


































EDİTÖR'DEN

Bu Şehirle Yaşayın!..

EDİTÖR'DEN

Konya Vizyon Dergisi olarak 44. sayımızla birlikte siz değerli okurlarımızla buluşmanın heyecanı-
nı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımız sektörel ağırlıklı bir sayı. Editör sayfamızın sloganı olan" 
Bu şehirle yaşayın" cümlesinin bir yerde açılımı. Konya ile yaşamak, Konya'da yaşamak, Konya'yı 
tanımak, Konya'nın değerlerini tanıtmak ve bu değerlerle okurlarımızı buluşturmak amacındayız. 
Konya Vizyon Dergisi daima yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olarak, dergicilik alanında bir başka ilke 
imza atarak, o ilkle sizleri buluşturuyor. Bu sayımızda, dünden bugüne Anadolu coğrafyasının altın 
şehriyle yani Konya ile buluşacaksınız.
Altın şehirdi Konya, dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Selçuklu'nun Başkenti 
olduğu dönemde kılıçaslanların şehriydi, Alaeddin Keykubadların şehriydi. Dünyanın sayılı alimle-
rinin, gezginlerinin, gönül adamlarının ziyaretgahıydı. 
Selçuklu kervansaraylarıyla, güvenli şehirleri ve güveni sağlayan askerleriyle hem ticaretini geliştir-
miş, hem de sanat ve kültür aleminin en meşhur insanları Konya'da buluşmuşlardı.
Mecdeddin İshak, Şeyh Sadreddin Konevi, Sultan-ül Ulema Bahaeddin Veled, Hz. Mevlana, Şems-i 
Tebrizi, Muhiddin-i Arabi, Ahi Evran, Evhadüddin-i Kirmani gibi alimler, gönül dostları, gönül 
sultanları Konya'yı maddi ve manevi bir altın şehir yapmışlardı. Onların gelmesiyle manevi iklimi 
değişti bu şehrin. Altın kalpli insanlar, altın kalpli dinleyenler buldular karşılarında. Konya bir başka 
Konya oldu. Bağdat'tan sonra cihanın en önemli şehriydi Konya. İstanbul kadar, Buhara kadar, Se-
merkand kadar görmeye can atılan bir rüya şehirdi.
Bu altın şehir bugünde tarım, sanayi, turizm ve kültür şehri olarak yaşıyor. Türkiye'nin nüfus olarak 
milyonu geçen, yüzölçümü en büyük şehri Konya... Gez dünyayı, gör Konya'yı sözünün gerçek oldu-
ğu, Hz. Mevlana'nın gel çağrısının tüm dünyada yankılandığı her yıl milyonlarca ziyaretçinin akın 
akın ziyaret ettikleri ülkemizin altın şehri Konya.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, yüzbinlerce Konyalı doldurdu demokrasi meydanı olan Mev-
lana Meydanını. Konya, ticari olarak, ekonomi olarak, sanayi olarak, tarım olarak, her sektörden bin-
lerce esnaf olarak, bu yüzyılın milli mücadelesine destek olan, destek veren şehirlerden birisi oldu. 
Şu son bir yıldır vatansever, demokrasi aşığı şehrimizin belkemiğini oluşturan tarımın, sanayinin, 
ekonominin, ihracatın yüz akı olan esnafımız büyük sıkıntı içerisinde. Konya Vizyon Dergisi olarak, 
bu sıkıntıyı dile getirmeyi, kamuoyu ile paylaşmayı uygun gördük.
Şehrimizde her sektörden onlarca iş adamı ve iş kolu var. Biz titiz bir araştırma sonrasında her sek-
törden onar firmayı, bazı bölümlerde onar ismi dergimizde sizlerle paylaşmayı düşündük. Ama-
cımız, normalleşmeye, ekonomimiz üzerindeki durağan havaya karınca kararınca da olsa çorbada 
tuzumuz olsun mukabilinden katkıda bulunmak. Bu coğrafyanın altın kalpli, altın şehirli insanları, 
kan kussa kızılcık şerbeti içtim diyecek bir ferasete sahipler. 
Niyetimiz, hep beraber yaşadığımız adı Konya olan bu altın şehirde bir olma, birlik olma, kardeş 
olma, dost olma adına  "ücretsiz " bir şekilde yardımcı olmak. Çünkü şehrimizin normalleşmeye, 
morale, desteğe, teşviğe, karamsarlığa son verecek yüz güldürecek sözlere o kadar çok ihtiyacı var 
ki... Bu tablo 44. sayımızı bu şekilde çıkarmayı gerektirdi.
Bu sayımızı ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz çok ama çok sevdiği-
miz şehrimize olan vefa borcumuzu ödemeye ayırdık. Elimizdeki veriler, etkin kurumlardan aldığı-
mız bilgiler ışığında hazırlanarak sizlere sunulmuştur.
Altın şehrin, altın kalpli insanları, altın kalpli sanayicileri, iş adamları, sanayicileri, esnafları!15 
Temmuz'dan bugüne, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediniz. Çok büyük sıkıntılara 
katlandınız. Son bir yıldır dönmeyen çarklar, haddinden fazla durgun seyreden ticaret, siftahsız ka-
panan dükkânlar hiçbirinizi ümitsizliğe düşürmedi. Altın şehrin, altın kalpli insanlarına, esnaflarına, 
sanayicisine, ticaret erbabına, esnafına da bu yakışırdı.
Konya Vizyon Dergisi olarak, Konya vizyonuna, Konya kültürüne, Konya'ya katkıda bulunanlar ara-
sında "çorbada tuzumuz bulunsun mukabili" bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Sevgili okurlar, 
hepimiz bir ve beraber, bu şehirde yaşıyoruz, bu şehirle yaşıyoruz, bu şehrin yaydığı sinerji ile her 
doğan güne, sevgi ve hoşgörü ile bakmak istemez misiniz?

45. sayımızda buluşmak dileğiyle...
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Selçuklu'dan bugüne 
Altın Dönem’in, Altın 
Şehri oldu, Altın 
Şehri kaldı Konya 
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EROL SUNAT
Konya, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın Bizans'tan fethettiği, oğlu I. Kılıçaslan'ın, İznik'ten sonra Selçuklu'ya ikinci ve son 
defa Başkent yaptığı şehir. "Bir Başkent daima Başkenttir" diyen Ahmet Hamdi Tanpınar aslında değişmeyen bir kurala atıfta 
bulunmuş. Anadolu'nun Başkenti olan Konya yüzyıllar boyu alimler, gezginler, tarihçiler, tacirler,  değişik meslek erbapları 
tarafından merak edilen, ziyaret edilen, kıyaslama yapılan, gelindikçe gelme arzusu duyulan bir şehir olmuş.

Selçuklu'nun haçlılara karşı geçit vermeyerek, Anadolu topraklarını ölümüne savunması, Kudüs'e kalkan olması, 
Selahaddin-i Eyyubi'nin hem Kudüs'ü fethini, hem de elinde tutmasını kolaylaştırması tescilli zaferler ve başarılar olarak 
tarihe damgasını vurdu. Yine Konya civarında gerçekleştirilen 1176 Miryakefalon Zaferi, II. Kılıçaslan'ın Bizans İmparatoru 
Manuel Komnenos'u, tarihçilerin yapmış olduğu yeni tespit ve bulgularla Konya-Derbent'in Bağırsak Boğazı ya da Bağırsak 
Deresi mevkiinde yenerek, bir daha Anadolu için tehlike olmayacak hale getirip, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunun 
mührünü vurması, Konya'nın şanını ve şöhretini artırmıştı o dönemde. Sonra Uluğ Keykubad denilen Alaaddin Keykubad 
Sultan oldu. 

Konya bir değil bir kaç tane daha Konya oldu onun döneminde. Sanatta, ticarette, kültürde gelişti. Selçuklu Medeniyeti en 
güzel eserlerini başta Konya olmak üzere, bütün Selçuklu diyarına yansıttı ve her köşe, Selçuklu eserleriyle donatıldı. Sonra 
Ahi Evran geldi Konya'ya. Dağınık meslek erbaplarını bir araya getirdi. Meslek nedir, meslek ahlakı nedir? Çıraklık nedir, 
kalfalık nedir, ustalık nedir, kurduğu Ahi teşkilatıyla derledi toparladı. Ve sonrasında Konya'dan ustalar gönderdi Selçuklu 
diyarının her köşesine. Ustalar gittikleri her şehre, her kasabaya Ahiliği de beraberlerinde götürdüler. Gittikleri yerlerin 
meslek ahileri oldular, çıraklar, kalfalar, ustalar yetiştirdiler. Ahiliğin temeli Konya'da atıldı. Konya dünden bugüne bu te-
mellerinin üzerine, yeni harçlar, yeni tuğlalar koyarak geldi. İşte onun içindir ki; Konya'nın geçmişini, tarihini, kültürünü 
hele hele Ahiliği bilmeden, anlamadan, kavramadan bugünlere gelemezsiniz!    

Bundan yaklaşık sekiz yüz yıl önce bu topraklara bu maya çalınmıştı. O yıllarda Sultan-ül Ulema Bahaeddin Veled, 
Larende’ye yani bugünkü adıyla Karaman'a yerleşmişti. Sonra bir davet aldı Uluğ Keykubad'dan oğlu Mevlana ve kafile-
siyle 1229 yılının Mayıs ayı başında çıktı Konya'ya geldi. O yılların Konya’sında, Selçuklu sultanlarına lala olan Mecdeddin 
İshak'ın oğlu, Şeyh Sadrettin Konevi, Konevi’nin Hocası Evhaddüdin-i Kirmani, Kirmani'nin damadı Ahi Evran, Konevi'nin 
babalığı Muhiddin-i Arabi, Mevlana'nın hocası Burhanettin-i Tirmizi, Mevlana'nın gönül dostu, arkadaşı Şems-i Tebrizi 
Konya'daydılar.

Dikkat edilirse, aynı dönem içerisinde bir arada olan bu gönül dostları Konya'nın mana aleminin en büyük zenginliği oldu-
lar. Selçuklu kervansaraylarıyla, güvenli yollarıyla, ticareti koruyan ve geliştiren gelişmelere verdiği destekle göz kamaştıran 
bir maddi zenginliği de sahipti. Tarihçiler Uluğ Keykubad dönemini Selçuklu'nun altın devri, altın dönemi olarak yazarlar. 
Altın devri Başkenti olan Konya'da o dönemin altın şehriydi hiç şüphesiz.

Ahi Evran'ın hanımı olan Fatma Bacı, kurmuş olduğu Bacıyan-ı Rum ( Anadolu Kadınlar Birliği)  teşkilatıyla, kadın ve kız-
ları halı, kilim, heybe ve çorap örmeye teşvik etti. Bugün Konya'nın Ulumuhsine, Keçimuhsine, Kırkpınar ve Başarakavak 
bölgesi bir anlamda halıcılık ve kilimcilik merkez oluvermişti. Altın şehir kavramı, o altın dönemin yadigarıdır Konya'ya.



26 www.vizyonanadolu.com

Konya, Osmanlı döneminde de Anadolu'nun Karaman eyaleti-
nin merkeziydi. Başkent olmanın belki uzağındaydı amma Ma-
nisa gibi, Amasya gibi, Kastamonu ve Trabzon gibi Şehzadeler 
şehri olma özelliğine de o dönemlerde kavuştu. 1466 ile 1562 
yılları arasında sekiz Osmanlı Şehzadesi Konya'da valilik yaptı-
lar. Konya'nın Osmanlı topraklarına katılmasından sonra, Fatih 
Sultan Mehmet'in ortanca oğlu Şehzade Mustafa Konya'nın ilk 
Şehzade Valisidir. Onun ölümünden sonra yerine Fatih’in küçük 
oğlu Cem Sultan Konya Valisi oldu.

Daha sonra Şehzade Abdullah, Şehzade Şehinşah, Şehzade Meh-
met Şah, Şehzade Beyazıt, Şehzade Selim ve Şehzade Murad 
Konya'da şehzade Vali oldular. Bu Şehzadelerden, Şehzade Se-
lim, II. Selim unvanıyla, Şehzade Murad'da II. Murad unvanıyla 
Osmanlı tahtına oturdular. Konya Valisi Avlonyalı Mehmet Ferit 
Paşa, 1902 yılında Osmanlı'da sadrazamlığa yükselen bir isim 
olarak, Konya'nın Osmanlı döneminin en tanınmış ve en meş-
hur isimlerinden birisi olmuştu.

Konya o yıllarda da Anadolu'nun umuduydu. Tahıl ambarıy-
dı. Tarım şehri olma özelliğine sahipti. En çok buğday üreten, 
yüzölçümü olarak Avrupa ülkelerinden Hollanda, Belçika ve 
İsviçre'den daha büyüktü. 1954 yılı ile birlikte Konya tarımına 
pancar girdi. 

Cumhuriyet hükümetleri, tarım makinelerinin ilk tanıtımlarını 
ve uygulamalarını ilk önce Konya Ovası’nda yapıyorlar, Tarım 
bayramları o dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı-
nın adını taşıyan Özden ( Şimdiki adı Konuklar) Devlet Üretme 
Çiftliği’nde coşkuyla kutlanıyordu.

Altın şehrin, altın başakları, Türkiye için un oluyor, ekmek olu-
yordu.  Bugün, altın başakların yanında, şeker deposu pancar, 
Trakya’nın üretim birinciliğini Konya'ya kaptırdığı Ayçiçeği, adı 
artık Konya patatesine çıkan patates, aspir, kanola diye devam 
eden bir tarım zenginliği var Konya'da.

Tarım şehrini, Gıda ve Tarım Üniversitesi ile taçlandırmış bir 
şehir.1954 yılı baz alındığında Şeker Fabrikası’ndan ve Karaci-
ğan Tuğla Kiremit Fabrikası’ndan başka bir fabrikası olmayan 
Konya'da bugün  yüzlerce fabrikanın bacası tütmeye başladı. 
Konya'nın hayalleri, rüyaları gerçekleşirken, Konya Ovası’na ha-
yat verecek olan KOP, Mavi Tünel, Göksu Nehri’nin gök mavi-
si sularını Konya Ovası ile buluşturdu buluşturacak durumlara 
erişti. Konya Fırat'ın kolu Karasu'yu, Kızılırmak üzerinden Kon-
ya Ovası ile buluşturmanın adımlarını atarken, Akdeniz'e inme-
sine, Akdenizle buluşmasına çok az kaldı. Teknik üniversite ha-
yali gerçek olmak üzere, beş üniversiteli şehir olduğunda, aynen 
beşi bir yerde gibi, eğitimde de altın dönem yaşanacak Konya'da.
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15 Temmuz 2016 'da yaşanan darbe teşebbüsü, tahminlerin çok ötesin-
de yaşanan bir durumdu. Türkiye gibi 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana 
çeşitli ihtilaller, darbeler, darbe teşebbüsleri gören bir ülke için oldukça 
ciddi bir imtihandı bu darbe teşebbüsü. Türk milletinin meydanlara 
indiği, tankların karşısına dikildiği, yaylım ateşlere bedenini siper et-
tiği, ölümüne vatanını savunduğu değişik bir geceydi yaşananlar. Türk 
Milleti, 15 Temmuz'da cumhuriyetine, cumhurbaşkanına, başbakanına 
ve hükümetine sahip çıktı. Onların yanında dimdik durdu. Biz varken, 
biz onların yanındayken, kimseye onları vermeyiz de, teslim etmeyiz 
de, ölümüne karşı koyar, darbe teşebbüsüne giriştiklerine pişman ederiz 
dedi ve dediğini yaptı.

Şehrimizde de 15 Temmuz'la başlayan demokrasi nöbetleri, adı De-
mokrasi Meydanına dönüşen Mevlana Meydanı’nda ve Havzan'da 
vatandaşların adını Şehadet Meydanı koyduğu meydanlarda sabah na-
mazlarına kadar devam etti. Mevlana Meydanı’nda her gece yüz binden 
fazla Konyalı vardı. Binlerce araçtan oluşan araç konvoyları şehre renk 
ve heyecan kattılar. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en fazla camisine sa-
hip Konya'da okunan bir olma birlik olma, beraber olma selaları sonra-
sında Konyalılar meydanları doldurdu.

Esnafımız devletine, milletine ve cumhuriyetine sahip çıkarak, dük-
kanını açtı, sanayici fabrikasını işletmesini çalıştırdı. Çarklar bütün 
Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da dönmeye devam etti.
Altın şehrin, altın kalpli, vatansever, fedakâr, cefakar, ülkesine içten 
bağlı, istisnasız her sektörden esnafımız, işletme sahibimiz, fabrika sa-
hibimiz ve onların on binlerce çalışanı oldukça durgun seyreden eko-
nomiden fazlasıyla etkilendiler dolayısıyla da mağdur durumdalar. Bir 
an önce şartların normalleşmesini, ekonomimiz üzerinde dolaşan kara 
bulutların, hükümetimiz ve devletimizin estireceği rüzgarla dağılması-
nı bekliyorlar. Çünkü15 Temmuz sonrasındaki aylar ekonomik olarak 
sıkıntılı aylar 
olmaya devam ediyor.

Sevgili okurlar;

44. sayımızın ana temasına Altın Şehir Konya derken, altın 
şehrin altın gibi pırıl pırıl parlayan insanlarını, altın gibi 
ışıltısı ve parlaklığı olan işletme ve firmalarını 25 ana baş-
lık altında her başlıkta onar madde olarak sıraladık.  Bu 
maddeler 250 rakamıyla ifade edebileceğimiz bir şekilde, 
dergimizde yerini alırken isimleri, mekanları ve firma sı-
ralamalarını alfabetik olarak sizlere sunmaya çalıştık. Sı-
ralamaların birinci, ikinci diye onuncuya kadar alt alta 
dizilmesi tamamen alfabetik diziliş sırasına uygun olarak 
yapıldığını tekrar vurgulamak istiyoruz. Bu sayımızda 
sunmaya çalıştığımız her ne varsa, şehrimize olan saygı-
mız, sevgimiz ve vefa duygumuzun acizane bir gösterge-
sidir. Dergimizin içerisinde yer alan ana başlıklarda adı 
geçe isimler mekanlar ve firmalar bu şehri, altın şehri ülke 
ve dünya çapında tanıtan seçkin öneme haizler. Altın şe-
hir onlarla altın şehir, bizlerle yani bu şehirde yaşayanlarla 
bu şehir sevenlerle, bu şehre bağlananlarla, sevdalanan-
larla altın şehir. Altın kalpli insanların, hoşgörüyle sevgi 
ve hoşgörülerini Hz. Mevlana’nın "gel " çağrısına uyarak 
dünyanın her tarafından altın şehir Konya'ya koşup gelen-
lerle paylaştığı bir şehir. Çünkü Selçuklu'dan bugüne, altın 
dönemin, altın şehri oldu. Altın şehri olarak kaldı Konya. 
Dileriz hep öyle kalır...







Altın şehrin değerleri... 
Şehrin değerine değer katanları bir başkadır. Dünden bugüne o değerlerle gelmiş, o değerlerle, yücelip, yükselmiş o değerleri 
başının üzerinde gezdirmiştir bu şehir. Şehrin değerleri, şehre gelmeden, meraklandıran, heyecanlandıran, insanın içini 
ısıtan duyguların bileşkesidir adeta. Hele ki o şehir altın şehirse, kılıçaslanların ve gönül sultanlarının şehriyse...

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN DEĞERLERİ



Alaeddin Tepesi
Konya'da bütün 

yollar Alâeddin Tepesi’ne çıkar diyen-
ler yanılmıyorlar. Düzayak bir şehir olan 
Konya’nın tam kalbinde, en merkezi yerin-
de. Ne onu gölgeleyebilen yeni tepeler, ne 
de cazibe merkezi diye adlandıran yerler, 
neredeyse onu referans göstermeden ne 
tepe olabiliyorlar, ne de cazibe merkezi. 
En heybetli olan o... En azametlisi o... En 
meşhuru o... En gösterişlisi, en fazla rağ-
bet edileni, şehri kucaklayanı, şehre değer 
üstüne değer katanı o! Yüzyıllar sonra bile, 
şehrin cazibe merkezi, en ilgi çeken köşesi, 
adı en fazla anılanı, üzerine en çok konu-
şulanı, son bulgularla Kılıçaslan Köşkü’nün 
ihyasıyla, çok daha değişik bir anlam ifade 
eden, camisiyle, sarayıyla, Konya'nın sem-
bolü, Konya'nın hakiki değeri bir tepe. Bu 
tepeyi, 'Üç peygamber Sultan Alaeddin Ca-
mii civarında medfundur' diye açıklamış 

rahmetli Prof. Dr. Süheyl Ünver. Bu tepede, Alaeddin Camii, bu tepede Selçuklu sultanlarından sekizinin mezarı var. 
'Sultan I. Mesud, II. Kılıçarslan, II. Rükneddin Süleyman, I. Gıyaseddin Keyhüsrev, I. Alaeddin Keykubad, II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev, IV. Rükneddin Kılıçarslan ve III. Gıyaseddin Keyhüsrev yatıyor o mezarlarda. O mezarların da, doğrulanma-
yan, doğrulanamayan herkesin bir şeyler anlattığı hazin ve garip hikayeleri var. Alaeddin Tepesi kazıldıkça, deşildikçe, 
araştırıldıkça, hem hayret, hem hayranlık uyandıran bir tepe olmaya devam ediyor.

