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EROL BÜYÜKBURÇ'U
KAYBETTİK!
Sevgili Konya Vizyon Dergisi okurları; 39. sayımızda buluşurken yine birbirinden renkli konularla
sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Konya Vizyon Dergisi'nin öncülüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Düğünfestten yani Anadolu'nun ilk Evlilik Hazırlıkları Festivali ile söze başlamak istiyorum.
8-9-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Konya Dedeman Otel'de evlilik hazırlığı yapanlara, evliliği
düşünen sözlü ve nişanlı çiftlere, çocuklarını evlendirmeyi düşünen anne ve babalara fikir verme,
yol gösterme adına defilelerle süslü bir üç gün sunuluyor. Bu üç günün son günü Anneler gününe denk gelmesi münasebetiyle, Konya Vizyon Dergisi olarak bütün annelerimizin anneler gününü
kutluyoruz.
24 Şubat 2015 tarihinde Konya Rixos Otel'de Konya Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derneği ile
birlikte Dergimizin gerçekleştirmiş olduğu ödül gecesinde Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri sahiplerini bulurken, Konya muhteşem bir gece yaşadı. Gecenin yankıları ve yansımaları halen sürüyor.
Yerel ve Ulusal basında 649 habere konu olarak, ilgi odağı olan ödül gecesine büyük renk katan sanatçılardan, Erol Büyükburç'un ödül töreninden yaklaşık 15 gün kadar sonra vefat etmesi, hepimizi
derinden üzerken, ikibinden fazla ödül alan sanatçıya takdim edilen son ödülün Mevlana Hoşgörü
ve Barış Ödülü olarak Konya'da verilmesi tek tesellimiz oldu.
26 Aralık 2014 tarihinde kurulan Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derneği, Konya Kültürüne
iz bırakma adına, Mevlana'ya, Sema'ya, Şeb-i Arus'a sahip çıkma kültürel değerlerimizi ve kültür
miraslarımızı koruma adına yola çıktı. Derneğin ilk faaliyeti Konya Vizyon Dergisi ile ortaklaşa yapmış olduğu ödül gecesiydi. Mevlana Hoşgörü, Barış Kültür ve Sanat Derneği sanıyorum 2015 yılında
adından çok söz ettirecek. Bizde bu etkinlikleri sırası geldikçe sizlerle paylaşacağız.
7 Haziran 2015'te yapılacak olan Milletvekili seçimlerine kilitlenen şehrimizde Siyasi Partiler adaylarını açıkladılar. Birçoğumuza göre oldukça sürprizli bir süreç oldu aday adaylığı süreci. Bir çok
tanınan ve yeri banko olarak görülen isimler listelerde yer alamadılar Aday adaylığı döneminde
de, oldukça renkli görüntülere ve haberlere konu olan siyasetçilerimizden kesitleri bu sayımızda
bulabileceksiniz.
Dergimizin en dikkat çeken, bu defa, bu koltukta kim oturacak diye merak edilen "Kırmızı Koltuk"
köşemizin bu sayıdaki konuğu Dr. Seyit Karaca. Seyit Karaca Konya siyasetinin, iş dünyasının ve
Sivil Toplum Kuruluşlarının çok yakından tanıdığı, sevilen, Konya Vizyonunda ki, yeri her geçen gün
daha da sağlamlaşan isimlerinden biri. Lügatinde 'hayır' kelimesine yer olmayan, bunun için çok
şey kaybetse de umursamadığını söyleyen Seyit Karaca ile yapmış olduğumuz röportaj sanıyorum
dikkatinizi çekecek.
Yine bu sayımızda rahmetli sanatçı Erol Büyükburç'un menajeri Osman Nuri Yazıcı ile yapmış olduğumuz röportajı merakla takip edeceksiniz.
Halkın Okulu, Halkın Üniversitesi, Halk Okulu olarak bilinen her dönemde binlerce insanımızın ufkunu açan KOMEK'leri sizlerle buluşturuyoruz.
Konya bölgesinde neredeyse elinin değmediği tarihi eser kalmayan, sayısız tarihi eserin restore
edilmesinde büyük payı bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç'le yapmış olduğumuz
röportajında ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Bu sayımızda yer alan şehit ailesi sayfamızda, yaklaşık 25 yıl önce şehit düşen, Şehit Asteğmen
Mustafa Özyoldaş'ın hikayesini annesi ve eşinden sizlere aktarmaya çalışacağız.
Hemen her sayımızda siz kıymetli okurlarımıza çok daha değişik bir dergi sunmanın tatlı telaşı
içerisindeyiz. Siz değerli okurlarımızdan aldığımız tepkileri, eleştirileri, beğenileri mutlaka dikkate
aldığımızdan emin olun. Okurlarımızın ilgisi ve teveccühüyle yolumuza devam ediyoruz.
Konya Vizyon Dergisi olarak; Konya vizyonuna, Konya kültürüne, Konya'ya katkıda bulunanlar arasında çorbada 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?
40. sayımızda buluşmak dileğiyle...

Bu Şehirle Yaşayın!..
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BÜYÜKŞEHİR’DEN
“3 BOYUT KONYA”

Konya Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak 3 boyutlu şehir modeli oluşturdu. İnternet üzerinde test yayına başlayan 3D Kent
Rehberi ve 3D Sanal Tur ile şehir merkezindeki binalar 3 boyutlu görülebilirken tarihi ve turistik mekanlar da 3 boyutlu gezilebiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Eğik Hava Fotoğrafı ve 3
Boyutlu Kent Modeli Projesi’nin ilerleyen yıllarda hayata geçirilecek
pek çok projeye altlık oluşturacağını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, 3D Kent Rehberi ve 3D Sanal Tur hizmetini www.konya.bel.tr
web adresindeki Kent Bilgi Sistemi bölümünde başlattı. Sistem ile şehir
plancıları, mimarlar, sanat tarihçileri ve vatandaşlar, cadde ve sokakları, resmi kurumları, gidecekleri yer ve binaların konumlarını 3 boyutlu
olarak görebiliyor. Türkiye’de ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
uyguladığı Eğik Hava Fotoğrafı Yöntemiyle elde edilen 3 Boyutlu Kent
Modeli Projesi’nin ilerleyen yıllarda hayata geçirilecek pek çok projeye
altlık oluşturacağını dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek, ilk etapta şehir merkezinde Mevlana Kültür Vadisi’ni de
içine alan 300 kilometrekarelik bir alanı kapsayan projeyi önümüzdeki
yıllarda şehir genelinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BEDESTEN, DÖNÜŞÜM VE
SAĞLIKLAŞTIRMA ALANINDA
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

4 BİN AİLEYE BEBEK
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin “İyi ki Doğdun
Bebek” projesi kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek bebekler sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Proje kapsamında sağlık ekipleri 1 yılda 4 bin aileyi ziyaret etti.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sosyal belediyecilik kapsamında yer alan 'İyi ki Doğdun Bebek' projesiyle ilçe sınırları
içerisinde yeri doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek hem
tebrik edildiğini hem de bebeklerin sağlık kontrollerinin yapıldığını söyledi. Uygulama kapsamında 1 yıl içerisinde 4 bin 29
ailenin ziyaret edildiğini belirten Başkan Toru, "Bu ziyaretleri
gerçekleştiren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, İl Sağlık
Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bebeğin sağlık
durumunu kontrol ediyorlar. Aile tebrik edilirken çeşitli hediyeler de veriliyor. Ayrıca bebek sağlığı ve anne sütünün önemi
konusunda da annelere eğitici yayınlar veriliyor" diye konuştu.

TARİHİ BADA
KÖPRÜSÜ ONARILIYOR
KONYA’DA “GELİBOLU
AL GELİNCİK” SAHNELENDİ
Konya’da Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün “Gelibolu Al Gelincik” adlı müzikli sahne eseri sahnelendi.
Meram Belediyesi tarafından Meram Aşkına Kültür-Sanat-Yaşam etkinlikleri kapsamında Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı nedeniyle düzenlenen
ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ‘Gelibolu Al Gelincik’ adlı müzikli sahne eseri
Konevi Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Yurt genelinde büyük beğeni
toplayan müzikli sahne eseri, Meram Belediyesi tarafından Konya’ya
getirildi. Gösterimi Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve çok sayıda
davetli izledi.
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Osmanlı Devleti döneminden kalma tarihi köprü oluşan hasarlar yüzünden tehlike arz ettiği için onarılarak
restore ediliyor.
1999 yılında Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınan eski Çarşamba Çayı’nın üzerine kurulu bulunan tarihi Bada
Köprüsü’nün restore çalışmaları devam ediyor.
Beyşehir’in Bayavşar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve bölgedeki
tarihi eserlerin olduğu yerleşim merkezlerine ulaşımı sağlayan turizm
yolunu da birbirine bağlayan Osmanlı Devleti döneminden kalma tarihi
köprü, bir süre önce can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike arz
ettiği gerekçesiyle araç trafiğine kapatılmıştı. Hasarların giderilmesi için
restore edilmesi kararı verilen Bada Köprüsü ile ilgili olarak Karayolları
3.Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı. Karayolları tarafından ihaleye çıkarıldıktan sonra işi üstlenen firma tarafından başlatılan
restore çalışmalarının bitme aşamasına geldiği öğrenildi.

Restorasyon çalışmalarının yapıldığı
Tarihi Bedesten’de esnaflarla görüşen Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, yeni düzenlemelerle Bedesten’in kusursuz hale geleceğini söyledi. Başkan Akyürek, Tarihi Bedesten’in
Türkiye’deki dönüşüm ve sağlıklaştırma projelerine örnek olarak
Singapur’da düzenlenecek uluslar arası bir
toplantıda Türkiye’yi temsil edeceğini ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 687 dükkan biriminde restorasyon çalışmasının
yapıldığı Tarihi Bedesten’de esnafları ziyaret etti. Bedesten Ayakkabıcılar
Derneği Başkanı Abdullah Dölek ve esnaflarla görüşen Başkan Akyürek, Bedesten’deki çalışmalarda artık sona gelindiğini belirterek, işbirliği
nedeniyle esnaf derneklerine ve esnaflara teşekkür etti. Bedesten esnafının Selçuklu ve Osmanlı geleneğini yaşatırken kültür adına da katkı
yaptığını kaydeden Başkan Akyürek, “Tarihi Bedesten, Türkiye’deki
dönüşüm ve sağlıklaştırma projelerine örnek olarak dünya klasmanına
giriyor. Singapur’da düzenlenecek olan uluslar arası değerlendirme toplantısında, dönüşüm ve sağlıklaştırma projeleri içinde Türkiye’yi temsil
edecek, dünyanın çekmeye devam edecektir” dedi. Bedesten’de estetik
ve güvenlikle ilgili yeni düzenlemeler yapacaklarını, tüm kabloların kapalı kanallar içine alınacağını vurgulayan Başkan Akyürek, Bedesten’in
kusursuz hale geleceğini dile getirdi. Başkan Akyürek, Bedesten’de bin
yıllık esnaflık geleneğini yaşatan esnaflara teşekkür etti.

BEŞ AYAKLI KUZU
GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Konya’nın Kulu ilçesinde, beş ayaklı dünyaya gelen bir kuzu görenleri hayrete düşürdü. Kulu’nun Tuzkaya mahallesinde, Halil ve Mahmut
Kaymak isimli kardeşlerin koyunlarından biri beş ayaklı kuzu dünyaya
getirdi. Yaklaşık 140 koyunundan bir tanesinin iki hafta önce doğum
yaptığını söyleyen Halil Kaymak, dünyaya gelen kuzunun boynunda siyah bir parçanın sallandığını fark ettiklerini söyledi. Yaptıkları kontrolde sallanan parçanın ayak olduğunu anladıklarını ifade eden Kaymak,
ardından veterineri arayarak durumu anlattıklarını söyledi. İki hafta
önce hayvanlarına yem vermek için ağıla gittiğini ifade eden Halil Kaymak, veterinerin de kendilerine birkaç hafta sonra ameliyatla beşinci
bacağı alabileceğini söylediğini ifade etti. Kuzunun diğer kuzular gibi
sağlıklı, tek fazlalılığın beşinci bacak olduğunu belirten Kaymak, kuzunun annesinden süt emmesinin ve diğer kuzular gibi koşup sekmesinde
bir değişiklik olmadığını kaydetti.

BÜYÜKŞEHİR BİLİM
TIRI İLÇELERDE

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, öğrencilerde bilim merakını
uyandırmak için Bilim Tırı ile Konya’nın ilçelerinde etkinlikler
düzenliyor. Bilimsel sergileri ve farklı özellikleri ile büyük ilgi
gören Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Bilim Tırı ile
ilçelerdeki öğrencilere de bilimi eğlence ile sevdiriyor. Bilim Tırı
ile Bilim Merkezi’ni taşradaki bilim meraklılarının ayağına götüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilim Tırı etkinliği çerçevesinde “Sıfırın Altında” isimli bilim gösterileri ile öğrencilere bilimin
eğlenceli yüzünü gösteriyor. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında bilim turuna çıkan Bilim Tırı, bugüne kadar Altınekin ve Sarayönü ile beldelerinde ilkokul 4. sınıf ve ortaokulda okuyan 2
bin 510 öğrenciye ulaştı. Bilim Tırı, Sarayönü’ndeki programların
ardından Derbent ve Kadınhanı İlçeleri’nde öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Gittiği ilçelerde okul sayısına göre birkaç
gün kalan Bilim Tırı, 2014-2015 eğitim öğretim yılı sonuna kadar
8 ilçedeki okullarda, önümüzdeki dönemde ise diğer ilçelerdeki
okullarda öğrencilerle buluşacak.

BİR ENGELLİ BİR GÖNÜLLÜ
PROJESİ’NDE BEYŞEHİR GEZİSİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri, Bir Engelli Bir Gönüllü Projesi kapsamında görme engelli
gençlerle Beyşehir’i gezdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri, görme engelli gençlere yönelik
Beyşehir gezisi düzenledi. Program kapsamında Beyşehir Eşrefoğlu
Camisi’ni ziyaret eden gençlere caminin tarihi ve özellikleri hakkında
bilgi verildi. Bir Engelli Bir Gönüllü Projesi kapsamında gerçekleşen
programda, görme engellilere gönüllü gençler refakat ederken, engellilerin hayatlarındaki engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekildi.
NİSAN/MAYIS 2015/39
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100. YILINDA ÇANAKKALE ETKİNLİKLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’de büyük bir gururla anılan Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, destanın yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale
Zaferi’nin 100. yılı nedeniyle, özellikle gençlere yönelik çeşitli programlar düzenliyor.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde, Kahraman Tazeoğlu ve İbrahim Sadri’nin yazdığı, Murat
Demirkıranlardan’ın yönettiği “Eğer Yarın
Olursa” isimli tiyatro sahnelendi. Kahraman
Tazeoğlu’nun şiirleri ve sunumu eşliğinde
gerçekleşen oyunda, Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen Mehmetçiklerin birbirlerine kenetlenerek verdiği mücadele anlatıldı.
Büyük ilgi gören oyun, izleyenlere duygusal
anlar yaşattı.
BENİM ADIM ÇANAKKALE TİYATROSU
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale
Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla Konya’nın tüm
ilçelerinde “Benim Adım Çanakkale” isimli
tiyatro oyununu sahneliyor. 11 Mart’ta başlayan, 24 Mart’a kadar devam edecek programlarda Çanakkale’de ecdadımızın yaptığı
fedakarlıklar ve cephe gerisinde yaşananlar
anlatılıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KIRSALDAN
KENTE GÜVENLİ GIDA EĞİTİMİ
ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE ANLATILIYOR
Yine etkinlikler kapsamında Konya’nın çeşitli ilçelerinden öğrencileri Konya’ya getiren
Konya Büyükşehir Belediyesi, gençlerdeki
Çanakkale ve vatan sevgisini geliştirmek
için İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi ile tarihi mekanlara geziler düzenliyor. Şehitler
Abidesi’nde Çanakkale’de ve diğer cephelerde hayatını feda eden şehitlerin isimlerinin

bulunduğu alanı, o günleri anlatan müzeyi
gezerek bilgi alan gençlere gaziler de eşlik
ediyor.
100. YILINDA ÇANAKKALE KONFERANSI
Konya Büyükşehir Belediyesi, 24 Mart Salı
günü de Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde Tarihçi Talha Uğurluel’in
katılımıyla “100. Yılında Çanakkale” isimli
konferans düzenleyecek.

BEYŞEHİR’DE GEZİNTİ
YATLARI YENİ SEZONA
“MERHABA” DEDİ

MERHUM EROL GÜNGÖR’E VEFA
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde bulunan
Merkez Kütüphanenin adı Senato kararıyla Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesi olarak değiştirildi.
SÜ Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesinde isim değişikliği ve Akademik
Personel Telif Eserler Sergisi’nin açılışı nedeniyle gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan
Kürşat Güleş, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Mehmet Musa Özcan, İl
Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
GÜNGÖR’E VEFA ÖRNEĞİ
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki 40. yıl etkinliklerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel, “Bu faaliyetler
içinde hemen hemen her birimimizin birkaç etkinliği bulunmaktadır.
Bugün burada ilk olarak Merkez Kütüphanemizin adının Prof. Dr. Erol
Güngör Kütüphanesi olarak değiştirilmesinin duyurusunu yapmış olduk. Elbette rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör, birkaç açıdan önemli özelliği olan Rektörümüzdü. Her şeyden önce görevi başında vefat etmesi
bizim için bir ayrıcalık. Bununla birlikte Prof. Dr. Erol Güngör, Türk
düşünce dünyasında önemli yer tutan rektörlerimizdendir. Diğer taraftan kendine ait bir külliyatı olan bir isimdir” dedi.
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Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü ve en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü’nde, gezinti yatları yeni sezona “merhaba”
dedi. Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda son dönemde hız kazanan
yat turizmi ilçenin tanıtımına da önemli katkılar sağlıyor. Beyşehirli yat
işletmecisi Ahmet Bülbül, bahar
aylarının gelmesi ile birlikte bu
yıl sezonu açarak göl üzerinde mesaiye başladıklarını
bildirdi. Sezonu Nisan
ayı ile birlikte açtıklarını
ancak havaların iyi gittiği
günlerde Mart ayında da tur
düzenleme imkanı bulduklarını aktaran Bülbül, “Ama Nisan ayının gelmesi ile birlikte
gezinti yatlarımızla birlikte göl üzerindeki mesaimize
tam manasıyla başladık diyebiliriz. Bu yıl önceki yıllara
göre daha iyi bir yat turizmi sezonu umuyor ve bekliyoruz.
Göl sularımızın yağışlarla birlikte giderek yükselmesi de bu
turların seyrinin bu yıl daha da güzel yaşanacağının şimdiden
umutlarını bizlere veriyor” dedi.

Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte köylerin ve beldelerin üretici olmasını
ve yerinde kalkınmasını sağlamayı amaçlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın tüm ilçe ve mahallelerinde kadın çiftçilere yönelik sağlıklı, güvenli ve doğal gıda üretimine yönelik eğitim çalışması yürütüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın tüm ilçe ve mahallelerinde sağlıklı, güvenli ve doğal gıda üretimine yönelik eğitim çalışması yürütüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir
Yasası ile birlikte köylerin ve beldelerin üretici olmasını ve yerinde kalkınmasını sağlamak amacıyla çok sayıda proje başlattıklarını ifade etti.
Bu kapsamda ilk kez hayata geçirdikleri projelerden birinin de “Kırsaldan Kente Güvenli Gıda” projesi olduğunu kaydeden Başkan Akyürek,
“Kırsal bölgelerimizdeki kadın çiftçilerimize sağlıklı köy ürünlerinin
üretimi konusunda eğitim vermeye başladık. Yapılan eğitim çalışmaları
sonunda üretilen sağlıklı köy ürünlerinin pazarlama ağının oluşturulması ve şehir merkezinde pazarlanması da oldukça önemli. Söz konusu
ürünlerin gerek üretiminde gerekse pazarlanmasında belli oranlarda
ilerleme kaydedilirse bu hem kırsaldaki kadın üreticilerimize bir gelir
kaynağı olacak hem de şehirdeki hemşerilerimiz daha sağlıklı köy ürünleri tüketebilecek. Bu konuda da üzerimize düşen katkıyı her zaman
vermeye hazırız” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN
TÜM İLÇELERE
TARIMSAL DESTEK
Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarım projelerine
destek veriyor. 2015 yılında 10 milyon liralık bir kaynağı tarımsal destek için ayıran Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde kiraz, elma ve asma
dağıtımına başladı. Çilek fidesi ve yüksek sistem bağ aparatları desteklemeleri ise Nisan ayında başlayacak. Bölgeler arası gelişmişlik farkının
giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için tarıma
ve tarım projelerine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, fide ve
fidan desteklerini sürdürüyor.
BELEDİYECİLİKTE İLK KEZ TARIMSAL DESTEK VERİLİYOR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir
Yasası ile Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’nın tamamına hizmet verdiğini hatırlatarak, özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin
kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla belediyecilikte bir ilk olarak üreticiye fide ve fidan desteği yaptıklarını dile getirdi.

KUZUGÖBEĞİ SEZONU
ERKEN AÇILDI

Konya ve Isparta sınırları içerisinde yer alan
Anamas dağlarının eteklerinde bu yıl kuzugöbeği mantarı sezonu erken başladı. Yurt
genelinde bu yıl ilkbahar döneminin yağışlı geçmesi nedeniyle kuzugöbeği mantarı olarak bilinen mantar türünü toplama
mevsimi erken başladı. Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçelerinde, bu yıl sezon erken
başlamasıyla birlikte aileler doğaya çıkarak
kuzugöbeği hasadına başladı. Kuzugöbeği
mantarı alım satımı yapan İbrahim Kızılkaya, yağmur yağışlarıyla birlikte sezonu Mart ayı
içerisinde açtıklarını, ancak son düşen kar yağışı
sonrası beyaz örtü altında kalması sebebiyle toplayıcıların sahaya çıkmaya ara vermesi üzerine ürün alımının şu an için durma aşamasına
geldiğini söyledi. Önceki yıl kuzugöbeği sezonunda kilosu 70 liradan
başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar alımı 90 liraya kadar çıkan yörede
kuzugöbeği mantarının bu yıl sezonu 50-55 lira arasında değişen fiyatlardan açıldığını belirten Kızılkaya, sezonun erken başlaması nedeniyle
ürün rekoltesinin önceki yıla göre daha yüksek olacağını umduklarını
belirtti. Fiyatlarda önümüzdeki günlerde daha da yükselme beklediklerini vurgulayan Kızılkaya, toplayıcılardan satın aldıkları ürünü yurtdışı
bağlantısı olan Denizli, Tekirdağ ve bazı illerdeki fabrikalara gönderdiklerini söyledi.

KONEV 2. BAŞKENT
BULUŞMALARI
Konya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (KONEV) tarafından düzenlenen 2. Başkent Buluşmaları çok sayıda Konyalıyı bir araya getirdi.
KONEV Başkanı Hakkı Teke, “KONEV’in amacı hemşehriler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmektir” dedi. KONEV tarafından düzenlenen 2. Başkent Buluşmaları Büyükhanlı Park Otel’de
yapılan kahvaltıyla gerçekleştirildi. Buluşmaya devlet kademelerinde
ve özel şirketlerde çalışan çok sayıda Konyalı bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KONEV Başkanı ve Merkez Valisi
Hakkı Teke, Ankara buluşmalarını her yıl düzenli olarak yapmak istediklerini belirterek, “KONEV’in amacı hemşehriler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Bugüne kadar bunu önemli şekilde
başardık. Konya girişinde KONEV hatıra ormanı yapmayı planlıyoruz. Öncelikli olarak Ankara’da okuyan ve başarılı öğrencilerimize
maddi destek sağlıyoruz. Ayda 70-80 civarında öğrenciye 200 lira
burs veriyoruz” dedi.
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KÜTÜPHANELER
HAFTASI KUTLANDI

Konya’da 51. Kütüphane Haftası Etkinlikleri açılış programı gerçekleştirildi. Konya İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı İbrahim Hayrullah
Sun, Selçuklu İlçe Kaymakamı Sabit Kaya, Karatay İlçe Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa
Çıpan, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Coşar, davetliler, öğrenciler ve velileri
katıldı. Programda konuşan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan
Coşar, Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından Konya İl Halk
Kütüphanesi’ne layık görülen ‘Teknolojiyi En İyi Kullanan Kütüphane’ ödülünü kazandıklarını ve bunun bir takım oyunu olduğunu söyleyerek mesai arkadaşlarına teşekkür etti. İl Kültür ve
Turizm Müdürü Mustafa Çıpan ise, kütüphaneye gelenlerin daha
çok üniversiteye giriş sınavları gibi çeşitli sınavlara hazırlanmak
için geldiklerini belirterek bu durumun kendilerini hem sevindirdiğini hem de üzdüğünü belirtti. Çıpan, kütüphanelere gelenlerin
araştırma yapmak için gelmelerinin kendilerini daha çok mutlu
edeceğini de sözlerine ekledi.

MERAM’DA 2 BİN FİDAN
TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü
ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği iş birliğiyle Dutlukırı Kültür
Parkı’nda 2 bin adet dut ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.
Dutlukırı Kültür Parkı’ndaki fidan dikim programına Meram Belediye
Başkanı Fatma Toru, Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) Bölge Temsilcisi Mahmut Alan,
Türkiye İzcilik Federasyonu Kamp Müdürü Hayri Solmaz, sivil toplum
kuruluşları ve 500’ün üzerinde izci katıldı.
“MERAM DAHA DA GÜZELLEŞECEK”
Meram’ın her zaman yeşiliyle var olagelmiş ve ün salmış bir ilçe olduğuna dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bu yeşil dokuyu
daha da güçlendirmemiz gerekiyor. 2 hafta önce Loras Mahallesi’nde
binlerce fidanı toprakla buluşturmuştuk, bugün de yine binlerce fidan
dikmiş olacağız. 2015 yılı ocak ayı itibariyle ‘Yeni Bir Yuva Yeni Bir Fidan’
kampanyasıyla; iskan ruhsatı alımı için fidan dikme zorunluluğu getirdik. İnşallah güzel Meramımız, bu çalışmalar neticesinde daha da güzelleşmiş olacak. Daha yeşil bir Meram için el ele diyorum ve hepinizi ağaçlandırma çalışmalarımıza destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

KONYA’DA POLİS
TEŞKİLATI'NIN KURULUŞUNUN
170. YILI KUTLANDI
Konya’da Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 170. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Anıt Alanı'nda bir tören
düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, törene katılan teşkilat
mensuplarını selamladıktan sonra Atatürk anıtına çelenk koydu. Emniyet personelinin katıldığı çelenk koyma programı saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Konya'da 6
günlükken rahatsızlanan engelli Ayfer Muştu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’e çiçek vererek polis gününü kutladı. Konya Emniyet Müdür
Mevlüt Demir, 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın
170. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirterek, “Polis Teşkilatı 170.
yılını kutlarken başı dik alnı açık bir şekilde huzur ve güven kervanında yolculuğunu sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte şehrimiz ve
milletimiz için hayırlı, huzurlu, güvenli bir olur diye temenni ediyorum.
Hakk'ın rahmetine kavuşmuş şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken,
gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

SELÇUK’TA
NEVRUZ COŞKUSU
DERBENT’TE NİSAN
AYINDA KAR YAĞIŞI

Derbent ilçesinde, Nisan ayında gelen yağan kar yağışıyla birlikte ilçe
beyaza büründü. Derbent ilçesinde geceden bu yana etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaz örtü altında bıraktı. Vatandaşlar, güne kar yağışı ile uyanırken, şehir merkezinde kar yüksekliği 5 santimi aştı. Konya’nın Kış
Sporları Merkezi olmaya hazırlanan Aladağ ile ilçenin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Derbent Belediye Başkanı
Hamdi Acar, Nisan ayında ilçe genelinde kar sürprizi ile karşılaşmanın büyük sevincini yaşadıklarını ifade etti. Nisan ayında yağan karın
hem ilçedeki ekili alanlara bereket getirdiğini hem de Konya’nın Kayak
Merkezi olması için çalışma yürütülen Aladağ’daki kar miktarını daha
da artırdığını ifade eden Acar, “Derbentliler olarak güne beyaz örtü
ile uyandık. Mart ayı gibi Nisan ayı da çok bereketli geçiyor. İnşallah
bu bereket çiftçimize de bol mahsul ve beraberinde kazanç getirecek.
Allah’tan bunu umut ediyoruz” dedi.
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MOBİL MESNEVİ TÜM
DÜNYADAN İLGİ GÖRÜYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Android ve IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda birçok farklı dilde kullanıma sunulan
Mobil Mesnevi, 2013 yılından bu yana Türkiye’den ve dünyanın farklı
ülkelerinden 160 binden fazla indirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılı başlarında hizmete sunulan ve Mobil Mesnevi
uygulamasından dünyanın pek çok ülkesinden insan faydalanıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Android ve IOS
işletim sistemine sahip mobil cihazlarda kullanılan Mobil Mesnevi’nin,
Hazreti Mevlana’nın sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını farklı dillerde
tüm dünyaya aktardığını dile getirdi. Türkçe, Farsça, İngilizce, Arapça,
Japonca, Fransızca, Çince gibi farklı dillerde uygulamaya konulan Mobil Mesnevi’yi bugüne kadar Android ve IOS işletim sisteminden 160
binden fazla kişinin indirdiğini kaydeden Başkan Akyürek, dünya üzerinde Hazreti Mevlana’nın çağları aşan sevgi ve hoşgörü anlayışına ve
Konya’ya gösterilen ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Selçuk Üniversitesi (SÜ)’nin kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Geleneksel Nevruz Bayramı Şenlikleri” coşkuyla kutlandı.
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Çim Sahası’nda
gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı İbrahim Hayrullah Sun,
Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Mehmet Musa Özcan ve Prof. Dr. Mustafa Şahin, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
“Yeni gün” anlamına gelen Nevruz’un, baharın gelişinin, doğanın
yeniden canlanışının ve uyanışının müjdecisi olduğunu söyleyen
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, “Baharın
başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı, sevgi, saygı, hoşgörü ve
dayanışmanın sembolü olarak yüzyıllardır Dünya’nın çeşitli noktalarında olduğu gibi coğrafyamızda da büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Selçuk Üniversitemizin
öğrencileri ve personeli başta olmak üzere tüm halkımızın Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, Bayramın birlik ve
beraberliğimizin güçlendiği, huzur, barış ve mutluluğun egemen
olduğu daha güzel günlerin başlangıcı olmasını dilerim” dedi.

SUMMER GARDEN’DEN
MUHTEŞEM AÇILIŞ!

Summer Garden bu yıl 1 Mayıs 2015
Cuma günü müthiş bir organizasyonla açılışını gerçekleştiriyor. Bu
muhteşem açılışta Grammy adaylı,
dünyaca meşhur DJ Mark Night performans sergileyecek. Ayrıca Power
FM'den DJ Funky "C" sahne alacak. Sabahın ilk ışıklarına kadar kulübün resident DJ'leri, Özgür Uzar ve Gökhan Sakaltaş misafirleri eğlendirecekler. Geceye İspanya, İbiza'dan gelecek olan meşhur dans grubu
renk katacak. Açılış partinin başlangıç saati 23:00, bitiş saati ise 05:00.

KONYA’DA ŞEHİTLER ANILDI
Konya’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle Konya Şehitliği’nde düzenlenen
törene Konya Valisi Muammer Erol, 3. Ana Jet
Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Muhittin Fatih Sert, Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri
ve sivil erkan ile şehit ve gazi yakınları
katıldı.
Şehitlik Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından Vali Erol, şeref
defterini imzaladı. Daha sonra Vali
Erol, protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının mezarlara karanfil bırakmaları sırasında duygusal
anlar da yaşandı. Program dua ile son buldu.
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DOĞASEVERLER AKGÖL'E CAN SUYU VERİLMESİNİ İSTİYOR
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir araya gelen doğa dostları, Akgöl’e cansuyu verilmesi için basın açıklaması yaptı.
Ereğli Dağcılık ve Spor Kulübü, Anadolu Fotoğrafçılık Derneği, Ereğli Sanat Merkezi Derneği,
Ereğli Sazlıklarını Koruma Derneği, Ereğli Avcılık Atıcılık Amatör Balıkçılık Derneği, Ereğli
Musiki Derneği ve doğasever vatandaşlar bir
araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Dernekler adına açıklama yapan doğasever Memduh Ekici, “Ereğli, Karapınar ve Ayrancı’nın
mikro klimasını olumsuz etkileyen, yaşanan iklim değişiklikleri ve çevre felaketlerinde önemli
etkisi hissedilen Akgöl’ün ve Ereğli sazlıklarının
yok olması hepimizi üzüyor. Yıllardır Akgöl’ün
kurtarılması için önemli emekler ortaya konulmasına karşın ne yazık ki sulama politikaları
nedeniyle son yıllara kadar ciddi bir gelişme sağlanamadı” dedi.
Kış ve bahar yağışları ile gölün canlandığını ifade
eden Ekici, şöyle konuştu: “Birçok kuş türü şu an
gölde yuvalanıyor. Fakat biz biliyoruz ki, havalar
ısınınca göl ve kuşlar büyük bir tehlikeyle karşı
karşıya kalacak. Barajlardaki fazla su ne yazık ki
toprak kanalların açılmaması ve var olanların da
yok olması nedeniyle Akgöl için değerlendirile-

miyor. Barajlar taşıyor ama Akgöl, kuş cenneti ve
sazlıklar can çekişiyor. Barajların taşmasıyla ortaya çıkan acil durum karşısında iki barajdan da
göle su verildiği söylense de su çoktan özelliğini
yitirmiş alanlara akıtılıyor." Asıl ihtiyaç duyulan alana su taşıyacak kanal olmadığını anlatan
Ekici, şunları söyledi: "Yağışların böyle sürmesi
ve barajların daha çok yükü taşıyamama riski de
bize bu yıl karşı karşıya bulunduğumuz büyük
tehlike konusunda ciddi mesajlar verdi. Özellikle

ÇANAKKALE RUHU RESİM
SERGİSİ NEÜ AKEF'TE AÇILDI
Necmettin Erbakan Üniversitesi(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi’nde “Çanakkale Ruhu” temalı resim sergisi açıldı. Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı’nın organize ettiği serginin açılış konuşmasını yapan NEÜ AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Çanakkale
savaşlarının Türk tarihinde ve sosyal yaşamındaki önemine vurgu
yaparak, bu zaferin 100. yılı içerisinde olunmasının önemine dikkat
çekti. Çanakkale Zaferi ve benzeri olayların gelecek kuşaklara aktarılmasında sanatın gücüne değinen Kırbıyık, emeği geçen herkese
böyle anlamlı bir sergiye katkıda bulunduklarından dolayı teşekkür
etti. Sergide, NEÜ Resim-İş Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr.
Melek Gökay, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Okur, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
Genç, Yrd. Doç. Nihat Şirin ile Araştırma Görevlileri Ahmet Türe ve
Hatice Kübra Özalp’in eserlerinin yanı sıra; doktora öğrencilerinden
Mehmet Ali Büyükparmaksız, İlyas Sevindik, Yeşim Ermiş; lisans öğrencilerinden Adile Akçakaya, Rıdvan Güney, Mustafa Özkan, Yasemin Akbulut, Nuran Tanrıöver, Hilal Gürbüz, Sami Karakuş, Oğuz
Kaleli, Kutluay Kara, Mustafa Mutlu, Dildare Ceviz, Şeyma Arslan,
Semiha Kütüğ, İlkay Yıldız, Rukiye Yurttaş, Hasan Ali Avcı ve Selma
Yanal’ın eserleri de yer aldı.
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İvriz barajının taşması tehlikesi yıllardır kapatılan ark ve kanalların cezasını tüm Ereğli’nin
çekmesi durumuyla karşı karşıya kalabiliriz.
Şimdi yetkililerimizi uyarıyoruz ve bir an önce
gerekli çalışmaların yapılarak açılacak kanallardan Ereğli ve Akgöl’ün ihtiyacı olan can suyunun
tekrar verilmesini istiyoruz.” Akgöl içerisinde
bulunan kuş gözlem evine geçen doğaseverler bu
bölgenin verilecek can suyu ile yeniden kazanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

90 YILLIK OSMANLI RÜYASI

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin Muşmal, hayata geçirilmesi beklenen Konya-Antalya
Tren Projesi’nin 90 yıllık bir proje olduğunu vurgulayarak, “90 yıllık bir
rüya olan proje kapsamında, Konya-Antalya güzergahının Beyşehir’den
geçmesi öngörülüyor” dedi.
Doç. Dr. Muşmal, açıklamasında, demiryolu projesinin yöre insanı için
tarihi bir rüya olduğunu, bu projenin 90 yıl önce de gündeme geldiğini belirterek, “Konya-Antalya arasındaki demiryolu projesi 1928 yılında, yani bundan tam 90 yıl önce gündeme getirilmiştir. 1928 yılında
Bayındırlık Bakanlığı’na verilen teklifte, sözkonusu demiryolu hattının
Beyşehir’den geçmesi öngörülmektedir” dedi.
“KARARNAME HAZIRLANMIŞ,
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ONAY VERMİŞ”
Doç.Dr.Hüseyin Muşmal, o tarihlerde Bayındırlık Bakanlığı’na yapılan
bir teklifin görüşülmesi sonrasında, Başbakanlık tarafından uygun görülen proje konusunda hazırlanan kararnamenin o dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından onaylanarak kabul edildiğini belirtti.
Projeye göre Konya-Antalya arasında inşa edilmesi uygun görülen demiryolu hattının Beyşehir’den geçmesinin öngörüldüğünü bildiren Doç.
Dr.Muşmal, yaptığı araştırmalar sonucunda Osmanlıca yazılı olan kararnamenin çekilmiş bir fotoğrafının kendi eline de ulaştığını ve bu tarihi
belgeyi yıllardır arşivinde sakladığını vurguladı.

