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41KEREMAŞALLAH!..
BugünKonyaVizyonDergisiiçinanlamlıbirgün.Tarihibirgün.Uğurunainandığımızbirgün.İlksayısıOcak/
Şubat2010olanKonyaVizyonDergisibeşyılıaşkınbirsüredirilginizle,sevginizlebüyüyorvegelişiyor.
Bizyazımızabaşlarken41keremaşallahdedik.41rakamıuğurdur,uğurludur,sevimlibirrakamdır.Konya
VizyonDergisi,okurlarımızınteveccühüile41.sayısınaulaştı.Geldiğimizbunoktadabütünokurlarımıza,
bugüne kadar dergimize katkıda bulunanlara teşekkürü bir borç biliyoruz.
Dergisektöründeikiyüzüaşkındergininvarolduğuşehrimizdeelbetteciddibiryarışolacağıtabidir.Dergi
haberleri,dergininkonuları,dergininişlediğitemalar,aynenmeraklıbirgazeteokurunungazetenintamamını
okuduğu gibi, okunmaya başladıysa, dergi amacına ulaşmış demektir.
KonyaVizyonDergisi, buşehrindergisiolarakbuşehreaitnevarsaokurlarıylapaylaşmayolundanhiç
sapmadan yoluna devam ediyor.
VizyonÖdülleriyleşehritanıştıran,şehribuluşturan,sanatveişdünyasınıödülgecelerindebirarayagetiren
bir dergi Konya Vizyon Dergisi.
Öncülükgöreviniyayınhayatınabaşladığıandanitibarensürdürenvedevamettirentekdergiolmaözelliğini
sürdürüyor.
KonyaVizyonunadestekolan,Konyakültürünücanlandırmaya,ayaktatutmaya,unutulmayayüztutmuşkültür değerlerine sahip çıkmada ayrı bir yeri var Konya Vizyon dergisinin.
KonyaVizyonDergisininbirfenomeniolanKırmızıKoltuk'unbusayıdakimisafiriMustafaKaramercan.Karamercan2015yılındaüçödülbirdenalanCEMOEtliekmek'insahibi.AynızamandaMevlanaHoşgörüBarış
KültürveSanatDerneği’nindeBaşkanı.BaşkanKaramercan30yıllıkKonyaesnafı.Esnaflığıngüleryüz,tatlıdil
vehoşgörütarafında.AynızamandaKTOMeclisÜyesiolanKaramercantambirKonyasevdalısı.Örnekbir
esnaf. Örnek bir yönetici. Örnek bir dost ve arkadaş.
KTOBaşkanıveTOBBYönetimKuruluüyesiSelçukÖztürk,güvenverenduruşu,samimiyetiveKonya'yagönülvermişliğiileKonya'nınAğabeyisıfatınıhakedenbirisim.Onunlayapmışolduğumuzsöyleşiyisanıyorum
çok beğeneceksiniz.
Konya'nınTOBB'dakibirdiğerYönetimKuruluüyesiolanSanayiOdasıBaşkanıMemişKütükçü,Konyavizyonununönemliisimlerininbaşındageliyor.OnundönemindeFabrikalarşehribirKonyayaşayacağız.4.OrganizeBölgesiileKonyahızınahızkatanbirşehirolacakhelebirdeyerliOtomobilFabrikasınyönünüşehrimize
çevirirse.
Konya'nınsevilenbirbürokratıolarakdikkatçeken,İlEmniyetMüdürüMevlütDemir'in,Konyaileilgilidüşüncelerininözetiolanşucümlesanırımonudahaiyitanımamızavesileolacak;"Konya’nınbugünüdünden,
yarını bu günden daha güvenli olacak!"
KonyaKazanBizKepçe'de,MeramDibekbaşısokağınıdolaştık.DibekbaşıMeram'ınbirdönemenmeşhur
sokaklarından biri. Orada kimler yaşamamış ki... O sokağın sakinleri anlattılar biz de sizlerle paylaştık.
Kaatısanatınıduydunuzmu?Konya'daYamaçParaşütümerakınınboyutlarınıbiliyormusunuz?Geleneksel
KonyaKaşığıyaşatılıyormu?NeyaşığıbirNeyzen'denney'idinledinizmi?Binicilikmerakınınşehrimizdene
durumda olduğu hakkında bir bilgiye sahip misiniz?
O zaman 41. sayımıza bir göz atacak ve bize hak vereceksiniz!
KonyaHaziran2015'tenbuyanaenfazlaşehitverenillerimizinbaşındageliyor.41.sayımızbasımagidinceyekadar12şehitverdiKonya.KonyaŞehitAileleriDerneğiBaşkanıRecepPekdemir'inaçıklamasınıŞehit
Aileleri sayfamızda bulabilirsiniz.
MevlanaHoşgörüBarışKültürveSanatDerneğinin13Mayıs2015tarihindenitibarenherÇarşambasürdürülen Hoşgörü sohbetlerini yine bu sayımızda takip edebilirsiniz.
BudönemadayolmayanSelçukÜniversitesiRektörüHakkıGökbel'in"Dörtyıllıkdeğerlendirmeraporu"nu,
İlMiliEğitimMüdürüMukadderGürsoy'danKonyaEğitimini,TeakwondoFederasyonuBaşkanıMetin
Şahin'denTeakwondosporunungeldiğinoktayı,SerdarUsman'danSudan'ı,SeyitİbrahimDurmuş'tanDoğu
veGüneyDoğuAnadolu'yu,RektörMuzafferŞeker'denNecmettinErbakanÜniversitesini,personelindenyeni
hizmete giren Nov Otel & Ibıs Otel'i bu sayımızda bulabilirsiniz!
KonyaVizyonDergisiolarakKonyaVizyonuna,KonyaKültürüne,Konya'yakatkıdabulunanlararasında,“Çorbada tuzumuz bulunsun mukabili" bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize!
Hepbirliktebuşehirdeyaşıyoruz,buşehirleyaşıyoruz,buşehrinyaydığısinerjiileherdoğangüne,sevgive
hoşgörü ile bakmak istemez misiniz?
42. sayımızda buluşmak dileğiyle.
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TULUYHAN UĞURLU’DAN
PİYANO RESİTALİ

Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun, 850. Ölüm Yıldönümünde Hoca Ahmet Yesevi Anısına Yazdığı ve ilk kez Konya’da seslendirdiği
“Horasan’dan Anadolu’ya Sevgi Yansımaları: Anadolu Erenleri” temalı piyano resitali büyük ilgi gördü.
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünün Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)
kapsamında ortaklaşa düzenlediği Tuluyhan Uğurlu’nun; 850. Ölüm Yıldönümünde Hoca Ahmet Yesevi Anısına Yazdığı ve ilk kez Konya’da seslendirdiği “Horasan’dan Anadolu’ya Sevgi Yansımaları: Anadolu Erenleri”
temalı piyano resitali Dedeman Otelde düzenlendi. Dünyaca ünlü Piyanist
Tuluyhan Uğurlu memleketi Konya’da sanatseverlere eşsiz bir resital dinletti.
“Horasan’dan Anadolu’ya Sevgi Yansımaları: Anadolu Erenleri” temalı konser dinleyenleri adeta büyüledi.

Konya’da 2 Gün
İçinde Park Halindeki Yaklaşık 150
Aracın
Lastiğini
Kesen Şüpheli Yakalandı...
Şahsın Sevdiği Kızın Kendisine Verilmemesi Yüzünden
Bunalıma Girerek
Lastikleri Kestiği
İddia Edildi
Acılı aşığın 2 gün
de araç sahiplerine
verdiği zarar yaklaşık olarak 75 bin tl
olarak hesaplandı.

AŞK ACISI 75 BİN LİRAYA
MAL OLDU

SEVDİĞİ KIZ BAŞKASINA VERİLİNCE BUNALIMA GİRMİŞ
Polis, 2 günde onlarca otomobilin lastiklerini keserek araç sahiplerini
mağdur eden Serdar A.'yı kısa sürede merkez Karatay ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Serdar A.'nın emniyetteki ifadesinde, askerden geldikten sonra evlenmek istediğini fakat istediği kızı kendisine
vermemeleri sonucunda psikolojik bunalıma girdiğini, ayrıca lastikleri
kestiğini hatırlamadığını söylediği iddia edildi.
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SARE DAVUTOĞLU
KONYA'DAKİ SURİYELİ
ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi
Sare Davutoğlu, Konya’da Suriyeli sığınmacılar ve aileleri için düzenlenen bir
programa katıldı.
18 Mayıs Dünya Göçmenler Günü nedeniyle Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından kentteki Suriyeli çocuklar
için program düzenlendi.
Programda konuşan AK Parti Konya
Milletvekili Abdullah Ağralı, Suriye’deki savaştan kaçarak aileleriyle birlikte
Türkiye’ye sığınan çocukların kendilerine emanet olduğunu söyleyerek, “Onlara ümmetin yetimleri olarak bakıyoruz.
Evet çok zor şartlar alında olabiliriz,
eksiklerin tamamını gidermemiş olabiliriz. Ancak ümitlerini kaybetmesinler. Bu ülke var olduğu sürece, bu millet
var olduğu sürece, bu ülke sizin ülkeniz, bu ülke size hep kucak açacaktır.
İnşallah yine eski güzel günlere hep beraber kavuşacağız” dedi.
Başbakan Başmüşaviri Murtaza Yetiş de, “Elbette biz kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Elbetteki biz, bizi var eden değerlere sahip çıkmak
zorundayız. Bu açıdan bugün üzüntülerimizi geçmişte yaşanan acıları bir
kenara bırakacağız. Geleceğimize bakacağız. Çünkü çocuk demek, gelecek
demektir” diye konuştu.

BİR REKTÖRÜN
KALEMİNDEN
"Bir Rektörün Kaleminden'' Sağlık, Eğitim ve Hayata Dair...
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel'in ''Bir Rektörün
Kaleminden'' isimli kitabı Gazi kitapevinden yayınlanarak tüm kitapçılarda yerini aldı.
Daha önce, 12 kitapta yazar, editör, çeviri editörlüğü yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, yazdığı kitabı geçen yıl vefat
eden annesi İfakat Gökbel'e ithaf etti. Kitapta Rektörlüğü döneminde
yayınlanan yazılarına ve röportajlarına
yer veren Gökbel,''
'Bir Rektörün Kaleminden: Sağlık, Eğitim ve Hayata Dair'
başlığıyla
basılan
kitabım elime dün
ulaştı. Rahmetli anneme ithaf ettiğim
kitapta, Medimagazin Gazetesinde
ve Konya Vizyon
dergisinde (önemli
kısmı Rektörlüğüm
döneminde) yayınlanan yazılarım ve
verdiğim röportajlar
yer alıyor.'' dedi.

BEYŞEHİR’E
PRESTİJ KÜLTÜR MERKEZİ

KONYA'LI ARTIK
TATİLLERİNDE AVRUPAYI TERCİH EDİYOR
Konya’nın Beyşehir ilçesi, ilçeye yeni bir prestij kazandıracak modern kültür merkezine yakında kavuşuyor.
Beyşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde taraflar “hayırlı
olsun” temennileriyle sözleşmeye imza atarken, yapımının 450 günde tamamlanması öngörülüyor. Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir
Kültür Merkezi’ni ilçe halkının yıllardır hasretle beklediğini belirterek, “Kültür
Merkezi’nin yapımı için ihaleyi üstlenen firmamızla sözleşmeyi imzaladık. Beyşehir’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Beyşehir’de, mevcut belediyeye ait yaklaşık 250 kişi kapasiteli olan Göl Düğün
Salonu’nun ilçenin ihtiyacına cevap veremediğini vurgulayan Özaltun, “Geldiğimiz ilk günden beri bunun sözünü vermiştik. Demiştik ki, ‘Beyşehir’e yakışır,
Beyşehir’in vizyon projesi olan Kültür Merkezi’nin ihalesini yapacağız ve bir an
önce Beyşehir’imize kazandırma noktasında gayret göstereceğiz’… Şükürler olsun
ki, yoğun geçen bir proje çalışmasından sonra, ihaleye çıkıldı. Yaklaşık 6 ayrı firmamız ihaleye girdi. Ankara firması olan Akçim Yapı Endüstri Firması ihaleyi
aldı. Şartnameye göre, 450 gün gibi kısa bir sürede başlanmasını ve bitirilmesini
hedefliyorduk. Ancak, sözleşmeyi imzalarken firma yetkilisi Güçhan Kaya Bey’le
onun konuşmasını da yaptık. 450 değil de 400 günde bitirmenin yollarını arayacaklar. İnşallah 400 gün veya bir yıl gibi kısa bir sürede Beyşehir Kültür Merkezimizin ilçemize kazandırılmasını umuyor ve bekliyoruz” dedi.

STAR WARS: GÜÇ
UYANIYOR'UN ÖZEL
GÖSTERİMİ YAPILDI
"Star Wars" serisinin son filmi "Güç Uyanıyor"un özel gösterimi
gerçekleştirildi. Star Wars kostümleri, ışın kılıçları ve maskeleriyle organizasyona katılan Jeditürk Fan Club üyeleri büyük beğeni
topladı.
"Star Wars" serisinin son filmi "Güç Uyanıyor"un özel gösterimi Profilo AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gösterime
"Jeditürk"ün üyeleri de katıldı. "Star Wars" hayranlarına yönelik bir
dizi etkinliğin de gerçekleştirildiği gösterime yoğun ilgi gösterildi.
"Star Wars" kostümleri, ışın kılıçları ve maskeleriyle organizasyona
katılan Jeditürk Fan Club üyeleri arasında kostüm yarışması düzenlendi.
"Star Wars" serisinin son filmi "Güç Uyanıyor", filmi özel gösterimde izleyen seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Bir zamanlar Konya'lılar için Tatil denildiğinde akla ilk gelen yer Antalya
veya Alanya'ydı. Konyalının artık tercihi tercihi değişti ve tatil bölgesi olarak yurt dışını seçmeye başladı. 2005 Yılından bu yana Konya'da hizmet
veren Argeon Tur sahibi S.İbrahim Durmuş,''Konya'da 124 seyahat acentası var ama sadece 4 tanesi yurt dışı ve yurt içi turlar düzenliyor, 2 milyonlu bir şehirde dört acenta olarak Konyalıya turizm sevdasını kazandırmak bir hayli zordu, on yıldır biz bunun mücadelesini veriyorduk'' dedi...
Konyalı Yurt Dışında Nereleri Tercih Ediyor...
Argeon Tur Sahibi S.İbrahim Durmuş, tercihlerin artık mevsimsel
olduğunu, Konya'lı vatandaşların yazın İspanya İtalya, kışın ise Tayland, Maldivler ve Dubai'yi tercih ettiğini söyledi. Toplam'da 30 bin
müşteriye sahip olduklarını belirten İbrahim Durmuş,'' Yaz mevsiminde Konyalı vatandaşlarımızın gittiği yerler Avrupa'da İtalya
İspanya , bayi gruplarının gittiği yerler Moldovya, Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan, Kış mevsiminde de sıcak bölgeler olarak, Uzakdoğu
özellikle Tayland daha sonra Maldivler, Dubai bu programlarda
Konyalı'nın kışın tercih etmiş olduğu yurt dışı destinasyonlar. Onun
dışında Konya'da bizim yenmeye çalıştığımız ve bir hayli'de başarılı
olduğumuz bir başka husus da ailesini toplayıp yolda giderken bizi
arayıp,'' ben gidiyorum bana otel ayarlayın'' denilmesiydi, çok şükür
bu durumu aştık, en azından bir hafta veya on gün önce rezervasyon
yaptırıyorlar. '' dedi...
Artık klasikleşen, ''Hadi atlayıp Antalya'ya gidelim'' mantığından da
neredeyse kurtulduklarını ifade eden S.İbrahim Durmuş ''Hadi Antalya
ya gidelim'' diyen müşterilerin bu durumda otel seçemediklerini aksine
otellerin müşteriyi seçtiğini belirterek,'' Haftasonu Antalya'ya gidelim
mantığı henüz tam anlamıyla bitmedi, şöyle birşey var artık ,'hadi gidelim'' dedikleri zaman otellerin onları seçtiğini artık biliyorlar, seyahat
acentası normal de neden vardır sana bir sürü seçenek sunmak için
vardır, önceden gelirsen sen otelini seçersin ama ''hadi gidelim' dediğin
zaman artık otel seni seçmeye başlar. İnsanlar oraya gittikleri zaman
kendilerinin otel seçemeyip otellerin kendilerini seçtiğini fark edince
ikinci defa 'hadi gidelim'' diyemiyorlar. Öncesinden geliyorlar acentaya
adam akıllı seçeneklerini alıyorlar, hangisine gitmek istiyorlarsa taksitiyle vesair öyle gidiyorlar ama kalk gidiyoruz dedikleri zaman o an
varolan otelleri, müsait olan otelleri kendilerine söyleyeceğiz, ikincisi
hadi gidelim diyenler erkek oldukları için bir de bunlar içinden sadece erkek almayanları eleyeceğiz, sadece erkek alan otel sayısı normal
şartlarda 10 tane otel seçeneği varsa ikiye düşecek artık bu iki otelden
birini seçecek onunda biri doludur değildir , tek seçenek şu otelde yer
var gidersen bunda kalacaksın, peki ödeme?, kredi kart numaranı verirsen hemen çekim yapabiliriz, taksit dediklerin de, buraya gelmen
gerekiyor, mail yoluyla taksit olayını yolda yapmıyoruz seçenekleri
karşısına çıktığı zaman ki bi seçenek değildi zaruri artık bir daha ki
sefere daha düzenli bir program yapmaya özen gösteriyorlar.''
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1 LİRALIK İZDİHAM

Bir bayan giyim mağazası, açılışa özel yaptığı kampanyada ürünleri 1 liraya satmak isteyince izdiham çıktı. Yaşanan izdiham sonrası mağaza yetkilileri kapıları
kapatınca uzun süre soğukta bekleyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.
Alaeddin Bulvarı'nda bulunan bir giyim mağazası, açılışa özel kampanya düzenleyerek ürünlerini 1 liraya satacağını duyurdu. Kaban, mont, hırka gibi ürünlerin
1 liraya satılacağı haberini alan vatandaşlar, mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Mağaza, sabah saatlerinde kapılarını açınca
1 liraya kıyafet alabilmek için heyecanla bekleyen yüzlerce vatandaş, içeriye akın
etti.
Mağaza içerisinde oluşan izdiham sonrasında yetkililer mağaza kapılarını kapatarak izdihamı önlemeye çalıştı. Bunun üzerine dışarıda kalan vatandaşlar mağaza yetkililerini protesto etti. Dışarıda oluşan izdihamda kalabalık içerisinde bulunan çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar protesto sırasında Konya'nın
en işlek caddelerinden olan Alaeddin Bulvarı'nda trafik akışını engellemek isteyince polis gruba müdahale etti. Müdahale sırasında polis ile vatandaş arasında
arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
MAĞAZANIN ASTIĞI YAZIYI SÖKTÜLER
Yaşanan olayların üzerine mağaza yetkilileri, 'Güvenlik ve izdiham nedeniyle
mağazamız 10 Ocak tarihinde açılacaktır' yazılı dövizleri mağazanın kepenklerine asarak açılışın ertelendiği duyurdu. Dışarıda kalan öfkeli vatandaşlar duruma
tepki göstererek, asılan dövizleri yırtıp yere attı.
Öte yandan, vatandaşların izdiham nedeniyle kepenkleri indirilen mağaza önünde selfie çekmesi dikkat çekti. Mağazanın açılışın ertelenmesinin duyurulmasına
rağmen hala çok sayıda vatandaş mağaza önünde beklemeye devam ediyor.

MEKSİKA'DA Kİ UNESCO
TOPLANTISINDA KOMEK
MODELİ ANLATILDI

SEYDİŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERE
“ERTUĞRUL OSMAN
MEVLANA” TİYATROSU

Seydişehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel etkinlikler
kapsamında ortaklaşa düzenlediği "Ertuğrul Osman Mevlana" tiyatrosu Seydişehir Şaban Cengiz Kültür merkezinde öğrencilerle buluştu.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal konuşmasında artık sosyal bir belediyecilik anlayışı ile sosyal ve kültürel etkinliklere daha çok önem verdiklerini
belirtti. Kimi zaman Büyükşehir Belediyesi kimi zaman ise Seydişehir Belediyesi
olarak bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Başkan Mehmet Tutal, “Son
yıllarda park, bahçe, yol yapmanın yanında sosyal ve kültürel etkinliklerimiz ile
sosyal belediyecilik noktasında öne çıktı. Bu etkinliklerimizden biri de tarihimize çağrışım yaptıracak Ertuğrul Osman Mevlana tiyatrosudur” dedi.
Başkan Tutal, tarihi iyi anlamak gerektiğini ifade ederek, “Tarihimize milli ve
manevi değerlerimize, özellikle tarihimizdeki değerlere baktığımız zaman bazı
isimleri görüyoruz. Bir Osman Gazi’nin Bir Ertuğrul Gazi’nin arkasında bir
Mevlana’nın olduğunu, bir Fatih’in arkasında Ak Şemseddin’nin olduğunu; yani
manevi şahsiyetlerin olduğunu biliyoruz. Biz bu değerleri anlayabilirsek kendi
tarihimizi daha iyi anlarız. Tarihte nasıl çağlar açıp, çağlar kapatabildiğimizi net
olarak görmüş oluruz. Bir gençlik kendi tarihi değerlerinden, kendi milli değerlerinden ne kadar kopartılırsa özünü o kadar kaybetmiş olur. Bunlardan birisi
bu gün basınıyla yayınıyla bizim gençliğimiz üzerine oynanan oyunlardır. Ama
Elhamdülillah sizleri görünce bizim gençliğimiz üzerinden hesaplar yapılsa da,
bu hesapların tutmadığını; bizim gençlerimizin kendi tarihine, kendi kültürüne, kendi inancına, kendi milli değerlerine daha çok sahip çıktığını görüyoruz.
Katkıda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz” şeklinde
konuştu.
Kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen "Ertuğrul Osman Mevlana" tiyatrosu oyununda, Anadolu Selçuklu Devleti’nin uç beyi konumunda bulunan
Ertuğrul Gazi’nin, Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti Konya’yı ziyareti sırasında Şeyh Abdülaziz ve Mevlana ile tanışması, onların dualarını alması ve bu
ziyaretin Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri anlatılıyor.

KONYA BİLİM
MERKEZİNDE YENİ
SERGİLER TANITILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Meksika’da
düzenlenen UNESCO 2. Öğrenen Şehirler Uluslararası Konferansı’nda istihdam ve
sosyal-kültürel gelişim konusunda tüm dünyaya örnek olarak sunuldu.
KOMEK MODEL OLARAK SUNULDU
Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen konferansa davetli olarak katılan
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haşmet Okur, Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel
Güleç’ten oluşan heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın
şehre ve insanlara katkısını anlattı.
Konferansta konuyla ilgili bir bildiri sunan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Konya merkez ile ilçelerde sürdürülen
ve bugüne kadar 300 binden fazla kursiyerin katıldığı, binlerce kişinin meslek sahibi
olduğu KOMEK’in başta istihdam olmak üzere kültürel ve sosyal gelişime, daha yaşanabilir bir şehrin inşasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Konya Bilim Merkezi’nin çok önemli bir konuma gelindiğini ama sürecin daha
bitmediğin kaydeden Başkan Akyürek, “Yeni sergiler ve planetaryumda yeni sunumlar Konya için önemli bir değer. Açılışından bu yana 14-15 aylık süreçte 280
binden fazla ziyaretçi Bilim Merkezimizi ziyaret etti. Bu rakam Konya açısından
son derece önemli. Konya olarak bu tip eserlerin kıymetini bilmeliyiz. Bilim Merkezi Konya’ya çok yakışan bir eser oldu. Bilim Merkezi’nin Türkiye’de ve dünyada
daha fazla tanınması, Konya’ya gelen ziyaretçi sayısının artmasına vesile olması,
bir bilim şehri havasının tam olarak oluşması için böyle müesseselere ihtiyaç var.
Bunun için de şehrin bu eserlere tam olarak sahip çıkması gerekiyor” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu da Konya’nın 1200’lü yıllarda
bilim merkezi olduğunu belirterek, yeni üniversiteleri, Bilim Merkezi, bilime verdiği önemle beraber yeniden bilim merkezine dönüşümün izlerini yaşadıklarını
söyledi.

İTFAİYE BASIN ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından haber
fotoğrafı ve haber videosu dalında düzenlenen “İtfaiye Basın Ödülleri”nde
dereceye girenlere ödülleri verildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ilk
kez düzenlenen “İtfaiye Basın Ödülleri”nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Haber fotoğrafı ve haber videosu olarak iki kategoride Türkiye genelinde
düzenlenen İtfaiye Basın Ödülleri’ne ülke genelindeki muhabir ve kameramanlar yoğun ilgi gösterdi.
Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 301. yılında sempozyumla birlikte Türkiye’de ilk
defa İtfaiye Basın Ödülleri düzenleyerek ibret levhalarını geleceğe taşımış
olduklarını söyledi. Fotoğraf ve videolarda acıların resmedildiğini gördüklerini kaydeden Başkan Akyürek, acıların bir daha yaşanmamasını dileyerek
ödül alan tüm basın mensuplarını tebrik etti.
FOTOĞRAF VE VİDEO ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Programda, fotoğraf dalında birinci olan Ersin Ercan, ikinci olan Ayhan
Acar ve üçüncü olan Hasan Dönmez’e ödüllerini Konya Valisi Muammer
Erol verdi. Yarışmada görüntü dalında birinci olan Ahmet Ataş, ikinci olan
Atakan Şen ve üçüncü olan Anıl Kuru’ya ödüllerini AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta verdi.

KONESOB BAŞKANI
KARAMERCAN ESNAFI
DENETLEDİ

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ve Konya Lokantacılar Esnaf
Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, yaklaşan Mevlana Haftası öncesi Mevlana
Müzesi civarındaki lokanta ve turistik eşya satan esnafı ziyaret ederek, çeşitli uyarılarda bulundu.
Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Uluslar arası Anma Törenleri öncesi KONESOB ve Konya Lokantacılar Odası
Başkanı Ali Osman Karamercan, Mevlana Müzesi civarındaki lokanta ve turistik eşya
satan işyerlerini denetledi.
Başkan Karamercan, esnaflara hoşgörü şehrinde olduklarını hatırlatarak, “Mevlana
haftasına az bir süre kaldı. Şehirdeki küçük esnafımızı bu törenler yakından ilgilendiriyor. Esnaflarımızın hazırlıklarını görmek için Mevlana Müzesi civarındaki lokanta
ve hediyelik eşya satan işyerlerini ziyaret ettik. Gelen turistleri üzmeden güler yüzle
karşılayıp yine aynı şekilde uğurlamak en büyük prensibimiz olmalı. Lokantalarda
masalardaki menüleri ve fiyatlarını kontrol ettik, temizliğine baktık. Şuan Konya’daki
lokantacı esnafımız her yönüyle turistleri ağırlamak için hazır. Buradan esnaflarımıza
bir ricam olacak. Gelen turistleri üzmeyelim, kandırmayalım, helalinden ve öz kazanalım. Fırın kebabını 100, 150 gram verelim ama daha fazla üstüne çıkmayalım.
Mevlana Haftası öncesi Konya’mıza gelen yerli ve yabancı turistlere kendi misafiriniz
gibi muamele edin. Fiyatlarda şişirme yapmayın ve ahilik kültürüne göre davranın”
uyarısında bulundu.
Konya’da turistlerin yoğun olarak geldiği Mevlana caddesindeki bazı lokantacı esnafının müşteriye yüksek fatura çıkardığını ve bu konuyla ilgili kendilerine şikayetlerin
geldiğini hatırlatan Başkan Karamercan, “Başbakanımız Davutoğlu’nun memleketinde böyle olumsuz davranışlar ve şikayetler hem şehrimize hem de Başbakanımıza
zarar verir. Konyalı esnaflar olarak az kazanalım ama hakkımızla kazanalım. Yaşanan
bazı üzücü hadiseler ve şikayetler oluyor ve müşteri şikayetleri Konya’yı olumsuz yönde etkiliyor. Bunun önüne geçmemiz için esnafımızın daha bilinçli olması gerekiyor”
diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAYRANI KUŞ
Karaman’da bir vatandaşın evinde beslediği “Yeşil” isimli muhabbet kuşu, AK
Parti’nin seçim müzikleri çalınınca “Haydi Bismillah”, “Başbakan Tayyip Baba”
diyor.
Karaman Organize Sanayi Bölgesindeki bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan Şuayip Koca, uzun zamandır muhabbet kuşlarıyla ilgileniyor. Koca, evinde
bir yıldır Yeşil ismini verdiği muhabbet kuşunu besliyor. Son 6 aydır ülke gündeminin seçim olması ve televizyonda AK Parti’nin seçim müzikleri çok çalınınca
’Tayyip’ diyor. Bu duruma kendilerinin de çok şaşırdığını söyleyen Şuayip Koca,
"Ben Yeşil’i 3 aylıkken satın aldım. Daha önce de muhabbet kuşları besledim
ama bu kadar kısa süre içinde böyle konuşanını görmedim. Yeşil’i 7 Haziran öncesinde evime getirdim. O dönem seçim gündemdeydi. Televizyonda sıkça AK
Parti’nin seçim müzikleri çalıyordu. Yeşil de, bu müziklerden etkilenerek, ’Haydi
Bismillah’, ’Başbakan Tayyip Baba’ diye konuşmaya başladı" dedi.
Yeşil adını verdiği kuşun konuştuğunu duyan komşularının eve geldiklerini anlatan Koca, "Komşularımız yeni doğan bir çocuğu sever gibi Yeşil’i seviyorlar"
şeklinde konuştu.

KONYA İŞ DÜNYASI VE
STK'LARDAN TERÖRE ORTAK
TEPKİ
Konya Ticaret Odası Konferans
salonunda gerçekleştirilen teröre ortak tepki vermek için bir
araya gelen Konya İş dünyası ve
Oda temsilcilerinin ortak açıklamasını Konya Ticaret Odası
Başkanı Selçuk Öztürk yaptı.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk'ün
yaptığı ortak açıklama şöyle;
Ülke olarak büyük bir hüznü
ve acıyı yaşadığımız bir günde
basın toplantımıza katılarak
bizlerle beraber olduğunuz için
teşekkür ederiz. Hepinizin bildiği, yakından takip ettiği gibi,
son günlerde ülkemizin gündeminde hain terör saldırıları var.
Bu ülkenin üreten, ticaret yapan iş dünyası ve STK’ları olarak, bugün bizlerin en önemli önceliğinin terörün kalıcı bir şekilde yok edilmesi olduğunu ifade etmek isteriz. Devletimizin
terörle mücadele konusunda attığı adımları destekliyor, bu mücadelenin her
alanda kararlılıkla devam etmesini istiyoruz. Ayrıca bu süreçte, başta siyasiler
olmak üzere toplumun tüm kesimlerini de sorumluluk almaya, terörü ve şiddeti lanetlemeye davet ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle hain terör saldırılarında şehadete eren yiğit vatan
evlatlarımıza, askerlerimize, polislerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Allah ailelerine, milletimize sabır
ihsan eylesin. Milletimizin başı sağolsun” diye belirtti.

DENİZ ÇOBAN GÖZYAŞLARIYLA
HAKEMLİĞİ BIRAKTI

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından canlı yayında verdiği hatalı kararlar nedeniyle iki takımdan da özür dileyen hakem Deniz Çoban hakemliği
bıraktığını açıkladı.
Hakem Deniz Çoban, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 1-1 sona eren Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında Rizespor’a 2 kırmızı kart çıkartmış ve maçın
son dakikalarında ise Kasımpaşa aleyhine penaltı kararı vermişti. Maç sonrasında canlı yayında hatalı kararlar nedeniyle iki takımdan da özür dileyen Deniz
Çoban, hakemliği bıraktığı gözyaşlarıyla açıkladı.
Deniz Çoban, Dünya Fair Play Ödülüne Aday Gösterildi..
Dünya Fair-Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair-Play Konseyi 2. Başkanı Erdoğan
Arıpınar, yaptığı açıklamada, Deniz Çoban'ın yaptığı hareketten etkilendiğini
ve yaptığı incelemeler sonucunda Çoban'ı fair-play ödülüne aday gösterdiğini
söyledi.

YAVUZ SAKMAN
DEDEMAN OTELE VEDA
ETTİ

9 Yıldır Konya Dedeman Otelin'de görev yapan Yavuz Sakman görevinden ayrıldığını duyurdu.Sakman sosyal medya hesabından yazdığı
veda mesajında tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Meslek kariyerine Ramada Otel Genel Müdürü olarak devam edecek
olan Yavuz Sakman'ın yayınladığı mesaj şöyle;
Değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerim.
9 yıldır bünyesinde çalıştığım, ekmek yediğim, hayatımı ve daha birçok
değer kazandığım Dedeman Konya otelinden, bugün itibari ile kariyer
hedeflerim doğrultusunda ayrılıyorum. Bu süre zarfında başta yatırımcımız Nusret beye ve değerli ailesine, saygı değer genel müdürlerime, saygı
değer departman müdürü arkadaşlarıma ve sevgi dolu tüm ekip otel ekip
arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.
Mesleki kariyerime Konya Ramada Otel Genel Müdürü olarak devam
edeceğim Allah nasip ederse.
Kapım herkese her daim açık olacaktır, saygı, sevgi ve muhabbetle.

KONYA ŞEKER'DE
7. KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Konya Şeker A.Ş.’de
bu yıl 7. düzenlenen
kampanya ile şirket çalışanları kan bağışında
bulundu.
Ekonomideki etkinliğini yürüttüğü sosyal
sorumluluk projeleriyle sosyal hayata da
taşıyan ve 2023 yılı vizyonuna uygun olarak
dünyanın en büyük
gıda şirketleri arasına
girme hedefini ilan
eden Konya Şeker, bu
iddiasına uygun şekilde sosyal sorumluluk
projelerini de yerine
getiriyor.
Eğitimden sağlığa, spordan ağaçlandırmaya geniş toplum kesimlerine ulaşan sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Konya Şeker, bu çerçevede Türkiye nüfusu kadar ağaç projesinde Konya Ovasında 18 milyon ağacın dikimini gerçekleştirmiş ve bununla birlikte “Üretene Sağlık” projesi
kapsamında köylerde sağlık taraması düzenlemiş, Milli Eğitim Müdürlüğü
ile yaptığı proje ortaklığı sonucu çoğunluğu köylerde olmak üzere 100 binin üzerinde Konyalıya Ana-Kız Okuldayız Kampanyasını düzenleyerek,
Türkiye’de en yüksek katılım oranına sahip Organ Bağışı Kampanyasını
gerçekleştirmişti.
Gerçekleştirdiği yüksek katılımlı organ bağışı kampanyası nedeniyle ülkemizde ilk defa Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal sorumluluklarını yerine
getiren kurum sertifikası ile ödüllendirilen Konya Şeker, sağlık alanında
bir başka sosyal sorumluk projesi olan kan bağışı kampanyaları ile de sürdürmeye devam ediyor.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FAİR PLAY TOPLULUĞU
ÖDÜLÜNÜ BAKÜ’DE ALDI

Dünya’da ve Türkiye’de alanında kurulan ilk topluluk olan ve yaklaşık
bir yıl gibi bir süre önce kurulan Selçuk Üniversitesi Fair Play Topluluğu 8 Ekim tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Dünya Fair Play
Konseyi (CIFP) ve Avrupa Fair Play Birliğinin (EFPM), düzenlediği
müşterek kongrede ödülünü aldı.
Ocak ayında açıklanan ve Dünya Fair Play Konseyi Örnek Tanıtım Dalı
Şeref Diploması’na layık görülen Selçuk Üniversitesi Fair Play Topluluğu ödülünü Dünya Fair Play Konseyi Başkanı Jeno Kamuti’den aldı.
Ödül töreninde Selçuk Üniversitesi Fair Play Topluluğu Akademik Danışmanı ve S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN, S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Nizamettin ÇİFTÇİ ve Selçuk Üniversitesi Fair Play Topluluğu Başkanı
Yusuf TAŞ hazır bulundu.
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nizamettin Çiftçi, "Selçuk Üniversitesi olarak bu ödülü özellikle kardeş ülke
Azerbaycan'da almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.
Bu ödülün alınmasında öğrencilerimizin ve öğrenci topluluğumuza
çok büyük emek sarf eden değerli arkadaşım Doç. Dr. Hakan Salim
Çağlayan'ın büyük katkıları olmuştur. Bu üniversite olarak dünyada ilk
alınan bir ödül. Selçuk Üniversitesi olarak ülkemizin böyle gurur verici
bir ödüle laik görülmesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu üyelerine ve bu ödülü bize layık gören Dünya
Fair-Play Komisyonu'na teşekkür ediyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak
sayın rektörüm adına burada bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak öğrencilerimin, sayın hocamın başkanlığında yürüttüğü bu faaliyetten de büyük
gurur duyuyoruz" dedi.
Selçuk Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Hakan Salim Çağlayan, dost ülke Azerbaycan'da Dünya Fair-Play Komisyonu tarafından “Örnek Tanıtım” dalında Şeref Diplomasıyla ödüllendirildiklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmaların karşılığını almak
güzel. Büyük gurur verdi. Böyle bir ödülle ülkemizi, üniversitemizi
burada temsil ediyor olmak bizlere çok büyük bir sevinç kaynağı oldu.
Fair play'i bir yaşam tarzı olarak Türk toplumuna yaymayı hedefliyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımıza hiç ara vermeden hızlı
bir şekilde devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayında düzenlenen Türkiye Fair Play Komisyonu ödül töreninde de Tanıtım Dalı “Büyük Ödülü”ne layık görülen Selçuk Üniversitesi
Fair Play Topluluğu bu şekliyle hem Türkiye’de hem de Dünya’da ödül
alan tek topluluk olma başarısını gösterdi.

ÖZEL ÇOCUKLARIN
AT BİNME HEYECANI
Konya'nın Beyşehir İlçe
Belediyesi Türkiye Jokey Kulübü'nün Sosyal
Sorumluluk Ve Eğlence
Projesi Olan Pony Club
Aktivitelerinin İlçede Gerçekleştirilmesini Sağlayarak Özel Çocukları Pony
Cinsi Atlarla Buluşturdu
Beyşehir Gölü kıyısındaki
festival alanında düzenlenen iki gün süreli etkinliğe katılan çocuklar, hem
ücretsiz olarak at binmeyi
öğrenip bunun keyfini
yaşadı, hem de boyama
etkinliklerine
katılarak
eğlenme imkanı buldu.
Etkinliğin açılışına katılan
Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, Beyşehir Belediye Başkanı Murat
Özaltun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir Kamil Akkanat
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nden etkinlik için alana getirilen özel çocukları pony cinsi atlara bindirerek aktivitelere katılımını sağladı.
Etkinlikle ilgili konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Bunlardan
bir tanesi de Konya’da daha önce hiç yapılmamış bir sosyal etkinlik olan Pony
Club dediğimiz küçük Midilli atlarıyla yapılan bir aktiviteyi ilçemize getirdik.
Bu etkinlikte küçük çocuklar küçük pony atlarla gezinti yaptırılarak, atlara ve
hayvanlara sevgi aşılamanın gayreti gösteriliyor. Çocuklar, aynı zamanda hem
ata binmeyi öğreniyor, bunun keyif ve heyecanını yaşarken, boyama gibi çeşitli
etkinliklere de katılarak eğleniyor” dedi.

FİLİPİNLİ BÜYÜKELÇİDEN
NEÜ'YE ZİYARET

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) heyetlerinin daha önceden çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Filipinler Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in davetlisi olarak
Konya’ya geldi.
NEÜ ile Filipinlerdeki Üniversiteler arasındaki ilişkilerin ve yapılacak olan işbirliklerinin de konuşulduğu toplantıda Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez
ve beraberindekiler de Konya’da olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını, görüşmelerin faydalı geçtiğini ve NEÜ heyetini de Filipinlere beklediklerini söyledi.
Toplantıda bulunan NEÜ SBBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek de, Filipinler Cumhuriyeti ile üniversiteler arası öğrenci ve akademisyen değişimi için ilerleyen zamanlarda bir protokol imzalanacağını söyledi. Uluslararası ilişkiler master programı çerçevesinde düzenlenen bu toplantıların başka
ülkelerle de yapılacağını belirten Çemrek, Endonezya, Güney Kore, Çin, Malezya
gibi ülkeler için de adımlar atılacağını kaydetti.

		
ALAADDİN ADLİYE TRAMVAY HATTINDA
DÜNYANIN EN İLERİ SİSTEMİ
UYGULANIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Alaaddin-Adliye Raylı Sistem
Hattı’nda dünyadaki en ileri sistem uygulandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tarihi dokuya uygun olarak katanersiz olarak çalışan tramvayların belli bölgelerde taşıtlarla birlikte işlediğini, yeşil doku içinde ilerlediğini söyledi.
DÜNYANIN EN İLERİ SİSTEMİ
Mevlana Kültür Vadisi içinden geçen Alaaddin-Adliye hattının şehrin tarihi
dokusuna uygun olması için tarihi bölgede direklerin ve tellerin bulunmadığını, Türkiye’de ilk defa katanersiz tramvaylarla hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Akyürek, bu bölgede dünyadaki en ileri sistemi uyguladıklarını
dile getirdi. Başkan Akyürek, “Tarihi bölgede 12 adet katanersiz tramvayımız
hizmet veriyor. Alaaddin ile İstiklal Harbi Şehitler Abidesi arasında tramvaylarımız katanersiz çalışıyor. Yine bu alanda hattımız taşıt trafiği ile birlikte
işliyor. Hattın Mevlana Türbesi’nden sonraki belli bölgelerine çim döşemesi
de yapıldı. Şehrimize çok önemli bir can damarı kazandırdık” dedi.

KSO BAŞKANI KÜTÜKÇÜ
İHRACAT RAKAMLARINI
DEĞERLENDİRDİ

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş
Kütükcü, “Ülke olarak kazançlı çıkmak için düşük büyümelerin ardından
gelecek yeni döneme mutlaka hazırlanmalıyız” dedi.
Eylül ayı ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Konya’nın yılın ilk
9 ayında gerçekleştirdiği ihracat tutarı belli oldu. Konya’nın ve Türkiye’nin
ihracat rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Memiş Kütükcü, Konya’nın yılın ilk 9 ayında bir milyar 14 milyon
883 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Açıklamasında bütün
dünyada ihracat kayıpları yaşandığına dikkat çeken Kütükcü, “Türkiye de,
Konya da elbette bu düşüşlerden etkileniyor. Ancak ülke olarak kazançlı
çıkmak için, bu düşük büyümenin ardından gelecek yeni döneme mutlaka
hazırlanmalıyız” dedi.
MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ İLK SIRADA
Konya ihracatında sektörlerin payı hakkında da bilgi veren Kütükcü, bu
yılın Ocak-Eylül döneminde Konya ihracatında ilk sırada 271 milyon 691
bin dolarla makine ve aksamları sektörünün, ikinci sırada 209 milyon 206
bin dolarla otomotiv endüstrisinin, üçüncü sırada ise 142 milyon 485 bin
dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yer aldığını aktardı. Ocak-Eylül döneminde Konya’nın en fazla ihracat yaptığı ilk
10 ülke ise şu şekilde: Irak, Cezayir, Almanya, Suudi Arabistan, İran, ABD,
Mısır, İtalya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri.

KONYA TURİZM'İ JAPONYA'DA TANITILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılan 2.
Japon Turizm Expo 2015’te Konya’nın turizm kapasitesi ile Büyükşehir
Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarını tanıttı.
Yaklaşık 40 ülkeden 150 temsilcinin katıldığı fuarın açılışında Türkiye’nin
Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Haşmet Okur, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, Basın
Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu ile Yunus Emre Enstitüsü Tokyo Şubesi Müdürü Telat Aydın da hazır bulundu.
3 gün süren Turizm Expo 2015 için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
davet edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık tarafından hazırlanan
Türkiye’ye ayrılan alanda Konya turizm standını açtı. Fuarda, Konya'nın tarihi ve turistik güzellikleri, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında
gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı hizmetler ile ilgili tur organizatörleri ve acenta yetkililerine bilgiler verilerek, Konya'da nitelikli turizm
potansiyelinin geliştirilmesi, turistlerin Konya'da daha fazla konaklaması için
neler yapılabileceği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yaklaşık 400 bin kişinin ilgi gösterdiği fuarda Konya Büyükşehir tarafından
hazırlanan Konya tanıtım broşürlerinin dağıtımı yapılırken Konya’nın tanıtım filmleri izletildi.

RİZELİ BALI KAPSÜLE
KOYDU, KONYALI ÜRETECEK

KONYA YERLİ OTOMOBİL
İLE GÜNDEM OLDU

Rizeli Girişimci Habip Koçal Tarafından Dünyada İlk Kez Denenen Ve Patenti Alınan “Kapsül Bal” Projesinde 2016 Yılında Konya'da Üretime Geçilmesi Hedefleniyor.
Rizeli girişimci Habip Koçal tarafından dünyada ilk kez denenen ve patenti
alınan “Kapsül bal” projesinde sona yaklaşıldı.
Rizeli girişimci Habip Koçal tarafından yaklaşık 5 yılda 500 bin TL harcanarak geliştirilen ilginç proje ile bal, kapsüllere yerleştirildi. Koçal, dünyada
özellikle ilaç sanayisinde faaliyet gösteren bir çok firmanın peşine düştüğü
projesini yerli bir firma ile paylaşmaya karar verdi.
Konya’da faaliyet gösteren bir firma ile anlaşmalar yapan Koçal, 2016 yılında kapsül balın üretimine geçileceğini belirtti. Koçal yaptığı açıklamada, “Bu projemiz dünya çapında yankılandı. Yurt içinde ve yurt dışında
bir çok temasımız oldu. Temaslarımız neticesinde köklü bir firma ile anlaşmalarımız oldu. Yerli olan bu firma Konya’da ileri teknoloji ile üretim
yapıyor. Yaklaşık 50 uzman doktor nezaretinde çalışma yapıyorlar. Şuanda
bal kapsüllerinin üretim aşamasındayız. Yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından gerekli izin ve ruhsatların çıkartılmasını
hedefliyoruz” dedi.
2 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE GELİR
Koçal, projesinin hayata geçirilmesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bal
üretiminin katlanarak artacağını, kapsüle konulan balın dünyaya pazarlanması ile bölgeye yıllık ortalama 2 milyar 250 milyon TL civarında bir girdi
sağlanacağını iddia etti.

Konya Sanayi Odası’nın (KSO) Ekim ayında yerli otomobil üretimine talip
olması Türkiye’de gündem oldu.
Konya Sanayi Odası’nın (KSO) Ekim ayında yerli otomobil üretimine talip
olması Türkiye’de gündem oldu.
Medya Takip Ajansı İnterpress’in, Türkiye’deki Sanayi Odalarını kapsayan
incelemesinde, Konya Sanayi Odası (KSO), geçen ay ulusal ve yerel basında
toplam 283 haber ile gündeme gelirken, yerli otomobilin Konya’da üretilmesi
konusunda 100’ü aşkın haberle dikkat çektiği ortaya çıktı.
İnterpress‘in iki bini aşkın gazete ve dergiyi kapsayan araştırmasında, geçtiğimiz ay KSO Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü’nün, toplam 199 haberle gündeme geldiği tespit edildi. Başkan Kütükçü, üretilecek yerli oto için
özellikle yan sanayisi ve sanayi alt yapısı düşünüldüğünde bin 400’e yakın
yan sanayi firmasıyla, en uygun ilin Konya olduğu konusundaki açıklamaları
ile öne çıktı. Ayrıca yayınlanan haberlerde ithal ürünlerin rekabeti olumsuz
etkilediği ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların da basına yansıyan diğer konular arasında üst sıralarda olduğu belirlendi.
Konya’nın önde gelen kurum ve kuruluşları Ekim ayında Konya Sanayi
Odası’nın önderliğinde basın toplantısı düzenleyerek, yerli otomobil yatırımına talip olmuştu.