Etliekmek
Etliekmek Konya'ya 
has, Konya'ya özgü
bir yemek çeşidi. Konya'nın değeri olduğu 
kadar, Konya'nın da markası... Konyalı us-
talar, içine sevgi mi katarlar, pişirme şekli 
mi farklıdır, fırının harareti daha mı ayar-
lıdır, yoksa el lezzeti denilen o şey bu şehre 
mi hastır bilinmez. İnceliği, gevrekliği, ser-
vis olarak sunumu etliekmeği vazgeçilmez 
yapar. Eskiler çaya limon sıkılır, çorbaya 
limon sıkılır, etliekmeğe limon sıkılmaz 
derlerdi. Etliekmeğin mazisi derinlerde 
anlatılanlara bakarsanız 60-70 yıl öncesine 
gitmeniz lazım. Bugünkü gibi etliekmekçi-
ler yok. Bu işi kebapçılar yapıyor. Etliekme-
ğin içini önceden hazırlanmadan pişiren 
bir yer yok! Pişirttiğiniz yerde yeme gibi bir 
adette yok. Ancak misafirleriniz için hazır-
latacağınız bir anlayış var o günlerin Kon-

ya’sında. Hamuru incecik, malzemesi bol, fırın ısısı ayarlı bir fırında pişen etliekmek hem fırını övdürür, hem de etliekmek 
yaptıran insanın misafirlere tarafından övgülere mazhar olurdu. Etliekmek yiyenler en az 1.5 söyler etliekmeği, duble 
yiyenler kimsenin gözüne gözükmese de, bir oturuşta 8-10 tane etliekmek yiyende görülmemiş değildir. Etin bıçakla kıy-
ma haline getirilmesine bıçakarası denir Konya'da. Etliekmek bıçakarası olarak da pişirilir. Hemen her mahallede mutlaka 
bir kaç tane etliekmekçi vardır. Konyalı aileler hafta sonlarında maile yeğe gitseler, soluğu bir etliekmekçide alırlar! Ağır 
misafire dahi ikram edilen yemektir etliekmek.
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Gıda ve Tarım 
Üniversitesi
Bu üniversite Konya'nın 

hayaliydi. Tarım şehri Konya'nın yüzünü güldürecek, talihini 
döndürecek, geleceğe umutla baktıracak bir üniversiteydi. Kon-
ya tahıl ambarıydı. Altın başakların ovasıydı Konya Ovası. Buğ-
dayın en hası, unun en özlüsü bu topraklardan dağılıp gidiyordu 
yurdun her köşesine. Sonra pancarla tanıştı bu topraklar, pancarı 
tanıdı, şekeri sevdi, onunla geçindi. Ağızlar tatlandı, haneler şen-
lendi. Konya Şeker, Çumra Şeker derken Konya hayalden gerçe-
ğe koşan, hayallerine kavuşan bir şehir oldu. Bunu taçlandırması 
lazımdı. Gıda ve Tarım Üniversitesi böyle bir şey. Yıllardan beri 
sözü ediliyordu da, hayata geçmesi merakla bekleniyordu. En 
nihayetinde 2016-2017 yılı eğitim döneminde eğitimine başladı. 
Konya'nın ikinci vakıf üniversitesi olması, gıda ve tarımı yakın-
dan ilgilendirmesi, tarıma hayatını adamış bir şehre kılavuzluk 
hatta lokomotiflik yapacak olması Konya'nın değerine değer ka-
tacak. Henüz yolun başında olabilir. Ümit güzel şeydir. Ümidi 
olmayanın ne hayali olur, ne de geleceğe dair bir beklentisi. Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Konya'nın ümidi ve yeni değerlerinden 
biri artık. 

Konyaspor
1922 yılında kurulan 

Konya Gençlerbirliği, amatör olarak birçok başarılar elde ettikten 
sonra 1965 yılında dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan 
Şeref Apak’ın teşvikleriyle ismini Konyaspor olarak değiştirmiş-
ti. 1922 Konyaspor'un kuruluş tarihi olarak belirlendikten sonra, 
futbola aşık Konya için, 2022 yılı Konyaspor'un yüzüncü kuruluş 
yılı olacak. Konyaspor şehrin markası. Şehrin gururu... Konya'yı 
birleştireni... Konya'ya değer katanı... Şehrin öz be öz değerle-
rinden birisi… Konyaspor başarılarıyla ülkenin de gündeminde. 
Futbolda Anadolu'dan yükselen bir başka güçlü ses olarak, Trab-
zon ve Bursa'nın yürüdüğü yolda yürümeye başladı Konyaspor. 
Tarihinde ilk defa lig üçüncülüğünü kazanan Konyaspor’a bu 
başarı adeta şampiyonluk etkisi yaptı. Şimdi UEFA’da. Ülkemizi 
temsil ediyor. Yeşil-beyaz aşıkları, Büyükşehir Arena'yı her maç-
ta dolduruyorlar. 42 bin taraftar, bir stadın nasıl dolabileceğini 
de, tüm Türkiye'ye ispat etti. Konyaspor yönetimiyle, başarılı ho-
cası Aykut Kocaman'la, bir ilke imza attı geçtiğimiz sezon. Şehri 
heyecanlandırdı, kanatlandırdı, uçurdu bu başarı. Şehirde her 
yer yeşil-beyaz oldu.
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KTO Karatay 
Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi 

Anadolu'nun ilk üniversitesi. Adını Karatay Medresesi’nden, ta-
rihini de, Karatay Medresesi’nin  kuruluş tarihi olan 1251 yılın-
dan alan üniversite.  Ahilik temelinin atıldığı, Ahi Evran'ın bütün 
meslek dallarını bir araya getirdiği, ahileri kardeş ilan ettiği ilk ve 
bu şehirde yetişen sanatkarları Selçuklu'nun bütün şehirlerine 
meslek ve ahilik şartlarını öğretmek için gönderdiği Konya'da 
bir anlamda, günümüz ölçeğinde bir Ahi Üniversitesi KTO Ka-
ratay Üniversitesi. Bunun için değerli, bunun için Konya'nın bir 
değeri. Vakıf Üniversitesi olarak Konya'nın en gözde, en çok ter-
cih edilen, imkânları üst seviyelerde olan Üniversitesi…  Açılan 
14 yeni bölümüyle, uluslararası standartlarda akademik ve idari 
yapılanmasıyla, Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri 
arasına girmiş durumda.  KTO Karatay Üniversitesi, Konya'ya 
apayrı bir değer katarken, öğrencilerine sağlamış olduğu avan-
tajı da tüm kurumlarla işbirliğidir sağlaması ve bu işbirliğinin 
üniversite adaylarının tercihinde etkili olma yolunu açması. 
Konya'da alanında insan yapılan en önemli yatımlardan biri 
olan üniversite, öğrencilerine staj ve iş bulma konusunda geniş 
bir imkân sağlaması yanında, Ticaret Borsası, Sanayi Odası ve 
Ticaret Odasının birlikteliği ile sağladığı iş çevresi bağlantısı öğ-
rencilere sunulmakta. 

Mevlana
Hz. Pir’e bir aşk ateşi yak 

dediler. Aşk ile Bismillah deyip bir ateş yaktı Mevlana. Öyle bir 
ateş yaktı ki, dünyanın her tarafından görüldü. Cezp edici bir 
ateşti. Gel diyordu. Kaçma diyordu. Seviyorsan gel, sevmeyi 
unutmuşsan gel, sevgiyi bulamamışsan gel. Öyle gel ki, kötü-
lüklere, yanlışlara, hatalara, geçmişindeki ne kadar sana hoş gel-
meyen, senin istemeye istemeye yaptığın fiillerin hepsini geride 
bırakarak gel. Aşkın kapısında ne ümitsizliğe, ne korkuya, ne te-
reddüde yer yoktur. Bu kapı bütün korkuları, endişeleri o anda 
bitirir. Değilse o kapıya aşk kapısı demezler. Bu kapı, aşkın Kon-
ya Kapısı aslında... Konya, bilene bir mihenk taşıdır. İçindekiler, 
ayarımız bilinmesin diye, türbenin önünden geçmezler, dışarı-
dan gelenler yağmurdan kaçar gibi bir gün içinde gelir ve gider-
ler. Diyar-ı Mevlana burası. Bilen için Rabbimizin nazargahı olan 
bir şehir Konya. Enbiyalar ve evliyalar şehri olarak donatmıştır 
şehrin her köşesini, bucağını. Gönül dostları şöyle demişler, “Bu 
şehirde o kadar çok Rabbimizin sevdiği zat yatıyor ki, abdest-
siz toprağa basmamak gerekiyor.” Mevlana çağırıyor insanları 
bu ateşin başında toplanmaya. Bu ateşin başında toplanın ki, 
size Hazreti Peygamberi anlatayım, size Cenab-ı Allah’ı anlata-
yım, onların saçtığı mana incilerinden sizlere örnekler vereyim, 
kulaklarınıza küpe olacak öğütler anlatayım diyor asırlardır. O 
böyle anlattıkça, o böyle çağırdıkça… Seven sevdiğini unutturur 
mu? Her gelen nasibi kadar bir şeyler alıp gidiyor Konya’dan, ne 
bir fazla, ne bir eksik.
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Necmettin Erbakan 
Üniversitesi
Konya'nın ikinci devlet 
üniversitesi olan 

üniversite Konya Üniversitesi olarak başlamıştı. Konya'ya ikinci 
bir devlet üniversitesi kazandırıldığında şartlar çok zordu. Küçü-
cük bir odadan yola çıkılarak, bugün gelinen nokta, kolay olma-
sa da. Yöneticiler hiç yılmadan çalıştılar. Konya yeni bir değere, 
güçlü bir üniversiteye kavuştu. Sabırla koruk helva olur, dut yap-
rağı atlas denir ya. Üniversite Meram'ı şenlendirdi. Meram böl-
gesini hareketlendirdi. Sakin, sessiz Meram kısa bir süre sonra 
binlerce öğrencinin sokak ve caddelerinde dolaşacağı, bir merkez 
ilçe oldu, olacak. Üniversite ile birlikte kim bilir daha ne gibi ko-
laylıklar ve imkanlar gelecek Meram'a. Yeni üniversite, Konya'yı 
öğrenciler açısından da direkt tercih edilecek şehirlerin belki de 
ilk üçünde yerleştirecek bir donanıma sahip. Köyceğiz Kampüsü, 
emanet binalarda eğitim gören öğrencilere kendi kampüslerin-
de eğitim imkanı verirken gerçekten seyirlik ve muhteşem bir 
kampüs üniversiteyi bir cazibe merkezi haline getiriyor. Tekrar 
öğrenci olasım geldi, diyenlere kulak vermek lazım.

Sadrettin Konevi
Konya'yı ziyaret edenlerin 

en önemli uğrak noktalarından birisidir Sadreddin Konevi'nin türbesi. 
Konya'ya gelenler onu ziyaret etmeden ayrılamazlar Konya'dan. Konevi, 
Konya için Sadreddin-i Konevi, babası Mecdeddin İshak gibi Selçuklu 
sultanlarının güven ve itimadını kazanmış elçilik gibi önemli görevleri 
de üstlenmişti.  Onun hastalıkları ve çeşitli rahatsızlıklara bulduğu çare-
ler dergahını halen yıllarca ziyaret ettiği ve derdine derman bulduğu ka-
pıların başında olarak yüzyıllarca önemini muhafaza etmiş, günümüzde 
de aynı özelliğini korumaya devam ediyor. Yürüyemeyen çocuklar, ko-
nuşamayanlar, velhasıl küçükler, büyükler yani dertlerine çare arayan 
birçok insan onun kapısında şifa bulmakta, ona daha fazla bağlanmak-
tadırlar. Ona huşu içinde dua eden, tespih çeken birçok turisti de gör-
mek her zaman için mümkün, Konevi'nin türbesi başında. Sadreddin-i 
Konevi, Hz. Mevlana gibi tüm insanlığa huzuru, sağlığı bahşetmekle 
memur edilmiş, gönül sultanları olarak yüzyıllardır kapıları ve gönülleri 
açık ziyaretçilerini bekliyorlar. Türbesinin kuzeyindeki kapısının üze-
rindeki yazı bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. “Sabahın izzet ve 
devlete yakın / Ve kapın hâcet sahiplerine daima açık olsun” Kapısı yüz-
yıllardan beri hâcet sahiplerine açık olarak himmet ve şifa dağıtmaya 
devam etmektedir.  Evhadüddin-i Kirmanin öğrencisi ve Muhiddin-i 
Arabi'nin himayesinde yetişti, İbnül Arabi aynı zamanda babalığıy-
dı. Devrinin en ünlü alimlerinden biri oldu. Hz. Mevlana'nın cenaze 
namazımı Şeyh Sadreddin kıldırsın diye vasiyet ettiği meşhurdur. Son 
zamanlarını hadis serdetmeye vakfetmişti, ömrü sona erinceye kadar 
zaviyesinde bu işle meşgul olmuştur. Hadis ve manevi bilgilerde eşsiz, 
bütün zamanların Şeyhlerinin Sultanı, devrinin ikinci İmam-ı Azamı, 
Anadolu selçuklularının Şeyh-ül İslam’ı olarak tanındı ve bilindi. 
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Selçuk Üniversitesi
Üniversite müjdesi verildiğinde
Konya’da umut goncaları açmıştı. Selçuk Üniversitesi’nin kurulduğu 
müjdesini en yetkili ağızdan Başbakan Süleyman Demirel’in ağzından 
almıştı. Bu müjde yarıda kalan bir müjdeydi. Şair Feyzi Halıcı Yeni Kon-
ya Gazetesi’nde 22 Temmuz 1967 tarihinde yayınlanan  dörtlüğünde 
şöyle diyordu. "Bitmeyen alınyazım benim üniversitem / Yıllar yılı has-
retin dokunur oldu dişe / İlim yurdu Konya’mız yılmadı beklemekten / 
Ne var ki yol çok uzak, bin dokuz yetmişe!’ 1970 yılında da açılmamıştı 
Selçuk Üniversitesi. 1945 yılından itibaren şehrin gündemine girse de, 
bir beş yıl daha beklenecekti. Seydişehirli Sadi Irmak 30. yılda bu işi ger-
çekleştirdi. Hükümeti güvenoyu almayan bir Başbakan da olsa, Selçuk 
Üniversitesi’nin açılış onayı resmiyet kazanmıştı. Şair, Yazar, Senatör 
Feyzi Halıcı  ile 14 Ekim 2014 yılında yapılan röportajda üniversite ile 
ilgili bir dörtlük söylemişti. "Kültür ve Sanat şehri olmanın gururunu / 
Taşır, bilim adına, elbet bu tatlı sitem / Yağmur beklercesine kurak top-
raklarıma / Ne zaman açılacak benim üniversitem?’" Bir şehrin kaderini 
değiştiren, ufkunu açan, hasretle beklenen bir üniversiteydi Selçuk Üni-
versitesi. Açıldı ve hasret dindi. 70’li yılların başında ‘fabrikalar yapan 
fabrika’ deyimi çok yaygındı. Selçuk Üniversitesi, üniversiteler kuran bir 
üniversite. Tam sekiz üniversiteye destek vermiş. Okullarıyla, binalarıy-
la personeliyle kendinden ayırmış her birinin destekçisi olmuş bir üni-
versite.  Selçuk Üniversitesi Konya için marka değeri oldukça yüksek-
lerde dev bir üniversite. Konya’nın hayalini taçlandıran yapısıyla ilme, 
şehre ve Türkiye’ye gurur veriyor.

Sille
Sille’nin 1900’lü yılların başında 20 
bine yakın nüfusu, 

Hükümet Konağı, Askerlik Şubesi, 7 camisi, 7 kilisesi, 1 Medre-
sesi, 50 çeşmesi, 6 kahvehanesi, 27 Müslüman Sıbyan Mektebi, 
4 Hıristiyan Okulu, 2 Halı Fabrikası, mevcut bütün meslek dal-
larını kapsayan 300’e yakın dükkanı vardı. Sille 1980 sonrasın-
da, nahiye olmaktan çıkarılarak, önce Konya'ya, daha sonra 'da 
o dönemi takip eden yıllarda kurulan Merkez Selçuklu İlçesine 
bağlandı. Sille buram buram tarih kokan, mağaraları, Aya Eleni 
Kilisesi, tarihi camileri, kendine has evleri ve sokaklarıyla  ilgi 
çekmeye, Konya'nın mutlaka ziyaret edilmesi gereken köşele-
rinden birsi olarak dünden bugüne kaybolmayan bir değer ifade 
ediyor. Sille tam anlamıyla mesleki sanat ve kültür zenginliğinin 
odağında... Eski günlerinden uzaklarda olsa da,  yaşayan, ayakta 
duran, beni görün, keşfedin, Sille de zamanı değerlendirin diye 
çağrılarda bulunan bir yer.  Sille son yıllarda yapılan çalışmalar 
sonucunda, hem geliş-gidişi kolay, hem de arzu edildiğinde kalı-
nabilecek, hoşça vakit geçirilebilecek bir köşe. Konya'ya ziyarete 
gelenlerin, rahatlıkla bir ya da bir kaç gününü geçirmekten mut-
lu olabileceği bir yer artık Sille.
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AVM'ler şehrimiz insanlarının yani bizlerin, 
hepimizin soluklandığı nefes aldığı, stres attığı,  kafasını dağıttığı, dostlarıyla bir araya geldiği, çocuklarıyla hoşça vakit geçir-
diği, bu arada da evinin ihtiyacı olan bir şeyleri de aldığı güzel mekanlar. Kimi evimize çok yakın, kimi bir hayli uzak. Artık 
hayatımızın değişmez bir parçası olan AVM'lerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN 
AVM'LERİ



Akyurt
2010 yılında Akyurt Sü-
permarket AŞ Ankara 
dışındaki ilk yatırımını 
Konya’ya yaptı.
Binkonut, Çaybaşı ve Bosna Mağazaları 
ile mağaza sayısı 40’a ulaştı. 1983 yılında 
Ankara-Keçiören`de ilk mağazası olan 
Akyurt Besi Çiftliği`ni kurarak perakende 
alanında ilk yatırımını yapan Akyurt; müş-
teri memnuniyetinden ödün vermeksizin 
kaliteli ürünü, uygun fiyata sunmayı, insan 
merkezli alışveriş mekânları oluşturmayı, 
hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet 
anlayışı ile güvene dayalı sağlam ilişkiler 
kurarak daima müşterilerinin yüzünü gül-
dürmeyi hedeflemektedir. Müşterileriyle ve 
çalışanlarıyla olan tüm ilişkilerinde dürüst-

lük, güven, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkesidir. Başarısının temelinde sürekli gelişme, bireysel ve kolektif 
yaşam kalitesine verilen önem, insana ve çevreye duyulan saygı yatmaktadır. Akyurt, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyü-
meye devam ediyor ve edecektir. Müşteri odaklı çalışmayı en iyi mekânlarda en iyi hizmet ile en kaliteli ürünü en hesaplı 
fiyata ve sevgiyle müşterilerine sunmayı ilke edinen Akyurt sağlam ve emin adımlarla ilerlemesine devam ediyor.

Çelikkayalar
1989 yılında, orta ölçek-
li bir işletme olarak hiz-
met vermeye başlayan 
Çelikkayalar Alışveriş 
Merkezleri,

 
kurulduğu günden bugüne kadar müşterilerine 
en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunarak pe-
rakende sektöründe iyi alışverişin doğru adresi 
haline gelmiştir. Sektöründe 26 yılı dolduran 
firma, Ahmet Özcan, Binkonut, Bosna, Eski Ga-
raj, Fetih Kent, Havzan, Hocacihan, Kılıçarslan, 
Kılıçarslan 2, Lalebahçe, Selçuklu, Toki, Yaka ve 
Yazır bölgelerindeki mağazalarıyla benzerleri 
arasından sıyrılmış, güvenilir ürünleri, modern 
yüzü ve dinamik yapısı ile müşterileri için ayrı-
calıklı bir konuma yerleşmiştir. Perakendenin 
kurallarını Konya'nın dinamiklerine göre ye-
niden yazan Çelikkayalar, istikrarlı adımlarla 

büyümeye devam ediyor. Hizmette 'Müşteri Memnuniyeti'ni işinin merkezine koyan Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri; perakende sek-
töründe kazandığı bilgi birikimini nezih semtlerdeki 14 şubesi ve 500'ü aşkın çalışanıyla müşterine sunuyor. Mağazalarında sunduğu hiz-
met kalitesinde müşteri mutluluğuna önem veren Çelikkayalar, bu anlayıştan hareketle geniş ve ferah mağazalarında A'dan Z'ye binlerce 
marka ürünü en uygun fiyatlarla Konyalı hemşerilerine sunuyor.