SELÇUK İLE KONYA GIDA VE
TARIM ÜNİVERSİTESİ
GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel ve Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, iki
üniversite arasındaki ilişkileri desteklemek, geliştirmek, öğretim üyesi
değişimi, ortak proje ve AR-GE çalışmaları yürütmek, bilimsel çalışmalarda karşılıklı bilgi ve deneyimlerden faydalanmak amacıyla işbirliği
protokolü imzaladı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen
ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ve
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menşure Özgüven de hazır bulundu.
“ÜNİVERSİTELERİMİZ EL ELE VERECEK”
Ziyaretten memnuniyetini dile getiren SÜ Rektörü Prof. Dr. Hakkı
Gökbel, “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin faaliyetlerine aktif bir
şekilde başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Kendileriyle KOP Bölge Üniversiteleri Toplantılarında da bir araya geliyoruz. Beraber neler
yapabileceğimizi konuşuyorduk.
Bu düşüncemizi protokol ile somutlaştırdık. Gerek araştırma
alanında gerek eğitim alanında
üniversitelerimiz el ele verecekler. Konya’da bu birlik ve beraberliğin önemli olduğuna inanıyoruz. Selçuk Üniversitesi bu
günlerde 40’ıncı kuruluş yılını
kutluyor. Üniversitemiz 40 yıl
önce kurulmuş, Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi başta olmak
üzere Konya’daki diğer vakıf üniversitelerinin kuruluşuna katkı sağlamıştır. Bu işbirliğinin hem ülkemiz
hem Konya hem de üniversitelerimiz açısından önemli olduğuna inanıyorum. 2 yıllık bir protokol imzaladık ama ben daha uzun yıllar karşılıklı çalışma yapmasını temenni ediyorum” dedi.
“SELÇUK SAYILI ÜNİVERSİTELERDEN”
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem ise, “Yeni kurulmakta olan bir üniversiteyiz. Bizim hami üniversitemiz de büyük bir memnuniyet duyduğumuz Selçuk Üniversitesi’dir. Bu
yüzden bu protokolün bizim için ayrı bir anlamı var. Böyle bir işbirliği
protokolünü bizimle imzaladıkları için Rektörümüz başta olmak üzere
Selçuk Üniversitesi’ne çok teşekkür ederim. Bugüne kadar zaten Selçuk
Üniversitesi’nin çok büyük katkılarını görüyoruz. Biz gıda ve tarım alanına odaklanmış bir ihtisas üniversiteyiz. Selçuk Üniversitesi bu alanda
hem Ziraat Fakültesi hem de Veteriner Fakültesiyle çok köklü bir geçmişi olan Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birisi. Eminim bu alanda
çok değerli işler yapacağız. Ne kadar birlikte olursak, ne kadar birlikte
çalışıp projeler üretirsek memleketimize o kadar fayda sağlayacağımıza
inanıyorum” diye konuştu.

KİLİSTRA’DA TARİHİ VE
KÜLTÜREL MİRAS
YAŞATILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Kapadokyası olmaya
aday olan, bir açık hava müzesi niteliğindeki Kilistra’da tarihi ve
kültürel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla “Kilistra Vadisi
Koruma Amaçlı İmar Planı Çalıştayı” düzenledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, antik çağlardan günümüze
uzanan tarihi ve doğal dokusuyla bir açık hava müzesi olan
Gökyurt’ta, kültürel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla “Kilistra Vadisi Koruma Amaçlı İmar Planı Çalıştayı” düzenledi.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden 8 üniversiteden 50 akademisyenin katılımıyla yapılan çalıştayın açış konuşmasını Büyükşehir
Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nurullah Osmanlı
yaptı. Daha sonra konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Kilistra için nitelikli bir adımın eşiğinde olunduğunu
belirterek, Turizm Haftası’nın başlangıcında böyle anlamlı bir
çalışma yapılmasından mutlu olduklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman
Şenol Aydın, Konya’nın her noktasında tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması için çalışma yürüttüklerini belirterek,
“Ziyaret edilebilecek yerler birbiriyle ilişkilendirildiğinde turizm ve medeniyetimize çok önemli katkısı olacak önemli bir
noktadan başlamış oluyoruz. İnşallah bu çalışma kısa zamanda
neticelenir ve bir koruma-kullanma dengesi içinde, medeniyetler beşiği olan Konya’mızın Kilistra gibi önemli bir bölgesini
uluslararası gündeme taşıyacağımız bir ortam haline getiririz”
dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bugüne kadar bölgenin bu haliyle yaşatılmasının, bölge insanının büyük bir cömertliği ve bir medeniyet göstergesi
olduğunu belirterek, bölge halkına teşekkür etti.
Vali Vekili Fazlı Akgün ise, Kilistra ve onun gibi tarihi yerlerin
gerçekten koruma-kullanma dengesiyle birlikte turizme açılmasıyla hem tarihi ve kültürel mirasın korunmuş olacağını, hem
de şehrin turizmine katkı sağlanacağını vurguladı. Çalıştayın
açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haşmet Okur,
daire başkanları ve akademisyenler de katıldı.
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KARDEŞ MİLLİ
TEKVANDOCULAR TÜRKİYE’YE
ALTIN MADALYA KAZANDIRDI
Moldova'da düzenlenen uluslararası şampiyonada mücadele veren Beyşehirli kardeş milli tekvandocular Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
Kardeş sporcuların iki altın madalya elde etmesi, Türkiye'ye şampiyonada takım halinde birincilik de getirdi. Moldova'nın başkenti Chisinau
şehrinde yapılan Moldova Uluslararası Açık Tekvando Şampiyonası'nda
Türk milli takım kadrosunda yer alan Beyşehirli kardeş milli tekvandocular Ali ve kardeşi Yunus Sarı kilolarında altın madalya kazanıp birincilik kürsüsüne çıktı. Artı 80 ve 80 kilolarda Türkiye'ye altın madalya
kazandıran milli tekvandocular Türkiye'ye döndü. Milli tekvandocu kardeşlerden Ali Sarı, yaptığı açıklamada, artı 80 kilo erkekler kategorisinde
ilk turu maç yapmadan geçtiğini, çeyrek finalde Güney Kıbrıslı rakibini
8-3, yarı finalde Azeri rakibini 11-9, finalde ise Avusturyalı rakibini 3-0
yenerek altın madalyaya ulaştığını söyledi. Ağabey Sarı, "Moldova'dan
kardeşimle birlikte iki altın madalya ile Türkiye'ye döndük. Dünya şampiyonası öncesinde bu madalyalar bize büyük moral oldu” dedi.

AKYÜREK'İN MAKAMINA AYŞE
CEREN KÜÇÜKİBA OTURDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in makam koltuğuna Meram Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşe Ceren Küçükiba oturdu.
Meram Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşe Ceren Küçükiba, Okul
Müdürü İbrahim Baştuğ, öğretmeni ve arkadaşları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in makamına geldi. Makamını Ayşe Ceren Küçükiba’ya teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada örneği çok
olmayan önemli günlerden biri olduğunu söyledi. Tüm çocukların bayramını tebrik eden Başkan Akyürek, “23 Nisan, çocuklarımız açısından
bir gelecek tasavvuru oluşturmaya sebep oluyor. Gelecekte nasıl bir hizmette olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Devletimizi, milletimizi, Cumhuriyetimizi çocuklarımıza emanet ettiğimizin göstergesi oluyor” dedi.
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5. ULUSLARARASI KONYA
RUMİ ÇOCUK SPOR
OYUNLARI BAŞLADI
Konya'da, 19-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 23 ülkeden 850
sporcunun katılacağı 5. Uluslararası Konya Rumi Çocuk Spor Oyunları
açılış törenleri yapıldı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen oyunların açılış törenine Konya Valisi Muammer Erol, Selçuklu
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve çok sayıda
davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Halter Federasyonu Başkanı
Tamer Taşpınar, 5. Uluslararası Konya Rumi Çocuk Spor Oyunları'na
23 ülkeden 10 branşta 850 sporcunun katıldığını söyleyerek, “Konya’mız
için hayırlara vesile olsun inşallah. Sporcularımız bu yarışmalarda tecrübeler elde edecekler. İnşallah büyüyünce de milli takımlarda yer alacaklar ve İstiklal Marşımızı çaldırarak bayrağımızı göklere çektirecekler.
Şimdiden hepsini kutluyorum ve tebrik ediyorum” dedi.

VALİ EROL ALADAĞ’DA
İNCELEMELERDE BULUNDU
Konya Valisi Muammer Erol, Derbent ilçesini ziyaret ederek
Aladağ’da incelemelerde bulundu. Vali Erol, ilçe ziyaretinde ilk
olarak Derbent ilçesi Çarşı Meydanında bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Vali Erol, daha sonra kendisine eşlik eden
Derbent İlçe Kaymakamı Arif Oltulu ve Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar'la beraber Konya'nın kayak merkezi olmaya hazırlanan Derbent ilçesi sınırları içerisindeki Aladağ'ın yamaçlarında incelemelerde bulundu. Vali Erol, Aladağ'da kayak merkezi
projesi kapsamında yapılacak 1. etap pist alanını gezdi. Kaymakam Oltulu ve Belediye Başkanı Acar, Erol'a Konya Büyükşehir
Belediyesi'nin de içerisinde olduğu çalışmaların son durumu
hakkında bilgiler vererek, tesislerin yapılacağı alanları gösterdi.
Vali Erol, olumlu görüşler belirttiği kayak merkezinin Konya'ya
renk getireceğine inandığını söyledi.

KONYA’DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Özel İdare 100. Yıl İlkokulu
öğretmen ve öğrencilerinin Konya Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret etmesiyle
başladı. Vali Erol, makam koltuğunu 4. sınıf
öğrencisi Onur Onat’a bıraktı. Okuluyla alakalı eksiklikleri özel kalem müdürüne ileten
Onur Onat bunların giderilmesini istedi.

Törenler, Mevlana Kültür Merkezi Sema
Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle devam
etti. Buradaki etkinliğe, Vali Muammer Erol,
3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Muhittin Fatih Sert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 5. Uluslararası
Rumi Çocuk Spor Oyunları’na katılan yabancı sporcular, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Konya
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy,
tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı kutladı. Daha sonra zihinsel engelli mehteran takımı davetlilere müzik
ziyafeti sundu. 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE
GÜNEŞİN BATIŞI
BİR BAŞKA
GÜZEL
Beyşehir Gölü Milli Parkı, hava sıcaklıklarının artmaya başlaması
ve ilkbahar mevsimi ile birlikte yine ziyaretçi hareketliliği yaşıyor.
Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Sami Tan,
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sınırları itibariyle en büyük milli
park sahasına sahip olan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın her mevsim
bir başka güzellik sunduğunu söyledi. İlkbahar döneminin gelmesi
ve çiçeklerin açması ile birlikte Beyşehir’e gelen ziyaretçi sayısının
bugünlerde artmaya başladığını dile getiren Tan, ilçenin konuklarının tarihi Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar, Fasıllar Anıtları ve
Kubadabad sarayları gibi tarihi zenginliklerin yanı sıra Beyşehir
Gölü’nün güzelliklerini de görme fırsatı bulduğunu söyledi.

SEYDİŞEHİR-ANTALYA
YOLU KAR NEDENİYLE
TRAFİĞE KAPANDI
Konya’nın Seydişehir ilçesinde, gece etkili olan kar yağışı sonrası oluşan
dondan dolayı Seydişehir-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. Karayolunun
15. kilometresinden itibaren etkili olan kar ve don nedeniyle yüzlerce
araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalanlar karayolları ve bölge trafik ekipleri tarafından kurtarılarak dinlenme tesislerine yönlendirildi. Bölge trafik
ekipleri, Marangoz kavşağından itibaren yolu trafiğe kapatarak araç geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri yolu tekrar trafiğe açabilmek için
aralıksız olarak tuzlama ve kürüme çalışması yapıyor. Yollarda mahsur
kalan araç sürücüleri, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalışıyor. Nisan ayında karla karşılaşan sürücüler, bu mevsimde kar yağışıyla birlikte
yolların kapanmasına şaşırdıklarını ifade etti.
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KIRMIZI KOLTUK
EROL SUNAT
VOLKAN ÇAKIR

SEYİT KARACA, MÜTEVAZİ KİMLİĞİ DURUŞU VE KENTİN GERÇEK BEYEFENDİLERİNDEN BİRİ OLARAK KONYA VİZYON'UNUN
VAZGEÇİLMEZLERİNDEN. SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GÜVEN VEREN, GÜVEN DUYULAN, İTİMAT EDİLEN, İTİBARLI İSİMLERİNDEN
BİRİSİ. KONYA'NIN EN ÖNEMLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA OLDUKÇA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENMESİYLE, İŞ DÜNYASINDA SEVİLMESİYLE, SAKİNLİĞİ VE HOŞGÖRÜSÜYLE TANINIYOR VE BİLİNİYOR. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK KIRMIZI KOLTUK'TA MİSAFİR ETTİĞİMİZ DR. SEYİT KARACA İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
Seyit Karaca'yı nasıl
tasvir edersiniz?
Ortalama şartlara sahip bir Anadolu köyünde, Kayadibi'de doğmuş, ülkemizin en güzel
illerinden birisi olan Konya'da yetişmiş, ülkesinden aldığını yine ülkesine vermeye çalışan, ailesine sahip çıkma gayretinde olan,
etrafının derdiyle dertlenen birisi olmak
gayretinde ve “Hakka kul olma” çabasında
birisi.
Bir aday adaylığı süreci
geçirdiniz, bu süreci ve süreç
sonrasında ki duygularınızı
alabilir miyiz?
Son derece önemli siyâsî tecrübeler edindiğim bir süreç oldu. Konya'mızın tüm ilçelerini -Derbent hariç- ziyaret ettim. Teşkilatlarımızı, AK Partili belediye başkanlarımızı
ziyaret ettim. Teşkilatlarımızda hanım kollarımız ve gençlik kollarımızın değerli üyeleri ile temas etme imkanımız oldu. Anadolu
insanının samimiyet ve ihlasını yakînen
müşâhade etme fırsatım oldu. Birçok dost
edindim. Partimizin kurumsal kimliğini ve
bu açıdan sahada aldığı mesafeyi gördüm.
Önemli bir seçim arifesinde olduğumuz bu
günlerde aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Aday adaylığı sürecinde vermeyi taahhüt ettiğimiz destekler açısından
da hem teşkilatımıza hem de kendilerine her
zaman destek olacağımızı bu vesîle ile bir
kez daha yinelemiş olalım. Sayın Başbakanımızın kendi milletvekilliği çevresinden ve
memleketinden en yüksek oy oranı ile Meclise gitmesi en büyük arzumdur. Bize düşen
her konuda da destek olacağımızı partimizin
yetkililerine ilk günden itibaren iletmiştim
zaten.
Özel Selçuklu Hastanesi'nin
hayatınızda apayrı bir yeri var. Bu
konuda neler söyleyeceksiniz?
Sağlık işletmeciliği ve idareciliğine 1990
yılından itibaren başlamıştık aslında. Ancak
hastane idareciliğine ilk adımımız olduğu
için Özel Selçuklu Hastanesi önemli bir aşa-
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madır. 17 senedir başlangıçta bölgeye, son
yıllarda ağırlıklı olarak ilimize hizmet veren
bir kuruluşuz. Yaşadığımız ve hastalarımıza
yaşattığımız yüzlerce güzel olay burada gerçekleşti. "Ailenizin Hastanesi" sloganı ile
hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz.
Hem çalışan ailesi hem de hastalarımızla
oluşturduğumuz ailede binlerce aile üyemiz
oldu. Temel amacımız memnuniyet olduğu
için bu hususa azamî riayet etmeye gayret
gösterdik. Eksiklerimiz ve kasıtlı olmayan
hatalarımız olmuştur. Yine de gönül alma
gayretinde olduk.

Seyit Karaca iş yoğunluğu
oldukça fazla olan bir yönetici.
Çocuklarınıza, ailenize ve
torununuza vakit
ayırabiliyor musunuz?
Tam benim ve onların arzuladıkları kadar
süre ayıramadığımı itiraf etmek lâzım. Belki
çevreye karşı duyarlılıkların da getirdiği bir
sonuç bu. Çoğu zaman sadece kendinize ve
ailenize ait olmuyorsunuz. Farklı sorumluluklarınız da varsa kaçınılmaz olarak zaman
paylaşımında bulunmak zorunda kalıyorsunuz. Zaman yönetimi konusunda insanımıNİSAN/MAYIS 2015/39
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zın genelde yaptığı bir hatâyı yapmamaya
çalışıyorum. Teknik işlerde fazla zaman
harcamak yerine ilgililerine havale ederek
evde olmam gereken vakitlerde bulunmaya
çalışırım. Eve girer girmez de pijamalı klasik ev reisi moduna girerim. Hatta üzerimi
değiştirmekte biraz gecikirsem çocuklar hemen sormaya başlarlar “hayırdır bir yere mi
gideceksin” diye. Kahvehane ve nargile kültürüm Allah'a şükürler olsun ki yok. Olanları
da Allah kurtarsın.
Seyit Karaca kırılgan mıdır?
Nelere kızar, nelere gönül
koyar, nelere çok güler?
Duygusal mıdır?
Her şeyden önce insanım, robot veya makina değilim. Duygusalım ama kolay kırılgan
birisi değilim. Başkalarını da kolay kolay
kırmamaya çalışırım. Lügatimde “hayır”
kelimesi, az kullanılan kelimeler arasında
olduğu için hayatta maddî kayıplarım olmuştur ama hiç önemli değil. Ahirette mizanımıza konulacaktır diye düşünüyorum.
Haddini bilmemek en çok kızdığım konudur.
bilmediğini bilmeyip, bildiğini zannettirmeye çalışmaktan nefret ederim. Basit şeylere
gülen birisiyim. Beni güldürmek için karışık ve kompleks esprilere gerek yoktur. Bu
günlerde en çok torunun konuşma çabaları
beni güldürüyor. Buzda ayağı kayana gülmemeye çalışırım. “Gülme komşuna, gelir
başına” diyen atalarıma saygının gereği olarak en azından. Üzüldüğüm zamanlarda da
gönlümü almak iki kelimeye bağlıdır: “Özür
dilerim.” Bu dünyadan öteye kendimi zor
taşıyacağım bir hayatta bir de ilâve ağırlık
taşımak ve hayatı kendime zindan etmek hiç
işime gelmez. Özür dilemem gereken yerde
de hiç geciktirmemeye çalışırım.
MEDOVA Hastanesinin kelime
olarak açılımını, bugüne kadar
yapılan çalışmaları ve ne zaman
açılacağı konusunda bilgi
verir misiniz?
İsim konusunda uzunca bir tartışma süreci
yaşadık aslında. Ama sonunda bir arkadaşımızdan bu isim teklifi geldi. Tıbbî anlamına
gelen “Medical” kelimesinin ilk üç harfi ile
Konya'nın simge özelliği “ova” kelimelerini böylece birleştirmiş olduk. İnşaat son
hızla devam ediyor. Cihaz bağlantıları bitti. Montaj çalışmaları inşaatın seyrine göre
devam edecek. Ağustos ayına yetiştirmeye
çalışıyoruz. Açıldığı zaman hem bizlerin 25
yıllık hizmet tecrübesinin yansıtılacağı hem
de donanım olarak ilimize ve bölgemize hizmet açısından son derece modern bir hastane
olacak inşaallah.
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Seyahat etmeyi seviyorsunuz.
Bugüne kadar hangi ülkelere
gittiniz, sizi en çok hangi ülke
etkiledi? Görmeyi çok arzu edipte
görmediğiniz bir ülke var mı?
Tatil amaçlı seyahatim çok fazla değil ama iş
gereği epeyce ülke gördüm. Amerika, birçok
Balkan ülkesi, Avrupa ülkeleri ve hac esnasında Suudi Arabistan. Maddî güzellikler ve
eserlere çok aşırı takılmam. İnsan emeği ve
gayreti, sanatsal yönü mutlaka takdir ettiğim
hususlardır. Takdir etmemek anlamında söylemiyorum bunu ama benim bakış açımla
“bunu yapanlar bu gün hayatta değil, inşaallah yaptıkları ile insanların hayatını kolaylaştırmışlardır” “ben bu gün insanlar için ne
yapmalıyım ki faydalı olayım” der geçerim.
Avrupa ülkelerinin düzen ve intizamı elbette
etkileyici. Ama hac esnasında Kâbe ve Peygamberimizin kabri en fazla etkilendiğim
yerlerdendir. Neden derseniz, insanların dil,
ırk, maddî durum farkı olmaksızın saatin dönüş yönünün tersine, zamanı durdururcasına yaptıkları tavaf bana etkileyici gelmiştir.
Yine hiçbir kategorileştirme olmadan aynı
yöne ve aynı zemine secdede baş koymak
ayrı bir güzellik. Aynı şekilde “cennet bahçesi” diye peygamberimizin tasvir ettiği
mekânda namaz kılmak için insanların ya-

rışması ayrı bir duygu fırtınasıdır.
Çin, Japonya ve Avustralya görsem fenâ olmaz dediğim ülkelerdendir.
Sporla aranız nasıl?
Mesela hangi futbol
takımını tutuyorsunuz?
Sporu günlük hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerektiğine inananlardanım.
Hem kilo kontrolü hem de sağlık adına günde 3-5 km yürümeye çalışırım. Fırsat bulursam da yüzerim. Yaz ayları bisikletimle arkadaşlık yapmaya çalışırım ama yollarımız
bir fecaat. Bisiklet yolları yapmak önemli
değil bisikletlilere kullandırabilmek önemli.
Futbol bir çok insan gibi benim de ilgi alanım. Ancak fanatizm ülkemiz gençliği için
en önemli tehlikelerden. Konyaspor süper
ligde oynar iken başka bir takımı desteklemeyi ayıp sayarım. Dört büyüklerin fanatizme hizmet eden yönetimleri olduğu sürece
de hiçbirisine sempati duymamaya gayret
ederim. Gençlik yıllarımızda Anadolu'dan
çıkan şampiyon diye sempati duyduğum
Trabzonspor da aynı futbol endüstrisi cambazlıklarıyla hareket etmeye başlayınca
benim için eski sempatik değerinde değil.
Hele Konyaspor'la aynı ligde oynarken.
Konyaspor'u da şehrin marka değerine yaNİSAN/MAYIS 2015/39
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pacağı katkı nedeniyle önemsiyorum. Ancak
doğru bir yönetim tarzı oluşturulmalı. Kimseye yük olmayacak bir maddî ve sosyal yönetim modeli geliştirilmeli. Gençlerin eğitimine de katkı sunacak halde olmalı. İnsanlar
arasındaki iletişime zarar verecek, küfürle
kavgayla yürüyecek ve kutuplaşma aracı
olacaksa öyle spor olmaz olsun daha iyi.
Bundan sonra hayalleriniz ve
hedefleriniz arasında
önceliğiniz ne olacak?
Değişmeyen bir önceliğim var,“insanlara
faydalı olmak”. Zira inandığım peygamber
“en hayırlı insanı, insanlara faydalı olan”
diye tanımlamış. Faydalı olmanın araçları,
içinde yaşadığımız şartlarda ne ise o konuda
en iyisini yaparak hayatımızı devam ettirmek istiyorum. Siyaset ise siyaset, hastanecilik ise hastanecilik.

tığım muzipliklerden tutun da kendi gelişen
olaylara kadar. Genç bir hanımı muayene
esnasında karındaki hamile görünümü nedeniyle boş bulunarak sorduğum “ne kadar
zamandır evlisiniz?” sorusuna aldığım “ben
evli değilim Dr. Bey” cevabı en çok mahcubiyet yaşadığım anlardandır. Daha sonra
hanımefendide kocaman bir over tümörü
teşhis etmiş ve operasyona göndermiştik.
Bir KBB uzmanı abimizin gayet iyi niyetle
yerine koymaya çalıştığı ama başaramadığı
70’lik ninemizin çıkmış çenesini yerine koyduğumda hem benim hem de onun duyduğu
mutluluk yine unutamadıklarımdandır. Değerli dostum, ağabeyim Eyüp Çetin Bey'le
yaşadığım teknolojiye dair anılar, dinleyen
herkesi güldüren hoş anılardır. İzin vermediği için burada anlatamıyorum maalesef.
Okurlarımızdan arzu edenlere kahve sohbeti
esnasında anlatma iznini aldım.

Uzun yıllardan beri siyaset ve
iş dünyasının içinde
bulunuyorsunuz.
Unutamadığınız
hatıralarınızdan birini
okurlarımızla paylaşır mısınız?
O kadar çok anı var ki, arkadaşlarımıza yap-

İleriki zaman için kariyer
planlamanızı sizden
dinleyebilir miyiz?
Yapmakta olduğumuz yatırımla beraber hastanecilikte Konya’da geldiğimiz noktayı her
açıdan bir adım daha ileriye taşımak ve şu
ana kadar riayet etmeye çalıştığımız kaliteli
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hizmet anlayışını devam ettirmek. Siyasette yapmış olduğumuz çalışmaların devamı
niteliğinde hizmete vesîle olacak elimizden
gelen her çabayı göstermek isterim.
Siyaset ve iş dünyamıza dair
bir mesajınızı alabilir miyiz?
Ülkemiz önemli bir seçim arefesinde. 1213 yıllık istikrarın bozulmaması en büyük
temennim. İktidarı ve muhalefeti ile tüm
paydaşlara vatandaşımıza somut ne vereceklerini anlatmalarını diliyorum. Özellikle
yeni yetişen gençliğimiz şunu unutmasın
ki; bu ülke yakın zamana kadar böyle değildi. Bizler bu ülkede çok sıkıntılar yaşadık.
Hem maddî hem de sosyal anlamda bir çok
haksızlıklar ve yoklukların yaşandığı ülkemiz, özellikle son on-oniki yılda yapılan çalışmalarla atılım yaptı ve önce insanımızın
özgüveni yerine geldi sonra bu ülkede güzel
işler başarıldı. Emeği geçenlere teşekkürün
en önemli yolu sandıktır. Muhalefete de düşmesi gereken en önemli görev "doğruyu takdir edip desteklemek, yanlış varsa uyarmak
ve doğrusunu ortaya koymaktır." Boş, kafa
karıştıran, polemik yaratan siyaset kimseye
bir şey kazandırmadığı gibi ülkemize zaten
bir şey kazandırmaz.

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.

Muhammet Uğur Kaleli

Selçuk Öztürk

Konya Milletvekili Adayı

KTO Başkanı-TOBB Yön. Krl. Üyesi

Türk siyasetine seviye olarak, duruş olarak, efendilik olarak, güleryüzlülük
olarak, mütevazilik olarak, hoşgörü olarak bir Konya beyefendisi geliyor.
Uğur Kaleli tartışmasız her kesimde kabul gören, adı üzerinde isabet olmuş
denilen, Konya Ticaret Borsasının Konya ve Türkiye siyasetine kazandırdığı
en kibar, en nazik insanlardan biri. gerek Konya Ticaret Borsasında yaptığı
çalışmalar gerekse de Konya Odaları nezdindeki yapıcılığı, birleştiriciliği ve
olayların ona yüklediği Ağabey rolü ile Vizyondakilerde yer aldı.

Konya Ticaret Odasında her geçen gün yıldızı daha da fazla parlayan bir
isim Selçuk Öztürk. Konya için güven duyulan isimlerin başında geliyor.
Konya'nın meselelerine olan vakıflığı, TOBB'da Konya'yı temsil eden iki
üyeden biri olması, aktifliği, heyecanı, samimiyeti, rahatlığı ve duruşu ile
MÜSİAD ve KTO'nun Konya'ya kazandırdığı isimlerin başında geliyor.
Selçuk Öztürk telkin ettiği güvenle şehrin sigortalarından biri aynı zamanda.
Zengin bir ufka sahip olması da bütün bunlara eklenince Vizyondakilerde
yerini aldı.

Mustafa Baloğlu

Kerim Özkul

Konya Milletvekili

Konya Milletvekili-Başbakan Baş Danışmanı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun listesinde yer alma başarısını gösteren tek
isim olan Mustafa Baloğlu, güvenilirliği, çalışkanlığı, Konya meselelerine
göstermiş olduğu samimi ve içten duyarlılıkla dikkat çekti. Listede kalması
gereken isimlerin en başında hep o vardı. Akşehir Belediye Başkanı olduğu
günlerde dikkat çeken performansı, onu 24. dönem Millletvekilliğine
taşırken, göstermiş olduğu aktiflik gözlerden kaçmadı. Mustafa Baloğlu
ismi güven demekti, özveri demekti, hoşgörü ve anlayış demekti. Baloğlu
bu güzel hasletleri nedeniyle Vizyondakilerde yer aldı.

Partisinin üç dönem kuralına takılıp aday olamasa da, Kerim Özkul şehrin
mihenk taşlarından, şehrin sigortalarından. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun
Başdanışmanlığını yapması dışında Konya meseleleriylede yakından ilgili
Kerim Özkul. Siyaset ve siyaset üstü düşünenlerin bir anlamda hepsinin
Ağabeyi. Kişiliği ve duruşu ile saygı, sevgi ve itibar görüyor. Kerim Özkul
güvenilirlik noktasında vazgeçilmezlerden. Kerim Özkul kişiliği ve duruşu ile
Vizyondakilerde yer aldı.

VİZYON KÖŞE
PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

YAVUZ SULTAN SELİM’İN
ÇALDIRAN’A GİDERKEN
KONYA’DA MEVLEVÎ ŞEYHİ
KARAHÜYÜKLÜ SİNAN DEDE
İLE GÖRÜŞMESİ

Çaldıran Seferi için yola çıkan Sultan Selim, ordusu ile gelip altı gün Konya’da
kaldı. Fakirlere bolca ihsanlarda bulunup
“kûşe-i ihtiyâcda aç ve muhtâc komadı,
gönlün gözün doyurdu.” Yine bu şehirde
metfun olan Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve
Sadreddin-i Konevî başta olmak üzere diğer
din büyükleri ile “erbâb-ı keşf ve yakînin”
yâni velilerin kabirlerini ziyaretlerde bulunarak onların ruhlarından istimdât diledi. Konya’nın erenler beldesi olduğunu, bir
“ehl-i dîl” bulup ondan çıkmış bulunduğu
İran Seferi’nin neticesini sormasını Piri Mehmed Çelebi başta olmak üzere vezirlerinden
istedi. O zaman, evliyâullahtan Sinan Dede,
daha önce oturduğu Edirne’den kısa bir süre
önce gelmiş ve Konya’ya yerleşmişti. Piri
Mehmed Paşa, Edirne’de ikameti sırasında
tanıyıp hürmet ettikleri keşif ehli Sinan
Dede’nin Konya’da bulunduğunu padişaha:
“-Devletlü padişahım, mükâşif Sinan Dede,
hâlyâ bunda imişler” diye haber verdi.
Vezirler yanlarında Defterdar Piri Mehmed
Çelebi olduğu halde hep birlikte kalkıp Mevlâna Dergâhı’nda mesnevihanlık görevini
yürüten Şeyh Sinan Dede’ye gittiler. Yavuz
Sultan Selim’in dileğini ona bildirdiler. Gelenlere şeyh’in vediği işaret, Sultan Selim’in
savaşı kazanacağı yönünde oldu. Sinan
Dede’nin bu keşfini, vezirler henüz onun
yanında otururlarken, Piri Mehmed Çelebi
gelip padişaha arz etti. Bu sevinçli haberi
alan Yavuz Sultan Selim şöyle buyurdular:
“-Pîrî Çelebi! Şeyh hazretlerinin vâki’
olan kelimâtın tezkere eyle! Vâki’ olursa,
inşâallah gelip hıdmedler ederim”.
Çaldıran Zaferi’nden Sonra Konya’da…
“Beni Rencîde Eylemen”:
Yavuz Sultan Selim Han, Şah İsmail’i
Çaldıran’da hezimete uğratınca, daha
Konya’dayken Sinan Dede’nin kendisine
verdiği zafer müjdesi, aklına geldi. Piri Me-
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hmed Paşa’yı huzuruna çağırıp:
“-Şeyh hazretlerinin cümle sözleri vâki’ oldu.
Sıhhatle Rûm’a vardıkda cümle murâdları
görülsün” diye not ettirdi.
Padişah, İstanbul’a dönmek maksadıyla
Amasya’dan hareket etti ve Konya’ya geldi.
Piri Mehmed Paşa aracılığıyla kendisiyle
bizzat görüşüp konuşmak istediğini Sinan
Dede’ye bildirdi. Fakat şeyh:
“-Padişah’ı ma’nâda bir tıfıl oğlan misâlinde
gördüm… Beni rencîde eylemen” diyerek
isteğini geri çevirdi. Sultan Selim, şeyhin
kendisini kabul etmemesine çok üzüldü. Hiç
değilse onun istediği bir şey varsa bunu tespit
etmek için:
“-Murâdları nedir? Tecessüs olunsun. Cümle
tahassul olunsun” diye ferman buyurunca,
Piri Mehmed Paşa şeyhe:
“-Murâd-ı şerîf nedir?” deyince, Sinan Dede:
“-Ben bunda rûh-ı Hz. Mollâ işâretiyle geld-

im. Anların makamların ta’mîr murâdımdır”
dedi ve Mevlânâ Dergâhı’nda üstleri açık
olan kubbelerin kurşunlatılmasını; su getirtilmesini; Dergâh’ın çevresindeki bağ
ve bahçenin ihata duvarı içine alınmasını;
az olan vakıfların artırılmasını; bir emri şerif verilip, buna dayanarak Mevlânâ
Dergâhı’nda kalacakları kendisinin belirlemesini; Konya’ya vali olacakların kendisine bağlı olmasını istemiştir. Yavuz, onun
isteklerinin hepsini kabul etmiş; yetkililere:
“-Görülsün” emrini vermiştir.
Gerçekten yukarıda sıralananların tamamı
kısa sürede yapılmış olup Mevlânâ Dergâhı
bahçesindeki şadırvan yeniden o zaman
yaptırılmış; Dutlu Pınarı’nın suyu künklerle
getirilip akıtılmıştır. Dergâhın giderlerinin
karşılanması için her sene devlet hazinesinden 30 bin akçe verilmesine bundan sonra
başlanmıştır.