FRANSIZ HEMŞİRE STAJINI KARAMAN'DA YAPIYOR
Fransa’da hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrenci 10 haftalık stajını Karaman Devlet Hastanesi’nde tamamlayacak.
Avrupa ülkeleri üniversiteler arası öğrenci değişim
programı olan Erasmus Plus kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü’ne gelen, anne ve babası Türk
kendisi ise Fransa vatandaşı olan Nilüfer Şahan,
Devlet Hastanesi’nde staja başladı. Fransa ‘da İfsi
Lionnois Nancy Okulunda hemşirelik eğitimi gören
öğrenci “Çocuk Hastalıkları Hemşireliği” dersinin
stajı için çocuk kliniği, acil çocuk ve çocuk cerrahisi
servislerinde çalışacak. Sempatik tavırlar sergileyen
Nilüfer Şahan, çalışkanlığı ile de dikkat çekiyor.

''CEMO'' MİLLİ GECEYE
DAMGASINI VURDU

'MİLLİ TAKIMIN
MÜSABAKA KENTİ 'KONYA'
OLSUN'
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, A Milli Futbol
Takımı'nın 2016 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde ettiği
İzlanda maçına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Ersöz, yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibin Letonya, Hollanda ve İzlanda
ile yaptığı önemli maçlarda, şehrin misafirperverliğini gösterdiğini ifade
etti.

Cemo Etliekmek dün ki milli maç sonrası yine ünlüleri misafir etti. Maç sonrası ünlü akınına uğrayan Cemo Selçuklu Şubesi'nin bu sefer ki konuğu ünlü
sunucu ve TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalı oldu. Gökhan Karamercan'ın
özel olarak ilgilendiği masada Acun Ilıcalı, Esat Yontuç ve ekibi vardı.
Cemo Etliekmeğin daimi müşterilerinden olan Acun Ilıcalı yemek sonrası
ilgiden ve lezzetli sunumlarından ötürü Gökhan Karamercan'a teşekkür etti.

MİLLİ MAÇLAR ÖNCESİ
KURULAN HATIRA KÖŞESİ İLGİ
GÖRDÜ
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin
Konya’da oynanan Letonya, Hollanda ve İzlanda milli maçları
öncesinde şehrin farklı noktalarında oluşturduğu hatıra köşesi,
yerli ve yabancı ziyaretçilerden
ilgi gördü.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve dünyanın
en iyi stadyumları yarışmasında
ilk 5’te yer alan Konya Büyükşehir Torku Arena tarihi bir zafere daha imza attı.
EURO 2016 Elemeleri A Grubu’nda Milli Takım’ın iç sahada oynadığı Letonya, Hollanda ve İzlanda maçlarına ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Torku
Arena, ulusal ve uluslararası düzeyde takdir gördü. Yerli ve yabancı misafirlere
Türk misafirperverliğinin en üst düzeyde gösterildiği organizasyonlar dahilinde
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Meydanı, Kültürpark ve stadyum önünde Letonya, Hollanda ve İzlanda milli maçlarından önce A Milli Futbol
takımımızın görselinin bulunduğu Hatıra Köşesi oluşturuldu.
Yerli ve yabancı misafirler tarafından büyük ilgi gören hatıra köşesinde binlerce
insan A Milli Futbol Takımın büyük zaferinden önce hatıra fotoğrafları çektirdi.
Çekilen fotoğraflar sosyal medyada on binlerce kişi tarafından beğenildi.

İzlanda maçına değinerek, Türkiye'nin böyle bir sevince ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ersöz, şöyle konuştu:
"Ülkemizi saran bu mutluluğun Konya'dan olması gurur verici oldu. Hiçbir sıkıntı ve olay yaşamadan Konya'nın misafirperverliğini gösterdik. Ev
sahipliği güzel bir şekilde gerçekleştirildi. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir organizasyon yapmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Milli
takımımıza da Fransa'da başarılar diliyorum."
"Milli takımın müsabaka kenti 'Konya' olsun"
A Milli Takım'ın, Konya'da çıktığı maçlar öncesinde şampiyona için
umudunu yitirdiği bir noktada olduğuna dikkati çeken Ersöz, "Konya'daki başarılı sonuçların ardından ulusal ve uluslararası basındaki arkadaşlarda, 'Artık milli takımın müsabaka şehri Konya olsun' gibi görüşler
hakim oldu. Tabii ki ileri ki durumlara göre bu kararı büyüklerimiz verecektir" ifadelerini kullandı.
Milliler, Konya'da çıktıkları 3 maçta toplam 7 puan kazandı. Letonya
ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-0, İzlanda'yı da 1-0
yendi.
Saygı duruşu esnasında yaşananlar
Nalçacılılar Taraftar Derneği, Ankara'daki terör saldırısında hayatını
kaybedenler için
İzlanda maçı öncesi yapılan saygı
duruşu esnasında,
"Şehitler ölmez,
vatan bölünmez" şeklinde slogan atanların ıslıklanmasıyla ilgili açıklama
yaptı.
Taraftar derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saygı
duruşunun protesto edildiği şeklindeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli takımımıza Fransa yolunu açan Konyamız karalanmak istenmektedir. Saygı duruşu esnasında stadyum genelinde büyük bir sessizlik hakimken, küçük çapta gerçekleşen protestoları önlemek maksadıyla
yapılan ıslıklamalar; saygı duruşunun tamamı protesto ediliyormuş gibi
gösterildi. Sosyal medyada böyle bir algı oluşturuldu. Bu durum daha
önce de defalarca uygulanmaya çalışılan Konyamızı karalama kampanyalarının bir yenisinin daha hayata geçirilmeye çalışıldığı düşüncesini
akıllara getirmektedir. Terörün her şeklinin karşısında olduğumuzu yineler, güzel Türkiyemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyecek her
türlü oluşumun karşısında olduğumuzu tekrar tekrar belirtiriz."

BU KAFE'YE GİDİLİR...

Gökcem Konya Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği tarafından
Konya'da ilk olarak gerçekleştirilen 'Konya Down Kafe ve Bistro' düzenlenen törenin ardından dualarla hizmete girdi.
Meram Yakayolu üzerinde hizmete giren kafenin açılışında konuşan Vali Muammer Erol, Konya'da ilk olan böylesine bir güzelliğin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Erol, "Bu güzellikler umarım Konya'da artar.
Güzel insanların güzel işler yapmaları örnek olduğu gibi bizleri de sevindiriyor.
Bu kafede özellikle Down Sendromlu gençlerimizin istihdam edildiği ve burada
kendilerinin hizmet vermelerinden dolayı ayrı öneme sahip. Bize ve Konya halkına düşen görev ise böylesine güzel ve hayırlı çalışmalar amacı ile açılan kafeye
destek vermeleri. Bu hizmeti gerçekleştiren Devecioğlu ailesi ve emeği geçen
herkesi yürekten kutluyorum" dedi.
Gökcem Konya Down Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Devecioğlu ise, "Öncelikle vatanımız için şehit olan asker ve polislerimizin önünde saygı ile eğiliyor terör mağduru vatandaşlarımıza
Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gökcem Ailesi olarak bu güzel ve anlamlı
günde, bizlerle birlikte olmanız, destek vermeniz, yalnız olmadığımızı hissettirdi. Bundan dolayı da tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmasında oldukça duygulanan Uğur Devecioğlu, “Bizim tek amacımız
özel gereksinimli bireylerin bilimsel çerçeve ve ışığında eğitim almalarını ve iş
istihdamlarını sağlayarak yaşadıkları toplumda bağımsız yaşam sürdürmelerini
sağlamaktır. Bu düşünceler ve eğitim sistemimizin bir parçası olarak düşündüğümüz dernek kafemizde gençlerimizin çalışacağı özel bir mekan olacak. Bizim
tek beklentimiz vatandaşlarımızın cafe restoran hizmetlerinden faydalanarak
gençlerimize bu konuda destek olmalarıdır. Ayrıca kafemizin hazırlanmasında
emeği geçen tüm dostlarımıza ve özellikle gençlerimizi sosyal haklarını daha
da artıracağı, 'Korumalı İşyeri' statüsüne geçmesi konusunda bizlere tam destek veren Valimiz Sayın Muammer Erol'a, Meram Belediye Başkanımız Fatma
Toru hanımefendiye ve destek olan herkese özellikle teşekkür ediyorum. Bu kafe
Konyalılarındır, vatandaşlarımızın bizlere vereceği en güzel hediye Down Sendromlu gençlerimizin işlettiği bu kafeye sahip çıkmaları ve destek olmalarıdır"
ifadelerini kullandı.
Antalya Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel da yaptığı konuşmada, "Yürekleri
pırıl pırıl bu gençlerimizin uzun yıllardır içlerindeyim. Bizlere her türlü güzelliği
ve insanlığı onlar gösterdi. Bu manada böylesine hayırlı ve Down Sendromlu
gençlerimiz için büyük önem arz eden bu işletmenin açılmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Devecioğlu ailesine değerli dostlarıma yürekten teşekkür
ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Türk Tasavvuf Musikisi Korosu mensubu Bilal
Demiryürek'in okuduğu Kur’an-ı kerim ve yapılan dualar ile hizmete giren kafenin açılışına katılan tüm davetlilere kafenin çalıştırılmasında görev alan Down
Sendromlu Gençler kendi elleri ile ikramlarda bulundu.
Gençlerin başarılı hizmetleri ve sergiledikleri performans tüm davetlilerden tam
not aldı.
Down Sendromlu gençlerin hizmet verdiği, 'Konya Down Cafe ve Bistro'nun
açılışına Konya Valisi Muammer Erol, Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay
Başkanı Jandarma Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu, Aile ve sosyal Politikalar
Bakanlığı Konya İl Müdürü İzzet Güneş, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Antalya
Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel Türk, Tasavvuf Musikisi Korosu Mensubu
Bilal Demiryürek, Sanayice ve İşadamı Mehmet Ali Atiker, Tahir Büyükhelvacıgil, Down Sendromlu gençlerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

		KONYA’DA
		ŞEB-İ ARUS TÖRENİ

Hz. Mevlana'nın 742. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri
Şeb-i Arus programı başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından
yaptırılan Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Şeb-i Arus programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar, yabancı konuklar, Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda bir konuşma
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Celaleddin Rumi’yi vefatının 742. yıl dönümünde rahmetle yad ederek ve bir Şeb-i Arus’a daha
kavuşmayı nasip ettiği için Allah’a hamd ederek konuşmasına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevlana Hazretleri’nin Hak aşkı ve insan
sevgisi öylesine derin, öylesine samimidir ki, aradan geçen 742 yıla
rağmen milyonlarca insan onun eserleri vasıtasıyla kendi gönül dünyasında aynı yolculuğa çıkıyor” dedi.
Bugün son ve ebedi vatanımız olarak sımsıkı sarıldığımız bu coğrafyaya gönülleri fethederek mührümüzün vurulmasında Mevlana
Hazretleri’nin büyük emeğinin ve katkısının bulunduğuna işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevlana Hazretleri, aynı pınardan beslenen Yunus Emre’yle, Hacı Bayram Veli’yle, Hacı Bektaş Veli’yle ve diğer
gönül sultanlarıyla birlikte Anadolu’yu adeta bir hamur gibi yoğurarak medeniyetimizin kalesi haline getirmiş, bu yolda hizmet etmiştir.
Kendisinin, ‘Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun’ veciz ifadesinde işaret ettiği imtihanı başarıyla verdiğine inanıyorum. Bu vesileyle
medeniyetimizin ve coğrafyamızın tüm gönül sultanlarını bir kez daha
sevgiyle, tazimle anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum” şeklinde
konuştu.

		

HER KAREDE O VAR

Konya’nın tanınmış
foto
muhabirlerinden Ferit Hepokur,
Konya’da
oynanan
Türkiye – İzlanda maçında da neredeyse
her fotoğraf karesinde
kendine yer buldu.
Maç oynanırken objektiflere
yansıyan
Hepokur, Sosyal medyada günün konusu
oldu.
Hepokur'un,
Konya'da daha önce
oynanan bir maç sonrası Fatih Terimle aynı karede bulunduğu fotoğraf ise
görülmeye değerdi...
Ferit Hepokur Konya'da kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ...

MUSTAFA KARAMERCAN
MUSTAFA KARAMERCAN, TAM BİR KONYA SEVDALISI, TAM BİR KONYA
BEYEFENDİSİ.KONYA'YAHİZMETİİBADETMESABESİNDEGÖREN,HİLESİZ-HURDASIZ,
AÇIK KALPLİ, SEVECEN, SEMPATİK, HERKESLE BARIŞIK, KÜÇÜKLE KÜÇÜK, BÜYÜKLE
BÜYÜK OLABİLEN, MÜTEVAZİ, HALKIN İÇİNDEN GELEN SEVİMLİ BİR İŞ ADAMI.
KENDİNİZİ ANLATIR MISINIZ?
1960 Konya Merkez doğumluyum.
Aslen Sarayönülüyüm. Merkez Cumhuriyet İlkokulunu bitirdikten sonra,
babam beni Konya'nın ilk eczanelerinden biri olan Güneş Eczanesine
çırak olarak yerleştirdi. Bu eczanede
çırak ve kalfa olarak 16 yıl bilfiil çalıştım.
Akşam Ortaokulu ve Akşam Lisesini
bitirdim. Hayalim eczacı olmaktı. Hayat şartları elvermedi. İki yaş küçüğüm olan Ali Osman’la birlikte 1984
yılında Nalçacı’da küçük bir mahalle
fırını devraldık. İmkanlarımız kısıtlıydı.
Kardeşim usta aşçıydı. Sırt sırta verdik 30 yıldır bu işi yapıyoruz.
İlk fırınımız Nalçacı caddesinde bir
mahalle fırınıydı.
Nakliye işine girdik. Evden eve eşya
taşıma işini Konya'ya ilk getirenlerdenim. Bana bu işi öneren çocukluk arkadaşım Mali Müşavir Yıldırım Beyazıt
Akhan'dı. O zamana kadar traktör römorku ve at arabası ile eşya taşınırdı
Konya'da. Biz evden eve eşya taşıma işine, eşya paketleme sistemini
de dahil ettik.
Rahmetli babam, altından rüzgar geçen işe bakmayın derdi.
5 kamyonumuz oldu. Kontrol elimizden çıktı. Kardeşimle şehirler arası
otobüsçülük yapmaya karar verdik.
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Nakliyatçılığı devredip, iki otobüs aldık. Otobüslerimiz Kontur'da çalışmaya başladı. Ancak otobüsçülüğü
sevemedik. Nakliyatçılık işlerimiz devam ederken CEMO'yu da hiçbir zaman ihmal etmedik.
Hizmetimize insanları memnun edebilme aşkıyla gıda sektöründe devam ettik.
Kardeşim bu işlerin ustasıydı. Benim oldukça geniş bir çevrem vardı. Kardeşim,

Ali Osman Karamercan Lokantacılar Odası
Başkanı ve aynı zamanda Konya Esnaf ve
Sanatkarlar Birliğinin de Başkanı, ben de
Konya Ticaret Odası Meclis Üyesiyim.
CEMO'NUN
HİKAYESİNİ
DİNLEYEBİLİR MİYİZ?
1984 yılında, eczacı kalfalığı yapıyordum, kardeşim Ali Osman'da Sağlık
Müdürlüğü'nün
aşçısıydı.
Rahmetli
babam nakliye komisyonculuğu yapıyordu. Mahalle fırınını Cumali Amca
diye
biri
çalıştırıyordu.
Cumali
Amca'nın yanına uğramıştım. Sen Veli
Amca'nın oğlu musun? dedi. Kardeşinde aşçı mı? Ben evet deyince, Veli
Amca da ben burayı satıp gideceğim
dedi. Neden dedim. Buraya ayak uyduramadım, burayı size vereyim dedi.
Ertesi gün tekrar geldim. Burası 15
bin lira dedi. Biz 15 bin lirayı bir arada
hiç görmemiştik. Babam nakliyeciydi.
Daha önceleri at arabacıydı. Benim
ve kardeşimin ticaretle uğraşmasına
taraftar değildi. Sen eczacı kalfalığına
devam et, kardeşinde Sağlık Müdürlüğünde aşçılığına devam etsin diyordu. Ancak içimizde ticaret aşkı vardı.
Ertesi gün Cumali Amca’ya tekrar
geldim. On bin beş yüz liraya indi. O
para da bende yoktu. Bir yıl önce evlenmiştim. Hanımın bilezikleri, motosikletim, gazeteden çıkan Telefunken
renkli televizyonum ne varsa hepsini
sattım. Sekiz bin beş yüz lira tuttu.
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Sağ olsunlar ablalarım ve eniştelerim
paranın üzerini denkleştirdiler. Cumali
Amca sizden dedi tek bir isteğim var.
Bana Cumali değil Cemo derler, buranın adını CEMO koyarsanız, dükkan sizin. Kardeşimle birlikte hayalimize kavuşmuştuk. Bize ait bir yerimiz
olmuştu. Kolay anlaşılır, akılda kalır bir
kelimeydi. Fırının adını CEMO koyduk,
sonraki restaurantlarımızın her biri de
CEMO olarak devam ediyor.
O dönemlerde pes etmeden yılmadan çalıştık. Bisikletle bir çuval un getiriyorum. O bittikten sonra ertesi gün
bir çuval daha alıp geliyorum. 8-10 yıl
böyle devam etti. Burası mahalle fırını
statüsündeydi. 1987 yılında evlere paket servisini Konya'da ilk ben başlattım. Konya'da evlerde iç hazırlar öyle
getirirlerdi. Bizde, on etli ekmek yaptırana kendi etimizden tek etli ekmek
yapar ikram ederdik. Baktılar ki, bizim
yaptığımız etli ekmek daha lezzetli, bir
süre sonra iç gelmemeye başladı. İç
hazırlama kendiliğinden bitti. Ondan
sonra fırından resteuranta geçtik.
MERAM
CEMO
VE
SELÇUKLU
CEMO’NUN AÇILIŞ HİKAYESİNİ DE
ANLATIRMISINIZ?
Daha sonra şubeleşme kararı aldık. Meram SSK Hastanesi'nin tam karşısında
Koru Kebap diye bir yer vardı. 4 doktor, bir
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de emekli bir arkadaş böyle bir yer açmışlar. Yapamadılar, yürütemediler. Kendinizden biri küreğin başına, ızgaranın başına
geçmezseniz olmuyor. İlk önce bana teklif
ettiler kabul ettik. Otantik bir yerdi. Meram CEMO olarak, şu anda şehrin en güzel
restaurantlarından biri.
İlerleyen zamanda, şehir büyüdü,
Konya'da yeni yerleşim merkezleri oluşmaya başladı. CEMO etliekmeği yeni mekanlara taşımayı düşündük. Real'in karşısında 3. şubemizi açmaya karar verdik.
Yeni yerimiz, kendimize ait bir yerdi. 1500
metre karelik mekanın, bin metrekaresi açık, 500 metrekaresi kapalı alan olan

Anadolu'nun en büyük restaurantı. 2010
yılının sonlarında faaliyete geçirdik.
OLDUKÇA RENKLİ BİR SOSYAL YÖNÜNÜZ VAR, O YÖNÜNÜZÜ TANIYABİLİR MİYİZ?
Biz
Konya
çocuğuyuz.
Konya'ya
hizmet etmek bizim için bir ibadettir.
Konya aşığı olarak şehrimize daha
fazla nasıl hizmet edebiliriz diye çaba
sarfediyoruz.
Siyasete
hiç
girmedim. Herkes bizim canımız, ciğerimiz kardeşimiz. KTO'da yeme-içme
sektöründe ciddi bir boşluk gördük.
Pastacılar, kafeler, yemek fabrikaları, şirketleşen restaurantlar, eğlence
merkezleri KTO'nun üyesi. Bir çoğu
birçok konuda değişikliklerden haberimiz yok diyorlardı. KTO seçimlerinde kimseden destek almadan aday
oldum. Seçimleri kazanarak Meclis
Üyesi seçildim. Kendi meslek komitemde komite başkanıyım. Ayrıca kısa
adı SELSİAD olan Selçuklu İş Adamları
Derneği'nin de üyesiyim. Çocukluk
arkadaşım Metin Şahin Tekvando
Fedarasyonu
Başkanı
olduğunda
beraber çalışalım, dedi. Onunla birlikte
Tekvando Federasyonunda Yönetim
Kurulu üyesi olarak 2000-2002 arasında görev yaptım. Birlikte dünyanın
değişik ülkelerini dolaştım.
AYNI ZAMANDA MEVLANA HOŞGÖRÜ BARIŞ, KÜLTÜR VE SANAT
DERNEĞİNİN
DE
BAŞKANISINIZ,
DERNEĞİNİZ
HAKKINDA
NELER

SÖYLEYECEKSİNİZ?
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Mevlana, Hoşgörü, Barış Kültür ve Sanat
Derneğini kurduk. Bu derneğin alt
yapısından itibaren maddi ve manevi gereken ne varsa yaptığıma inanıyorum. Konya için çarpan yürekleri
bir araya getirdiğimiz, derneğimizde
18 haftadır devam eden Çarşamba
söyleşileri bir fenomen oldu. 2015 yılının 24 Şubat gecesi Derneğimizin
ev sahipliği yaptığı ödül gecesi, hâlâ
dillerde. Ömer Özkan gibi ünlü bir
doktor, Burhan Kuzu gibi sevilen bir
siyasetçi ödüllerini alırken, derneğimizin ödül gecesinde, hayatının son
ödülünü alan merhum sanatçı Erol
Büyükburç, ödül yağmurunda ödül
alan markalar, sanat ve iş dünyamızın
tanınmış isimleri Konya'ya unutulmaz
bir gece yaşattılar.
Derneğimiz üyeleri arasında akademisyenler, doktorlar, mali müşavirler,
sanatçılar, eğitimciler, sporcular toplumun her kesimini kucaklayan meslek dallarına sahip isimler bulunuyor.
Hoşgörü ve barış adına şehrimizde
yer alan, STK'larla birlikte üzerimize
düşen görevi yapmak istiyoruz.
BUNDAN SONRA HEDEFİNİZ?
Kardeşim ustaların ustası, eğitici usta. Her
ikimizde yeme-içme sektörünün en başındayız. Konya'ya hizmet için el eleyiz.
Kardeş olarak birbirimize olan sevgi ve
saygımızı hiç yitirmedik. Fiziksel olarak o
büyük, yaş olarak ben ondan iki yaş daha

büyüğüm.
Kardeşimle, "başında olmadığın iş senin değildir" diye bir prensibe sahibiz.
CEMO markasını ileriye doğru elbette taşımak istiyoruz. Babadan oğula
geçen bir bayrak yarışı anlamında
CEMO Selçuklu'nun yönetimi oğlum
Gökhan Karamercan'da.
Biz kaliteden ödün vermiyoruz. Çünkü gıda işi
hata kabul etmez. Biz şu anda kendi
etimizi kendi entegre tesisimizde hazırlıyoruz. Her üç restaurantımızda da,
etin kalitesi aynıdır. Kalite değişmediği sürece, 4., 5., 6. CEMO'lar neden
olmasın. Çok para kazanmak gibi
derdimiz yok. Bugüne kadar CEMO
markasını Konya dışında taşıma noktasında birçok teklif aldık. Önümüzdeki yıllarda, aynı kaliteyi, aynı güven
ve memnuniyeti taşıyabilecek kapasitede olmak şartıyla, Konya dışında
da CEMO'lar neden olmasın?
BU YIL ÜÇ ÖDÜL BİRDEN ALDINIZ,
NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?
Öncelikle bizi bu ödüllere layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Biz 30
yıldır kalitesinden ödün vermeyen,
müşteri memnuniyetini esas alan bir
Konya markasıyız.
İlk ödülümüzü, 24 Şubat 2015 tarihinde
Mevlana Hoşgörü Barış Kültür ve Sanat
Derneği tarafından organize edilen "Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri" kapsamında 'Yılın Lezzet Markası' ödülüne olarak aldık. İkinci olarak, Hürriyet Gazetesinin, 10
gurme yazarına seçtirdiği, Türkiye’nin en

iyi 10 iftar menüsü arasında da yer aldık.
En son Marketing Türkiye'nin düzenlediği
İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nin Anadolu
ayağı olan İPZ Anadolu, Konya'da, itibar
ve marka değer performansı araştırması
ödül töreninde dereceye girdik.
KONYA'YA VE İŞ DÜNYASINA MESAJLARINIZ NELERDİR?
Etliekmek, Konya'yı en iyi bir şekilde temsil ediyorsa da, Konya'da Hz. Mevlana
gibi büyük bir değer var. Hz. Mevlana'nın
Konya'da olması Konya için bir şans.
Konya'lı bir iş adamı olarak sosyal sorumluluklarımızı bilmek zorundayız. Bu şehirde yaşıyoruz, bu şehirden kazanıyoruz, bu
şehri daha ileriye götürmek istiyoruz. Belediyelerden ve devletten bir beklentiye
kapılmamamız gerekiyor. Çünkü biz
ekmeğimizi bu şehirden kazanıyoruz. Bu şehirde paylaşıyoruz. Gerek
KTO'da, gerekse Mevlana Hoşgörü
Barış Kültür ve Sanat Derneği'nde
ve kardeşimin başında bulunduğu
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Birliğinde yapmış olduğumuz hizmetlerin
özünde şu var. "Biz Konya'ya hizmet
etmek istiyoruz".
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SPORDA HOŞGÖRÜ VE BARIŞ TEMASI
Bu yıl Altıncısını düzenleyeceğimiz Mevlana Hoşgörü Barış Ödüllerinde bu yıl ki temamız spor temasıdır.
Spor müsabakalarındaki şiddet, kaos, hoşgörüsüzlük ve saygısızlığı bitirmek amacıyla sporda hoşgörü ve barış
diyoruz.
Mevlana Hoşgörü Barış Ödülleri bu yıl dünya ve ülkemizdeki spor olaylarındaki örnek davranışları ve hoşgörü
barış elçilerini ödüllendirmek için tertip edilmiştir. Ülkemizin popüler spor organizasyonu olan futbol içinde
olduğu sıkıntı ve kaos ortamından çıkartabilmek adına ‘Sporda Hoşgörü ve Barış’ projemizi hayata geçirmek
istiyoruz.

KONYA?
Neden mi

ÇünküKONYAFairPlay’inBaşkenti……….

İSLAMDÜNYASIKONYA’DABULUŞUYOR
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın 30.
Yönetim Kurulu ve İşbirliği Fonu Toplantısı’nın
11-13 Ağustos tarihlerinde Konya’da yapılacağını söyledi. Toplantılarda dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanlarını ağırlayacaklarını
belirten Başkan Akyürek, dünyanın önemli kuruluşlarında Konya’yı ve Türkiye’yi temsil etmelerinin Konya’nın dış dünyadaki yükselişinin bir
göstergesi olduğunu ifade etti.

ÇünküKONYA,TürkMilliFutbolTakımınınoynadığı3maçta7puan
kazandığı bir kent…

İşteKonyaişteUluslararasıalandakazandığıFairPlayödülleri…..
DÜNYA FAIR PLAY KONSEYİ
TARAFINDAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN
KONYA’LI SPORCU VE KURUMLAR
1983 - İsmet KARABABA
Dünya Fair Play Komisyonu Davranış Dalı Baron Pierre de Coubertin Büyük Ödülü
Takımının küme düşmesini göze alarak, gol kararında
tereddüde düşen hakeme topun kale çizgisini geçtiğini söyleyerek hakemin tereddütte kaldığı golü doğrulayan Konya Amatör 1. Küme futbol takımlarından
Derbentspor’un kalecisi İsmet Karababa, Uluslararası
Fair Play Konseyi en büyük ödülünü (Baron Pierre de Coubertin) kazandı.

Mehmet Baykan’a Şeref Diploması Ödülü
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Amatörlerden Sorumlu Üyesi Mehmet Baykan ,
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığı yaptığı dönemdeki
başarısı, kent merkezi ve ilçelerinde Fair Play’i özendirici çalışmaları nedeniyle ‘Kariyer’ dalından, ‘Şeref Diploması’ verildi.
2010- Konyaspor Futbol Takımı
Dünya Fair Play Komisyonu Davranış Dalı –
Kutlama Mektubu
Konyaspor futbol takımında oynayan Poljac 2 Nisan 2010 günü
antrenmana giderken bir trafik kazası geçirmiş ve kaza sonucu
felç olmuştur. Futbol hayatı sona eren Poljac Konya’dan Norveç’e
gitmiş, Oslo’daki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınmıştır. Konyaspor 2009/2010 sezonunda şampiyon oldu. Türkiye
Süper Ligi’ne terfi etti. Konyaspor yönetim kurulu şampiyonluktan sonra Poljac’ı unutmadı. Başkan, başkan yardımcısı, teknik
direktör ve Konyaspor takım kaptanı Oslo’da Poljac’ı hastanede
ziyaret ederek kendisine şampiyonluk kupasını ve şampiyonluk
primini verdiler. Yeni sezonda da Poljac’ı unutmadılar. Kulüp otobüsünü onun fotoğrafı ile süslediler. Bu örnek hareket için Konyaspor Kulubü Davranış dalında 2010 yılı Dünya Fair
Play Ödülü Kutlama Mektubu almıştır.
2014- Selçuk Üniversitesi Fair Play Topluluğu
Dünya Fair Play Komisyonu Örnek Tanıtım Dalı –
Şeref Diploması
Üniversite öğrencileri arasında sportif ve toplumsal alanda Fair Play
olgusunu yaymak, Fair Play’in bir yaşam biçimi olarak kabul edilmesini ve gençlerin sadece spor alanlarında değil, normal yaşamda da
topluma örnek olmasını sağlamak amacıyla 08.10.2014 tarihinde kurulan bu topluluk dünyada bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Dünyada bir ilk olma özelliği ve çalışmalarından dolayı Dünya Fair Play
Komisyonu tarafından Şeref Diploması ile onurlandırılmıştır. Topluluk aynı zamanda 2014 Türkiye Fair Play Komisyonu ödüllerinde Tanıtım Dalında da Büyük Ödüle layık görülmüştür.

1988- Konyaspor Genç Futbol Takımı
Dünya Fair Play Komisyonu Davranış Dalı - Şeref Diploması
Yeşil-beyazlı gençler şampiyonlukla süslenen bir süreçte hiç sarı
ve kırmızı kart görmeyerek bu ödüle layık görülmüşler ve örnek
takım seçilmişlerdir.

AVRUPA FAIR PLAY BİRLİĞİ TARAFINDAN ÖDÜLE
LAYIK GÖRÜLEN KONYA’LI SPORCU VE KURUMLAR
2013 - Karatay Belediyesi
Avrupa Fair Play Birliği - Fair Play Spirit Ödülü
Karatay Belediyesi Olimpiyat Parkı içinde hoşgörüyü sportif faaliyetlere taşımak, sporseverlerde Fair Play bilinci oluşturmak
amacıyla dünyadaki ilk Fair Play Müzesini oluşturdu. Müzede,
Türkiye’de ve Dünya’da Fair Play Ödülü alan Konyalı sporcular,
Olimpiyat Oyunları’nda ve uluslararası şampiyonalarda başarı
sağlamış sporcu-antrenör ve idarecilerin özgeçmişleri ve fotoğrafları yer almaktadır. Dünyada ilk kez bu müzenin oluşturulmasından ötürü Karatay Belediyesi Avrupa Fair Play Birliği büyük
ödülü olan SPİRİT ÖDÜLÜ’ne ittifakla layık görülmüştür.

Hoşgörü ve Barış Ödülleri

1988 Seul
1992 Barselona
1993 Melbourne
1994 İstanbul
1994 Varşova
1995 Guangzhou
1996 Atlanta
2000 Sidney

Nur Tatar

Naim Süleymanoğlu

Arda Turan
Galatasaray
Vestel Manisaspor
Atlético Madrid
Barcelona
Milli Takım

2007 – Azerbaycan Avrupa Gençler Şampiyonası Azerbaycan Bronz Madalya
2008 – Konya Avrupa Takımlar Şampiyonası
Altın Madalya
2009 – Trelleborg Avrupa Gençler Şampiyonası
Altın Madalya
2009 – Vigo Avrupa Ümitler Şampiyonası Altın
Madalya
2010 – Kharkov Ümitler Avrupa Şampiyonası
Altın Madalya
2010 – Rusya Avrupa Tekvando Şampiyonası
Rusya Gümüş Madalya
2012 – Manchester Büyükler Avrupa Tekvando
Şampiyonası Altın Madalya
2012 – Rusya Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri
Altın Madalya
2012 – Londra Yaz Olimpiyatları Tekvando Şampiyonası Altın Madalya

Hidayet Türkoğlu

Sinan Şamil Sam

1990 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı
1991 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

Efes Pilsen
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Orlando Magic
Toronto Raptors
Phoenix Suns
Los Angeles Clippers

1992 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı
1993 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı
1995 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı
1996 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı
1997 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı
1999 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı
2000 yılında Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

Hidayet Türkoğlu

9 kez Türkiye Şampiyonası
1992 2.ncilik: Edinburgh, Gençler
Avrupa Şampiyonası (Orta Sıklet)
Rakibi: Vassiliy Jirov kaybetme
1992 Montreal, Gençler Dünya
Şampiyonu (Hafif Ağır Sıklet)
1993 2.ncilik: Bursa, Avrupa Şampiyonası 2.lik (Hafif Ağır Sıklet)
1995 3.ncülük: Berlin’deki Dünya
Amatör Boks Şampiyonası (Ağır
Sıklet) Rakibi: Luan Krasniqi
1998 3.ncülük: Minsk, Beyaz
Rusya, Avrupa Amatör Boks Şampiyonası (Süper Ağır Sıklet)
1999 Houston, Dünya Amatör
Boks Şampiyonu (Süper Ağır
Sıklet)
12.10.2002 Avrupa Ağır Sıklet
Boks Şampiyonası.
08.02.2003 Berlin Avrupa Ağır
Sıklet Boks Şampiyonası.

Ahmet Taşçı

Hoşgörü ve Barış Ödülleri

2006 Türkiye rekoru
2008 Avrupa 3. sü
2009 Avrupa şampiyonluğu
2011 Dünya rekoru
2014 Dünya rekoru
2015 Yılın spor ödülü

Şahika Ercümen
Fatih Terim

Olimpiyatlar
2012 Londra Olimpiyatları 68
kg altın madalya
2008 Pekin Olimpiyatları 68 kg
bronz madalya
Dünya Şampiyonası
2011 Kore Gyenongju 63-68
kg birinci
2009 Kopanang 63-68 kg
üçüncü
Avrupa Şampiyonası
2012 Manchester 63-68 kg
birinci
2010 St. Petersburg 63-68 kg
birinci
2014 Bakü 63-68 kg birinci

1987-1989
MKE Ankaragücü
1989-90 sezonunda 2.
Lig takımı Göztepe
1996-2000 Galatasaray
2000-01 ACF Fiorentina
2001-02 AC Milan
2002-2004 Galatasaray
2005-2009 Milli Takım
2011-2013 Galatasaray
2013 - Türkiye

1993 – Dünya Gençler Şampiyonluğu
1994, 1998, 1999, 2001, 2003 – Dünya
Şampiyonluğu
1993, 1995 – Dünya İkinciliği
1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001,
2003, 2005 – Avrupa Şampiyonluğu
27 altın madalya ile David Rigert‘ten
sonra bu ödülü en çok kazanan halterci
1996, 2000, 2004 – Olimpiyat Şampiyonluğu (Üç kez üst üste olimpiyat
şampiyonu olan 4. halterci)
1999 – Yılın Sporcusu (Türkiye)
Kendi ağırlığının üç katını kaldırma
başarısını gösteren dünyadaki dört
halterciden biri.

Hamza Yerlikaya

1998 Minsk, Beyaz Rusya Büyükler Avrupa 1.
1999 Sofya, Bulgaristan Büyükler Avrupa 1.
1999 Malmö, İsveç Büyükler İsveç Cup.1.
2000 Sydney, Olimpiyat Oyunları 1.
2001 İstanbul, Türkiye Büyükler Avrupa 1.
2002 Seinäjoki, Finlandiya Büyükler Avrupa 1.
2002 Kahire, Mısır Büyükler Dünya 2.

Halil Mutlu

1991 Kanada, Yıldızlar Dünya 4.
1992 İstanbul, Yıldızlar Dünya 1.
1992 Kolombiya, Gençler Dünya 2.
1993 Aagde, Fransa, Akdeniz Oyunları 3.
1993 Avusturya, Gençler Avrupa 1.
1993 İstanbul da Büyükler Avrupa 2.
1993 Stokholm, İsveç Büyükler Dünya 1.
1994 Atina, Yunanistan Büyükler Avrupa 5.
1994 İstanbul, Türkiye Ümitler Avrupa 1.
1994 Budapeşte, Macaristan Gençler Dünya 1.
1995 Besoncon, Fransa, Büyükler Avrupa 7.
1995 Prag, Çekoslavakya, Büyükler Dünya 1.
1995 İran, Ümitler Greko-Romen Dünya 3.
1996 Budapeşte, Macaristan Büyükler Avrupa 1.
1996 Atlanta, ABD Olimpiyat Oyunları Olimpiyat 1.
1997 Tahran, İran, Büyükler dünya kupası 1.
1997 Kouvola, Finlandiya, Büyükler Avrupa 1.
1997 Bari, İtalya Akdeniz Oyunları 1.
1997 Varşova, Polonya Dünya 2.
1998 Gavle, İsveç Dünya 5.

Servet Tazegül
Karlsruher SC
Hamburger SV
Bayer Leverkusen
Milli Takım

Hakan Çalhanoğlu

Hoşgörü ve Barış Ödülleri

Kenan Sofuoğlu
2007 Dünya şampiyonu
2010 Dünya şampiyonu
2012 Dünya şampiyonu
2015 Dünya şampiyonu

İbrahim Kutluay

Fenerbahçe (1993-99)
Efes Pilsen (1999-00)
AEK Atina (2000-01)
Panathinaikos BC (2001-03)
Ülkerspor (2003-04)
Seattle SuperSonics (2004-05)
Panathinaikos BC (2005)
Ülkerspor (2005-06)
Fenerbahçe Ülker (2006-07)
PAOK BC (2007-08)
İTÜ (2008-09)

Enes Günel
2020 Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyor.
Engelli olması onu
durdurmadı.

Rıza Kayaalp

2012 Londra Olimpiyat (Gümüş)
2011 İstanbul Dünya (Altın)
2013 Budapeşte Dünya (Gümüş)
2014 Taşkent Dünya (Gümüş)
2009 Herning Dünya (Bronz)
2010 Moskova Dünya (Bronz)
2015 Bakü Avrupa (Altın)
2010 Bakü Avrupa (Altın)
2012 Belgrad Avrupa (Altın)
2013 Tiflis Avrupa (Altın)
2014 Vantaa (Altın)
2011 Dortmund (Gümüş)
2009 Pescara Akdeniz (Altın)
2013 Mersin Akdeniz (Altın)

Neslihan Darnel
1995-1998 Eskişehir DSİ
Bentspor
1998-2002 Yeşilyurt
2002-2006 VakıfBank Türk
Telekom
2006-2008 CV Tenerife
2008-2010 VakıfBank Türk
Telekom
2010- Eczacıbaşı VitrA

1981-1987 Samsunspor
1987-1991 Galatasaray
1991-1993 Fenerbahçe
1993-1994 İstanbulspor

Tanju Çolak

Hoşgörü ve Barış Ödülleri

Mehmet Okur
(1997-1998) Oyak Renault
(1998-2000) Tofaş SK
(2000-2002) Efes Pilsen
(2002-2004) Detroit Pistons
(2004-2011) Utah Jazz
(2011-2011) Türk Telekom
(2011-2012) New Jersey Nets

2001 Dünya kupası şampiyonu
2001 Metropol Elmas kupası şampiyonu
2002 Japonya kupası şampiyonu
2003 Dünya kupası şampiyonu
2003 Dünya şampiyonu 2003 Milli takımlar
Dünya şampiyonu
2003 Zaman gazetesi yılın sporcusu özel ödülü
2004 Milli takımlar Dünya şampiyonu
2004 Dünya kupası şampiyonu
2004 Dünya Kupaları serisi (5 ayak) 2.si
2004 Dünya’da yılın oyuncusu ödülü
2004 Süper kupa şampiyonu
2004 Milliyet gazetesi yılın sporcusu özel ödülü
2005 Avrupa kulüpler şampiyonası Bronz
medalist
2005 Dünya Oyunları Bronz Medalist 2006
Avrupa Şampiyonası Gümüş medalist
2006 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 2.liği

Tugay Kerimoğlu

Selçuk İnan
2002-2006 Dardanelspor
2006-2008 Manisaspor
2008-2011 Trabzonspor
2011- Galatasaray

2008 Pekin (Olimpiyat Gümüş)
2008 Pekin (Olimpiyat Gümüş)
2007 Osaka (Dünya Gümüş)
2006 Göteborg (Avrupa Bronz)
2010 Barcelona (Avrupa Altın)
2010 Barcelona (Avrupa Altın)
2001 Tunus (Akdeniz Oyunları
Bronz)
2009 Pescara (Akdeniz Oyunları Altın)

Elvan Abeylegesse

Semih Saygıner

1987-1999 Galatasaray
1999-2001 Glasgow Rangers
2001-2009 Blackburn Rovers
Milli Takım
1986-1987 Türkiye U-16
1987-1888 Türkiye U-18
1988-1991 Türkiye U-21
1990-2007 Türkiye

(2004-2005) Ülkerspor
(2005-2006) Tulsa 66ers
(2006-2007) Milwaukee Bucks
(2007-2009) FC Barcelona Regal
(2009-2011) Milwaukee Bucks
(2011-2011) Anadolu Efes
(2011-2015) Milwaukee Bucks
(2015-devam) Detroit Pistons

Ersan ilyasova

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.

Mevlüt DEMİR
Konya Emniyet Müdürü

Huzur kenti Konya'yı almış olduğu tedbirlerle daha da huzurlu hale getiren,
Emniyet Müdürlüğünü kolay ulaşılabilen, Polis-halk dayanışmasının
gönül köprülerini göreve başladığı ilk günden itibaren kuran, vatandaşın
problemlerinin çözülmesinde, meselelerin hallinde pratiklik ve kolaylıklar
sağlayan, kararlılığıyla, güven veren duruşuyla, sempatik, girişken,
mütevazi ile herkesin sevgi ve saygı duyduğu bir kamu görevlisi olarak,
Vizyondakilerde yer aldı.

Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı

Konya'nın yetiştirdiği önemli yöneticilerinden biri olan Selçuk Öztürk,
gerek KTO'da, gerekse de, TOBB Yönetim Kurulunda göstermiş olduğu
başarılarının yanı sıra, en son Ak Parti kongresinde MKYK Üyeliğine
seçilerek, Konya'ya hizmet yolunda, önemli bir görev daha üstlendi.
Kendisine duyulan güven, performansı, kişiliği, Konya'ya olan hizmet
aşkıyla dikkat çeken Öztürk, kendisine tevdi edilen görevlerin üstesinden
rahatlıkla gelebilecek bir kabiliyete sahip bir isim olarak Vizyondakilerde
yerini aldı.

Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Beş Üniversiteli Konya'nın ikinci büyük Üniversitesinin Rektörü olan Muzaffer
Şeker, sıfırdan kurulan bir Üniversiteyi kısa zamanda ayağa kaldırdı. Şehrin
değişik bölgelerinde dağınık bir halde bulunan Üniversitesini Köyceğiz
Kampüsü çatısı altında toplama gayretleri, Meram Tıp Fakültesinin yeniden
ihyası, Üniversitesinin başarısı için ekibiyle birlikte yapmış olduğu geceligündüzlü çalışmaların odağındaki isim olarak Vizyondakilerde yer aldı.

Ali Osman KARAMERCAN
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı

Başkan Ali Osman Karamercan, 50 bine yakın üyenin bulunduğu kendisine
bağlı 84 Odanın sorunlarını çözebilecek, Türkiye'de bir ilk olan Konya
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Esnaf Odaları Müdürlüğünün
kuruluşunda oldukça özverili çalışmalar yaptı. Göreve geldiği günden
itibaren "Esnaf Masası" kurulması için mücadele veren Başkan Karamercan,
sonunda bu başarıya ulaşarak, Vizyondakilerde yer aldı.

SELÇUK ÖZTÜRK, YILLAR ÖNCESİNDE DE, YAŞININ ÜZERİNDE BİR OLGUNLUĞA SAHİP OLARAK TANINMIŞTI. OTURAKLI, DÜRÜST VE TERTEMİZ BİR İSİM OLARAK GEREK İŞ DÜNYASINDA, GEREKSE DE,
HALK ARASINDA SEVİLMESİ VE TANINMASI ONU YILLAR İÇERİSİNDE OLDUKÇA ETKİLİ MAKAMLARA
GETİRDİ. KTO BAŞKANLIĞININ YANISIRA, TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE OLMASI SİYASETLE UĞRAŞANLARIN DİKKATİNDEN KAÇMADI. SİYASETLE ADAYLIK BAZINDA İLGİLENMİYOR OLSA DA, BİR SİYASİ PARTİ TARAFINDAN MKYK ÜYELİĞİNE GETİRİLMESİ, SİYASETİ YAKINDAN TAKİP ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEDİĞİNİ GÖSTERDİ. BAŞKAN ÖZTÜRK'ÜN, KONYA TANITIMINA VE İŞ DÜNYASINA BÜYÜK
KATKILARI OLMASI, DİKKATLERDEN KAÇMIYOR. GENÇLİĞİ, ENERJİSİ VE KARİZMASI ONU KONYA’NIN
GELECEKTE, DEĞERLENDİRMESİ GEREKEN İSİMLERDEN BİRİ HALİNE GETİRİYOR. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK KENDİSİ İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

SELÇUK ÖZTÜRK
KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI
KTO-KARATAY
ÜNİVERSİTESİ
ATAĞA KALKTI,
GÜZEL ŞEYLER OLUYOR,
PROJELERİNİZ
NELERDİR,
NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?
KTO-Karatay Üniversitesi 6. yılını tamamladı. 2015-2016 eğitim dönemi ile de 7.
yılına başlayacak. Konya için çok önemli
bir değer, çok önemli bir yatırım. Kuruluşundan bugüne herkese çok teşekkür
ediyorum. Son 1.5 yıldır da biz yönetmeye çalışıyoruz. 4 bin öğrenciye ulaştık.
Mütevelli heyeti olarak burasını bir şehir
Üniversitesi bir şehir kampüsü haline getirmek istiyoruz. Tüm bölümler bittiğinde zaman içerisinde 8-10 bin öğrenciye
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ulaşmayı 4-5 yıl içinde hedefliyoruz. Yeni
binalar, merkezi derslik inşaatlarımız sürüyor. Önümüzdeki bir-iki ay içerisinde Hukuk Fakültesinin ihalesini gerçekleştireceğiz. Gelecek yıl Diş hekimliği Fakültesi
açmak istiyoruz. Mühendislik Fakültesine
Endüstri Mühendisliği, diğer Fakültelere
de Tarh ve sosyoloji gibi bölümler açma
düşüncesindeyiz. KTO-Karatay Üniversitesi kendi yaşıtları içinde en iyilerden biri.
Hedefimiz ilk 50 Üniversite içerisinde yer
alabilmek. Kendi alanımızda 180 Üniversite var. Biz Uluslararası ölçekte güçlü,
tanınır bir Üniversite olmak istiyoruz.

TIP
FAKÜLTENİZİ
AÇTINIZ,
TEPKİLER NASIL OLDU?
Tıp Fakültemizi kamuoyunda sessiz sedasız açtık. Güzel bir fakülte oldu. 60
kontenjanımız vardı. 11'de yabancı hakkımız. Toplamda 71 öğrencimiz oldu. Tıp
Fakültesi için bir uygulama hastaneniz
olması gerekiyor. Biz hastane kurmadık.
Konya'da bu şartları sağlayan bir hastane ile anlaştık. Uygulama eğitimlerini
anlaşma yaptığımız Medicana Hastanesinde yapacağız. Ayrıca Sağlıkla ilgili bölümlerde açtık.

AK PARTİ MKYK
ÜYESİ OLMANIZ
NOKTASINDA
NE
GİBİ
TEPKİLER
ALDINIZ?
Bu konunun tartışılması doğal bir şey.
Kendi şahsım adına KTO Başkanının herhangi bir siyasi partinin üst yönetiminde
görev almasını görev almasını olumlu bulanlar olabilir, olumsuz bulanlar olabilir. Olumsuz bulup eleştirenlerde olabilir. Olumlu
bulanlara da, olumsuz
bulanlara da saygı
duyuyorum. Benim asıl sorumlu
olduğum, kurum
KTO
Meclisidir.
Meclis onaylıyorsa mesele yoktur.
Eylül ayı meclis toplantısında bu konu
tartışıldı. Meclisten bu
görevi yapmam doğrultusunda olumlu karar çıktı. Şahsım hakkında
ki görüşlere ve eleştirilere saygılıyım. KTO
Meclisi benim hesap verdiğim, icraatlarımı
anlattığım ve onayını aldığım, beni seçen
kurumdur.