Tel: 0 (332) 353 99 77
Web: www.akyurt.com.tr

Tel: 444 67 80
Web: www.celikkayalar.com.tr
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Gross 42
Akçaoğulları Ltd.Şti. kuruluşu olan 
Gross 42 Toptan ve 
Perakende Market 2015 yılının 
başında kurulmuştur. 

Yeni kurulan bir marka olmasına rağmen hızlı büyüme ivmesi 
gösteren firma kısa sürede Konya da aranan ve tercih edilen bir 
alışveriş markası haline gelmiştir. Çok kısa süre içerisinde bir-
çok başarılı projeye imza atan Gross 42 Konya’nın Yerel Gücü 
sloganı ile 2015 yılı içerisinde Konya' da 5 şube açarak kaliteli 
ve hesaplı alışverişi müşterileri ile buluşturmuştur.Toplamda 2 
bin 500 metrekare hizmet alanında toplamda 100 personel ile 
müşterilerine hizmet veren firma Konya’dan aldığı güç ile Konya 
da hizmet etmeye ve avantajlı,kaliteli alışverişi her zaman daha 
iyisini yapma desturu ile sürdürmeye devam etmektedir. Gross 
42 önümüzdeki dönemlerde de şubeleşmeyi esas alan yapısı ile 
müşterilerine avantajlı ve kaliteli hizmeti daha ulaşılabilir hale 
getirmek için şube açmaya, doğduğu şehirden aldığı destek ve 
güçle çalışmalarına hız kesmeden ilk günkü heyecan ve hizmet 
aşkı ile devam edecektir.

Kent Plaza
Türkiye’nin en büyük illerinden biri 
olan Konya’nın en önemli 
ilçelerinden 

Selçuklu’da yükselen alışveriş ve yaşam merkezi Kentplaza’nın 
kapıları, 16 Kasım 2012’de büyük bir coşkuyla açıldı.Mevlana 
şehri güzel Konya’nın çehresine ve yaşantısına yeni bir boyut ka-
zandırmak amacıyla yapılandırılan Kentplaza AVM, Konya’nın 
uluslararası tek alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor.
Konya’nın yeni simge yapılarından biri olmaya aday Kentplaza 
Kompleksi bünyesinde yer alan Kentplaza AVM, ofis bloğundan 
oluşan kulesi ile birlikte yaklaşık 110 bin metrekarelik alana sa-
hip. 45 bin metrekare mağaza alanı, açık ve kapalı olmak üzere 
toplam bin 750 araçlık otopark kapasitesi ve Konya’dan olduğu 
kadar çevre illerden gelecek ziyaretçilere hitap edecek seçkin 
marka yelpazesi, geniş eğlence ve spor imkânlarıyla merkez, “bu 
kentte hayat olduğunun” en canlı kanıtı. 160 mağazanın yer aldı-
ğı Kentplaza’da, ulusal ve uluslararası olmak üzere 60’ın üzerinde 
marka ile hizmet veriyor. 

Tel: 0 (332) 320 89 89
Web: www.gross42.com

Tel: 0 (332) 501 01 00 
Web: www.konyakentplaza.com.tr

40 www.vizyonanadolu.com



Kule Site
Seha Yapı tarafından inşa edilerek 
2004 yılı Haziran’ında hizmete gi-
ren Kulesite AVM, 130 markası ile 
Konya'nın önde gelen alışveriş mer-
kezlerinden birisi. 

Toplamda 9 salonlu ve bin 500 koltuk kapasiteli Avşar Sinema-
ları, 14 bin metrekarelik Adese Hipermarket, 7 bin metrekarelik 
Maxipark Eğlence Merkezi, marka mağazaları, bin 700 araçlık 
otoparkı, restaurantları ve eğlence alanlarıyla Konya'da sosyal ve 
kültürel yaşamın merkezi durumunda. Yılda 12 milyona yakın 
ziyaretçiyi ağırlıyor. Kulesite 37 bin 285 metrekare kiralanabilir 
alanıyla yüzde yüz doluluğa ulaşmış durumda.

M1
Konya’da gün boyu güzel vakit ge-
çirmek ve zamanı dolu dolu yaşa-
mak isteyenlerin adresi M1 AVM. 
Alışverişin eğlence ile bir arada ol-
duğu M1 AVM’de giyimden tekno-
lojiye, 
marketten beyaz eşyaya kadar her şeyi zengin seçeneklerle bul-
manız mümkün. Real Hipermarket, Media Markt, Avşar Si-
nemaları, Park Luna Eğlence Merkezi, LC Waikiki, Defacto, 
Opema, Ayakkabı Dünyası ve Deichmann gibi çok sevilen mar-
kaların yer aldığı M1 Konya AVM, ferah ortamı ve tadına do-
yulmaz lezzet seçenekleri ile alışverişi keyfe dönüştürüyor. M1 
Konya AVM’deki çocuk oyun alanları ve eğlence mekânları da 
ziyaretçilerine keyifli zamanlar sunuyor.

Tel: 0 (332) 234 32 72 
Web: www.kuleyonetim.com

Tel: 0 (332) 265 06 00 
Web: www.m1konya.com.tr
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Makro
Konya’nın Selçuklu ilçesinde olan 
ve tüm Konyalılara hizmet veren ve 
içinde 40 mağazası bulunan Makro 
Konya AVM, 

bölgenin en çok ziyaret alan alışveriş merkezlerinden birisi. Top-
lam 15 bin 564 m2 kullanım alanına sahip alışveriş merkezinin 
içinde 6 bin 200 m2 market bölümü yer almakta. Konumu itiba-
ri ile ulaşımı gerek toplu taşıma araçları gerekse kendi aracınız 
ile rahatlıkla gerçekleştirilebilen Makro Alışveriş Merkezi başta 
Makro Market olmak üzere tüm mağazaları ile Konya halkının 
ilgisini çekmekte.  Makro Konya Alışveriş Merkezi tüm aileniz 
ile birlikte keyifle alışveriş yapabileceğiniz bir AVM. İçinde out-
let mağazalar, Makro hiper market, cafe, restaurantlar ve çocuk 
oyun alanları yer almakta. Ayrıca alışveriş süresince aracınızı 
rahatlıkla park edebileceğiniz 500 araçlık açık otoparkı da bu-
lunmakta. 

Metro
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
tüccarlar, esnaflar ve iş insanları 
Metro Toptancı Market ile çalışıyor. 

Metro Toptancı Market, profesyonellerin kendileri ve işyerleri için ih-
tiyaç duydukları 20 bin çeşit gıda ve 30 bin çeşit gıda dışı ürünü, “fi-
yat-kalite-performans” ilişkisini gözeterek sunuyor. Metro Toptancı 
Market, Metro Group’un lokomotif şirketi olarak kabul edildi ve ülke-
mizde 1990’dan bu yana faaliyet gösteriyor. Uygun fiyatlı, taze ve kaliteli 
on binlerce ürünü, yurt çapında yayılmış olan Metro Toptancı Market 
mağazalarında bulmak mümkün. Metro, gıda güvenliği konusunda 
birçok öncü projeyi şekillendirdi ve hayata geçirdi. Tedarik zincirinin 
tamamında yüzde yüz şeffaflığı sağladığı Antalya Metro Meyve Sebze 
Platformu ile IFS (International Featured Standarts) Lojistik Standardı 
Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu çalışma ile Metro, sektöründe hem 
Türkiye’de hem de yer aldığı ülkelerde bir ilke imza attı.   Metro’nun ba-
şarısı, sadece kalite-fiyat avantajından kaynaklanmıyor. Gastronominin 
son yıllardaki gelişimiyle birlikte sürekli yeni çözümler üreten Metro, 
tedarikçilerinin ve müşterilerinin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına cevap 
veriyor, profesyonel iş ortakları için akılcı fikirler geliştiriyor.

Tel: 0 (332) 233 85 00
Web: www.makromarket.com.tr

Tel: 0 (332) 221 70 00
Web: www.metro-tr.com
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Novada
12 Haziran 2015 tarihinde Novada 
Outlet Konya, şehrin ilk outlet alış-
veriş merkezi olarak kapılarını açtı. 
Açıldığı günden itibaren, ziyaretçilerine modaya, markaya ve 
kaliteye uygun fiyata ulaşma imkanı sunarak, şehirde yeni bir 
çekim merkezi oluşturmayı başardı. Modern, sade, ferah bir 
ortamda alışveriş keyfi sunan Novada Outlet Konya, ulusal ve 
uluslararası markaları ziyaretçileriyle buluştururken, 127 marka 
haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermekte-
dir.  Novada Outlet Konya, 7’den 70’e herkesin kültürel ve sosyal 
anlamda keyifli vakit geçirmesini sağlamakta ve kendi çevresin-
de yeni bir yaşam merkezi oluşturmaktadır. Konya’nın yeni geli-
şen yaşam alanı içerisinde yer alan Novada Outlet Konya, otogar, 
hava alanı, stadyum ve üniversitelerle çevrili Konya’nın modern 
yerleşim alanlarından biri olan Selçuklu’daki konumuyla bölgeye 
ayrı bir değer katmaktadır.

Sincap
Sincap A.Ş. Konya’da marketçilik 
alanında faaliyet göstermek üzere 
Temmuz 2002' de kurulmuş olup; 

Sincap Marketler Zinciri markasını kullanmaktadır. 2002 yılın-
dan 2006 yılı Nisan ayına kadar şube sayısını 5’e çıkarttı. 3 bin 
m2 genel merkez ve ana depo ile faaliyet gösteren Sincap Alış-
veriş Merkezleri, kurulduğu günden bu yana gösterdiği büyüme 
performansı ile yine Konya ilinde 17 yıllık köklü bir geçmişi 
olan, il genelinde 13 şubesi ve toplam 10 bin 520 m2 satış alanına 
sahip Osmanlı Alışveriş Merkezlerini Mart 2006’da satın alarak 
şube sayısını arttırdı. Konya’da sekiz şubesi ile halka hizmet ve-
ren EKO Market AVM. A.Ş ile birlikte, şube sayısı 21’e ulaşan 
Sincap Marketler Zinciri, “Yüzyılın Marketler Zincirine İmza 
Atmayı” hedeflemektedir.

Tel: 0 (332) 502 08 08
Web: www.novadakonya.com

Tel: 0 (332) 257 13 00 
Web: www.sincapmarket.com
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Konya çok büyük insanlar yetiştirdi.  
Devlet adamları, iş adamları, sanatçılar, şairler, siyasetçiler, gazeteciler, bulundukları sektörde her biri gerçekten ustaydı. 
Gerçekten eli öpülesiydi. Örnek alınacak, örnek gösterilecek kişiliklere sahiptiler. Onlardan hemen herkes çok şey öğrendi. 
Dağarcığına çok şey kattı. İşte biz bu insanlara duayen diyoruz. İzninizle duayenlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN 
DUAYENLERİ



Ahmet Özdemir
Konya'nın en renkli, en 
yetenekli sanatçıların-
dan biri merhum Ah-
met Özdemir... 

Onu, papyon kravatıyla, İstasyon Aile 
Bahçesi’nde, Dede Bahçesi’nde, Tenis Kort 
Bahçesi’nde dinleyenler o kadar çoktu ki. 
Konya'ya gelen, konser veren başta Bedia 
Akartürk gibi birçok sanatçıyla sahne al-
mış, Türk Halk Müziğine birçok eser ka-
zandırmış, düğünlerin, organizasyonların 
vazgeçilmez ismi olarak, sesiyle ve uduyla 
sayısız konser vermiş bir isim. Uzunca bir 
süre yerel televizyonlarda program yapan 
Ahmet Özdemir, Özdemir Sokak’taki Öz-
demir Apartmanı’nda oturuyordu. Uduyla, 
fevkalade sesiyle 16-17 ayrı sesi taklit kabi-
liyetiyle Türk Müziğine kazandırdığı eserle-

riyle, Konya yerel sanatçılarının duayeniydi.

Feyzi Halıcı
Konya Senatörlüğü de 
yapmış olan Feyzi Halı-
cı, güçlü bir şair, güçlü 
bir kalem. 

Konya Turizm Derneği’ni hayata geçire-
rek, Mevlana İhtifalleri’nin yapılmasına ve 
devamına vesile olması unutulmayacak bir 
olaydır. Konya onun döneminde ilk defa 
rebapla neyle ve mtrıp heyetiyle tanışmış, 
Türkiye'nin en ünlü semazenleri, aylarca 
Konya'da kalarak, Konya'nın ilk sema-
zenlerini yine onun hizmet ettiği dönem-
de yetiştirmişlerdi. Feyzi Halıcı, Mevlana 
Anma Törenleri’nin bugünlere kadar ge-
lebilmesinde büyük emekleri olan insan-
dır.  Türkiye'de ilk defa Aşıklar Bayramı’nı 
Konya'da düzenleyerek, bütün halk ozanla-

rını Konya'da toplaması bir başka büyük başarısıdır. Ne yazık ki bu gelenek bugün devam ettirilemiyor. Konya kültürüne 
gerçekten çok büyük katkıları olan Halıcı, Mevlana Anma Törenleri’nin bir anlamda isim babasıdır da. 
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Hasan Yüğrük
Konya’nın Hasan Amcası, 

Kütüphaneciliğin Duayeni gibi isimlerle anılan Konya’nın kül-
tür insanı Hafız-ı Kütübü Hasan Yüğrük 1940 yılında Konya’da 
doğdu. Babası Hafız Derviş Mehmet Efendi. Babası hafız ol-
duğu için onu da hafız yetiştirdi. Gazi lisesini bitirdikten son-
ra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kayıt oldu. İlahiyat 
Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Konya İmam Hatip Lise-
sine öğretmen olarak atandı. Orada bazı haksızlıklara tahammül 
edemedi ve askere gitti. Asker dönüşünde diyanete müracaat etti. 
Tekrar öğretmenliğe döndü ve kurumlararası geçiş yaparak Kon-
ya Merkez Kütüphane'ye müdür yardımcısı olarak atandı. 1971-
72 yıllarında Paris’e gönderildi. Orada Biblioteq National’de 
Osmanlıca, Arapça ve farsça kitapları tasnif etti ve katalogunu 
çıkardı. Dönüşte merkez kütüphanesinde müdür yardımcılı-
ğı görevine devam etti. Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Edebiyat 
Fakültesi'nin kütüphanesini kurdu. Gerekli formaliteleri yerine 
getirdikten sonra üniversiteye geçti. Fakültelerin kurulmasında 
epey emek sarf etti. 1997-98 yılında emekli oldu.  Kitabın, mü-
rekkebin kokusunu çocukluğundan itibaren içine çektiği için ki-
tapları çok seviyor, kültürel toplantılardan kopamıyor.

Mehmet Ali Uz
Konya İmam Hatip Okulu’nun ilk 
mezunlarından, okulun 101 nolu 
öğrencisi, Konya siyasetinin önemli 
isimlerinden, 

Konya Yeşilay Derneği ve Konya Aydınlar Ocağı başkanların-
dan, araştırmacı, avukat, siyasetçi, eski il başkanı, köşe yazarı, 
gazete genel yayın yönetmeni, Konya Ansiklopedisi Kurul Baş-
kanı, Konya kültürüne değer katan akademik sayfaların unu-
tulmaz hazırlayıcısı, editörü olan Mehmet Ali Uz, birçok eser 
yayınladı. 1935 yılında Konya’nın Kalecik Mahallesi'nde doğan 
Uz'un babası Halil Rifat, annesi Hikmet Hanım'dır. Baba dede-
si Konya’nın meşhur maarifçilerinden Sarı Ali Efendi unvanlı 
Füyuzat-ı Hamidiye Özel İptidai ve Rüştiye sahip, kurucusu ve 
müdürlerindendi. Medrese çıkışlıdır. Öğretmenlik, müfettişlik 
ve müdürlük yapmıştır. 
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Mehmet Keçeciler
Konya Yüksek İslam Enstitüsü ve 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ni 1968 yılında bitirdi. 

Aynı yıl Kaymakamlık görevine başladı, sırasıyla Ardeşen, Kargı 
ve Fındıklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Fındıklı Kaymakamı 
iken İçişleri Bakanlığı'nın açtığı bir imtihanı kazanarak Fransa'ya 
gitti. Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü ve Üniversite 
Paris'ten Master derecesi aldı. 12 Eylül Darbesi hemen öncesi 
MSP Konya Belediye Başkanlığı yaptı. Ünlü Kudüs Mitingi ne-
deniyle Anavatan Partisi Kurucu Üyesi olmasına rağmen Milli 
Güvenlik Konseyi, 17. Dönem Milletvekilliği Adaylığı’nı veto 
etti. Daha sonra 18, 19. 20. ve 21. Dönem Konya Milletvekiliği 
ile Devlet, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları yapmıştır. Evli ve 4 
çocuk babasıdır.

Rıdvan Bülbül
Rıdvan Bülbül her zaman neşe-
li, güleç yüzlü, girişken, konuşkan 
sempatik tavırlı bir gazeteci.. 
Konya basınının tartışmasız ağabeyi. Yarım asrı çoktan devir-
miş bir gazetecilik mazisine sahip. Tercüman gibi, Milliyet gibi, 
Yeni Sabah gibi Vatan gibi pek çok gazetenin Konya temsilci-
liğini yaptı. TRT ve AA muhabirliğinin yanı sıra, bu iki kuru-
mun Genel Müdür Danışmanlığı'nı da yaptı. Konya Gazeteciler 
Cemiyeti’nin kurucusu, ilk başkanı ve tam 22 yıl başkanlık ya-
parak kırılması zor bir rekora da imza atmış durumda. Gazeteci 
Yavuz Donat'a göre, Konyalılar ona "muhtar" derler. Konya'nın 
Muhtarı desek inanın doğru.
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Saim Sakaoğlu
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 1939'da 
Konya'da Fahrünnisa 
Mahallesi'nde doğmuştur.1951 yılında Hakimiyet-i Milliye 
İlkokulu'nu,1955 yılında Konya Lisesi'nin orta kısmını ve 1959 yı-
lında ise lise kısmını bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünden diploma almıştır. Ayrıca Çapa Yüksek Öğ-
retmen Okulu'nu da bitirmiştir. İlk görev yeri Tokat Gazi Osman 
Paşa Lisesi'dir. Sonra sırasıyla 1977 yılında asistan doktor, 1978 
yılında doçent doktor unvanlarını almıştır. 1988 yılında Konya 
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümüne profesör olarak atanmıştır. 1988-1994 yılları arasında 
iki dönem Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmış-
tır. 20 Mart 2006 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur.Selçuk 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde ça-
lışmaya devam etmektedir. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 
İLESAM, Folklör Araştırmaları Kurumu, UNİMA gibi kurumla-
rın üyesidir.1983-2001 yılları arasında da Türk Dil Kurumu'nda 
bilim ve yürütme kurullarında görev yapmıştır. Asya, Avrupa ve 
Amerika kıtalarında çeşitli bilimsel toplantılara katılmış, bildiriler 
sunmuştur. Kitapları, makaleleri ve bildirileri İngilizce, Almanca, 
Fransızca, Makedonca ve Japonca'ya çevrilmiştir. Basılı 43 kitabı 
bulunan Prof. Sakaoğlu'nun beş kitabı da basım aşamasındadır. 
Hakkında üç kitap, bir tiyatro oyunu ve iki dergi özel sayısı (Tarla, 
Milli Folklör) yayımlanan Prof. Sakaoğlu'nun basılı çalışmalarının 
sayısı binin üzerindedir. 

Seyit Küçükbezirci
Konya Turizm Derneği Başkanı, ya-
zar, öğretmen, bir koltuğa bir hayli 
karpuz sığdırmış, bana mısın bile 
dememiş. Zarif, kibar, sözünü sa-
kınmayan bir Konya beyefendisi... 
Tam bir entelektüel... Bilgisi, duruşu, kararlılığı, tam 12'den vu-
ran cümlelerle süslü yazılar ancak onun kaleminden çıkabiliyor. 
Yaşının 76 olduğuna bakmayın. Delikanlılık ruhunda var. Siga-
rasını öylesine keyifle içiyor ki, görmek, yanında bulunmak la-
zım.
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Vefa Tanır
Konya’nın Ilgın ilçesinde 1930 yılın-
da dünyaya geldi. İlkokulu Ilgın'da 
bitirdi. Orta öğrenimimi Konya'da 
tamamladı. 

