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SevgiliKonyaVizyonDergisiokurları;40.sayımızdasizlerinilgisi,desteğiveteveccühüilesizlerleyenibir
sayıdayineberaberiz.MübarekRamazanayından,iftarlardan,sahurlardanveteravihlerdensonra,Bayramaerişip,bayramıkutladıkhepbirlikte.Vegeldikbayramsonrasına.Bayramsonrasındaçıkalım,bayram
sonrasında buluşalım diye düşündük.
Bu sayımız daha bir renkli. Kırmızı Koltuk'un bu sayıdaki misafiri, KonyaValisi sayın Muammer Erol.
Valimizgerekduruşu,gerekkişiliği,gerekseidarecilikyönüilehaylifarklıbirportreçiziyor.Valilikkapılarını
vegönlününkapısınıKonya'yaaçanbirVali.Valiliğinhemenherkesisıkan,tedirginedenkoridorlarınabile
birrahatlamagelmiş.Herkimolursaolsungelenikapıdakarşılayan,kapılarakadaruğurlayanbirVali.
Valimiz, bunun adına Valiyi çalıştırmak, Valiyi halkla barıştırmak ve buluşturmak diyor.
KırmızıKoltuk'tamisafirettiğimizValimizinduygusallığına,Konya'yıgetirmekistediğiyere,Konyaileilgili
bakış açısına şahit olacaksınız.
Dergimizinbusayısındayerverdiğimiz,'FotoğraflarlaeskiKonya'bölümümüzlesizinostaljikbiryolculuğa
çıkarıyoruz.Buyolculukbirçoğunuzualıpçocuklukyıllarınızagerigötürecek.Yaşlarıyarımasrıgeçmiş
okurlarımız, Konya'nın kendi hafızalarında yer etmiş görüntülerini tekrar hatırlayacaklar.
Belki,gözlerdolacak,belkihatıralarcanlanacak,belkideogünlerinKonya'sıilebugününKonya'sıarasında bir karşılaştırma imkanı doğacak.
Dergimizdeyeralanbirbaşkailginçkonu'ÇarşambaSöyleşileri'MevlanaHoşgörü,Barış,KültürveSanat
Derneğinin13Mayıs2015ÇarşambagünündenbuyanadevamettirdiğisohbetlerherÇarşambagünü
izleyicileriilebuluşuyor.ArtıkÇarşambagecelerikimseyesözvermeyinsözüneuygunhalegelengeceler,
her geçen Çarşamba birbirinden değerli konuşmacılarıyla ilgi odağı olmaya başladı.
Umudunadı,umudayürüyüşünumutdoluinsanı,engellikardeşlerimizinhayatatutunmalarınavesileolan,
yaydığı sinerji ile insan kalplerinde taht kuran Emrah Savsar, 'Fiziki engel nedir ki, yeter ki engel
yürekteolmasın!'derken,yürekleredokunuyor.Emrahgülenyüzüyle,sempatiktavırlarıylagönülleri
fethetmeye devam ediyor. Onunla yapmış olduğumuz röportajı sanıyorum ilgiyle okuyacaksınız.
Hemenbirçoğumuzunbilmediği,duymadığıbirspordalıolanHokey'inbaşındaKonyalıbirFederasyon
Başkanıvar.VarlığındanbirçokkimseninhaberdarolmadığıSaraçoğlu'ndakiHokeysahasınınmimarlarından.HokeyerkekvebayanMillitakımlarınıKonya'yagetirdiğini,memleketiolanKonya'daolmaktançok
büyükbirmutlulukduyduğunubiliyormuydunuz?KıvançHürdoğan,KonyavizyonunaGençlikveSpor
Genel Müdürü Mehmet Baykan gibi spor alanından giriş yapanlardan.
Şehitailesindeyineburuk,yinehüzünverenolaylarlaşahitolurken,şehitkardeşimizYaşarİnce'ninhikayesini yüreğiniz burkularak okuyacaksınız.
KonyaKazanbizKepçe'deMeramDere'yidolaştık.Dereninadıvar.Kendiyok.Kendigitti,ismikaldı
yadigârderlerya.MeramDereaynenöyle.Altınapa'danaktarılanzayıfvecılızsuyu,konuşkan,neşeli
veevlerininbalkonlarınımeskentutmuşihtiyarları,hemenherköşebaşındakarşınızaçıkançocuklarıyla
anlatmaya çalıştık Meram Dere'yi...
Yinebusayımızdayeralansayfalarda,Modarüzgarlarını,DedemanOtel'inyeniGenelMüdürüFatih
İşkin'i,KonyaBedestenini,gerçekbirKonyaMakarnasıolan'Golda'nınserüveninianlatanKomgıdaGenel
Müdürü Fatih Doğan'ın hoş ve güzel anlatımını bulacaksınız.
Sevgili okurlar;
KonyaVizyonDergisiolarakKonyaVizyonuna,Konyakültürüne,Konya'yakatkıdabulunanlararasında,
'Çorbada tuzumuz bulunsun mukabili' tuzumuz bulunabilirse ne mutlu bize!
Birlik,beraberlik,dostluk,kardeşlikveanlayışlahepbirliktebuşehirdeyaşıyoruz.Buşehirleyaşıyoruz.Bu
güzel şehrin yaydığı sinerji ile her doğan güne sevgi ve hoşgörüyle bakmak istemez misiniz?
41. sayımızda buluşmak dileğiyle...
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ANADOLU KARTALINDA
UÇAK REKORU
AKDENİZ MOTORLU
ARAÇLAR'DAN MUHTEŞEM AÇILIŞ
Güven ve başarının 41 yıllık tecrübesi ve vizyonu ile Akdeniz Motorlu Araçlar’ın
hikayesi yapılan açılışla davetlilere anlatıldı.
"1974 yılında otobüs ve otomotiv sektöründe ticari hayatına yön veren firmamız,
1980’li yıllarda otobüs işletmeciliği sektörünü bırakıp tüm enerjisini ve yönünü
otomotiv sektöründe lider olma yolunda adım atmıştır.
41 yıllık otomotiv sektöründeki birikimine dayanarak sektörün hızlı ve güçlü ilerleyişine adım uydurmuştur. Güven ve itibar esaslı ticari ahlakımızı tüm müşterilerimize ödün vermeden yaşatmaktayız diyen İsmail Bağcı son model araçların tüm
dünyada söz sahibi olmak, onları tanıyıp, anlayıp ve anlatmak için her yeni gün
çalışmalarımızı arttırmaktayız" dedi. "Akdeniz Motorlu Araçlar olarak müşterilerimizin güven ve memnuniyetini ilke olarak algılamaktayız. Bizimle teknolojiye ve
güvene adım atan tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunarız" diyerek konuşmasına
son verdi.
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Konya’da düzenlenen Anadolu Kartalı 2015/1 Eğitimi son yılların en fazla uçak
katılımıyla bir rekora imza attı.
Türkiye’nin ev sahipliğinde ABD, Almanya, İngiltere, İspanya, Pakistan,
NATO ile Türkiye Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının iştirakiyle 0819 Haziran 2015 tarihleri arasında Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında
düzenlenen tatbikata 104 uçak katıldı. Katılımcı ülkelerin uçak sayısının 14
yıldır düzenlenen tatbikatta aynı dönemde tatbikata katılan uçak sayısının
üzerinde olduğu öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da, 1 fırkateyn ve 2
hücumbot ile Akdeniz'de verilen görevleri yerine getirdi.
Tatbikatın seçkin gözlemci ve basın günü yapıldı. Pist kenarına giden basın
mensupları tatbikatın gündüz bölümünde havalanan uçakları görüntüledi.
Hava fotoğrafçıları tatbikata yoğun ilgi gösterdi. 20 farklı ülkeden 212’si yabancı 300 hava fotoğrafçısı kendilerine ayrılan bölümde savaş uçaklarını fotoğrafladı.
Bir senaryo dahilinde, gerçeğe yakın savaş ortamında tüm katılımcıların bilgi,
beceri ve tecrübelerinin paylaşılması ve birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin yükseltilmesinin amaçlandığı eğitimde, uçaklar yaklaşık 400 kilometre
derinlik ve 300 kilometre genişlikteki büyük bir hava sahası olan Anadolu Kartalı hava sahasında gündüz uçuş icra etti. Milli ve yabancı unsurların gündüz
müşterek harekat yapma imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve kuvvetler arası
karşılıklı desteği artırmak maksatlı eğitimde yeni taktik ve tekniklerinde denenmesine imkan sağlanıyor.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile beraber katılımcı ve
gözlemci ülkelerin üst düzey askeri yetkililerine Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Komutanlığı brifing salonunda eğitim hakkında bilgi verildi. Komutanlar
gerçek zamanlı olarak uçakların hava hareketlerini salondaki ekrandan takip
edebildi.
EN YÜKSEK KATILIMLI TATBİKAT
Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Komutanı Yarbay Hasan Saffet Çelikel, uçak
sayısı bakımından en yüksek katılımlı tatbikat döneminde olduklarını söyledi.
Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi’nin 2001 yılında, gerçek bir savaşta pilot kaybını minimuma indirmek, tecrübe seviyesinin artırılması ve bilgi paylaşımının
sağlanması amacıyla kurulduğunu anlatan Çelikel, “Dünyada bu eğitimi veren
3 merkez var ama Avrupa’daki tek eğitim merkezi burasıdır. Diğer merkezlerle
kıyasladığımızda en büyük eğitim seviyesine sahip olan eğitim merkezi durumundayız. 14 yılda 14 ülkeyi aktif katılımcı olarak ağırladık. İlave olarak 30’a
yakın farklı ülkeden çok sayıda gözlemci kabul ettik. Bu süreçte 22 bin uçak
uçurduk. Bu sene tatbikatta bin 22 sorti icra etmiş olacağız. Saat bazında 1600
saate tekabül ediyor” dedi.
Yarbay Hasan Saffet Çelikel, Anadolu Kartalı 2015/1 Eğitimine 104 uçağın katıldığını ve bunun en yüksek katılımlı tatbikat olduğunu kaydederek sözlerine
şöyle devam etti; “Hava sahamızın bir kapasitesi var. Şuan maksimum noktadayız. 104 uçak katılıyor ama hepsi aynı anda havada olmuyor. Gündüz periyodunda uçan uçak sayısı 70. Öğleden sonraki periyotta 60-65 civarında. Bu
gerçekten büyük bir rakam. Son 4 yıl geriye döndüğünde bu sayıyı en fazla 55
civarında gördüğümü hatırlıyorum. Son yılların en yüksek katılımlı tatbikatı
diyebiliriz. Katılımcılara baktığımızda geçen yıl buraya gelen İngiltere ve İspanya yine aynı filo ve uçucularını gönderdi. Bu bize şunu gösteriyor, geçen yıl
aldıkları eğitim gerçekten onları tatmin etti ki, tekrar buraya geldiler. Burada
aldıkları eğitim, hava sahası, Türk insanının konukseverliği bunların hepsini
gördüler ve ikinci kez gelmelerinin en büyük nedeni de bu. İspanya planlı bir
başka tatbikata katılmayıp burayı tercih etti. Filo komutanlarıyla yaptığımız
görüşmelerde uçucular güzel eğitim aldıklarını, fikir alışverişlerinde bulunduklarını söyledi. Önce Amerika katıldı."
Basın mensuplarına verilen brifingde sahnede yer alan sürahi ve yanındaki 50
TL yazılı kutunun sorulması üzerine Çelikel, uçuşlardan dönen pilotların eğitim sırasında kendi takım arkadaşlarını havada elektronik ortamda vurması
halinde ceza olarak içinde acılı baharatlarla güçlendirilen kırmızı renkli karışımı içtiğini ya da 50 TL kutuya atarak tatbikatın son gününde ikram edilecek
baklava parasına ortak olduğunu sözlerine ekledi.

SATILAMAYAN BEYAZ KİRAZLAR KOYUNLARA YEM OLDU
Konya’nın Ereğli ilçesinde beyaz kiraz üreticileri, kirazları satamayınca koyunlara
yem olarak verdi.
Burhaniye Mahallesi’nde besicilik yapan 26 yaşındaki Yasin Çat, Ereğli’de para etmeyen beyaz kirazı koyunlarına yem olarak verdi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi
olan Çat, üreticilerin kirazları satamadığını ve tanıdık bir üreticinin kendisine gelerek 1 kova yoğurt karşılığında kirazları hayvanlara verilmesini istediğini belirtti.
Kendisinin aynı zamanda kiraz üreticisi olduğunu da söyleyen Çat, “Bu sene yağışlar çok güzeldi herkes bağından bahçesinden güzel ürünler kaldıracağına inanıyordu, fakat bu seferde ürünleri para etmeyince üreticiler perişan oldu. Ben bu kirazı
hayvanlara dökerken içim sızlıyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde bunu meyveyi
yiyemeyen insanlar varken biz hayvanlarımıza döküyoruz ama elimizden de bir
şey gelmiyor” diye konuştu.
Hayvanlara verdiği kirazın orantılı kullanıldığında sütte artış yaşandığını söyleyen
Çat, fazla verdiğimiz takdirde koyunlarda şeker hastalığı oluşabilir. Bu nedenle fazla
yediremiyoruz kirazını satamayıp da al koyunlarına ver diyerek getiren üreticileri
artık ihtiyacımız olmadığını söylüyoruz” dedi.

BEYŞEHİR GÖLÜ
KONYA OVASI’NI BESLİYOR
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’nden yaz döneminin gelmesi
ile birlikte Konya Ovası’na su verilmeye başlandı.
Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, yaptığı
açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ile beraber tarihi Taşköprünün regülatör kapaklarının açılarak BSA kanalına su verilmeye başlandığını belirtti.
Beyşehir Gölü sularının BSA kanalından Konya Ovası'nı besleyen Apa barajına
ulaştırıldığını vurgulayan Tan, "Asırlardır Konya Ovası'na sularıyla bereket sunan
gölümüz yine bölgeye hayat vermeye devam ediyor. Hayata geçirilen derivasyon
projesi sayesinde Derebucak yöresindeki Gembos sularının kilometrelerce öteden
yönlendirildiği Beyşehir Gölü, bu suları yine kilometrelerce ötedeki ekili alanlara
ulaştırıyor. Bu yıl, yağış yönünden Konya bölgesi bereketli bir sezon yaşıyor. Beyşehir Gölü'nün bu sularının ihtiyaç duyulan alanlarda su tasarrufuna da özen gösterilmek suretiyle kullanılmasını temenni ediyor ve bunu bekliyoruz” diye konuştu.

DERBENT’TE ORGANİK
ÇİLEK ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ
GÜLDÜRDÜ
Konya’nın Derbent ilçesinde, son yıllarda hamle yapan organik çilek üretimi
gelir yönüyle refahını artırdığı yetiştiricilerin yüzünü güldürdü.
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçede çilek üretiminin her yıl artan bir
ivme kazandığını söyleyerek, “Derbentli çiftçilerimiz çileğin tadını aldı. İlçemizde çilek üretim alanları, üreticilerin üretimden daha iyi para kazanmaları
sayesinde her yıl artıyor” dedi.
Bu yıl Konya Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği çilek ve sera desteği ile üretimin daha da hız kazandığını belirten Acar, ilçede sadece çilekten gelirini temin
eden çiftçilerin olmaya başladığını, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu
söyledi. Konya’da organik çilek denildiğinde ilk olarak Hüyük yöresinin akla
geldiğini ancak lezzet ve aroma yönünden Derbent çileğinin bir numara olduğunu belirten Acar, “Çünkü burada rakım daha yüksek ve uygun hava şartları
çileğin daha lezzetli üretimine imkan sunuyor” diye konuştu.
Derbent’te çilek üretimi yapan çiftçi Mustafa Mert ise, ilçede 6-7 yıl önce çilek yetiştiriciliğine başladığını vurgulayarak, son 5 yıldır ise üretimi organik
olarak yapmaya başladığını dile getirdi. Organik üretime geçerken biraz zorlanmalarına rağmen yüksek getirisi nedeniyle yüzlerinin gülmeye başladığını
aktaran Mert, “Organik üretimin meyvelerini bu yıl almaya başladık. Organik
üretimde ürünün alıcısı daha çok oluyor, pazarımız gelişiyor. İlçemizde, diğer ürünlerin de organik üretimi başladı. Derbent ilçemizdeki organik çilek
üretiminde, hasat biraz geç başladığı için bu konuda isim yapmış ilçelere göre
biraz daha avantajımız oluyor. İnşallah ilçemizde Kasım sonuna kadar organik
çilek yetiştirmeye devam edeceğiz. Şu anda üretimde durum verim yönünden
çok iyi. Çileğimiz ayağında kilosu 5 liraya gidiyor. Bu organik olmadığında,
2-3 lira seviyelerinde oluyordu. Organik çilek üretiminden çok memnunuz”
diye konuştu.

ESNAF ODA BAŞKANLARI
İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Geleneksel İftar Yemeği bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
İftar yemeğine, Konya Valiliği adına Vali Yardımcısı İbrahim Hayrullah Sun,
Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Karatay Kaymakamı Mustafa Altıntaş, daire
müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, 84
oda başkanı ve yöneticilerinin yanı sıra Konya basınının temsilcileri katıldı.
Yemek sonrası yapılan duanın ardından kürsüye gelen KONESOB Başkanı Ali
Osman Karamercan, selamlama konuşması yaparak, Ramazan ayının birlik,
beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu söyledi. Müslümanların bu mübarek
ayda hayırda yarışmasını ve birlik beraberliğin sağlanması gerektiğine vurgu
yapan Başkan Karamercan, iftar programına iştirak eden tüm katılımcılara
teşekkür etti.
Program, Enerya Şirketinin oda başkanlarına ve katılımcılara çeşitli hediyeler
takdim etmesiyle son buldu.
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KONYA'DA 'GÜL' ZAMANI
Konya Büyükşehir Belediyesi, lale mevsiminden sonra Konya’yı şimdi
de güllerle donattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehir
merkezindeki park, bahçe, refüj ve yeşil alanların 1 milyon 200 bin
adet gül ile halka huzur verdiğini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, şehri laleden sonra güllerle donattı. Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı
ile birlikte şehir genelindeki park, bahçe, refüj ve yeşil alanlara 1 milyon 200 bin adet gül dikti. Şehrin özellikle giriş noktalarının peyjazına önem verdiklerini dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek, bu kapsamda her yıl çok yıllık çiçeklerden gül başta
olmak üzere lale ve diğer mevsim çiçeklerinin dönüşümlü olarak bu
alanlara ekildiğini söyledi. Her mevsim açan çiçeklerle Konya’nın
adeta bir çiçek şehri olduğunu belirten Başkan Akyürek, “Bahar aylarında yaklaşık 13 milyon lale ve mevsimlik çiçek şehrimizi süsleyerek, kente gelenleri kendine hayran bıraktı. Haziran ayı ile birlikte ise
şehir genelindeki park, refüj ve yeşil alanlarda mevcut olan yaklaşık 1
milyon 200 bin adet gül açarak, şehrimizin güzelliğine güzellik kattı”
dedi. Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında her yıl üretilen sera güllerinden bu yıl 125 bin adet üretildiğini, 97 bin adet de yediveren diye
tabir edilen ve 9 ay boyunca çiçek açan ithal güllerden satın alındığını
ifade eden Başkan Akyürek, 2015 yılında 220 bin adet farklı renk ve
türde peyzaj gülünün Konya’ya kazandırıldığını kaydetti.
İKİNCİ GÜL BAHÇESİ KÜLTÜR PARKA
Başkan Akyürek, “Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen
Mevlana Gül Bahçesi dışında bu yıl Kültürpark içerisinde ayrıca bir
gül bahçesini daha Konya’mıza kazandırdık. Toplam alanı 2.375 m²
olan gül bahçesinde, 67 parsele, 12 bin 686 adet sarmaşık gül ve peyzaj gülü, 215 adet baston gül dikilmiştir. Ayrıca bahçede 1 adet süs
havuzu, 1 adet mermer pergola, 1 adet ahşap pergola ve 13 adet ahşap
tak yer almaktadır” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek, her yıl Haziran ayı geldiğinde ana caddelerde ve parklarda
açan rengârenk güllerin yeşil alanlara kazandırdığı muhteşem güzelliğin insanlara huzur vermesi ve Konya halkının güllerin açmasıyla
birlikte parklara akın etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmektedir.

22

www.vizyonkonya.com

KONYA 112’DEN
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Konya İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Başhekimliği tarafından “Kanımızla Canımızla, Konya 112 Yanınızda” sloganı
kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde kurulu bulunan
Kızılay’ın kan alma çadırında gerçekleştirilen etkinliğe, Konya İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Halk
Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Komuta Kontrol
Merkezi Başhekimi Dr. Osman Ulusal, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları katıldı.
Kan bağışı kampanyasını başlatan Konya İl Sağlık Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, “Acil durumlarda her an vatandaşlarımızın yanında olan Konya 112 çalışanları, yaptıkları kan
bağışlarıyla görev dışında da hastalarımızın yanında olduklarını gösteriyorlar. Bu kan bağışı kampanyası hayat kurtarıcı bir
örnek teşkil edecek. Biz tüm 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımızın ekip ruhu içerisinde, insanlarımızın en acil durumunda yanlarında olduğunu biliyoruz. Onların sağlığını daha
ileri seviyelere yükseltmek için gösterdikleri çabayı biliyoruz.
Bu çabanın yanında artık, kanlarını da bağışlayarak Konyalı
vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyorlar” ifadelerini
kullandı.
“TÜM KONYALILARI KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ”
Konya 112’nin acil durumlarda, vakaların yüzde 95’ine ilk 10
dakikada ulaşarak büyük başarı elde ettiğini belirten Yrd. Doç.
Dr. Küçükkendirci, “Konya 112, hava ambulansıyla, motorize
ve 4 sedyeli ambulanslarıyla yaz veya kış hiçbir mevsim şartı
gözetmeksiniz, bütün güçlüklere rağmen hastalarımızın yanındadır. Bugünde ‘kanımızla canımızla, Konya 112 yanınızda’ diyerek tüm Konyalıları kan bağışına davet ediyoruz” dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 çalışanlarını bu hizmetlerinden
dolayı tebrik ediyoruz diyen Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr.
Hasan Öznavruz ise, “Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak inşallah
ilerleyen bir zaman içerisinde bizde personelimizle birlikte kan
bağışında bulunacağız. Kanı insan vücudu dışında üretmek
mümkün değil, bu nedenle tek kaynak insandır. İnsanlarımızı
bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Konyalı yardımseverdir, kan bağışlarıyla Kızılay’ı destekleyeceklerini umuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci ve
112 çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

BU YILIN NASREDDİN HOCASI
HASAN KAÇAN
56. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günlerinde
temsili Nasreddin Hoca, oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan olacak.
Akşehir Belediyesi ile Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği tarafından Nasreddin Hoca'nın anısına düzenlenen bu yıl 56'sı yapılacak
olan Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri'nde, temsili Nasreddin Hoca olarak Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Kadir
Çöpdemir, Hasan Kaçan, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray,
Deniz Oral, Rasim Öztekin, Münib Engin Noyan gibi birçok isim
görev almıştı. Son olarak Münib Engin Noyan’ın üstlendiği bu görev
için, Hasan Kaçan’a teklif götürüldü. Hasan Kaçan, Nasreddin Hoca
gibi dünyaya mal olmuş bir filozof ve düşünürü canlandırma görevini
yerine getirebilmenin kendisi için onur ve şeref kaynağı olacağını belirterek, bu görevi seve seve kabul ettiğini bildirdi.
Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan yaptığı açıklamada, 56.’sı düzenlenecek Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde bu yıl, Nasreddin Hoca’mızın aziz anısını canlandırma şansını bana veren, başta
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya, yardımcıları ve tüm emeği
geçenlere ve özellikle Nasreddin Hoca hazretlerinin öz torunları olan
Akşehirlilere teşekkürlerimi sunarım. Geçmiş senelerde bu değerli
temsil hizmetini yapmak nasip olmuştu. Bu yıl tekrar bana teklif edilmesi benim için büyük bir bahtiyarlık" dedi.
Nasreddin Hoca’nın kıssalarını sadece fıkra olarak değerlendirmenin
pek doğru olmadığını anlatan Akkaya, şöyle konuştu: "Nasreddin
Hoca’nın küçücük bir kıssası belki ansiklopediler dolusu mana içerir.
Bu kadar büyük ve kıymetli değerimizi, gelecek nesillere aktarmak
için gayret eden herkese teşekkür ediyorum. Sadece ismini duyduğumuzda hem gülümsediğimiz hem de idrak edemediklerimizi nevi
şahsına münhasır ifadeyle verip de bizi farklı bir tefekkür alemine
daldıran, ruhumuza ‘kendi mayasını çalan’ Nasreddin Hoca’mızın da
ruhu şad olsun.”
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı açıklamada, bu yıl
56'ncısını düzenleyeceğimiz Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca
Anma ve Mizah Günleri kapsamında temsili Hoca'lık görevini üstlenecek Hasan Kaçan’a teşekkür ediyoruz. 56. Uluslararası Akşehir
Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri'nde kendisini de Akşehir'de
görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu yıl Nasreddin Hoca Anma
ve Mizah Günleri ile ilgili program çalışmalarımız yoğun bir şekilde
sürüyor. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl anma ve mizah günlerinde,
Nasreddin Hoca'mızın adına, onun felsefesine ve mübarek Ramazan
ayına yakışan dolu dolu etkinlikler yapacağız" diye konuştu.
Hasan Kaçan’ı İstanbul’daki evinde ziyaret eden Akşehir Belediye
Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Kaçan’a Nasreddin Hoca’nın kavuğu
ile cübbesini giydirdi.

YAVRU ŞAHİNE
JANDARMA SAHİP ÇIKTI

Konya’nın Kulu ilçesinde bir çobanın bulduğu yavru şahine jandarma
sahip çıkarak koruma altına aldı.
Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan bir kişi kırda koyunlarını otlattığı sırada bitkin halde uçamayan yavru şahini fark etti. Çoban, yavru
şahinin başka hayvanlar tarafından zarar görmemesi için İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına götürerek teslim etti.
Kendilerine teslim edilen yavru şahini koruma altına alarak her gün
etle beslediklerini söyleyen İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mikail Arıkan, yavru şahinin bundan sonra Kozanlı Jandarma Karakolu
bahçesinde uçmaya hazır hale gelene kadar bakımının yapılacağını ve
ardından da doğal hayatına bırakılacağını ifade etti. Yaz aylarında yabancı uyruklu kişiler tarafından güvercinleri tuzaklara bağlayıp şahin
avcılığı yapıldığını belirten Arıkan, yakalanan şahinlerin Arap yarımadasında çeşitli amaçlar için kullanıldığına dikkat çekti. Şahinlerin
özellikle uyuşturucu nakli, kuryelik ve diğer yasa dışı yollarda kullanıldıklarını dile getiren Arıkan, vatandaşların bu tür şahin ticareti
yapanları ve kırsal alanlarda şüpheli gördükleri kişileri vakit kaybettirmeden 156’ya bildirmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

KTO KARATAY’DAN MOBİL
FOTOĞRAF SERGİSİ
Günümüzde fotoğraf makinalarının yerini cep telefonu ve mobil cihazların almasıyla mobil fotoğrafçılık hızla yayılıyor. KTO Karatay Üniversitesi de 1. Mobil Fotoğraf günleri kapsamında çekilen “Selçuklu Eserleri”
konulu fotoğrafları Real AVM’de sergiliyor. Dünyada yeni trend olarak
ortaya çıkan mobil fotoğrafçılık akımında, akıllı telefonlar ve bunlarla
ilişkili aplikasyonlar tarafından üretilen fotoğraflar kullanılıyor ve bu fotoğraflar sosyal medyadan reklam fotoğrafçılığına, gezi fotoğrafçılığından
basın fotoğrafçılığına kadar pek çok alanda kullanım alanı buluyor. Sosyal
medyanın da gün geçtikçe gelişmesi fotoğraf tutkunlarını mobil fotoğrafçılığa yönlendiriyor. Mobil fotoğrafçılığın Türkiye’deki önemli isimlerinden fotoğraf sanatçıları Engin Güneysu ve Cem Aydın tarafından yapılan
workshop sonucunda KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin Selçuklu
temalı çalışmalarından oluşan #karatayuni1251 isimli mobil fotoğraf sergisi Real AVM’de fotoğraf tutkunlarını bekliyor. Real AVM’de sergilenen
fotoğraflar 14 Temmuz’a kadar gezilebilecek.
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KONYA’DA 10 BİN YETİM VE AİLESİ KARDEŞLİK
İFTARINDA BULUŞTU
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Yetimler
Günü’nde düzenlediği Kardeşlik İftarı’nda 10 bin
yetim ve ailesi bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yetimler
Günü nedeniyle, yetimlerin ve ailelerinin katıldığı
Kardeşlik İftarı düzenledi.
Mevlana Meydanı’nda düzenlenen iftar öncesi
konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da mahalle iftarları ve ilçe iftarları
ile yüz binlerce kişiyi bir araya getirdiklerini, iftar
sofralarının kardeşlik, paylaşma, dostluk ve bereket sofrası haline geldiğini söyledi. İftar programlarının en anlamlısını Mevlana Meydanı’nda
gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Akyürek,
“Dünya bir imtihan dünyasıdır. Her insanın dünya hayatında mutlaka bir imtihanı vardır. Cenab-ı
Hak imtihanları kaybettirmesin. Bazı insanların
imtihanları daha ağırdır. Fakat geçici dünya hayatında ebedi hayatı kazanma yolculuğunda imtihanları kazanmak, sıkıntılara sabretmek bizim
görevimiz, sorumluluğumuzdur. Burada bulunan
çocuklarımızla, hemşerilerimizle Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyeleri olarak, parti teşkilatımız olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve tüm milletvekillerimizle birlikte kendimizi bir aile kabul ediyoruz. Sizlerin derdi bizim
derdimizdir. Bizlerin dileği sizin dileğinizdir.
Cenab-ı Hak Konya’mızdaki bu kardeşlik iklimi-

ni, bu kardeşlik ortamını asla bozdurmasın” dedi.
Konya’nın yüzyıllardır farklı bir misyonu olduğunu kaydeden Başkan Akyürek,
“Yüzyıllardır devam eden bir
paylaşma geleneği Konya’mızda hakimdir. Komşusu açken
tok yatmama duygusu hamdolsun ki Konya’mızda hakim
bir duygudur. Bu ruhun Konya’mızda ebediyen devam etmesini hep birlikte diliyoruz”
diye konuştu.
“ÖNCE İNSANI GÖZETELİM”
Programa katılan Gümrük
ve Ticaret Eski Bakanı Hayati Yazıcı da Ramazan ayının
rahmet, mağfiret, bereket ayı
olduğunu belirterek, mübarek ayın en büyük etsinin insanların empati ve
muhasebe yapmasına imkan vermesi olduğunu
söyledi. İnsanı görmeyen, gözetmeyen, dikkate
almayan hiçbir faaliyetin başarı şansı olmadığını
kaydeden Yazıcı, “Mevlana Celaleddin Hazretleri
de bunu söylüyor. Dünyadaki 7 milyar insanın
yaklaşık yüzde 14’ü açlık sınırı olan günlük 1,15
doların altında bir parayla geçinmek zorunda.
Muhtaç milyonlarca insan var. Ürettiğimizi, tükettiğimizi, ihtiyacımızı belirlerken, planlarken,
tasarlarken insanı düşünmeli, insanı görmeliyiz.

İnşallah Ramazan’ın bereketi, hanelerimizden eksik olmasın, gönlünüzde sevginiz coşsun, taşsın.

Birbirimizi sevelim, sayalım” diye konuştu.
Konya Valisi Muammer Erol, AK Parti eski Milletvekili Gülay Samancı, ilçe belediye başkanları, AK
Parti İl Başkanı Musa Arat, Büyükşehir Belediyesi
Meclis üyelerinin de katıldığı programda binlerce
yetim çocuk ve ailesi Mevlana Meydanı’nda hep
birlikte iftarlarını açtı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
programın sonunda vatandaşlarla sohbet ederek,
özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

NEÜ İLE KONYA GIDA VE
TARIM ÜNİVERSİTESİ
İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

KONYA’NIN İLK OUTLET
ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇILDI
Konya Dağ Mühendislik ve Bakdem Mimarlık ortaklığıyla hayata geçirilen,
Turkmall’ın kiralamasını ve yönetimini gerçekleştirdiği Novada Outlet Konya
açıldı. AVM’nin açılış töreni yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle devam
etti. Açılış kurdelesini Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanları Osman Dağ
ve Mehmet Dağ, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan
Dağ, Bakdem Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bakdemir,
Bakdem Mimarlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebubekir Balcı, Turkmall CEO’su Hilmi Özçakır ve davetliler kesti. Açılışın ardından protokol üyeleri
AVM’deki mağazaları gezerek mağaza sahiplerine hayırlı kazançlar dileyerek,
birbirlerine çeşitli hediyeler aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışın ilk
gününde renkli kortej, maskot rock bandosunun gösterileri ziyaretçilere keyifli
anlar yaşattı.
100 milyon dolar yatırım değerine sahip Konya’nın ilk outlet alışveriş merkezi
olma özelliğini taşıyan Novada Outlet Konya bünyesinde 127 mağaza, 30 kafe
restoran ve eğlence alanları bulunuyor. Novada Outlet Konya ayrıca ulusal ve
uluslararası 127 markayı Konyalılarla buluşturuyor. Toplam kapalı alanı 67 bin
926 metrekare olan Novada Outlet Konya'da kapalı-açık bin 600 araçlık otopark
da yer alıyor.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi iş birliği
yapmak, ilişkileri geliştirmek
ve ortak ARGE çalışması yürütmek amacıyla protokol imzaladı.
Üniversiteler protokol kapsamında ilgi alanlarına giren bilimsel sorunlara çözüm bulma
konusunda birbirlerinin bilgi
ve deneyimlerinden yararlanacak. Öğretim üyesi ve elemanı
değişimi yapılmasının da önünü açan protokol kapsamında iş birliği ve
öğrenci değişimi gerçekleştirilecek.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, “İmzaladığımız işbirliği protokolü Konya’nın en köklü üniversitelerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi ile bizim üniversitemiz açısından
çok değerli ve önem taşıyor. Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin birikiminden büyük faydalar sağlayacağız, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi kentimiz ve Türkiye için bir şans, tematik yapısı itibariyle ülkemizin yükseköğretiminde önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum.
Gıda ve tarım alanında Türkiye’nin ihtiyacı olan bilginin kümelenmesine
ve üretime dönüşmesine, katma değer üretilmesine yönelik ortaklaşa çalışmalar yapacağız. Karşılıklı dayanışmayı her alanda sağlayacağız” diye
konuştu.
Rektör Şeker son olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin başarılı
olmasını temenni etti.

NEÜ’DE TÜRKÇE ŞÖLENİ
KOMEK YAZ OKULU
COŞKUYLA BAŞLADI
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya merkez ve ilçelerde 71 merkezde hayata
geçirdiği KOMEK Yaz Okulu, 9-16 yaş arası öğrencilere değerler eğitimi, sanat,
spor, müzik, şehir turları, doğa kampları ile dolu dolu bir yaz yaşatıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya merkez ile Akşehir, Ereğli, Seydişehir,
Beyşehir başta olmak üzere ilçelerde gerçekleştirdiği KOMEK Yaz Okulu, binlerce öğrenciye farklı bir yaz tatili yaşatıyor. Konya’daki 9-16 yaş arası öğrencilerin
tatillerini hem öğrenerek hem de eğlenerek en verimli şekilde değerlendirmelerine imkân veren KOMEK Yaz Okulu’na Konya ve ilçelerinde 71 farklı merkezde
20 binden fazla öğrenci katılıyor. Din ve Değerler, Spor ve Sanat modüllerinden
oluşan KOMEK Yaz Okulu kapsamında öğrencilere doğa kampları, kariyer buluşmaları, Şehrimi Tanıyorum turları düzenleniyor, her öğrenciye bir eğitim seti
veriliyor. Eğitim setinde Kur’an-ı Kerim, Elif-Ba cüzü, edebi eserler, değerler eğitimini anlatan dergi ve DVD’ler bulunuyor.
ÖĞRENCİLERE FERDİ KAZA SİGORTASI
KOMEK ve Hanım Lokalleri ile birlikte 25 spor salonu, 73 okul ve cami, 10 yüzme havuzunda eğitimlerin verildiği Yaz Okulu öncesi öğretmenlere ve öğrenci
koçlarına eğitimler verilirken tüm öğrencilere ferdi kaza sigortası yapıldı.
KOMEK Yaz Okulu’na katılan öğrenciler, yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmekten mutlu olduklarını belirterek, Yaz Okulu’nda yeni arkadaşlar
tanıdıklarını, yeni bilgiler öğrenirken eğlendiklerini dile getirdiler. KOMEK Yaz
Okulu 21 Ağustos’a kadar eğitim ve faaliyetlerini sürdürecek.

NOVADA’DA
ÜÇ RESSAMDAN ÜÇ SERGİ
Konya’da, 12 Haziran’da kapılarını açan şehrin ilk outlet alışveriş merkezi
Novada’da üç ressamın üç sergisi sanatseverlerle buluştu.
Sanata destek vererek aktivitelerini devam ettiren Novada Outlet AVM’de İzmirli sanatçı Hande Akalın, Konyalı sanatçılar
Muhsin Kaleli ve Belgin
Akın’ın çalışmaları sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılış kurdelesi
ressamlar ile Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Doğan Dağ, BAKDEM
Mimarlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ebubekir Balcı, Novada
Outlet Konya Pazarlama Müdürü Sevgi Uslu tarafından kesildi.
Ressam Hande Akalın Osmanlı Dönemini ve birçok inanışa göre bereketin
simgesi olan narı, Anadolu’nun zengin tarihinde yer alan çini, hamam, saray
hazineleri gibi objelerle tuvale yansıttı. Asıl mesleği imamlık olan Meram
Yorgancı Camisi imamı Konyalı ressam Muhsin Kaleli de, 15 yıldan beri de
resim yapıyor. Çalışmalarında genellikle tarihi ve kültürel eserler üzerine
yoğunlaşan sanatçı, yeni çalışmasında ‘Konya’daki Selçuklu Eserleri’ üzerine
çalışarak 800 yıllık eserleri resme dönüştürdü.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Doç.
Dr. Belgin Akın'ın ise resimlerinde çoğunlukla soyutlanmış kadın portre ve
figürleri yer alıyor.
Sergi 2 hafta gezilebilecek.