DOLAR'DAKİ YÜKSELİŞ KONYA TİCARETİNİ NE KADAR ETKİLEDİ?
İş alemi dolar kurunun ne olduğuna değil,
kurun stabilitesine yani istikrarına bakar.
Tabi Türkiye'de son bir yıldır dövizde ciddi bir yükselme var. Bunun ne kadarı yurt
içinden, ne kadarı yurt dışından kaynaklı
öncelikle bunu ayırmak gerekiyor. 2015
yılından itibaren, hatta 2014'ten
itibaren Amerikan Merkez Bankası FED'e bağlı olarak kurlar
yükseldi. Bütün ülkelerin
paritesinde dolar lehine
gelişmeler yaşandı. Benim asıl baktığım, gelişmiş ülkelerin, ekonomik
anlamda dolar karşısında
ne yaptıkları. Bir sepet var.
Bu sepette Euro, Yuan, Brezilya Pezosu, Avustralya Doları
gibi 4-5 para birimi var. Bu sepet
içerisinde yer alanların dolar karşısındaki
kaybıyla TL'nin dolar karşısındaki kaybı incelendiğinde bu sepete göre yüzde 8-10
civarında değer kaybetmişiz. Ana sebep
Türkiye ile ilgili değil. 7 Haziran seçimleri
sonrasında bir Hükümet çıkmadı. Biz bu

KTO Meclisi,
MKYK konusunda
bana onay verdi!

sorunlardan iyi etkilendik. 1 Kasım'la beraber siyasette oluşacak istikrarla birlikte
normalleşeceğini düşünüyorum. Şu anda
Dünya da dolara karşı kaybetmeyen bir
tane ülke yok. Bizde değer kaybettik.
7 HAZİRAN SEÇİMLERİ SONRASINDA SAYIN BAŞBAKAN'IN KONYA'YA
BİR KIRGINLIĞI VAR MI?
Sayın Başbakanımızın bir üzgünlüğü olduğunu söyleyebilirim. Üzgün. Üzüldü
tabi. Ben Başbakanımızı üzmüş olduğumuzu düşünüyorum. Bununla ilgili gerekli
araştırmalar sanıyorum yapılmıştır, yapılıyordur. Ak Partinin oy kaybı ülke çapında
yüzde 9 seviyelerinde, Konya'da bu oran
daha düşük, yüzde 4 civarında.
VEKİL LİSTELERİ ÇOK ELEŞTİRİLDİ,
SİZ NASIL BULUYORSUNUZ?
Vekil portrelerinin eleştirilmesini sağlıklı
bulmuyorum. Beklenti çok olunca, konuşmalar, eleştiriler olmuş olabilir. Ben
Konya listelerinin Ak Parti, MHP ve CHP
olarak genel anlamda iyi listeler olduğunu
düşünüyorum.
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Konya İl Emniyet Müdürü
MEVLÜT DEMİR
Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alanyalı. Bir önceki görevi Denizli İl Emniyet Müdürüydü. 1989 yılında Polis Akademisinden mezun
olan Demir, 2003 yılına kadar aynı zamanda şark hizmetini de yaptığı
Gümüşhane'de organize suçlarda mali konularda çalıştı. 2002-2003
yılında İtalya'da Roma'da Akademik çalışmalarda bulundu. Burada ikinci
master'ını yaptı. İlk master'ını Ankara Gazi Üniversitesi'nde yapmıştı.
Daha sonra Dış İlişkiler Dairesi, Uluslararası Kuruluşlar Müdürü olarak 7 yıl çalıştı. Bu görev sonrasında İnterpol'de Uluslararası Kaçakçılık Direktörlüğü görevinde bulundu. İnterpol sonrasında Koordinasyon
Dairesi Başkan Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği ve 1,5 yıl kadar da Polis
Başmüfettişliği yaptıktan sonra Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
28 Ocak 2015 tarihinden itibarende Konya İl Emniyet Müdürü olarak
görevde.
Kendi ifadesiyle, "Huzur şehri Konya'nın huzuruna huzur katmak için
Konya'da"

Polis
hukukun
tecelligâhıdır!
KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEVLÜT
DEMİR, TATLI-SERT BİR POLİS MÜDÜRÜ. KENDİNDEN EMİN. KARAMSAR OLMAYAN, MÜSPET BAKMASINI SEVEN,
MESLEĞİNE AŞIK, POLİS-HALK YAKINLAŞMASINA VE KAYNAŞMASINA İNANMIŞ BİR MÜDÜR. KENDİ İFADESİYLE
HUZUR ŞEHRİ KONYA'NIN HUZURUNA
HUZUR KATMAK İÇİN KONYA'DA. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK KENDİSİYLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SÖYLEŞİYİ
SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
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DENİZLİ İLE KONYA'YI KARŞILAŞTIRDIĞINIZDA KONYA'YI NASIL BULDUNUZ?
Geldiğim zaman kendime göre belirlediğim
parametreler oluşturdum. Bu parametreleri
Denizli içinde yapmıştım. Şehre de o şekilde baktım. Konya, Denizli çarpı ikiden fazla
büyük bir şehir. Denizli’nin 1 Üniversitesi 52
bin lisans öğrencisi varken, Konya'da 5 Üniversite 120 bin öğrenci var. Orada 1 organize
bölgesi varken burada 5 tane. Yedi şehir ile
bağlantısı var. Başkentin banliyösü gibi. Hızlı
treni ve havalimanı var. KTO ve KSO verilerine bakıldığında 1.5 milyar dolar ihracat yapan bir şehir. İç piyasada önemli bir ticari
işlem hacmi var. Son beş yılda şehir ciddi
bir ivme kazanmış.
Buraya gelince temel parametrelere baktım. Okur-yazar durumu. Okullaşma
yani ilkokul-ortaokul, Lise,
Lisans, Akademi. Tırnak
içinde “mümbit” bir toprak, kadim bir kültür.
Mevlana gibi, Şems-i

Tebrizi gibi, Konevi gibi dönemin tebarüz
etmiş şahsiyetlerinin olması şehre farklı bir
mana katıyor. Güvenlik işi belki bir kelime
olarak kitabın üst başlığıdır ama işin kılcal
damarlarına girdiğinizde, ana arterlerde
çıkıp, arka sokaklarda girdiğinizde bir çok
yönüyle muhteşem bir şehir görüyorsunuz.
Güvenlik başlıklı kitabın içinde o kadar muhteşem bir zenginlik var ki, oralarda bize çok
ciddi görevler düşüyor. Bunları konuşurken
menfi, negatif olan boyuttan değil, daha çok
optimist, daha çok müspet bir bakışla,
daha çok faydacı, çözüm
odaklı olarak bu kitabın
içini karıştırmak istedik.
Şehrin bölgenin ulusal,
uluslararası etkileşimi
yaşaması insanı mutlu ediyor. Sanayilere,
STK'lara
gittiğimizde birç o k
ar-

kadaş laf arasında geçen hafta şu ülkedeydim diye başlıyor konuşmaya. Tarım öncelikli bir şehir algısının değişmekte olduğunu
görüyorsunuz. Rahmetli Cumhurbaşkanı
Özal'ın 1980 sonrasında çok kullandığı bir
kelime olan transformasyon yani değişim,
gelişim, evrilme bu şehirde her anlamda içselleşmiş durumda. Bu işin güvenlik boyutuna yansıması var. O yansıma da Konya'da
beş bin Emniyet mensubu arkadaş merkez
ve 31 İlçede hizmet veriyor. Eskişehir'den
Konya'ya kadar 500 kilometrelik bir alan. Jandarma Alay Komutanımız Konya'yı anlatırken
33 tane Kilis, 27 tane Trabzon diye anlattı.
Lüksemburg’dan, Belçika’dan ileride ve Hollanda ile başa baş. İşin bir başka önemli tarafı
Başbakan'ın kenti. Başbakan çıkaran bir şehir
olarak size başka görevlerde atfediyor.
Geldiğimden bu yana hoş geldin ziyaretleri sürüyor. Bu şehirde o barışı ve dengeyi
görüyorsunuz. Halkın her kesiminden ciddi
destek ve ilgi görüyoruz.

ŞEHRE GELDİĞİNİZDE EN ÇOK
SORULAN SORU NEYDİ?
TEDES. TEDES trafikte can yakan bir nokta
olarak görülüyor. TEDES, 2013 yılında kurulmuş. Enteresan olan şu; 2012 yılında o noktada 40 bin kural ihlali var. Yedi de ölümlü
kaza. 2013 yılında TEDES hizmete girdikten
sonra kural ihlali 38.600 azalarak bu rakam
1400'e inmiş. Ölümlü kaza ise sıfır. Siz devlet olarak sistemi kurun, Konyalı buna çok
çabuk adapte olur. TEDES burada ilk olumlu
havaydı. İçimi ferahlattı. Karamsar bir insan
değilimdir. Müspet bakmasını severim. İkinci
TEDES hizmete girdi. 2016 yılı sonuna doğru sanırım 3. TEDES'te faaliyete geçecek.
Şehre geldiğimde karşılaştığım en çok soru
TEDES'le ilgiliydi. Çok canımız yandı diyorlar.
Polis arkadaşımız sürücüye Emniyet kemeri soruyor. Sürücü hemen torpido gözünü
açıp, ehliyet ve ruhsatı çıkarıyor. Polis, yok
diyor, ben onları istemiyorum. Lütfen emniyet kemerinizi takın.
Torunuyla birlikte aracını süren bir sürücüye,
Polis sağa çek diyor. Adam hemen ehliyetiruhsatını bulmaya çalışırken, arkada oturan
torunu başlıyor ellerini çırpmaya;
Yaşasın diyor dedeme ceza yazacaklar!
Polis beyefendi diyor, emniyet kemerinizi
takar mısınız? Fakat kesinlikle ceza yok. Sadece ikaz var.
28 Ocak'ta göreve başladım. Dediğim şu;

her gün asgari on kişiye emniyet kemeri
uyarısı yapacaksınız. Ama ceza yazmayacaksınız.
Trafik ceza yazımında yüzde 17'lik bir düşüş var. Kentte kontroller yüzde 42-43 arttı.
Ölümlü kazalarda 2015’in ilk 8 ayında yüzde
22'lik bir azalma var.

BİRKAÇ ANINIZI PAYLAŞIR MISINIZ?
KASK
Meram Yeniyolda saat 7-8 civarında bir araç
bir motosiklete vurdu. Vuran alkollü. Motosiklet sürücüsü başını tretuvara vurmuş. 4
saat sonra vefat etti. Motosiklet sürücüsünün başında kask yoktu. Bu olaydan sonra
bin tane kask alalım, Kent Meydanında “müessesenin ikramı” olarak dağıtalım dedik. İki
tekerlekli motosikletlerle ilgili 15 günlük bir
uygulama yaptık. A2 ehliyeti olanlardan 18
yaşını dolduran bay-bayan 250 kişi üzerinde bir değerlendirme yaptık. Onların sadece
telefonlarını aldık. Davet ettik. Kültürpark'ta
Sayın Valimizin öncülüğünde bin kask dağıttık. Ne olur bundan sonra huzurlu ve güvenli
sürüş olsun dedik. O alanda da olumlu bir
düşüş var.

HUZUR TOPLANTILARI
Ramazan Bayramının ilk günüydü. Telif haklarına uygun bandrollü bir CD hazırladık. Her
şarkının arasına trafik kurallarını serpiştirdik.
Dört tekerlekli araçlara bakıldığında şehirde
her beş kişiden birinin dört tekerli aracı var,
her 2.6 kişinin ise iki tekerlekli bir aracı bulunuyor.
Asayiş konularında on yıldan beri, önemini
yitiren Huzur Toplantılarını yeniden başlattık.
Vatandaşla bir iletişim sağlandı. Felaket bir
teveccüh aldık.
Altı aylık bir istatistik vereyim. 155'i arama
oranı geçen yıla göre yüzde 37 daha arttı.
Bu insanların özgür iradesini ve şahsi iradesini kullanabilme yeterliliğine haiz olduğunu
gösteriyor. Bizi ister gecenin bir buçuğunda,
ister gecenin beşinde arayabilirler. Sorumluluk duygusu yüksek bireylerin sayısı artıyor.
Sayın Valimizle birlikte huzur toplantılarını
başlattık, önce Meram’da, sonra Selçuklu
ve Karatay'da. Esnaf, STK'lar, Hastaneler
derken katılım 500-600 kişiyi buldu. Muhtarlar çağrıldı. Katılım yüzde 85'lerdeydi. Huzur
toplantılarında vatandaş karşısında en yetkili
insanları görüyor. Derdini birinci elden anlatabilecek muhatap buluyor. Bir numaralı

adamların hepsi orada. En çok şikayet ve
problem Emniyet dışı kurumlarla ilgiliydi.
Birisi bana soru sordu.
Falanca yerde trafik lambası yok, niye takmıyon Abi? Biz de o vatandaşa yol gösterdik.
Vatandaş o toplantıda UKOME diye bir kurumun olduğunu bu meseleyle o kurumun
ilgilendiğini gördü. Mahallelerde herkes hangi iş için nerelere başvurmaları gerektiğini
öğrendi.
Bu toplantıları KTO ile başlattık, KSO ile devam ettik. İlçelerin tamamını dolaştık. Gittiğimiz yerlerde onlarca soru geldi. Onlar için
de oldukça güzel ve olumlu oldu. Güzel bir
iletişim oluştu.
Halkımızla bütünleşmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Polis Teşkilatımızın kuruluşun 170. yılını kutladığımız 2015 Nisan ayı
içerisinde Sayın Valimiz Muammer EROL’un
katılımıyla Kayacık mevkiinde bulunan Polis
Ormanında personelimizin ve halkımızın davet edildiği bir etkinlik düzenledik. Misafirlerimize Konya’mızın geleneksel düğün pilavından ikram ettik. Bu etkinlikler kapsamında
10 günde 10 bin fidan kampanyası başlattık. Bu kampanya da hedeflerimizi aşarak
13500 fidan dikildi. Özellikle okullarımızın
kampanyaya ilgisi yoğun oldu. Şehitlerimizi
de unutmadık. Şehitlerimizin isimleri yazılı levhalar bulunan fidanları ayrı bir bölüme
diktik.

ALO 155
Bağışlayın ama Konya'da çok fuhuş varmış
diye dedikodular var. Böyle bir problem yok.
Bu anlamda tam bir huzur kentiyiz. Bu rakamsal olarak da böyle. Son altı aydır yapılan çalışmalar, son dört yılın yapılan aperatif
çalışmalarından fazla. Amansızca bir takibimiz var. Biz bu işin mutfak kısmında çalışıyoruz. Çalışıyoruz ki, bu şehirdeki güvenlik
hizmeti bihakkın ifa edilsin. 7-8 noktada kapatma cezaları uygulandı. Bu konuda halkın
ve tabanın büyük bir desteği oldu. 155'i ne
olur, lütfen arayın. Gecenin saat kaçı olursa
olsun arayın. 155'i insanlar dara düştüğünde
arıyorlar. Şubat ayında 155'e düşen çağrıya
müdahalemiz 15-16 dakikaydı. 1 Nisan'da
16 dakikadan 8.44 saniyeye kadar indik.
Bazen 3 dakika sonra intikal edildiği oluyor.
Bu süreye trafik sıkışıklığı, yol çalışmalarının
olup olmaması etki ediyor. Bir başka önemli
nokta da, özgür bireyin kendi iradesi ile olaya katılımı Avrupa’da bir hata yapsanız polis
bir anda başınızda biter. Bizde ise şoförler
birbirini uyarıyor, ceza yazıyorlar, radar var
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diye selektör yakarlar. Almanya'da Polis dur
dediğinde durmak zorundasınız. Biz de ise
dur dediğinizde, polis arkadaş emniyet kemerinizi takar mısınız! diyor.
Sürücü hemen ehliyet ve ruhsatı uzatıyor.
Emniyet kemeriniz takmamışsınız
Ceza var mı?
Hayır, takın kemerinizi, devam edin, diyoruz
vatandaşımıza.
Hasta mısın, madem ceza yazmayacaksın,
niye durduruyorsun? diyor.

KONYA'DAKİ
SURİYELİLERİN
GERÇEK RAKAMI NEDİR?
Suriyeliler konusu önemliydi. Bir gazeteci
heyeti geldi. Ne kadar Suriyeli var dedim.
Yüz bini aştı Müdür Bey dediler. Gazeteciler
100 bin diye yazdım. İş dünyasından bir heyet geldi her taraf Suriyeli dediler. Ne kadar
dedim 160 bin dediler. İş dünyası 160 bin
diye yazdım. Sonra Akademisyenlerden bir
heyet geldi. Profesör ve Doçentlerden oluşan bir heyet onlarda 75 bin, en az 60 bin
civarında dediler. Profesörler 60-75 bin diye
yazdım. STK'lardan birileri geldi. Onlarda
33.800 dediler. Onların dediklerini de yaz-
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dım. Gerçek rakam 45.200'lerde. Tevatürler
ve rivayetleri bir kenara bırakın. Burada Suriyelilerin yoğun bir şekilde bulunduğu Şükran
mahallesine bir parantez açmak istiyorum.
Oraya biraz ağırlık verelim dedik, birazda
ders çalıştık. 50'nin üzerinde adres tespit
ettik. Bir ev, iki oda bir salon, samimiyetimle söylüyorum 33 tane yatak serili. Burada
33 tane racül yani 18 yaşını doldurmuş er
kişi kalıyordu. 25 kişi kalan, 18 kişi kalan, 13
kişi kalan evler vardı. Bu evlerde kalanların
tamamının herhangi bir kaydı, pasaportu,
tanıtım kartı hiç bir şey yoktu. Hiç bir kaydı
olmayanların hırsızlık, kapkaçcılık, gayrimeşru işler yapma ihtimalleri artar. Polisin görevi
caydırmadır. Hukukun tecelligâhıdır. Polisten, SGK'dan, Sağlık'tan, Belediye'den arkadaşları alarak bir çalışma yaptık. Fırsatçılık
yapan 4 işyeri var. Tabelalar Arapça 33 kişiyi
barındıran vatandaş o dairenin normal kirası
350 lira olduğu halde, bir yatağı 500 liraya
vermiş. Gerekli çalışmaları yaptık. O bölgedeki ekip sayısı bir, iki taneydi. Ekip sayılarını
artırdık. 3 ekibi 5, 5 ekibi 7 yaptık. O bölgeye
neşter vuruşlarımız devam edecek. Abi fa-

lan yerde 12 Suriyeli var diye arıyorlar. Gidip
bakıyoruz, adamlar Suriyeli değil. Ya Afgan,
ya Filistinli. Adam her gördüğünü Suriyeli sanıyor. Bölgede uyuşturucu dahil bir problem
kalmadı. Amansız bir şekilde mücadelemiz
sürecek.
Okul önlerindeki çalışmalarımız da devam
ediyor. Şahincilerle olan mücadelemiz de
sürüyor. Piyasa değeri 7-8 bin lira olan araca en az 15 bin liraya modifiye yaptırıyorlar.
Bundan sonra modifiye araçlarını muayene
raporu olmadan trafiğe salmayacağız. Yapmış oldukları modifiyeyi söküp öyle gelecekler. İki sefer muayeneye gelecekler.
390 okulun tamamında bir polis görevli olacak. Uyuşturucu ile mücadelede Narkotimler görev başındalar. Hiç biri ofiste çalışmıyor. 20 tane ekip, simitçi, boyacı, kılığında
ana arterlerde koşturuyor.
Temel felsefemiz “Konya’nın bugünü
dünden, yarını bugünden daha güvenli
olacak”tır. Huzur şehri Konya’nın daha huzurlu olması dileğiyle.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

HAKKI GÖKBEL
VİZYON KONYA DERGİSİ İÇİN HAZIRLANAN 4 YILLIK DEĞERLENDİRME
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İLK 500 GURURU
Rektörlük görevini devraldığım günden itibaren bu dev çınarın gerek köklü
geçmişini gerekse fiziki ve bilimsel alt yapısını göz önüne alarak önümüze
koyduğumuz bir hedef vardı. Bunlardan ilki ve en önemlisi, dünyada ilk
500 üniversite arasına girme hedefiydi. Bu hedefe öncelikle ben inandım;
çünkü Selçuk Üniversitesi bunu başarabilecek köklü geçmişe sahip olan
Anadolu’nun nadide üniversitelerinin başındaydı. Bu hedef çok ciddi bir
ilgi uyandırdı. Öğretim elemanlarımız bu hedefe inandılar ve bu hedef üniversitenin tamamına mal oldu. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda
bu çalışmalarımız meyvesini verdi ve Selçuk Üniversitesi Hollanda Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi tarafından “Web
of Science” veri tabanında yayınlanan bilimsel makale ve incelemeler
esas alınarak hazırlanan 2014 yılı üniversiteler sıralamasında üç alanda
dünyada ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardı. Dünyadaki en iyi 750
üniversitenin sıralandığı Leiden Üniversiteler sıralamasında Selçuk Üniversitesi, toplam yayın sayısı kriterine göre Yer ve Çevre Bilimleri alanında
393’üncü, Tıp Bilimleri alanında 395’inci, Matematik, Bilgisayar, Bilim ve
Mühendislik alanında ise 494’üncü sıralarda yer alarak üç önemli bilimsel
alanda dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alma başarısını ilk kez
gösterdi. Yaşam Bilimleri ve Doğa Bilimleri alanlarında ise ikinci 500’de
yer aldı.
“ULUSLARARASILAŞMADA CİDDİ MESAFE KATETTİK”
Artık Selçuk Üniversitesi kabuğundan sıyrılarak uluslar arası standartlarda
bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bunu da üç alanda dünyada ilk 500 üniversite arasına
girme başarısını göstererek
kanıtlamış oldu. Aynı zamanda dünyanın çeşitli
ülkelerinden
öğretim
elemanı ve öğrenci çeken bir üniversite
olmak istiyo-

ruz. Şu an 85 ayrı ülkeden 1215 öğrencimiz var, bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz. Değişim programlarıyla bunu
destekliyoruz. Erasmus kapsamında zaten
çok sayıda üniversiteyle antlaşmamız var.
Göreve geldiğimden beri, Endonezya’dan
Saraybosna’ya, ABD’den Pakistan’a çok çeşitli ülkelerle irtibatlarımız oldu. Bunların
önemli bir kısmıyla anlaşmalar imzaladık.
Kendiniz iyi olduğunuzu, kaliteli olduğunuzu söyleyebilirsiniz ancak dünyanın
farklı bölgelerinde bunu tescil ettirmek
çok önemlidir. Uluslararası antlaşmalar
konusunda çok ciddi mesafe kat ettik ve
kat ediyoruz.
“FİKRİ
MÜLKİYETTE
TÜRKİYE
BİRİNCİSİYİZ”
TÜBİTAK tarafından 2014’te hazırlanan
ve üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik
performanslarına göre sıralandığı ‘En Girişimci ve Yenilikçi 50 Üniversite’ arasında Selçuk Üniversitesi genel kategoride
10’uncu sırada yer almayı başardı. Sıralamada ilk 10’a Selçuk Üniversitesi ile birlikte sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de

yer alan bazı üniversiteler girebildi. Devlet
üniversiteleri kategorisinde Selçuk Üniversitesi ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi,
İTÜ ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinin ardında 5’inci sırada yer aldı. Üniversitemiz 2012 yılında aynı endekste
16’ıncı sırada, 2013 yılında ise 11’inci
sırada yer alıyordu. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından 23 ayrı göstergeye
göre oluşturulan endeks, üniversitelerin
bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği,
patent ve lisans sayısı, yenilikçilik ve girişimcilik kültürleri, ekonomik katkı ve ticarileşme gibi temel özellikleri dikkate alınarak oluşturuldu. Endeks verilerinde yer
alan Tescilli Ulusal ve Uluslararası Patent
Sayılarının göstergesi olan 'Fikri Mülkiyet
Havuzu' kriterinde Selçuk Üniversitesi
10.4 puanla Türkiye'de 1’inci sırada yer
aldı. Selçuk Üniversitesinin Anadolu’da
ilk sırada yer alan üniversite, Konya’nın
ise Anadolu’dan sıralamaya giren ilk şehir olması üniversite-sanayi alanındaki
işbirliğinin başarılı olduğunu ortaya koyan önemli bir gelişmedir. Bu başarı şehir ve üniversite arasındaki girişimcilik ve

yenilikçilik unsurlarının birlikte geliştiğini
gösteren somut bir gösterge, ortak bir
başarıdır. Gerek Selçuk Üniversitesinin
gerekse Konya’nın, önümüzdeki yıllarda
bu grafiği daha yukarı taşıyabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum.
“ÜNİVERSİTELERE
ÖNEMLİ
ROLLER
DÜŞÜYOR”
Günümüzde bilim, teknoloji ve eğitimöğretim alanında üniversitelere önemli
roller düşmektedir. Selçuk Üniversitesinin bu anlamda önemli bir rol üstlendiği
inancındayım. Üniversitemiz, özellikle
alanında uzman, nitelikli lisans ve lisansüstü mezunlarıyla ülkemizin kalkınması
ve sektörlerin gelişmesi noktasında ciddi
katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi ile Konya Ticaret Odası
Vakfı arasında 2013 yılında imzalanan
protokol kapsamında İkinci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesine 15 yıllığına
devredilen ‘Teknoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi”, Selçuk Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi Ek Hizmet Birimi olarak eğitim ve
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“SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ
ÖNEMLİ
BİR MARKADIR”
uzur ve güven ortamının devam
ettiği, kurumsallaşma ve bilimsel gelişim açısından daha hızlı
mesafe alabilen, daha çok bilgi üreten,
kendini sürekli yenileyen bir üniversite olmak için pek çok çalışmaya imza attık.
Bunların yanı sıra fiziki yapılanmaya dair
bir takım düzenlemeler, bölümlerimizin
her anlamda gelişimini hızlandıracak akademik çalışmalar ve ekonomik girişimler
başta olmak üzere geleceğe dönük pek
çok projeyi hayata geçirerek üniversitemizi bugünkü konumundan daha ileriye
taşıma gayreti içerisinde olduk. Bu kutsal
yolculukta en büyük destekçilerimiz hiç
kuşkusuz akademisyen arkadaşlarım ve
öğrencilerimizdi.
Şunu da özellikle belirtmek isterim ki Selçuk Üniversitesi bir markadır, Türkiye’nin
markasıdır. Bugün gerek bilimsel gerekse
sosyal ve kültürel alanda kendini ispatlayan, adını Türkiye genelinde olduğu gibi
belirli alanlarda da dünyada duyurmayı
başaran Selçuk Üniversitesi, artık kabuğunu kırmayı başarmıştır, geleceğe çok
daha etkin ve dinamik biçimde hazırlanmaktadır. Şanlı tarihimizden aldığımız kurumsal ve kültürel birikimimizle bugünkü
konumumuzdan çok daha ilerilere gidebilecek azim ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Bu gelişim ve değişimi tabii ki kesinlikle
yeterli görmüyoruz. Kurulduğu günden
bu yana geçmişin akademik birikimi ve
kültürünü unutmadan, yeniliğe açık, her
alanda gelişim ve değişim gösteren Selçuk Üniversitesi, bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda etkin ve
dinamik gücünü her geçen gün artırarak
geleceğe umutla ve güvenle bakabilecek
güçte bir üniversitedir. 800 yıllık Selçuklu
mirasının sahibi Konya’da bulunan Üniversitemiz, bir başkente yakışır şekilde
bugünlerden çok daha ileriyi görmek ve
gelişim trendini her geçen gün artırmak
zorundadır. Selçuk Üniversitesinin bu kararlılığa ve azme sahip olduğuna ve daha
nice kırk yıllarda adından övgüyle ve başarıyla söz ettireceğine inanıyorum.

H

uygulama faaliyetlerine başladı. Uygulama merkezinde bilgisayar, teknik resim ve ölçme, elektrik, elektronik, metal
işleme, CNC, mekanik atölye, otomotiv
ve kaynak atölyeleri bulunuyor. Böylelikle Selçuk Üniversitesi, Türkiye’deki
organize sanayi bölgeleri arasında en
büyük üniversite tesisine sahip oldu.
Yine Selçuk Üniversitesi ve Helvacızade
A.Ş. ortaklığı ve Kalkınma Bakanlığının
desteği ve öncülüğüyle gerçekleştirilen proje
kapsamında
Konya’da Doğal
Ürünler
Araştırma Uygulama Merkezi açıldı. Doğal
Ürünler Araştırma Uygulama
Merkezinin, Helvacızade A.Ş.'nin
Selçuk Üniversitesine 10 yıl sü-

52

www.vizyonkonya.com

reyle bedelsiz
olarak kullanım
hakkı
verdiği
3600
metrekarelik alanda
kurulmasına yönelik çalışmalar
tamamlanmak
üzere; gerekli
tüm malzemeler temin edildi. Bu proje ile
Türkiye'de henüz ilaç olarak
değerlendirilmeyen ancak
Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde ilaç olarak ruhsatlandırılıp reçetelendirilebilen bitkisel kökenli ürünlerin
doğal ilaç, besin takviyesi, kozmetik ve
dermokozmetik ürün haline getirilmesi
hedefleniyor.

MEMİŞ KÜTÜKÇÜ
KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANI
MEMİŞ KÜTÜKÇÜ KONYA SANAYİ
ODASI BAŞKANI, TOBB VE OSBÜK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ. KONYA
VİZYONUNUN

ÖNEMLİ

İSİMLE-

RİNDEN BİRİ OLAN BAŞKAN KÜTÜKÇÜ,

SAMİMİYETİ,

İÇTENLİĞİ,

DURUŞU VE KONYA MESELELERİNE VAKIF OLMASI İLE KONYA'NIN
YETİŞTİRDİĞİ İYİ VE ÖNEMLİ İSİMLERDEN

BİRİSİ.

KONYA

DERGİSİ

OLARAK

YAPMIŞ

OLDUĞUMUZ

VİZYON

KENDİSİYLE
SÖYLEŞİYİ

SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
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1957 Doğanhisar doğumluyum. İlk ve Ortaokulu babamın görevi dolayısıyla Ilgın'da
tamamladım. Liseyi Gümüşhane'de yatılı
olarak okudum. Parasız Yatılı kazananları
o yıl Gümüşhane'ye gönderdikleri için Gümüşhane Öğretmen Lisesi’nden mezun
oldum. İlkokul Öğretmenliğini bitirdiğim için
ilk görevim Sivas-Şarkışka-Güdül köyüydü.
Mecburi hizmetim vardı. Göreve başladım,
imzayı attım, Mutemet maaşımı elime tutuşturdu.
Konya'ya geldiğimde Konya Mühendislik
ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliğini kazanmıştım. Bir gün bile öğretmenlik
yapmadan, istifa dilekçemi gönderdim ve
Akademiye kaydımı yaptırdım. 1979-80'de
bu okulu bitirdim. İlk işyerim TÜMOSAN'da
Müteahhitlik Şirketinde Şantiye Şefliğiydi.

Daha sonra TÜMOSAN İşletmesinde Satın
Almada çalıştım. Orada beş yıl kadar çalıştıktan sonra 1989 yılında TÜMOSAN'dan
istifa ettim. Konya sanayisinde 4 yıl bir işletmede İşletme Müdürlüğü yaptım. 4 yıl sonra
5 Ocak 1993'te kendi ekmeğimi kovalamak
için bir arkadaşımla birlikte HİDROKON'u
kurduk. 1999 yılında ortağım ayrıldı ve HİDROKON bir aile şirketi olarak devam ediyor.
Halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün 46 bin metrekare alan üzerinde
bir üretim tesisi işletiyoruz. Kendi sektörümüzde Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en
büyük tesisi burası. Araçlar üzerine monte
edilen katlanır bomlu mobil hidrolik vinç üretimi yapıyoruz. Piyasa da bu vinçlere kurtarıcı deniyordu. Eskiden kurtarıcılık yapıyordu. Şimdi sanayilerde, endüstrileşmede,

tüm sanayi tesislerinde, inşaatlarda, montajlarda, insan gücünü aşan her türlü materyalin indirilmesinde, kaldırılmasında, montajında çok geniş kullanım alanı olan makinelere
dönüştü. Biz şu anda bu işi yapıyoruz.
TÜMOSAN'da çalışırken. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimlerinde Yüksek Lisansımı
yaptım. Tahir Akyürek Büyükşehir Belediye
Başkanlığına aday olduktan sonra onun isteği doğrultusunda Karatay'dan Belediye
Meclis Üyeliğine aday oldum, seçildim. İki
dönem Büyükşehir Meclis Üyeliği yaptım.
2. dönemimde Konya Büyükşehir Meclis
Başkan Vekilliği görevinde bulundum. Geçtiğimiz dönem Sanayi Odası Başkanı Tahir
Büyükhelvacıgil aday olmayacağını açıklamıştı. 5 Sivil Toplum Kuruluşunun beni aday
göstermesiyle başlayan süreç sonucunda Konya Sanayi Odası Başkanı seçildim.
Başkan seçilene aynı zamanda Organize
Sanayi Bölgesi Başkanlığı da tevdi ediliyor.
KSO Başkanı seçildikten bir ay sonra oranın
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildim. Daha
sonraki süreçte OSBÜK ve TOBB Genel
Kurullarında her ikisinin de Yönetim Kurulu
Üyeliklerine seçildim. İki yılı aşkın süredir görev yapıyorum. Bu görevler şehrimiz adına
güzel görevler. İlk günkü gibi duruşumuzu
sergileyen siyaset üstü bir görev yapıyorum.
KONYA SANAYİ ODASINI ANLATIR MISINIZ?
Konya Sanayi Odası ve Organize Bölgesi
Konya'nın iki önemli kurumu. Gerçekte de
şehir ve ülke adına ağırlığı artarak hissedilen iki kurum. Görev aldığımda 1473 üyemiz vardı, şu anda 1700 küsur üyemiz var.
Üye çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 2 bine ulaşmak. Üye
potansiyelimiz bunun çok üzerinde. Yasal
olarak, on kişi ve üzerinde insan çalıştıran,
sanayi sektöründe bir üretim faaliyeti yapan
tüm işletmeler üye olmak zorunda. Resen
üyelik yetkisine de sahibiz. Ancak bu yetkiyi hiç kullanmadık. Gönüllülük esası ile üye
yapıyoruz Bugüne kadar da tamamen böyle
yapıldı. Bazı yanlış bilgilendirmeden dolayı da sanayicilerimiz üye olmaktan imtina
ediyorlar. Odalar Birliği Yönetmeliğine göre;
Bir Odaya üye olan, ikinci bir odaya üye olduğunda ödemiş olduğu aidatın yarısını bir
odaya, diğerini ikinci üye olduğu Oda'ya
öder. Bu konu yanlış anlaşılıyor, İkinci Odaya üyelik için ikinci bir aidat daha ödeneceği
zannediliyor. Yatıracağınız aidatın, yarısını bir
Odaya, diğer yarısını diğer bir Odaya öde-

yerek, tek bir aidatla iki Odaya birden üye
olabiliyorsunuz.
Biz sadece 1700 üyemizin Odası değil,
Konya Sanayisinin Odasıyız. Konya Sanayisinin tamamını temsil ettiğimizi, üyemiz
olmayan sanayicilerimizin de sorumluluğunu
taşıdığımızı düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz
andan itibaren tüm küçük sanayi siteleriyle yakın çalışmalar başlattık. En büyük site
olan BÜSAN'nın yöneticilerini ziyaret ederek
onlarla ortak iletişim paylaşımı oluşturmaya
öncelikle başlattık. Üyemiz olmasa da, sanayi sitelerinin yönetimlerine duyurularımızı iletiyoruz. BÜSAN kendi sanayicilerine,
KETENCİ kendi sanayicilerine, KONSAN
kendi sanayicilerine bu duyuruları ulaştırıyor. Konya'nın tüm sanayi envanteriyle kucaklaşmaya çalıştık. 24 Meslek komitemiz
var. 1700 üyemiz bu 24 meslek komitesine
dağılmış durumda. Bu üyelerimizden seçim
döneminde şu eleştirileri aldık. Başkanım
dediler, seçim dönemleri geliyorsunuz, 2.
seçime kadar yoksunuz. 1700 insanı tek tek
ziyaret etmeye kalksanız 4 yıllık süreniz yetmez, yetişemezsiniz. Tüm üyelerimizle grup
grup istişari toplantı serilerine başladık. Serbest sohbetler yaptık. Onları konuşturduk.
Mesleki, şahsi, ne problemleri varsa dinledik. Söylenenlerin tamamını alıp, raporlar
ve çıktılar aldık. Yerelde çözebileceklerimizi
çözmeye çalıştık. Hükümeti ilgilendiren talepleri ilgili yerlere gönderdik. Ancak bu toplantılara katılım oranı yüzde 30'larda kaldı.
Sanayicilerimizde kendimiz konuşacağız,
kendimiz dinleyeceğiz algısı var. Biz çözüm
makamı değil, temsil makamıyız. Ancak çözüm üretmeye çalışıyoruz.

ODALAR BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINIZDAN ÖRNEKLER VEREBİLİR MİSİNİZ?
Odalar Birliği Yönetiminde görev aldığım için
hükümetle her yıl iki defa önemli toplantı yapıyoruz.
Birincisi 81 İl'in Odalarının temsil edildiği ve
kendi illerinin ve bölgelerinin problemlerinin
ifade edildiği ve tartışıldığı sayın Başbakan
ve en az 9 Bakan'ın bulunduğu, İllerin ticari
ve ekonomik problemlerinin direkt olarak iletildiği toplantı.
İkincisi, Sektörler Zirvesi. Bu zirvede Odalar Birliğinde yer alan 60 Sektörün Yönetim
Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldığı ve her sektöre dakika sınırlamasıyla
söz verilen bir toplantı. Sektörler kendilerine
ayrılan süre içerisinde problemlerini Hükümete ve Bakanlara aktarırken, notlar alınıyor, çözümler bulunuyor. Maliye, Ekonomi,
Gümrük ve Ticaret, Sanayi Bakanı gibi Bakanların hazır bulunduğu bir mini Bakanlar
Kurulu yapılıyor. Toplantı sonucunda Sayın
Başbakan şu şu konuları ilk Bakanlar Kuruluna getiriyoruz diye açıklamada bulunuyor.
Mesela sayın Davutoğlu bu şekilde çalışmayı seviyor.
İki toplantı sonunda birçok konunun yüzde
yüz çözüldüğünü görüyorsunuz. Hiç bir şey
kulak arkası edilmiyor.
Kendimizle ilgili bir öz eleştiri yaparsak, öyle
absürt talepler oluyor ki, karşılanması mümkün değil.
Biz temsilciniz olarak Hükümetle, Bakanlıklarla ilgili meselelerde sanayicimizle Hükümet arasında köprü görevi yürüterek bu
görevlerin en doğru şekilde yerine getirme
gayreti içerisindeyiz.
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Artık Konya'da ciddi bir sanayileşme ivmeKONYA
ORGANİZE
BÖLGESİNİN
BÜsi kazandık. Konya biliyorsunuz Coğrafya
YÜKLÜĞÜ NE KADAR?
kitaplarında tahıl ambarı olarak öğretildi.
Esas dinamik yapı, esas yoğun faaliyetin olElanda, halen de öyle. Hatta bu kabiliyeti
duğu ve bir ilçe nüfusunun yaşadığı, ciddi
geliştirme yönünde ciddi gelişmeler yaşıyor.
bir organizasyonun yönetildiği yapı Organize
Mavi Tünel Projesi ile sulu tarım alanlarının
Bölgesi. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi 4.
genişlemesi gibi. Şu anda bu bir adımdı. Bu
genişleme bölgesiyle 16 milyon metrekareye
proje rahmetli Abdülhamit Han'ın projesiydi.
ulaştı. Hazırlığını yaptığımız kısa sürede tahHayata geçirmek geçtiğimiz hükümetlere
sis aşamasına gelmesine çalıştığımız 5. bölnasip oldu. Bu yeterli mi? Çok daha fazlageyle 23 milyon metrekarelik bir büyüklüğe
sına ihtiyacımız var. Ürün deseni açısından,
ulaşıyor. Konya Gaziantep'ten sonra tek çatı
sulu tarım alanlarının genişlemesi açısından
altında, tek büyüklük olarak Türkiye'nin ikinci
hayati bir kırılma yaşayacağız Konya ovasınbüyük organize bölgesi olacak. 490'a yakın
da. Tarım havzası olma kabiliyetini geliştireSanayi işletmesini aktif ve faal olarak yürürek sürdürüyor Konya. Ve kazanımları artatüyoruz. 30 bin çalışan istihdam ediyoruz.
rak devam ediyor.
Sınırları kanunla çizilmiş, belirlenen bölgenin
Biz bunun yanına 1974 yılından sonra birde
bir karış içine hiç bir kamu kurumu hizmet
Sanayi kimliğimizi koyduk. 1974 Konya sanagötüremez. Hizmetlerin tamamını Organize
yi Odasının kuruluş tarihi ve Konya'da sanayi
Sanayi Müdürlüğü
serüveninin başlangıç tarihidir.
marifetiyle ve o sa1. Organizenin kuruluş tanayilerin oluşturdurihide 1976'dır. Bundan 20
ğu ortak bütçeyle
AYNI ANDA 105
sene sonra 1996'da 2. Orgakarşılanır.
150'ye
nize, 2006 yılında da 3. Oryakın Bölge MüdürFABRİKA BİRDEN
ganize hayata geçirildi.
lüğü çalışanımız var.
2014 yılı itibarıyla 1.511 (1.5
Bunlar daimi, geçici
HİZMETE GİRECEK
milyar dolar) olan ihracatıve mevsimlik olarak
mız emsal illerle karşılaştıçalışırlar. Dolayısıyla
TEK ORGANİZE
rıldığında çok iddialı bir raorganize sanayi iftikam değil. Ancak Konya'nın
har edeceğimiz bir
BÖLGESİ KONYA'DA
geçmişine
baktığımızda
yapı. Çok kaliteli, çok
yüzde olarak bakıldığında
nitelikli, çok güçlü bir
oldukça başarılı bir rakam.
alt yapımız var. BuBu ihracatın yüzde 67'si
nunla her yerde onur
sanayi mamullerinden oluduyabilirsiniz.
şuyor. İhracatta ilk sırayı
Organize Sanayinde, kanalizasyon alt yapısı,
Makine Aksamları, 2.ci sırayı Otomotiv yedek
Atık su tesisleri, İçme suyu tesisi, İçme suyu
parçası ve 3.cü sırayı da hububat alıyor. Makiarıtma tesisi, Doğalgaz şebekesi, Fiber Optik
ne aksamları katma değeri yüksek bir sektör.
Kablo Ağı, Elektrik alt yapısı, Gri su şebekesi,
Bu sektörle birlikte tarım kabiliyetimiz öne
çıkıyor. Bu sektörün ihracat ürünlerinin biGüneş Enerjisi Santrali, Endüstri Meslek Liserincisi Tarım Makineleri, ikincisi ise Değirmen
si, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Yollar, Bordür
Makineleri sektörü. Her ikisi de tarıma dayalı
Taşları ve yeşil alanlar bulunuyor. Türkiye'de
sektörlerin ürünleri. Tarımdaki gücümüz, bize
örnek bir Organize Bölgesi bölgemiz.
sanayide iki sektör kazandırdı. Türkiye'nin en
UNILEVER yatırım kararı aldığında, Türkiye’yi
büyük Tarım fuarlarından birini yapmamızda
dolaştı. Manisa potadaydı, Eskişehir potabunu gösteriyor. Bu ivme artarak devam edidaydı, Kayseri potadaydı ve Konya potayor.
daydı. Ve ipi Konya Organize Sanayi göğüsledi. Bu başarı Memiş Kütükçü'nün değil,
DÖRDÜNCÜ
VE
BEŞİNCİ
ORGANİZE
bölgedeki tüm sanayicilerin başarısı.
BÖLGELERİ NE DURUMDA?
UNİLEVER yetkilileri, biz hiç bir ilde göremeOrganize sanayinin 5. bölgesini hızla tahdiğimiz ilgiyi burada gördük dediler. Yaptığısise hazırlıyor olmamıza rağmen taleplerin
mız bütün toplantılara en üst düzey yöneönünde değil arkasındayız. 4. bölgede 105
ticilerle katılıyorsunuz, soracağımız sorulara
parselimiz vardı. Talep çok olunca, noter
cevabı en üst düzey yöneticiler veriyor. Sohuzurunda çekiliş yaptık. Başka türlü adaleti
rularımızın cevaplarını en yetkili ağızlardan
sağlayamayacağımızı düşündük. Şu anda
alıyoruz. Bu şehirde ortada kalmayacağımızı
105 fabrika aynı anda yükseliyor. Bu Orgaöğrendik.
nize sanayi tarihinde bir ilk. Bir şehirde aynı
KONYA'DA TARIM VE SANAYİ İÇ İÇE
anda yükselen ve tamamı 1.5 yıl içerisinde
DİYEBİLİR MİYİZ?
faaliyete geçecek 105 fabrika. Bunlardan
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20 tanesi üretime başladı. Biz alt yapı olarak
hızla bizden istenenleri bitirdik , hiç kimseyi mağdur etmedik. Yine 4. Organize Bölgesinde bütün alt yapı çalışmalarını yüzde
85 oranında bitirdik. Bordürler ve yeşil alan
çalışmaları dışında yapılması gereken ne
varsa hepsi yapıldı. Bu yapılanların tamamı
arsa katılım payları ile yapılanlar. Bedava
vermeniz gerekmez mi deniyor. Çok yüksek
bedelle tahsisler yapılıyor, arsa payı neden
bu kadar pahalı deniyor. Karşılaştırıldığımız
bir tek yer var. Aksaray. Oda Yönetmeliğine
göre Organize Sanayi Bölgeleri kâr amaçlı
kuruluşlar değildir. İsteseler de kâr edemezler. Tamamen maliyet odaklı çalışırlar. Aldığımız tahsis rakamının yüzde 95'i alt yapı
bedelidir. Arsa bedeli ise yüzde 5'tir bu sembolik bir bedeldir. Biz alt yapı hizmet parası
alıyoruz. Alt yapıyı bitirebilmek için bu ücret
alınıyor. Bu ücreti yüzde 25'i peşin olmak
üzere 4 yıl vadeli olarak da aldık, peşin olarak ödemek isteyenden peşin olarak aldık.
Kaliteli bir Organize Sanayisinde yer almak
istiyorsanız bunun bedeli olan alt yapı bedeli ödenecek. Aritmetik bir tanedir. Ödediğinizin sahibi olursunuz, sahip olduğunuzun
karşılığını ödersiniz. Bedelini ödemediğiniz
bir şeyin sahibi olamazsınız. Biz kaliteli bir
Organize Sanayi oluşturmak istiyoruz. Elektrik otomatik SKADA sistemine sahiptir. Ana
şebekede bir problem yoksa bizde elektrik
kesintisi olmaz. Sanayideki 1 saat kesintinin
bedelini ancak o elektrik kesildiğinde anlarsınız. Aynı şekilde Doğalgazda da SKADA
sistemimiz bulunuyor. Biz kendi elektriğimizi
ve doğalgazımızı kendimiz dağıtıyoruz. Bunun için elektrik ve doğalgazı önceden satın
alıyor, Organize Sanayilerinde yer alan firmalara yüzde 18 daha ucuza veriyoruz.
Konya 2. dereceden teşvik alan bir bölge. Organize Sanayinde yer alan firmalar
3. dereceden teşvik alırlar. Sanayicimiz bu
konuda oldukça iyi hizmet alıyor diyebiliriz.
Bu konuda mütevazi olmayacağız. Bizden
sonrakilere bu bayrağı teslim edebilmek için
çalışmaya devam edeceğiz.