RÖPORTAJ
RÖPORTAJ: EROL SUNAT

Konyalılara, "Aaah!.. Aaah!. Aaah!..Ah!
ile başlayan Bir başka sevgiliyi sevemem"
şarkısını ile veda edeceğini kim bilebilirdi
ki. Mart ayında bir kalp krizi sonrasında kaybettiğimiz ünlü sanatçının menajeri Osman
Nuri Yazıcı ile yapmış olduğumuz söyleşiyi
sizlerle paylaşıyoruz.
Osman Nuri Yazıcı 1972 Trabzon doğumlu. Oldukça duygusal, sempatik, içten
ve samimi bir insan.
Biz kendisiyle menajerlikten öte baba
evlat statüsündeydik diye başladı söze...
Erol Büyükburç'la
nasıl tanıştınız?
Sigorta kökenliyim. Sigorta şirketim vardı. Ünlülerin siportacısıydım. Bu işle bir çok
ünlüyü yakından tanıdım. TV8'de Burhan
Şeşen'le çalışıyoruz. Amca dediğimiz İlhan
Şeşen, niye menajerlik düşünmüyorsun dedi.
Bende menajerler ne yapıyor diye onları takip etmeye başladım. Hipop ve rap gruplarını seyrediyordum. Onlardan biri ile başladım menajerliğe. Ondan sonra ilk tanıştığım
kişi Erol Büyükburç'tur. Kendisiyle Beşiktaş
Kültür Merkezinde karşılaştım. Ofisime davet ettim. Çok önemli bir insandı rahmetli.
Tecimsel yani olaylara hemen ticari bakan
biri değildi. O ülke meselelerine, sanatla ilgili konulara bakan bir insandı. Popstarları çok
beğendiğini ancak hepsi de birbirinin kopyası, bu çocukların önlerini açmak lazım derdi.
Kendi tabiriyle Vizyoner'di. Bende vizyoner
olduğum için Vizyonerlik ortak paydasında
buluştuk. Frank Sinatra Newyork Newyork
adlı şarkısı ile Newyork 'u anlatıyor, bir başkası Paris'i, bizim kendi şehirlerimizi anlatan şarkılarımız neden yok derdi. O günlerde
Antep Baklavasını Yunanlılar kendi üzerlerine tescil ettiler. Ne Antepliler, ne ilgili, kurumlar ne de devlet bir şey yapamadı. Bunun
üzerine Pişmaniye şarkısını yaptı. Şarkıyı
İzmit Belediye Başkanına götürdü. Bu şarkı
Hem Pişmaniyeyi İzmit'e tescilledi, hemde
Pişmaniye Festivalinin şarkısı oldu.

EROL BÜYÜKBURÇ, ÜNLÜ BİR MÜZİK ADAMI OLARAK, İNSANIN İÇİNİ ISITAN, İNSAN RUHUNA HİTAP EDEN
ŞARKILARIYLA GÖNÜLLERE TAHT KURMUŞTU. BİR KAÇ NESİL ONUN ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜ. İKİBİNDEN FAZLA
ÖDÜLÜN SAHİBİ OLAN SANATÇI SON ÖDÜLÜNÜ ÇOK SEVDİĞİ, ÖZEL BİR ÖNEM VERDİĞİ MEVLANA'NIN TÜRBESİNİN OLDUĞU ŞEHİR OLAN KONYA'DA MEVLANA HOŞGÖRÜ VE BARIŞ ÖDÜLÜ OLARAK ALMIŞTI.
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Erol Büyükburç'un Konya'ya
ve Hz. Mevlana'ya olan
hayranlığını nereden geliyor?
Erol Büyükburç dergah ehliydi. Dergahta büyümüştü. Babaannesinden dinlediği
ninniler, şarkılar ve vecizelerle büyümüştü.
Anne tarafından Karaman'dan Adana'ya gittikleri için Konya onun için apayrı bir yerdeydi. Konya değerler şehriydi. Mevlanaya
çok büyük bir bağlılığı vardı. Mevlana'nın
onda bıraktığı etki çok özeldi. Mevlana'yı
ve Mesneviyi incelemiş iyiliği, sevgiyi ve
doğruluğu içine alan 12 bin söz yazmıştı

Erol Büyükburç ve Cem Karaca

Erol Büyükburç ve Kenan Doğulu sahnede
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Mevlana'dan. Mevlana onda çok büyük bir
etki bırakmuştı. Yunus Emre'ye de hayrandı.
Yunus Emre'nin Senfonik albümünü yaptı.
Akşehir'de Nasreddin Hoca Festivalinde, o
günün Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul
Hocanın fıkralarını Amerikada yaşayan
Türkler için hazırlatmıştı. Erol Abi, yapılan
işin yanlış olduğunu önemli olanın Amerikalılara Nasreddin Hocanın anlatılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine fıkraları 7 dile
çevirip yayınladık.
Nasreddin Hoca için, nüktedandı, alim
zattı ama , Alim zat olması, Alim tarafı hep
ihmal edildi derdi.
Çalışmalarından
bahseder misiniz?
En şaşaalı dönemlerinde Erol Abiye
Türkiyenin Elvis Presley'i derlerdi. Ancak
Erol Büyükburç, Milli değerlere ve tarihimize çok değer veren ve saygı duyan bir
insandı. Osmanlı tahtı yaptırıp, Osmanlı
kaftanı giyerek sahneye çıkmıştı. Türküleri
ilk aranje eden kendisiydi. Türkülerimiz iç
piyasada tamamamen tüketildi derdi, Türkümania çalışması Erol Büyükburça aittir. Türküleri batı sound'dına çevirmek lazım derdi.
bununla ilgili ilk çalışmayı "Çilli Horoz" türküsü ile yapmıştı. Bu türkünün yarısını Fransızca okudu. Bana bu konudaki çalışmaların
devam etmesi noktasında vasiyeti vardı. Erol
Büyükburç'un Türkiye'ye değerler katacak
çalışmaları oldu. Çok ama çok renkli bir
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adamdı. Popüler adam olma yolunda yaptığı
hiçbir şey yoktu. Haber izlemezdi. Çok kitap
alan, çok okuyan bir insandı. En son Hazreti
Peygamberin Hadislerini aldı. Bu hadislerden nasıl bir program yapılabilir demişti.

dayısı vardı. Aynı ona benziyor derdi. Genelde bütün seyahatlerimzi uçakla yapardık.
Adana -Mersin konserine ilk defa arabayla
gittiğimizde duble yolları çok beğendi. Herkesin hakkını teslim eden bir insandı.

Siyasilerle arası nasıldı?
Erol Büyükburç 1952 yılında sahneye
çıkmıştı. Bir çok devlet adamıyla yakındı. İsmet İnönü ile çekilmiş bir resmi vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan
çok etkilenmişti. Adana'da yaşayan Ertuğrul
isimli "Ciğersöken" lakaplı emekli Albay bir

Muhteşem Yüzyıl dizisinden çok rahatsızdı.. 46 yıl ömrünü fütühatla geçiren bir
insanın kadın düşkünü olarak takdiminden
rahatsızdı. Partisi yoktu. Ben milletimi çok
seviyorum dedrdi. Millet aşığıydı. Merhum
Alpaslan Türkeşle de ayrı bir dostluğu vardı.

man Demirel
Erol Büyükburç ve Süley

Müzik piyasasına
kazandırdığı kimler var?
Ben Erol abiyi tanımadan 6-7 ay önce
babamı kaybetmiştim. Babam rahmetli sevgisini göstermeyen bir insandı. Erol
Büyükburç'un konserlerine gittiğini, konsere girebilmek için kuyruklarda beklediğini
öğrendiğimde, Erol abiyi nasıl bu kadar çok
sevdiğine hayret etmiştim.
Erol Abiden çok etkilendim. Aramızda menajerlikten öte bir gönül bağı vardı.
20'ye yakın sanatçının menajerliğini yapıyor olsamda onun yeri bir başkaydı. İlk defa
1999 yılının sonlarında karşılaştık. Özel bir
insandı. Laf olsun diye demiyorum. Erol
Büyükburç'un Müzik tarihimize kazandırdığı önemli insanlar vardı. Bunlardan birisi
Cem Karaca'ydı. Erol Abi Cem Karaca'nın
annesi Toto Karaca'yı çok severmiş. Toto
Hanım o yıllarda 11-12 yaşlarında olan Cem
Karaca'yı elinden tutup Erol Abiye getirmiş,
Erol demiş bu da senin gibi şarkıcı olmak istiyor!" Yaşadıkları sürece birbirlerinin konserlerini hiç kaçırmadılar.

Erol Abi, Özay Gönlüm'ün iz bırakan o
meşhur estrümanı " Yaren"inde bizzat fikir
babasıdır. İngilterede Tom Jones'un konserinde gördüğü çift saplı Gitarı Cura, bağlama ile üçlü bir saz yapma fikrini Özay
Gönlüm'ü gördüğünde Özaycığım şöyle
yapacaksın diye çizerek anlatıyor. Merhum
Özay Gönlüm'ün o meşhur "Yaren" enstrümanı bu şekilde doğuyor. Yurdaer Doğulu'yu
Ankara'da keşfeden onu Milli Orkestraya
getirende Erol Abiydi. Sesi ve besteleriyle
ünlü Metin Özülkü'yü daha 9 yaşlarında iken
keşfeden, Yurdaer Doğulu'nun çocukları
Ozan ve Kenan Doğulu'yu Metin Özülkü'ye
emanet edende Erol Büyükburç'tur.
Mevlana Hoşgörü ve
Barış ödülünü aldığında
neler hissetti?
Mevlana onun için özel bir değerdi. 2
binden fazla almış olduğu ödül vardı. Mevlana ödülü için davet edildiğinde hiç tereddüt etmeden, bütün randevularını iptal edip
geldi. Gece sona erdiğinde o hayranlarıyla

fotoğraf çektirmeye devam ediyordu.
Çok sevdiği bir ödülü vardı. Onun yeri
onun için özeldi. Mevlana Hoşgörü ve Barış
Ödülünü aldığında, o ödülü kaldırdı, onun
yerine Mevlana Hoşgörü ve Barış ödülünü
koydu.
Rahmetli öldükten sonra pekçok gazete
ve televizyon benden onunla ilgili röportaj
istedi. Ama ben malzeme olsun istemedim.
Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat
Derneği sevgili Erol Abimi çok mutlu etmiş,
çok onurlandırmıştı. Mevlana ödülünden sebep, inanılmaz mutluydu. Hayatında aldığı
en güzel ödüllerden biriydi. Ben takdir edildiği için, o şükran borcunu ödemek istedim
sizlere. Konya Vizyon Dergisi'nden gelen
böyle bir röportaj teklifini elbette geri çeviremezdim.
Sayın Yazıcı, rahmetli Erol Büyükburcun hislerini, duygularını ve hayatından bazı kesitleri bizimle paylaştığınız
için, Konya Vizyon Dergisi olarak, bizde
size çok teşekkür ediyoruz.

NİSAN/MAYIS 2015/39

43

EROL BÜYÜKBURÇ
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL’DA HAYATINI KAYBEDEN POP MÜZİĞİNİN USTA İSMİ EROL BÜYÜKBURÇ, BUGÜN SEVENLERİNİN GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
Geçirdiği kalp krizi sonucu Beşiktaş
Etiler’deki evinde 79 yaşında hayatını
kaybeden Büyükburç için ilk olarak sabah saatlerinde Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda tören düzenlendi. Ünlü sanatçının naaşı daha sonra Levent Camisi’ne
getirildi. Büyükburç’u son yolculuğuna
uğurlayan sanatçı dostları ve yakınları
Levent Camisi’nin avlusunu doldurdu.
79 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü
sanatçı için öğle namazının ardından Levent Camisi’nde cenaze namazı kılındı.
Cenazde namazı kıldıran imamın Büyükburç için helallik istediği sırada iki kişi,
“Helal etmiyorum” diye seslendi. O sırada cemaatten bazı katılımcılar olaya tepki
gösteren iki kişiyi uzaklaştırdı.
Cenaze törenine, İstanbul Valisi Vasip
Şahin, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Orhan Gencebay, Selçuk
Ural, Hakan Peker, Erol Evgin, Nuri Alço,
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Çelik ve Metin Özülkü’nün de aralarında
olduğu çok sayıda sanatçı katıldı.
Namaz öncesi cami avlusunda Erol
Büyükburç’un kızları Evren Büyükburç
ve Özlem Kaya Büyükburç taziyeleri kabul etti.
Törende taziyeleri kabul eden kızı Ev-

ren Büyükburç, “Babam Hayattı” dediği
Erol Büyükburç için, “İçimde en ufak
ağırlık yok. Çiçek kokuları var hissettiğim şu anda burada. Babamla annemle
hep gurur duydum, duyacağım. Onlar
ebediyette birlikteler. Çok şanslıyım. Babam derseniz; babam müzik, babam şiir,
babam resim, babam heykel, babam ka-

rikatür, babam nokta, babam virgül, babam hayat” ifadelerini kullandı.
Cenazeye katılan sanatçı Orhan Gencebay ise “60’lı yıllarda Türkiye’deki
‘Pop’ tarzı veya ‘Türk Pop Müziği’ tarzı
dediğimiz müziğin öncüsüdür. Halkımız
çok sevmiştir. Onun birçok yerde dereceleri vardır. Yani gereken hizmeti, gerektiği gibi öncü olarak yapan birisiydi.
Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde
konuştu.

Oyuncu Nuri Alço da “Çok güzel bir
insandı. Yüreği güzel bir insandı. Onunla
en son Konya’da hoşgörü ve barış ödülleri almaya gittik. Başımız sağolsun toprağı
cennet olsun” diyerek görüşlerini belirtti.
Pop müziğinin ünlü ismi Çelik de cenazede yaptığı konuşmada, “Hakkını
helal etsin bize diye buraya geldik. Huzurunda bir dua etmek istedik, bir Fatiha

için buraya geldik” şeklinde konuştu.
Cenaze töreninde medyanın vefasızlığına vurgu yapan Selçuk Ural ise “Birçok
sanatçı kahırdan gitti. Ama burası Türkiye. Burası böyle bir yer. Allah ışıklar içinde yatırsın” dedi.
Kılınan namazın ardından ünlü sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda
toprağa verildi.

Büyükburç’un ölümünü şüpheli bulup bulmadığı sorulan Gencebay, “Bilemiyorum. Sanmıyorum böyle bir şey olacağını. İnşallah öyle bir şey yoktur diye
umuyorum” cevabını verdi.
Erol Evgin ise Erol Büyükburç’un çok
büyük bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “Erol Büyükburç çok büyük bir yetenekti. Türk pop müziğinin en uzun kariyerli sanatçısıydı. 50’li yıllardan bu yana
60 yıldır şarkı söylüyordu. İlk büyük stardı. Herkesin hocasıydı diyebilirim. Pop
müziğine ışık tutan çok önemli bir isimdi.
Nurlar içinde olsun” ifadelerini kullandı.
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ÜNİVERSİTE

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene Konya Valisi Muammer Erol, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş,
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Mehmet
Musa Özcan, Genel Sekreter Fazilet Uyar,
dekanlar, müdürler, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.

hazırlanan her iki proje de Türkiye’de ilk
olma niteliği taşımaktadır ve gelecek nesillere eşsiz bir kaynak olacaktır” dedi.

“ÇORAK TOPRAKLARDA
VAROLAN BİR ÜNİVERSİTE”
Çorak topraklar üzerinde yokluklar içinde
var olan Selçuk Üniversitesi’nin 40 yıllık
hikayesine tanıklık edilen törende ilk olarak
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim
İş Öğretmenliği mezunu akademisyenlerin
eserlerinden oluşan sergi açıldı.

SELÇUK’TA

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı
Gökbel, 40’ıncı yıl hitabında kuruluş yıldönümü faaliyetlerinin artık geleneksel bir
hal aldığını ve bu yıl üniversitenin 40. yılını
kutluyor olmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Gökbel, “40 yıllık süreçte adım atılmamış çorak
topraklar üzerinde barakalarda başlayarak
meşakkatli yollardan hiç yılmadan büyüyen
bu dev çınar, bugün bünyesinde 22 fakülte,
6 enstitü, 5 yüksekokul, 22 meslek yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı ve 80 bini bulan
öğrencisi ile Türkiye’nin hatta dünyanın en
iyi üniversiteleri arasında kendine yer edin-

meyi başarmıştır. İşte bu başarı öyküsünü, o
günlerden bu günlere kimi zaman hüzünlü,
kimi zaman gururlu, kimi zaman tebessümle
kimi zaman ise buğulu gözlerle yad edebileceğiniz ‘Çift Başlıklı Kartalın Kanatları
Altında Selçuk Üniversitesi 40 Yaşında’ adlı
kitap ve birazdan izleyeceğiniz 40’ıncı yıla
özel hazırlanan ve hafızalarımıza kazınacak
belgesel film ile sizleri buluşturmaktan da
ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Her şeyden önce

Fiziki yapılanmanın yanı sıra bilimsel, sosyal, kültürel ve kurumsal anlamdaki bu gelişim ve değişimin halen sürdüğünü ifade
eden Prof. Dr. Gökbel, “Şunu da özellikle
belirtmeliyim ki bugün gelinen noktada
Selçuk Üniversitesi, iki eğitim-öğretim birimi arasında 441 kilometre mesafeye sahip. Türkiye’nin en büyük kampüslerinden
birine sahibiz. Bildiğim kadarıyla 60 bin
öğrencinin bulunduğu Türkiye’de başka bir
kampüs yok. Bilinmesi gereken bir diğer
özelliğimiz de bizim 18 ayrı ilçede de kampüslerimiz var. Kuruluş aşamasında çeşitli
sorunlarla karşılaşan üniversitemiz, 40 yılın
sonunda Türkiye’de önemli yükseköğretim
kurumları arasında yerini almıştır. Bugün
Selçuk Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi’nde Türkiye’de ilk 10’da yer
almaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de yapılan
her ciddi sıralamada kendine yer bulan Selçuk Üniversitesi, Anadolu’daki üniversiteler
arasında birinci sıradadır. 2014 yılı Girişimcilik ve Yenilikçi Endeksi Sıralaması kapsamındaki tescilli ulusal ve uluslararası patent
sayılarının göstergesi olan 'Fikri Mülkiyet
Havuzu' kriterinde ise yine üniversitemiz
Türkiye'de 1’inci sırada yer almaktadır” diye
konuştu.

4 0 . Y I L CO Ş K U S U
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (SÜ) KURULUŞUNUN 40’INCI YILINI COŞKUYLA KUTLADI. ETKİNLİKLER KAPSAMINDA
MART AYINDAN BU YANA 40’DAN FAZLA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİREN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDE 40’INCI YIL,
GERÇEKLEŞTİREN RESMİ TÖRENLE TAÇLANDIRILDI. ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE 35 YIL VE DAHA FAZLA SÜRE
GÖREV YAPAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELE TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİĞİ TÖRENDE AYRICA
40’INCI YILA ÖZEL HAZIRLANAN ‘ÇİFT BAŞLIKLI KARTALIN KANATLARI ALTINDA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN 40
YILI’ ADLI BELGESEL FİLMİN GALASI YAPILDI.
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ESKİ REKTÖRLERE VEFA
Rektör Gökbel, “Üniversitemizin 40 yıllık
tarihi sürecinde, başta Kurucu Rektörümüz
Prof. Dr. Ali Rıza Çetik olmak üzere Sayın
Prof. Dr. Neşet Çağatay ve Sayın Prof. Dr.
Süleyman Kadayıfçıları, görevi başında iken
yaşamını yitiren Sayın Erol Güngör’ü rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan tüm rektörlerimize, idarecilerimize,
akademik ve idari personelimize unutulmaz
hizmetleri nedeniyle ayrıca bizi ülkemizin
dört bir tarafından temsil eden öğrencilerimize de bu anlamlı günde bir kez daha
şükranlarımı sunuyor, kendilerini yürekten
teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine son
verdi.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
EMEKTARLARINA TEŞEKKÜR
Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in hitaplarının ardından Selçuk Üniversitesinde 35 yıl
ve daha fazla süredir görev yapan akademik
personeller Prof. Dr. Ali Ünüvar, Prof. Dr.
Fatih Mehmet Botsalı, Prof. Dr. Hüseyin
Dural, Prof. Dr. Mustafa Özcan, Prof. Dr.
Mustafa Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Ayişe Gülbün Onur, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz,
Öğr. Gör. Mustafa Özkürçüler ve Uzm. Seyit Ali Cengiz’e teşekkür belgelerini Konya
Valisi Muammer Erol takdim etti.
“Çift Başlı Kartalın Kanatları Altında Selçuk Üniversitesi’nin 40 Yılı’ adlı belgesel ve
kitap projesinin hayata geçmesinde katkıları
bulunan yapım ekibi ve yayın kurulana te-
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şekkür belgelerini ise Rektör Prof. Dr. Hakkı
Gökbel ve rektör yardımcıları takdim etti.
Ardından 35 yıl ve daha fazla süredir görev
yapan idari personeller Hidayet Toparlak,
Yusuf Baysaloğlu, Hüsniye Özsoy, Mustafa Develi, Mevlüt Ünsaçar’a ise teşekkür
plaketlerini rektör yardımcıları verdi. Son
olarak kitap projesinin fikir öncüsü olan ve
kitabın hazırlanma sürecindeki tüm aşamaları yakından takip eden Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel ise teşekkür

belgesini Konya Valisi Muammer Erol verdi.
BELGESEL AYAKTA ALKIŞLANDI
Teşekkür belgelerinin ardından Üniversite
Televizyonu tarafından hazırlanan ve üniversitenin 40 yıllık tarihini konu alan ‘Çift Başlı
Kartalın Kanatları Altında 40 Yıl’ belgesel
film gösterime sunuldu. 83 dakikalık belgesel izleyenler tarafından ilgiyle takip edilerek
büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı.
Tören düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

VİZYON KÖŞE

BEKİR ŞAHİN

HADİS İLMİNİ OSMANLI’DAN
CUMHURİYETE TAŞIYAN İLİM ADAMI;

Muhammed Tayyib Okiç’in

Belgeleri Konya'da

TÜRKİYE’DE HADİS KÜRSÜSÜNÜN KURUCUSU, İLK HADİSÇİLERİN HOCASI BOSNA
HERSEKLİ MUHAMMED TAYYİB OKİÇ’İN KENDİ EL YAZISIYLA YAZMIŞ OLDUĞU
BELGELERİ ÖĞRENCİSİ PROF DR. MEHMET HATİPOĞLU TARAFINDANK KONYA BÖLGE YAZMA ESER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANESİNE BAĞIŞLANDI.
Osmanlı Türkçesi, Boşnakça, Arapça ve
Farsça dillerinde tutulan birçok bilgi ve belge, Boşnakların fütuhatı, Balkan Türkleri,
Avarlar ve Hamzavîlere dair notlar ayrıca
özel olarak tuttuğu notlar, bilgi fişleri, arşiv
malzemeleri, özel kütüphanesinin listesi gibi
bilgi ve belgeler Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne getirildi. Ayrıca bu belgeler
içerisinde hiç yayınlanmamış çalışma dökümanları bulunmaktadır.
Bu belgeler, özellikle hadis ve tefsir ilimleriyle ilgilenen araştırmacılar için önemli bir
kaynak teşkil etmektedir.
Muhammed Tayyip Okiç kimdir?
1 Aralık 1902’de Bosna’nın Tuzla sancağı
Graçanitsa kasabasında doğdu. Babası, İstanbul medreselerinde tahsil görmüş Bosna

Muhammed Tayyip Okiç

Hersek re’isü’l-ulemâ muavini Yayçalı Mehmed Tevfik Efendi, annesi Hasibe Hanım’dır.
Muhammed Tayyib Okiç Saraybosna’da
başladığı ilk eğitiminden sonra modern bir
ilahiyat fakültesi olan Okruzna Medresa’dan
mezun oldu. Zagreb Üniversitesinden Latin Dili ve Edebiyatı imtihanlarını vererek
oradan da diploma aldı. Ardından aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi’nde başladığı
öğrenimini Belgrat Hukuk Fakültesi’nde
tamamladı. Kısa bir süre Saraybosna Erkek
Lisesi’nde, iki yıl Şer’i Lise’de öğretmenlik
yaptı.
Hukuk ve edebiyat alanındaki ihtisası dışında hadis, tefsir ve İslam tarihi dersleri
veren Okiç, Boşnakça ve diğer Slav dilleri yanında Latince, Lehçe, Çekçe, Arapça,
Türkçe, Fransızca, Almanca ve okuyup

anlayacak düzeyde İngilizce, İtalyanca ve Farsça
bilirdi. Bir buçuk yıla yakın bir süre Türkiye’nin
Belgrat elçiliğinde sekreterlik ve mütercimlik yaptı.
Türkiye’nin Hitler Almanya’sına savaş ilan etmesi
üzerine diğer elçilik çalışanlarıyla birlikte sekiz ay
süreyle Almanya’da esir olarak kaldı. 1945 yılında
Almanya’dan Türkiye’ye geçti. Beş yıl boyunca İstanbul
Başbakanlık Arşivinde araştırmalar yaptı. 1950 tarihinde
Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinde sözleşmeli profesör
olarak göreve başladı. Ankara Üniversitesi Senatosu kendisine hadiste profesörlük unvanını verdi. 1964 yılından 1971 yılına kadar Konya Yüksek İslam Üniversitesinde hocalık yaptı. Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu ve pek
çok hadis hocasının yetişmesinde etkili oldu. Muhammed Tayyip Okiç, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevi sözleşmeye aykırı şekilde feshedilince sıkıntılı bir dönem yaşadı. Bazı sebepler yüzünden Türk vatandaşlığına
da geçemeyen Okiç, Türkiye de otuz yılı aşkın bir süre vatansız yaşadı.
Uluslar arası kongrelerde sunduğu tebliğler onun ilim dünyasında tanınmasını
sağlamıştır. On dokuz yaşında Saraybosna’da bir gazetede ilk şiirlerini yayımlayan Okiç, zaman zaman “Şuvey’ir ve İbn Tevfik” takma adlarını kullanmıştır.
Türkiye’de hadis kürsüsünün kurucusu, ilk hadisçilerin hocasıdır. Kendisi sadece hadis hocası değil aynı zamanda tefsirciydi. Okiç, Arapça ve Farsça kitaplara dair çalışmalar yapmış Türkiye arşivlerinde Bosna Hersek ile ilgili arşiv
malzemeleri ve mahiyeti gibi konuları da araştırmıştır.
Muhammed Tayyip Okiç, 9 Mart 1977 yılında Erzurum’da vefat etmiştir. Yugoslavya sefaretinden güçlükle izin alınarak isteği doğrultusunda
Saraybosna’ya defnedildi. Yayımlanmamış bazı çalışmaları ve özel evrakları
Mehmet Hatiboğlu’na verildi.
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SİYASET

77’lik en genç aday adayı!
NECATİ SOYSAL SİYASETİN YAŞI OLMADIĞINI VE OLMAYACAĞINI HERKESE GÖSTERENLERDEN. 1938 DOĞUMLU YANİ 77 YAŞINDA OLAN SOYSAL KENDİNDEN YARIM ASIR DAHA KÜÇÜK
ADAY ADAYLARI İLE YARIŞIYOR ADAYLIK YOLUNDA. SİYASETİN İNSANLARI GENÇLEŞTİRDİĞİNİ, BAMBAŞKA BİR HEYECAN VE COŞKU KAZANDIĞINI İSPATLAR GİBİ. BU DÖNEM DAMADI DA
ADAY ADAYI. DAMADI AK PARTİ’DEN BİR DÖNEM DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ OLAN SOYSAL,
KONYA'DAN ADAY ADAYI OLURKEN, DAMADI YİNE DİYARBAKIR'DAN ADAY ADAYI OLMUŞ.
Necati Soysal, Eskişehir-Seyitgazi
doğumlu. Ziraat Mühendisi. Köyişleri
Bakanlığı’nın olduğu dönemde 1972 yılında Konya Koopereti,fler İl Müdürü olmuş.
Daha sonra İl Müdürlüğü Bölge Müdürlüğüne dönüştüğünde, ilk Bölge Müdürü'de
yine kendisi. Kendi ifadesiyle üç yıl görev
yaptıktan sonra, gerekçe gösterilmeksizin
Diyarbakır'a tayini çıkarılmış. O da buna
tepki olarak Diyarbakır'a gitmeyip istifa
etmiş. Beni diyor Eskişehirliyim ama, beni
Konya'da Konyalı olarak bilirler. Çünkü
bu şehir benim hizmet bölgem. Necati Soysal tepki koyma adına 1977 seçimlerinde
CHP'den Konya Milletvekili adayı olmuş.
O zaman 16 kişilik CHP Milletvekili sıralamasına girememiş. Seçim sonrasında
Konya'da Köy Koop Birlik Müdürlüğü
yaparken, CHP'li vekiller ilerde çalışmalarımıza engel olur diyerek almışlar görevinden. Şarkıkaraağaç'ta açılan Halıcılık okulunda Müdürlük yapmış bir süre. Benden
önce CHP'li diye haber gitti diyor,
Şarkikaraağaç'a. ilçe Demirelciydi. Çocukları İzmir'de
okuyunca, eleman olarak
İzmir Kooperatifleri İl
Müdürlüğü’nde sekiz
sene çalıştıktan sonra 25
yılını doldurup emekli
olmuş.
Hayat sürprizlerle doludur
derler ya, yine
Diyarbakır’la
yolları kesişmiş
Necati
Soysal'ın, gelin bundan
sonrasını
ondan
dinleye-
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lim; " Diyarbakır'a tayin olduğumda gitmemiştim. Ancak Eczacı olan kızım, yine
eczacı olan Diyarbakırlı bir gençle evlenince, bizde onlarla birlikte Diyarbakır'a
gittik. On yıl o bölgede kaldım. Orada
HEKTAŞ'a girdim. iki yıl o bölgedeki, Elazığ, Malatya, Bitlis, Muş, Mardin
bölgelerine ilaç götürdüm. İki yıl sonra
HEKTAŞ'a atanan yeni Genel Müdür
bünyesinde çalıştırdığı emeklilerin şirketle olan bağlantılarını kesti. Diyarbakır'da
emlakçılık yaptım. Sürücü Kursu Müdürlüğü yaptım. 2000 yılında Doktor olan oğlum Konya Ereğli'ye tayin oldu. Ereğli'ye
geldim. Ereğli'de yurt dışında olan bir arkadaşla birlikte UYSAL Sürücü Kursunu
açtım. Daha sonra anlaşamadık. Konya’ya
geldim 2006 yılına kadar Konya'da oturdum.
Bunca yıl sonra siyasete geri dönüşünüz nasıl oldu diye yönelttiğimiz soruyu
şöyle cevapladı Necati Soysal; “Damadım
İrfan Rıza Yazıcıoğlu 2002 seçimlerinde
Ak Parti'den Diyarbakır Milletvekili oldu.
Bu dönem yine aday adayı. Babası da Dicle
Üniversitesi’nin kurucusu ve ilk Rektörü
Selahattin Yazıcıoğlu. Evet bu benim için
1977 seçimlerinden bu yana bir ilk. Ben siyasetin yaşı olmadığını göstermek istedim.
Aday adayı olmamda en büyük etken eşim.

‘Kendimi
35-40
yaşında
hissediyorum!’

Eşim Denizlili. Konya'da maliyede çalıştı.
Konya'ya çok hizmetin oldu, Konya'ya
müracaat et dedi. Son gün başvurdum. Temayüllerede yetişemedim. Aradan geçmiş
40 yıl. Listenin kıyısında kalsam razıyım!
Benim içimdeki azime bakarsan köylüye
verebileceğim çok hizmet var daha! Kooperatifler İl Müdürüyken Konya İlçelerinden Almanya'ya çok işçi gönderdim.
Ereğli'deki Alabalık projesi bana ait. Çavuşcu gölünün vatantaşa verilmedi için
Konya'daki gazetelerde yazılar yazdım.
Tarım’da Konya'da hizmet bekleyen dağ
ve orman köyleri var. Her yere orman yapacağız diyorlar. Orman köylerine orman
ağacı dikeceğinize ceviz dikin, badem dikin. ceviz ormanı, badem ormanı yapsak
olmaz mı? Mesela kadınlara halı tezgahı
koysak. Bir tezgaha üç kadın oturur. Halıcılık ölmüş. Halı dokuyan kadınlar kızlar
hem kendi evinde halısını dokur, hem de
evine katkı sağlar. Şeker var, yağ var helva
yiyemiyoruz. Rize'de çay, fındık, Antep'te
fıstık varken Konya'da ceviz ve badem neden olmasın
Bizim çalıştığımız yıllarda Köy kalkınması vardı. Kalkınma durdu. Kendimi
daha 35-40 yaşında hissediyorum. Göz az
da görse, kulak az da duysa his bambaşka
bir şey.

RÖPORTAJ

KOMEK:
Halk
Okulu

KOMEK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI TAHİR AKYÜREK'İN
2004 YILINDA VERMİŞ OLDUĞU
TALİMATLARDAN BİRİ. GEÇİCİ
YERLERDE, GEÇİCİ MEKANLARDA
BAŞLATILMIŞTI. ŞU ANDA 250'YE
YAKIN BRANŞTA HİZMET VERİYOR.
BUGÜN İÇİN HER DÖNEMDE (YIL
BAZINDA 3 DÖNEM BULUNUYOR)
35 BİNE YAKIN KURSİYER EĞİTİM
GÜRÜYOR KOMEK'LERDE.
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HalkIN
Okulu

Halk

ÜNİVERSİTESİ

Alışveriş yapacak. sinemaya, tiyatroya gidecek. Bu insanlara insan merkezli eğitim
gerekiyor. Şoföründen tutun, satıcısına kadar
insanların güleryüzlü davrandığı, haksızlığın
ve hak yemenin olmadığı, kaba davranışların
ve fiillerin bulunmadığı şehir ortamları şehirleri yaşanabilecek bir şehir haline getirir.
KOMEK'ler, genel hedefleri açısından
Halkla İlişkilerden, el sanatlarına, Sosyal Bilimlerden Dil öğrenmeye kadar eğitim almak
isteyenlerin bir sınıfta bir araya gelmesidir.
İnsanlar uzun zamandan beri ilk defa KOMEK'lerle bir araya geldiler.. Çünkü, Toplumsal yaşantıya, yaşanabilir bir şehre katkıda bulunuyor KOMEK'ler.
Bizim meslek odalarımız, kuruluşlarımız,
cemiyetlerimiz şöyle bir kursa ihtiyacımız
var dediklerinde o eğitimi vermeye hazırız.
Mesela Pazarcılar Odası, bizim nasıl bir satış,
nasıl bir pazarlama yapmamızı istiyorsunuz
dese biz o eğitimi vermeye hazırız.
Biz Mevlananın ruhuna, Konevinin ruhuna, Nasreddin Hocanın ruhuna aykırı bir
şehir olamayız.
KOMEK hanımlarla
büyüdü ve gelişti
KOMEK'lerin yüzde 73-75'i bayanlardan
oluşuyor. Bu hanımların yüzde 45'i ilk yada
ortaokul mezunu. Meslek edindirme kurslarıma gelenler el sanatları, altın işi, Maraş
iş, makine nakışı gibi dallara ağırlıklı olarak geliyorlar. Aynı hanımlardan Arapça'ya,
İngilizce'ye, Halkla İlişkilere ve Beden Dili
kurslarına gelenlerde var.
147 Aktif Branşta 0-77 yaş arasında ne

KOMEK'ler için ciddi gayretler sarfedildi. Hocaların Hocası denilen Hocalar Üniversiteden geldiler. KOMEK halk
okulu, halkın okulu, halkın üniversitesi
konumunda. KOMEK'i Halk Eğitimlerden
ayıran özellikte bu. Belediyelerin Halk Eğitimlere göre imkanları daha fazla. Hayat
boyu öğrenme modülüyle Halk Eğitimler gibi.
2005 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
protokol sonrasında Milli
Eğitimle ortak çalışılıyor.
Kursiyerlere kurs bitiminde
verilen sertifikanın garantörü belediye. 2004 yılından
itibaren devam eden süreç
içerisinde devamlı kendini
ikmal eden, kendini yenileyen KOMEK'ler 2007 yılı
itibarıyla da Hanım Lokallerine ağırlık verdi. Hanımlara

72 yaşında Almanya'da
sergi açtı
Kursları geziyorum. 72 yaşlarında
bir teyze el nakışı yapıyor. Dantel
Angliz denilen bir çalışma. Teyzenin
elinde bir mercek var.
Yanına vardım dedim ki:
Kendinizi yormuşsunuz!
Ne demek, ne münasebet!
Bu ikinci dönemim!
Ne yapacaksınız bundan sonra?
Almanya'da sergi açacağım.
Onun bu sözlerine kimse inanamadı. Torunu Almanya'daydı.
Almanya'ya gitti ve orada
sergi açtı...

aranırsa var. Mesela Cenaze nasıl yıkanır
diye kursumuz var. Bazı cenazelere yetişemiyoruz şeklinde bir şikayet üzerine belli şartları taşıyan kadın ve erkek kursiyerler aldık.
Gasilhanelerde uygulamalı eğitimler verilerek bir çok kursiyer yetiştirdik. KOMEK'ler
bu görüntüleri ile doğumdan ölüme her alanda hizmet verebileceğini gösterdi.
Biz bu verdiğimiz eğitimleri istihdam
diye açmıyoruz. Belediyemizde Kariyer
Merkezimiz var. KOMEK'te eğitim alanlar Kariyer Merkezimizde çalışabilir. KTO,
KSO ve Esnaf Odalarımızla ortak çalışıyoruz. Kadro taleplerini Kariyer Merkezi ile
koordine ederek kurs bitirenlerin iş bulabilmelerine destek oluyoruz. Firmalar kendi iş
kollarında ihtiyaç olan vasıflarda şu kadar

personele ihtiyacımız var diye bildiriyorlar.
Kariyer Merkezimiz başvuru bazında vasıflı
olmayanlara da açık.
KOMEK Kooperatifimiz var. Bu kooperatif Hocalardan ve öğrencilerden oluşuyor.
KOMEK'lerde ihtisaslaşmış, ikinci kademe
uzmanlığa gitmiş olan arkadaşlarımız, evlerinde ürettikleri ürünleri KOMEK Kooperatifine getirirler. Satış merkezleri bunları
üzerine cüzi bir kâr koyarak satar. Getirilen
ürünler için komisyon toplanır. Fiyat tespiti yapar. Ürün satıldığında ücreti üretene
verilir. Eğer ürün 6 ay satılmazsa, üreticiye
iade edilir. KOMEK'ler olarak kaybolmaya
yüz tutmuş sanatlarada sahip çıkılmaktadır.
Sızma'da, Sille'de Halıcılık faaliyetlerine tekrar başlandı. Bir zamanlar Sızma, Kurşunlu
ve Ladik'te her evde halı tezhgahı vardı. Biz
Konya'da binlerce yıldır var olan halıcılığa
ve kilimciliğe geri dönülsün istiyoruz. Bilindiği üzere Karapınar ve Ladik halıları çok
meşhurdu. Halıcılığı diriltiyoruz. İŞKUR'la,
KOSGEB'le çalışıyoruz. Kurslarımızı bitirenlerin iş kurmalarıa ve iş kurma konularında yardımcı oluyoruz.
Konya'nın en değer
verdiği kurum
KOMEK'ler bu görüntüleriyle Konya'nın
en değer verdiği kurum haline geliyor. Başlangıçta KOMEK'lerin toplum için bu kadar
ilgi göreceği tahmin edilmedi. Bu durumu,
biraz hayret, biraz da memnuniyetle karşılıyoruz. Memnuniyet analizleri yapıyoruz.
KOMEK tam anlamıyla bir Halkla İlişkiler
çalışması. Halk bu kurslarda bütünleşiyor.

