapçı bir adamım. 3-4 
hamle ötesini hesap ederim. Plansız yaşa-
mayı sevmem. Benim için iki kere iki hep 
dörttür. Bugün üç, bir başka gün beş olur 
mu, şartlar ne getirir, ne götürür demem.

Zazadın Hanın kapısını 
alıp götürmüşlerdi!
1994 yılında ilk aldığım iş tarihi özelliği olan 
Havzan'daki Çifte buzhaneydi. Buzhanenin 
içi tamamen molozla doluydu. O dönemde 
Sanat Tarihi Profesörü Haşim Karpuz'la bir-
likte çalıştık. Orasını gün yüzüne çıkardık. 
Haşim Hocamın Konya'daki bir çok tarihi 
eseri, Konya'ya tekrar kazandırması yönün-
de çok büyük gayretleri vardır. Zazadın Han'a 
1996 yılında ciddi bir onarım yaptık. Mutlaka  
müdahale edilmesi gerekiyordu. Binanın ka-
pısı alıp götürülmüştü. Civardaki köylerden 
birinde yaşayan biri alıp götürmüş, bulup 
getirdiler. Beyşehir hattında, Ali Efendi dağı 
istikametinde Radyolink istasyonları yap-
tım. O istasyonları neredeyse tamamen ye-
niledim. Ben şartnameye bakarım, imkanlar 
neyse ondan çok daha fazlasını yapmaya 
çalışırım. Hiç bir zaman kötü malzeme kul-
lanmadım, kullanmam. Yaptığım işlerin 
sıfır eksikle kabulünü, mesleğime olan say-
gımın bir karşılığı olarak görüyorum.

BETON !
AYNI GÜN İÇİNDE 4 AYRI 
YERDE BETONUM VARDI. 
VE ACİLEN ANKARA'YA 
GİTMEM GEREKİYORDU. 
ANKARA'YA GİTTİM. 
SAAT 8-9 GİBİ KONYA'YA 
GELDİM. OTOGARDA 
BIRAKTIĞIM ARABAMA 
BİNEREK İNŞAATLARIMI 
DOLAŞMAYA ÇIKTIM. BAKTIM 
Kİ İNŞAATLARDAN BİRİNİN 
BETONU SULANMAMIŞ. 
İNŞAATIN SAHİBİ KONYA 
DIŞINA GİTMİŞ. BAKTIM 
ÇEŞME KİLİTLİ. YAKIN 
İNŞAATLARDAN BİRİNİN 
BEKÇİSİNDEN BİR HORTUM 
ALDIM. ÇEŞMENİN KİLİDİNİ 
KIRDIM HORTUMU TAKIP 
BAŞLADIM BETONU 
SULAMAYA. BU ARADA SAAT 
11-12 OLMUŞTU. BETONU 
SULARKEN BETONDAN ÇIKAN 
SESLER YÜZÜNDEN, NE 
OLUP-BİTTİĞİNİ ANLAMAYAN 
MAHALLE SAKİNLERİ POLİS 
ÇAĞIRMIŞLAR. POLİS GELDİ. 
DURUMU ANLATTIM. MESELE 
ANLAŞILDIKTAN SONRA 
POLİSLER VE İNSANLAR 
ALLAH RAZI OLSUN DEDİLER. 
İNŞAATIN SAHİBİ GİDERKEN 
YEĞENİNE EMANET EDİP 
GİTMİŞ İNŞAATI. SALI 
GÜNÜNE KADAR GELEN 
GİDEN OLMADI 3-4 GÜN 
İNŞAATI SULAMAYA GELDİM. 

RÖPORTAJ
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ESNAF DUASI
ARASTA VE ÇARŞI ESNAFININ HER SABAH DÜKKÂNINI AÇMADAN ÖNCE AL-
TINDA TOPLANIP DUA ETTİĞİ KUBBE İLE ÖRTÜLÜ BÖLÜME DUA KUBBESİ DE-
NİLMİŞTİR. FÜTÜVVET GELENEĞİNİN DEVAM ETTİĞİ VE AHÎLİK TEŞKİLÂTININ 
TİCARET HAYATINA HÂKİM OLDUĞU DEVİRLERDE DE BAZI ARASTA, BEDES-
TEN, ÇARŞI GİBİ TİCARÎ MERKEZLERDE ESNAFIN SABAH DÜKKÂNINI AÇMA-
DAN ÖNCE BİR YERDE TOPLANIP DUA ETTİĞİ BİLİNMEKTEDİR.

BEKİR ŞAHİN

Sabah namazında camide buluşan esnaf, 
namazdan sonra çarşının dua meydanı 
veya dua kubbesi adı verilen bölümünde 
toplanırdı. Burada kendi aralarından seçil-
miş olan ilmine güvenilir bir kişinin (dua-
cı) önderliğinde doğruluk yemini ile helâl 
ve bereketli kazançlar elde etmek için dua 
eden esnaf daha sonra dükkânlarını açardı. 
XVI. yüzyıl içerisinde yapılmış arasta ve 
bedestenlerde bu yapılara rastlamak-
tayız. Eskiden İstanbul’da Kapalı Çarşı 
ve Mısır Çarşısı’nda esnafın her sabah 
dükkânlarını açmadan önce “dua mey-
danı” adı verilen yerlerde toplanarak dua 
ettiği bilinmektedir. Büyüklüğünden do-
layı Kapalı Çarşı’da dua meydanının iki 
tane olduğu, birinin Zenneciler ve Fera-
ceciler sokaklarıyla Fesciler ve Yağlıkçılar 
caddelerinin kesiştiği kavşakta, diğerinin 
Sandal Bedesteni’nde bulunduğu, Mısır 
Çarşısı’nda ise çarşıyı oluşturan iki soka-
ğın birleştiği yerin dua meydanı olarak 
kullanıldığı bilinir. 
Esnafın sabah işe başlamadan önce toplu 
halde dua etmeleri yüzyıllardır sürmekte 
olan bir gelenektir. Bu dua günümüzde bazı 
Ahi adı taşıyan vakıf ve derneklerin Web 
sitelerinde Ahilik Duası olarak da kaydedil-
miştir. Günümüzde Konya, Kırşehir, Urfa, 
Bolu vb. Anadolu şehirlerinde bu gelenek 
sürdürülmektedir. Örneğin Kadınhanı’nda 

Cumartesi günü Pazar kurulur. Cumarte-
si sabahı belediye hoparlöründen yapılan 
bereket duasına esnaflar ayakta dikilerek 
amin derler. Aralarında bazı ufak farklılık-
ların bulunduğu dualar euzu besmele ve 
salavât ile başlamakta, Peygamber Efendi-
mizin ve âlinin, hulefâ-yı râşidin ve diğer 
ashabın ruhlarına, Ahi Evran ve bazı meslek 
pirleri peygamberlerin ruhları için Fâtiha 
okunarak tamamlanır. 

Örnek bir dua:
Elhamdulillâhi Rabbi'l-'âlemîn ve's-salâtü 
ve's-selâmü 'alâ rasûlinâ Muhammedin 
ve 'alâ âlihî ve sahbihî ecma'în. Sübhâne 
Rabbiye'l-'aliyyi'l-a'le'l-Vehhâb. İftah lenâ 
hayra'l-bâb. 

"Allah’ım! 
Bizi haramlardan uzak eyle, başkalarına el 
açtırma, senin emirlerine karşı gelmekten 
muhafaza eyle, bizlere doğru yolu göster, 
dünya ve âhirette güzel sona ulaştır bizleri 
yâ Rabbi! Dinin konusunda bizleri şüpheye 
ve ayrılığa düşürme, riyâdan ve başkaları 
duysun diye dindarlık etmekten koru! Ey 
kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Bizi doğru 
yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, 
bize katından rahmet bağışla, şüphesiz çok 
bağışlayan sensin, sen!"

Ya Rabbi! 
Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, 
aldanmaktan ve aldatmaktan, hak ye-
mekten, kul hakkına tecâvüz etmekten 
muhâfaza eyle! Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, 
kuraklık, arazî ve semâvî musîbetlerden 
koru! Kanâat etmeyi, gönlü zengin, gözü 
tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren 
el olmayı nasîp eyle! Rızkımız gökte ise 
yere indir, yer altındaysa yeryüzüne çıkar, 
uzakta ise yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. 
Rızkımızı temiz ve helâl eyle Allah’ım!

Ey Allah’ım!
Esnâfımızı alırken satanı gözeten, satarken alanı 
gözeten, eksik ölçüp yanlış tartmayan, doğru ve 
güvenilir kimselerden eyle! İsrâftan, cimrilikten, 
azgınlıktan, korkaklıktan, âcizlikten, tembellik-
ten, ahlâksızlıktan, haddi aşmaktan sana sığını-
rız Ya Rabbi! Bizleri nefsine uyarak kötülük işle-
yenlerden eyleme, kesâda uğratma!

Ey kâinâta yön veren yüce Rabbimiz!
Milletimizi ve vatanımızı her türlü âfet ve 
musîbetten koru. Devletimize ve milleti-
mize birlik, dirlik ve düzen bahşeyle! Has-
talara şifâ, dertlilere devâ, borçlulara edâ 
nasîb eyle ya Rabbi!

Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muham-
medin ve 'alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin 
salâten tüncinâ bihâ min-cemî'i'l-ehvâli 
ve'l-âfât ve takzî lenâ bihâ cemî'a'l-hâcât 
ve tüdahhirünâ bihâ min cemî'i's-seyyi'ât 
ve terfa'unâ bihâ 'indeke a'le'd-derecât ve 
tübelligunâ bihâ aksa'l-gâyât min-cemî'i'l-
hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât; 
bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn ve 
selâmün 'ale'l-mürselîn.

Hazreti Rasûl-i ekrem ve Nebiyy-i muhte-
rem, mürşid-i 'âlem sallallâhu te'âlâ 'aley-
hi ve sellem efendimiz hazretlerinin pâk, 
münevver, mutahhar, mücellâ, 'azîz, latîf 
rûh-i şerîfleri için, âl ve ashâbının ruhları 
için, çehâr-yâr-ı güzîn rıdvânullâhi te'âlâ 
'aleyhim ecma'în hazerâtının ervâhı için, 
Pîr-i pîrân Pîrimiz Ahi Evran hazretleri-
nin rûhu için, Selmân-ı Pâk hazretlerinin 
ruhu için, İdrîs Nebî, Dâvud Nebî ve cüm-
le gelmiş pîrler ve üstâdların ervâhı için, 
bâkîde kalan üstâdların selâmeti için, 
işlerin güçlerin âsân olması için, garîpler 
ve mazlûmlar ervâhı için, cumhûr-i 
Müslimînin sıhhat ve selâmeti için Allah 
rızâsı için el-Fâtiha.
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NURHAK AKTAŞ, GENÇ BİR AVUKAT HEM YAPTIĞI 
İŞİ ÇOK SEVİYOR, HEMDE MESLEĞİNE OLDUKÇA 
TUTKUN. ORTAOKUL YILLARINDA BAŞLAMIŞ 
AVUKATLIK HAYALİ. HAKK'A, HUKUK'A VE ADALETE 
OLAN SEVGİSİ VE SAYGISI HER GEÇEN GÜN 
DAHADA BÜYÜYEREK ONU HUKUK FAKÜLTESİ İLE 
BULUŞTURMUŞ. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK 
ŞEHRİMİZİN GENÇ, BAŞARILI VE MESLEĞİNE AŞIK 
AVUKATLARINDAN NURHAK AKTAŞ'LA YAPMIŞ 
OLDUĞUMUZ SÖYLEŞİYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Kendinizden bahsedermisiniz?
Konya doğumluyum. Meram Anadolu Lisesi ve Selçuk Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Mezunuyum. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre 
İstanbul’da çalıştım. 2010 yılından bu yana Konya’da avukatlık yapmakta-
yım. Evliyim. Bir kızımız var.

Hukukçu olmaya nasıl yönlendiniz?
Erken yaşlarımdan itibaren insanlarla iç içe olmayı seven biriyim. Mesle-

ğimin de insan ilişkileri merkezli olmasını hep istedim. Yönelimimin 
hukukçu olmaktan ziyade daha çok “avukat olmak” olarak 

şekillendiğini söyleyebilirim. Genel anlamda hukuk-
çuluk muhakkak ki insan ilişkilerden doğan uyuş-

mazlıkları ve komplikasyonları kapsayan geniş 
bir alanı ifade etmektedir. Ancak avukatlık 

“hukukçu” sıfatından ziyade doğası gereği 
daha fazla iletişim olanağı sağlayan daha 

sosyal ve bence keyifli bir meslek. Avukat 
olma isteğim ortaokul yıllarımda başladı 
aslında. O zaman avukatların mesaisi-
nin olmadığını, kılık kıyafet ve saç sakal 
disiplini olarak gayet rahat çalıştıklarını 
düşünüyordum. Oysa şimdi avukatla-
rın diğer mesleklerden daha fazla mesai 
yapması ve kişisel disiplin noktasında 
diğer mesleklerden daha özenli olması 
gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim.
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Hakim ve Savcılar mesleklerinin vic-
dani ağırlığından bahsediyorlar. Avu-
katlık için de, özellikle etik olarak böy-
le bir durum söz konusu mu?
Savcılar iddia makamının, hakimler ise 
yargılama ve karar makamının birer üye-
sidir. Kanunlarımız hakimlere karar verir-
ken vicdani kanaatlerini de kullanmaları 
gerektiğini belirtmiştir. Avukatlıkta ise 
durum bambaşkadır. Avukatlık yargılama 
makamı değil savunma makamıdır. Sa-
vunma hakkı ise evrensel, kutsal ve ana-
yasal bir haktır. Bir avukatın, müvekkilinin 
işini mesleki etik kuralları çerçevesinde 
azami özen ile yerine getirmesi hem mes-
leki hem de vicdani sorumluluğudur. Her 
avukatın kendi müvekkiline karşı bu öze-
ni yerine getirdiği bir ortamda ise adaletin 
büyük oranda tecelli edeceği kesindir.

Uzmanlık alanınız nelerdir. Bu alan-
lara nasıl yöneldiniz ?
Büromuzda –belki bir kaç özel alan dışın-
da- avukatlık işi gerektiren hemen her ko-
nuda önleyici-çözüm odaklı danışmanlık 

ve takip işlerini yapmaktayız. Ağırlıklı 
olarak gayrimenkul ve tazminat hukuku 
alanında çalışıyoruz. Günümüzde gelişen 
ve sürekli değişen dinamik hukuk siste-
mi karşısında, kabiliyetli, çözüm odaklı 
düşünebilen ve mesleğine hakim avukat 
arkadaşlarımla birlikte çalışmayı prensip 
olarak uyguluyoruz. Mümkün mertebe 
önümüzdeki her dosyayı hepimiz göz-
den geçirerek, farklı görüşlerle birlikte işi-
mizi yapmaya  çalışıyoruz. Bu prensipten 
ödün vermediğimiz sürece daha başarılı 
olacağımızı ve vicdanen işimizi layıkıyla 
yerine getireceğimizi düşünüyorum.

Konya'da Avukat olmak nasıl bir 
duygu, Avukat olmanın avantaj ve 
dezavantajları nelerdir?
Avukatlık mesleğinin şehirlere hatta 
ülkelere göre farklılık gösterdiğini dü-
şünmüyorum. Ülkemizde avukatlık yap-
manın sıkıntılı olduğu kadar keyif veren 
yanları da bulunmaktadır. Genellikle 
mesleğimizin sıkıntılı yanlarından bah-
sederiz ve bu saatlerce sürebilir. Halbuki 
yaptığımız işler oldukça keyif de verebi-
liyor. Konya’nın ülkemizin büyükşehir-
lerinden biri olması, sanayi ve turizm 
şehri olması mesleğimizi daha rahat yap-
ma noktasında bize imkan tanımaktadır. 

Mesleğinizin keyif de verebildiğini 
söylediniz, bizimle bir anınızı payla-
şırmısınız?
Mümkün olduğunca boşanma davası ta-
kip etmemeye çalışıyoruz. Bir arkadaşım 
boşanmak istediğini söyledi. Eşini de tanı-
yorum, çok sevdiğim insanlar. Boşanmak 
için geldiklerinde çok kararlıydılar. Veka-
letler çıktı. Sözleşmeleri imzaladık. Herşey 
bitti sıra davalarını açmaya gelmişti. O za-
man küçük bir de çocukları vardı. Ben bu 
davayı açamadım. Her defasında davayı 
açamadığımı söyledim ve aradan yakla-
şık altı yedi ay geçti. Arkadaşlarım barıştı 
boşanmaktan vazgeçtiler. Şu anda gayet 
mutlular. Belki o gün boşansalar tekrar bir 
araya gelmeyeceklerdi. 

Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
Oldukça yoğun bir çalışma tempomuz 
var. Birkaç ayda bir kez ancak buluşa-
bildiğimiz, keyifli vakit geçirerek stres 
attığımız bir müzik grubumuz var. Ta-
mamen amatör. Muhtemelen sadece 
bizim keyif alabileceğimiz bir şey. Kitap 
okumayı seviyorum, maalesef düzenli 
kitap okuyamıyorum ama arada sırada 
da olsa kitap okumaya zaman ayırmaya 
çalışıyorum. Bu aralar daha çok kızımla 
vakit geçirdiğimi söyleyebilirim. 
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UĞUR ÖZTEKE, KONYA BASINININ EN GÖZDE İSİM-
LERİNDEN BİRİSİ, GAZETECİ DOĞMUŞLARDAN, GA-
ZETECİ OLMAK İÇİN YARATILMIŞLARDAN. 37 YIL 
ÖNCEKİ HEYECANI, ÜZERİNE BİR ÇOK ARTI KONUL-
MUŞ OLARAK HALA TAPTAZE. KONYA'YA MAGAZİNİ 
GETİREN, SEVDİREN, KABUL ETTİREN, MAGAZİNLE 
İLGİLİ BÜTÜN TABULARI YIKAN, İNSAN GÖNÜLLERİ-
NE GİDEN YOLLARI KESKİN ZEKASIYLA KEŞFETMİŞ, 
GÜLERYÜZLÜ, SEVECEN, SEVİMLİ BİR GAZETECİ. 
ÇALIŞTIĞI HER GAZETEYİ BİR OKUL HALİNE GETİR-
MİŞ, BİR ÇOK GAZETECİNİNDE YETİŞMESİNE VESİLE 
OLMUŞ USTA BİR KALEM, USTA BİR YORUMCU VE 
TARTIŞMASIZ EN İYİLERİN BAŞINI ÇEKEN BİR YÖNE-
TİCİ. DÖRT DÖRTLÜK GAZETECİ PROFİLİNE EN İYİ 
KİM UYUYOR DİYE SORULDUĞUNDA İLK GÖSTERİ-
LECEKLERİN YİNE EN BAŞLARINDA. KONYA VİZYON 
DERGİSİ OLARAK PUSULA GAZETESİ GENEL YAYIN 
YÖNETMENİ UĞUR ÖZTEKE İLE YAPMIŞ OLDUĞU-
MUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Sizin anlatımınızla kısa bir özgeçmişinizi alabilir miyiz?
Uğur Özteke Konya 1960 doğumlu. Sırasıyla 19 Mayıs İlkokulu, 
Karma Ortaokulu ve Karatay Lisesinden mezun oldu. Ardından 
Selçuk Eğitim Enstitüsü Matematik bölümünü kazandı. Ve ora-
dan mezun oldu. Ancak birgün bile öğretmenlik yapmadı!

Gazetecilik merakı nasıl başladı?
Liseyi bitirdiğim yaz bir tesadüf eseri o günkü Konya Postasında 
Muhabir aranıyor ilanıyla başladı herşey. 1977 yılı yazıydı. Hayalim-
de gazetecilik filan yoktu. Ben o güne kadar harçlığımı çıkarmak 
için Kiremit fabrikasında, pasta imalathanesinde  gizlice çalışıyor-
dum. Ancak okumaya, yazmaya ve karikatür çizmeye büyük mera-
kım vardı. Çizdiğim karikatürleri İstanbul'da karikatür dergilerine 
gönderiyordum. Yine ailemden gizli olarak Muhabirliğe başvur-
muştum. Ailemin haberi olduğunda, bu gazetede işi nereden çıktı 
dediler. Bir arkadaşım vardı, git müracaat et dedi. Müracaat ettim ve 
kabul edildim. Gazetenin Sahibi Durmuş Alagöz, Yazı İşleri Müdü-
rü İbrahim Sur ve Spor Müdürü Galip Yenikaynak'tı. 
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Gazeteciliğe yıllarını veren biri 
olarak, gazetecilik serüveninizi 
anlatır mısnız?
Yeni Konya Gazetesinde çalışıyordum. 
Halil Cin Hoca Selçuk Üniversitesi'nin 
Rektörü. Üniversite aleyhine yani Üni-
versitedeki, bir aksaklığı yazdım. Patron-
larım Gücüyenerlerin  gelini de Üniversi-
tede Hoca. Normal şartlarda Üniversite 
aleyhine yazılan bir haber çıkmazdı. An-
cak Patronlar Pazar günleri gazeteye gel-
mezlerdi. Pazar günü gazeteye geldim. 
Haber Pazartesi günü gazetenin man-
şetinde çıktı. Adil ve Ünal Gücüyener 
Abilerden büyük bir fırça yedim. Selçuk 
Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nü 
bitirdim. Diplomamı aldım. Bir gün bile 
öğretmenlik yapmadım. Öğretmenlik 
yapmayı istemedim. Öğretmen olmayı 
da düşünmedim. Zaten normal bir öğ-
retmen olmazdım. Müdür olacağım diye 
oradan oraya birçok yere sürülürdüm. 
Okulu bitirdiğimde sarı basın kartı sahi-
biydim. Türkiye Gazetesi'ne geçtim. Bir 
Gazeteden bir diğerine geçerken Gazete 
sahiplerinin iznini almadan kesinlikle 
geçmedim. Türkiye Gazetesi'nde Haber-
lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-

lığı görevinde bulundum. Oradan ayrı-
lıpta Konya'ya döndüğümde gazetecilik 
yapmayı düşünmüyordum. Geldikten 
on gün sonra Konya Postası'nda başla-
dım. Dört dönem Konya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanlığı yaptım. Rıdvan Bülbül 
abi Konya basınında bir efsaneydi. Ona 
rakip oldum. Benim dışımda üç aday 
daha vardı. Seçimi ben kazandım. Bırak-
tığımda rakibim yoktu. Kendi isteğimle 
Başkanlığı bıraktım. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Anadolu temsilcisiyim. Türki-
ye Gazeteciler Fedarasyonu Kurucu Baş-
kanlarındanım. TSYD Üyesiyim. Bir sürü 
heyecanı yaşadım ve doydum.

Uzun gazetecilik yıllarınızda 
sizi çok etkileyen bir hatıranızı 
okurlarımızla paylaşır mısınız?
Bizim her günümüz heyecan. İlk çekti-
ğim bir ceset fotoğrafıydı. 70'lik bir kadını 
tren biçmişti. Cesedin üzerini kartonlarla 
kapatmışlardı fotoğraf çekmek için kar-
tonu kaldırdım. Kadının iki ayağıda yok-
tu. Dondum kaldım. Olayın sıcaklığı ile 
fotoğrafları çektim. Cesetin geri kalanıda 
şurda dediler. Üzerindeki kartonu kaldır-
dığımda sadece iki tane bacak vardı. 

RÖPORTAJ
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Günlerce yemek yiyemedim. Ankara'da yapmış ol-
duğum travesti haberlerinden bugün utanıyorum. 
Daha sonra, üç kardeşin yanmış kömürleşmiş cese-
di beni çok etkiledi. Alaaddin Çakıcı'nın Paris'te ya-
kalandığı kelepçeli fotoğrafını, Abdullah Öcalan'ın 
yakalandıktan sonra Türk bayrağı altında ki, resmini 
biz servis ettik. Adapazarı Depreminde üç ay kaldım. 
Düşündükçe üzüldüğüm, oturup ağladığım çok ha-
ber var. 38 yılda binlerce haber var. Keşke yapmasay-
dım dediğim haberler var. Yapıpta yayınlamadığım, 
yayınlamaktan korktuğum haberler var.

Konya'da magazin gazeteciliğini başlatan adam 
olarak tanınıyorsunuz, bu fikir nasıl gelişti?
İstanbul'dan 2002 yılında Konya'ya döndüğümde 
gazetecilik yapmayacaktım. Bu defteri kapatma-
yı düşündüm. On gün sonra kendimi bir gazetede 
buldum. İhlas Haber Ajansında çalışırken magazin 
servisi yoktu. Magazin haberi yapmıyorduk. Enver 
Abiye gittim, magazin demek kadın demek değildir 
diye başladım. Enver Abi bana şaşkın şaşkın baktı.
Konya'da her türlü gazetecilik vardı ve Türkiye'nin en 
muhafazakar şehriydi. Magazin haberciliği yapılmı-
yordu. Şehirde tanınan ve bilinen beş kişinin bir araya 
gelip, bir etliekmekçide etliekmek yemesi magazin 
haberiydi. Çay içmeleri magazin haberiydi. İlla röpor-
taj vermesi, reklam vermesi mi lazım? Her gördüğüm 
kareyi, anı nasıl haber yapabilirim diye düşündüm. 1-2 
yıl gazetenin patronlarıyla tartıştık. Konya'da yapılan 
düğünü, düğünde dökülen pilavı gazeteye koydu-
ğunuzda magazin olmuyor mu? Ayıp mı, günah mı? 
Konya kadını, Konya erkeği aynı değil mi? İnsanlar 
mezuniyet töreni yapıyor, bunu niye birinci sayfadan 
verelim. Rektörün açıklamalarını birinci sayfadan, öğ-
rencilerin mezuniyet törenlerini de içeriden verdik. 
Ramazan'da bile 10-20 tane haber geliyor. Biz şurada 
nargile içiyoruz diyene diyorum ki, yanındakilerin 
isimlerini bana yazsana. İnsanlar bir sünnet düğü-
nünde resimlerinin çıkmasından büyük haz alıyorlar. 
Mezuniyet töreninde kendi oğlunu-kızını gören hangi 
anne-baba memnuniyet duymaz. Yaş günlerini payla-
şıyorlar. Bütün bu haberler magazin oluyor. Bu şehir-
de hiç kimse benim fotoğrafım gazetede çıkmasın 
demez. İnsanların istemediği hiç bir fotoğrafı onların 
izni olmadan yayınlamıyoruz. Gazetemizin en çok 
okunan, internette en çok ilgi gören magazin sayfası. 
Başbakan Konya'ya geldi haberinden çok daha fazla 
tıklanan magazin haberi var.