ÇOK

YÖNLÜ
FARKLI

BİR ÜNİVERSİTE!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muzaffer Şeker, Üniversitesini neredeyse sıfırdan
kurdu. Çabası, gayreti, özverisi geceli gündüzlü çalışması onun Rektörü olduğu Üniversiteyi hem çok
yönlü, hem de çok farklı
bir üniversite haline getirdi. Üniversitenin 2015-2016
eğitim yılının başlamasıyla
ilgili kendiyle yapmış olduğumuz röportajı sizlerle
paylaşıyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılı için görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bizim arzu ettiğimiz şey yükseköğretimde öğrencilerin sevdikleri, okumak istedikleri alanları tercih edip yerleşmeleridir.
Yerleştikleri okullar, bölümler hayatlarını
şüphesiz çok etkileyecek. Temennimiz
öğrencilerimizin
sevdikleri
bölümlerde
okuyup gelecekte de başarılı bireyler olmalarıdır.
Her yenilik bir başlangıçtır. Her başlangıç
da farklı bir enerji ve motivasyon getirir.
Bu vesile ile tüm öğrencilerimize yeni
eğitim-öğretim yılında ve hayatlarında
başarılar diliyorum.
Üniversitenizi yeni kazanan öğrencileri
neler bekliyor?
Ulaşımın kolay olması, ekonomik hayatın daha ucuz olması gibi özellikleri sebebiyle Konya zaten bir cazibe merkezi
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durumunda. Üniversitemiz de huzurlu
bir şehrin merkezinde yer alıyor. Bu yüzden özellikle şehir dışından gelen öğrencilerimiz diğer illere ve Konya’daki diğer
üniversitelere göre için avantajlı durumdalar.
Türk
yükseköğretiminde
oluşmakta
olan ciddi rekabet ortamında üniversite
olarak kısa sürede hızlı büyüme ivmesiyle ciddi mesafe katetmiş durumdayız. Şehir üniversitesi olarak; lisansüstü
ağırlıklı, nitelikli öğrenci ile nitelikli akademisyeni buluşturan ve bunların şehir ve
ülke sorunlarına çözüm üretme yönünde gelişmelerini sağlayan, geleceğe güvenle bakan bir üniversiteyiz. STK’larla iç
içe, yerel yönetimlerle birçok ortak işbirliği ile toplumsal sorunlara çözüm üreten
akademisyene sahip ve öğrencilerine
deneyim kazandıran bir üniversiteye
hoş geldiler.

Bu yıl Üniversitenizi Kazanan Öğrenci
Sayısı Nedir?
2895’i erkek, 3046’sı kız olmak üzere
toplam 5941 öğrenci üniversitemize
yerleşti. Bu sayıya lisansüstü öğrencilerimiz dâhil değil. Bu sene toplam öğrenci sayımız 30 bini aştı. Lisans düzeyinde
yüzde yüz olmak üzere; ön lisans bölümlerin de yüzde yüze yakın bir doluluk
oranı yakaladık. Yarısı İç Anadolu Bölgesinden olmak üzere Türkiye’nin tüm bölgelerinden öğrenci aldık. Bu durumun
oluşturacağı sosyal ve kültürel etkileşim, hem ülkemiz, hem üniversitemiz ve
hem de öğrencilerimiz açısından güçlü
yönler ortaya çıkararak bir avantaj oluşturacaktır.
Yeni öğrenci alan bölümleriniz hangileri?
Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme

Diyetetik ve Fizyoterapi bölümlerine
öğrenci aldık. Seydişehir Meslek Yüksekokulunun Bahçe Tarımı, Ağız Diş
Sağlığı, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
kısa adıyla Değirmencilik bölümlerimiz
de yeni. Geçen yıl açtığımız Adalet Meslek Yüksekokulumuza da bu yıl öğrenci
kabul ettik. Yine Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültemizde Sanat Tarihi Bölümümüz
de ilk kez öğrenci kabul etti. Ayrıca Üniversitemizde Arapça İlahiyat ve yüzde
yetmişi İngilizce yüzde otuzu Türkçe eğitim veren programlarımız da var.
Değirmencilik bölümü burslu ve iş garantili olan bir bölüm olarak öğrencilerden gerekli ilgiyi gördü mü?
Bize değirmencilik konusunda sektör temsilcilerinin talepleri olduğu iletilmişti. Programın bu alandaki ihtiyacı karşılaması için
üniversite olarak Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi bölümünü, alanında nitelikli akademisyenlerimizi göreve başlatarak açtık.
Bununla da yetinmeyip üniversite ve sanayi
arasında iş birliği adına çok önemli bir protokol imzaladık. Bu anlamda ülkenin ve şehrin
talebine yönelik nitelikli insan gücü oluşturma görevini üstlenmiş olduk. Konya gibi bir
bölgede böyle bir programın açılmış olması
hele de sanayi ile iş birliği sağlanarak açılması
önemlidir. Ancak işsizliğin özellikle de üniversite mezunu işsizliğin sorun olduğu ülkemizde iş garantili ve burslu olarak okuyarak kalifiye bir iş sahibi olunabilinecek Değirmencilik
bölümüne öğrencilerden gerekli ilgiliyi maalesef göremedik. Bu yüzden bölümün öğrenci kontenjanını tam olarak dolduramadık. Az
evvel de üniversite ve bölüm seçimin kişinin
hayatını ciddi anlamda etkileyeceğini belirtmiştim. Öğrenciler popüler olan, piyasada
çokça bulunan mesleklerle ilgili bölümleri
tercih ederek bir yerde iş problemini adeta
kendileri tercih ederek hayatlarını sıkıntıya
sokmaktadırlar. Tüm bunlara rağmen; Değirmencilik bölümü gelecek yıllarda öğrenciler
tarafından daha çok tercih edilen bir bölüm
olacağını ümit ediyorum.

Üniversitelerin
Eğitim-Öğretim
Faaliyetleriyle Beraber Akademik Toplantılar
Düzenlemesi de Olmazsa Olmazlarından. Düzenleyeceğiniz Toplantılar Hakkında Bilgi Verir Misiniz?
Üniversitemiz
2015-2016
eğitim-öğretim yılına çok sayıda uluslararası akademik toplantıya ev sahipliği yaparak
başlıyor. Ekim ayı içerisinde ev sahipliğini
yapacağımız etkinliklerin şehre ve ülkemize çok önemli katkılar sağlamasını
umuyoruz. Kültürel ve akademik anlamda yeni işbirliği alanları açmasını beklediğimiz akademik toplantılar şehrimiz açısından önemli bir kazanım olacak. Zaten
Konya’da canlı bir sivil toplum yapısı var.
Biz üniversite olarak hem sivil toplum
kuruluşlarıyla, hem yerel yönetimlerle iç
içe bilimsel faaliyetler düzenliyoruz. Bu
etkinliklerimizi öğrenci topluluklarımızla
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine köy
okulları, kimsesiz yurtları, hapishaneler
ziyaret ediliyor. Oralarda çeşitli kurslar
veriliyor. Öğrencilerimizle birlikte insanları
topluma kazandırmaya çalışıyoruz.
Ekim Ayı İçerisindeki Toplantılar Hangileri?
Az önce de belirttiğim gibi Ekim ayında
akademik toplantılar anlamında da bizi
yoğun bir dönem bekliyor. 1-3 Ekim tarihlerinde “3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojilerinde İslami Uygulamalar IMAN 2015” konferansımız var. Bu
konferansla; Müslüman bir kişiye, dinine,
toplumuna ve ailesine fayda sağlayan
ve sağlayacak olan bilgisayar programları sunularak, bilgisayar destekli araştırmaların teşviki amaçlanıyor.
Yine 8-11 Ekim tarihlerinde yapılacak
“Uluslararası İslâm Medeniyetinde Zaman Sempozyumu” ile İslam kültür ve
medeniyetinin insanlığa olan katkıları konuşulacak.
“II. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi” 15-19 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kongrede

altın hesabı, vadeli altın işlemleri, konut ve
taşıt finansman teknikleri, borç yapılandırma
gibi hususların İslami açıdan tartışılıp görüşülecek.
Ana teması “Sosyal Sermaye” olan, uygulamalı bilimler açısından en önemli
uluslararası etkinliklerden birisi olmaya
aday “I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler
Kongresi” de 23-24 Ekim tarihleri arasında yine Üniversitemiz ev sahipliğinde
yapılacak.
Üniversitemizin paydaşı olduğu "Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri
Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – II Karamanoğulları Beyliği" başlıklı sempozyum da 23-25 Ekim tarihleri
arasında Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesinde
düzenlenecek.
Yine
paydaşı olduğumuz “Uluslararası Tıp
Eğitimi Konferansı” 15-18 Ekim tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde
yapılacak.
İnce Minareli Medrese ile Sırçalı Medrese Darül Hadis ve Fıkıh derslerinin 3. Dönemi de Ekim ayında başlıyor. Böylelikle
geleneğimizde önemli bir yeri olan Hadis
Evi uygulamasını devam ettirmiş oluyoruz.
Son olarak neler söyleyeceksiniz?
Üniversite bünyemizde yurtdışından gelen öğretim üyelerimiz var ve öğrencilerimiz dünyanın çeşitli yerlerinden gelen
hocalarımızın
varlığından
memnunlar.
Yine 55 farklı ülkeden gelen yabancı öğrencimiz bir yandan Türkçe öğretirken
çok yönlülüğümüzü ve farklılıklarımızı
aktarıyoruz. Eğitim kalitesini koruduğumuz müddetçe Türkiye’nin önünün açık
olduğunu düşünüyorum. Size şükranlarımı sunuyor aracılığınızla okurlarınıza da
saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
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DOÇ.DR. METİN ŞAHİN
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU BAŞKANI
METİN ŞAHİN, KENDİSİ DE
TAEKWONDODA
ŞAMPİYON OLAN BİR FEDERASYON
BAŞKANI
OLARAK,
KENDİNİ BU SPORA ADADI.
TAEKWONDO
SPORUNDA
TÜRKİYE'NİN DÜNYA, OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLARI
ÇIKARMASINDA, BAŞARIDAN BAŞARIYA
KOŞMASINDA VE MİLLİ TAKIMIN DÜNYA SIRALAMASINDA DERECE YAPMASINA BÜYÜK KATKILARI OLAN
METİN ŞAHİN'LE YAPMIŞ
OLDUĞUMUZ
SÖYLEŞİYİ
SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
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SAYIN BAŞKAN SİZİ TANIYABİLİR
MİYİZ?
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyim. 2003 yılından bu zamana kadar da Teakwondo Federasyonu
Başkanlığı yürütmekteyim. Geçmiş yıllarda
1983 yılında başlayan teakwondo milli takım
spor hayatım 1995 yılına kadar devam etti.
Bu arada iki kez Avrupa şampiyonu bir kez
Dünya ikincisi, bir kez olimpiyat üçüncüsü
olarak bayrağımızı göndere çektirdim. Teakwondo Federasyonu Başkanlığına geldiğimizden bu yana da Türk Milli Takımı Avrupa
ve Olimpiyatlarda çok büyük başarılara imza
attı. Bu başarıların en büyüğü takım ağında
dünya üçüncülüğü. Takım ağında Avrupa
şampiyonlukları, Milli takımlarımız tarafından
kazanıldı ama daha önemlisi 2004, 2008 ve
2012 olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. 2004'te bir gümüş madal-

ya, 2008 Pekin olimpiyatlarında bir gümüş
bir bronz madalya ve 2012'de de bir altın
bir gümüş madalyayla ülkemizin bayrağını
göndere çektirdik, milletimizi sevindirdik.
Başarılarımız devam etmekte. 2015 yılında
da Dünya Şampiyonası'nda da çok büyük
başarı gösterdi milli takımımız. İki altın, bir
gümüş ve bir bronz ile yine takım halinde
dünya üçüncülüğü elde etti. Hedefimiz 2016
Rio De Janeiro'da yapılacak olan olimpiyat
oyunları, oraya hazırlıklarımız devam ediyor.
Sporcularımız şu anda iyi gidiyorlar, inşallah
olimpiyatlara katılmamız halinde yine aynı
başarılarımızı devam ettirme yolunda çalışmalarımız sürecek. Bu noktadan yola çıkarak Türkiye'yi temsil noktasında en iyi, en
büyük başarıyı gösteren Teakwondo Federasyonu sadece şampiyonalarda değil aynı
zaman da Türk gençliğinin iyi bir vatandaş
olma yolunda projelerle bütün Türkiye'de
spora katılımını sağlamaktayız. Bunu da

şöyle ifade edelim futboldan sonra en büyük lisanslı sporcu sayısına sahibiz. Türkiye
teakwondo federasyonu üç yüz elli bine yakın sporcuyla seksen bir vilayette ve ilçelerde de yoğun bir şekilde gençliğimizin spora
katılmasını sağlamaktayız, vizyonumuz bu.

NE OLDU, NE DEĞİŞTİ DE BAŞARIYI
YAKALADIK?
Özellikle 1981'den 2004 yılına kadar baktığımızda otuz yılda doksan bine yakın lisanslı
sporcu olmuş. 2004 yılından sonra ben federasyon başkanı olunca şunu düşündüm eğer
yetenekli Türk gençliğini bu sporun içine
kattığımızda içinden çok iyi sporcuların çıkabileceğinin kanaatiyle öncelikle eğitici problemine el attım. Şöyle ki, antrenör sayımız
çok azdı, üç yüz yetmiş civarındaydı. Türkiye
nüfusuna göre yetersizdi. Bugün için geçen
on iki yıl içerisinde üç bin beş yüz civarlarında
antrenör sayısına ulaştık. Bunu nasıl mı gerçekleştirdim? Selçuk Üniversitesi'nde Spor Bilimleri öğretim üyesiyim. Kendim de üniversiteden gelen bir insan olarak üniversitede
antrenör eğitimini yaptırabilme noktasında
hem Selçuk üniversitesinde hem diğer bazı

illerdeki üniversitelerle bağlantı içine girdim antrenörlerimizi
orada eğittik. Yeni antrenörleri
grubumuza kattık. Bunlarda eğitici olarak illerde, ilçelerde bu işi
ele aldılar, neticede eğiticilerle
beraber sporcular gelmeye başladı ama gençliğe ayrı bir önem
gösterdik. 10-14 yaş arasındaki
çocuklarla ilgili her yıl iki yüz, üç
kez dört yüz, beş yüz kişi bulunan gençlik kampları açtık. Bu
gençlik kamplarında çocukların
spora devam etmeleri için onları
teşvik ettim. Netice de onların
içinden çıkan sporcular birkaç
sene sonra çok büyük başarılara imza attılar, arkasını getirdik.
Batıda ve Güneydoğu'da çok
büyük projeler yaptık. Bazı kurumlarla Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın teşvikleriyle hem Kore
büyükelçiliğiyle ve diğer bazı
sponsor kuruluşlarla yaptığımız
bu pro-
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jelerle mesela madde ba-

arada yurt dışında görevlerim var. 2004 yılın-

ğımlısı çocuklardan tutun-

dan itibaren WTF(Dünya Teakwondo Fede-

da, sorunlu çocuklara kadar

rasyon) yönetim kurulu üyesiyim. Bu seçimle

hepsiyle ilgili bu projelerden

kazanılan bir üyelik. Her dört yılda bir yeni-

çocuklarımızı spora kazandır-

leniyor ve Avrupa'yı temsil eden dört kişiden

dık neticede Türk insanının

biriyim. Dünyada Avrupa Federasyonunda da

içinden çıkan çok yetenekli

Avrupa Teakwondo Birliği olarak geçiyor şu

sporcular dünyada ve olim-

anda orada da seçimle geldiğim as başkanlık

piyatlarda en büyük başarıyı

görevim devam ediyor. Bütün bunlarla bera-

kazandı ve aynı zamanda en

ber hedefimiz Türk Teakwondosunu ve Türk

iyi sporcular grubuna girdi-

milletini en iyi şekilde Avrupa'da, Dünya'da

ler. Bu bizim için çok önemli.

ve olimpiyatlarda temsil etmek, bunu da ba-

Çeşitli ödüller aldık ve Dün-

şardığımıza inanıyorum.

ya Teakwondo Federasyo-

çok önemli bir ödül aldık.

ALTYAPI TESİS DÜZEYİNİZ NEDİR?
AVRUPA'YA VE AMERİKA'YA KAFA
TUTACAK DERECEDE MİYİZ?

Hırvatistan'da iki hafta önce

Şu anda tabi tesis noktasında çok fazla bir

bu ödül tarafıma, Olimpiyat

şeyimiz yok ama son on yılda Türkiye'de

şampiyonu sporcumuz Ser-

bazı belediyelerin bu işe el atması bu spor

vet Tazegül ve teknik direk-

salonlarını canlandırması spora çok büyük

törümüz Ali Şahin'le Servet

katkıda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı

Tazegül tevdi edildi. Bu da

bazı belediyelerin bu işe el atması bu spor

bizim için çok büyük bir onur

salonlarını canlandırması spora çok büyük

kaynağı.

Sadece Türkiye'yi

katkıda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı

temsil etmiyoruz aynı zaman

amatör sporla ilgili bazı projeler yapıyor. Şu

da Dünya Teakwondosunu

anda bütün Türkiye'de çok yeterli bir tesise

da en iyi şekilde temsil etti-

sahip değiliz ama şuna da inanıyoruz ki in-

ğimizi ABD'de kurulmuş olan

san kaynağını iyi değerlendirmek için Spor

Hall of Fame diye çok büyük

Bakanlığı büyük çalışmalar yapıyor, bu işin-

bir kuruluş ki dünya federas-

de bilincindeler, ben bundan sonraki süreç-

yonunun üst çatısında çok

te 2016 ve 2020 olimpiyatlarına doğru bizim

büyük bir vizyonu var onlar

yaptığımız amatör sporla ilgili yarışma spor-

tarafından da böyle bir ödüle

ları için büyük tesislerin yapılacağı kanaatin-

bu sene layık görüldük. Hem

deyim. Bununla ilgili projeler devam ediyor,

Türkiye'yi temsil ediyoruz,

bununda farkında ülkemiz. Daha iyisi olması

hem de dünya federasyonu

noktasında yapılacak çalışmaların bizleri

ve Avrupa federasyonunu en

daha da güçlendireceğine inanıyorum.

iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu

BAŞARILI VE LİSANSLI SPORCULAR-

nu tarafından, teakwondo
en iyi tanıtan ülke olarak,
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Servet Tazegül ikinci kez dünya şampiyonluğunu tamamladı ve Nur Tatar'da dünya
ikincisi oldu. Göstergeler iyi gidiyor, inşallah
bir sakatlık olmazsa çocuklarımız yine aynı
başarıyı gösterme yolunda ilerliyorlar .

ŞU ANDA SPORUN BAŞINDA YİNE
BİR KONYALI VAR, MEHMET BAYKAN. BAŞBAKAN KONYALI. SİZDE TEAKWONDO FEDERASYONU
BAŞKANI OLARAK, BİR KONYALI
OLARAK BUNUN BİR FAYDASI OLUYOR MU TEKWONDOYA VE SPORA?

DA, FUTBOLDAN SONRA İKİNCİ SIRAYA OTURMUŞ OLAN TEAKWONDO BASINDA FUTBOL KADAR YER
ALAMIYOR. BASINIMIZDA ÖZELLİKLE SPOR YAZARLARI BU İŞE BAKAN
SPORLA UĞRAŞAN İNSANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMİYOR. BU
KONUDA NE DİYECEKSİNİZ?
Ne yazık ki, Türkiye'de bizi olimpiyatlarda en
iyi şekilde temsil eden sporcular, başarı kazandıklarında hatırlanıyor ondan sonra da
unutuluyorlar. En büyük sıkıntımız bu. Türk
gençliğinin bu sporlara yönlendirilmesi noktasında, eksik kalan tarafımız medya. Medyayı da bu konuda hiçbir şekilde suçlamıyorum ama bu konuya el atmaları çok önemli.
Neden, çünkü yirmi beş milyona yakın bir
genç nüfus var ve bu tür sporcuların başarılı
olduğu zaman bu tür federasyonların lanse
edilmesi onların reklamının yapılması Türk
gençliğinin gelecekte daha büyük başarılara
imza atması açısından çok önemli. Bu eksiklik
her zaman konuşulur ama bir türlü futboldan
yer bulamaz, amatör sporlar. Biraz basketbol,
biraz voleybol yer bulsalar da, diğer branşlar
yer bulamıyorlar. Bu nokta bizim acımız, şu
açıdan; mesela gelişmiş ülkelere baktığınız
zaman Japonya'da, Amerika'da başarılı olmuş
sporcuların sadece o günkü başarısından dolayı haber verilmez. O sporcunun geçmişi,
geçmişte yaptığı fedakârlıklar, kazandığı başarılar, belgesel haline getirilerek o ülkenin
gençliğine tanıtılarak bir sonraki şampiyonlar da başka gençlerinde o kafileye katılması
sağlanır. Bu türden verilecek desteklere ve

yapılacak çalışmalara basınımızın ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu sporcularımız için çok
büyük bir teşvik olacak. Düzenlemiş olduğumuz sempozyum ve çalıştaylarda maalesef
bir destek göremiyoruz. Futbol tek bir branş
olduğu halde dört sayfa futbola ayrılırken,
futbol dışında kalan bir sürü branşın, basının
bu desteğinden payını alması lazım ki, daha
başarılı olunsun, gençlerimiz daha çok teşvik
edilsin.

HOCAM “HEDEFİMİZ 2016
OLİMPİYATLARI” HEDEFİMİZ
DİR?

RİO
NE-

Biz 2012 Dünya olimpiyatlarında bir altın,
bir gümüşle ülkemizi sevince boğduk. Maalesef kotamız çok az. Diğer bazı branşların
on beş, yirmi, otuz kotası oluyor. Ama bizde
sekiz kota var. Bunun dördüne de katılabilme imkanı daha kolay. Bizde bu noktada
kotamızı tamamlayıp inşallah en az üç dört
kota ile katılıp yine eski 2012'de yaptığımız
başarıyı daha da yukarıya taşımak istiyoruz.
Hedefimiz, bir altın aldıysak, iki altın almak.
2008'de aldığımız bir gümüş, bir bronz var,
bir yükselme olmuş. 2012'de bir altın, bir
gümüşe dönmüş. Bu sefer inşallah iki altın
diyoruz, bu da gerçekleşsin diye ümit ediyoruz. Sporcularımızda o güç var ama spor bu.
Bugün sakatlık olmazsa, hastalık olmazsa,
bir sıkıntı olmazsa sporcularımız her zaman
dünyanın zirvesinde. Bir önceki olimpiyatta
başarılı olan sporcularımız, bundan altı ay
önce Rusya'da çok büyük bir dünya şampiyonasında yine aynı başarıyı gösterdiler.

Öncelikle sporu seven bir Başbakanımız var.
Tabi geçmiş dönemlerde bir Başbakan olarak şu an ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da bizzat sporla iç içe ve her
zaman sporcunun yanında. Bunu özellikle
ifade etmek istiyorum. Başbakanımızda,
çocuklarımız Konya'da kamp yaptığı sürece
çocuklarımızı hep davet etmiştir, kendileriyle yakından ilgilenmiştir, bu konuda onları
motive etmiştir. Dünya şampiyonası öncesi
Mayıs ayında, Rusya'ya gitmeden önce bizi
makamına kabul ettiler. Konyalı bir Genel
Müdürümüz, Konyalı bir Müşteşarımız var.
Sayın Faruk Özçelik. Hepsi bu konuyla çok
alakalı. Sporcuların her türlü sorunlarıyla ilgilenme konusunda ellerinden geleni yapıyorlar.
Mehmet Baykan da geçmişten aldığı bir
tecrübeyle amatör spor kulüplerin içinden
gelmesi bir sürü kurumda, spor kurumunda
yapmış olduğu çalışmalarla toplamdaki tecrübesi ile idare ediyor olması, sporu, spor
adamını ve spor organizasyonları konusunda her türlü tecrübeye sahip. Yardımlarını
alıyoruz.
Sadece bize değil bütün branşlara tesisleşme konusunda çabaları var. Branşlara yaptıkları, takdire şayan olarak Olimpiyatlarla
ilgili bir tohum projesi geliştirdiler. Olimpiyatlara gidebilecek nitelikteki genç çocukların korunması, onların teşvik edilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması için bir sürü bölge
de olimpiyata hazırlık merkezi açtılar. Bunu
spor adamlığının, sporu anlamanın ve sporu
ileriye taşımanın bir düşüncesi olarak kabul
ediyorum. Ve onlara da buradan teşekkür
ediyorum.
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PROFDR.
. YUSUFKÜÇÜKDAĞ

TÜRK TASAVVUF
HAYATINA KISA BİR
BAKIŞ

Hz. Peygamber’den sonra İslam Devleti’nin
sınırları, kısa sürede genişledi. Fethedilen
topraklarda elde edilen ganimetlerle Müslüman Araplar, o zamana kadar görmedikleri maddi imkânlara kavuştular. Bu yeni
hayat şartlarını içlerine sindiremeyenler,
İslamiyet’in öngördüğü züht ve takva yolundan uzaklaşmaya başladılar. Bu olumsuz
tavır karşısında bazı insanlar, kendilerine
çeki düzen vermek ve İslamiyet’in ruhuna
uygun yaşamak maksadıyla tasavvufa yöneldiler. Önceleri tamamen kişisel ve tabii
bir davranış biçimi arz eden bu sofi hayat
tarzı, zamanla çok sayıda insan tarafından
benimsendi ve kitlesel bir harekete dönüştü.
Tasavvufun yayılmasına öncülük edenlerin
çevresinde büyük kalabalıklar oluştu. Ortaya
konan eserlerle tasavvuf, belli kurallara dayandırılmaya başlandı. Çok geçmeden diğer
İslami ilimler gibi tasavvuf, kendine özgü
kurallara dayanan bir disiplin haline geldi.
Türkler’in IX. yüzyılda İslamiyeti kabulü,
tasavvuf tarihi açısından önemlidir. Çünkü
sofilik, Türkler arasında kısa sürede yayıldı.
Özellikle yeni fethedilen Anadolu’da, Türkistan ve Horasan taraflarından gelen Türk
Sofileri’nin öncülüğünde tasavvuf, toplumun âdeta vazgeçilmez bir parçası durumuna geldi. Özellikle Moğol istilâsı sonucu
XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’ya vuku
bulan Türk göçleri sırasında Anadolu, Türkistan ve Horasan taraflarından gelen birçok
şeyh ve dervişin sığınağı haline gelmiş, Selçuklu devlet adamları bunlar için tekke ve
zaviyeler inşa ettirmişlerdir.
Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından başlamak üzere XVI. yüzyıla kadar, Batı Anadolu
ve daha sonra Rumeli’de mektep, medrese
gibi eğitim kurumlarının yanında çok sayıda tekke ve zaviye yaptırmış, çeşitli tarikatların ülke toprakları üzerinde yayılmasını
kolaylaştırmıştır. Bu düzenlemeler sonucu
Rumeli’de İslam dini, Türk dili ve kültürü
özellikle şehirlerde oturan yerli halk arasında süratle yayılmıştır.
Fetih döneminde Osmanlı Devleti, mutasavvıfların meşrebine bakmaksızın halk
üzerinde etkili olan Babailer gibi Batıni
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tarikatları himaye etmiş iken, XV. yüzyılda
bu siyasetinden vazgeçerek başında medrese mezunu şeyhlerin bulunduğu, daha
çok kültür seviyesi yüksek kitleye hitabeden Zeyildik, Halvetilik, Kadirilik, Nakşibendilik ve Mevlevilik gibi Sünni tarikatları
öne çıkarmaya başlamıştır. Hele XV. yüzyıl
sonlarına doğru Şah İsmail’in Anadolu’yu
ele geçirme düşüncesiyle Şii kökenli tarikatları kullanma yönüne gitmesi sonucu
ilmî tarikatçılık Osmanlı Devleti’nde önem
kazanmış, Çaldıran Zaferi’nden sonra daha
da yaygınlaşmıştır. Kanuni’nin Kalenderilik
ve Haydarilik gibi tarikatların mensuplarını tenkili üzerine ülkede açıktan faaliyet
gösteremeyen Batıni zümreler, Yeniçeri
Ocağı’nın dayandığı Bektaşilik içinde gizlenerek varlıklarını bir süre devam ettirmişlerdir. XVI. yüzyıldan sonra uzun bir zaman
kendi hallerine terk edilen tarikatlara II.
Mahmud yeni bir düzen vermeye çalışmış,
Tanzimat’tan sonra ise çağa uymaları için
bunlar ıslahata tabi tutulmuştur. II. Abdülhamid, Pan-İslamizm politikasını uygulayabilmek için tarikatlardan yararlanma yönüne gitmiş, bu sebeple Osmanlı’nın son
döneminde tasavvufa önem verilmiştir.

Konya, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olması nedeniyle, XIII. yüzyılda Türk
ve İslam ülkelerinden gelen seçkin mutasavvıfların durağı oldu. Bunların kaleme
aldığı tasavvuf ve felsefeye dair eserler,
Anadolu’da aydınlanma döneminin başlamasına altyapı oluşturdu. Bu köklü kültürel
ortam, Konya’da da sağlıklı bir tasavvufi
hayatın kurulmasını sağladı. Bunun etkisiyle Osmanlı Konyası’nda halk, ehlibeyit
muhabbetini ön planda tutmasına rağmen
hep aşırılıktan uzak, orta yolu seçen tasavvufi akımların safında yer almış; buna karşılık devletle ters düşmek isteyenlere hiçbir
zaman destek vermemiştir. Ancak Konyalılar, tasvip etmedikleri tasavvuf erbabına
açıkça tavır alıp, rencide etmemişler, sessiz
sedasız direnişte bulunmuşlar, bunun sonucu bunların müntesipleri zaman içinde
azalarak kaybolup gitmişlerdir. Bu nedenle
Selçuklu ve Karamanoğulları dönemlerinde mevcudiyeti bilinen ve aşırı davranışları
ile Konyalılar’ın antipatisini kazanan birçok
tarikat silinmiş; bu yüzden Osmanlı devrinde tekkeleri ya el değiştirmiş ya da birkaç
görevlinin vakıf gelirlerinden yararlandığı
tarikat yapısı durumuna düşmüştür.

OSMANLI DEVLETİ, KURULUŞ YILLARINDAN BAŞLAMAK ÜZERE
XVI. YÜZYILA KADAR, BATI ANADOLU VE DAHA SONRA RUMELİ’DE
MEKTEP, MEDRESE GİBİ EĞİTİM KURUMLARININ YANINDA ÇOK
SAYIDA TEKKE VE ZAVİYE YAPTIRMIŞ, ÇEŞİTLİ TARİKATLARIN
ÜLKE TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAYILMASINI KOLAYLAŞTIRMIŞTIR. BU DÜZENLEMELER SONUCU RUMELİ’DE İSLAM DİNİ, TÜRK
DİLİ VE KÜLTÜRÜ ÖZELLİKLE ŞEHİRLERDE OTURAN YERLİ HALK
ARASINDA SÜRATLE YAYILMIŞTIR.
KASIM/ARALIK 2015/41
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MUKADDER GÜRSOY
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
MUKADDER GÜRSOY, DENEYİMLİ BİR İDARECİ. TABİRİ CAİZSE, İDARECİLİK BASAMAKLARINI BİRER BİRER ÇIKMIŞ, İL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNCEYE KADAR HER KADEMEDE GÖREV YAPMIŞ, MİLLİ EĞİTİM MESELELERİNE VAKIF, YETİŞTİĞİ İSTANBUL'UN EĞİTİM İÇİN ONA KATTIKLARINI,
KONYA'DA SERGİLİYOR VE UYGULUYOR DEMEK ÇOK DAHA DOĞRU.
KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK, KENDİSİYLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ
SÖYLEŞİYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
İlkokulu birleştirilmiş bir okulda köyde okudum. İki ay öğretmen gelir, ondan sonra
öğretmen beklerdik. Sadece 1. sınıfı ayrı
2-3 ve 4-5'i birleştirilmiş sınıflarda okudum.
Sobamızı kendimiz yakar, okulumuzu kendimiz temizlerdik. İlkokulu bitirdikten sonra
Ortaokula gidemedim. Mersin'de kalacak bir
evimiz yoktu. Ara vermek zorunda kaldım.
Arkadaşlarım okuyunca etkilendim. İdealim
ortaokulu dışarıdan bitirmekti. Biraz araştırdıktan sonra 16 yaşından gün almayanların
dışarıdan bitirmelere girebileceğini öğrendim. 1966 doğumluydum. Babamı mahkemeye verdim. 1964 doğumlu oldum. Abimden 12 ay küçük olmuştum. Ortaokulu 1 yılda
bitirdim. Arkadaşlarımın kitaplarını topladım.
Yabancı dilim Fransızcaydı. 36 dersten 32
sini yaz döneminde vererek birinci oldum. 4
tanesi de Eylül'de vererek, mezun olduktan
sonra önce Ticaret Lisesinde başladım. Bir
yıl bu okulda okudum. Mahallede bir tanıdığımız beni İmam Hatip Lisesine yönlendirdi.
Fark derslerini verdim. İmam Hatip Lisesine
girdim. İlk yıl çok sıkıntılıydı. Ancak ikinci yıl
eğitim hayatım normale döndü. Konya'ya
ilk defa 1984 yılında 2. Üniversite sınavında
geldim.1984 Ramazanında Üniversite imtihanına girdim. O yıl Adana, Antalya ve Konya
illerinden birinde giriyordunuz. Bize yakın
diye Konya'yı tercih ettim. Eğitim Enstitüsünde girdim imtihana. Boş tarlaların arasından
geçip okula gittiğimizi hatırlıyorum. Marmara
İlahiyatı kazandım. Hadis bölümünde Yüksek
Lisans yapıyordum, tam tez aşamasındaydım
ki, Müdür Yardımcılığı teklifi alıp idareciliğe
bir başladım. Hala idarecilik yapıyorum.23
yıldır İstanbul’daydım. 17 Aralık 2013 tarihinde Konya'da göreve başladım.

KONYA'DA KAÇ OKUL VAR, NE KADAR
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ÖĞRETMEN GÖREV
YAPIYOR?

Yaklaşık okul ve kurum olarak iki bin civarında kurumumuz var. Bunların içine Halk
Eğitim türü kurumları da dahil ettiğimizde,
1720'si okul diğerleri kurum oluyor. 27.077
öğretmen aktif olarak görev yapıyor bu okullarda. 36700 öğrencimiz formel eğitimde
yani günübirlik gidiş-geliş yapıyor, bir de yaygın eğitim bölümünde yetişkinler dediğimiz
40 bin civarında da yetişkin, yani herhangi
bir sebeple eğitimini yarıda bırakmış insanların devam ettiği okullarla
birlikte toplamda 480
bin civarında öğrencimiz bulunuyor. İl
Milli Eğitim Müdürlüğünde ise yaklaşık 330 personel
görev yapıyor. Milli
Eğitim Müdürlüğü
olarak 1 Müdür, 6
Müdür Yardımcısı
ve 10 Şube Müdürü
görev yapıyor. 31
İlçemizde İlçe
Milli Eği-

tim Müdürlerimiz var. İlçelerin büyüklüklerine göre Şube Müdürü sayısı 6 ve 1 arasında
değişiyor.
Okullar bazına indiğimizde Fen Liseleri, Anadolu Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri,
Meslek Liseleri, Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları, İlkokullar, Anaokulları, Anasınıfları
ve Özel Okullar şeklinde devam ediyor.
Liselerimiz olarak, Akademik Liseler, Meslek
Liseleri, Din Eğitimi veren öğretim kurumları,
Ortaokullarda da İmam Hatip Ortaokulları,
İlkokullar ve Okul Öncesi olarak kategorize
edebiliyoruz.
Liselerdeki öğrenci kitlemizin yüzde 43-44'ü
Meslek Liselerinde, yüzde 30-35'i Akademik
Liselerde, yüzde 26'sı İmam Hatip Liselerinde, BİLSEM gibi, Görme ve İşitme Engelliler
gibi farklı okullarda ise yüzde 3 öğrencimiz
okuyor. Konya Merkezde yaklaşık yüzde 55
normal ortaokul öğrencisi varken, yüzde 45
oranında İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi
var. Bu oranlar ilçelerde yüzde 15'lere kadar düşüyor. Velilerimizin istekleri ve arzuları
doğrultusunda bir okullaşma var.
İlkokula 62 ayını doldurmuş 72 ay kadar olan
öğrencilerimzi alıyoruz. Okul öncesi mecburi
değil. İmkanı olan velilerimiz çocuklarını gönderiyorlar. Dünyada okul öncesi yüzde 9095, ülkemizde ise yüzde 50-60 civarında.
Eğitim ve öğretimin omurgası ilkokul. İlkokul
öğretmeni bu fidana ya gül açtırır, ya da soldurur, bir işe yaramaz hale getirir.

DERSHANELER KAPANDIKTAN
SONRA, NASIL BİR YOL İZLENDİ?

Temel eğitim aslında eğitimin en temel, en
önemli kurumudur. Biz millet olarak kendimiz uygulamasak bile çocuklarımızın belirli
değerlerimize sahip olarak yetişmesini arzu
ederiz. İşte siyaset burada işin içine giriyor.
Diğer partnerler konunun bileşenleri de işin
içine girdiği için bütün fırtına buradan kopuyor. O yüzden şu sistem mi, bu sistem mi
tartışmalarını çok fazla yaşıyoruz. Son yıllarda tartışma eğitim odaklı olduğu için gürültü
çok fazla.
Lise bitinceye kadar ülkedeki tüm eğitim
çağında olan insanların bu eğitimden yararlanması, bunun zorunlu hale gelmesi teşvik

ediliyor. Bu konuda herkes hemfikir.
Türkiye'de ortalama eğitimin bir başarısı var.
Uzun yıllar önce de konuşulmuştu. Bilindiği
gibi dershaneler konusundaki tartışmalar
2006-2007'lerde bu kurumlar gerekli miydi
gerekli değil miydi şeklinde konuşuldu. Ancak hiçbir Bakan bu konuya girmeye cesaret
edemedi.
Yüz öğrencinin ancak 30'u Akademik eğitime gidebiliyor. Hangi elemeyi yaparsanız
yapın maksimum 30-35 öğrenciyi gönderebiliyorsunuz. Hafta sonu da, akşam eğitimi de verseniz değişen bir şey yok. Geriye
kalan 65-70 öğrenci bu kurumlara ödeme
yapmaya devam etmek zorunda kalıyorlar.
Bu konuyu ortaokullarda kısmen çözdük.
SBS, ondan önce OKS şimdi de TEOG denilen
sistemle her yüz öğrenciden 30-35'ini Akademik Liselere, diğerlerini Anadolu Liselerine,
İmam Hatip ve Meslek Liselerine gönderince
konu kısmen çözüldü. Velilerimizde, dershaneler kapanırsa, çocuklarımız iyi okullara gidemezler diye bir algı oluşmuştu. Hazırlanan
sorular müfredat programları çerçevesinde
olunca, ortak sınav yapıldığı için büyük ölçüde tereddütler kayboldu. Öğrencilerimizin yan sanayiden
kurtulmaları gerekiyordu. Öğrenci 6 ay
dershaneye gidiyor,
bütün işi dershane
yapıyor gibi gözüküyordu. YÖK bu
konuda bir çalışma
yapıyor. Bu sistemin
ortaokullarda olduğu gibi değişmesi
gerektiğini düşünüyorum.
Bunun sonucunda
Özel Okullarda bir
patlama
yaşandı.
Dünyada özel okullaşma oranı yüzde

14-15, Türkiye'de hedeflenen bu rakamlara
yaklaşılması. Bize ayrılan yatırım bütçesi yüzde 30-35 civarında, ayrılan bütçenin yüzde
70'ini personel giderlerine ayırmak zorundasınız.

KONYA'NIN
DERSLİK
ÇÖZÜLEBİLDİ Mİ?

SORUNU

Aslında Türkiye'de derslik ihtiyacı reelde
yok. Konya ölçeğini göz önüne bulundurduğunuzda, köylerde derslikler kapanıyor.
Buralarda 12 ile 8 derslik arasında derslikler
var. Öğrenciler genel de üç merkez ilçemize
gelmek istiyorlar. Bu hem ilkokul, hem ortaokul, hem de lise için geçerli. Böyle olunca
da, bizim sürekli olarak dersliğe ihtiyacımız
oluyor. Konya'da kenardan merkeze doğru
bir göç algısı ve olgusu mevcut. Bizim üç yıl
içinde planladığımız derslik ihtiyacına göre
dersliğimiz olması lazım. Yeni Belediye Yasasına göre göçler sebebiyle ikili öğretimden
normal öğretime geçemiyoruz.
2009 yılından bu yana Konya merkezde
doğurganlıkta bir düşüş var. Normalde bu
durum derslik sayımızda düşüş olmasını
gerektiriyor. Ancak iç göç olduğundan beri
bu mümkün olmuyor. İkili eğitimden normal
eğitime geçmek için 4200 dersliğe ihtiyacımız olduğunu belirledik. Ve bunun 3300'ünü
tamamladık. Bugünkü verilerle hala 2200 civarında. Oysa hayırseverlerle yapmış olduğumuz protokollerle bu sayının bin rakamında aşağıya inmesi gerekiyordu. Ama iç göç
olgusu yüzünden yüzde 50 oranında kendini
koruyor.

ÖĞRETMEN AÇIĞINIZ VAR MI?

İlk göreve başladığımda en önemli problemlerden birisi taşra ilçelerde görev yapan
öğretmenler, nüfusu küçük olan ilçelerde
sosyal aktiviteler, ev, okul, dinlenme ihtiyacı
gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması sebebiyle
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Konya
tarihinde ilk
defa Öğretmen
açığı sıfıra
yakın!

zorunlu hizmet görevini
tamamladıktan sonra o ilçelerden ayrılıyorlardı. Cihanbeyli, Taşkent, Derbent,
Halkapınar, Derebucak gibi
16 ilçe. Bu ilçelerde yüzde
40 kadrolu öğretmen, yüzde
60 civarında görevlendirme
ve ücretli öğretmen vardı. Veliler, bizim çocuklarımızın kadrolu
öğretmenlerde okuma hakkı yok mu
diyorlardı. 2013 yılında bunun alt yapısını hazırladık 16 ilçemizi zorunlu bölge kapsamına
aldık. Şırnak'taki öğretmen kaç hizmet puanı
alıyorsa, şu anda bizim 16 ilçemizde görev yapan öğretmenlerde aynı puanı alıyor.
Konya tarihinde ilk defa öğretmen açığı sıfıra
yakın bir yıl yaşanıyor. Bizde bir öğretmenin
maaş alabilmesi için 15 saat derse girmesi
gerekir ama, norm yönetmeliğine göre 21
saat derse girmesi lazım. Öğretmenimiz 30
saat derse girdiğinde ek ders ücreti alır. Şu
anda öğretmen ihtiyacımız değil, öğretmen
fazlamız var. Özellikle üç merkez ilçemizde.
Sınıf Öğretmenliğinde 280 fazlamız var. Bu
öğretmenlerimizi okula gelemeyen okula erişimi olmayanların eğitimi adı altında bedensel ve zihinsel engelli çocuklarımızın eğitimi
için görevlendiriyoruz. Bu alanda geçtiğimiz
dönem 176 öğretmenimizi bu şekilde görevlendirdik. Bu yıl bu uygulamaya devam ede-
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ceğiz.
Öğretmen açısından
en rahat yılımı yaşıyorum.

KONYA'NIN
EĞİTİM
ORTALAMASI
KONUSUNDA
NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

Konya'nın eğitim ortalaması, Türkiye
ortalamasının üzerinde. Yabancı Dil Türkiye
ortalaması yüzde 45-48 oranlarında. Konya
bu oranı yakalamış durumda. Yabancı Dil
Öğretmen açığımız vardı. Geçen yıl Şubat
ayında büyük oranda Yabancı Dil Öğretmeni
aldık.
Eğitim bir süreç, yani bir günde, bir haftada,
bir ayda, altı ayda kalıcı bir başarı yakalayamazsınız. 2013 yılında öğretmen eksikliği
ile başarı sağlayamayacağımız konusunda
hemfikir olduk. Özellikle Milli Eğitim Bakan
Yardımcımızın Konyalı olması bize olumlu
yansıdı. Başbakanımızın Konyalı olması en
azından taleplerimize karşı olumlu etkisi
oldu. Bu bir süre sonra kalıcı başarıya da yansıyacak. 2016-17-18-19-20'li yıllar Konya için
çok daha verimli yıllar olacak.
Sınıf ortalamalarına gelince; Okul türlerine

göre kenar ilçelerde derslik bazında ilkokulortaokul-lise sınıf mevcutlarını 20'den 18'e,
15'e kadar indirdik. Konya merkezde 27-35
arası. Meslek Liselerinde bu istisnaların az
biraz üstünde. Anadolu Liselerinde 34'ü geçmiyor.
Vatandaşın kontrol edilemeyen olguları
oluyor. İkamet problemini çözüp sisteme
entegre oluyorlar. Ceza yeseler de, bunu
ödüyorlar. Vatandaşa çocuğunu buradan al
demiyoruz.
Derslikteki öğrenci sayısı 40'ı bulduğunda,
öğretmen bir şey yapamaz. Okul çok iyi
diye, öğretmen iyi diye sınıf sayısını 45'lere,
48'lere çıkarmak hem öğrenciye, hem öğretmene acımamak demektir. İlkokullarda
sınıf mevcudu 25-30 olmalı. Özel okullarda
bu rakam 24'ü geçmez.
Temel Eğitimde öğretmen önemli. İş öğretmenler bitmiyor. Öğretmen, okul ve aile
arasında iletişim olmalı. Bu üçlü arasında
bağlantı iyi olursa sistem iyi çalışır. Öğretmen öğrenci ile ilgili bazı konularda aile tarafından bilgilendirilmeli. Bu toplumun temel
problemi okumakla ilgili. Okumuyoruz. Öğrenci İlkokulda okumaya teşvik edilir. Ortaokulda devamlı hale gelmesi sağlanır Lise'de
bir alışkanlık haline getirilir. Okul biter, okuma da biter olmamalı. Millet olarak okumayı
sürekli bir hale getirmemiz lazım.

MEHMET ALİ ATİKER
"USTALARIN USTASI"
MEHMET ALİ ATİKER, ATİKER ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI. MEŞHUR BİR
KONYA MARKASI. TÜRKİYE'NİN KURTLAR VADİSİ GİBİ OLDUKÇA TANINAN VE SEVİLEN
DİZİSİNİN SPONSORU. KONYA SANAYİSİNE KAZANDIRDIĞI, SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA,
İŞÇİ SERVİSİ VE İŞÇİLERE VERİLEN YEMEK KONUSUYLA TANINIYOR. SIRALI OTOGAZ SİSTEMLERİNDE MARKA, HEMEN BİRÇOK SEKTÖRDE SÖZ SAHİBİ. ÇEKİRDEK YETİŞME BİR
USTA OLAN ATİKER, USTALARIN USTASI. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK KENDİSİYLE
YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SÖYLEŞİYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

K

unduracı bir babanın oğluyum.
Konya, Karaman caddesinde
evi, Meram Selver'de bağı olan
bir ailenin çocuğuyum.
Başarının sırrı çok çalışacaksınız. Eşinize
dostunuza hata yapmayacaksınız. İşinizi
seveceksiniz. Kendinizin beğenmediğini
başkasına layık görmeyeceksiniz. Birinin
yüzüne söylemediğiniz lafı, arkasından söylemeyeceksiniz.
Konya bir yere geldi amma, ortaklık yapmayı
geliştiremedi. 3. nesile iş bırakamıyor. Kendi
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sağken işi teslim etmesi lazım. Babalı oğlanın malı mı olur, ben öldükten sonra mal
onun deniyor. Fabrikadaki işçi kadar değeri
yok kendi evladının.
Yanınızda çalışanlara değer vermek lazım.
Faturalı alacaksın, faturalı satacaksın.
1970 yılından bu yana dört dönem atlattık
sanayide.
1970'den 1985'e kadar sondaj borusu yapardık. Türkiye'de bu işi yapan üç kişiydik. İş
yaptıran para sormazdı. İş bittiğinde mesela
yüz lira desek, adam çıkarır 110 lira verirdi.

1985'den 1994'e kadar, Usta benim işi
kaça yapacaksın diye gelmeye başladılar.
1994'ten 2000'e kadar, Usta benim işi kaça
yapacaksın, kaç peşin vereceğim, ne kadar
peşin vereceğim demeye başladılar.
2000 yılından bugüne kadar da, benim işimi
kaça yapacaksın, kaç ay vade ile yapacaksın, peşin para vermem. Filanca da şuna
yapıyor diyorlar.
Sanayi ve ticarette başarı olacaksan iki yabancı dil bileceksin, az kârla, çok mal satacaksın.