1948 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden mezun oldu. Sı-
navlara hazırlanıp, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazan-
dı ve 1954 yılında okulu bitirip, mezun oldu. Akabinde Ilgın’a 
gelerek kendi muayenehanesini açtı. Branşı, Ruh ve Sinir Has-
talıkları Uzmanlığı’dır. Başbakanlık yüksek müşavirliği, Güven 
Partisi ve Doğru Yol Partisi kurucu üyeliği, 1. 2. 3. 4. 18. ve 19. 
Dönem Konya Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip 
Üyeliği, Sağlık, Bayındırlık Orman Bakanlığı, II. ve III. Çiller 
Hükümetlerinde Milli Savunma Bakanlığı görevleri oldu. Ayrı-
ca 1996- 2000 yıllarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
başdanışmanlığını yaptı. 80 yıllık bir siyasi hayat serüveni oldu. 
Ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tandanslıdır. Bundan do-
layı lisede okurken CHP İlçe Başkanlığı görevi de oldu. Evli ve 
2 çocuk babasıdır. Adı gibi vefa abidesi, dürüst, ahlâklı, gönlü 
geniş, mütevazı bir şahsiyet…

Yusuf Küçükdağ
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, ömrünü 
tarihe vermiş, tarihe adamış, yazdı-
ğı eserlerle, değindiği, temas ettiği 
konularla gündeme oturmuş, ses 
getirmiş, 

adından söz ettirmiş, Türkiye’nin yetiştirdiği değerli tarihçiler-
den birisi. Küçükdağ Hoca, tarih konusunda hocaların hocası, 
bilirkişi, danışılan, sözü geçen, her şeyden önemlisi ilmine iti-
bar edilenlerden. Konya'nın duayenleri arasında tartışmasız, 
seçkin bir yere sahip.  Birçok eseri, sayısız makalesi bulunuyor. 
"Osmanlı’yı Konyalılar Kurdu" tezi ile tanınıyor. Bizzat kendisi-
nin Proje Koordinatörlüğü ve Komisyon Başkanlığı yaptığı Ahi-
lik Ansiklopedisi,  Ahilik kültürünü ve felsefesini yaşatmak ve 
gelecek nesillere aktarmak için insanlığa kadim bir model olarak 
sunulmasına vesile olmak adına, alanında uzman birçok bilim 
insanın katkısıyla hazırlandı. Yusuf Küçükdağ samimiyetiyle, 
güler yüzüyle, yardımseverliğiyle, yetiştirdiği sayısız öğrencisiyle 
alanında bir ekol. KTO- Karatay Üniversitesi’nde Tarih Bölümü-
nü sıfırdan kurduğu şu günlerde, gayretiyle, tempolu çalışma-
sıyla, yorulmak bilmeyen azmiyle, duruşuyla takdire şayan bir 
profil çiziyor. 
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Mutluluğa atılan ilk adımların ev sahibidir düğün salonları. 
Her iki tarafın akrabaları, yakınları, konu-komşusu doldurur o salonları. O salonda birbirini sevenlerin mutluluğuna şahit 
olmak adına toplanılmıştır. İnsan hayatının en güzel mutluluklarından biri olan o evliliğe, gelin ve damadın bir ömür boyu 
beraberlik için evet dedikleri, imza attıkları,  nikah memurunun evlilik cüzdanını uzattığı anın, alkışların ve gözyaşlarının 
şahididir düğün salonları.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN
DÜĞÜN SALONLARI



Atiker De Luxe
Atiker de Luxe Toplantı 
ve Düğün Merkezi, 

2014'ten beri 4 bin 700 m2 Kır Düğün Bah-
çesi, Kapalı Altın Salon ve Beyaz Salonu 
ile beş bin kişiyi yerleşik düzende misafir 
edebiliyor. Ana cadde üzerinde, açık oto-
park, geniş bahçeye sahip ferah ortam ve 
şehir merkezine yakınlığı ile Konya’da fark 
yaratıyor. İşletme düğün, nişan, sünnet ve 
benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapa-
bildiği gibi aynı zamanda iş dünyası ve bü-
rokrasiye de hizmet vermekte. Günlük 50 
bin kişilik düğün pilavı hizmeti ile de sek-
törde dev bir tesis olarak hizmet vermekte. 
Salonun içerisinde gelin odası, misafir oda-
sı, bay ve bayan mesciti gibi genel ihtiyaçla-
rın yanı sıra gelin ve damatlık, kuaför, sar-
raf gibi bir çiftin düğünü için ihtiyacı olan 
her şeyi anlaşmalı işletmelerle müşterilere 

sunuyor. Bunun yanı sıra nostalji arayan gelin ve damatlar için fayton ve klasik arabalar eşliğinde lunapark ortamında 
filmlerdeki gibi bir çekim ortamı, sünnet çocukları için ise padişah konforunda etkinlikler düzenleyerek müşterileri için 
en iyiyi organize ediyor.

Beyaz Gelincik
Beyaz Gelincik’in önce-
likli amacı hayallerinizi 
gerçeğe dönüştürmek; 
bunu yaparken, 

kaliteli hizmet anlayışıyla konuklarınızı bir 
araya getirerek istekleriniz doğrultusunda 
unutulmaz bir vakit geçirmenize olanak 
sağlamaktır. Genç, dinamik ve güleryüz-
lü ekibiyle; hayalinizdeki düğünü gerçeğe 
dönüştürmek için sürekli çalışmaktadır. 
En mutlu anlarınızda yanınızda olmak-
tan, mutluluğunuzu paylaşmaktan gurur 
duymaktadır. Her alanda olduğu gibi hij-
yen ve sağlık kurallarının da organizasyon 
sektöründe önemli olduğunun bilincinde 
olan Beyaz Gelincik titiz hizmetleri ile kısa 
zamanda müşterilerinin beğenisini kazan-

mıştır.

Tel: 0 (332) 320 16 16
Web: www.atikerdeluxe.com

Tel: 0 (332) 346 43 85
Web: www.beyazgelincikdugunsalonu.com
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Bizim Ora
Bizim Ora Kır Düğün Bahçesi güler 
yüzlü ve profesyonel personeli ile 20 
bin kişiye hizmet verebilmektedir. 

Konya şehir merkezinde 6 bin m2 alan üzerinde kurulmuş dört 
etrafı yol 3 bin m2 otoparka sahip doğanın tüm güzelliklerini 
barındıran bir çok değişik türden orman meyve ağaçları ve ren-
garenk çiçeklerle bezenmiş güzellikleriyle yeşilin her tonunu içi-
ne çekebileceğiniz tertemiz havası ile kır düğünü, sünnet, nişan, 
toplu yemekler, ve her türlü organizasyonlarla hizmetinizde. Kır 
düğünü, nişan, kına gecesi, sünnet gibi etkinliklerle en iyi hiz-
meti vermektedir.

Cemo
Cemo Toplantı ve 
Düğün Salonu 

500 kişilik oturma kapasitesine sahip klimalı salonuyla, evlilik, 
nişan, sünnet düğünleri, yemekli, yemeksiz bayi toplantıları 
için tasarlanmış hijyenik ve ferah ortamıyla Konya’nın en kali-
teli, gözde salonları arasında yer almakta. 100 araçlık otoparkı, 
modern ve son sistem ses düzeni, kulis gelin ve sanatçı odaları 
sunulan diğer hizmetler… Salonunda alakart yemekli organizas-
yonlar, Konya usulü yemekli organizasyonlar, pasta ikramlı or-
ganizasyonlar, düğünler, nişanlar, kınalar, seminerler, toplantılar, 
kokteyller vb. gibi her türlü etkinlik gerekli kaliteli altyapı saye-
sinde elit bir ortamda sunmaktadır. Her biri kendi alanında uz-
man olan personeli, organizasyon boyunca sizlere ve misafirleri-
nize eksiksiz bir hizmet vermektedir. Açık ve kapalı mekânlarda 
seyyar mutfağı ile düğün yemekleri de vermektedir. 

Tel: 0 (332) 327 33 88
Web: www.bizimoradugunbahcesi.com.tr

Tel: 0 (332) 234 08 86
Web: www.cemosalon.com
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İkonia Garden
8 ayrı organizasyonun aynı anda ya-
pılabildiği İkonia Garden’de 30 bin 
kişi aynı anda yemek yiyebiliyor. 

Konya’nın hizmet sektöründe değişen yüzü olma yolunda emin 
ve hızlı adımlarla ilerleyen dev tesis toplamda 17 bin metre kare 
alanda hizmet veriyor. İkonia Garden’de bin araçlık otopark, bin 
800 metre ikiye ayrılabilen 7 metre tavan yüksekliği ve kolon-
suz bir yapıya sahip balo salonu,  6 bin metrekare  2 kır düğün 
bahçesi ve 4'te çok amaçlı salonları ile her ihtiyaca ve bütçeye 
uygun organizasyon yapılabiliyor. İkonia Garden, servis kalitesi 
ve yemek lezzetinde misafir memnuniyetini maksimumda tut-
ma hedefine odaklanarak Konya'nın hizmet sektöründe kaliteyi 
yükseltici öncüsü olmayı başardı. 

Köyceğiz
Köyceğiz Düğün Bahçesi küçük bir 
adımı atmak, beraberinde gelecek 
olan diğer adımların yükümlülüğü-
nü taşıyacak güce sahip olmayı ge-
rektirir. 
Amacı gençlere ve yakınlarına yakışan hizmeti, beklentilerin 
üzerinde verebilmektir. Düğün konsepti her yıl değişmekte ve 
güzelleşmektedir. Köyceğiz Düğün Bahçesi evlenecek gençlerle 
ve aileleriyle nasıl bir düğün olması konusunda fikir birliğine va-
rıyor ve organizasyona birlikte karar veriyor. Bu durum, Konya’da 
kır düğünü anlayışına yenilikler katıyor. Kır düğünü yapacak ai-
lelerin en çok tercih ettiği yerlerden olan Köyceğiz Düğün Bah-
çesi yemeklerinin kalitesiyle de büyük beğeni kazanıyor.

Tel: 0 (332) 327 28 27
Web: www.ikoniagarden.com

Tel: 0 (332) 325 10 32
Web: www.meramkoycegiz.com
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Lalezar
900 kişilik Gold Düğün Salonu, 800 
kişilik Hilton Düğün Salonu ve 400 
kişilik bahçesiyle 8 bin kişiye kadar 
her türlü 
düğün daveti, nişan, nikah, sünnet, kına, kokteyl, iftar yemeği, 
Meşhur Konya Düğün Pilavı, tirit, organizasyon ve şirketibayi 
toplantıları için hizmet  veriyor. Görkemli ve prestijli mimari 
dekoru ile özel günlerinizde, son teknoloji ses sistemi, lazer gös-
terileri, slayt gösterisi, ışıklandırma sistemleri, klima ve havalan-
dırma sistemleri ile misafirleriniz için muhteşem bir atmosfer.  

Mavera
"Ustalıktan-Uzmanlığa" parolasıy-
la çıktığı hizmet yolunda müşteri 
memnuniyeti odaklı kalite progra-
mıyla hareket etmektedir. 
En kaliteli hizmeti en uygun fiyata sunmayı amaçlayan Mavera Kır Dü-
ğün Bahçesi, 12 bin metrekare alanı 8 bin metrekare yeşil alanı, içerisin-
deki havuzları, şelaleleri ve eşsiz güzellikteki peyzaj mimarisi ile toplu 
yemek organizasyonları, eğlenceli ve aktivite dolu gece programları, 
özel nikah programları, sünnet şölenleri ve eşsiz iftar programları yanı 
sıra çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, özel bir mekan vaat ediyor. Şehrin 
en güzel yerinde unutulmaz bir eğlence yaşatmayı hedefleyen Mavera 
Kır Düğün Bahçesi aynı anda 4 bin kişinin, program boyunca da 16 
bin kişinin yemek yiyebileceği profesyonel personeli ile hizmetini taç-
landırıyor. 4 bin metrekarelik açık otoparkı ile müşterilerin hiçbir park 
sorunu yaşamayacağı,  her dakikasını keyifle geçirebileceği Konya’nın 
en büyük ve gerçek kır düğün bahçesi olan Mavera Kır Düğün Bahçesi 
meşhur Konya düğün pilavını en büyük özveri ve güler yüzlülükle en 
kalitelisini en güzelini en mükemmelini en hesaplı şekilde sunmaktadır.

Tel: 0553 374 19 90
Web: www.lalezardugunsarayi.com

Tel: 0 (332) 606 03 42
Web: www.maverakirdugunbahcesi.com
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Öncü
Hizmet ve kalitede sürekliliği ilke 
edinen Öncü Sosyal Tesisleri kendi-
ne özgü farklı dekore edilmiş salo-
nuyla masal gibi düğünler vaat edi-
yor. 
Güler yüzlü ve seçkin personelleriyle beraber size bu özel günü-
nüzde en kaliteli hizmeti ve eğlenceyi yaşatmayı ilke edinen Öncü 
Sosyal Tesisleri özel günleriniz ve düğünlerinizde kendinizi özel 
hissetmeniz için sizin yerinize tüm detayları düşünerek yemek-
li, yemeksiz her türlü organizasyonunuza ev sahipliği yapıyor ve 
diyor ki "Kalite her zaman detaylarda gizlidir."  Konya’nın en ra-
hat, en konforlu ve en modern salonunda sizi ve misafirlerinizi 
ağırlamayı bekleyen Öncü Sosyal Tesisleri düğün, nişan, sünnet, 
nikah, kına gecesi, mezuniyet balosu, özel kutlamalar, toplantı, 
şirket tanıtımı, şirket yemekleri, özel ve kamu kuruluşlarının 
toplantı ve organizasyonları, seminer ve kongreler, yemekli – ye-
meksiz ve her türlü kokteylde deneyimli ve güler yüzlü kadrosu 
ve bin 100 kişilik kapasiteli salonuyla hizmetinizde.

Yaka Marina
Toplamda beş kattan oluşan salo-
nun, 3 katında organizasyon faali-
yetleri gerçekleştirilmektedir. 

Salonlarda düğün, nişan, kına, sünnet düğünü yemeği, mezu-
niyet törenleri, dürü yemeği, hac yemekleri, toplantı yemekleri, 
özel gün ve geceler için eğlence ve yemek organizasyonları vs. 
yapılmaktadır. Organizasyonlar canlı müzik, semazen gösteri-
leri, tasavvuf müziği, Türk sanat müziği, klasik müzik, yöresel 
halk oyunları ile zenginleştirilmiştir. Konya’nın incisi Meram’da 
muhteşem ‘’Yat’’ mimarisine sahip Yaka Düğün Salonu komp-
leksi, profesyonel ekibi ve kaliteli hizmet anlayışı ile size ve sev-
diklerinize unutamayacağınız anları sunabilmek için hizmet 
vermektedir.

Tel: 0 (332) 325 09 09
Web: www.oncudugunsalonu.com

Tel: 0 (332) 325 20 21
Web: www.yakamarina.com
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Eğlenmek bir ihtiyaç... 
Eğlenmek için değişik alternatiflerin olması ise bir şehrin zenginliği. Konya bu alternatiflere fazlasıyla sahip şehirlerimizden 
birisi… Tek eksiği denizi olmaması dense de, eğlenmeyi hafta sonuna bırakanlar için, bir hayli seçenek olduğunu söyleme-
liyiz. Bu seçenekler neler diyorsanız, sayfamıza göz atabilirsiniz.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN
EĞLENCE 
ALTERNATİFLERİ



80 Binde Devr-i Alem Parkı
Durunday Mahallesi, 
Dutlu Caddesi üzerinde 
yaklaşık 80 bin metre-
karelik alanda yapılan 

80 Binde Devr-i Alem Parkı hem tarih 
öncesi dinozorların hareketli bir şekilde 
bulunması, hem minyatür eserleri, hem 
de masal kahramanlarının bulunması ile 
Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. 
Park üç bölümden oluşuyor. Hareketli ve 
sesli dinozorların bulunduğu T-rex Parkı, 
birebir ölçekli olarak yapıldı. Bu bölümde 
50 adet hareketli dinozor maketi yer alıyor. 
İkinci kısım ise ecdadın tarihi ve kültürel 
mirasını yansıtan 120 adet minyatürden 
oluşan Cihan-ı Türk Parkı. Bu bölümde 
ataların hüküm sürdüğü topraklarda yer 
alan önemli tarihi eserlerin minyatürleri 

bulunuyor. Pamuk Şekeri Parkı ise çocukların hayal dünyasına katkıda bulunmakta... Burası sadece gezi yapılacak bir park 
olmaktan öte tarih, bilim, teknoloji ve kültür parkı özelliği taşıyor. Masal kahramanlarının bulunduğu bölümde ortam 
canlandırmaları da yer alıyor.  Burada ünlü komedyenler ve 13 Türk büyüğünün büstleri de bulunuyor. Masal ağacı da 
çocukların yoğun olarak ilgisini çekiyor.

Aquapark
Eğlence sektörünün ge-
lişmesi ile hem çocukla-
rın hem de yetişkinlerin 
oldukça keyif aldığı ha-
vuzlar eğlence havuzları 
ve aquapark olarak çe-
şitleniyor. 

1900’lü yılların başında Disneyland tara-
fından tasarlanan ilk aquapark zamanla 
dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmıştır.  
Aquapark kelime anlamı olarak su parkı 
anlamına gelirken, oyun oynama, eğlenme, 
spor yapma gibi aktivitelerin gerçekleştiri-
lebileceği mekanlardır. Her yaş grubuna hi-
tap eden aquaparklar farklı tasarımlarıyla, 

farklı boyutlarıyla bizi neşelenmeye davet eder. Aquapark eğlence havuzları genellikle yaz mevsiminde kullanılacak şekilde 
dizayn edilir.

Tel: 0 (332) 327 00 61

Tel: 0 (332) 263 0 263
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At Safarisi
Sör Winston Churchill boşuna de-
memiş; ”Atın dışında, insanın içine 
iyi gelen bir şeyler var’’ diye. 

Sırf bu laf bile atların insanlara ne kadar iyi geldiğinin bir öze-
ti. Son zamanlarda git gide popülerleşen bu dış alan sporu son 
derece faydalı ve aynı zamanda eğlenceli bir spordur. Genel ya-
nılgının aksine at binmek, pasif bir aktivite olmaktan son derece 
uzaktır. Bu spor, kişinin, hem kalp damar, hem kassaliyileşimi-
ni sağlar ve binicinin hayatının pek çok evresinde ona yardımcı 
olur. Üstelik her yaştaki insanın rahatça yapabileceği bir spordur. 
Konya’da at safarisi yapmak için birçok imkan mevcuttur. 

ATV Safari
ATV, her koşulda kullanılabilen 
araç anlamına gelir. ATV Safari ise 
tamamen doğal bir ortamda bir 
rota izlenerek, heyecan ve adrenalin 
dolu bir gezi programıdır. 
Aktivitede ATV'lerle, sürüş güvenliği, konforu ve zevkini tada-
caksınız. Üstelik safari yapmak için sınırlı bir alanı kullanmaya-
caksınız. Konya'nın eşsiz doğasında, ormanlık alanlardan, enge-
beli araziden, tepelerden geçen parkur ile limit sadece sizsiniz. 
Konya Sille ATV parkurunda ATV safari keyfini tüm yıl boyun-
ca hafta içi ve hafta sonu yaşayabilirsiniz.

Tel: 0541 711 31 94

Tel: 0 (332) 324 45 43

Tel: 0 (332) 323 66 69

Tel: 0 (332) 238 22 22
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Balon Futbolu
İzleyenler ve oyuncular için olduk-
ça eğlenceli bir aktivite olan balon 
futbolunun 

doğası gereği çarpma ve faul yapmak serbesttir. Etkinlik, festi-
val, eğlence ve spor organizasyonlarında, açık çim alanlarda, halı 
sahalarda ve kapalı spor salonlarında rahatlıkla oynanabilinen 
balon futbolu, oldukça eğlenceli ve ortama renk katan bir akti-
vitedir. Bayanların da rahatlıkla oynayabileceği bir oyundur. Sa-
katlanma riski normal futboldan daha azdır. Balonların boyut-
larından dolayı çarpışma anında dizlerinizden önce balon yere 
temas ettiği için herhangi bir problem yoktur. Oyun toplamda 
12 kişi 6-6 iki takım halinde oynanabilir, en fazla 2 tane yedek 
arkadaş getirilebilir. Top orta saha noktasına konduktan sonra 
iki takım ceza sahasından aynı anda topa koşarak oyun başlar. 
Organizasyonun süresi 1 saattir. Balon futbolunda rekabet değil, 
eğlence ön plandadır. Balon futbolu enerji ve eğlence doludur. 
Centilmenliğe aykırı davranmak bu oyunun tek istenmeyen ve 
diskalifiye gerektiren kuralıdır.