Dünya’nın dört bir yanından Konya’ya eğitim görmek için gelen
yabancı uyruklu öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)
Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki (KONDİL) eğitimlerini başarıyla tamamladı.
KONDİL öğrencileri tarafından hazırlanan 2014-2015 eğitim öğretim yılı kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. KONDİL
Müdürü Prof. Dr. Kemal Özcan, 10 yıl önce uluslararası öğrenci
sayısının çok az olduğunu ancak günümüzde Türkiye genelinde
65 bin yabancı öğrencinin bulunduğunu bu öğrencilerin 3 bininin
Konya’da eğitim gördüğünü belirtti. Özcan bu tablonun Türkiye’deki
eğitimin geldiği noktayı çok iyi anlattığını söyledi.
“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ TABLO”
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Bu çeşitlilik, Birleşmiş
Milletler gibi bir tablo, bahar çiçekleri gibi her ülkeden derlenmiş
bir demet buket bizi mutlu ediyor” dedi. Dil öğrenmenin bir yabancı kültürü tanımanın zor olduğunu ifade eden Rektör Şeker,
“Konya’nın ilk üniversite bazlı dil merkezi olarak hayata geçtiğimizde biraz tereddüt yaşamıştık ama arkadaşlarımız bizi mahcup
etmedi. Hem peş peşe başarılar geldi, hem de çok güzel faaliyetlerle
bizleri mutlu ettiler” diye konuştu.
Türkiye’nin uluslararası öğrenci alma konusunda başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen Şeker, her geçen gün çıtanın yükseldiğini,
kalitesiyle artan bir eğitim düzeyi yakalamaya çalıştıklarını vurguladı.
“TÜRKİYE BİZİ BİR MİLLET OLARAK KARDEŞ YAPTI”
KONDİL öğrencileri adına konuşan Kazakistanlı İslambek Şhapenov Türkiye gibi gelişmiş bir ülkede eğitim gördükleri için memnun
olduklarını vurguladı. “Türkiye bizi bir millet olarak kardeş yaptı.
Kendimi hiç yabancı gibi hissetmedim. Konukseverlik Türk milletinin temel değerlerinden” diyen Şhapenov, KONDİL sayesinde artık
Türk gibi kendimi anlatabildiğini ifade etti ve büyük bir İslam alimi
olmak için çalışacağına dikkat çekti.
Konuşmaların ardından şarkı, şiir ve dans gösterileri başladı. Öğrencilerin koro halinde söyledikleri Türkçe şarkılar büyük beğeni
topladı. Programda sadece Türkçe şarkıların yanı sıra İngilizve ve
Arapça eserleri ve anadillerinde solo şarkılar da seslendiren öğrenciler dinleyicilerden büyük alkış aldı. Ülkelerine özgü danslarla salondakilerden tam not alan KONDİL öğrencileri şiir dinletileriyle
de programa ayrı bir renk kattı. Türk dünyasının neredeyse tamamının bildiği Dombra şarkısını herkes ilgiyle dinledi.
Bu dönem 90 öğrencinin mezun olacağı bildirilen KONDİL öğrencilerine diplomaları Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından
verildi.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI,
KTO KARATAY’DA BULUŞTU

LADİKLİ AHMET HÜDAİ
ANILDI
Konya’nın mana yıldızlarından Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri,
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla
anıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Sarayönü Belediyesi ile birlikte
Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerini Anma Programı düzenledi.
Sarayönü İlçesi Ladik Çalıbağı Mevkii’nde düzenlenen programda, Ladikli Ahmet Hüdai’nin öğretilerinin genç nesle aktarılmasının gerekliliği vurgulandı. AK Parti Konya Milletvekilleri
Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Hüsnüye Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Mustafa Çıpan, Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak
ile çok sayıda davetlinin katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programda selamlama konuşması yapan Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ladikli Ahmet Hüdai’yi anma
programlarının, bundan sonraki yıllarda manasının güçlenerek devam etmesini temenni etti. Başkan Akyürek, “Burada
hala yapmamız gereken bir kısım hizmetler var. Bu dönem inşallah onları yapmak nasip olur. Aynı zamanda Ladikli Ahmet
Efendi’nin yol arkadaşı olan Zıvarıklı Ahmet Efendi adına da
Altınekin ilçemizde yine bir kültür evi programladık. Onun da
ruhunu şad etme, onun da yeni nesillere tanıtılması konusunda
çalışma yürüteceğiz. Bu programı organize eden, katkı yapan
bütün kurumu ve kuruluşlara, Sarayönü Belediyesi, Büyükşehir
Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, İl Kültür Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” dedi.
Akyürek, konuşmasını Necip Fazıl Kısakürek’in bir şiiriyle tamamladı. Programda Konya Müsemma Topluluğu’nun icra ettiği Tasavvuf Musikisinden örnekler, manevi havaya katkı sağladı.
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Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Üniversitenin bahçesindeki iftar yemeği programına, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, çok sayıda sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile üniversite bünyesinde çalışan akademik ve idari personel
katıldı.
Medreseden Üniversiteye sloganı ile Karatay Medresesi’nin geçmişteki
ruhunu günümüze yansıtan KTO Karatay Üniversitesi, yoğun katılımla
gerçekleştirdiği bu programla birlik duygusunun önemini bir kez daha
vurguladı.
Sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği programda konuşan KTO
Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk “Hoşgörünün, kardeşliğin, yardımlaşmanın hayat felsefesi olarak dünyaya yayıldığı Konya’da ayrı bir heyecan ve mutlulukla geçirdiğimiz Ramazan
ayında birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıran böylesine toplantılar ayrı
bir mutluluk vermektedir” ifadelerini kullandı.
“KARATAY MEDRESESİ’Nİ, YENİDEN CANLANDIRDIK”
Tarihte Konya’nın ticarette, eğitimde, ilimde, tasavvufta hep önde ve hep
öncü olduğunu vurgulayan Selçuk Öztürk, “Bugün de Konya’nın ekonomik ve sosyal alanda hızla büyüdüğüne şahit oluyoruz. Kuruluşu 1251
yılına dayanan; eğitim, bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan Karatay
Medresesi’ni, 90 yıl aradan sonra KTO Karatay Üniversitesi adıyla yeniden canlandırdık. Üniversitemiz, Konya’yı yeniden üniversiteler şehri
haline getirme hedefiyle kurulmuştur. Böylesine önemli bir tarihi misyona sahip üniversitemizin bir diğer misyonu da Ahilik kültürünü yeniden
filizlendirmektir” şeklinde konuştu.
“KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, KONYA ESNAFININ ÜNİVERSİTESİDİR”
KTO Karatay Üniversitesi’nin Konya sanayicisinin üniversitesi olduğunu belirten Öztürk, “Karatay Medresesi'nin devamı olan üniversitemizin
duvarlarında Karatay Medresesi'nin giriş kapısında yer alan ‘Söz vermek
borçtur’, ‘Borç dinde lekedir’, ‘Güvenirlilik zenginliktir’, ‘Soru ilmin yarısıdır’ Hadis-i Şerifleri üç dilde yer almaktadır. KTO Karatay Üniversitesi
sadece odamızın değil Konya tüccarının, sanayicisinin esnafının üniversitesidir. Şehrimiz iş alemi bugüne kadar Konya’nın tüm projelerinin hayata geçirilmesi için nasıl birlik ve beraberlik içinde çalıştıysa KTO Karatay Üniversitemizin de hedeflerini gerçekleştirmesi için her türlü desteği
vereceğine inanıyoruz” dedi.

KONYA TÜRKÜLERİ ALBÜMÜNÜN GALA GECESİ YAPILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi-TRT işbirliğinde hayata geçirilen “İl İl Türkülerimiz-Konya” albümünün Gala Gecesi yoğun katılımlı bir programla yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen gece gala gecesinde albümde yer alan ünlü sanatçılar, TRT sanatçıları
ve yerel sanatçılar, 3 CD’lik albümde yer alan Konya ile özdeşleşmiş türküleri
seslendirdi. Programda ünlü sanatçı Mustafa Keser ve 82 yaşındaki Konyalı sevilen sanatçı Rıza Konyalı ile birlikte Ramazan Koyuncu, Ali Demirhan, Emine
Ata, İsmail Kalkancı, Zekeriya Civelek, Nilgün Kızılcı, Ali Çakar, Erol Köker,
Nazlı Öksüz ve Bekir Ünlüataer sahne aldı.
İzleyicilerden büyük ilgi gören programda sanatçılar adına konuşan Konyalı
sanatçı Rıza Konyalı, Konya türkülerini okumanın çok zor olduğunu belirterek,
sanatçıları tebrik etti. Konyalı, program nedeniyle de Büyükşehir Belediyesi’ne
ve TRT’ye teşekkür etti.
TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Recep Şahin, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapmaktan memnun olduklarını belirterek, işbirliği nedeniyle Başkan Tahir Akyürek’e teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Selçuklu başkenti, kadim bir şehir olan Konya’ya kültür ve sanatta da başkent olmanın yakışacağını belirterek, türkü
albümünün bu konudaki kilometre taşlarından biri olacağını ifade etti. Albümün hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Akyürek, sanatçılara çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti.
Konya Valisi Muammer Erol ise, düzenlenen programın Konya’ya geldiğinden beri yaşadığı en coşkulu gecelerden biri olduğunu vurgulayarak, bu önemli çalışmada
emeği geçenleri tebrik etti. Program, tüm sanatçıların sahneye gelerek hep birlikte Konyalım türküsünü seslendirmesi ile sona erdi.
İl İl Türkülerimiz - Konya albümü 3 CD’de toplanan albümde Konya’nın yerel sanatçıları, Türkiye genelinde ün yapmış ses ve söz sanatçıları ile TRT sanatçılarının
derleyip seslendirdiği Konya yöresine ait 36 farklı türkü yer alıyor.

REKTÖR GÖKBEL,
AZERBAYCAN’DAKİ
ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET
ETTİ
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Musa Özcan, Azerbaycan temasları kapsamında Bakü ve Gence şehirlerinde bulunan sekiz üniversiteyi ziyaret etti.
Azerbaycan’ın Gence şehrinde ziyaretlerine başlayan Rektör Prof.
Dr. Hakkı Gökbel ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Musa
Özcan, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Jafarov ile bir araya geldi. Rektörler geçtiğimiz yıl imzalanan ‘İşbirliği ve Mevlana Değişim’ protokolü üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
Bakü’deki ziyaretlerin ilk durağı Bakü Slavyan Üniversitesiydi. Burada Rektör Prof. Dr. Hacıyev Asif Abbasoğlu ile bir araya gelen
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, üniversite ve
eğitim imkanları hakkında bilgi aldı. Ardından Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesini ziyaret eden Rektör Gökbel, Rektör Prof.
Dr. Adalat J. Muradov ile görüşerek iki üniversite arasında gerçekleşebilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Azeraycan’ın ilk özel üniversitesi olan Hazar Üniversitesini de ziyaret eden Rektör Gökbel, burada Hazar Üniversitesi Kurucusu
ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet Isahanlı ile görüştü.

CEMO
artık
Türkiye'nin
markası!
Cemo Etliekmek Türkiye'nin en iyi 10 iftar mönüsü
yarışmasında ilk 10'a girmeyi başardı
Hürriyet Gazetesinin, 10 gurme yazarına seçtirdiği, Türkiye’nin en iyi
10 iftar mönüsü arasında şehrimiz için oldukça tanıdık bir Restorant
var. Konya'dan Cemo Etliekmek, Türkiye'nin en iyi 10 iftar mönüsü yarışmasında ilk 10 arasında yerini aldı. Mardin-Cerçiş Konağı, Hilton
İstanbul-Bosphorus, İzmir- Beğendik Abi, Ankara-İkbal, İstanbul-Lokma, İstanbul Kömür, İstanbul-Nezih Kebap, Konya-Cemo Etliekmek,
İstanbul -Münhasır, İstanbul- Güler Osmanlı restorantlarının ilk on
sırada yer aldığı yarışma Türkiye’nin lezzet duraklarını ülke gündemine
taşırken, Cemo Etliekmek'in almış olduğu haklı başarı, Konya'da sevinçle karşılandı.
1985 yılından beri Konya'da etliekmeğin vazgeçilmez bir Konya markası olarak kazanmış olduğu bu başarı ile de kalitesini bir kez daha tescil
etti. Bugün Nalçacı, Selçuklu ve Meram'da etli ekmek başta olmak üzere
Konyalı’nın damak zevkine hitap eden Cemo Etliekmek restorantları,
kalitesiyle, lezzetiyle, güleryüzlü hizmetiyle elde etmiş olduğu bu başarıyla Konya'nın gururu oldu.
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KONYA ŞEKER
FORTUNE 500’DE 66'INCI
SIRADA YER ALDI

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500 Türkiye" listesi açıklandı. Üç bine yakın firmanın incelendiği ve net satış rakamlarına
göre belirlenen listede Konya Şeker 66’ncı sırada yer aldı. Konya’dan da 9
şirketin yer aldığı listede ilk 100’ün içerisindeki Konyalı tek şirket ise Konya
Şeker oldu.
Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasının sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da
Fortune 500 listesinin ilk sıralarında yine petrol ve enerji şirketleri yer aldı.
“KONYA ŞEKER ÜRETİCİ ŞİRKETLER İÇİNDE
46’NCI”
Üç bine yakın firmanın incelendiği ve net
satış rakamlarına göre belirlenen listede
Konya’dan 9 şirket yer aldı. Fortune 500 Listesinde Konya Şeker ilk 100 içerisinde Konya’yı
temsil eden tek şirket oldu. 2014 yılında net
satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 8’lik
artışla 2.038.801,806 TL olarak gerçekleştiren
Konya Şeker, (FVÖK) faiz ve vergi öncesi karlılıkta da yüzde 18.90’lık artış ile 309.025,790
TL kar elde ederek 47’nci sırada yer aldı. Yine aktif varlığını yüzde 14.32
oranında büyüterek 3.894.396,267 TL ile listenin 33’ncü sırasına, ihracatını
da yüzde 75 oranında artırarak 106.033,528 TL ile 224’ncü sıraya adını yazdıran Konya Şeker istihdamda da çalışan sayısını yüzde 6 oranında artırarak
3 bin 178 kişiye çıkardı.
Konya Şeker listede yer alan şirketler arasında Endüstriyel Gıda İmalatı kategorisinde en büyük 5’nci şirket unvanına sahip olurken ilk 5 deki (FVÖK)
faiz ve vergi öncesi karlılıkta 3’ncü büyük şirket ve bir önceki yıla göre
(FVÖK) faiz ve vergi öncesi karlılığını artıran tek şirket olarak göze çarptı.
Konya Şeker aynı zamanda Endüstriyel Gıda İmalatı kategorisindeki ilk 5
şirket arasında yüzde 75 oran ile ihracatını en fazla artıran şirket olurken,
Fortune 500 listesine girme başarısı gösteren 9 Konya şirketi arasında ise en
çok ciro ve en çok istihdam gerçekleştiren şirket oldu.
Konya Şeker’in son yıllarda iş dünyasına yönelik yapılan araştırmalarda
ve yayınlanan tüm istatistiklerde ön sıralarda yer almasının gurur verici
olduğunu ifade eden Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı ve Karaman Milletvekili Recep Konuk Fortune 500 araştırmasına
ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yapılan her araştırmada ilk sıralarda yer
alan Konya Şeker yaptığı yatırımlarla dünyanın en büyük 5 gıda şirketinden
biri olma hedefine sağlam adımlarla ilerliyor” dedi.
“KONYA ŞEKER’İN ÖN SIRALARDA YER ALMASI HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR”
İSO 500 gibi Fortune 500 sıralamasında da sadece Konya Şeker’e ait verilerin
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yer aldığını vurgulayan ve bu sıralamada Panplast, Panagro Et-Süt Entegre
Gıda Kompleksi, Beta Ziraat ve Hamyağ Fabrikası ile Termik Santrallerin istihdam, üretim ve ciro rakamlarının yer almadığını belirten Konuk, “Bizim
Konya Şeker olarak yapılan istatistik, sıralama ve araştırmalarda ön plana
çıkmak gibi bir derdimiz ve kaygımız yok. Bizim derdimiz her yıl bir önceki
yıla göre daha çok yatırım yapmak daha çok üretim gerçekleştirmektir. Fortune 500 listesinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde de İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın detayları yayınlandı. Her iki çalışmada da Konya Şeker isminin ön sıralarda yer alması hepimizi gururlandırıyor.
İSO 500 listesinde 40’ncı sırada yer alan Konya Şeker, Fortune 500 listesinde
de net satış cirolarına göre, üretici şirketler içinde 46’ncı, tüm şirketler içinde, yani perakendeciler, mağazalar ve dağıtım şirketleri dahil edildiğinde ise
66’ncı sırada yer almıştır. Endüstriyel Gıda Üreten Şirketler içinde ilk beşte
yer alan Konya Şeker, tüm şirketler arasında ise Anadolu’nun en büyük ilk
10 şirketinden biri oldu” dedi.
Fortune Dergisinin bu sene hem Türkiye 500 listesini hem de ABD 500 listesini aynı sayıda yayınladığını ifade eden Konuk, “Bizim 500 şirketimizin
cirosu maalesef küresel bir zincir mağaza olan Wallmart’ın cirosunun henüz
dörtte üçüne tekabül ediyor. Ülke olarak, iş dünyası olarak biz buradan ders
çıkarmalı ve küresel manada etkin şirketlere sahip olmak, olabilmek için
daha çok çalışmalıyız. Mesela yine bu araştırmaya yansıyan sonuçlardan biri
500 büyük sanayi kuruluşunun karının son iki yıldır kur etkisiyle düşmesidir. Her ne kadar 2014 yılında bu etki bir önceki yıla
göre zayıflamış ve şirketler karlılık anlamında toparlanma sürecine girmiş de olsalar 500 şirketin net karı
791,7 milyar liralık net satışa oranlandığında yüzde üç
civarındadır” diye konuştu.
“KONYA ŞEKER GIDA VE TARIMDA DÜNYANIN İLK
BEŞİNDE YER ALMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYOR”
Konuk, “Konya Şeker Fortune 500 araştırmasında
hem özkaynakları, hem aktif varlıkları hem de üretici şirketler arasındaki pozisyonu ile çarpıcı sonuçlar
ortaya koymuş, istikrarlı büyümesini sürdürmüştür.
Araştırmaya yansıyan sonuçlardan 309 milyon liralık
kara rağmen net karın yaklaşık 15 milyon lira olarak
gerçekleşmesi kimsenin kafasını karıştırmasın. Konya
Şeker’in bu istatistiki tablolardaki net kar ile övünmeye ihtiyacı yok. Konya
Şeker kar etmiş mi etmiş. Ne kadar cirosuna oranlandığında yüzde 15’ten
fazla. Bu karın önemli bir miktarı ile ne yapmış? Yatırım, yatırım ve yine yatırım. O yatırımları yapmasaydı ne olacaktı o kâr? Bir kısmı 17 kooperatife
dağıtılacak, bir kısmı vergiye ayrılacak, kalan da faaliyet dışı gelir için bankaya yatacaktı. Biz elde ettiğimiz karı olabildiğince yatırıma döndürmeye
çalışan, büyük yatırımlara imza atan, büyük yatırımlar yapan bir şirketiz.
Yani paraya para kazandıran değil, parayı fabrikaya döndüren ve o fabrikalar vasıtasıyla refahı köye, kasabaya, şehre dört bir yana yaymaya çalışan bir
şirketiz. Konya Şeker’in tek katkısı, cirodan, üretimden ve doğrudan istihdamdan ibaret değil. Konya Şeker’in rakamlarındaki her değişim tarladaki
istihdamın da, köylerdeki refahın da artması anlamına geliyor, araziye de
iş bulunduğunu gösteriyor. Konya Şeker’in daha çok üretmesi tarım sektörünün de daha çok üretmesi, ürettiğinden daha çok kazanması, refahtan
daha çok pay alması anlamına geliyor. Bugün ürettiğimizden daha çok üretmemiz, küresel ölçekte de kantara çıktığında ağırlığı olan şirketlere sahip
olmamız gerekiyor. Konya Şeker olarak biz küresel ölçekte de kantarda ağır
basmak, en azından kendi sektörümüzde gıda ve tarımda dünyanın ilk beşinde yer almak için gayret gösteriyor, o hedefe sağlam adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA İHRACATI HAZİRAN
AYINDA TOPARLANMAYA
BAŞLADI
KOMBASSAN RULMANLA UZAKDOĞU’YA AÇILIYOR

Üç ayrı ülkede toplam 450 bin metrekare kapalı alanda
üretim yapıyor
Yaklaşık 2200 çalışanı ile Romanya,
Macaristan ve Düzce’nin Cumayeri ilçesinde üretim yapan
Kombassan Rulman Grubu,
2016 yılı içinde Hindistan’daki URB-India fabrikasını devreye almayı hedefliyor.
Avrupa’nın en büyük rulman
fabrikalarından biri olan ve URB
markası ile üretim yapan S.C. RULMENTİ S.A 2000 yılında özelleştirme ile Kombassan Holding’e geçmesinden bu yana hızlı bir değişimle kalite alanında önemli bir aşama
kaydetti. Hızlı bir yükselişle birinci sınıf rulman üreticileri arasında
kendisine yer bulan S.C. RULMENTİ S.A, uluslararası rulman üreticileri arasında gelişimine devam ediyor.

URB-India Fabrikası Gelecek Yıl Devreye Giriyor
ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATILIYOR
Yaklaşık 2200 çalışanı, 450.000 metrekare kapalı üretim alanı ve 10.000
çeşit rulman üretimi yapan grubun çalışmaları ile ilgili bilgi veren
Kombassan Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, araştırma geliştirme faaliyetlerinde TÜBİTAK ve üniversiteler ile işbirliği yapılması konusuna önem verdiklerini belirterek, yapılan Tübitak Teydep projeleri
ile rulmanda birçok yeniliğe imza atıldığının altını çizdi. TÜBİTAK ile
üniversite işbirliği ve ART teknik bölümünün çalışmaları neticesinde
konik makaralı rulmanlarda özel iç tasarım ile rulman ömrünün % 30
oranına kadar artırıldığını vurgulayan Şahin, “Romanya’da üniversite
sanayi işbirliği neticesinde master ve doktora eğitimi gören öğrencilere
de burs verilerek mezuniyetleri sonrasında donanımlı olarak işe başlamaları sağlanmakta, tez konuları da rulman olmaktadır. Bunun yanında
ömür testlerinde yeni tasarım ürünlerin gelişmiş analiz yöntemleri ile
simülasyonları yapılarak problem olup olmadığı da görülebilmektedir.
Bu tez çalışmaları sonucunda ayrıca üretim artırıcı, maliyet düşürücü
sonuçlar da elde edilmektedir” dedi.
RULMAN PİYASASI BÜYÜYECEK
Üretiminin %80’ini, 85’in üzerinde ülkeye ihraç eden rulman grubunun üretimi olan petrol rulmanlarının dünyanın dört bir yanındaki
rafineri ve sondaj ekipmanlarında kullanıldığını söyleyen Kombassan
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, çelik sanayi grubuna da ciddi
miktarlarda rulman satışı yaptığını belirterek şunları söyledi: “Yapılan
araştırmalara göre önümüzdeki 7 yıl boyunca Dünya rulman pazarının
büyüyeceği ortaya çıkmaktadır. Bu büyüme Uzak Doğu ve Asya Pasifik ülkelerinde daha yüksek olacaktır. Bu yüzden Hindistan’daki URBIndia fabrikasını önümüzdeki yıl devreye almayı planlıyoruz” dedi.
YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Rulman üretimi yüksek teknoloji gerektirdiğinden ve uluslararası rekabet şartları nedeniyle, sürekli iyileştirme ve maliyet düşürme konularında yatırım yaptıklarının altını çizen Şahin, rulmana yıllık 10 milyon
dolar civarında yatırım yaptıklarını ve 1000-1200 mm çapında büyük
rulmanların yanı sıra, bilyalı rulmanlarda ise enerji tasarruflu rulmanların üretimi konusunda çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

MERAM’DA ÇİÇEKLENDİRME
ÇALIŞMALARI

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
ilçeye estetik ve güzel bir görünüm katacak çiçeklendirme çalışmalarını
sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Meram’a renk
katan çiçeklendirme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, “Ekiplerimiz büyük parklar, havuz kenarları ve kavşaklar üzerinde mevsimlik
çiçek dikim çalışmalarını sürdürmektedir. Yaz döneminde renkli ve
devamlı çiçek açan mevsimlik bitki dikimi yapılmaktadır. Bu dönemde
ateş çiçeği, petunya, kadife çiçeği, sardunya, camgüzeli, pervane çiçeği
ve yayılıcı mine türlerinden 150 bin adet çiçek dikimi yapılmıştır. Şu ana
kadar Hoca Ahmet Fakih Parkı, İstasyon Parkı, Anıt, Gül Parkı, Berlika
Parkı, 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Mamuriye Parkı ile havuz kenarları
ve muhtelif parklarımız mevsimlik çiçeklerle donatılmıştır” denildi.
Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Hasanköy
Mahallesi’nde bulunan fidanlığında gül ve süs bitkilerinden alınan çeliklerin köklendirilerek üretiminin yapıldığı da ifade edildi. Söz konusu
fidanlıkta her yıl 50 bin adet süs bitkisi üretimi yapılıyor.

GELENEKSEL OKÇULUKTA
MADALYALAR KONYA'NIN

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafta sonunda düzenlenen
4. Uluslararası Gümüşhacıköy
Gümüşyay Geleneksel Okçuluk
Müsabakaları sona erdi.
Kaymakamlık, belediye ve Gümüşyay Okçuluk Eğitim ve Kültür
Derneğince organize edilen Uluslararası Müsabakalara, Türkiye,
Almanya, Bulgaristan, Fransa,
İran, Macaristan, Malezya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan ve yurtiçinde 40’ın üzerinde bölgeden
437 geleneksel okçu katıldı.
Yarışmalarda Konya’yı Melikşah
GTO Spor Kulübü ve Bulcuk Spor
Kulübü sporcuları temsil etti. Bulcukspor okçularından Ahmet
Tuna Yeşilkaya 6-11 yaş grubu 2.liği ve Halime Çelikkol 12-16 yaş grubu
3.lüğü alarak önemli bir başarıya imza attılar.
Ülke yarışmalarında Türkiye birinci, Ukrayna ikinci, Macaristan ise
üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye giren yarışmacılara ödül ve katılım belgeleri TBMM Başkan
Vekili Mehmet Naci Bostancı tarafından verildi.
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Elektro müziğin gelecekteki sesi, Hollandalı Sandro Silva, 27
Haziran'da Summer Garden'in sahnesindeydi...
Sandro Silva, parlayan kariyeri boyunca Revealed, Spinnin', Ultra, Dim Mak ve Armada
gibi seçkin şirketlerle birlikte çalıştı. EDC Las Vegas, Electric Zoo NY, Tomorrow World,
Amnesia Ibiza sahnelerinde vazgeçilmez olan sanatçı, dünyanın en elit mekanlarında performans sergiliyor. Müzik kariyerinde çok başarılı ve hızlı bir şekilde ilerlemekte olan
Sandro Silva Summer Garden'da hayranlarıyla buluştu.

Jay Hardway 15 Temmuz'da Summer Garden'in sahnesindeydi...
Jay Hardway Hollandalı bir dj, prodüktör ve baterist. İlk çıkışını 2012 senesinde Martin Garrix ile beraber yaptıkları "Registration Code"
parçasıyla yaptı. 2013 yılında Doorn Records imzasıyla "Error 404" adında bir single çıkartan sanatçı, Martin Garrix ile yaptıkları Spinnin' Records imzalı "Wizard" adlı parça kendisine büyük bir ün kazandırdı. Bu parça sayesinde İngiltere, Hollanda ve Belçika listelerinde
6. sıraya kadar yükseldi.

Konya'nın simgelerinden biri olana Takkeli
dağın yüksekliğinin
metre
olduğunu

1400
Konya'da 2013 yılı verilerine göre
motorlu kara taşıtı sayısının

581064
olduğunu

Konya ili sınırları
içerisinde toplam

1188

Konya'nın

M.Ö 7000

Muhtarlık
bulunduğunu

yılına uzanan bir
tarihin izlerini taşıdığını

41.001

Konya'nın
kilometrekare yüz ölçümü
ile, Türkiye'nin yüzde 5.2'
sine denk geldiğini

Konya sınırları
içinde ki tek
Milli Parkın
Beyşehir Gölü
Milli Parkı
olduğunu

Konya'da 2013
verilerine göre

12043554
Kümes hayvanı
bulunduğunu

Konya'da 2013
verilerine göre

871576

ton İnek sütü
üretildiğini
Konya Belediyesinin

1875 'de

kurulduğunu ve ilk
Başkan'ın Aşık Şem'i
olduğunu

KIRMIZI KOLTUK

Konya Valisi
Muammer Erol,
Konya meselelerine vakıf, samimi, içten, güler
yüzlü, anlayışlı,
Valilik makamını
bir anlamda Konyalıya açan bir
yönetici. Ürküten,
korkutan, kapısına
salavatla varılan
Vali anlayışının
çok ötesinde cana
yakın ve sevimli
bir Vali portresi çiziyor. Mütevazi ve
alçakgönüllü oluşu
ile de Konyalının
gönlünde çoktan
taht kurmuş durumda. Konya Vizyon Dergisi olarak
Kırmızı Koltuk'ta
misafir ettiğimiz
Konya Valisi Sayın
Muammer Erol'la
yapmış olduğumuz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

34

www.vizyonkonya.com

EROL SUNAT

VOLKAN ÇAKIR

Konya Valisi Muammer Erol, kendi cümleleriyle 3.10 1962 Kayseri Bünyan doğumlu,
evli ve üç çocuklu Devlet memuru. Yine
kendi tabiriyle künyesi için ara duraklarında ise şunlar var; Bünyan'da Liseyi bitirdim.
1980-84 arasında İstanbul Hukuk Fakültesinde okudum. 1985 tarihinde Kaymakam
adayı oldum. Tekirdağ Kaymakam adaylığı, Kaymakamlık, Vali Yardımcılığı, tekrar
Kaymakamlık, 1995 yılından itibaren 9 yıl
Mülkiye Müfettişliği, 2004-2009 arasında
İstanbul Belediyesi’nde çalıştıktan sonra
önce Elazığ Valiliği, halen son 23 aydır da
Konya Valiliği görevini sürdürüyorum.

MevlanaDiyarınınValisiolmaknasılbir
duygu?
Hz. Mevlana'yı Konya ile özdeşleştirirsek belki haksızlık etmiş oluruz. Çünkü
Konya'nın da önünü açan Hz. Mevlana'yı
dünyanın hemen her ülkesinden Mesneviyi
okuyarak, öğretilerinden haberdar olarak,
ondan bugünde istifade etmeye çalışan insanlar var. Böyle olunca, Hz. Mevlana'nın
Konya’nın hemen her şeyini yönlendiren
bir etkisi var. Hatta ticari alanda bunun
kötüye kullanıldığını söyleyerek ifade etmiştim. Değişik, alakasız, bazen de absürt
ticari işletme adlarının Hz. Mevlana kullanılarak levhalara yazdırılıyor olmasından
şikayetçi olduğumu söylemiştim. Bu şikayet edilecek bir konu mudur, kesinlikle değildir. Hz. Mevlana’nın hakkının verilmesi
lazımdır. Hakkı verilmek nedir? Onu doğru

anlamak ve doğru anlatmaktır. Bunlar söz
konusu olduğunda, "Benden, Allah'tan ve
Peygamberinden başka bir şeyi nakleden
olursa bundan şikayetçiyim dediği özlü bir
sözü var. Öyleyse Hz. Mevlana’yı anlamak
Allah'ı ve Peygamberi anlamak dolayısıyla iyi bir insan olmayı, iyi bir Müslüman
olmayı, anlamak, anlatmak ve yaşamaktır.
Hz. Mevlana’nın dediği bu. Bize düşen,
onun diliyle, onun arzu ettiği şekilde, onu
anlatabilmek, onu hoşnut edebilecek ve
bizden bizar olmasını önleyebilecek bir
şeyler yapmaktır.

Mevlanaileilgilibirdizitoplantılaryaptınız.Düşünceleriniziöğrenebilrmiyiz?

Tüm ilgilileri, bilgisi olduğunda ilgisi olacakları bu toplantılara davet ettim. Bu toplantılar benden önce de yapılmıştı. Toplantılarda Şeb-i Arus eksenli, ne yapıyoruz ve
nasıl yapalım aradık. Doğru anlama, doğru
anlatma adına bir içerik oluşturmaya varsa olanla ilgili eksiği-fazlayı, yanlışı görüp
düzeltmeye, tamamlamaya dönük bir şeyler çıkarabilir miyizdi maksat. İşin doğrusu ilgililerin kim olduğunu oturup tek tek
sayamam. Madem ki bu konular konuşulacaktı falancanın da keşke görüşü alınsaydı
denilmesin istemiştim. Oluşturulan grupla
yapılan görüşmelerde tatmin edici bir sonuç
alındı mı? Yok maalesef. Hep bir patinaja
düştük. Yanlışlar konuşuldu. Motivasyon
düşüklüğünde peki ne yapalım deyince de o
düşük motivasyondan bir şey çıkmıyor. Baş-

tan belki herkes anlatması gerekenlerle ilgili
konuşsa, farklı bir şey çıkar mıydı bilemem?
Biz olanı ve arızaları biliyoruz. Doğruları
konuşalım denildiğinde pek bir doğru çıkmadı. Doğrular adına konuşulanlar ve yapılanlar artarsa iş biraz daha hepimizi hoşnut
edecek bir sonuca doğru gider. Şeb-i Arus ve
Sema 20 yıldır bir formata oturmuş gidiyor.
Bu format değişir mi? O toplantılardan elde
ettiğimiz sonuç şu; Tek bir saniyesini bile
değiştirmek mümkün değil.

Konya'yınasıldeğerlendiriyorsunuz?

Konya'da yaşamayan birçok şeyi bilmiyordur diye peşin kabul etmek lazım derim. 23
ayın hülasası bu. Konya ile ilgili birçok malumat kitaplardan okunarak elde edilecek,
derlenecek bir şey değil. Gelip, görmek,
Konyalı ile görüşmek gerekiyor. Bu yapıl-
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tanesi okuyor. Ticaretten uzaklar, büyük
ölçüde benim yolumdalar. Bizim işimizin
güzel tarafları var. Bir gün bir talebe grubu
gelmişti. İçlerinden bir delikanlı on numara
bir soru sordu. "Bu işi yapmaya değer ve hiç
başlamasaydım dedirtecek şeyler var mı?"
İkisi de var dedim. Yapmaya değer olan şey
şu. Birileri sizin için bir yerde, Rablerine
dua ederken, sizin adınızı araya sıkıştırmışsa buna kıymet biçemezsiniz. Bunu parayla
pulla yaptıramazsınız. Sizin için istediğini
ön sıraya koyması, bu işi her türlü sıkıntısına rağmen yapılmaya değer kılıyor. Hiç
başlamasaydım diyeceğim şey ise, aldığınız
ücretler, aileniz için yetmediğinde sizi sınırladığında, keşke bu işi yapmasaydım bu
cendereyegirmeseydimdediğinizandır.Ben
gözümü İstanbul'da açtım. 17 yaşındaydım.
Üniversite için 1979'da gelmiştim. Orada
evlendim. Anam-babam, eşim, evlatlarım
orada. 7 yılda mesafe epey açıldı. Gözden
ırak olunca gönülden de ırak oluyorsunuz.
Özellikle evdekilerle. Bunu bu kadar söyleyeyim.

Hakkınızda çok güzel sevgi sözcükleri
var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

dığında insanların şaşıracakları, öğrenecekleri ve sevinecekleri çok şey var. Şaşıracakları noktasında şunu söyleyelim. Çevre
ve Şehircilik Bakanımız gelmişti. Seydişehir
de, Beyşehir’deki orman varlığı Bursa'dan
fazla dedim, şaşırdı nerede bu ormanlar
dedi. Beyşehir, Seydişehir taraflarını gezdikten sonra Konya’nın hakkını teslim etti.
Sevinilecek başka bir şey, Konya'nın farklı
bir huzur iklimine sahip olmasıdır. Ailelerin
özellikle kız çocuklarını okutmak için tercih
ettikleri şehirlerin en başında Konya geliyor. Şehirdeki insanların tutum ve davranışı, tavrı, şehrin genel asayişi, bunu gösteriyor. Konya merkez bu kadar göç almasına
rağmen, şehre gelenleri kendi boyasıyla
boyamış, sarıp sarmalamış, insanlarda şehri benimsemiş ve özümsemişler. İşin özeti
Konya kolay alışılır, rahat yaşanabilen, zor
bırakılan ve ayrılması zor bir yer, bir şehir.
Bu duyguyu henüz tecrübe etmedim ama
zamanı gelince bakacağım nasıl oluyor?

DoğduğunuzyerolanKayseriileKonya
birbirine benziyor mu?

Kayseri Konya'ya çok benziyor. İklim aynı
iklim. Birbirine yakın. Ekonomik gelişmişlik
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olarak da öyle. Kayseri ve Konya'yı mukayese ederseniz, Konya'da Fırın kebap var, Etli
Ekmek var. Kayseri'de Mantı var, Sucuk ve
Pastırma var. Ticarette Kayseri faal. Ortaklık yapısını biliyorlar. Konya'da sanayi ve
ticarette ortaklığa soğuk bakan bir yaklaşım var. Buna rağmen Konya'da çok ciddi,
dışarıdan pek fark edilmeyen, gezip görülmeden bilinmeyen bir sanayi var. Konya'da
Kayserililer Derneği var. Kayserililer dedim
maalesef Konya Kayseri’yi geçiyor. Konya'yı
farklı kılan sanayideki geniş ürün yelpazesi
ile çalışması. Konya aile şirketleri gidebilecekleri en iyi yerlere gitmişler. Baba-oğulkardeşler 50-60 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Gel alnından öpeyim diyorsunuz.

Vali olmasaydınz ticaretle uğraşır
mıydınız?