özgüven katan, nitelikli sanatsal ve kültürel
organizasyonlar sunuyor bu kurumlar.
Bugüne kadar 235 bin sertifika verdi
KOMEK'ler. Bir kişi neredeyse 2 kursu
bitirdi. Ortalama 160-170 bin kişi münferit
olarak kurslara katılmışlar KOMEK'te.
KOMEK yaşanabilir şehri temsil
ediyor. Farabi'nin ' Medine-tül Fadıla diye bir eseri var. Medine-tül
Fadıla, erdemli şehir demek.
Yollar, binalar insanları medenileştiremiyor, eğitemiyor,
ruhi kalkınma sağlayamıyor.
Fiziki imkanların yükseldiği
ve yükseltildiği bir şehir, insanların insan odaklı, insan
merkezli bireyi önceleyen
yaşanabilen bir şehirdir erdemli şehir.
Sokağa çıkan insan,
otobüse, dolmuşa , taksiye binecek. Pazara gidecek.
NİSAN/MAYIS 2015/39
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Kayıtlarını İnternetten yapıyoruz. Bir çok
kursumuz on yıldan beri daha ilk günde dolar. On kadar yabancı dil kursumuz var. Rusca, Arnavutça Arapça, ileri derecede Farsça
var. Selçuk Üniversitesi'nde Farsça bölümü
yokken biz Farsça dersi veriyorduk.
Hatıralarla KOMEK
Konya Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu'nun
KOMEK'lerde yaşadıklarını sizlerle paylaşalım;
Oğlum için
Yine 60-70 yaşlarında bir hanım vardı
O da yağlıboya resim yapıyordu. Emekli bir
hanım. 2-3 dönem kursa gelmiş. Burada ben
kendimi buldum dedi. Amerika'da yaşayan
oğlu, resimlerin çerçevelerini almıiş. Kendim için değil, oğlum için Amerika'da sergi
açacağım dedi.
Tahir Başkandan
Allah razı olsun!
Aymanas'ta Kur'an-ı Kerim sınıfımız
var. Cüz'leri ve Kur'anları biz hediye ediyıruz. Yaşı olgun bir Hacı Abi, ben dedi Hacdan bu yıl geldim. Kur'an bilmemninezikliği
içindeydim. Cami cemaatinden bir arkadaş
KOMEK'lerde kurs veriyorlar dedi. Biraz
da utanıyorum. Sınıfa bir baktım ki, herkes
öğrenmeye gelmiş, hepsi benim gibi. Tahir
Akyürek'ten Allah razı olsun, bize Kur'an
öğretenlerden de. Ben Kur'anı öğrenmeden
öleceğim diye düşüyordum. Bu mutluluk
bana yeter.
Size KOMEK yazıyorum
Orta yaşlı bir hanım ruhum daralıyor, için
sıkılıyor, stresten kendimi kurtaramıyorum
diye doktora başvurmuş. Doktor, sizi dinledim demiş, size herhangi bir ilaç yazmıyorum. Sonra da, şaka ile karışık, KOMEK
yazıyorum demiş. Doktor reçetesi ile girilen
kurumlar KOMEK'ler.
KOMEK Konya'nın öz değeri
KOMEK, şehrin sahiplendiği bir değer. 2015 yılı itibarıyla 10 İlçe'de KOMEK
kursları açılacak. Hedefimiz eğitim. Biz bu
hizmetten keyif alıyoruz. şehrimizin yetişkinlerinleri eğitrken, zinde kalmalarınmı, hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. bir
anlamda sosyal terapi yapıyoruz.
En güzel arkadaşlıklar. Hanım Lokallerinde oluyor.El sanatlarında Sanat Müziği,
Halk Müziği, Estrümantal müzik eşliğinde
hanımlar hem müziğe eşlik ediyorlar, hemde
işlerini yapıyorlar. Siz KOMEK'lere geldiğiniz müddetçe, bizde bu hizmetlere devam
edeceğiz diyoruz..
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Sen beni bir şeye
benzetemedin galiba!
Bir ablam bilgisayarın başında, bilgisayar kursundaydı.
Takıldım.
Ne yapacaksın, ne yazacaksın?
Sen beni bir şeye benzetemedin galiba! Ben zaten geç kaldığımın ezikliğini
yaşıyorum. Madem Daire Başkanısın,
buraya internet al.
Neden gerekli internet!
Benim Belçikada oğlum var, onunla
yazışmak istiyorum.
Oraya İnternet bağlattık. 15-20 gün
sonra o kursa tekrar gittim.
Ne oldu abla dedim, öğrendin mi?
Öğrenmez olur muyum, MSN'de oğlumla yazışıyorum. Oğlum iki defa anne
yanında kim var diye sordu.Ben oğlumu
şaşırttım dedi gözleri dolu dolu olarak.

İhtisas merkezlerimizde yetenekli kursiyerler için 2.3.4.5. kurlar açıp onların bir
kısmını, kurslarımızda Hoca, bir kısmınıda iş
sahibi yapacağız. Çünkü yaşanabilir bir şehrin ruhuna bir şey üflemenin, bir şeyler katmanın yolu KOMEK'lerden geçiyor.
Kurslarımızın hiç birinde incinme, kırılma, azarlanma, sınıfta kalma, kurstan atılma
diye bir olay yaşanmaz. Ancak, devam mecburiyeti var. Başarısız olanları tekrar kursa
alıyoruz. Kayıt olduğu halde 2 kez üst üste
kursa gelmeyenleri bir yıl süre ile kaydetmiyoruz. Çünkü her sınıfın bir kontenjanı var.
KOMEK 2007 yılında Evlad-ı Fatihan
denilen Balkanlarda faaliyet göstermeye
başladı. TİKA ve Yunus Emre Merkezleri ile
yapılan işbirliği sonucunda Balkanlarda kalan, Konya ve Karaman'dan yüzyıllar önce
Makedonya, Bosna-Hersek ve Kosova'nın
önemli şehrleirnde KOMEK kursları açtık.
Üsküp, Kalkandelen, Priştina ve Prizrende kurslara devam eediliyor. Bu Kurslar sayesinde Selçuklu Belediyesi bir Mevlevişhane, Meram belediyesi Sağlık Ocağı ve Park
taptı.Balkanlarda yaklaşık beşbin öğrencimiz
var.

GÜNDEM

METRO MÜJDESİ!..
BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU KONYA METROSUNUN MÜJDESİNİ VERDİ. DAVUTOĞLU; '5 ÜNİVERSİTE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR. 2020 YILINDA BİTMESİ HEDEFLENİYOR' ŞEKLİNDE KONUŞTU.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya metrosunun müjdesini vererek, "Bu proje
çok önemli. Güzergah öyle belirlendi ki 5
üniversite birbirine bağlanıyor. Hastaneler birbirine bağlanıyor. İlk planlamalara
göre 2020 yılında bitmesi hedefleniyor"
dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Dedeman Otel'de düzenlenen projenin tanıtım toplantısına
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun
Bilgin, Konya Valisi Muammer Erol, Eski
Ulaştırma, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat
ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda
ilk olarak konuşan Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın, ulaştırma yatırımları açısından Türkiye'de
en büyük payı alan illerden biri olduğunu belirterek, "Konya'mıza yaptığınız
yatırımlar, verdiğiniz destekler nedeniyle
şehrimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin de, "Biz büyük hedefleri olan ve hedeflere ulaşmak için var
gücüyle çalışan bir ülkeyiz" diyerek, "Ba-
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te. Konya'da 2003 yılından 2014 sonuna
kadar 3,5 milyar liranın üzerinde yatırım
yapmış bulunuyoruz. Konya Karaman
arasındaki 102 kilometrelik hızlı tren
hattındaki çalışmalar hızla devam ediyor.
200 kilometre hızla hem yük, hem yolcu
taşımaya yönelik çalışmalarımız hızla sürüyor. Anadolu'yu Akdeniz bölgesi ile buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

kanlık olarak cumhuriyetin kuruluşunun
100. yılı için hedefler belirlendi. Bakanlık
olarak 2014 yılında yaptığımız yatırım 20
milyar lirayı geçti. 11 milyar lira tutarında projeyi tamamladık hizmete sunduk.
7.7 milyar tutarındaki proje inşa aşamasında. 8 milyar liranın üzerindeki projenin başlatılması için çalışma yürütülmek-

KONYA İLİM, KÜLTÜR
VE ENERJİ ŞEHRİDİR
Bu toprakların asırlarca birçok kültüre
ev sahipliği yaptığını ifade eden Başbakan
Davutoğlu, "Anadolu toprakları herkesin
barış içinde yaşadığı topraklar olmuştur.
Özü muhafaza etmek, şehre nüfuz eden
şehir ruhunu hiçbir zaman tahrip etmemek gerekir. Konya bir ilim, kültür, enerji şehridir. Şehir dokusunu bozmadan
bütün bu alanlarda merkez olabilmek,
13. yüzyılda payitaht olan Konya, 21.
yüzyılda da bölgenin yükselen bir şehri olmak zorunda. Yüksek Hızlı Trenin
Ankara, Eskişehir, İstanbul bağlantıları,
yeni yapılacak güzergahlar, yeni karayolu bağlantıları devam ediyor. Dolayısıyla
Konya'ya dönük önümüzdeki dönemde
insan hareketleri olacak demektir. Bunun
önlemini şimdiden almamız gerekir. Dub-

le yolları nitelikli hale getiriyoruz, otoyola dönüştürüyoruz. Yüksek Hızlı Tren ile
Ankara İstanbul arası 3,5 saat,1,5 saate
indirmenin hesaplarını yapıyoruz. Bütün
şehirlerimiz kıymetlidir. Her bir şehrimizin kendine has özelliği var. İyi bir kentsel
dönüşüm stratejimizin olması lazım. Şehir içi ulaşımı planlamamız, çevre illerle
ulaşımı ona göre planlamamız lazım. Bir
üniversite vardı şimdi 5 üniversite var.
Raylı sistemin ilk Konya'da başlamış olması 80'li yıllarda büyük bir adım ama
şimdi bir adım öteye geçmemiz lazım.
Kesinlikle dikey değil yatay yapılaşmaya ağırlık vermemiz lazım. Bir taraftan
şehrin kültürünü, dokusunu korurken,
ulaştırmayı mümkün olduğu kadar şehir
dokusuna zarar vermeyecek yeni zemine
oturtmak. Bütün bunları sağlamak üzere
bürokratik işlemler tamamlandı. Bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece
Konya'ya yönelik değil,
benzer nitelikteki bütün şehirlerde böyle
bir strateji belirleyeceğiz" dedi.
Başbakan Davutoğlu
konuşmasına ara
verirken, Konya Metrosunun
hazırlanan tanıtım filmi izlendi.
KONYA METROSU
2020'DE TAMAMLANACAK
Tanıtım filminin izlenmesinin ardından
konuşmasına "Hayırlı olsun" diyerek
devam eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu proje çok önemli. Güzergah öyle
belirlendi ki 5 üniversite birbirine bağlanıyor. Hastaneler birbirine bağlanıyor.

Temel devlet
kurumları,
ü n i v e rs i t e l e r,
bilim merkezleri
birbirlerine
irtibatlanıyor.
İlk
planlamalara
göre 2020 yılında bitmesi
hedefleniyor. Buradan ifade ediyorum,
2018 yılı Şebi-i Arus'unda ilk aşama bitmeli. 2020'ye kadar da toplamda 45 kilometreye kadar olan hat açılacak. Entegre
raylı sistemi Büyükşehir Belediyemiz yapacak ve bununla birlikte raylı sistemle

Konya'da ulaşılmayacak yer kalmayacak. Bu projenin yürümesi bağlamında
bunu yakından takip edeceğim. Herkesin bu projeye destek vermesi lazım. Bu
Anadolu şehirlerimiz için işaret fişeğidir.
Birçok şehrimize de yeni bir hayat suyu,
köprü inşa edeceğiz" dedi.
Konya Metrosu 3 etapta, toplamda 45
kilometre olacak ve 3 milyar liraya mal
olacak. Proje 2020 yılında tamamlanacak. Metro ile Yüksek Hızlı Tren hattı
entegrasyonu sağlanacak. Etaplar halinde yapılacak projenin ilk etabı KampüsAlaaddin-Gar-Beyhekim arasında; 2.
Etabı Fetih Caddesi-Karatay'da, 3. Etabı
Necmettin Erbakan Üniversitesi-Çevre
Yolu-Yeni Gar arasında olacak.
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Konyalı Tozkoparanlar!

İnanmışlığın ve
adanmışlığın
öyküsü!

OKÇULUK ATA SPORUMUZ. HEDEFİ KALBİNDEN VURAN, HEDEFİNİ ŞAŞIRMAYAN, VURAMAYACAĞI HİÇBİR HEDEF OLMAYAN
OKÇULAR YETİŞTİRMİŞ BU MİLLET. TÜRK OKÇULARININ MAHARETİ
ASIRLARDIR SÖYLENEGELMİŞ ÜÇ KITADA. BİZDE BU SAYIMIZDA
OKÇULUKTA BİR DÜNYA ŞAMPİYONUNU SİZLERE TANITACAĞIZ.
ONU VE ONUN ARDINDA KAYA GİBİ SAĞLAM DURAN MELİKŞAH GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU SPOR KULÜBÜNÜ ONLARIN AĞZINDAN
ANLATACAĞIZ. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK, KULÜP BAŞKANI
ÖMER KOÇ VE DÜNYA ŞAMPİYONU KARDEŞİ HASAN KOÇ'LA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Ömer bey, Okçuluğa
adanan hayatınızı
anlatır mısınız?
Çocukluktan beri okçuluğa olan
tutkum, 2007 yılında kurduğum Bulcukspor kulübü ile amatör bir ruhla
eyleme dönüştürerek yüzlerce öğrenciyi okçuluk sporu ile buluşturmama
vesile oldu.İl bazındaki spor aktivitelerine ise Türkiye Okçuluk Federasyonu Konya İl Temsilciliği göreviyle
birlikte Ulusal ve uluslararası çapta
düzenlenen şampiyonalara sporcularımızla birlikte katıldık. Sporcularımız Olimpik alanda kısa sürede Türkiye sıralamalarında beklenen düzeye
kadar yükselerek, gelecek için daha
büyük başarıların kapısını araladılar.
Bu süre zarfında acizane olarak bizzat
maddi ve manevi destek ve katkılarla
onlarca 1. ve 2. Kademe antrenörün
Konya’mızda hizmet vermek üzere
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yetişmesine vesile olabildiysek bize ne
mutlu. Ne yazıktır ki tüm bu kulüp faaliyetlerini tamamen kendi kısıtlı maddi
imkanlarımızı zorlayarak yürütüyoruz.
Geleneksel alanda ise kardeşim Hasan
Koç ile birlikte kurmuş olduğum Melikşah Geleneksel Türk Okçuluğu Spor
Kulübü ile unutulmaya yüz tutmuş olan
geleneksel okçuluğumuzun yeniden ihya
etmeye, kaynağına uygun olarak gelecek
nesillere aktarılmak üzere onlarca öğrenci yetiştirmeye, bu alanda disiplinli,
özverili çalışmalara katılarak tüm ulusal
ve uluslararası müsabakalardan şampiyonluklarla dönerek yakaladığımız bu
başarılı çizgiyi halen devam ettirmeye
gayret gösteriyoruz. Halen Geleneksel
Türk Okçuluğu Federasyonunun Genel
Sekreterliği görevini yürütmekte olup
aynı zamanda Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonunda da ülkemizi temsil
etme şerefini yaşamaktayım..

KONYA’DA OKÇULUĞUN
GELİŞİMİ NASIL BAŞLADI?
Konya’da şu an okçulukla ilgili aktif olarak iki adet spor kulübün faaliyet gösteriyor.
Bunlar, Bulcukspor ve Melikşah Geleneksel
Türk Okçuluğu Spor Kulüpleri. Bulcukspor
ve Melikşah GTO Konya’yı dünyada ve ülkemizde temsil eden iki aktif spor kulübüdür. Bu spor kulüplerinin amacı okçuluğun
esaslarını ve temel öğretilerini gelecek nesillere aktarmak üzerine kurulmuştur. Fiilen kulüplerin kuruluşundan bu güne kadar
Konya’mızın ilkleri ve gururu olmuştur.
Bulcukspor olimpik okçuluk, Melikşah Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü ise
geleneksel Türk okçuluğu üzerine yoğunlaşmıştır. Ama her iki kulüpte de her iki dal yapılmaktadır. Bulcukspor’ un 130’u aşkın lisansı okçusu ve 200’e yakın kursiyeri vardır.
Melikşah GTO Spor Kulübü’nün ise yaklaşık 12 lisanslı okçusu ve 30’a yakın kursiyeri
mevcuttur. Konya İl Şampiyonlarında yüzde
90’a yakın madalyaları Bulcukspor alırken,
Türkiye Şampiyonalarında ise Bulcukspor
ilk 8’e kadar yükseldi.
Hasan Bey, Dünya Şampiyonu
olarak neler söyleyeceksiniz?
Ben aynı zamanda, Melikşah GTO
Spor Kulübü Başkan vekiliyim. Konya’ya
uluslararası şampiyonluklar getiren Melikşah GTO’ da ilk spor kulübü. Şuana kadar
Mehmet Koç ‘un Dilanur Küçüktepe’ nin
Geleneksel Türk Okçuluğu bağlamında
uluslararası şampiyonalarda birçok uluslararası şampiyonlukları ve dereceleri var, yeni
yetiştirdiğimiz talebelerimiz inşallah onların
başarılarını da geride bırakacak düzeydeler.
Bu rekabet ortamı içerisinde ülkemizi yıllarca başarıyla temsil edecek nice sporcular ye-

tiştirmeye devam edeceğiz. Güney Kore’de
yapılan son Dünya Şampiyonasında, 7 kıtadan 38 ülkeden katılan 500’ü aşkın okçu
içerisinden dünya şampiyonu oldum. Takım
arkadaşlarımdan Mehmet Koç, Geleneksel
Okçuluk Türk Milli takımında ülkemizi üst
düzeyde başarıyla temsil etmiş, aynı zamanda Dilanur Küçüktepe ise bayanlar branşında dünya ikinciliğini getirerek gururumuz
olmuştur. Yıllarca öğrencilerimize vermiş
olduğumuz emeklerin karşılığını görmek benim için son derece sevindirici. Bireysel anlamda ise, ülkemizde düzenlenen Çanakkale
Biga Sancakbeyi Osman Bey uluslararası
geleneksel okçuluk müsabakaları, Amasya
Gümüşhacıköy Gümüşyay uluslararası geleneksel okçuluk müsabakaları, İstanbul Adnan Okyay uluslararası geleneksel okçuluk
müsabakaları, İstanbul Okçular Vakfı ulusla-

rarası geleneksel okçuluk müsabakaları gibi
hemen hemen tamamında şampiyonluklar
almış olup ülkemizin gururu olmuştur. Hiçbir başarının tesadüf olmadığı gibi bu trendi
yakalayıp muhafaza edebilmek adına başta
Geleneksel Okçuluğumuzun sırrına matuf
olmak üzere ruhi ve fiziki çalışmaları aksatmadan düzenli ve disiplinli bir şekilde
sürekli ve kesintisiz antrenmanlara devam
etmekteyiz. “Gayret bizden başarı Allah’tandır” düsturuna uygun olarak derin bir aşkla
okçuluğu icra etmeye gayret ediyoruz. Talebelerimize örnek olabilme adına son derece
hassas davranıyoruz ki bizden sonra gelenlerde aynı hassasiyeti göstersinler ve ecdadımızın ruhu şad olsun. Ayrıca Geleneksel
ok, zihgir ve benzeri diğer materyallerin de
bizzat üretimini gerçekleştirirken, bu hüneri
yavaş yavaş talebelerimize de aktarıyoruz.
NİSAN/MAYIS 2015/39
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Okçuluğun piri kim?
Ok ve yay insanlığın var oluşundan
bu yana mevcut. İlk insan olarak bilinen
Adem’in usulüne uygun olarak ok ve yayı
kullandığını söyleyebiliriz. Ok ve yayı ilk
defa Hz. Adem bulmuştur. Allah, Adem’e ok
ve yayın ne olduğunu öğretmiştir o yüzden
okçuluğun ilk piri Hz. Ademdir. Hz. Adem
zamanında kullanılan okçuluk avlanma ve
beslenme olarak kullanılmıştır. Ok ve yay
insanlığın tarihi ile özdeştir. Okçuluk insan
var olduğundan bu yana genel yapısını bozmadan günümüze kadar gelmiştir.
Okçuluğun Türk Milleti
gözündeki yeri sizce nedir?
Okçuluk Türklerin 5 bin yıllık tarihinde
birçok alanda kullanıldı. Türkler ok ve yayı
avlanma, beslenme, savaş silahı olarak binlerce yıldan beri kullanıyorlar. Şimdi ise okçuluk sporun bir dalı olarak var. Türklerde
Orta Asya’dan Selçuklu Devletine gelinecek
olursa, okçuluk Türkler’ in değişmez bir parçasıdır hatta öldüklerinde bile mezarlarına
okları ile beraber gömülürdü o kadar kutsal
kabul edilirdi. Tarihe bakıldığında sadece
okla kazanılan savaşların olduğu bilinmektedir. Ok ve yay Tükler’ in vazgeçilmez bir
parçası. Türklerin ok ve yayı çok iyi kullanabildiğini yabancı tarih kaynakları bile
yazmaktadır. Hatta Avrupa kaynakları Türklerin at üzerinde giderken geriye dönüp çok
rahatlıkla ok attıklarını yazmışlar. Onun için
okçuluk biz Türkler’in genlerinde var olan
bir spor dalı.
Osmanlı yayını gerektiği
kadar tanıyor muyuz?
Selçuklu Devleti’ne kadar gelen okçuluk Osmanlı Devletin’ de zirveye ulaştı.
Osmanlı Devleti zamanında Osmanlı Askerlerinin kullandığı ok ve yayların şuan
dünyanın birçok tarihi müzelerinde sergileniyor. Macaristan’a gittiğimde tarihi silahların sergilendiği müzeyi gezerken Osmanlı
Devleti’ne ait ok ve yayların sergilendiğini
gördüm. Dünyaca ünlü markalar ok ve yay
üretirken Osmanlının ok ve yaylarını incelemişlerdir. Gurur verici bir şey olmasına
karşın üzülecek yanı çok büyük dünyaca
ünlü markalar bizim ok yayımızı incelerken biz kendi ok yayımızı tanımaktan aciz
insanlarız. Osmanlıya kadar savaş aracı
olarak kullanılan ok ve yayların Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla artık bir spor
dalı olarak devam ediyor. Mustafa Kemal
Atatürk, Türk okçuluğunun değerini bildiği
için Cumhuriyet devrinde okçuluk spor kulüpleri kurmuştu.
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ŞAMPİYON OKÇULAR YETİŞTİRMEK
İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?
Gerek Olimpik okçuluk gerekse Geleneksel okçuluk branşlarında olsun kurslarımız yıllardır devam etmekte olup, Konya’mızı başarıyla temsil edecek sporcular
yetiştirmeye çalışıyoruz. Geleneksel Türk
Okçuluğunda ise işin sadece sportif yönünü değil aynı zamanda Kültürel yönünü de
kursiyerlerimize aktarmaya devam ediyoruz.

Gelecek nesillere atalarının dünyanın en iyi
okçuları olduklarını ve bu mirası layıkıyla
temsil etmek için üstün performans göstermek zorunda olduklarını hem kültürel hem
de ahlaki açıdan üst düzeyde olmaları gerekliliğini vurguluyoruz.
Kurslarımıza kayıt için gerekli bilgi
www.bulcukspor.com adresinde mevcut
olup irtibat numarası 05065116300 dır.

RÖPORTAJ
vardı. Bir hafta sonra verdiğim ölçüleri doğru
koymuşlar mı diye Kapı camiine gittim. Bu
yeni yetme ne anlar bu işten diye verdiğim
ölçüleri uygulamamış. Benim yaptığım tarifi aynen uygulandığında ise sıvayı tutturdu.
Beni çağırdı. Hakkını helal et dedi. Boynuma
sarıldı, biz senin günahını aldık dedi. Babam
yaşında bir adamdı. Konya'da yıllar sonra ilk
Horasan harcını orada kullandık. Alaaddin
Camii ibadete kapalıydı. Zeminde halı yok,
döşeme yok. Daha önce küçük çapta onarım
yapılmış 1995 yılında orayıda ibadete açtık.

İbrahim Genç

Konya Vakıflar Bölge Müdürü
İbrahim Genç, 1.1.1956 Derbent -Çiftliközü doğumlu. Rahmetli ebesinin anlatımıyla patatesler sökülürden yada dikilirken
doğmuşlardan. 1954 doğumlu olabileceğini
belirten İbrahim genç hayat hikayesi şöyle
anlatıyor , 'İlkokulu köyümde bitirdim. Babamın Eski Buğday Pazarında bir Oteli vardı. bizde Tarhana mahallesinde oturuyorduk.
Ortaokuluda Devrim Ortaokulunda bitirdim.
Sanat ağırlıklı bir okula gitmek istiyordum.
Sanat okuluna vardığımızda resmi çok sevdiğim için Makine Ressamlığı dikkatimi çekti
ve oraya kaydoldum. 1. sınıfta başarılı olunca, Teknisyenlik imtihanına hak kazanılıyordu. İmtihana girdim Teknisyen okulunun
Makine bölümünü kazandım. 3 ve 4'te direk
geçtim. Torna-Tesviyeyi bitirdim. Konya Şeker Fabrikasında Montaj Teknisyeni olarak
göreve başladım. Bu arada Adana İktisadi
ve Ticari İlimler Fakültesinin İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. 1980 İhtlali
öncesinde İnşaat Mühendisi oldum. Vakıfların bursuyla okuduğum için12 Mart 1981
yılında Edirne'de göreve başladım. Edirne
Osmanlı'ya 92 yıl Başkentlik yapmıştı. İlk
göreve başladığımda Selimiye Camiinin 72
metrelik minaresine çıktım. 15 yıl Edirnede
çalıştım. Başta Selimiye Camii olmak üzere Trakya'da elimin değmediği eser kalmadı.1994 yılında Genel Müdürlük'te görevlendirildim. Daha bir yıl dolmadan 30 Kasım

64

www.vizyonkonya.com

1994'te Konya'ya atandım. 2 yıl bölge kordinatörü olarak 7 yıl Teknik İşlerden Sorumlu
Şube Müdürü olarak çalıştıktan sonra 8 yılda
Bölge Müdürlüğü yaptım.Konya sonrasında
2 yıl 7 ay Kayseri, 5.5 ayda Antalya'da Bölge Müdürü olarak çalıştım. Oradan da tekrar
Konya Bölge Müdürlüğüne atandım.'
Geri Dönmek nasıl bir duygu?
Diğer bölgeleri gördükten sonra farklı
bir duygu. Konya'da bölgeyi tanıyorsun. En
azındann hizmet anlayışı olarak geçmişte
ne yapmışsanız biliyorsunuz. Ben bir gurbet
yaşadım. Cuma 5 Pazar 5 Kayseri'ye gittim.

Evim burada, kendim orada. Gurbette dolaşmanın artsı eksisi bir yana memleketime
geldiğim için memnunum daha huzurlu çalışıyorum.
Konya'da restore
ettiğiniz ilk eser hangisi?
Konya'ya tecrübeli olarak gelmiştim. Edirnede teknik kontrollük bendeydi.
Konya'ya gelince teknik kontrollük yetkisini bir süre sonra yine bana verdiler. Kapı
Camiinin sıvalarında bir dökülme olmuştu.
Dernek Başkanı bana geldi. Çimentolu harçla tamir yapmaya çalışmışlar olmamış. Kapı
Camiinin ana duvarlarıda, üst örtü taşıyıcısıda tamamen Bağdadi tekniği ile yapılmış.
Sıva problemi normal inşaat malzemesi ile
çözülemezdi. Bu camide "Rapa" yapacağız
yani sıvayı temizleyeceğiz dedim. Dernek
Başkanı Rıza Mendi Beye benim diyeceğim
malzemeyi bulabilir misiniz dedim. Ne istiyorsunuz dediğinde ise yıkanmış dere kumu
bulur muyuz, buluruz dediler. Taş tozu bulur
muyuz, onuda buluruz. İnşaatlarda çok eski
tuğla ve kiremitleri mermerle toz ve irmik
haline getirebilir miyiz, getiririz. Ucuz rulo
ketenlerden alır mıyız.. Birde eski kireç kaymağı istedim. Bunları bulursanız Horasan sıvası yapacağız dedim. Böylece çok uzun yıllar sonra sonra Konyamız bir Horasan sıvası
görecekti. Orada Göçülü tecrübeli bir kalfa

Sizi en çok heyeCANlandıran
hadise ne oldu?
Eski eser konusu işin içine girince o hastalığa yakalanıyorsunuz. Bu iş bizim hem
hastalığımız hemde hassasiyetimiz. Eski
eserleri restore edip biblo gibi ortaya çıkarıyorsuuz ya... İşte o çok heyecanlı. Onun
zevki hiç bir şeyde yok. Beyşehir Eşrefoğlu Camiinde yıllarca en üstten ahşap kesim
yenilenmiş, alttaraf siyahlaşmış, kabarcıklar
toplamış, süslemeleri görmek mümkün değildi. Mihrap çinileri siyahlamış, giriş kapısı
tahrip olmuştu. 1998'de ihale edince, İstanbul
Konservasyon Labataruvarı bölümündeki arkadaşları çağırdım. Yapının dış sıvası bile rezildi. Bilmeyenler mani olmaya çalıştılar..Şu
anda en fazla ziyaret alan bir cami. Olumsuz
ve önyargılı tepkiler alsakta eseri biblo gibi
ortaya çıkardığımızda gurur veren bir eser olduğunu düşünüyorum.
Afyon Ulucami görev alanıma girmediği
için oraya çok fazla bir şey yapamadım. Bölgemizde Aksaray'da Üresin-Tepesidelik Han
var. Planı ve yapının yarısı yoktu. Duvarının
üçte ikisi bulunmuyordu. Harabeyi temizledim. Hanın Kitabesini buldum. 13. yüzyıl
eseri deniyordu. Kitabede Sultan Mesud dönemi 1156 yazıyor.. Eserin bir yüzyıl daha
önce yapıldığı kitabeyle birlikte ortaya çıktı.
Kızılören'de iki Han, Başarakavak- Derbent arasında ki Elikesik Han, Sertavul'un
orada bulunan Kozak Han ayağa kalktı. Zazadın Han dahil hepsine katkım oldu.
Konya'da yok olan eserlerin ne kadar eskiden kalan fotoğrafı varsa elde etmeye çalşıyorum. Bulduklarımı da aslına uygun olarak
değerlendirmeye çalıştım. Mesela Şerafettin
Türbesi güney-batıdan çok net, çok sağlam fotoğraflara sahipti. Nasıl yıkabilmişler
böyle bir türbeyi? Ama sonuçta yıkmışlardı.
Türbe önünde küçük bir mescit vardı. Türbe
yıkılmış ve yok gibiydi. Türbenin kripto yani
ikinci katı vardı. Araştırma kazısında kubbeli
bir alt bulduk. Fotoğraflardan da faydalanarak, projesini çizdik. Onaylattırarak, ihaleye
çıktı. Böylece eseri ortaya çıkardık.
Bir vatandaş telefonda. Şerafettin Camii'nin oraya ne yapıyorsunuz, ben istemi-

ödenekte sınır yok dendi.Zaten eski eserler
ödenek bekliyorladı. Bu fırsatı değerlendirdik. İhale yasası değişti. Yapım işleri, mal ve
hizmet alımları bu yeni yasa ile kolaylaştı.
Bölgelere teknik personeller alındı. Konya
bölgesinde götürbedelle bir çok iş yaptık.
İhtiyaçlarla orantılı olarak 2004 yılında 48
proje çizdirdim. Şerafettin Camii, Alaaddin
Cami, Sultan Selim Camii ve Hanlar o dönemde restore oldu.
2010 yılına kadar 200'e yakın proje çizdirdim. 300'e yakın restore yapmışız. En
fazla iş yapan bölgeye bile yüzde elli fark
attık. Hedefimiz resrore edilmedik eser bırakmamaktı. Bazı eserlerin projesini çizdirdik müdaheler edemedik. 2011 yılında
Konya'dan ayrıldığımda elimde 33 restorasyon ve 36 proje vardı. Geldiğimde listeleri
karşılaştırdım. Devam edenleri, yapılanları
gözden geçirdim. Belediyelerde resterasyon
işine girmişlerdi. Ancak eserlerin üçte ikisi
dururyordu. Belki bizde yapabileceklerimizi
yapacaktık. Devam eden 5 iş vardı. 4 tanesini
durdurdum. yeniden proje çizdiriyorum.
Hayaliniz nedir?
Benim hayalim, kurumumun ufkudur.
Hedefim, bölgemde 600 eser var. Tamamını
ele almak istiyorum. Hepsinin özelliği aynı
değil. Belki 50 civarında ele alınabilecek
eser var. Bizim resterasyonlarımız dışında,
Bedestende, İstanbul caddesinde yap-işletdevret olarak yaptıklarımız ve arazi kiralama
gibi işlerimiz var.
yorum dedi. Özür dilerim, sizden izin almayı unutmuşuz, ama Anıtlar kurulundan izin
aldık dedim. Bir Vali Yardımcısıda Camiyi
kapattın dedi. Bu iki tepkinin dışında sayısız
olumlu tepki aldım.
Bölge Müdürlüğünüz
döneminde ne kadar iş
yaptınız?
1994 yılından 2003 yılına kadar ödenek
bekliyorduk, sadece eserlere gerekli olan
müdahaleleri yapıyorduk. 2003-2009 arası-

Size göre Vakıf nedir?
Vakıf denince, Ecdadımız özellikle inancımızdan kaynaklanan duygu ve düşüncelerle yaradılana, çevreye, insana, Allah'ın
yarattıklarına, nerede bir boşluk varsa, hizmet etmek, elindeki imkanlarla ve değerlerle
uzun vadede yani kıyamete kadar sunacak bir
sistem kurmuş. Biz buna vakıf diyoruz.
Ecdadımız nerede bir boşluk, nerede bir
eksik varsa oraya ülkenin çimentosu olarak
sahip olmuş bu coğrafyayı yurt yapmış. Ecdad bunları vakıf motifleriyle yapmıştır.
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EKONOMİ ÖDÜLÜ
2014 KONYA EKONOMİ
ÖDÜLLERİ-ÖDÜL KATEGORİLERİ
KURUMLAR VERGİSİ
Sıra

Mükellef Adı

1

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.