Go-Kart
Kart yarışı ya da Karting açık teker-
lekli motor sporlarının değişik bir 
türü olduğu gibi, küçük dört teker-
lekli araçlara genelde kartlar, 

go-kartlar gibi isimler, vites kutusu/vites kolu kartları gibi de gü-
venilir tasarımların ürünüdür. Genellikle küçültülmüş pistlerde 
yarıştırılır. Konya'da Go-Kart için alternatifler bulunmaktadır.

Tel: 0542 274 49 07

Tel: 0542 532 86 61

Tel: 0555 720 61 16

Tel: 0533 564 41 63
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Jetboat
Beyşehir Belediyesi tarafından ilçe-
ye kazandırılan, kaptanıyla birlikte 
11 kişi kapasiteli jetboat, Beyşehir 
Gölü'nde adranelin tutkunlarını 
bekliyor. 

Su üzerinde adrenalin yaşamak istiyorsanız göl üzerinde bu bota 
mutlaka binmelisiniz. Çünkü 70-80 kilometre hızla giderken 360 
derece birden dönüyorsunuz. Göl ne kadar dalgalı olursa olsun, 
ne kadar hızlı giderseniz gidin, ne kadar hızlı hareket ederseniz 
edin bu bot devrilmiyor. Ve bazı ani hareketlerde gölün tatlı sula-
rı yüzünüze doğru geliyor. Bu da su üzerinde tatlı anı ve hatıralar 
kalmasını sağlıyor. Kısa sürede yüksek sürate çıkabiliyor, spin 
atarak olduğu yerde 360 derece manevra yapabilme kabiliyeti-
ne sahip bot, yapılan ani duruşlarda ön kısmı tamamen suyun 
içerisine batıyor. Aracın bu şekildeki ani manevraları sebebiyle 
yüksek adrenalin keyfi yaşamak isteyenler Beyşehir'de buluşa-
cak ve jetboat sayesinde günün batışını ve doğal güzelliklerini  
de izleyebilecekler.

Kelebekler Vadisi
Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş 
alanına sahip ve içerisinde 15 fark-
lı türde binlerce kelebeğin uçtuğu 
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 

Konya’nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda yer 
alıyor. Kelebek figüründeki mimari yapısıyla Konya’nın simge 
eserleri arasına giren Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, bin 600 
metrekarelik kelebek uçuş alanı olmak üzere toplamda 7 bin 600 
metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Kelebek Bahçesi 98 türe 
ait 20 bin adet tropikal bitkiye ve 15 türde yaklaşık 6 bin kelebe-
ğe doğal yaşam alanı sunuyor. Ziyaretçilere kelebek ve böcekleri 
kendi yaşam alanlarında gözlemek için eşsiz bir imkân sağlıyor. 
Müzede kelebeklerin ve böceklerin ömürleri süresince yaşam ev-
relerini gösteren bir showroom ve belgesel gösterimi yapan mini 
bir sinema bulunuyor.

Tel: 0 (332) 512 33 99

Tel: 0 (332) 211 11 20
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Korku Evleri
Korku evleri gerçek mekanda,
gerçek kişilerle ve bir senaryoya bağlı oynanan oyunlardır. Bu 
oyunlar 2-5 kişilik ekiplerle oynanır ve temel noktası bir evden/
odadan/depodan/kilitli herhangi bir yerden 1 saat içinde kaçma-
ya dayanır. Konya korku evleri de sizlere heyecan dolu bir saat 
sunuyor. Çeşitli korku senaryolarına göre hazırlanmış oyunlar-
dan arzu ettiğinizi oynayabilir, kendinizi bir filmin içinde his-
sedebilirsiniz. Konya korku evleri evden kaçış oyunu sevenlere 
farklı bir deneyim yaşama imkanı sunuyor. Siz de ekibinizi ku-
run, şifreleri ve ipuçlarını değerlendirerek kilitli bir mekandan 
çıkıp çıkamayacağınızı test edin.  Dünyayı kurtarmak, salgın 
hastalıkları önlemek, zamanda yolculuk yapmak, doğaüstü güç-
lerle savaşmak, tarihin bilinmeyen yönlerini keşfetmek, gizli 
kalmış cinayetleri çözmek, ekip arkadaşınızı bir katilin elinden 
kurtarmak, lanetleri ve büyüleri bozmak sizin elinizde. Konya’da 
adrenalin tutkunları için açılan korku konseptli oyun evleri kor-
ku ve gerilim severlerin uğrak mekanı oluyor. Korku evinde ya-
şananlar saniye saniye odalarda bulunan kameralar tarafından 
kaydedilirken, oyuncuların korku dolu anları ürkütücü ama bir 
o kadarda komik görüntüler ortaya çıkarıyor.

Paintball
Paintball teknik olarak; yüksek gaz 
basıncı sayesinde, içi boya dolu kap-
süllerin 
fırlatılmasını sağlayan işaretleyiciler ile takım oyuncularının be-
lirlenen senaryo dahilinde karşı takım oyuncularını işaretleye-
rek oynanan bir spordur. Paintball takım çalışmasını geliştirme 
amaçlı ya da amatör oyuncular tarafından hafta sonu için güzel 
bir aktivite olarak düşünülebilir. Strateji üzerine dayalı, fizik-
sek güce çok fazla bağlı olmayan, dolayısıyla 7'den 70 e herke-
sin yapabileceği bir spordur. Paintball sanılanın aksine oldukça 
güvenli bir spordur. Yalnız 2 tane güvenlik önlemi vardır. Oyun 
esnasında oyuncuları koruyan maske ve oyun dışında işaretleyi-
cilerin namlusuna takılan namlu kılıfıdır.

Tel: 0505 367 46 26

Tel: 0542 274 49 07

Tel: 0506 322 33 06

Tel: 0532 673 23 85

Tel: 0536 728 47 81

Tel: 0531 560 99 11

Tel: 0506 465 35 70
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Kimi babalarından, kimi akrabalarından,
 
kimi kendi cesaret ve hırsıyla bulundukları sektörde göz kamaştırıyorlar. Onlar Konya'nın bir sonraki kuşağının, Konya ti-
caretinin, sanayisinin önemli isimleri. Belki de, içlerinden bazıları şehrimizin önemli odalarının başına geçecek, bazıları da 
iş ve siyaset dünyamızda kendilerine yer arayacaklar. Bugünün genç iş adamlarını, Konya'nın umutları ve gururları olarak 
sizlerle paylaşıyoruz.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN
GENÇ İŞ ADAMLARI



Ahmet Gökhan Arıkan
TUSEM (Tıpta 
Uzmanlık Sınavı 
Eğitim Merkezi), 
DUSEM (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı 
Eğitim Merkezi), Özel Fen Bilimleri Mer-
kezi Temel Lisesi, Deulcom International 
Dil ve Kariyer Eğitim Okulu ile toplamda 
4 eğitim kurumunu çatısı altında bulundu-
ran Aşikar Eğitim Kurumları Yönetim Ku-
rulu Kurucu Başkanı Dr. Ahmet Gökhan 
Arıkan bir süre tıp doktorluğu yaptıktan 
sonra eğitim alanına gönül vermiştir. Ama-
cı, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu eğitimli ve 
uzman bireyleri, iş dünyasına kazandırmak 
olan  Aşikar Eğitim Kurumlarının Kuru-
cusu Dr. Ahmet Gökhan Arıkan, tıp ve diş 
hekimliği uzmanlık sınavına hazırlık, özel 
lise, üniversite sınavına hazırlık ile alakalı 

bir çok ilklere ve başarıya imza atmanın yanı sıra, kurucusu olduğu  Deulcom International Konya olarak da dört yıl 
üst üste yılın dil ve kariyer eğitim okulu ödülünü alarak, haklı bir gurura ve başarıya daha imza atmıştır. Aşikar Eğitim 
Kurumları’nın nın genç ve başarılı yöneticisi Dr. Ahmet Gökhan Arıkan sempatik kişiliği ile de dikkat çeken bir isim. 
Bir koltukta bir kaç karpuz taşıyabileceğini ispat eden Arıkan, aynı zamanda Mevlana Hoşgörü, Barış Kültür ve Sanat 
Derneği’nin  Yönetim Kurulu Üyesi.

Ali Kaya
Çelikkayalar Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Kaya, 1991’de gıda sek-
törüne girdi. 

Başarısını ekip ruhuna, işine olan saygıya 
ve hırsına bağlayan Kaya, market zincirle-
rini sayısal olarak artırırken en büyük ba-
şarısını Selçuklu Kipa'nın yerini alarak elde 
etti. Kipa’nın yerini aldığında İngiliz bay-
rağını indirip, yerine Türk bayrağı diktim 
sözü,  Konya'da İngiliz bayrağını indiren 
adam olarak tanınmasına sebep oldu. Kon-
ya demişken şehrimizin gururu Konyaspor 
da benim için çok önemli diyen Kaya, beş 
yıldır Konyaspor'da yöneticilik yapıyor. 
“Konya'yı, Konyaspor'u çok seviyorum. Ba-
şarımın sırrını açıklıyorum, hiçbir zaman 

ulaşılmaz olmadım. Ulaşılmaz olmamı istiyorlar. Yapamam ben. İşin patronluğuna bürünmek bana göre değil. Ben sahada 
olmayı seviyorum. Haftanın üç günü marketleri geziyorum. Çalışanlarıma her zaman şunu söylerim, sizin patronunuz 
müşteri” ifadelerini kullanan Ali Kaya renkli kişiliği ile ilgi odağı genç bir yönetici.
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Baha Tuzer
Gayrımenkul sektöründe dikkat çe-
ken ve yıldızı parlayan isimlerden 
birisi olan Baha Tuzer, 

aynı zamanda ödüllü bir emlakçı. Konya'da Yılın  Gayrimenkul 
Firması Ödülü'nün sahibi seçilmesi, işindeki titizliği, ciddiyeti ve 
işine olan saygısı ile dikkat çekiyor. Emlakçı işinin gerektirdiği 
mali, hukuki, teknik konulara ilişkin eğitime ve bilgi birikimine 
sahip, işini profesyonelce değerlendiren ve uygulayan, doğruluk 
ve dürüstlüğü ilke edinmiş, insan ilişkilerinde ölçülü ve saygılı 
olmayı meziyet sayan, kişiliği, görüntüsü, ofis ve çalışanları ile 
kendisinden hizmet isteyen herkeste güven duygusu yaratabilen 
kişidir diyen Tuzer, emlak sektörünün güvenilir isimlerinden bi-
risi.

Burak Nazmi Güvenek
Hacettepe Üniversitesi İngilizce İk-
tisat Fakültesi'ni bitirdi. 

Amerika'da Connecticut eyaletindeki New Haven 
Üniversitesi’nde Türkiye’de İşletme masteri olarak geçen bir eği-
tim yaptı.  1990 yılında Güvensan Tar. Mak. San.Tic. Ltd. Şti. 
olarak faaliyetlerine başlayarak 2004 tarihinde Güvensan Gıda 
Tarım İnşaat San.ve Tic. A.Ş. olarak faaliyetlerine devam eden 
Güvensan şirketinin genç ve başarılı yöneticilerinden birisi olan 
Burak Nazmi Güvenek iş hayatında babasını örnek aldı. Yıllar-
dır alanında güvenilirliği ve ciddiyeti ile en üst sıralarda yer alan 
Güvensan'ın başarılı yöneticisi Güvenek, aynı zamanda basket-
bol hayranı. Güvenek 2016-17 sezonunda yer almayacağını be-
lirterek ligden çekilen Torku Konyaspor Basketbol Takımı’nda 
asbaşkanlık görevinde bulunmuştu.
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Hakan Konuk
Eğitim oldukça zor bir iş. Hele bir 
eğitim kurumunda yöneticiyseniz 
ve başarıyı hedeflemişseniz, 

işiniz hiç de kolay değil. Tatlı bir rekabet ortamının yaşandığı, 
öğrenci başarılarının gösterge olarak kabul edildiği günümüz-
de, rakiplerinizin arasından sıyrılıp çıtayı aşmak sanıldığı kadar 
kolay değil. Hakan Konuk bu sektörün başarıya odaklı isimleri 
arasında ilk sıralarda… Eğitim sektörünün tartışmasız önem-
li isimlerinden. Esentepe Koleji’nin Yönetim Kurulu Başkanı.  
Konya'nın nitelikli eğitim kurumlarından bir olan Esentepe Ko-
leji onun ve ekibinin başarılı, özverili, kararlı, azimli ve bilinçli 
çalışmalarıyla dikkat çeken bir eğitim kurumu. Son iki yıldır al-
mış oldukları Yılın Özel Okulu ödülleriyle de, başarısını ortaya 
koyan Esentepe Koleji, Hakan Konuk'un eğitime ayrı bir değer 
veren anlayışı, eğitime olan sevgisi ve yatkınlığıyla bir başka an-
lam kazanıyor.

Osman Başaran
1990 yılında yerel televizyonlarda 
spikerlik ve kameramanlık yaptı. 

1996 yılında PVC sektörüne geçti. Birçok şirkette farklı görev-
lerde bulunduktan sonra 2009 yılında ortağıyla beraber İdolvin 
PVC Kapı&Pencere Sistemleri’ni kurdu. Bunun yanı sıra Konya 
Ticaret Odası 38. Meslek Komitesi Başkanlığı görevini yürüt-
mekte. Yaklaşık bir yıl önce kurulan KONTİMDER isimli der-
neğin başkanı. Dernek işinin hiç aklında olmadığını söyleyen 
Başaran, “Seni şu derneğe üye yapalım, üstüne de para verelim 
deselerdi kabul ettiremezlerdi. Ama büyük konuşmamak lazım-
mış. Bir girdik, pir girdik. Bir kaç tesadüfün bir araya gelmesi so-
nucu oldu. 2012 yılında çıkan Yeni Çek ve İcra Yasası temel taşı 
oldu. Avukat bir ağabeyimin bu konuda teşvik ederek elimden 
tutması bir vesile oldu. Başladıktan sonra bu işi sevdiğimi anla-
dım. O sevgiyle birlikte sözünden çıkamayacağım ağabeylerim 
bir takım görevler verdiler. KONTİMDER’de başkan olmanın et-
kisiyle diğer görevlerimin büyük bir bölümünden feragat ettim. 
Tüm enerjimi KONTİMDER'e ve işime veriyorum” ifadeleriyle 
kendisini anlatıyor.
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Ömer Atiker
Atiker Konya'nın gittikçe parlayan 
bir markası. Ömer Atiker bu mar-
kanın inşaat dalında yoluna emin 
adımlarla yürüyen genç bir iş ada-
mı. 

Ona gelecekte Atiker Şirketler Grubu’nun veliahdı gözüyle ba-
kılıyor. Konya sanayisinin kalbinde yer almak, yer tutmak, kalıcı 
olmak istiyor Atiker. Sponsor olduğu en ünlü dizilerle markası-
nı ve adını ülke çapında duyuran Atiker, bu sezon Konyaspor'a 
sponsor olarak Atiker Konyaspor adını alırken, bu girişimlerin 
ardındaki isim Ömer Atiker.

Ömer Nazım Özcan
Genç iş adamlarından olan Ömer 
Nazım Özcan, PAKPEN'in kuru-
cularından olan rahmetli babasının 
izinde.  Koyu bir Konyaspor taraf-
tarı.  
1994 yılında kurulan Özcan Plastik, sektöründe ilk üçten biri. 
350 metrekarelik bir atölyeden bugün 8-9 bin metrekarelik bir 
üretime geçişin hikâyesinin birçok alanında söz ve pay sahi-
bi Ömer Nazım Özcan, aynı zamanda İstanbul’da 2 bin metre 
karelik bir üretim tesisi ile üretime devam ediyor. Yoluna emin 
adımlarla yürürken kendi sektörünün en iyisi olmayı hedefle-
miş.  PAKPEN'in de Bölge Bayisi durumunda olan Özcan Plas-
tik, Türkiye’nin kırka yakın ilinde iş yapıyor. 
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Salih Özkan
Babası ve şirketlerinin onursal baş-
kanı olan İbrahim Özkan'dan 

almış olduğu dürüstlük ve güvenilirlik ilkesi ile şirketleri Mis 
Yapı Özkanlar’ın başında genç bir yönetici Salih Özkan. 2001 yı-
lında mobilya tasarım ektörüne giren şirketleri inşaat ve mobilya 
ile birlikte büyümesine devam ederken, 2008 yılında daha ku-
rumsal bir kimlik kazanarak, Mis Yapı Özkanlar adını aldı. Kali-
teden ödün vermeden çağın gerektirdiği yenilileri müşterilerine 
suna bir anlayışın temsilcisi Salih Özkan. İki binden fazla aileyi 
ev sahibi yapmaları ise en büyük referansları…

Sertaç Tuza
PAKPEN Şirketler Grubu şemsiye-
si altında bulunan PAKSU'nun ba-
şarılı yöneticilerinden Sertaç Tuza 
1981 doğumlu.  
2013 yılında Yılın Genç İş Adamı ödülüne layık görülmüştü. Bil-
kent mezunu Tuza, babası merhum Faruk Tuza'nın vefatı üze-
rine 2003 yılında başladığı iş hayatını başarı ile sürdürüyor. İyi 
bir Konyaspor taraftarı olan Sertaç Tuza, Konyaspor yönetimin-
de de görev almıştı. İş hayatındaki en büyük idealim, Paksu’da 
büyüklerimden devraldığım bayrağı hakkıyla taşıyarak çocuk-
larıma devretmek” diyen Sertaç Tuza, genç bir iş adamı olarak 
başarılı çalışmalarına devam ediyor.
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Gıda sektöründe oldukça önemli adımlar atan Konya'nın 

ürettiği gıda markaları, Türkiye'nin bütün tanınmış AVM ve marketlerinde bulunma özelliğine sahip. Damak tadı olarak, 
kalite olarak, hijyen olarak gerekli arge çalışmalarını yapan Konya markaları, dünya pazarlarında da kendisine yer buluyor.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN
GIDA MARKALARI



Cebel
İlk adım Şakir Suda’nın 
girişimiyle 1962 

yılında Konya’da bal, peynir, zeytin ticareti 
ile atıldı. Uzun yıllar Şakir Gıda Pazarı un-
vanıyla hizmet veren ve daha sonra Cebel 
Bal ve Cebel Zeytin ürünlerinin üretimine 
başlayan Şakir Gıda Pazarı 1991 yılında Şa-
kir Bal ve Gıda Mad. İhr. İth. Dah. Tic. Ltd. 
Şti. unvanını aldı. Bal, peynir, zeytin üçlü-
sünde süt ürünleri üretimine 1999 yılında 
Cebel Süt Ür. ve Gıda Mad. İml. San. Tic. 
A.Ş. kurularak başlandı. Ürün kalitesini her 
zaman ön planda tutan Cebel; her yıl ürün 
çeşitliliğini, kapasitesini ve pazar payını ge-
liştirdi, devam eden süreçte bilinen ve ter-
cih edilen bir marka haline geldi. Manisa 
Akhisar’da yaptığı yatırımla Cebel Zeytin 
ve Tarım Ür. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ni ha-
yata geçirdi. 15 bin m²’si Konya’da, 10 bin 

m²’si Akhisar’da olmak üzere toplam 25 bin m² kapalı alanda üretimlerini gerçekleştiren şirketler, deneyimi ve teknolojisi 
ile Türk Gıda Sanayi’nin önde gelen kuruluşları arasında yerini almıştır. Ürün kalitesinin yanı sıra müşteri beklentileri 
doğrultusunda gerekli Ar-ge çalışmalarını yaparak ürün çeşitliliğini de sürekli geliştirmektedir.

Çağlak
Sektöre 1965 yılında te-
reyağ üretimi ile başladı. 
Türkiye'nin önemli süt 
merkezi olan Konya'da 
4 katlı 12 bin m2 kapalı, 

10 bin m2 açık alana sahip fabrikada üre-
timlerini sürdürmekte. Modern makina, 
ekipman, laboratuvar ve tecrübeli ekibi ile 
son derece hijyenik koşullarda, kaliteli ve 
sağlıklı ürünler üreterek hizmet vermekte. 
İşletme üretim bandında 80 kişilik profes-
yonel bir ekip ile günlük 25 ton tereyağı 
üretim, günde 100 ton süt işletme kapasi-
tesine sahiptir. 