Genç Gazetecilere bir ağabeyleri olarak 
ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
En sıkıntılı konu şu; Bu iş para için, pul için ve makam için yapıl-
maz. Bu iş aferin içinde yapılmaz. Bu iş gönül işi. Adam gibi bu işi 
yapacaksan 7/24 gazetecilik yapacaksın. Fotoğraf çekeceksin. Haber 
yazacaksın. Aferin beklemeyeceksin, mevkin olmayacak, makamın 
olmayacak. Mevlana Dergahında çilehanede, çile çekenler gibi gay-
ret göstereceksin. Gazetecilik bir çilehanedir. Gazetenin dört duvarı 
çilehaneye benzer. Elime çok fırsatlar geçti. Gel biz seninle çalışmak 
istiyoruz diyenler oldu. Burada aldığımızın üç mislini alabilirdim. 
Ama bırakamadım Nasıl bırakacağımı da bilmiyorum. Bu işe gönül 
verenler para, pul beklemeyecekler, özel hayatları olmayacak, eşleri, 
çocukları, ana-babaları olmayacak, eğer memlekette böyle genç var-
sa, bana gelsinler, gazeteci olsunlar!

GAZETECİLİK BİR 
ÇİLEHANEDİR!



67

KISA HABERLER



TEMMUZ / AĞUSTOS 2014/3668

KISA HABERLER

HASAN ÇAKIR - BİOFER BAYİİ, HAYATI TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA GEÇMİŞ, TÜRKİYE’NİN YAŞ 
SEBZE VE MEYVESİNİ UZUN YILLAR AVRUPA’NIN DEĞİŞİK ÜLKELERİNE VE ŞEHİRLERİNE GÖTÜRMÜŞ, 
TÜRK TARIMINI YAKINDAN TANIMIŞ BİR TIR ŞOFÖRÜ. ÇİFTÇİLİKTEN ANLAYANIN ÇİFTÇİLİK YAPMASI 
GEREKTİĞİNE İNANMIŞ. BİRDE ANADOLU TOPRAKLARININ VERİMLİLİĞİNE. BÖLÜNMÜŞ TOPRAKLA-
RIN TOPLULAŞTIRILMASI VE TARIMA KAZANDIRILMASI ONUN İÇİN BİR ÜMİT IŞIĞI.

TÜRK TARIMININ SORUNLARINI KENDİNE 
DERT EDİNMİŞ, YAŞI 65'LERE DAYANMIŞ 
HASAN ÇAKIR'IN ANLATTIKLARINI 
KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK 
SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

1949 doğumluyum. Sarayönü- Ku-
yulusebilde doğdum. Çiftçi çocuğu-
yum. Uzun yıllar Transport şoförlüğü 
yaptım. Yaş meyve ve sebze taşıdım. 
Avrupa'da bir çok ülke gördüm. Biz 
bir Tarım ülkesiyiz ama eksiğimiz 
çok. Tarımla iştigal edenler ağlıyorlar 
ama ayakta duruyorlar. Bizim toprak-
larımızda 20 yıl önce firigofirik araba 
istemeyen, iki üç günde bozulmayan 
sebze ve meyve yetişirdi. Yıllarca 
o meyve ve sebzeleri Türkiye'de ki 
hallerden Avrupa’ya taşıdım. Mesela 
İspanya'da çiftçi kuruluşları güven 
vermeyen hiç bir şirketle anlaşma 
yapmıyorlar. Her çiftçi hangi ürünü 
ürettiyse bir barkodu var.
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Biz millet olarak havaya girdik. Akşehir'in, Hadim'in kirazı 
var. Malatya’nın şekerpare kayısısı var, Alaşehir'in Sultaniye 
üzümü var, Bursa Bademli'nin siyah inciri var diye. İlgilenen 
yok, bakan yok. Ancak tarlaların toplulaştırılması olayı yerin-
de. İspanya çiftçisini bundan 30 sene önce kayıt altına almış. 
Kimin ne yetiştireceği belli. Bizde belli mi? Konya’mızda bir 
güneş doğdu. Recep Konuk. Bir kaç sene önce Torku Bayra-
ğını Avrupa’ya dikeceğiz diyordu. Torku adı altında beşyüz 
küsur ürün var. Her vilayette Recep Konuk muadili biri olsa 
bu ülkeyi tarımda kimse yakalayamaz. Tarımda eğitim yeterli 
değil, eksiğimiz çok. Şu anda bizden daha iyi kiraz yetiştiren 
Bulgaristan gibi Moldova gibi ülkeler var. Elimizde ne kaldı. 
Malatya’nın Şekerpare Kayısısı, Birde Bursa Bademli'nin Siyah 
İnciri. O yörelerinde kendine has iklimi olduğundan başka ül-
kelerde aynı özellikte yetiştiremiyorlar. Tarımın geleceği ağır 
sanayiden daha üstün. Konya ovasına bakın. Konya bir Tarım 
şehri. Avrupa ülkelerinde çiftçinin genel nüfusa oranı yüzde 
12, bu herkes çiftçilik yapamaz demek. Çiftçilik yapanlar belli.

Biz tarım ülkesiyiz, bizim topraklarımız bizim ülkemizi de 
Avrupa’yı da on numara besler. Ana topraklara fabrikalar kur-
muşuz, imara açmışız. Avrupa’da tarım arazisini imara açmak ya-
saktır. Tarım arazisi olmayan yeri imara açarlar, fabrika kurarlar, 
bina dikerler. Biz bir çok şehrimizde tarım topraklarını bitirmişiz. 

Bir tarihte Kiraz ve Domates Antalya'dan gidiyordu. Ambalaj berbat, 
albenisi yok. Hollanda bölgeye bir girdi, bizim gönderdiklerimiz geri-
sin geriye geldi. Doğruları ölünce mi söyleyeceğiz? Eskiden saz çalar-
dın, şimdide ebedi cümbüş çalarsın böyle. Bu ülkenin geleceği tarım, 
tarım, tarım... Kabak karpuzu aşılayanlar para kazanırken, gerçek kar-
puz yetiştirenler para kazanamıyor! Bu ne nane, bu ne turşu!
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TUZER EMLAK VE GAYRİMENKUL DANIŞMA GÜVEN ESASLI BİR FİRMA. EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ 

AÇIK, ŞEFFAF VE İTİMAT TELKİN ETME ÖZELLİĞİ. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ VELİNİ-

METTİR DÜSTURU İLE HAREKET EDEREK BUGÜNLERE GELMİŞ. KONYA VİZYON DERGİSİ 

OLARAK TUZER EMLAK'IN GENÇ YÖNETİCİLERİNDEN SAFA TUZER İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ 

RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.



71

Sizi ve Tuzer Emlak'ı 
tanıyabilir miyiz?
1 Ağustos 1986 yılında Konya'nın 
Ereğli ilçesinde dünyaya geldim. İlk 
ve orta öğrenimi Konya'da tamam-
ladım. 2003 yılında aile şirketimiz 
olan Tuzer Mobilya'da iş hayatına 
atıldım. 2004 yılından bu yana An-
kara, Kocaeli, Bursa ve bir yıldır aç-
mış olduğumuz Konya şubemizle 
ticaret hayatıma devam etmekte-
yim. Tuzer resmi olarak 1979 yılında 
Konya'nın Ereğli ilçesinde mobilya 
ve inşaat sektörleri üzerine Mehmet 
Tuzer tarafından kurulmuştur. 

Piyasalar durgun olmasına rağmen 
sizdeki yoğunluğun sebebi ne?
Sloganımız "Birikim ve emeklerinize 
değer beklentilerinize doğruluk ka-
tar". Erken, hızlı başlayan, zamanla 
yarışan, müşterisini memnun eden 
her zaman tercih ediliyor ve kaza-
nıyor. Müşterilerimize; her zama-
nı çalışmak için müsait biliyoruz. 
Müşterilerimizi her zaman haklı 
görüyoruz. En önemli şey güvendir 
ve bunu hiçbir zaman kaybetme-
dik ve hep kazandık. Satışa sundu-
ğumuz alanların kusurlarını hiçbir 
zaman gizlemedik, müşterilerimi-
zin aldanmasına zarara uğramasına 
hiçbir zaman sebep olmadık. Ku-
rumsal bir çalışma ortamında müş-
terilerimizle her zaman yazışmalı, 
sözleşmeli bir şekilde söz uçar yazı 
kalır anlayışıyla iş yapıyoruz.

Konya' da hızla artan inşaat 
sektörü ile ilgili düşünceleriniz? 
Sizce Konya daha ne kadar büyür?
Anadolu'nun inşaat alanında en hızlı 
büyüyen illerinin başında yer alan 
Konya'mızda inşaat sektörü hızla 
büyümeye devam ediyor. Kentsel 
dönüşüm projeleri ve müteahhitlik 
sektöründeki modern yapı uygula-
maları ve yeniliklere açık bakış açıla-
rıyla Konya ve çevresi bu bakımdan 
olumlu yönde büyüyor. İşimiz gereği 
gün boyu inşaat firmalarını geziyoruz. 
Müşterilerimiz için nerde nasıl kaliteli 
bir yaşam için projeler var bakıyoruz.

Kiralık ev bulmada sıkıntı 
devam ediyor mu?
Geçtiğimiz yıllarda emlakçılar, daha 
çok ev kiralamak isteyen aileleri ikna 
etmeye çalışıyordu. Ancak kiralık 
daire bulmanın bir hayli zor olduğu 
bu günlerde, ailelerin seçenek değer-
lendirme şansı kalmadı. Son yıllarda 
artan kentsel dönüşüm projeleri şehir 
genelindeki kiralık ev arzında azalma-
ya yol açtı. Evi yenilenen mülk sahip-
lerinin ve kiracıların sayısı ilçelerdeki 
boş evler kısa sürede doldu. Kiralık 
evlere artan talep fiyatları da yukarı 
çekti. Şu anda ismini yazdırıp haber 
bekleyen müşteriler var. Kiralık evler 
bize dahi düşmeden tutuluyor. Öğ-
rencilere yönelik kiralık daire sıkıntısı 
çözüldü sayılır. Şu anda yapılan üni-
versite yakını stüdyo daireler öğren-
cilerin yüzünü güldürmüş durumda.

EMLAK
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Yerel seçimler sonrasında sektörünüzde 
büyüme ve gelişme bekleniyordu. 
Şu anda durum ne?
31 Mart yerel seçimleri tamamlandı. Uzunca 
bir süredir seçime kilitlenen konut sektörü 
önemli bir aşamayı atlattı. 2014 yılı başın-
dan bu yana belirsizlik dönemi yaşanmıştı. 
Belirsizlik döneminde yatırım gerçekleş-
tiremeyen veya tereddütle yatırım yapan 
nakit akışını dengede tutmakta, tüketici 
davranışlarını anlamakta zorlanan şirket-
ler, siyasetin ve buna bağlı olarak ekono-
minin normalleşmesi ile önlerini görebildi 
ve daha sağlıklı kararlar verebildi. Türkiye 
ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan 
inşaat sektörünün bugünden sonra, pozi-
tif istikrarın sağlanması yönünde önemli 
adımlar atacağı kanaatindeyim.

Emlak sektöründe kabul gören, aranan 
ve güven duyulan bir marka olmanızı 
neye bağlıyorsunuz?
Öncelikle bizim Tuzer olarak en önemli far-
kımız müşteri odaklı olmamız ve müşteri-
ye gerçekten her anlamda değer veriyor ol-
mamız, her anlamda destekliyor olmamız. 
Aynı zamanda müşterilerimizin iş ortağı 
olmak istiyoruz. Emlak alanında hizmet ve-
rirken öncelikle müşterilerimize güncel bil-
ginin aktarılmasının, doğru hizmet verme-
nin temel şartı olduğunun bilincindeyiz. 
Tuzer ekibi olarak müşterilerimizin ihtiyaç-
larını, ne istediklerini onların menfaatlerini 
ve avantajlarını göz önünde bulundurarak 
çalışılması gerektiğinin farkındayız. 

Tuzer Emlak'ın hedefi ne?
Başarılı bir insan ve başarılı bir şirketin ortak 
özelliği hedefini belirlemek ve bu hedefleri 
hayata geçirmedeki kararlılıklarıdır. Hedef 
koymak ve koymuş olduğumuz hedefi ilan 
etmek, sorumluluk üstlenmek demektir.
Tuzer Emlak olarak hedefimiz; Müşteri-
lerimizin sınırlı kaynakları dahilinde iyi 
bir hayat sürebilmesine fayda sağlayacak 
emlak hizmetleri verebilmektir. Emlak 

sektöründeki yeteneklerimiz ve uzmanlı-
ğımızı sürekli geliştirerek, verdiğimiz hiz-
metleri çeşitlendirerek müşterilerimizi 
her daim memnun edebilmektir.

Gayrimenkul danışmanı olarak 
yatırımcılara önerileriniz nelerdir?
Satın alma, satış yapma ve kiralama aşa-
masında karşılaşacağınız tüm sorunların 
ortadan kalkması için bizi tercih etmeleri-

ni tavsiye ediyoruz. Her ailenin bir gayri-
menkul danışmanı olmasını arzu ederken 
amacımız Tuzer güvencesiyle profesyonel 
hizmet almak mülkünüzün alım ve satımı-
nı keyifli bir hale getirmek. Bir profesyonel 
olarak mülkünüzü kendi başınıza satma 
kararı verirken göz önünde tutmanız gere-
ken en önemli faktörlerin bazıları hakkın-
da sizi uyarmayı görev biliriz. Mülkünüzü 
bir kez pazara çıkardığınızda mülkünüz 
diğer bütün satılıklarla rekabete girecektir.

• Bu zorlu rekabet ortamında mülkünüz 
için en uygun satış fiyatına nasıl karar ve-
receksiniz?
• Mülkünüzün gerçek değerini tam ve doğru 
olarak saptamak için pazar analizi yapabi-
lecek misiniz?
• Mülkünüzü satmak için hergün ne kadar 
zaman ayırmayı düşünüyorsunuz?
• Mülkünüzün pazardaki maksimum tanı-
tımını nasıl yapacağınızı düşündünüz mü?
• Mülkünüzün pazarlaması için özel bir 
pazarlama planı hazırlayacak mısınız?



73

KISA HABERLER



TEMMUZ / AĞUSTOS 2014/3674

KISA HABERLER

TAHA BÜYÜKÖZLÜ GENÇ BİR İŞ ADAMI. HAYALLERİ 
VE UFKU GENİŞ. İŞ DÜNYASINDA KENDİNE ÖRNEK 
ALDIĞI İNSANLARIN ONA VERMİŞ OLDUĞU DES-
TEKLE, GENÇ YAŞININ VERMİŞ OLDUĞU ENERJİY-
LE FİRMALARINI ÇOK DAHA İYİ YERLERE TAŞIMA 
HAYALİNDE. KENDİ SEKTÖRÜNDE YENİLİKLERE, 
BULUŞLARA VE ATILIMLARA KARŞI BİR HAYLİ ME-
RAKLI OLAN TAHA BÜYÜKÖZLÜ BU YÖNÜ İLE GENÇ 
KUŞAK İŞ ADAMLARI ARASINDA DİKKAT ÇEKİYOR.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Taha Büyüközlü 1992 yılı Konya doğumlu. Ailesi Konya Meram'lı. 
Muhasebe Eğitimi almış olan Büyüközlü, sekiz yıldır aile şirketi 

içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Halen DEKOPEN 
firmasınında Yönetim Kurulu Üyesi. Kendi ifade-

siyle, "Eğitim hayatım boyunca aktif ticaretin 
içinde bulunarak analitik düşünme, objektif 
ticaret düsturuyla kendimi geliştirdiğime 
inanmaktayım. Bana büyük destek veren 
amcam Kazım Büyüközlü'ye teşekkür edi-
yorum" diyen Taha Büyüközlü'nün kendi 
sektörleri içindeki ustası, en büyük destek-

çisi, gelişmesinde ve yetişmesinde emeği 
olan kişi amcası Kazım Büyüközlü. 

  
DEKOPEN'in kuruluş hikayesini 

anlatır mısınız?
Konya'nın en eski PAKPEN bayile-
rinden biri olan Büyüközlü ailesi 
1994 yılında Dürüst ticaret, kalite-
den taviz vermeyen, hizmet odaklı  

bir anlayış misyonu  ile DEKOPEN'i 
kurdu. Hüseyin Büyüközlü, Muam-

mer Büyüközlü ve Kazım Büyüközlü 
kardeşler tarafından kurulan DEKO-

PEN bugün ülkemizin kendi alanında 
ilk beşte olan firmalarından. PAKPEN'in 

yetkili üretici bayisi olarak hizmet veren 
DEKOPEN kendi fabrikasında Mıknatıslı 

Cam Balkon, Alüminyum korkuluk ve Duşa 
kabin üretiyor. Bu fabrikada 70 kişi çalışıyor. 

BÜSAN' da Ortağı olduğu 20 bin metrekarelik  
fabrikada ise 60 kişi çalışırken başta TOKİ olmak 
üzere, SİMPAŞ gibi firmaların toplu PVC pencere 
işleri PAKPEN olarak üretiliyor. Bu firma sahasın-
da Türkiye çapında bir numara.
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Mıknatıslı Cam Balkon hakkında bilgi verir misiniz?
DEKOPEN firması olarak PVC  KAPI ve PENCERE sistemleriyle 20 yıldır  müş-
terilerimize hizmet vermekteyiz. Türkiye ve Konya’ da tek olan MIKNATISLI 
CAM BALKON'u sektöre kazandırmaktan memnuniyet duymaktayız. Mıkna-
tıslı cam balkonun şöyle bir özelliği var. Normal camlarda kullanılan fitiller 
plastiktir. Bir yıl sonra bu fitiller çatlar ve kırılır. Mıknatıslı fitillerin dışı alümin-
yum, içi mıknatıslıdır. Uzun ömürlü ve sağlam bir malzemedir. Bu malzemeyi 
Konya dışında 11 il'e daha veriyoruz.

DEKOPEN dışında faaliyette bulunduğunuz bir alan var mı?
Evet, aynı zamanda inşaat işleri ile de uğraşıyoruz. AYKONAK isimli İnşaat şirke-
timizle Başkent Hastanesi civarında yapmış olduğumuz inşaatlar devam ediyor. 
2014 yılı içerisinde uygulamaya koyacağımız projelerimiz mevcut.

Sektörünüzü değerlendirirken 
hayallerinizi de öğrenebilir miyiz?
Büyüyen TÜRKİYE ve KONYA vizyonu istik-
rarlı siyaset ve ekonomi bizleri, sektörü ve 
yatırımcıları daha da cesaretlendirmektedir. 
Bu olumlu ortam firmamızı da yeni yatırım-
lara yöneltmektedir, Dekopen ortaklığında 
4.Organize Sanayi Bölgesinde  20.000 m2'lik 
en son teknoloji ile kurmuş olduğumuz fab-
rikamızı Konya' ya kazandırmaktan mutlu-
luk duymaktayız. Hedefimiz yeni gelişme-
lerle, atılımlarla yeni buluşlarla üreteceğimiz 
yeni ürünlerimizi Türkiye ve dünya pazarları 
ile tanıştırmak ve buluşturmak olacak.
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ADNAN AĞIRBAŞLI, KONYA İŞ VE SİYASET DÜNYASININ EN RENKLİ KİŞİLERİNDEN. YEBAV (YAŞLI ENGELLİ EĞİTİM BAKIM ARAŞTIRMA 
VAKFI) BAŞKANI. HAYATA GEÇİRMEK ÜZERE OLDUKLARI YEBAM (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE YAŞLI ENGELLİ EĞİTİM 
BAKIM ARAŞTIRMA MERKEZİ) PROJESİ İLE KAMUOYUNUN BÜTÜN DİKKATLERİNİ ÜZERİNDE TOPLADI. 160 KİŞİLİK YAŞLI BARINMA VE 400 
KİŞİLİK ENGELLİ BİRİMLERİ ALANINDA BİR İLK. YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ OKULUNUN AÇILMASI VE İLK MEZUNLARININ VERİLMESİ KONUSUNDA DA BİR 
İLKİ GERÇEKLEŞTİREN ADNAN AĞIRBAŞLI VE ARKADAŞLARININ HİKAYESİNİ KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

1937 doğumlu olan Adnan Ağırbaşlı Sır-
çalı Mescit Mahallesinde İsmet Paşa İl-
kokulu bitişiğindeki evde dünyaya geldi. 
İlkokulu Çukur mektep denilen Mahmut 
Şevket Paşa ilkokulunda okudu. Karma 
Ortaokulu'ndan ve Gazi Lisesi'nden me-
zun olduktan sonra, ODTÜ Mimarlık Bö-
lümünü bitirerek Mimar oldu. Ankara'da 
on sene kadar çalıştı. Projeler çizen 

Ağırbaşlı'nın Ulus-Koçhan'da bir mimar-
lık bürosu vardı. Daha sonra inşaatlar 
yapmaya başladı. Adıyaman-Besni'de 
1963-66 arasında tam 209 tane ev yaptı. 
Ayrıca ilçenin elektrik, içme suyu, kana-
lizasyon ve ara yollarını yaptı. Daha son-
ra Antalya'da resmi taahhüt işleri yaptı. 
Ankara'ya döndüğünde yap-sat binalar 
yaparak işine devam etti. Sonra Konya'ya 

geldi. Çağ sitesini yaptı ve ondan sonra 
yaptıkları kendi ifadesiyle eklendi gitti.
Gelin Yaşlı Engelli Eğitim Bakım Araştır-
ma Merkezinin hikayesini YEBAV Baş-
kanı Ağırbaşlı'dan dinleyelim; 2009 yılı 
Mart ayında Türkiye Yaşlılık Platformu 
Konya'da toplandı. Sağ olsun KTO, salo-
nunu verdi. O toplantı sonrasında Konya 
temsilciliği bize geçti. Yaşlılarla birlikte 
birde engelli sorunu vardı. Engelliler-
de büyük bir nüfus yoğunluğunu teşkil 
ediyordu. Nükhet Hotar Hanımefendi 
bir konuşmasında Türkiye’de 8.5 milyon 
engelli var demişti. Şu anda 9 milyonu 
geçti. On milyonda yaşlı olunca Türkiye 
nüfusunun dörtte birinden fazla oluyor. 
Türkiye’de Yaşlı Bakım evleri, engelli 
bakım evleri var ancak bunlara bakacak 
personelin yetiştiği okullar yoktu. Biz bir 
okul açalım dedik. Buradan mezun olan 
çocuklar Türkiye’nin ihtiyacı olan Yaşlı 
bakım evlerinde görev yapsınlar istedik. 
Önce Okul yeri araştırdık.  O günlerin 
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı 
5 bin metrekarelik bir yer verdi. Ankara 
Merkez yetkilileri daha büyük bir yer la-
zım dediler. Okulu açtık. Vakıf kurmamız 
bir hayli zamanımızı aldı. 
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O günün Selçuk Üniversitesi Rektö-
rü Süleyman Okudan’a konuyu gö-
türdük. Bize Kampüs içerisinde 100 
bin metre kare bir yer vereceğini 
söyledi ve teklifini de bilahare yaptı. 
İki sene YÖK Başkanı ile görüşmek 
için bekledik. Şaban Çalış Hoca YÖK 
Başkanvekili olunca onun kanalıyla 
YÖK Başkanı'na ulaştık. Şaban Ça-
lış Hocanın gayretleriyle teklifimiz 
YÖK'te kabul edildi, resmi gazete-
de yayınlandı. Şimdiki rektörümüz 
Hakkı Gökbel projeye dört elle sa-
rıldı. Bu proje ile Türkiye’de ilk defa 
Yaşlı Bakım Teknikeri Okulu'nu 
açtık. Bu okula Sağlık Meslek 
Lisesi'nden yatay geçişle öğrenci 
alındı ve iki yıllık bir yüksek okul-
du. Konuya ilgi duyanlar yanıma 
geldiler. Şaban Çalış, Orhan Erdem, 
Dekan Ahmet Alkan, Özel Öğretim 
Eski Genel Müdürü Hakan Sarı, 
Cevdet Çavuşoğlu, Avukat Levent 
Babacan, İhsan Kayseri ve Musta-
fa Güden oldu. Şu anda dokuz kişi 
yürüyoruz. Türkiye Yaşlılık Konse-
yi Derneği İstanbul’da bir program 
yaptı. ODTÜ'den arkadaşım olan 
Atakule'nin mimarı Mete Bora bu 
programın hazırlayıcılarındandı. 
Yetmiş yaşını aşmış ülkelerine hala 
hizmet eden insanlar Haliç Kongre 
Merkezinde toplandık. Toplantıya 
10-15 dakika uğrayıp ayrılırım diyen 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tam 3.5 saat kaldı. Dünyanın dört ta-
rafından gelenlerin buluştuğu Yaşlı 
Dostları Fuarındaki en büyük reyo-
nu biz kiraladık.