2

Konya Çimento San. A.Ş.

3

Safa Tarım A.Ş.

4

Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. Ve San. A.Ş.

5

Aydınlar Yedek Parça San. Tic. A.Ş.

GELİR VERGİSİ
Sıra

Mükellef Adı

1

Ali AKKANAT

2

Kamil AKKANAT

3

İsminin Açıklanmasını İstemeyen Şahıs

4

Hasan Hüseyin KOMSUOĞLU

5

Lokman ÖZTURHAN

İHRACAT
Sıra

Konya Ekonomisinde 10 dalda 78 Ödül!

Konya; Türkiye'nin

2. Marmara Bölgesi!
Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret
Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ile SKG İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Konya Ekonomi Ödülleri Töreni
gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende 10 dalda 78
ödül verildi. Törende konuşan Bakan Elvan,
Konya’nın gelişimini örnek göstererek Konya ve hinterlandının Türkiye’nin ikinci Marmara Bölgesi olacağını ifade etti.
Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü’nün
düzenleyici kurumlar adına yaptığı konuşmayla başlayan 2014 Konya Ekonomi Ödülleri Töreni yoğun bir ilgi gördü. Törenin açılışında katılımcılara seslenen Konya Sanayi
Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın
ve Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği başarıya dikkat çekerek, bu başarının devam
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etmesi için Konya’nın lojistik kanallarının
geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağı probleminin çözülmesinin şart olduğunu söyledi.
“Konya’nın iki kritik desteğe
ihtiyacı devam ediyor”
Kütükcü,
“Hedefimiz,
Konya’yı
Türkiye’nin en rekabetçi şehirlerinden biri
yapmak. Ancak bunu başarabilmek için,
şehrimizin kalkınmasında manivela etkisi
gösterecek iki kritik konudaki desteğinize
ihtiyacımız devam ediyor. Bunlardan birisi
nitelikli insan kaynağı. İş dünyası olarak 28
Şubat sürecinden sonra sekteye uğratılan,
adeta kaderine terk edilen mesleki eğitimin;
ülkenin, sanayinin, üretimin ihtiyaçlarına
göre yeniden organize edilmesine, kalitesinin artırılmasına ihtiyaç var. Hükümetimizin
bu konudaki sorunları tespit ettiğini, 20142018 dönemini kapsayan Mesleki-Teknik
Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladığını biliyoruz. Ve bu planın bir an

önce hayata geçtiğini görmek istiyoruz. İkinci konu ise, şehrimizin
lojistik kanallarının geliştirilmesi. Dünyanın en rekabetçi şehirleri,
en rekabetçi ülkeleri; en hızlı ulaşan ve ulaşılabilen coğrafyalardır.
Bu noktada şehir olarak; Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın
Başbakanımıza ve Sayın Bakanımıza teşekkür borçluyuz. Konya’yı
yüksek hızlı trenlerle buluşturdunuz. Şehrimizi Ankara’yla,
Eskişehir’le, İstanbul’la kucaklaştırdınız. Ağustos 2011’de hizmete açılan Konya-Ankara Yüksek Hızlı Treni, yüzde 87 doluluk
oranıyla çalışıyor. Günlük ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ediyor.
Mart 2013’te hizmete başlayan Konya-Eskişehir hattında günlük
790 yolcu seyahat ediyor. Yine yaklaşık iki buçuk ay önce açılan
ve bugün yüzde 78 doluluk oranına ulaşan Konya-İstanbul Yüksek
Hızlı Tren hattında bugüne kadar 85 bin kişi seyahat etti. Hızlı tren
hatlarının yanı sıra, etrafımızı duble yollarla donattınız. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birisi olan KOP için en kritik
adımları attınız. Tüm bunlar için sizlere teşekkür ederiz. Bu şehre
bir tek çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Şimdi Sayın Bakanım,
biz Konyalı hemşehrileriniz olarak; çok yakından ilgilendiğinizi
bildiğimiz; Lojistik Köy Projesi, Konya-Karaman-Mersin Hızlandırılmış Demiryolu Hattı, Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri
Hızlı Treni, Yeni Çevre Yolu gibi projelerimizin hızlandırılması ve
biran evvel tamamlanması ile ilgili sizden yeni müjdeler bekliyoruz.
Artık; sis, bu şehrin engeli olmasın, uçaklarımız vaktinde insin, vaktinde kalksın istiyoruz. Konyalı sanayicilerimiz, hava kargoculuğunda artık İstanbul’a bağımlılıktan kurtulsun, ürününü Konya’dan
dünyanın her yerine ulaştırabilsin istiyoruz. Şahsınızın; tüm bunlar
için gösterdiği gayreti yakından biliyor, bu gayretin devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Ayrıca Konya olarak, bu ülkenin en kritik
bakanlıklarından birisi olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın bir hemşehrimize emanet edilmesinden onur duyuyor, Konya ve Karaman başta olmak üzere, tüm Türkiye’nin gönül
makamında yer eden şahsınızı, 8 Haziran’da yeniden aynı görevde

Firma Adı

1

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.

2

S.S.P OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş.

3

SELVA GIDA SAN. A.Ş.

4

ÖMER ATİKER MAKİNE METAL
İNŞ. VE YAKIT SİS. İTH. İHR. A.Ş.

5

ALTINAPA DEĞİRMENCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.

EN ÇOK İSTİHDAM SAĞLAYAN FİRMALAR
Sıra

Firma Adı

1

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.

2

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş.

3

ALCEN ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ
HİZMETLERİ A.Ş.

4

AYDINLAR YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.

5

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.

İSO 500’DE YER ALAN KONYALI FİRMALAR
Sıra

Firma Adı

1

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.

2

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

3

PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN.
VE TİC. A.Ş.

4

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.

5

KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

6

AKOVA SÜT VE GIDA MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

7

OVA UN FABRİKASI A.Ş.

8

HELVACIZADE GIDA İLAÇ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

9

HEKİMOĞLU UN FABRİKASI TİC. VE SAN. A.Ş.
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KTO 40 YILLIK FİRMALAR
Sıra

İSO İKİNCİ 500’DE YER ALAN FİRMALAR

görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıra

Başkan Kütükçü, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Konya’nın güçlü bir aile olduğunun altını çizerek, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun her zaman yanında oldukları mesajını verdi.

Firma Adı

1

ENKA SÜT VE GIDA MAM. SAN. VE TİC. A.Ş.

2

AYDINLAR YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş

3

ALTINAPA DEĞİRMENCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.

4

AKBEL SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

5

KOMBASSAN KÂĞIT MATBAA GIDA VE
TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

6

BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş

7

ATİKER METAL İTHALAT İHRACAT VE SAN. TİC. A.Ş.

8

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.

9

KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

10

KOMGIDA KOMBASSAN GIDA İHT.
MAD. VE PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.

11

SAFA TARIM A.Ş.

12

ULUSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

13

TOSUNOĞULLARI MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş

14

KOMYAPI HAZIR BETON PREFABRİK İNŞ.
TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

15

İZİ SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş.

16

SERİN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EN ÇOK TARIMSAL TESCİL YAPAN FİRMALAR
Sıra

Firma Adı

1

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.

2

BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

3

AKŞEKER GIDA BAĞIRSAK YAĞ SANAYİ LTD. ŞTİ.

4

TÜRSA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

5

ERSER GRUP TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KSO 35 YILLIK FİRMALAR
Sıra

Firma Adı

1

OSMAN ÇEÇEN-SEÇEN DORSE DAMPER

2

SADO BOYALARI-KAMBER HAŞMET SAYAR

3

ŞEKEROĞLU KİMYA VE PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

4

REKABET PLASTİK AMBALAJ TEKSTİL
TUR. TÜK. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.
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Konya adına iş adamlarına teşekkür
Kütükcü’nün ardından söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise konuşmasında, ödül alan işadamlarına Konya
adına teşekkür etti. Başkan Akyürek, “Hem işlerini büyüttüler hem
de Konya’mızın refah seviyesine, gelişime, işsizliğin azalmasına katkı yaptılar hem de ülkemizin gelişime katkı yaptılar. Ben de şehrimiz
adına Konya bölgemiz adına teşekkür ediyorum. Konya son 10 yılda
önemli bir gelişim yaşadı. Üretimden ihracata, nüfustan istihdama çok
önemli aşamalar kat etti. Sayın Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımızın göreve başlamasıyla Konya’mızın 100 yılını etkileyecek ulaşım, yol
projeleri ve diğer ihtiyacımız olan projelerde önemli adımlar atıldı ve
atılmaya devam edeceğini biliyoruz” dedi.
“Birileri rahatsız oluyor”
Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ise, AK Parti iktidarında ülkenin büyümede hız kazandığını,
Konyalı sanayicilerin dünyanın 4 bir yanına ihracat yapar duruma geldiğini söyledi. Milletin desteği sürdükçe Türkiye’nin de güçleneceği
kaydeden Bakan Elvan, bu durumdan rahatsız olanların istikrarı bozmaya çalıştığını belirtti. Bakan Elvan, “Biz milli uydu dedikçe, milli savaş
uçağı dedikçe, milli yüksek hızlı tren dedikçe birileri içeride ve dışarıda
rahatsız oluyorlar. Ülkemizin istikrarını bozmak istiyorlar. Yıllarca bu
ülkede kronik haline gelmiş ne kadar sorun varsa bu sorunların üstesinden geldik. Bu sorunların çözümüne ilave olarak inanılmaz bir altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Sadece Konya iline yapmış olduğumuz 12
yıllık süreçteki yatırım tutarımız 23 milyar lirayı geçti. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü olarak bizim yaptığımız
yatırım oranı 3,5 milyar lirayı geçti. Bölünmüş yol oranımız 5 kat arttı.
Bu gelişmeler kolay olmadı. İşte bunlardan rahatsız olanlar, istikrarımız
bozmak isteyenler var. Ama sizin güçlü desteğiniz sürdükçe hiç kimse
ne hükümetimize ne ülkemize ne milletimize hiçbir şey yapamayacak.
Biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” dedi.

kenin kalkınmasında çalışmasını istiyoruz. Araçları yakmasını, molotof
atmasını istemiyoruz. Bakınız Güneydoğu Anadolu Bölgesine bizim
Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlara baktığınızda o bölgeyi bölünmüş yollarla donattık. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında
inanılmaz altyapı ve sulama yatırımları yaptık. Bölgenin kalkınması
için tüm imkanları seferber ettik. Önemli bir potansiyele sahip. Biz o
bölge halkıyla kucaklaşmak istiyoruz. O bölge insanıyla kaynaşmak istiyoruz. O bölgenin de Türkiye’de gelişmiş bölgeler arasında olmasını
istiyoruz.”
Bakan Elvan ayrıca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Lütfi Elvan, 7 Haziran Genel Seçimlerinde Anayasa’yı değiştirecek
oranda destek verilmesini istedi.
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi ve 10 dalda 78 ödül
verildi. İşadamları ve sanayicilere ödüllerini Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ile diğer protokol üyeleri birlikte vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Firma Adı

1

BAYRAKTARLAR MERKON ORTA ANADOLU
MOTORLU ARAÇLAR TİC. VE SAN. A.Ş.

2

KAMBER HAŞMET SAYAR-SADO BOYALARI

3

SÜLEYMAN YEKEBAŞLI-MURAT KAĞITÇILIK
VE PLASTİK SANAYİ

4

İBRAHİM YILMAZ

5

MEHMET ALİ ATİKER-ATİKER SONDAJ BORU
SANAYİ VE TİCARET

6

SEYİT MEHMET ÖZKAN

7

AKBANK TÜRK A.Ş. NALÇACI KONYA ŞUBESİ

8

NEVZAT NAR

9

S.S. LALEBAHÇE SULAMA KOOPERATİFİ

10

GÜN KİTABEVİ KIRTASİYE VE BÜRO
MAKİNALARI TİCARET LTD. ŞTİ.

11

MUSTAFA TERLİKLİ-B.M.C. KAMYON TİCARET

12

S.S. DERBENT TARIMSAL
KALKINMA KOOPERATİFİ

13

S.S. KONYA DÖKÜM SANAYİ
KÜÇÜK SANAT KOOPERATİFİ

14

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
KONYA ŞUBESİ

15

S.S. KARAHÜYÜK SULAMA KOOPERATİFİ

16

NASIF GÖĞ

KTB 40 YILLIK FİRMALAR
Sıra

Firma Adı

1

AHMET ORTAKAVAK

2

ALTINAPA DEĞİRMENCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.

3

YENİ UN DEĞİRMENCİLİK VE TİCARET A.Ş.

4

KADİR ADABALI

5

OSMANOĞULLARI UN TOHUM HAYVANCILIK TUR.
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

6

HASAN AYDOĞMUŞ

7

MUSTAFA YILDIZ

8

RAŞİT CÖMERT

“Kronik sorunları teker teker çözdük”
Bakan Lütfi Elvan, çözüm süreciyle Türkiye’nin bu alanda çok önemi bir sürece girdiğini, bölge insanıyla kucaklaşmak istediklerini bildirdi. Bakan Elvan sözlerine şöyle devam etti:
“Kronik sorunları teker teker çözdük ve terör problemini de çözüm
süreciyle çözeceğiz, önemli bir noktaya geldik. Biz insanların birbirleriyle kardeşçe yaşamasını, birbiriyle kucaklaşmasını, dayanışma içinde
yaşamasını istiyoruz. Bizim arzumuz, temennimiz bu. O gençlerin ülNİSAN/MAYIS 2015/39

69

VİZYON HABER

YENİ NEÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NİN

TEMELİ ATILDI

Temel atma törenine, Konya Valisi Mu- sürecinde sağ olsunlar bize destek oldular”
ammer Erol, Selçuklu Belediye Başkanı şeklinde konuştu.
Müftü Ali Akpınar’ın duasının ardından
Uğur İbrahim Altay, Konya Müftüsü Prof.
Dr. Ali Akpınar, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan hayırlı olsun temennileriyle protokol üyeleri
Küçükkendirci, Konya Kamu Hastaneleri tarafından hastane inşaatına ilk temel harcı
Birliği Genel Sekreteri Dr. Gökhan Darıl- döküldü.
maz, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker
HASTANE 16 KASIM 2016’DA
ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu
TAMAMLANACAK
ve Meram Belediyelerinden yetkililer katıldı.
Mimari projesi NEÜ tarafından konuTemel atmadan önce bir selamla ko- sunda uzman bir firmaya hazırlatılan hastanuşması yapan NEÜ Meram Tıp Fakültesi ne projesinin inşaat ihalesi TOKİ tarafından
Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatan- 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşti. Üstlesev, 1983 yılında öğrenci olarak başladığı nici firma ile yapım sözleşmesi 5 Eylül 2014
ve şu anda dekanlığını yaptığı fakültetarihinde imzalanan, 30.12.2014 tanin yeni hastane binasının temel
rihinde de inşaat ruhsatı alınan
atma töreninde bulunmaktan
hastane, sözleşmeye göre
NECMETTİN
duyduğu memnuniyeti ifa16.11.2016 tarihinde tade etti. Selçuklu Belediye
mamlanacak. Yaklaşık
ERBAKAN ÜNİVERSİBaşkanı Uğur İbrahim
100.000 metrekare kaTESİ (NEÜ) MERAM TIP
palı alana sahip olacak
Altay da konuşmasında,
hastane zemin artı 8 kat
“Rektör Hocamla beraber
FAKÜLTESİ HASTANESİ
yükseklikte olacak.
1,5 yıl devam eden AnYENİ İNŞAATININ TEMEkara seferlerinin ardından
Tamamlandığında
TOKİ’ye devredilen arsa
Lİ ATILDI.
Selçuklu Belediyesi tarafından satın alınarak 70.000 metrekarelik kısmı Selçuklu Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne
hastane yapılmak üzere mutabatla devredildi. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Hastane projesinin yoğun bir çaba ve
ekip çalışması ile yaklaşık 3 yıllık bir sürede
oluştuğunu vurgulayan, NEÜ Rektörü Prof.
Dr. Muzaffer Şeker, “Çalışma arkadaşlarıma, TOKİ’deki, belediyedeki bu işe destek
veren tüm bürokrat arkadaşlara kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sayın Vekillerimiz de
Kalkınma Bakanlığındaki finansman onayı
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700’ü servis yatağı, 84’ü yoğun bakım yatağı, 51’i acil servis yatağı olmak üzere toplam 863 yatak kapasitesinde olacak hastane;
91 poliklinik ve 29 ameliyathaneyle hizmet
verecek.
Bin 200 adetlik araç kapasiteli otoparkıyla park sorununun da önüne geçileceği
hastanenin çatısına yerleştirilecek güneş
panelleri sayesinde sıcak su ihtiyacı da karşılanmış olacak. Çevreci yeşil bina konseptinde inşa edilecek hastanede enerji giderlerinin minimum olması için kojenerasyon
sistemi yapılacak.
HASTANE YAKLAŞIK
230 MİLYON TL’YE MAL OLACAK
Tamamlandığında yapımı için 170 milyon TL, donanımı için 60 milyon TL olmak
üzere toplam yaklaşık 230 milyon TL’ye
mal olacak hastanenin finansmanı Kalkınma
Bakanlığınca sağlanacak.
Mevcut hastanede bulunan kadın-doğum, çocuk hastalıkları, onkoloji, erişkin
hematoloji, psikiyatri, çocuk ve ergen psikiyatrisi ve çocuk cerrahisi haricindeki bütün
bölümler yeni hastanede konumlandırılacak.
Böylelikle bölgenin referans hastanesi olan
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi modern yeni
bir binada sağlık hizmeti vermeye başlayacak.
Ayrıca geçen yıl Türk Anadolu Vakfı
öncülüğünde temeli atılan mevcut hastane
bahçesindeki Çocuk-Ergen Hematoloji hizmet binasının da kaba inşaatının tamamlandığı bildirildi.
Temeli atılan yeni hastane, mevcut Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin yaklaşık 800
metre kuzey doğusunda, Hocacihan mevkiindeki eskiden askeri bölge olarak kullanılan
alanda yer alacak.

aramışlar. Bahçemize bir anda askerler ve polisler
doluştu. Babam iki koluma girdi. Gir içeri kızım
dedi Kocan bacağından vurulmuş, korkulacak bir
şey yok dedi. Biri bana yatıştırmak için ilaç vermiş.
Annemde kocan ölmedi kızım yat uzan biraz dedi.
Ben eşimin öldüğünü ertesi sabah öğrendim. Sabah
abime Van'a gidelim, uçakla alıp gelelim dediğimde yok bizim kız dedi korkacak bir şey yok. Öğleye
doğru evimiz dolup taşmaya başladı. Gelenlerden
bir akraba başın sağolsun gelin dediğinde ben yere
yığıldım. Kayınpederim yere kapaklandı. Böyle bir
haber almak gerçekten çok kötü. 1984 yılında görücü
usulü evlenmiştik. Uzaktan akrabamız olurdu ama
daha önce hiç görmemiştim. Hayra Hizmet Vakfında
veznedarlık yapıyordu. Askere gitmeden önce Faysal
Finans'ta çalışmak için bütün işlemlerini tamamlamıştı. Asker dönüşü orada çalışacaktı. Eşimi mezara
indiren Hasan Hüseyin Varol hocaydı. Kocam burası
hiç iyi değil diye erkek arkadaşlarının hepsiyle telefonda helalleşmiş. İzne geldiğinde 15 kilo vermişti.
En son Kurban Bayramında geldi. Vefatından 1.5
ay önceydi. Çocuklara bayramlık almıştı. Giderken,
Melike baba bana helikopter getir derken, oğlum
tüfek istemişti. Bana anlatıldığı kadarıyla, bindiği
helikopter düşmüş. Çatışma sonrasında bir kurşunla
vurulmuş. Olayı daha sonra askeri yetkililere sorduğumda Feyza Hanım sen nasıl biliyorsan öyle kalsın
dediler Tabutunu hiç açmadılar. Yüzünü hiç birimiz
göremedik. Sandıkla geldi, aynı sandıkla mezara
kondu. Askeriye bize bırakmadı. Toprağını atana kadar da bırakmadılar.

Şehit Asteğmen

Sabahtan içimde bir sıkıntı vardı. Öğleye doğru kızımı uyuttum. Kendi babamın evinden kalıyordum.
Kızımı uyuttuğum odadan
tam çıkıyordum ki, yeni
yeni konuşmaya başlayan
kızım arkamdan bağırdı.
“Anne, baba of...ditti!”
Saat tam birdi. O gün aynı
saatlerde helikopterleri
düşmüş, eşim ve askerleri çatışmada vurulup
şehit olmuşlardı.

Mustafa
Özyoldaş

Şehit Jandarma Asteğmen
Mustafa Özyoldaş'ın 25 Temmuz 1990 tarihinde şehadeti ile alakalı basında çıkan
27 Temmuz 1990 tarihli
haber'de sadece şöyle bir
bilgi vardı;

Van’ın Gevaş ilçesinin
Türeli Köyü’ndeki Jandarma Karakolu’ndan hareket
eden güvenlik kuvvetlerine
ait bir helikopterin, kalkışından hemen sonra tamamen teknik bir arızadan dolayı dağlık ve sarp bir zemine
mecburi ve sert iniş yaptığı ve
kısmen hasar gördüğü bildirilerek, “Gerek helikopterin mecburi inişi sırasında, gerekse teröristlerle çıkan
çatışmalarda 5 güvenlik görevlisi ile
1 geçici köy korucu şehit olmuştur.
Şehit Asteğmen’den bugün
geriye gözü yaşlı bir eş, acılı
bir anne, Mehmet Fatih ve
Melike isimli iki evlat
kaldı.
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Hayatını çocuklarına adayan,
çocuklarına babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalışan bir
şehit eşi, oğlunun son sözleri
kulağında çınlayan bir şehit
annesi. İki acılı anne. Biri bir
ömür boyu mutluluk hayalleri kurduğu eşinden, bir diğeri ciğerparesinden bugün
için 25 yıla yakın bir süre
ayrılar.

Annesi Hatice Özyoldaş: Oğlum efendi bir çocuktu. Bambaşkaydı. Sülalede onu
sevmeyen yoktu. Anlatılmaz yaşanır derler ya, aynen öyleydi. Hasan Hüseyin Varol'un öğrencisiydi.
Sanat Okulundan sonra, Açık Öğretimin
İktisat bölümünü bitirdi. Üç yıl çocuğum olmamıştı. Üç yıl sonra Mustafa doğdu. Kocam, Konya Belediyesinden emekliydi. 12 yıl evvel böbrek
rahatsızlığından vefat etti.
Eşi Feyza Özyoldaş: Eşim 25 Temmuz 1990
yılında şehit oldu. Aradan 24 yıl geçti. İlk zamanlar bayağı karışıklıklar oldu. Madalyasını babasına vermişlerdi. Sonra başvuruda bulundum.
Oğluma da bir madalya verdiler. Şehit olduğunda
beş yıllık evliydik. Oğlum 1985'li, kızım 1988 doğumlu şehit olduğu haberini aldığım da kızım 1.5
yaşındaydı. Oğlum 4 yıldır TRT'de, kızımda Dil
Tarih'i bitirdi.

Annesi Hatice Özyoldaş: Telefondaki sesi hala
aklımda kaldı.

Annesi Hatice Özyoldaş: Oğlum öyle bir çocuktu ki, anlatamam. Vefatından bir gün önce Van'a telefon açtık. Göreve gitmiş, yarım saate kadar gelir, gelince seni arasın dediler. Yarım saat dolmadan Mustafa aradı. Şu günlerde
gözümün önünden gitmiyorsun, çok özledim onun için aradım dedim.
Kendim arayayım da doya doya bir konuşayım istedim diye devam ettim. O konuşmamız son oldu. Bir daha görüşemedik.
Eşi Feyza Özyoldaş: Eşimin şehit olduğu haberini annemle aynı anda aldık. sabahtan içimde bir
sıkıntı vardı. Öğleye doğru kızımı uyuttum.
Kendi babamın evinden kalıyordum. Kızımı
uyuttuğum odadan tam çıkıyordum ki, yeni
yeni konuşmaya başlayan kızım arkamdan
bağırdı. “Anne, baba of...ditti!” Saat tam
birdi. O gün aynı saatlerde helikopterleri düşmüş, eşim ve askerleri çatışmada vurulup şehit
olmuşlardı. Askerler haber vermek için beni çok

Eşi Feyza Özyoldaş: Yıllardır gördüğüm bir
rüya var. O rüyada hep aynı şeyleri söylüyor. Yaralıydım, saklandım, geldim. Böyle olaylar olur ya.
Allah razı olsun. Çocuklarımla beni ortada bırakmadı. Devletimiz sağolsun. Evimizde var, maaşımızda.
Çocuklarıma bakın dedim önünüzde babanız yok.
Okumanız lazım. Çocuklarımın ikisi de okudu. Beni
hiç üzmediler.
Annesi Hatice Özyoldaş: Çocukken helikopter
geçse, gürültüsünden korkar eve kaçardı. Van’dan
bir arkadaşı geldi. Evinizi öğrendim ama üç ay
gelemedim dedi. İçimden o Van’ı taşlayım diye
geçiriyorum. Van o günlerde kaynarken, Anne
burası karışık diye hiç bir şey söylemedi. Anne
Van çıktı, Van dedi, Vanladı gitti oğlum!
Eşi Feyza Özyoldaş: Askerliğini
bir süre tehir etmişti. Melike küçük az büyüsünde öyle gideyim
diyordu. Şehit ailelerinin, şehit
çocuklarının bir tarafı ezik, boyunları hep eğik. Sesleri çıkmaz. Konuşamazlar.
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KTO-KARATAY MEDiCANA iLE

İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirilen afiliasyon protokolü imza töreni KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk ÖZTÜRK ve Medicana Sağlık Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Dt. Hüseyin BOZKURT’un
katılımıyla gerçekleştirildi.
Basın toplantısının başında söz alan
Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin BOZKURT, KTO Karatay Üniversitesi’nin kurulmasında ve büyümesinde emeği geçen, başta Başkan Selçuk
Öztürk olmak üzere, bayrağı taşıyan herkese
teşekkür etti. Hüseyin Bozkurt, “Türkiye’de
değerli bilim adamların yetiştirilmesi çok
önemli ve büyük bir sorumluluk. Medicana
Sağlık Grubu olarak pek çok şehirde çeşitli
iştiraklere imza attık ancak ilik kez bir üniversite ile böylesi büyük bir projeye imza
atıyoruz. Böyle önemli bir sorumlulukta
Medicana Sağlık Grubu olarak bizim de katkımızın olması için KTO Karatay Üniversitesi ile önemli bir iş birliğine girdik. Ülkemize, şehrimize ve sektöre hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Selçuk ÖZTÜRK de bugünün güzel bir başlangıç olduğunu ve önemli
bir sağlık kuruluşu olan Medicana Sağlık
Grubu Konya Hastanesi ile anlaşma sağladıklarını ifade ederek “Konya Ticaret Odası
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmasında tüm süreç devlete yük olmadan
yürütülmüştür. Bir vakıf üniversitesi ve bir
özel hastane devletden destek almadan bir
tıp fakültesinin kuruluşu için çalışmaktadır.
Bu özel sektörün başarısı adına önemli bir
gelişmedir. Ülkemize ve şehrimize yeni ve
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başarılı bilim adamların yetiştirilmesi konusunda bugün önemli bir adım attık. Tıp
Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’na önümüzdeki akademik yılda öğrenci almak için
YÖK’e gerekli başvuru yapıldı. Hedefimiz
Diş Hekimliği Fakültesi’ni de Konya’ya kazandırmaktır” dedi.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ VE
MEDİCANA KONYA HASTANESİ
ARASINDA AFİLİASYON (İŞBİRLİĞİ) PROTOKOLÜ İMZALANDI.
PROTOKOLLE BİRLİKTE 2015-2016
AKADEMİK DÖNEMİNDE AÇILACAK
OLAN KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM,
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA İÇİN
İHTİYAÇ DUYULAN HASTANE HİZMETİ MEDİCANA KONYA HASTANESİ İŞBİRLİĞİ İLE SAĞLANACAK.

Selçuk Öztürk Konya’nın medreseler
şehri olduğunu, geçmişimizden gelen önemli bir mirası değerlendirdiklerini ve bu mirasa sahip çıktıklarını dile getirdi. Ülkemizde
sağlık sektöründe akademik ve tıbbi olarak
personel sıkıntısının yaşandığını hatırlatan
Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi ve Medicana Sağlık Grubu ile yapılan iş birliğinin
ülkemiz için gerçekten isabetli bir girişim
olduğunu vurguladı.
Toplantı, afiliasyon protokolünün KTO
Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk ÖZTÜRK ve Medicana Sağlık
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Hüseyin BOZKURT tarafından karşılıklı imzalanması ile sona erdi. Selçuk ÖZTÜRK
ve Hüseyin BOZKURT’un yanı sıra KTO
Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ramazan BİBERCİ, Rektör
Vekili Çağatay Ünüsan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Neyhan Ergene, Medicana Sağlık
Grubu İş Geliştirme Direktörü Lütfi Şimşek
ve Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Belgin Danış da hazır bulundu.

SANAT/RESİM

Doç. Dr.

Orhan Cebrailoğlu
TÜRKİYE’NİN

KÜLTÜR
ELÇİSİ
VE GURURU!

ORHAN CEBRAİLOĞLU,
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN KURUCULARINDAN.
AZERBAYCAN'DA BAŞLAYAN
RESİME GÖNÜLVERMİŞLİĞİ
KONYA'DA DEVAM EDİYOR.
CEBRAİLOĞLU, HOŞ SOHBET,
SEMPATİK, GÜLERYÜZLÜ,
HOŞGÖRÜLÜ, SEVECEN BİR
O KADAR DA DUYGUSAL BİR
SANATÇI. YURT İÇİNDE VE
YURT DIŞINDA AÇMIŞ OLDUĞU SERGİLERLE ADINDAN VE
SANATINDAN SÖZ ETTİRİYOR.
KONYA VİZYON DERGİSİ
OLARAK KENDİSİYLE YAPMIŞ
OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI
SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Özgeçmişinizi sizden
dinleyebilir miyiz?
1970 yılında Azerbaycan’ın Gence kentinde doğdum. Lise ve Lisans eğitimimi
Azerbaycan'da, Yüksek Lisans ve Doktora
eğitimimi ise Selçuk Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde tamamladım. Aynı fakültede üç
yıl süreyle öğretim görevlisi olarak çalıştım.
Daha sonra Selçuk Üniversitesi’nde kurulması planlanan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin
kurucu üyeliğine atandım. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
Resim merakınız nasıl başladı?
Sizi resme kim teşvik etti?
Ressam olmaya nasıl karar
verdiniz?
Resim sanatıyla ilk tanışıklığım ailem aracılığı ile oldu. Babam beni çocuk denecek yaşlarda doğaya natürmort çalışmak için gezilere götürürdü. Ayrıca ailemle düzenli olarak
müze ziyaretleri de yapardık. Daha sonraları
ressam olmaya karar verdim ve güzel sanatlar
lisesine giderek bu alandaki eğitim sürecime
başlamış oldum.
Üzerinizde emeği ve etkisi
olan ustalarınız kimler?
Aslında bilim ve sanat alanında elbette çok değerli ustalardan etkilendim. Ama özel olarak
bilim ve sanat insanı Hudu Memmedov’un
bilimsel ve sanatsal yaklaşımının yanı sıra
engin bilgilerini biz genç sanatçılarla paylaşarak bizlere her alanda öncülük ederek
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beni cesaretlendirmesi benim için elbette çok
önemlidir.
İlk resminizi ne zaman yaptınız?
Ben ailem aracılığı ile çocuk yaşlarda başladığım resim çalışmalarım süresinde birçok
doğa ve portre çalışmaları yaptım. Bu dönemlerde neredeyse 10-12 yaşlarındaydım.
Daha sonraları Güzel Sanatlar Lisesi’ne ve
sonrasında da Güzel Sanatlar Akademisi’ne
devam ettim.
En beğendiğiniz
çalışmanız hangisi?
Çalışmalarım aslında dönemsel olarak bir
anlamda benim duygularımın ve düşüncelerimin yansımasıdır. Bu nedenle zaman zaman
farklı konular ve tekniklerle sanatsal üretimlerde bulunmaktayım. Elbette her çalışmam
benim için oldukça özel anlamlara sahip ve
bu öznelliği nedeniyle birini diğerinden farklı
olarak değerlendirmiyorum hepsi benim içim
gerçekten çok değerli.
Güzel Sanatlar Fakültesindeki
çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
Kurucu üyeliğine atandığım Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin bir hocası olmak gerçekten benim için çok önemli. Çünkü ben bu kurumda
kendimi hem bir akademisyen hem de bireysel üretimlerde de bulunabilen bir ressam
olarak hissediyorum. Fakültemizde genç bireyleri sanatsal disiplin içerisinde yetiştirerek
NİSAN/MAYIS 2015/39
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topluma kazandırmak biz hocaların
en önemli görevleri arasında yer
almakta ve bu görev
benim için gerçekten
tüm enerjimi ve bilgimi özveriyle paylaştığım
ve halen devam eden uzun
soluklu bir süreci kapsamaktadır.
Kariyer Planlamanızı
sizden dinleyebilir miyiz?
Mevcut kariyer planlarım elbette akademisyen ve sanatçı kimliğimle örtüşür konumda.
Bu durum öğrencilerimizi sanat alanında
eğitmenin yanı sıra yaşadığım Konya ili sınırları içinde ve ülkemiz sınırlarını aşarak
daha nitelikli sergiler, bianeller, trianeller ve
workshoplar düzenlemektir. Özellikle küratörlüğünü üstlendiğim sergi ve workshop çalışmalarında genel hedefim ülkemizin sanat
aracılığı ile en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamaktır. Bu üretim süreçlerine Güzel Sanatlar
öğrencilerimizi dahil ederek onlara sanatın
her alanında zengin bir perspektif sağlamaya
çalışmaktayım.
Uluslararası
küratörlüğünüzden
bahseder misiniz?
Sanatsal çalışmalarımın yanı sıra 10 yılı aşkın
bir süredir yurt içi ve yurt dışı dahil olmak
üzere Uluslararası Çalıştaylar’a küratörlük
yaptım. Bunlardan 6 tanesini Konya’da, diğerlerini ise Türkiye’nin başka illerinde ve
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yurt dışında organize
ettim.
Şunu da belirtmeliyim
ki
Konya’da ilk ressamlar
buluşmasının kuratörlüğünü
ben yaptım. Bu etkinlikler sayesinde Konya’ya
sanatsal anlamda bir çok katkı
sağladığımızı , halkın sanata bakışının
daha zengin, ilgisinin ise daha da arttığını düşünmekteyim. Sanat çalıştaylarında küratörlüklerim halen devam etmekle birlikte kente
ve halkın sanat hayatına daha fazla nasıl katkı
sağlarım düşüncesiyle farklı projeler içerisine
de girmekteyim. Bu çalışmalar bağlamında;
2015’te ‘’Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür
ve Sanat Derneği’’ ile işbirliği içerisinde
gerçekleştireceğim ‘’1. Uluslararası Konya
Ressamlar Buluşması Çalıştayı’’ nın haberini
de okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk
duyarım.
Konya'nın resme ve ressama bakış
açısını nasıl buluyorsunuz?
Bence Konya ilinin kültürel ve tarihsel ayrıcalığı sanatın her alanına verilen değeri ön
plana çıkarmaktadır. Tarihsel süreç içerinde
sanatın burada filizlenmesi ve kök salması
gerçekten bugün Konya’da bulunan Güzel
Sanatlarla ilgili okulların ve fakültelerin, sanat galerilerinin ve atölyelerin sayıca ve nitelik olarak artmasını sağlamaktadır. Bu bilinç
süreci kapsamında Konya’da yaşayan bireyler resim ve diğer görsel sanatlar alanlarıyla

gerçekten oldukça ilgilidir. Bu olumlu ilgi ve
yaklaşımı düzenlediğimiz ulusal-uluslar arası
sergilere ve worksoplara izleyici olarak katılan bireyler aracılığı ile de gözlemlememiz
mümkündür.
Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür
ve Sanat Derneği ile birlikte
yürüttüğünüz Güzel Sanatlar
Galerisi açma projesi çalışması
konusunda bilgi verir misiniz?
Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat
Derneği ile birlikte yürüttüğümüz Güzel Sanatlar Galerisi projesini Konya ilinde hayata
geçirme süreci ilimizin ve kültürel değerlerimizin nitelikli tanıtılması açısından gerçekten
son derece önemli bir çalışmadır. Uzun soluklu olan bu proje kapsamında ve sonrasında
Konya’ya kazandırılması hedeflenen Modern
Sanatlar Müzesi’nin de ilk tuğlası niteliğinde
olacağını düşünmekteyim. Kültürel ve sanatsal nitelikleri bakımından markalaşmış olan
Konya ili görsel sanatlar alanlarında da ulus
ve ulus ötesi çapta ülkemizin sanatsal değerlerini tüm dünyaya duyurabilme seviyesine
ulaşabilecektir. Bu uzun soluklu projeler bianeller, karma sergiler ve workshoplar aracılığı ile geniş halk kitlelerine ulaştırılabilecektir.
Ancak unutulmamalıdır ki maddi ve manevi
anlamda yoğun ve yorucu bir süreci kapsayan bu projelerde ben bir akademisyen sanatçı olarak öğrencilerimle birlikte gece gündüz
yorulmaksızın çalışmak için gönüllü olarak
hazır bulunacağız. Bu tür sanatsal ve kültürel
değerlerimizin ilk başta bir galeri daha sonrasında Çağdaş Sanatlar Müzesi olabilmesi

için elbette sanatı ve sanatçıyı destekleyerek
bir anlamda kendi geleceğine yatırım yapan
ve özelde Konya ilinin genelde ülkemizin nitelikli tanıtımına destek veren kamu ve özel
sektör yöneticilerine de ihtiyaç duymaktayız.
Çünkü tanıtımına hız ve nitelik kazandırmak
istediğimiz kültürel ve sanatsal değerler aslında bizim ülkece sahip olduğumuz ortak kültürümüz ve değerlerimizdir. Bu güzellikleri
çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza aktarabilmek için sanatı ve sanatçıyı destekleyen
yerel yönetimlerin artırılmasında da Konya
ilinin bir örnek olmasını temenni etmekteyim.
Bugüne kadar yurt içinde ve yurt
dışında ne kadar sergi açtınız?
Bugüne kadar yaklaşık olarak 150 den fazla
ulusal ve uluslar arası karma sergiye katıldım.
Ayrıca yurt içinde ve dışında olmak üzere 15
den fazla kişisel sergi açtım. Ancak bireysel
ve sanatsal açıdan beni en fazla memnun
eden çalışmalarım ulusal ve uluslararası olarak düzenlediğim ve aynı zamanda küratörlüğünü de üstlendiğim karma sergi ve workshop çalışmaları olmuştur. Şu ana kadar yurt
içinde ve yurt dışında 12’den fazla etkinliğin
küratötlüğünü veya eş-küratörlüğünü üstlenmiş bulunmaktayım.