On kuruş kazanan yirmi kuruş harcıyor. On
kuruş kazanıp, beş kuruş harcayan yok.
Benim işçilere maaş dağıttığımda üç gün
Parlement sigarası içerler ay sonuna doğru,
hepsi kaçak sigaraya döner.

ATİKER NASIL MARKALAŞTI?
Aranan bir marka olacaksanız. Birincisi fiyatınız ucuz olacak, ikincisi, müşteri isteğinde
malınız hazır olacak, üçüncüsü işinizin arkasında olacaksınız. Malınızla ilgili bir olumsuzluk olduğunda tamir gibi, değiştirme gibi,
konularda yardımcı olacaksınız. Dördüncüsü reklam vereceksiniz.
Biz Konya'lıya üç şey öğrettik. Çok çalışmasını, reklam vermesini ve Konya plakasını
kullanmasını.

Kurtlar Vadisi dizisine ilk reklam verdiğimde,
yakın arkadaşlarımdan biri dedi ki, "Ulen Atiker, ben seni akıllı bir adam bilirdim. Oraya
reklam verinceye kadar 5-6 daire alıp, kiraya
versen ne olurdu?"
Reklam verirken çok arkadaş bizi eleştirdi.
Madem reklam veriyorsun ayakların yere
sağlam değecek. Geçmişte bir Holding, ürününü çıkarmadan reklam verdi, ancak ürünü

bir türlü çıkaramadı. Bu duruma gelmeyeceksin. Piyasa da 5 lira olan malı 6 liraya satmayacaksın. Adam senden bir kere alır, bir
daha yanına da uğramaz.
Bugün biz ayakkabı, tekstil, inşaat,
hafriyat, madencilik, kaynak makinesi imalatı, otomatik kapı imalatlarda
yapıyoruz.
Ayakkabı markasında bir boşluk vardı bizde bu sektöre girdik. Yıllar önce
Vehbi Abinin yanında Emel Kundura
da iki sene çalıştım.
Kunduracılığa bir vefa borcum vardı.
Konya'ya modern bir fabrika kurduk. Yeğenlerim o işe bakıyorlar.

ON KURUŞ
KAZANAN YİRMİ
KURUŞ HARCIYOR. ON
KURUŞ KAZANIP,
BEŞ KURUŞ
HARCAYAN YOK

UNUTAMADIĞINIZ BİR HATIRANIZI
BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?
Ecevit dönemindeydi. 2001 krizinin olduğu
dönemlerde kriz yaşadım. Bu arada Karaman caddesinde dedemden kalma bir evim
var. Karatay Belediyesi aradı, gelin anlaşalım
dedi.
Bir hoca arkadaşa gittim. Başımdan musibet
eksik değil dedim. O zaman senin malında
biz bozukluk var dedi. Elimde üç tane yer
vardı. Biri babamdan kalmıştı. Biri dedemden babama, ondan da bana kalan yerdi.
Selver'de bir bahçem vardı. Biri de kendi paramla aldığım Karaciğan Kiremit Fabrikasının
yanında bir arsaydı.
Tapulara baktırdım. İki tanesi temiz çıktı.
Karaman Caddesindeki dedemden kalan mülk, Celaliye Vakfına aitmiş. Burası,
Mevlana'nın müritlerinin beslenmesi için ekilip-dikilen tarlaymış.

Celaliye Kuran Kursunun yetkililerini çağırdım ve Kursa bağışladım. O günde arabama
benzin alacak param yok. Arkadaşın birinden
emanet para aldım, arabama benzin koydum.
Dedemin mülkü iki yerin arasında tam ortadaydı. Sarraf Sunaylarla komşuydu. Biz yerimizi büyütmek istiyoruz burasını bize sat
dediler. Olmaz dedim, burası Vakfa ait. Zaten
vakfa bağışladım dedim. Karatay belediyesindeki görevliler biz buraya ev yapacağız, ev
yaptırdıktan sonra bağış yap dediler. Dedim
ki, siz buraya ev yaparken hadi ben öldüm,
çocuklarda bağışlamadı, ne olacak?
Vakıf arazisi olan Dede mülkünü bağışladıktan bir hafta sonra hem krizden kurtuldum,
hem de Allah'a şükür işlerim açıldı.
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ERGUN NUHUT
ERGUN NUHUT, İÇ MİMAR, MARKA DANIŞMANI. BİRÇOK İLDE MARKA DANIŞMANLIĞI YAPARAK, ŞEHİRLERİN GERÇEK ANLAMDA MARKALAŞMASINA YÖN VEREN ÜNLÜ BİR İSİM. ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 100.YILI MÜNASEBETİYLE HAZIRLADIĞI 3 BOYUTLU ÇANAKKALE
KİTABI OLDUKÇA BÜYÜK İLGİ TOPLADI. KENDİSİ İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SÖYLEŞİYİ BÖLÜMLER HALİNDE SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

NEDEN BU ŞEHRE GİRDİĞİNİZDE
MEVLANA KOKUSU ALINMAZ?
Ortadoğunun
petrolden
kazanamadığını
biz tarihten
kazanabiliriz.
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YÜRÜYEN KÖŞK
İç mimarım. Reklamcılık ve Marka danışmanlığı yapıyorum. Bu işe ilk başladığımda
şehirlerin markası mı olur diyorlardı.
Yalova Valisi davet etti. Bir kitap çalışması için Yalova'ya gittim. Ergun Bey dedi.
Yalova'da, sanayi yok, turizm yok, hiç bir
şey yok, biz Yalova'yı nasıl tanıtalım dedi.
Fındık-fıstık gibi mutlaka bir şey vardır, her
yerde olduğu gibi, dedim. "Yürüyen Köşk"
var dedi. Şimdi birçok kişinin bildiği hikâyeyi
anlattı. O zaman kadar hiç duymamıştım.

Tüylerim diken diken oldu. Siz dedim bir
hazinenin üzerinde oturuyorsunuz, farkında
değilsiniz.
Atatürk çok seviyor Yalova'yı. 1929'larda
Atatürk deniz yoluyla Yalova'ya geliyor. Bir
çınar ağacının altında gölgeleniyor. O çınarın altına geldiğinde kalsın, dinlensin diye
oraya kagir bir bina yaparlar. Bina, kallavi
saray, köşk gibi filan gibi değil mütevazi bir
bina. Bir yıl sonra bahçıvan Atatürk'ün yanına gelir, konuşmak için izin ister. Paşam
der, izniniz olursa Çınarın dallarını kesmek

zorundayız. Atatürk neye keseceksiniz diye
sorunca, dallar köşke doğru uzuyor, bir süre
sonra, köşke zarar verebilir. Atatürk şiddetle
karşı çıkar, çınar ağacının dallarını kesemezsiniz, köşkü yürütün der. Köşk temele kadar
kazılır, ikiye ayrılır, 4.80 m. içeriye kaydırılır
ve çınar ağacının dalları kesilmekten kurtulmuş olur. O günün gazetelerinde Atatürk'ü
köşkün önünde boydan çekilmiş ve köşkün
nasıl yürüdüğünü denetlerken gösteren fotoğraflar var.
Vali beye, siz dedim bu köşkü dünya yeşilciliğinin simgesi yapabilirsiniz. Burada bir
Çevre Konferansı tertip edebilirsiniz.
Çünkü 1929'larda dünyada çevre sorunu
diye bir yok.
Sonradan öğrendim orada tescilli asırlık
ağaçların olduğu bir orman ve bir Termalle
birlikte Atatürk'ün yaptırdığı bir de sinema
var. Yalova, İstanbul'dan araba kullanmadan
gelinebilen tek yer. Vali beye burada dedim
Atatürk film festivali yapabilirsiniz. Sinemanın merkezi İstanbul. Bütün genç yönetmenler, Yalova'da ki bu zenginliği keşfeder,
ödül törenlerini de burada yaparsınız. Millet
şimdi orada çay-kahve içiyor.
Ülkemizde o kadar çok değerlerimiz var ki...
EYFEL KULESİNDEN TOPKAPI SARAYINA
Paris’te ünlü Eyfel Kulesi var. Paris'in simgesi. Paris'e her giden mutlaka onun önünde
bir hatıra fotoğrafı çektirir. Paris’e gittiğinizi
o şekilde kanıtlardınız. Eyfel kulesi Fransız
Devriminin 100. yılında 20 yıllığına yaptırılmış
ve 7 milyon franga mal olmuştu. 5 ay içerisinde yapılan masrafın dörtte üçü çıkarıldı.
Topkapı Sarayında 3 boyutlu film merkezi
kurmak için film çekiyorduk. Vali Yardımcısı sonradan Denizli ve Çorum Valisi oldu,
onunla birlikte protokol telefon açtılar ne
yapabiliriz diye. Topkapı Sarayı dünyanın en
büyük saray müzesi. Yıllık ziyaretçi sayısı,
bedava öğrenci gezileri ve ücretsiz turlarla
dahil olmak üzere ziyaretçi sayısı 7 milyon.
Eyfel Kulesinin ziyaretçi sayısı ise 14 milyon.
İçim sızlıyor, sarayın tuvaletlerini tamir ederken bazı yerlere kalebodur döşemişler, mermer sıvamışlar. İçler acısı bir şey yapılmış.
Gidin Fransa’ya adamların eski eserleri pırıl
pırıl, bizde iki sene önce gördüğünü bulamazsın.
MEVLANA VE KONYA
Şehirlerimiz
Marka
olmayı
bilmiyor,
Konya'nın markası nedir, Mevlana'dır. Aslında
Mevlana hak ettiği değerin çok altında bir tanıtımla dünyaya sunuluyor. Niye Mevlana deyince aklınıza semazenler gelir? Sokrates'in,
Nietzsche'nin söylediklerini biliriz amma,
Mevlana'nın sözlerini bilmeyiz. Mevlana'nın

çok güzel sözleri var, çok güzel fikirleri var,
müthiş söylediği laflar var. Mevlana'nın ön
plana çıkması gereken o kadar çok yönü var
ki, tabi ki sema gösterisi yapsınlar ama birazda Mevlana'nın fikirlerini dünyaya göstermemiz anlatmamız lazım. Neden bu şehrin
muhtelif semtlerin de Mevlana'nın sözleri
devasa panolarda yazmaz? Neden bu şehre
girdiğinizde Mevlana kokusu alınmaz? Madem bu kadar Mevlana'yı yere göğe sığdıramıyoruz, yaptığımız tek şey sema gösterisi,
anlaşılır gibi değil. Ben Konya'ya gelirken
Mevlana'nın sözlerinin bulunduğu büyük panolar görmüyorsam bu benim suçum değil
yöneticilerin suçudur. Konya'ya girdiğimde
Mevlana'nın sözleri gözlerime sokulmalı.
Mevlana'ya yapılacak en büyük kötülük, onu
sema gösterilerine sıkıştırmak.
ÇORUM'U LEBLEBİDEN KURTARMAK!
İstanbul'da Kültür işlerine bakan Vali Yardımcısı önce Denizli, sonra Çorum Valisi olmuştu.
Çorum dünyanın ilk yazılı anlaşmasının yapıldığı şehir. Kadeş Antlaşması’nın Hattuşaş’da
bulunan çivi yazılı tabletinin büyütülmüş
kopyası New York’ta Birleşmiş Milletler Binasında asılıdır. Bu anlaşmanın müzesinde olduğu şehir, leblebisi ile anılıyor. Anadolu'da
23 medeniyetin izi var. Sayın Valim dedim,
burasını bir Barış kenti yapın, Çorum'u leblebiden kurtarın. Ne yazık ki Vali o kadar kalamadı.
Bizde var olanları, biz tanıtmayalım, üzerini
kapatalım diye inanılmaz bir şekilde çalışıyoruz.
BERGAMA - ALLİONAİ
Bergama’da Allionai şehri dünyanın ilk fizikterapi merkezi. Şehrin tamamı duruyor.
Şehrin termal odaları dahi ayakta. Üzerini
kumlarla kapladık, üzerine suyu doldurduk,
oradaki insanlara para kazandıracak, katmadeğer kazandıracak bir şehri yok ettik. Şimdi
bir sulama barajının altında kalacak.
KIRŞEHİR - CACABEY
Kırşehir'de Cacabey Medresesi var. Döneminin Astronomi Yüksek Okulu. Kubbenin üzerinde bir delik var, altta onun tam hizasına
gelen bir de havuz bulunuyor. Orada yıldızların hareketlerinin gözlendiği bir astronomi
okulu yapılmış. Biz ise bugün o kubbeyi kapatarak. 3. sınıf bir demir doğramayla, binayı
cami haline getirmişiz.
Bu topraklarda, var olan bilim, kültür ve sanat
merkezleri şimdi yok. Bunları söylediğinizde
rahatsız oluyorlar. Doğruları söylemekte, yanlış yapanları rahatsız ediyor.
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ÇANAKKALE
Çanakkale'nin bir açık hava müzesi olması gerekirken, mezarlara bildiğiniz camdan
yapılma isimlikler konmuş. Dünyada açık
havada kullanılabilecek en yanlış malzeme
camdır. Kırılacak, sonrasında bir daha yaptıracaklar. Daha düne kadar insanlar oradan
şarapnel parçaları ve mermi topluyorlardı.
Sergimi hasbelkader Başbakan açtı. Sayın
Başbakanım dedim, yıllardan beri Amerikan
filmlerine Hollywood filmlerine dünyanın
parasını ödüyoruz. Her biri Amerika’nın reklamını yapıyor. Örneğin Amerika’daki Özgürlük
Anıtı çok büyük bir şey değil. Her şeyi çok iri,
çok devasa gösteriyorlar. Taksim'deki Atatürk
heykelinin 1.5 katı kadar bir şey. Adamlar eski
eserlerine çivi çaktırmıyorlar. Bizde ne kadar
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abuk sabuk şey varsa yapıyoruz. Şehirlerimiz
bütün estetiğini kaybediyor.
Çanakkale savaşlarının 100. yılı dolayısıyla
3 boyutlu bir Çanakkale kitabı yapmıştım.
Biz Çanakkale savaşını hamasi bir şekilde
anlatıp, esas gerçeklerden uzaklaşıyoruz.
Çanakkale savaşlarında, eğer boğazı geçebilselerdi, Dünya Coğrafyası değişecekti. Belki de Sovyet Devrimi olmayacaktı.
Balkanların ve Ortadoğunun haritası belki
de böyle olmayacaktı. Dünyanın yenilmez
olarak bilinen İngiliz donanması yenildi. Anzaklar o güne kadar dünyanın yenilmeyen
ordusunda savaştıkları için onur duyuyorlardı. Seyit Onbaşının batırdığı gemi kırılma
noktası oldu.
Seyit Onbaşının kaldırdığı ve sırtında taşıdığı
mermi 215 kilo. 3 kere tekrarlayarak kaldırmış o mermiyi. Hiç o gözle bakılmıyor. Öyle
bir hikâye ki bu hikâye. Bu adam Balkan
Savaşlarında, Çanakkale'de ve Kurtuluş savaşında savaşan müthiş bir topçu eri. Mecidiye taburunda arkadaşı olan ve ona 215 kiloluk top mermilerini veren Mehmet Çavuşla
birlikte o cehennemden sağ çıkan Seyit
Onbaşı 50 yaşında memleketi Havran'da bir
değirmende hamallık yaparken zatürreden
ölüyor. Hasbelkader bir savaşın kaderini değiştiren adamdır Seyit Onbaşı.
Birde Ömer Çavuşun hikâyesi vardır. Siperlerin arası, karşı duvar kadar. Yani o kadar yakın. Anzak siperlerinde patlayan bir bomba
sonucunda bir Anzak, Türk siperlerinin içine
düşer. Karşılıkı siperlerin ne kadar yakın olduğunu bir düşünün. Ayağının biri kopmak
üzeridir. Anzak acı içinde kıvranırken, arkadaşlarına kurtarın beni diye bağırmaktadır.
Ömer Çavuş, beyaz göyneğini çıkarır, süngüsüne takarak hemen karşıdaki siperlere
sallar. Ateş durmuştur, ateşkes sağlanmıştır.
Ömer Çavuş, kucaklar Anzak askerini, karşıdaki siperde bekleyen arkadaşlarına teslim

eder, kendi siperine dönüp gelir. Ömer Çavuş
kendi siperine indikten sonra, savaş kaldığı
yerden devam eder.
Biz Çanakkale filmi çekmeyi beceremedik.
Bu filmi yapmaya ne kültürümüz ne de hayal
gücümüz yetiyor. Turizm Bakanlığı dünyanın
en iyi yönetmenine bu filmi çektirmeli. Madden ne istiyorsa da vermeli. Gerçek anlamda bir film çekilmesi isteniyorsa, Çanakkale
de yaşanmalı, insanlar dinlenilmeli, bugüne
kadar yazılanlar okunmalı, Çanakkale'yi
dünyaya başka türlü anlatamazsınız.
İSTANBUL - 8500 YILLIK TARİH
Marmaray kazılırken İstanbul'da dünyanın
en eski marinası ve dünyanın eski batıkları bulundu. 8500 yıllık bir tarih. 35 parça
gemi, en nadide ve tek örneğin ayak izleri.
Dünyanın en büyük açık hava müzesi olabilirdi. Yapılacak şey Marmaray kazısını iptal
edip, orayı bir Açıkhava Müzesi haline getirmekti. Turist yetişmez, dünya oraya gelirdi.
Ahşap tabutla ve ahşap lahitlerle birlikte, 42
bin parça eser çıktı.
Tarihi koruyup, pazarlayabilirsek, Ortadoğu’nun petrolden kazanamadığını biz tarihten
kazanabiliriz. Ancak biz kafayı yiyecek-içecekle bozmuşuz.
ASİMO'NUN DEDESİ DİYARBAKIR'DA
Diyarbakır'ın terörle anılmasını engelleyecek
bir proje için davet aldı. Kültür Bakanı Yaşar
Topçu ve ileri gelenler beni eski bir hana götürdüler. Bir yanda çiğ köfte yoğuruyorlardı.
Bir ay sonra da EMETT Fuarı vardı. Ergun
Bey Diyarbakır'ın tanıtımı için ne yapalım
diye sordular. Ben de siz ne yapacaksınız
deyince oradan biri, biz dedi karpuzdan çok
müthiş ve çok güzel bir maket yaptırdık, onu
götüreceğiz. Dedim ki; Diyarbakır’a karpuz
görmeye gelen bir turist gördünüz mü?
Diyarbakır'da Artuklular zamanında dünya-

nın ilk mekanik robotu yapılmış. ASİMO'nun
dedesi Diyarbakır'da deyin, basına malzeme
verin dedim. Çin Seddinden sonra, dünyanın
en uzun ve en karmaşık surları 7 kilometre
ile Diyarbakır surları. Hz. İsa’nın ölümünden
50 yıl sonra yapılan ilk Meryem Ana Kilisesi
Diyarbakır'da.
Elimizde bu kadar çok malzeme varken, biz
bunlardan istifade edemiyoruz.
MEVLANA MÜZESİ - KAFTAN

Mevlana Müzesi’nin hali bir facia. Neresi
eski, neresi yeni belli değil. Baktım yerde bir
kaftan var. Yere çömelip kaftanı inceledim.
Muhtemelen, Konya'da görev yapan şehzadelerden birine ait. Akvaryum camına benzer
bir camın içinde, tekstil tarihi için muhteşem
bir şey. Ancak farkındalık yok. Bu niye yerde
diyen yok.
Mevlana ile Şems'in buluştuğu temsili yere
tekel büfesi gibi bir şey yapmışsın, adına Meracel Bahreyn demiş ve bir kandil konulmuş.
Oraya 3. sınıf demir, alüminyum doğramadan
bir şey yapıyorsun!
GALATA KULESİ
İstanbul'da Galata Kulesi var. Bu kule
İstanbul'un simgesi. Eyfel Kulesi’nde fotoğraf
çektirmeye gideceğine gel burada çektir. Yaklaşık 1600 yıllık bir kule. Bizanslılar, Cenevizliler sahip çıkmışlar. Rasathane olarak, Yangın
gözetleme kulesi olarak, Gemilerden yakalanan esirlerin barınağı olarak kullanılmış. Şimdi 3. sınıf bir restaurant var. Etrafı bira ve kola
şişeleriyle dolu bir halde. Her tarafı restorasyon hatalarıyla ve yanlışlarıyla dolu. Bundan
300 sene evvel Hezarfen Çelebi kendi yaptığı
kanatlarla Doğancılara kadar uçmuş. Burada Havacılık Festivali yapın. Havacılıkla ilgili
etkinlikler yapın. Dünyada birçok yer, böyle
ilginç hadiselerle ilgi topluyor.
23 UYGARLIĞINYAŞADIĞITEK COĞRAFYA
Anadolu’nun neresini kazarsanız kazın,

altından başka bir uygarlık çıkar. Anadolu 23 uygarlığın yaşadığı tek coğrafya.
Anadolu'dan sonra en fazla uygarlığın olduğu ülke İspanya, orada ise 6-7 tane uygarlık var. Avrupa'da Almanya'dan başlayıp,
Belçika, Hollanda ve Fransa’yı yani 4 ülkeyi
dolaştım. Her bölge birbirinin aynı. Evleri,
mahalleleri, yemekleri, mimarileri, giyim ve
kuşamları aynı. Bizde her bölge ayrı bir farklılık gösterir. Kılık kıyafet, düğün ritüelleri, yemekler, yapılar, anlayışlar. Kapadokya'ya git,
Karadeniz'e git, Akdeniz'e git, Doğuya git,
Egeye git, her şey birbirinden farklıdır.
Bir ara TOKİ'den sorumlu Erdoğan Bayraktara dedim. TOKİ olarak ülkenin her yerinde
askeriye gibi, tek tip evler yapıyorsunuz. Akdeniz evi yapın, Karadeniz’de kütükten, İç
Anadolu'da taş ağırlıklı evler yapın. Yani her
bölgenin özelliğini ayrı ayrı yansıtan bir şeyler yapın. Böylelikle şehirlerin tarihi ve doğal
dokusu bozulmamış olur dedim.
Biz Başkan seçerken şehrin tarihi ve estetik
dokusuna dikkat edecek insanları seçmiyoruz. Başkanların yanında danışma kurulları
yok, estetik kurulları yok. Başkan akşam
düşünüyor, sabahleyin uyguluyor. Sonrada
bir dokun, bin ah işit. Kendi evini düzenleyemeyen adamlara şehirleri teslim ediyoruz.
Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Birçok ülkeye gittim. Kendimi her defasında müthiş
bir özlemle zor attım bu ülkeye.
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BEKİR ŞAHİN

EKMEKÇİ HAYIK
(Hayk Buğdaycıgil) (1910-1982)

T

arih boyunca Romalılar, Persler ve
Bizanslılar tarafından Anadolu’nun
bir yerinden diğerine sürülen, savaşlara itilen ve çoğu kez üçüncü
sınıf vatandaş muamelesi gören
Ermeniler, Türklerin Anadolu’ya girişlerinden
sonra bizim adil, insani, hoşgörülü, birleştirici
anlayış ve inancımızın kanatları altına girmişlerdir. Bu ilişkilerin gelişme ve doruğa ulaşma
çağı olan 19. Yüzyıl sonlarına kadar süren devir, “Ermenilerin altın çağı” olmuştur. Osmanlı
devletinin çalışan, liyakatli, dürüst ve becerikli her vatandaşına sağladığı imkanlar iki taraf
içinde faydalı olmuştur. Askerlikten, kısmen

de vergiden muaf tutulurken, ticarette, zanaatta, çiftçilikte ve idari işlerde yükselme fırsatını elde etmişler ve devlete bağlı, milletle
kaynaşmış ve anlaşmış olduklarından dolayı
"millet-i sadıka” olarak kabul edilmişlerdir.
Bu çerçevede Türkçe konuşan, ayinlerini bile
Türkçe yapan bu topluluktan devlet kademelerinde önemli görevlere yükselenler, hatta
Bayındırlık, Bahriye, Hariciye, Maliye, Hazine,
Posta-Telgraf, Darphane Bakanlıkları, Müsteşarlıkları yapanlar olmuştur. Hatta Osmanlı
devletinin meseleleri üzerinde Türkçe ve yabancı dillerde eserler de yazmışlardır.

76

www.vizyonkonya.com

Konya’da 1910 yılında doğan Hayık Buğdaycıgil, İstiklal Harbi sonrası, Konya’ da yaşamayı tercih eden bu Ermenilerden birisiydi. Halep’te yaşayan kardeşleri bir ara onun
Haleb’e yanlarına götürdüler. Ancak orada
yapamayıp tekrar Konya’ya döndü.
O “Ekmekçi Hayık” lakabıyla Konya’nın sevilen
tiplerinden biridir. Ata Koçbeker (1910-1991),
Fenni Fırın’ının müsteciri olduğunda Hayık ile
yolları burada kesişti. O zamanın otuz kırk bin
nüfusluk Konya’sında az sayıda bakkal olduğu için fırının ürettiği ekmeğin önemli bir kısmı da arabalı satıcılar marifetiyle evlere ulaştırılmaktadır. Bu arabalı ekmek satıcılarından
biri de Hayık’tır.
Hayık, Konya’nın en güzel caddesi olan, Mevlâna, Alâeddin
tepesi önü, Anıt ve çevresi,
İstasyon arasındaki evlere,
dükkanlara ekmek dağıtırdı.
Hayık, Konyalı çocukların Ekmekçi Hayık amcaydı. Kır saçlı,
siperli şapkasının altında kara
kalın çerçeveli bir gözlüğü ile
güleç yüzüyle hatıralardan
çıkmamıştır. Sahibiyle karakteri özdeşleşmiş atın çektiği
ekmek arabasının ardı sıra,
Alâeddin merkezli bütün Konya sokaklarını sabahtan akşama turlardı. Onun: “Ekmeeek” çağrısını işiten
çocuklar bir anda r arabasının etrafını sarı verirdiler. Bu sarış, çocukların ekmek arabasına
binme, dizginleri tutma arzusudur.
Özel yapılmış kapalı tertemiz arabayı çeken
al renkli atı, koşumları, arabanın önünde
takılı duran kamçının özenle hazırlanmış olması boynundaki zili dikkat çekerdi. At öylesine eğitilmiş ve alıştırılmış ki her gün hangi
eve ekmek dağıtacağını bilir. Kendisi kapının
önünde durur. Hayık arabanın arkasından
ekmekleri verir. Kapıdan ekmeği almaya çıkan olmazsa at kafasını sallayarak boynun-

daki zili çaldırır, ekmek arabasının geldiğini
duyururdu.
Bu görev her sabah tek atla çekilen Hayık’ın
arabasına fırından ekmeğin yüklenmesiyle
başlar akşama kadar sürer. Sonra da ekmeği dağıtmanın, görevinin tamamlamanın
haklı gururu ve mutluğu ile eve dönerlerdi.
Konya Lisesinin fizik öğretmeni Hüseyin
Köroğlu, bazen öğrencilere kızdığında, Sizde Ekmekçi Hayk’ın atı kadar izan ve düzen
yok” diye uyarısını yapardı. Çünkü Hayık’ın
kendisiye özdeşleşen bu ata Hayık’ın komut
verdiğini gören olmamıştır. Çocuğundan
yetişkinine Konya sakinlerinden binmeyen
hiç kimsenin kalmadığı Haykı’ın ekmek arabasını çeken at da bir harikadır. At, sokak
sokak, ev ev hangi saatte nereye gideceğini,
nerede duracağını, ne zaman hareket edeceğini bilirdi.
Atı ve arabası kendine ait olan ve sattığı
ekmek başına kârdan hisse alan Hayk, aylık veresiye sattığı ekmeklerin yazılı kaydını
tutmasa da; bütün ekmek abonelerinin bir
ay boyunca kaç ekmek aldığını günlük adetleriyle aklında tutardı. Hayk’ın bu hesabına
ilk zamanlar Ata Bey inanmazsa da; bu hesap hiçbir zaman açık vermedi. Hızla büyüyen Konya’ya zamanla Fenni Fırın’ın ekmeği
yetmemeye başlayınca Ata Bey, 1953 yılında Hapishane Caddesi üzerinde, İstanbul
Caddesi yakınlarında Konya’nın en büyük
ekmek fırını Cumhuriyet Ekmek Fabrikasını
yaptırınca Hayık da bu fabrikanın ekmeğini
satmaya başladı.
1970’li yılların başında bir gün Doğumevi
(günümüzde İl Sağlık Müdürlüğü) civarında
bir pikap, Hayık’ın arabasına şiddetle çarptı.
Atının öldüğü, arabasının hurdaya çıktığı bu
kazadan Hayık ağır yaralı olarak kurtuldu.
Uzunca bir tedavi süresinin ardından ayağa
kalksa da artık bir ayağını sürüyerek yürüyebiliyordu.

Elindeki yegâne sermayesini kaybeden
Hayık’a Ata Bey ısrarla fırınında maaşlı olarak
çalışmayı teklif ettiyse de; teklifi kabul görmedi. Bunun üzerine fırının ekmek arabalarından birini Hayık’a verdi.
Bir gayrimüslim olmasına rağmen İslam dinine oldukça saygılı olan Hayık, ezan okunurken şayet oturuyorsa bir anda ezan sesinin
geldiği yöne yönelir, bir nevi saygı duruşu
hâletinde huşu içerisinde ezanı dinlerdi.
Bir gün onun bu durumunu yazıhanesinde
oturduğu yerden şaşkınlıkla seyreden Nazım
Mutluer ezan bittikten sonra Hayık’ın yanına
giderek böle bir gayrimüslimden beklenmeyecek bu davranışının sebebini sorduğunda
Hayık’ın: “Olsun… Saygı göstermek gereki”
şeklindeki kendince sıradan
cevabı, çoğu Müslümanlar için oldukça
“Ben veririm
ibretamizdir.
Diğer yandan
arkadaş!..
Hayık, bir ceSen vermeyeceksin,
naze namazına
denk
o vermeyecek,
geldiğinde
ben vermeyeceğim de
hemen imamın ardında
adam açlığından
safa dâhil olarak
o cenazenin
ölsün mü be!”
namazına
iştirak
ederdi. Yine bir cenaze
namazında, cemaat arasında bulunan Ata Bey, namaz sonrası, ona sık
sık yaptığı Müslüman olma teklifinin bir defa

daha yenilirse de; Hayık: “Zaten Müslüman gibiyiz Ata Bey” deyip bu teklifi geri çevirir.
Müslüman’da olması gereken pek çok vasfı
üzerinde taşıyan Hayık’ı vefatından kısa bir
süre önce evinde, kendini hasta yatağında
ziyaret eden Ata Koçbeker ve oğlu Oğuz’un
telkiniyle kelime-i şahadet getirerek Müslüman olduğu anlatılır. 1982 yılında vefat eden
Ekmekçi Hayık’ın Musalla Mezarlığına Müslümanların arasına defnedilmesi ve Telkininin
Faik ismiyle ise verilmesi Onun Müslüman
olduğunun en önemli kanıtı olarak değerlendirile bilir.
Kendinden beş yıl kadar sonra Konya
Huzurevi’nde ölen eşi Yeranhui Hanım
(1910-1987) ise Musalla Mezarlığı’nın kuzeybatısındaki küçük Ermeni Mezarlığı’nda
metfundur (Eşinin mezar taşındaki soyadı
Buğdaycı’dır).
Hayık ile ilgili pek çok ibretamiz olay anlatılır.
İşte olardan birkaç tanesi; . Bir gün bir mahallenin bakkalları bir araya gelip Hayık’ı da
buyur etmişler toplantılarına. Toplantının
konusu ekmek borçlarını ödeyemez duruma
gelen bir mahalle sakinine uygulanacak ekmek ambargosudur. Kendi aralarında bu adama ekmek vermeme kararını alan bakkallar,
Hayık’a bundan sonra sen de verme, derler.
Hayık, ibretlik bir nazarla adamları süzdükten
sonra Hakk’a teslim vicdanları derinden yaralayacak kararını açıklar: “ Ben veririm arkadaş!.. Sen vermeyeceksin, o vermeyecek, ben
vermeyeceğim de adam açlığından ölsün mü
be!” der

Hayık Ermeni asıllı vatandaşımızdı sokaklarda arabasıyla ekmek satardı ve bir çok
kişide veresiye ekmek alırdı fakat hiç defter
tutmazdı. Herkes arabasından ihtiyacı kadar
ekmek alır kaç tane aldığını dahi söylemeden giderdi bir gün bir vatandaş sormuş
Hayık sen hiç hesap tutmuyorsun kimin kaç
para borcu var nasıl biliyorsun? diye. O da
alanların hepsi Müslüman Müslüman insan
Gâvurun Halkını yemez, onlar kendileri hesap tutar borcu neyse verir .[1]
Bizim oturduğumuz Altın Çeşme mahallesinden gelirdi. Paralı parasız çok ekmeğini
yedik. Bunu kendisi de bilir, güler geçerdi.
Sonunda helâlleşme imkanımız oldu.( Ziya
Ercan)
Onun arabasından kimsenin ekmek çalacağını düşünmüyorum çünkü kime ne kadar
ekmek verdiğini kapı üzerine ya da kapının
yanındaki direğe tebeşirle çiziktirirdi, o Konyalılara güvenirdi, Konyalılar da ona. (Zeki
Oğuz)
KAYNAKÇA:
Ali IŞIK Hayık Buğdaycıgil, Nam-ı diğer Ekmekçi Hayık, Akademik Sayfalar, 27 Nisan
2011 Çarşamba
Cilt: 11 Sayı: 15, s.226-229.
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FARKLI KONSEPT PROFESYONEL YÖNETİM

NOVOTEL - İBİS OTEL KONYA
Novotel ve Ibıs Otel, farklı konseptiyle daha
açılmadan ilgi çeken, Accor grubunun dünya üzerindeki 3700 otelinden birisi. Hizmete
girdiğinde Konya'nın hem otel olarak hem
de yatak kapasitesi olarak büyük bir ihtiyacına destek verecek olması, ayrıca şu an
itibarıyla şehrin yatak kapasitesi en yüksek
oteli olmasıyla dikkat çekiyor. Genel Müdür
Berati Tuncer'in titizlikle belirlemiş olduğu
yetenekli ve deneyimli ekip, Konya halkıyla ve otel misafirleri ile buluşmak için gün
sayıyor.
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Novotel ve Ibıs Otel'i Konya'ya kazandırmak
için yoğun bir çaba içerisinde olan ekibi sizlerle tanıştıralım.
Berati Tuncer- Novotel - Ibıs Otel Konya Genel
Müdürü
34 yaşındayım. Bu görev üçüncü Genel Müdürlük tecrübem. Mersin Üniversitesi Turizm
Otelcilik ve İşletme Yüksek Okulu mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan beri sektörü temelinde öğrenmeye özen gösterdim. Arkadaşlarımın neler yaşadığını anlamak istedim.
Garsonluktan, oda temizlemeye varıncaya
kadar sektörün her alanında çalıştım. Hem
alaylı-hem mektepliyim. 8 aya yakın bir süredir ekip kurma adına Konya'dayım. Kuvvetli,
işini bilen, işini seven arkadaşları bir araya
getirmek için çabaladım. İyi bir ekip kurduğumu düşünüyorum. İki otelimizde
toplam 309 oda ve 618 yatak var.
Novotel dört, Ibis otel üç yıldızlı. Accor grubunun dünya üzerinde 3700 oteli var. Dünya'da
bu alanda ilk üç içinde, köklü
bir firma. Otelimiz yeni jenerasyonla, yeni nesil bir
konsept ile hazırlanıyor. Konya'nın
en büyük yatak
ve oda kapasitesine sahibiz.
Balo
salonu,
Toplantı salonu,
Fitness Merkezi otelimizde
mevcut. Zincirimizin mantalitesi, kaliteli
hizmeti, kaliteli
teknolojiyi ekonomik bir şekilde
kullanalım yönünde. Amacımız Ekim
ayı içerisinde otelimizi
açmak. Biz Konya'yı çok
seviyoruz.
Konya'nın
bizden çok beklentisi
var, heyecanla açılmayı
bekliyoruz. Farklı konseptlerle, profesyonel
bir yönetimle Konya’nın

önemli bir boşluğunu dolduracağımızı düşünüyoruz.
Konya sanayisiyle, turizmiyle, tarımı ile bir
çok şehirde olmayan lokasyona sahip.
Biz de farklı konseptimizle Konya'ya ve
Konya’lıya hizmet vermeyi düşünüyoruz.
Konya'da Türkiye'nin ilk VIP Taksi durağını kuruyoruz. Buradaki araçlarımızın
hepsi Audi A3.
Vizyonumuz şu; otelde verdiğimiz hizmet otel içinde bitmiyor. Biz otel dışında
da bu hizmeti sürdürmeyi düşünüyoruz.
Konaklayan
misafirlerimizi
otelimizden
de ayrılırken mesela en azından Havaalanına, Tren garına veya Otobüs Terminaline kadar, güvenli bir şekilde uğurlamayı düşünüyoruz. Şehrin imajına küçük
de olsa bir katkıda biz verelim istiyoruz.
Ersin Çelikkanat-Ön Büro Müdürü
Aslen Zonguldaklıyım. Orada doğdum ailemde Zonguldak'da yaşıyor. Trakya Üniversitesi
Turizm ve Otelcilik Okulu mezunuyum. Sektörde çeşitli otellerde çalıştım. Ukrayna'da
Rusça öğrendim. Rusçayı konuşabiliyorum.
Accor firması bünyesinde çok güzel işler başarabilecek bir ekibin içerisinde bulunmaktan
çok mutluyum. Konya'ya ilk gelişim. Daha
önce Mevlana’yı ziyaret için gelmiştim. Burada misafirlerimizi çok güzel bir misafirlikperverlikle ağırlamak istiyoruz. Öncelikli amacımız bu.
Novotel ve Ibıs Otel iki marka. 90 ülkede 3700

otel markasını kendi çatısı altında toplayan
kendine özgü standartları olan Accor grubunun kaliteli servis ve uygun fiyat stratejisini
harmanlayıp misafirlerimize çok iyi bir hizmet vermeyi düşünüyoruz.
Novotel'de 178 oda, Ibıs Otel’de 131 oda bulunuyor. Toplamda 618 yatak kapasitesi olan
otellerimizden Novotel'de 4 Suit dairesi bulunuyor. Otellerimizde engelli odaları, sigara
içenler ve içmeyenler için
odalarımız var. Misafirlerimizin maksimum
ölçüde rahat edecekleri,
kısacası onların ihtiyaç
ve beklentilerine göre
konaklama stratejimizi
belirlemiş durumdayız.
Haydar ÇekkılıçSatış ve Pazarlama Müdürü
1979 Amasya
Merzifon
doğumluyum,
17 yıldır
bu sektörün
içinde.

Çekkılıç'ın çalıştığı sektörde oldukça
güzel ve ders çıkarılacak bir hikayesi
var;
17 sene önce bu işe İzmir'de sahilde
bir otelde bulaşık yıkamakla başladım. 1.5 yıl bulaşıkçılık yaptıktan sonra Konya'ya geldim. Masera alışveriş
merkezi açılmıştı. Orada gece bekçiliği yaptım. Daha sonra Masera'nın yanına Hilton Oteli açıldı. Otelden bana
Güvenlik Görevlisi olma teklifi geldi,
kabul ettim. Bir dönem sonra Bellboy
ol dediler. Hiç önemli değil dedim.
Ben bu işin alaylısıyım diyerek valiz
taşımaya başladım. Daha sonra Bellboyların şefi oldum. Resepsiyona bak
dediler. Resepsiyona baktım. Bundan
8.5 sene sonra Dedeman Otel açıldı.
Oraya Bellboy oldum. Daha son
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ra Bellcaptain görevine getirildim. O görevden sonra Kurumsal Satış Müdürlüğüne
getirildim. Daha sonra Ziyafet Satış Müdürü
oldum. Ne görev yaparsanız yapın huzur herşeyden önce geliyor. Şimdi de Accor grubu
otelleri olan Novotel ve Ibis Otel Konya’da Satış
Pazarlama Müdürlüğü yapıyorum. Bu otele inşaat döneminde gelen ikinci kişiyim.
Daha benim önümde zor bir süreç var. Her
yıkadığım tabağın, her taşıdığım valizin,
her taşıdığım tepsinin benim için ne kadar önemli olduğunu, bana neler kattığını
bugün çok daha iyi görüyorum. Bana çok
şey katmış o günler. Bulaşık makinelerinin
olmadığı o günlerde elimle günde 600 tabak yıkardım.
Konya, turizm açısından büyük bir pazar.
Pazar öyle bir halde ki, pazarda talep yok
ama arz çoktu, Mevlana Törenleri, Tarım
Fuarı, Tatbikatlar dolayısıyla konaklamaya ihtiyaç duyulan her alanda talep artmaya başladı. Hz. Pir ne güzel söylemiş;
"yere ne kadar yem atarsan, o kadar kuş
gelir" der. TÜYAP Fuar alanı yoktu, Tarım
Fuarı yoktu. Ulaşım bugünki gibi kolay
değildi. Oteller açılmalı ki, yatırımlarda
Konya'ya gelebilsin. Konya'ya Uluslararası bir marka gelmiştir. Şehrin yatak ihtiyacı hâlâ devam ediyor. Bakın daha açılmadan Mevlana törenlerinde doluyuz.
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Selçuklu Kongre Merkezi tamamlandığında
yine yatak ihtiyacı olacak. Ortadoğunun en
büyük Kongre merkezi 5 bin kişiye aynı anda
hizmet verecek.
Eskiden ulaşım çok zordu Konya'ya. Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Konya İstanbul

hızlı tren bağlantısı, THY'nin günlük 6 sefer
koyması THY dışında, özel uçak şirketlerinin
devreye girmesi, Konya'da Mevlana ile birlikte, Çatalhöyük, Sille gibi turizm merkezlerinin
bulunması. Mesela İstanbul'dan gelenler için
bir treni komple kapatıp gelinebilme özelliği
şehrin kolaylıkla ulaşılabilir olması sonucunda 2016 yılına 3 kongre aldık.
Ayhan Kadri Doğan- Baş ahçı
1965 İzmir doğumluyum. İlk olarak İzmir
Efes otelinde Sn Nevzat Peker ustamın
yanında başladığım bu işte 35 yıldan fazla
mutfaktayım ve iyi ki mutfaktayım, mesleğimi seviyorum. Aslında öyle bir meslek
ki bu ailenizle görüşmenize çocuğunuzu
büyürken izlemenize izin vermez kıskanır,
kendinize sürekli bakmanızı, gelişmenizi,
yenilemenizi ister yoksa ayrılır sizden, bu
sebeplerden dolayı sürekli bir eğitim içinde buldum kendimi yurt içinde ve yurt dışında birçok ülkede dolaştım
(İtalyan,Çin, Hint, Mexican, Japon) yemekleri ile ilgili uzun süreli eğitimler alıp
çalıştım, şimdi bu mutfaklarla ilgili birçok
5 yıldızlı otel, restaurant ve bazı kurumsal firmalara eğitmenlik ve danışmanlık
yaptım. Ancak asıl önemlisi bizim güzel
mutfağımızın lezzetli yemekleri konusunda hâlâ devam eden bir çalışmamız var.

Çünkü uzun yılardır çalışmama rağmen hâlâ
çeşitli yörelerden öylesine özel yemek tariflerini deniyoruz ki içimiz gidiyor daha önce
neden yapmadık diye. Çünkü güzel vatanımızın öylesine zengin uygulama alanı var ki aynı
yemek farklı bir bölgede, farklı bir baharatla,
farklı bir otla, bazen bakır bazen ise toprak
kaplar da muhteşem lezzetlere dönüşebiliyor.
Bu da bize bizim bugüne kadar öğrendiklerimizi tekrar gözden geçirmemize neden oluyor. Türk mutfağıyla ilgili en güzel tarifleri ben
genelde yörelerinde ev hanımlarından aldım.
Çünkü hayatı boyunca aynı yemekleri sürekli
yaparak mükemmelleştiren bir insanla önünde sadece reçeteden uygulayıp yapmak arasında çok fark olur düşüncesindeyim. Uzun
yıllardır yurt içi ve yurt dışında 5 yıldızlı otellerde Executive Chef olarak çalışıyorum bir
çok aşçıbaşı ve usta yetiştirdim buna rağmen
hâlâ eğitimim devam ediyor. Ekibime söylediğim gibi ‘ağır pişen bir yemek gibi olmalı usta
sabırla özenle ağır ağır her tadı içine işleterek
lezzetli ve özel pişmeli’ yoksa sadece adı olur
tadı değil. Artık tüm bu deneyimlerimi ekibi-

mizle beraber Accor Novotel&İbis Konya'da
sizler için hazırlamış olduğumuz özel menülerle keyif aldığımız bir şehirde beğenilerinize
sunuyoruz.
Hasan Akbıyık- Organizasyon, Toplantı Satış
Müdürü
Doğma büyüme Konya'lıyım. Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunuyum. Son 8 yıldır turizm sektöründe yer
almaktayım. Novotel & Ibis Hotel Organizasyon, Toplantı Satış Müdürü olarak Eylül ayı
itibari ile göreve başladım.