Yine devlet memuru olurdum. Benim ticaretle işim olmaz. Ömrümün hiç bir karesinde para kazanma maksatlı bir iş yapmadım.
Çocukluğumda çekirdek satmanın ve amelelik yapmamın haricinde. Onlarda maişet
kaygısıyla yaptığım şeylerdi, ticaret değildi. İşçi emeklisi bir babanın çocuğuyum.
Üç oğlum var. İkisi Üniversiteyi bitirdi, bir

Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.
Önemli olan bu. Herkes kendine emanet edilen sağlığın, paranın, mevkiinin, makamının,
şanın, şöhretinin hesabını verecek. O hesap
defteri açıldığında utanılacak bir sayfanızın
olmaması lazım. Kul hakkıyla gitmemek
lazım. Kuluz arızalıyız. Hata kula yakışır. Cenab-ı Allah rahman, rahim ve gaffar
diye hatalarımızla ilgili ona iltica ediyoruz
ve ederiz. Bize emanet edilenle, hayır-fayda üretme adına ne yapabiliriz, onun hesabı sorulduğunda hiç değilse yüzümüz kara
çıkmasın diye. Bununda olmazsa olmazı
empati yapmayı başarabilmektir. Karşınızdaki insanın yerine kendinizi koyacaksınız.
O güçle acziyetini ifade eden insana nasıl
yardımcı olabildiğinizdir. Güç sendeyken,
aklına gelen her şeyi yapan insanın, etiketlere mahkum olmaması lazım. Etiketlere mahkum olduysanız, her şeyinize sirayet etmişse
sizinle birlikte sıkıntı çeken insan sayısı artar. Buraya çoluk-çocuğu bırakarak geldim.
Benim çocuklarım Vali'yi sevmezler. Valiyi
onlara sevdiremedik. Vali babalarını ellerinden aldı. Olan hayırlıdır. Ona iman ediyoruz.
Allah'ım çocuklarımıza hayırlı uzun ömürler
versin. Acılarını göstermesin. Evlatlarımızı
salihlerden etsin.

Duygusal mısınız?

Duygulu olmak insana yakışan bir şeydir.
Babam, Allah hayırlı, uzun ömürler versin,

çok duygusaldır. Baba nasılsın diye bir iki
cümle söylediğimde hemen duygusallaşır.
Baba hakkını helal et dediğimde tamamen
duygusal bir hale bürünür. Duygusallık konusunda babama çekmişim. Ben Valiyi çalıştırırsam kârdayım. Valilik yapmak için değil
Valiyi çalıştırmak için buradayım. Valiyi çalıştırmayan kendi kaybeder. Valilik yapmaya
kalkarsanız önce özel hayatınız sıkıntıya girer. İnsanlarla samimi bir yüzle muhatap olamazsınız. Ne diyor Yunus Emre, "Hepisinden iyice bir gönüle girmektir." hani babası
oğluna vasiyet etmiş, her şehre bir ev yap
diye, oğlu da her şehre bir ev yaptırmış. Babası da, ben her şehre bir ev yaptır demedim,
her şehirde çalacağın bir kapın olsun dedim.
Mülkiye Müfettişliği bu iş için birebir. Mülkiye Müfettişliğine döner misin deseler, bir
dakika bile düşünmem.

Konya,bundansonrakiyıllardamesela
beş yıl sonra nasıl bir Konya olur?

Uçar. Konya Uçar. Konya'nın kalkınma

adına çok ciddi büyük potansiyeli var. Onu
harekete geçirecek fırsatı yakaladı. Sayın
Başbakanımız bu işin önderi. Ulaştırma Bakanımız Sayın Lütfü Elvan Karamanlı bir
hemşerimiz. Göreve başladığımız zaman
önümüze konan derslerden bir tanesi çevre
yoluydu. Çevre yolu ve demiryolu konusunda yetkililer geldi konuştuk. Antalya- Konya,
Nevşehir-Kayseri güzergâhından geçecek
hızlı tren için 2030 da belki diyorlardı. Şu
kadar yol, maliyeti de şu diyorlardı. Kamulaştırma çoktu. Kamulaştırmayı tamamlayın
ondan sonra ihaleye çıkalım deniyordu. Bu
işin kolay olmayacağı söylendi ve ertelendi.
Ulaştırma Bakanımız Lütfü Elvan konuyu
biliyordu. Acil olan neresi diye sordu. İstanbul-Ereğli kuzey bağlantısı çevre yolu acil
görünüyordu. Kamulaştırma ihtiyacı olmayan bölümde başladı çalışmalar. İhaleye çıkıldı ve başlandı. 22 kilometrelik Kaşınhanı
yolu yapılıyor. Ve iyi gidiyor. En azından
başlanmış oldu. Bu yol Konya şehir içi trafiğini çok ciddi şekilde rahatlatacak. 4. Organize bölgesinde kurası çekilen 105 parsel

üzerinde, 15 tane fabrika bitti. Toplamda 105
fabrika olacak. Bir yıl sonra neredeyse 4. Organize bölgesindeki fabrikaların tamamı bitecek. Türkiye'nin bir başka ilinde 105 fabrikanın birden yapıldığı başka bir yer yok. 5.
Organize Bölgesi için arsa tahsisi konusunda
talep toplamaya çıksak, talep sayısından fazla müracaat olacak. Konya kabuğunu değiştiriyor. Organizede ki esnafı dinleyin. Dedesinin Kapı Camisi civarındaki dükkânından
bahseder. İyi bir ufuk var. Yapılan tesislerin
hemen hemen tamamı son teknoloji ile yapılıyor. Bu katma değeri yoğun ürün çıktısı
getiriyor. Konyalı bilek gücüyle değil, zihin
teriyle ihracat yapıyor Konya'nın lehine bir
gelişme olarak yorumladığım bir gelişme
var. Konya'nın yeni teşvik paketinde Yüksek teknoloji yatırımlarına 5.derece teşviki
var. Bu teşvik çıktı. Konya bu yatırımlarına
5. derece teşviki alacak. Bu teşvik gelirken
Aman dikkat edin, bizim havamızı, suyumuzu, toprağımızı, insanımızı değiştirmeyecek
elimizde ki mevcut zenginimizi ve zenginliğimizi elimizden götürmeyecek bir yapılanHAZİRAN/TEMMUZ 2015/40
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ma olsun dedik. Bunlar elimizden giderse
bir daha toparlanamayız. Aman buna dikkat
edelim. Aman seçici olalım diyoruz. Onunda yansımaları var. Raylı sistem KaramanKonya hattı Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfü
Elvan'ın talimatıyla başladı, devam ediyor.
Ulukışla hattının ihalesi yapıldı. Mersin'e
denize ineceğiz. Kayacıktaki Lojistik Merkezin ihalesi de belli bir noktada.

Konyametropolşehirolmayolundamı?
İnşaat teknikleri bir hayli gelişti. Artık yapılamaz diye bir şey yok. Marmaray suyun içinden gidiyor. Yapmak isterseniz her şey yapılır.
Tünel teknolojisi çok gelişti.
Kazma-kürekle tünel kazmak
yok. Yeni teknoloji, kazıyor,
deliyor, betonunu sıvıyor, yoluna devam ediyor. Bolu Tünelini biliyorsunuz. Yılarca konuşuldu. İstanbul'da Bolu'ya
benzer on-yirmi misli tünel
var. Biraz geç kalsak da inşaat
sektörü iyi bir ivme yakalamış
durumda. Konya metropol
olmaya doğru hızla ilerliyor.
Gelir düzeyi yükseldikçe Şehircilikte imar rantı da yükseliyor. Titizlenmemiz gereken bu
konuda; bu imar rantını tahsil
etme adına yapılacak açgözlü
yaklaşımlara karşı bu işi yalnız
belediyelere bırakmadan bütünüyle karşı çıkmamız lazım.
İnsanlar benim arazimde de
bir Kulesite neden olmasın
diyebiliyorlar. Bu şekilde düşünen insanların, görevlilerin ve
sorumluların şehir adına topyekün, şehir ruhunun, yaşanabilirlik çıtasını hep yüksekte,
yükselebilir tutma adına imar
rantının tahsili ile ilgili kısmında çok dikkatli davranılmasını
sağlayacak şekilde tutum-tavır geliştirmeleri gerekiyor.
Arazisi, arsası binalar arasında
kalan insanlar arasında benim yerimi de
park yapın, insanlar da bana dua etsin, diyen var mı? Buna ihtiyacımız var.

Konya reklamını yapabiliyor mu?

Hiç yapamadığı şey o. Sınıfta kaldığımız
konu o. Mevlana'yı çıkar. Şehrin Turizm
özelliği olan İlçelerinden bir tanesi dahi
sizin Turizm şehri olmanıza yeter. Bir Tanıtma Vakfı kuralım dedik. Vali olarak işin
içinde hukuken olamıyorum. Beraber
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kuralım diye düşündüğümüz yetkililerle,
hele bir düşünelim de kalmıştık. Sonra
sağ olsun TURSAB Genel Başkanı Başaran Ulusoy biz katalizör olalım, bu vakfı
kuralım dedi. Katılımcılar parasını yatırdı.
Vakıf senedi hazır. Başaran bey geldiğinde Noter de imzalar atılacak ve vakıf kurulmuş olacak. Vakfın adı KOTAV Konya
Tanıtma Vakfı. Düşüncemiz sadece turizm
adına değil. Sanayi potansiyeli adına, İhracat potansiyeli adına, Şehrin geçmişine
ışık tutmak adına, Kültür değerlerine ışık

Karapınar'da İsrail hariç, 60 ülkeden savaş
uçakları bir hava tatbikatı yaptı. Gerçek bir
hava harekatıydı. 600 fotoğrafçı geldi ve
tatbikatı fotoğrafladılar. Bugün en basitinden bir etkinlik bültenimiz yok. 5 Üniversitemiz var. Bunların ciddi panelleri, konferansları ve açılışları var. Şehrin esnafını
temsil eden KTO, KSO, KTB Vakfın içindeler. Vakıf, katkısı olabileceklerin katkılarına
açık. Tanıtım işi iyi yapılabilirse, Vakıf para
da kazanacak, kendini finanse edebilecek.
Vakfı işletmeye başladığımızda, herkese
görev düşecek.

Konya'nın hedefleri ne
olmalı?

tutarak, tanıtma başlığı altında ne varsa
vizyonunda olacak. İnşallah Allah nasip
eder. Bu çalışmaları yaparken Konyaspor
Başkanı Ahmet Şan, KOTAV'ı kuruyormuşsunuz, Konyaspor'u da düşünün dedi. Bizden sana bu sene ancak dua çıkar, maddi
bir şey çıkmaz dedim. Büyükşehir Belediyesinin Bilim Merkezi bile tek başına bu
şehre turist çekmeye yeter. Ancak şu anda
sadece bilenler geliyorlar. Geçenlerde

Konya'nın önüne bir vizyon
koymak lazım. İnsanlar başarıya da doydular. Yapılanlar
insanları tatmin etmiyor, kesmiyor. Başkan Tahir Bey bir
siyasi partinin İl başkanlığını
yaptığı dönemde Kuğulu Parkı yapmıştık, o zaman o parkın
açılışı için Abdullah Gül Beyi
davet etmiştik diye anlatmıştı. O Kuğulu Park bir sembolmüş o zamanlar. Bu seçimin
vizyon projesi olarak görülen
2.5 katrilyonluk Metro Projesi bile neredeyse Konya'yı
kesmedi. Bütün bir yıl aldığınız ödeneklere denk bir
proje. Hedef adına Konya'nın
bir Teknik Üniversitesi yok.
Erzurum’da Teknik Üniversite
varsa, Konya'da bugüne kadar on tane olmalıydı. Bu üniversite sanayi işbirliği ile olur.
Teknik Üniversite farklı şeyler
getirir, farklı ufuklara götürür.
Üniversitelerimizin Mühendislik Fakülteleri var, kaliteleri
iyi ama Teknik Üniversite farklı bir şey. Bir arsa var. Burası
olur diye ittifak ettiğimiz bir
arsa var. Bu arsa özelleştirme
idaresinde. Oturup arsa ile
ilgili konuşmak gerekiyor. Onu aldığımız
gün. Başka hiçbir şey yapmam, herkesi
gider zorlar, herkesin yakasına yapışır bu
iş için uğraşırım. Önce herkesi Kayseri’ye
götürür Teknik Üniversiteyi bir gezdiririm.
Kayseri’deki her Fakülteyi ayrı bir hayırsever yaptırdı. Arsayı temin ettiğimiz gün işimiz o. Fakültelerin her birini ayrı bir hayırsevere yaptırmayı düşünüyorum. O güne
gelirsek, inşallah kolları sıvarız. Niyet hayır
olunca akıbette hayır olur inşallah.

KONYAKAMUOYUNDAENÇOKKONUŞULAN,ENÇOKSESGETİREN,ENÇOKİLGİODAĞIOLAN,ENÇOKMERAKEDİLENVEGÜNDEMEOTURAN
İSİMLERİ"VİZYONDAKİLER"DEBULUŞTURUYORUZ.VİZYONDAKİLERKONYAVİZYONUNAÇIKAN,BAŞARILARIİLEGÖĞSÜMÜZÜKABARTAN,
HAYRANLIKUYANDIRANBAŞARILARAİMZAATAN,ADINDANÜLKEVEDÜNYAÇAPINDABAHSETTİRENİSİMLEREEVSAHİPLİĞİYAPACAKBİR
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.

Muammer EROL
Konya Valisi

Konya Valisi Muammer Erol, uzun yıllardan beri Konya'nın görmeye
hasret kaldığı bir Vali imajı çiziyor. Duygusallığı ile ekran başındaki birçok
Konyalı'nın gözlerini dolduran, güleryüzlü, içten, sempatik bir isim. Konya
için bir şans. Korkulan ve çekinilen devlet kapısını, derdi ve şikayeti olan
herkesin çalabileceği bir kapı haline getirmesi devletle halk arasında bir
gönül köprüsü kurulmasına vesile oldu. Bu sayılan özellikleri ile Konya Valisi
Muammer Erol, Vizyondakiler köşemizde yer aldı.

Mustafa KARAMERCAN
Mevlana Hoşgörü Barış, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı

Konya'ya CEMO markasını kazandıran, Konya'nın lezzet duraklarından biri
olan Cemo Etliekmek zincirinin sahibi olan Mustafa Karamercan, toplumla
barışık, taraflı-tarafsız herkes tarafından sevilen-sayılan sempatik kişiliği ile
tanınıyor. Aynı zamanda Mevlana Hoşgörü Barış, Kültür ve Sanat Derneğinin
de Başkanlığını yürüten Karamercan, gerek iş dünyasında, gerekse de
kamuoyunda yaratmış olduğu sinerji ile Vizyondakilerde yer aldı.

Fatih İŞKİN
Dedeman Oteli Genel Müdürü

Fatih İşkin, Otelcilik sektörünün içinden hemen her alanında çalışmış
ve kendini göstermiş bir isim. Dedeman Konya'nın yeni Genel Müdürü
olarak, sempatik ve girişken tavrı ile kamuoyunda olumlu tepkiler aldı.
Bir anlamda bulunduğu yere adım adım gelenlerden. Dedeman Rize ve
Dedeman Gaziantep Genel Müdürlüklerinden sonra, Konya Dedeman
Genel Müdürlüğüne getirilmesi, Fatih İşkin'in kendi sektöründe iyi yetişmiş
ve kariyer sahibi bir olduğunu gösteriyor. Bu özelliklerinden dolayı
Vizyondakilerde yer aldı.

Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bayram Sade, Konya'nın yetiştirdiği iyi akademisyenlerden biri.
Bulunduğu görevlerde dikkat çeken Sade, 150'nin üzerinde makale, yayın
ve kitabında sahibi. Konya sorunlarına vakıf, Üniversite, sanayi işbirliği
çalışmaları ile tanınan, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda göstermiş
olduğu başarılar sonrasında KTO-Karatay Üniversitenin yeni Rektörü olarak
seçilmesi dolayısıyla, Vizyondakilerde yer aldı.

VİZYON KÖŞE
PROFDR.
. YUSUFKÜÇÜKDAĞ

İSLAM ÂLEMİNDE
TASAVVUFUN ORTAYA ÇIKMASI VE
BAZI TASAVVUF YAPILARI

NEÜ Öğretim Üyesi

Tarikatlar, Hz. Peygamber zamanında yoktu. Mezhepler gibi daha sonra ortaya çıktı
ve belli adlarla örgütlenerek yaygınlaştı. İslam Devleti’nin fetihler yoluyla sınırlarını
genişletmesi ile Müslüman Araplar zengin
oldular. Bu durum, dinî yaşamlarına etki
etti. Züht ve takvayı bırakanların sayısı gün
geçtikçe arttı. Eski samimi ortama dönmek
için bazı kimseler tasavvuf yoluna girmeyi
tercih ettiler. Bu, başlangıçta kişisel ve doğal
bir tepki idi. Zamanla bu anlayış yaygınlaştı.
Ünlü mutasavvıfların çevrelerinde toplananlar büyük kalabalıklar oluşturdular. Tasavvuf
alanında verilen eserlerde yer alan kurallar
sayesinde bu yol, kendine özgü bir disiplin
haline geldi.
Türkler IX. yüzyılda Müslüman olmaya başlayınca İslam âleminde yayılmış olan tasavvuf hareketleri ilgilerini çekti ve daha önce
kurulan tarikatlar kısa sürede Türkistan ve
Horasan’da yayıldı. Moğol istilası ile XIII.
yüzyıl başlarında birçok mutasavvıf daha
emin buldukları Anadolu’ya göç etti. Türkiye Selçuklu Devleti, şeyh ve dervişlere rahat
bir ortamda hizmet vermeleri için şehir, kasaba, köy hatta ıssız yerlere tekke ve zaviye,
hânkah,dergâh,âsitanegibitasavvufyapıları
inşa etti. Başkent Konya kısa sürede âdeta bir
tekkeler şehri oldu. Bu konudaki yapılanmaya az da olsa Karamanoğulları Konyası’nda
devam edildi. XV. yüzyılın ikinci yarısında
Osmanlı Devleti sınırları içine almasından
sonra 30 Kasım 1925 kadar Konya’da değişik zamanlarda çok sayıda tekke ve zaviye
inşa edilmiştir. Aşağıda değişik tasavvuf yapıları kısaca tanıtılacaktır.
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verilen mekânlara da tekke denirdi.

1- Tekke: Aslı “tekye” olan kelime, günümüzde tekke şeklinde yazılıp okunmaktadır.
Tekkeler, her hangi bir tarikata mensup dervişlerin sürekli olarak oturdukları, şeyhleri
başkanlığında topluca zikir ve ayin icra ettikleri yerlerdir. Çile çıkarılan büyük tekkelere âsitane denirdi. Tasavvuf literatüründe
hânkah ve dergâh da tekke yerine kullanılırdı.
İlk tekkenin VIII. yüzyılda mutasavvıflar
için inşa edildiği, başlangıçta bunların mütevazı birer odadan meydana geldiği bilinmektedir. Zamanla değişik mimari şekiller almış
ve kapasiteleri ihtiyaca göre genişletilmiştir.
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde daha çok
şehrin merkezlerinde tarikatlar adına inşa
edilen tekkelerde sofa, hücreler, türbe, mescit, hamam, mutfak, ambar, kütüphane, misafirlerin kalacağı mekânlarla binitleri için
gerekli olan ahır ve samanlık bölümleri bulunuyordu. Tarikatın kurucu şeyhinin türbesi, çoğunlukla o tarikata ait merkez tekkede
yani âsitanede yer alırdı. Herhangi bir tarikata bağlı olmayan, farklı alanlarda hizmet

2- Zaviye: Tekkenin küçüğüdür. Bunlar, şehir, kasaba ve köylerin dışında veya ticarî
yönden önemsiz yollar üzerinde hayırseverler tarafından kurulur; tahsis edilen vakıfların gelirleriyle gelip geçen yolcuların yeme
ve barınma ihtiyaçları ücretsiz karşılanırdı.
Tekkelerden farklı olarak bir kaç hücreden
meydana geldiği için buralarda sadece seyahat eden dervişler kısa süreliğine misafir
edilirdi. Bunlar da şayet bir tarikata ait ise
tekkeler gibi âsitanelere bağlı olarak hizmet
verirlerdi. İdareci olarak bir zaviyedar görev
yapardı.
3- Dergâh: Farsça kökenli bir kelime olup
kapı manasına gelmektedir. Osmanlı döneminde değişik anlamlarda kullanılan

dergâh ya da dergeh,
tasavvufta şeyhlerle dervişlerin
oturduğu tekke, âsitane yerine kullanılırdı.
Belgelerde daha çok “dergâh-ı şerîf” şeklinde kutsal bir mekân olarak geçmektedir.
Dergâh, değişik bölümlerden meydana
gelen büyük bir tasavvuf yapısı durumunda idi. Nitekim Konya’da bulunan Mevlâna
Dergâhı, değişik zamanlarda yapılmış türbe, semahane, mescit, derviş hücreleri,
mutfak, kütüphane gibi bölümleri içeren
bir manzume idi. Daha sonra değişik tarihlerde çevresinde hamam, Süleymaniye
Camii, Selim İmareti ve Yusuf Ağa Kütüphanesi inşa edilerek kapasitesi genişletilmiştir.
4- Âsitane: Bir tarikatın kurucu şeyhinin
kabri bulunan merkezî tekkesine denirdi.
Âsitane, hangi tarikata aitse onun kurucu
şeyhinin türbesi burada olurdu. Bunun için
âsitanelere “pîr-evi, makam-ı pîr, huzûr-ı
pîr, âsitâne-i pîr” de denirdi. Tarikatın idaresinden sorumlu şeyh, tarikatın başı olarak

âsitanede oturur, kendisine bağlı zaviyelere zaviyedar adı verilen şeyhlerin atanması
için arzla hükümet merkezine başvuruda
bulunulurdu. Zaviyeleri teftiş etme yetkisi
de birinci derecede ona aitti. Ayrıca tarikatın vakıflarına nezaret eder, bunun için zaviye vakıflarının kontrolünü ya tarikat kurucusunun soyundan gelenlere ya da yetkili
kıldığı bir halifesine verir, âsitanenin vakıf
hissesini bunlara tahsil ettirirdi. Mevlâna
Dergâhı, Konya’da Osmanlı döneminde ülkenin de en büyük âsitanesi konumunda
idi.
5- Hânkah: Tasavvuf ehlinin zikir yapmak
için bir araya geldikleri, kısa süreliğine ikamet ettikleri veya inzivaya çekildikleri yerler
için kullanılan bir kelimedir.
Hânkahların ortaya çıkmasının VIII. yüzyıl
ortalarında olduğu ileri sürülmektedir. İslam ülkelerinde, esas IX. yüzyıldan itibaren
genellikle ıssız yerlerde ilk tarikat yapıları
olarak hânkahlar yapılmaya başlanmış; X.
yüzyılda ise sayıları oldukça artmıştır. Bu
sayede tarikatların daha elverişli bir ortamda yapılanmaları sağlanmıştır. Buralarda belirli bir tarikata bağlı tasavvuf ehli
dışında, yabancılar ve yolcular da kalabilir, onlara da hizmet verilirdi. XII. yüzyıldan sonra, Selçuklu döneminde yapılan
hânkahlarda ayin yapmak, namaz kılmak
ve eğitim vermek için IX. ve X. yüzyıllarda ortaya çıkan ve yukarıda işaret edilen
ünitElere ayrıca mescit, mektep, medrese,
darülhuffaz, kütüphane, misafirhane, ambar gibi yeni mekânlar ilave edilmiştir. Bu
dönemde yeni inşa edilen hânkahlarda,
binayı yaptıranın veya buraya sahip olan
tarikatın piri veya şeyhinin türbesine de
yer verilmeye başlanmıştır. Tekkelerde ol-

duğu gibi hânkahlar da bir şeyh tarafından
idare edilirdi. Hânkahlara vakıflar tahsis edilir, dervişlerin veya misafir olarak gelenlerin
ihtiyaçları vakfın gelirlerinden karşılanırdı.
Buralar tasavvuf eğitimi ile birlikte tefsir, hadis, fıkıh gibi dinî ilimlerin verildiği mektep
konumunda idi. Konya’da Türkiye Selçuklu
hânkahlarından olup 1279 tarihinde inşa
edilen ve hâlen camisi dâhil büyük bölümü
ayakta bulunan Sahip Ata Hânkahı önemli
kabul edilmektedir.
Sonuç olarak Hz. Peygamber’den çok sonra ortaya çıkan tasavvuf anlayışı İslam
âleminde günümüzde de yaygın bir şekilde
sürdürülmektedir. Tarikat yapıları da Türkiye dışındaki İslâm devletlerinde faal durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonra 30 Kasım 1925’te çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış, terk
edilen tasavvuf yapılarının büyük çoğunluğu ihmal yüzünden yıkılmış; bir süre sonra
da ortadan kalkmıştır.
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MEDYA'DA
2015'in
ilk yarısı
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M

edya 2015 yılının ilk yarısını
nasıl gördü? Hangi konular,
Medya'yı birinci elden ilgilendirdi? Ajans Press'in araştırdığı ve yılın
ilk yarısında medyada en çok haber olan
on konu ile yapmış olduğu haberi sizlerle
paylaşıyoruz.
Hazırladığı raporlarla medyayı mercek altına alan Ajans Press; 2015’in ilk yarısında medyada en çok haber olan 10 konuyu
araştırdı. Başlıkların pek çoğu hala konuşulmakla birlikte, Türkiye’nin yakın gelecekteki gündemini de belirleyecek gibi
görünüyor.
Genel Seçim Rüzgarı; Sene başından itibaren Türkiye’nin bir numaralı gündemi Milletvekili Genel Seçimleriydi. Ak
Parti’nin 13 yıllık tek başına iktidarlığının
sona ermesiyle birlikte, Türkiye’yi bekleyen olası koalisyon senaryoları 40 bin 84
haberle medyanın en çok yer verdiği konu
oldu.
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Irak
ve Şam İslam Devleti (IŞİD)’nin Irak ve
Suriye’de izlediği yayılmacı ve savaşçı
politika, Türk basını tarafından da kaygıyla izlendi. Ajans Press’in araştırmasına
göre, grubun sınır ötesindeki hareketliliği
ve art arda gerçekleştirdiği saldırılar 23 bin
32 habere konu oldu.
Özgecan Aslan’ın Şubat ayında bindiği
minibüsün şoförü tarafından katledilmesi
Türkiye’yi yasa boğdu. Vahşi cinayete duyulan öfke hala tazeliğini korurken; Özgecan ülkemizdeki erkek şiddetinin sembolü
oldu. Üzücü olay basında 21 bin 431 haberde yer aldı.

Temmuz 2014’de Resmi
Gazete’de yayınlanarak resmen kanunlaşan Çözüm Süreci, 2015’in ilk yarısında da
gündemi belirleyen konulardandı. Özellikle seçim sonuçlarının
sürecin akıbetini ne şekilde etkileyeceği merak
konusu olurken, konu
yazılı basında 18 bin 752
haberle raporlandı.
Mart ayında kamuoyunda İç Güvenlik Paketi
olarak bilinen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair
kanun tasarısı, TBMM
Genel Kurulu'nda kabul
edilerek yasalaştı. Paketin içeriği ve oturumda yaşanan sıcak anlar 16 bin
129 yansıma buldu.
Yılın ilk yarısının diğer
gündem maddeleri ise;
1 KOALİSYON 40084
2 IŞİD 23032
3 ÖZGECAN ASLAN 21431
4 ÇÖZÜM SÜRECİ 18752
5 İÇ GÜVENLİK PAKETİ 16129
6 BAŞKANLIK SİSTEMİ 13835
7 SÜLEYMAN DEMİREL 10399
8 CHARLIE HEBDO 7189
9 NEVRUZ 6755
10 ÇANAKKALE ZAFERİ 6178
Haberde yansıma buldu.
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RÖPORTAJ

Emrah
Savsar

Umuduyla,
hayata
tutunmasıyla,
yaşama azmiyle,
bütün engelleri
aşarak
yürüyor!
Emrah Savsar neşe dolu, hayat dolu, etrafına sinerji yayan bir
genç. Başbakan Ahmet Davutoğlu manevi Dayısı, Başbakan'ın
ablası Ayşe Hanım manevi Annesi, Karaman Milletvekili
Recep Konuk manevi Amcası, Konya Valisi Muammer Erol
manevi Amcası, Vali beyin eşi Nazmiye Hanım manevi Teyzesi. Böyle olunca da, ilgi odağı Emrah Savsar. Hayatla ölüm
arasında defalarca gidip gelenlerden. Onun hikâyesini onun
ağzından sizlerle paylaşıyoruz.

B

enim kas hastalığım zor bir hastalık. Bayağı zor bir hastalık. Herşey
çok ani gelişti. Yürüme zorluğu
beş yaşında başladı. Sülalemde olabilirdi
de, olmayabilirdi de. O da bana denk geldi. Piyango bana vurdu. Bu bir hediye, bir
lütuf diye başladı sözlerine Emrah Savsar.
1988 Kars-Sarıkamış doğumlu. 5 yaşında
anlaşılmış yürüme zorluğu. 6 yaşında ilkokul birinci sınıfa başlamış. 9 yaşına kadar
devam etmiş ilkokula. Yürüme bozukluğu
artınca da, sürekli düşmeler başlamış.
2005 yılında babasını kaybetmiş Emrah.
Omuz kaslarının çalışmaması ile kendini
belli eden kas hücrelerinde oluşan genetik
bir hastalığa yakalanmıştı. İlkokul 4. sınıftan sonra komple yürümesi gitti. Eli-kolu,
gözü ayağı annesiydi artık. Emrah, "Annem
bana hâlâ bir bebek gibi bakıyor" diyordu.
Ve şöyle devam etti Emrah;
Elimi-kolumu kaldıramam, kendi yemeğimi kendim yiyemem. Evde sürekli oturuyordum. 5 sınıfa başlayamadım. Kitap
okudum. Sürekli sohbetler dinledim. Osman Ünlü Hocayı dinledim. Çocukluğumu
çok olgun yaşadım. Kendimden büyüklerle
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sohbet ederdim. 12-13 yaşlarındayken insanlara nasıl faydalı olabilirim, diyerek insanların beni örnek almasını istedim. El becerileriyle önce mandallarla evler, çiçekler,
ağaçlar yapardım. Kendi kendimi geliştirdim. 17 yaşlarındayken babamı kaybettim.
O sıkıntıyı kaldıramadım. 20'li yaşlarda
solunum problemleri geldi. Ölümden döndüm. 2010 yılına geçerken solunum cihazı
bağlanmak istendi. Uyku apnesi dedikleri
şey bende her dakika vardı. Daldığım an,
nefesim otomatikman çıkıyordu. 2 yıl kadar kullandık makinayı. Sürekli oturduğum
için omurilikte 'S' biçiminde ve 'C' biçiminde eğrilmeler oldu. Akciğer kaslarımı
engellemişti. Ameliyat olmam gerekliydi.
Çok riskli bir ameliyattı. Yüzde on şansım
vardı. Sonunda karar verdim. İşinin ehli bir
doktordu. Ameliyat Ankara'da oldu. Kalçaya kadar 16 vida ile omurganın sağına
ve soluna iki tane platin attılar. Bir gecede 4 kez gittim, geldim. Beni helikopterle
Meram Tıbba getirdiler. Ölüme defalarca
yaklaştım. Allah'ım esirgedi. Ameliyattan
sonra bir yıl kendime gelemedim. Yutmayı
kaybettim. Ameliyat 9.5 saat sürmüştü. 1.5

yıl kadar sadece sıvı tükettim. Sıvı mamalarla, süt karışımı medikal mama diyorlar
onlardan tükettim. 1.5 yıl sonra ağır bir
travma geçirdim. Zatürre olmuştum. Boğazını delmemiz lazım dediler. 2-3 ay sonra
yutmam açıldı. Nefes konusunda ağız ve
burun iptal olmuştu. Bana bir blender alındı. Çorbalar, taneli çorbalar yerken lezzetli
ama blenderle karışınca bambaşka bir şey
oluyor. Sulu köfteyi severim, annemde güzel yapar. Blenderle karıştırınca o tadı bulamıyorsunuz.
Yutmayı denemem lazımdı dayım gelmişti.
Konya etliekmeği yaptırdık. Dayım bir parça etli ekmek verdi. Şunu ağzına al çiğne
at dedi. Ayranda vardı. Baktım vallahi iyi
gidiyor. Yutma etliekmekle açıldı. Sonrasında yeme içme durumum düzeldi. Ancak,
kışın yoğun bakımı bir ziyaret edip geliyorum.
Yazarlık düşüncesi nasıl başladı, nasıl
gelişti?
Aslında oldum olası seviyordum yazmayı.
Siyaset yazanlardan pek haz almıyorum.
Bana gelen Cuma mesajlarını topladım.

6-7 ay öyle devam ettim. Duygusal olduğum zaman kafamda bir dörtlük tasarladım. Baktım hoşuma gitti. Çok aklımda
tutamıyorum. Niye kendim yazmayayım
dedim. 6 sene hiç aralıksız yazdım. Yoğun bakımda dahi aklımda yazmak vardı.
En son facebook listemde 510 kişi var.
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız var,
kader arkadaşlarım var. Recep Konuk, manevi amcam, gel bir öğle yemeği yiyelim
dedi. Mutlu edersen mutlu olursun. Pozitif enerji verirsen, ayna misali mislisiyle
sana geri döner. Son 2.5 yıldır köşe yazısı
yazmak aklımdan geçiyordu ama yeltenmedim. Köşe yazarları gibi, facebookda
yazayım dedim. Doğum günümde manevi Annem Ayşe Hanım yaz diye teklif
etti. Facebook’da yazmaya başladım. Yazı
yazmaya başladığım gün Ömer Kara'dan
teklif aldım. Tesadüf değil tevafuk bu. Beş
yıl önce Ömer Abiye beni yönlendirmişlerdi ama çekindim, gitmedim. Gazetenin
önünden belki yüz defa da geçtim gittim.
Ağustos 2014'de Cuma Mesajları sergisi açtım. Ömer Kara dediler ama, hangi
Ömer'di. Sergiyle alakalı fotoğraflar çekmişler. Size gönderiyorum Beyefendi filan
dedi. 12 Eylül 2014 Cuma günü yazmaya başladım. Kalemin çok güzelmiş, çok
beğendim, Gazetede yazar mısın? dedi.
Hangi gazete? diye sorduğumda, Konya
Postası dedi. Konya Postasını duyunca 5
sene öncesi aklıma geldi. Gel bizde yaz,
tamam mı? Bir yazı yaz, bir de vesikalık
bir fotoğraf gönder dedi. Şu anda 54 yazı
oldu.
Bir derneğin de yönetimindesiniz, onu
bir anlatır mısınız?
Erol Önkal'ın Başkanlığını yaptığı, 'Bir iyilikte sen yap!' derneğini 2014'de kurulan
8-9 aylık bir dernek. Başkanım bana bu
derneğin Genel Sekreterliğini teklif etti. Bu
derneğin Genel Sekreteriyim. Mavi kapak
kampanyamız var. Başarabilirsek, mavi
kapak toplamada birinciliğe ulaşmak istiyoruz. Şu anda 'İmtihanım' isimli bir kitap
yazıyorum. 'Gönle düşen İnci tanesi' isimli
şiir kitabım 2015 yılı Ocak ayında yayınlandı.
En büyük destekçim, Sayın Başbakanımızın ablası manevi Annem dediğim Ayşe
Hanım. Özellikle bu hastalık içine kapanıklığı kabul etmez. İçine kapanıklılık
kendini üzmekten öteye gitmez. İnsanlara

verdiğim örnek şöyle; Bana
engelli kardeşlerine örnek
oluyorsun diyorlar. Ben bütün insanlara örneğim. Yıllar
önce Konya ileri gelenlerinin biri beni davet etti. Karşı
karşıya oturduk. O zamanlar
elim-kolum çalışıyor. Bana
3-4 çeşit ağır yemek geldi. O
ileri gelen zengine de, az bir
pilav ve kepek ekmek. Ben
zayi olmasın diye, gelmiş gitmesin diye önümde ne varsa
yedim. O da az pilav ve kepek
ekmek yedi. Mevlana'nın bir
sözü var. Ne kadar zengin olursan ol, yiyebileceğin kadar yiyebilirsin. Testiyi denize
daldır, alabildiği kadar su alır. Servet hiç
mühim değil. Sağlık serveti mühim.
Fiziki engel nedir ki, yeter ki engel yürekte olmasın.
Emrah Savsar'ın mesajı da oldukça anlamlı;
İnsan hayatında gülümseyecek, gülümseyebilecek. Şair ne diyor; Ömür umuttan
önce biter. Umudun ölene kadar gitmesi lazım. Ümidini yitiren insan içine kapanmış
hayata küsmüştür. Gönlünde sevgi olmayan boş adamdır. Gönlünüzde sevgi olacak.
Umut tıpkı bir güneşe benzer, bir doğar, bir
batar ama ışığından hiç bir şey kaybetmez.
Fiziki engel nedir ki, yeter ki engel yürekte
olmasın!
Ne kadar zengin olursan ol, yiyebileceğin kadar yiyebilirsin. Testiyi denize
daldır, alabildiği kadar su alır. Servet
hiç mühim değil. Sağlık serveti mühim.
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ÇarşambaSöyleşileri

HoşgörüSohbetleri

Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derneği " Çarşamba Söyleşileri" adı altında başlatmış olduğu "Hoşgörü
Sohbetleri" ni yaklaşık iki aydır sürdürüyor. Konya basını ve kanallar tarafından da kamuoyu ile paylaşılan söyleşiler,
her çarşamda çok daha fazla izleyici tarafından izlenmeye başladı. Hava şartları müsait olduğunda derneğin bahçesinde,
olmadığı takdirde, derneğin toplantı salonunda yapılan söyleşiler, bütün bir Ramazan'da da devam etti. İlk Çarşamba
söyleşisini 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü başlatan Dernek yöneticileri, söyleşilerine misafirlerini bekliyorlar.

Erol Sunat / 13.05.2015

13 Mayıs 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen
ilk Hoşgörü Sohbetlerinin konuğu, KonyaVizyon
DergisiEditörüveYeniMeramGazetesiKöşeYazarı
Erol Sunat'tı. Konya basınında 16 yıldır köşe yazarlığı yapan eğitimci Erol Sunat, "Mevlana" yı anlattı.
Mevlana'nınhayatındankesitlersundu,onunsözlerinden örnekler verdi.

Ali Osman Karamercan / 22.05.2015

22Mayıs2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğuKonyaEsnafveSanatkarlarBirliğiBaşkanıAliOsmanKaramercan'dı.Başkan
Karamercan,"Ahilik"konusundabilgilerverirken,Ahi
Evran'labirliktebaşlayanesnafgeleneğini,esnafların
birliğiniveberaberliğini,esnafolmanınözelliklerini
ogündenbugüneirdeledi.Ahiliğindüsturlarınının
neler olduğunu birer birer saydı.