Tel: 0 (332) 355 79 89
Web: www.cebel.com.tr

Tel: 444 5 389
Web: www.caglak.com
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Enka
Şirket uzun yıllar boyu süt 
sektörü tecrübesine sahip Nihat Akpınar’ın girişimleri ile “Enka Süt ve 
Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adı altında 1985 yılında beyaz 
peynir üretimi ile faaliyetine başlamıştır. Kısa bir süre içerisinde hem 
işletme kapasitesi hızla arttırılmış, hem de Kaşar Peyniri, Yoğurt, Ayran, 
Tereyağı gibi her zaman beğeni ile aranan ürünler piyasaya arz edilmiş-
tir. Enka Süt 1988 yılında Süt Tozu ve hemen ardından da Peyniraltısu-
yu Tozu üretimlerine başlayarak Türkiye’de ilklere imza atmış, yönünü 
ileriye doğru çevirmiştir. Bugün 15 bin m2 kapalı alana sahip modern 
tesislerinde kalifiye personeli ile günlük iki bin ton hammadde işleme 
kapasitesine sahip olan Enka Süt müşterilerimizden gelen talep ve is-
tekler doğrultusunda ürün portföyünü ve işleme kapasitesini her geçen 
gün arttırmaktadır. Sağlıklı ve lezzetli ürünler üretmeyi hedefleyen an-
layışından hiçbir zaman taviz vermeyen Enka Süt 1998 yılında TS EN 
ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi Belgesine layık görülmüş, tüm perso-
nelin özverili çalışmalarıyla sürekli gelişme içerisinde olduğunu, 2003 
yılında TS EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesini ardında 2007 
yılında TSE ISO EN 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini de 
alarak ispat etmiştir. Üretiminde dünya teknolojisini kullanan Enka Süt, 
bütün mamullerini hijyenik altyapıya sahip olan tesislerinde, HACCP 
normlarına uygun olarak oluşturduğu temizlik ve dezenfeksiyon kural-
ları çerçevesinde çalışarak, sağlıklı ortamlarda el değmeden üretmekte 
ve üretimin her kritik noktasını olası tehlikelerin önlenmesi için kontrol 
altında tutmaktadır. 

Golda
Golda markasının temelleri 1997 
yılında atıldı. 

2001 yılında üretime başlandı. İlk dönemde KOMGIDA ve MELDA 
markaları ile başladı. Daha sonra Bayraktar Holding'e ait Baykur mar-
kası satın alınarak Golda Makarna’ya geçiş yapıldı. Golda, İngilizcede 
altın demek olan gold kelimesine 'a' harfi eklenmek suretiyle gerçekleş-
tirilen bir isim. 'Altın Seçim Makarna' diye bir sloganı bulunuyor. Ül-
kemizdeki ve dünyadaki entegre projeler arasında, büyüklük açısından, 
en büyüğü olarak dikkat çeken Kombassan Gıda Şehri projesi, ülkemi-
zin tahıl ambarı Konya ovasının bağrında, Anadolu insanının alın teri 
ve göz nuruyla yükselen haklı bir gurur abidesidir. Komgıda Karaman 
ilinin Kazımkarabekir ilçesi sınırları içerisinde,yaklaşık 1.078.000 mil-
yon m2 açık alan ve 76 bin 82 m2 kapalı alan, kojenerasyon sistemi ile 
kendi enerjisini üretecek 70 megavat kurulu gücü olan proje bittiğinde 
5 bin personelin çalışacağı, yılda yaklaşık 100 milyon dolar ihracat he-
defleyen, 24 gıda fabrikasından oluşacak 500 milyon dolarlık dev bir 
organizedir. Temelleri 10 Şubat 1997 tarihinde atılan tesislerin , çok kısa 
bir zaman dilimi içerisinde, Un, Bakliyat, İrmik, Makarna fabrikaları 
üretime başlamıştır. Bölgemizde, ülkemizde ve yurtdışında yetiştirilen 
tarım ürünleri gıda şehrinde işlenerek, değişik gıda ürünleri halinde, in-
san sağlığı ve damak zevki dikkate alınarak, dünyanın dört bir tarafına 
uygun şartlarda ulaştırılacaktır.

Tel: 0 (332) 355 23 00
Web: www.enkasut.com

Tel: 0 (338) 311 29 01
Web: www.golda.com.tr
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Oslo
Oslo Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak 
2005 yılında başladığı ticari hayatı-
nın 10. yılı olan  

2015 yılını, üretim kalemleri Kek, Çikolata ve Pirinç Patlağı ola-
rak bu çeşitlerin yüzde 100'e yakın kısmını ihraç ederek tamam-
lamıştır. 2015 yılında 7 milyon 800 bin kg / yıl üretim ve İhracat 
tonajı yakalanmıştır. 7 bin metre karesi kapalı toplamda 12 bin 
metre kare çalışma alanıyla global sektörde öncü firmalarından 
olmak için ilerleme kaydeden Anadolu’nun bu genç firması her 
geçen gün teknolojik yatırımlar ve inavasyon çalışmalarına de-
vam etmektedir.

Ova
Ova Konya'da süt işlemesi 
olarak kuruldu. 

1954 yılında kurulan ilk işletme günlük birkaç ton süt işleme kapasiteli, 
peynir, yoğurt ve tereyağı üreten küçük bir işletme idi. Geleneksel tat-
ları geleneksel yöntemlerle üreten bu küçük işletme zamanla büyüyerek 
1977 yılında Konya ve yöresinde ilk pastörize süt ürünleri fabrikasını 
kurdu. Akova Süt ve Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1994 yılında 
yeniden yapılanarak bugünkü modern tesislerini kurdu. Fabrika  tam 
otomatik sistemler ile süt tozu ve peyniraltı suyu tozu üretmeye başladı. 
Bugün işletme, 25 bin m2 kapalı alanda bin ton/gün süt işleme kapasite-
si ve 300 personeli ile her gün 40 çeşit ürün üretmektedir. Toroslar'dan 
Ankara'ya, Aksaray dan Isparta'ya kadar bütün Orta Anadolu'da bin-
lerce ailenin ürettiği kaliteli sütler, işletmemize ait 18 merkezde sabah 
akşam toplanarak soğutulmakta ve Konya'daki modern tesislere ulaş-
tırılmaktadır. İşletme uluslararası GİMDES onaylı "Helal Sertifikası"na, 
TSE-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine, TSE-EN ISO 22000 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine, Türk standartlarına uygunluk bel-
gesine sahiptir. OVA Süt, çevreye saygılı, personelini koruyan ve değer 
veren bir yönetim anlayışı içinde her zaman yüzde 100 müşteri mem-
nuniyetini hedefler.  Ova Süt katkısız, kaliteli, sağlıklı ve helal ürünleri 
ile ülkemizin hizmetindedir.

Tel: 0 (332) 342 39 41
Web: www.ascake.com

Tel: 0 (332) 342 61 11 
Web: www.akova.com

75AĞUSTOS/EYLÜL 2016/44



Pınar Kuruyemiş
1980 yılında perakende kuruyemiş 
satışıyla iş hayatına başladı.  

Bugün 20 bin m²’lik, günlük 60 ton kuruyemiş üretme kapasite-
sine sahip olan yeni fabrikasında; çiftçilerin itina ile yetiştirdik-
leri ürünleri, laboratuvarda kontrolden geçirip, özenle seçerek, 
hijyenik ortamlarda paketler, tüketicilerimizin muhabbet daki-
kalarının vazgeçilmezi haline getirir.  ISO 9001 ve ISO 22000 
kalite belgelerine sahip, Avrupa standartlarına uygun yeni enteg-
re tesisinde, son teknolojiye sahip modern makinalarla, el değ-
meden ürettiği en kaliteli ve en taze ürünleri en sağlıklı şekilde 
sunmanın keyfini yaşamakta.  Her bireyin bir tüketici olduğu ve 
her tüketiciye de ürünlerimizin cezbedici lezzetini ulaştırmamız 
gerektiği bilinciyle yolumuza şevkle devam etmekte.  Pınar Ku-
ruyemiş; pazardaki konumu, pazar payı, oturmuş alt yapısı ile 
Anadolu’nun kuruyemiş dalında dünyaya açılan penceresi ol-
muş, güvenirliliği ve farklı lezzetleriyle, bir dünya markası haline 
gelmiştir.

Selva
2015 ISO listesinin ikinci 500 bölü-
münün 403. sırasında yer alan Sel-
va, İttifak’ın gıda şirketi.  
Aynı zamanda önemli bir makarna ihracatçısı... Selva kurulduğu 
ilk günden itibaren ülkemizin en önemli un, irmik ve makar-
na ihracatçısı olmuştur. Bugün 5 kıtada 80'nin üzerinde ülkede 
Selva satılıyor. Dünya insanının ortak lezzet anlayışına hitap 
edebilen Selva'yı, Japonya'dan Somali'ye, Avustralya'dan Trini-
dad Tobago'ya kadar dünya insanı lezzetin büyüsünü Selva'da 
buluyor. Ve onlar Selva'ya "Magic of taste" diyor. Selva'nın üre-
tim tesisleri haşerelere karşı monitörlerle donatılmış olup, her an 
kontrol ediliyor. Bayi depoları da sürekli denetleniyor. Özel kli-
ma sistemi ile üretim ve depo binası içerisinde, artı hava basıncı 
oluşturularak, dışarıdan toz girmesine müsaade edilmiyor. Mer-
kezi Belçika’da bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün 
en lezzetli makarna ödülünü üç kere üst üste kazandı. Selva, mar-
kalı makarna ihracatında Türkiye lideri… Japonya’dan Afrika’ya 
kadar 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. İç pazarda ise üçüncü 
sırada yer alıyor. Bununla birlikte Selva’nın pazar payının birinci 
ve ikincinin çok gerisinde. Makarna pazarında Nuhun Ankara 
Makarnası ile Filiz açık ara ilk iki sırayı paylaşıyorlar. Onların 
ardından yüzde 4.5 pazar payı ile Selva geliyor.

Tel: 0 (332) 345 10 00
Web: www.pinarkuruyemis.com.tr

Tel: 0 (332) 239 01 24
Web: www.selva.com.tr
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Torku
Torku markası, bir üretici koope-
ratifi olan Konya Şeker’in vizyoner 
bakış açısının sonucu olarak 2007 
yılında ortaya çıktı. 

Arkasında 900 bin çiftçinin yer aldığı Konya Şeker’in şekerle 
başlayan çikolata çeşitlerine, bisküviye, lokuma, sert şekerle-
meye, helvaya, et ve süt ürünlerine hatta dondurulmuş gıdaya 
kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesini Torku markası altında 
üretmeye başlamasının temel iki amacı vardı. Konya Şeker, Tor-
ku markasıyla hem üretici ortaklarının refahını artırmayı hem 
de tüketicilere tohumundan ambalajına her adımını kontrolü 
altında tuttuğu yüzde 100 doğal, güvenli, kaliteli ürünler sunma-
yı hedefledi. Konya Şeker güvenli, kaliteli ürünler sunmak için 
tohumundan ambalajına her adımını kontrolü altında tuttuğu 
büyük bir sistem oluşturdu ve ürettiği tüm ürünleri Torku çatı 
markası altında topladı.

Zade Vital
Zade Vital Serisi 67 farklı çeşit 384 
farklı ürün 

ve 9 farklı form ile alanında dünyanın, eczanelerde sunulan, en 
zengin serisini oluşturmaktadır. Konya’da 2015 yılında faaliyete 
geçen Zade Vital Ar-Ge ve Üretim Tesisleri, GMP (Good Ma-
nufacturing Practices/İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında 
üretim yapabilen, Avrupa’nın en büyük yumuşak kapsül üretim 
tesisi olarak planlanmıştır. Zade Vital Tesisleri “İlaç Üretim Yeri 
İzin Belgesi”ni alarak, dünyada ve Türkiye’de bir ilk gerçekleşmiş; 
“Cold Press” yöntemi GMP (Good Manufacturing Practices / 
İyi Üretim Uygulamaları) belgesi ile onaylanmıştır. Helvacızade 
Grubu’un sağlık alanında gerçekleştirdiği üretim ve altyapı ya-
tırım tutarı 40 milyon Euro’dur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından, 1 Eylül 2015 tarihinde Türkiye’nin 200. Ar-
Ge Merkezi olarak belgelendirilen Zade&Zade Vital İbn-i Sina 
Ar-Ge Merkezi’nde, besin destekleri, gıda ve ilaç alanında yeni 
ürün geliştirme ve paten alma işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca Zade Vital dünyada ve Türkiye’de bir ilk gerçekleşerek, 
“Cold Press” yöntemi GMP (Good Manufacturing Practices / İyi 
Üretim Uygulamaları) belgesi ile onaylanmıştır. Helvacızade’nin 
gelecek yatırımı “biyoteknoloji” alanında gerçekleşecektir.

Tel: 0 (332) 221 73 00
Web: www.torku.com.tr

Tel: 0 (332) 346 05 20
Web: www.zadevital.com.tr
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Eskiden sadece Numune Hastanesi’nin olduğu Konya, 
şimdi bir sağlık üssü, iki üniversite hastanesi, araştırma hastaneleri, özel hastaneler derken, Konya geniş hinterlandıyla çev-
resindeki illerinde sağlık problemlerini çözebilecek boyutlarda. İnşaatları devam eden hastanelerde bittiğinde, yatak kapasi-
tesi yüksek, tedavi imkânları teknolojinin ulaştığı seviyelerde olan bambaşka bir Konya bizleri karşılayacak.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN
HASTANELERİ



Başkent 
Haziran 2003 
tarihinde 

Konya'da hizmete başlayan hastane 22 
bin m² kapalı alan üzerine kurulmuş; biri 
Diyaliz Merkezi olmak üzere, dört blok-
tan oluşmaktadır. 10 bin m2'lik otoparkı 
ile bu alanda çok önemli bir sorunu orta-
dan kaldırmaktadır. Başkent Üniversitesi 
Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 
Ekim 2003 tarihinden itibaren aldığı ISO 
9001:2000 kalite belgesi ve 2009 yılında 
Sağlık Bakanlığı'nın kaliteli hizmet su-
numunu derecelendirdiği sistemde 907.5 
puan alarak Konya'daki tek, Türkiye gene-
linde 19. "A" sınıfı hastane olarak kaliteli 
hizmet konusunda hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmadan, poliklinik birimleri, 200 ya-
tak kapasitesine ulaşan tedavi üniteleri, 30 
makine kapasiteli diyaliz merkezi, 50 yatak-

lı erişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri, prematüre bebeklerin bakımı için özel kuvezli yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 4 
yataklı yanık ünitesi, 2 doğum hane, 7 ameliyathane ile modern görüntüleme ve laboratuar ünitelerinin yanı sıra, alanında 
deneyimli öğretim üyeleri ve sağlık personeli ile hizmetini sürdürmektedir. Merkez bünyesinde birçok branşta, çeşitli sevi-
yelerde akademik unvanlı öğretim elemanı bulundurulmakta ve kadro zenginliği her geçen gün artırılmaktadır.

Dünyagöz
Ülkemizde branş 
hastaneciliği 

ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hasta-
neler Grubu, yurt içi ve yurt dışında toplam 22 
merkezinde ilkeli sağlık hizmeti veriyor. Dün-
yagöz; sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, 
öğretim üyesi ve uzman doktorlardan oluşan 
200 kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2000’e 
yakın personeli ve çağdaş yönetim anlayışıy-
la kısa sürede dünyanın sayılı birkaç merkezi 
arasında yerini almayı başardı. Türkiye çapında 
İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Sam-
sun, Bursa, Sakarya, Tekirdağ ve Konya olmak 
üzere 10 ayrı ilde 19 şube ve yurt dışında Al-
manya ve Gürcistan'da bulunan 3 ayrı nokta-
da hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Grubu, 
Türkiye’nin Avrupa’daki ilk ve en büyük yatırı-
mını Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçek-
leştirdi. Yatırımlarına aynı hızla devam edecek 
olup İzmir, Gaziantep, Bakü ve Amsterdam'da 
açacağı yeni hastaneleriyle geniş bir coğrafyaya 

yayılmayı hedefleyen grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncülüğünü üstlenerek dünyanın 107 ülkesinden yılda yaklaşık 40 bin hastaya 
da hizmet veriyor. Yatırımlarına her sene bir yenisini ekleyen Dünyagöz Hastaneler Grubu, Konya şubesini 2016 yılının Mayıs ayında 
açtı. Gözün tüm branşlarında eksiksiz teşhis ve tedavi hizmeti sunan Dünyagöz Konya, modern atmosferiyle dikkat çekiyor. 

Tel: 0 (332) 257 06 06
Web: konya.baskenthastaneleri.com

Tel: 444 4 469
Web: www.dunyagoz.com
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Farabi
Özel Konya Farabi Hastanesi, 
toplumun sağlık alanındaki artan ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
amacıyla 30 Temmuz 2009’da hasta kabulüne başlamıştır. Baş-
hekim Prof. Dr. Cevat Özpınar yönetiminde çağdaş ve modern 
teknolojilerle donatılarak hizmete giren Farabi Hastanesi, dünya 
standartlarında sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Sağlık 
sektörüne farklı bir boyut kazandırarak, bilinen hastane orta-
mından çok uzakta, 5 yıldızlı otel konforunda hastalarına tedavi 
imkânı sağlayan Farabi Hastanesi, sadece Konya ve çevre illeri 
tarafından değil, ülkemizin dört bir yanında bilinirliliği olan 
çok seçkin bir hekim kadrosunu bünyesinde bulundurmaktadır. 
Hasta odalarında internet, uydu yayınlı LCD televizyon, yurt 
dışı çıkışlı telefon, mini buzdolabı, özel banyo, konforlu refakatçi 
koltuğu ve zaman ayarlı hemşire çağırma sistemiyle hasta ve ya-
kınlarının ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak beş 
yıldızlı otel konforunda dizayn edilmiştir. “Önce insan” ilkesiy-
le yola çıkılarak “akıllı bina” olarak tasarlanan Farabi Hastanesi, 
120 hasta yatağıyla, 29 polikliniği, biri kardiovasküler cerrahi ol-
mak üzere 4 adet üstün teknolojilerle donatılmış ameliyathanesi, 
yeni doğan yoğun bakım servisiyle hasta ve yakınlarına kendile-
rini iyi hissedecekleri bir ortam hazırlamıştır.

Kızılay
Kızılay Derneği Özel Ticaret Bor-
sası Hastanesi
yoğun ilgi görmesinden dolayı yatak sayısını Sağlık Bakanlığı’nda 
ruhsat işlemleri tamamladıktan sonra 20 yeni yataklı oda ile 45’e 
çıkartmıştır. Hastanede 4 suit oda, bir adet özürlü odası, 11 adet 
banyolu birinci sınıf tek yataklı oda, bir adet banyolu 2 yataklı 
olmak üzere toplam 17 yatan hasta için ayrılmış oda bulunmak-
ta olup, 2 adet yoğun bakım odası mevcuttur. Hastanenin ya-
taklı ünitelerinde hastaların rahat etmeleri için özellikle dizayn 
edilmiştir. Her odasında TV, klima, mini buzdolabı, saç kurut-
ma makinesi, 24 saat sıcak su lavabo-banyo mevcuttur. Ayrıca 
refakatçiler için çekyat şeklindeki kanepeler gündüz rahatça 
oturmasını, ziyaretçilerini rahatça ağırlamasını ve gecede rahat 
yatmasını imkan sağlamaktadır. Tam donanımlı olan ameliyat-
haneliler de kulak burun boğaz, göz, genel cerrahi, üroloji, kadın 
doğum ve ortopedi branşların da hizmet verilmektedir. Labora-
tuarlarında  test çıkarabilme hızı en yüksek seviyede tutularak, 
hastaya teşhis ve tedavisinde en çabuk şekilde destek olunması 
hedeflenmiştir. 

Tel: 0 (332) 221 44 00
Web: www.farabihastanesi.com.tr

Tel: 0 (332) 351 41 00
Web: www.kizilay-konyasube.org.tr

80 www.vizyonanadolu.com



Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi 
Hastane 1954 Yılında 

Eski Buğday Pazarı mevkiinde SSK Dispanseri olarak hizmete 
açılmıştır. 1967 yılında Meram Yeni Yol üzerinde yeni yapılan 
225 yataklı binasına taşınmış, SSK Konya Hizmet Hastanesi ol-
muştur. 1978 yılında aynı alan içersinde poliklinik binası yapı-
larak poliklinik hizmetleri hastane binasından ayrılmıştır. 1994 
yılında ilk ciddi tadilatını geçirmiş ameliyathane, çamaşırhane, 
mutfak, asansörler, jeneratörler yenilenmiş, yeni yatak ilaveleri 
ile 319 yatağa çıkartılmıştır. 1995 yılına kadar SSK Konya Hiz-
met Hastanesi iken bu tarihten sonra SSK Konya Bölge Hasta-
nesi adını almıştır. 1997 yılında 800 Yataklı Konya SSK Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi sloganı ile 400 yataklı bir hastane ve yeni 
bir poliklinik inşaatına başlanılmıştır. 2004 yılında yeni hastane 
inşaatı ve poliklinik binası inşaatı bitirilerek hizmete açılmıştır. 
2004 yılında SSK Organize Doğum Evi ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi hastaneye taşınarak hastane ile birleştirilmiştir. 2005 
yılında diğer SSK hastaneleri ile beraber Sağlık Bakanlığına dev-
redilen hastanenin ismi Konya Meram Devlet Hastanesi olarak 
değiştirilmiştir. Şu anda Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
olarak faaliyet göstermektedir.