rini içinde yaşadığı kültürden ve toplumdan
ayrı bir varlık olarak değerlendirilmesi neredeyse imkansız bir anlayıştır. Bu anlamda
benim gibi eğitimci kimliğinin yanı sıra aktif
sanat üretimlerinde bulunan sanatçılara bence
daha da büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü
sanat denilen olgu hareket edebileceği ve beslenebileceği alanlar ister. Sadece öğrencilere,
mensubu da olduğum güzel sanatlar fakültelerinde olduğu gibi, akademik olarak desen
çizmeyi, ışığı, rengi, kompozisyonu ya da
estetik felsefeyi öğretmekle kalmamalısınız.
Özellikle yaşanılan şehri her fırsatta ulusal/
uluslar arası çalıştaylar, sergiler, bianeller ve
müzeler aracılığı ile görsel şölenlere dönüştürmelisiniz ki hem öğrencileriniz hem siz
hem de içinde yaşadığınız şehir sanatla, sanatçıyla iletişim ve etkileşim halinde olsun.
Bu nedenle özellikle içinde yaşadığım ve
kültürel bir şaheser olarak gördüğüm Konya
ilinin, Selçuklu Kültürünün ve Mevlana felsefesinin anlaşılması ve yaygınlaşması amacıyla uluslar arası katılımlı sergilerin nitelik

ve nicelik olarak artması benim için gerçekten çok önemli. Özellikle Mevlana Hoşgörü,
Barış, Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte
yürüttüğünüz Güzel Sanatlar Galerisi açma
projesi bu noktada bireysel ve toplumsal anlamda benim için en önemli hedefler arasında
yer almaktadır.
Son olarak Resim sevenler ve
Ressamlığa merak duyanlar için
bir mesajınızı alabilir miyiz?
Sanatın her alanında olduğu gibi resim sanatında da ilginin ve merakın son yıllarda
artması gerçekten beni çok mutlu etmektedir. Ben resim sevenler veya ressamlığa ilgi
duyan herkese bu sürprizlerle dolu olan kapının sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha
hatırlatmak isterime ve her zaman öğrencilerimin ve ilgili olan kişilerin bu kapıdan geçebilmeleri için onları cesaretlendiririm. Ancak
bu anlamda genel tavsiyem gidebildiğiniz kadar çok sergi izlemeniz ve cesaretle boyalarınızı tuvale uygulamaya çalışmanızdır.

Bundan sonra hedefiniz ve
hayalleriniz arasında neler var?
Elbette ki sanatçının üzerine bireysel ve toplumsal anlamlarda oldukça büyük sorumluluklar düşmektedir ve ben bu bilinç ile
gelecekteki hedeflerimi ve hayallerimi şekillendirmeye çalışıyorum. Sanatçının üretimleNİSAN/MAYIS 2015/39
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Bende-i Hazret-i Mevlana Ser-tarik Mehmet Fehmi Dede
Bende-i Hazret-i Müşarunileyh ser-tabbah Mehmed Nesib Dede
Bende-i Hazret-i Müşarunileyh Türbedar Hazret-i Şems-i Dede
Bende-i Hazret-i Müşarunileyh Ser-nayi Hasib Dede.
Harrerahü müznib Sultan’ul Hamdi el-Sillevi
5 Şevval 1312 (5 Temmuz 1896)

ARAŞTIRMA
EROL SUNAT

Enbiyalar ve
Evliyalar şehri
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ahmetli Prof. Dr. Süheyl Ünver'in tespitleriyle ortaya çıkarılan Konya Enbiya ve Evliyalar listesi Konya'nın ayrı bir zenginliği.
Konu üzerinde araştırma yapan rahmetli
gazeteci Selçuk Es, Dr. Hasan Özönder ve
Mehmet Ali Uz, aynı konuya katkı sağlamış ve değerli araştırmalar yapmışlardır.
Anadolu'nun Enbiyalar şehri olarak bilinen
Urfa'dan, Enbiya ve Evliya sayısı olarak
çok daha zengin olduğu hep gözardı edilen
Konya'nın bu yönünü siz okurlarımıza o günün anlatımı ile vermek ve bilgilendirmek
istedik. Bulundukları şehrin atmosferini
değiştirmekle birlikte, şehrin hoşgörüsüne,
insan gönüllerinin yumuşamasına, dillerin
tatlılaşmasına vesile olan gönül sultanlarından yüzlercesi yatıyor bu şehirde. Bu şehrin
sokaklarında başınızı her nereye çevirseniz
o gönül sultanlarından biriyle karşılaşıyor
ve onlara selam vererek ilerliyorsunuz. Bu
şehrin sokakları Mevlana'ları, Şems-i Tebrizileri, Muhiddin-i Arabileri, Şeyh Sadreddin
Konevi'leri ağırladı. Sizleri o güzel liste ile
başbaşa bırakıyoruz.

Veyiszade'ye, Ladikli Hacı Ahmet Ağa’ya...
bir bakın. Bakın ve rahatlayın. O güzelliklerde kendinizi seyredin. Rahatlayın, ferahlayın ve huzur bulun.
Ordinaryüs Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in
İstanbul'da çıkan Türk Folklor Araştırmaları Dergisinin Aralık/1956 yılında çıkan
89.sayısının 1417. sahifesindeki yer alan "
Konya'da Evliya Sayımı" yazısı şöyle;

Lütfen, manevi aynalarla donatılmış
bu şehirde ki, maneviyat aynalarına bakmadan geçmeyin, Hz. Mevlana’ya, Şems-i
Tebrizi’ye, Şeyh Sadreddin Koneviye, Hacı

Ve üç Peygamber Sarıyakub Sultan kurbünde medfundur.
Ve bir peygamber Şahitler nam mevzide
medfundur.

«MEDİNE-İ Konya dahil ve haricinde
gunude-i hak-i ıtırnak olan Enbiya-i izam
salavatullahı ala Nebiyyina ve aleyhim
ecmain ve selamuhu ve Ehlullah-ı kiram
rahimehumullah aleyhim ecmeın hazeratının esami-i şerifeleridir ki erbab-ı müşahede ve eshab-ı mükaşefe olan eizze-i kiram
rahimehumullah’dan naklonulup teyemmünen ve teberrüken ber veçhi ati zikr olunur.
Cağdum Peygamber Aleyhisselam
İklis Peygamber Aleyhisselam
Mihran Aleyhisselam
Merih Aleyhisselam

Ve üç peygamber Sultan Alaeddin Camii
civarında medfunlardır.
Ve dört peygamber Musalla kurbunde
medfunlardır.
Ve Hamun ve Salih naman iki peygamber Yeni Kale Kapısı haricinde medfundur.
Hazret-i Sultan’ul-Ulema Bahaüddin
Veled Kuddise sırrahül-Ehad.
Hazret-i Mevlana Celalüddin Kuddise
sırrah’ul-Mübin
Hazret-i Hüsamüddin Efendi Kuddise
sırruhu
Şeyh Selahaddin Efendi Zerkub Konevi

«Allah onların ruhlarını takdis etsin ve
onlardan razı olsun. Peygamberimize ve
bütün diğerlerine Allah’ın salavatı olsun.»
Ve dahi bunlardan maada Ricalullah ve
Enbiyaullah’dan çok kimesneler medfundur. İsm-i Şerifleri na-ma-lum olduğundan
ve bazıları bu mükaşefeden zuhur etmekle,
beyan olunmadı. «Allah onların esrar-ı nurları ile kalplerimizi nurlandırsın.»
Mevlana Müzesi İhtisas Kütüphanesi'nde
bulunan “Tumar-ı Silsile-i Beni Adem”
isimli yazma eserde de şu bilgiler mevcuttur. “Medine-i Konya dahilinde ve haricin-

de medfun olan enbiya-yı izam ve evliya-yı
kiram hazretlerinin esamileridir ki erbab-ı
müşahede ve ashab-ı mükaşefe sahipleri
olan eizze-i kiramdan nakil olunup teyemmünen ve teberrüken esma-i şerifleri zikir
olunur gaflet olunmaya.
Cağdum Aleyhisselam, Iklis Aleyhisselam, Mihrane Aleyhisselem; Merrih
Aleyhisselem ve üç peygamber Sarı Yakup
kurbunde medfundur. Ve Sultan Alaeddin
Cami-i Şerifinde Miraç Peygamber medfundur ve Yeni Kal’a Kapusu haricinde Hamun
ve Salih nam iki peygamber medfundur.
Aleyhisselam ve ala alihim ecmein”
NİSAN/MAYIS 2015/39
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KONYA'DA YAŞAMIŞ ENBİYA VE EVLİYALAR
Şeyh Kerimüddin Efendi
Hazret-i Sultan Veled KS
Eş-şeyh Ulu Arif Efendi
Küçük Arif Çelebi
Emir Adil Çelebi
Vacid Çelebi
Şah Çelebi
Abid Çelebi
Kuddus Çelebi
Veled Çelebi
Bahaüddin Çelebi
Alaüddin Çelebi
Ahmet Çelebi
Sipehsalar Çelebi
Emir Alim Çelebi
Bostan Çelebi
Cemal Çelebi
İlham Ali Çelebi
Mesnevihan Abdi Çelebi
Mesnevihan Emin Ali Çelebi
Umman Dede
Halil Dede
Debbağ-zade Mehmed Dede
Mülhim İbrahim Dede
Hacı Sinan Dede
Pir Mes’ud Dede
Kapıcı Rüstem Dede
Ali Dede
Şemsun Dede
Kemal Dede
Sahip Kestelli Dede
Yahya Dede
Şeyh Hasan Dede
Potalı Dede
Seyyid Mir Dede
Akar Dede
Emvec Mahmud Dede
Hacı Muharrem Dede
Muhammed Dede
Mürsel Dede
Esiki Muhammed Dede
Çullu İbrahim Dede
Baba Musem Dede
Bel Bekledi Dede
Değirmenci Muhammed Dede
Mahmud Dede
Baba Sindi Dede
Değirmencizade Mustafa Dede
Kara Kepenek Halil Dede
Bekir Dede
Furkan Dede
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Mesnevihan Mahmud Çelebi
Mesnevihan Süleyman Çelebi
Çelebiler Sultan
Şeyh Sadrüddin-i Kohevi
Şeyh Şücaüddin Kırmani
Şeyh Evhadüddin-i Kırmani
Sultan Alaüddin Gazi
Vezir Sahib-Ata
Gavs-i Rical Şeyh Osman Rumi
Seyyid İmam Bağavi
Abdullah Rumi
Hatun Halife
Ramazan Halife
Mü’min Halife
Büberci-zade Abdurrahman Çe.
Hasan Halife
Abdi Halife
Eflaki Dede
İynel Dede
Mükaşif Dede
Ahmed Sultan
Kılıç Ali Sultan
Şeyh Sinan
Ahi Evran Sultan
Aşık Resul
Şeyh Murdeni
Şeyh Mehmed
Ahi Tarık Sultan
Yayan oğlu
Halil Baba Sultan
İshak Sultan
Karakurt Baba
Çulhalı Sultan
Hazırbaş Sultan
Şem’un Sultan
Şeyh Aliman Sultan
Sadırlar Sultan
Kümeyne Sultan
Şeyh Molla Sultan
Kara Baba Sultan
Kemalüddin Sultan
Yahya Efendi
Beğim Ali Sultan
Yunus Sultan
Yedi Kızlar
Habil Sultan
Dost Hüdai Sultan
Kılıç Arslan Sultan
Toruntay Sultan
Tavus Baba Sultan
Hut Sultan
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Bektaşi Dede
Hudai Dede
Üveys Dede
Ateşbaz Veli Dede
Cemal Ali Dede
Külhani Ali Dede
Ahi Natur Dede
Çelebi Sultan
Şah-ı Merdan Sultan
Hatip Sersemi Sultan
Ferhuniye üç adet hatunlardan;
Biri Ana Sultan, biri
Selim Ana
Ebu İshak Kazeruni Fakih
Musa Baba
Efvaki Sultan
Kara Çomak Sultan
Gönül Arı Sultan
Hacı Geymas Sultan
Hacı Yan Sultan
Kara Bağrı Sultan
Hacı Haydar Sultan
Gün Sultan
Devlet Sultan
Baba Musa Sultan
Torum Baba
Kadı Hurrem Sultan
Bezci-zade Efendi
Eflaki Sultan
Şahı Nümde Sultan
İmirdüş Sultan
Hülefa Baba
Kara Aslan Sultan
Hace Cihan
Kare Kemal Sultan
Bedber Sultan
Abdurrezzak Sultan
Hacı Ata Sultan
Küccük Ana
Samit Baba
Şaban Efendi
Şeyh Halil’ur-Meraşi
Şeyh Abdulhay Efendi
Sadaka Sultan
Benai Sultan
Göktaş Sultan
Sinan Ali Sultan
Seyyid Cemalüddin Sultan
Müstecab Sultan
Emir Sultan
Eşşeyh Nişaburı

Şemsi Bedevi Sultan
Ali Aliler
Taktaklı Sultan
Şeyh Burhan Dede
Hasan Baba
Gök Tas Sultan
Gaib Merdan Sultan
Kemer Hüküm Sultan
Haldan Baba
Abdülaziz Sultan
Şeyh Alaüddin Buhari
İkbal Sultan dahi Fahrünnisa’dır.
Mirde Sultan
Siyaki Sulta
Abdurreşid Sultan
Pervane Sultan
Zehri Afitab Sultan
Guhi Tac Sultan
Seyyid Deri Sultan
Handane Sultan
Kızıl Kara Sultan
Ali Gav Sultan
Şeyh Bedevi Sultan
Kasım Halife
Pirebi Sultan
Uli Beğildi Sultan
Sat Baba
Sa’düddin Baba
Çelikli Baba
Baba Tire Sultan
Aşık Çelebi Sultan
Husam Ali Sultan
Kalem Sultan
Seyyidler Sultan
Ali Can Sultan
Mustafa Efendi
Şeyh Sefer Hudai
Şeyh Abdi Efendi
Şeyh Muhammed Efendi
Hazreti Emir Efendi
Şemsüddin Ahmed-i Bazircani
Muslihüddin Efendi
Şirvanlı Berdai Sultan
Sarı Yakub Sultan
Pir Esad Sultan
Çörekli Baba
Ezeli Şeyh Abdurrahmet Efendi
Şeyh İslam Efendi
Şeyh Ahmet Efendi
Hamza Efendi
Nuriddin Efendi

Diğer Şeyh Ali Cemalüddin
Kalender Sultan
Siracüddin Sultan
Eşşeyh Mazhar-ı Cemalüllah
Halka Tıraş Sultan
Serdan Sultan
Taş Kılman Baba
Pirli Sultan
Şahitler Sultan
Ak Baba Sultan
Melik İbrahim Efendi
Pisili Sultan
Hoca Faruk Sultan
Horasan Sultan
Hadaşkili Sultan
Teslim Sultan
Post-Puşiler
Diğer Hazret-i Emir Efendi
Kesikbaş Sultan
Genç Arslan
Sırçalı Sultan
Alem Bar Sultan
Mursil Efsak
Selim Sultan
Şeyh Abdulkadir Bahricani
Şeyh Ali Efendi
Şehitler Sultan
Feyzi Efendi
Güzelceler Ahmed Sultan
Zümre-i miskinler
demekle maruftur
Diğer Çomaklı Baba,
Günide Osman Dede
Derviş Sultan
Fahrünnisa
Şeyh Resul Şaz Baba
Zevle Sultan
Hüseyin Baba
Yöğrek Sultan
Şeref Sultan
İskender Sultan
Ak İnci Baba
Emir Sultan
Biraderi Seyyid Sultan
Hoca Abdulgaffar
Uffan Sultan
Kayıtlı Sultan
Eflatun Sultan
Tükel Husam Sultan
Diğer Hatip Sultan
Kümitne Sultan

Biraderi Baba Sultan
Yağlı Baba
Zeki Baba Sultan
Horos Baba
Sürmeli Sultan
Şeyh Abdulhayr Sultan
Mumcu Sultan
Muhiddin Efendi
Seyidli Sultan
Abdulvahhab Sultan
Tıraş Han Sultan
Seyyid İsa Sultan
Balıkdar Baba
Ulvi Sultan
Hacı Kende Sultan
Kazaz Aşık
Hızırlık Sultan
Kalenderler Sultan
Çıharsenbih Sultan
Hacı Beğendik Sultan
Hızır İlyas Sultan
Abduhvahid Sultan
Yetergen Sultan
Şirvanlı Ahmed Sultan
Pir Handan Sultan
Görcüğüm Sultan
Kösec Ahmed Sultan
Döki Sultan
Hoca Sultan
Fakih Ahmed Sultan
Diğer Kemalüddin Sultan
Kenan Dede
Cameşuyi Dede
Lokmani Dede
Ahi Dede
Kutb-u Nayi Hamza Dede
Trabzoni Şeyh Ahmed Dede
Abdülkerim Dede
Ulaş Dede
Anber Bareş Dede
Mümin Dede
Üçler Sultanlar
Seyyid Siyavuş Dede
Küsza Hatun
Ulu Hatun
Meyilli Sultan
Silleli ve Osman Turabi Baba
Şeyh Abdurrahman Baba
Çerkes-zade Mustafa Baba
Kilos Dede

FUAR

BAŞBAKAN,
KONYA’DA TARIM FUARI’NIN

AÇILIŞINI YAPTI
Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan kredi miktarlarında 43 kat artış sağladık.
2002 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından kullandırılan kredi
miktarını 509 milyon liradan 2014 yılında
22,8 milyar liraya çıkardık. Tarımda büyük
bir yapısal dönüşüm gerçekleştirdik. Tarım
havzaları üretim ve destekleme modelini
oluşturduk” şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU, 13. ULUSLARARASI TARIM, TARIMSAL MEKANİZASYON VE
TARLA TEKNOLOJİLERİ FUARI'NIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Başbakan Davutoğlu, Konya Ticaret Odası
Uluslarası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen
13. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarı 50'ye aşkın
ülkeden 300 bine yakın kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini söyleyerek, “Türkiye yeni
bir baharla birlikte yeni bir geleceğe hazırlanıyor. 7 Haziran seçimleriyle Türkiye’de
12 yıl içinde istikrarla elde edilen, siyasi
istikrarla kökleşen bir geleceği yaşamaya
hazırlanıyor. Türkiye son 100 yılın en büyük
hamlelerini son 12 yıl içerisinde gerçekleştirdi. Çok kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kim ne derse desin, kim ne
yaparsa yapsın, değişik odaklar nasıl spekülasyonlar üretirlerse üretsinler şundan emin
olunuz ki; nasıl bu topraklar üzerine bahar
güneşi doğmuşsa Türkiye’nin üzerine doğan bahar güneşi de kimse engelleyemeyecektir. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak Sayın Cumhurbaşkanımızın son 12 yıl
içerisinde başbakan olarak gerçekleştirdiği
büyük hamleleri nihai hedefe yani 2023 he-
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deflerine ulaştırabilmek için omuz omuza
çalışmaya devam edeceğiz. Birileri şu veya
bu kriz senaryoları içinde olabilir. Birileri
değişik spekülasyonlarla Türkiye’de siyasi
istikrarı bozacak çalışmalar içinde olabilir.
Ama biliniz ki AK Parti kadroları ve hükümetimiz omuz omuza çok güçlü bir geleceğe yürümeye kararlıdır. 7 Haziran seçimleri
yeni bereket döneminin başlangıcı olacaktır
inşallah” dedi.
“SON 12 YILDA KONYA’DA VE
BÜTÜN TÜRKİYE’DE BEREKETLİ
BİR TARIM DÖNEMİ YAŞADIK”
Davutoğlu, son 12 yılda, Konya'da ve bütün
Türkiye'de bereketli bir tarım dönemi yaşandığını ifade ederek, “2002 yılından itibaren
verilen destekler itibariyle 2002 yılında 1.8
milyar olarak verilen tarımsa desteği bugün
10 milyar liraya yükselttik. Son 13 yılda tarımda Türk çiftçisine verilen nakli destek,
karşılıksız hibe desteği tam 70 milyar liraya
ulaştı. Bu bereketli toprakların çiftçilerimize
yansıyan ürünleridir. Üretimden hasada, iş-

lemeden satışa, her aşamada üreticimizi destekledik, 52 yeni destek başlattık. Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003
yılında ilk mazot desteğini, 2005 yılında ilk
gübre desteğini sağladık. Prim desteği verilen ürün sayısını 4’ten tam 17’ye çıkardık.
2005 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve
çeltiği ilk kez destek kapsamına aldık, 2008
yılından itibaren baklagil ürünlerine ilk kez
prim desteği sağladık. Son 13 yılda prim
desteği miktarını tam 15 kat artırdık. 2002
yılındaki prim destek miktarını 186 milyondan 2014 yılında 2,7 milyar liraya yükselttik.
2003-2014 yılları döneminde 21 milyar Türk
lirası prim desteği sağladık” diye konuştu
“0 FAİZLİ DESTEKLERİ
GİTTİKÇE ARTTIRIYORUZ”
Davutoğlu, 2003-2014 yılları döneminde 21
milyar lira prim desteği sağladıklarını ifade
ederek, “2002 yılında Ziraat Bankası’nda
yüzde 59 olan tarımsal kredi faiz oranlarını düşürdük. Bugün 0 faiz ile 8,25 faiz
arasındadır ve 0 faizli destekleri de gittikçe
arttırıyoruz. Damla ve yağmurlama sulama,
hayvancılık sertifikalı tohum üretimi başta olmak üzere birçok alanda 0 faizli kredi
desteği sağladık. Ziraat Bankası ve Tarım

“TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI
VE BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİ
AMACIYLA CUMHURİYET TARİHİNİN
EN GENİŞ KAPSAMLI
REFORMUNA İMZA ATTIK”
Tarım topraklarının korunması ve bölünmesinin önlenmesi amacıyla cumhuriyet
tarihinin en geniş kapsamlı reformuna imza
attıklarını vurgulayan Davutoğlu, “Tarım
topraklarının korunması ve bölünmesinin
önlenmesi amacıyla cumhuriyet tarihinin
en geniş kapsamlı reformuna imza attık. 41
yıl içinde, 450 bin hektar arazide yapılan
toplulaştırma vardı bizden önce. Bu 10 kat
artışla 4,5 milyon hektara çıktı. Bundan da
en çok Konyalı çiftçilerimiz istifade etti.
Güneysınır'da bir toplulaştırma faaliyetine bizzat katılmıştım. Şimdi de gururla
ifade ediyorum. İnşallah bu toplulaştırma
faaliyetlerini Konya'da 2019 yılına kadar,
Türkiye'de de 2023 yılına kadar tamamlamış
olacağız ve tarım üretim üniteleri üretilebilir ölçeklere yükseltilmiş olacak” ifadelerini
kullandı.
Davutoğlu, 2014 yılında dünyada ilk defa
Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemi'ni
geliştirdiklerini, Tarım Sektörü Entegre
Yönetim Bilgi Sistemi'ni hizmete sunduklarını hatırlattı. Bunun çok önemli bir proje

olduğunun altını çizen Davutoğlu, dünyada
ilk defa bir ülkenin kendi tarım alanlarını
tümüyle kompütürize edilmiş, bilgisayara
aktarılmış şekilde anında görüntülerle takip
edebilme imkanına kavuştuğunu söyledi.
Davutoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın patentinin, tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ait olduğunu kaydetti.
Uydu görüntüleriyle 32,5 milyon tarım parselinin tamamını belirlediklerini ve her parselde bir kimlik numarası verdiklerini dile
getiren Davutoğlu, "Bugün şu an itibarıyla
bu projeyle, Tarım Sektörü Entegre Yönetim
Bilgi Sistemi projesiyle, Tarım Bakanlığımızdan, bulunduğumuz yerden her bir tarım
parselinin üretimini takip etme imkanımız
olduğu gibi, olabilecek bazı risklere karşı da
üreticiyi anında uyarma imkanımız da var.
Don mu gelecek, hava şartları mı değişecek,
anında ulaşma ve üreticilerimizi o yönde
yönlendirme, gerekli tedbirleri alma konusunda, onlarla iletişime geçme imkanına kavuşmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.
“TÜRKİYE, TARIMSAL HASILADA
2002 YILINDA FRANSA, İTALYA VE
İSPANYA'DAN SONRA 4. ÜLKE İKEN
ŞU ANDA AVRUPA'NIN EN BÜYÜK
TARIM ÜRETİCİSİYİZ”
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'yi tarımsal hasılada Avrupa'nın zirvesine taşıdıklarını belirterek, "Avrupa'nın en büyük tarım
üreticisiyiz" dedi. Bitkisel üretimi artıran birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren
Davutoğlu, yerli tohumculuğu ilk kez kendilerinin desteklediklerini ve bugüne kadar
yaklaşık 1 milyar liralık destek sağladıklarını belirtti. Davutoğlu, tohumluk üretiminin
NİSAN/MAYIS 2015/39
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145 bin tondan 776 bin tona çıkarttıklarını
anlatarak, "Türkiye'yi tohum ihraç eden bir
ülke haline getirdik. Tohumluk ihracatımız
17 milyon dolardan 159 milyon dolara çıktı. Tarım sigortası uygulamasını hayata geçirdik. Yıllardır ihmal edilen hayvancılık
sektörüne her türlü desteği sağladık. 2002
yılında hayvancılık sektörüne toplam destek
83 milyon lira iken 2015 bütçesinde ayırdığımız kaynak 3 milyar lira. Son 13 yılda
hayvancılığa toplam 15 milyar liralık destek
verdik. Hayvancılığı sıfır faizli kredi kapsamına aldık. Ülkemiz coğrafyasına en uygun
hayvancılık olan küçükbaş hayvancılığı ilk
kez destekledik. Bu çalışmalarımız neticesinde 2003-2014 yılında süt üretimi, 8,4 milyon tondan 18,5 milyon tona çıktı. Kırmızı
et üretimi 421 bin tondan bir milyon tona,
tavuk eti üretimi 696 bin tondan 1,9 milyon
tona, yumurta üretimi 11,5 milyar adetten
17,1 milyar adede yükseldi. Türkiye'yi tarımsal hasılada Avrupa'nın zirvesine taşıdık.
2002 yılında 23,7 milyar dolardan devraldığımız tarımsal hasılayı, 61 milyar dolara
çıkardık. Türkiye, tarımsal hasılada 2002 yılında Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra 4.
ülke iken şu anda Avrupa'nın en büyük tarım
üreticisiyiz. Bu çerçevede, sadece tarım alanında değil bu tarım faaliyetlerini destekleyecek şekilde de kırsal kalkınma hamlelerini
başlattık. Bunu en iyi Konya'da özellikle de
KOP Projesi bağlamında önümüzdeki dönemde yapacağımız hamlelerle GAP, DAP,
KOP ve DOKAP' ta yeni bir hamle dönemini başlatıyoruz. KOP Projesi ile ilgili olarak
önümüzdeki haftalarda inşallah Ankara'daki
programlarımız el verdiği ölçüde ilk fırsatta
gelecek ve KOP Eylem Planı'nı Konya ve
KOP Bölgesi bir ilimizde açıklayacağız."
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Davutoğlu, tarımda mekanizasyon konusunda büyük başarının arkasındaki aktörlerden
birinin Konyalı sanayiciler olduğunu da
söyledi. Türkiye'de üretici firma sayısının
tarım aletleri alanında bin 77 olduğunu dile
getiren Davutoğlu, "Konya'nın üretici firma
sayısı bağlamında tarım makineleri alanındaki toplam üretimdeki payı yüzde 16. Üretim kapasitesi Türkiye'nin bir milyon 950
bin adet, Konya'nın 327 bin adet. Yani yüzde 17 ve Konya bu alanda Türkiye birincisi.
Tarım alet ve makineleri üretiminde Türkiye
birincisi Konya'dır" dedi.
Tarımda mekanizasyon ve tarım alanında
yapılan hamleler bağlamında Konya'nın birçok alanda öncü olduğunu dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:
"Son 13 yıl içinde Konya'ya sağladığımız
tarım desteği 4,3 milyar liradır. 2002 yılında
146 milyon lirası olan tarımsal destek 2014
yılında 641 milyon liraya çıkarttık Konya'da.
Konya'da hububat üreticisine, ay çiçeği, mısır, kuru fasulye üreticisine önemli miktarda

prim desteği sağladık. 2002 yılında hiç prim
desteği almamıştı, şu anda ise Türkiye'de bu
alanda öncü bir rol oynamaktadır. 2014 yılında 177 milyon prim desteği verdik ve 13
yılda toplam Konya'ya bir milyar lirayı aşan
prim desteği sağladık. Aynı şekilde hayvancığının gelişmesi için rekor destek verdik.
Birçok üretecimizi de burada görüyorum.
Dışişleri Bakanı olarak yakından takip ettiğim ve Tarım Bakanımızla Konyalı sanayicilerimizle gerçekleştirdiğimiz Organize
Hayvancılık Bölgesi de tekrar Konya'mıza
hayırlı olsun. Yirmi milyon metrekarelik bir
alanda Konya'yı bir hayvancılık merkezi yapacak son derece önemli bir proje."
Başbakan Davutoğlu, daha sonra eşi Sare
Davutoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Konya
Valisi Muammer Erol, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve diğer
protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek
fuarın açılışını yaptı.

VİZYON KÖŞE

EMİNE HARMANKAYA

ÇOCUKLARDA
ÖFKE KONTROLÜ
ÇOCUĞUNUZUN NİÇİN BELLİ BİR DAVRANIŞI SERGİLEDİĞİNİ ANLAYABİLMEK
İÇİN ÖNCELİKLE GELİŞİM EVRELERİ VE BU EVRELERE ÖZGÜ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİNDEN HABERDAR OLMANIZ GEREKİR.

Her çocuk farklı karakteristik özellikleri ve
farklı gelişim hızıyla ayrı birey olduğuna
göre, tipik davranış tanımları her çocuk için
geçerli değildir.
Yaşamın İlk Yılı 0-1 Yaş
Çocuğun bu yıllarda güven duygusunu geliştirmesi kritik evreleri başarılı ya da başarısız
olarak atlatması sizin davranışlarınıza bağlıdır.
Güven ve güvensizlik duygularının tohumu bu evrede atılır.
“Onu istiyorum hem de şimdi istiyorum. Ben
evrenin kralıyım. Eğer onu bana vermezseniz ciyak ciyak bağırırım.”
- Bir yaş, çocuğun kendini ve dünyasını keşfetmeye başladığı yaştır. En karakteristik
özelliği, tam bir benmerkezcilik örneği sergilemesidir.
- O, hep alır. Hiç vermez. Kendi bildiği yapmakta ısrar eder. Paylaşmaz. Bir grupla oynarken bile yalnızdır.
- 1 yaş çocuğu tüm dikkatini ebeveyninin
koyduğu sınırları test etmeye vermiştir. Ama
bu cüretkar tavır tamamen dürtüseldir.
1 Yaş Çocuğuna Nasıl
Yardımcı Olunabilir?
- Bu dönem, çocuğun, “ara-bul,dünyayı keşfet!” ilkesiyle hareket ettiği bir dönemdir.
Sürekli “hayır,yapma!” demek zorunda kalmamak için, evde çocuk için güvenli bir alan
oluşturmakla rahatlamış olursunuz.
2 YAŞ-Korkunç İkinci Yıl
- Çocukların kendi yeterliklerini sergilemekte ısrar ettikleri dönemdir.
- 2 yaşındaki çocuğa bir şeyi yapmasını söylediğimizde iki tepkiden birini alırız... Her
iki durumda da, yasaklanan işi yapmaya devam eder.
- 2,5 yaşından itibaren çocuk, zorlu, dikkat
gerektiren ve duygu patlamaları içeren deneyimler yaşar.
- Dünya ona büyük ve tehlikeli görünür.
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Eğer o, dünyanın anne-babasından oluşan
küçük bir kısmını bile kontrol edebilir ya da
yönetebilirse kendisini daha güvenli hissedeceğine inanır.
2 Yaş Çocuğuna Nasıl
Yardımcı Olunabilir?
- Görmezlikten gelin,kısa bir süre ilgisiz kalın
- Sakin ve sabırlı bir tutum
- Göz kontağı ve ciddi bir yüz ifadesi takının
- Ona yaklaşın ve dinleyin
- Duygularına saygı gösterin
- Kararlı bir ses tonu
- Tartışmayın
- Gerekirse dikkatini başka yöne çevirin
Unutmayın ki bu dönem geçici kimse seyircisi olmayınca gösteri yapmak istemez.
- 2-3 yaş arasındaki çocuğun kişiliği, diğerlerini kendi isteğine göre yönetebildiği ve gücün onun elinde olduğunu öğrendiği zaman
daha çabuk gelişir.
- Çocuk beyni, ne duyarsa duysun, sanki “aklındakini gerçekleştir, eyleme geç” düğmesine basılmış gibi çalışır. Hiç ses çıkartmamak
etkili bir yöntemdir. Şansınız, en azından,

yüzde elli olur. Tehlikeli durumlarda ise;
sözle vakit kaybetmeden, doğrudan müdahale etmek en kestirmesidir.
Her duygu gibi öfke duygusu da insana aittir
ve aslında diğer duygulardan farklı değildir.
Fakat çoğu zaman öfkeyi yaşamak da yaşayan kişiye maruz kalmak da pek çok kişiyi
korkutur. Çünkü bu duygunun çevreye yansımaları ve etkileri oldukça rahatsız edici
olabilmektedir.
Çocuklar kendi varlıklarını yetişkine ya da
bir akranına hissettirebilmek için öfke kontrolünü daha zor sağlarlar. Yüksek miktarda
buhar basıncını içinde barındıran bir düdüklü
tencere gibi çocukların patlaması için çok az
bir zorlanma ya da engellenme yeterlidir.
Bebekler öfkelerini, ağlayarak, kollarını sallayarak, bacaklarıyla tekme atarak dile getirirler. 18. aydan sonra bu ifade çoğu annenin
de deyimiyle “sinir krizi”ne dönmektedir. 2
yaşın sonuna doğru yemek yeme, uyuma gibi
basit gündelik etkinliklerde bile zirveye ulaşan bu krizler, ifade edici dilin gelişmesiyle
yavaş yavaş azalır. Çünkü çocuklar isteklerini ifade etmede, dil ve konuşmanın etkin bir
araç olduğunu keşfederler. 6 yaşından sonra
okul dönemi ile birlikte öfke konusunda daha
hassas olunmalıdır.
Çocuğun öfkesiyle ne zaman ilgilenmeli?
- Çocuğun öfkesi başkalarına karşı fiziksel
saldırılara dönüşüyorsa,
- Çocuk neredeyse her gün öfke nöbetleri
geçiriyor ve akranları ile sık sık tartışmaya
giriyorsa,
- Hata yaptığında, bir oyunda kaybettiğinde,
kendine, eşyalara ya da başkasına zarar verme eğilimi gösteriyorsa,
- Yaşamının her alanında öfkelenecek bir şey
buluyorsa,
- Daha önce baş edebildiği durumlara artık
öfke nöbetleri ile tepki veriyorsa, müdahale
edilmelidir.