Uğur Özteke / 27.05.2015

27 Mayıs 2015 Çarşamba günü gerçekleştiirlenHoşgörüSohbetlerininkonuğu,
TürkiyeGazetesindeGenelMüdürYardımcılığınakadaryükselmiş, uzunbirdönem
KonyaGazetecilerCemiyetiBaşkanlığıda
yapmış,halenPusulaGazetesiGenelYayın
Yönetmeliği yapan usta gazeteci Uğur
Özteke'ydi. Özteke kendi hayatından da
hoşörneklervererek,gazeteciliğiveTürk
basınını anlattı.
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Vatan Şaşmaz / 03.06.2015

3Haziran2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğu,oyuncu,
sunucu, yazarVatan Şaşmaz'dı. En iyi erkek
sunucu ödülüne de sahip olan, oyunculuk
alanındadadikkatçekenrollereimzaatmasıylatanınanŞaşmaz,PopülerKültürüzerine
açıklamalarda bulundu.

Zahra Ebrahimogli / 10.06.2015

Prof. Dr. Muzaffer Şeker / 17.06.2015

10Haziran2015Çarşambagünü
gerçekleştirilen Hoşgörü Sohbetlerininkonuğu,İran-Azerbaycanından Akademisyen Zahra
Ebrahimogli'ydi.ZahraHanım,
Mevlana'nınhayatıylabaşladığı
Mevlanasohbetinde,Mevlana'yı
hemİranlılarıngözünden,hem
de Türkiye'deki incelemeleri
sonucunda elde ettiği bilgiler
ışığında anlattı.

17Haziran2015tarihindegerçekleştirilen Hoşgörü Sohbetlerinin
konuğu, Necmettin Erbakan ÜniversitesiRektörüMuzafferŞeker'di.
RektörŞeker,kurucurektörolarak
başladığıvegeçtiğimizyıl,öğretim
üyelerinintamamınayakınınıvermişolduğuoylarla,Rektörseçildiği
Üniversitesinısamimivegerçekçi
birbiçimdeonudinlemeyegelenlere anlattı.

Dr. Lütfü Şimşek / 24.06.2015

24Haziran2015ÇarşambatarihindegerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğuMÜSİADKonya
ŞubeBaşkanıDr.LütfüŞimşek'ti.Dr.Şimşek,uzmanı
olduğu,kurulmasındanitibarensorumluluğunuda
üstlendiği Lojistik Merkezi ve Konya'nın Akdenize
kavuşma hayalini oldukça geniş ve teferruatlı bir
şekilde anlattı.

Selçuk Öztürk / 01.07.2015

1Temmuz2015Çarşambatarihindegerçekleştirilen
HoşgörüSohbetlerininkonuğuKonyaTicaretOdası
Başkanı Selçuk Öztürk'tü. Başkan Öztürk, Konya
TicaretOdasınınkuruluş dönemlerindenbugüne
Konyaticaretini,bugüngelinennoktayı,Konya'nın
Türkiye ticaretindeki yeri ve konumunu, güzel ve
çarpıcı örneklerle anlattı.
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NOSTALJİ

Konya, Anadolu'nun medar-ı iftiharı. Türk
Milleti'nin Anadolu'daki ilk uzun süreli
Başkenti. Alimlerin, gönül sultanlarının,
sanatkârların uğrak merkezi. Konya'dan
ilimlerini ve hünerlerini bütün Anadolu'ya
dağıttıkları hoşgörü ve barış şehri.
Konya bir hayal şehir, bir rüyalar şehri. Bu
şehre gelmeye, koşmaya, burada yaşamaya,
burada bir kaç gün vakit geçirmeye dünyanın her köşesinden koşup geliyor insanlar.
Hz. Pir'in gönül postunu serdiği bu şehirde
gönüller imar oluyor, yaralar iyileşiyor, bakar körler bakmasını, duyması gerekenleri
duymayan kulaklar duymasını öğreniyor.
Hoşgörünün, sevginin, aşkın manasını bulduğu bir şehir burası.
Bu şehir, uzakları yakınlaştıran, suskunları
konuşturan,kalpleribuluşturan,hasretlikçekenleri kavuşturan bir şehir.
Bu şehrin ikliminde hoşgörü var, barış var.
İnsanı anlama var. Sevginin hası, saygının
özü, aşk ateşinin közü var!
Konya'nın her gelene mutlaka söyleyecek
bir sözü var.
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misali çırpınır bu şehirde.
Ökseye yakalanıp da kurtulanı gördünüz
mü?
Dil tatlılaştığında, söz serin bir pınar suyu
misali insanı rahatlattığında güzeldir.
Kem sözü çiğ kişi, olgun ve baldan tatlı sözü
er kişi söyler denmiştir.
Ariftir Konya.
Arifane insanlar dolaşır şehrin sokaklarında.
Hiç ummadığınız bir anda, dikkatinizi çekmeyen biri öyle bir kelâm eder ki, onun için bu
şehre Konya denmiş der, düşünür kalırsınız.
'Dün dünle birlikte gitti cancağızım, bugün
başka şeyler söylemek lazım!' demiş Hz. Pir.
Dünüanacağız,unutmayacağızelbet.Amma
dünlerde de takılıp kalmayacağız diyor. Bugün dünden vazgeçip, bugüne dair başka
şeyler söyleyin diye de asırlar öncesinden
uyarılarda bulunuyor.
Konya tarih zengini, tarihle iç içe, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri toprakları en geniş ilimiz. Birkaç Avrupa ülkesinden daha
büyük.

Gez dünyayı, gör Konya'yı diye boşuna mı
demişler!

Selçuklunun başkenti olması dolayısıyla, başınızı nereye çevirseniz Selçuklu eserleri ile
dolu şehir. Şehrin üstü de altıda tarih.

Cümle sürçü lisanlar edep ve adap çizgisine
denk geldiğinde, ökseye tutulmuş kelebek

Nereyi kazsanız ya sur kalıntısı, ya Roma
dönemine ait bir lahite rastlar kazı yapanlar.

Hz. Pir'in gönül postunu serdiği bu şehirde gönüller
imar oluyor, yaralar iyileşiyor, bakar körler
bakmasını, duyması gerekenleri duymayan
kulaklar duymasını öğreniyor.

Sultan mezarları, türbeler, hanlar, hamamlar,
kervansaraylar Selçuklunun tarih ve kültür
mirası olarak Konya'ya bakar.
Alaaddin Tepesinde var olan Selçuklu sarayının son kalıntısı Kılıçaslan Köşkü denen
son kalıntı, beton bir şemsiyenin altında gelene geçene halini arzeder.
Az yukarısında yer alan Alaaddin Camii ve
Selçuklu Sultan mezarları karşılar sizi.
Kılıçaslan Köşkü kalıntısının hemen hemen
tam karşısında yer alan Karatay Medresesi,
zamanında Konya'nın en önemli Üniversitesi olarak dikkat çekmişti.
Yine Alaaddin tepesinin çevresinde yer alan İnce
Minare, 1901 yılında yıldırım isabet eden minaresinin ayakta kalan yarım minaresiyle sizi karşılar.
Tepenin üzerinde yer alan Eflatun Kilisesinin sadece soluk bir fotoğrafı kalmış elimizde.

Arapoğlu makasını dünden bugüne taşıyan
atlı tramvay şimdi yok!
Dikkatinizi çektiyse tramvay bir anlamda başkentlere has bir ulaşım aracıydı.
Anadolu'da Konya'dan başka bir şehirde sanırım atlı tramvay bulunmuyordu.
Bugün artık metroyu konuşan Konya'da Valilik yapan Sadrazam Avlonyalı Ferit Paşa da
Selanik’te elektrikli tramvay devreye girince
oradaki atlı tramvayı Konya’ya naklettirmişti.
Atlı tramvay Atatürk anıtından sonra Gazi
Lisesi’nden geçerek eski Park Sineması’na
ulaşıyordu. Hükümet Konağı’ndan hareket eden ikinci tramvay ise Sultan Selim
Camii’ne kadar gidiyordu. 30 kilometreyi
aşan atlı tramvayın Konya macerası 1930 yılına kadar sürdü. Bu tarihten sonra da, yolcu
ve yük taşıyan tramvaylar kaldırıldı.

Selanik'ten sökülerek Konya'ya getirilen
tramvaylar, atların yardımıyla çekiliyordu.
Yazlık ve kışlık olarak iki çeşit olan tramvaylarda birinci ve ikinci mevki bulunmuyordu. Oldukça yavaş ilerleyen atlı tramvayların gün geçtikçe yolcu sayısı azaldı.
Konya'da aynı dönemde kurulan otomobilciler şirketi, iki adet küçük otobüs getirerek
istasyon-hükümetönüseferlerinebaşlayınca
tramvaylara rağbet giderek düştü ve 1924
yılındadöneminbelediyebaşkanıtarafından
hizmetten kaldırıldı. Tramvaylar hurdaya
ayrılırken, tramvay rayları eritilerek elektrik
direği olarak kullanılmaya başlandı.
Zamanın Konya Belediye Başkanı Ahmet
Öksüz döneminde, Konya'ya kazandırılan
hafif raylı sistem, gelişmiş modelleriyle günümüzde hizmet vermeye devam ediyor.
Konya nostaljik bir şehir. Mistik atmosferi,
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Konya nostaljik bir şehir. Mistik atmosferi,
Konya'yı bir cazibe merkezi durumuna getirmiş durumda. Asırlar öncesinden şehri
gezen yerli ve yabancı seyyahlar şehri anlata anlata bitiremiyorlar.
Türbe önünde evi, Meram'da bağı olana Konyalı derler sözü yankılanıyor şehrin sokaklarında. Türbe önü denilen Hz.
Mevlana'nın türbesinin bulunduğu yer, şehrin asıl merkezi olarak canlılığını hala sürdürmeye devam ediyor.
Konya'da türbe denildiğinde, istisnasız herkes size Hz. Mevlana'nın türbesini gösterir.
Onun içindir ki şairler ve yazarlar, Konya'yı
anlatmaya başladıklarında "Konya Mevlana
demek, Mevlana Konya demek" diye başlamışlardır sözlerine ve yazılarına.
Konya'da Faytona "Körük" denirdi. Şimdi
neredeyse bir tane bile yok. O eski İstasyon
yolundan şehrin merkezine Türbe önüne
doğru gelen faytonlar, Konya'nın yüzakı
ulaşım vasıtasıydı. Misafirler faytonla şehri
gezer, acil hastalar faytonla hastanelere götürülürdü. Taksilerin pek revaçta olmadığı
zamanların vazgeçilmezleriydi faytonlar.
Bir Başkent daima Başkenttir derler ya,
Konya'nın sokakları ve caddeleri de, Başkent olduğu günlerin izlerini taşır adeta. Bir
devrin cumbalı evleri, dar sokakları, konukomşu sıcaklığını yansıtan hava, bir çok insanı alır götürür geçmişe.
Bir zamanlar Konya, siyah-beyaz fotoğrafların dünü anlatan görüntüleri ve yansımalarıyla nereden nereye gelindiğini anlatmaya
çalışır meraklı ve soran bakışlara.
Şehir demek gelişmek, büyümek ve ilerlemek demektir. Bir tarım şehridir Konya.
Cumhuriyetdönemininneredeysebütüntarım hamlelerinin başlatıldığı ve tüm ülkeye
yayıldığı bir şehir olmanın haklı gururunu
yaşar.Karasabandanpulluğa,pulluktantraktöre geçiş Konya örneği ile anlatılagelmiştir.
Selçuklu döneminden bu yana gönül sultanlarının uğradığı, bir kısmının misafir edildiği, bir kısmının yerleştiği, gönülleri imar
ettiği, irşad ettiği bir şehirdir Konya.
Selçuklu Sultanlarının Anadolu'yu istila etmek isteyenlere şiddetle karşı koyduğu, ölümüne savunduğu bir coğrafyanın kalbidir
Konya.
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RÖPORTAJ

Konya Dedeman'da
bayrak değişimi!

Dedeman'ın yeni yüzü!

Fatih İşkin
Konya Vizyon Dergisi olarak, bu sayımızda, Konya Dedeman Otelinin çiçeği burnundaki yeni Genel Müdürü Fatih İşkin'le
yapmış

olduğumuz

röportajı

sizlerle

likte paylaşacağız.

Sizi
tanıyabilir

miyiz?
1977 Konya doğumluyum. Niğde Üniversitesi Turizm Otelcilik ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölümü’nden
mezun oldum. Otelcilik kariyerime
Hilton Konya’da, Yiyecek ve İçecek
Departmanı’nda başladım. Rixos Konya otelinde, sırasıyla Satınalma Elemanı,
Muhasebe Elemanı, Satış Şefi poziyonlarında görev aldım. Dedeman Konya Hotel
& Convention Center’ da Kurumsal Satış
Yetkilisi ve Dedeman Gaziantep Hotel
& Convention Center Satış & Pazarlama
Müdürü görevlerinde bulundum. Dedeman Rize Otel Genel Müdürlüğü görevimin ardından Dedeman Gaziantep Hotel
& Convention Center Genel Müdürlüğü,
Dedeman Park Gaziantep Açılış Genel
Müdürlüğü, son olarak, Dedeman Oskemen Kazakistan Vekil Genel Müdürlüğü
görevlerinde bulundum. Evli ve 3 çocuk
babasıyım.
Fatih İşkin esprili midir? Nelere çok
güler, nelere çok kızar, sizi hangi
olaylar duygulandırır?
Aslında çok esprili bir insan değilimdir.
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Bu konuda yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Ama herkes gibi esprili insanların yanında vakit geçirmekten hoşlanırım. Kolay sinirlenen ve kızan bir insan
değilim. Haksızlığa uğradığımı düşündüğümde çok kızarım. Kavuşmalar beni her
zaman duygulandırmıştır.
Seyahat etmeyi seviyor musunuz?
Hangi ülkelere gittiniz?
Birçok turizmci gibi ben de seyahat etmeyi seviyorum. Hafta sonları mutlaka şehirden uzaklaşmaya çalışıyorum. Kazakistan, Rusya, Ürdün, Suriye, Irak ve bazı
balkan ülkelerine seyahatlerim oldu.
Spor yapmayı sever misiniz? Çocukluğunuzdan beri hangi futbol takımına gönül verdiniz?
Eski bir sporcu olarak düzenli spor yapmaya çalışıyorum ve spor yapmayı seviyorum. Bir Konyaspor fanatiğiyim.

Konya Dedeman Otel'de ne gibi yenilik planınız var?
Açıldığı ilk günkü gibi yeni, modern ve

bir-

son yenilikleri takip eden bir karaktere
sahip olan Dedeman Konya’nın son olarak Sağlık Kulübünde yenilemeler yapılmıştır. 2015 yılı yeni serisi olan “Signature” ürünleriyle Sağlık Kulübü Fitness
Bölümü ve Bayanlar bölümü yenilenmiştir.
Toplamda 206 oda ve 450 yatak kapasitesiyle hizmet veren otelimiz, bu bakımdan
bölgedeki ihtiyacın çoğunu karşıladığına
inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte şehrin sosyal hayatına katkıda bulunacak
projeleri ön planda tutmak istiyoruz. Bu
konuda önümüzdeki dönemlerde hayata
geçireceğimiz bazı planlarımız var.
Turizm sektörü ve Konya'nın sektördeki yerini yorumlar mısınız?
Turizmin en önemli unsurlarından biri ulaşımdır. Bu bağlamda, özellikle Konya-Ankara ve Konya-Eskişehir arasındaki yüksek
hızlı treninin devreye girmesi ve yakın zamanda Konya-İstanbul YHT bağlantısının
gerçekleşmesi, Konya’ya ulaşım açısından
büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte Konya Havalimanı’nda yeni terminal binasının hizmete girmesiyle şehrimize ulaşım imkanları daha da artacaktır.
2013 yılında demiryoluyla 1,13 milyon yolcu taşınmış olup bu sayının önümüzdeki
yıllarda daha da artacağı beklenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Türkiye Turizm Strateji Planında Konya, Marka Kültür Kenti olarak belirlenmiştir. Bu,
önümüzdeki dönemlerde
yatırımları da artıracak en
önemli kararlardan birisidir.
Yıl boyunca, Hz. Mevlana’yı ziyaret etmek için
gelen yerli - yabancı münferit misafirlerin yanı sıra,
Kapadokya, Konya, Antalya destinasyonlu Japon
ve Koreli misafirler, yaz
döneminde ise Avrupa,
Amerika ve Avustralya’dan
gelen misafirler şehrimiz
için önemli bir potansiyel
oluşturuyor. Sağlık Turizmi
için yapılan çalışmalarında
önümüzdeki yıllarda etkisini göstereceğini düşünüyorum.
Konya gerek konumu, gerek sanayisi ve projeleriyle
her geçen yıl cazibesini artırıyor. Yeni tesislerin açıl-

masıyla da Konya’nın sosyal, kültürel ve
ekonomik yaşantısına ciddi katkılar sağlanıyor.
Şehrimizde son bir kaç yıldır artan
otel adedi ve yatak sayısı sizce yeterli mi, yetersizse daha neler yapılmalı?
Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri
olan Konya, üniversite ile dinamik genç
nüfusu, sanayi ile canlı ekonomisi, alışveriş merkezleri, modern ve planlı şehirleşmesi ile ciddi anlamda göç alan ve yerli yabancı yatırımcıların dikkatini çeken
bir kent haline geldi. Konya Tarihi Bedesten Çarşısı Restorasyonu, Sille Köyü’nün
turizme kazandırılması, Bilim Teknoloji
Merkezi, Kelebekler Vadisi gibi yatırımlar
turizm sektörünün gelişmesine ivme kazandırmıştır.
Tüm bunları düşündüğümüzde şehre
olan ilginin daha da artacağı düşünülürse yeni otellere ihtiyacın olacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
Konya doğumlu bir otel üst yöneticisi olarak Konya'nın tarihi dokusu ve
zenginliklerinin
turizm
açısından
yeterince
değerlendirildiğine
inanıyor musunuz?
Konya’nın “İnanç Turizmi” konusunda sahip olduğu potansiyelin, kentimizin dünya
standartlarında bir destinasyon olmasında büyük değere sahip olduğu kaçınılmaz

bir gerçektir. Hz. Mevlâna ve felsefesinin,
Konya’yı gelecekte dünyanın en önemli
inanç turizm merkezlerinden biri yapacaktır. Konya’ yı ziyaret eden turistlerin
büyük çoğunluğunun Mevlana Müzesi’ni
görmek istemeleri öncelikli amaç olduğu
kaçınılmaz bir gerçek.
Selçuklu’ya başkentlik yapmış şehrimizde ayrıca Çatalhüyük, İnce Minare, Arkeoloji Müzesi, Karatay Medresesi, Kilistra, İvriz, Meke Krater Gölü ve Sille Köyü
gibi pek çok turistik cazibe merkezi bulunuyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaret ettiği bu mekânlarda altyapı
sorunlarının çözümlenmesi ve temel
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yatırımların yapılması bu değerlerimizin ön
plana çıkarılmasında etkili olacaktır.
Son olarak sektörünüzle ilgili duygu
ve düşüncelerinizi içine alan bir mesajınızı alabilir miyiz?
Hoşgörü kenti Konya, kültür ve turizm
alanında sahip olduğu zengin miras,
güç ve en önemlisi gönül birliği ile sektördeki çalışmalarını ‘’Kültür, Turizm ve
Tanıtım‘’ alanlarında en nitelikli şekilde
sürdürerek hak ettiği yere en hızlı şekilde
ulaşacaktır. Gerek konumu, gerek sanayisi ve projeleriyle her geçen yıl cazibesini
arttıran şehrimiz yeni tesislerin açılmasıyla da Konya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısına ciddi katkılar sağlanacağını düşünüyorum.
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VİZYON MARKA

Golda
Altın Seçim Makarna!
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KOMGIDA Genel Müdürü Fatih Doğan Ilgın
doğumlu. Ilgın Lisesi mezunu. 9 Eylül Üniversitesi İşletme mezunu. 33 ay TİGEM'de,
1 Yıl Acıpayam’da, 2 yıl Lüleburgaz'da çalıştı.
Bir dönem kendi işiyle meşgul oldu. 17 yıldır
Kombassan'da. Bu sürenin 13.5 yılı Mersin'de
KOMAS'da Genel Müdür Yardımcısı olarak geçti. Son 3.5 yıldır Genel Müdür Yardımcılığını
yaptığı KOMGIDA'nın iki yıldır Genel Müdürlüğünü yürütüyor.

Makarna ile tanışmamız yüzyıl kadar oldu. Fırın makarna da olsa, Rus salatalı makarna ikramı da olsa en
nihayetinde Makarna değil mi deniyor. Türk hanımları galiba makarnaya biraz haksızlık ediyorlar. Siz
bu makarnanın neler çektiğini biliyor musunuz, sorusunun cevabı henüz yok. Akşama kadar oturdun da,
bir makarna mı pişirdin diyen kocalar. Misafir önüne
oldukça güzel bir makarna pişirsenizde, önümüze
koya koya makarna koydu diyen misafirler olumsuz
örnekler. GOLDA bir Konya markası. Neredeyse gitmediği ülke, gitmediği kıta yok. Konya Vizyon Dergisi olarak KOMGIDA Genel Müdürü Fatih Doğan'la
GOLDA Makarna üzerine yapmış olduğumuz keyifli
röportajı sizlerle paylaşıyoruz.
www.vizyonkonya.com

Türk hanımları
					

MAKARNAYA

GOLDA markasını ve makarnayı anlatır
mısınız?
Golda markasının temelleri 1997 yılında atıldı. 2001 yılında üretime başlandı. İlk dönemde
KOMGIDA ve MELDA markaları ile başladı.
Daha sonra Bayraktar Holdinge ait Baykur
markası satın alınarak Golda makarnaya geçiş
yapıldı. Golda, İngilizcede altın demek olan
gold kelimesine 'a' harfi eklenmek suretiyle
gerçekleştirilen bir isim. 'Altın Seçim Makarna' diye bir sloganı bulunuyor. Türkiye'de makarnanın 60 yıllık bir geçmişi var. İlk makarna
Nuhun Ankara Makarnası. Onu Filiz ve Oba
takip etti. İlk çıktığında undan erişte mantığında yapılmış makarnalar vardı. Daha sonra
ki yıllarda İtalyan Makarna teknolojileri ithal
edilerek, makarna geliştirildi. Kaliteli makarna kesinlikle undan üretilmez. Afrika’ya gönderilenmakarnalariçindeyüzde30nispetinde
un olduğu için, un karışımlı makarna denir o
makarnalara. Makarna Anadolu'da sert ve kaliteli durum buğdayından üretilen irmikten
elde edilir. İrmiğe sadece su ilave edilir. Makarnada su dışında hiç bir katkı maddesi yoktur. İşin özü ve aslı budur. Makarna hattında
su ile irmik karıştırılarak makarna elde edilir.
Önce ön pişirme olur. Esas pişirme 60-65 derecede yapılır. Sonra soğutma hattında soğut-

lar!
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ma yapılır. Silo'da belli bir süre bekler ve daha
sonra da paketlenir. Makarna hattı pahalı bir
yatırımdır. Bir makarna hattının fiyatı 10-11
milyon liradır yani 4.5 milyon İsviçre Frangı. 18 çeşit makarna var. Spaghetti, Linguine,
Fırın makarna, Kuskus, Arpa Şehriye, Yıldız
Şehriye, Tel Şehriye, Boncuk, İnce Uzun,
Yüksük, Orta Uzun, Burgu, Çizgili Dirsek,
Düz Dirsek, Erişte, Midye, Mantı, Bamya, Fiyonk, Kelebek, Kalem Kesme, Spiral. Mesela
Fiyonk makarna bir hat'ta yapılır. Diğerleri bir
hat'ta yapılır.
Makarnayı seviyor muyuz?
Makarna kültürümüz yok. Kişi başına makarna tüketimimiz 5-6 kilo. Bu rakam İtalya'da
29, Avrupa'nın diğer ülkelerinde 15-16 kilo.
Bizde pirinç ve bulgur kültürü var. Avrupa'da
pirinç ve bulgur kültürü diye bir şey yok.
Makarna şişmanlatır diye yanlış bir algı var.
Makarna kültürünün yükselmesi lazım. Makarnanın sırrı sostur. Makarna sosla güzeldir.
Birazda bizim makarna sosuna yönelmemiz
lazım. Türkiye'de sos üzerine çalışma çok
tutmadı. Birde KDV oranları var tabi. Bulgur ve pirinçteki KDV oranları yüzde 8'den
yüzde 1'e düşerken, makarnada hala yüzde 8.
Makarna talebi buradan da darbe yedi. Tekrar

söylemek istiyorum ki, makarna kesinlikle
şişmanlatmaz. Enerji verir. Mesela futbolcular 90 dakika koşmalarını makarnaya borçlular. Maraton koşucuları, uzun mesafede denilen on bin metre koşanlar, yarışmadan iki saat
önce makarna yerler. Makarna enerji verir.
Daha uzun süre ayakta kalmayı sağlar.
Makarnanın üretimi noktasında neler söyleceksiniz?
Makarnanın çok reklamı yok. Sektörde lider olan Nuhun Ankara Makarnasının pek
bir reklamı yok. Yaklaşık 15 sene önce Oba
Makarnası Aydan Şener'le iyi bir çıkış yakalamıştı. Selva, Uğur Yücel'le bir çıkış yakaladı.
Aman aman bir reklam yok. Makarna algı
olarak, tüketimde üvey evlat gibi kalmış durumda. Makarna bizim kültürümüzde ana
yemek değil, yan yemektir. Çünkü 8-9 dakikada hazırlanır. Bu en fazla on dakikadır. Hızlı
ve çabuk yapıldığı için önemsiz görülmektir.
Oysa üretimi çok meşakkatlidir. Durum buğdayı alınır, temizlenir. Tavlanması için suya
atılır. Sekiz saat tavlandıktan sonra, soyulmaya geçilir. Kaba soyum ve ince soyumdan
sonra dokuz tane valste kesilir. Sekizinci valste eleğe gider. Elenir. Un vasfında olan una,
helvalık vasfında olan helvalığa, makarnalık
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kalite ve ISO olmak üzere, bütün belgelere
sahibiz. 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kanada, Meksika, Arjantin, Şili hemen sayabileceğimiz Amerika kıtası ülkeleri. İngiltere,
Romanya, Belçika, Makedonya, Macaristan,
Bosna-Hersek, Suriye, Irak, Ürdün, Filistin,
Suudi Arabistan, Japonya, Çin. Doğu Afrika
ülkeleri, Sudan, Angola, Togo, Fildişi Sahili,
olan makarna olur.
Ön pişirme,
esas pişirme,
soğutma sonrasında en az
sekiz saat beklemesi lazım. Türk
hanımları makarnaya haksızlık ediyorlar. Bulgurda falan
bu kadar işlem yok. Ev
hanımları raftan alıp, en
fazla 10 dakikada pişiriyorlar. Siz bu makarnanın neler çektiğini biliyor musunuz? Akşama kadar oturdun da, bir makarna mı pişirdin diyen kocalar. Misafir önüne oldukça
güzel bir makarna pişirseniz de, önümüze
koya koya makarna koydu diyen misafirler
olumsuz örnekler. İtalya'da en güzel ikram
makarnadır.
GOLDA'nın tanınırlığı nasıl?
Golda Makarna 81 İlde var. 53 bayi ve distribütörümüz var yaklaşık 8500 noktada
varız. Türkiye'de 168 bin nokta olduğu düşünüldüğünde Türkiye'nin yüzde 5.2'sinde varız. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz
nokta sayısını 15 bine çıkarmak. Konya'da
ise mevcut noktaların yüzde 71'inde varız.
Konya'nın diğer Makarna markası bizden
bir tık önde. Biz on bin adet satıyorsak, onlar 11-12 bindeler. Onların hemen arkasındayız. Helal Belgemizi 4 yıl önce aldık. Başta

Türki Cumhuriyetler, Avustralya, Hindistan,
Güney Kore, Trinidad - Tobacco dahil bütün
kıtalarda varız. Benin, Angola, Togo ve Japonya en çok ihracat yaptığımız ülkeler. Yüz
ülkede GOLDA bizim adımıza tescillenmiş
durumda.
Bizim makarnamızdan altın çıkıyor, nasıl
mı?
Altın seçim, altın seçim diyorsunuz, sanki
paketten altın mı çıkıyor diyorlardı. Bundan 8-9 ay önce, çalışanlarımızdan bir bayan hediye olarak aldığı bir altın küpeyi,

kurdelesiyle birlikte paketlemenin olduğu
bölümde paketin birinin içine düşürmüş.
İstanbul'da bir satış mağazamız, bizi aradı.
Aldığı makarnadan kurdelesiyle birlikte
altın küpenin çıktığını gören müşteri, paketle birlikte, makarnayı satın aldığı mağazamıza getirmiş ve küpeyi teslim etmiş. Biz
küpenin değerini kendisine hediye etmek
istediysek de, müşteri kabul etmedi. Ancak
Altın Seçim Golda makarnalarının içinden
altın mı çıkıyor esprisi, böyle bir olayla gerçeğe dönüştü. Bizim makarnamızdan espriyle bile olsa gerçekten altın çıkmıştı.
Ve sözlerini şöyle tamamladı KOMGIDA Genel Müdürü Fatih Doğan; Biz ithal buğday
kullanmayız. Konya ve Karaman'ın durum
buğdayını kullanıyoruz. Bu bölge GDO riski
olmayan kaliteli buğday üretiyor. Kaliteye
önem veriyoruz. Kapasitemizi kullanırsak
ilk 500'e rahatlıkla gireriz. KOMGIDA olarak 2016-2017'de ilk 500'e girmeye talibiz.
Durgun bir suya taş attığınızda dalgalar
nasıl halka halka büyüyüp giderse bizde
ilk halka olan Konya'dan itibaren dünyaya
yayılmayı düşünüyoruz. Uluslararası Gıda
sektöründe lokomotif olmak istiyoruz. Şu
anda Türkiye Makarna sektöründe 24 büyük firma arasında 7. sıradayız.

ŞEHİT AİLESİ

Dağ komandoydu,
dağ gibi bir yiğitti,

Şehit

YAŞAR İNCE!
Babası Ferit İnce onun ardından yazdığı şiirin bir
dörtlüğünde şöyle sesleniyordu;

Ruhun çıkar, kandil gibi sönersin
Kuşu uçmuş boş kafese dönersin
Eşine dostuna veda edersin
Dönülmez yollara gidersin bir gün!
Dertlerin en büyüğünü, Mevlam sevdiğine verir demiş İnce
Ailesi, 22 yıldır o acıyla yanan
yüreklere sahip bir şehit ailesi.
En yakın dostları, akrabaları
Şehit Aileler Derneği olmuş bir
aile İnce ailesi.

P

iyade Er Yaşar İnce, Mardin 70. Mekanize Tugayı Destek Kıtaları Komutanlığında askerlik görevini yerine
getirirken 23 Ağustos 1993′te yaşanan talihsiz bir kazada, kalorifer kazanının patlaması
sonucu şehit düştü. 22 yıl önce yaşanan bu
talihsiz ve acı olay ailesini ve sevenlerini
yasa boğdu.
Bu olaydan beş yıl sonra, asker olmak için
başvuruda bulunan kardeşi Mevlüt İnce'ye
Cihanbeyli Askerlik Şubesinden gönderilen
27 Şubat 1998 tarihli yazının sonuna düşülen
şerhte; "Kardeşi Yaşar İnce Askerlik hizmeti
sırasında şehit düştüğünden 1111 sayılı kanunun 10. maddesi gereği askerlik hizmetinden muaf tutulmuştur." ibaresi vardı.
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Şehit kardeşi Mevlüt İnce bu karar sonrasında askerlik hizmetinden muaf tutuldu.
Şehit Yaşar İncenin babası Ferit İnce Altınekin -Oğuzeli doğumlu, TEK'ten emekli. Annesi Fatma İnce evhanımı.
Babası Ferit İnce: 23 Ağustos 193'te Mardinde askeri birlikte kalorifer kazanı patlaması sonucunda oğlum Yaşar İnce şehit
düştü.. Oğlun askerde şehit oldu dediler.
Cenazesi morga gelmişti. Şehitliğe defnedecektik, ailenin büyükleri Araplara defnettirdiler.
Annesi Fatma İnce: Çok iyi bir çocuktu
Yaşar. Dünyada bir taneydi. İki oğlum bir kı-

zım vardı. Yaşar en büyükleriydi. Efendiydi,
saygılıydı. Şu mahallede birinciye gelirdi..
Aslan gibiydi. Askere gitmeden önce çeşmecilik yapardı. Dağ komandoydu. Ölüm
haberini aldığımda ben yıkıldım. Babasının
dili tutuldu, yıkıldığımda bayılmışım. 22
sene oldu. Acıyla, uykusuzlukla geçti yıllar. Askere gitmeden önce amca çocuğuyla
sözlemiştik. Oğlum şehit olduktan sonra, kız
iki sene bekledi, sonra evlendi. Oğuzelinde
ilkokulu bitirmişti. Başkada okumadı Yaşar.
Çeşmeciye verdik, bu mesleği öğrendi askere giderken çeşmecilikten bonservisi bile
yoktu elinde. Şu mahallede herkes severdi.
Görkemli, boylu poslu, yakışıklı bir çocuktu.
Babası Ferit İnce: Biz Yaşarla arkadaş gi-

biydik. Birbirimizi çok severdik. Kolkola girer, konuşa koşa çarşıya gider, gezer dolaşır,
bir yerlerde çay içer, yemek yer, yine geze
geze dolaşıp eve gelirdik. Her evlat bir şey
olsa babasına danışır, ben ne yapalım oğlum
diye Yaşar'a danışırdım.
Annesi Fatma İnce: Komşunun çeşmesini bağlamış. Para istemem demiş, bana bir
tavuk pişir yeter demiş. Komşuda nerden
bulayım tavuğu deyince, eve gelmiş, ben
de düdüklüde iki tavuk pişirmiştim. Dışarıya bir şeyler almaya gitmiştim. Yaşar almış
tavukları, götürmüş komşuya, tavukları güzelce yemişler. Komşumuz madem para almıyorsun, sana yün eldiven vereyim demiş.
Yaşarda bu eldiven canıma değdi diye cevap
vermiş. Ben askere gidiyorum. Ölürsem arkamdan anarsın!
Babası Ferit İnce: Yaşar'ı Araplar mezarlığına defnettik Oğlumu mezara defnettikten
sonra, bütün akrabalar bize uzaktan el gibi
baktılar. Hiç kimse destek ve yardımcı olmadı.
Annesi Fatma İnce: Şehit olmasından birgün önce, Pazar günüydü. Telefonla beni
aradı. Anneciğim, ne yapıyorsun, nasılsın
dedi. Çarşıdan arıyormuş. Merak etme
kontörüm çok dedi. Allah seni esirgesin
yavrum, kendine dikkat et dedim. Merak
etme Allah her yerde esirger dedi. Son
olarakta, burası asker ocağı, ana kucağı
değil, Hakkını helal et dedi. Pazartesi günü
sabaha karşı kalorifer kazanı patlamış.
Kocam gececiydi. Uyku bastırdı uzandım.

Kapının zili çaldı. Baktım Polisler. Yenge
dedi ben İsmail Komiser. Yaşarımla arkadaştılar. Nasılsın, iyi misin diye sordu. Ne
hayır dedim. Oğlumun şehit düşeceği hiç
aklıma gelmedi. Tam o sırada Ferit otobüsten indi, onu hiç içeriye girdirmeden, bir
kenara aldılar. Sonra da alıp götürdüler.
Komşularım önemli bir şey yoktur gelir
diyorlardı. Bir süre sonra Ferit Polislerle
birlikte geri geldi. Dili tutulmuştu. Askeriyeye götürmüşler. Bende çeşmeden tatlı
su doldurmuş gelmiştim. Ferit Yaşarım
diye dizlerini dövmeye başladı, attı kendini. Bende bayılmışım. 22 yıl oldu. 22 yıldır
bu ateşle yanıyorum. Yavrum sağ olsaydı.
kimseden hiç bir şey istemezdim.

Babası Ferit İnce: Yoksula yardım etmeyi
çok severdi. Bir gariban gördü mü dayanamazdı. Hastanede param yok diye yardım
isteyen birine o günün şartlarında cebinde
ki bütün parası olan 50 lirayı çıkarıp vermiş,
parasız kalmış. Halasına geldi, sigara parasını ödünç olarak halasından aldı. Çocukluğunda kuzu gütmüş, iki kilo buğday vermişler. O buğdayı öğüttürmüş, alıp geldi.
Annesi Fatma İnce: 15 sene kadar önce
Kadir gecesinde rüyamda Yaşar'ımı gördüm.
Denizin üzerinde vapurlar vardı. Beyaz bir
elbise vardı üzerinde. Niye gelmiyorsun,
niye ben seni göremiyorum dediğimde, çok
ağladığın için gelemiyorum anne dedi.
HAZİRAN/TEMMUZ 2015/40
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HOBİ

Akvaryum
strese
birebir geliyor!
ğın bin kadar çeşidinin Afrika'da

Bu akvaryum balıkları özellikle Singapur-

olduğu biliniyor.

dan, Tayland'tan ve Afrika'dan geliyor.

Cichlid türünün en önemli özel-

Damla akvaryumdan Tevfik Büyüksarı on

liği kendi cinsi haricinde olan

yıldan beri akvaryum işi yapan esnafları-

balığı akvaryumda barındırma-

mızdan. Akvaryumun özellikle son yıllarda

ması.

evlerin vazgeçilmezi olduğunu söylüyor.

Cichlidler en dayanaklı akvar-

50 liradan başlayıp, 2-3 bin liraya kadar

yum balıklarından biridir. Akvar-

akvaryum var diyor. Balıkları seyretmenin

yumlarda güzellik açısından Dis-

psikiyatrisler tarafından da tavsiye edildi-

Ev ortamında bakılan balıklar olarak da

cusdan sonra gelir. Akvaryumun ortalama

ğini söyleyen Büyüksarı; balıkları seyret-

adlandırılan akvaryum balıkları günü-

su sıcaklığı 20-25 derece olmalıdır. Hatta

menin psikolojisi bozuk olanların psikolo-

müzde bir hayli çeşitli. Cichlid denilen en

akvaryum ısıtıcısı olmayan akvaryumlarda

jilerini düzelttiğini, stresi azalttığını, alkol

fazla bilinen ve tanınan cinsin sarı ve mavi

bile yaşayabilirler. İnşaatçı balıklardır. Her

alışkanlığı olanların, akvaryum başında ge-

prenses denilen türleri oldukça tutulan ve

akşam eve geldiğinizde akvaryumunuzda

çirdikleri saatler sonucunda, dışarı çıkmak

tanınan türden.

yeni bir dizaynla karşılaşırsınız.

akıllarına gelmediğini, çocuklarını bilgisa-

Akvaryumcularımızın ve akvaryum me-

Afrika’da Tanganika, Malawi, Victoria ve

yardan kurtarmak isteyen anne ve babala-

raklılarının kısaca 'ciklet' dediği balıklar,

diğer göllerde ayrıca bu göllere bağlı nehir-

rın, çocuklarını hem sorumluluk duygusu

akvaryumların hem gözdesi, hem de vaz-

lerde bulunurlar. Amerika’da ise başta Gü-

kazansın hem de, bilgisayar başında geçir-

geçilmezi.

ney Amerika (Amazon nehri), Orta Ameri-

diği zaman azalsın düşüncesiyle evlerine

Bütün dünyada 1300 çeşidi olan bu balı-

ka ve Kuzey Amerika’da bulunurlar.

akvaryum alıyorlar diyor.