Medicana
Medicana Konya Hastanesi, 

28 bin 250 m2 kapalı olmak üzere toplam 35 bin m2 alanı ile İç 
Anadolu’nun en büyük ve en kapsamlı, ülke çapında da kendin-
den söz edilen sayılı hastanelerinden biridir. Medicana Konya 
Hastanesi tüm gelişmiş tıbbi imkanlar, uluslararası hasta bakım 
standartları, son teknoloji cihaz parkı ve geniş bir akademik kad-
ro ile hizmet sunmaktadır. 4 yıldır verdiği hizmet ile de gurbetçi 
vatandaşların yoğun yaşamakta olduğu Avrupa ülkelerinin de 
çekim merkezi olma niteliğindedir. Bu yönüyle Medicana Kon-
ya Hastanesi Konya ve çevresinde sağlık turizmi alanında ön 
plana çıkan hastane konumundadır.  Medicana, KTO Karatay 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tıbbi alanda eğitim-öğre-
tim,  araştırma ve uygulama ihtiyacını karşılamak ve destekle-
mek üzere 2015 yılında KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ile afilliasyon protokolü imzalayan Medicana bugün 31 branşta 
22 akademik hekim, 49 uzman hekim, 276 sağlık ve 243 idari/
destek personeli ile hizmet vermektedir. Medicana Konya Has-
tanesi, yapısal ve tıbbi açıdan en son teknolojiye uygun olarak 
planlanmıştır.

Tel: 0 (332) 221 00 00
Web: www.konyaea.gov.tr

Tel: 0 (332) 221 80 80
Web: www.medicana.com.tr
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Medline
Medline Sağlık Grubu, 

tüm sağlık hizmetlerinde her zaman en yakın ve ilk tercih edi-
len olmak vizyonuyla toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan, 
sürekli değişim ve gelişimin öncüsü olan bir sağlık grubu olma-
yı hedeflemektedir. Medline Acil Sağlık, İstanbul ve Ankara’da 
kendi ekipleri ile olmak üzere tüm Türkiye’de 400’ün üzerinde 
anlaşmalı kurumu ile 9 saat yoğun bakım destekli doktorlu am-
bulansları sayesinde karadan ve havadan olmak üzere bugüne 
kadar 300 bin vakaya müdahale etmiştir. Bu vakaların yüzde 
40’ını olay yerinde tedavi eden Medline Acil Sağlık, uluslararası 
saygınlığa sahip Joint Commission International tarafından acil 
sağlık alanında akredite olan Türkiye’deki ilk ve tek, dünyada da 
ikinci özel acil sağlık kurumudur. 12/24 saat süreli hemşirelik 
hizmeti,  anne/bebek sağlığı eğitim hemşireliği, onkoloji hem-
şirelik hizmeti, yeni doğan ve bebek güvenliği hizmeti, Alzhei-
merlı hasta bakımı ve eğitimi hemşireliği gibi pek çok evde sağ-
lık hizmetleri de sunmaya başlayan Medline Evde Sağlık Birimi 
her geçen gün hasta sayısı artarak büyümektedir. Medline Sağlık 
Grubu, 2007 yılından itibaren Adana, Aydın ve Konya illerinde 
bulunan 3 hastanesiyle özel hastanecilik alanında faaliyetlerine 
devam etmektedir. 

Medova
Konya’nın Selçuklu ilçesinde, 

27 bin 100 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen hastane, 3 
hasta yatak katı, 2 poliklinik katı, 7 ameliyathanesi, yetişkin ve 
çocuk acil servisleri ile birlikte Mayıs 2016’da hasta kabulüne 
başlamıştır. 24 yenidoğan küvöz, 5 pediatrik, 6 koroner, 5 KVC, 
20 yetişkin olmak üzere toplamda 60 yoğun bakım; 2’si king süit, 
4’ü junior süit, 63 özel oda ve 21 adet çift kişilik standart oda 
olmak üzere 111 hasta yatağı ile birlikte toplam 171 yatak ka-
pasitesine sahip olan hastanede, 34 branşta poliklinik hizmeti 
verilmektedir. Ayrıca beslenme, diş ve klinik psikoloji bölümleri 
de hastalarımıza hizmet vermektedir. Güleryüzlü ve hasta odaklı 
hizmet anlayışıyla hizmet vermeyi temel amaç edinen hastane-
de, teknolojik donanım olarak kendini kanıtlamış uluslararası 
firmaların donanımlarına yer verilmiştir. Tüm tetkiklerin yapı-
labildiği tam donanımlı laboratuvarın yanı sıra, tamamı son tek-
noloji ürünü MR, 128 kesitli tomografi, dijital röntgenler, dijital 
mamografi, 4 boyutlu ultrasonlar ile donatılmış radyoloji ünitesi 
Konya halkının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye 
sahiptir. Hastanede kendi alanlarında oldukça donanımlı he-
kimlerin yanı sıra, ileri teknolojiden faydalanarak farklı hizmet-
ler sunmayı hedefleyen bir yapı oluşturulmuştur.

Tel: 0 (332) 221 37 37
Web: www.medlinehastaneleri.com

Tel: 444 8 682
Web: www.medova.com.tr
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Özel Büyükşehir Hasta-
nesi
Hastane 30 yıllık 

tecrübesi, köklü ve güvenilir geçmişi ile bölgenin sürekliliği 
olan ilk özel hastanesidir. Hastanenin temelleri 1979 yılına ka-
dar inmektedir. 1979 yılında 13 doktorun ortaklığı ve Dr. Reşat 
Yazgan'ın mesul müdürlüğünde, Büyük İhsaniye Caddesi'nde, 
"Yeni Sağlık Yurdu, Dr. Şahin Koç, Dr. Reşat Yazgan ve Ortak-
lark Koll. Şti. unvanı ile 19 yataklı bir hastane olarak faaliyete 
başlamıştır.1983'e kadar 22 doktorun ortaklığı ile devam et-
miş, 1983 yılında 35 ortaklı "Özel Sağlık ve Tedavi Kurumları 
Ltd. Şti." ne dönüşmüştür. 1985 yılında bugünkü binasına ta-
şınarak, Avrupa'dan ithal ettiği cihazlarla bölgenin en modern 
hastanelerinden biri olarak hizmete devam etmiştir. Şirket ticari 
unvanını 1985 yılında "Özel Sağlık Yurdu A.Ş." olarak değiştir-
miş ve 14.07.1987 tarihine kadar bu şekilde devam etmiştir. Bu 
tarihte ortaklardan büyük kısmı hisselerini Konya Büyükşehir 
Belediyesi'nin bir iştiraki olan Sağtaş Sağlık Tesisleri ve Tic. A.Ş 
ne satmış ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluk hisse-
sine sahip olduğu dönem başlamıştır. Kalan ortakların önem-
li bir kısmı da yine hisselerini 1993 yılında Konya Büyükşehir 
Belediyesi'ne satmışlardır. Böylece hastane bir süre belediye has-
tanesi olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmiştir.

Selçuklu Tıp
Hastanenin kuruluşu 
Bakanlar Kurulu'nun 2001/3216 sayılı kararı ile 24.10.2001 ta-
rihinde kararlaştırılmıştır. Hastane yönetmeliği ise, 11 Aralık 
2002 tarih ve 24960 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. Hastane inşaatına dönem devlet başkanı tarafından 
1984 yılında temeli atılmak suretiyle başlanmıştır. Başlangıçta 
ihaleyi alan firma, 10 yıllık dönemde (1994 yılına kadar) inşaatın 
yüzde17 civarında bir kısmını gerçekleştirmiştir ve bu firmanın 
işi bırakmasıyla ikmal inşaatı ikinci bir firmaya verilmiş ve bu 
firmada 2009 yılına kadar kalan yüzde 83'lük kısmını gerçek-
leştirmiştir. Hastane Şubat 2009’da  6 adet ameliyathane salonu 
hizmete açılmış ve 2 hasta katında hasta alımına başlanmıştır. 
Hastanenin resmi açılışı 17 Aralık 2010 tarihinde dönemin Baş-
bakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekille-
rinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 25 yıllık rüyanın hasta ka-
bulüne başlamasıyla gerçekleştiği hastane 130 bin metrekarelik 
kapalı, 160 bin metrekarelik açık alan ve 22 adet ameliyathane 
salonu olmak üzere 934 yatak kapasitesine sahiptir.

Tel: 0 (332) 236 54 07
Web: www.buyuksehirhastanesi.com

Tel: 0 (332) 241 50 00
Web: www.hastane.selcuk.edu.tr
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İlçesi en fazla olan illerden biriyiz. 
Gerçi yüzölçümünde bizi geçen yok, Avrupa'da Hollanda'dan bile büyüğüz. İlçelerimizden bazıları bir il kadar büyük, İl olsa 
oluverecek gibiler. Mesela Ereğli, mesela Akşehir… Beyşehir'de gölümüz, Ilgın'da kaplıcalarımız, Ereğli'de beyaz, Hadim'de 
napolyon kirazımız var. Nasreddin Hoca’mız Akşehir'de, Alüminyum gibi bir maden Seydişehir’de var. Altın başakların 
süslediği Konya Ovası’nda her biri birbirinden güzel ilçelerimiz var. Gidilesi, görülesi...

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN İLÇELERİ



Akşehir
2015 sayımına göre 
toplam nüfusu 94 bin 
159’dur. 
Merkez bucağına bağlı 25, Reis bucağına 
bağlı 8 köyü vardır. İlçe topraklarının batı-
sını Sultan Dağları engebelendirir. Akşehir 
Gölü’nün bir bölümü ilçe sınırları içinde 
kalır. Akşehir Gölü’nün doğusunda alüv-
yonlu topraklardan meydana gelen bir ova 
yer alır. Başlıca akarsuyu Adıyan Çayı’dır. 
Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım 
ürünleri, şekerpancarı, haşhaş, buğday, 
sebze, meyve ve patatestir. Vişne ve sala-
talığı meşhurdur. Gölde tatlı su balıkçılığı 
yapılır. En çok turna ve sazan avlanır. Süt 
ürünleri, yem ve alüminyum tel fabrikası 
başlıca sanayi kuruluşlarıdır. İlçe merkezi, 
Sultan Dağları’nın doğu eteklerinde, Ak-

şehir Gölü’nün güneyinde kurulmuştur. Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde yer alır. Konya-Afyon Demiryolu ise 
ilçenin kuzey kıyısından geçer. İl merkezine 136 km mesafededir. Denizden yüksekliği bin 50 metredir. En çok Nasreddin 
Hoca’nın yaşadığı bir yer olarak tanınır. Her sene ilçede Nasreddin Hoca şenlikleri düzenlenir. İlçe belediyesi 1854’te ku-
rulmuştur.

Beyşehir
2015 sayımına göre 
toplam nüfusu  71 bin 
370’dir. 

Merkez bucağına bağlı 35, Doğanbey bu-
cağına bağlı 11, Üzümlü bucağına bağlı 5 
köyü vardır. İlçe toprakları etrafı dağlarla 
çevrili düzlüklerden meydana gelir. Ku-
zey ve Kuzeydoğu’sunda Sultan Dağları, 
doğusunda Erenler, güneybatı ve güne-
yinde Dedegöl Dağları yer alır. Dağların 
Beyşehir Gölü’ne bakan tarafları karaçam, 
köknar, kızılçam, ardıç ve meşe ormanları 
ile kaplıdır. Başlıca akarsuları Büyükköprü 
Çayı ve Büyük Çaydır. Ekonomisi tarıma 
dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, 
arpa, şekerpancarı ve haşhaştır. Meyvecilik 
gelişmiş olup en çok elma ve armut yetişti-
rilir. Toroslar’ın eteklerinde bağcılık yapılır. 
Hayvancılık yaylacılık metoduyla yapılır. 

Beyşehir Gölü’nde sazan, alabalık ve kayabalığı avlanır. Madencilik önemli gelir kaynağıdır. İlçe topraklarındaki Barit ya-
takları Etibank tarafından işletilir. El sanatları gelişmiştir. Bazı köylerde av tüfeği yapılır. İlçe merkezi, Beyşehir Gölü’nün 
güneydoğu kıyısında kurulmuştur. Konya-Isparta ve Konya-Antalya karayolu ilçeden geçer. İl merkezine 90 km mesafede-
dir. Göl kenarında turistik tesisler vardır. Belediyesi 1871’de kurulmuştur.
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Bozkır
2015 sayımına göre toplam nüfusu 
27 bin 6’dır. 

Merkez bucağına bağlı 32, Belören bucağına bağlı 14, Üçpınar 
bucağına bağlı 10 köyü vardır. İlçe toprakları Taşeli Platosu’nda 
Batı Toroslar’ın engebelendirdiği bir alanda bulunur. Batısın-
da Büyükgözet, Esereyrek ve Yıldızlı dağları, güney doğusunda 
Esenler Dağı yer alır. Güney ve güney doğusundaki dağlar yer 
yer ormanlarla kaplıdır. Çarşamba Suyu başlıca akarsuyudur. 
Ekonomisi tarıma dayanır. Başlıca tarım ürünü tahıl ve nohuttur. 
Sebze ve meyvecilik yaygın olarak yapılır. Bağcılık önemli gelir 
kaynağıdır. Ormancılık gelişmiştir. İlçe topraklarında Çinko, 
manganez ve amyant yatakları vardır. İlçe merkezi, Seydişehir-
Hadim Karayolu yakınında kurulmuştur. İl merkezine 119 km 
mesafededir. Denizden yüksekliği bin 200 metredir. İlçe merkezi 
küçük bir yerleşim birimidir. Belediyesi 1870’de kurulmuştur.

Cihanbeyli
2015 sayımına göre toplam 
nüfusu 53 bin 551’dir. 

Merkez bucağına bağlı 14, Yeniceoba bucağına bağlı 11 köyü 
vardır. İlçe toprakları Cihanbeyli Platosu üzerinde yer alır. Pla-
tonun alçaldığı kısımlarda Cihanbeyli Ovası vardır. Başlıca akar-
suyu İnsuyu Deresi’dir. Tuz Gölü’nün bir bölümü ilçe sınırları 
içinde kalır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünü 
buğdaydır. Hayvancılık önemli gelir kaynağıdır. En çok koyun 
beslenir. Rafine tuz üreten fabrika başlıca sanayi kuruluşudur. 
İlçe merkezi Tuz Gölü’nün, batısında, platonun doğu eteğinde 
kurulmuştur. Denizden yüksekliği 965 metredir. Ankara-Konya 
Karayolu, ilçeden geçer. İl merkezine 96 km mesafededir. 1926’da 
ilçe olan Cihanbeyli Belediyesi 1906’da kurulmuştur.
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Çumra
2015 sayımına göre toplam nüfusu 
65 bin 152’dir. 

Merkez bucağına bağlı 32, Direk bucağına bağlı 16 köyü vardır. 
İlçe topraklarının büyük kısmı ovalıktır. Batısında Erenler Dağı 
yer alır. Başlıca akarsuyu Erenler Dağı’ndan kaynaklanan Çar-
şamba Suyu’dur. Sulama gayeli May ve Apa barajları ilçe sınırları 
içinde kalır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri, 
buğday ve şekerpancarıdır. Ayrıca arpa, fasulye, nohut, ayçiçeği, 
patates, üzüm ve yem bitkileri yetiştirilir. Hayvancılık önemli ge-
lir kaynağıdır. En çok koyun beslenir. Gıda ve kraft kâğıt fabrika-
ları başlıca sanayi kuruluşlarıdır. İlçe merkezi, Konya Ovası’nın 
devamında, Çarşamba Suyu kıyısında kurulmuştur. Konya-
Ereğli Demiryolu ilçeden geçer. İl merkezine 49 km mesafededir. 
Denizden yüksekliği bin 13 metredir. Belediyesi 1926’da kurul-
muştur.

Ereğli
2015 sayımına göre toplam 
nüfusu 139 bin 173’tür. 
Merkez bucağına bağlı 37, Çakmak bucağına bağlı 8 köyü var-
dır. İlçe toprakları hafif engebeli ve düz araziden meydana gelir. 
Güneyinde Bolkar Dağları, kuzeyinde Karadağ yer alır. Bataklık 
durumundaki Akgöl ve Hortu gölleri Ereğli Ovası’nın büyük bö-
lümünü kaplar. Başlıca karasuları olan İvriz ile Divle çayları üze-
rinde sulama gayeli barajlar vardır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. 
Başlıca tarım ürünleri buğday ve arpadır. Ayrıca şekerpancarı, 
patates ve soğan yetiştirilir. Sebze ve meyvecilik yaygındır. Havu-
cu ve elması meşhurdur. Hayvancılık önemli gelir kaynağıdır. En 
çok koyun, tiftik keçisi ve kıl keçisi beslenir. Toroslar’da orman-
cılık yapılır. İlçe topraklarında magnezit yatakları vardır. Sümer-
bank dokuma fabrikaları ile nişasta, un ve meyve suyu fabrikala-
rı başlıca sanayi kuruluşlarıdır. İlçe merkezleri Konya’yı Ulukışla 
üzerinden Adana ve Mersin’e bağlayan kara ve demiryolu üze-
rinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği bin 54 metredir. İl mer-
kezine 147 km mesafededir. İlçe belediyesi 1871’de kurulmuştur.
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Ilgın
2015 sayımına göre toplam 
nüfusu 55 bin 484’tür. 

Merkez bucağına bağlı 36, Argıthan bucağına bağlı 1, Aşağı Çi-
ğil bucağına bağlı 4 köyü vardır. Yüzölçümü bin 394 km2 olup, 
nüfus yoğunluğu 54’tür. İlçe toprakları Cihanbeyli Platosu’nun 
güney kısmında yer alır. Güneyini Aladağ engebelendirir. Dağ-
lardan kaynaklanan suları Battal Deresi toplar ve Ilgın Ovası’nı 
sular. Ilgın Gölü ilçe sınırları içinde kalır. Ekonomisi tarıma da-
yalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, şekerpancarı 
ve haşhaştır. Sebze ve meyvecilik önemli gelir kaynağıdır. Yayla-
cılık metoduyla çok sayıda kıl keçisi, tiftik keçisi ve koyun bes-
lenir. Ilgın Gölü’nde tatlı su balıkçılığı yapılır. İlçe topraklarında 
kil, kireç taşı ve linyit yatakları vardır. Şeker Fabrikası başlıca sa-
nayi kuruluşudur. İlçe merkezi, Ilgın Gölü’nün güneydoğusun-
da kurulmuştur. Afyon-Konya Demiryolu ilçenin kuzeyinden, 
Konya-Afyon Karayolu ise ilçe merkezinden geçer. İl merkezine 
92 km mesafededir. İlçe belediyesi 1869’da kurulmuştur.

Karapınar
2015 sayımına göre toplam 
nüfusu 49 bin 98’dir. 
Merkez bucağına 10, Gölören bucağına bağlı 11, Hotamış bu-
cağına bağlı 9 köyü vardır. İlçe toprakları, genelde düzdür. 
Kuzeydoğusunda Karacadağ yer alır. Bir bölümü ilçe sınırları 
içinde kalan Hotamış Gölü bataklık durumundadır. Ayrıca ilçe 
topraklarında Acıgöl ve Tuzla Gölleri vardır. Ekonomisi tarıma 
dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa ve şekerpancarıdır. 
Koyun besiciliği yaygın olarak yapılır. İlçe merkezi Konya-Ereğli 
Karayolu üzerinde yer alır. İl merkezine 95 km mesafededir. De-
nizden yüksekliği 790 metredir. Eski ismi Sultaniye’dir. Belediye-
si cumhuriyetten önce kurulmuştur.
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Seydişehir
2015 sayımına göre toplam 
nüfusu 64 bin 28’dir. 

Merkez bucağına bağlı 30, Çavuşbucağına bağlı 8 köyü vardır. 
Yüzölçümü iki bin 207 km2 olup, nüfus yoğunluğu 38’dir. İlçe 
toprakları dağlarla çevrilidir. Kuzeydoğusunda Eğriburun Dağı, 
doğusunda Alacadağ, batısında Büyükgözet Dağı yer alır. Bu 
dağların yüksek kesimlerinde Sedir, konaçak, köknar, ardıç or-
manları vardır. Dağların ortasında Seydişehir Ovası yer alır. Bey-
şehir Kanalı Çayı başlıca akarsuyudur. Ufacıkgöl ve Gavûr gölleri 
ilçe sınırları içinde kalır. Ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır. 
Başlıca tarım ürünleri şekerpancarı, buğday, arpa, patates, no-
hut, soğan ve elma olup ayrıca az miktarda armut, fasulye, üzüm 
yetiştirilir. Madencilik ve sanayi ilçe ekonomisinde önemli yer 
tutar. İlçe topraklarında linyit ve boksit yatakları vardır. Boksit, 
Etibank tarafından Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nde işlenir. 
Bu fabrika Türkiye’nin en büyük alüminyum tesisidir. İlçe mer-
kezi, Suğla Gölü kıyısında kurulmuştur. Bozkır-Beyşehir Yolu 
ilçe merkezinden geçer. İl merkezine 97 km mesafededir. Bele-
diyesi 1900’de kurulmuştur.