Kampüsün içinde yer alan kompleks 
için Konya'ya geliş gayet kolay. Uçakla, 
yüksek hızlı trenle yada otobüsle gele-
bilirsiniz. Bizim burada hazırlamış ol-
duğumuz projede 3 bölüm var. Birinci 
bölüm Akademik bölüm. Öğrencilerin 
okuduğu, ders gördüğü bölüm. İkinci 
bölüm Yaşlılar Bölümü buraya biz Kı-
demli vatandaşlar bölümü diyoruz. 
Burada yaşlılar ikamet edecekler. Di-
ğer bölüm Engelliler bölümü, orada da 
engelli vatandaşlar ikamet edecekler. 
Eğitim orta kısımda verilecek. Diğer 
huzur evlerinden  farkı şu olacak; Bu-
rada insanlar ölümü beklemeyecekler. 
Burası ölümü bekleyenler koğuşu ol-
mayacak. Eğitimin içinden geçecekler. 
Öğrenciler öğleden sonraki eğitimleri-
ni yaşlı insanlara bakma konusuna ayı-
racaklar. Burada her kim hangi meslek 
sahibi ise onunla uğraşacak. Onunla 
ilgili gerekli makine ve teçhizat bulu-
nacak. Ayakkabıcı ayakkabı yapacak. 
Mühendis ise öğrencilere örnek proje 
çizecek. Meslek sahiplerinin ürettikle-
ri, satın alınarak kendilerine ücretleri 
ödenecek. Burada kimse boş durma-
yacak. Geleneksel mimari uygulanan 
projede ibadethane, çay bahçeleri, 
çalışacaklar için iş atölyeleri buluna-
cak. Çiftliği bile olan bir proje bu proje. 
Herkesin evinin önünde bir bahçesi 
var. Kümesi var. Bahçesini ekip dike-
cek olanların yetiştirdiği sebzeler satın 
alınacak. Her oda tek kişilik. Banyosu 
ve küçük bir mutfağı olacak. Çiftlerin 
kalabileceği suit odalarda bulunacak. 
Ağaçlandırma, sohbet ve ibadethane, 
kütüphane dışında birde lokanta var. 
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Bu lokantada bir hafta yaşlılar, bir hafta en-
gelliler görev yapacaklar. Bunun bir benzeri-
ni Paris'te görmüştük. Steven Hawkins adını 
taşıyan bu lokantayı engelliler çalıştırıyordu. 
Konya'da yapacaklarımız bununla sınırlı de-
ğil. Selçuklu Belediyesi Otistik çocuklar için 
bir merkez yapıyor. Birde yaşlı ve engellilerin 
yaşantısını kolaylaştıracak malzeme imalatı 
konusu var. Bu imalatı Konya sanayisi neden 
yapmasın? 20 Milyon insana hitap edecek 
bu merkez niye Konya'da olmasın? Bunları 
Konya sanayisi yapsın Türkiye'nin her ta-
rafına buradan gitsin. Konu ile ilgili olarak 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü'den 
randevu talep ettik bekliyoruz.
Biz bu tesisin yapımı konusuna dışarı-
dan desteğiz. Bu işi devlete yönlendirdik. 
Bakan Fatma Şahin Hanım bu projeyi 
görünce, işte bizim proje dedi. Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı olunca 
onun yerine Ayşenur İslam Hanımefendi 
geldi. Konuyla o da ilgilendi. 9 Nisan'da 
Konya'ya geldi onunla bir protokol im-
zalandı. Yaşlı Bakım Merkezini Bakanlık 
üstlendi. Engelli Bakım Merkezini Konya 
Büyükşehir ve Selçuklu Belediyesi birlik-
te üstlendiler. Bizde bu işin koordinasyo-
nu ile uğraşıyoruz. İnisiyatif bizde değil. 
Biz buraya kadar getirdik. Sağlık Bakanlı-

ğı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları, Bolu 
Valisi olmadan önce bize 5 Trilyon ayırdı. 
Bizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bek-
liyoruz. Seçimler bittikten sonra inşallah 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bizim düşüncemiz dinimizden geliyor. 
Kuran-ı Kerim'de yaşlılar hakkında, en-
gelliler hakkında ayetler var. Biz onların 
durumlarını gündeme getiriyoruz. Baş-
langıçta yaşlılar platformu üyelerinin bu 
fikir kafasında filizlenmeye başladı. Bir 
çok arkadaş fikirleri ile katkılarda bulun-
du. Projeyi Dekan Ahmet Alkan bilabedel 
yapıyor. Rektörümüz Hakkı Gökbel çok 

büyük destek verdi. Yaşlı Bakım Tekni-
keri Okulumuzdan 2012 yılında 40 çocu-
ğumuz mezun oldular. Bu çocuklarımız 
adeta kapışıldı. Şu anda bir çok üniver-
sitenin yaşlı bakım teknikerliği bölümü 
var. Ancak ilk okul Konya'da açıldı ve ilk 
mezunlar bizim çocuklarımız. Şu anda 
80 çocuğumuz okuyor. Huzur evine bası-
nı çağırmadık, yaşlı insanlara nasıl bakıla-
cağı konusunda çok güzel bir performans 
gösterdiler. Rektör Bey, çocuklarımızı 
yetiştirenler için master yapma imkanı 
verdi. Sanayicilerimiz de destek verirler-
se Konya bu işin merkezi olacak.
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MELEK ER, HERŞEYDEN ÖNCE 
BİR ANNE VE BİR EĞİTİMCİ. 
ONU KREŞ AÇMAYA YÖNELTEN 
SEBEPLERİN BAŞINDA 
ÇOCUKLARA OLAN SEVGİSİ 
GELİYOR. ÇOCUKLAR ONUN 
MELEKLERİ. MELEKLERİM 
DEDİĞİ ÇOCUKLARIN ÜZERİNE 
TİTREMESİ, ONA VE KREŞİNE 
HEM FARKLILIK HEMDE BİR 
AYRICALIK GETİRİYOR. SEVGİ 
İLE KURULMUŞ, SEVGİ 
ÜZERİNE BİNA EDİLMİŞ, 
SEVGİ SUNAN, SEVGİYİ 
ÖĞRETEN, SEVGİNİN 
MELEKLERİN MİNİCİK 
KALPLERİNE YERLEŞMESİNE 
VESİLE OLAN MELEKLER 
KREŞİNDE HİÇ BİR AYRINTI 
VE DETAY ATLANMAMIŞ. 
MELEKLER KREŞİNİN, MELEK 
ANNESİ, MELEK ÖĞRETMENİ, 
MELEK ER'LE YAPMIŞ 
OLDUĞUMUZ 
RÖPORTAJI 
SİZLERLE 
PAYLAŞIYORUZ.

Melek Er, 25 Kasım 1978 Konya 
doğumlu. Selçuk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Teknoloji 
Öğretmenliği mezunu. Yüksek 
Lisansını Selçuk Üniversitesi 
Biyoloji Anabilim dalında 
tamamlayarak Yüksek Biyolog 
ünvanını aldı. Çalışma hayatına 
Tanyeri Etüd Merkezi ile başlayan 
Er, Anadolu Dershaneleri, 
İlke Dershaneleri ve Tudem 
dershanesinde çalıştıktan sonra 
beş yıl Bahçeşehir Kolejinde çalıştı. 
Son bir yıldır Melekler Kreşinde 
Kurucu Müdür olarak çalışıyor.
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Neden Kreş, neden Melekler Kreşi?
Özel sektörde 13 yıl öğretmenlik yaptım. Ar-
tık kendi işim olsun istiyordum. Ama bu iş 
yine eğitim içerikli olmalıydı. Özel bir okul 
açmak için yeterli donanıma sahip olmadı-
ğım için en tabandan başlamak istedim. Bu 
nedenle Kreş'te karar kıldım. Bir anne ve bir 
öğretmen olarak Melekler Kreşinin haya-
tımda aldığım en doğru kararlardan biri ol-
duğunu düşünüyorum. Çünkü bunu bizzat 
yaşayarak gördüm. Çok mutluyum.

Kendinize zor bir sektör seçmişsiniz, 
sebebini açıklar mısınız?
Çocuğumu bir kreşe vermek istiyordum. 
Her anne gibi genel bir araştırma yaptım. 
Duyduklarım ve gördüklerim beni, bu işi 
benimde çok iyi yapabileceğim noktasın-
da bir duyguya yöneltti.

Melekler Kreşini diğer Kreşlerden 
ayıran en önemli özellik nedir?
Meleklerimizi öncelikle" organik beslen-
me" ve "her çocuk farklı öğrenir" ilke-
siyle diğerlerinden ayırıyorum. Organik 
beslenme derken, köyden getirdiğim un, 
bulgur, el yapımı makarna, peynir, bakli-
yat, pekmez gibi ürünlertle katkısız bes-
liyorum. Bunun yanısıra yazın evlerimiz-
de hazırladığımız meyve kompostoları, 
domates sosları, buzkulta sakladığımız 
fasulye, barbunya, bezelye ve mısır gibi-
sebze ve meyvelerle katkısz besliyorum. 
Her çocuğun dünyasına girebilecek etkin-
lik ve faaliyetlerle ve en önemlisi seçilmiş 

bir kadroyla eğitim ve öğretim veriyorum. 
Kendi mesleğim olan Fen Bilgisi Öğret-
menliğini işe katarak Konya'da bir ilk olan 
Fen Laboratuvarı açtım. Günlük hayatla 
bilimi yoğurarak meleklerimizin ufkuna 
yelkenler açtığıma inanıyorum.

Velilerinize güven duygusunu nasıl 
veriyorsunuz? Kreşinizin faaliyet 
alanları ve fiziki özellikleri nelerdir?
İnsanlar çocuğunu kreşe verirken önce-
likle canından çok sevdiği çocuğunu bize 
emanet ediyor. İkincisi de, bize verdiğimiz 
hizmetin karşılığı olan bir ücret ödüyor. 
Velilerin ince eleyip, sık dokumak için çok 
nedenleri var. Ben bu iki unsuru gözönüne 
alarak şunları söylemek istiyorum;
Toplamda 1130 metrekarelik bir alana sahip 
olan kreşimizde 16 adet etkinlik alanı bulu-
nuyor. Çocuklarımızın güvenliğini düşündü-
ğümüz için kreşimizde spor salonu haricinde 
hiç merdiven kullanılmamıştır. Matematik 
ve Fen Eğitimleirnde Gems ve Math Thair 

Way programlarını uyguluyoruz. Özel olarak 
tasarlanmış Fen Laboratuvarımızda ise gün-
lük hayatımızdaki olayları deneylerle anlatı-
yoruz. İngilizce, step aerobik, müzik-orff ve 
drama derslerinde branş öğretmenlerinden 
eğitim alınır. 500 metrekarelik bahçemizde 
çocuklarımız doğaya karşı sorumluluk bilinci 
kazanırken, organik tarım, evcil hayvanlar ve 
oyun grubuyla desteklenmiş eğitimlerle ne-
şeli vakitler geçirmektedir.
Tiyatro ve spor salonumuzda, çocukları-
mızın kişisel gelişimleri ve bağımsız düşü-
nebilmelerini, grupla iş birliği yapabilme-
lerini, kendilerine güvenlerini, bedenlerini 
çok yönlü geliştirmelerini, ses, konuşma 
ve diksiyon kabiliyetlerini geliştirmekte-
yiz. Kreşimize ait olan servisimiz ve eğitim 
seviyesi yüksek servis elemanlarımız ile 
çocuklarımız kendi öğretmenleri eşliğinde 
huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk et-
mektedirler. Bebeklerimiz için oto koltuk-
larımız servimizde mevcuttur. Konya'da 
neredeyse hiç bir kreşte veya bir çok özel 
okulda dahi olmayan bir "güvenlik" önle-
mi aldık. Tüm çocuklarımız ve personeli-
miz sigortalıdır. Ayrıca aracımızın her her 
koltuğunda oturan öğrencimiz sigortalıdır.

Bir kadın girişimci olarak topluma 
örnek olanlardan birisiniz. Şehrimiz-
de sizin gibi hayallerinin peşinden 
gitmek isteyen bir çok kadın var. On-
lara neler tavsiye edeceksiniz?
Toplumumuzun istenilen nitelikte bir 
yere gelebilmesi için kadınların bilinçli ve 
girişimci olması gerekiyor. Toplumda en 
üst seviyelere gelmiş insanları, suçluları, 
kanunla başı belada olanları yani iyi ve 
kötü çizgide olan kim varsa onları yetiş-
tirenlerin hepsi kadın. Kadınlar, "annelik" 
özelliği yüklenmiş ve Allah'ın bu lütfuyla 
bezenmiş yeryüzü melekleridir. Onları 
desteklemek herkesin borcudur. Bu şe-
hirde ayıplanmak korkusuyla duygu ve 
düşüncelerini bastıran, saklayan bir çok 
kadın var. Korkmasınlar! İleriye doğru 
baksınlar ve doğru bildikleri şeyin arka-
sından koşsunlar!
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MERAM BELEDİYESİ TARAFINDAN 23 NİSAN’DA 
AÇILIŞI YAPILAN 80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI, 
ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR. TÜM YAŞ 
GRUPLARINDAN ZİYARETÇİSİ OLAN PARK, 
KONYA’NIN TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR.

80 BİN METREKARELİK ALANA KURULU 
OLAN 80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI’NDA, 
MASAL KAHRAMANLARININ OLDUĞU 
PAMUK ŞEKERİ PARKI, ATALARIMIZIN 
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YANSITAN 
120 ADET MİNYATÜRDEN OLUŞAN 
CİHAN-I TÜRK PARKI, 50 ADET DİNOZOR 
MAKETİNİN YER ALDIĞI T-REKS PARKI 
BULUNUYOR. NİSAN AYINDA AÇILAN 
80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI’NA 
KONYA’DAN VE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR 
TARAFINDAN İLGİ OLDUKÇA FAZLA. 
ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN DÜNYASINA 
HİTAP EDEN PARK, DUTLUKIR 
MEVKİİNDE BULUNUYOR.
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PARKA OLAN İLGİNİN OLDUKÇA FAZLA OLDUĞUNU BELİRTEN 
MERAM BELEDİYE BAŞKANI FATMA TORU, BU İLGİNİN 
ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLERKEN ŞU İFADELERE 
YER VERDİ; “PARKIMIZI 23 NİSAN’DA HİZMETE AÇTIK. 
KISA BİR SÜREDE PARKIMIZ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI. 
PARKIMIZA İLGİ GÖSTEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM. 
ÖZELİKLE ÇOCUKLARIMIZIN GÜZEL VAKİT GEÇİREBİLMESİ 
İÇİN TASARLANMIŞ, TÜRKİYE GENELİNDE PARMAKLA 
GÖSTERİLEN BİR PARK 80 BİNDE DEVR-İ AİLEM PARKI” 

PARKIN TÜRKİYE'DE İLK OLMA 
ÖZELLİĞİ TAŞIDIĞINI ANLATAN 
TORU, ŞU AÇIKLAMADA 
BULUNDU, "TÜRKİYE'DE 
ÜÇ BÖLÜMÜN BİR ARADA 
BULUNDUĞU BAŞKA BİR PARK 
YOK. HEM TARİH ÖNCESİ 
YARATIKLARIN HAREKETLİ BİR 
ŞEKİLDE BULUNMASI, HEM 
MİNYATÜR ESERLERİ, HEM DE 
MASAL KAHRAMANLARININ 
BULUNMASI İLE PARK BİR İLK 
OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR" 
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6502 SAYILI 
YASAYA GÖRE 
TÜKETİCİ 
KREDİSİ DOSYA 
MASRAFI İADESİ

AV. FAİK BİRİŞİK AV. F. GÜLPER ÖZDEMİR

BİLİNDİĞİ ÜZERE; BANKALAR TARAFINDAN KREDİ KULLANDIRILMASI ESNASINDA TAHSİL EDİLEN “DOS-
YA MASRAFLARININ” GERİYE DÖNÜK BİÇİMDE İADE ALINABİLECEĞİ HUSUSU ÖZELLİKLE SON ZAMAN-
LARDA KİTLESEL VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALANLARINDA SIKLIKLA KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR. 
ANCAK BU KONUDA TÜKETİCİYE AYRINTILI ŞEKİLDE YOL GÖSTERİLMEMESİNDEN DOLAYI DOSYA MAS-
RAFININ İADESİ İŞLEMİNİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ, HANGİ MASRAFLARIN İADE EDİLEBİLECEĞİ 
GİBİ HUSUSLAR BELİRSİZ KALMAKTA; TÜKETİCİ ALEYHİNE BAZI SONUÇLAR DOĞABİLMEKTEDİR.

BANKALARDAN İADE ALINABİLECEK 
DOSYA MASRAFLARI NELERDİR?
Bankalar nezdinde kredi kullandırılması 
esnasında, tüketiciler tarafından imzala-
nan kredi sözleşmelerinin içeriğinde tü-
keticinin ödemesi gereken dosya giderleri 
bulunmaktadır. Bu giderler bankaların ço-
ğunlukla kanuna aykırı bir şekilde düzen-
ledikleri kredi sözleşmelerinde, tüketici 
aleyhine bir nevi dayatma haline getiril-
miş; kredi kullanımının önemli bir unsuru 
gibi gösterilmiştir. Bu nedenle birçok tüke-
tici hangi masrafı hangi amaçla ödediğini 
dahi bilmeden sözleşmeleri imzalamakta 
ve bu haksız giderleri “dosya masrafı” adı 
altında bankaya ödemektedir.  

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun ile; bankaların tüketici kredisi kullanan 
müşterilerinden faiz dışında ücret, komisyon 
ve masraf alamayacağı düzenlenmiştir. Bura-
da tahsili mümkün olmayan masraflar olarak 
uygulamada da en çok karşılaşılan  dosya 
masrafı, kredi tahsis ücreti, kredi kullandırım 
ücreti, yapılandırma ücreti gibi ücretlerden 
bahsedilmektedir. Müşteriye iadesi mümkün 
olan masraflar yalnızca bu sayılanlar ile sınır-
lı değildir, ancak kredi kullanımı esnasında 
tahsil edilen ipotek tesis ücreti, sigorta bedeli, 
ekspertiz gibi ücretlerin banka tarafından ya-
zılı belge ile ispatlanan kısımlarının müşteriye 
iadesi mümkün değildir. 

DOSYA MASRAFLARININ İADESİ 
İÇİN İZLENECEK YOL NASILDIR?
1) Dosya masraflarının iadesini talep 
edebilmek için, öncelikle hangi masraf 
adı altında ve ne tutarda tahsilât yapıl-
dığının tespit edilebilmesi gerekmekte-
dir. Bunun için ise, tüketici tarafından 
bankaya yapılacak başvuru üzerine bir 
dekont yada ayrıntılı ödeme planının 
alınması yeterli olacaktır. Bankaların bu 
noktada zorluk çıkarması ya da bu bel-
geleri herhangi bir ücret karşılığında ver-
mesi halinde, bu amaçla ödenen ücretin 
de iadesi söz konusu olacağından; öde-
me yapıldığına ilişkin makbuzun saklan-
ması faydalı olacaktır. 
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2) Bankadan ilgili belgelerin alınması üze-
rine, tüketicinin ikametgâhının bulundu-
ğu veya tüketici işleminin gerçekleştirildi-
ği yer Tüketici Sorunları Hakem Heyetine, 
tüketici tarafından iade edilmesini talep 
ettiği dosya masraflarının ve miktarlarının 
yazılı olduğu bir dilekçe ile başvuru yapıl-
ması gerekmektedir. Dosya masraflarının 
ödenmesine ilişkin bankadan alınan de-
kont ve ödeme planlarını da bu dilekçeye 
ek olarak hakem heyetine verilmesi öde-
melerinin ispatı açısından önemli bir hu-
sustur. Tüketici Hakem Heyetine başvuru 
esnasında, iadesi talep edilen dosya mas-
rafı tutarına göre başvuru yapılacak yer 
açısından değişiklik söz konusudur. 6502 
sayılı kanunun 68. maddesine göre;
- Değeri 2.000 TL’nin altında bulunan uyuş-
mazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine,
- Değeri 3.000 TL’nin altında bulunan uyuş-
mazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,
- Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 
değeri 2.000 TL ile 3.000 TL arasında olan 
uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyet-
lerine başvurulması gerekmektedir. Bu de-
ğerlerin üzerinde dosya masrafları için ise, 
doğrudan Tüketici Mahkemelerine başvu-
ru yapılacaktır. Tüketici Hakem Heyeti’ne 
yapılan başvurular herhangi bir harç ve 
masrafa tabi olmayıp; Tüketici Mahkeme-
lerine yapılacak başvurularda ise yalnızca 
gider avansı yatırılması yeterli olacaktır. 
3) 6502 sayılı mevcut kanuna göre, ka-
nunda düzenlenen parasal sınırlar doğrul-
tusunda hakem heyeti tarafından verilen 

kararlar ilam hükmünde olup; İcra ve İflas 
Kanununa göre ilamların yerine getiril-
mesi hükümlerine tabidir. Hakem heyeti 
kararının verilmesi üzerine, tarafların teb-
liğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz 
hakları bulunmaktadır. Hakem heyetle-
rinde verilen kararlara karşı itiraz merci 
Tüketici Mahkemeleridir. Ancak banka ta-
rafından hakem heyeti kararına itiraz edil-
mesi kararın icrasını durdurmamaktadır. 
Bu noktada yalnızca talep halinde mahke-
me hâkimi tarafından hakem heyeti kararı 
icrasının tedbir yoluyla durdurulmasına 
karar verilebilecektir. 

İtiraz süresinin dolması veya Tüketici 
Mahkemesi kararı ile dosya masrafı iadesi 
kararının kesinleşmesi üzerine, ilgili ka-
rar ile bankaya başvurularak masrafların 
iadesi talep edilebilecektir. Bankanın bu 
kararı yerine getirmemesi halinde; karar 
İcra ve İflas Kanunu hükümlerince ilamlı 
icraya konulduğu takdirde, dosya mas-
raflarını iadesi sağlanacaktır. Bu yolla ia-
desi sağlanabilecek dosya masraflarında 
10 yıllık bir zamanaşımı söz konusudur. 
Yani bankalar tarafından dosya masrafı 
adı altında yapılan bu haksız tahsilâtların, 
10 yıl geriye dönük olarak iade alınması 
mümkün olabilecektir.  

Ülkemizde kredi kullanım oranının ol-
dukça yüksek olduğu herkesçe bilinmek-
tedir. Kredi kullanımının il bazında şube 
başına ek yüksek oranda olduğu il ise, 128 

milyon 183 bin liralık kredi miktarına sa-
hip İstanbul’u geçerek ilk sıraya yerleşen 
129,9 milyon liralık kredi miktarına sahip 
Gaziantep’tir. Gaziantep’te 2009 yılından 
bu yana kredi kullanım oranı %288 artış 
göstererek, %149 olan Türkiye ortalaması-
nın neredeyse iki katına çıkmıştır. İl ve ülke 
bazında kredi kullanımlarının bu denli art-
masının sonuçlarından biri de, kredilerin 
kullanımı esnasında ödenen dosya mas-
raflarının geri alınması için hakem heyeti 
başvurularındaki artışı fırsat bilen dolan-
dırıcıların ortaya çıkmasıdır. Dolandırıcılar, 
tüketicilerin bu durumlarından fırsat çıkar-
maya çalışarak danışmanlık firmasından 
aradıklarını söyleyip dosya masraflarını 
bankadan alacakları vaadiyle vatandaşları 
kandırmaktadır. Bu yöntemle tüketicilerin 
kredi kartı bilgilerini alan dolandırıcılar, da-
nışmanlık ücreti olarak adlandırdıkları çe-
şitli bedelleri tüketicilerden tahsil etmekte, 
buna karşın dosya masraflarının iadesine 
ilişkin herhangi bir işlem yapmamaktadır. 
Hal böyle olunca tüketiciler bankalardan 
sonra bu kez de dolandırıcılar nedeniyle 
mağdur duruma düşmektedir. Hâlbuki 
hakem heyetlerine yapılacak başvurular 
herhangi bir ücrete tabi olmayıp; bizzat tü-
ketici tarafından takip edilebilecek nitelikte 
işlemlerdir. Tüketicinin hakem heyeti veya 
tüketici mahkemesine yapılacak başvuru-
ları takip etmekte zorlanması ya da vakit 
ayıramaması durumunda ise bu konuda 
ücretsiz yardım sağlayacak avukatlara baş-
vurması kendi yararlarına olacaktır.
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İSLAM ZORLUER KONYALI VE 27 YAŞINDA. MESLEK HAYATINA SANAYİDE BAŞLAYAN ZORLUER, SANAYİDE KÜÇÜK 
MALZEMELER ARASINDA DEMİR VE ALÜMİNYUMDA  VAR OLAN YUMUŞAKLIKTAN YÜZÜK YAPMAYA MERAK SALDI. 
ALANYA'DA YANINDA ÇALIŞTIĞI KARADENİZLİ  YAŞAR USTANIN YANINDA GEÇEN ÇIRAKLIK DÖNEMİ SONRASINDA 
KONYA'DAKİ USTASI HALİT BEYİN YANINDA KALFALIK DÖNEMİNİ TAMAMLADI. SON BEŞ YILDIR BU İŞİN USTASI. KENDİ 
İFADESİYLE, BU SANAT ALLAH'IN BİR TAKDİRİ. NASİP OLDU KENDİ DÜKKANIMI AÇTIM DİYOR İSLAM USTA. ESKİ USUL 
OSMANLI YÜZÜKLERİ KONUSUNDA KENDİNİ GELİŞTİREN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ VE KIYMETLİ YÜZÜK TASARIMLARI-
NI BİZZAT KENDİSİ ÇİZEN BİR USTA İSLAM USTA.