Astronot balığı, benekli çöpçü balığı,
cam kedibalığı, gökkuşağı balığı, japon
balığı, siyam balığı,
kılıçkuyruk, lepistes,
neon tetra, rasbora,
tilapia, tilapiini, zebra balığı gibi türleri
akvaryumların vazgeçilmezi.
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Akvaryuminsanlarıdinlendiriyor.Akvaryumbaşındageçirilenzaman,insanasaatinnasıl
geçtiğini unutturuyor.

RÖPORTAJ

U16'larda bir ay önce Avrupa
Şampiyonu
olduk,
kimse
bilmiyor.
Üç
kez
altın
madalya
kazandık,
kimsenin
haberi
yok!
U18'lerde
Avrupa
ikincisi olduk.

Kıvanç Hürdoğan, açık sözlü, mütevazi, alçakgönüllü, başında bulunduğu federasyonun başarısına inanmış, ufku olan, genç yaşında yüklenmiş olduğu sorumluluğun hakkını veren Konya'nın ve Türkiye'nin kendisinden çok şeyler beklediği umut vaad eden
bir Federasyon Başkanı. Hokey gibi az bilinen bir spor dalınının yaygınlaşması adına Uluslararası maçlara ev sahipliği yapacak
bir sahanın Konya'da yapılmasına vesile olanların başında gelmesi ve Konya'ya karşı göstermiş olduğu vefa oldukça hoş. Konya
Vizyon Dergisi olarak kendisiyle yapmış olduğumuz söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Hokey

Kıvanç
Hürdoğan
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı

Futbolun sopalı kardeşi!

Hokey, sanıldığı gibi yeni bir spor dalı
değil. Bundan yüz sene öncesinde; Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Beşiktaş,
Gürbüzler ve Anadolu Hisarı İdman Yurdu kulüpleri Hokey Birliğini kurmuşlar ve
Mart 1915’den itibaren 2 devreli ligi düzenlemişler ve maçlara başlamışlardır. İstanbul Hokey Ligi maçları 1925’e kadar 9
kez düzenlenmiş, Fenerbahçe 4, Altınordu
3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazanmıştır.
Bugün Belediyeler ve şahısların kurdukları Hokey kulüpleri var. Örneğin, Konya'da
Selçuklu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin, Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin
Hokey kulüpleri var.

66

www.vizyonkonya.com

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Kıvanç Hürdoğan 1979 Konya doğumlu.
Ailesi Türbeönünden, aile mezarlığı türbe
içinde olanlardan. Gıda Franchise ve mermer işiyle uğraşan bir aile şirketleri var.
Ankara'da yaşayan, iki Üniversite mezunu
Hürdoğan evli ve 3 yaşında bir kızı var.
Hokey çok fazla tanınan bir spor dalı
değil, bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Hokey az tanınan bir spor dalı. Kendi içimizde bine yakın müsabaka yapmamıza
rağmen Futbol endüstrisini geçmemiz
zor. Federasyonumuz 2002 yılında kuruldu. 13 yılda birçok Avrupa ülkesi ile baş

edebilecek bir duruma geldik. Olimpik bir
spor dalı Hokey. Çim Hokeyi denen açık
alan hokeyi ve salon hokeyi denen iki kategoride oynanıyor. Bayan ve erkekler olmak üzere Süper ligimiz, 1. ve 2. ligimiz
var. Toplam 12 ligde yüze yakın takım
var. Yazın açık alanda, kışın salonda oynanıyor. Açık alanda ki hokey, aynen futbol gibi 11 kişiyle oynanıyor. Salonda ise
beş oyuncuyla oldukça hızlı oynanan bir
spor dalı. Türkiye'de biri, Konya'da diğeri Osmaniye'de olmak üzere iki tane açık
sahamız var. Konya'daki sahamız için Spor
Genel Müdürü sayın Mehmet Baykan'ın
çok büyük katkıları oldu. Kendilerine kat-

kılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
Biz üç yıl önce Milli Eğitim Bakanlığıyla
bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma sonrasında Hokey okul sporlarına girdi. Geçtiğimiz
yıl yüzden fazla okulda hem salon, hem de
açık saha hokey oynandı. 26 Üniversitede
Hokey takımı var. Şu anda onbinden fazla lisanslı sporcumuz var. Bu rakam az bir
rakam değil. Bu sporcuların aileleri ve yakın çevresini düşünürseniz bir tuşla yüz bin
kişiyle temas edilebilen bir networka ulaşabilme imkanınız var. İlk hedefimiz gençlerimizin sporla topluma kazandırılması.
Hem zihinlerini, hem bedenlerini doğru
işletebilmeleri.
Hokey nasıl bir spor?
Özellikle sert bir spor. Açık alanda futbolun sopalı kardeşi. Futbol sahasına çok yakın ebatlarda bir açık sahası var Hokeyin.
Zemini farklı. Sulanan ve ıslak olan bir
zeminde oynanması. Sahasının sulanması,
topun kayması ve sporcuların sakatlanmaması için terimleri dahi futbolla benzeşir.
Penaltısı var. Penaltı korneri var. Penaltı
Hentbol penaltısı gibidir. 7 metreden atılır.
Penaltı kornerinde orta yapılmaz. Pas atmalarda top kaldırılıp pas verilir.
Hokey'de kaleci buz hokeyindeki, kalecilerin kıyafetine benzer bir kıyafettedir.Top
sert, zaman zaman yüz kilometre hızla
gider. Dize çarptığında diz şişer. Futboldaki yaralanmalar ve sakatlanmalar neyse,
hokeyde de hemen hemen aynıdır. Diğer

oyuncularda futbol gibi şort ve tozluk vardır. Hokey sahası polyestere benzeyen,
hammaddesi dışarıdan gelen suni çim

zemin tamamen sulanabilen bir yapıya
sahiptir.
Hokey'de maçlar iki devre üzerinden oynanır. Açık sahada 35'er dakikalık, salonda
20'şer dakikalık iki devre halinde oynanır.
Dünya Şampiyonalarında yeni getirilen
sistem 15'şer dakikalık 4 periyotta oynanması. Biz de kendimizi bu yeni periyota
hazırlıyoruz. Milli takımlar seviyesinde
hem bayan hem de erkek Milli takımlarımız var. Dünya standarlarına uygun iki
açık sahamız dışında 4 saha çalışmamız
devam ediyor. Avrupa'daki bütün yarışmalara katıldık. Şampiyonlar Ligine iki
erkek, iki bayan takımı olarak dört takımla birden katılıyoruz. Hokey dalında hızla
ilerliyoruz. Hedefimiz
gençlerimizin bedenlerine ve zihinlerine
doğru vir vizyon kazandırabilmek. Başkanımız Sadık Karakan
Hokey bir virüstür, kanınıza bir girdi mi, bir
daha çıkmaz derdi.
Hokey'e merakınız var
mıydı?
Hiçbir merakım yoktu.
Üç yıl öncesine kadar
böyle bir branş olduğundan dan haberim
yoktu. Aile dostumuz
olan Voleybol Federasyonu Başkanlarından Erol Ünal Karabıyık, Sadık Beyle görüşmüşler. Onlarda
Hokey Federasyonuna bir Genel Sekreter

arıyorlarmış. Erol Amca, beni önermiş. Erol
Amcamı kıramadım. O günlerde de kızım
yeni doğmuştu. Biz de Hanımla yurt dışına
gitmeyi planlıyorduk. Hatta gidiş biletlerini de almıştık. Biletleri bir kaç ay ertelettik.
Kalış o kalış. O kalma ile birlikte, Federasyon Başkanlığına kadar geldik.
Federasyon Başkanlığını üç ay önce devraldım. Daha yeni bir olay. Federasyon
Başkanımız Sadık Karakan'ın Milletvekili
aday adayı olmasından sonra, yapılan olağanüstü Genel Kurulda Başkan seçildim.
Zaten Sadık Beyin yönetiminde Genel Sekreterlik yapmaktaydım.
Konya'daki Hokey sahası nasıl bir saha?
Konya'da altı ay önce yapımı tamamlanan
saha olimpik ölçülere uygun bir saha. Dünya Ligi 1. raund maçlarının yapılabileceği
bir saha. Dünya Ligi maçlarından birinin
Konya'da yapılabilmesi için başvuruda bulunduk. Sanıyorum 2016 Eylül'ünde Uluslararası bir maç Konya'da Saraçoğlu'ndaki
açık sahada yapılacak. Bu türden müsabakalar için sahanın yakınında konaklama
yapabilecek yerler bulunması gerekiyor.
Konya'da bütün oteller şehir merkezinde.
Sahaya yakın iki otel var. Maçın oynananacağı saha ile konaklama yapılan otelin
mesafesinin 30 kilometreyi geçmemesi gerekiyor.
Bugüne kadar bütün müsabakaları iki etap
halinde iki haftada bitiriyorduk. Deplasmanlı bir sistem yoktu. Uygun şehirlerimizden birinde bütün takımları toplayıp
maçlarımızı aynı şehirde iki haftada yapıp
bitiriyorduk.Sanıyorumbundansonrasaha-
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larda hizmete girdikten sonra, deplasmanlı
hokey maçları yapmak istiyoruz. Açık sahalarımız Şu anda Bolu'da ve Gaziantep'de
yapılıyor. En az 7-8 yerde olması gerekiyor. Salon konusunda problemimiz yok.
Salon Hokeyi Hentbolün oynandığı her
yerde oynanabilir. İnanılmaz bir eğilim var.
Malzeme taleplerini karşılayamıyoruz. Bu
sezon önemli bir spor kanalıyla Cumartesi
-Pazar gününe denk gelen haftanın maçını
yayınlayacağız. En az Basketbol ve Voleybol kadar zevkli olacağını düşünüyorum.
Bert Bunnik takımın koçu olmayı nasıl
kabul etti?
Milli Takım Koçu Bert Bunnik, dünyanın 6
master koçundan biri. Seminere çağırmıştık. Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Kulüpler
şampiyonu. Oyuncu olarak, antrenör olarak başarıya doymuş bir isim. Senin heyecanın bitmiş dedim. Sen hiç Türkiye gibi
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bir takımı alıp Olimpiyatlara götürdün
mü, böyle bir duygu hiç yaşadın mı?
O anı, öyle bir günü düşünebiliyor
musun? Siz dedi antrenör mü arıyorsunuz? Bir süre düşündükten sonra
kabul etti. Brezilya'da aldığı ücretin
dörtte bir fiyatına bize geldi.
Gençler Hokeyi nasıl görüyor?
Hokey sporu Üniversiteyi kazanana
kadar. Jübile yaşı. 20-21 yaşındaki
gençler hokeyi ekmek kapısı olarak
görüyorlar. Süper Ligde hokey oynayan çocuk para kazanamıyor. Ancak dünyayı dolaşıyor. On milli maç
oynayan çocuk, Spor Akademisine
girebiliyor. Öğretmenliği tercih etmişse istediği ile atanabiliyor. Üç
kez Milli takım antrenörlüğü yapan
Spor Genel Müdürlüğünde antrenör olarak kadroya girebi-

liyor.
Zorluklarınız neler?
Biz sahamız olmadığı için, futbol sahasında bile hokey oynadık. Topun
zıplaması lazım. Topun ayağa çarpması penaltı demek. Böyle sahalara
gittiğinizde penaltılardan kurtulamıyorsunuz. Artık kendi sahalarımız var.
Bu sahalardan sonra sanırım çok daha
başarılı olacağız. Biz gelişmekte olan
en iyi ülke kartıyla Avrupa ligine gittik.
U16'larda bir ay önce Avrupa Şampiyonu olduk, kimse bilmiyor. Üç kez altın
madalya kazandık, kimsenin haberi
yok! U18'lerde Avrupa ikincisi olduk.
13 yıldır açık sahamız olmamasına
rağmen oldukça iyi bir yerdeyiz. Sanıyorum canlı yayınlardan sonra spor
basını Hokeyle daha fazla ilgilenecek.
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Çömlekçi
Silleli

Ya ş a r U s t a

Sille desti ocaklarıyla, ülkenin hemen birçok

daki yer alan tarlalarda, Sillelilere ait 27-28 des-

ğında derecesi 800 dereceyi geçer. Sırlı çömlek-

yerine dağılan ustalarıyla, Sille çömlek ve

ti Ocağı vardı diyor usta. Yaşar Usta iki yıl kadar

ler için günümüzdeki seramik fırınlar 900-950

testileriyle ünlü bir köşe. Silleli ustalar gerek

Mehmet Ustanın yanında çalıştıktan sonra, he-

dereceyi görür. 1960'lı yılların Sillesinde fazla

Konya'da, gerekse Ankara Gölbaşı'nda açmış

men her Sillelinin yaptığı gibi yabana yani Sille

sanata giden yoktu. En önemli iki meslek vardı.

oldukları testi ocaklarıyla, Sille çömlekçiliğini

dışında çalışmaya gitmiş. Ankara Gölbaşı'nda

Çömlekçilik ve duvar ustalığı. Eniştem çömlek

yaygın hale getirirken, birçok değerli ve kıy-

desti ocaklarında çalışmış yıllarca. Sanatını ge-

ustasıydı. İlkokulu bitiren 15-20 kadar erkek öğ-

metli ustanın da yetişmesine vesile olmuşlar.

liştirdiği, ustalığa doğru uzanan yılları Gölba-

rencinin yarısı çömlekçiliğe başlardı. Bu sayıda

Ustasının izinden giden 65 yaşında ki Yaşar

şında çalıştığı yıllar.

her yıl 7-8 civarında olurdu. Çömlek modeli ve
desti modeli bilinirdi. Çömleğe yemek, azık, yo-

usta, Sillenin bir manada markası durumda.
Çömlekçilik denildiğinde ilk akla gelen o. Yaşar

Gelin Yaşar Usta'nın ağzından yarım asır ön-

ğurt gibi bir şeyler konurdu. O yıllarda en fazla

Bulut ustayla yapmış olduğumuz söyleşiyi siz-

cesinin Sillesini dinleyelim;

giden, çocuk beşiklerine konan çocuk silbici

lerle paylaşıyoruz.

Sille'de bütün millet değişik işlerde çalışmaya

yani lazımlığı çok giderdi. Tabanı sivri, içi sırlı

Yaşar Bulut Silleli. 1960 yılında ilkokulu bi-

giderdi. Babam nakliyecilikle uğraşırdı. Sille

olurdu, beşiklerin ortasında silbicin konacağı bir

tirdiğinde, çömlek ustası Mehmet Sarıkaya'nın

civarında ağıl çoktu. Testiyi ve çömleği kesmik

delik bulunurdu. İnsanlara silbiç yetiştiremez-

yanında başlamış çıraklığa..

denilen iri samanla ve fışkı ile pişirirlerdi. Ha-

dik. Cenaze çömleği çok satılırdı. Daha sonrala-

O yıllarda üç tane dükkân varmış Sille'de,

len dükkanımda bulunan asırlık fırını ustamın

rı Güveç, balık tavası, süzgeç ve desti kumbara

Konya'da ise bugünkü Kipa'nın hemen arkasın-

babası yaptı. Testi ve çömlek için fırın yandı-

yaptık. Kumbara bugün bile çok tutuluyor. Ge-
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çen yıl Çanakkaleye 1500 tane, İstanbul'a 3 bin

çekiç alacaksınız. Testiyi kıracaksınız. Bunun

tane gönderdik.

şifresi bu kadar basit.

Kebap çömlekleri, tek ve çift kişilik olarak ya-

Tekirdağ tarafında düğünlerde testi kırma adeti

pılıyor. Fırına konuyor. Kebap piştiğinde çöm-

var. Orada bir kadın müşterim, düğünlerde kır-

leğin işaretli kısmından kırılarak kolayca tabak-

mak için her yıl 500-600 testi alır.

lara konuyor. Zaman içinde bazı şeyler gelişti.

Bugün için simit testi, Antik testi, Hitit modeli

Bazı şeylerde geriledi. Çömlek ve küp geriler-

testi, Kargaburun testi, Mumluk, Sırlı Bardak,

ken, testi eskisi gibi tutulmaya devam ediyor.

Kadeh, akvaryumlara konan testiler, çocuklar

Usta azalsa da, müşterisi var. Eskiden evlerde

için üflendiğinde düdük gibi öten testiler ve gü-

çeşme yoktu. Kadınlar suyu büyük testilerle

veçler yapıyoruz.

doldururlardı. Bir desti en fazla üç sene kullanılır. Daha sonra suyu soğutmamaya başlar. So-

Sille'ye ne zaman döndünüz?

ğukta donarsa patlar.

Ustamın yanında iki yıl kadar çalıştım. Kendi

Babam anlatırdı; Bir tarihte Konya merkeze 70

başıma günde 20-30 tane testi yapardım. Beni

cm kar yağmış. Evlerdeki testiler patlamış. Halk

takip edermiş ki, herhalde bu sanatı öğrenecek-

testicidükkanlarınakoşmuşammadükkanlarda

sin derdi. Gölbaşı'ndan biri geldi.. Benim çalış-

testi yok. Silleye haber salmışlar. Bir eşek 50-

mamı izlemiş. Onunla yabana yani Gölbaşı'na

60 testiyi götürüyor.. Sille'den yüklenen eşekler,

gittim. Sille'de o yıllarda çömlekçilerle konuşan

Konya'ya giden yolda dik yokuşu aşamayınca,

Mehmet Erdönmez, sağ olan bütün çömlek us-

testilerle birlikte tipiden kaymışlar. Babamın

talarını ziyaret ederek bir kitap yazdı. Kaçta baş-

o günü geldiğinde testi ocağının önünde nö-

eşekleri oldukça kuvvetliymiş. Konya'ya getir-

ladı, kaç yıldır bu işi yapıyor diye bilgi topladı.

bet tutarlardı, çıkan malzemeyi alalım diye.

diği testileri, halk, eşeklerin üzerinden daha in-

Sille'de 65 tane taş ocağı vardı. Milletin büyük

At arabaları ova köylerine giderlerdi. Çömlek

meden kapışmış.

bir çoğunluğu taş ocağına giderdi. Gölbaşı'nda

satanlar çömlekleri tahılla ve fasulye ile deği-

ki testi ocaklarında ki ustaların hepsi Silleliydi.

şirlerdi.

Mesleğinizi talep edenlere öğretttiniz mi?

10-11 sene Gölbaşı'na gittim-geldim. 1979 yı-

Yurt dışından da müşterilerimiz olmuyor değil.

Bizim mesleğin bu yıllarda talibi az. 6 yıldır bir

lında Sille'ye kesin dönüş yaptım. Bu tarihten

Mesela, İngiltere'ye beş yıl çalıştık. 60 bin tane

gence öğrettim. Bizim ailede bunu öğrenecek

itibaren Sille'deyim. İşim fazla yoksa günde 70-

testi yaptım. O yıllarda işi yetiştirmek için 3 ki-

bir oğlum vardı. O da hemen bütün çalışmayı

80 kumbara yaparım. Bir gün kumbara, bir gün

şiydik. 13 yıldır bu meslekten emekliyim. 2004

yapar, ancak ustalık yapamaz. Şu anda Kolcu

akvaryum malzemesi, bir gün testi yaparım. Bir

yılında emekli oldum.

Mum'da çalışır. Çamura çarkta şekil vermek,

ara 7 tenekelik küp yaptım. 170 cm olur küp-

Bu yıllar içinde çömlekçiliği öğrenmek için

usta işi, herkes yapamaz.

ler. Kilerler için yapılı, içine un doldurulurdu.

8-10 kişi geldi. Biraz öğrendiler. Sonrasında

Son birkaç yılın en gözde ürünü desti kum-

Daha küçük küplere, buğday, nohut ve fasulye

kimi postaneye girdi. Kimi Astsubay, kimi Polis

bara. Testi kumbara dolduğunda ne yapılacak

koyarlardı. Şimdi millet haftalık pazara gidiyor.

oldu. Bazıları da çiftçilikle uğraşıyor.

bunun bir şifresi var mı diye sordular. Olmaz

Eskiden evlerin kilerleri irili-ufaklı küp doluydu.

Biz bu sanatı öğrenmek için işe başladığımız-

olur mu dedim. Önce gazeteyi testinin altına

Etlik yaparlardı. İyi erkeç alınır kesilir, çömleğe

da iki yıl hiç ücret almadık. Fırını yaktık mı, bize

güzelce sereceksiniz. Sonra elinize sağlam bir

basılırdı. Bir yıl o eti besler ve muhafaza ederdi

birer tane kendi yaptığımız bardağı, birde dört

çömlekler. Etler lezzetliydi, çöm-

çay bardağı su alan bir testi verirlerdi. Ekmeği-

leklerde, çömlek!

mizi de kendi evimizden getirirdik. Peynir, zey-

Eylül'ün sonunda başlardı etlik.

tin, üzüm, domates, kaynamış yumurta gibi yi-

Sille sokakları o aylarda türüm

yecekler koyardı annelerimiz. Fırın yandığında,

türüm kavurma kokardı. İnsanlar,

sırlı malzeme çıkarıldığında bayram yapılırdı.

turşusunu da, sirkesini de küplere

O devrin en lüks yiyeceği tahindi. Usta bakkal-

kurarlardı.

dan bir kilo tahin aldırır, evden de hanımına

Testi ve çömlek siparişleri için

börek yaptırırdı.

müşterilere gün verilirdi. İnsanlar
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Konya'nın

Son Tel Kadayıfçısı

külerek sıcak saç üzerinde
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Tel kadayıf, inc
ılan tatlı olarak tarif edilir.
kurutulan hamur ve bu hamurdan yap
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Konya özellikle Ramazan'da tel kadayıfa hayır diyemeyen bir şehir oldu hep. Ramazan
dendiğinde, kimin canı tatlı istediyse akla ilk
gelen, ilk aranan, ilk alınan tatlı tel kadayıfıydı.
20-30 sene önceye gidildiğinde, bu kadar
çok çeşitli tatlı yoktu. Tel kadayıf sofraların
baştacı, hanımların gözdesi, misafire sunulan yüz ağartan bir tatlı çeşidiydi.
Son yüzyıldır tel kadayıfı kendileri imal
eden ustaların büyük birçoğunluğu ya bu
dünyadan ayrıldılar ya da kadayıfçılıktan
vazgeçtiler.
Günümüz Konyası'nda tel kadayıf imal eden
tek usta olarak Valilik binasının hemen arkasındaki dükkanında bu işi sürdüren Nebi
Öken usta kaldı.
Artık şehrimizin tek tel kadayıfçısı Nebi
Öken usta. Nebi usta 42 yıldır bu işi yapıyor. Üçüncü kuşak tel kadayıfçı. Dedesi ve
babası Konya'nın meşhur kadayıfçıları. O da
mesleği onlardan öğrenmiş.
Benim ustam babamdı diyor, Nebi Usta.
Babamda bu işi dedemden öğrenmiş. Dedemin dükkanı Türbe önündeymiş. Bu sanatı
kimlerden öğrendiler, onlara kim öğretti
bu sanatı soramadım. Soramadan öğrenemeden her ikisi de bu dünyadan ayrıldılar.
Hâlâ onun ezikliğini yaşıyorum. Sormak
aklıma bile gelmedi. Mesela dedem kimden
öğrenmiş, ustası kimmiş bilmiyorum. Babamın dükkanı Kapı Cami civarında, ayakkabıcılar içindeydi.
Nebi ustanın kadayıf imal ettiği ve adına
tepsi dediği o muhteşem görselliği sağlayan
düzenek, 1.90 cm yada 2 metre çapında. 5
dakikada 2 kilo kadayıf çıkarıyor. Bugünlerde işler durgun diyor Nebi usta, günde iki
çuval un işliyoruz. Geçmiş senelerde 24 saat
çalıştığımız dönemlerde 8 çuval yetmezdi.
Tel kadayıf her undan yapılmıyor. Tel kadayıf büsküvilik, 60 randımanlı undan yapılır. Zaten bu undan kadayıf dışında başka
bir şey yapılmaz. Nebi Ustanın tabiri ile
eskinin anam-babam Akbuğdayından yapılması gerekiyor. Konya'da şu anda, tel
kadayıf ununu, Ova Un'dan başkası yapmıyor diye de ekliyor.
Bir dönem bu işi korsan yapanlar haricinde
resmen tel kadayıfçı dükkanı olarak çalışan
13-14 dükkan vardı diyen Nebi Usta; Bunların üç tanesi bu civarda, 6-7 tanesi Kadınlar

Pazarının oradaydı diyor. Mahalle aralarında
olan tel kadayıfçılar hiç satmasalar günde
bir çuval kadayıf satardı. Biz de bugün onların yıllar önce sattıkları kadar satabiliyoruz,
diyor.

Mesleğimi oğluma öğrettim. Çocuk azmetti, bu işi belleyeceğim dedi, belki lazım olur
diye öğrenmeye başladı, şimdi tel kadayıf
ustası oldu.

Tel kadayıf satanların biz hariç tamamı hazıra döndü, diyen Nebi Usta sözlerine şöyle
devam ediyor; Bu işi yapan fabrikaların işi
fabrikasyon, suyu basar geçerler, onlar tek
sıra geçer giderler, biz iki sıra gideriz. Fabrikasyon kadayıfın lezzeti olmaz, şerbete
dayanmaz. Biz gördüğünüz gibi savuruyoruz. Dövme Maraş dondurmasının dövme
işlemine benzer bir şekilde, dövme işlemine tabi tutuyoruz. Kıvamını tutturabilmek
için, göz kararı koyuluğunu ayarlıyoruz ve o
şekilde tel kadayıf olmak üzere bırakıyoruz.
HAZİRAN/TEMMUZ 2015/40
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GÜNCEL

Kadınlar Pazarı
Kadınlar pazarında
kadın esnaf ara ki bulasın!
Kadınlar Pazarına ulaşabilmek için Aziziye Camii
güzergâhını kullananlar, köylerinde ve mahallelerinde
bulunan bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri
kaldırımlarda kurdukları tezgâhlarda satmak için
bekleyen kadınları görebilirsiniz.
O kadınlar, geçmişin Kadınlar pazarında pazarcılık
yapan kadınların geleneğini sürdürüyorlar.
Bu kadınlardan bir çoğu, hemen her mevsimde
Kadınlar pazarının kenarında ve civarında yer alıyorlar.
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Konya'nın en dikkat çeken pazarlarından
biri olan Melike Hatun Pazarı, yaygın
ismiyle kadınlar pazarında, bir iki kadın
pazarcıdan başka hiç kimse yok!
Kadın pazarcılar daha ziyade pazarın
çevresindeki arada, ya da caddeye bakan
yüzünde, yetişirdikleri ürünleri satma
derdindeler.
Kadınlar pazarı artık ismen kadınlara ait
olan bir pazar görünümünde. Bu pazarın
son kadın pazarcıları ise belki de son kadın esnaflar olarak, ayakta kalmayı sürdüdürüyorlar.
Hz. Mevlana'nın kızı Melike Hatun'un
adı verilen Pazar, Mevlana Müzesi'nin
batısındaki tarihi sokaklardan ulaşılan bir
pazar.
Mazisi bir asırlık pazar, tarihi kadınlar
pazarı olarak son kadın pazarcılar tarafından getirilen meyvelerin, sebzelerin,
peynir gibi yağ gibi ürünlerin satıldığı ve
aile bütçelerine katkı sağlandığı bir pazar.
Pazarda ne ararsanız var, tabiri caizse yok
yok diye adlandırılacak bir pazar görünümünde.
Meyveler, sebzeler, peynirler, baharat çeşitleri, Konya'nın meşhur küflü peyniri,
mevsimine göre kurutmalık sebzelerle
donatılanpazarınsabahınerkensaatlerinde kurulduğunu hemen söyleyelim.
Kim ne derse desin pazarı tanıyanlar, eski
halini bilenler, pazarın eski tadının kalmadığını, eskiden kadınların birer-ikişer

kendi yetişirmiş oldukları ürünleri pazara getirip sattıklarını, pazarın yarısından
fazla kadın pazarcılardan oluştuğunu
söylüyorlar. Son on yıldır, pazarcı kadın
sayısının tekli rakamlara düştüğünü, hele
ki son bir kaç yıldır bu sayının bir-iki sayısı ile ifade edilebileceğini söyleyenler,
o eski hareketli ve renkli pazarı aradıklarını söylüyorlar.
Halkında, esnafında pazarın eski günlerini aradığını söylemeden geçemiyor insanlar.
Yiyecek üzerine ne aranıyorsa, Kadınlar
pazarında bulunmazsa, başka yerde bulunmaz,boşunaaramadenilenbirpazardı
Kadınlar Pazarı.
Kadınları ticaretle buluşturan, tanıştıran,
pazarcılığınüstesindengetirten,evineekmek götürten, ailesine ekonomik katkıda
bulunmaya vesile olan bir pazardı Kadınlar Pazarı.
Kadınlara bir anlamda güven veren, kendi ayakları üzerinde durmayı gösterdiği
gibi, diğer kadınlara da örnek teşkil eden
kadınların hayat mücadelelerini sürdürdükleri bir pazar olarak kabul görmüştü.
O günlerin pazarcı kadınları evlerine ekmekgötürmeninmutluluğunuyakalamışlardı.
1994 yılında yapılan çevre düzenlemesi
sonrasında yerleşik düzene geçen Kadınlar pazarının son hali, kadınları adeta
dışlamış gibi.

Pazar civarında, pazarın köşelerinde ve
hemen dışında yetiştirdikleri ürünleri satan kadınlar, eskinin kadınlar pazarının
izlerini taşıyorlar adeta.
Kadınlar pazarında neden kadın esnaf
bulunmaz, neden kadınlara bu türden pazarlarda çalışma imkanları açılmaz gibi
sorular, cevaplarını bekliyor. Kadınların
ev ekonomilerine katkıda bulunmak için
yapmış oldukları çırpınışlarını ve gayretlerinin göstergesi olan Kadınlar pazarı
civarında sıralanmış olarak hayat mücadelesine dahil olmaları anlayanlar için en
çarpıcı göstergelerden birisi.
O pazar bizim pazarımız, pazarımızı bize
verin diye bağırmalarına az biraz daha
var desek, belki daha doğru olacak!
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Konya
Kazan

Meram

Dere

Biz Kepçe
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"Konya Kazan biz Kepçe" adlı yazı
dizimizin yer aldığı bu sayıda Meram
Dere'nin sokaklarında dolaştık. Meram Dere yarım asrı aşkın bir süre önce
Konya'ya bağlı bir Nahiye merkezi. O
günkü adıyla Dere Kasabası. Konya'nın
nefes aldığı yeşillikler arasında bir yer.
Çok uzun yıllar önce su değirmenlerin
var olduğu, deresinin güzelliği ile ilgi
çeken bir mesire bölgesi. Konya Kazan
Biz Kepçe sayfamızda bu sayı sizin için
Meram Dere'de dolaştık.

Camiönünde,namaz
vaktinibekleyenderenin
güngörmüşihtiyarlarıile
sohbetettikbirsüre.

Dere son duraktan itibaren yol boyu ilerledik Dere sokaklarında. Kerpiç evler,
tek tük de olsa rastladığımız cumbalı evler. Evinin balkonundan "dereler, dereler" diye türkü söyleyen neşeli ihtiyarın,
merdivenlerde neşe ile koşuşan çocukların deresi...
Bugün içinde o eski güzelliğinden iz
taşıyan köşeleriyle, Konya'nın nefes alacağı, huzur bulacağı sakinliği ve rahatlamayı sunan, huzur mekanlarından biri.
Geçmişte kasabaya adını veren dere, ben
daha kaybolmadım, herşeye rağmen varım, buradayım dercesine, akıp geliyor,
beton yığınlarının arasından!

Dereyeadınıverendere,yüzyıllarsonrasında
burukbirşekilde,oeskicoşkulugünlerini
ararbirşekilde,kendihalindeakıpgidiyor.

Merdivenimkırkayak,
kırkınaattımdayak
demişeskiler.İnişi
mizor,çıkışımıdiye
hiçsormayın,gelin
dereyeininkolayca,
sonrakolaysaçıkında
görelim!

Dere'de Sahip Ata Fahrettin Ali'nin ayak
izleri var. Derenin suyunu, şehre ilk kazandıran o olmuş!
Meram Dere’sinden bir tarihte su alan
Şehir Irmağı, Yaka Irmağı, Bürümcek Irmağı, Sahip Irmağı, Karahüyük Irmağı,
Lalebahçe Irmağı neredeler hiç merak
edeniniz oldu mu?
Osmanlının azalan suyunu takviye amacıyla 800 kuyu açarak, canlandırdığı
Meram Dere, bugün için cılız suyu ile,
kendine bile yetemeyecek durumda.
Derenin güngörmüş ihtiyarları Konya
dediğin türbe ile Alaaddin'in böğrü arasındaydı diyorlar. Nalçacı diye bir Belediye Reisi geldi, Konya'nın çölünü şehir
yaptı.

Evininbalkonundan
gelene geçene
"dereler...dereler!"
diyetürkülersöyleyen
birihtiyararastladık
derede.
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Bereket ayını

bereketsiz kılanlar

Erol Sunat
Arkadaş oruç tutuyor ya!
Bereket ayı olan Ramazan, şehrimiz için tam
bir ölü ay. Adeta hayat duruyor dense yeri.
Sabah ezanında dükkanını besmeleyle açan
o esnaf profili, sizlere ömür.
Esnaf dükkanını öğleden sonra açıyor. Kimi
ararsanız arayın, saat 14.00 ile 17.00 arasında bir ihtimal bulabilirsiniz.
Bulunanlarda ise, surat-savat bir karış. Arkadaş size kavga edecekmiş gibi bakıyor.
Hayırdır ne oluyor? Arkadaş oruç tutuyor,
tavrı, bakışı, niye geldin, acelen neydi, gelecek zamanı mı buldun der gibi soran gözleri
sigarasızlığın alameti gibi bakıyor.
Sanayimiz iftar sonrası ile başladığı mesaisini, sahura kadar sürdürüyor, sonrası tam
siper, bütün gün istirahat!
Devletdairelerindekapasiteyüzdeotuzlarda.
Personel izinli, izinde, resmen yavaşlatılmış
bir düzen hakim. Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın denir ya...
Her ne iş yapılırsa aheste bir biçimde, yavaşlatılmış bir görüntü içerisinde sürdürülüyor.
Çarklar milim milim dönüyor dense yeri.
İftar saatine yakın var olan canlanma, pidecilerin ve fırınların önünde kalabalıklaşmalar, pide sırası münakaşaları bu işin şanından
artık.
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Oruca sığınan sığınana
Oruç hoş bir ibadettir. Oruçlunun tuttuğu
oruç, tamamıyla Allah'ın rızasını kazanmaya
yöneliktir. Ancak oruç tutan kardeşlerimiz
orucu bir savunma aracı görme eğilimindeler. Oruç tutan bazı insanlar, işten, güçten, çalışmaktan, yardımlaşmaktan, destek
olmaktan muaf tutulma gibi psikolojiler
içinde olmaya çalışıyorlar. Ben orucum yaklaşma, ben oruçluyum bana iş buyurma,
oruçlu halimle birde senin dediklerini mi
yapacağım, oruçluyum, üzerime fazla gelme diyenler, sanırsınız orucu Allah için değil

de, sana, bana tutuyorlar. Oruçluyum bana
dokunma diyenler, facebooktan bir dünya
geyik muhabbeti yapıyor ve döktürüyorlar,
paylaştıkları karelerle de bunu ispat etme
yarışına giriyorlar. Uyurken, yatarken, düşünürken, bilgisayar başında gibi kareler
ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz dedirtiyor.
Oruca sığınanların, orucu kendine siper
edenlerin, oruç kalkanıyla, bahane arayanların yanına yaklaşılacak gibi değil.
İftar davetlerinden yansıyanlar
Gelelim iftarlara. Oruçlu insanın, orucunu
açtığı o anlara... İftar, konusunda kantarın
topuzunu kaçırdığımızı gelin itiraf edelim.
İftar verme konusunda abartanlar, sadece
abartmakla kalmıyorlar. Kaç kişi geldi, kimler geldi? Kimlerle beraber geldi, soruları
insanların itibarlarını artırıp-eksiltecek bir
halde. İftara davet edilenler arasında öyle
konuşmalar geçiyor ki, şaşar kalırsınız. Yok
abi, dün filanca abinin davetinde üç yüz kişi
vardı. Şuraya bak sağdan say elli, soldan
say elli. Madem iftar vereceksin, şu iftariyelik diye getirdikleri şeye bak. İki hurma,
üç zeytin, bir parçada beyaz peynir. Çorbayı
da sevmedim. Mercimek desen değil, Ezo
gelin desen ona da benzemiyor. Ana yemek

diye patlıcan kebabı vardı. Patlıcanı çok, ara
ara içinde et yok abi. Tatlı diye de baklava
koymuşlar, içinde ara ki ceviz bulasın! Hem
iftara geleceksiniz, hem de iftarlar arasında
karşılaştırma yapacaksınız. Ramazan da, bir
de böyle görgüsüzler ve göreneksizler türedi.
Seni silah zoruyla mı, davet ettiler diyen olmadığı için, bülbül gibi şakıyor arkadaşlar!
İftar daveti evde verilirdi!
Eskiden iftar dendiğinde iftar evlerde verilirdi. Evlerimizde eşe dosta verilen iftarın bir
başka anlamı ve güzelliği vardı. Çok daha
eskiden mahallenin fakir ve fukarası çağrılır,
onlara iftar ettirilirdi. Bu adetlerimiz çoktan
unutuldu gitti. Bu hoş özelliğimizi ne yazık
ki kaybettik. Şimdi otellerde ve restaurantlarda verilen iftarlara fakir-fukaranın gelebilme
imkânı yok. Göstermelik olarak bazı kurumlarımızın vermiş olduğu iftarlar ise dostlar
alışverişte görsün, iftar vermedi denmesin
babından iftarlar olarak anılıyor.
İftar eşittir israf
İftarlardaki israf az uz bir şey değil. Bu israfla kaç fakir-fukaranın doyabileceğini ise
sanırım tahmin bile edemezsiniz. Fakir ve
yoksula verilmekten imtina edilen, keller-yağırlar, birbirini ağırlar mukabili, kişilerin ve
grupların Ramazan boyu dönerli bir şekilde
birbirini ağırladığı, evlerinde bir gün bile
iftaretmedenotel-otel,restaurant-restaurant
dolaşarak Ramazan ayı iftarlarını tamam et-

tiği iftar programları yaşanıyor şehrimizde.
İsraf aramadığınız kadar, şaşaa ve gösteriş
aramadığınız kadar. Bir fakire bir ekmek parası vermekten kaçınan insanların iftar davetlerine ödedikleri rakamlar dudak uçuklatıyor.
İsraf haramdır deniyor ya. Aldıran kim, uyan
kim, yüreği sızlayan kim?
Bereket ayını bereketsiz kılanlar kimler diye
hiç kimse saf saf sormasın. Etrafınıza şöyle
bir bakın, kararı kendiniz verin!
Nargile-Konya'nın son
modası
Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi olan nargile,
şehrimizde moda olmuş
durumda. Hem ne moda.
Nargile salonlarında iğne
atsanız yere düşecek gibi
değil. Sigara yasak, nargile serbest diye bir slogan ortaya atsak inanın
herkes tarafından kabul
görecek gibi. Erkekler kadar bayanlarında ilgi gösterdiği nargile resmen
bir tiryakilik oldu çıktı.
Neredeyse nargile içmeyeni adamdan, nargile
içmeyen hanım kızları da
bayandan saymayacaklar!