Yeni nesil toplantı ve organizasyonlarla ilgili
otelimizde ciddi çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışmalarda Konya’da öncü olacağımızı düşünüyorum. Çünkü sektörde giderek
artan bir turizm ağı yer alıyor, biz de burada
en iyi rolü oynamak istiyoruz. 640 metrekarelik 400 kişi kapasiteli Balo salonumuz ile
Konya’nın en nezih düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Bunun dışında
4 adet toplantı salonlarımız bulunmaktadır.
Salonlarımızın en büyük avantajı her birinin
güneş alıyor olması. Bu bizim için büyük artı
sağlayacağını ve misafirlerimize en iyi şekilde ihtiyaçlarına karşılık vereceğini düşünüyorum. Son teknoloji teknik malzemelerin
yer aldığı salonlarımız Toprak-Akarsu, Deniz
ve Güneş isimlerini taşıyor. Biz bu isimleri, Mevlana'nın 7 öğüdünden yola çıkarak
vermiş bulunmaktayız. Konya'ya toplantı
organizasyonlarında ekibimizle servis ve sunumumuz ile ilkleri yaşatarak şehre farklı bir
konsept getirmeyi düşünüyoruz.
Ufuk Rıfkı Yaşar- Kurumsal Satış Müdürü
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunuyum. On yıllık turizmciyim. Sektöre
şehir otelleri haricinde Antalya'da başladım. Bellboylukla başladığım sektörün
bütün departmanlarında kısa süreli çalıştıktan sonra satış ekibinde yer aldım. 8
yıldır Konya turizm sektöründe tecrübe
kazandım. Mayıs ayında Kurumsal Satış
Müdürü olarak burada göreve başladım.
Hayatta en çok istediğim meslek Avukatlıktı. Avukatlığım çene ile, ikna ile olduğunu, çok zor bir Üniversite puanı ile

olduğunu öğrenince, çene ile iknayı nerede kullanacağımı sordum ve bu işin en
güzel yapılacağı yerin Turizm olduğunu
öğrendim. Eğlenceli olduğunu, çok farklı olduğunu, insana çok şeyler kattığını,
oturmadan,
kalkmadan,
yemesinden
içmesine kadar bu sektörün rahatlıkla
bütün bunları bir kişiye öğrettiğini gördüm. Ve yıllardır bu sektörün içindeyim.
Dershanede ki rehberlik hocam, kendisi
de turizmciydi. Benim turizm bölümüne
çok yatkın olduğumu söyledi. İyi ki yönlendirmiş.
Konya'nın en güzel ekibiyle, en güzel
destinasyonuna sahip iki tane farklı hizmet kategorisinde otelimiz var. İnşallah
Konya'da belli başlı turizm eksikliklerini
güzel bir ekiple kapatacağız. Konya'da
iddialı bir ekip, iddialı bir potansiyelimiz
var. İki tane yanyana otelimiz olup ikisinin
konseptinin farklı olması Konya'ya her
kategoride hizmet etmeye vesile olacak.
İnşallah bütün Konya'yı Otelimizde ağırlayacağız.
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Bayrakları
bayrak yapan,
üstündeki kandır
Toprak,
eğer uğrunda
ölen
varsa vatandır!"
Vatan sağ olsun!
Gelin Haziran 2015'ten bugüne şehit olan evlatlarımızdan Konya doğumlu olanları, Konya'da toprağa verilenleri isimleriyle birlikte rahmetle ve şükranla hep birlikte analım;
Polis Memuru Serkan Çölkesen - Konya Emirgazi
Sözleşmeli Piyade Er Resul Coşkun – Konya Kadınhanı
Piyade Er Muharrem Öksüz – Konya Karatay Divanlar Köyü
Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu – Konya Ereğli
Polis Memuru Ahmet Akalın – Konya Doğanhisar
Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Kemal Özata – Konya Selçuklu
Jandarma Uzman Çavuş Veli Ateş – Konya Kadınhanı
Jandarma Astsubay Üstçavuş Dursun Taştiken – Konya Doğanhisar
Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeken – Konya Cihanbeyli
Polis Memuru Abdullah Ümit Sercan – Konya Hadim Dedemköylü
Tankçı Uzman Çavuş Bahri Çarman – Doğanhisar Deştiğin
Polis memuru Arif Demir – Meram Tırılırmak Mahallesi Küçük Kovanağzı
Caddesi
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2015 yılı Haziran ayından bugüne Konya 3'ü polis, 7'si asker tam on evladını
Türkiye için, vatan topraklarının birliği, bütünlüğü ve bölünmezliği için şehit
verdi.
Şehit analarının, şehit babalarının, şehit yakınlarının ağzından hep o iki kelime
döküldü yıllardan beri.
"Vatan sağ olsun!" dedi her biri...
Vatanın sağ olması için, ayakta durması için, bir gül bahçesine girer gibi koştular şehadetlere evlatları.
Ruhları şad, mekanları cennet olsun!
Bu sayımızda aziz şehitlerimizin hatırasına hürmeten, Şehit Aileleri Derneği Konya Şube Başkanı Recep Pekdemir'le yapmış olduğumuz söyleşiyi ve
Başkan Pekdemir'in açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz;
Biz Konya Şehit aileleri olarak ilk şehidimizin geldiği günden, son nefesimize
kadar " Vatan sağ olsun!" deme gayretindeyiz. Ve o düşünce içerisindeyiz.
Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz vatan hainleriyle. İstiyoruz ki, tek bir vatan haini kalmayıncaya kadar askeri operasyonlar devam
etsin.
Bize ne oluyor diye bir programa çıkmıştım. Orada üzerimize ölü toprağı mı
serildi diye serzenişte bulunmuştum. Çok geçmedi şehrimiz, ülkemiz evleriyle, araçlarıyla bayraklarla donatıldı. Mitingler gerçekleştirildi. Sesimizi yükseltelim elbet. Ancak vurmadan, kırmadan.
İl Müftümüz, cenazelere alkış tutulmasın demişti. Haklıdır, doğrudur. Acımızı yaşamayalım mı? İçimiz doluyor, gözlerimiz doluyor. Ağlayınca açılıyoruz.
Cenaze götürülürken bu caniliği yapanları, telin etmeyelim mi, haykırmayalım
mı?
Şehit cenazelerinin Ereğli'li şehidimiz haricinde hepsine arkadaşlarımızla birlikte katıldık. Önümüzdeki günlerde de Ereğli'ye gideceğiz.
İnanın, bizde bu Çanakkale ruhu olduğu müddetçe bizi kimse yenemez. Yeter ki, birlik ve beraberlik içerisinde olalım.
İlk şehit haberini aldığımız an" Vatan sağ olsun" dedik. Son nefesimize kadar
da yine " Vatan sağ olsun!" diyeceğiz!
Belediyelerimiz şehitlerimiz için taziye çadırları hazırlamışlar. Bu güzel ve hassas davranışlarından dolayı belediyelerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin evleri ziyaretçilerle doldu taştı. İnsanımız akın akın taziyeye geliyorlar. Bu
davranışlar bizleri çok duygulandırdı. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum;
Hassasiyetini göstermek isteyen herkes evlerini ve araçlarını ayyıldızlı bayrağımızla süslesinler!
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ÇarşambaSöyleşileri

HoşgörüSohbetleri

Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derneği, " Çarşamba Söyleşileri" adı altında başlatmış olduğu "Hoşgörü Sohbetleri"
ni 2015 yılının Mayıs ayından bugüne sürdürüyor. Konya Basını ve kanallar tarafından da kamuoyu ile paylaşılan söyleşiler,
her çarşamba çok daha fazla izleyici tarafından izlenmeye başladı. Hava şartları müsait olduğunda derneğin bahçesinde,
olmadığı takdirde, derneğin toplantı salonunda yapılan söyleşiler, bütün bir Ramazanda da devam etti. İlk Çarşamba söyleşini
13 Mayıs 2015 Çarşamba günü başlatan Dernek yöneticileri, Söyleşilerine misafirlerini bekliyorlar.

Yrd. Doçent Yaşar Erdemir /08.07.2015

8Temmuz2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğuNecmettinErbakanÜniversitesi
ÖğretimÜyesiYrd.DoçentYaşarErdemir'di.AnadoluSelçukluDönemineaitkültürmiraslarımızıKonyamerkezden
itibarenoldukçadetaylıbirşekildeslaytgösterisiyleanlatan
Erdemir,Külliyelerden,Selçuklutürbelerinden,kervansaraylardan,hanlardanözellikleSelçukluMedeniyetininizlerindendündenbugünegeleneserlerindençarpıcıörnekler
verdi.

Emrah Savsar / 15.07.2015

15Temmuz2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğuEmrahSavsar'dı. EmrahSavsar,
gerçekbiryaşamvebaşarıöyküsününkahramanı.Engelli
insanımızınidolü,hayatabağlanmalarınaörnekolarakgösterdikleribirisim.Emrahhayatınıönemlibölümünüpaylaşırkendinleyenleriduygulandırdı.YolununSayınCumhurbaşkanıveSayınBaşbakanlanasılkesiştiğini,yazarlığanasıl
başladığını paylaştı o gün onu dinlemeye gelenlerle.

Doç.Dr. Orhan Cebrailoğlu / 22.07.2015

22Temmuz2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğu.Konya
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
ÖğretimÜyesiDoç.Dr.OrhanCebrailoğlu'ydu.
SanatveestetikkonusununuzmanıolanAzeri
sanatçıCebrailoğlu,ailedengelenbirressam.
Azerbaycan'ınmerhumCumhurbaşkanıEbulfeyzElçibey'inkoruması,KonyaGüzelSanatlar
Fakültesininkurucularındanbiriolarak,birressamınrenklihayatınıörneklemelerlevegüzel
hatıralarla anlattı.
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Konya Valisi Muammer Erol /29.07.2015

29Temmuz2015Çarşambagünügerçekleştirilen
HoşgörüSohbetlerininkonuğuKonyaValisiMuammer Erol'du. İki yılı aşkın bir zamandır Konya
ValiliğiniyürütenMuammerErol,Konyahalkıyla
kurmuşolduğugönülköprüsüyle,halkıniçinde,
halkınsevdiği,ValilikkapılarınıKonyalıyaaçanve
açıktutanbirVali.Çocukluğundanitibarenyaşadıklarını,Valiliği,Valilikmakamını,Konya'nınsorunlarınıanlattıktansonraonudinleyenlerinmerakettiklerikonulardasorduklarısorularıcevaplandırdı.

Prof. Yusuf Küçükdağ / 19.08.2015

19 Ağustos 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen HoşgörüSohbetlerininkonuğuNecmettinErbakanÜniversitesiÖğretimÜyesiTarihçi,Prof.Yusuf Küçükdağ'dı.Prof.
Küçükdağ'ınkendisineait,"OsmanlıyıKonyalılarkurdu"
tezindenyolaçıkarakodevrinşartlarını,Anadolu’dakitarihigelişmeleri,nedenOsmanlıyateveccühgösterildiği,
SelçuklusarayınınbirçokönemliismininSelçukludağılırken,ErtuğrulBeyveoğluOsmanBeyetrafındayeralmasını isimlendirerek anlatması ilgi ile dinlendi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü
Hakkı Gökbel / 05.08.2015

5Ağustos2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerinin
konuğuSelçukÜniversitesiRektörü
HakkıGökbel'di.SelçukÜniversitesinindündenbugünegelişimihakkındabilgilerverenRektörGökbel,
Konya'yailkgelişindenitibarenbirçokhatırasınıpaylaşırken,yaklaşan
Rektörlükseçimlerindeadayolmayacağını,bundansonraakademik
çalışmalariçerisindebulunacağını
ifadeedenaçıklamalardabulundu.

Esin Çelebi Bayru / 12.08.2015

12Ağustos2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğu
Esin Çelebi Bayru'ydu. Esin Çelebi, Hz.
Mevlana'nın22.kuşaktantorunu.UluslararasıMevlanaVakfının'dakurucularından
veyöneticilerinden olanEsinÇelebi,dedesiHz.Mevlana'yıanlattı.Onunsözlerindençarpıcıöneklerverdi.Sema'nınözellikleriniaçıkladı,kendisiniilgiyle,meraklave
hayranlıkla dinleyenlere.

Konya Basın Konseyi Konya Şube Başkanı
Mustafa Tatlısu / 26.08.2015

26Ağustos2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğuKonyaBasınKonseyiKonyaŞube
BaşkanıMustafaTatlısu'ydu.KonyabasınınınönemliisimlerdenKONTVHaberDairesiBaşkanıTatlısu,BasınveKonyakonulusohbetindeKonyabasınını,basınhayatınanasıl
başladığını,hayatmücadelesini,Konyabasınınınbugün
geldiğinoktayı,Konya'nınbasına,gazeteciliğevehaberciliğebakışaçısınıhoşveesprilibirşekildedinleyenlerle
paylaştı.
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Dr. Seyit KARACA /02.09.2015

2Eylül2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğuÖzelSelçukluHastanesiYönetimKuruluBaşkanYardımcısıDr.Seyit
Karaca'ydı. BirdönemKTOMeclisBaşkanlığıda
yapanDr.Karaca,SağlıkSektörüveKonyabaşlıklı
sohbetinde,Konya'dasağlıksektörününnerden
nereyegeldiğini,özelsağlıkhizmetleriningeçmiştevebugünküdurumunukendinehasüslubuile
esprili bir şekilde aktardı.

Konya Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü / 19.08.2015

30 Eylül 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen HoşgörüSohbetlerininkonuğuKonyaSanayiOdasıBaşkanıve
TOBBYönetimKuruluÜyesiMemişKütükçü'ydü.Konya
sanayisi,KonyaSanayisininbugünkügeldiğinokta,4.ve5.
Organizebölgelerindekisondurum.Konya'nınAkdeniz'e
açılması,LojistikMerkezveKonya'daSerbestBölgekurulmasınakadarbirçok konuyudinleyicilerlepaylaşanBaşkan Kütükçü, merak edilen soruları da cevapladı.
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Şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
yapıldı / 09.09.2015

9 Eylül 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerinde,DernekYönetimKuruluHaziran
2015tarihindenbuyanaterörolaylarındaşehitdüşenŞehitlerimiziçin
Kuran-ıKerimokutulmasıkararını
aldı.ÜlkemizinyaşadığıhainsaldırılardaŞehitlikmertebesineulaşan
kardeşlerimizeveailelerineülkemizinbirliğivedirliğiiçinKuran-ıKerim
okunduveYasiniŞeriflerveFatihalar
şehitlerimizin ruhlarına armağan
edildi.

Konya İl Emniyet Müdürü
Mevlüt Demir / 16.09.2015

16 Eylül 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğu
KonyaİlEmniyetMüdürüMevlütDemir'di.
İlEmniyetMüdürüDemir,Konya'yayeni
atananbirkamugörevlisiolarak,Polis-vatandaşilişkilerindegelinennoktayı,polisin
vatandaşınınyanındaolduğunu,huzur,
güvenveasayişkonularındakigelişmeleri
kendinehas,hoşbirüslupla,kendisinidinlemeye gelen dinleyicilere anlattı.

Nadir Avcan Petrolleri CEO'su
Temel Peker/ 07.10.2015

7Ekim2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerinin
konuğuNadirAvcanPetrolleriCEO'suTemelPeker'di.Kurumsallaşma
veEkonomianabaşlıklarıçerçevesindekonuşanPeker,aileşirketlerinde
kurumsallaşmanınönüneengelteşkiledenfaktörlerdenbirtanesininelti
ekonomisiolduğunavurguyaptı.Akaryakıtfiyatları,akaryakıttakisorunlarveakaryakıtistasyonlarınoktasındamerakedilensorularıcevaplandıranPeker,kendiniizlemeyegelenlerleoldukçahoşbiriletişimkurdu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü
Mukadder Gürsoy / 14.10.2015

14 Ekim 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen
HoşgörüSohbetlerininkonuğuKonyaİlMilliEğitimMüdürüMukadderGürsoy'du.KonyaveEğitim
başlıklıkonuşmasındaKonya'dakieğitimkurumlarınınsayısından,yenieğitimyılıitibarıylagörev
yapanöğretmensayısınavederslikadedinekadar
hemenbirçokkonudaaçıkvesamimiaçıklamalardabulunanGürsoy,KonyaEğitimininşuanda
geldiğiyerivehedeflerinikendisinidinlemeyegelenleri açıkladı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü
Mustafa Çıpan / 28.10.2015

28 Ekim 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen
HoşgörüSohbetlerininkonuğuKonyaİlKültürve
TurizmMüdürüMustafaÇıpan'dı.Çıpan;Konya'da
KültürSanatveTurizmanabaşlığındanhareketle
Konya'yı,Konya’nınşehirolarakkültürdokusunu,
kültüryapısını,şiirini,sanatını,mistikatmosferini,
Hz.Mevlana'yı,onundostlarını,Mevlanatanıtımı
içinyapılanları,MevlanaMüzesindeyapılacakolan
yenilikleri,Konya'nınturizmaçısındanzenginliklerini,yaklaşanŞeb-iArus'uanlattıkendisinidinlemeye gelenlere.

Nov Otel& Ibıs Otel Konya yatırımcısı Mustafa Özşenol / 21.10.2015

21Ekim2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğuNov
Otel&IbısOtelKonyayatırımcısıMustafaÖzşenol'du.YatırımveTurizmbaşlıklıkonuşmasındahizmetegirmekiçingünsayanKonya'nınenbüyükyatakkapasitesinesahipolanOtellerinenasılbaşladıklarınıvenasılçalıştıklarınıanlattı.Dünyanın
enbüyüküçotelzincirindenbiriolanAccor'un3700otelindenbiriolarakçalışacak
olanNovOtel&IbisOtel'in,Konya'nınkısazamandaensevilenotellerindenbiri
olacağını kendisini dinlemeye gelenlerle paylaştı.

Sanayici, İş adamı
Mehmet Ali Atiker / 04.10.2015

4Kasım2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğu
Sanayici,İşadamıMehmetAliAtiker'di.
EkonomiveMarkabaşlıklıkonuşmasında
Atiker,Konya'daaileşirketlerindeyaşanan
güvensizliktenvebunlarınsebeplerinden,
Konya'yakurulmasıarzulananvebaşvurusuyapılanyerliOtomobilfabrikasının
nedenKonya'dakurulmasıgerektiğinden,
Konyasanayisininaşamadığıaraeleman
sıkıntısından,Türkiye'ninençokizlenen
dizilerinesponsorolmalarından,bugüne
kadaryapmışolduğuilklerveöncülükler
konusundabirçoksoruyaiçtenliklevesamimi cevaplar verdi.

Marka Danışmanı ve İç Mimar
Ergun Nuhut / 11.10.2015

11Kasım2015ÇarşambagünügerçekleştirilenHoşgörüSohbetlerininkonuğuMarka
Danışmanı ve İç Mimar Ergun Nuhut'tu.
Türkiye'ninmarkadeğerleriveÇanakkaleSavaşının100.yılıbaşlıklıkonuşmasında;şehirlerinmarkalaşmasında,şehringerçekkültür
vedeğerleriyerineyiyeceklerinşehrinsimgesihalinegetirildiğinianlatanErgunNuhut,
ÇanakkaleSavaşlarındanbahsederkendebir
efsanehalinegelenveÇanakkalesavaşının
denizsavaşlarınınbatırdığıgemiilekırılma
noktasıolanSeyitOnbaşıvekarasavaşlarının
kahramanlarındanÖmerÇavuş'unhikayelerini anlattı kendini dinlemeye gelenlere.
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DİŞÇ
TENEKECİ
AHMET AĞA
Yıl 1947-48. Konya'da dişçi yok. Dişçinin
olmadığı yerde dişçiliği kim yapar? Berberler ve tenekeciler. Birinin elinde havya,
diğerinin elinde pense! Müşterileri ise aramadığınız kadar çok!
Babam o tarihlerde Mecidiye Han'ın hemen yanında manifaturacılık yapıyordu.
Cihanbeyli'den bir müşterimiz geldi. Yüzünün bir kısmını çevreyle sıkıca bağlamıştı.
Biz çevre deriz, mendilden bayağı büyüktür.
Dişim çok ağrıyor dedi. Bana bir dişçi bul.
Yanımız Tenekeciler sokağıydı. Dükkanımız o sokağın dibiydi. Babam Cihanbeylili
adamı Tenekeci Ahmet Ağaya götürdü.
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Ahmet Ağa, adamı oturttu. Elinde bir havya vardı. Dişine bir ip bağladı. O tarihte
Konya'da diş doktoru filan yok. Adamın
koca koca dişleri vardı. Adam havya karşısında dururken, ipin ucunu da kapıya bağladı kaymasın diye. Havya ile oynadı, oynadı.
Adamın kafasını şöyle bir kaldırdı bir çekti,
koca diş çıktı geldi. Hemen ispirto mu, yoksa başka bir şey mi bastırdı.
Tamam mı, tamam!
Diş çekiminden para almazlardı. Adam bizim dükkana geldi. Babam iyi misin? diye
sordu. İyiyim dedi az oturdu gitti.
Öbür gün adam çıktı, tekrar geldi. Ağrıdan

duramıyorum dedi. Meğer Tenekeci Ahmet
Ağa sağlam dişini çekmiş. Aynı işlemi bir
daha yaptılar. Ne yapsın adam, gidecek başka kimse yoktu ki...
Saray Çarşısı yanında Dedeler Hanının girişinde Berber Calla vardı. Dükkanın içi kıl,
diş ve kan doluydu. Dişim ağrıyor diyene aç
ağzını derdi, ağrıyan dişi pense ile çekerlerdi.
Tam o yıllarda Ermeni bir diş doktoru olan
Gobel geldi Konya'ya. Bizim sınıfa geldi
bütün arkadaşların dişlerini kontrol etti. Ben
de dahil 5-6 çocuğun dişleri çürüktü.
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Konya
Kazan

Biz Kepçe

DİBEKBAŞI
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"Konya Kazan biz Kepçe" adlı yazı dizimizin
yer aldığı bu sayımızda Konya Meram'da
Dibekbaşı sokakta dolaştık. Dibekbaşı sokak bir zamanların en önemli ve en renkli
sokaklarından biri. Bakmayın şu andaki sessiz sedasız haline.
Dibekbaşı bir dönem Konya’sının en zengin
sokaklarından birisi. Belki de o dönemin en
seçkin sokağı.
Bugünde yine içinde villaların süslediği güzel bahçelere sahip, huzur dolu bir sokak
görünümünde .
Bundan yarım asır önce, belki de daha fazla bir zaman öncesi bulgur yapmak için
taştan oyma dibektaşları olurdu. Bu taşlar
mahallelerin belli başlı yerlerine konulurdu.
Özellikle camilere yakın müsait yerlere konudur. Ağaçtan yapma tokmakları olurdu.

Zenginler buğdaylarını su değirmenlerine
götürürlerken, kalenderler mahallelerinde
ve sokaklarında bulunan dibeklerde döverlerdi buğdaylarını. Dibek havanın en
büyüğü, kocamanı ve taştan yapılmışıydı.
Bulgur yapmak için kullanılırdı. Mahalle ya
da sokakta bulunan dibek oranın malı olur,
kimin dibekle işi varsa o kullanırdı.
Sokağın hemen girişinde yer alan Şükrü
Doruk çeşmesi, çeşmeye bakan köprünün
altında bulunan su kanalında Meram Dere-

sinin izlerini taşıyan az miktarda su, geçmişi
hatırlatıyor.
Dibekbaşı sokağında Manifaturacı Mehmet
Kıcıkoğlunun 8 çocuğundan 2.cisi olan Recai Kıcıkoğlu o yılların Dibekbaşı sokağını
bakın nasıl anlatıyor;
Bütün çocukluğum Dibekbaşında geçti.
Bizim sokağımızda dibek yoktu, hiç görmedim. Benim bildiğim Tolluoğlu Camiinin sokağında Recep Karalar'ın kapısının önünde
bir dibek taşı vardı. Buğday, bulgur dövmek
isteyenler orada döverlerdi. Dibek taşları 1952-53'te Konya'dan tamamen kalktı.
Kırdılar mı, yardılar mı bilmiyorum. Amma
köylerimizde var.
Dibekbaşında iki Belediye Başkanının evi
vardı. Biri Mehmet Muhlis Koner, diğeri ise
Ahmet Hilmi Nalçacı. Konya'da ilk asfalt
dökülen sokaktı Dibekbaşı. Eskiden asfalt
sadece Anıt'ın heykelin etrafında vardı.
O yıllarda Adanalılarla, Konyalılar sizde ne
kadar asfalt var diye tartışırlarmış. Adanalı,
Adana'nın nerelerinde asfalt var diye anlattıktan sonra, Konyalı bizde demiş Gazi
Lisesi'nden ta...Anıta kadar asfalt!
Dibekbaşı sokak, Konya zenginlerinin oturduğu sokak. Sağ taraftan itibaren, Çınar
önünde oraya çeşmede yaptıran, Şükrü
Doruk'un evi ve bağı, ikinci sırada Mehmet
Kıcıkoğlu'nun evi ve bağı, onun yanında
Gazi Lisesi'nde Coğrafya Öğretmenliği
yapan Hafi Kendi'nin bağı, onun yanında
Mevlana'da Kudümbaşı Bahattin Çelebi'nin
bağı, sonra Şeyh Ahmet Efendinin bağı,
onun yanında Şarapçı Hakkı'nın bağı, Şarapçı Hakkının oğlu Konya İdmanyurdu'nun
efsane kalecisi Selahaddin'di, onun yanında Mübaşirbaşının bağı.
Sokağın solunda, Şarapçı Hakkı'nın bağının
karşısında Devlet Hastanesinin Başhekimi
Ahmet Beyin bağı, onun yanında, Çorapsızların bağı, sonra İstanbul'a yerleşen Konyalı
Saatçinin bağı, Mukadder Nalçacının bağından sonra cami var, caminin karşısında

Yıldız saatçi Mustafa Karakaşların bağı, sokağın sağında yer alan Belediye Başkanı
Muhlis Koner’in evinin karşısında Papuçcuların bağı vardı. Papuçcular Bahçıvanlık yaparlardı. Konya'nın meşhur kara kabağı turfanda olarak Pabuçların bağında yetiştirilir,
at arabalarıyla Kadınlar Pazarına getirilirdi.
Çorapsızlarda bahçıvandılar amma, Pabuçcular bahçıvanlıkta en tanınan sülaleydi.
80-90 yaşına kadar yaşadılar.
Sol köşede Şekerci Ethem Ağanın bağı
vardı, onun yanında Kuşcu Muammer
Ağabey'in bağı bulunurdu. Konya'nın en iyi
cins güvercinleri ondaydı. Yüzlerce güvercini vardı. Son zamanlarında elinde yüz kadar
iyi cins güvercin kalmıştı. Hastalık sebebiyle
hastaneye gittiğinde, hırsızlar, evine girip
bütün güvercinlerini çaldılar.
Ondan sonra Kadınhanlıların bağı vardı.
Bu bağların hepsi Çelebi bağıydı. Soldan
yedinci bağ, Diyanet İşleri Başkanlığı da
yapan, Eyyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun bağıydı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 1950'li
yılların başında arabasıyla Konya'ya geldi,
Ankara'ya aldı götürdü. Diyanet İşleri Baş-
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GÜZELLİĞİNİ UNUTTUĞUMUZ

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Argeon Tur Genel Müdürü Seyit İbrahim
Durmuş, bu sayımızda Güneydoğu İllerimiz için tatil önerisi sunuyor Konya Vizyon
okurlarına. Güneydoğu'yu size il il anlatan
bu tatil önerisini Seyit İbrahim Beyin kendine has hoş anlatımıyla sizlerle paylaşıyoruz.
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den şehirden ayrılmamalısınız. Ve
son olarak ve belki de en önemlisi
Gaziantep'in meşhur ekşili köfte,
Ali nazik, Antep usulü lahmacun,
fıstıklı katmer, İçli köfte, patlıcan kebabı ve soğan kebabı ve yanında da
mercimekli bulgur pilavını tatmanız
şiddetle önerilir.
Gaziantep'ten ayrılmadan görmeniz gereken diğer yerler ise; Dülük
Antik Kenti, Belkıs/Zeugma Antik
Kenti, Birecik Barajı, Fırat Nehri mutlaka gitmişken görmeniz gereken
yerler arasındandır. Birecik Kelaynak Kuşlarının seyri de hayvan severler için hoş bir etkinlik olacaktır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Son günlerde hep şehit haberlerinin alındığı toprak
üstündeki cehaletten ve teröristlerden
Toprak altındaki zenginliği ve bölgenin
güzelliği unuttuğumuz bir bölgemizden
bahsedeceğiz.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 9 ili vardır
Gaziantep-Diyarbakır-Şanlıurfa-BatmanAdıyaman-Siirt-Mardin-Kilis-Şırnak
Öncelikle Bölgeyi kısaca tanımak gerekirse
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin
yedi coğrafi bölgesinden biridir. Güneydoğu Torosların güneyinden Suriye sınırına
kadar olan yerleri kaplar. Bölge doğu ve
kuzeyden Doğu Anadolu Bölgesi, batıdan
Akdeniz Bölgesi, güneyden Suriye ve kısa
bir sınırla da Irak ile çevrilidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin en düzlük bölgelerinden biri olup, bu düzlükler
Arap Yarımadası'nın güneyindeki Hint
Okyanusu'na kadar gider. Bölge etli ve baharatlı yiyeceklere sahip olan zengin bir
mutfak kültürüne sahiptir.

tarihi açısından oldukça zengin bir bölgeyi gezdiğinizi aklınızdan çıkarmamalısınız.
Gap turu gezinize Evliya Çelebi'nin 'dünyanın gözbebeği olan şehir' diye tabir ettiği
Gaziantep ile başlayabilirsiniz.
GAZİANTEP: Öncelikle Gaziantep Arkeoloji
Müzesi ve Etnografya müzelerini gezerek
şehrin tarihi yapısı hakkında bir fikir sahibi
olabilirsiniz. Sonraki durağınız ise Bakırcılar
ve Sedefçiler Çarşısı olabilir. Gaziantep'in
meşhur sedef işçiliği ile süslenmiş bakır
hediyelik eşyalarından mutlaka sevdiklerinize küçük hediyeler almalısınız. Tabii bir
de organik ürünlerin bulunduğu Almacı Pazarı da mutlaka görmeniz gereken
şehrin simgesi olan otantik mekânlardan
biridir. Tarihi Antep taş evlerini de gezme-

Güneydoğu Anadolu'da ikinci durağınız ise Adıyaman şehri sınırları
içinde yer alan Nemrut Dağı Tapınağı ve Tanrı Zeus heykellerini ziyaret
olmalıdır. Dev mitolojik Tanrı heykellerinin günün ilk ışıklarındaki iz düşümü
size mükemmel bir görsel ziyafet yaşatacağını hiç tereddütsüz söyleyebiliriz. Tabii güneşin batışı da Nemrut Dağı'nda bir başka
şölen yaratıyor. Bu sebeple Nemrut Dağı'na
çıkacağınız saatleri size bırakıyoruz.
Nemrut'taki büyüleyici atmosferden sonra sizi ''peygamberler şehri'' Şanlıurfa'daki
ilahi atmosfer karşılayacaktır. Bu şehirdeki
gezi programınız Eyüp Peygamber Makamı, Harran Ovası, Harran Antik Kenti (Harran Ulu cami, Harran Üniversitesi, Konik
Kubbeli Tarihi Harran Evleri, Harran Kalesi,
Şehir Surları vd.) Bazda Mağaraları, Han-el
Ba rur Kervansarayı, Şuayb Şehri, Soğma-

Sizi baştan uyarmak istiyorum, çünkü çıkacağınız bu Gap turu gezisi size bambaşka
dünyaların ve hayatların kapısını aralayacak. Bölgenin mimari yapısı, gelenekleri ve
arkaik havası adeta Türkiye'den ayrı bir dünyaya geldiğiniz hissi uyandıracaktır.
Güneydoğu Anadolu deyince akla Fırat
ve Dicle nehri gelmektedir. Bu nehirlerin
birleştiği yer olan Mezopotamya bereketli
toprakları nedeniyle birçok medeniyete ev
sahipliği yapmıştır. Bu açıdan medeniyet
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ardından Deyrülzaferan Süryani Manastırını, Dara antik kentini gezebilirsiniz. Nusaybin Kamışlı sınır kapısı,
Mor Yakup Manastırı ve Zeynel Abidin Türbesini de gezi programınıza
eklemeyi unutmayın.

tor Şehir Kalıntılarının gezilmesi ile başlamalıdır. Ve tabii Şanlıurfa'nın en önemli
simgelerinden Balıklı Göl'ü görmeden bu
şehirden ayrılmak olmaz. Gece de mükemmel bir sıra gecesinin ardından bu şehri de
iliklerinize dek yaşamış olacağınızı düşünüyoruz.
Ve sırada sizi Güneydoğu Anadolu'nun kozmopolit şehri, zamanının İpek Yolu ticaret
merkezlerinden Mardin beklemektedir. Bu
kozmopolit şehri tüm ayrıntılarıyla gezmenizi ve yaşamanızı sağlayacak gezi programınızın şu şekilde olmasını önerebiliriz:
Kasimiye Medresesi, Kırklar Kilisesi, Arkeoloji Müzesi, Tarihi Mardin Evleri, Ulu Cami,
Kayseriye Bedesteni, Tellallar Çarşısı, Kız Lisesi, Sultan İsa (Zinciriye) Medresesi, Tarihi
Mardin PTT Evi, Şehidiye Cami, Sıttı Radiye
Medresesi ve Firdevs Köşkü gezilmesinin
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Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmez simgelerinden tarihi Hasankeyf
Antik Kenti, Tarihi Hasankeyf Köprüsü, Hasankeyf Kalesi de gezi programınızın içinde olması gereken ve sizi
o dönemin atmosferi ile sarıp sarmalayacak nadide miraslarımızdan biridir.
Batman'daki Hasankeyf ziyaretinizin ardından Siirt'e de şöyle bir uğrayıp Malabadi
Köprüsü'nü de görmeden gitmek olmaz
diyoruz. Ve oradan son olarak Güneydoğu
Anadolu'nun başkenti sayılan Diyarbakır'a
rotamızı çeviriyoruz.
Diyarbakır şehir merkezini şöyle bir turladıktan sonra Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, İç Kale, Saint George Kilisesi, Komutan
Atatürk Köşkü ve Hz. Süleyman Cami görmeniz gereken önemli yer arasındadır. Ayrıca Diyarbakır'ın yetiştirdiği önemli yazar
ve şairlerimiz Ziya Gökalp ve Cahit Sıtkı
Tarancı'nın müze haline getirilmiş evlerini
mutlaka görmelisiniz. Ve tabii ki şehrin sim-

gelerinden Meryem Ana Süryani Kilisesi ve
Diyarbakır Şehir Surları ve Kapıları Diyarbakır turunuzun son durakları olmalıdır. Yazlar
oldukça sıcak, kışlar ise çetin geçmektedir.
Bahar mevsimi gap turları için oldukça elverişli bir mevsimdir. Yanınıza mutlaka yürüyüş ayakkabılarınızı almayı unutmayınız.
ARGEON TUR ile Gap dahil Cennet Ülkemizin her köşesini görme imkânına sahipsiniz.

ÇORBADA DA İDDİALI
CEMO ETLİEKMEK ARTIK ÇORBADA DA İDDİALI. ADINI ETLİEKMEKLE
CEMO, ARTIK ÇORBA'DA DA TÜRKİYE'DE MARKA OLMA YOLUNDA.

G

eçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi Kelebek ekinde Türkiye'nin en iyi ilk 10 çorbacısı arasında gösterilen Cemo, etliekmekte
olduğu kadar çorbada da iddialı olduğunu
kanıtladı. Kelebek ekinde Meşhur Bamya
çorbasıyla ilk 10'da gösterilen Cemo'nun
diğer menüleri de tavsiye edildi. 10 kişilik bir Jüri tarafından
belirlenen en iyi 10 çorbacı listesinde
birinciliği İstanbul'dan Lale İşkembecisi aldı. İşte Çorbanın en iyi 10
adresi...
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DUYURAN

BAMYA ÇORBASININ
YAPILIŞI
Malzemeler (4 kişilik)
Pişme süresi: 55-60 dakika
½ su bardağı kuru çiçek bamya (25 gr)
½ limon (dilimlenmiş)
3 su bardağı su (bamyaları haşlamak için)
½ su bardağı kuyruk (bamyaların büyüklüğünde doğranmış)
1 su bardağı koyun eti (bamyaların büyüklüğünde doğranmış)
1 yemek kaşığı sadeyağ
200 gr/2 soğan (çok ince kıyılmış)
1 yemek kaşığı domates salçası (yazsa ve istenirse 3 kırmızı
domates)
5 su bardağı et suyu veya su
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı limon suyu veya koruk suyu
Yapılışı: Bamyaları tüylerinin dökülmesi için kalburda veya
bez arasında ov, yıka. Üç dört limon dilimi konulmuş suyla
(limon sünmemesini sağlar) yarı haşla, iplerini çıkar.
Tencereye eti ve kuyrukları koy, kapak ört. Et bıraktığı suyu
çekinceye kadar arada bir karıştırarak kavur. Sadeyağını,
soğanları ilave et, soğanlar sararıncaya kadar kavur. Salçayı,
yazsa ince doğranmış domatesleri koy, çevir. Suyu ilave et,
kapak ört, etler pişinceye kadar yaklaşık 30 dakika kaynat,
tuz at. Suyu azalmışsa beş su bardağına tamamla. Haşlanmış bamyaları, limon veya koruk suyunu ilave et, kaynamaya
başlayınca çok hafif ateşe al, bamyalar yumuşayıncaya kadar 20-30 dakika kadar pişir.

BAMYANIN FAYDALARI
Bamya özellikle kış aylarında tüketilmesi tercih edilen besinlerin başında gelir. Yüksek miktrada çözünün ve çözünmez lifler
içermektedir. Daha çok yemeklerde kullanılır hatta özel bamya hazırlama tarifleride mevcuttur. Düzenli olarak yapılan bamya
tüketimi sağlık açısından bir çok fayda sağlamaktadır.
Bamya yüksek miktarda K vitamini içermektedir, bunun yanında C,A ve E vitaminleri açısından da zengin bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda kalsiyyum, bakır, demi ve magnezyum açısından zengindir. Potasyum deposu olan bamya aynı zamanda
sodyumi, tiamini pridoksin, selenyum ve pridoksin içermektedir.
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Konya'nın üç meşhur lezzeti, nazlananazlana bir araya gelmişler,
bir çılgınlıkta biz yapalım demişler,
hikaye bu ya, böyle doğmuş ÇILGIN!

Çılgın

! Hiç böyle bir yemek adı
duydunuz mu? Dışarıdan
bakanlar için, bir börek, iki etli ekmek yanyana gelmiş, konmuş bir tabağa, söğüş
domates, fırında pişmiş 3-5 yeşil biber, iki
çeyrek limon ve üzerine serpiştirilmiş may-
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danozla birlikte sunumu güzel bir şekilde
gelivermiş önünüze.
Konya'ya ilk defa geliyorsanız, Konya'da yemek deyince aklınıza ne gelir konusunda
az buçuk biraz da bilgi edinmişseniz daha
Konya topraklarına ayak basmadan etli ekmek nedir öğrenmişsinizdir.
Merak etmeyin etli ekmeği
öğrenen için gerisi kendiliğinden gelir!
Çılgın Konya'ya has bir tat.
İlginç bir lezzet. İlginç bir
damak tadı. Pratik zekadan
mıdır, buluş mudur? Yoksa
bilinen tatları bir araya getirerek yeni bir yemek adı mı
ortaya çıkarmaktır marifet,
bilemiyoruz.
Ancak, düşünen düşünmüş,
bulan bulmuş, denemiş,
bakmış ki gelen memnun,
tadına bakan şikayetçi değil, üstelik memnuniyetini
dostlarına da aktarıyor, olur
mu olmaz mı derken, bu iş
önceleri belli ki, çılgınca bir
şey gibi gelmiş, amma çılgın
var mı, çılgın kaldı mı diye

sorulmaya başlayınca, adı çılgına çıkmış,
çılgın olarak da kalmış!
Yapıldığı ve satıldığı mekan, Konya'nın en
eski etli ekmekçilerinden biri olan Dağlı
Ahmet'in yerinde.
Çılgın; yarım etli ekmek, yarım Mevlana
yani Konya böreği, yarım bıçak arasından
oluşan güzel hazırlanmış bir ikram tabağı.
Çılgın isteyerek, her üç lezzetten yarımşar
porsiyon tadıyorsunuz. Doymazsanız yine
her üçü lezzetten birer parça daha geliyor!
Yanında ayran mı içersiniz, şalgam mı, yoksa kola cinsi bir şeyler mi onu da siz bilirsiniz?
Çılgını yapanlar, özellikle dışarıdan gelen
öğrencilere yönelik bu lezzeti iki yıldan
beri yapıyorlar. Lokanta sahibi, müşteriler
her üç lezzeti tadarken, biz de bu arada 1.5
porsiyon satıyoruz deyiveriyor.

KAATI BİR SABIR SANATIDIR!
Şıpsevdi heveslerle sanat yapılmaz!
Kaatı; Arapça 'kat' kesmek anlamına geliyor. Kaatı sanatı ise bir kesme ve oyma
sanatı. 15. yüzyıl sonlarında Osmanlılara
gelmiş olup, 16. yüzyılda zirve yapmış.
Çok ünlü sanatçılar yetişmiş. 16. yüzyılın bu meşhur ve ünlü sanatı bugün çok
tanınan bir sanat değil. Kimseye tanıdık
gelmiyor. Görünürde kağıt kesme sanatı
olarak biliniyor. Oyma, seme sanatı olarak ve kağıttan kesme sanatı olarak tanınıyor.

RECEP TUĞ
1968 KONYA DOĞUMLU.
MESLEK OLARAK AYAKKABI
SEKTÖRÜNDEN. KESME
KONUSUNDA MESLEĞİNİN
ONA KAZANDIRDIĞI
USTALIĞI SANATLA
BİRLEŞTİRMİŞ.
DEDE KÖYÜ
ÇUMRA-KARKIN.

Ben ayakkabıda model kesme ve tasarımcı olarak çalışıyorum. Hat yazısına
olan merakımdan dolayı hat sanatına gittim. Hat ile kaatıyı birleştiren Mesut Diker,
hattat, sedefkâr, ahşap kesme sanatçısı
bana ilham veren o. Bana neden deriden kesmiyorsun diye yol gösterdi. Ben
kâğıtla hiç uğraşmadım. Zaten kâğıt,
karton kesiyorum. Ben biraz daha yükselteyim, olmayanı, yapılmayanı yapayım
diye deriden yapmaya başladım. Şimdi
hem yazı, hem motif kesmeye başladım.
Yazıların etrafını süslemeye çalıştım 1.5 2 yıl amatörce, üç yıldır da profesyonel
olarak çalışıyorum. Ben bu işin ticaretinde değilim. Bu bizim kültür mirasımız.
Amacım benden sonraki kuşaklara bu
kültür mirasını aktarmak, bırakmak, en
büyük gayem bu. Konya ve Konya dışında sergiler yaptım. Ankara Sanat Platformu sanatçısıyım. Kültür Bakanlığı Sanatçısı olmak için başvurmak üzereyim.
Konya'da AVM'lerde sergi açtım. Geçtiğimiz günlerde real'de bir sergim vardı.
3 yıldır profesyonel anlamda yapmış olduğum çalışmaları eş-dost bilmiş, kendim bilmişim önemi yok. İlk sergimi Kule
Site'de açtım, daha sonra Kent Plaza'da
açtım. Real'de açtım. Bana AVM'ler sahip çıktı.
Ankara'da yerel bir TV'de program yapan bir Hanımefendi beni Ankara'ya
çağırdı. Biz öz vatanımızda bilinmezken
Ankara'ya gittim karma bir sergide yer
aldım.
Suni deriden hat yazısı kesen Türkiye’de
iki kişi var. Biri benim. Tüfek icat oldu,
mertlik bozuldu, lazer çıktı, işler ticarete
döküldü. Lazer iz bırakır leke bırakır. Bi-
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zim kestiğimiz hat yazısı. Bunun manevi
vebali var. Yanlış bir yerden bir harf keserseniz mana ve anlamı değişir.
Kaatı bir sabır sanatıdır. Ben bu sanatla
uğraşırken sabır konusunda çok şey öğrendim. Ben maneviyattan güç alıyorum.
El emeği, göz nuru yanında çok istediğim bir şeyi, iç huzurunu kazandım. İlk
çalışmam besmeleydi. Allah'ım bu işe
besmeleyle başlıyorum bana güzel şeyler bahşet diye başladım. Kesme milletin
en çok tırstığı bir iş. Dizme ve yapıştırma
daha zordur.
25-30 kadar tablom var. Şu anda 70
kadar eserim var. 32 yıldır çıraklıktan
itibaren kesme işini öğrendim. Kesmeyi
Ahmet Usta'dan öğrendim. Ayakkabı kesiyor, karton kesiyorduk. İşimiz Bismillah
kesmeyle başlıyordu. Ankara Sanat Platformu beni buldu. Meşhur olmuş insanlarla uğraşmıyorlar. Benim gibi insanları
tespit edip, ortaya çıkarıyorlar. Benim gibi
sergi açamamış sanatçılara, ressamlara,
kitap çıkaramamış şairlere imkan sağlıyorlar. Bu işte bir kıvılcım lazımdı. İstedim
ki, bizlerin elinden tutulsun!
Bir kerede bizi çağırın, ne yapıyorsunuz
deyin. Gerçekten çok yaralıyım. Bu bir
kültür mirası. Kuşak olarak, birey olarak, fark edilmesi lazım. Maneviyatlı bir
iş yapıyoruz. İnsanların muhteşem olmuş
demesini istemiyorum. Her eserin köşesine açıklamalar yazıyorum. Hadisler ve
Ayetler var. Onların okunmasına vesile
olmaktan dolayı memnunluk duyuyorum.
İlk çalışmama besmele ile başlamıştım.
Yapıştırma konusunda çok sıkıntı çekiyordum. Gece 11.30'dan gece yarısı 03.
30'a kadar yapıştıramadım. Yattım. Gördüğüm rüya ile uyandım. Rüyamda nasıl yapıştıracağımı görmüştüm. Bir anda
uyandım. Sabah ezanları okunuyordu.
Sabah namazından sonra rüyamda gördüğüm gibi eseri yapıştırdım.
Destek bulamadığım bir zamandı. Telefonum çaldı. Arayan Ankara'dan TV'lerde
program yapan hanımdı. Abi dedi, eserlerinizin tanıtımı için bir imkan doğdu.
Hemen hafta içi mi, hafta sonu mu diye

sordum. Hafta içi dedi. İş yerinden izin
aldım. Yevmiyeme varıncaya kadar kestirdim. Sergiye gitmesine gideceğim de
arabam yok. Hızlı trenle gitmem lazım.
7 tane eserimi paketledim. Trene bindim.
Nereye gideceğimi, nereye götüreceğimi
bilmiyorum. Gara indiğimde, beni karşılamaya gelmişler. Sergiye gittik, karma
bir sergiydi. Sergi anında bile nasıl döneceğimi düşünüyordum. Öyle güzel şeyler oldu ki, kucağımda yedi eserle, nasıl
gara geldim, nasıl trene bindim, nasıl
Konya'ya geldim hiç bilmiyorum. O zahmeti çektim ama çok şeyler kazandım.
İşin öncelikle maddi boyutunda değilim.
O eserlere alıcı çıktıysa da satmaya gönlüm olmadı.
15-20 eser oldu. Boyuna cepten harcı-

anatomisine, yapısına zarar vermemek
lazım. Sanatkarın hakkına riayet etmeli.
Onu yazanın göz nurunu, işçiliğini katletmek kul hakkına giriyor. Adamın yazısını katledip sergileme olmaz. Şıpsevdi
heveslerle sanat yapılmaz! Hele kesme
hiç yapılmaz. Maket bıçağı ile hat yazısı
kesemezsiniz. O yazıyı keserken bile bir
zarafet vardır.
Kestiğim aletleri kendi elimle eğeliyor ve
geliştiriyorum. Kesmeden önce, keseceğiniz aletin ağzını o yazıya uygun hale
getireceksiniz. İşin sırrı burada. Ben falçataları farklı konumlara getiriyorum. Hat
yazılarını aynı kesme aletiyle kesemezsiniz. Sülüs yazıda kullandığınız kesme
aletini Divani'de kullanamazsınız. Çünkü
Divani yazı süslüdür. Sülüs dikeydir, düzdür, fazla kıvrımı yoktur.
Bu işi yapabilecekler, iyi yapacaklar
yapmalı, sanat yapacağım derken
sanatı katletmesinler. Bunu bana
Rabbi bahşetmiş.
Bunu hakedene
aktaracağım. Hakedene
henüz
rastlamadım. Rastladığım an aktaracağım.

yorum hanımı ve çocukları çağırdım. Bu
eserlere para harcıyor diye bana buğz
etmeyin dedim. Farzedin ki en pahalısından sigara içiyorum. Hanımda çocuklarda
anlayış gösterdiler sağolsunlar. Sonra talepler oldu ufak-tefek satmaya başladım.
Çerçeve konusunda Hasan Hüseyin Ağabey bana çok yardımcı oldu. Yine de satış
benim için son planda. Yapmış olduğum
ilk eser olan Besmeleyi taşıyabileceğine
inandığım bir büyüğüme hediye ettim.
Bu iş hadi ben de yapayım denilecek
bir iş değil. Çok titiz ve sabırla çalışmak
istiyor. Birde kaide var. Bize önce kesmemiz için yazı lazım. Yani bir hattatla
çalışmamız lazım. Her eserimizin bir kimliği vardır. Hatta yazan hattat vefat etmiş
bile olsa mutlaka adını yazarım. Yazının

Sergileri
gezen,
seyreden insanları gözlüyorum. Gelenler hep üst yaşlarda
insanlar. İstiyorum ki gençler de ilgilensinler. Bu sanat ileriye gençlerle gidecek. Bir
genç bir şeyler sordu mu dünyalar benim
oluyor. Ona o eserin bütün özelliklerini
anlatıyorum. Gün gelecek, gözden, elden,
belden dolayı bu işi bırakacağım.
Bu iş özetle kesme ve süsleme sanatıdır.
Dini motiflere ağırlık veriyorum. Maksat
ecdadı yadetmek. Ahde vefa etmeyecek
miyiz? Osmanlı lalesi, Selçuklu yıldızı gibi
süsleme işlerde, yazı bana ait, tasarım
bana ait. Her yeni eserde kendi işimi zorlaştırırım. Kesmedir, oymadır yaptığım işler. Kesemeyeceğim bir şey yok. Gerçek
deride estetiği ve kıvrımları yakalayamıyorsun. Adam benim eserime bakmıyor.
Çerçevesi çok güzel diyor. Ona da saygı
duyuyorum. Çerçevesi oturmuş diyor.
Çerçeveyi ne yapacaksın kardeşim, bu
eserde ne yazıyor diye onu sor. Ayetin

mealini oku, mübarek. Bu insanların görselliğe önem verdiğini gösteriyor. Motifli
çalışmalara önem veriyorum. Bu işlerde
zamanla işin olmayacak. Sipariş geliyor.
Adam Hollanda'ya gidecekmiş. Üç günde
bitmez mi diyor. " Edep ya hu!" yazdım.
Her eserin köşesine kimlik yazıyorum. Meraklılar o kimlikten hat sahibini, hadis ya

da ayetin açıklamasını okuyorlar.