SİYASET

O sman Yav u z

Börklü aday adayı!

OSMAN YAVUZ SIRADIŞI BİR ADAY ADAYI OLARAK DİKKAT ÇEKTİ. TÜRK TARİHİNİN İÇİNDEN
SÜZÜLÜP GELEN BÖRKÜYLE, BİR ANDA DİKKATLERİ ÜZERİNDE TOPLADI. HEM ÖYLE BİR TOPLADI Kİ, EN CİDDİ RAKİPLERİNİ DAHİ TANINIRLIK AÇISINDAN GERİLERDE BIRAKIRKEN, ÜLKE
ÇAPINDA İLGİ ODAĞI OLDU. RAKİPLERİ ARASINDA ONUNLA BİRLİKTE POZ VERENLER
OLDUĞU GİBİ, YİNE RAKİPLERİ ARASINDA, BU DENLİ TANINIR OLMASINDAN
ŞİKAYETÇİ OLANLAR DAHİ VARDI.
Konya Vizyon Dergisi olarak Osman Yavuz'la yapmış olduğumuz
röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

Tanıtım için yapılabilecek en doğru şeyi en ucuza
gösterebilmektir.

OSMAN YAVUZ KİMDİR?
Ben çocukluğundan beri siyasetin içinde yer almış ve uzun zamandır reklam sektöründe emek veren bir insanım.
Aynı zaman da KONYA REKLAMCILAR DERNEĞİ başkanıyım.
Konyalı lığımız nedeniyle Selçuklunun ve Mevlana’nın varisleriyiz. Bundan dolayı “köklü devlet” geleneğimizin yanı sıra, Mevlana
gibi “gönül adamıyız.”

Kampanyamızın maliyeti 50 TL’lik bir “Börk” tür.
1-Diriliş temalı bu çalışmamız bilinçli yapılmış bir
çalışmadır. Sosyal medyanın ve basınımızın neyle ilgilendiğini iyi biliyoruz. Söylemek ve yapmak istediklerimiz vardı, bunu duyurabilmek için yaptık.
2-Bir Konyalı olarak Sadrettini Konevi’nin ilmini,
Alaadin Keykubat’ın devlet adamlığını severiz, sayarız
ama, Biz Mevlana gibi gönül adamıyız. Bu anlamda kıymetli hemşerimiz, büyüğümüz Vefa Tanır da bir gönül
adamıdır.
3-Yıllardır reklam sektöründe hizmet vermekteyiz
Sanayici gemisini yüzdürebilmek için vatan toprağına
su taşıyan bir alperendir. Onlar kıt imkanlarla iş üretmekte ve satabilmek için gayret gösterirler. Sıkıntıları
çok iyi bilirler. Biz onları dinler ve destek oluruz. Milletvekili olursak yine onları dinleyeceğiz ve onların yolunu açacağız. Sanayicinin en büyük sıkıntılarından biri
Bürokrasidir. Maliye, Güvenlik (asker, polis) ve adliyenin dışında tüm kurumların özelleşmesinden yanayım.
Gelişmiş ülkelere bakarsanız aynı tabloyu görürsünüz.
Tarihimize baktığımızda biz ata erkil bir toplumuz. İki
başlı bir yönetim bizde tutmaz ve tutmadı. İstişare şarttır
ama Başkanlık sistemi bizim için elzemdir. Devlet yönetimi pazıl gibi bir ekip çalışmasıdır. Her parça bir eksiği
tamamlar. Bizim görevimiz bugün de yarın da o pazılın
bizi ilgilendiren kısmını tamamlamaktır.

AMACI NEDİR?
Konya, tarım şehri gibi algılansa da aslında bir sanayi şehridir.
Otomotiv, gıda ve tarım makinaları alanında lider konumdadır.
Yıllık ortalama 1,5 milyon$ ihracatı olan bir şehirdir.
Reklamcılığımızdan dolayı en çok görüştüğümüz insanlar Konyalı
sanayicilerimizdir. Onların dert ve sıkıntılarını çok iyi biliyoruz.
Türkiye’yi bir havuz gibi düşünürsek, sanayici gemisini yüzdürebilmek için bu havuza su taşıyan bir “Alperen”dir. Taşıdığı su sadece onun
gemisini yüzdürmez. O havuzda yüzmek isteyen herkesi yüzdürür. Kimisi sandalla, kimisi de can yeleği ile.
İşte biz bu havuza su taşıyan ve bu havuzda huzur içerisinde yaşamak isteyenlerin sesi olmak için, “Yeni Türkiye’nin partisi AK
Parti”den aday adayıyız.
NEDEN BÖRKLÜ BİR REKLAM KAMPANYASI?
Geçmişte bu toprakları bize vatan kılan Alperenlerle
bugünün Alperenlerini göstermek istedik.
Başta da belirttiğimiz gibi, biz reklamcıyız.
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OSMAN YAVUZ, BÖRKLÜ ADAY ADAYI OLARAK GİTTİĞİ HER
YERDE SEVGİ VE SEMPATİ TOPLADI. TÜRK MİLLETİNİN TARİHİNE VERDİĞİ DEĞERİ BİR BÖRK İLE ORTAYA ÇIKARMASI,
ONUN YABANCI HABER AJANSLARI TARAFINDAN DA İLGİYLE KARŞILANMASINA NEDEN OLDU. OSMAN YAVUZ'UN
ADAY OLDUĞU PARTİDEN LİSTELERE GİRİP GİREMEYECEĞİNİ BİLEMEYİZ AMA, BÖRKLÜ ADAY ADAYI OLARAK UZUNCA BİR SÜRE HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEĞİ BİR GERÇEK.
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İSTANBUL'UN İSTİKLAL CADDESİ OLUR DA, KONYA'NIN OLMAZ
MI? TRAMVAY HATLARI DÖŞENİRKEN BİR ÇOK KİŞİ BÖYLE BİR
HAYALİ DİLE GETİRİYOR ŞEHRİMİZDE. ALAADDİN TEPESİNDEN
TÜRBE ÖNÜNE KADAR OLAN MESAFE NE KADAR BİLMİYORUM.
BU MESAFE BİR MİKTAR UZATILABİLİR DE...
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Hafif raylı sistemle tanışmak üzere olan
Mevlana caddesi, sanıyorum bu yıl içinde
Gar'dan aldığı yolcuları Türbe önüne, yani
şehrin kalbine getirecek.
Hz. Mevlana'nın gel çağrısına uyarak,
onunla buluşmaya gelenlerin bu şehirde
daha fazla kalmalarının teminine yönelik
çalışmalardan biri şehrin güzel olan yüzünü,
daha al benili hale getirmek lazım diyenlere
katılmak gerekiyor.
Gar'dan Türbe önüne kadar olan mesafenin en al benisi olan caddesi Mevlana caddesi.
Bu cadde istenirse, Konya'nın en canlı,
en hareketli ve en unutulmayan caddesi haline gelebilir.
Bu konuda görüşlerini belirtenler İstiklal Caddesi benzeri bir caddenin Konya'nın
tanıtımı için gerekli olduğunu ileri sürüyorlar. Yeni projelerle; Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Meram Belediyesi Hafif Raylı
Sistem Hattı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi-Yeni YHT Gar-Fetih Caddesi-Meram
Belediyesi Hafif Raylı Sistem Hattı, ilgili
bakanlıkça üstlenilecek.
Bu projelerin hayata geçmesi ne kadar bir süre sonra gerçekleşir bilemiyoruz
amma, Mevlana caddesinin Alaaddin tepesinden Mevlana türbesine kadar olan durumuna bakanlar bu cadde üzerine gelecekte
Konya'nın İstiklal Caddesi olabilir mi diye
hayal kurmaya başladılar bile!.
İstanbul İstiklal caddesi İstanbul'un kalbi gibi. Osmanlı döneminde Cadde-i Kebir
yani Büyük Cadde denen caddenin uzunluğu
1400 metre.
Bu cadde bakın nasıl anlatılıyor;
"İstiklal Caddesi, Türkiye'nin istisna-

sız en kozmopolit bölgesi olma özelliğini
de taşıyor. İstanbul'a gelen yabancı ve
yerli ziyaretçilerin olmazsa olmaz ziyaret mekanı olan İstiklal Caddesi sabaha
karşı sayılabilecek saatler dışında hemen
hemen günün her saatinde her daim kalabalıktır. Dünyaca ünlü markalardan ucuz
giysi satan pasajlara kadar cadde bugün
alışveriş bakımından çok büyük ölçüde
bir giyim mağazaları kompleksi gibidir.
Giysi, iç çamaşır, aksesuar, bijuteri, kundura-çanta dükkanları, cadde üzerindeki
alışveriş yerlerinin takriben yarısını oluşturmaktadır. Geri kalanları ise bankalar
ile neredeyse her türlü damağa ve bütçeye
hitap eden çabuk yemek (fast food) büfelerinden, küresel lokanta zincirlerine,
balık lokantaları, muhallebiciler, tatlıcılar
ve börekçiler gibi geleneksel tatlara uzanan lokantalar oluşturur. Gece gezmeleri
için ise meyhanelerden türkü evlerine,
fasıl mekanlarından rock barlara, kadar
uzanan muazzam genişlikteki bir yelpaze-

ye sahiptir. Cadde ayrıca, tiyatro, sinema,
kitabevleri ve sanat galerileri gibi birçok
kültür merkezine ev sahipliği yapar.
Tramvay, 1869'dan 1966'ya kadar
İstanbul'da önce atlı sonra da elektrikli
olarak sürdürülmüştü. Tramvay 1990 yılı
sonlarında motorlu araç trafiğine kapatılan Tünel-Taksim arasında “Nostaljik
Tramvay” adıyla tekrar işletmeye alındı.
1,65 km uzunluğundaki bu güzergah tek
hatlı olup bir matris ve römorktan oluşan
iki vagonlu. Günlük ortalama 2.500 yolcu kapasitesiyle ulaşımdan çok turistik
amaçlı bir hizmet."
İstanbul İstiklal caddesini görenlerin,
Konya'da benzer bir cadde oluşur mu diye iç
geçirmeleri ve tramvay yolunun her iki tarafında yer alan dükkanların, İstiklal Caddesi
tarzında işyerlerine dönüşmesini hayal etmeleri ne kadar zaman alır bilemiyoruz.
Bedesten'in değişiminden, değişime
ayak uydurma sürecinden yola çıktığımızda,
Mevlana 'ya kadar olan güzergahın tramvay
hattının bitirilmesiyle birlikte eşzamanlı olarak İstiklal Caddesi kadar olmasa da,
ona benzer bir takım çalışmalar yapılabilir
mi düşüncesini çağrıştırıyor. Bir zamanlar
Konya'nın kalbinin attığı İstanbul Caddesi,
zamana yenik düşmüş, kendini toparlayamamış görüntüsü ile Mevlana caddesinin
komşusu durumunda. Mevlana caddesine
vurulacak neşter, İstanbul caddesinide etkileyecek, caddeye heyecan ve coşku vererek,
Bedesten bağlantısı ile kalınabilir, gezipdolaşılabilir, alışveriş yapılabilir bir şehir
görüntüsüne destek verecek mekanlara ev
sahipliği yapabilir mi?
Ne dersiniz, düşüncesi bile hoş değil mi?
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KONYA’DA
ANADOLU SELÇUKLU KÜLTÜR
DEFİLESİ
KONYA’DA YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLAR YARARINA, İNGİLTERE’DE YAŞAYAN TÜRK MODACI ZEYNEP KARTAL’IN HAZIRLADIĞI ANADOLU SELÇUKLU KÜLTÜR DEFİLESİ, BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU’NUN EŞİ SARE
DAVUTOĞLU’NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Konya Valisi Muammer Erol’un himayesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
destekleriyle gerçekleştirilen defileye,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare
Davutoğlu, Konya Valisi Muammer Erol,
Konya Emniyet Müdürü Mevlüt Demir,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çalık, Meram
İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ve davetliler katıldı.
Sunuculuğunu oyuncu ve manken
İpek Tanrıyar’ın yaptığı defilede konuşan

94

www.vizyonkonya.com

modacı Zeynep Kartal, “Selçuklu ruhundan esinlenerek hazırladığım koleksiyonumda Selçukluların asaleti, gücü, adaleti,
barışı sembolize eden beyaz, o dönemdeki
ak rengini baz aldım. İngiltere’de kırmızı
halı ünlülerinin tasarımcısı olarak tanındığımdan Selçuklu’nun gücünü, asaletini,
zengin mirasını, geçmişin karakterini bugünün yıldızlarına uyarladım. Bir medeniyet köprüsü bağı oluşturmak istedim.
Bu esin kaynağımı Konya’dan sonra
Londra, Paris, New York ve dünyada tanıtacağım koleksiyonlarıma da taşıyacağım” dedi.

“DEFİLE GELİRİNİN ÇOCUKLARIN
EĞİTİMİNE HARCANACAK
OLMASI SEVİNDİRİCİ”
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi
Sare Davutoğlu ise, “Konya bir başkent olmasının yanında, yine başkent olma vasfını
sürdüren bir şehir ve artık biz Konya’nın
sadece tarımıyla, sanayisiyle, kültürel zenginlikleri, tarihi zenginlikleriyle değil aynı
zamanda sanatla, tasarımla da anılmasını
istiyoruz. Onun için de bugün de bunun için
son derece anlamlı. Bu defileyi geleneksel estetik anlayışımızın tüm dünyaya tanıtılması
için güzel bir örnek olarak görüyorum. Ayrıca defile gelirinin çocuklarımızın eğitimi
için harcanacak olması da sevindirici bir
durum. Biz estetik, fonksiyonellik ve zarafet
uyumu üretebilmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarih boyunca bu uyumu kilimlerden halılara, Yörük çadırlarından saraylarımıza kadar bütün mekanlarımıza taşıdık.
Bizim estetik anlayışımız hiçbir dönemde
sadece seçkin mekanlarda ve ortamlarla

sınırlı kalmadı. Ruh dünyamız, köy evlerimizin döşemesinde de hayat buldu,
çeyiz sandıklarımızdaki işlemelerin ve
dantellerin uçlarında da. Ben Zeynep
hanımın nezdinde kültürümüze sahip çıkan ve eser verdiği alanlarda
insanlarımıza yeni ufuklar açan
bütün sanatçılarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum”
şeklinde konuştu.
“MEDENİYETLER KADİM
OLANA BAĞLI OLARAK
HAYATTA KALABİLİR”
Sare Davutoğlu, modanın zihniyetleri değil, zihniyetlerin modayı yönlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun en önemli göstergesi olan bu
çalışmalar şüphesiz ki bir çıkış noktasıdır.
Aidiyetimizi, kültürümüzü, sahip olduğumuz geleneksel değerlerimizi hatırlatacak
her çalışma, her eser bizim için son derece
kıymetli. Medeniyetler, zamana ve zamanın
şartlarına değil kadim olana bağlı kalarak
hayatta kalabilir. Yüzyılların eseri olan
Selçuklu Medeniyeti’ni bize hatırlattığı, bu
güzel kültürü tekrar yorumladığı, bu yorumuyla kendisi dünyaya tanıttığı, berrak ve
sofistike bir çizgide tasarladığı eserler için
Sayın Zeynep Kartal’ı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın hazırladığı defileyi
Türk ve İngiliz modeller Selçuklu kıyafetlerinden esinlenen tasarımları izleyenlerin
beğenisine sudu. Defilenin sonunda İngiliz
şarkıcı Carolynne Poole yeni albümünde
yer alan şarkılarını ilk kez Konya’da seslendirdi. Program, defilede emeği geçenlere plaket verilmesiyle son buldu. Defile çıkışında Sare Davutoğlu ve Zeynep Kartal,
defilede boy gösteren modellerle birlikte
fotoğraf çektirdi.
NİSAN/MAYIS 2015/39
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Yaylı geliyor yaylı!

Bizi de alsa bari!
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onya'nın kaybolmaya yüz tutmuş at arabacılığı sanatkarlarının son temsilcilerinden biri. Onun hikayesini kendi ağzından sizlerle paylaşıyoruz.
'Babam At Arabası ustasıydı. Onun
yanında çalıştım. Dükkanımız yoktu. 1960-61'de İlkokuldan
çıktıktan sonra babamla çalıştım. Daha sonra Ahmet Devret
diye bir ustanın yanına girdim. onun yanından çıktıktan sonra,
tekrara babamın yanına döndüm.
At arabacılığı 1961 yıllarından itibaren yaygınlaştı. Yük
taşımada, kömür nakliyesinde kullanılıyordu. Gevraki Hanında at arabacı esnafı çoktu. Karaman Caddesinde, Kadınlar
Pazarında ve Laraende de at arabacılar vardı. 250 kadar tezgah vardı Konya'da. Bu iş 1980 yılına kadar devam etti.. Tezgahlardan bir haftada bir araba çıkardı. Demirci ve marangoz
ustalar vardı.
Şen Kardeşler, Güzel Kardeşler o devrin aynı zamanda
kardeş olarak çalışan ustaları ve dükkanlarıydı.
1972'de dükkan açtığımızda bizim dükkanımızın adı
Arıçelik'ti. Babam ustası olan Osman Çelik'in soyadının "Çelik" kısmını vermişti dükkana, Arı ise saflığı ve temizliği anlatıyordu.
1983 yılına kadar babamla birlikte çalıştım. Aynı yıl babam vefat etti. O yıllar at arabacılığının en hızlı zamanıydı.
1972 yılında bir arabayı 2 bin liraya yapıyorduk. Sedirlere ve
Araplara at arabası ile gidilirdi. At arabacılığını 1990 yılında
bıraktım.

ÖMER FARUK CEYLAN 1949
DOĞUMLU. ASLEN KONYALI.
DEDESİ OVAKAVAKLI. ULUIRMAK ALACA MAHALLESİNDE
OTURAN CEYLAN, FAHRÜNNİSA MAHALLESİNDE DOĞDU.
ULUIRMAK İLKOKULUNU
BİTİRDİ.

İstasyonda 400 araba bulunurdu!
Tek atlı, çift atlı arabalar yapardık. her dükkanda mutlaka
bir demirci birde marangoz bulunurdu. Demirci demir işlerini, marangozlar ise ağaç aksamını yapardı. 1990 sonrasında
ise tamamen bitti. Babamın lakabı Koca Tahir'di. Mesleğimiz
şevkli bir meslekti. Çok çalıştık, az kazandık. Aydın'a, İzmir'e
araba gönderirdik. Araba yaparsın adam cayar. Pazarlık yapar,
almaz. Tamir işleri de yapardık. Mesela adam köylerden gelir,
Gevraki Hanında da, yatarlardı. Teker gevşeme yapar, sıkıştırırdık. Teker kondurma, teker çekme dışında, makas kırılırdı,
kırığı-çıkığı yapardık. Ekseri kömür tevzi vardı. İstasyonda
400 kadar at arabası nakliye işini yapardı. Bu arabaların kırığı
-çıkığı çok olurdu. Bizde bu arabaların işini yapardık. At arabaları normalde 500 kilo alması lazımdı amma, ekseriyetle bir
ton atılırdı. Şu anda sanayide bir arkadaş bu işi yapıyor. Arada
bize teker tamiri için gelenler olur.
Eski ustalarda bir tutkunluk vardı!
Babam Uzun kardeşler diye iki ustayla çalıştı. Dükkan
Menzil Hanının olduğu yerdeydi Oraya halk arasında uzak
diye " Yassıada" derlerdi. Hanın kenarlarında at arabacı dükkanları vardı. Fayton yapanlar eski garajdaydılar Bildiğimiz
bir Nuri Usta vardı. Fayton yapardı. Arabacı esnafı, ustası
bayağı çoktu. O yıllarda Konya'da Antalya yaylısı, Bursa
yaylısı denilen yaylılar yapılırdı. Bizim kendi yaptıklarımıza
da Konya Arabası derlerdi. Bursa yaylıları Fayton tipindeydi.
Makasları bombeliydi. İsteyenlere Bursa yaylısı yapardık. Tatar Ahmet Usta diye bir usta vardı maniler yazardı arabalara.
Eski ustalarda bir tutkunluk, bir hürmet vardı. Büyüğü-küçüğü bilirlerdi. İşsiz kal, hemen sana iş bulurlardı. Şakaları, sohbetleri, muhabbetleri bir başkaydı Eski adamlar atın süsüne
çok meraklıydılar ne o eski dükkanlar, ne o eski ustalar, ne o
eski dükkan komşuları kalmadı.
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Yağ satarım,
bal satarım
Takımlar kız-erkek karma oluştrurulur. Karma takımlar 6 kız-6 erkek oyuncudan oluşur. Bu oyun
açık alanda yada kapalı bir spor
salonunda oynananbilir. Oyun 3
set üzerinden oynanır. 2 set alan
takım oyunu kazanır. Oyunda
söylenen tekerleme şöyledir;
Yağ satarım bal satarım
Ustam ölmüş ben satarım
Ustamın kürkü sarıdır
Satsam onbeş liradır
Zambak zumbak
Dön arkana iyi bak
Zambak zumbak
Dön arkana iyi bak
Yağ satarım, bal satarım
Ustam gitti ben satarım
Azaldıkça su katarım
Zambak zumbak
Dön arkana iyi bak
Zambak zumbak
Dön arkana iyi bak

Mendil kapmaca
Bir takım 14 oyuncudan oluşur
(10 asil 4 yedek) oyuncuların beşi
kız, beşi erkek olmak zorundadır.
Bu oyun açık yada kapalı alanda
oynanır. Oyun üç set üzerinden
oynanır, 2 seti alan
oyunu kazanır.
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araçtır. Oyun; çocuğun kendini tanımasına
ve kendini başkalarından ayıran özelliklerin farkına varmasına yardımcı olur. Çocuk
oyun oynarken, diğer insanlarla iletişim
kurmayı, paylaşmayı, işbirliği ve yardımlaşma olgusunu ve problem çözmeyi öğrenir. Sosyal kuralları ve etik değerleri oyun
yoluyla daha kolay kazanır.

İnternete karşı

Dünyanın her yerinde, her çağda ve kültürde çocuklar oyun oynar. Ancak nesilden
nesile aktarılan bu otunların bir kısmı bazı
değişiklere uğramış, diğer kısmı da tamamaemn unutulmuştur. Geçmişten günümüze
ülkemizde bilinip oynanan oyunlar ne yazık
ki, her geçen gün biraz daha unutulmaktadır.
Özellikle modern şehir hayatının çocuk-

sokak

Çuval yarışı

oyunları!
İnternet bağımlılığı çocuklarımızı oyunlardan kopardı. Sitelerin, çok daireli apartmanların yükselmeye devam ettiği şehirlerimizde sokağa çıkamayan, sokakla ve
aynı sokakta oturduğu arkadaşlarıyla irtibatı
kesilen çocuklar İnternet başından kalkamıyorlar.

Bütün dünyaları sanal alem olan çocuklarımız için büyük tehlike olan internetten
çocuklarımızı kurtararak onları gerçek
hayatla tanıştırmanın yolu geleneksel çocuk oyunlarına geri dönmek, hatta başka
çaremiz yok! Çocukluklarını yaşayamayan, sokaklarda arkadaşlarıyla birlikte

oynamayan, iletişim kuramayan, birlikte
bir oyun kazanma heyecanını ve sevincini yaşayamayan, paylaşamayan çocuklar
için geleneksel çocuk oyunlarımıza geri
dönmek, çocuklarımızı bu oyunları arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecekleri mekanlar ve imkanlar onlara sağlamak gerek
eğitimcilerin, gerekse de aileleirn olmazsa
olmazı durumunda. Bu sayımızda İnternete
karşı sokak oyunları konusunu işleyerek,
çocuklarımızın çocuklarını doyasıya yaşamalarına bir kapı aralayalım istedik. Çorbada tuzumuz olabilirse ne mutlu! "Oyun"
çocuklarla iletişim kurmanın en doğal yolu,
en sık kullanılan ve en sağlıklı sonuç veren

ların oyun alanlarını kısıtlamasından doğan
olumsuzluklara rağmen, çocuklarımız, eğitimcilerimiz ve aileler geleneksel oyunların
yaşatılması için, oyun bilincinin yerleştirilmesi adına yapılan çalışmalara destek vermeye devam ediyorlar. İşte size bugünün yetişkinlerinin internetle tanışmadan çok yıllar
önce, oynadığı geleneksel çocuk oyunlarından bazılarının açılımı.

Açık yada kapalı alanlarda oynanır.
Takımlar 15 oyuncudan oluşur (3kız, 12 erkek)
Üç turlu setlerde en çok sayı alan takım oyuunu kazanır.

Yedi Kiremit:
Ortaya yedi kiremit konur 2 gruba bölünen çocuklardan bir grubu 7 kiremiti top ile yıkmaya çalışırlar.
Eğer o gruptaki oyunculardan biri 7 kitemiti
yıkarsa d,ğer gruptaki oyunlardan birisi tarafından
vurulmamaya çalışır.
Eğer herkes vurulursa sıra diğer gruba geçer.
Eğer bir kişi 7 kiremiti dizmeyi başarırısa o grup
yeniden 7 kiremiti yıkıp kaçmaya çalışır.

Yakan top
Oyun sahası dikdörtgen bir alandır. 15 oyuncudan oluşur (13 asil2 yedek). Oyun üç set üzerinden oynanır. En fazla set alan takım
oyunu kazanır.
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VİZYON KÖŞE

DENİZ BAĞÇE

360 DERECE

PAZARLAMA
GEÇTİĞİMİZ SAYIMIZDA SİZLERE "STRATEJİK AÇIDAN MARKA PAZARLAMASI"
NASILDIR? NEDİR? DEĞİNMİŞTİM VE O SAYIMIZDA "360 DERECE PAZARLAMA" YI NOT DÜŞMÜŞTÜM.
Peki nedir bu 360 derece pazarlama? Aslında pazarlama açısından kendisine departman
oluşturmuş işletmeler çok iyi bilmektedirler ve bu konu "Bütünleşik Pazarlama"dan
başka bir şey değildir. O zaman bütünleşik
pazarlama iletişimine yardımcı olmak açısından tanımsal olarak bir değinelim;
Akademik olarak Bütünleşik Pazarlama,
reklam, halkla ilişkiler, promosyon, dogrudan pazarlama, araştırma ve Ölçümleme
materyallerinin birlikte ve uyum içinde yonetilerek, stratejik plan dahilinde aynı amaç
için yapılan çift yönlü ve uzun süreli tanıtım
faaliyetleridir.
360 derece pazarlama bu tanımdan da yola
çıkılarak nasıl doğmuştur. Bilindiği üzere
10-15 yıl öncesinde pazarlama literatürleri
bizlere pazarlamanın 4p'si olarak adlandırdığımız product(ürün), price (fiyat), promotion
(tanıtım) ve place(yer) ana kriterlerini aktarıyordu.Hedef kitlemiz bu kriterler sonucunda belirleniyor ve ürün tanıtımına yönelik
çalışmalar olan aktiviteler, lansmanlar, ilanlar, sanal reklamlar, müşteri ziyaretleri gibi
geleneksel pazarlama stratejisi uygulamaları
yapılıyordu. Öyle ki günümüz teknolojisinin
ilerlemesi ve internetin hayatımıza daha hızlı
girmesi sonucu işletmeler arası rekabetin artması müşterilerden gelen taleplerden ziyade
arzın artması, ürünler arası çeşitliliğin oldukça fazlalaşmasi ve en önemliside teknolojinin geleneksel pazarlama stratejisinin önüne
geçerek online-offline sanal kanalların birarada kullanıldığı oldukça başarılı çok yönlü
iletişim tekniklerinin de yardımı ile geleneksel yöntemleri 360 derece pazarlamaya
bırakması ile olmuştur.
360 derece pazarlama ile giriş yapan işletmeler ürün açısından "Kör nokta" olarak nitelendirdiğimiz satış odaklı çalışmalarında bu
açıdan kesinlikle tam isabet hedefler yakala-
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ölçü ofset

yan işletmeler olmuşlardır.
Ve bu çalışmaların etkili materyalleri şu şekildedir; Bu materyaller yerinde ve zamanında kullanıldığı takdirde çözüm odaklı süreçler oluşacaktır.
Yaratıcı çözüm odaklı; Marka oluşturma,
ürün tasarımı, Kampanya, tanıtım filmi, Tv
reklam filmi,
Medya planlama; Televizyon, outdoor, satış
noktası POS, yazılı basın, radyo, internet.
360 derece pazarlamanın doğuşunu sağlayan Global bir reklam ajansı olan
Ogiluy&Mather's'ın da üstüne bastığı tum
medya kanallarını kullanarak yapılan bu pazarlama alanı verilen örnekler doğrultusunda
tüketiciye dokunan het noktada bir iletişim

noktası olduğunu kanıtlar. Eğer ki bir üründe
"marka değeri "yaratılmak isteniyorsa bu tür
iletişim noktalarının iyi bilinmesi ve tanımlanması bilinçli bir şekilde yönetilmesi her
işte olduğu gibi önceliğin 'vizyon' sahibi olmaktan geçtiği ile yola çıkılmalıdır.
Peki o zaman biraz beyin egzersizi yaparak
bu konuyu noktalayalım.
→Markanız tüketicilere ulaşacağı ve ulaştığı
zamanlarda nasıl ve tüketicinin hangi noktasına nerelerde dokunuyor. Ve siz bu noktaların ne kadarını ne derece nasıl yonetiyorsunuz? Bu konuda elektronik posta adresim
denizbagce@gmail.com fikirler paylaşıldıkça çoğalır. 360 derece dijital bir pazarlamanın dijital odağında satış odaklı girişimlere.

RÖPORTAJ

Sır küpü bir mesleğin erbabı!