Marpuç yarıştıranlar
Nargile moda olurken bir incelik daha var
ki, onu görmeden geçmek mümkün değil.
Bazı arkadaşlar lüks nargile mekânlarında
kendilerine özel nargile ayırtmış durumdalar. Bunun içinde nargilenin marpucuna
adını soyadını yazdırıyorlar. Belli başlı nargile mekânlarında adı işlenmiş marpuçlara
sahip olan ve bunu havasını facebookda
paylaşanlar var. Adam anlatıyor. Falanca
yere gittim. Hemen, adımın yazılı olduğu
marpuçlu nargilem geldi,
sonra, bir başka yere gittim,
sağ olsunlar adımın yazılı
olduğu marpuçlu nargilemi
getirdi çocuklar. Böyle bir
kaç yerde üzerinde adımın
yazılı olduğu marpuçlar var.
Nargile marpucu ile başı
dönen, havalara giren, ne
oldum delisi olan, kendini
diğer insanlardan ayrıcalıklı
bulan insanlarımız marpuç
yarıştırmaya başladılar bile.
Nasıl mı? Senin kaç yerde
adının yazılı olduğu marpuç
var diye başlayan muhabbet, yarışa döndü. Günde
şu kadar nargile içiyorum
hikâyelerinden sonra, şu
kadar yerde adımın yazılı olduğu marpuç
var söylemleri marpuç yarıştırmaya neden
olursa kimse şaşırmasın!
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SÖYLEŞİ

KOLCU

MUM
Tek
rakibimiz
elektrik

Mum, üzerine çok şey söylenmiş bir aydınlanma aracı. 'Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur'
diye türkülere dahi konu olmuş. Hz. Mevlana, ' Ya Rabbi kalplerimizi mum gibi yumuşat' diye dua etmiş. Sadi-i Şirazi, 'Bir mum,
diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez' diye
anlayana öğüt vermiş. Mum kandilden ve elektrikten çok önce
karanlıkları aydınlığa dönüştürmüş. Bugün Kolcu Mum bir Konya
markası olarak, Mum sektöründe aranan ve bilinen bir isim. Kolcu
Mum'u Mustafa Kolcu'nun anlatımıyla sizlerle paylaşıyoruz.
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Mumculuk esas babamın mesleği. Babam Aziziye
Camii civarında Aktarlar içinde askere gidene kadar
tezgaktarlık yapmış. Asker sonrasında arkadaşlarıyla birlikte imalat işinde olalım diye düşünmüşler.
Ayakkabı boyası, mum, vazelin, karbonat ve kolonya
üretmişler. Ayakkabı boyası, mum ve karbonat Sille'deymiş. Daha sonra vazelin yapan, kolonya yapan,
ayakkabı boyası yapan arkadaşları ayrılmışlar. Babam
bir süre karbonat imal etmiş. Elinde sadece mum kalmış.
1977 yılından bu yana muma devam ediyoruz. Babam
sadece mumla ilgilendiği için geçmişte el kalıplarıyla
yapılan mumculukta, her geçen yıl kalıp sayısını artı-

rarak devam etmiş. Bugün biri otomatik olmak üzere 24 mum üreten makineye sahibiz.
Bizim mum işine başladığımız bugünkü yer,
bir tarihte Sille Belediyesi binasının olduğu
yer.
Ben 1981 doğumluyum. 35 yaşındayım. Ziraat Mühendisiyim. Çocukluğumdan beri
atölyedeyim. Okulu bitirdiğimde, babam yanıma gelmeni, burada bereber çalışamamızı
istiyorum dedi. Tayinim dükkana çıktı diyebilirim. Fiili olarak 2005 yılından beri bütün
mesaim, bütün işim bu.
Kolcu mumu ihraç ediyor musunuz?
Yurt dışı bizim piyasamızda zor. Dönem
dönem ihracatımız olsa da, süreklilik arzetmiyor. Mumum en büyük imalatçısı Çin.
Dünya üzerinde Çin'den büyük üretici yok.
Konya'ya gelen dekoratif mumlar oradan
geliyor. Biz özellikle bu dekoratif mumlarla
mücadele ediyoruz. Bizim kalitemiz onlardan çok daha iyi. Geçmişten beri kullanım
amaçlı mumlar üretiyoruz. Yıllar öncesinde
yaygın olan beyaz mumları üretmeye devam ediyoruz. Bir çok firma için yaptığımız
fason imalatları ambalajlar, hazırlar, onların
markasını koyduktan sonra, onlarda market-market, nokta-nokta dağıtımını yaparlar.
Biliyorsunuz bu yıl 31 Mart günü ülke genelinde elektrikler kesildi. Herkes bakkallara ve
marketlere koştu. Depolarımızda ne var, ne
yok, insanların aydınlatma ihtiyacını temin
için boşalttık. Bundan önceki yıllarda da bu
şekilde 2-3 elektrik kesintisi olmuştu. O günlerden bugüne biz de tecrübe sahibi olduk.
Kolcu mumda benimle birlikte beş kişi çalışıyoruz. Babamda geldiğimde altı oluyoruz.
Adana yolunda ikinci bir işyerimiz var. Orada babam duruyor. Babam o işletmede kimyasal çıra imal ediyor. Kimyasal çıra özellikle mangal yakmak için kullanılan bir ürün.
Mum imalatımız orada yok.
Mumlar hangi alanlarda kullanılıyor?
Bugün için çok farklı alanlarda ve sektörlerde mum var. Düğünler özel salonlarda

"Bir mum,
diğer bir mumu
tutuşturmakla
ışığından bir şey
kaybetmez"

yapıldığı için mum kullanımı arttı. Mum
düğün
salonlarının ambiansına değişik bir hava
getiriyor. Kınalarda kullanılan kına mumları
bir hayli ilgi çekti. Oteller için, otellerin salonları için dev mumlar ürettik. Bu mumlar
120 cm boyunda. Geçtiğimiz yıl Şeb-i Arus
törenleri için bir metre çapında bir mum
yaptık. Dekoratif ve kokulu mumlar üretiyoruz. Konya'ya özel, değişik mumlarımız var.
Kullandığımız esanslar oldukça özel. Sille'de
bulunan Aya Elena Kilisenin maketinden
mum yaptık. Konya'nın tarihi mekanlarının
maketlerinden yaptığımız ve yapacağımız
kokulu ve dekoratif mumlar var. Sille tarihi
bir yer, yolumuz tamamlandığında, Sille
çayının içinde devamlı su bulunduğunda,
sanıyorum Sille'ye gelenin iki kat üzerinde
turist gelecek. Bu şartların oluşması bizi sevindiryor.
Mumun ana maddesi ve fitili hakkında
bilgi verir misiniz?
Mumun ana maddesi parafindir. Parafini
İzmir Aliağa'dan alıyoruz. Teşbihte hata olmasın parafin petrolün posasıdır. İçinden
mazotu, benzini, yağı alınmış halidir. Parafin
kalıplarını erimesi için parafin kazanına atarız. Eridiğinde suya benzer, donduğunda ise
bembeyaz olur.
Mum fitili olarak kullandığımız ip, sıradan ip
değildir. Bu ip klasik pamuk ipliği değil tamamen saf pamuk ipliği olup özel imal edilir. Bursa'da bir fabrika bunu yapıyor. Bizde
mum fitilini, Bursa ya da İstanbul'dan temin

ediyoruz. 31 Mart tarihinden bu yana gaz
lambası da satmaya başladık. Eskinin idare lambası denilen gaz lambası içine renkli
gazyağı koyarak satıyoruz. Eskiden bir çok
bakkalda satılan gaz yağı artık satılmadığından gazyağını özel temin ediyor içine boya
maddeleri katarak renklendiriyoruz. Elektrik
kesintilerinin bilmeden bizim sektörümüze
faydası oldu. İnsanlar esprili bir şekilde o
zamandan beri elektrik kesintisi olsun diye
dua ediyordunuz diyorlar. Evet, dua ediyoruz. Merak etmesinler, elektrik kesintisi olduğunda kimse mağdur olmaz. O mağduriyeti önleyecek olan biziz.
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VİZYON KÖŞE

EMİNEHARMANKAYA

İyi beslenme, özbakım ve yeterli dinlenmenin yanı sıra, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek spor faaliyetlerinin de fiziksel ve
ruhsal gelişimleri üzerinde oldukça etkisi
vardır.
Yeni yürümeye başlayan çocuk bedenini istediği gibi yönlendirebilmenin ve hareketleri üstünde hakimiyet kurabilmenin mutluluğunu yaşar. Gelişimi süresince bedenini
farklı şekilde kullanmayı deneyimleyerek
(koşarak, atlayarak, sıçrayarak, vb. gibi)
fiziksel yeterliliklerini keşfetmeye çalışır.
Bu keşif sürecinde çocuğun çevresindeki
yetişkinlerden aldığı destek, yapılan doğru
yönlendirmeler çocuğun özgüveninin gelişiminde büyük bir etkendir.
Okulöncesi ve ilkokul döneminde basketbol, voleybol gibi takım sporlarını gerçekleştirmeleri sosyal becerilerinin artmasını sağlar. Özellikle takım içinde işbirliği,
paylaşma, yardımlaşma, etkili iletişim ku-

ÇOCUK
			ve
			SPOR
rabilme ve problem çözme gibi
beceriler sergilemeyi öğrenirler.
Bireysel hırsların
takımın önüne
geçmesini engellemeyi ve duygularını kontrol
etmeyi öğrenir.
İleride iş hayatında olası bir ekip
çalışmasında kullanacakları becerilerin ilk adımları
bu süreçte atılabilir.
Sporun çocuğun sosyal gelişimindeki
etkisi kadar duygusal ve bilişsel gelişimi
üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kendi
performansını deneyimleyen çocuk güçlü yönlerinin farkında olur ve özgüveni
gelişir. Özellikle içedönük çocukların gü-

ven verici bir eğitmen liderliğinde takım
sporlarına katıldıklarında kendilerini daha
rahat ortaya koydukları görülür. Ayrıca
öfkesini kontrol etmekte zorlanan ya da
saldırgan davranışlar gösteren çocuklar
da takım sporlarında kurallara uymayı,
koordine olmayı ve disiplin altına girmeyi
öğrenirler. Takım için sorumluluk alması
gerektiğini farkeden çocuk benmerkezci
davranışlar yerine işbirlikçi ve dostça davranışlar geliştirir. Ayrıca yapılan faaliyete
odaklanması da dikkat sürelerinin gelişiminde etkilidir.
Dolayısıyla, erken yaşta sporla tanışma ve
yapılan aktiviteyi düzenli olarak sürdürme
çocuğun fiziksel olduğu kadar ruhsal gelişimini de olumlu yönde destekler. Bu inanca
sahip anne babalar çocukları yaş dönemine
uygun sporlara yönlendirerek hayata iyi bir
başlangıç yapmalarını sağlayabilirler.
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GÜNDEM

2205 çeşit yöresel
yiyecekveiçecekten
oluşanmutfağımızla
dünyanınenzengin
lezzetlere sahip
ülkelerinden
birisiyiz.
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LEZZET
haritası
T

ürkiye’nin lezzet haritasına, göz attığınızda illerin
paylaşamadığı lezzetler
var. Bu lezzetlerin başında
çiğ köfte ve künefe geliyor. Çiğ köfteyi artık bilmeyen kalmadı.
Ancak çiğ köfte hangi ilimizde daha iyi
yapılır denildiğinde Urfa, Adıyaman,
Batman, Mardin ve Osmaniye öne çıkıyorlar.
Künefeye ise Hatay ve Elazığ tarafından
sahipleniyor.
Mantı denildiğinde bütün şehirler bir
yana Kayseri bir yana... Kayseri mantısı
denildiğinde şimdilik bizim mantımız
Kayseri'den daha iyi diyen henüz ortalıkta gözükmüyor.
Bölgeler arasında en zengin olan bölge,
İç Anadolu, 455 çeşit yiyecek ve içecek
çeşidiyle ilk sırada yer alıyor. Bu bölgeyi 425 çeşit ile Doğu Anadolu, 398 çeşit
ile Güneydoğu Anadolu ve 397 çeşit ile

Karadeniz Bölgesi izliyor. Akdeniz ve
Marmara Bölgesi 184 çeşit, Ege Bölgesi
162 çeşit yiyecek ve içeceğe sahip.
Bu sayımızda Konya ve Konya civarındaki illerin en çok bilinen lezzetleri ile
sizleri başbaşa bırakıyoruz.
Konya: Konya Pilavı, etliekmek.
Afyonkarahisar: Sakala çarpan çorba,
zürbiye, sırtsırta.
Aksaray: Soğanlama, bamya çorbası,
çiğleme.
Isparta: Sakala sarkan, kabine, kuyruğu sulu.
Karaman: Batırık, bidik, paraköfte.
Niğde: Mangır çorbası, üzüm boranası,
unlu söğürme.

ETLİ EKMEK-KONYA
Malzeme Listesi
-Hamuru için;
- 11 su bardağı un
- yarım paket yaş maya
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı toz şeker
- 3 bardak su
İç harcı için;
- 600 g dana kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 10 adet sivri biber
- 4 adet domates
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- yarım bardak su

YAPILIŞI
Yarım paket yaş maya 3 bardak su ile geniş
bir kaba alınır. 2 tatlı kaşığı şeker konur.
Tuzu atılır. Ortalama 11 bardak un ile kulak
memesi kıvamından biraz sert bir hamur
yoğurulur. Sivri biber, domates ve kuru soğanlar rondoda çekilip bir kaba alınır. Dana
kıyması konur. Tuzu, karabiberi, pul biberi
eklenir. Yarım bardak su ile harmanlanır.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alınıp merdane ile uzunlamasına açılır. Üzerine hazırlanan harç yayılır ve yağlı kağıt
serilen fırın tepsisine dizilir. Önceden 200
derecede ısıtılan fırına verilir. Maydanozla
süsleyerek sunabilirsiniz

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI
- AFYON
Malzemeler:

Bu çorba bazı bölgelerimizde saçaklı, sakallı diye adlandırılır. Kış günlerinde çorbasız olmaz bu çorbada Afyon yöresinin
sevilen bir çorba çeşitidir. Yapanlara afiyet
olsun.

· 1, 5 su bardağı yeşil mercimek
· 1 su bardağı ev eriştesi
· 1 çorba kaşığı nane
· 1 tatlı kaşığı salça
· 1 çay bardağı sıvı yağ
· 1 çay kaşığı kırmızıbiber
Yapılışı
4 su bardağı su ile mercimek pişirilir. Mercimekler haşlandıktan
sonra içine erişteyi ilave edilir.
Erişteler piştikten sonra da bir
tavanın içine yağı, salçasını,
nane, kırmızı biberi sos haline getirilir ve pişmiş çorbanın içine katılır sıcak servis
yapılır afiyet olsun. (Eğer
koyu olduysa biraz sıcak su
ilave edilir, erişteniz yoksa
şehriyeyle de yapılabilir)
Not: İsteğe bağlı olarak ta bir baş
soğan kare şeklinde doğranır sos
ile pişirilip üzerine limon ilave edilebilir.
Hikâyesi
Bir yaşlı dede varmış komsusu çorba yapıp getirmiş dedede çorbayı kaşıkla değil
de tastan içmiş ondan sonrada çorbanın
içinde erişteler dedenin sakalına yapışmış
ve adı sakala çarpan olarak adlandırılmış.
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İbrahim Tanoğlu
Konya’nın en meşhur kurucusu
İlyas Usta’nın çırağı

Anadolu bildik bileli sulu yemeklerin en güzel piştiği
ve pişirildiği bir coğrafyadır. Anadolu’nun en meşhur
yemeği ise tartışmasız kuru fasulyedir. Kuru fasulye için
milli yemektir diyenlere hak vermemek elde değil. Her
gün olsa ne bıkar, ne usanırım denen ender bir yemektir.
Kuru diye kestirmeden söylenmesi oldukça yaygındır.
Kuru fasulye pilavsız gitmez. Pilav derken pirinç pilavını
kastediyoruz elbette.Yanında birde kuru soğan oldu mu,
baklavaya değişmez insanımız.
Kuru Fasulye dendiğinde iki büyük isim Konya’da öne
çıkar. En azından bizlerin hatırladığı kadarıyla öyle. Kurucu İlyas Usta ve Kurucu Kazım Usta.
Geçtiğimiz
aylarda
televizyonlarımızdan
birisinde
Konyanın kurucusu kimdir diye bir soru
sorulmuş. kurucu denince, şehri kuran
anlaşılmış ilk önce. Ve sonra bilinen en
meşhur kuru fasulyecisi kim olduğu
olarak soru tekrarlandığında, sorunun
cevabı olarak İlyas Usta denmiş.
Gaşık Gaşık Lezzet adlı yazı dizimizin
bu ilk bölümünde, Konya kültürünün
vazgeçilmezi sulu yemeklerin
en
namlısı, tahtını kimseye bırakmaya
niyetli olmayanı olan kuru fasulyenin
hikayesini rahmetli İlyas ustanın
çıraklarından biri olan İbrahim
Tanoğlu Ustanın ağzından dinleyelim
istedik ve girdik Anadolu lokantasının
kapısından içeri.

86

www.vizyonkonya.com

KONYA'NIN
BİLİNMEYEN
LEZZET
ADRESLERİ
Gaşıkgaşıklezzet!
İbrahim Usta, Altınekin 1950 doğumlu. Anadolu
Lokantasına 1961 yılında başlamış. İlk başladığım
yıllarda tas kebap, dolma, taze fasulye, biber ve
domates, dolma, patates oturtması ve kuru fasulye
ağırlıkta olan bir yemek zenginlikleri varmış..
Sulu yemekler içinde kuru fasulye birinciydi. Hâlâ da
öyle diye başladı söze İbrahim Usta.
Kuru fasulye et ayarında bir yemek. Hergün yiyen
bıkmıyor. Tas kebap ve kavurma devam ediyor amma
Haşlama kalktı.
Oteller dolu olduğunda Ramazan da etli pilav ve
Komposto çok iyi giderdi. Günde 15 kilo kuru satardık.

Patlıcan kebabımız meşhurdu. Ustamdan ilk öğrendiğim
yemek kuru fasulye ve tas kebabı.
1960’lı yıllarda mercimek bir numaralı çorbaydı. Mercimek dışında çorba içilmezdi. Yayla çorbası da yapardık.
Vatandaşın sulu yemeklere ilgisi azaldı. Müşteri eskisi gibi
değil, talep azaldı. Yemek sıralaması yaparsak Kuru Fasulye, Tas Kebabı, Kavurma, Patlıcan kebabaı ve Nohut
diye sıralanır.
Ustama İlyas Ağa derlerdi. Lokantanın adı da İlyas Ağa
Lokantasıydı. Konya’nın en meşhur kuru Fasulyecisi İlyas
ağaydı. Kazım Usta’dan çok daha eskiydi benim ustam.
Ben İlyas ustanın çırağıyım. Çok iştahlı ve çok meraklıydı.
80 yaşlarındayken dükkandan ayrıldı bir kaç sene sonra da
öldü. Ayrılığa alışamadım derdi. Okuma yazması yoktu.
Onun zamanında hiç bir yemek etsiz pişmezdi. Ustamda et
hastalığı vardı. Millette ete gelirdi. Ondan sonra yemeklere et
koymadım. 17 yıl para kazanamadık desem yeri. 45 kuruştu
bir tabak fasulye. Bir de bildim bileli fasulye pilavsız yenmez. Fasulye isteyenler yanında az ya da yarım mutlaka
pilav isterler.
Eskiden sabah 04.00 gibi gibi gelir, maltızları yakardık.
Üzerine çorbaları, pilavı ve kuru fasulyeyi koyardık. İki
sene hiç bir ücret almadan çalıştım. Gece 11-12’ye kadar
çalışırdık. Evde saat filan yok. Beni kaldırmışlar, dükkana geldim maltızı yaktım saat üç. Pilav tenceresini koydum maltızın üstüne, uyumuş kalmışım. Pilav yanmış,

tencerenin alevleri dışarıdan görünmeye başlamış. Bekçi
Mahmut Abi hemen yetişti. Aman Mahmut Abi dedim,
ustama söyleme. Tencerenin siyahlığını çıkarmak için
saatlerce uğraştım. Sağolsun söylemedi.
Daima kuru fasulyenin iyisini almaya çalıştım. 7 sene
Başarakavak fasulyesi aldık, şimdi o fasulyeden yok. Sonra
Beyşehir sırası aldık. İlk defa yiyenler memnun olunca, bir
süre ona devam ettik. Asıl Beyşehir sırası daha lezzetliydi.
amma yok. Sonra Alibeyhüyüğü'nden aldık fasulyeyi.
Konya’nın en eski Kuru Fasulyecisinin çırağı olarak bir
kuru tarifi dinledik İbrahim Tanoğlu Ustadan.
Fasulye düdüklüye vurulmamalı. Akşamdan da
ıslatılmamalı. Fasulye kişi başına yüz gram hesabıyla sabah erkenden ıslatılacak. Akşam yemeği saatine yakın
saatlerde pişirilmeye başlanacak. Yıkama suyu süzülecek,
tatlanması içinde içine az bir kırmızı biber atılacak. Biz
fasulyeyi sade yağ ile bir kişiye yüz gram hesabından
koyarız. Kaynayan fasulyenin pişmeye yakın salçası konur.
Biz soğan atmayız, evlerde atarlar. Kısık ateşte ağır ağır
pişecek. Etli pişirenler eti fasulye ile birlikte atacak. Kuvvetli ateşte pişen fasulyenin salçasının rengi değişir, tadı
bozulur. Biz en kısık ateşte pişiririz fasulyeyi.
Biz Osmancık Baldo pirinci alıyoruz. Onun da kalitelisini alacaksınız. Pirinci bir saat ıslatırız. Pilavı şehriyeli
yaparız. Şehriyeyi, pirinci kaynayan suya atarız ve tereyağ
ile pişiririz.
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VİZYON SPOR

muhmed83

Konyaspor

taraftarı transfer bekliyor...

G

eçen sene takım ligi üst sıralarda
bitirdi ve takımın iskeleti genel
olarak bozulmadı diye düşünenler olabilir. Bakın geçen sene Konyaspor kritik haftalarda
kazandığı puanlarla ligi üst sıralarda tamamladı. Kritik haftalarda iyi futbol oynayarak değil, şansımızın
da yanımızda olması ile maç kazandık. Konyaspor
geçen sene bazı maçlar hariç öyle aman aman bir
futbol oynamadı. Kazandığı maçlarda rakibine
büyük üstünlükler kuramadı. Aykut Kocaman’ın
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skorun üstüne yatma politikası ve garanti futbol
oynatması ile kazanılan maçlar oldu.
Bu yıl takımdan ayrılan oyuncular oldu. Kokaloviç, Mehmet Güven, Djalma ve hatta sözleşme
yenilenemeyen Torje gibi isimler takımdan ayrıldılar.
Torje, büyük ihtimalle Konyaspor’da devam edecek. Oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlandı
fakat Udinese sıkıntı çıkarıyor. Bu hafta yapılan
görüşmelerde kulübü ile de anlaşma sağlandığını
öğrendim. Yakın zamanda Torje transferi bitebilir.
Bana göre hâlâ takımın eksikleri var. Özellikle
forvet için Marica ve Rangelov’un maliyetlerinden
dolayı o bölgeye transfer yapmayan Konyaspor’un
bu konuda ciddi bir kadar alıp transfer yapması
kaçınılmazdır. Marica geçen sezonu sakatlığından
dolayı yatarak geçirdi. Yattığı yerden 1 Milyon 400
bin Euro para kazanan Marica, bakalım bu yıl ne yapacak? Yine yatarak para mı kazanacak, yoksa kulüp
anlaşma yapıp gönderecek mi? Rangelov’a gelecek
olursak eğer, geçen sene formsuzluğundan dolayı

kadro dışı bırakıldı. Kendisinden kulüp
bulması istendi ama ligin son haftalarında
mecburen kadroya alınmasına rağmen
son haftaların yıldızı parlayan oyuncusu
oldu ve sözleşmesi uzatıldı. Bu iki oyuncu
takımda kalacaksa bile alternatif bir oyuncu
mutlaka transfer edilmelidir. Orta saha, sol
bek, kanat ve stoper transferleri yapılması
gerekir. Stoperde Dossa ve Vukoviç ile bir
sezon bitmez. Ali Turan’da stoper oynayabiliyor ama onun asıl yeri sağ bek pozisyonudur. Sakatlıklar, cezalar düşünüldüğünde
stoper pozisyonu için kesinlikle transfer
gerekiyor. Torje’de takıma kazandırılırsa
sıkıntısı çekmeyiz. Sissoko ve Meha ile kanat
alternatifi olarak değişerek oynayabilirler.
Selçuk Elibaz konusunda da teknik heyetin
beklentisinin büyük olduğunu söylemeliyim. Kaleci Mario ile yollar ayrılmalı diye
düşünüyorum. Kaya takımın birinci kalecisiydi. Serkan Kırıntılı’nın gelmesi ile iki
tane birinci kaleci oldu. Mario’nun takımda
kalmasına gerek yok. Borek ve Kibong gibi
ikinci lig oyuncularına da kendilerine takım
bulmaları söylenmiş.
Taraftar sabırsızlıkla transfer bekliyor. Yönetim ise görüşme halinde olduğu
oyuncular içinde en az maliyetli olanı
seçmek için transferi zamana yayıyor. Son
günlerde gelen giden çok olur. Hiç transfer
yapmayacağız diyen takımlar bile son gün
transfer yapar. Son güne iki tip oyuncu kalır.
Birincisi, tercih edilmeyen oyunculardır.
İkincisi ise kaliteli olup takım ve ücret
beğenmeyen oyunculardır.
Biz ikinci örnekteki gibi kaliteli ama
takım seçimi yapamamış oyuncuları düşük
maliyetlerle takıma kazandırabilirsek iyi
olur. Bu arada bu şekilde transfer yapalım
gibi anlaşılmasın. Bu son ihtimal olarak
düşünülmelidir. Normal şartlarda transferlerin takım kampından önce yapılarak
noktalanmasıdır.
Sürpriz
transferler
çıkabilir ama şu an Konyaspor kampında
tüm oyuncuların yer alması gerekiyordu.

Yeni alınacak oyuncuların takıma
uyumu, kondisyon sorunu olacak. Bazı takımların sezona iyi
başlayamamasının tek nedeni budur.
Konyaspor yönetimi yeni
stadyum ile en iyi seyirci ortalaması
yakalayan Konyaspor taraftarına
layık transferler yapacaktır diye
umut ediyorum.

Muhammed Işık
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Kadir Dikici 1972 Konya Derbent Doğumlu. Yaklaşık 15 yıldır değişik derneklerde aktif görevleri var. Türkiye Sigara
ile Savaş Derneği Konya Şubesi Başkanı. Yaklaşık 5 ay önce
Zehra Sezer Hanımdan Başkanlığı devralmış. Sigara ile mücadele konusunda hassas bir Sivil Toplum Kuruluşunun başında. Başkan Kadir Dikici ile yapmış olduğumuzu söyleşiyi
sizlerle paylaşıyoruz.
Çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Hükümetin almış olduğu kararlar sonrasında sigara içme
oranı yüzde 20'lere kadar indi. Sigara satışları düştü. Örnek
alınan bir ülke olduk. Sigara içilen lokanta ve kahvehaneler
boş kalır endişelerinin yersiz olduğu bu gibi korkuların boş
olduğu ortaya çıktı. Sigara içilmeyen mekanlar daha temiz
olduğu için o mekanlara rağbet artmaya başladı.
Sigara ile mücadele konusunda, denetçiler çalışıyor amma
yapılan denetimlerin çokta yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu işe gönül veren insanlarımız denetleme mekanizması içerisinde yer almıyorlar. Samimi bir şekilde mücadele
edilse çok daha başka olur.
Dernek olarak 70-80 kurum, kuruluş ve okula seminer verdik. Derneğe müracaat eden fabrikalara, işletmelere, sanayi
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Sigara ile savaşmak iğne ile kuyu kazmaya eş bir mücadele. Sigarayı bırakanlar, kerhen bırakanlar, bırakma yolunda olduğunu söyleyenler, günde bir kaç
taneye indirdim diyenler, ben bıraksam o beni bırakmıyor diye sigaraya devam edenler bir hayli fazla ülkemizde. Yüzde yüz başarı sağlanamasa da, alınan
ciddi kararların ardında durulması neticesinde, yüzde yirmilere kadar varan bir azalma olduğu da bir gerçek. Bir çok ülkenin başaramadığını başaran
Türkiye'de sigara ile mücadele edenler kararlı tutumlarını hız kesmeden sürdürüyorlar. Sigara ile Savaşanlanlar Derneği Konya Şubesi de, bunlardan birisi.

ve kuruluşlarına seminer veriyoruz. On dakikalık bir filmden sonra, sigara ile mücadele konusunda CD'li slaytlı sunumlar yapmaya devam ediyoruz.
Cezalar caydırıcı mı?
Biz hiçbir maddi ücret talep etmeksizin seminerler veriyoruz. Sigara cezaları ağırlaştı.
Ancak uygulanabilir cezalar değil. Yazılmasın der gibi. Cezalar içerisinde uygulanması
pratik olmayan cezalar var.
Kapalı alanlarda insanlar bile bile sigara içiyorlar. Ceza ya uygulanmalı, ya da daha uygulanabilir cezalara dönüştürülmeli.
Ramazan ayı insanın kafasındaki olumsuz
düşünceleri olumluya dönüştürebileceği
bir aydı. Birçok tiryaki, bu ayda bırakma konusunu fırsata çevirebilirdi. Sigara firmaları
sigara bırakılmaz, zor bırakılır gibi boş cümleler yerleştirmişler. Sigarayı bırakmak çok
keyifli ve kolay bir seçim. Bırakmaya adım
atmalı. Bıraktım denildiği an, sigaranın
zararları anlatmaya başlamalı. Kişi neden
sigara içiyorum diye kendini sorgulamalı.
Her tiryakiyi can evinden vuracağınız bir
şeyler vardır. Sigarayı onlara hatırlatacak
yerlerden uzak durmakla işe başlayabilirler.
Avrupa'da Türk gibi sigara içme lafı var. Bi-

linçaltımıza böyle bir cümle yerleştirmişler.
Sigarasız aile projeniz
nasıl bir proje?
Sigarasız aile programımız var. Derneğimizin sağlıklı nesiller için
sende bırak diye bir sloganı var. Sigarasız ailem diye bir
program yürütmeye çalışıyoruz.
Yasaklara ve önlemlere rağmen, ne
yapılsa istenilen sonuç alınamıyor.
Türkiye’de sigara yasakları sonrasında ciddi
bir sigara satışı düşüşü gözlendi. Ancak bir
cümle var ki çok büyütüldü. Sanıyorum istemeyerek de olsa, bayanlarda sigara içme
oranı arttı cümlesi yayılarak kadınlar cesaretlendirildi. Basınımız keşke böyle cümleler kullanmasaydı. Bayanların sigara içme
oranı arttı cümlesine yapılan vurgu, maalesef insanları teşvik ediyor.
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Konya'da piknik demek, mangal demek bir
yerde. Mangal yakmak için hiç bir fırsatı
kaçırmayan Konya için, son yıllarda sayıları hızla artan parklar ve mesire yerleri, bir
çok mangal meraklısına, bu imkanı sunuyor.
Bu mekanlarda hazır mangal yerleri olabildiği gibi, isteyen mangalını kendi getiriyor,
yada bu mekanlarda bu işi yapanlar tarafından ya hazır yanan mangallar veriliyor, yada
mangalda pişirilen etler kendini üzmek ve
yormak istemeyen ailelere ücreti mukabili
sunuluyor. İsteğiniz mangal yakmaksa ve bu
işten anlıyorsanız, zaten diyecek yok. Geçin
mangalın başına, yakın mangalı, biraz is,
biraz duman, sonra türüm türüm et kokusu sarsın dört bir yanı. Artık bir çok parkta
mangal için tuğladan mangallıklar yapılmış
durumda.
Erken gelen, nerde nasıl mangal olduğunu
iyi takip edenler, çoluk-çocuk, en münasip
zamanda düşüyorlar yola. Mangal için ne
lazım geliyorsa, bir gün önceden evin hanımı tarafından hazırlanıyor. Çocuklar da
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bu işe dünden hazır olunca, piknik yapılacak mekana doğru sürüyorsunuz arabanızı.
Mangal başlı başına bir sanat. Mangal yakarken, elini yakan, etleri yakan, gözlerine duman kaçanlar olabilir. Ne de olsa bu
iş mangal yakmanın şanındandır. Mangal
yakma insanların mali durumuna göredir.
Kimi beyaz etten, kimi kırmızı etten, kim
hem ondan-hem ondan diye hazırlar mangal nevalesini. Bir çok mangal yakan insan, mangal başında etleri pişirirken doyar.
Kimi kokusundan, kimi çaktırmadan, pişmiş mi pişmemiş mi diye bakıyorum diyerek arada bir atıştırarak mangalın dayanılmaz lezzetinden ilk istifade edenlerden
olur.
Piknik mangal demektir dense de, yemekler
yendikten sonra, ip atlayanlar olur, maç yapanlar olur, uyuyanlar olur, ağaç gölgelerinde güzel sohbetler olur. Piknik bir anlamda
görüşme, buluşma, tanışma, dostlukları pekiştirmektir.

Bir bakmışsınız kafaların ailecek sardığı
piknik komşusuyla, bir sonraki hafta piknik
için sözleşmiş ve yine gelmişsiniz aynı yere.
Piknik alanı seçimi de oldukça önemlidir bu
arada. Piknik konusunda seçici ve titiz olanlar, tenha yerleri de seçebilirler. Gürültünün
şamatanın bol olduğu yeri de. Piknik kalabalık olunduğunda çok daha iyi olur diyenler
neredeyse bütün sülaleyi toplayıpta gelirler.
Biz size piknik alanı da olan, şehrimizin en
beğenilen ve tercih edilen park ve mekanlarından bazılarını sayalım. Yer tercihi herzaman olduğu gibi size kalsın.