Her yüzüğün bir hikayesi vardır
Osmanlı tarzı yüzük yapma serüvenini, onu 
" Eski Usul İslam Usta" yapan ve bu şekilde 
markalaşmaya doğru giden genç bir Yüzük 
Ustasının hayatını kendisinden dinleyelim; 
Bizim meslekte, erkek yüzüğü alanında 
bir boşluk vardı. Ben bu boşluk üzerine yo-

ğunlaştım. Bu işi öncelikle sevmek lazım. 
Normalde bir çok insan yüzük yapıyor. Ben 
bu işin maddiyatında değilim. İnsanların ev-
latlarına ve torunlarına kalabilecek yüzükler 
yapmak için çalışıyorum. Bu yüzükler ben 
öldükten sonra beni yaşatan, unutturma-
yan eserler olmalı diye düşünüyorum. Her 

yüzüğün kendine göre bir hikayesi vardır. 
Biz kişiye göre çalışırız. Müşteri geldiğinde 
kimsede olmayan bana özgü bir çalışma yap 
dediğinde, bizde onu dinleyip, tasarımımızı 
ona göre yapıyoruz. Yüzüklerin üzerine Os-
manlıca ve tasavvufi isimler, Mevlana'dan 
sözler yazıyoruz. Bu işi yapan çok az kişi var. 
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Bir çok modelimiz çalındı!
Konya'da tamir ve gelen siparişlerin dışın-
da esinlenme diye bir şey yok. Bir model 
veriyorlar o model yapılıyor. 13 yıldır bu 
işin içindeyim. Bu sürenin son beş yılı 
ustalık sayılabilir. Biz kişiye özel çalışıyo-
ruz. Bu mesleği sevmek lazım. İşini yapıp 
geçenlerden değiliz. Özel tasarım bir yü-
züğü, iki hafta ile bir ay içerisinde teslim 
ederiz. Bizim işimizde en kısa süre üç 
gündür. Özel sipariş verilen yüzükler için 
zaten siparişi veren bekler. Normalde biz 
yüzük yaparken belli bir süre düşünür, 
çizim yaparız. İstanbul gibi şehirlerde ki 
imalatçılar bizim yüzüklerimizin birini 
görsünler yeter. Hemen kalıba alıp, kilo-
larca basıp dağıttıkları oluyor. Öyle çok 
modelimiz alındı. Bizim düşüncelerimiz 
ve hayallerimiz çalınıyor. Önemli olan 
esinlenilmesi. Birebir kalıba alınıp yapıl-
ması değil. Onun için biz sürekli yenilik 
yapmak zorundayız.  Basit işçilikler çalı-
nır. Kaliteli bir şeyler yaparsanız, onu alan 
aynısını kesinlikle yapamaz, tutturamaz, 
sizin kadar kaliteli yapamaz. Şu anda böy-
le modeller üzerine çalışıyoruz. 

Yüzükten anlayan sıradan yüzük almaz!
Biz toplum olarak biraz gösterişi seve-
riz. Yüzük kimine göre gösteriştir. Kimi-
ne göre sevgidir. Kimine göre elbisesine 
uyum sağlasın diye alınır. Ancak yüzüğü 
sevenler, yüzükten anlayanlar sıradan bir 
yüzük almazlar ve gelir bizim gibi yüzük 
ustalarına yüzük yaptırırlar. Çocuklarına 
ve torunlarına bırakma düşünceleri var-
dır. Bir kalıptan yüzlerce binlerce yüzük 
dökenler işin çabuk sonuçlanmasını ve 
sürümden kazanmayı amaç edinmişledir. 
Biz olmayanın peşindeyiz. Yeni seriler, 
yeni modeller çıkarıyoruz. Yüzükte en 
çok kullanılan taş akik'tir. Kehribar, çam 
kokulu olan damla kehribar çok aranan 
taşlardı. Eski Osmanlı mühür taşları olan 
akik taşlarını müşteri bize getirir ve o taşa 
göre bir, yüzük yapmamızı bizden ister. 
Eski Osmanlı akik taşlarının fiyatları ise 
3-4 bin dolar civarında.

Ben mesleğime aşığım!
Eski Osmanlı ustalarının önemli bir kısmı 
savaşlar sebebiyle hayatlarını kaybetmişler. 
Bu alan Ermeni Ustalara geçmiş. Ermeniler 
kendilerinden olmayana işlerini ve işin püf 
noktasını göstermezler. Biz ise ustamız bize 
ne öğretti ne gösterdiyse çalışanlarımıza 
gösteriyoruz. bu iş yaşla alakalı değil. ta-
mamen kabiliyetle ilgili. Bu Allah'ın verdiği 
bir yol. Evimde de, atölyem var. Yüzüklerin 
içinde "Eski Usul İslam Usta" diye imzamı 
atarım. İstiyorum ki, 100-200 sene sonra 
benim yüzüklerim insanların parmakla-
rında olsun. Ben mesleğime aşığım. En iyi 
usta çok para kazanan değil, işini iyi yapan, 
iz bırakan, insanlık için geride eser bıraka-
bilendir. Biz ecdad'tan esinlendik, bizden 
sonrakilerde bizden esinlesinler.
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Bu pazarda kalite!
Bu pazarda marka!
UCUZA SATILIYOR,
HEM DE ÇOK UCUZA!

Sosyete Pazarı, İstanbul'dan gelen bir isim.  Markalı ve kaliteli ürünleri, mağazalardan çok 
daha düşük fiyatlarla satarak İstanbul'da olay olan ve  İstanbul sosyetesinin uğradığı ve 
alışveriş yaptığı mekanlardan Anadolu'ya açılmanın bir göstergesi Sosyete Pazarları. Bu-
gün yaygın bir biçimde Konya, Ankara ve Kayseri'de iğneden ipliğe aklınıza ne gelirse 
hanımların beğenisine sunuluyor. Konya Sosyete Pazarı yada Çarşısı her hafta Salı ve 
Cumartesi günü açılıyor. İğne atsanız yere düşecek gibi değil pazarda. Hanımların 
aradığı ne varsa bu pazarda bulmak mümkün. Pazarcıların kendi ifadeleriyle bu 
pazarda kalite ucuza satılıyor. Markalı ürünler ucuza satılıyor. Normal mağaza 
ürünlerinin çok daha altında fiyatlara sahip olan pazarda, Türkiye'nin değişik 
yerlerinden gelen pazarcılar var. Konya Vizyon Dergisi olarak Sosyete Pazarını 
sizler için dolaştık. Bazı esnaflarla da kısa söyleşiler gerçekleştirdik.

Ülgen Pembe; 
Ben bu pazarın yetkilisiyim. 

Aşağı yukarı 12 yıldır bu pazar 
Konya'da var. Son 1.5 yıldır burada. 

Daha önce Rixos Oteli'nin yanında 
KOMPAŞ Fuar alanındaydı. Ramazan 

dolayısıyla biraz sakin, değilse iğne 
atsanız yere düşmezdi. Buralarda bu şe-

kilde dolaşamazdınız bile. Halk memnun. 
Halk memnun olmazsa kimse gelmez. Bizi 

de halk tercih ediyor. Aradığı her ürünü bu-
rada bulması mümkün. İğneden ipliğe yok 

yok. Kaliteyi ucuza satıyoruz, her hafta değişik 
ürünler getiriyoruz. Burasının ismini koyan be-

nim. İstanbul'da dükkanımız vardı. O dükkanımı-
za  İstanbul sosyetesinden hanımlar gelirdi. İsim 

bu şekilde ortaya çıktı. Daha sonra Ankara'da dük-
kan açtık. Konya-Ankara-Kayseri bu şekilde Sosyete 

Pazarı olarak dolaşıyoruz.



91

ALIŞVERİŞ

Yaşar Sarı: 
12 yıldır bu pazardayım. Bu pazarın kuruluşun-
dan bu beri buradayım. Biz dışarıdan gelen bir 
esnafız. Bir liraya aldığını beş liraya satanlardan 
değiliz. Biz kaliteyi ucuza satıyoruz. Sıradan 
kime sorarsan sor, ben bu pazardan memnun 
değilim demez. Konya'da bir çok mağaza 
var. AVM var, ancak burası daha popüler. 
Müşteriye daha cazip geliyor. Değilse 
kimse kimsenin yüzüne hevesli değil.

Beytullah Akgül: 
10 yıldır bu pazardayım. Ankara'dan 
gelip gidiyorum. Ramazan dolayı-
sıyla alışverişimiz hafif düşük. Bu 
pazarda ihraç fazlası ürünleri, 
Türkiye'nin en ünlü markalarını 
ucuza satıyoruz. Pazar güzel, 
geniş, rahat, havadar. Müşteri-
lerimizde memnun, bizlerde.
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NAİM KAYA 1937 ÇUMRA-DİNEKSARAY DOĞUMLU. MİSKÇİ. İNSANLARI RAHATLATAN, FERAHLATAN, YÜREKLERİNE HUZUR VEREN 

KOKULARI VAR. 15 YILDAN BERİ SABİT OLARAK DURDUĞU HACIVEYİSZADE CAMİİNİN ALTINDA NAMAZA GİRENLERE KOKU SÜRÜ-

YOR, KOKU SATIYOR. KENDİ TABİRİ İLE TEMİZ BİR MESLEK YAPIYOR.

 1969 YILINDA GELDİĞİ KONYA'DA 1973 YILINDA FETHİYE UN FABRİKASINDA İKİ YIL ÇALIŞTIKTAN SONRA, 1975'TE KÖY HİZMET-

LERİNE GİRMİŞ. KÖY HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIĞI 15 YIL BOYUNCA ODACILIK, MÜBAYA BÖLÜMÜ VE EVRAK-KAYIT BÖLÜMLERİNDE 

GÖREV YAPTIKTAN SONRA MALULEN EMEKLİ OLMUŞ. 1973 YILIYLA BİRLİKTE BAŞLADIĞI MİSKÇİLİĞİ HALEN SÜRDÜRÜYOR. DO-

ĞUŞTAN BİR KOLU OLMAYAN NAİM KAYA'YA BABASI O YILLARDA ŞÖYLE DEMİŞ, "SAKIN AVUÇ AÇAYIM DEME OĞLUM. AVUÇ AÇAN 

KULUMU ONDURMAM DİYE BİR YAZI OKUDUM. BİR KÖŞEYE OTUR, TESPİH SAT, TAKKE SAT AMMA AVUÇ AÇMA!"  
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Babasının bu öğüdünü aklından hiç çıkar-
mayan Naim Kaya, 1989 yılında emekli ol-
duktan sonra kardeşinin Sarraf dükkanında 
3.5 yıl kadar yıl çalışmış. Üç tekerli ile getir-
götür işleri yapmış bir süre. Ve daha sonra da 
sabit olarak Hacıveyiszade Camiinin altında 
miskçilik ve tespihçilik yapmaya başlamış.
Miskçiliği anlatırken şöyle diyor Naim 
Kaya, "Bu kokunun iyisini sattın mı, müş-
teri arar bulur, seni." Benim en çok sattı-
ğım kokular Dua el Cennet ve Makam-ı 
İbrahim. Diğerleri Altındamla, 955 Şebboy, 
745 İğde, 32 Gül, Menekşe...  
Makam-ı İbrahim Medine'den gelir, diğer-
leri İstanbul'dan. Bir ara Makam-ı İbrahim 
gelmedi. Medine'ye gittim. Bir tüpüne 280 
riyal istediler. Almadan geldim. Çok geçme-
den uygun fiyatlarla Türkiye'ye geldi. Be-

nim müşteriler geçen yıl bir koku verdiydin 
ondan ver derler. Hatta üç yıl önce senden 
bir koku aldıydım ondan yok mu diye sorar-
lar. Sordukları koku Dua el Cennet'tir. Koku-
yu sürdüğümde evet derler biz bu kokudan 
istemiştik. Helali hoş olsun hergün cami 
cemaatine koku sürerim. Fakat çok değişik 
insanlar var. Babasından iki dönüm yer kal-
mış, onu satmış koku almış dağıtıyor derler. 
Çok soğuk günlerde gelemediğim zaman-
larda, nereye gitti diye soranlara "Öldü ya...
Allah rahmet eylesin" diyenler var!..
Tam 15 yıldır sabit olarak buradayım. Aynı 
zamanda tespih satarım. Tespihten de anla-
rım. Güzel bir tespih vardı. Tespihe baktım, 
Osmanlı tespihi 99'luk. Tespih beni çağırdı. 
Peygamber Efendimizin minbere çıktığı kü-
tükten yapılma bir tespihti.

MİSK
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Sorumluluk 
kazandırmada 
anne ve babalar 
ne yapabilir ?

EMİNE HARMANKAYA

Öncelikle onun size bağımlı değil, sizden 
farklı istek ve ihtiyaçları olabilecek bir 
birey olduğunu kabul etmek gerekir.
• Koruyucu tutumunuzu kontrol altına 
almaya, aşırıya kaçmamaya çalışın
• Çocuğunuz direnç gösterdiği, işbirliğine 
yanaşmadığı durumlarda bile koşulsuz 
sevgi ve onayınızı ona gösterin.  Ona de-
ğer verdiğinizi ve onu hataları ile kabul 
ettiğinizi bilmesini sağlayın.
• Çocuğunuzun size bağımlı olduğunu 
düşünüyorsanız koruyucu 
tutumunuzu değiştirin.

• Çocukların örnek alarak öğrendiğini 
unutmayın, onda gelişmesini istediğiniz 
tutum ve davranışları öncelikle siz uygu-
layarak ona model olun.
• Sorumsuz davranan çocukların anne ba-
baları tarafından sorumlu davranmasına 
izin verilmediği için böyle davranmayı 
öğrenememiş  çocuklar olduğunu unut-
mayın. Sorumluluk duygusunu geliştire-
bilmesi için onun yaşına ve yeteneklerine 
uygun sorumluluklar verin.

• Gücünün çok üzerinde sorumluluklar 
yüklemeyin, kapasitesini aşan beklenti-
ler içinde olmayın.
• Çocuğun kendi davranışlarının sorum-
luluğunu almasına ve iyi gitmeyen davra-
nışlarını değiştirmesine fırsat verin.
• Çocuğun sorumluluk alma konusunda 
tercih hakkını kullanmasına izin verin. 
İstemediği bir sorumluğu zorla yaptıra-
mazsınız. Çocuk benimsemediği, yerine 
getirmek istemediği bir sorumluluğu yap-
makta direnecek ve sorun çıkartacaktır.
• Sorumluluk dağıtımında adil olun. Ev 
ile ilgili işlerde sorumlulukları çocukları-
nız arasında dengeli, yaş ve özelliklerine 
uygun olarak dağıtın. Bazı işleri sırayla 
yapmak bunu sağlayabilir.
• Öğrenmenin temel gereği olan hata yap-
ma, kırıp dökme ve olumsuz deneyimler 
için çocuğunuza karşı anlayışlı olun. Tek-
rar denemesi için cesaretlendirin. 
• Hayati bir tehlike taşımadığı sürece, ço-
cuğunuzun yapacağı yanlış seçimlerin 
sonuçlarını yaşamasına, onlardan dersler 
çıkarmasına izin verin.
• Çocuğunuza yardım etmek için onun 
adına işlerini yapmanın onun gelişmesi-
ni engelleyeceğini unutmayın. Eğer işin 
nasıl yapılacağını bilmiyorsa sadece ona 
öğretmek için nasıl yapılacağını gösterin.
• Sorumluluklarını yerine getirmemenin 
ona ne gibi ceza veya yaptırımlar getire-
ceğini değil neler kazandıracağını söyle-
yerek motive edin, yerine getirdiğinde 
takdir ederek, manevi yönden destekle-
yerek (aferin, çok güzel oldu, teşekkür 
ederim gibi) güven duygusunun ve so-
rumluluk bilincinin gelişmesini sağlayın.
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ŞÜKRAN MAHALLESİ FIÇICILAR SOKAKTA, BİR ZAMANLAR KONYA'NIN BİTPAZA-
RI VARDI. YOKSULLARIN, FUKARALARIN, GARİPLERİN KENDİLERİNE, KENDİ İM-
KANLARIYLA ÜST-BAŞ ALABİLDİKLERİ ŞEHRİN EN UCUZ YERİYDİ. KALENDER TA-
BİR EDİLEN VATANDAŞLARIN DOĞRUDAN GELİP UĞRADIĞI PAZARDI BİT PAZARI.

Yırtık, sökük elbiselerin tamir edilerek, kullanılabilecek hale getirilerek insanlara cüzi fiyatlarla 
satıldığı bir pazardı. İkinci el elbise satılan pazarın içerisinde ayakkabıdan monta her türlü elbise-
yi bulmak mümkündü.
Geçtiğimiz yıl yapılan tadilattan sonra artık bit pazarı ile ilgisi alakası olmayan yeni bir pazar var. 
Amma kesinlikle adı bit pazarı değil. Yılanlı Medrese olarak bilinen yer, resmen bir harabeye dön-
müştü. İç görünüşü berbattı, çatılar yıkıldı-yıkılacak bir durumdaydı.
3-4 yıl öncesinde bit pazarı için şöyle deniyordu; "Kapısı dar olan ve giderek harabeye dönüşen 
tarihi mekan, yetkililerin ilgisizliği nedeniyle esnaf tarafından terk edilmeye başladı. Osmanlı’dan 
günümüze kadar gelen tarihi bir mekan olan Yılanlı Medrese, bakım istiyor. Günümüzde, Kapı Ca-
mii civarında Hazır Elbiseciler ve Çeyizciler Çarşısı olarak bilinen tarihi çarşının esnafı, yetkililerin 
çarşıya ilgisiz kalması ve ekonomik zorluklar nedeniyle bir bir işyerlerini kapatıyor."
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1912 yapımı olduğu beyan edilen Yılanlı 
Medrese iki katlı bir kerpiç evin bahçesi 
halindeyken, altışar metrekarelik odalar 
haline getirilerek Medrese haline getiril-
miş. Burada ders veren Yılanlı Hoca'ya 
nispet edilerek adı Yılanlı Medrese olarak 
anılan yer, 1940-42 döneminde vergileri 
ödenemediği için Evkaf Müdürlüğünce 
satışa çıkarılmış. Konya'nın önde gelen 
hatırı sayılan iki insanına burası satılmış.
Onlarda bu küçük odaları, Kunduracı esna-

fına kiraya vermişler. Kunduracı esnafına 
Bedesten içerisinde yer yapılınca, daha zi-
yade köylerden gelip Konya'ya yerleşmek 
isteyen esnaflar burada eski eşyaları ve 
eski elbiseleri satmaya başlamışlar.
1945 yılı itibarıyla Türkiye'deki yaygın 
ismiyle "Bitpazarı" olarak anılmaya başla-
mış bu çarşı.
Geçtiğimiz yıl tadilat gören çarşı o bilin-
dik virane- toz-toprak, yıkılmak üzere ve 
yangına açık halinden kurtarılarak tama-

men yenilenmiş, yangın alarmları takıl-
mış bir hale gelmiş. 
Köyden gelen esnaflardan durumunu to-
parlayabilenler çıkıp gitmişler bitpazarın-
dan. Şu anda mevcut 15 kadar dükkanın 
yüzde 60'ı şahıslara ait, yüzde 40'ı ise 
kiracı, 6-7 elbisecinin yanında diğer dük-
kanlar çeyizci olmuşlar. 
Bitpazarında 43 yıldır esnaflık yapan ve 
çarşı hakkında bize bilgi veren Bitpazarı 
esnaflarından Mehmet Doğanay'a "Eski-
ye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı" 
sözünü hatırlattığımızda, "Bit pazarına 
nur yağmıyor. Bit pazarına yağan nurlar 
bitti, nuru falan kalmadı. 3-5 esnaf kaldık" 
cevabını veriyor.

MEKAN
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VİZYON KÖŞE

EMİRHAN DOĞAN

MEVLEVÎLİK DEYİNCE İLK AKLA GELEN SEMÂ’, LÜGATTE İŞİTMEK MÂNÂSINDADIR. TERİM OLARAK, MUSİKİ NAĞMELERİN DİNLERKEN VECDE 
GELİP HAREKET ETMEK, KENDİNDEN GEÇİP DÖNMEKTİR. HZ. MEVLANA ZAMANINDA BELLİ BİR NİZAMA BAĞLI KALMAKSIZIN DİNİ VE TASAV-
VUFİ BİR COŞKUNLUK VESİLESİYLE İCRA EDİLEN SEMA SONRADAN SULTAN VELED VE ULU ARİF ÇELEBİ ZAMANINDAN BAŞLAYARAK PİR ADİL 
ÇELEBİ ZAMANINA KADAR TAM BİR DİSİPLİN İÇİNE ALINMIŞ, SIKI BİR NİZAMA BAĞLANMIŞ; İCRASI ÖĞRENİLİR VE ÖĞRETİLİR OLMUŞTUR. 
BÖYLECE 15.YÜZYILDA SON ŞEKLİNİ ALAN SEMA’ TÖRENİ’ NE DAHA SONRA SADECE 17.YÜZYILDA NAT- I ŞERİF EKLENMİŞTİR.

RUHUN 
GIDASI 
SEMA

Batı dünyası genellikle Sema deyince sadece 
bir Sufi tarikatın dans ritüelini  yani sadece 
Mevleviliğin içerdiği kendi etrafında dönerek 
yapılan dans ve bu dansın altyapısındaki dini, 
felsefi ve mistik görüşleri anlar. Oysaki sema-
nın bir çok formu bu eylemini içermemektedir.
Sema sembolik olarak  kainatın oluşumunu, in-
sanın alemde dirilişini, Yüce Yaratıcıya olan aşk 
ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip İn-
san- ı Kamile doğru yönelişini ifade eder.
Mutrib (musiki heyeti) ve semazenlerin şeyh 
postunu selamlayıp, semahanede yerlerini 
almalarından sonra şeyh efendi semahaneye 
girer  mutrib ve semazenleri selamlayıp posta 
oturur. Mutribdaki saz grubu asıl olarak ney-
zenlerden oluşur. Bulunduğu takdirde bu he-
yete rebab, kanun, ud, tanbur gibi diğer sazlar 
da ilave edilir. Neyzenlerin başında bir ney-
zenbaşı, ayinhanların başında da kudümzen-
başı vardır. Bütün mukaabeleyi kudümzen-

başı yönetir. Ayinhanlar iki veya üç kudümle 
usul vurarak eseri okurlar. Ayrıca ayinhanlar-
dan biri halile (zil) ile, bir diğeri de zilsiz def 
(bendir) ile usule iştirak eder. 
Sema Töreni Nat-ı Şerif’le başlar. Nat-ı Şerif  
kainatın yaratılmasına vesile olan yaratılmış-
ların en yücesi Hz. Muhammedi öven, Hz. 
Mevlananın bir şiiridir. 17.yüzyıl bestekarla-
rından Itri adıyla tanınan Buhurizade Musta-
fa Efendi’nin Rast makamından bestelediği 
bu nat-ı, naat-han ayakta ve sazsız okur.
Naatdan sonra yapılan ney taksimi işte bu 
ilahi nefesi temsil eder.

Taksimden sonra peşrevin başlaması ile 
şeyh efendi ve semazenler, sema meydanın-
da sağdan sola doğru darevi bir yürüyüşe 
başlarlar. Sema meydanını üç kez dolaşmak-
tan ibaret olan bu yürüyüşe Devr-i Veledi 
denir. Semahanenin giriş kapısı ile tam kar-
şıdaki kırmızı post arasında var olduğu kabul 
edilen bir çizgi, semahaneyi iki yarım daireye 
böler.Hatt-ı istiva denilen bu çizgi mevlevi-
lerce kutsal sayılır ve asla üzerine basılmaz .
Dördüncü bölüm, Sultan Veled devridir. Bu, 
Semazenlerin birbirine üç kere selam vere-
rek, bir peşrevle dairevi yürüyüşüdür. Şekil-
de gizli ruhun ruha selamıdır.
Sema meydanının sağ tarafından post hizası-
na gelen semazen, Hatt-ı İstivaya basmadan 
ve posta sırt çevirmeden dönerek karşıya 
geçer. Böylece arkasından gelen semazenle 
karşı karşıya gelir. Bir an göz göze gelen iki 
derviş, aynı anda öne doğru eğilerek birbirle-
rine baş keserler. Buna Mukabele denir.
Postun tam karşısında Hatt-ı İstivanın sema 
meydanını kestiği noktaya gelen derviş bu-
rada da baş keser ve Hatt-ı İstivaya basmadan 
yürüyüşüne devam eder. Üçüncü devrin so-
nunda şeyh efendinin posttaki yerini alma-
sıyla Devr-i Veledi tamamlanır. Bu devirler  

şeyh denilen manevi terbiyecinin rehberli-
ğinde Mutlak Hakikatı İlm-el Yakin olarak 
bilişi, Ayn-el Yakin olarak görüşü,  Hakk-al 
Yakin olarak da ona erişi sembolize eder.
Kudümzenbaşının Devr-i Veledinin bittiği-
ni ikaz eden vuruşları ile neyzenbaşı kısa 
bir taksim yapar ve ayin çalınmaya başlar. 
Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, 
sembolik olarak, hakikate doğar kollarını 
bağlayarak bir rakkamını temsil eder. Böyle-
ce Allah'ın birliğine şehadet eder. Semazen-
ler tek tek şeyh efendinin elini öperek izin 
alır ve semaya başlarlar.
Sema, her birine selam adı verilen dört bö-
lümden oluşur ve semazenbaşı tarafından 
idare edilir. Semazenbaşı, semazenlerin dö-
nüşlerini kontrol ederek intizamı temin eder.

1. Selam, insanın kendi kulluğunu idrak etmesidir.
2. Selam, Allahın büyüklüğü ve kudreti karşı-
sında hayranlık duymayı ifade eder.
3. Selam bu hayranlık duygusunun aşka dö-
nüşmesidir.
4. Selam ise insanın yaratılıştaki vazifesine 
yani kulluğa dönüşüdür. Çünkü İslam’ da en 
yüce makam, kulluktur. 