KASIM/ARALIK 2015/41

101

SUDAN

SİYAH TENLİ BEMBEYAZ
YÜREKLİ İNSANLARIN ÜLKESİ
YAZARIMIZ SERDAR USMAN, AFRİKA KITASINDA SUDAN'A YAPMIŞ OLDUĞU EN SON ZİYARETİNDEN
KESİTLERİ KONYA VİZYON OKURLARI İÇİN YAZDI. "SİYAH TENLİ BEMBEYAZ YÜREKLİ İNSANLARIN
ÜLKESİ" ADLI YAZISINI " SEYAHATNAME" KÖŞESİNDE SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

SERDAR USMAN

G

eçtiğimiz
ay
Sudan'da
idim.
Afrika'nın emin ülkelerinden biri olan
Sudan'da üç yıldır süregelen döviz
politikaları yüzünden sıkıntılı günler yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in niçin böyle bir
yol takip ettiği ve bunda da ısrarlı olduğunu
bilmiyorum. Sudan’a ilk 2001 yılında seyahatim olmuştu. Ardından hemen hemen her
yıl bu ülkeye gittiğimi ifade edebilirim. Hatta
bazı yıllar mükerrer yolculuklarım oldu. Beni
üzen, bu ülkede beklenen yatırım planlarının
uygulanamaması olmuştur. Her sene bir heyecan bir coşku planlama yaparlar. Dünyanın
dört bir yanına heyet gezileri yaparlar. Aradan
geçen zaman zarfında ülkeye tek çivi dahi
çakılmaz. Bunu iyice kanıksandığı için Sudan kendi haline bırakılmak zorunda kalındı.
Geçtiğimiz yıl Müsiad’ın davetiyle ülkemize
özellikle de şehrimize gelen Sudan Yatırım
Bakanı’na Konya temaslarında tercümanlık
etmiştim. Bu sebebe binaen kendisiyle samimi bir dostluğumuz oluştu. Bir sonraki seyahatimde kendisini makamında ziyaret ettim.
İfadelerinden çözdüğüm kadarıyla Sudan’da
yerleşik statükocu mantığı aşmaları imkânsız
görünüyor. Geçtiğimiz ay ki seyahatimde hal-
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kın, cumhurbaşkanına karşı tepkisini açık bir
dil ve cesaretle dile getirdiğini ve süregelen
yanlışın sona ermesi beklentilerini dile getirdiklerine şahit oldum. Sudan’ın makûs talihini
yenmek için özellikle seçimlerde ki adaletsizliğini giderilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.
Ama yine de haksızlık etmeyelim. Az da olsa
bir hareketlenme ve yatırım atağı görünüyor.
Ülke, her ne kadar gelişme arz etse de yatırımların oldukça yavaş seyretmesi ve vatandaşın bu konuda ki vurdumduymaz tavrı ülkenin geride kalmasına neden oluyor. Hâlbuki
elinde mevcut imkânları bir değerlendirseler
ileriye doğru ciddi bir atağa geçecekler. Ülkenin güneyinde çıkan petrolden sadece %
20 pay alıyorlar. Oran düşük olsa da gelen
bu payın azımsanamayacak bir değeri olduğu ortadadır. O halde ülkenin ilerlemesi için
kolları sıvama vakitlerinin gelip geçtiğini bile
anlayamamaları gariptir. Bunu da çözdüm.
Devlet kademelerinde kendi değirmenine
su taşıyan çok sayıda açgözlü yetkililer var.
Bunların bitmek bilmeyen iştahı ve zenginlik
hayalleri ülkenin atılım yapması önünde en
büyük engel olarak göze çarpıyor. Dilerseniz
konuyla alakalı geçmişten günümüze gelen
bir değerlendirme yapalım. Sudan, ülke yönetimini elde tutan kuzeyli Arapların kendi dil
ve dinlerini, güneyde yaşayan siyahlara ve
yerel halklara zorla kabul ettirmek istemelerinden kaynaklanan iç savaşlarla yarım asırdır
boğuşan bir ülkedir. Yüce dinimizi, zoraki de
olsa birilerine kabul ettirmek bize yakışan bir
durum değildir. Bunu işin başından kabul etmemizde yarar görüyorum. İşte bu dayatma
neticesinde bunu kabullenemeyen Güney
Sudan yönetimi ile Kuzey Sudan arasında bitmek tükenmek bilmeyen çatışmalar sonunda
birbirinden ayrılarak iki devlet tesis edildi.

Sudan'a 2005 yılında yaptığım seyahat esnasında Güney Sudanlıların lideri John Garang
bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
Orada bulunduğum sırada iç çatışmalar çıkmış, hatta seyahatim isteğim dışında bir hafta
daha uzamıştı. Güç bela bulduğum bir uçuşla Dubai üzerinden Türkiye'ye dönebilmiştim.
Cadde boyunca öldürülen insanların cesetlerini, yakılan arabaları ve yol boyu çatışmaları
hala hatırlıyorum. O günden bugün dek süren
bu tür karışıklıkların ülke ekonomisine zararı
işte bugün karşımıza çıkıyor.
Sudan, bağımsızlığını 1 Ocak 1956'da kazanmıştır. Sudan, 2,5 milyon metrekare yüz
ölçümü ile Afrika'nın toprakları en geniş ülkesidir. Bu kadar geniş topraklara sahip
Sudan'da tarım ciddi anlamda gelişmiş olsa
da ekilebilir arazileri % 60'a tekabül etmekle
birlikte, günümüz teknolojik imkânlarıyla ekilip dikilebilen arazinin oranı sadece % 15'e
tekabül etmektedir. Acıklı duruma dikkatinizi
çekmek istiyorum. Bu kadar devasa toprağın
kullanılıp ekonomiye katkı sağlayabildiği oran
sadece % 15’tir.
Türkiye’mizden ciddi beklentileri var. Bu beklentilerin başında ülkenin harap yollarının

inşası, temizlik sisteminin geliştirilmesi, tarım
arazilerinde kullanılmak üzere mekanizasyon
sistemine hızlı bir geçiş süreci, ülkenin dışa
bakan penceresi havalimanının yenilenmesi,
modern hastanelerin inşası ve mevcut hastanelerin modernize edilmesi yer alıyor.
Sudanlı iseniz evinizin içinde dahi toz ve toprakla bir bütün halinde yaşamak zorundasınız. Mevsiminde yaşanan kum fırtınaları halkın
yaşam şartlarını iyice güçleştiriyor. Özellikle
ara sokaklarda asfalt olmaması sebebiyle her
yerde toz toprak uçuşuyor. Bazen yüzünüze
dokunduğunuzda yüzünüzde mesken tutmuş toz zerreciklerini hissediyorsunuz. Araba
yıkamanın bu ülkede hiç anlamı yok. Aracınızı
yıkadıktan hemen 10 dakika sonrası yine aynı
şekilde toz kaplanmış aracınızla karşı karşıya
kalmaktır. İşte uzun yıllar boyunca yaşadığı
hayatı reel olarak kabullenmiş ve ötesini bile
bilmeyen insanların yaşadığı bir garip ülkedir:
Sudan.
Ulaşımda alışageldiğiniz sarı taksilerden çok
az sayıda var bu ülkede. Taksi olarak kullanılan araçlar, hani bir zamanlar ülkemizde
de her köşe başında görmeye alıştığımız
ama zamanla azalan minicik Suzuki marka
minibüsler vardı. Sudan’da taksi olarak onlara muhtaçsınız. Birde bizim 1970’li yılların
ulaşımında söz sahibi olan Arçelik marka 6
kişi kapasiteli motorlu araçlar vardı. Onun bir
benzeri Rakhşa ismiyle bilinen ama sadece
2 kişilik ulaşım araçları Sudan’da hizmet veriyor. Bu araçlarsa son yıllarda şehir merkezinde yasaklanmış. Ara yollarda hizmet verebiliyorlar. Ben her gittiğimde nostaljik yaşam
özleminin verdiği bir dürtü ile bunlara biniyor
ve keyfini çıkarıyorum. Gerçi ne keyif ama!
Sokak aralarında ki çukurlara dalıp dalıp çıktıkça kafamı tavana vura vura varış noktasına
ulaşabiliyoruz.
Trafikte Sudan insanı, bizim ülkemizin aksine
daha sabırlı ve daha olgundur. Anlayışlı trafik
paylaşımından ötürü bizde ki gibi araç içinde
Sin Kaflı krizler ve selektörlü kornalı sövmeler
yaşanmıyor. Herkes o yolun ortak kullanım
alanları olduğunun bilinciyle hareket ediyor.
Bizde olduğu gibi kimse Deli Dumrul’luk
peşinde değil. Sudan’ın takdir ettiğim çok
önemli yönlerinden biri de trafikte ki olgunluk
düzeyleridir.
Diyelim Hartum sokaklarında dolaşırken diliniz damağınıza yapıştı. Bu durumda bir bakkala girip bir pet şişe suyu tepenize diker ve
içerek serinler ve susuzluğunuzu giderirsiniz.
Çünkü siz bir yabancı olarak Sudan’da yarı aç
yaşayan halka göre çok fazla avantaj sahibisiniz. Ama gariban Sudanlı vatandaşların susuzluğunu giderebilmeleri için çeşitli yerlerde yol

kenarlarına su sebilleri koymuşlar. Eee! Bunda
ne var diyeceksiniz?
Anlatayım efendim.
Bizde ki gibi içi suyla dolabı koyarak fişini takmak suretiyle içtiğiniz gıcır gıcır su dolaplarından umuyorsanız, yanılıyorsunuz.
Yan yana dört veya beş adet su küplerini sıralamışlar. İçine de suyu doldurmuşlar. Tahta
kapakla kapattıkları küplerin hemen yanına da
teneke bardaklar koymuşlar. Suyu içmek için
bardağı alıp küpün içinde ki suya daldırıyorlar.
Sonrada afiyetle içiyorlar. Peki, elleri suya değmiyor mu? diye düşündünüz, değil mi?
Maalesef efendim. Bardağı suya elleriyle daldırıyorlar ve haliyle de eliniz suyun içinden
geçiyor. İşte bu suyu içmek orada normaldir.
Ama bunu daha modernize edecek bir sistem
geliştirseler daha iyi olmaz mı? Örneğin küpün
en altlarına musluk monte etseler ve suyu bardağa buradan dolsursalar!
İyi fikir, ama gel de anlat.
Akıl vermede elbette üstümüze yok. Ama bu
akla dahi muhtaç olan toplumların varlığı gerçekten yüreğimi kanatıyor. Hele birde İslam
ümmetini bu konuda ki geri duruşu yürek kanatmayı şöyle koyun. Yürek parçalıyor.
Son seyahatimde daha önceleri hep eleştirdiğim Nil kıyısının atıl vaziyette ki haliydi. Şimdi
tek tük te olsa çay bahçeleri açmaya başlamışlar. Buralarda Nil’e karşı oturup çay ve kahvenizi yudumluyorsunuz. Çevre düzeni henüz
istenen düzeye ulaşmış olmasa da Sudan şartlarında buna da şükür diyoruz.
Sudan’da içki yasak. Gizli saklı içenlerin olduğunu duysam da bizzat şahit olmadım. Ama
bu yasağı seviyorum. Bu sebeple ülkeye “Ayık
İnsanlar Ülkesi” diye ad verebiliriz.
İslami hassasiyete olan yapıları takdire şayan
aslında. Örneğin içki ve zina yasağı gibi. Ama
sadece bunları yasaklamakla iş bitmiyor. Yine
yüce dinimizin buyrukları doğrultusunda İslam medeniyetinin batılı toplumların gözünde

ki negatif konumunu pozitife çevirecek dev
yatırımlar ve şehirler inşa etmenin semtine
bile uğramamışlar. Ama ümit ediyorum ki bu
gidişata da son verilir. Peki, bundan umutlu
muyum? Hayır, maalesef, hiç ümidim yok. Böyle gelmiiiiş, böyle gider be ağam.
Biliyor musunuz? Sudan’a 2001 yılında gittiğimde kullandığım havalimanı ile aradan
geçen 14 seneye rağmen son gittiğimde kullandığım havalimanı aynı. Değişen bir şey yok.
Uluslararası uçuşlar için sadece 4 kapı var. Bunlarda körüksüz ve rezil vaziyette. Havalimanının tuvaletini kullanmak istediğimde üsküfra
etmeden kendimi zor dışarı attım. Koca havalimanında sadece bir kafe var. Onda da her
aradığınızı bulamazsınız.
Be kardeşim, bunca zamandır, bunları yazmadım. İslam ülkeleri hakkında ön yargılar yıkılsın
istedim. Ama değişen bir şey yok ki! İnsan on
beş senede hiç mi yeni bir adım atmaz? Saklasak ne olacak? Cümle âlem pasaklı yapıyı
biliyor. Biz Müslümanız. Müslümanca yaşamak
zorundayız. Bu her şeyden önce dinimizin emridir. Peygamber Efendimiz’in sayısız hadisine
konu olmuştur.
O halde neden hırsızlıklar, pislik içinde şehirler,
dilenciler, ticari kazıklamalar İslam ülkelerinde
daha çok yaygın göze çarpar ki?
Bakınız bu bir özeleştiridir. Konuyu farklı cihetlere çekmenin anlamı yok. Devekuşu gibi kafayı kuma gömmenin de gereği yok.
Sudan hakkında yazacak çok şey var. Aslında
bir dahakine fırsatım olursa orada yaşayan
bazı insanların günlük yaşamlarını sorgulayan
ve yaşama bakış açılarını irdeleyen, mutluluk
ve hüzünlerini, korku ve cesaretlerini, hayallerini konu alan bir çalışma yapmak ve sizlerle
paylaşmak istiyorum.
Tenleri siyah ama yürekleri bembeyaz bu güzel insanların yaşamlarına dair ince detayları
ilk fırsatta size taşımaya söz veriyorum.
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NOSTALJİ
ÇOK DEĞİL, 1950'Lİ YILLARIN BAŞINDA HAYATA
KÜSMÜŞ, SOKAK VE CADDELERİNDE DÜŞÜNCELİ
İNSANLARIN DOLAŞTIĞI, KENDİNİ BİR TÜRLÜ TOPARLAYAMAMIŞ, SİLKİNEMEMİŞ, KENDİNE GELEMEMİŞ
HER GEÇEN YIL, DAHA DA ESKİYE GÖMÜLEN ÜMİTSİZ
BİR KONYA VARDI. KONYA'NIN TALİHİ 1950 YILINDAN SONRA DÖNDÜ DİYE YAZANLAR OLMUŞ TA... O
YILLARDA.

Ali Göksuçukur'un anlattıkları;

K

onya'da Eski Garajın orada Tolluoğlu
Camiinin oralarda at arabacılar vardı. Tolluoğlu Camiinden İsmet Paşa
Okulu'na kadar bütün herkesi tek tek tanırdım. Aziziye Camiinin bulunduğu caddede
büyük bakkallar vardı. Bu bakkallarda sade
yağın en iyisi, zeytinin en iyisi, karışık olmayan hakiki sucuk satılırdı. Ne arasan vardı.
Bakkal olarak Hümmet vardı, Terzioğulları
vardı. Az ileride Çalıkuşunun oto nakliyat şirketi vardı. Bayramlar Hükümet meydanında
yapılırdı. İnsanlar birbirlerine karşı çok saygılıydı. Hanımlar yanlarından geçene erkeklere
yol verirlerdi. Şimdi omuz vurup geçiyorlar.
Bayramlarda mahalle gezmeleri yapılırdı. Ev
ev ikindiye kadar bütün mahalle birbirini ziyaret ederdi.
Hıdırellezde Merama giderlerdi. Alaaddin
tepesine giderlerdi. Alaaddin tepesi yeşillik
ve ağaçlıktı. Meramda akrabası olanlar onların evlerinin yan taraflarındaki çimenliklere
giderlerdi.
Aziziye civarında katıkçılar vardı. Mesela
Yusuf Akşam'ın babası katıkçıydı. Katıkçı
dükkanlarında karılmış tahan, helva, pişmiş
yumurta, zeytin, peynir, köpük helvası bulunurdu. Bu dükkanlarda tahtadan yapılan
uzun oturaklar vardı. 100 gram tahan ya da
köpüklü helva yarım ekmeğin içine konurdu.
Lokanta gibi işlerdi katıkçılar. Esnaflarda ,
köylülerde katıkçılardan yerlerdi.
Etliekmek kebapçılar içinde bulunurdu. Ancak fırınları yoktu. Şerafettin Camiinin arkasında bir etliekmek fırını vardı. Ekseriyetle
orası yapardı etliekmeği, etliekmek yaptıracaklar eti, içi hazır ederler ve sıraya girerlerdi.
Mesela, kebapçı Arab'a 20 etliekmek diye
seslenirdi etliekmekçi. Mevlana Caddesi'nde
bir fırın vardı. Ondan sonra Kayıklı kahvenin
orada Kadınlar Pazarı civarında Pekmezcinin Ahmet diye bir etliekmekçi daha vardı.
Pideci Yusuf vardı. Lokantaların etliekmeğini
bunlar yaparlardı.
Lokantalarda çok güzel yemekler yapılırdı.
Karnıyarık, dolma, Fırın kebap, şiş, köfte
vardı. Çok pahalı değildi. Etin kilosu 150 kuruş filandı. Koyun eti en fazla rağbet gören

104

www.vizyonkonya.com

etti. Kasaplarda koyun etiyle birlikte sığır eti
de birlikte satılırdı. Keçi eti satan kasaplar
sadece keçi eti satardı. Koyun eti bir günde
tükenirse, sığır eti bir haftada anca satılırdı.
Bugünkü gibi pilav vardı. Bir defasında 12
tepsi pilav yedik. Önden yoğurt çorbası
gelirdi, sonra pilav, irmik helvası. Zerdesiz
olmazdı. Pilavın üzerine önceleri but et konurdu. İki-üç açıkgöz hemen kapışıverir kimseye bir şey kalmazdı. Şimdi kuşbaşından
yapıyorlar. Herkes tadabiliyor. Bizim zamanımızda zerdeyi pilavın üzerine dökerlerdi.
Çok lezzetli olurdu. Kavurma 70'li yıllarda
pilava dahil oldu. Etin tüm geldiği zamanlarda biri bir taraftan, bir diğeri diğer taraftan
çekiverirlerdi eti. Bazıları da pilavın üzerine
tüm tavuk koyarlardı. Tavuk tüm et gibi kapışılamıyordu. Kavurma çıktı herkes yiyebiliyor
artık.
Manifaturacılar bedestendeydi. Kebapçıların
en iyileri kebapçılar içindeydi. Arabın Lokantası, Hoşgör Lokantası, Kebapçı Hacı Şükrü
meşhurdu. Hacı Şükrü bilaveleddi. Yanında
bir kız çocuğu büyüttü, baldızının oğlunu da
yanına aldı. Onlar büyünce ikisini evlendirdi.
Doğan çocuklarına Şükrü adını koydular o
şekilde devam etti.
İstanbul caddesinde Austin ve Chevrolet
acentaları vardı. Alişan Hanı, dedeler Hanı
gibi hanların içinden otobüsler kalkardı. Silleli Müslüman Memedin ve Çalışkuşunun
acentaları vardı. Hepsi öldü. O nesil kapandı. İsmetpaşa okuluna kadar acentalar vardı.
Aralarda tamirhaneler bulunurdu.
Ahmet Haşhaş manifaturacıydı toptancıydı. Büyük manifaturacı ve zengindi. Zengin
olarak Eröğütler vardı. Çok zengindiler.
Kapı Camisinin arkasında dükkanları vardı.
İstanbul'a gittiler.
Kapı caminin kıble tarafında odunpazarı
vardı. Merkeplerle çalı-çırpı gelirdi. Fırınların her biri 30-40 merkep yükü çalı-çırpı alırlar fırınlarında yakarlardı. Hemen
yakınındaki kömür pazarında meşe
kömürü satılırdı. Kapı Camiinin kuzey tarafında hazır elbise satan
dükkanlar bulunuyordu. Onların

hemen yanında da kelikçiler yani ayakkabıcılar vardı. O günlerde oldukça dürüst esnaflar
ve hayır sahipleri vardı Konya'da.
Eskiden çay ocakları meşhurdu. Tenekeciler
içindeki çay ocağı, Ramazanda sahura kadar
açık olurdu. Esnaflar dükkanları kapayıp giderlerken, oturaklarını kapının önünde bırakır giderlerdi. Aziziye camiinden teravihten
çıkanlar, o dükkanların önüne bırakılan oturaklara oturur sahura kadar sohbet ederlerdi.
Aziziye camii karşısında dondurma arabaları
sıralanırdı. Beş kuruşa koca bir külah dondurma alırdınız. Sonra tatlıcılar vardı. Şam tatlısı
derlerdi. Teravihten sonra çok neşeli olurdu
Konya.
Konya'da Lunapark yoktu. Tolluoğlu Camiinin oraya Garaj yapıldı. Orası önce boşluktu.
O boşluğun yanında koyun pazarı kurulurdu.
Tam o civara Lunapark kurulurdu. Salıncak,
motorlar, silah atışları, yumrukla vurulan toplar bulunurdu.
Sonra Dedebahçesi vardı. Dar sokaklardan
gidilen bir bahçeydi. Alaaddinin arkasına düşerdi. Çok güzel bir havuzu vardı.
Faytona Konya'da körük derler. Arapoğlu makasından bir lira verdin mi, benim eve Topraklığa kadar giderdin. Hükümet önünde, Arapoğlu Makasında, Mevlana önünde dururdu
körükler. Birde insanları taşımak için at
arabaları vardı.
25 kuruş verdin
mi ayaklarını
sallaya sallaya
Araplara, Sedirlere giderdiniz.
8-10 tane yolcu
alırdı at

arabaları. O günlerin en geçerli ulaşım vasıtasıydılar.
2. Ordu buradayken Cumartesi günü bando
görmeye, bando seyretmeye gelirdi halk.
Çok kalabalık olurdu. En yüksek yer Hayat
Apartmanıydı. Altında önce lokanta vardı.
Ne kadar yüksekmiş diye başını iyice kaldıranların kasketleri düştüğünden, kasket düşüren, şapka düşüren diye anılırdı.
Adana'dan Posta treni geldiğinde, İstasyonda bir kaç saat eğlenirdi. Konyalılar, iki tarafı
da dut ağacı olan İstasyon yolundan Posta
trenini görmeye giderlerdi. Şehirde başka
gezilecek, görülecek, gidilecek yer yoktu.
Hanımı görücü usulüyle aldım. Annem gitti
beğendi. Bende gördüm, beğendim, kısmetmiş. Eskiden kına yapılırdı. Erkeklerde
de Zamak yapılırdı. Damat o gece eğlenirdi.
Gündüz Gelin hamamı yapılırdı. Evlerde ayrı
bir hamam yoktu. Yıkanmak için yüklükler
kullanılırdı.
Mahkeme Hamamı, Türbe Hamamı vardı.
Sonra Sultan hamamı ve çarşıda Ahmet
Efendi Hamamı vardı. Meram'daki hamamın
çalıştığını hatırlamıyorum.
Pilav için aşçı tutulurdu. Benim düğünün
aşçısı akrabamdı. Reyhan adında bir kadın
aşçıydı. Çok tutulan bir aşçı olduğu için, insanlar sırada beklerdi. Yerim müsaitti. Büyük
sofralar kurdurdum. Pilav 3-4 saat sürdü.
Taksilerle gelin almaya gittik. Gelin arabası
56-57 model Chevrolet İmpala'ydı.
Düğün için taksi varsı amma azdı. Hükümet
meydanında 3-4 taksi vardı. O yılarda gelin
arabası ve kaynata arabası taksiydi. Geri
kalan arabalar körük olurdu. İki taksinin arkasına 8-10 tane körük sıralanırdı. Körükler
şak-şak-şak diyerek arabaları takip ederlerdi. Zengin olanlar kaynata arabasına heybe
takarlardı. Körüklere de havlu ve mendil takılırdı. Mendiller açıldığında bir sofra örtüsüne yakındı. Üzüm gibi şeftali gibi bir şeyleri
evine götürecek olanlar, mendilini açar, üzü-

mü, şeftaliyi artık ne aldıysa koyar üzerine
de tutacak şekilde üst tarafından düğümler,
rahat bir biçimde alır götürürdü.
Muhacir Pazarı Zindankaledeydi. Daha önce
Arapoğlu makasında dershaneler sokağının
oradaymış. Onu ben hatırlamıyorum. Zindankalede çok büyük çukurlar vardı. İdamlıkları oralara gömdüler. Konya'ya bir sel
geldi. Akyokuşun o taraflarda Geçili deresi
vardı. Dere taştı. Zindankale'nin çukurları o
sel sularını içine çekti (sordu) gitti. Sel evlerin
arasındaki dar yollardan aktı geldi. Hiç bir ev
yıkılmadı, zarar görmedi. Şeker Fabrikası yapıldıktan sonra o tarafa bir bent yaptılar. Ben
o tarihte 7 yaşındaydım. Gittik sele baktık.
Şimdi o derenin arkasına yeni Tıp fakültesi
hastanesi yapıyorlar.
Konya'da benim bildiğim çok büyük çarşılar
yoktu. Saray çarşısının oraya Zencirli Han
derlerdi. Onun yanında Dedeler Hanı vardı.
Oralara 2.5 tonluk Austin kamyonlar gelir,
köylüler yüklerini alıp köye götürürlerdi.
1954 yılından önce Konya'da 7 tane eczane
vardı. Başka açamazdınız. Meram çok güzeldi. Su değirmenleri vardı. Meramdaki aile
bahçesinin sağında bir su değirmeni vardı.
Meram Dere'de de su değirmenleri bulunuyordu. Motorla çalıştırılan değirmenlere ateş
değirmeni derlerdi. Su değirmenleri daha
fazla tutulurdu. Buğday dövülen dibekler her
caminin önünde vardı. Benim zamanında
Topraklık semtinde caminin önündeydi. İçi
oyuk bir taştı. Kalenderler dibekte buğday
öğütürken, parası olanlar su değirmenlerine
giderlerdi. Sığırlar aslıma çıkardı. Arapların
ayrı, İşgalaman'ın ayrı, Sedirlerin ayrı. Dönüşte sığırların üzerinde binlerce sivri gelirdi.
Yani sivrisinek. Şehrin içinde sivrili bir hayatımız vardı o günlerde.
Bugün herşey bol. Ancak saygı yok. Ekmeğin
karne ile verildiği dönemleri bilirim. Fişi vereceksin, parayı da vereceksin ufak bir ekmek
verecekler. İki tane fiş verdin mi, ertesi güne
ekmek yok! Zenginler köylere ekmek yaptırırlar, ekmeksiz kalmazlardı. O zamanlar kıtlık
zamanı. Konya’da hiç bir şey yoktu. Şimdi para
bol, herşey bol. Cennet gibi bir vatandayız
ama, bir de insanlarda saygı olsaydı. Eskiden çek, senet diye bir
şey bilmezdik. Esnaf arkadaşımız
parayımı denkleştiremedi, aramızda para toplar, borcu neyse
öder geçerdik. Şimdi verdin mi,
alamıyorsun. Saygı yok, dürüstlük
kalmadı.
Çıraklık yaptığım yıllarda en mühim cadde İstanbul Caddesiydi.
Tolluoğlu Camiinden İsmetpaşa
okuluna kadar tanımadığımız, bilmediğimiz insan yoktu. Arkadaş-

larımdan çoğu öldü. Esnaf arkadaşlarımdan
pek bir kimse kalmadı, hepsi öldü.
İlyas Usta sırf kuru fasulye yapardı. Ama pek
iyiydi fasulyesi. Kazım Ağa filan ondan çok
sonra. Etliekmek yapanlar tutuyorlar ucundan bir sündürüyorlar oluyor bir metre. Kelik
eskisi gibi oluyor. Eskiden öyle derlerdi. Etliekmek o değil.
Pazar günleri pazar böreği yaparlardı. Uçları
katlanırdı. Şimdikiler şap şap vuruyor açılmıyor. Biz ucunu açar, içine sadeyağ koyardık.
O uçlara gökçük denirdi. Gökçükleri alır ya
pekmeze, ya tahana banardık.
Eskinin aşçıları yemeğe ne lezzet verir onu
yaparlardı. Kebapçılar içinde iyi lokantalar
vardı. Merkez Lokantası çok lezzetli yemekler pişirirdi. Şimdi o lezzetler yok. Çorbadan
tut, dolmalara kadar oldukça çeşitli yemekler yapılırdı. En çokta mercimek çorbası yapılırdı.
Tiridi tandır ekmeğinden yaparlardı. Tandır
ekmeğini ufak ufak doğrarlar, kuşbaşı pişen
eti, etin suyunu yağı ile birlikte üzerine dökerlerdi. Bazıları yoğurtlu yapardı. Şimdi eti
köfte yapıyorlar, tirit o değil. Hazır ekmekten
tirit olmaz, hele üzerine köfte hiç olmaz. O
yıllarda evlerde patlıcanlı da yapılırdı. Patlıcanı sulu soğanlı pişirip, ufak doğranmış tandır
ekmeğinin üzerine öyle dökerlerdi. Patlıcan
tiridi, çarşıda hiçbir lokantada yapılmazdı.
Bugün bazıları ben tiritçiyim filan diyorlar. Şu
anda tiritçi filan yok!
Sonbaharda herkes bahçelerden şehir evlerine taşınırdı. 3-4 tane erkeç kesilir, kemiklerinden ayrılır, annelerimiz pastırma yaparlardı. Sucuk yaparlardı, kavurma yaparlardı.
Onu bir kış yerdik. Çarşıya pazara gitmek
zordu. Ne pişecek? Kuru fasulye, hemen
onun içine biraz et konur, pişirilirdi. Sığır eti
makbul değildi. Makbul et, koyun etiydi.
Keçi eti ucuz olurdu. Yakın zamana kadar
sucuk pastırma yapılırdı. Şimdi artık yapılmıyor. Kendiniz yaptığınızda acısını, çemenini
ona göre ayarlardınız.
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YAMAÇPARAŞÜTÜ

Uçmakbelközgürl
i
üğünenkısıtlol
ı duğualandır!
Yamaç paraşütüne nasıl başladınız?

Muhammet GÖKTAŞ
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200 kişiyi eğiten usta bir Yamaç
Paraşütü
Eğitmeni.
Kuşlarla
yarışan,
dağlardaki
türlü
çiçek
ve
bitkiyle
tanışan,
kendisiyle
ve
insanlarla
barışan
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paylaşıyoruz.

Yamaç paraşütü Türkiye'de ve Dünyada
yeni sayılan bir spor dalı. 1980 yılında ilk
denemeleri Fransa ve İsviçre Alplerinde
yapıldı. 1990 yıllarda Atilla Taçoy'un Türk
Hava Kurumu Başkanı olduğu dönemde 1997 yılında Dünya Hava Olimpiyatları
Türkiye'de yapılmıştı. Çok ucuz, yapması
kolay 15-20 kiloluk sırt çantasıyla cephesi rüzgara uygun olan hemen her yerde
yapılabilen bir spor.
51 yaşındayım. 9 yıldan beri Konya'da Hakim
olarak görev yapmaktayım. Uçaktan bin saatten fazla serbest atlayış yaptım. Yamaç paraşütüne Denizli'de Hakimlik yaparken başladım. Çalıştığım her yerde bu sporu yaptım.
Antalya’da büyüdüm. Su ve hava sporlarıyla
ilgileniyorum. Lisanslı eğitmenim. Bireysel
anlamda uçan arkadaşlar vardı. Görev yaptığım yerlerde bu sporu seven ve yatkın arkadaşlardan bir grup oluşturdum. Konya'da da
sanayiden, memurlar, öğrencilerden ve esnaflardan bir grup kurdum. Bu arada THK'dan
destek almaya çalıştık. En azından arkamızda
resmi bir kurum olacaktı. Sivil Sportif Havacılık diye bir dernekleri vardı. O derneği devraldık. Daha çok facebook ile haberleşiyor ve irtibat sağlıyoruz. Konya
Hava Sporları diye bir
grubumuz var. Yaklaşık
200 kişiyi eğittik. Bunların arasında 40-50 tanesi faal uçuyor. Takkeli dağda uçuş tepemiz
var. Orada birde küçük
kulübemiz bulunuyor.
İnsanlar bizi izlemeye,
piknik yapmaya gelir
gibi geliyorlar. Takkeli
dağ merkezimiz sayılabilir. Başlangıç, eğitim

uçuşlarımız güvenlik nedeniyle Çumra-Seçme köyünde yapılıyor. Alışanlar, Takkeli dağda uçuyorlar.
Uçmak nasıl bir duygu?
Çok tanımlanabilir bir şey değil. Ben uçmaya felsefi yönden bakıyorum. Kuş
uçuşu dünyayı görebildiğiniz, ayrıntıların
kaybolduğu, gitgide irtifanız arttıkça, siluete dönüştüğü, yeryüzünde rant ve
diğer kavgaların kaybolduğu, geniş bir
bakış açısıyla dünyayı her açıdan görebildiğiniz bir ortam.
Uçmak özgürlük değildir. Uçmak belki
özgürlüğün en kısıtlı olduğu alandır. Bağlısınız, hatta hiç özgür değilsiniz. İnsanlar
öyle tanımlar belki ama ben öyle tanımlamıyorum. Uçmak bir ihtiyaçtır, tanımaktır,
uzağı yakın etmektir, dünyaya ve insana
bakış açısı olarak başka bir penceredir.
Adrenalinin yükselttiği korku, heyecan,
sevinç gibi duyguların iç içe geçtiği, karıştığı bir spor dalıdır.
Doğayı iç içe yaşadığınız bir ortam. Kanada çarpan rüzgarın sesi bambaşka
bir duygudur, beni alır götürür. Gençleri
bilgisayar ve internet bağımlılığından, teknolojinin esiri olmaktan, cep telefonu bağımlılığından kurtarır. Dağlardaki bitkileri,
kuşburnu, kekik, yaban armudu, alıç gibi
bitkileri, bütün kuşları tanırsınız. Bildiğiniz
bütün yırtıcı kuşlar size havada eşlik eder.
Onlarda rekabet vardır. Sizinki de uçmak
mı, gelin size uçmayı öğreteyim der gibidirler. Risk barındırmıyor mu? Elbette riski var. Yaşamın kendisi bile risktir. Orada
trafik yok. Yarışmada değilseniz, yine de
kara trafiğinden çok daha güvenlidir.
Yamaç Paraşütüne nasıl ilgi duydunuz?
Spora karşı çocukluğumdan beri bir ilgim var.

Pilot olmak hevesim vardı. Meslek Lisesi çıkışlı olduğum için alınmadım. 1983-84 yıllarında
uçak atlayışlarım var. Ankara Hukuk mezunuyum. Etimesgutta çok atlayış izledim. Uçuş
saati ve rakam tutmasam da, yeteri kadar,
binlerin üzerinde atlayış yaptım.
Denizli'de Çardak ilçesinde Hakimlik
yaparken ilk uçuşumu orada yaptım.
Sivil Organizasyonlarda eğitim aldım. İlk
uçuşumu Denizli Pamukkale'de yaptım.
Travertenler üzerinde uçuş yapılır. Orada
hem eğitim verilir, hem de ticari uçuşlar
yapılır.
Korku ile karışık sadece uçarsınız. Tarif
edemeyeceğiniz bir duygudur. Eğitmen
şöyle yap, böyle yap diye telsizle komutlar verir size. Heyecandan birçoğunu
duymazsınız. Uçuş sayısı artıkça, daha
bilinçli, kanada kumanda etmeye hazırsınızdır. Heyecan, korku ve adrenalin
hepsi birliktedir. Ayakların yerden kesilmesi farklı bir duygu. Özlem duyduğunuz, ayakların yerden kesilmesi duygusu bambaşka bir duygudur. Yaşanması
hissedilmesi gereken bir duygu. Bu sporun amatör olarak yapılması gerektiğini
düşünüyorum. Profesyonelce, aşırı hırs
ve aşırı ticari kaygılarla yapıldı mı, sıradanlaşıyor, önemi kalmıyor.
Yetiştirdiğimiz arkadaşlar bu işi meslek
edindiler. Fethiye, Alanya, Kaş gibi yerlerde ücretli ve ticari ucuş yapıyorlar. İyi-kötü bir kazanç elde ediyorlar.
Bir kısmı uluslararası yarışmalara katılıyor.
Lisanslı olan arkadaşlarda bu işi meslek
olarak sürdürüyorlar. Konya havacılıkta
iyi bir yerde. Meslek olarak sürdürenler
var. Festivallere katılanlar var. Festival
uçuşlarını da gelişimlerini tetiklemek için
katılıyorlar.
Nerelerde uçtunuz?
Kızılören'de
uçtuk,
Beyşehir'de Yaka
Manastır'da,
Seydişehir'de
Küpe
dağında Karapınar Acıgöl ve Meke gölü
üzerinde. Konya'da ne kadar dağ var
hepsine çıktım. Bu spor dağlarda yapılıyor. Eskiden kendimce keşif yapardım.
Uçmadan dönüp geldiğim çok dağ var.
Bugün tırmanmak için daha elverişli yollar var.
Aladağ, Loras hepsine çıktım. Derbent
Aladağ, Mülayim üzerinde uçuşlar yaptım. Konya'da uçuş yapmadığım neredeyse yer kalmadı.
Yamaç paraşütü yatay süzülen bir araç.
O yüzden uzun süre havada kalıp uzun
mesafeler kat edebilirsiniz. Türkiye şartlarında pahalı bir spor dalı. Sıfır maliyeti

9-12 bin lira. İkinci el malzeme 3-5 bin lira
arasında. Türkiye'de yamaç paraşütü
malzemesi üretimi yok. Almanya, İsviçre,
Fransa, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore
gibi ülkeler malzeme üreten ülkeler. Aynı
zamanda iyi sporcular da o ülkelerden
çıkıyor. Özellikle İsviçre, Fransa ve Almanya biraz daha ileri ülkeler. Uluslararası yarışmalarda bu ülkeler başı çekiyor.
THK lisans verme yetkisi olan bir kurum.
Bugüne kadar bir Federasyon kurulamadı. Ancak altyapı iyi. Kısıtlı da olsa
uluslararası
müsabakalara
yarışmacılar
gönderiliyor. Milli olmak içinde ilk üçe girmek gerekiyor. Bu sporda malzeme çok
önemli. Nasıl anlatayım; Hacı Murat var,
Ferrari var!
Yamaç Paraşütü nasıl bir spor?
Yamaç Paraşütü güvenli bir spordur.
Meteoroloji bu sporun yüzde ellisidir. Her
ihtimale karşı yedek paraşütümüz var.
Son çare olarak yedek paraşütle aşağıya inebilirsiniz.
Yamaç paraşütü yatay süzülen bir araç,
kalktığınız yere tekrar geri dönebilirsiniz.
O sizin amacınıza ve hava durumuna
bağlı. 300 km. üzerinde yol yapılabilir.
Ankara'dan Konya'ya uçarak gelebilir,
termal hava akımları içinde yükselebilir
ve süzülmek suretiyle kuşlar gibi uçabilirsiniz.
İyi bir yamaç paraşütçüsü kuşları ve
bitkileri iyi bilir. Köylerde çobanlık yapanlar iyi gözlem yapabilirler. Yağışı, rüzgarı
tahmin edebilirler, kuşlara bakarak uçuş
karakteristiklerine göre, koyunların tepkilerine bakarak, yüzde yüz olmasa da,
oldukça yakın tahminler yapabilirler.
Türkiye'nin her bölgesinde uçtuk. Erzincan, Kayseri, Denizli ve Bursa gibi iller,
Kayseri'de Ali dağı, Denizli'de Çökerez,
Erzurum'da, Bursa 'da Gürsu, Çankırı'da
Bayramören bu sporun Formula 1'i gibidir.
Kayseri , Denizli ve Erzurum'da yarışmalar olur. Ticari uçuşlar Fethiye, Fethiye
kadar olmasa da Alanya ve Kaş'ta yapılıyor. Mesela Fethiye’de yıllık yüz bin ticari
uçuş gerçekleşiyor.
Bugüne kadar üç tane ulusal bazda Festival
yaptık. Çumra-Seçme'de belediye kısmen
destek verdi. Katılan izleyicileri ücretsiz uçurduk. Konya merkezinde festival, organizasyonu yapmadık. Bu sporun çok daha iyi bir yere
geleceğine inanıyorum. Sadece kurumsal ve
yerel desteğimiz yok. Bireysel olarak da bizim
gücümüz yetmiyor. İzleyenlere araç, pilotlara
kalacak yer temini filan lazım. Hollanda Milli
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maçında, maç öncesi stat üzerinde uçuşlar
yaptık. Stadın microlightla hava çekimlerini
biz yaptık. Kule Site dahil şehir üzerinde uçuşlar gerçekleştirdik.
Bazı hatıralarınızı dinleyebilir miyiz?
STADTA SÜRPRİZ
Amasya'da Hakim olarak görev yapıyorum. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanıyım. 2003 yılında seçim çalışmaları var.
Seçim çalışmaları olduğunu unuttum.
Dağa tırmandım. Hava uygun değildi.
Tekrar dönmeye dermanım kalmadı.
Öğleden sonra hava oturmaya başladı.
Genelde şehir stadına iniyordum. Dağdan havalandım.
Stada inmeye başladığımda stad bomboştu. İndiğim an,
bir anda etrafımı polisler sardı. İçlerin biri
beni tanıdı. Siz misiniz Hakim bey dedi,
biraz sonra stada Tansu Çiller inecek, siz
inince heyecanladık.
ARI KOVANLARINA İNİŞ YAPARSANIZ!
15 ile 75 yaş arasında gruplarda öğrencilerim
var. Çok uçuk olmamak ve risk almamak kaydıyla güzel bir spor dalı. Amatör duygularla
limitleri zorlamama kaydıyla yapılmalı.
Meteorolojik tahminler beklendiği ve
uçulduğu zamanlar olmuyor değil.
12 yıl önceydi. Sivil Savunma Müdürlüğü'nde çalışan Müdür arkadaş davet etti.
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Kaymakam arkadaşım vardı. Bir taraftan da
uçuş yapıyoruz. Aşağıda yaklaşık 200 civarında arı kovanı bulunan bir mıntıkaydı. Ancak
rahatlıkla iniş yapılabilecek oldukça müsait
düzlükler bulunuyordu. Bursa'dan gelen bir
pilot arkadaşımız var. Uçmadan önce konuştuk, hiç bir engel yok, çok geniş düzlükler var,
gidip de arıların üzerine konmayasın dedim.
O kadar rahat iniş yapılabilecek yerler varken,
gitti arıların üzerine indi. Arı kovanlarından
birine tekme atınca olanlar oldu.
Kovanlar devrilince yüzlerce arı
arkadaşı soktu. Hastanelik oldu.
HAVADAN CAVUR İNDİ!
Kros uçuşu denen bir uçuşumuz
var. Biraz uzaklaştık. İnişlerimizi
ıssız bir tarlaya planladık. Kaymakam arkadaş, bir tarlaya indi, ben
de havadayım takip ediyorum.
Yaşları oldukça genç olan çocuklar etrafını çevirdiler. Bak havadan
bir cavur indi! Etrafını iyi çevirin!
Ben cavur değilim,Türküm! Dikkat
edin casus bu, Türkçe'de biliyor.
Çocuklar ben de sizin gibi Kara
Türküm.
Kaymakam ne dediyse ikna olmadı çocuklar. Ciddi ciddi bir şeyler
yapmak için kazma - kürek yaklaştılar, Kaymakama.Allah'tan ağabeyleri çıktı geldi de, Kaymakamı
çocukların elinden aldı.

geleneksel KONYA KAŞIĞININ
yaşayan SON USTASI!
DÖRT KUŞAKTIR, GELENEKSEL KONYA KAŞIĞI YAPAN BİR AİLENİN DÖRDÜNCÜ KUŞAĞI MUSTAFA SAMİ
ONAY. KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇISI. DÜNYA KÜLTÜREL MİRAS ENVANTERİNDE KAŞIKÇI OLARAK YER
ALIYOR. KONYA KAŞIĞININ YAŞAYAN SON USTASI. YAŞAYAN SON GELENEKSEL KONYA KAŞIK USTASI
MUSTAFA SAMİ ONAY'LA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SÖYLEŞİYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
1959 Konya doğumluyum. Hacıfettah
mahallesinde Kaşıkçılar sülalesinin bir
ferdi olarak dünyaya geldim. Babam,
dedem, onun babası ve onun babası
geleneksel Konya kaşığını imal eden,
desen yapan, rugan yapan bir aile. Benim bildiğim dört kuşak. Ben dördüncü
kuşağım. Demir kaşık çıkınca, 1993 bu
işi tamamen bıraktım. Kök boya, halı-kilim işlerine yöneldim.
Babam Kaşıkçı Hafız Şükrü Onay, onun
babası Kaşıkçı Hacı Mustafa, onun babası Kaşıkçı Ali Efendi, onun babası da,
Kaşıkçı Kara Ahmet Efendi olarak geçer.
2012 yılında Kültür Bakanlığı, ölmeye yüz
tutmuş meslekleri ayağa kaldırmak için
bir çalışma başlattı. Beni buldular, ben bu
işi bıraktım dedim. Hacı Fettah Mahallesi Kaşıkçı sokağındaki evimizin bahçesinde arkada iki oda vardı. Orada kaşık
yapıyordum. Sonra bir vesile ile Mengüç
sokağa geldik.
Bu Cenabı Hakkın verdiği bir kabiliyet. Benim
ustam babam ve dedem.
İkisinden de çok
şey öğrendim.
Ağaç çok enteresan bir
konu. Özellikle dedem
her
türlü
ağaçtan kaşık yapardı.
En düz-
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gün ve en doğru kaşık ise şimşirden olur.

KAŞIK OLACAK AĞACIN TERBİYESİ NASIL
OLUR?
Önce ağacın terbiyesinden bahsedelim. Ağaç terbiye edilir mi, edilir. İnsan
nasıl terbiye edilirse ağaçta terbiye edilir. Kasım ayında ve mutlaka dolunayda
şimşir ağacını keseceksiniz. Bunu üç ay
ızgaraya alacaksınız. İki ayda kabuklarını soyacaksınız. Geri kalan üç ayda da
kuvvetli bir akarsuya atacaksınız. Suyun
içinde döne döne basınç fazlalığını, öz
suyunu dışarıya salacak. Yine bir üç ay
daha ızgaraya alınıp gölgede kuruyacak. Izgara 50 cm. yükseklikte kütükler üzerinde kare şeklinde bir yatay, bir
dikey ızgara yapılarak içinden rüzgar
geçen, güneş görmeyen bir düzenek.
Sonra en az bir yıl-iki yıl koyun gübresi
içine atılacak ki burada yanma meydana gelsin. Oradan çıkınca özünü-sözünü neyi söyleyecekse söyler. Çatlayan
çatlar, eğrilen eğrilir. Sonra ister gül yağıyla, ister badem yağıyla yağlanır. İyice
kuruduktan sonra, ağaç kaşık yapılacak
hale gelir ki, buna ağaçla konuşmak
denir. Bu aşamalardan sonra, çatlayan,
patlayan, eğrilen burada ayrılır.
Geldik kaşık yapma meselesine; Orman
Bakanlığı, orman temizliği adı altında
ağaçları budar ve bu ağaçları yakacak
olarak orman köylüsüne verir. Bu ağaçların içinden şimşir çıktığında, Mustafa
Abi gel bir bak derler. Osmaniye, Kadirli,
Antalya, Kaş, Elmalı ve Fethiye'den şimşir çıktığında haberim olur.
Bugün,
dedemlerin
anlatmış
olduğu metotlar bitti. Ben gölgede kurutur
öyle kaşık yaparım. Şimşirden başka
ağaç kullanmam. Evliya Çelebi, Konya ormanları için güneş yüzü görmemiş ormanlar dese de, Konya Mevlevi
Dergahı Asitane'nin Konya'da olması,
Muhibbanlardan dergaha yeni kabul

edilenlere uhrevi ilimler ve dünyevi ilimler dışında taş oymacılığı, keçecilik, at
nallamak, kaşıkçılık gibi mesleklere de
yönlendirilmişlerdir.