Hatta sizlere bir kaç tanesini de
anlatalım:
Kozağaç Piknik alanı; Türlü ağaçlarla
bezeli, süs havuzları olan bu parkta gölgede piknik yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.
Konya’nın en büyük parklarından biri olan
Kozağaç Parkı, özellikle temiz havası, geniş
park alanı, mangal yakmaya uygun ortamla-

rı ve çocuk oyun alanları ile en
çok tercih edilen parklar arasında yer alıyor.
Meram Deresi: Altınapa barajındangelensularınoluşturduğu
Meram deresi ve etrafındaki yeşillik alan bir başka piknik keyfinin yaşandığı bölgedir. Hafta
sonları özellikle Pazar günleri
tabiri caizse iğne atsanız yere
düşmez. Etrafındaki çamlıklar,
çay bahçeleri, piknik alanları ve
dinlenme tesislerinden oluşan
bir mesire yeridir.
Çayırbağ mahallesi: Şehir
merkezine 20 kilometre uzaklıkta olup doğal güzelliği ile
ünlü mesire yerlerindendir. Yerli
ve yabancı turistlerin dolup taştığı Çayırbağı suyunun civarı
güzel bir mesire yeri olmasının
yanında tatlı billur suyunda şehrin tatlı su ihtiyacını karşılamakta önemlilik arz etmektedir.
Kayacık Birlik Parkı: KonyaAnkara karayolunun 20. kilometresinde bulunan Birlik Parkı, temiz havası ve yeşil dokusu

ile dikkat çeken ve özellikle hafta sonları dolup taşan bir yerdir.
Hafta sonunda buraya gelenler
hemen her ağacın altında bir aileyi görebilir.
Hatip Suyu: Şehir merkezine
17 km mesafede bulunup, güzel
manzarası bağ ve bahçe billur
gibi su ile özellikle ürünleri ile
meşhurdur.
Dutlu Kırı: Manzarası ve yeşilliği ile ünlüdür. Güzel yaz aylarında her ağaç altında bir aile ve
grup görmek mümkündür.
Kent Ormanı: Konya-Meram
İlçesi sınırları içerisinde yer
alır. Konya-Isparta karayolunun
25’nci km.sindeki Hacı Osman
Yokuşu Mevkiinde ve Ulumuhsine Köyü yol ayrımındadır. 5
milyon 270 bin m² lik “Konya
yeşil kuşak ağaçlandırma sahası” içerisinde 3 milyon m²’lik
alanda yer almaktadır. Vatandaşlar tarafından mangal yakılabilen ateşli piknik alanı 250.000
m²’dir.
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SEYAHATNAME

AFRİKA’NIN
ORTASINDA
BİR CENNET

KENYA

B

irçoğunuzun bildiği bu ülkeye ikinci
seyahatimi gerçekleştirdim. Önceki
seyahatim bundan tam 10 yıl önce
gerçekleşmişti. Aradan geçen yıllar üzülerek ifade etmek gerekirse Kenya’ya fazla bir
şey kazandırmamış. Göstermelik birkaç yeni
hizmet getirilmiş olsa da mantıki anlamda
yapıcı ve ülkenin makûs talihini yenecek
yenilikler maalesef tam gelmiş diyemem.
Zihinlerde yer eden uçsuz bucaksız çöllerin
olduğu bir ülke değil burası. Burası Afrika
kıtasının kuzeyinin tam aksine yeşilliğin bol
olduğu sıkça yağmur alan mis gibi bir coğrafya aslında…
Afrika size, sabahları erken, akşamları geç
vakitlerde mis gibi temiz havayı ciğerlerinize çekmenin zevkini yaşatıyor. Belki insanların zihnindeki Afrika heyecanı natürel
anlamda ki değişmeyen yapısından kaynaklanıyordur. Sabah kalktığımda konakladığım
Intercontinental Nairobi Otel’in penceresini
açarak tertemiz havayı ciğerlerime çekmenin hazzını sıkça yaşadım. Pencereden bakarken kadınlı, erkekli kalabalık bir grubun
her sabah saat 08:00 sıralarında akın akın
bir yerlere çalışmaya gittiklerini izledim.
Afrikalı olmanın verdiği ezilmiş psikolojik
yapının etkisiyle insanların yüzünde olağan
bir burukluk hissi olduğuna şahit oldum.
Sabahtan akşama kadar ölesiye çalışan bu
insanların aylık aldıkları tutarın bizde ki en
ucuz bedelle çalışan asgari ücretli kesimin
aldıklarının dörtte biri olduğuna inanır mısınız? Evet, böylesi komik rakamlar karşı-
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Bu sayıdan
itibaren Konya
Vizyon dergimiz
aracılığıyla sizlerle
seyahat anılarımı
paylaşacağım.
Bugün sizlerle ilk
olarak çoğunuzun
merak ettiği kara
kıta’dan bir ülke ile
anılarımı paylaşmak
istedim. Kenya…

SERDAR USMAN

lığında bizim ülkemizde çalışan kesime iki
adım bile attırmazsınız. O ülkelerde yaşanan
yokluğun başlıca sebebi malumunuz yıllardır kendilerini acımasızca sömüren batı
ülkelerinin doyumsuz hırsları ve zalim yapılarıdır. Bu insanların emekleriyle ülkelerini
mamur eden emperyalist batı dünyasının
cenderesinde boğulan siyah ırkın garip insanları bu gerçeği de kabullenmiş durumda.
Kendilerini güçlünün hâkim olduğu sisteme
entegre etmişler. O sistem dışında harekete
kalkmaları hemen hemen imkânsızdır. Bir
ay çalışmayan insan burada açtır, bitmiştir.
Kendilerini ezerek büyük rakamlarla hükmeden acımasız işverenlerinin sahte gülücükleri karşısında biçare bir hayat yaşamak
zorunda olduklarını iyice kanıksamışlar.
Bugüne kadar zihinlerimize kazınan Afrika
gerçeği aklımıza nedense sapsarı kızıl göz
alabildiğince uzanan kurak çöl kumları olarak kazınmış. Kenya yukarıda da ifade ettiğim gibi çok farklıdır. Kenya’da Sahra, Sina
ve Kalahari gibi büyük çölleri var. Ama Asya
kıtasında bahsi geçen çöllerden daha fazlası
olduğunu biliyor muydunuz. Kenya’da 5
farklı iklim görülüyor. Biliyorum Kenya’da
ne yedik ne içtik diye muhakkak merak
ediyorsunuz. Bir yerlere gitmeden önce yemekleri ile ilgili çok araştırma yaparım. Bazı
kültürlerde yemek çeşitlerinin bizim kültürümüzle taban tabana zıt olduğunu bilirsiniz.
Kenya’da domuz eti yaygın ama İslam kültürüne hitap eden helal yiyecek çeşitleri de
oldukça fazladır. Bizi orada misafir eden ve

ilgilenen Kenyalı bir dostumun olması gerçekten rahatlatıcı bir etkendi. Bizim kültürümüzü yakinen bilen bu dostum, bizi uygun lokantalara götürdü ve yönlendirdi. Bu
ülkede insanlar sizin ten renginizle ilgilenmiyor. Misafirperverlik noktasında tahmin
edemeyeceğiniz kadar samimi yaklaşım
gösteriyorlar. Yıllarca beyaz adam sömürgesinde kalıp dostluk ve güler yüzden uzak
yaşadıklarını düşünürsek, bu kadar dostane yaklaşım içinde olmaları kişiliklerinin
oturmuş olduğunu gözlerimizin önüne seriyordu. Neyse ilk akşam şehrin merkezinde bir Türk tarafından işletilen Kenya şartla-

rında oldukça lüks bir et lokantasına gittik.
Sahibi ile tanıştık. Yıllardır bu ülkede yaşamış olan bu kardeşimizin ülkeye alışması
ve kendini buralı hissetmesi bir başka dikkat çekici bir ayrıntıydı. Karşılaştığımız bazı
Türk arkadaşlarla da sohbet etme şansımız
oldu. İnşaatçılık sektörünün günden güne
geliştiği Kenya’da asansör montaj işiyle uğraşıyorlarmış. Onların düşüncesi biraz farklıca idi. Bir an önce işlerini bitirip Türkiye’ye
dönmek için can atıyorlardı. Sebebini sorduğumuzda kısa bir süre önce ülkede yaşanan market katliamı ve yakın bir geçmişte
Eşşebab örgütünce yapılan bombalamalar
yüzünden güvenlik adını verdikleri resmen
zulme dönüşen hava kendilerini iyice bunaltmış. Adım başına yapılan asker ve polis
kontrolleri ve ufak tefek bahanelerle sizden
para koparma çabaları daha da kötüsü sorgusuz sualsiz sizi polis merkezine götürerek
diledikleri kadar süre sizi orada alıkoymaları adamcağızları bıktırmış. Kaldığım otele
her girişte kontrol üstüne kontroller ve içeride bekleyen güvenlik amaçlı kaleşnikoflu
görevlilerin varlığı arkadaşları haklı çıkaran
en önemli etkenlerdi. Allaha şükürler olsun
ki beraber yolculuk yaptığım Hasan kardeşimle serbest bir şekilde gezip dolandık ve
altı yedi gün boyunca en küçük bir nahoş
durum yaşamamaktan da mutlu olduk.
Aslında herhangi bir Afrika ülkesine bir seyahateçıkacağınızdaelinizdekiimkânlardan
ülkenin kültürel yapısını, sosyo-ekonomik
durumunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Havalimanından giriş yaparken bizim yabancı olmamızı fırsat
bilerek polis kontrol noktasında bir süre
tutulduk. Çantalarımız iyice arandı. Hatta
benim tedbir amaçlı yanımda bulundurduğum ilaçlarımın reçetesini bile istediler. Asıl
amaçlarını bildiğim için saf ayağına yatsak
da polisin yalvarırcasına talebi karşısında
cebimizden 50 dolar vermek zorunda kaldık.
Zaten o noktadan sonra yanınıza taktıkları
bir polis memuru size çıkış kapısına kadar
eşlik ederek diğer aç kurtlardan koruyorlar.

lan çeşitli etkenlerde yok değil. Kapalı alanı
şöyle koyun, açık alanda dahi sigara içme
yasağının uygulanması çok hoşuma gitti.
Bu konuda hiç taviz vermiyorlar. Eğer tiryaki iseniz şehrin bazı noktalarına yaptıkları halktan soyutlanmış alanda sigaranızı
içebiliyorsunuz. Eğer yasak alanda sigara
içerken yakalanırsanız 150 dolar ceza ödüyorsunuz, tekrar yakalanırsanız tekrar 150
dolar ödüyorsunuz. Eğer üçüncü kez yakalanmış ve yabancı iseniz, Kenya’nın çekilmez hapishanelerinde sizi 3 ay tutup ardından sınırdışı ediyorlar. Bu ülkeye seyahat
planlayan arkadaşların dikkatine hassaten
sunarım.
Yeşil doku ve yeşile saygı bu ülkede fevkalade bir noktaya ulaşmış. Uçakta aşağıyı izlerken o güzel yeşil alanı hayranlıkla izledim.
En önemlisi ne önceki yolculuğumda ne bu
yolculukta Safari alanı Masai Mara’yı yoğun
tempo yüzünden göremedim. İnşallah nasipse bir sonraki sefere ekstradan bir hafta
fazla kalarak yatılı safari turuna katılacağım.
Birde şunu ifade etmek isterim ki, Kenya’da
çok sayıda Müslüman var. Dönmeden bir
gün önce Başkent Nairobi’nin tam mer-

kezinde oldukça büyük bir camide Cuma
namazı kılmak nasip oldu. Kenyalı kardeşlerimizle huşu içinde kıldığımız namaz
hutbesiyle, namazıyla toplam iki saat kadar sürdü.
Dönüşte THY’nin TK 608 sayılı Nairobi İstanbul uçağına binmeden önce son defa
temiz havasını derin derin içime çektim.
Daha öncede birçoğunu ziyaret ettiğim
halde bıkmadığım Afrika tutkusu diye bir
şey varmış. Bir kez gittiğinizde defalarca
gitmek istiyormuşsunuz. Afrika’nın insana
iç huzuru veren bir yapısı var. Burada yaşayan insanlar yarı açta olsalar, mutlular. Bizde tam aksine paralar yağmur olup yağsa
huzursuzluk var. Bunun sırrını net çözebilmiş değilim. Ama Afrika’nın huzurlu yapısını sıradan bir tespitle natürel yapısından
kaynaklandığını ifade edeyim.
Huzur sağlayan etkenin madde kaynaklı
olmadığını anlamak istiyorsanız, Kenya’ya
gidin. Tanzanya’ya gidin. Güney Afrika
Cumhuriyeti’ne gidin. Zambiya’ya gidin.
Etiyopya’ya gidin.
Afrika güzeldir. Afrika insanı doğaldır.

Ama her şeye rağmen bu ülkeyi sevimli kı-
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VİZYON GEZİ

Bu sayımızdan itibaren, ArgeonTur
Genel Müdürü Seyit İbrahim
Durmuş, siz değerli Konya Vizyon
Dergisi okurlarına turizm
önerilerilerindebulunacak.İlkolarak
" Bir Başkadır Karadeniz" ile yapmış
olduğu öneriyi sanıyoruz çok
beğeneceksiniz.SizleriSeyitİbrahim
Durmuş beyin hoş anlatımıyla
başbaşa bırakıyoruz.

Nefesimize nefes katan ülkemizin hem
bölge hem insanı olarak en renkli yöresidir Karadeniz.
Bu yazımızda Karadeniz’den, turistik
alanlarından ve insanından sizlere aktarımlar yapacağım.
Defalarca gitmiş olsam da birkaç hafta
önce yine bir Doğu Karadeniz programı için 50 kişi ile yola çıktık. Program
Kastamonu’dan başladı. Bu şehrin insanı
o kadar doğal ki doğallığı hiçbir şekilde
bozulmayacaktır buna eminim. Hükümet Konağı karşılar şehre ilk girdiğimizde. Sonrasında Şerife Bacı Anıtı selam
verir size hemen ihtişamı ile. Kastamonu
Kalesini ve Saat Kulesi şehrin tamamlayıcılarıdır. Bu şehirde kalıp 2 gün gezmek
içeride kaybolmak istersiniz belkide ama
haftalık bir Karadeniz programında hızlı
geçmek zorunda kalırsınız bir çok alanı..
Yolumuz Taşköprü – Hanönü - Boyabat
istikametinden Sinop’a.. Ülkenin kuzeyde en uç noktasını oluşturan Sinop Şehri
herkesinde bildiği Tarihi Sinop Cezaevi
ile akılda kalır. 1933 Yılında Selahattin Ali
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Duvarlara kazımış içindeki isyanını..
ALDIRMA GÖNÜL ALDIRMA diyerek.
Bu şehir sadece acılı ceza evi ile değil de,
liman – gemi yapım atölyeleri, meşhur Erfelek Şelaleleri gibi önemli güzellikleriyle
de sizi kendine aşık edebilir.
Birkaç saatlik yolculuk ile kendimizi Karadeniz bölgesinin en büyük ve en modern
şehrinde buluyoruz SAMSUN. Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemizin tarihinde önemli yer tutan bu şehirde sizi
tüm heybeti ile İlk Adım Anıtı karşılayacak, sonrasında Atatürk Parkı içerisinde 9
metre yüksekliğindeki Onur Anıtı ile Karşı karşıya kalacaksınız. Zamanında Rus
Pazarı olarak anılan, Rusların Türkiye’ye
yanlarında getirdikleri gümrüksüz malları uygun fiyatlarla sattıkları bir bölge
hemen Atatürk parkının karşısında. Eskisi gibi Rusların olmadığı ama modern bir
pazar haline getirilerek hâlâ rus pazarının
dillendiriliği bir mini alışveriş merkezidir
burası. Ordu yol güzergâhında yer alan
Bandırma vapurunu görmeden bu şehirden çıkmayın. Artık yolculuk Ünye’ye.
Denizin kenarında konumlanmış Ünye

çay bahçelerinde bir nefes alıp, çay yudumlamadan sakın programa devam etmeyin...
Manzara kelimesinin tam anlamını göreceğiniz, bu kavramı belkide en anlayacağınız yerdir ORDU BOZTEPE. Teleferik
ile çıkacaksınız muhteşem manzaranın
zirvesine. Sonra gözünüzde bir güzellik.
Masmavi Karadeniz denize girmiş bir şehir, şehri koruyan bir orman biraz daha
uzaklara bakınca iki şehri birbirine bağlayan denizin içerisinde bir hava alanı.İşte
tam bu nokta başlayacak Karadeniz’e olan
hayranlık hemen bunlar yaşarken masanıza gelen bir bardak çay süzgeçten geç-

Karadeniz insanı taze tüketir yiyeceğini
buna balık da dahildir. Stoklanmış dondurulmuş balık bulamazsınız en iyi ihtimal
hamsi kullanılarak yapılan turşu ve katkılı ara yiyecekler çıkacaktır karşınıza. Ama
her zaman taze taze yiyebileceğiniz sütlaç
var hatta neredeyse bu sütlaç için kurulmuş bir köy var HAMSİKÖY. Bunu da kuru
fasulye üzerine yediğimiz zaman günün
tüm açlığını atarız üstümüzden.
Hadi gidelim mi Rize’ye? Yol üstünde
Rize bezi fabrikasına girer buradan bilgiler alır sonrasında imal edilen ürünlere
göz atarız. Ve Rize merkezde kale çıkarak
şöyle bir selam veririz Rize şehrine ve
Rize'nin Karadeniz'ine..

memiş içerisinde çay çöpleri gezen. Belki
yadırgarsınız ilk önce sonra tadına varırsınız ve kabullenirsiniz Karadenizli insanın
kuralını.
Bu şehirden ayrılmak biraz zor olsa da
ilerde göreceğiniz güzellikler sizleri heyecanlandıracak, ayrılık hüznünü üstünüzden çabuk atacaksınız. Sırada GİRESUN
var. Kalesi ve Karadeniz’in tek adasını barındıran bu şehirde bir de yiyecek var ki
ömre bedel. FINDIK. Yol boyunca göreceğiniz fındık satış yerlerinden birine uğrayın. Fındıksız çıkmayın bu şehirden. Ve
Karadeniz’i dibine kadar yaşayan buraya
has kültürün baş mimarı iki şehre yaklaşıyoruz. TRABZON – RİZE
Trabzon ve Rize denilince akla ilk yaylalar gelse de her iki şehrinde birçok özellikleri karşınıza çıkacak. Trabzon ile başlarsak konuya bir kere herkes Trabzon
sporlu binalar bile. Müthiş bir yapı ile Ayasofya cami – ince ince el emeği telkari gümüşü, son derece kaliteli sürmene bıçağı,
akıllara zarar yapısı ile Sümela Manastırı,
damağınızda tadını uzun sürece hissettirecek. Akçaabat köftesi ve burada saymamamız gereken gidip görmeniz gereken
bir sürü yöresel yiyecek. hepsi bu şehirde
direkt karşınızda. Herkesin hangi şehre
ait olduğunu karıştırdığı Uzungöl zaten
bölgenin olmazsa olmazı.

birliği ile kaş yaparken göz çıkartmak deyimini çok güzel uyguladıkları bu normalda doğal sonrasında yapaya dönen muhteşem gölün eski güzelliğinden tek farkı
çevresinin beton – betonların üst kısımlarında pansiyon ve pansiyonların içerisinde
dolu olan Arap misafirler. Kapitalist Rejim
Doğa alan dinlemiyor, ama eski resimlerde gördüğünüz Uzungöl hayalini kuruyorsunuz orada bu bile mutlu ediyor insanı.
Yürüyor, yürüyorsunuz bir baktınız ki kuru
fasulye yapan bir esnaf hiç durmayın atın
kendinizi içeriye. Demeyin tokum falan en
azından tadın kuru fasulyenin nasıl bir şey
olduğunu görün.
Herkesin aklında şu vardır Karadenize geldik hâlâ hamsi yemedik hâlâ balık yemedik. Hatta söylenirsiz belki de içinizden
ama geldiğiniz dönem önemli balık sezonu değilse bulamazsınız burada hamsiyi.

Bu bölgenin belki de en meşhur, en bilinen yaylasıdır AYDER yaylası. Öyle ki
yaylaya ulaşmadan başlar buraya özgü
güzellikler. Milli park statüsündeki Fırtına Vadisi Dünya'nın öncelikli korunması
gereken 200 ekolojik bölgesinden birisi.
Fırtına Deresi bir zamanlar baraj yapımı
ile gündeme gelmişti. Fakat doğal yapının bozulmasına neden olacağı için uzun
bir yargı sürecinden sonra proje iptal edildi. Dereyi solumuza alıp ağır ağır yolda
ilerlerken, yeşilin bin bir tonunu görünce
bunun nedenini anlamakta zorlanmayacaksınız. Fırtına Vadisi'nin gerçekten
muhteşem bir doğası var. İnsanı kendinden geçirecek bir güzelliğe sahip. Dar ve
derin bir vadi içinde akan bir dere, her
yandan ona ulaşan küçük su kaynakları,
bin bir çeşit ağaç ve rengarenk çiçeklerden oluşan manzara. Zaman zaman bu
dere üzerine kurulmuş kemer köprülere
ve yamaçlardan dökülen küçük şelalelere rastlanıyor.

Rize’ye daha yakın olan ama Trabzon sınırları içerisinde bulunan Uzungöl’ün son
zamanlarda belediye ve muhtarların el
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Tepelerinde ve yamaçlarında Karadeniz'e
özgü değişik mimari tarzda evleri ve ilkel
görünümlü teleferikleri unutmamak lazım.
Ayder Yaylasına çıktığımızda doğayla
bütünleşmiş yayla evlerine, oteller, pansiyonlar ve kamp yapmak için burada
olanların çadırları ve karavan kamplarını
göreceğiz. Ayder'de beton bina yapmak
yasak, yapılacak binalar mutlaka ahşap
olma zorunluluğu var. Yayla bölgenin diğer kesimlerine göre kalabalık. Ağırlıklı
olarak turistler var, dünyanın her yerinden insana rastlayabiliyorsunuz. Ayder’i
şifa yaylası olarak tanımlanmasını sağlayan özellikleri; Havası, suyu, kaplıcası ve
balıdır. Ayder Yaylası'nın havasının astım
hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Ayder
Yaylası'nda ülkemizin sayılı kaplıcalarından olan Ayder Kaplıcası bulunmaktadır.
260 metre derinlikten çıkan, 50 derecelik kaplıca sularının başta romatizma, kireçlenme olmak üzere pek çok hastalığa
iyi geldiğini biliniyor. Karadeniz Teknik
Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada,
kaplıca sularının romatizmal eklem hastalıkları, sinir, sindirim, dolaşım sistemi
hastalıklarıyla idrar yolları ve üreme organı hastalıklarına iyi geldiğini belirtiliyor.
Bu yaylada konaklama yapmak saat
21.00’da uykunun gelmesi ve sabah
05:00’da uyanman anlamına geliyor.
Bu konuda kendinizi suçlamayın yaylanın verdiği bir haldir.
Son zamanlarda Sarp Sınır kapısını görüp
geri dönen otobüslerimizin yerini, sadece
15 TL ödeyerek pasaportsuz Gürcistan’a
geçen misafirler ve otobüsler almıştır. Artık Karadeniz turlarımızda Gürcistan ülkesi de var. Bu anlamda en çok merak edilen
şehir ünvanını Batum almıştır. Batum doğal güzelliği yanı sıra Sovyet döneminden
kalan eserler bu dönemi yansıtan ev ve yapılar bulunmaktadır. Kent, botanik bahçe-

leri ve tropik bitkileri bakımından zengindir. Liman tarafından binilen bir teleferik
hattıda mevcuttur. Şehrin görülmeye değer yerleri arasında Osmanlı döneminden
kalma Orta Cami adlı cami, Acara Devlet
Müzesi, Batum Botanik Bahçesi, İsa'nın 12
havarisinden Aziz Matthias’ın anıt mezarını barındıran Roma döneminden kalma
Apsaros kalesi, 20. yüzyılda yapılmasına
karşın Gürcü Mimari karakterini yansıtan
Eski Postane Binası, Karadeniz kıyısındaki
Batum Devlet Parkı, akvaryum ve sirk sayılabilir. Batum Bulvarı, Piazza Meydanı,
Tiyatro Meydanı, Avrupa Meydanı ve Medea Heykeli, Chacha Tower diğer görülecek yerler arasında yer alır.
Bazı programlarımızda Tiflis, Gori şehirleri
de bulunsa da en fazla tercih edileni Batum ile programı sonlandırmaktır. Burada
yemek konusunda çok sıkıntılar yaşamazsınız zira Rize ve Artvin şehirlerinin yarısı
Batum’a yerleşmiştir. Bir çok Türk lokantalar ve lüks otellerin başında
Türk işletmeciler bulabilirsiniz.
Bu sayımızda size Karadeniz Bölgesi'nden
bilgiler verdik. Bir dahaki sayımızda sürpriz
bölgeler, sürpriz bilgiler ile sizinle buluşacağız.
Unutmayın Gezmek
külfet değildir, Gezmek kültür ve birikimdir. Her bir konuya
söyleyebilecek bir sözünüz olması, her bir
fikre katabilecek bir
düşünceniz olmasıdır
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GEZMEK.
Sizi bu yazdıklarımı yaşamanız için Argeon Tur’a davet ediyorum. Gelin ve bizimle gezmenin keyfine, birikimin merkezine
ulaşın..

TARİHİ DOKU

Bedesten!

Yarımasıröncebambaşkaydı
Bedestende ki dükkanlar bugün olduğu gibi
vardı. Bu civarda kunduracılar vardı. Bakırcılar vardı. Demirciler vardı. Konya Sanayisi Dedeler Hanının içindeydi. Han içinde
kaynakçılar, demirciler, oto tamircileri ve
oto elektrikçileri vardı.
Abdullah Üzülmez anlatıyor:
Kunduracılar, kömürcülerin içinde zamanın en iyi kaynak ustası Kaynakçı Mehmet Usta vardı. Kaynak yaparken kaynak
makinesi patladı. Mehmet usta bir kaç gün
sonra öldü. Konya gazeteleri Konya en güzide ustasını kaybetti diye yazdılar. Ağaç
torna yapan Çıkrıkçılar vardı. Ayakkabıcılar
"Odaşık" dedikleri bir şekilde on metrekarelik bir dükkanı paylaşırlardı. Kirayı ortak
öderlerdi. Biri mes yaparken, diğeri kundura
yapardı. Biri saya dikerken, diğeri ayakkabı
yapardı. Birbirlerinin işine kesinlikle karışmazlardı. Ustalar saygın insanlardı. Sözleri
sohbetleri dinlenirdi. Mehmet Ali Arısoy
ustanın yanında 6-7 ay çalıştım. İyi bir us-
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taydıammaoradasanatöğrenmeminimkanı
yoktu. Beni bir başka usta çaldı. O yıllarda
ustaların birbirlerinden çırak-kalfa çalmaları
yaygındı. Filan usta, falancanın kalfasınıçırağını çalmış diye anlatırlardı. Beni çalan
ustanın adı Ahmet Sır'dı. Boşnağın Ahmet
derlerdi. Babası da kunduracıydı. Ona da
Boşnak Ahmet Efendi derlerdi. Mevlana
civarında dükkanı vardı. Ustanın babasının
kalfalık dönemlerinde Mevlana civarında
meşhur bir Ermeni usta varmış. Lakabı Camız Gavur'du. Vücudu çok kıllı olduğu için
öyle derlermiş. Ancak ustalığı çok meşhurdu. Yaptığı ayakkabılar kolay kolay eskimez,
kabaraları düşmez, on yıl kadar da gidermiş.
Boşnak Ahmet Efendi onun kalfasıymış. İki
yıl kadar Boşnağın Ahmet Ustanın yanında
çalıştım. Askere gittim geldim. Sanatıma devam ettim. 1960 yılında usta oldum. Hâlâ da
ustalığa devam ederim.
Bedestende esnaf çaycıları vardı. Çay beş
kuruş, kahve 7.5 kuruştu. Esnaf çaycılarının
içinde en meşhuru Akşehirli İbrahim Ağay-

dı. Ustaların büyük bir çoğunluğu kahveyi
ondan içerdi. Kallavi kahve yapardı. Cumartesi günü hesapları aldıktan sonra, ustalara
kallavi kahve yapar, çırağıyla gönderirdi.
Kazandibinin, hesap kapatıldıktan sonra,
kahvecinin bahşiş olarak gönderdiği kahve
olduğunu o zamanlar öğrendik. Çırak ve kalfalar kahve içemezlerdi. Bir çoğumuz ustamızın yanında çay bile içemezdik saygıdan.
Usta olduğumda bile, ustam görmesin diye
kahve içmezdim. Çok kahve içmeyi arzu
ettiğimde, İbrahim Ağaya ustam görmeden
içeyim diye söylerdim. İbrahim Ağa'da, çay
ocağında, beni kimsenin kolay göremeyeceği çay-kahve yaptığı kısmen kapalı bölüme
alır, kahvemi orada içerdim.
Çıraklık günlerimde. Ustam Hacı Ustanın
yanında sayalarımız var git getir diye beni
gönderdi.
Dükkana vardım.

Abdullah Üzülmez
Hacı abi dedim bizim sayalarımız varmış,
Gayrı ihtiyari elim arkamdaymış.
Orada yaşlı bir mesci ustası vardı Adilin İbrahim Usta derlerdi.
İndir len elini arkadan dedi.
Elimi indirince sordu.
Sen kimin çırağısın?
Boşnağın Ahmedin!...

faturacılar vardı. Manifaturacılarla terziler
içiçeydi. 1950'li yılların başında üç tane
sarraf vardı bedestende. Nuri Küçükköylü
ve oğlu Osmanın sarraf dükkanı, Koçhisarlı Bektaş'ın sarraf dükkanı ve Konyalı Ali
Arısoy'un sarraf dükkanı. 40'lı yılların sonunda 50'li yılların başında en fazla beş sarraf
vardı Konya'da. Altından kimse anlamazdı.

Sayaları aldım dükkana geldim amma, içime
de bir sıkıntı çöktü.
Ustamoyanadoğrugidincebenişikayetetmiş.
Ustamdükkanageldiğindebanasordu,anlat
bakalım şu işi dedi.

Tanıdığın biri biriktirdiği para ile beşibirlik
alırdı. Düğünlerde beşibirlik takmak adettendi. Orta halliler üçlüsünü takardı. 1960'lı
yıllarda Suriye altını çıktı. Altından anlamak
lazımdı amma... Suriye altını hatasız, temiz,
kenarındaki tırtıklar bile hiç bozulmamış altınlar olarak piyasaya girdi. O yıllarda Reşat, Hamit, Aziz ve Vahdettin altınları vardı.
Konya'da en kıymetlisi Reşat'tı. Beşibirlik
alanlar, Reşat'tan başkasını almazlardı. Bizim tanıdık da, en güvendiği sarraf kimse
ondan almıştı beşibirlikleri. Aradan bir süre
geçtikten sonra beşibirlikler 15 tane filan olmuştu. Muhacir pazarının o taraflarda arsası
vardı. Ev yaptırmak için inşata başladığında, ustalara para lazım olmuş, beni çağırdı.
Beş tane beşibirliği bana verdi. Git bunları
bozdur dedi. Aklıma kimden aldıysan adını
ver oradan bozdurayım demek gelmedi. Tanıdığım bir sarraf arkadaş vardı ona götürdüm altınları... Arkadaş evirdi-çevirdi yarım
saat kadar inceledi. Bunlar Suriye altını, ben
alamam kimden aldıysanız oraya verin dedi.
Altınları aldım. Bunlar dedim Suriye altınıymış bozmuyorlar, kimden aldıysan oraya verecekmişsin dedim. Ahmet Ağa da altınları
alıp götürmüş yıllardır tanıdığı bildiği sarrafa. Sarraf sende demiş bunlardan 15 tane var
değil mi? Açmış kasasını Reşat altınının o

Selam verdim girdim dedim. Orda yaşlı bir
usta vardı gayri ihtiyari elim arkadaydı. İndir
elini len dedi, kimin çırağı olduğumuzu sordu,
ben de sizin çırağınız olduğumu söyledim.
Ustam, bundan sonra dedi, bir dükkana vardığında önce selam vereceksin, elin arkada
olmayacak, esnafın içinde de elin arkada
gezmeyeceksin!
Bedestende herkesin birbirine karşı bir saygısı, sevgisi ve muhabbeti vardı.
Dükkanlar yüksekti. Birkaç basamakla çıkılırdı. Varışlı İşhanın bulunduğu yerde marangozlar ve mobilyacılar vardı. Saz ve Ud
yapan bir de Ali usta vardı. Ud yapardı, ney
yapımını bilen yoktu. Ancak kaval yaparlardı. Ney çok sonra Mevlana müzesinde bulundu. Kavaldan başka bir şey yoktu. Kavalı da
çobanlar için yaparlardı. Radyo dahi yoktu
o günlerde. Muhabbetler evlerde arkadaşlar
arasında yapılırdı. Hemen az ileride mani-

günkü rayicinden ona getirilen beş tanesinin
parasını ödemiş Ahmet Ağaya. Bunu demiş
sana verenler bu işi bilmiyorlar, ben Suriye
altını satmam. İhtiyaç olduğunda diğerlerini
de getir. O günkü rayiç ne ise alayım demiş.
O günün Bedesteninin esnafları böyledi işte.
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BEKİR ŞAHİN

GÖNÜL COĞRAFYALARINDA
BAYRAM ETMEK

K

lıyor. Hz. Ömer’in Kudüs’ü fethettiği zaman Cuma namazını Kıyamet Kilisesi’nin
içinde değil, dışında kıldığını ve bu kıldığı
yere de Hz. Ömer Mescidinin inşa edildiğini biliyoruz.

yazma eser ve 1 milyon belge Filistin’de arşivlerde bulunuyor.” Ayrıca Mescid-i Aksa
kütüphanesinde yüzlerce yazma eser ve
yazma eserlerin tamiri için kitap şifahanesi
faliyetlerini devam ettiriyor.
Küdüs’te yaşayan insanların dün olduğu
gibi bugünde ecdadımızın sevgisini, barışını, hoşgörüsünü ve adaletini aramaktadır. Ecdadımız oraları terkettiğinden beri
Filistin’de kan ve barut kokuları orayı işgal

Gökyüzüne en yakın şehir olarak nitelendirilen Kudüs’te; Süleyman, Davut, İshak,
Yakup peygamberler dahil 200 peygamberin mezarının burada bulunmaktadır. Hz.
Yusuf’un kuyusu oradadır. Herhalde bu
kutsal topraklara ayağı değmemiş peygamber yoktur. Hz. İsa’nın Kıyamet (Kamame)
Kilisesi’nde doğduğuna inanılıyor. Ağlama
duvarına yakın bir yerde 10 emir tabletlerinin bulunduğu ve saklandığı rivayet ediliyor. Bir diğer rivayete göre de; İsa’nın çarmıha gerildiğinde akan kanlarından bir tas
kanın Ahit Sandığı’nda saklandığına inanı-

OSMANLI’NIN
ADALETİ
VE
HOŞGÖRÜSÜ
Kudüs’ün Osmanlılar tarafından 1517’de
fethedildi ve buraya “Lâilahe illâllah İbrahim Halilûllah” kitabesinin asıldı. Bütün
dinlerden insanların Filistin’de
400 yıl barış ve huzur içinde yaşadığına dünya şahit oldu. Osmanlı, 1917’de Kudüs’ü teslim
ederken, kutsal mekânların zarar görmemesi için savaş yapmadan teslim ediyor. Osmanlı,
Kudüs’ü ve Filistin’i terk ederken ardında çok önemli izler
bırakıyor. Mescidler, çeşmeler,
mezar taşları, sosyal yapılar hâla
dimdik ayakta. Bunun yanında Osmanlı dönemine ait 400

üdüs’te yaşayan insanlar, ecdadımızın sevgisini, hoşgörüsünü ve
adaletini arıyor.
Kudüs Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemli bir coğrafyadır. “Müslümanlar için Mescid-i Aksa’da
bulunan Kubbet-üs Sahra, Yahudiler için
Ağlama Duvarı, Hristiyanlar için Doğuş
Kilisesi kutsal olup, bu üç din için büyük
öneme haizdir.
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"Bayramlarertelenemez.Bayram
ibadetlerdenbiribadet.Bayram
bendenbanagelendeğilbayram
,
bendenötekinegiden,bendensana
giden bir yol."

ediyor. İsrailliler tarafından Filistin’de yaşayan Müslümanları tecrit eden Utanç Duvarı, yüzlerce kilometreyi bulmuş durumda.
Sanki Filistin İsrail’in kontrolünde açık bir
hapishane gibi. Yeşil kimlik taşıyan ve yeşil plakalı otomobiller “sakıncalı” olarak
Kudüs’e giremiyorlar. Bu önemli topraklarda Ramazanın son günlerini eda etmek ve
bayramı burada yaşamak en büyük arzumuzdu. İnsanlar ile sıla-ı rahim eyleyebilmek için vurduk kendimizi yollara.
Kudüs’te bayram yapmak, bayramlaşmak
üzere yollara düştük. Çünkü buralarda bayramların bir başka olacağına inanıyorduk.
Ve biliyorduk ki;
Bayramlar ertelenemez. Bayram ibadetlerden bir ibadet. Bayram benden bana gelen
değil, bayram benden ötekine giden, benden sana giden bir yol. Dolayısıyla erteleme hakkımız yok. Değiştirme hakkımız,
küçümseme hakkımız hiç yok.

Bayramı bayram bilmek. Asla kaybetmememiz gereken duygudur. Bayramı bayram
bileceğiz. Yetimin, dulun, hastanın, dertlinin, mazlumun, mağdurun bayram yapması
bizim bayramı bayram bilme şuurumuzda
gizli.
Bayramlar ikram ettiğimiz tebessüm ve
hürmet ile bizi bir yerden bir yere götürüyor. Yoksa ne bindiğimiz uçaklar ne son
model otobüs ya da otomobillerin ruhumuzu bir yere götürme kapasitesi yok.
Sılayı rahim sadece ana baba ziyareti ile
sınırlı değilmiş meğer. Unuttuğumuz ama
unutulmadığımız kardeşlerimiz ile birlikte
olmak, bayram sevincinin unutulmaz tatlarından bir tat idi. Osmanlının torunları diye
dedemizin mirasını yedik oralarda. Bol bol
Abdülhamid'e fatihalar okuduk. Osmanlının köhne zamanında bile oralara neler
bıraktığını en önemli toprak değil gönüller
fethettiğini gördük. Fethedilmiş gönüllerin

gönül dostluğuna şahitlik ettik. Her bayramı ayrı bir gönül coğrafyasında gönül dostlarıyla beraber gönül dolusu bayram yapmaya ne dersiniz sevgili dostlar.
Bayram ne tatil demek ne de boş telaş demek. Bir yük hiç değil. Şükrünü eda edebileceğimiz tam bir nimet Bizden sonraki
kuşağa da bunları aktarabiliriz. Emek verilmeden ne aile ne de değerler yaşatılır.
Bayramları bayram bilerek bayram kokusunda bayram tadında ve lezzetinde doyasıya yaşamak dileklerimle.
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HANLARIMIZ

Çetnevirhan
Çetnevir Çetnevirhanda yapılır

Tarihi Pamukçu Hanını, Konya Tarihi Yazarı İbrahim Hakkı Konyalı, kitabında
şöyle anlatmış, "Selçukluların Karamanoğullarının ve Konya'yı sınırları içerisine
alan Osmanoğullarının idari teşkilatında
Konya'nın Sahra Nahiyesine bağlı köyler
arasında bir de 'Panbukcu' Köyü vardı.
Kanuni adına yazılan bir Konya tapu defterinde bu köyün Konya'daki Mü'min Halife Mescidinin Vakfı olduğu yazılmaktadır.
Konya'dan Hatunsarayına giderken yolun
soluna rastlayan bu han, üç boğdam üzeri-
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ne taştan yapılmıştır. Hanı altı fil ayağına,
kemerlere ve duvarlara dayanan bir sakf
örtmektedir. 3.28 metre eninde ve 3.20
metre yüksekliğinde, kıbleye açılan bir kapısı vardır. Hanın dıştan eni 7.20, derinliği
8.80 ve kemerlerinin araları 2'şer metredir.
Hanın sağ ve sol duvarlarını dışarıdan üç
payanda desteklemektedir. Hanın bir Selçuklu eseri olduğu anlaşılmaktadır. Fakat
yapanı, yaptıranı ve tarihini gösteren bir
kitabe yoktur. Bu hususları aydınlatan bir
vesikada henüz elimiz geçmedi."