4.Selamın başlaması ile postnişin yani şeyh 
efendi de hırkasını çıkarmadan ve kollarını aç-
madan semaya girer. Postundan sema meyda-
nının ortasına kadar dönerek gelir ve yine dö-
nerek postuna gider. Buna Post Seması denir.
Bu arada 4.Selam bitmiş, Son Peşrev ve Son 
Yürüksemai çalınmış ve  son taksim yapılmak-
tadır. Şeyhin posttaki yerini almasıyla Son Tak-
sim de sona erer ve Kuran-ı Kerim den bir bö-
lüm yani Aşr-ı Şerif  okunur. Son dualar, Allahın 
adı olan Hu  nidaları ile son selamlaşmalarla 
Sema Töreni sona erer. Şeyh Efendi’den sonra 
semazenler ve mutrip heyetide şeyh postunu 
selamlayıp semahaneyi terkederler.
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KURULUŞ-TEMEL 
Toprak Sabitleyici (Stabilizörü) Olarak Enzimler
Enzimler; kil molekülleri tarafindan absorbe edilip, daha sonra 
metal katyonlarla temas edince serbest kalırlar. Kil molekülleri 
üzerinde önemli etkileri vardır; ilk olarak genişlemelerine, sonra 
sıkılaşmalarına (sertleşmelerine) neden olurlar. Ayrıca enzimler, 
toprağin elektrolit ortamı içinde hareket etmelerini sağlayan 
koloitler tarafından da emilirler. Aynı zamanda toprak bakterile-
rinin hidrojen iyonlarını serbest bırakmalarına yardımcı olurlar 
ki, bu da kil yapısını parçalayarak; kil yüzeyinde pH azalmasına 
neden olur. Tanım olarak enzim; bir kimyasal reaksiyonu hızlan-
dıran, aksi halde düşük tepkime hızı gerçekleşen, nihai ürünün 
parçası olmayan organik bir katalizördür. Enzim; kil yapısıyla 
iyon alışverişinde bulunup bir reaktant oluşturacak şekilde bü-
yük moleküllerle birleşerek;suyun daha fazla absorbe edilmesi 
ve yoğunluk kaybının engellenmesi için kil molekülünü parça-
lar ve yüzey etkisi yaratır. Bu reaksiyonla enzim tekrar üretilir 
ve tekrardan tepkimeye girer. Çünkü iyonlaşmada osmotik de-
ğişim gerçekleştiği için iyi bir karışım süreci gereklidir. Agrega 
kompaksiyonlari (Malzeme) optimum (ideal) nem düzeyinde 
yapı ekipmanı tarafından istenen yüksek yoğunluklar da karak-
teristik şist oluşumlarına neden olur. Dayanıklı özelliklere sa-
hip; elde edilen yüzey ‘şist’, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde 
üretilir (doğa tarafından yapımı milyonlarca yıl gerektirirken). 
Yol yapımında enzim stabilizörü kullanma fikri, tarımsal topra-
ğın verimliliğini arttırmak için kullanılan enzim ürünlerinden 
çıkmıştır. Modifikasyon süreci zayıf zemin stabilizasyonuna 
sahip trafik yolları için uygun bir ürün üretti. Toprağa eklendiği 
zaman, enzimler toprak parçacıklarının su tutma ve bağlanma 
kapasitesini arttırır. Ayrıca toprak parçacıklarının birleşmelerini 
sağlayıp kimyasal bağlanmayı hızlandırarak; hava, aşınma ve su 
sızmasına karşı daha dayanıklı ve kalıcı bir yapı oluşturur.

Minnesota Üniversitesi 
Doğal beton, yol stabilizasyonu için dünyanin en iyi ürünlerinden 
biridir. Doğal beton, yol yapımı için genel maliyetleri önemli ölçü-
de azaltan eşsiz bir toprak sabitleyicidir. (Doğal beton yollarının, 
minimum bakımla 20+ yıl sürdüğü bilinmektedir.) Sadece şeker ve 
diğer %100 doğal organik bileşiklerin kullanılmasıyla üretilen; do-
ğal bir mayalama işlemiyle zengin enzim içerikli toksik olmayan bir 
formülasyondur. Su ile karıştırılır ve kompaksiyon sırasında uygu-
lanırsa; doğal beton güçlü bir sementasyon etkisi gösteren katalitik 
bir yapıştırma işlemi ile toprağin içindeki farklı partikülleri birbirine 
kenetler. Sonuç olarak: alt taban olarak her türlü doğa ortamında 
kullanılan dayanıklı ve su geçirmez bir karışımdır. Genellikle, bir 
yüzey kurulmadan önce normal trafik tarafından kullanılan bir yol 
olmasına izin vermek icin 72 saat yapıştırma işlemi yeterli olacaktır.

Doğal
Beton

ADVERTORIAL
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DOĞAL BETON %100 DOĞAL VE 
ÇEVRESEL OLARAK GÜVENLİDİR.

Doğal Beton Kullanımı
Doğal beton kil tarafından emilir 
ve daha sonra metal katyonlar de-
ğişerek serbest kalır. Doğal beton 
kil üzerinde çok önemli bir etkiye 
sahiptir; başlangıçta genleşmesine 
sonra Sıkışmasına neden olur. Ay-
rıca Doğal beton toprağın elektrolit 
ortamına taşınmasını sağlayan kol-
loitler tarafından da absorbe edile-
bilir. Toprak bakterilerinin hidrojen 
iyonlarını serbest bırakmalarına 
yardımcı olurlar ki, bu da kil yapı-
sını parçalayarak; kil yüzeyinde pH 
azalmasına neden olur.
Doğal beton tanımı gereği kimyasal 
bir reaksiyonu hızlandıran organik 
bir katalizördür; aksi halde son ürü-
nün bir parçası olmadan yavaş hız-
da gerçekleşir. Doğal beton; kil yapı-
sıyla iyon alışverişinde bulunup bir 
ara reaktant (ara reaksiyon) oluştu-
racak şekilde büyük moleküllerle 
birleşerek, suyun daha fazla absor-
be edilmesi ve yoğunluk kaybının 
engellemesi için kil molekülünü 
parçalar ve yüzey etkisi yaratır. Do-
ğal beton bu reaksiyonla tekrar üre-
tilir ve tekrardan tepkimeye girer. 
Çünkü iyonlaşmada osmotik deği-
şim gerçekleştiği için iyi bir karışım 
süreci gereklidir.
Agrega kompaksiyonları (Malze-
me) optimum nem düzeyinde yapı 
ekipmanı tarafindan istenen yüksek 
yoğunluklar da karakteristik şist (kil-
li yapraktaşı) oluşumlarına neden 
olur. Dayanıklı özelliklere sahip; elde 
edilen yüzey ‘şist’, çok kısa bir zaman 
dilimi içerisinde üretilir (doğa tara-
fından yapımı milyonlarca yıl gerek-
tirirken). Yol yapımında Doğal Beton 
stabilizörü kullanma fikri, tarımsal 
toprağın verimliliğini arttırmak için 
kullanılan enzim ürünlerinden çık-
mıştır. Modifikasyon süreci zayıf 
zemin stabilizasyonuna sahip trafik 
yolları için uygun bir ürün üretti. 
Toprağa eklendiği zaman, Doğal Be-
ton toprak parçacıklarının su tutma 
ve bağlanma kapasitesini arttırır. 
Ayrıca toprak parçacıklarının birleş-
melerini sağlayıp kimyasal bağlan-
mayı hızlandırarak; hava, aşınma ve 
su sızmasına karşı daha dayanıklı ve 
kalıcı bir yapı oluşturur.

ADVERTORIAL



TEMMUZ / AĞUSTOS 2014/36102

KISA HABERLER

ABDÜLBAKİ ALPASLAN 1954 KONYA DOĞUMLU. ASLEN 
TAŞKENT-SAZAK KÖYÜNDEN. SAZAK'TA BEYŞEHİR EŞ-
REFOĞLU CAMİİ İLE AYNI TARİHTE YAPILMIŞ HALEN 
AYAKTA OLAN BİR CAMİ VAR. BAKİ USTA İLKOKULU İH-
SANİYE İLKOKULUNDA BİTİRMİŞ. DAHA SONRA DA KON-
YA İMAM HATİP OKULUNA GİTMİŞ. BABASI İNŞAATLA 
UĞRAŞTIĞI İÇİN, İNŞAAT İŞİYLE UĞRAŞTIYSA DA KENDİ 
İFADESİYLE BABAMIN İŞİ BANA DOYURUCU GELMEDİ 
DİYOR. ASKER SONRASI KONYA'YA DÖNEN BAKİ USTA, 
KENDİ DÖNEMİNDE İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRÜ OLAN 
BEKİR ELAM'IN GELİNİNİN AÇTIĞI DÜKKANIN ÖNÜNDE 
BİR REVZEN PENCERE GÖRÜR. BU PENCEREYİ SİZ Mİ 
YAPTINIZ DER. EVET CEVABINI ALIR AMMA, ONUN YAP-
MADIĞINI ANLAMIŞTIR. BANA DA ÖĞRETİR MİSİNİZ DE-
DİĞİNDE İSE, " BU SİZİN GİBİ SAKALLILARIN YAPACAĞI 
BİR İŞ DEĞİLDİR" CEVABINI ALIR. SAKALLI İNSAN DE-
ĞİL Mİ, SAKALLININ BEYNİ YOK MU, DİYE CEVAP VERİR 
BAKİ USTA. BU KONUŞMALAR, REVZENCİLİĞİ ÖĞRENME 
YOLUNDA ONU KAMÇILAMIŞTIR. İSTANBUL'DA ABDÜL-
KADİR USTA'NIN YANINDA İŞİN İNCELİKLERİNİ VE PÜF 
NOKTALARINI ÖĞRENİR. USTASI ONA İYİ CESARET VER-
MİŞTİR. KENDİ İFADESİYLE, ONUN YANINDA BİR AY ÇA-
LIŞTIM. ABDÜLKADİR USTANIN YÖNLENDİRMESİYLE İŞE 
KOYULAN BAKİ USTA BUGÜNE KADAR  KONYA İÇİNDE VE 
DIŞINDA 170 CAMİ'YE REVZEN PENCERE YAPMIŞ.

Revzen pencere
Revzenle ilgili görüşlerini şöyle dile getiriyor Baki Usta; Rev-
zen pencere, kelime olarak Farsçadan gelir. Kelimenin aslı 
olan Farsça Rovizem, süslenmiş, donatılmış anlamlarına 
gelmektedir. Osmanlı bu kelimeyi kendine Revzen olarak 
almış ve kullanmış, ara ara Müzeyyen olarakta kullanılmış-
tır. Ben 170 camiye, 170 ayrı Revzen pencere yaptım. Her 
birinin motifi, rengi, renk uyumu ayrıdır. Her birine ayrı 
bir kalıp ayrı bir model uyguladım. AB'ye girişi sürecinde 
Osmanlı sanatını icra eden sanatkarları tespit etmek ama-
cıyla bir heyet kurmuşlar. Bu heyet Konya'da geldi. Güzel 
Sanatlar Fakültesi benim ismimi de vermiş.  Davet ettiler, 
Bera Otel'de toplandık. İsimlerimize göre alfabetik olarak 
oturma düzeni yapmışlardı. Benim yanımda ODTÜ'den bir 
hanım Profesör oturuyordu. O yıl elimde revzen bir pencere 
vardı. Onu götürmüştüm. Revzen'i görünce ayağa kalktı ve 
Revzen, revzen diye ayağa kalktı. Ne var yahu dediğimde, 
siz dedi işi aslına uygun olarak yapan üçüncü kişisiniz.
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Sanatkar bedeni, kafası ve gönlü ile çalışandır
Sanat çok güzel bir şey. Sanatla uğraşırken dinlenir insan. 
Bedenen çalışan ameledir. Bedeni ve kafası ile çalışan Us-
tadır. Bedeni, kafası ve gönlü ile çalışan ise sanatkardır. 
Bizim mesleğimizde bizi en fazla yoran, sıkıntıya sokan 
Hacı amcalardır. Hiçbir şey bilmez, çok bilmiş görünürler. 
60 yaşına girmiş, kahvehaneye gidemiyor. Bir cami yap-
tırayımda günahlarımı affettireyim diyor. Geliyor pencere 
yaptırmaya. Nasıl bir şey olacak diyordunuz. Falan cami-
de şöyle bir şey gördüm aynısından olsun dediğinde ben 
kopyacı değilim yapmam dediğimde muhalefet etmiş 
durumlarına düşüyorum. İstanbul'da benim çizimlerimi 
yapan bir Mimar var. Ne yapacağımı ona tarif ederim. Bir 
model çıkarır, çizim erbabı olarak çizer, kağıt üzerinde 
renklendirme yapar. Emeğe olan saygımdan dolayı en 
ufak renk tonunu bile değiştirmem. Şehir dışında camiler-
de yapacağım revzen için her ne malzeme lazımsa o mal-
zemeyi kesinlikle Konya'dan götürmem. İster Antalya ol-
sun, ister Gaziantep olsun bütün malzemeyi o şehirlerden 
alırım. Orada kalıbını döker, montajını da orada yaparım. 2 
tanede yedek döker Cami Başkanına teslim ederim. Rev-
zenleri yaptıktan sonra, camiye şöyle bir bakarım. Kendi 
kendime şöyle konuşurum hep; Milyonlarca insan geldi 
geçti ve unutuldu. Bu yaptığın iş, kıyamete kadar bu cami-
ler ayakta durduğu müddetçe yaşayacak ve anılacak.

Hurda cam!
Bu işe ilk başladığımda, küçük ebatta sarı renkli bir cama ihtiyacım oldu. 
Çok güvendiğim camcı bir arkadaşım vardı. Onun dükkanına gittim. 
Baktım oğlu var. Babam köyde dedi. Bana şu ebatta sarı bir cam lazım 
dedim. Bakarken hurda camların arasında işimi görecek bir cam vardı. 
Dükkan arkadaşımın olunca hurdaların olduğu bölüme eğilip o camı al-
dım. Camcı arkadaşımın oğlu, o cam kaç lira biliyor musun dedi? Hurda 
camdı nihayetinde. Kaç lira dedim. Parasını da biraz sonra göndereyim 
diyerek çıktım dışarı ve bir kaç saat sonra parasını gönderdim. 5-6 yıl 
sonra Camilere revzen pencereler yapmaya devam ederken, bu delikan-
lı bana haber göndermiş. Abi dedi gel bu işi ortak yapalım. Ben dedim 
buğdayı ekmişim. Hasadını yapmışım. Sapını-tanesini ayırmışım. Buğ-
dayı çuvallayıp değirmene getirmişim. Değirmende öğütüp un etmişim. 
O unu alıp tandırda pişirmişim. Sen bana pişirdiğin ekmeğe ortak olalım 
diyorsun. Altı sene önce el kadar cama bunun kaç lira olduğunu biliyor 
musun diye sormuştun, hatırlıyor musun?
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Tamamı Şehit 
olan Timin, Tim 
Komutanıydı
Şehit 
Mustafa AKYÜZ
TARİH 11 HAZİRAN 1995
TUNCELİ AHPANOS VADİSİ KUTUDERESİ MEVKİİ / SAAT GECE 03:00

Arazide konuşlanmış birliklerden Şehit Astsubay Mustafa Akyüz'ün 
bulunduğu time teröristler sızma şeklinde yaklaşarak el bombaları ve 
ağır makine tüfek atışı mevzileri düşürmeye çalışır. Ne yazık ki ilk ateş-
te Astsubay Mustafa Akyüz hemen şehit olur. Timle irtibatın sağlandığı 
telsizde onunla birliktedir. Bu arada mevziler baskı ateşi altında düş-
meye başlar ve timin çevre emniyetini sağladığı isimsiz tepe düşer. İr-
tibat kopukluğundan dolayı birlikler takviye olarak gelememiş, kobra 
helikopterler havalanamamış, sabah özel harekat birlikleri yoğun ateş 
altında ilerleyememiş, timin bulunduğu bölgede olanlar hakkında net 
bir bilgi elde edilememiştir. Bir süre sonra teröristlerin araziye karışması 
sonrasında olay bölgesine varılmış, 18 askerin şehadeti 1 askerin olay 
bölgesinden bir miktar uzakta bir ağacın dibinde yaralı olduğu 1 askerin 
ise yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı kesinleşmiştir.

Babası Nusret Akyüz: Ben Konya Ereğli'den şehit Jandarma Astsubay Mus-
tafa Akyüz'ün babasıyım. Konya'da bir Kamu kuruluşundan emekliyim. 1947 
doğumluyum. Konya'da ikamet ediyorum. Şehit Mustafa Akyüz erkek çocuk-
larımın en küçüğü, üçüncüsüydü. Selçuk Üniversitesinde bir yıl kadar okudu.  
Jandarma Astsubay Okuluna müracaat etmişti. Ne ben, ne babam ne de amca-
ları razı olmadık. Ben gideceğim dedi. Arkadaşlarıyla birlikte okulun imtihan-
larını kazandı. Ankara Güvercinlikte bir yıl okudular. Tayini Uşak'a çıktı. Bir 
yıl kadar orada kaldıktan sonra tayin oldu. Yeni tayin yeri Tunceli'ydi. Mayıs 
1995'te sevdiği bir öğretmen kız vardı. Onunla nişanladık. Aslında nikahını da 
kıyacaktık. Tam o günlerde Tunceli de bir askerinin şehit olduğu haberi geldi. 
İzin günü dolmadan gitmeye kalktı. Ne yaptıysakda iki gün öncesinden gitti 
birliğine. Bir Pazartesi gönderdik, bir sonraki Pazartesi şehit olarak döndü evi-
ne. O gün Müdürlerimizle birlikte Hadim'e gidiyorduk. Arabada hem telsiz, 
hem de araç telefonu vardı. Yolda hiç biri çalışmadı. Hadim'e vardığımızda, şef 
arkadaşımız Müdürümüze, Müdürüm bir görüşebilir miyiz diye, içeriye ça-
ğırdı. Müdürümüz geri dönüyoruz dedi. İçime bir kuşku çöktü geldi. Daireye 
geldiğimizde çok kalabalıktı. İşin aslı, gerçek yüzü anlaşıldı. Bu Allah'ın takdiri 
dedim. Cenab-ı Allah bizden daha çok sevmiş, bize bundan sonra sabretmek 
düşer dedim. Bundan böyle onun anısını yaşatabilirsek ne mutlu dedim.
Annesi Ayşe Akyüz: Küçüklüğünden beri asker olmaya hevesi vardı. Daha 
çocukluktan Asker elbisesi vardı. Hadim'de ilkokula başladı. 3. sınıfa Mümtaz 
Koru'da devam etti. Orayı bitirdikten sonra Mevlana Ortaokulu'nu, ardından 
da Gazi Lisesini bitirdi. Çok iyi bir çocuktu. Gözü karaydı. Çok dürüsttü, yi-
ğitti. Tuttuğunu koparan bir çocuktu. İzine geldiğinde halini pek sevmedim. 
Askerinin şehit olduğunu duyduğunda, Vatan için, bayrak için gitmem lazım, 

ŞEHİDİN TELEVİZYONA 
GÖNDERDİĞİ ŞİİR
Şehit Jandarma Astsubay Mustafa 
Akyüz, bu şiirini şehadetinden bir 
süre önce Tunceli'den TGRT 
televizyonuna göndermişti.
Şehadeti üzerine "1 Kasım 1991" 
adlı şiiri TGRT'de okundu.

1 Kasım 1991
Gönderdin oğlunu gurbet ellere
Gözünün yaşı düşer yerlere
Beni sorarsan ellere
Oğlun Jandarmadır ağlama annem

Asker anası yiğittir mert olur
Sen ağlarsan yüreğime dert olur
Asker ölünce hep şehit olur
Birgün dönerim ağlama annem

Sizlerden ayrıldım 18 yaşında
Vatan beklerim nöbet başında
İsmimi okursan mezar taşımda
Üzerine kapanıp ağlama annem

Asker ocağında kalırsam eğer
Bu vatan uğruna ölürsem eğer
Tabuta konup gelirsem eğer
Sarılıp tabuta ağlama annem
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ben gitmezsem kim gidecek dedi. Yollamak istemeyince de duvarları yumruk-
ladı. Sonrada tanıdıklarımızın hepsini dedesini, babaannesini, halalarını, amca-
larını ta tarlalarda buldu, dolaştı. Sanki helalleşir gibiydi. Amcaları böyle yapma 
oğlum demişler. Vatan olmadan bayrak olur mu, ezan olur mu, vatan olmadan 
bu toprakta gezebilir misin? diye amcalarına demiş. Herkesten önce sevdiği kızla 
nişanladım. Gelince düğününü yapalım dedim. Kuzumun şehit cenazesi gele-
cekmiş. O gün telefon geldi telefonu kızkardeşi açtı. Ağabeyim yaralanmış dedi. 
Babası Nusret Akyüz: Pazartesi günüydü. Biz lojmanlardan oturuyoruz. 
Müdür Yardımcımızın hanımı aramış, asker Lojmana gelmiş. Bana me-
tin olacaksın demeye başladılar. Niye metin olacağım, kuzum yaralıymış, 
kurtarın kuzumu demişim, bayılmışım. Oğlumun cenazesini iki gün sonra 
çıkarmışlar şehit düştükleri yerden. Bir gün sonra cenazesi geldi.  O günler-
de, Konya'da kalmayı düşünmüyordum. Babam ve kardeşlerim cenazesini 
Ereğli'ye defnedelim dediler. Ereğli'de Meydanbaşı şehitliğinde yatıyor.
Annesi Ayşe Akyüz: İzne geldiğinde bir rüyasını anlattı. Rüyasında bir 
türbe görmüş. İçinde de rahmetli babamı. Anne dedi, Dedem rahmetlik tür-
benin içinde Kuran okuyordu. Siz dedim orda harp ediyorsunuz, biz burada 
ayağımızı uzatmış yatıyoruz deden sizin yardımınıza gelmiş dedim. Öyle de-
yince ağladı. Bu rüyayı bizi ziyaret gelen arkadaşlarına anlattım. Rüya gördü-
ğü yere arkadaşları mescit yapmışlar. O olaylardan 
kurtulan arkadaşlarından biri, beni o dereden o çu-
kurun içinden bir çıkaran oldu diye anlattı. 
Babası Mustafa Akyüz: Mustafa bir haftalık yada 
on günlük bir bebekti.  Ereğli'de oturuyoruz kerpiç bir 
evimiz var. Çocuk rahatsızlaşınca annem biraz zeyin-
yağı içirmiş, karnını filanda zeytinyağı ile ovmuşlar. 
Üşümesin diye de sobayı yakmışlar. Çocuk havale ge-
çirmiş. Haberim oldu koşup eve geldim. Palaspandı-
ras çocuğu aldığım gibi bayan bir çocuk doktoru vardı 
ona götürdüm. Hayatından ümidi kesmiştim. Dokto-
ra götürmedik diye içimde bir şey kalmasın demiş-
tim. Doktor, beş-on dakika daha geç kalsanız ölürdü 
bu çocuk dedi. Çocuğu kendine getirdi. Eğer ömrü 
yetseydi o gün yeterdi. 22 yıl daha yaşayacakmış. 
Edebiyatı iyiydi. Güzel şiir yazardı. İstanbul'a gitti-
ğinde TGRT'nin faksını almış. Bir şiir yazmış. Ar-
kadaşlarına da şehit olursam bu şiiri yayınlasınlar 
diye gönderiyorum demiş ve şehit olmasından 
günler önce TGRT'ye göndermiş yazdığı şiiri. 
Operasyon öncesinde yılan sokmuş, askerlerimi 
bırakıp gitmem diye, hastaneye gitmemiş, heli-
kopteri geri göndermişler. Şehit olduktan sonra 
o şiir TGRT'de okundu. Bir çok insan bu şiir bizi 
çok etkiledi dediler. Sevdiği kız Öğretmendi. İki 
yıl yanımızda kaldı. Tayinini yaptırdım. Sonun-
da ölenle ölünmez bizden buraya kadar, evlen 
kur yuvanı kızım dedim. Nasibi çıkınca kendi 
kızım gibi evlendirdim. 

On sekizi 
birden aynı gün, 
aynı yerde 
şehit düştüler! 
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ORUÇ VE 
BAYRAM’IN 
DİNİMİZDEKİ 
YERİ

Oruç, Peygamberimiz’in hicretinden bir 
buçuk sene sonra şâban ayının onun-
cu günü farz kılınmış olup, İslâm'ın beş 
şartından biridir. Peygamberimiz bu hu-
susu "İslâm beş şey üzerine kurulmuş-
tur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve 
Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi oldu-
ğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât 
vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü 
yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir 
(hac)" diyerek bildirmiştir (Buhârî, “Îmân”,
34, 40; “İlim”, 25; Müslim, “Îmân”, 8). Orucun 
farz kılındığını bildiren âyetler de şunlardır:
"Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu 
gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getiril-
miştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. 
Oruç sayıl günlerdedir. İçinizden hasta veya 
yolculukta olanlar başka günlerde tutabilir-
ler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tut-
makta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu 
fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendi-
ne daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, 

eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha 
hayırlıdır" (el-Bakara 2/183-184).
Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar 
yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak 
olarak tarif edilmişti. Oruç, Allah rızâsı için 
tutuluyor olmasıdır ki kısaca "niyet" tabiri 
ile anlatılır. Bu amaç ve bilinç olmadığı za-
man, meselâ imkân bulamadığı için veya 
perhiz, rejim, zindelik gibi başka amaçlar 
için bu üç şeyden (yeme, içme, cinsel ilişki) 
uzak durmak oruç olarak değer kazanmaz.
Peygamberimiz, “…Oruç kalkandır. Biri-
niz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin 
ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine sö-
ver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin. 
Muhammed'in canı kudret elinde olan 
Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız 
kokusu, Allah katında misk kokusundan 
daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı 
iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği za-
man, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbi-
ne kavuştuğu andır." (Müslim, Sıyâm 163) 
buyurmak suretiyle orucun, nefsin gayri 
meşru arzu ve isteklerine karşı bir kalkan 
olduğunu dile getirmiş ve oruçlunun elde 
edeceği mükafatı ifade etmiştir. 