Mehmet Önder Kelek

Hem çalıştı hem okudu
1942 yılında Çumra Tahtalı köyünde dünyaya
gelen Halil İbrahim Kelek, kendi okuyamasa
da okumaya çok meraklı babasının teşvikiyle okumaya karar vermiş. Babasının dostları
Halil İbrahim ve kardeşine Ticaret Lisesinı
tavsiye etmişler. 1962 yılında Ticaret Lisesinin orta kısmını bitiren Halil İbrahim Lise
kısmına kaydını yaptıdıktan sonra Maliyeden
emekli bir Mali Müşavirin yanında çaloşmaya başlamış. Lise kısmı sabahçı olduğundan
okul bitiminde öğleden sonraları bu büroda
çalışmaya başlamış. 1965 yılında mezun
olduğunda İkitisadi ve Ticari İlimler Akademisi dışında bir başka okula gitme hakkı
olmayınca Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisini kazanmış. Akademinin devam
mecbıriyeti olmaması üzerine Ziraat Bankası
Konya şubesine bir yakını vastasıyla başvuruda bulunup orada göreve başlamış. 1970
yılında mezun oluncaya kadar hem okumuş
hemde çalışmış. Yedeksubay olarak yapmış
olduğu askerlik sonrasında 1 Eylül 1972 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
olarak başladığı hayatına halen devam ediyor. Halil İbrahim Kelek, mesleğe başladığı
yıllarda, icra ettiği mesleğin mükellefler nezdinde muhasebeci olarak değil “Defterci”
hatta bazıları “Katip” diye karşılık bulduğu

yıllardan geliyor. 1989 yılında çıkarılan meslek kanunu ile " muhasebeci" kavramına ve
itibarına kavuşmuş bir mesleğin sahibi..
Mehmet Önder Kelek 1973 Konya doğumlu.
Mesleğe 1990 yılında fiilen başladı. Babasının mesleğinden dolayı oyun gibi geldiği
işyeri daha sonra onun mesleği haline geldi. Önder Kelek kendini bileli muhasebenin
içinde. Kendi ifadesiyle tatillerde, eve misafir geldiğinde babasnın yanına gönderile
gönderile bu işi benimsemiş. Eskinin daktilo-

larında yazı yazma ve "Facit" makinalarında
başlayan eğlenceli hesap yapma işi sonraları
mesleğe kendiliğinden bir geçiş olmuş. İlk
önceleri kardeşiyle birlikte Demir tüccarlığı
yapan babası Halil İbrahim Bey, demir işiyle uğraştığı dönemlerde Mimarlık okumaya
yönelmiş Önder Kelek ve aldığı kararla Gazi
Lisesini bitirmeye karar vermiş. Mimar olup
babasına destek olmayı düşünmüş. Liseyi
bitireceği yıl, babası kardeşiyle yaptığı ortaklıktan ayrılıp, eski işi olan muhasebeciliğe geri dönünce, Önder Kelek bilinçli olarak

Güven esaslı bir meslektir,

Mali Müşavirlik
MEHMET ÖNDER KELEK, BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRENLERDEN. BABA HALİL
İBRAHİM KELEK, YARIM ASRA YAKLAŞAN BİR TECRÜBE OLARAK OĞLU VE
DAMADI OSMAN METE İLE BİRLİKTE
MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARINDA
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR. MALİ
MÜŞAVİR MEHMET ÖNDER KELEK'İ
DİNLERKEN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ,
MESLEĞİ ONA ÖĞRETEN BABASI HALİL
İBRAHİM KELEK'İ DE DİNLEDİK. KONYA
VİZYON DERGİSİ OLARAK BU GÜZEL
RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
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Anadolu Üniversitesine yönelerek İşletme
okuma kararı almış. Devam mecburiyeti olmayan bu okulda hem babasına destek olmak, hemde işinin üstadı olan babasından işi
öğrenme adına babasıyla birlikte çalışmaya
başlamış. Yine kendi tabiriyle, "Bu işin hem
çıraklığını, hem kalfalığını öğrendim. Paspasta yaptım, çayda demledim. Vergi dairesinde ve bankalarda sıra bekledim. Tahakkukların seri olarak elde nasıl yazılacağını o
günlerde bizzat yaşayarak öğrendim. Bu işin
çıraklığında yapılması gereken ne iş varsa
istisnasız hepsini yaptım. 2000 yılında Mali
Müşavirlik Belgemi aldım. İki yıl stajdan
sonra Mali Müşavirliğe başladım. Şu anda
babam, eniştem Osman Mete ve ben, üç Mali
Müşavir birlikte çalışıyoruz
Konya'nın mali verileri nelerdir?
Konya ticaret ve imalatta üst düzeyde. Üretilmeyen kalem yok. İstanbul'dan bir çok
firma imalatını kendi markasıyla Konya'da
yaptırıyor. 10-15 yıldır bu böyle. Bizim sanayicilerimiz artık İstanbul'a kul-köle olmaktan
kurtulmaya başladılar. Havaalanının olması,
ulaşımın kolaylaşması Firmaların kendi sektörlerini ilgilendiren yurt içi ve yurt dışında
bir çok fuara katılmaları, bir çok ülkeye gidip-gelmeleri tanıtımlarını artırdı. İnsanların
ufukları açıldı. Dış Ticarette belirsizlikler
aşıldı. Konya'da giyim-kuşam, yeme-içme,
lüks evler, lüks işyerleri düzeni derken yaşam
kalitesi arttı. Bu kalite üretime ve çalışanlara

104

www.vizyonkonya.com

yansıdı. Kalifiye insana olduğu kadar, vasıfsız insana da ihtiyaç arttı.
Konya ekonomisini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Konya ekonomisi aslında dışa bağımlı bir
ekonomi. Dış ticarete bağlı. Konya sanayisi
ürettiği ürünün yüzde 25'ini yurt içine veriyorsa, yüzde 75'i yurt dışına gidiyor. Dirayetli ve dirençli firmalarımız var. Yukarıya
doğru bir gidiş var. Fatura ve belge düzenine yakın muhasebe ve fatura işlemlerindeki
uyum yüzde seksenlere yakın. Devletin yaptığı sıkı takipler neticesinde kaçaklar büyük
ölçüde önlendi. Bunun sonucunda olumlu
yönde bir katma değer oluştu. Eski tabirle
bütün bu olumlu sonucu yol, su, elektrik olarak geri alyor Konya. Asıl etki ticaretin resmileşmesinde.
Kendinize ve çocuklarınıza
zaman ayırabiliyor musunuz?
Dünden daha yaşlıyız, yarından daha genciz
diye bir söz var. Kendime vea aileme zaman
ayırmaya çalışıyorum. Ancak daha az zaman
ayırıyorum diyebilirim. Elimden geldiğince,
hafta sonları onlara ait. Haftanın belli günlerinde sosyal faaliyetlerim var. Kızım 13,
oğlum 11 yaşında. Geceleri geç gittiğim için,
daha önceden uyumuş oluyorlar. Son yıllarda
dalış sporuna ilgim arttı. Dalış güzel bir şey.
Konya Dalış Kulübü Başkanı mükellefim.
Onlar dalış sporuna başlayalı 6 yıl oldu. 4

yıldır da bana gel diyorlardı. Ha geldim, ha
geliyorum derken zaman geçti. Bu spor yaz
aylarında yapılacak bir spor. Vakit ayırdım.
Kurslara katıldım. Eğitimlerde çok ilginç
hale geldi. Farklı bir uğraş. Dinlenmeye çalışarak 23 metreye kadar daldım. Bugüne
kadar 15-16 dalış yaptım. İlk daldığımda
acemilik var, korku var. Biz yeryüzü için
yaratılmışız. Vurgun gibi riskler sizi korkutuyor. Alıştıktan sonra tadını çıkarıyorsunuz.
Balıklara dokunmak, onları beslemek, canlı
bir deniz yıldızının elinizde dolaşması, bir
Müren balığı ile selamlaşmanız çok güzel.
İnsanlar ben yüzme bilmiyorum ne yapacağıım diyorlar. Yüzmeyi bilmesenizde dalış
yapabilirsiniz. Nefes almanız yeterli.
İnsan vakti kendi yaratır derler. Zamanı
kendime göre değerlendiriyorum. Üç dernekte sorumluluğum olan görevlerim var.
Dernek görevleri bazında ilk görevim Konya SMMMO Futbol takımında yöneticilikti.
Basın ve Halka İlişkiler görevi yapmıştım.
2011'den bu yana Siyaset Akademisi Derneğinde genel Sekreterlik görvini yürüyoroum. SELSİAD'da Genel Başkan Yardımcısı
olarak Muhasebe ve Finans'tan sorumlu bir
görevdeyim. Son üç-dört aydır da, Volkan
Çakır'ın Başkanlığını yaptığı Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derneği'nin saymanlığını yürütüyorum.
Torba yasa konusunda
neler söyleyeceksiniz?
Çeşitli zamanlarda torba yasalar çıkar. Bu
yasalar menfaatleri ve külfetleriyle birlikte
geliyor. Firma ve şahıslar açısından gecikmiş
borçlar için avantajlar var. Müracaat sonrası
takipleri biz yaparız. Mükellefler takip etmezler. Yaklaşık 200'e yakın vergi çeşidi var.
Torba Yasa'dan faydalanma biz Mali Müşavirlere, mükelleflerin takip işini de üstlendiğimiz için ayrı bir külfet getirir.
Yurt dışına gittiniz mi?
Dubai'ye gittim. Bundan sonra çok daha fazla yurt dışına gitme düşüncesindeyim. Yurt
içinde de 30 kadar ili dolaştım.
Bir mesajınızı alabilir miyiz?
Bizim mesleğimiz düzgün yapıldığı sürece
hiç kimseyi aç bırakmaz. Arkadaşlarımız,
meslektaşlarının bahçelerine parklarına girmesinler. Yani birbirlerinin müşterilerini
elinden almaya kalkmasınlar. Karşılıklı iyi
niyet, hoşgörü sevgi ve saygı ilişkisi içinde
olunduğunda problem yaşamazlar. Meslektaşlarımız mükelleflerine olmayacak ödünler
veriyorlar. Dilerim bu verilen ödünler arkadaşlarımızı, mesleğimizi yapamayacak bir
hale getirmez.

K

onya, oldukça önemli bir
ödül gecesine daha tanıklık
etti sevgili Konya Vizyon
Dergisi okurları. Son dört yıldır Konya Vizyon Dergisi'nin
ödül gecesi olarak iz bırakan, bütün bir
yıl konuşulan ve heyecanla beklenen ödül
gecesi, Konya Rixos'ta Mevlana Hoşgörü
Barış, Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte
gerçekleştirildi.
Yerel ve ulusal basında 649 haberle
yer alma başarısını gösteren ve yankılarını
halen sürdüren gece bundan böyle, "Mevlana, Hoşgörü ve Barış Ödülleri" gecesi
olarak anılacak.
Konya, Mevlana diyarı olarak, hoşgörü şehri olarak anılan ve tanınan bir şehir.
Ariflerin, Alimlerin, Gönül Sultanlarının,
Gönül Dostlarının, ayak izlerinin şehrin
bütün cadde ve sokaklarında bulunduğu

ne de kaleme vurup yazabiliyor, ancak bu
bir hoşgörü şehri.
duyguyu iliklerinize varıncaya hissedebilBir çok yazar ve araştırmacının yerinde tespiti ile Enbiyalar ve Evmeniz ve yaşamanız bile bir başka
liyalar şehri aynı zamanda.
güzel!
Bu şehir Mevlana ile özHz. Pir’e bir aşk ate‘Sevgide güdeşleşmiş bir şehir. Gel
şi yak dediler. Aşk ile
neş gibi ol, dostluk ve
çağrısına dünyanın
Bismillah deyip bir
her tarafından koateş yaktı, Mevlana.
kardeşlikte akarsu gibi ol,
şup gelenler, huzur
Öyle bir ateş yaktı
hataları örtmede gece gibi ol,
buldukları, manevi
ki, dünyanın her
dünyalarını
ihya
tevazuda toprak gibi ol, öfkede tarafından görüldü.
ettikleri bu şehre
ölü gibi ol, her ne olursan ol,
Cezbedici
bir
ondan bir iz arama,
ya olduğun gibi görün, ya
ateşti.
onun yaşadığı manevi atmosferi yerinGel diyordu.
göründüğün gibi ol.!
de yaşama ve hissetme
Kaçma diyordu.,.
adına geliyorlar bu şehre.
Seviyorsan gel, sevmeyi
Mevlana sevgisi anlatılmaz yaunutmuşsan gel, sevgiyi bulaşanır bir duygu. Onun içindir ki, bu
mamışsan gel.
sevgiyi hiç kimse ne lisanen anlatabiliyor,
Öyle gel ki, kötülüklere, yanlışlara,

hatalara, geçmişindeki ne kadar sana hoş
gelmeyen, senin istemeye istemeye yaptığın fiillerin hepsini geride bırakarak gel.
Aşkın kapısında ne ümitsizliğe, ne korkuya, ne tereddüde yer yoktur.
Bu kapı bütün korkuları, endişeleri o
anda bitirir.
Değilse o kapıya aşk kapısı demezler.
Bu kapı, aşkın Konya Kapısı aslında.
Bu kapı nasıl bir kapı diye, hal bilmeze,
yol bilmeze, iz bilmeze değil, yanana, yanan yüreği ile soluğu Konya’da alana, bir
anda kendisini Konya’da bulana sormak
lazım.
Bülbüle değil, kargaya gülü soruyorsanız sizin aşkla, gülle ne işinizin olduğunu
sorarlar!...
Var git işine derler, senin ne aşk diye

konuşan bir dilin, nede aşk adında yürüyeceğin bir yolun var.
Her gelen nasibi kadar bir şeyler alıp
gidiyor Konya’dan, ne bir fazla, ne bir eksik.
Aşk aç gözlüleri sevmez.
Yetinmesi bilen, kanaat etmesini bilen
aslında çok daha fazla bir şeyler koydu
heybesine, götürdü gitti ülkesine, yada
memleketine, şehrine, köyüne, evine.
Şunu aldık, bunu verdik, şunu kazandık, aslında az daha kazanabilirdik diyenler var ya, onlar ziyanda olduğunu ne
dünde anlamamışlardı, bugünde anlayamadılar zaten.
Susan kazandı, ben ben diye konuşan
biz diyemediği için, biz dedirtilmediği için
kaybetti.

da.

Konya, bilene bir mihenk taşıdır aslın-

İçindekiler, ayarımız bilinmesin diye,
türbenin önünden geçmezler, dışarıdan gelenler yağmurdan kaçar gibi bir gün içinde
gelir ve giderler.
Diyar-ı Mevlana burası.
Bilen için Rabbimizin nazargahı olan
bir şehir Konya. Enbiyalar ve Evliyalar
şehri olarak donatmıştır şehrin her köşesini, bucağını.
Bu şehrin sokaklarında kimler dolaşmadı ki…
Muhiddin-i Arabi çıktı geldi, evlatlığı
ve öğrencisi Şeyh Sadreddin Koneviyi ziyarete.
Şems-i Tebrizi bu şehre, Mevlana’yı
bulmaya geldi. Bu şehir arayanları buluşturan bir şehir özelliğine sahipti aynı
zamanda.
Sonra dünya evine girdi Rabia huylu
güzeller güzeli Kimya Hatun ile…
Evhadüddin-i Kirmani çıktı geldi,
Konya’ya. Sadreddin Konevi onunda öğrencisiydi.
Aynı zamanda Ahi Evran’da damadıydı Kirmani’nin.
Molla Cami çıktı geldi daha sonra…
Yunus Emre dolaştı bu şehrin sokaklarında.
Rivayet edilir ki, Hoca Nasreddin,
Konya medreselerinde okudu.
Selçuklu Sultanları ile gönül Sultanları
bu şehirde buluştular.
Konya, milyonlarca insanı kendine çeken manevi bir mıknatıs gibi. Bu mıknatıs,
Konya’ya gönül veren ve bu şehri yurt tu-

tan, kendilerine Konya’ya git denilen gö- na, tanıklık eden geceye katılan davetliler,
nül erlerinin bu şehri vatan bilmesinden, unutulmaz bir gece yaşadılar.
türbe ve mezarlarının bu şehirde bulun24 Şubat 2015 Salı gecesi Konya Rixos
malarından kaynaklanıyor.
Otel, tarihi bir güne ev sahipliği yaparken
Gönül erleri bu şehirde, bir mık, Ödül gecesini, Türkiye ekranlarının
natıs oluşturmuşlar. Bu mıknasempatik yüzlerinden Vatan
tısın odağında ise Hz. Pir
Şaşmaz sundu..
NE DİYE BU
var. Böyle bir mıknatıs
TBMM
Anayasa
her geleni kendine çeKomisyon
Başkanı
DİRENME BÖYLE, NE DİYE?
kiyor.
Burhan Kuzu'nun
NE DİYE AYDINLIKTAN KAÇAR
Gelenler, defa"yılın siyasetçisi ''
larca gelmelerinin
ödülünü aldığı geAYDINLIK, NE DİYE? TOPUMUZ BİR
cede DMW Avrusebebini anlatamıTEK OLGUN KİŞİYİZ, BİR TEK, NE DİYE pa Birliği Başkanı
yorlar..
BÖYLE ŞAŞI OLMUŞUZ, NE DİYE?
Gönüllere düşen
Günther Meinel'e
köz, gönülleri yakde
Mevlana HoşgöZENGİN YOKSULU HOR GÖRÜR,
tıkça, Konya’ya bir
rü ve Barış Ödülü
NE DİYE? SAĞ SOLUNA YAN
an önce gelme ateşi düverildi.
şüyor gönüllere. Gelenin
Meinel konuşmasınBAKAR, NE DİYE?
da şunları söyledi: “Yaklagidemediği, ayrılanın gönlünü bıraktığı, ilk fırsatta yine gelşık 5 yıldır Türkiye başkanıyım
diği bir şehir oluyor Konya..
ve Avrupa Birliği başkan yardımcım Ferhat Bozçelik, Türkiye için elimizden geleni
Ödül gecelerinin mimarı, Mevlana bütün gayretlerimizle hem savunuyor hem
Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derne- koruyor ve temsil ediyoruz. Danışmalığığinin de Başkanı olan Volkan Çakır ve nı yaptığımız Avrupa Birliği ve Birleşmiş
Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, geceye Milletlere yaptığımız her faaliyeti rapor
katılacak misafirlere unutulmaz bir gece ediyoruz. Bugün bu ödüle layık görülyaşatma adına tabiri caizse gece-gündüz memizden dolayı çok gurur duyuyorum.
Ama şu iki konuya da değinmeden sahdemeden günlerce koştular.
Bu uzun soluklu çalışmanın sonucun- neden inmek istemiyorum; Türkiye'nin
da takdim edilen geceyle, Mevlana Hoşgö- Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok. Tam tersirü ve Barış Ödülleri , artık ülke çapında ne Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye ihtiyacı
bir ödül töreni haline geldiğini bir anlam- vardır. Geçenlerde Fransa'daki terör olayı
da tescillemiş oldu. Hz. Mevlana’nın gel kesinlikle Müslümanlıkla alakası yoktur.
çağrısına uyan siyaset, sanat ve iş dünya- Bunu yapanlarda asla Müslüman olamazsının önemli isimlerinin Konya buluşması- lar! İslamiyet barış dinidir. Biz DMW ai-

lesi olarak Türkiye'nin hakkını korumaya
ve lobisini de bütün dünyada tanıtmaya
devam edeceğiz.”
Rixos Otelinin toplantı salonunda
gerçekleştirilen ödül töreninin açılışında
konuşan Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür
Ve Sanat Derneği Başkanı Volkan Çakır, 5
yıldır Vizyon, Hoşgörü ve Barış adı altında düzenledikleri ödül törenini Mevlana
Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derneği
olarak çevirdiklerini belirterek, "Biz burada 40 iş adamı, aramızda akademisyenler ve sanatçılar da var, 40 tane Konya için
atan yürek diyorum ben onlara, birleştik
bu derneği kurduk. Yıllardır dile getirdiğimiz bir şey vardı. Dünya üzerindeki ödül
törenleri hakkında birçok şey yazılıp çiziliyor. Bizim temelimiz, tarihimiz gerçekten
bu ödül törenini yapabilmek için zengin
bir altyapıya sahibiz. Bu yıl Türkiye’nin
yerel ve ulusal markalarını ödüllendireceğiz. Bunun adına Vizyon Başarı ödülleri
dedik. Sanatçı dostlarımız burada. Hoşgörünün elçileri onlar, Mevlana Kültür ve
Sanat Ödülleri’ni vereceğiz. Bugün gerçekten Konya’ya ve Mevlana’ya yakışır
bir iş yapmak istiyoruz” dedi.
Konya'nın bügüne kadar ilk defa şahit
olduğu, bu muhteşem ödül gecesinin yankıları halen sürüyor. Konya Vizyon Dergisi
olarak, bu güzel gecenin hazırlanmasında
emeği geçenlere, ödül gecesinde davetimize icabet ederek şehrimizi ve bizleri onurlandıran ödül sahiplerine ve bizleri her
gecemizde yalnız bırakmayan siz değerli
davetlilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

YILIN SİYASETÇİSİ

YILIN MİMARI ÖDÜLÜ

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VE TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI

ŞEFİK BİRKİYE

BURHAN KUZU
Sanatçı olarak bir ödül almak belki daha kolay ama, siyasetçi olarak ödül almak çok daha
zor. Neyi ölçü alarak vereceksin? Zannediyorum 13 yıllık siyasi hayatımda bu ödülü hoşgörü
ve mümkün olduğu kadar tolerans tahammüllü olmamla aldığımı düşünüyorum.

Cumhurbaşkanlığı sarayını Anadolu mimarisiyle buluşturdu. İki kez dünya çapında Mimari
Oscar kazandı. Paris'teki Disneyland'ın genişletilmesinde sorumluluk üstlenen 8 mimardan
biri oldu. Ülkemizde ve dünyada bir çok önemli esere imza attı.
Şefik Birkiye'nin ödülünü onun adına ortağı Selim Dalaman aldı.

YILIN SAĞLIK ÖDÜLÜ

TARİHİ SAYGI PROJESİ

PROF. DR. ÖMER ÖZKAN

ERGUN NUHUT

Yüz nakli ameliyatlarıyla insanları kendisi ile barıştırdı. Yeniden hayata döndürdü. Hayata
tutundurdu. O insanları yaşama sevinciyle tanıştırdı.
Ömer Özkan'a ödülünü Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili
Burhan Kuzu verdi.

Reklam sektöründe 35 yıldır başarıdan başarıya koşan bir reklamcı. Yurt içinde ve dışında bir
çok katalog, tanıtım filmi ve markalaşma çalışması yaptı. Kültürel çalışmaları Hasankeyf, Allianoi antik kentleriyle başladı. Topkapı Sarayı, Kastamonu, Mersin, Artvin, Çanakkale Savaş
bölgelerini içine alan kitap ve filmlerle devam etti.

YILIN TÜRK DOSTU ÖDÜLÜ ALMAN PARLAMENTER

YILIN KÜLTÜR VE SANAT PROJE ÖDÜLÜ YÖNETMEN

GUİNTER MEİNEL

MEHMET TAŞDİKEN

Şu iki konuya da değinmeden sahneden inmek istemiyorum; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne
ihtiyacı yok. Tam tersine Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin hakkını
korumaya ve lobisini de bütün dünyada tanıtmaya devam edeceğiz.

Ben bir şikayet ifade etmek istiyorum. Bin yıl önce bu topraklar bir Mevlana doğurdu. Bin yıl
sonra ona layık bir ihtifal düzenleyemedik. Yasak savma kabilinden bir sema şov. Mevlana
böyle anılmaz. Siz Mevlana'yı böyle anarsanız bu topraklardan bir Mevlana daha çıkmaz.
Hem içeriği ile, hem tekniği ile, hem biçimi ile yöresel bir insan değildir Mevlana, Ulusal bir
insan da değildir. Mevlana evrensel bir dehadır, evrensel bir değerdir.

YILIN ALTIN KALP ÖDÜLÜ

YILIN İŞ ADAMI ÖDÜLÜ

ALİ AKKANAT

RECEP KONUK

Turizm ve enerji üzerine ciddi yatırımlar yaparak Türkiye'nin en büyük 5 firmasından biri
oldu. Doğduğu topraklara yapmış olduğu yatırımlarla işsizliği bitiren adam olarak tanındı.
Kubadabad Sarayı ve Mevlana Türbesi ile birçok tarihi eserin resterasyonuna büyük maddi
katkılar sağladı.
Ödülünü almaya gelen Cahit Dursun şöyle dedi; Sayın Ali Akkanat rahatsızlıkları nedeniyle
gelemediler. En içten saygı ve sevgilerini iletiyorum.

Anadolu insanına kazandırdığı özgüvenle, Anadolu tarımını yeniden ayağa kaldırdı. Yaptığı yatırımlar ve markalaşma ile Konya Şeker'i Türkiye'nin sayılı markalarından biri haline
getirdi.
Recep Konuk adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Kayhan; Başkanımız yurtdışında olduğu için katılamadılar. Bu ödül için teşekkür ediyorlar. Hz. Mevlana;
Alemden maksat insandır diyor. Bu salonda bulunmak ödül almaktan daha kıymetlidir.

Yılın En İyi Komedi Oyuncusu

Cengiz BOZKURT

Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü

Belkıs AKKALE

Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü

Yılın En İyi Aile Dizisi (Böyle Bitmesin)

İzzet ALTINMEŞE

Atalay TAŞDİKEN

Yılın En İyi Yönetmeni

Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü

Orhan OĞUZ (Arka Sokaklar)

Harun KOLÇAK

Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü

Erol BÜYÜKBURÇ

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

Cansu TOSUN

Yılın En İyi Belgesel Programı

Yılın En İyi Müzik Grubu

Gaffur UZUNER

Yılın En İyi Radyo Programcısı

Bedirhan GÖKÇE

Erhan GÜLERYÜZ

Yılın En İyi Türk Halk Müziği Programı
(Sevdalı Türküler-TRT Türk)

Volkan ARSLAN

Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü

Geçmişe Saygı Ödülü

Nuri ALÇO

Gündoğar

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi

EKİN

Yılın En İyi Magazin Programı

Oya AYDOĞAN (Beyaz TV)

Yılın En İyi ??

Şevket ÇORUH

Yılın En İyi Televizyonu

Yılın Markası

Yılın Sağlık Yatırımı

KON TV

ALTINBAŞ

Medova Hastanesi

Yılın Hastanesi

Yılın Mutfak Markası

Yılın Ceo (Yöneticisi)

Başkent Hastanesi

KORKMAZ

Temel PEKER

Yılın Genç İşadamı

Baha TUZER

Yılın En İyi KPSS Kursu

GENÇ VİZYON AKADEMİ

Yılın Yapı Firması

ÜÇKAN-İlker ÖZKAN

Yılın Özel Okulu

ESENTEPE KOLEJİ

Yılın Dil Okulu

Yılın En İyi Öğrenci Yurdu

DEULCOM

KIVILCIM YURTLARI

Yılın Gıda Markası

Yılın Lezzet Markası/Restaurant

OSLO/İPEKSAN

CEMO

Yılın Mekanı

ARENA RESTAURANT

Yılın Lezzet Markası/Pastane

İSTANBUL PASTANESİ

Yılın Cafesi

BAYDU PLATINUM

Yılın En İyi Reklam Ajansı

DP AJANS

Yılın Düğün ve Toplantı Salonu

Yılın Girişimcisi

ATİKER DE LUXE

Salim ÖZDEMİR

Yılın Kadın Girişimcisi

Yılın Organizasyon Firması

Melek ER

BAYMEDYA

Yılın Dijital Baskı Merkezi

KONYA DİJİTAL

Yılın Matbaası

ÖLÇÜ OFSET

İLK 10 LÜKS KONAKLAMA

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

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76

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

351
322
235
221
237
221
353
236
322
351

74
45
90
31
64
32
30
07
27
18

45
21
10
00
00
00
50
90
60
32

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

221
351
321
353
322
350
255
221
342
353

61
34
70
40
74
61
00
52
14
47

00
25
19
21
30
58
60
52
44
17

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

350
351
239
351
351
352
351
351
351

64
30
04
89
32
80
32
32
89

64
00
80
58
07
22
04
07
58

ÖNEMLİ TELEFONLAR
Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

110
112
117
119

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

121
122
124
125

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

133
135
153
154

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

155
156
163
175

Alo Rtük
Çevre Bilgi Sağlık Danışma
Su Arıza

178
181
184
185

Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

www.dedeman.com

www.rixos.com

www.hilton.com.tr

DEDEMAN OTEL

RIXOS OTEL

HILTON GARDEN INN

221 66 00

221 50 00

221 60 00

www.selcukotel.com.tr

www.balikcilar.com

www.bera.com.tr

SELÇUK OTEL

BALIKÇILAR HOTEL

OTEL BERA

353 25 25

350 94 70

444 23 72

www.rumiotel.com

www.gherdanotel.com.tr

www.ozkaymakotels.com

HOTEL RUMİ

GHERDAN OTEL

ÖZKAYMAK OTEL

353 11 21

251 41 41

237 87 20

186
187
188
189

HASTANELER
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

235
323
235
263
251
351

45
67
42
11
52
16

00
09
05
42
80
50

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

223
241
223
257
236
321

60
50
12
06
54
20

00
00
53
06
07
41

BASIN-MEDYA

265
322
351
265
265
265
265
0 242 324

02 45
36 80
20 00
00 80
18 61
00 40
01 60
8 324

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

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

246
444
444
352
345
236
345
238
235
342

55
00
00
15
10
79
34
10
56
69

70
33
40
16
86
33
38
48
42
03

324
325
325
325
321
324
324
323
324
238

76
06
17
26
47
60
01
03
44
69

76
01
48
26
66
50
06
02
01
06

261
324
323
235
244
325

18
34
67
25
90
15

18
10
86
20
93
06

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

353
352
345
321
350
350
241
233
444
236
236
323
238

KENT PLAZA

ÖZEL OKUL
Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Ted Koleji
Özel Gençlik
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Beğendik
Accessorize
Altınyıldız
Apple
Benetton
Chakra
Divarese
Fabrika
Hotiç
Penti
So Chic
Starbucks
SuperStep
Twist
Vakko
W Collection
YKM
Yves Rocher

501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
290
246
290
501
501
501
501
501

444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE
51 84
16 16
24 24
87 70
0 444
75 75
16 16
43 03
0 155
96 02
21 21
08 08
58 32

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

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

00
01
04
15
05
01
00
00
02
00
28
41
28
00
04
04
00
00

85
16
90
15
12
70
94
92
02
59
54
40
35
21
74
75
29
16

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

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

353
444
221
249
221
353

04
02
37
74
44
69

05
46
37
74
44
00

M1 REAL

237
237
233
238
235
233
234
236
236
238
238
233
233
237
233
238
233
235
236
233
236
235
238
237
237
238
236
233
237
236
237
237
236
237

93
93
60
36
08
28
32
17
62
60
41
80
16
71
24
43
69
30
43
26
88
69
96
74
51
94
32
22
87
57
02
33
72
47

94
94
20
73
84
72
34
47
62
30
61
00
61
22
25
05
01
01
20
00
77
99
19
73
20
70
83
62
54
58
99
27
42
17

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

265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265

10
02
32
23
34
18
32
19
11
11
12
11
12
12
11
28
27
41
12
05
39
36
05
11
10
10
21
36
25
23
10
23
47
33

00
65
42
55
33
70
06
80
45
28
72
21
34
14
61
85
20
37
00
15
12
12
15
11
65
50
56
17
25
79
45
75
90
53

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

5 YILDIZ AVM

KULESİTE

M1 REAL

KENT PLAZA

SELÇUKLU KİPA

MAKRO MARKET

323 10 17

323 10 17

323 10 17

323 10 17

233 85 00
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HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA
www.samancilar.com

www.koprulu.com.tr

EN GÖZDE
15 FİRMA
SAMANCILAR MOBİLYA

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

238 29 42

342 26 42

www.kenzelmobel.com

İstanbul Cad.

KENZEL

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU

AZZORA

248 42 24

351 18 66

323 15 66

www.yuvakur.com.tr

www.konfull.com.tr

www.viskolove.com

YUVAKUR

KONFULL

VİSKO LOVE

265 12 87

248 37 00

234 31 11

www.senfonimobilya.com

www.rr.com.tr

www.kelebek.com.tr

SENFONİ MOBİLYA

RENGARENK

KELEBEK MOBİLYA

444 25 05

353 89 89

238 07 27
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BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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265 12 87

248 37 00

234 31 11

BU ALAN
SİZİN İÇİN
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Melikşah Mah.

GÜZELLİK
Beyazıt Mah.

DİŞ HEKİMİ
www.haberdiyet.com

Kazım Karabekir Cad. Altıncaba Plaza

Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

EN DOĞAL
İLK 5
NEVA GÜZELLİK

DİYAMER

322 99 92

323 44 10

Beyazıt Mah.

Zafer

CEM DEMİR

HİKMET DURMAZ

322 72 92

320 38 77

www.maviisik.net

KUAFÖR
Beyazıt Mah.

M1 Real

BEYAZ GÜZELLİK

ELİF GÜZELLİK SALONU

MAVİ IŞIK

350 22 32

353 21 57

350 52 22
KUAFÖR ZAZA

STİL
SAHİBİ
İLK 5

Feritpaşa Mah.

Şeyh Sadrettin Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
CEREN SAÇ TASARIM

İTEZ KUAFÖR

237 36 11

320 77 37

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

MODAYI BELİRLEYEN 10 GİYİM FİRMASI
www.ozbagci.com.tr

Kerkük Cad.

Nalçacı Cad.

www.issilhamile.com

Kerkük Cad.

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

GUESTO

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI

ESİLA

238 38 29

237 53 59

235 11 33

238 97 72

238 48 62

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

Uzun Bedesten İçi

www.misspoem.com

KADRAJDAKİ İLK 5 FOTOĞRAF STÜDYOSU
www.sedeffotograf.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

İNTER KUAFÖR

321 40 91

265 10 92

www.fotocankaya.com.tr

Nalçacı Cad.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

EMMİOĞLU TEKSTİL

BEYEFENDİ GİYİM

MİSS POEM

SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA FOTOĞRAFÇILIK

FOTO ÖZCAN

350 74 35

353 30 41

353 33 44

233 16 45

235 79 57

235 25 19

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

CAFE

DÜĞÜN SALONU
www.cemosalon.com

www.tayat.com.tr

HAYALLERİN
İLK 5
ADRESİ

www.davidpeople.com

TAYAT

DAVID PEOPLE

325 20 21

0 532 742 78 77

www.hazbahce.com

www.atikerdeluxe.com

www.kocatepekahveevi.com.tr

ÖNCÜ DÜĞÜN SALONU

HAZBAHÇE

ATİKER DE LUXE

325 09 09

325 10 32

320 16 16

CEMO DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.oncudugunsalonu.com

www.champselyseest.com

HUZURUN
VE KEYFİN
15 MEKANI

325 17 00
www.nevizadecafe.com

Alavardı Mah.

KOCATEPE KAHVE EVİ

NEVİZADE

CHARLIE CHAPLIN

241 50 05

352 45 45

324 22 34

Aziziye Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

EN LEZZETLİ İLK 10 RESTAURANT
Hatıp Yolu Üzeri

Beyazıt Mah.

İstanbul Cad.

CHAMPS ELYSEES

Kıvılcım Yurdu İş Merkezi

HİÇ KAHVEHANESİ

CAFE'S

ROBERT'S COFFEE

351 14 17

321 20 30

241 51 85

Yazır Mah.

Kent Plaza

www.kahvedunyasi.com

CAFE İSTANBUL

STARBUCKS COFFEE

KAHVE DÜNYASI

261 00 97

246 41 40

290 29 04

www.gloriajeans.com.tr
www.guvenbalik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
HAZBAHÇE

HACI ŞÜKRÜ

MİTHAT TİRİT SALONU

GÜVEN BALIK

327 34 34

352 76 23

350 72 98

324 45 46

Beyşehir Yolu Üzeri

www.konakkonyamutfagi.com

www.horantamangal.com

Ankara Cad.

ÖZ KONYA MUTFAĞI

KONAK KONYA MUTFAĞI

HORANTA MANGAL

TAKA RESTAURANT

KULE SİNİ

257 16 16

352 85 47

323 13 33

237 88 02

237 58 53

Kule Plaza

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
GLORIA JEANS COFFEES

KALDIRIM CAFE

290 31 73

352 53 51

PASTANE

GELİNLİK
www.azragelinlik.com

www.senaygelinlik.com

www.aciltatliservisi.com

FAVORİ
İLK 5
AZRA GELİNLİK

ŞENAY GELİNLİK

352 67 10

353 22 52

www.ulgenmoda.com

www.naringelinlik.com

Ferit Paşa Cad.

TATLIDA
İLK 5
PETEK PASTANESİ

BADE'M

321 0 222

321 00 02

Meram

www.pasabag.com

www.pasampastanesi.com

MADO

PAŞABAĞ PASTANESİ

PAŞAM PASTANESİ

323 33 00

321 01 02

238 01 59

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
ÜLGEN MODA

NARİN GELİNLİK

220 00 06

353 35 34

PERDE - TEKSTİL
BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

Kerkük Cad.

Nişantaşı Mah.

DEKORDA
İLK 5
KONYA MEFRUŞAT

GÜLER AKKAYA

351 35 98

236 66 77

Kerkük Cad.

Rauf Denktaş Cad.

www.cemile.com.tr

ELİT PERDE

VİTRİN PERDE

CEMİLE HOME STORE

237 09 09

235 77 27

233 57 75

İLK 10 OTOMOTİV FİRMASI
Ankara Yolu Üzeri

Ankara Yolu Üzeri

1. Organize Sanayi

İstanbul Yolu Üzeri

Yeni Otogar Karşısı

GÖKMEN OTOMOTİV

MERCEDES BAYRAKTARLAR

TOYOTA OTOJEN

ÖZKAYMAK CHEVROLET

UYARARSLAN PEUGEOT

342 55 55

248 23 81

248 0 248

248 24 75

255 33 99

Ankara Yolu Üzeri

www.onturplaza.com

Ankara Yolu Üzeri

Ankara Caddesi

www.nadiravcan.com.tr

EN İYİ GÖSTEREN 5 OPTİK
www.dinselleroptik.com

Kule Site

www.asudeoptik.com.tr

www.onucyildizoptik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
CITROEN KONMOT

HYUNDAI ÖNTUR

FIAT KOYUNCU

KÖPRÜLÜ BMW

NADİR AVCAN FORD

345 38 00

236 66 66

345 26 26

342 26 42

238 61 03

DİNSELLER OPTİK

ENES SAAT&OPTİK

ASUDE OPTİK

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 62 11

235 70 08

236 96 86

350 05 67

EMLAK - İNŞAAT

SEVGİ DOLU İLK 10 KREŞ
www.kreskonya.com

www.artizcocuk.com

Yaka Cad.

www.okkalar.com

OKKALAR İNŞAAT

www.konev.com

HUZURLU
VE GÜVENLİ
İLK 15

DÜŞLER BAHÇESİ KREŞ

ARTİZ ÇOCUK

KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU

238 69 06

338 26 51

325 00 04

236 50 60

www.dolapoglukres.com

www.renginegitim.com

www.minikdehalar.com

www.sehayapi.com

Beyşehir Çevre Yolu

DOLAPOĞLU KREŞİ

RENGİN KREŞ

MİNİK DEHALAR

325 01 33

324 0 118

323 95 70

Meram

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

KAMER ANAOKULU

323 96 88

10 POPÜLER EĞİTİM KURUMU
www.sistemkoleji.com

www.sinavkoleji.com.tr

www.lokmanhekimasml.com

www.formkampuskoleji.com

www.esentepe.k12.tr

SİSTEM KOLEJİ

SINAV KOLEJİ

LOKMAN HEKİM A.S.M.L.

FORM KAMPÜS KOLEJİ

ESENTEPE KOLEJİ

261 18 18

323 23 73

211 03 03

246 12 12

241 34 83

www.diltas.com

www.tedkonya.k12.tr

www.dogakoleji.com

www.ideal.k12.tr

www.odtualpkoleji.com

237 77 00

TED KOLEJİ

DOĞA KOLEJİ

İDEAL KOLEJİ

ODTÜ ALP KOLEJİ

444 6 335

244 90 93

244 01 91

235 25 20

324 0 542

www.komyapi.com.tr

SEHA YAPI

KONAL İNŞAAT

KOMYAPI

444 73 42

247 13 50

444 3 968

www.seyryapi.com

www.misozkanlarinsaat.com.tr

Yeni İstanbul Caddesi

SEYR YAPI

MİS YAPI ÖZKANLAR

TUZER EMLAK

322 14 14

246 62 37

261 00 44

www.somuncugrup.net

www.begeninsaat.com.tr

www.adembulut.com.tr

SOMUNCU GRUP

BEĞEN İNŞAAT

ADEM BULUT İNŞAAT

444 9 766

444 5 935

265 02 42
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DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ

KONEV İNŞAAT