Bir dönemin önemli yol güzergahlarından
biri olan, Pamukcu Han resterasyon öncesi yaşadığı hüzünlü, bakımsız, çaresiz
ve içinin delik-deşik olmuş görüntülerinin
aksine, resterasyon sonrasında han olmuş,
hanlığını geri almış durumda...
Bugün Çetnevirhan olarak anılan Han'ın işletmecisi olan Grup Kaşıks Dans ekibi ve
kurucusu Ömer Şimşek, bir Konya kültürü olan Çetnevir'i yeni nesillere yaymaya
ve unutturmamaya çalıştığını söylerken,

Han'ın bugünkü durumu hakkında da şöyle
anlatıyor;
Çetnevirhan en eski ismiyle Bezirci Hanı
sonra Pamukcu Hanı resterasyonu yapıldıktan sonra Belediyeden işletme olarak aldığımız bir yer. Çetnevirhan içinde görmüş olduğunuz bütün görseller,
Konya'nın farklı farklı bölgelerinden toplanarak buraya getirildi. Sevdiğimiz ve
burayı beğenen insanların hediye ettikleri
eski eşyalardan ve antikalardan oluşan bir
dekorasyon yaptık. Buraya neden Çetnevirhan dediğimize gelince; Çetnevir Konya
kültüründe damadın evlenmeden bir kaç
gün önce arkadaşlarıyla yaptığı bir eğlence. Günümüz diliyle bakıldığında bekarlığa veda partisi gibi bir gün. Çetnevirde,
damadın arkadaşları damada gerçekten
ağır şakalar yaparlar, birlikte oynarlar, eğlenirler. Damadın özellikle babası
kurbandır. Amcaları varsa onlarda bu işin içine dahil edilirler. Bu
şekilde düzenlenen ve yapılan
eğlenceden maksat, damadın
güzel ve unutamadığı bir gün
geçirmesidir. Çetnevir için istenen baranalar, Konya ve Bozkır
ekipleri ile misafirlerin istediği
şekilde o anın canlandırıldığı bir
mekandır Çetnevirhan.

cih ettikleri bir mekan.
Biz bu mekanı alalı bir yıl oldu. Dekorasyonunu tamamladık. Beşyüz metre kapalı
alanı, 4 bin metrekare bahçesi, çamlığı,
otoparkı, kamelyaları ve şark odaları ile
Konyalı'ya,
Konya
dışından gelen misafirlere ve turistlere
güzel bir ortam Çetnevirhan.

turuyor. Her gün ayrı bir lezzetin günü
Çetnevirhan'da. Arabaşı günleri, tandır
günleri, bamya günleri, sac böreği günleri,
etliekmek günleri sanıyoruz bu huzur mekanında çok daha fazla ilginizi çekecek.

Konya'da cep telefonlarının çektiği tek
han olma özelliğine
sahip.
Çetnevirhan, bu sezonla birlikte Konya
lezzetleriyle
misafirlerini
buluş-

Çetnevirhan şehir merkezine
20 kilometre mesafede Meram
TOKİ'nin üç kilometre solunda,
Akören yolu üzerinde, görsel bir
mekan...
Huzur bulmak isteyenlerin, muhabbet etmeyi arzu edenlerin,
şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmayı dileyenlerin ter-
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FİZİKTEDAVİveREHABİLİTİSYON

Uzm. Dr. Nermin Atcı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon nedir poliklinik
hizmetlerinin amaçları nelerdir?

F

izik Tedavi ve Rehabilitasyon kas
iskelet sisteminde gerek doğuştan
gerekse sonradan gelişen yapısal
problemler ve hastalıkların tedavisi üzerinde yoğunlaşarak hastalıkları fizik tedavi
metodlarını kullanarak tedavi eden, aynı
zamanda fiziksel olarak yetersiz ve engelli
bireylere fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal açıdan olabildiğince bağımsızlık kazandırmayı amaçlayan, hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik tüm tedavileri içeren
bir tıp alanıdır.
Felçler, romatizmal hastalıklar, çeşitli nedenlerle oluşan kas zayıflıkları ve hareket
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güçlükleri gibi sorunların giderilmesinde;
yüksek teknoloji ürünü araçların da yardımıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bel, boyun, sırt ağrısı, duruş bozuklukları, kemik
erimesi (osteoporoz), kireçlenmeler (eklem
artrozu) ortopedik rahatsızlıklar ve ortopedik ameliyat sonrası rehabilitasyon, omurga hastalıklarının tanı ve tedavisi, spor
yaralanmaları ve ortopedik cerrahi sonrası
rehabilitasyon, nörolojik hastalıklarda rehabilitasyon, lenfödem tanı ve tedavisi,
osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıklarının ve romatizmal hastalıkların tanı
ve tedavisi yapılmaktadır. Fizik tedavi yön-

temlerinin uygulanmasıyla oluşan ısı ve diğer faydalı etkilerle dokuların esnekliği artar, metabolizma ve iyileşme hızlanır, ağrı
azalarak eklemlerin ve vücudun hareket yeteneği artar. amacı ağrının giderilmesi, kas
spazmları ve gergin vücut kaslarının gevşetilmesi, zayıf kasların güçlendirilmesidir.
Özel Selçuklu Hastanesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon alanı olarak uzman hekimimiz, gelişmiş tanı-tedavi araçlarımız,
laboratuar testlerimiz ve otelcilik hizmetlerimizle; Hastanemiz Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen
hizmetlerden bazıları şunlardır:

bir tedavi sunmaktadır.
Kas- iskelet istemi kaynaklı tüm ağrılı durumlarda kullanılabilen Hilterapi başlıca;
- Topuk Dikeni
- Bel ve Kalça ağrıları
- Boyun ve Sırt ağrılaları
- Diz ağrıları(Kireçlenme)
- Bel ve Boyun Fıtığı
- Omuz ağrıları
- Dirsek ağrıları
-Ayak ve El Bileği ağrıları
-Ezilme- Çarpma ağrıları ve ödem
-Akut ve Kronik Spor Yaralanmalarında
kullanılmaktadır.
Hilterapi de seans sayısı hekim tarafından
belirlenmekte, ortalama 10 seansta tamamen iyileşme sağlanabilmektedir. Ancak
ilk seanstan itibaren ağrılarda % 60-70
oranlarında azalma görülmektedir.

Hilterapia lazer ile ağrı tedavisi
Hacamat Akupunktur
Kuru İğneleme
Kinesiotape (Ağrı Bandı)
Nöralterapi
Manuel Terapi
Tüm eklem ve yumuşak doku enjeksiyonları
Tüm eklem ve kemik hastalıkları tedavisi
Bel fıtığı, boyun fıtığı ve kireçlenme tedavisi
Bel, boyun, omuz, diz, kalça ve bilek ağrılarının tedavisi
Romatizma tedavisi
Felçli ve engelli çocuk hasta rehabilitasyonu
Ağrı Tedavisinde En Etkili Çözüm Lazer
(Hilterapi)
2003 yılında Hilterapi’ye hem teknolojik
bir yenilik, hem de teropatik bir metod olduğu için ABD’ de patent verilmiştir. Bu
yüzden Hilterapi resmen dünya çapında
benzersiz bir tedavi yöntemi olarak tanınmıştır. Türkiye’de çok az merkezde olan bu
tedavi şekli hastanemizde de uygulanmaya
başlamıştır.
Patentli Hilterapi benzersiz özellikleri ile
diğer tedavi yöntemlerinden çok daha
fazla avantaj sunmaktadır. Hilterapi ile gü-

venli bir şekilde tepki vermeyen dokuları
canlandırma ve diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı patolojileri başarılı bir
şekilde tedavi etmek mümkündür.
Hilterapi gerçek dikey enerji olarak tanımlanabilir. Çünkü diğer tedavi tekniklerinin
ulaşılmasının imkansız olduğu derin bölgelere hemen etki eder.
Yüksek enerji miktarı en derin tabakalara ulaşırken, tedavi edici
etkisini de sürdürür. İşte bu yüzden Hilterapi derin patolojileri
tedavi etmek ve ağrıyı tamamen
yok etmek için en etkili yöntemdir.
Hilterapi de enerji, tedavi edilen
dokunun tamamına hemen etki
eder. Sonuç olarak doku stimülasyona direkt olarak cevap verir
ve tüm hücrelerde aynı anda aynı
tepkiyi verir. Ağrı ve ödem yok olur
ve hareket ilk seansta bile geri
kazanılır.
Sadece Hilterapi de bulunan
özellikler ile fotomekanik, fotokimyasal ve fototermal etkiler
aynı anda görülür.
ABD patentli ve FDA onaylı olan
Hilterapi hızlı, etkili ve güvenli
HAZİRAN/TEMMUZ 2015/40
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cildiye polikliniği

Uzm. Dr. Gülay Özel Şahin

Deri hastalıkları, bünyesinde birçok başlıklar
altında incelenir.
Özel Hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu
çatısı altında hizmet vermeye başlamasıyla
birlikte ortaya çıkan hastane profiline en iyi
uyum sağlayan kuruluşlardan biri Özel Selçuklu Hastaneleri olmuştur. Her kesimden
vatandaşımıza hizmet veren Özel Selçuklu
Hastaneleri, 17 senelik hizmet tecrübesi,
güler yüzlü ve anlayışlı çalışanları, uzman
hekimleri ve donanımlı hastaneleriyle Konya ve Karamanlılara hizmet vermektedir.
Özel Selçuklu Hastanelerinin 17 yılı aşkın
tecrübesi ve itinalı hizmetleri sayesinde her
sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’deki
ve Avrupa’daki hemşerilerimizin öncelikli tercihi olan kurumlardan birisi oldu. Bu
farkındalığın heyecanıyla tüm donanımızla, hekim kadromuzla ve çalışanlarımızla
hizmete hazırız diyoruz. Mevlana diyarı
Konya’mız ve Türkçenin başkenti Karaman
bugüne kadar hep huzurlu insanları ve insa-
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nın içine huzur veren mistik havasıyla tanınmıştır. Özel Selçuklu Hastaneleri olarak
biz Konya ve Karaman’ın huzurlu topraklarında yaptığımız yatırımlarla ve çalışmalarla bu 2 şehri sağlığın da merkezi yapmayı
amaçlıyoruz. Bu anlayışla yola çıkan hastanemizde ; Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Göz Hastalıkları,
Gastroenteroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları, Üroloji, Nöroloji, Radyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya,
Anestezi ve Reanimasyon, Diş, Acil, Cildiye, Tüp Bebek ve tedavi konularında hizmet sunmaktadır.
Gastroenteroloji ve Tüp Bebek Tedavi uygulamaları Konya’da özel hastaneler arasında ilk olarak Özel Selçuklu Hastanesi’nde
uygulanmaya başlanmış ve bu yönde çok

sayıda hastaya hizmet verilmiştir.
Konya Özel Selçuklu Hastanesi Cildiye Polikliniği Uzmanı Dr. Gülay Özel Şahin Cildiye polikliniğinde verilen hizmetler konusunda bizi aydınlattı. “Cilt insan vücudunu
kaplayan en geniş organ olup organizmanın
çevreye karşı dış duvarıdır; dolayısıyla bazı
fonksiyonları yerine getirmekle yükümlüdür. Günümüz şartları ve koşulları sebebiyle yaşanan cilt fonksiyonları ve bozuklukları, uzman hekim kontrolünde modern
tıbbi koşullarda tedavi edilmektedir. Farklılaşan çevre şartları ile paralel olarak önem
kazanan dermatolojik sorunların birçoğu
uzmanları tarafından tedavi edilmediği takdirde hem sağlık hem de fiziksel ve görsel
açıdan daha kötü sonuçlar yaratabilir. Bu
durumda hastanın ihtiyacına göre Cildiye
ve Güzellik Ünitelerimiz devreye girer.

Deri hastalıkları, bünyesinde birçok başlıklar altında incelenir. Bunlar özetle;
• Psoriaris (sedef hastalığı) cilt analizi mikroskop ile stratum corneum incelemesi
• Saç hastalıkları ve saç dökülmelerinde trikogram ve saç analizi
• Sivilce (akne) tedavisinde en güncel yaklaşımlar
• Vitiligo (ala) hastalığında cilt analizi ve en
son tedaviler
• Saçta kepek problemi ve seboreik dermatit (yağlı egzama) kalıcı çözümler
• Kuru deride kalıcı çözümler
• Çocukluk çağı egzaması(atopik dermatit)
tanı ve tedavisinde en yeni yaklaşımlar
• Mantar hastalıkları (el, ayak, kasık, tırnak,
genital bölge, kirpik dipleri ve kaş)
• Viral hastalıklar uçuk (herpes )siğil( verrü) viral deri döküntüleri
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar sifiliz
(frengi) gonore (bel soğukluğu) genital siğil genital herpes (uçuk) lenfogranuloma
venereum, klamidya
• Tırnak hastalıkları
• Bakteriyel (stafilakok sreptokok, pseudomonas) deri enfeksiyonları
• İnatçı el ve ayak egzamaları
• Aşırı terleme (hiperhidnoz) el, ayak, kotluk altı ve tüm vücut
• Gebelikte oluşan çatlakların önlenmesi
• Ürtiker(kurdeşen) hastalığında en son gelişmeler ve 60’lı alerjen ile alerji (prick testi) uygulamaları
• İlaç reaksiyonları tanı ve tedavisi
• Ağız yaraları ve diş eti hastalıkları
• Pemfigus hastalığı tanı ve tedavisinde en
güncel yaklaşımlar
• Behçet hastalığı tanı ve tedavisi
• Güneş alerjileri, güneş yanıkları ve güneş
lekeleri tanı vetedavileri
• Leke tedavisinde en son yaklaşımlar
• Benlerin en son teknoloji ile tanı ve
takibi(ben haritası)
• Paraziter hastalıklar(uyuz, bit)
• Şeker hastalarında görülen ayak yaraları
ve cilt rahatsızlıkları tanı ve tedavisi
• Zehirli ve zehirsiz böcek sokmaları tanı
teşhis ve tedavileri
• Stres kaynaklı kaşıntı ve her türlü cilt
problemlerinin tanı ve tedavileri
• Yaşlılığa bağlı (geriatrik) oluşan cilt değişiklikleri lekeler kaşıntı ve cilt problemlerinin tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Kısaca özetlenen bu hastalıklar zincirinin
tedavileri ancak uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi halde yanlış bilgiler ve tedaviler hastaya zarar verir. Onun için bilgi
birikimi olmalıdır. Gelişigüzel ampirik tedavilere, halk uygulamalarına rağbet etmemek gereklidir.
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Dermatoloji Kliniği sadece bireylerin
sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri amacıyla sağlık hizmeti sunmak kalmamış,
aynı zamanda bireylerin kozmetik beklentilerine de cevap vermeye başlamıştır. Özel
Selçuklu Hastanemizde Cildiye Biriminde
hem yetişkinlerin hem de çocukların tanı,
takip ve tedavileri güncel bilimsel veriler ışığında modern teknolojik yöntemler
kullanılarak yapılmaktadır. Bölümümüzde
hastalarımızın ayakta muayene, teşhis ve
tedavilerinin yanı sıra gerektiği hallerde yatarak tedavileri de yapılabilmektedir.

Özel Selçuklu Hastanesinde Cildiye Ünitesinde Yapılan İşlemler Nasıl Takip Edilebilir?
Uzman Dr. Gülay Özel Şahin polikliniklerinde verdiği hizmetleri şu şekilde özetledi:
bazı cilt hastalıklarının kesin tanısını koymak için deriden punch biopsi ile hastalıklı
bölgeden doku alınarak incelenmesi gerekebilir. Derideki benlerin, deri kanserlerinin ( malign melanom) değerlendirilmesinde ve takibinde dermatoskopi cihazından
faydalanılmaktadır. Bu muayene sonucunda gerekli olduğu durumlarda bazı benlerin
takibine karar verilerek gerek belirli aralıklarla kontrolünü gerçekleştirebilmek içim
takip randevuları verilmekte çıkarılması
gereken benler cerrahi işlemlerle alınabilmektedir. Koter ünitesi ile papillom denilen
deri çıkıntıları, genellikle siğille üzerinde
tedavi yöntemi olarak tercih edilmektedir.
Siğiller alınabilmekte, siğillerde ve ciltteki
bazı problemlerde ise kriyoterapiden (dondurma tedavisi) faydalanılmaktadır. Bu
kapsamda dermatoloji ünitemizde paterji
testi, punch biyopsi, direk mantar arama
yöntemi, kryoterapi (sıvı azot gazı ile lezyonun dondurularak tedavisi), Molloscum
ekstripasyonu, lezyon içi enjeksiyonlar ve
benlerin taranması için dermaskopik incelemeler yapılmaktadır.
Güzellik Ünitemizde verilen hizmetlerimizi özetlemek gerekirse:
• Lazer epilasyon (Hibrit)
• Botoks ile terleme tedavisi. Botoks ile kırışıklık tedavisi
• Dolgu enjeksiyonları
• Mezoterapi (Cilt gençleştirme ve saç dökülmesi)
• Fraksiyonel lazer (Cilt yenileme)
• PRP (Kök hücre tedavisi)
• Dermaroller (Cilt yenileme, leke tedavisi)
• İğneli epilasyon
• Profesyonel Cilt Bakımı, Kimyasal Peeling
• Bölgesel incelme ve selülit tedavisi
• Kavitasyon
• Lenfatik drenaj
• Elektroterapi
• Power plate
• Mezoterapi
• Medikal el ve ayak bakımı
Güzellik Ünitemizde Yapılan İşlemlerden Kısaca Bahsetmek Gerekirse:
Lazer Epilasyon: vücutta istenmeyen tüylerin lazer ışığı kullanılarak yok edilmesi
yöntemidir. Kıl ve kıl köküne düşen lazer
ışını, ısı enerjisine dönüşerek kıl kökünü
tahrip eder. Kıl kökü yok edilerek kalıcı
epilasyon sağlanmış olur. Ortalama 4-8 hafta aralıklarla yapılır ve 5-6 seans ile kalıcı
epilasyon sağlanır. Cilt bakım ünitemizde
bu uygulama Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylı olan en kapsamlı cihaz Hibrit Lazer
ile gerçekleştirilmektedir.
Botox ve Dolgu: Botox göz çevresi, alın ve
kaş arasında, yaş ve mimiklere bağlı oluşan
kırışıklıkları açmak için kullanılan estetik
bir uygulamadır. Botox uygulaması ile daha
dinlenmiş ilgili ve dikkatli görünebilirsiniz.
Meslekleri icabı yüz ifadelerini kontrol etmekte zorlanıp doğal kişiliklerinden farklı

görünen kişiler için uygulanacak özel Botox tedavisiyle mimikler yok edilmeden hafifletilip, pozitif bir yüz ifadesi kazandırılır..
Yapısal olarak veya bir tarafa fazla yatan
kaşımızın görünüşünü değiştirebiliriz.. Bu
durumu Botox ile çözebiliriz. Dudak üstündeki çizgiler, alın ve göz çevresi kırışıklıkları, koltuk altı, el ve ayak terlemeleri sorunlarını Botox ile çözülebilir.Enjeksiyonla
yapılan 10-15 dakikalık bu uygulamadan
sonra göz çevresi, alın ve kaş arasındaki
mimiklere bağlı çizgi ve kırışıklıklar 4-6
içerisinde kaybolur. 6 ay arayla tekrarlanan
uygulamalardan sonra yüzün üst kısmındaki tama yakın düzelmesi sağlandığı gibi
daha fazla derinleşmesi de tümüyle önlenmiş olur.
Fraksiyonel Lazer: Sivilce izleri, kırışıklıklar, cilt çatlakları, ameliyat izleri, yara ve
jilet izleri, yaşlılık lekeleri ve benleri, iyi
huylu et benleri, cilt sarkmaları, gözenekli
cilt ve cilt yenileme gibi durumlarda kullanılır.
Dermaroller: Üzerinde mikro ebatlarda iğnelerin olduğu silindirik bir aletle sorunlu
bölgede mikro kanallar açılarak cildin kendini iyileştirme sürecini sağlayan bir tedavi
yöntemidir. Dermaroller bu açtığı kanallar
sayesinde hem ürünlerin 200 kat fazla emilmesini hem de bu bölgede artan büyüme
faktörleri ve kollajenin artışıyla kırışıklıklar, akne izleri, sarkmalar, çatlak ve izlerin
azalmasını sağlar. Ciltteki lekelerin tedavisinde de kullanılabilir. Hastalar uygulama
sonrası günlük hayatlarına devam edebilirler. En fazla bir gün süren bir kızarıklık
meydana gelir. Kişinin cilt problemine göre
seans sayısı ve sıklığı değişebilir.
PRP Terapi: PRP, vücutta enjekte edildiği
bölgelerde kök hücreleri uyarıp aktif hale
geçirerek dokuların yenilenmesine yardımcı olan bir sistemdir. Hastadan alınan kan
santrifüj edilerek“platelet açısından zengin
plazma” elde edilir. Plazma içinde konsantre olarak bulunan büyüme faktörleri, kollajen üretimini ve cildin kendini hızla yenilemesini sağlamaktadır. 15 günde bir yapılan
bu uygulamada 3 veya 4 seanstan sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ve esneklik ortaya
çıkar. 10-12 ayda bir tekrarlanırsa kalıcı bir
gençleştirici etki sağlanır.
Bölgesel İncelme ve Selülit Tedavisi: Bu
ünitemizde öncelikle diyet uzmanımız tarafından değerlendirme yapılarak kavitasyon, elektroterapi, lenfatik direnaj, power
plate, mezoterapi uygulamaları yapılmakta
ve fit görünüm için gerekli uygulamalara
yer verilmektedir.
Medikal El ve Ayak Bakımı: Ayak bakımı
ünitemizde ayaklardaki nasırlar, diyabetik
ayak bakımı yapılmakta topuklardaki çatlaklar özel cihazlarla tedavi edilmektedir.
Ayrıca el ve ayak tırnaklarındaki şekil bozuklukları, tırnaklardaki mantarlar; bu iş
için özel olarak tasarlanmış aletlerle tedavi
edilerek uygun hallerde jel tırnak uygulaması yapılarak medikal tedaviye destek
olunmaktadır. Tırnak batmasında parsiyel
matriksektomi tedavisi yapılmaktadır.
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VİZYON KÖŞE
Diş hekimi Cem DEMİR

AĞIZ KOKUSU
Maalesef birçok insan için büyük bir sorun olabilen, her türlü sosyal
ortamlarda sıkıntılar oluşturabilen bir durumdur ağız kokusu.
Genelde yenilen yemeklerden sonra, her insanda ağız kokması
normaldir. Bundan kurtulmanın yolu basittir. Ağız ve diş bakımının
yapılması yani diş fırçalamadır. O anda diş fırçalamak mümkün
değilse en azından ağzın suyla çalkalanmasıdır.

Ağız kokularının dişlerle veya ağız boşluğuyla ilgili olan
nedenleri şunlardır. Ağızdaki bir enfeksiyon, dişeti iltihapları
ve hastalıkları, diş çürükleri, gömülü kalmış yirmi yaş dişlerinin
lokal iltihaplanmasıdır. Bu durumdan kurtulmanın yolu tabiki bir
dişhekimine başvurmak, kapsamlı bir muayene olmak ve gerekli
tedavileri yaptırmaktır. Çürük dişlerin tedavileri, diştaşlarının ve
etlerinin tedavileri yapılmalıdır. Varsa sıkıntılı yirmi yaş dişleri
çekilmelidir. Ağız içi enfeksiyonlarının ve aftların ilaçla tedavileri
yapılmadılır. Tabikide bundan sonra artık yapılması gereken
sürekli ve sürdürülebilir bir ağız hijyenidir. Dişlerin günde en az iki
kez doğru şekilde fırçalanması ve gerekiyorsa ağız bakım sularıyla

çalkalanmasıdır. Altı ayda bir mutlaka kontrol şarttır. Oluşabilecek
problemlere karşı( yani yeni diş çürüğü, oluşmuş yeni diştaşlarının
temizliği gibi ) hemen erken dönemde müdahele edilmelidir.
Tabiki ağız kokusunun tek nedeni yukarıda bahsettiğimiz diş ve
ağız boşluğu kaynaklı sebepler değildir. Genel sağlık durumuyla
ilgili yani diğer hastalıklara bağlı ağız kokularıda vardır. Bunlar
nelerdir:
Özet olarak maddelersek;
Diş kaynaklı olan ağız kokuları
1. Diş çürükleri
2. Diş eti iltihap ve hastalıkları
3. Ağız içi enfeksiyonları
4. Gömülü yirmi yaş dişleri
5. Ağız hijyeni eksikliği
6. Hatalı yapılmış ve bakımsız diş protezleri
Genel sağlık problemlerine bağlı ağız kokuları
1. Akciğer hastalıkları ve iltihapları
2. Burun hastalıkları
3. Sinüzit
4. Diyabet (şeker)
5. Tükrük yapısının bozulması
6. Ağız kuruluğu
7. Mide rahatsızlıkları
8. Bağırsak rahatsızlıkları
9. Böbrek yetmezliği
10. Tonsilit (bademcik) iltihapları
11. Faranjit (yutak) iltihapları
12. Larenjit (gırtlak) iltihapları
13. Lösemi yada kan kanseri
14. Alkol ve sigara kullanımı
15. Karaciğer hastalıkları
Küçük büyük demeden her türlü sağlık probleminde doktor
muayenesi ve tedavisi şarttır. Ağız kokusununda ihmal etmeden
yukarıda saydığımız nedenlerden biri olabileceği akıldan
çıkarılmadan tedavi ettirilmesi şarttır.
Sağlıklı günler dilerim.
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TEKNOVİZYON

TEKNOVİZYON
LG G4

LG G4, düşük ışık ve portreler için ideal olan bu ultra-parlak lens, muhteşem netlik ve ayrıntı ile
parlayan harika-profesyonel görünümlü fotoğraflar yaratır.
Mükemmel selfie'yi yakalamak için ideal olan bu sınıfının en yüksek kalitesine sahip 8 MP ön
kamera, LG'nin eğlenceli ve kullanımı kolay Hareketle Çekim ve Tanıma özelliklerini barındırıyor.
IPS Quantum ekran, zengin ve orijinal renklerde ve şaşırtıcı düzeyde aslına uygun yüksek
kontrastlı canlı görüntüler üretir.
Ayrıca, yeni LG G4, ekranın gün ışığında kolaylıkla görünür olmasını sağlamanın yanı
sıra, pürüzsüz ve hızlı tepki sağlayan In-ell touch display teknolojiden de yararlanır.
LG G4'ün teknolojinin son harikası, kızılötesine duyarlı renk spektrum sensörü, bir
fotoğrafın çekilmesinden bir kare önce tüm görünür ışığı analiz eder ve ölçer ve bu
sayede bir fotoğrafın renklerinin düşük ışık koşullarında dahi doğal ve canlı görünmesini sağlar.
Şarj için duraklamadan dolu bir bataryayı boş bir batarya ile değiştirerek daha uzun süre
daha fazlasını yapın. Micro-SD kart girişi de LG G4'ün her zaman bol saklama alanına sahip

EOS 5Ds R
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EOS 5Ds R modelinin 5Ds modelinden tek farkı sensörün önünde
bulunan ve bir takım kusurları önlemeye yarayan geçirgen (LowPass) filtrenin olmaması. Bu filtreyi kaldırarak Canon daha keskin
bir model elde etmeye çalışmış. Aşağıdaki örnek fotoğraflara bakılırsa bu konuda başarıya ulaşmış görünüyor. Bunun dışında iki
gövde arasında bir fark olmadığı için yazının devamında sadece
5Ds ifadesini kullanacağım.
Teknik Özellikler
• Hava Sızdırmazlık: Toz ve suya dayanıklı
Çözünürlük: 50.6 MP
Sensör Boyutu: 36x24mm, Tam Kare CMOS
Sensör Kırpma: 1.3x ve 1.6x kırpma modları
RAW Format: 14-bit RAW, Orta (mRAW) ve Küçük (sRAW)
Video Kayıt: 1080 × 1920 @ 24p, 25p ve 30p
İşlemci: Çift DIGIC 6
ISO Aralığı: 100-6400
Otofokus Sistemi: 41 nokta çapraz tip ile 61 noktalı AF
Ölçüm Sensörü: 150,000 piksel RGB + IR sensörü
Çekim Hızı: 5 fps
LCD: 3.2 ” 1.040.000 nokta çözünürlük
Dahili Flaş: Yok
Flaş Senkronizasyon Hızı: 1/200
Depolama: İki kart yuvasında CF ve SD
Arayüz: USB 3.0
GPS: Yok
WiFi: Yok
Ağırlık: 930g
Boyutlar: 152 x 116 x 76mm

SHARP AQUOS BEYOND 4K UHD TV
Koreli Samsung, tablet serisi Galaxy Tab’e, Apple‘ın en son
iPad modellerine rakip olmak için 2 yeni model daha ekliyor. Samsung’tan yapılan açıklamaya göre Galaxy Tab S’in
ikinci modeli olacak olan yeni tabletlerin küresel ölçekteki
satışına Ağustos ayında başlanacak. Samsung Galaxy Tab
S2adındaki tabletlerden biri 8 inç boyutuyla 7.9 inçlik iPad
Mini 3’e, diğeri ise 9.7 inç ile Apple’ın iPad Air 2’sine rakip
olacak.
iPad Air 2’de 6.1 mm olan kalınlık, Samsung Galaxy Tab
S2’de, 5.6 mm’ye iniyor. iPad Air 2’nin 437 gram olan ağırlığı, aynı ekran boyutundaki 9.7 inçlik Galaxy Tab S2’de 389
gram; 7.9 inçlik iPad Mini 3’te 331 gram olan ağırlık ise 8
inçlik Galaxy Tab S2’de ise sadece 265 gram. Ekran çözünürlükleri 2048 x 1536 piksel (Super AMOLED) olan yeni
Tab’ler, Android 5.0 Lollipop işletim sistemi ile çalışıyor.
iPad’e göre daha ince ve daha hafif
8 megapiksellik arka ve 2.1 megapiksellik ön kameraları
buluna yeni Tab S2’ler, ön kamerasının çözünürlüğüyle de
rakibi iPad modellerinin bir adım önüne çıkıyor. 1.9 GHz ve
1.3 GHz hızındaki işlemci seçenekleriyle sunulacak olan yeni tabletler, 32 GB ve 64 GB dahili depolama alternatifiyle gelecek. 3 GB’lik RAM ile sunulan Galaxy Tab S2’lerde, ayrıca 128 GB’ye kadar microSD desteği de
bulunuyor.
8 inçlik Tab S2’de 4000 mAh olan batarya, 9.7 inçlik Samsung Galaxy Tab S2’de 5870 mAh. Diğer bir deyişle
Samsung’un yeni tabletleri 10 saatlik kullanım imkanı sunan iPad modellerine göre daha düşük batarya ömrüne
sahip. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle tüketicilere sunulacak olan Samsung Galaxy Tab S2’lerin satış fiyatı
ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

SHARP AQUOS BEYOND 4K UHD TV

CES 2015’te yeni nesil 4K TV’lerini tanıtan Samsung,
Sony, LG arasında sürpriz bir isim de vardı: Sharp.
Dünyanın önde gelen panel üreticisi, 80 inç boyutunda 8K çözünürlük sunan Aquos Beyond 4K Ultra
HD TV’si ile oldukça iddialı.
Sharp’ın CES 2015 Fuarı’nda sergilediği Aquos Beyond 4K UHD TV’si tasarımı ile büyülemese de görüntü kalitesi bakımından birçok 4K TV’yi geride
bırakmayı başardı Ünlü panel üreticisinin “4K’nın
Ötesinde” olarak tanımladığı yeni nesil 4K Ultra HD
TV’sinde Pixel Splitting adını verdiği eşsiz bir teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde televizyon
standart 4K Ultra HD televizyonlara göre çok daha
keskin görüntüler sunabiliyor ve görüntüyü 7680
x 4320 yani 8K çözünürlüğe yakın bir çözünürlüğe
yükseltebiliyor.
Şu anda pazardaki mevcut 4K TV’lerden dört kat
daha net görüntü; HD TV’lerden de 16 kat daha yüksek görüntü kalitesi sunan Aquos Beyond 4K Ultra
HD TV’si ile CES 2015’te sahneye çıkan Sharp, 4K TV
modellerini tercih eden kullanıcılar için de UB30, UE30, ve UH30
televizyonlarını tanıttı. 43 inç, 50 inç, 55 inç ve 60 inç boyutlarında hazırlanan 4K TV’lerin fiyatı 750 dolardan başlıyor ve iki model
Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
HAZİRAN/TEMMUZ 2015/40
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Pazar kahvaltısı
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Sinema
Aktivitelerden bugün
sinema tercihimde.
Rahat ama günümüze
uyumu katarak az
aksiyon izlemeye
kaçıyorum. Bana iyi
seyirler. Siz hâlâ haftalık
programı takip edip
kendinize uyumlu bir film
seçemediniz mi? Peki
aile ya da arkadaşlarınız.
Hadi bir telefon kadar
uzağınızdalar. Az korkun
ya da hep beraber gülün.
Kendinizi ekrandaki
karakterlerle birleştirin
ve hayallerinizi devreye
sokun.
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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

Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

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
110
112
117
119

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

121
122
124
125

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

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

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

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

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

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

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

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

444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE

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

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

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

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

İLK 10 LÜKS KONAKLAMA
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

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

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

265 12 87

248 37 00

234 31 11

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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Melikşah Mah.

10 KUYUMCU
www.ozboyaci.com.tr

www.altinkaynak.com

ÖZBOYACI ALTIN

ALTINKAYNAK

SARRAF KÜÇÜKBALCI

444 0 626

350 30 31

350 11 16

Kule Site

www.karakaskuyumculuk.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
SARRAF KARACAOĞLU

KARAKAŞ ALTIN

241 49 26

354 00 00

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

AYDINLATMA
www.aktekinavize.com

PARLAYAN
İLK 5
AKTEKİN AVİZE

FAVORİ AVİZE & CAM

247 46 60
www.kandilavize.net

234 32 38
www.cobanoglu.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
KANDİL AVİZE

ÇOBANOĞLU AVİZE

238 40 22

235 96 41
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GÜZELLİK
Beyazıt Mah.

www.haberdiyet.com

EN DOĞAL
İLK 5
NEVA GÜZELLİK

DİYAMER

322 99 92

323 44 10

Beyazıt Mah.

Zafer

www.maviisik.net

BEYAZ GÜZELLİK

ELİF GÜZELLİK SALONU

MAVİ IŞIK

350 22 32

353 21 57

350 52 22

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

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

EMMİOĞLU TEKSTİL

BEYEFENDİ GİYİM

MİSS POEM

350 74 35

353 30 41

353 33 44

DİŞ HEKİMİ
KazımKarabekirCad.AltıncabaPlaza

Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
CEM DEMİR

HİKMET DURMAZ

322 72 92

320 38 77

KUAFÖR
M1 Real

KUAFÖR ZAZA

Beyazıt Mah.

STİL
SAHİBİ
İLK 5

265 10 92
Feritpaşa Mah.

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Şeyh Sadrettin Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
CEREN SAÇ TASARIM

İTEZ KUAFÖR

237 36 11

320 77 37

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

KADRAJDAKİ İLK 5 FOTOĞRAF STÜDYOSU
www.sedeffotograf.com

www.fotocankaya.com.tr

Nalçacı Cad.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA FOTOĞRAFÇILIK

FOTO ÖZCAN

233 16 45

235 79 57

235 25 19

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

DÜĞÜN SALONU
www.cemosalon.com

CEMO DÜĞÜN SALONU

www.tayat.com.tr

HAYALLERİN
İLK 5
ADRESİ

234 08 86
www.oncudugunsalonu.com

TAYAT

325 20 21
www.hazbahce.com

www.atikerdeluxe.com

ÖNCÜ DÜĞÜN SALONU

HAZBAHÇE

ATİKER DE LUXE

325 09 09

325 10 32

320 16 16

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

EN LEZZETLİ İLK 10 RESTAURANT
Hatıp Yolu Üzeri

Beyazıt Mah.

İstanbul Cad.

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

CAFE
www.davidpeople.com

DAVID PEOPLE

www.champselyseest.com

HUZURUN
VE KEYFİN
15 MEKANI

0 532 742 78 77
www.kocatepekahveevi.com.tr

CHAMPS ELYSEES

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.

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

GLORIA JEANS COFFEES

KALDIRIM CAFE

290 31 73

352 53 51

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

GELİNLİK
www.azragelinlik.com

www.senaygelinlik.com

FAVORİ
İLK 5
AZRA GELİNLİK

ŞENAY GELİNLİK

352 67 10

353 22 52

www.ulgenmoda.com

www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
ÜLGEN MODA

NARİN GELİNLİK

220 00 06

353 35 34

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

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

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

PASTANE
www.aciltatliservisi.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

PERDE - TEKSTİL
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

EN İYİ GÖSTEREN 5 OPTİK
www.dinselleroptik.com

Kule Site

www.asudeoptik.com.tr

www.onucyildizoptik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
DİNSELLER OPTİK

ENES SAAT&OPTİK

ASUDE OPTİK

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 62 11

235 70 08

236 96 86

350 05 67

SEVGİ DOLU İLK 10 KREŞ
www.kreskonya.com

www.artizcocuk.com

Yaka Cad.

DÜŞLER BAHÇESİ KREŞ

ARTİZ ÇOCUK

KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU

238 69 06

338 26 51

325 00 04

www.dolapoglukres.com

www.renginegitim.com

www.minikdehalar.com

DOLAPOĞLU KREŞİ

RENGİN KREŞ

MİNİK DEHALAR

325 01 33

324 0 118

323 95 70

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

Meram

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

DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ

TED KOLEJİ

DOĞA KOLEJİ

İDEAL KOLEJİ

ODTÜ ALP KOLEJİ

444 6 335

244 90 93

244 01 91

235 25 20

324 0 542

Novotel KoNYA ve ibis otel KoNYA
çok yakında hİzmetİnİzde!
Dünyanın Dev otelcİlİk zİncİrİ accor ve
Özşenol Grup İşbİrlİğİ İle

Novotel Konya; 178 modern ve ferah odası, dünya ve Türk mutfağının enfes lezzetlerinin sunulduğu ana restaurantı,
Konya’nın eşsiz manzarasına hakim “Roof” restaurantı, otel misafirlerimize özel sağlıklı yaşama ilk adımı
atabileceğiniz açık yüzme havuzlu spor salonu ve son teknoloji ile donatılmış gün ışığı alan toplantı salonları ile iş ve
tatil amaçlı konaklamalarınız için ideal bir tercih.
İbis Otel Konya, en keyifli uykularınız için “sweetbed” yatakları ile donatılmış 131 geniş ve kullanışlı odası, 7 gün 24 saat
yiyecek ve içecek hizmeti alabileceğiniz dinamik restaurantı ile en uygun fiyatlar ile en iyi hizmeti Konya şehir merkezinde
sizlere garanti ediyor. Yılların tecrübesiyle 92 ülkede 3700 otelde hizmet sunan bu kalite çok yakında Konya’da. Tanışmaya
hazır olun!

Novotel Konya

ibis Otel Konya

T: 0332 223 4200 E:H9329@accor.com
Şeker Mah. Çevre Yolu Cad. No:36 Selçuklu 42080 KONYA