İslâm âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve 
hikmetleri konusunda öteden beri kafa 
yormuş, bunların kişisel pratik yararların-
dan çok, insan nefsinin arındırılması ve 
yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hale ge-
tirilmesine çalışmışlardır. Bu bağlamda kul-
ların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadet-
lerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler 
tespit edilebildiği gibi,  bu faydaların veya 
gerçekleştirilmek istenen amaçların tama-
mının tespit edilemediği de bir hakikattir. 
Oruç, nefsin isteklerine iradi olarak uzak 
durma olması yönüyle bir irade eğitimi-
ne, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya 
dayanma yönüyle de sabır eğitimine dö-
nüşmektedir. Kişinin yaşam sürecinde  ba-
şarılı bir periyoda  sahip olabilmesi şüphe-
siz irade eğitiminden geçmektedir. İradesi 
zayıf insanlar hayatta başarılı olamadığı 
gibi, uhrevî açıdan da sonları iyi değildir. 
Çünkü ibadetler hemen hemen bütünüy-
le iradesi güçlü insanların ifa edebileceği 
bir konum ve nitelik arz etmektedirler. Bu 
noktada oruç, nefsin isteklerinin kontrol 
altına alınmasında, ruhun arındırılıp (psi-
kolojik temizlik) yüceltilmesinde etkili 
olmaktadır. Nitekim orucun değişik biçim-
lerde de olsa hemen bütün din ve kültür-
lerde riyazet ve mücahede yolu olarak be-
nimsenmiş olması bu gerçeği ifade edecek 
yeterlilikte bir argüman olsa gerek.
Ramazan ayı diğer bir ifadeyle oruç ayı,  
kötülüklerin asgari seviyeye düştüğü bir 
aydır. Yayınlanan istatistiklere baktığımız-
da kazaların, cinayetlerin azaldığını gör-
mek mümkündür. Bu noktada Resûlullah 
(s.a.s)‘in “Ramazan geldiğinde cennet kapıla-
rı açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytan-
lar da zincire vurulur.” Sözünün ne derece 
anlam yüklü olduğu görülecektir. Ancak 
bizler,  açılan cennet kapılarını kapatır, ka-
patılan cehennem kapılarını açar ve zincire 
vurulan şeytanların bağını çözersek, doğal 
olarak bu rahmet ayından gerektiği şekilde 
fert ve toplum olarak fayda elde edemeyiz.  
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Ramazan ayının sonunda mü'minler, 
bayramı, engin bir sevinçle karşılarlar. 
Bayramların, millî ve dinî duyguların, ina-
nışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması 
fonksiyonu yanında, toplumun birlik ve 
beraberliğini sağlamada ve bunun birey-
lerin bilincinde yer etmesinde de büyük 
önemi vardır. Gerçekten dinî bayramlar, 
insanlar arasında kaynaşmanın, dostluk-
ları ve ahbaplıkları ilerletmenin bir yolu 
olarak belli bir öneme sahip oldukları gibi, 
dinî his ve şuurun sosyal hayatta tazelen-
mesinin de bir vesilesidir.
Müminler, bayram süresince birbirlerini zi-
yaret ve tebrik ederek, dostluklarını  pekiş-
tirirler. Birbirlerine hediye sunar, ikramda 
bulunurlar, zira Müslüman inanır ki, Farz 
ibadetlerden sonra, Allah katında amellerin 
en faziletlisi, Müslümanı sevindirmektir. 
Müslümanlar, bayram vesilesiyle Cenab-ı 
Hakk'ın rahmet ve mağfiretine nail olabil-
mek için, iyilikte, hayırda ve yardımlaşmada 
birbirleriyle yarışırlar. Zira Müslüman inanır 
ki bayramlar, dini heyecanın yanında, sosyal 
huzurun gelişmesine ve milli dayanışmanın 
pekişmesine de vesile olan en güzel fırsatlar-
dır. Bu itibarla, Müslümanlar zekat ve fitre 
gibi hayırlarını bayramdan önce dağıtmaya 
önem verirler. Böylece zenginiyle, fakiriyle 
bütün müminlerin huzur içerisinde bayram 
geçirmelerine yardım ederler.
Bayramlarda herkes neşeli olur. Ancak ço-
cuklar, büyüklerden daha çok sevinç ve 
heyecan duyarlar. Bu sebeple onlarla, böy-
le günlerde daha çok ilgilenmeliyiz, onları 
mutlu edebilmek için, her türlü fedakârlığı 
göstermeliyiz. Dinî ve millî adetlerimizi on-
lara da öğretmeliyiz. Bu arada birbirimize 
karşı olan sevgi ve saygımızı daha da artıra-
rak, kırgınlık ve küskünlüklere son vermeli-
yiz. İslâm'ın sevgi, saygı, barış ve bağış dîni 
olduğunu unutmamalıyız. Milletçe dost 
geçinmeye, hoş geçinmeye azmetmeliyiz.
Bayram günlerinde annemizin-babamı-
zın ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. 
Dinimizde Allah’a ibadetten sonra anne 
ve babaya saygı ve iyilik emredilmiş, on-
lara karşı “öf” bile demek yasaklanmıştır. 
(İsrâ, 17/23) Akraba ve komşularla tebrik-

leşerek, karşılıklı sevgi ve saygı duyguları 
aktarılmalı, karşılaştığımız herkesle se-
lamlaşarak tebrikleşmeliyiz. Tanıdıkla-
rımızı ziyaret ederek hatırlarını sormalı 
ve gönüllerini almalıyız. Hastanelerde 
ve evlerde yatan hastaları ziyaret etmeli, 
şifâ dileklerimizi sunmalıyız. Yetimlerin 
ve kimsesiz çocukların başını okşamalı, 
onlara anne ve baba gibi davranmalıyız. 
Çevremizdeki yoksullara ve bakıma muh-
taç çocuklara yardım ellerimizi uzatmalı, 
onların da bayram sevinci yaşamalarını 
sağlamalıyız. Bizden hayır dua bekleyen 
ölülerimizin mezarlarına giderek onlara 
dua etmeli, ruhları için hayır ve hasenâtta 
bulunmalıyız. Tanıdıklarımızdan dargın 
olanları barıştırmaya çalışmalı ve aralarını 
bulmalıyız. Çocuklara hediyeler dağıtmalı 
ve onları sevindirmeliyiz.
Her zaman olduğu gibi bayram günlerinde 
de, İslam’ın emrettiği şekilde, çevremizde-
ki insanlara iyi davranmalı, incitici ve zarar 
verici davranışlardan sakınmalıyız. Bütün 
bunlar, toplumu oluşturan fertleri birbir-
leriyle kaynaştırarak millî birliğin sağlan-
masında ve toplumu rahatsız eden ayrılık 
ve düşmanlıkların yok olmasında 
etkili olan hususlardır.
Bayramlar, sosyal dayanışma ve 
barış şuurunun fertlere kuvvetle 
hâkim olduğu günlerdir. Dargınların 
kucaklaşması, aralarında kin, nefret 
bulunan kabile, âile ve şahısların, 
düşmanlık ve husûmet duyguları-
nın sevgiye dönüşmesi, küçüklerin 
büyüklere saygı, büyüklerin küçük-
lere sevgi göstermesi, hastaların 
ziyaret edilmesi, verilecek küçük 
hediyelerle çocukların gönülleri-
nin alınması, hısım ve akrabanın 
bir kere daha yeniden kaynaşma-
sı, genellikle bayram günlerinde 
mümkün olmaktadır.

Bu vesileyle bütün din kardeş-
lerimizin Ramazan bayramını 
en kalbi duygularla tebrik eder, 
Cenab-ı Hakkın yardım ve mağ-
firetini niyaz ederim.

“RAMAZAN 
GELDİĞİNDE 

CENNET 
KAPILARI 

AÇILIR, 
CEHENNEM 
KAPILARI 
KAPANIR. 

ŞEYTANLAR 
DA ZİNCİRE 
VURULUR.”
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Konya Vizyon Dergisi olarak bu sayımızda da, sokağın nabzını tutmaya devam ederken halkımıza, 
"Konya'da son zamanlarda açılan cafeler hakkında ne düşündüklerini, hangi cafeye gittiklerini 
ve ne için cafelere gittiklerini" sorduk. Bu arada dergimizin kültür sanat dergisi olduğunu söylemeyi 
de ihmal etmedik. Ancak halkımız, "Kültür ve sanattan yanayız ama biz almayalım lütfen dediler." Bir 
çoğu, "Arkadaşlara katılıyorum" diye konuşmak istemedi. "Gerek yok, arkadaş benim yerime konuşur" 
diyerek yan çizenler oldu. "Ben almayayım abi" diyenler daha çoktu. "Biz Konya'ya yeni geldik, buranın 
etli ekmeği meşhurmuş, bize etliekmek yiyecek bir yer tarif eder misiniz" diyenlere etli ekmekçi adresi 
verdik. İşim çok, acele gitmem lazım, ne dergisiydi? diye sorup geçenleri biz sayamadık. Ben buralı 
değilim, diye pas geçenler görülmeye değerdi. Aralarında, arkadaşı olmadan fotoğraf çektirmek iste-
meyenler vardı. Bizde sorularımızı yönelttiklerimizle oldukça keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

EROL SUNAT

MUSTAFA SAMANCI
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SOKAĞIN NABZI

MEHMET CERAN
24 YAŞINDA

YENİ AÇILAN MEKANLAR 
GENELDE SOHBET MEKAN-
LARI. İNSANLARIN YAŞAM 
STANDARTLARI YÜKSEL-
DİKÇE DAHA NEZİH, DAHA 
LÜKS MEKANLARI TERCİH 
EDİYORLAR. NEVİZADE, 
HUZUR CAFE VE ŞÖMİNE 
GİBİ YERLERİ TERCİH EDİ-

YORUM. CANLI MÜZİK MEKANLARI 
ARTIK HUZUR VERMİYOR. YENİ MEKANLAR GÖRSEL ANLAM-
DA DA, HİZMET KALİTESİ OLARAK TA TERCİH SEBEBİ.  

ELMAS YEŞER
21 YAŞINDA

YENİ AÇILAN CAFELER 
HEM GÜZEL HEM DE ELİT 
YERLER. BEN ÇALIŞAN Bİ-
RİYİM, YALNIZCA PAZAR 
GÜNLERİM BOŞ. PAZAR 
GÜNÜ TERCİH ETTİĞİM 
YERLER ARASINDA 
DAVİD PEOPLE VE NEŞVE 

GİBİ CAFELER VAR. DIŞARIDA 
DOLAŞMAKTANSA, BİR YERDE OTURUP ÇAY İÇMEK ÇOK 
DAHA GÜZEL. CAFELERDE ÇAY İÇİP ARKADAŞLARIMLA 
SOHBET ETMEYİ SEVİYORUM.

CEMİLE KEKLİK
23 YAŞINDA

BÖYLE LÜKS CAFELERİN 
AÇILMASI KONYA İÇİN ÇOK 
GÜZEL, ELİT VE BİRBİRİNE 
BENZEYEN MEKANLAR. 
ÇOK PAHALI OLMALARI-
NIN DIŞINDA ORTAM SİZİ 
ETKİLİYOR. LÜKS VE GÜ-
ZEL YERLER VAR.  DAVİD 
PEOPLE, KAHVE DÜNYASI, 

KAHVE DİYARI, CHARLİE CHAPLİN GİBİ CAFELERE GİDİYO-
RUM. HUZUR AMAÇLI, KAFAMI DİNLENDİRMEYE GİDİYORUM.

HÜSEYİN AYDIN
37 YAŞINDA

KONYA'NIN LÜKS KAFELERE 
İHTİYACI VAR. ANCAK ÇOK 
SAYIDA CAFENİN AÇILMASI 
DÜŞÜNDÜRÜCÜ. MERAM 
YENİYOL'DA SAĞLI SOLLU 
CAFELER AÇILIYOR. BEŞ 
YIL SONRA ORASI CAFELER 
CADDESİ OLACAK. KONYA 
BUNU KALDIRABİLİR Mİ, 

BU POTANSİYELİ VAR MI? YAKA 
YOLUNDAKİ ORTAKÖY CAFEYE GİDİYORUM. HEM GÜZEL, HEM 
NEZİH, HEM DE FİYATLARI ABARTILI DEĞİL. LÜKS CAFELERE 
AĞIRLIKLI OLARAK PARASI ÇOK OLANLAR SIK GİDİYORLAR. 
BİRDE ETİKET VE GÖSTERİŞ OLARAK ALGILANIYOR. LÜKS 
ARABALI, YÜZDE 60'I İYİ PARASI OLANLARIN TERCİH ETTİĞİ 
MEKANLAR DAHA ÇOK YENİ AÇILAN LÜKS CAFELER.

AYNUR KOYUNCU
40 YAŞINDA

YENİ AÇILAN CAFELERİN 
KONYA'NIN EĞLENCE 
KÜLTÜRÜNE ÇOK ŞEY 
KATTIĞINI DÜŞÜNÜ-
YORUM. KONYA'DA BU 
ALANDA ÇOK MÜTHİŞ 
BİR AÇIK VARDI. ARZ VE 
TALEP BU EKSİKLİĞİ KA-
PATIYOR. BENİM TERCİH 

ETTİĞİM MEKAN CHARLİE CHAP-
LİN. NEZİH, POZİTİF BİR MEKAN. ABARTILI FİYATLARI 
YOK. SOHBET AĞIRLIKLI, AKŞAM ÜZERLERİNE DOĞRU 
GÜNÜN KRİTİĞİNİ YAPMAK İÇİN BİR ARAYA GELİNEN, 
ÇOĞU ZAMAN MÜZİK BİLE İSTEMEDİĞİMİZ, HUZUR BUL-
MAYA GELDİĞİMİZ BİR MEKAN. ALIŞILAGELMİŞ EĞLEN-
CE MEKANLARININ YERİNİ ARTIK BÖYLE YERLER ALDI.

Konya'da açılan 
cafeler hakkında 

ne düşünüyorsunuz, 
hangi cafeye ve neden 

gidiyorsunuz?



TEMMUZ / AĞUSTOS 2014/36110

VİZYON KÖŞE

YAZAR OLMAK MI 
PAZARLAMAK MI?

DENİZ BAĞCE

Evet ghostwriterlık yeni mesleklerden biri-
sidir ve yeni bir girişim alanından piyasa da 
oluşum halindedir. Biraz İngilizce bilen birisi 
bunu bir yazarlık türü olduğunu anlayacak-
tır. Evet peki bunun pazarlama ve girişimle 
alakası ne diye soranlarınız olacaktır. Gelelim 
bunun maddi boyutuna ve pazarlamasyon 
çalışmalarında ki yerine; Ülkemizde ki insan-
ların hangi gelir düzeyinde olduklarının öne-
mi olmadan her türlü alış-veriş ortamında 
pazarlık yapmadan bir ürün aldığını düşün-
müyorum. Markette bile sabit fiyat etiketinin 
basılı olduğu ürünleri alırlarken kasaya gel-
diklerinde indirim isteyen bir nesiliz. Onun 
için bu bizim için bir vazgeçilmezdir ve müş-
terinin daima pazarlık yapmasına izin verilir 
küçükte olsa pazarlık payı bırakılır. Kısaca 
pazarlık konusuna değindikten sonra Ghost-
writerlık hizmetine gelelim insanlar için 
zorunlu hale gelmiş temel ihtiyaçlar arasına 
girmeyen bir meslektir Ghostwriterlık hiz-
meti gerek kişiler için olsun gerek  kurumlar 
için olsun lüks kapsamına girer. Lüksün ise 
elbette ucuzu olmaz. Bunun için ucuzcu üc-
ret politikaları doğru değildir. Hak ettiğinize 
inandırabilirseniz müşteriyi, pahalı bir hiz-
met satın alabilmenin keyfini yaşayacaktır. 
Ghostwriterlık hizmeti de pahalı bir hizmet-
tir. İşin ana kaynağı kitabı yazmaktır ve ola-
bileceğin en iyisi şeklinde yazmak, satılma-
sını sağlamak değil. Müşteri, ghostwriterdan 
pazarlık aşamasında ısrarla şunu öğrenmek 
ister: ‘’Kitap satacak mı? Ve ben bu harcadı-
ğım paranın karşılığını alacak mıyım?’’ Ve 
akla hemen  şu soru gelir evet ‘’İyi yazılmış 
kitap satar’’ hayır aslında bu düşünce tama-
men yanlış bir düşüncedir. 

Bu neden yanlış diye aklınızdan geçirebilirsi-
niz çünkü günümüzde çok iyi kitaplar gerçek-
ten satmazken çok kötü kitaplar beklenmedik 
bir şekilde satabiliyor. Bunun nedeni ise kı-
saca pazarlama dolaylı yoldan ise kitabın iyi 
veya kötü olması değil, reklam ve dağıtımıyla 
ilgili bir durum. Ve ghostwriterlık hizmeti ya-
pacaksanız bunu müşterinize açık bir şekilde 
açıklamalısınız. Birde işin bir başka boyutunu 
ince bir çizgi ile görmelisiniz yani bu nokta da 
pazarlık aşamasına gelindiği zaman sizin önü-
nüze yeni yeni fırsatların çıktığını göreceksi-
niz peki nedir bu fırsatlar; müşterinize bunun 
sadece yazımı olmadığını onun yerine bir pa-
ket program sunduğunuzu ve daha fazla gelir 
elde edebileceğini anlatmalısınız. 
Elbette ki müşteriniz size yeni bir soru ile 
gelecektir. Nasıl uygulayacağım? Paket prog-
ram yazım yapılmaya başlandığı aşamadan 
sonra kitabın tanıtım faaliyetini içerir kitap 
için günümüzün en son tanıtım aşamaları 
kullanılır bunlar sosyal paylaşım ağların-
da yazar adına açılacak hesapların görev 
yapması,yazılı ve görsel basında yapılacak 
basın bültenleri yazımı, röportajlar için uy-
gulanacak soru ve cevapların hazırlanması 
aşamasıdır. Bu aşamalardan sonra bir diğer 
detaya gelinecek evet işin tamamen duygu-
sal boyutu Ücretlendirme yapım aşaması. 
Hem ghostwriter için hem de müşteriniz için 
en makul olan ücretlendirme olmalıdır. Bu-
nun için küçük detaylar sunabilirim araştır-
ma aşaması ilgili konuyla alakalı yabancıların 
uygulamalarından faydalanabilirsiniz ve ge-
rekli dökümanları tarayıp nedir bu ücretlen-
dirme diyebilirsiniz karşılaştırma yaklaşma 
ile bu işlemi rahatlıkla en uygun şekilde so-
nuçlandırabilir. (not: Kayak olarak Avrupa ve 
Amerika’da yazılan konunun türüne ,sayfa 
sayısına, öncüllerine ve artçılarına bakarak 
ve çalışma sürelerini belirleyerek ghostwri-
terlık ücretini belirleyebilirsiniz.) Çünkü ül-
kemiz de yeni bir yapılanma olduğu için bu 
alanın herhangi bir derneği yoktur ve derne-
ği olmadığı içinde belirli bir fiyat fasikülü ba-
sılmamaktadır. Araştırmalar neticesinde gö-
receğiniz tahmini rakamları kısaca yazacak 
olursam bizim ülkemizde daha önce de de-
ğindiğim gibi taze bir kan olduğundan uçuk 

rakamlar çıkıyor. Örneğin elimizde bir kitap 
var ve bizden bunu beş ayda tamamlamamız 
gerektiği söylendi tahmini sayfa sayımız ise 
250-300 bizden bu kitap için 43.921 dolar 
civarında (Amerika’da) ülkemizde ise bu ra-
kam 28.500 TL‘dir. Ek olarak pazarlık payı ise 
3.500 TL civarında olacaktır. Şöyle rakamlara 
bakıldığı zaman gayet cazip bir iş gibi gelmiş 
olabilir hepinize.
Ama şunu unutmayın çalışma yoğunlu-
ğu nedir? Hem sizin için hem müşteriniz 
için eğer bir ghostwriter iseniz birden fazla 
projeniz gayet doğal olabilir ama yeni bir 
müşteri alırken diğer işlerin bitirilebilirlik 
zamanını gözden geçirmelisiniz. Ve gerçek 
bir zaman planlaması içinde bulunmalısınız 
aynı zamanda bu zaman planını müşteride 
yapmalıdır. Aksi halde hem ghostwriter hem 
de müşteri zamanlama hatasına düşebilir. 
Ve vermiş olduğum örnek hesaplama asla 
sizin için bir sebep boyutunda olmamalıdır. 
Eğer hedefiniz para kazanmak olacaksa bu 
işe asla girmenizi önermem ama gerçekten 
yazarlık sizin mesleğiniz ise evet diyebile-
ceğiniz bir meslektir çünkü keşfetmeniz, 
sorunları çözmeniz ve Kendini aşma arzusu 
taşımanız gerekmektedir. İyi bir ghostwriter 
bunları yapmaz ise süreç odaklı çalışamaz ve 
başarılı olamaz. Ghostwriter’ın hedefi işi en 
kestirmeden nasıl yaparım ve yaptığım işin 
hakkını kazancını nasıl alırımdır.

Öncelik elbette ki hedeftir.

SON ZAMANLARDA MODA OLAN YABANCILAŞMA KERVA-
NINA YENİ BİR ALAN DAHA KATILDI EVET GHOSTWRİTER. 
PEKİ NEDİR BU GHOSTWRİTER NE İŞE YARAR KİMLERE NE 
AÇIDAN FAYDASI VARDIR. BUNU EN SON AÇIKLAYACAĞIM 
BİRAZ KONUYU İRDELEYELİM.
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KISA HABERLER
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TURİZM

Turizm’de Marka 
Şehir KONYA
TURİZM SON 20 YILDIR HIZLA GELİŞEN, YARATTIĞI KATMA DEĞER VE 
İSTİHDAM AÇISINDAN GİDEREK BÜYÜYEN ÖNEMLİ BİR SEKTÖRDÜR. 

KAZIM ÖZTOKLU

      kazimoztoklu

Ülkemiz sahip olduğu kültürel, doğal ve 
tarihi zenginlikleri bakımından özellikle 
de rekabet içinde bulunduğu Akdeniz ça-
nağında bulunan ülkelerle mukayese edil-
diğinde turizm açısından dünyadaki ender 
ülkelerden biri olduğu açıkça görülmekte-
dir. Bu potansiyelin kullanılmasından elde 
edilen sonuç Dünya Turizm Örgütü’nün 
verilerine de yansımaktadır. Bu istatistik-
lere göre ülkemiz turizm sektöründe dün-
yada hem turizm geliri hem de ağırladığı 
yabancı ziyaretçi sayısı bakımından ilk 
10’da yer alan ülkeler arasındadır. 
Bir ticari ürün marka olabileceği gibi bir 
ülke, bölge, şehir veya yöre de marka ola-
bilir. Varış noktası (destinasyon) olarak 
geliştirilecek bir yörenin markalaşması 

için özel bir kampanya yapılmalı ve mar-
kalaşma için özel düzenlemeler yapılma-
lıdır. Markalaşan bir yöreye ulaşım kolay 
bir şekilde sağlanmalı gerek sunduğu iş 
olanakları gerekse uluslararası fuar ve or-
ganizasyonlarla sürekli bir ilgi sağlanma-
lıdır. Bu noktada, uluslararası otomobil, 
moda ve turizm fuarları marka kentlerin 
imajının sürekliliği açısından çok önem-
lidir. Şehirler de markalar gibi işlevsel ol-
malıdır. İşlevsellik, ayrıca katma değer de 
yaratmaktadır. Yaratılan bu katma değer 
sayesinde marka kentler, her açıdan bir çe-
kim merkezi olmaktadır. Bu anlamda mar-
ka şehir iş, sanat, kültür, eğlence, sanayi, 
ulaşım açısından da merkez olmalıdır.
Bu çerçevede, markalaşma için hazırlana-

cak eylem planlarında kısa ve orta vadede, 
kentsel restorasyon, altyapı, fiziksel dü-
zenlemeler, tanıtım ve eğitim gibi konu 
başlıklarında ne tür eylemler yapılmalıdır. 
Markalaşma stratejisi farklı sektörlerin, 
profesyonel grupların, üniversitelerin ve 
sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluş-
turulacak büyük bir organizasyondur. 
Organizasyon kapsamında söz konusu şe-
hirlerin, Doğal, tarihi, kültürel ve sanatsal 
yönden sahip olunan zenginlikleri, Ulusal 
kongre ve fuar etkinlikleri için elverişli ko-
num ve olanakları, Geleneksel eğlence, fes-
tival ve gastronomi yönünden zenginlikleri, 
Sağlık ve spor turizmi dallarındaki potansi-
yelleri, Turist güvenliğinin sağlandığı bir 
kent olma özellikleri ön plana çıkarılacaktır.  
Bu faaliyetlerin sonucunda marka kentleri 
ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin nite-
lik ve niceliklerini artırarak turizm gelirlerini 
en üst düzeye çıkartmak amaçlanmaktadır.  
Eylem planı, aşağıdaki başlıklarda markalaş-
mayı gerçekleştirmek üzere çeşitli alt proje-
lerin hazırlanmasına odaklanacaktır.  
Bazı kentler, hiç gitmemiş olsak da bizi 
büyüler. Bu şehirler tarifi zor bir sihre 
sahiptir. Sadece güzellikleri, tarihi özel-
likleri ya da mutfakları değildir onları 
çekici kılan, kendilerine has enerjileri 
vardır. Bugün bazı büyük şehirler ülkeler-
den daha önemli ve popüler. Gerçekten 
de Venedik, Floransa, Roma gibi şehirler 
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İtalya’dan; Viyana, Avusturya’dan; Kazab-
lanka Fas’tan daha değerlidir.
Dünya sadece küreselleşmiyor, aynı za-
manda kentleşiyor da. Bugün dünya nü-
fusunun yarısından fazlası kentlerde ya-
şıyor. Büyükşehirler daha stresli bir hayat 
yaşatsa da insanların gelirlerini, refahlarını 
artıran çok önemli medeniyet göstergeleri.  
Yeni ekonomide bir ülkenin kaç tane marka 
şehri olduğu hayati bir konu haline geldi. 
Bugün artık ülkelerin marka şehirleri yoksa 
turistleri kendilerine çekemiyor. Yeni ekono-
minin itici gücü üretim olduğu için üretimin 
yaşamadığı kentler gerilemeye mahkum 
oluyor. Bugünün koşullarında ekonomik 
büyüme teknoloji, yetenek ve hoşgörü bir 
araya geldiği zaman gerçekleşiyor. Eğer biz 
marka şehir kavramı dünyada bir geçmişe 
sahip olsa da Türkiye için oldukça yeni bir 
kavram. Biz ülkemizde henüz birçok şehri-
mizin temel altyapı sorunlarını çözebilmiş 
değiliz. Altyapı sorunlarını çözemediğimiz 
gibi henüz yaşlıların, çocukların, engellilerin, 
medeni bir şekilde yaşayabileceği engelsiz 
kentler de hazırlayabilmiş değiliz.
Bu durumun farkında olmakla birlikte, bu 
olumsuzluklara rağmen bizim de marka 
şehrimizi oluşturabileceğimize inanıyo-
rum hatta marka şehirler oluşturma yol-
culuğunun bu sorunları daha hızlı çöz-
memize yardım edeceğine inanıyorum. 
Konya’yı marka şehirler arasında görmek 
istiyorsak önce bakış açımızı buna göre 
şekillendirmeliyiz.
Marka Şehir Konya kavramı, sıradan bir 
tanıtım veya pazarlama faaliyeti olma-
malıdır. Konya’nın kendiliğinden marka-
laşan bazı değerlerini öne çıkararak şehri 
yurt içi ve yurt dışında bir cazibe merkezi 
haline getirmek, yatırımcıları Konya’ya 
çağırmak üzere hayata geçirilmelidir. 