KAŞIKÇILIK NASIL BİR SANATTIR?
Kaşıkçılığın bu kadar ileri olmasının sebebi, kaşıkçılık yapanların dergahta yetişmeleri, sema yaparlarken kaşıkçılığı
da orada öğrenmeleri. Kaşık sabır işi,
hem de nasıl bir sabır işi. Herkes kaşık
yapar ama sapını ortalayamaz. Besmele
ile başlanır zikrullah ile bitirilir. Bu manevi
lezzetle olur. Kaşıkçılar Konya'da çorba
kaşığı, yemek kaşığı, hoşaf kaşığı, tatlı
kaşığı, kahve kaşığı, mama kaşığı yapmışlar. Her kaşık farklı, her kaşığın kendine göre bir özelliği vardır.
Hoşaf ve pilav kaşıklarının ağızları büyüktür.
Kaşıkçılık insanlık tarihinden bu yana
vardır. Çatalhöyükte kemikten yapılı
kaşıklar çıkarılmıştır.
Kaşgarlı Mahmut
Divan-ı Lügat-üt Türk adlı eserinde, "Boş
laf kulağa hoş gelmez, boş kaşıkta ağıza
hoş gelmez" der.
Kaşık bir nezakettir. Ortada yenen yemek, yemeye ortadan başlamak, kaşıkla yemeği kendi önüne doğru çekmek
edepsizliktir. Kaşığı doldurup gelip karşı
tarafın hakkını yemek bizim adetimiz
değildir. Oburluk yoktur. Kaşıkla yemek
tabağının kenarından kibarca almak
vardır.
Kaşıklardaki desenler genellikle Selçuklu'dan
gelen
geometrik
desenlerle,
Osmanlı'dan gelen çiçek motifleridir.
Kaşık boylarının tasavvufi ifadeleri vardır.
İki taraflı kaşıkların bir tarafıyla çorba, diğer tarafıyla hoşaf içilir. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım diyen birine verilen bir
metre sapındaki kaşıkla; verilen mesaj
şu;
Ben bilirim demeyeceksin, senin bilmediğini
de bir bilen var. Paylaşırsan sen de doyarsın,

ben de doyarım denilmiştir.
Adamın kaşığı kırıp gitmesi, anlaşamıyoruz,
söyleyecek başka laf kalmadı, bıraktı gitti, kaşığı kırdı gitti olarak karşılık bulur. Pilava kaşığın saplanması ise evin oğlunun evlenmek
istediği anlamına gelir.

BİRAZ DA, KAŞIĞIN HAYATINDAN BAHSEDER MİSİNİZ?

yağı yağıyla belli oranlarda katılarak açık
alanda demleme yöntemiyle kaynatılarak
kaşığa sürülür. Bu karışım kesinlikle insan
sağlığına zararlı değildir. Bunun adına rugan
denir. Ben bunun ‘Geleneksel Gıda’ sertifikasını aldım.
Rugan kaşığın üzerine nasıl sürülecek konu-

KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇISI OLARAK
NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?
Kültür Bakanlığı Sanatçısı olarak bana bir
kart verdiler. Dünya yaşayan Kültürel Miras envanterine girmişiz. Sergiler açıyorum. Üzülerek söylüyorum ki Konya'da
böyle bir çalışma yok. Kaşıkçı olarak
yaşayan tek kaşıkçı ben görünüyorum.
Sergilere gittiğimde Konya seyrediyor.
Oralarda uygulamalar yapıyoruz. Konya
dışında farklı. Bazı insanlar odun değil mi
diye başlıyorlar. Dağdaki ağaç ne hale
gelmiş diyenlerde var. Konya bürokrasisi her gelen misafirine camdan hediyeler veriyor. Ramazan da plastik kaşıklarla
yemek veriyorlar Konya dışındaki Belediyeler tahta kaşık istiyorlar.
Sitem olarak almayın. Arapaşı, Bamya
çorbası demir kaşıkla yenmez. Bizim
bu sanatı endüstriyel hale getirmemiz
lazım. Şimdi işin içine Çin girdi. Onlar bambudan yapıyorlar. Biz tahta
kaşık için 3-5 lira isterken, onlar üç
tanesini bir liraya veriyorlar.

30 cm. boyunda, en az 10 cm. kalınlığında
olan şimşir ağaç ikiye ayrılır. Bir yüzüne yapılacak kaşığın modeli çizilir. Ondan sonra
keserle dışarıda kalan yerlerini almaya başlarız. Biz buna taslak diyoruz. Birincisi tomsaktı
yani kütük, ikincisi taslak haline gelip, kaşığın
taslağını çıkardıktan sonra, keserle taslak içi
oyulmaya başlanır. Bu oyma işlemi yapılan
oval bıçağa " Eydi" derler. Bıçak iz bıraktığı
için, onları sıyıran bir bıçak vardır. Dış bükey
bir bıçak olan bu bıçağa da sıyırgı ya da deydi
derler. Dedem eydiletiverir, babam değdileyiver derdi.
Taslağın üzerinde ne kaşığı yapılacaksa o yapılır. Kaşıkların üzerinde bir cila bulunur. Herkes o cilayı vernik zannediyor. Çam ve kayısı
ağaçlarında bulunan küs ya da zamklar içine
tatlı badem yağı ve keten tohumu

su önemli. Birinci kat ruganı kuşluk vakti süreceksiniz. 2. kat ise ikindi namazından sonra
sürülür. Birgün bekletilir. Daha sonra kümes
teli denilen telli ızgara onun üzerine konur.
Babam da, dedemde 7 kat sürerlerdi. 7 katta
bir sır var diye bende 7 kat sürüyorum. İnsan
sağlığına zarar vermeyen gıda boyaları kullanıyoruz. Talep olduğu takdirde kök boyadan
imal ettiğim boyadan sürüyorum. Benim
kaşıklarım 3.8 gr. ağırlığında. Bala denilen
deniz kaplumbağasının göğüs kemiğinden
de kaşık yaptım. Müzelerimizde tahrip olan
kaşıkları onarıyorum.

Şimşir yurdumuzun birçok yöresinde var. Ancak her birinin
özellikleri farklı farklı. Mesela
Karadeniz'den gelen şimşir kaşıklar bakınca çok güzel, ancak iklim
şartları gözönüne alındığında
ağzı da sapı da döner. Anadolu
şimşiri içinde beyazı olan esmerimsi bir ağaçtır. Karadeniz şimşiri
yumurta sarısı bir renktedir. Kuru
iklime geldiğinde ağzı ve sapı döner. Bir kova suyun içine attığınızda kendine gelir. Bu Kütahya
çamuru ile Konya çinisi yapmaya benziyor.
Ben ortopedik engelliyim. Benim gibi engelli
bir arkadaş olan Recep Büyüktaşkapı'ya bu
sanatı öğrettim. Bu kardeşimizin belden aşağısı yok. Ancak elleri sağlam. Oturduğu yerden zımpara yapar, rugan yapar.
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GÖKHAN GÜLER
BİNİCİLİK HER KESİME HİTAP EDEN BİR SPORDUR
ATLI SPOR, ÜLKEMİZDE ÇOK YAYGIN DEĞİL. MERAKLISININ BİLDİĞİ VE BİNDİĞİ BU SPOR DALI
GÜNÜMÜZDE SPASTİK ÇOCUKLAR, DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR VE ENGELLİ ÇOCUKLARI REHABİLİTE ETME NOKTASINDA DA, ATLARIN KULLANIMI OLDUKÇA YAYGIN. BİNİCİLİK
DIŞINDA, ATLARI SEVMEK, ATLARI BESLEMEK, ATLARLA GEZİNTİ YAPABİLMEKTE MÜMKÜN.
KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK, S.Ü. VETERİNERLİK FAKÜLTESİ ATLI SPOR KULÜBÜNÜN
LİSANSLI BİNİCİLİK ANTRENÖRÜ GÖKHAN GÜLER'LE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SÖYLEŞİYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
ATLARA İLGİNİZ NASIL BAŞLADI, BULUNDUĞUNUZ ATLISPOR KULÜBÜ
İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİR MİSİNİZ?
Aslen Kırıkkale doğumluyum. 27 yaşındayım. 2008 yılında öğrenci olarak Konya'ya
geldim. Öğrencilik yıllarımdan itibaren binicilikle uğraştım. Veteriner Fakültesinin iş teklifi
ile 2015 yılının Ocak ayından itibaren burada antrenörlük yapıyorum. Türkiye Binicilik
Federasyonundan gerekli belgeleri temin
ettim.
Bu işi sevmeden yapmak zor. Canlı bir hayvanla uğraşıyorsunuz. Çocukluğumdan beri
bütün hayvanları severim. Konya Selçuk'ta
Halkla İlişkiler okudum. İşletme okudum. Şu
anda belgeli ve resmi antrenörüm.
Veteriner Fakültesi Atlı Spor Kulübünde 22 at
bulunuyor. Kapasitemiz 23. Bunlarda 6 tanesi
taksi atı dediğimiz at. Yani herkesin faydalanabileceği, binebileceği, uysal, sakin her binişe yatkın at.
16 atımız pansiyoner at. İş adamlarımıza ait atlar. Bu atlar belirli bir ücret karşılığında baktığımız atlar.
Bakımlarını üstlendiğimiz aylık
belirli bir ücret alınan atlar.
Çalışmalarımızı kulüp atları ile yapıyoruz.
Bunlar Pony cinsi atlar bel yüksekliği 1.35'
cm.- 1.40 cm'in altında olan atlar. 2 Pony atımız var bu atlara 7 yaşındaki çocuklar biniyor.
Bir de Shetland cinsi atımız var. Bu ata da bebekler, 1-2 yaşındaki çocuklar biniyor.
Binicilikte bebek yaştan büyük yaşlara kadar
ata binilebilir. Şehrimizde İstanbul, Ankara
gibi değilse de, ilgi artmaya başladı. Ancak,
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şehrin genelinde bu spor bilinmiyor. İnsanlar spor olarak, binmek isteyerek, atları beslemek için gelebilirler. Kulübümüz herkese
açık. Keyfi binişlerde tur hesabı olarak bir
ücretimiz var. Kulübümüz Binicilik Federasyonuna bağlı bir kulüp.
Bilindiği gibi, atların çalışma alanına manej
deniyor. Bizde bir açık birde kapalı manej
bulunuyor. Kapalı manejimiz 20 çarpı 40
ebadında yani 800 metrekare. İlk gelenleri,
keyfi binişleri, atla hiç tanışmamış olanları
kapalı manejde bindiriyoruz. Kapalı yerde atların görüş alanı dar olduğundan, at kendini
daha güvende hissettiğinden dışarıyı seyredemediği için, konstrasyonunun dağılması
engelleniyor. Binici de kendini daha güvende
hissediyor.
Bizim atlarımız eğitimli. İnsanlar ata binme
konusunda eğitimli değillerse at biniciyi dinlemez, kafasına göre
davranmaya başlar.
Adam köyde çok at
bindim. Kırda çok
ata bindim diyor.
Bizim atlarımız ne

köy atı, ne kır atı. Bizim atlarımız dünya standartlarındaki binişlere uygun atlar.
Verdiğimiz eğitimlerde atla ilgili olguları, atın
üzerinde nasıl durulacağını, durulması gerektiğini anlatırız. Bir önceki hafta tura gelenler, bir hafta sonra eğitime gelirler. Eğitimde
süre sıkıntımız olmuyor. Biniciye anlatmak
istediğimizi 20 dakikada anlamışsa ders 20
dakikada biter, konu anlaşılmamışsa, dersimiz 40 dakika da sürebilir.

ENGELLİ ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI
OLUYORSUNUZ?
Kulüp olarak vermiş olduğumuz bir diğer
hizmette engelli çocuklarımızı rehabilite etmeye yönelik.
Özel çocuklarımızın, engelli çocuklarımızın
topluma kazandırılması için, engellerini bir
nebze yok etme açısından atları kullanıyoruz. Bu işin belgesini Alman Federasyonunun
yönlendirdiği bir bayandan aldık.
Spastik engelli, Down Sendromlu ya da diğer
engelli gruplarda bulunan çocuklara yaptığımız ilk terapi onları atla tanıştırmaktır.
Velilerimizin yaklaşım olarak, çocuklarının birebir ne hissettikleri, ne istediklerinden ziyade onları atın üzerine bindirip dolaştırmayı yeterli
görüyorlar. Bu iş ço-

cuk için faydalı olur mu? Bu
kısmen atla tanışmak için
faydalı oluyor. Ancak bilinç-

siz ellerde yapıldığında çocuk attan ürkebilir.
Sonrasında atlı rehabilitasyon işini kafasında
bitirebilir. Çünkü yaklaşım çok önemli. Farklı
rahatsızlıklar için, at uygun olmayabilir. Farklı
atlarınız, yetişkin atlarınız olmalı. Ne yaptığını
bilen insanlar, ne yaptığını bilen atlar ve ne
yaptığını bilen veliler olmalı. Kimse çocuğa
ata binmeyi isteyip istemediğini sormuyor.
Atlı rehabilitasyon bilinçli yapılmıyor. Hiç konuşamayan, kendini anlatamayan çocuğu,
velisi alıp atın üzerine koyuyor. Biz öncelikle
çocuğun fizyoterapisti varsa onunla, ya da
hangi rehabilitasyon merkezinden geldiyse
onun yetkilisi ile konuşuyoruz. Onlarla konuşmadan hiçbir çocuğu ata bindirmiyoruz.
Bir yıla yakın bir süredir hipoterapi ile ilgileniyorum.

ettim. Bir aylık bir biniş aldılar. Bu çocuk bu
ciddiyeti kavrayamaz diye düşünmüştüm.
Bir deneyelim dedik ve başladık. Babası ısrar etti. Hocam dedi çocuğum oyunda olsa
devam etsin, oyun kabul etsin, isterse oyun
desin dedi. Çocuk bir ay sonra alıştı. Babası
Hocam dedi, çocuğum çok değişti, olumlu
gelişmeler oldu. İçe dönük bir çocuktu. Hiç
konuşmazdık. Benimle konuşmaya, eşyalarına sahip çıkmaya, soru sormaya başladı. Üç
ayda bambaşka bir çocuk oldu.
Binicilik sadece engelleri aşmak değil. Canlı
bir hayvan üzerinde yürüyorsunuz. Kafanız
boşalıyor. Kendi kendinize rehabilite ediyorsunuz. Ayder adında safkan bir Arap atımız
var. Osman Gülcan beyin atı. Osman Bey bize
selam versin, sesini duyduğu an kişnemeye
başlar. At, altıncı hissi dünyada en kuvvetli

olan hayvandır. Araziye gittiğinizde tehlikeyi
sezer, tehlikeli ortamdan sizi uzaklaştırır. Duygusal bir hayvandır. Sahibi gelmezse huysuzlanır. Sesler arasından sahibinin sesini bulmaya, ayırt etmeye çalışır. Bir binici atının seyisi
ve nalbantı olmalıdır.
Bu spor, spor olmanın yanı sıra büyük bir terapi. Herkesin kendine göre yoğun bir iş hayatı ve yorgunluğu var. Atlarımız bu iş için birebirdir. Herkesin kendine göre bir at sevgisi
ve yaklaşımı vardır. Kimi at beslemeye gelir.
Burada hiç kimse atını kıskanmaz. Elma
olur, havuç olur, maydanoz olabilir. Bir tutam
ot parçası olabilir. Biraz daha araştıranlar her
kesime hitap etmesi mümkün olan böyle bir
yerin Konya'da da olduğunu, ekranlarda izledikleri atların Konya'da olduğunu bilsinler.

GÖKHAN BEY, BAZI ANILARINIZI DİNLEYEBİLİR MİYİZ?
İnsanlar bize küçük at hayali kurarak gelir.
Atlarımızı gördüklerinde aaa Konya'da böyle
atlar var mıymış, atlar kocaman atlar diyorlar. Bu atlar engel atlayan atlar. Avrupa ırkı
yani İngiliz ve Arap ırkının dışında olan atlar. Çok devasa, yaklaşılması zor olan atlar.
Ata hiç dokunmayan insana lisans aldırdım.
Ata hiç dokunamıyordu. Çok istiyordu ama
hayvanlara karşı bir alerjisi vardı. 2-3 hafta
sonra atı sevmeye, ondan sonra da binmeye başladı.
6 yaşında bir çocuğumuz vardı. Velisi ata binmesi için, çok ısrarcıydı. Biz yaş itibarıyla 7
yaşından küçük çocukları almıyoruz. Çünkü,
çocuk gelişimine mani olma ve ayaklarının
çapraz gelişme riski var. Baktım çocuğun kemik gelişimi 7 yaş çocuğu seviyesinde kabul

KASIM/ARALIK 2015/41

113

"İLKÖĞRETİMDE KİTLESEL BAŞARIYA

ESENTEPE DAMGASI"

ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDİRESİ MUALLA ÇAĞIR, “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN 2005 YILINDAN BUYANA YAPILAN KİTLESEL BAŞARI DEĞERLENDİRMELERİNDE
TÜRKİYE’DE SÜREKLİ DERECEYE GİREN ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU OLARAK BAŞARIMIZIN GURURUNU YAŞIYORUZ’’
Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçları
göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede okulumuz Türkiye birincisi olarak
ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı SBS sınav
değerlendirmelerini 2008 ve 2009 yıllarında
da yaptı ve okulumuz 2008 yılında Türkiye
ondördüncüsü olurken, 2009 yılında Türkiye
sekizinciliğini elde etti. Milli Eğitim Bakanlığı
bu değerlendirmeyi yaparken sınava giren
öğrencilerin tamamının puan ortalamasını
okullara göre hesaplayarak açıklama yapmaktadır. 2005 yılından bu yana yapılan üç
değerlendirmenin üçünde de başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

BAŞARIYI VELİLERİMİZLE
PAYLAŞIYORUZ

Kurulduğu 2000-2001 Eğitim- Öğretim sezonundan bu yana başarı grafiğini sürekli
yükselten Esentepe İlköğretim Okulu, başarı
grafiğini her geçen yıl bir üst basamağa taşımanın mutluluğunu ve gururunu bir arada
yaşıyor.
Okul Müdiresi Mualla Çağır kişiye özel değil
kurumsal kararlar alınarak bugünlere gelindiğinin altını çizerken, “Disiplini, sevgi ve
saygı çerçevesinde oluşturarak hem mutlu
hem de başarılı öğrenci profili oluşturduk”
dedi.

da gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizi kendi evlatlarımız gibi görerek,
kendi çocuğumuzu görmek istediğimiz noktaya onların ulaşabilmeleri adına program
hazırlayıp, uygulamasını yapıyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca bilgi yüklemesiyle başarılı
olamayacakları inancı ile, onların sosyalleşmesi, daha iyi iletişim kurabilmeleri, sportif
faaliyetlerde ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini sağlayabilmeleri için
programlar hazırlıyoruz” dedi.

ÖĞRENİMİN TEMELİ

Esentepe İlköğretim Okulu’nun kurulduğu
günden bu yana sosyal aktivitelerin yanı
sıra, öğretim kalitesiyle de tüm Türkiye’de
dikkat çekici başarılara imza attığına da değinen Çağır, “2000-2001 sezonundan bu
yana sürekli başarı grafiğimizi üst seviyelere
taşımayı başardık. 2005 yılında ilk mezunlarını veren okulumuz, aynı yıl SBS Sınavı’na
giren 22 öğrencimizin de başarılı olması sonucunda önemli bir başarıya imza attı. Milli

Ana sınıfından başlayarak ilk öğretimin öğrenimin temeli olduğunu belirterek sözlerine
başlayan Esentepe İlköğretim Okulu Müdiresi Mualla Çağır, “İnsan hayatında ilköğretimin taşıdığı önem bilimsel olarak saptanmış
bir gerçek. Bu gerçekten hareketle biz ana
sınıfımızdan başlayarak çocuklarımızı hayata
hazırlayabilmek adına ilköğretimde verilmesi gereken bilgilerin yanı sıra, sosyal açıdan
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ESENTEPE 10 YILDIR ZİRVEDE

Bilgi ve başarının sınavlarla ölçüldüğü bir
sistemde öğretmek kadar öğrenciyi sınava
hazırlamanın, moral ve motivasyon sağlamanın da büyük önem taşıdığının da altını
çizen Çağır, “Okulda verdiğimiz bilginin ölçüsü birkaç saatlik sınavda elde edilen başarı
ile ölçülmektedir. Biz okul olarak 76 öğretmenimizin bilgi, tecrübe ve birikiminin bilgiyi
çocuklarımıza öğretebilme yönünde yeterli
olduğuna düşünüyoruz. Ne var ki çocuklarımızın aile içerisindeki huzur, moral ve motivasyonu da bilgiyi destekleme noktasında
önemli bir etken olmaktadır. Okulumuzun
elde ettiği bu başarıda, öğrenci velilerimizin
de emeği çok büyük. Bu nedenle başarımızda bizim kadar ailelerimizin de büyük katkısı
yer almaktadır” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ KADRO
Esentepe ilkokul – ortaokul ve Lise öğrencisine 76 öğretmen ve 20 idari personel ile
hayatın kapılarını açmaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Okul Müdiresi Mualla Çağır,
“Okul olarak hedeflerimizi her zaman yüksek
tuttuk. Devamlılığı sağlanmış güçlü öğretim
kadromuzla birlikte, zeka teorisini ilköğretim
müfredatıyla bütünleştirerek, anasınıfından

başlayarak branş öğretmenlerimizin desteklediği programlar hazırladık. Bu programlarımızı başarıyla uygulayarak öğrencilerimizin özgüveninin gelişmesi, sosyalleşmesi,
iletişim becerilerinin gelişmesini sağladık.
Tüm branş öğretmenlerimizin katkısı, zümre
birlikteliği ve deneyimli kadromuzla uygulamada sorunların yaşanmaması sayesinde
çocuklarımıza hayatın kapılarını aralamayı
başardık” şeklinde konuştu.

KURUMSAL KARARLAR
Okul yönetiminin kişiye özel değil, kurumsal
kararlar almasının başarıda önemli bir etkisi olduğunu da son olarak ifade eden Çağır,
“Selçuk Üniversitesi Vakfı bünyesinde kurulan
okulumuz, bugün yönetim değişikliği yaşanmasına rağmen kurumsal kimliği ve kararlılığından kesinlikle taviz vermemiştir. Yönetim

değişikliği olmasına rağmen, bizim
okulumuzda kurumsal kararlar yerini korumuş, hiçbir zaman kişiye
özel uygulamalara olanak verilmemiştir. Kurumsal kararların alındığı
ve uygulandığı bir sistem içerisinde özverili ve çalışkan bir ekip oluşturmayı başardığımız için başarıyı
yakaladığımızı düşünüyorum. Aynı
inanç ve azimle hem okulumuzun
hem de Konya’nın Türkiye genelinde başarı ortalamasını daha üst
seviyelere çıkarmak adına çalışmalarımızı ekip ruhunun ötesinde
aynı ailenin fertleri yaklaşımı çerçevesinde sürdüreceğiz” diyerek
sözlerini tamamladı.
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DENİZ GENÇAY

KONYA'NIN BİLİNMEYEN ASSOLİSTİ
Müzik hayatını uzun yıllardır İstanbul'un ve Almanya'nın seçkin mekanlarında assolist olarak
çıkan Deniz Gençay başarılı bir sanatçı. Doğduğu topraklarda sahne alacağı günü sabırsızlıklıkla
beklediğini dile getiren sanatçı, ülke çapında bir üne sahip.
Deniz hanım Konya'lı bir solist olarak
bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Konya'da subay olarak görev yaparken
mesleğinden istifa edip Almanya'ya yerleşmiş Konya'lı bir babanın ve annenin kızıyım.
Frankfurt'ta dünyaya geldim ilkokul 3. sınıftan itibaren Y.Çiğil'de 2 yıl halamın yanında
öğrenimime devam ettim. Daha sonra Konya merkezde yaşayan teyzemlerde liseye
kadar olan eğitimimi tamamladım.
Lise sonrasındaki eğitiminizi önemli ölçüde etkileyecek olan kararınız neydi?
Evet önemli ölçüde etkilediği çok doğru. Zira
belki de bugün solist olmamın en önemli nedeni o gün ki kararım. Üniversiteyi kazanıp
da sınav kağıtlarını yırtıp atmam ve aileme
kazanamadığımı söylemem. Çünkü aklımda
fikrimde aslında müzik vardı.
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Müzik hayatınıza nasıl başladınız?
Onun da ilginç bir hikayesi var.
Ankara'da modelistlik stilistlik yaparken Cinnah caddesinde Altınnal gazinosu hep dikkatimi çekerdi. Birgün önünden
geçerken birdenbire içeri dalıp kapısında
duran görevliye "buranın sahibi ile görüşmek istiyorum" dedim. İsmimi soran görevli
"buyrun patronumuz sizi bekliyor" dediğinde
şok olmuştum. Zira Deniz isminde birisinin
randevusu isim benzerliğinden dolayı benim
işime yaramıştı. Altınnal'ın orkestrası sesimi
beğenmişti kısa bir sahne eğitimi ile büyük
isimlerin alt kadrolarında artık sahne almaya
başlamıştım bile.

Sanırım 4 yıldır genel de yurtdışında
sahne alıyorsunuz, tekrar Türkiye'de
sahne almayı planlıyor musunuz?
Evet 4 yıldır Almanya-Dortmund'da çok şık
ve kaliteli bir mekan olan Grammophon'da
sahne alıyorum. Oraya Türk Sanat Müziğindeki açığı kapatmak ve insanlara İstanbul eğlencelerini yaşatmak üzere güzel bir iş teklifi
aldığım için gittim. Bu anlamda da büyük bir
boşluğu hem sahne performansım, hem farklı geniş repertuvarım, birçok üstad tarafından
onaylanmış güçlü yorumumumla, kostümlerimle doldurduğuma inanıyorum. Elbette ki
Türkiye'deki ekstra sahnelerime ve tv programlarıma tamamen ara vermedim. Zaman
zaman güzel teklifler aldığımda Türkiye'de de
sahne alıyorum. Buradan da tamamen kopmuş değilim. Hatta evet planlarımda sahne
ağırlığını tekrar Türkiye'de devam ettirmek

alıyorsunuz, tekrar Türkiye'de sahne almayı
planlıyor musunuz?
Evet 4 yıldır Almanya-Dortmund'da çok şık
ve kaliteli bir mekan olan Grammophon'da
sahne alıyorum. Oraya Türk Sanat Müziğindeki açığı kapatmak ve insanlara İstanbul
eğlencelerini yaşatmak üzere güzel bir iş teklifi aldığım için gittim. Bu anlamda da büyük
bir boşluğu hem sahne performansım, hem
farklı geniş repertuvarım, birçok üstad tarafından onaylanmış güçlü yorumumumla,
kostümlerimle doldurduğuma inanıyorum.
Elbette ki Türkiye'deki ekstra sahnelerime
ve tv programlarıma tamamen ara vermedim. Zaman zaman güzel teklifler aldığımda
Türkiye'de de sahne alıyorum. Buradan da
tamamen kopmuş değilim. Hatta evet planlarımda sahne ağırlığını tekrar Türkiye'de
devam ettirmek istiyorum. Ben oradaki misyonumu çoktan tamamladım.

istiyorum. Ben oradaki misyonumu çoktan
tamamladım.
Yurtdışı ile Türkiye arasında mesleki anlamda nasıl farklar var?
Dinleyici kitlesi hep bir özlem içinde olduğu
ve orada Türk Müziği anlamındaki olanakların kısıtlı olmasından dolayı sanata ve sanatçıya sanki daha çok değer veriyorlar. Bence
en önemli fark bu.
Bir Konya'lı olarak Konya'ya ne sıklıkta geliyorsunuz ?
Ben memleketimi çok seviyorum. Ailemin
büyük bir kısmı burada yaşıyor bu vesile ile
fırsat buldukça geliyorum. Ziyaretlerim genelde aile ziyaretleri oluyor. Bir konuda çok
üzgün olduğumu belirtmeden geçemeyeceğim; Konya'lı hemşerilerim kendi sanatçılarına maalesef destek olup sahip
çıkmıyorlar. Oysa ben hemen hemen çıktığım her
tv programında Konya'lı
olduğumu ve de memleketimi ne kadar sevdiğimi zikrediyorum.
İnşallah bu röportajımız sayesinde
biraz daha sesimi
duyurabilirim
hemşerilerime
ve ziyaretlerimin ticaretle
de taçlanmasını dilerim.
Müzikal anlamda kendinizi yeterli buluyor musunuz?
Bu zamanda yani hergün bir şarkıcı çıktığını
varsayarsak çok yerinde bir soru. 1995 de ilk
sahneye çıktığımda yaşıma tecrübeme göre
hayli geniş bir repertuvara sahip olduğumu söylerlerdi birlikte
çalıştığım müzisyenler.
Elbet de ses, repertuvar ve canlı sahne
performansını konservatuvar
eğitimi
ile de tamamlamak
gerekiyordu. Bu yüzden 6 yıl konservatuvar eğitimi alarak
daha da sağlam

bir sahne duruşu ile müzik hayatıma devam
ettim. 2300 üzerinde şarkıyı ezbere biliyorum, eğitimim ve tarzım Türk sanat müziği
olsa da birçok tarzda da başarılı olduğumu
düşünüyorum. Yine de kendimi hiç bir zaman
yeterli bulup " ben oldum" demedim. Müzik
ve bu piyasa derin bir okyanus, yüzmesini
çok iyi şekilde bilmeniz gerektiği gibi ciğerlerinizde de bol oksijen depolamanız gerekiyor. O oksijen hiç bitmemeli ve okyanusta
yüzerken önünüze çıkacak herşeye hazırlıklı
olmalısınız.
Bizler sizi 3 albümünüz ve klipleriniz ile tanıyoruz, bu kadar güçlü bir sese sahip olmanıza
karşın daha geniş bir kitleye hitap etmiyor olmanızın başlıca sebepleri neler?
Bizim sektörümüzde en önemli şey reklamdır. Eğer arkanızda sizi tanıtacak çok sağlam
bir firmanız yoksa yaptığınız bütün işleri
çöpe atabilirsiniz. Artık hiç bir firma da piyasanın durgunluğundan dolayı yatırım yapmıyor. Dolayısıyla iş sizin imkanlarınıza kalıyor.
Ya çok paralar harcayacaksınız ya da magazinlerde maymun olacaksınız. Halk herşeyi
görüp biliyor fazla detaylara girmeme hiç
gerek yok, bilmem anlatabildim mi?
Kimlerle aynı sahneyi paylaştınız?
Sahneye ilk adım attığımda zaten Muazzez
Ersoy, Bülent Ersoy, Adnan Şenses, Seda Sayan, Hüner Coşkuner, Müşerref Akay gibi
daha birçok ünlü solistler ile aynı kadroyu
paylaşmıştım. Son yıllarda ise Muazzez Ersoy,
Fatih Erkoç, Selami Şahin, Coşkun Sabah, Halil Karaduman, Baha gibi çok sevdiğim isimlerle de aynı sahneyi paylaşıp düetler yapma
fırsatım oldu.
Sanırım 4 yıldır genel de yurtdışında sahne

Yurtdışı ile Türkiye arasında mesleki anlamda
nasıl farklar var?
Dinleyici kitlesi hep bir özlem içinde olduğu
ve orada Türk Müziği anlamındaki olanakların kısıtlı olmasından dolayı sanata ve sanatçıya sanki daha çok değer veriyorlar. Bence
en önemli fark bu.
Son olarak bizlere söylemek istediğiniz
birşeyler var mı?
Her zaman derim insanlar gönüllerindekileri yaşarlar ve karşınızdakilere en güzel
dua "herşey gönlünüzce olsun" demektir.
Ben de herşeyin okuyucularınızın ve hemşerilerimin gönüllerince olmasını dilerim. Bir
Konya'lı olarak da sevdigim bir Mevlana sözüyle sizlere veda
etmek isterim.
"Hoşgörürlülükte
deniz
gibi ol "...

VİZYON KÖŞE

DİŞ HEKİMİ

FOBiSi
F

Diş hekimi Cem DEMİR

obi, zararsız olduğu
kişi tarafından bilinen
durum, korkma halidir.
Kişi
yaşayacağı
durumda
zarar
görmeyeceğini bildiği halde, fobik
uyaranla karşılaştığında yoğun ve
şiddetli bir korku hali yaşamaktadır.
Bu yaşanan yoğun korku,
açıklanamadığında, irade olarak
karşı konulamadığında ve bu
durumdankaçınmayayolaçtığında
fobi oluşmaktadır.
Dişhekimi muayene ve tedavileri
maalesef en büyük korku ve
fobilerden birisidir. İnsanlar hem
estetik hem de sağlıklı olmak
açısından dişlerini sevmelerine
ve dikkat etmek istemelerine
rağmen,dişhekimifobisiyüzünden
dişhekimine başvuramamakta ve
diş sağlıklarını kaybetmektedirler.
Bu fobiyi yenmede hasta ve hekim
iletişimi en önemli unsurdur.
Hekim hastasının bu durumunu
fark ettiği anda hastaya karşı
daha anlayışlı daha sabırlı daha
sevecen yaklaşmalı, hastaya
güven aşılamalı, gerekirse birkaç
seans hiçbir tedavi uygulamadan

118

www.vizyonkonya.com

gerekli telkinlerde bulunmalı,
tedavi süreçlerini sabırla hastaya
anlatmalıdır. Tedavilere tamamen
güven ortamında başlanmalıdır.
Burada asıl büyük iş fobi sahibi yani
korkularıolanhastayadüşmektedir.
Hasta hekimini elinde sivri aletler
tutan ve dişlerini karıştıran,
dişlerine vuran, gereksiz sorular
soran, yüksek hızla dönen ve tiz
bir ses çıkaran makinelerle dişlerini
oyan birisi olarak görmemelidir.
Hasta hekimini sevmeli ve
güvenmelidir.Hastahekiminincanı
yandığında işlemi bırakacağına
dair güven duymalıdır. Yani şöyle
düşünmelidir: kontrol bende,
uyardığım zaman hekim işlemi
sonlandıracak. Aynı zamanda
çalışılacak dişim iyi bir şekilde
uyuşacak ve ağrı duymayacağım
duygusuna kendini hazırlamalıdır.
Tüm bunlar hekime karşı güven
duygusuylaaşılacağındanmutlaka
ve mutlaka hekim hasta arasında
sağlıklı ve güvene dayalı bir
ilişki kurulduktan sonra tedaviler
yapılmalıdır.
Sağlıklı günler dilerim.

Öğr.Gör.Dr.ŞENAYKARTAL

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KONYA UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BOYUN AĞRILARI
Boyun ağrısı çeken hastalar, Fizik Tedavi
hekimleri olarak bizlerin polikliniklerde en sık
gördüğümüz hasta gruplarındandır.
Masa başında çalışan birey sayısındaki artış,
bireylerin geçmişe göre daha hareketsiz bir
yaşam sürmeleri, bilgisayar ve cep telefonlarıyla gittikçe artan sürelerde vakit geçirmeleri nedeniyle boyun ağrılarıyla günümüzde
daha sık karşılaşmaktayız.
Boyun; baş, omuzlar ve kollar için kavşak
görevindedir. Başı gövdeye bağlayan, oldukça hareketli bir yapıdır. Yedi adet omurun üst üste dizilmesi ve aralarındaki disklerle iskelet yapısı oluşur. Etrafını kaslar ve
bağlar donatır. Omurilikten çıkan sinirler baş
ile kollar ve göğüs kafesi arasındaki iletimi
sağlar. Pek çok kol, omuz, sırt ve göğüs ağrısının altında boyunla ilgili hastalıklar yatar.
Yaralanmalar, duruş bozuklukları, fazla
gerginlik, yıpranma ve yırtılmalar veya bazı
hastalıklar ağrıya yol açar. Trafik kazalarında
boynun kamçı hareketiyle öne arkaya sarsılması, spor faaliyetlerinde alınan darbeler,
düşmeler, iş kazaları önemli yaralanma nedenleridir.
Duruş bozuklukları, sadece boyun değil tüm
omurga ağrılarında önemlidir. Fazla eğilerek
yapılan işler, kamburlaşmaya ve boynun öne
kavis yapmasına neden olur. Hayatınızda var
olan streslerin yarattığı kızgınlık, üzüntü veya
korkuları da boyun ağrısı,
ağırlık hissi, tutukluk olarak taşıyor olabilirsiniz.
Gergin kişilik yapısındaki hastalarımızın

iyileşmesi de daha uzun sürmektedir.
Yaş arttıkça ciltteki kırışıklıklar, saçlardaki aklaşma gibi eklemlerde de esneklik ve kayganlığın azaldığını görürüz. Yıpranma, sıvı kaybı
boyundaki disklerde de olur. Eskiyen disk
bazen yırtılır, sinir kökü üzerine bası yapar.
Boyun fıtığı işte budur ve kol, sırt, göğüs ve
boyun ağrısıyla gelir.
Yıpranmış disk giderek kemik yapıda değişiklikler ve çıkıntılaşmayı doğurur. Osteoartrit
yani bilinen ismiyle kireçlenme dediğimiz
durum oluşur. Bu aşamada diski veya değişen
kemik yapı, bazen ikisi birlikte sinir köklerine
bası yaparak yine ağrı meydana getirirler.
Bu köşede özellikle vurgulamak istediğim
konu, önlem alarak ağrılardan korunabileceğimizdir. Her hastalıkta olduğu gibi boyun
ağrılarında da önlem almak her zaman tedavi
etmekten daha kolaydır.
Gün içinde işyerinde, evde, tv izlerken, telefonla konuşurken, bilgisayar başındayken,
uyurken duruşumuz çok önemli. Öne eğik
vaziyette uzun süre kalmamak, bel arkasına
destek yastık koyarak dik oturmak omurgayı
olumlu etkiler. Kuaförde başınızı geriye fazla
yatırmak, traş olurken veya duşta
başınızı geriye
atarak
uzun
süre
kalmak
boynunuzu
zorlayan hare-

ketlerdir, kaçınmak gerekir.
Okurken ve yazarken dik oturmak gerekir.
Bilgisayar kullanırken ve tv izlerken göz hizasında olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle
masa başında çalışanlar en az her yarım saatte bir mola vererek boyun hareket yeteneğini artıran egzersizler yapmalıdır.
Uzun süre araç kullanmak omurga ağrısı nedenidir. Sık mola vermelisiniz. Aynı zamanda
araç kullanırken koltuğunuzun ve başınızın
arkasındaki yastığın sırtı ve başı desteklemesine dikkat etmelisiniz.
Yatarken boyun altını tam destekleyen bir
ortopedik yastık kullanmalısınız. Yüksek
yastıkla veya yastıksız uyumayı önermiyoruz. Yüzükoyun değil yan veya sırtüstü
uyumak daha doğrudur. Omurganın doğal
eğimini korumak için yatışta kullanılan yastık
ve yatak önem taşır.
Hayatınızdaki stres yaratan durumları kontrol altına almalısınız. Zor da olsa bunun için
çaba göstermelisiniz. Zamanınızı iyi planlamak, kısa seyahatler yapmak, işe ara vermek ve dinlenmek, hobiler edinmek, konuşarak kişilerle olan sorunlarınıza çözüm
aramak, aşılamayan durumlarda ise bir doktorla birlikte yol almak gerekir.
Günlük yaşamın koşturmacası içinde bir türlü zaman bulunamayan spor ve egzersiz, en
büyük eksikliklerimizden biri. Hangi türünü
seviyorsanız, engel bir durumunuz olmadığı
sürece spor hep hayatınızda olmalı diyoruz.
Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı korumada egzersizler büyük önem taşıyor.
Ağrı, elbette ki tatsız, istenmeyen bir deneyim. Ancak varlığı çok önem taşımakta.
Mevcut olan bir probleme yol göstermekte
aslında. Tanıya giden yolu işaret etmekte…
Ağrısız, sağlıklı günler dileğiyle…
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TEKNOVİZYON
Dell Venue 8 7000 Tablet

İlk defa geçtiğimiz Eylül ayında Intel Developer Forum (IDF)’de duyurulan Venue
8 7000 Serisi, birçok ilke de imza atıyor. Intel® AtomTM işlemcisi Z3500 serisine sahip olan seri, 6 mm ile dünyanın en ince tableti olma özelliğine sahip. 7000 serisi ayrıca, göz alıcı 2560×1600 OLED ekranıyla, bugünün en iyi ekran deneyimini sunuyor.
Venue 8 7000 Serisi aynı zamanda, çekilen her fotoğraf için bir derinlik haritası oluşturan “Intel RealSense Snapshot Depth Kamera’ya” sahip olan ilk tablet. Dell Gallery uygulaması ile kullanıcılar, seçici filtreleme ve odağı yeniden belirleme olanağına sahip olurken,
ön ya da arka fonda bulunan nesnelerin parlaklığını da ayrı ayrı değiştirebilecek. Bunlara
ek olarak kullanıcılar, çektikleri fotoğraflarla basit alan ölçümleri de yapabilecek. Örneğin
bir kanepenin uzunluğunu ya da bir odanın alan ölçülerini, çekilen fotoğrafla hesaplamak
Dell’in yeni tableti ile mümkün. Dell Gallery ayrıca, fotoğrafları akıllı albümler halinde organize ediyor ve Dropbox, Picasa ve Facebook’taki fotoğrafları tek bir yerde topluyor. Bu
fotoğraflar daha sonra zaman, yer ya da yüz tanıma sistemiyle otomatik olarak gruplandırılıyor. Dell’in ürettiği en heyecan verici ve yenilikçi cihazlardan biri olan Venue 8 7000, “2015
CES Yenilik Ödülleri En İyi Yenilik Ödülü”nün de sahibi oldu.

Sony 4K Destekli Aksiyon Kamerası
İlk olarak akıllı saat, Walkman ve akıllı bileklik gibi ürünlerini tanıtan
Sony, ardından ise geliştirdiği yeni nesil aksiyon kamerasını da duyurdu. Sony'nin duyurduğu yeni aksiyon kamerası 4K video kayıt yapabilme yeteneği ile ön plana çıkıyor.
Action Cam kamera serisinin en yeni üyesi olarak dikkat çeken FDRX1000V, 30 fps hızında 3840 x 2160çözünürlüğünde 4K video kaydı
yapabiliyor. Aynı zamanda kullanışlı özellikler ile birlikte gelen aksiyon kamerasınınLive View adını taşıyan uzaktan kumandalı versiyonu
da bulunuyor. Sony'nin resmi blog adresi üzerinden elde edilen bilgilere göre FDR-X1000V, 170 derecelik görüş açısına sahip. SteadyShot
teknolojisi sayesinde 3 kat daha net görüntüler vaat eden kamerada
BIONZ ve CMOS sensör yer alıyor. Ayrıca slow-motion videolar çekebilen aksiyon kamerası rüzgar gibi gürültüleri düşük seviyeye indirerek iyi bir ses kaydı
da sunuyor.
Sony'nin geliştirdiği FDR-X1000V'nin fiyatı da açıklandı. Mart ayında satışa sunulacak
olan cihaz 499 dolarken, uzaktan kumandalı diğer versiyon ise 599 dolar fiyat etiketine
sahip.

120

www.vizyonkonya.com

Garmin'in Akıllı Saatleri: Vivoactive, Epix ve Fenix 3
GPS cihazlarında Dünyanın sayılı firmalarından olan Garmin, bugün üç yeni akıllı saatini tanıttı. Hem
navigasyon hem de sağlık takip cihazını bir araya getiren sportif akıllı saatlerin her biri birbirinden çok farklı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Garmin'in yeni nesil akıllı saatlerinden ilki, multisport GPS saati kategorisindeki Fenix 3
modeli. Dahili GPS sistemi, 100m su geçirmezlik özelliği, dahili barometre ve altimetre
sensörü Fenix 3'ü zorlu şartların akıllı saati yapıyor.
Connect IQ mağazasıyla kullanıcılara uygulamalar, bileşenler (widgets) ve akıllı saatinizin
fonksiyonelliğini arttıracak yardımcı araçları sunuyor.

Shuttle’dan Eşsiz Boyutlarda Mini PC
Tabletler, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar kadar masaüstü bilgisayarlar da ufalıyor. Dört ayrı modelden oluşan Shuttle imzalı NC01U serisi sadece 29 mm
kalınlıklı kasaya rağmen son nesil Intel Broadwell işlemcileri içeriyor. Celeron, Core i3, Core i5 ve hatta Core i7 seçenekleri olan işlemciler
sabit ve güncelleme yapılamıyor. Intel NUC serisi mini bilgisayarlardan daha iddialı olacak biçimde çok sayıda bağlantı sunulabiliyor. Mini DisplayPort ve HDMI görüntü/ses çıkışları, Intel Gbps ağ,
USB 2.0 ve USB 3.0, seri port, M.2 SSD yuvası hazır. Kart şeklinde
takılı olan ve güncellenebilen 802.11ac / Bluetooth kartı yer alıyor. Kasa içine tek bir 2.5 inç HDD ya da SSD eklenebiliyor. Öndeki çift USB 3.0 portu telefonları
hızlı biçimde şarj edebilmekte. Her bir modele 16 GB’a kadar DDR3L SO-DIMM bellek takılabiliyor. 4K kalitesinde video oynatabilen modeller Mini-DP ile 60 Hz çıkış verebiliyor. 141 x 141 x 29 mm boyutlu modeller VESA bağlantısı destekli.

Wi-Fi Destekli GoPro Hero+
Aksiyon düşkünlerine yönelik kameralar geliştirerek adını duyurmuş olan
GoPro firması giriş seviyesi modellerine bir yenisini ekledi. GoPro Hero modeli 130 dolar fiyatıyla firmanın en ucuz kamerası. Wi-Fi özelliği de olsun
diyenlerse iki kattan daha pahalı olan 300 dolarlık GoPro Hero+ LCD modelini satın almak zorunda kalıyordu. Artık bu iki model arasına yerleşen 200
dolarlık Hero+ seçeneği var. 300 dolarlık modeldeki LCD ekranı içermese
de Wi-Fi özelliği var. Kablosuz olarak telefona bağlanıp uzaktan kontrol
edilebiliyor ya da çekilenleri aktarabiliyor. GoPro’nun en ufak modeli olan
Hero4 Session ise 400 dolardan 300 dolar seviyesine indirildi.
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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.novotel.com/Konya

www.accorhotels.com

SELÇUK OTEL

NOVOTEL

İBİS HOTEL

353 25 25

223 42 00

223 03 00

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

www.balikcilar.com

www.bera.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
BALIKÇILAR HOTEL

OTEL BERA

350 94 70

444 23 72

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.koprulu.com.tr

EN GÖZDE
15 FİRMA
KÖPRÜLÜ MOBİLYA

342 26 42
www.kenzelmobel.com

İstanbul Cad.

KENZEL

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU

248 42 24

351 18 66

www.yuvakur.com.tr

www.konfull.com.tr

YUVAKUR

KONFULL

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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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

www.misspoem.com

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

GUESTO

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI

MİSS POEM

238 38 29

237 53 59

235 11 33

238 97 72

353 33 44

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

Uzun Bedesten İçi

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

EMMİOĞLU TEKSTİL

BEYEFENDİ GİYİM

350 74 35

353 30 41

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
Beyazıt Mah.

İstanbul Cad.

www.guvenbalik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

Kule Plaza

HACI ŞÜKRÜ

MİTHAT TİRİT SALONU

GÜVEN BALIK

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

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

KOCATEPE KAHVE EVİ

NEVİZADE

241 50 05

352 45 45

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 Caddesi

Ankara Yolu Üzeri

1. Organize Sanayi

İstanbul Yolu Üzeri

Yeni Otogar Karşısı

KÖPRÜLÜ BMW

MERCEDES BAYRAKTARLAR

TOYOTA OTOJEN

ÖZKAYMAK CHEVROLET

UYARARSLAN PEUGEOT

342 26 42

248 23 81

248 0 248

248 24 75

255 33 99

Ankara Yolu Üzeri

www.onturplaza.com

Ankara Yolu Üzeri

www.nadiravcan.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
CITROEN KONMOT

HYUNDAI ÖNTUR

FIAT KOYUNCU

NADİR AVCAN FORD

345 38 00

236 66 66

345 26 26

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

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

www.kreskonya.com

Yaka Cad.

DÜŞLER BAHÇESİ KREŞ

KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU

238 69 06

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
HİZMETİNİZDE!

Dünyanın dev otelcilik zinciri Accor ve Özşenol Grup işbirliği ile

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 şimdi Konya’da!
NOVOTEL KONYA

T 0332 223 42 00 • F 0332 223 42 42 • E H9329@accor.com
Şeker Mahallesi, Çevreyolu Caddesi, No: 38 • 42080
Selçuklu • KONYA • TÜRKİYE

IBIS OTEL KONYA

T 0332 223 03 00 • F 0332 223 03 03 • E H9328@accor.com
Şeker Mahallesi, Çevreyolu Caddesi, No: 36 • 42080
Selçuklu • KONYA • TÜRKİYE

novotel.com • ibis.com • accorhotels.com