Marka şehir kavramı, artık kabına sığma-
yan Konya’nın “vizyon” projesi olmalıdır. 
Bu kavram Konya’nın geleceğine atılan bir 
adım, önüne açılan yeni bir “ufuk”tur. Bu-
günü değil, “yarını düşünen” bir anlayışın 
ürünü olmalıdır marka şehir kavramı. 
Marka şehir olmanın amacı; öncelikle 
Konya’nın diğer şehirlerden farklılaşan 
değerlerini ön plana çıkararak, “entegre bir 
markalaşma süreci” başlatmaktır. Bu süre-
cin ardından da şehirde “markalaşma bi-
lincini yerleştirmek” ve bu yönde planlı bir 
gelişim sürecini hayata geçirmektir. Nihai 
amaç ise Konya’da ki bu bilinçlenmenin ar-
dından şehri ulusal ve uluslararası arenada 
sanayi,yatırım, ticaret ve fuarcılık alanında 
cazibe merkezi haline getirmektir. 
Bugüne kadar ara mal üreten Konya sana-
yisini, daha çok “katma değer yaratacak“ 
ve hem ulusal, hem de uluslararası pazar-
larda “rekabet gücünü artıracak” bir yapıya 
kavuşturmaktır. Bu amaçla yürütülen mar-
kalaşma çalışmalarıyla nihai hedef; marka 
şehir Konya’yı yakın bir gelecekte “marka 
zengini bir kent” haline getirmektir.
Değişime açık girişimci insanların varlığı, 
mevcut sanayi ve turizm potansiyelinin 
sürekli artan bir gelişim içinde olması, 
sektörel yapısının zenginliği ve şehirde 
markalaşma yönünde oluşan ortak ira-
de, Konya’nın markalaşma sürecindeki 
en büyük avantajlarıdır. Yatırım, ihracat 
ve fuarcılık alanındaki fiziksel ve somut 
avantajlar ise şehrin alternatif bir cazibe 
merkezi olması konusunda son derece 
önemli olanaklar sağlamaktadır. 
Özetle, kente olan talebin sürdürülebi-
lirliği noktasında, sistematik bir tanıtım-
pazarlama ağı oluşturulmalıdır. Destinas-
yonların markalaşmasına, büyük önem 
verilmelidir. Konya olarak Akdeniz, Ege, 
Kapadokya, Mardin gibi markalaşacak 
çok güzel destinasyonlarımız vardır. Arz 

tarafında ise, turizme yönelik yeni ürün-
ler çıkarılmalıdır. Konya’ya geldiğinde 
Mevlana’yı gezen bir turiste, başka ürün-
ler de sunulmalıdır ki, bir daha kente gel-
meyi gündemine alsın. 
Kadim Selçuklu’nun başkenti olarak ta-
rihi dokusu ve kültürel zenginlikleri ile 
çok zengin bir mirasa sahip olan Konya bu 
zenginliğinin kültür ve inanç turizm açı-
sından değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Konya’nın çok ciddi istihdam sıkıntıları var. 
Turizmin bölgede gelişmesi, bileşenlerini 
de beraber geliştirir. Bu bileşenlerin başın-
da hizmet sektörü geliyor. Hizmet sektörü 
uzun vadede istihdama büyük katkı sunar. 
Bu nedenle Konya’nın, hazır potansiyeli ile 
turizm açısından değerlendirilmesi gere-
kiyor. Bölgemizdeki turizm politikasının 
Türkiye'nin 2023 vizyonuna uyarlanması 
gerekmektedir. Kent dinamiklerinin, bü-
rokratların, belediyelerin, il özel idaresi-
nin, STK’ların ortak bir yapı içerisinde bu 
konuyu gündeme taşıması ve çözüm ara-
yışında olması gerekir. Marka kentlerin 
özelliklerine bakıldığında sanayi ile geli-
şen kentler ve turizm ile gelişen kentler 
var. Biz turizm ile marka şehir listesinde 
ilk sıralarda olmalı ve kentin lokomotif 
sektörleri sanayi ve tarımın yanına turiz-
mi de katmamız ve Marka Şehir Konya 
logosu oluşturmamız gerekmektedir.
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VİZYON KÖŞE

MUHAMMED IŞIK

    muhmed83

BU YIL KONYASPOR ÖZLEDİĞİ STADA KAVUŞUYOR. HER NE 
KADAR BANA GÖRE YETERLİ GELMESE DE OYUNCULARIMI-
ZIN GENEL OLARAK KALİTESİ İYİ DURUMDA.

Hleb, hazırlık maçlarında da klasına yakı-
şır paslar atmaya devam ediyor. Takımın 
beyni olarak en büyük iş ona düşecek. 
Rangelov, Marica ve Hasan Kabze’de ge-
len fırsatları gole çevirebilirlerse bu yıl 
çok gol atan bir takım oluruz. Defans hat-
tında ise biraz tereddütlerim var. Vukoviç 
varken Kokaloviç bu takımda gereksiz. 
Orta yol bulunup gönderilmesi gerekir. 
Bu yıl Konyaspor yeni stadyumun kali-
tesine yakışır bir futbol bekliyor olacak. 
Taraftar şimdiden Passolig kartlarına 
olan ilgisinden bunu gösterdi. Şu ana 
kadar 15000 civarında müracaat olmuş. 
Passolig Genel Müdürü bile Konyaspor 
taraftarlarından bu kadar yoğun ilgi bek-
lemediğini, onun için gerekli tedbirleri 

almadıklarını söyledi. Konyaspor taraf-
tarlarının en az 42000 Passolig kartı al-
ması gerekir. Stadyuma önemli maçlarda 
gösterilen ilgi oldukça fazla olacak. Maç 
günü taraftarların sıkıntı yaşamaması 
için bu kartlarını önceden almış olmaları 
gerekmektedir.

Her ne kadar taraftar gruplarına 40 TL’den 
kombine satışına çıkılmış olsa da kombi-
nelerin taraftar gruplarına bedava veril-
diğini söylemeliyim. Taraftar liderleri bu 
kombineleri ücretsiz ya da 20 TL’ye hem 
de forma hediyesi ile birlikte dağıtıyorlar. 
Umarım bedava verilen biletler için piş-
man olunmaz. Genelde sezon içerisinde 
bu bedava biletler kulüp yöneticilerinin 
başını ağrıtır. İnşallah sorun olmaz. 
Umarım bu sezon Avrupa Kupalarına oyna-
yan bir Konyaspor olur. Ben bu yıl takımdan 
umutluyum. Özellikle bu yıl genç oyuncuları-
mızdan patlama bekliyorum. Ömer Ali, Recep, 
Selim gibi oyuncularımızın bu yıl yıldızları par-
lasın ve üç büyüklerin gözdesi olsunlar. 

Yeni Stada güzel 
   futbol yakışır
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YAPILIŞI: Orta ölçekli tencerenin içerisine su doldurup yanan ocak üzerinde kayna-
maya bırakalım bu arada su dolu tencereden daha küçük olan bir tencerenin içerisine 
kuvertür çikolatamızı benmari usulü erimesi için bırakalım ve arada bir kontrol ederek 
karıştıralım ki erimesini hızlandırmış olalım. Erimiş olan kuvertürümüzün içerisine te-
reyağımızı da ilave ettikten sonra birlikte tereyağ eriyene kadar karıştıralım. Tencere 

içerisinde eriyen çikolata ve tereyağı karışımının içerisine sırasıyla yukarıda 
saydığımız malzemeleri çırpma teli yardımıyla yedire yedire karıştırıp 

diğer hazırlık için kenarda bırakalım. 
Burası çok önemli;

Bir miktar hafif erimiş tereyağ alarak kalıplarımızın içine fır-
ça yardımı veya parmaklarımızla tereyağını yedire yedire 
sürelim ve kenarda bekleyen yapmış olduğumuz tatlı 
karışımımızı kalıplara dökelim. Dolapta yaklaşık bir saat 
dinlendirdiğimiz tatlılarımızı 160 derecelik fırınımızda 7 
dakika pişirdikten sonra tabağımıza alarak ters çevirip 

üzerini kendi zevkimize göre süsleyip servis edelim.

BİLAL BAYRAM USTA, HEM TÜRKİYE'NİN EN İYİ USTALARININ YANINDA HEM 
DE YABANCI USTALARIN YANINDA YETİŞMİŞ VE ONLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞ. 

KONYA DIŞINDA BİR ÇOK OTELDE EDİNMİŞ OLDUĞU TECRÜBE VE DENEYİMİ, SEL-
ÇUK ŞEMS-İ TEBRİZİ OTEL'DE SERGİLİYOR.

Bilal Bayram, aslen Konya -Doğanhisar'lı. Ancak doğma büyüme İstanbul'lu. Şimdi rahmetli 
olan babasının rahatsızlığı üzerine geldiği Konya'da son iki aydır Selçuk Şems-i Tebrizi Otel'in 
Başahçısı. Bilal Ustanın kafasında ahçılık falan yokmuş. Ortaokul sonrası akranlarıyla birlik-
te tekstilcilik yapmış. Daha sonra Bolu-Mengenli olan kapı komşuları hiç bir deneyimi olma-
yan Bilal Ustayı Bolu- Sebenli Hüseyin Ustanın yanına 1987 yılında göndermişler. Başlayış o 
başlayış olmuş. Hüseyin usta ile birlikte Taksim Elmadağ'da bulunan Kardeşler Restaurant 
da 2 yılı geçmiş. Daha sonra tecrübe edinmek ve mesleki birikim kazanmak için 1989 yılında 
Kuşadası Kervansaray Otel'de mutfak komisi olarak işe başlamış ve oradan askerlik için tekrar 
İstanbul’a dönmüş ve askere gitmiş. Askerde de, ahçılığa devam etmiş. Askerlik sonrası 1992 
yılında Mövenpick Otel'de işe başlamış. Bu otelde tamamen Alman ustalarla birlikte ve onla-
rın alt kadrosunda tam yedi yıl çalıştıktan sonra Rusya'da Soçi'de ve daha sonra Bulgaristan 
Sofya'da Prenses Otel'de  çalıştıktan sonra Mövenpick Marsha'da Başahçı olarak devam etmiş 
çalışmaya. Kısa bir süre Samsun'da çalıştıktan sonra, İstanbul’da çeşitli irili ufaklı restaurant 
ve otellerde mutfak şefliği yapmış olan Bilal usta Sabancı Center'da alakart aşçıbaşılığı ve Ga-
latasaray Lisesi mutfak şefliği yaptığı sırada Konya Rixos Otel'den gelen teklif üzerine kendini 
Konya’da bulmuş. Bilal usta 2010 yılında Konya Rixos Otel'de su şefliği yapmış. 2014 yılının 
Mayıs ayından bu yana da, Selçuk Şems-i Tebrizi Otelde Aşçıbaşı olarak görevini sürdüren Bi-
lal usta kendi ifadesiyle, üzerimde çok emeği var dediği ustaları Bolu- Seben'li Hüseyin Usta ve 
İstanbul’da 'da birlikte çalıştığı Necdet usta. Hüseyin ve Necdet Ustalar benim dönüm noktala-
rım diyor. Birde diyor ki, bu meslekte sınır yoktur, her gün yeni bir şeyler öğrenirsiniz.
Usta bir Ahçıbaşı olan Bilal Bayram Usta'dan bu sayımızda anlattığı " Sebzeli Bonfile Sarma" 
ve "Volkano" tatlısının tarifini ve yapılışını sizlerle paylaşacağız.

BU SAYIMIZIN CHEFF KONUĞU KONYA 
SELÇUK ŞEMS-İ TEBRİZİ OTELİ'NİN 
BAŞAHÇISI BİLAL BAYRAM. KONYA 
VİZYON DERGİSİ OLARAK SELÇUK 
ŞEMS-İ TEBRİZİ OTELİ'NİN MUTFA-
ĞINA MİSAFİR OLDUK. ÇEKİRDEK-
TEN YETİŞME, AHÇILIK MESLEĞİNE 
AŞIK, AHÇILIĞIN HER KADEMESİN-
DE ÇALIŞA ÇALIŞA BAŞAHÇILIĞA 
YÜKSELEN BİLAL USTANIN YEMEK 
TARİFLERİYLE SİZLERİ BAŞBAŞA 
BIRAKIYORUZ.

VOLKANO 
(4 KİŞİLİK)

MALZEMELER

185 GR ÇİKOLATA, KÜVERTÜR

185 GR TEREYAĞI

100 GRAM UN

50 GRAM ŞEKER

4 YUMURTA

4 YUMURTA SARISI
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LEZZET DURAKLARI

SEBZELİ BONFİLE
SARMA (4 KİŞİLİK)

MALZEMELER
400 GRAM BONFİLE 

(KİŞİ BAŞINA100'ER GRAM)
4 TANE ORTA BOY HAVUÇ
4 ADET ORTA BOY KABAK

2 ADET SOĞAN
KİŞİ BAŞINA 4-5 MANTAR

YAPILIŞI: Bonfile yaprak 
halinde her torbada yüzer 
gram olarak, torba içinde 
dövülecek. Sebzeler ince 
ince kesilerek bir tavada 
sotelenecek. Önce soğan, 
sonra mantar sonrada ka-
bak sotelenecek. Sotelen-
miş sebzeleri dövmüş ol-
duğumuz etin içine börek 
sarar gibi sarıyoruz. Etimiz 
ince olduğu için, dağılma-
sın diye kürdanla tutturu-
lur. 180 derecelik fırında 7 
dakika kızartılır.
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Samsung Galaxy K Zoom 
Galaxy K Zoom'da 720 x 1.280 
çözünürlüklü Super AMOLED 
ekran bulunuyor.  2 GB RAM olan 
Samsung Galaxy K Zoom gücünü 
Samsung'un 6 çekirdekli Sam-
sung Exynos 5 işlemcisinden 
alıyor. Yüksek performans gerek-
tiği zaman 2 çekirdekli 1.75 Ghz 
hızında çalışabilen A15 işlemciye 
ve daha az güç gerektiği zaman 
4 çekirdekli 1.3 Ghz saat hızında 
çalışan A7 işlemciye sahip olan K 
Zoom, hem verimlilik anlamın-
da, hem de performans açısın-
dan size mutlu edecektir. Galaxy 
K Zoom'da artık standart olarak 
kabul edilen NFC ve 4G bağlantı 
seçenekleri de yer alıyor. Çıkarı-
labilen arka kapak batarya ve mic-
roSIM yuvalarına erişmenizi sağ-
lıyor. Arka tarafta aynı zamanda 
gürültü engelleyici mikrofon ve 
videolarda kullanabileceğiniz bir 
mikrofon daha bulunuyor. Galaxy 
K Zoom büyük lensiyle beraber 
tartıda 200 gram geliyor.

Samsung UE55H8000
UE55H8000, Samsung'un en yeni nesil ekranlarından birini kullanıyor (kavisli yapısından 
tahmin edeceğiniz üzere). UHD HU8500'ün dörtte biri oranında piksele sahip olması, böl-
gesel karartma olmaması ve PurColour motorunun olmaması, eksik yönleri arasında sayı-
labilir. Buna karşın, renk kalibrasyon seçenekleri gerçekten çok geniş. Samsung Evolution 
Kit'i (Gelişim Kit'i), tahmin edildiğinden çok daha etkili. Yani bir gelişim kit'i ile, televiz-
yonunuzun donanımını tümüyle yükseltip, ilk aldığınızdan bambaşka bir hale getirebili-
yorsunuz! Başka bir deyişle, UE55H8000, diğer hiçbir marka TV'nin olmadığı kadar yük-
seltilebilir bir TV. TV piyasasındaki hızlı değişimleri düşününce, bu özellik kullanıcıların 
oldukça işine yarayacağa benziyor. UE55H8000'in çoklu ortam desteği de muazzam. Za-
ten resim ve müzik akışı yapabildiğinizi söylemeye bile gerek yok. Bunların yanında, Blu-
etooth bağlantıları ve akıllı cihazlarla ekranı çoklamayı destekliyor, ayrıca Samsung'un en 
son Smart TV platformu ile bağlantı kurabiliyor. Bulabileceğiniz çevrim içi uygulamaların 
sayısı da oldukça fazla. Smart Hub'ın yapısı, 2013 TV'lerinin neredeyse aynısı. 5 farklı içerik 
"hub" u (merkezi) bulunuyor. Yakından bakınca, bazı ufak farklılıklar da göze çarpıyor. İlk 
olarak, önceden Sosyal Medya Hub'ı olan yer, şimdi USB içeriğine ve bağlı bilgisayarlara eri-
şebildiğiniz çoklu ortam hub'ı ile birleştirilmiş. Ayrıca bir de oyun hub'ı var. Hub düzeni, ilk 
bakışta biraz karışık görünse de, eskisinden daha kullanışlı. Smart thinking: Samsung'un 
bu en son akıllı cep/tablet uygulaması, geçen seneki sürüme göre oldukça geliştirilmiş. 
Artık farklı uygulamalarla yaptığınız tüm işlevleri tek bir uygulamaya topluyor. Samsung 

smart hizmetlerinin arasında, gelişmiş bir S-Recommendations sistemi de 
var. Bu, beğendiğiniz programları  öğreniyor ve buna göre size 

tavsiyelerde bulunuyor. 
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Sony NWZ-W273S
Sony'nin Walkman ailesinin yeni 
üyesi W273S, yalnızca müzikseverle-
re değil, aynı zamanda sporseverele-
re de hitap ediyor. Tasarımı itibariyle 
sporla uğraşanlar için gayet işlevsel 
olan W273S, giyilebilir formda.

Sağ kulak ünitesi üzerinde ses ve 
müzik listesi ile shuffle butonlarını 
bulunduran W273S, sol tarafta ise 
play, pause ile şarkılar arasında ileri ve 
geri hareket edebileceğiniz butonları 
tutuyor. Yine sağ ünite üzerinde ızga-
ralı bir bölüm var. W273S bu kısımdan 
şarj edilebiliyor. Evet, Walkman'in 
suya dayanıklı yapıda olması için üze-
rinde bir microUSB konumlandırıl-
mamış. Bunun yerine kutu içeriğinde 
bir şarj aparatı bulunuyor ve W273S'i 
şarj etmeniz gerektiğinde bu şık apa-
ratı kullanıyorsunuz.

Sony W273S, kulak içine giren ku-
laklıklarıyla oldukça rahat bir yapı-
da. Ancak bu noktada her kullanıcı 
için aynı ölçüde rahat olmadığını 
söylemek gerek. Tasarımı itibariy-
le kulağa, kulak üstünden uzanan 
kabloları neticesinde herkes aynı 
rahatlığı bulamayabilir. 2 metreye 
kadar suya dayanıklı olan W273S, 
böylece müzik keyfini yüzme se-
anslarına taşımanıza da olanak 
tanıyor. Özellikle spor salonlarının 
yüzme havuzlarını mesken tutan 
sporseverler bu özelliği bir hayli 
beğenecektir.  W273S, 4 GB kapa-
siteye sahip. MP3 çaları, aparatını 
kullanarak bilgisayarınıza bağladı-
ğınızda açılan yazılım vasıtasıyla 
dinlemek istediğiniz müziklerle 

kolayca doldurabiliyorsunuz.

Creative Sound Blaster Axx200
Creative Sound Blaster, canlı ses performansı, uzun pil 
ömrü, ergonomik yapısı ve kolay kullanımıyla dikkat çe-
ken ürün NFC özelliği taşıyor. Axx200, sadece NFC özel-
likli bir Bluetooth hoparlör değil; aynı zamanda PC ses 
kartı, MP3 çalar, telefon şarj cihazı, megafon ve polis sire-
ni olarak da kullanılabilecek şekilde ilginç bir ürün. Eğer 
iPhone veya Android cihaz kullanıyorsanız NFC özelli-
ğini kullanarak veya USB üzerinden telefonunuza taka-
rak Axx200 aracılığıyla, müzik, oyun ve videoları cihaz 
üzerinden çalabiliyorsunuz. Taşınabilir şekilde tasarla-
nan Creative Sound Blaster Axx200, 500 gr ağırlığında. 
Ele oturan yapısıyla 64 mm kalınlığında olan Creative 
Sound Blaster Axx200'ün üzerinde bir kulaklık girişi, 
microUSB, microSD kart girişi ve güç butonu bulunuyor.

LG G3
G3, tam 5.5 inç büyüklüğünde bir 
ekranla bizleri karşılıyor. Ekrandaki 
boyut değişimi elbette telefonun 
boyutlarına da yansımış durumda. 
Yaklaşık 10 cm uzayan cep, inceli-
ğiyle ise yine 8.9 mm seviyesinde. 
Cebin ağırlığı 149 gram. Ekranın çö-
zünürlüğü QHD, yani 2560x1440 
piksel. Böylece Full HD ceplere 
sınıf atlatan G3, panel koruması 
anlamında da G2'ye kıyasla yeni-
lik getiriyor. G3'ün paneli Corning 
Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Böylece telefonun ekranı, eskisine oranla daha sağlam. G3, her ne 
kadar büyük bir boyuta sahip olsa da, ince ekran çerçevesiyle dikkat çekici görünüyor. Tasarımı 
geride bırakmadan son olarak G3'ün hoş aksesuarı Quick Circle Case, oldukça şık görünen bir 
koruma kılıfı. Üzerindeki yuvarlak pencereden uygulamaların durumunu görüntüleyebildiği-
niz Quick Circle Case, ayrıca müzik uygulaması ve kamera gibi işlevlere de kolay erişim sağlıyor.

Sony Xperia M2
Xperia M2'yi rakiplerinden ayıran en önemli özelliği Sony tara-
fından sağlanan kamera yazılımları. Sony Xperia serisi telefon-
larında kamera uygulamalarının üzerinde çok duruyor. 8 mega-
piksellik algılayıcı ile çekilmiş fotoğrafları gayet başarılı. Çekilen 
fotoğraflar yeteri kadar berrak. Xperia Z2'nin 5.2 inç ekrana sahip 
olduğunu belirtelim. Sony Xperia M2'de Qualcomm'un Snapd-
ragon 400 çip setini kullanmış. Bu çip setinin işlemcisi 4 çekir-
dekli ve 1.2 GHz saat hızında çalışabiliyor. Aynı zamanda M2'de 
bu çip setiyle birlikte Adreno 305 grafik işlemcisi de geliyor. Xpe-
ria M2 çok etkileyici bir performansa sahip. Ana ekranlar arasın-

daki geçişlerin ve oyunların 
çok akıcı olduğu cihazda hiç 
bir zorlanma yok. Bildirim 
çubuğunda bulunan mi-
nimalist ikonlardan, sanal 
tuşlara kadar Sony'nin ara-
yüz üzerinde çok fazla dur-
duğunu söyleyebiliriz. Kilit 
ekranını açmanız için ekranı 
aşağıdan yukarıya veya yu-
karıdan aşağıya kaydırmanız 
gerekiyor; bu kilit ekranın-
dan widget'ları açıp kapatma 
imkanınız da var.
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Demet Akalın • İlahi Adalet1

İrem Derici • Kalbimin Tek Sahibine2

Ayşe Hatun Önal • Çak Bir Selam3

Serdar Ortaç • Tanrım4

Nazan Öncel ft. Tarkan • Hadi O Zaman5

Doğukan Manço ft. Tuğba Yurt • Sakin Ol6

Murat Dalkılıç • Bu Nasıl Aşk7

Soner Sarıkabadayı • Yara Bandı8

Oğuzhan Koç • Her Aşk Birgün Biter9

Sıla • Yabancı10

STYX
MASTER OF SHADOWS

HEARTHSTONE
HEROES OF WARCRAFT

DESTINY
Destiny’nin alphasında dört adet seçe-
nek var. Hikaye moduna ait bir görev, açık 
dünyada serbestçe gezip yan görev yap-
mak, üç kişi co-op bir göreve dalmak ve 
PvP modu. Tabii tüm bunları yapmadan 
önce kendi karakterimizi yaratmamız ge-
rekiyor. Üç adet ırk arasından tercihimizi 
yapıyor ve ardından tipimizi belirleyebili-
yoruz. Karakter yaratmadaki çeşitlilik bir 
MMO’ya göre gayet yeterli düzeyde. Bu 
çeşitliliğin tam sürümde artma ihtimali 
de var. Karakterimize şekil verdikten son-
ra Warlock, Hunter ve Titan sınıflarından 
birini seçiyor ve oyunumuza dalıyoruz.

DELİDUMAN
EMRAH SERBES
Türü: Roman 

SOĞUK KAHVE
AHMET BATMAN
Türü: Anlatı

GEÇMİŞTEN GELEN
AYŞE BAYKAN
Türü: Roman

YAZ
KÜRŞAT BAŞAR
Türü: Roman

MÜBADİL
Handan Öztürk
Basım Tarihi: 2014 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 610
Artemis Yayınları
Etiket Fiyatı: 29,00 TL 

Bir dönem öyle sert bir fırtına koptu ki, bir nesil, 
gözü denizlerde yaşlandı. Ira ve enis ise lozan'ın iki 
yakaya savurduğu aşıklardan ikisiydi sadece. 

Yakın tarihin en büyük trajedilerinden biri sayılan 
mübadele sırasında birbirini kaybeden iki aşıktı ira 
ve enis. Aidiyetlerini sınayan kaderlerine razı gel-
meyi reddettiler ve birbirlerinin peşine düştüler. 
Çıktıkları bu yolculukta insanı, dünyayı, aşkı, öfke-
yi, acıyı ve merhametsizliği bir kez daha tanıdılar. 
Kapadokya'dan Mersin'e, oradan Selanik ve Ordu'ya 
uzanan iki uluslu bir sürgünün tüm acılarına tanık 
olurken, onlar da eksildi, değişti, tamamlandı.
Cumhuriyetin kuruluş sancılarıyla boğuşan türkiye 
ve iç savaşın pençesindeki Yunanistan belki onları 
vatansız bırakmıştı ama aşkı kalplerinden söküp 
atamadı. Ira ve enis, bir gün mutlaka kavuşacakla-
rına inanıyordu. O gün geldiğinde, gözlerinin tekrar 
buluştuğu yere vatan diyeceklerdi.
"İra, aşkın ölümüne zaten alışmıştı. Hiç tatmadığı bir 
acı yaşatmalıydım ona." 
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KONYA - İSTANBUL

10 AĞUSTOS 2014 - 10 EYLÜL 2014

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

05:40 07:00 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

08:10 09:25 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

13:40 15:00 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

23:25 00:45 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

KONYA - ANKARA

10 AĞUSTOS 2014 - 10 EYLÜL 2014

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

07:00 08:50 Konya Ankara Sincan: 08:08

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

10:30 12:15 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

18:15 20:06 Konya Ankara Polatlı: 19:06 - Sincan: 19:27

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

ANKARA - KONYA

10 AĞUSTOS 2014 - 10 EYLÜL 2014

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

11:20 13:10 Ankara Konya Duruş Yok

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

15:30 17:22 Ankara Konya Sincan: 15:39

17:00 18:52 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 AĞUSTOS 2014 - 10 EYLÜL 2014

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

06:15 07:25 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

11:40 12:55 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

21:20 22:40 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

23:30 00:40 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

TÜRK HAVA YOLLARI
AYLIK UÇAK SEFERLERİ

YÜKSEK HIZLI TREN
AYLIK TREN SEFERLERİ
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CEHENNEM 
MELEKLERİ 3

Tür: Aksiyon  
Yönetmen: Patrick Hughes (II)
Senaryo: Sylvester Stallone 
Yapım: 2014, ABD
Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason 
Statham, Arnold Schwarzenegger, 
Harrison Ford, Mel Gibson, Antonio 
Banderas, Wesley Snipes

Barney Ross ve askerlerinin son gö-
revi tehlikeli bir silah tüccarının pe-
şine düşmek ve elindeki güçlü silahın 
yanlış kişilere ulaşmasını önlemektir. 
Ne var ki bu tüccarın, bir zamanlar 
Barney'nin ortağı olan ve ekibi birlikte 
kurdukları Conrad Stonebanks olduğu 
anlaşılır. İşin ilginç yanıysa Barney, eski 
partnerini yıllar önce öldürdüğünü 
zannetmektedir! Ekibin Stonebanks'i 
durdurmak için başlattığı çatışma 
başarısızlıkla sonuçlanır, Stonebanks 
bir şekilde kaçmayı başarır. Ekip artık 
önemli bir kararın eşiğine varmıştır. 
Barney eski ekibi emekliye ayırır ve 
genç yeteneklerle kurulu yeni bir ekip 
oluşturur. CIA'nin de işlerin içine dahil 
olmasıyla alevlenen aksiyon dolu ma-
cerada Stonebanks'in tek hedefi Ce-
hennem Melekleri'ni yok etmek olur.
Efsanevi bir kadroyu bir araya geti-
riyor. Filmin yönetmenliği ise Patrick 
Hughes'a ait.

Yönetmen
James Gunn (II)
Senaryo
James Gunn (II)
Yapım Yılı: 2014
Tür: Bilimkurgu
Süre: 121 dk.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI
GUARDIANS OF THE GALAXY

Yönetmen
Wes Ball
Senaryo
James Dashner
Yapım Yılı: 2014
Tür: Bilimkurgu
Süre: 113 dk.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ
THE MAZE RUNNER

Yönetmen
Luc Besson
Senaryo
Luc Besson
Yapım Yılı: 2014
Tür: Bilimkurgu
Süre: 90 dk.

LUCY
LUCY

Yönetmen
Roberts Gannaway
Senaryo
Jeffrey M. Howard 
Yapım Yılı: 2014
Tür: Animasyon
Süre: 84 dk.

UÇAKLAR: SÖNDÜR VE KURTAR
PLANES: FİRE & RESCUE

Yönetmen
Steven Quale
Senaryo
John Swetnam
Yapım Yılı: 2014
Tür: Gerilim
Süre: 90 dk.

FIRTINANIN İÇİNDE
INTO THE STORM

Yönetmen
Gary Shore
Senaryo
Bram Stoker
Yapım Yılı: 2014
Tür: Fantastik
Süre: 100 dk.

DRACULA: BAŞLANGIÇ
DRACULA UNTOLD

Yönetmen
Brett Ratner
Senaryo
Evan Spiliotopoulos
Yapım Yılı: 2014
Tür: Fantastik
Süre: 98 dk.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI
HERCULES

Yönetmen
Peter Jackson
Senaryo
Fran Walsh
Yapım Yılı: 2014
Tür: Fantastik
Süre: 120 dk.

HOBBİT: BEŞ ORDUNUN SAVAŞI
THE HOBBIT: FIVE ARMIES

Yönetmen
Jonathan Liebesman
Senaryo
Josh Appelbaum
Yapım Yılı: 2014
Tür: Macera
Süre: 104 dk.

Yönetmen
Emrah Sönmez
Senaryo
Emrah Sönmez
Yapım Yılı: 2014
Tür: Polisiye
Süre: 98 dk.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 3D
TEENAGE MUTANT NİNJA TURTLES

ÇİLEK
ÇİLEK
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LEGO FİLMİ
LEGO MOVIE

Yönetmen
Mahur Özmen
Yapım Yılı: 2011
Horizon 
International
Etiket Fiyatı: 
19,99 TL

Yönetmen
Shana Feste
Yapım Yılı: 2014
Universal Pictures
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

Yönetmen
Bülent İşbilen
Yapım Yılı: 2013
Horizon 
International
Etiket Fiyatı: 
21,99 TL

Yönetmen
Birkan Uz, Can Arca
Yapım Yılı: 2013
Kanal D Home
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

Yönetmen
Julie Delpy
Yapım Yılı: 2013
Bir Film
Etiket Fiyatı: 
9,99 TL

Yönetmen
Selçuk Aydemir
Yapım Yılı: 2013
BKM
Etiket Fiyatı: 
19,99 TL

Yönetmen
Richard Linklater
Yapım Yılı: 2013
Bağımsız
Etiket Fiyatı: 
14,99 TL

Yönetmen
Ali Aydın
Yapım Yılı: 2013
Bir Film
Etiket Fiyatı: 
21,99 TL

Yönetmen
Özer Kızıltan
Yapım Yılı: 2006
Bağımsız
Etiket Fiyatı: 
4,99 TL

Yönetmen
Phil Lord
Yapım Yılı: 2014
Warner Bross
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

ADALET OYUNU
ADALET OYUNU

TAKVA
TAKVA

SONSUZ AŞK
ENDLESS LOVE

KÜF
KÜF

ŞEVKET YERİMDAR
ŞEVKET YERİMDAR

GECEYARISINDAN ÖNCE
BEFORE MIDNIGHT

NEVA
NEVA

DÜĞÜN DERNEK
DÜĞÜN DERNEK

PARİSTE 2 GÜN
2 DAYS IN PARIS

KIŞ MASALI
WINTER'S TALE

Tür: Fantastik, Romantik, Dram  
Yönetmen: Akiva Goldsman
Senaryo: Akiva Goldsman
Yapım: 2014, ABD
Oyuncular: Colin Farrell, Jessica Brown 
Findlay, Russell Crowe, Jennifer Connelly, 
William Hurt, Will Smith, Matt Bomer

1916 yılının New York şehrindeyiz... 
İrlanda göçmeni bir ailenin oğlu ola-
rak dünyaya gelen Peter Lake şim-
dilerde yetenekli bir hırsız olarak 
hayatını sürdürmek zorundadır. Gö-
reve çıktığı evlerden birinde güzel ev 
sahibesi Beverly Penn ile karşı kar-
şıya gelir ve o anda genç kadına aşık 
olur. Ne var ki aşkları pek de uzun 
ömürlü olamayacaktır; zira Beverly 
bu olayın hemen ardından hayatını 
kaybeder. Beverly'i bir türlü aklın-
dan çıkaramayan Peter yakın gele-
cekte yaşayacağı doğaüstü bir olay 
sonrasında kendini başka zaman bir 
zaman diliminde, kim olduğunu ha-
tırlamadığı bir hal içerisinde bulur. 
Dahası ölüleri diriltmeyle ilgili gizli bir 
gücü olduğunu keşfetmiştir...

Ünlü senarist Akiva Goldsman'ın 
senaryosunu yazıp yönetmenliğini 
yaptığı filmin başrollerini Colin Far-
rell, Jessica Brown Findlay ve Rus-
sell Crowe paylaşırken, onlara Will 
Smith, Jennifer Connelly ve William 
Hurt gibi isimler eşlik ediyor.

Bağımsız
Etiket Fiyatı: 24,99 TL
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İkili ilişkilerinizde olumlu gelişmeler söz konusu. 
İnsanlara son derece çekici ve sempatik görüne-
ceksiniz. Bu etki bir çok işinizin kolaylıkla iler-
lemesini sağlayacak. Olumlu haberler alabilir ve 
rahatsızlıklarınızdan tamamen şifa bulabilirsiniz. 
Sizin bir davanız varsa ve hakkınızı arıyorsanız 
olumlu sonuçlar elde edebileceksiniz. Özel ya-
şamınızda ise birlikte olduğunuz insanın bireysel 
sorunlarının suçlusu sizmiş gibi davranması ona 
olan sabrınızı şiddetli bir öfkeye çevirebilir! İtiraf-
larla şaşırabilirsiniz.

Finansal konularda dikkatli olmanız için uyarıyo-
ruz. Paranızı değerlendireceğiniz alanlarla ilgili 
arayışınızda cazip görünen fırsatlarla acele karar-
lar alabilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda anlamaya 
çalışmak yerine olayların üzerine giderek ufak 
şeylerden büyük tartışmalar çıkarabilirsiniz. Sakin 
olun ve sizinle aynı fikirde olmayan insanları da 
saygıyla anlamaya çalışın. Unutmayın ki, sular tek 
yöne aksa evrende denge olmazdı. Sizde evrenin 
bir parçası olarak birlikte yaşadığınız insanları din-
leyerek dengenin bir unsuru olmalısınız. 

Duygusal yanınızla idealist tarafınız savaş halin-
de. Duygularınız oldukça cömert ve kendini esir-
gemeyen düzeyde, fakat başka insanların bunu 
bir avantaj olarak görmelerine izin vermeyin. 
Hayır demesini bilmelisiniz. Duygusal yoğunluğu-
nuzun iş hayatınızı ilgilendiren kararlarınızda ve 
algılamanızda etkili olmamasına çalışın. Tüm gü-
veninizi bir olaya. Özel yaşamınızda gerek eşiniz 
gerek yakın çevrenizdeki insanlara vereceğiniz 
tepkilerin duygusal konularda olacağını unutma-
yın. Sakin kalırsanız her şey dengelenecektir.

Kimse siz istemediğiniz sürece düşüncülerinizi 
değiştiremez. Kendinize hak ettiğiniz değeri ver-
melisiniz. Kimsenin sizi başkalaştırmasına izin 
vermeyin. Ruhsal enerjiniz oldukça kuvvetlidir 
bu günlerde bunun değerini bilerek kendinizi bu 
alanda geliştirmeli ve sezgilerinizin rehberliğinde 
ilerlemelisiniz. Hedeflerinizi olabildiğince yüksek 
tutarak disiplinli bir şekilde çalışın. Çalışmalarını-
zın karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Sabrınız ve 
azminizle önemli noktalara erişebilirsiniz. Özel 
yaşamınızda huzur ve sevgi dolu bir gündesiniz.

İş hayatınızla ilgili konularda kendinize olan gü-
veninizi kuvvetlendirmenize sebep olacak olumlu 
gelişmeler mesleki konularda yeteneklerinizi 
daha da geliştirip hedeflerinize hızla ilerlemenizi 
sağlayacaktır. Bu süreç içinde çabalarınızın kar-
şılığını almaya başlar ve kazanımlarınızı akılcı bir 
şekilde değerlendirebilirsiniz. Fikirlerinizi net bir 
şekilde ortaya koymalı ve hızlı sonuçlar almaya 
yönelik girişimlerde bulunmalısınız. Özel yaşa-
mınızda eş ya da sevgilinizin yine zarar görmesi 
karşısında söyleyecek söz bulamayabilirsiniz.

Enerjinizi doğru kullanamadığınız takdirde hem 
kendinizi hem de çevrenizdeki insanlı yorarsınız. İş 
ilişkilerinizde veya gündelik temponuzda sağlığınıza 
dikkat edin. Birlikte olduğunuz kişilerle eleştiriden 
uzak ve ılımlı bir şekilde anlaşmaya çalışmanız si-
zin için anahtarıdır. Beraber olduğunuz insana söz 
hakkı tanımazsanız; anlaşmanız mümkün olmaz. 
Benim fikrim diye ısrar etmektense; söylenenleri 
tarafsız bir şekilde görmeye çalışırsanız; hem bo-
şuna ortam gerilmez; hem de çok daha mantıklı bir 
şekilde durumlar ele alınır. 

Kendinizi daha ileriye taşımak için gereken güce 
ve zekaya sahipsiniz şimdi akıllıca hareket ederek 
çok ciddi anlamda gelirler elde edebilir ve bunun 
sonunda önemli yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. 
Harcamalarınız konusunda dikkatli olmalısınız. 
Çözümü zor olan her şey ile ilgilenirsiniz ve işinize 
yarayacak çok önemli ipuçları yakalarsınız. Özel 
yaşamınızda ise; sevginin duygusal yanı oldukça 
kuvvetlidir eş ya da sevgilinizle geçireceğiniz za-
manlar her ikiniz içinde keyifli ve huzur vericidir. 
Aşkın gücüne teslim olun.

Bu dönem sorumluluklarınızı sonuna kadar sa-
hiplenerek hareket etmelisiniz. Kariyerinizi ilgi-
lendiren konularda istekli çalışmanız sayesinde 
birilerinin dikkatini çekmeyi başaracak ve yeni 
kapıların açılmasıyla heyecanlanacaksınız. Ha-
yatınızın durgun kötüye giden yanlarında hızla 
yaşanacak gelişmeler ne kadar doğru bir yol seç-
tiğinizi gösterecek. Olayların sizi götürdüğü yere 
değil sizin girişimlerinizin karşılığında isteklerini-
zi yönlendirebilen kişi olmanız önemlidir. Özel ya-
şamınızda ise sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İş ve eğitim planlarınızda dostlarınız kanalıyla gi-
rişimlerde bulunabilir; yenilikler yapabilir, fırsat-
larla karşılaşabilirsiniz. Ekip halinde yapılan iş-
lerde bildiklerinizi uygulayarak; hem başkalarının 
hem de kendinizin fayda görmesini sağlayabilir-
siniz. Belirli bir hedefin üstüne gitme tutkunuz 
yoğun olduğunda; kendinizi tanıtmak, topluluklar 
içinde yer almak gayet kolaydır. İşte bu kolaylık 
size maddi getiriler sağlayabilir. Kafanızın içinde-
ki bazı projeleri önemli kişilerle bir araya gelerek 
paylaşıp, desteklerini alabilirsiniz.

İş ortaklığı ve özel ilişkilerinizde tarafsız bir şekil-
de düşünmenizi ve hareket etmenizi sağlamalısı-
nız. İlişkilerinizi dengeye oturtmayı, sorunlarınızı 
birlikte çözmeyi, sırt sırta vermeyi başardığınız 
anda sorunlar çözülmüş demektir. Tabi ki bu-
nun için her iki tarafın da bunu istiyor olması en 
önemli şart. Tam tersine sadece kendini düşü-
nenler, dengeli ve uyumlu davranmayı kabul et-
meyenler, düzgün bir ilişki yaşamakta zorlanır ve 
gerçeklerle karşı karşıya gelerek, nihai bir karar 
vermek durumunda kalırlar. 

Mantıksal çözümler size zor bir yol gibi gözüküyor. 
Çalışma isteksizliği, düşünme zorluğu duygusal 
etkilerin üzerinizdeki yansımasıdır. İşinizle ilgili 
konularda yanlış yapma korkusu sağlıklı düşün-
menizi engeller ve kendinizi doğru şekilde ifade 
edememenize sebep olur. Düşüncelerinize daha 
fazla soyut etkiler hakim olmuştur ve hayatın ger-
çeklerine sırtınızı çeviren negatif etkiler güçlüdür. 
İşten ayrılmayı düşünüyorsanız ya da var olan 
şartlardan uzaklaşma arzusunda iseniz aniden ka-
rarlar vermekten kesinlikle kaçınmalısınız.

Duygusal davranışlar sergileyerek birlikte ol-
duğunuz eş sevgili ve yakın çevrenize gereksiz 
çıkışlar yaparak problemler yaşamayın. Çalışma 
arkadaşlarınızla maddi konularda tartışmalar içi-
ne girmemeye özen gösterin. İşinizle ilgili gerek-
siz karamsarlıklar için kendinizi engellemelisiniz. 
İçinizde adeta iki kişinin çatışmasını yaşıyorsu-
nuz. Biri sakinken diğeri öfkeli, iradenizi kontrol 
altına almayı başardığınız takdirde enerjileri 
doğru kullanabilirsiniz. Kendinize vakit ayırın ve 
enerjinizi yükseltecek aktiviteler gerçekleştirin.
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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 Sağ-
lık 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

501 00 85
501 01 16
501 04 90
501 15 15
501 05 12
501 01 70
501 00 94
501 00 92
501 02 02
501 00 59
290 28 54
246 41 40
290 28 35
501 00 21
501 04 74
501 04 75
501 00 29
501 00 16

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

Beğendik
Accessorize
Altınyıldız
Apple
Benetton
Chakra
Divarese
Fabrika
Hotiç
Penti
So Chic
Starbucks
SuperStep
Twist
Vakko
W Collection
YKM
Yves Rocher

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

KENT PLAZA

KULE SİTE M1 REAL
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5 YILDIZ AVM

KULESİTE
323 10 17

M1 REAL
323 10 17

KENT PLAZA
323 10 17

SELÇUKLU KİPA
323 10 17

MAKRO MARKET
233 85 00

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.rixos.com

RIXOS OTEL
221 50 00

www.bera.com.tr

OTEL BERA
444 23 72

www.hilton.com.tr

HILTON GARDEN INN
221 60 00

www.gherdanotel.com.tr

GHERDAN OTEL
251 41 41

www.selcukotel.com.tr

SELÇUK OTEL
353 25 25

www.ozkaymakotels.com

ÖZKAYMAK OTEL
237 87 20

İLK 10 LÜKS KONAKLAMA

www.rumiotel.com

HOTEL RUMİ
353 11 21

www.balikcilar.com

BALIKÇILAR HOTEL
350 94 70

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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265 12 87

265 12 87

248 37 00

248 37 00

234 31 11

234 31 11

www.samancilar.com

SAMANCILAR MOBİLYA
238 29 42

www.kenzelmobel.com

www.senfonimobilya.com

KENZEL

SENFONİ MOBİLYA

248 42 24

444 25 05

www.yuvakur.com.tr

YUVAKUR

İstanbul Cad.

www.rr.com.tr

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU

RENGARENK

351 18 66

353 89 89

www.konfull.com.tr

KONFULL

www.koprulu.com.tr

KÖPRÜLÜ MOBİLYA
342 26 42

Melikşah Mah.

www.kelebek.com.tr

AZZORA

KELEBEK MOBİLYA

323 15 66

238 07 27

www.viskolove.com

VİSKO LOVE

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

EN GÖZDE
15 FİRMA

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

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

ÖZBOYACI ALTIN
444 0 626

Kule Site

SARRAF KARACAOĞLU
241 49 26

www.altinkaynak.com

ALTINKAYNAK
350 30 31

www.karakaskuyumculuk.com

KARAKAŞ ALTIN
354 00 00

SARRAF KÜÇÜKBALCI
350 11 16

10 KUYUMCU

www.aktekinavize.com

AKTEKİN AVİZE
247 46 60

www.kandilavize.net

KANDİL AVİZE
238 40 22

www.cobanoglu.com.tr

ÇOBANOĞLU AVİZE
235 96 41

FAVORİ AVİZE & CAM
234 32 38

AYDINLATMA

PARLAYAN
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

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 www.misspoem.com

EMMİOĞLU TEKSTİL MİSS POEM
350 74 35 353 33 44

Kerkük Cad.

VENNA
237 53 59

Nalçacı Cad.

GUESTO
235 11 33

Uzun Bedesten İçi

BEYEFENDİ GİYİM
353 30 41

www.issilhamile.com

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI
238 97 72

Kerkük Cad.

ESİLA
238 48 62

MODAYI BELİRLEYEN 10 GİYİM FİRMASI

Beyazıt Mah.

NEVA GÜZELLİK
322 99 92

Beyazıt Mah.

BEYAZ GÜZELLİK
350 22 32

Zafer

ELİF GÜZELLİK SALONU
353 21 57

www.haberdiyet.com

DİYAMER
323 44 10

www.maviisik.net

MAVİ IŞIK
350 52 22

GÜZELLİK

EN DOĞAL
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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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

KADRAJDAKİ İLK 5 FOTOĞRAF STÜDYOSU

KUAFÖR
Beyazıt Mah.

İNTER KUAFÖR
321 40 91

Feritpaşa Mah.

CEREN SAÇ TASARIM
237 36 11

Şeyh Sadrettin Mah.

İTEZ KUAFÖR
320 77 37

M1 Real

KUAFÖR ZAZA
265 10 92

Beyazıt Mh. A Plaza

CEM DEMİR
322 72 92

Vatan Cad. Adalhan

HİKMET DURMAZ
320 38 77

DİŞ HEKİMİ

STİL
SAHİBİ
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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www.cemosalon.com

CEMO DÜĞÜN SALONU
234 08 86

www.oncudugunsalonu.com

ÖNCÜ DÜĞÜN SALONU
325 09 09

www.hazbahce.com

HAZBAHÇE
325 10 32

www.tayat.com.tr

TAYAT
325 20 21

www.atikerdeluxe.com

ATİKER DE LUXE
320 16 16

DÜĞÜN SALONU

HAYALLERİN
İLK 5

ADRESİ

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

EN LEZZETLİ İLK 10 RESTAURANT

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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www.davidpeople.com

DAVID PEOPLE
0 532 742 78 77

Aziziye Mah.

HİÇ KAHVEHANESİ
351 14 17

CAFE'S
321 20 30

www.champselyseest.com

CHAMPS ELYSEES
325 17 00

Kıvılcım Yurdu İş Merkezi

ROBERT'S COFFEE
241 51 85

www.kocatepekahveevi.com.tr

KOCATEPE KAHVE EVİ
241 50 05

Yazır Mah.

CAFE İSTANBUL
261 00 97

www.gloriajeans.com.tr

GLORIA JEANS COFFEES
290 31 73

www.nevizadecafe.com

NEVİZADE
352 45 45

Kent Plaza

STARBUCKS COFFEE
246 41 40

KALDIRIM CAFE
352 53 51

Alavardı Mah.

CHARLIE CHAPLIN
324 22 34

www.kahvedunyasi.com

KAHVE DÜNYASI
290 29 04

CAFE

HUZURUN
VE KEYFİN
15 MEKANI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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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

Ankara Caddesi

ÖZKAYMAK CHEVROLET

KÖPRÜLÜ BMW

248 24 75

342 26 42

Yeni Otogar Karşısı

www.nadiravcan.com.tr

UYARARSLAN PEUGEOT

NADİR AVCAN FORD

255 33 99

238 61 03

İLK 10 OTOMOTİV FİRMASI

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

FAVORİ
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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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

EN İYİ GÖSTEREN 5 OPTİK

PERDE - TEKSTİL
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

PASTANE
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

TATLIDA
İLK 5

DEKORDA
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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www.sistemkoleji.com

SİSTEM KOLEJİ
261 18 18

www.diltas.com

DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ
444 6 335

www.sinavkoleji.com.tr

SINAV KOLEJİ
323 23 73

www.tedkonya.k12.tr

TED KOLEJİ
244 90 93

www.lokmanhekimasml.com

LOKMAN HEKİM A.S.M.L.
211 03 03

www.dogakoleji.com

DOĞA KOLEJİ
244 01 91

www.formkampuskoleji.com

FORM KAMPÜS KOLEJİ
246 12 12

www.ideal.k12.tr

İDEAL KOLEJİ
235 25 20

www.esentepe.k12.tr

ESENTEPE KOLEJİ
241 34 83

www.odtualpkoleji.com

ODTÜ ALP KOLEJİ
324 0 542

10 POPÜLER EĞİTİM KURUMU

www.kreskonya.com

DÜŞLER BAHÇESİ KREŞ
238 69 06

www.minikdehalar.com

MİNİK DEHALAR
323 95 70

Yaka Cad.

KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU
325 00 04

www.renginegitim.com

RENGİN KREŞ
324 0 118

Meram

KAMER ANAOKULU
323 96 88

www.dolapoglukres.com

DOLAPOĞLU KREŞİ
325 01 33

www.artizcocuk.com

ARTİZ ÇOCUK
338 26 51

SEVGİ DOLU İLK 10 KREŞ

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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EMLAK - İNŞAAT

OKKALAR İNŞAAT
236 50 60

www.okkalar.com

www.sehayapi.com

SEHA YAPI
444 73 42
www.seyryapi.com

SEYR YAPI
322 14 14

www.somuncugrup.net

SOMUNCU GRUP
444 9 766

Beyşehir Çevre Yolu

KONAL İNŞAAT
247 13 50

www.misozkanlarinsaat.com.tr

MİS YAPI ÖZKANLAR
246 62 37

www.begeninsaat.com.tr

BEĞEN İNŞAAT
444 5 935

HUZURLU
VE GÜVENLİ

İLK 15
KONEV İNŞAAT
237 77 00

www.konev.com

KOMYAPI
444 3 968

www.komyapi.com.tr

TUZER EMLAK
261 00 44

Yeni İstanbul Caddesi

ADEM BULUT İNŞAAT
265 02 42

www.adembulut.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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