Taşkent
2015 sayımına göre toplam 
nüfusu 6 bin 420’dir. 

Merkez bucağına bağlı 9 köyü vardır. İlçe topraklarının güneyi 
ve batısı dağlık olup, diğer kısımları orta yükseklikte dalgalı düz-
lüklerden meydana gelir. Güneyinde ve batısında Geyik Dağları 
yer alır. İlçe topraklarını Hadim Göksuyu sular. Ekonomisi tarı-
ma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri, üzüm, tahıl, patates, soğan 
ve elmadır. Yüksek kesimlerde hayvancılık yapılır. En çok kıl ke-
çisi ve koyun beslenir. Ormancılık gelişmiştir. İlçe merkezi, Ha-
dim-Ermenek Karayolu üzerinde yer alır. İl merkezine 140 km 
mesafededir. Hadim’e bağlı bir bucak merkeziyken 19 Haziran 
1987’de 3392 sayılı kânunla ilçe oldu. İlçe belediyesi 1912’de ku-
rulmuştur.
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İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi... 
Bu lokomotif yürümeye başladığında 400 kalem inşaat malzemesi bir anda devreye giriyor. Kentsel dönüşümlerle şehri 
adeta bir baştan bir başa yenileyen sektörün bugünlerde başını kaşıyacak zamanı yok. O eski ve mütevazi sokakların ve 
mahallelerin yerinde şimdi dev ve modern siteler yükseliyor.  İnşaat işlerini üstlenen inşaat firmaları da lükslükte, ihtişamda 
birbirleriyle yarışıyorlar.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
İNŞAAT ŞİRKETLERİ



Beğen İnşaat 
Beğen İnşaat 1977 yı-
lında Remzi Demirci 
tarafından kurulan ve 
önceki yıllarda Beğen 
Emlak olarak kurulan 
bir şirketti. 
İlk 10 yılı emlak şirketi olarak Karaman Cadde-
si civarı üzerine kuruldu. O yıllarda arsa ve ev 
alım-satımlarıyla uğraşıyordu.10 yılın sonunda 
göçler başladığı zaman 85-88 arasında yap-sata 
başladı. Önce 1 katlı, 2 katlı binalarda, ondan 
sonraki 10-12 yıllık süreçte toplu konutta yük-
sek binalara başladı. Daha sonraki süreçte Kon-
ya Beğen İnşaat LTD. ŞTİ olarak üç kişilik bir 
aile şirketi oluştu.

Can İnşaat
20 yılı aşkın tecrübesi 
ile Konya’da, çağdaş in-
şaat yönetmeliklerine 
uygun, 

mimari prensiplere ve çevreye duyarlı, ka-
liteye önem veren bir anlayış ile çalışmaya 
devam etmekte. Yıllardır Can İnşaat gü-
vencesiyle oluşturduğu yeni konut ve iş-
yeri projeleriyle bilinçli ve güvenilir yaşam 
alanları sunuyor. Yaptığı konut ve işyerleri-
ni farklı kılmak için ar-ge çalışmaları sür-
dürüyor, profesyonel bir hizmetle ülkemize 
ve milletimize yakışır faaliyetlere imza atı-
yor. Kurulduğu günden bugüne belirlediği 
hedefler doğrultusunda ilerleyerek, her 
projede daha ileriye gitmek için projelerini 
sürekli geliştirip fark yaratarak İnşaat sek-
töründe standartları belirleyen öncü firma-

lar arasında olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

Tel: 444 5 935
Web: www.begeninsaat.com.tr

Tel: 0 (332) 357 74 01
Web: www.rcryapi.com
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Dağ Mühendislik
Dağ Mühendislik A.Ş. 
8 bin konutu 

aşkın üretimiyle Türk ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Zor ve 
bir o kadar da titizlik gerektiren inşaat sektörü, doğru ve kalıcı yatırım-
larla hedeflerin gerçek zeminlerde ilerlemesini sağlamaktadır. Rekabet-
çi piyasa ekonomisinde hep önde olmanın, ayrıntılara verilen önemle 
özdeş olduğu bir gerçektir. Dağ Mühendislik A.Ş. Türkiye’de bir mar-
ka olarak hızlı ve kararlı büyümesini, temel prensipler ve üretim sonu 
takip anlayışıyla sağlamaktadır. Alanında pek çok projenin altına imza 
atarken bölge insanına katkı sağlayacak işlerin olması düşüncesi, Dağ 
Mühendislik’in hassas olduğu bir başka konudur. Ataköy Siteleri ile baş-
layan çıkış Bahçeşehir Konutları 1.2.3.4. ve Gold, Site Bosna Öğrenci 
Yurdu, Novada Outlet Konya Alışveriş Merkezi, Ataşehir Konutları, Re-
sidence Hill, Türkiye’nin en yeşil projesi Doğaşehir, Floraşehir Konut-
ları, Autopia Oto Galericiler, İstanbul’un özel projelerinden Bahçekent 
Flora, Kartal’da Tual Adalar, Yeni Bahçeşehir ve Özel Hastane projele-
riyle devam ediyor. Konut dışında pek çok yatırımlara hayat veren Dağ 
Mühendislik A.Ş., adımlarını dünya markası olma yönünde atmaktadır. 
Verdiği sürede teslim, kalite ve üretimin ardından gelen müşteri taki-
bi kuralını uygulaması, Dağ Mühendislik A.Ş.’yi başarıda hep zirvede 
tutmaktadır. Kaliteli ürün alımı ve uygulamasının özel tedarikçiler ve 
uygulayıcılarla yürütülmesi, müşteri memnuniyetini artıran unsurların 
başında gelmektedir. 

DEHA Grubu
DEHA Grubu, 
Türkiye’nin lokomotif 

sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektöründe standartları 
ve katma değeri yüksek projeler geliştirmek için 2010 yılında 
Konya’da kuruldu. DEHA Alışveriş Merkezleri San. Tic. A.Ş. 
ile DEHA Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. , 
DEHA Grubu çatısı altında kurulan ilk şirketlerdir.  Grup, önce-
likli olarak Konya’nın gayrimenkul alanında artan potansiyelini 
maksimum seviyede değerlendirmeyi, Konya’ya değer katacak 
kalıcı eserlerin altına imza atmayı hedeflemektedir. Doğru alan-
da yatırımı, yenilikçi yaklaşımı ve farklılığı benimseyen DEHA, 
gayrimenkul alanında gerçekleştirdiği ve halen çalışmalarını 
sürdürmekte olduğu projeleriyle ulusal kamuoyunda şimdiden 
büyük ilgi görmektedir. DEHA gerçekleştirdiği ilk projesi Kent-
plaza Ofis ve Kentplaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nden oluşan 
Kentplaza Kompleksi ile çalışmalarını sürdürdüğü, Konya’nın en 
büyük karma kullanım projesi Parkmahal ile gayrimenkul sektö-
ründe emin adımlarla ilerlemektedir.

Tel: 444 9 324
Web: www.dagmuhendislik.com

Tel: 0 (332) 322 99 88
Web: www.parkmahal.com.tr
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Eryavuz İnşaat
Yapı sektörünün deneyimli ve güve-
nilir 

kurumu Eryavuz İnşaat Konya'nın en hızlı büyüyen inşaat fir-
maları arasında yer almaktadır. Hayata geçirdiği projelerde ka-
liteli ve yüksek standartlı mekanlar inşaa eden Eryavuz İnşaat 
ilgili duyulan projelerinin yanı sıra gelecek dönemde planladığı 
yeni yapılar için tüm çalışmalarına aralıksız ve ilk günkü heye-
can ile devam etmektedir. Eryavuz İnşaat sektördeki engin tec-
rübelerinden hareket ederek insana ve çevreye duyduğu saygıyla 
dünü, bugünü ve yarını gelecekle buluşturuyor. Yapı sektöründe 
çığır açan projeleriyle geleceği inşa etmeye devam ediyor. “Gele-
cek” fikri üzerine geliştirilen gerek mimari, gerekse yatırım de-
ğeri olarak üstün nitelikli yeni yaşam ve iş alanlarıyla ülke için 
daima “doğru alanda projeler” üretmek için çalışıyor. Bu anlayış 
çerçevesinde tutkuyla bağlı olduğu işini modern yaşam biçimle-
ri, şehre ve ülkeye  model yaşam alanları sunmanın çabası içinde 
yürütüyor.

Korkmaz İnşaat
Adı ‘Yeni Konya’ koyulan bu hayal 
eski Konya’yı koruyarak 

onu doğayla barışık elit ve güvenli yerleşim alanları kurmak, 
binlerce farklı hayata dokunmaktı. Onlar için aynı zamanda 
bir keşif yolculuğu idi hayata dokunmak. Pek çok proje onlara 
göre bambaşka hayatlar aslında. Şehir hayatını biçimlendiren 
gayrimenkul geliştirme vizyonuyla, sürekli gelişen ve büyüyen 
müşteri profiliyle, sahip olduğu deneyimlerin ışığında sektörün 
lokomotifi olma misyonuyla, aynı enerji ve heyecanla hayata do-
kunmaya devam etmekte.

Tel: 0 (332) 323 04 40
Web: www.eryavuzinsaat.com.tr

Tel: 0 (332) 320 05 44
Web: www.korkmazinsaat.com.tr
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Mis Yapı Özkanlar
Firma İbrahim Özkan İnşaat ve 
Gıda olarak 1985 yılında kurulup 
kısa süreli olarak inşaat ve gıda işini birlikte yürütmüş olup, 1990 
yılında gıda ve market işini bırakarak asıl iş alanı olan inşaat ve 
müteahhitlik işine dönmüş 1988'den 2009 yılına kadar sürekli 
kendini yenileyen günün şartlarına kendini ve yapmış olduğu 
işlerde garantileyen sektörde güven ve dürüstlüğün simgesi ha-
line gelmiştir.  2008 yılında kendini yenileyen firma 'Mis Yapı 
Özkanlar' olarak ismini değiştirmiş kurumsallaşmaya ağırlık 
vermiştir. Ayrıca 2001 yılında mobilya tasarım sektörüne atılan 
firma inşaat ve mobilya ile birlikte sürekli büyümüş, mobilya 
sektöründe aranan firmalar arasına girmiştir. Mobilya bölümü 
özellikle dekor olarak çalışmış Konya'nın en gözde mekanlarını, 
alışveriş merkezlerinin dekorasyonunu yaparak kendini geliştir-
miştir. Daha güzel ve kullanılabilir yapılar imal etmek, huzurlu 
ve güvenli bir ortam hazırlamanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Okkalar İnşaat
Okkalar İnşaat, İbrahim Okka tara-
fından 1976 yılında kuruldu. 

1980’li yıllara kadar taahhüt işleri yapan firma, Konya ve 
İstanbul’da konut projeleri inşa etmeye başladı. Daha sonra da 
iş merkezi, ticari binaları inşa etti. 1 milyon metrekare inşaat 
alanından fazla konut ve ticari birim inşa eden Okkalar İnşaat, 
35 yıldır 5 binden fazla aileyi ev sahibi yaptı. Konya’dan sonra 
İstanbul’un merkezi lokasyonlarında ses getiren projeler inşa et-
mektedir.

Tel: 0 (332) 246 62 37
Web: www.misozkanlarinsaat.com.tr

Tel: 444 6 552
Web: www.okkalar.com
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Ömer Atiker İnşaat
Ömer Atiker Mimarlık Mühendis-
lik Müteahhitlik İnşaat A.Ş. 

Atiker Şirketler Topluluğu'nun üyesi olarak kurulduğu günden 
itibaren, Türkiyeyi modern çalışma alanlarıyla buluşturmanın 
yanı sıra alanında başarılı proje ve hizmetlere imza atmayı ilke 
edinmiştir. Hizmetleri, çözümleri, satış sonrası hizmetleriyle 
sağladığı güvenirlilik ve yüksek iş ahlakı ile müşterilerin ilk ter-
cihi olarak, müşteriler ve ülke için değer yaratan bir şirket olmak 
en büyük misyonudur. Ömer Atiker İnşaat yaptığı sanayi site-
leriyle Konya ekonomisine ve istihdamına ciddi anlamda katkı 
sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Kaliteli ve güvenilir 
yapıların öncüsü Ömer Atiker İnşaat Konya sanayisinin kalbinde 
tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Başarılı planlama, mima-
ri dokunuş ve kalitesi ile büyük takdir topluyor.

Seha Yapı
1978 yılında kurulan Seha Yapı, 

1987 yılına kadar inşaat ve harita mühendislik hizmetlerinin 
yanında yapı taahhüt hizmetleri ile faaliyetlerini sürdürmüş-
tür. 1987 yılından sonra orta ölçekli müteahhitlik hizmetlerine 
başlayan Seha Yapı, 1992 yılında İttifak Grubu’na katılmasıyla 
birlikte büyük ve önemli projelerde başarılar kazanarak hızla bü-
yüme trendi yakalamıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu projeler 
sayesinde ülkemizin ve bölgenin en büyük inşaat ve taahhüt fir-
maları arasındaki yerini almıştır.

Tel: 0 (332) 260 00 00
Web: www.atikerinsaat.com.tr

Tel: 0 (332) 444 7 342
Web: www.sehayapi.com
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Konya müteşebbis, cesaretli, risk almayı seven, 
kendi öz sermayesi ile ülke çapında söz sahibi olan girişken ve girişimci ruha sahip iş adamlarıyla göz kamaştırıyor. Binlerce 
insana iş ve aş kapısı açan, istihdam alanları yaratan, hemen her geçen gün daha da büyüyen firmaları birer marka haline ge-
len bir yolda emin ve güçlü adımlarla yürüyorlar. İş adamlarının kalitesi, güvenilirliği ve saygınlığı şehre zenginlik ve değer 
katıyor. Konya, Anadolu'da böyle başarılı insanlara sahip şehirlerimizden birisi…

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
İŞ ADAMLARI



Ahmet Arıcı
Ahmet Arıcı, 
DEHA Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 

ile tanınan bir isim. DEHA Grubu’nun 
Kent Plaza ve Parkmahal yatırımları, Ah-
met Arıcı'yı ön plana çıkardı. Arıcı, Hz. 
Mevlana'dan oldukça etkilendiğini, vefa 
duygusuna önem veren birisi olarak, do-
ğup büyüdüğü Konya'ya olan vefa borcunu 
ödemek niyetiyle Kent Plaza gibi yatırımla-
ra giriştiğini samimi ve içten bir şekilde dile 
getiriyor. Ortaklarıyla birlikte Konya'ya ka-
zandırdığı Kent Plaza modern bir Alışveriş 
Merkezi olarak Konyalıların vazgeçemediği 
bir merkez oldu. Yıllar önce Hilton Otel’in 
yanında bulunan Truva İş Merkezi’nin ka-
panması sonrasında Konya'dan ayrılan 
birçok marka Kent Plaza ile geri dönerken, 

ulusal ve uluslararası 60'a yakın marka Kent Plaza ile Konyalılarla tanıştı. Ayda ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret 
edilen bir alışveriş merkezi Kent Plaza. Yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayan Kent Plaza özellikle hafta sonları Konya'nın 
en önemli uğrak yerlerinden birisi. KTO Başkanlığı seçiminde Selçuk Öztürk'le birlikte girdiği seçimden başarıyla çıkan 
Ahmet Arıcı, KTO Meclis Başkanlığı görevini de başarıyla sürdürüyor. 

Ali Akkanat
1970-1971 eğitim 
öğretim döneminde 
ilkokul öğretmeni olarak Erzurum İspir 
ilçesinin Laleli Köyü’nde göreve başlamış-
tır. Dört yıl burada görev yaptıktan sonra 
tayini Karaali Köyü İlkokulu’na çıkan Ali 
Akkanat 1975 yılı mayısında evlenmiştir. 
1976 Haziranında Almanya’ya giden Ali 
Akkanat Alman okullarında Türkçe öğret-
meni olarak görev almıştır ve oraya yerleş-
miştir. Almanya’da Türk çocuklarının iyi 
eğitilmesi için gayret eden Ali Akkanat öğ-
retmenlikten arda kalan zamanlarını küçük 
çapta ticaret ile uğraşarak değerlendirmiş 
ve gelecekteki Akkanat Holding’in temel-
lerini atmaya başlamıştır. 1985 yılında 14 
yıl süren öğretmenlik hayatından ayrılarak 
Almanya’da ilk girişimci Türkler arasına gi-
ren Ali Akkanat Almanya’da Aytex firması-

nı, İstanbul’da Beyteks Konfeksiyon şirketini kurmuştur. İstanbul’da konfeksiyon üretimi Almanya’da bu ürünlerin satış ve 
pazarlamasını yapmaya başlamıştır. Pazar ağı geliştikçe 1987’den itibaren şirket sayısını artıran Ali Akkanat örgü kumaş 
ve boyahane tesislerini kurup konfeksiyon üretimi ile birleştirerek tesisleri entegre hale getirmiştir. Ali Akkanat kurduğu 
şirketleri 1992 yılında Akkanat Holding bünyesinde birleştirmiştir. Akkant Holding’e ait şirketler ülkemizde tekstil, turizm, 
inşaat ve gıda sektörlerine bugüne kadar 300 milyon dolarlık yatırım yaparak ülkemize her yıl 100 milyon dolara yakın 
ihracat ve turizm geliri sağlamaktadır. Akkanat Holding bünyesinde 4 bin kişi istihdam edilmektedir.
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Ali Rıza Alaboyun
Geçtiğimiz günlerde 
Kombassan Holding 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ali Rıza Alaboyun 63. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı, 64 ve 65. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde ise Enerji ve Tabii Kaynakları Ba-
kan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1957 Aksaray doğumlu olup  evli 
ve üç çocuk babasıdır. İlk ve Orta öğretimini Aksaray'da tamamlamış-
tır. 1975 Yılı Malatya Teknik Lisesi Makina bölümü mezunudur.  1983 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden İşletme 
Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 1983 ile 1989 yılları 
arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Penn State Üniversitesi'nden 
Master derecesi almıştır. 1989 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, 1989 
ile 1994 yılları arasında Enerji Bakanlığı MTA ve Maden İşleri Genel 
Müdürlüklerinde çalışmıştır. 1994 ile 1996 yıllarında AFS Boru Sanayi 
A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak,  1996 – 1997 yıl-
larında Etibank Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile 
birlikte aynı dönemde Hollanda Etimine SA pazarlama şirketinde Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Finlandiya Etiproducts OY pazarlama şirketinde 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2015 yılında seçildiği Kombassan 
Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’nden, 63.Dönem Türkiye Cumhuriye-
ti Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev alması 
nedeniyle ayrılmak durumunda kalmıştır. 22., 23. ve 24. Dönem Ak-
saray Milletvekili olarak hizmet ettiği süreçte TBMM KİT Komisyon 
Sözcülüğü, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkan vekilliği ve NATO 
Parlamentosu Türk Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Hüseyin Tosunoğlu
Tosunoğulları Mobilya San. 
Tic. A.Ş.’nin 

1980 yılından bugüne uzanan tecrübesi ve deneyimiyle, 1997 
yılında Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Bürotime, 
2016 yılı itibariyle 19 yılını bitirmiş, 20. yılına girmek üzere-
dir. Ofis mobilyaları sektöründe Konya ve Türkiye'de önemli 
bir marka Tosunoğlu. Hüseyin Tosunoğlu, yatırımını Konya 
ağırlıklı yapan, Konya’dan yükselen bir değer. 2001 krizi patla-
yınca, Türkiye'den ayrılmaya karar veren Hüseyin Tosunoğlu 
ve kardeşlerinin karşısına anne ve babaları dikilmişti. Hüseyin 
Tosunoğlu'nun anlatımıyla; "Babam bu ülkede krizler olur ama 
burası bizim ülkemiz, eninde sonunda düze çıkarız”, Annem de 
’hakkımı size helal etmem’ deyince, yurt dışına gitmekten vaz-
geçtik diye anlatıyordu Türkiye'den neden ayrılamadıklarını. 
Anne ve babasının hayır duasıyla, yüzünü Konya'ya dönen bir 
iş adamı olan Hüseyin Tosunoğlu, Konya'dan yoluna devam etti. 
Bugün Bürotime Konya'nın gururu. Yılda yüz binin üzerinde 
ürün satıyor. 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapan bir firma... 2012 yı-
lında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB) tarafından yılın 
en çok ihracat yapan mobilya üreticisi unvanına layık görülen 
bir firmanın başında Hüseyin Tosunoğlu.  Bugün 2000’i aşkın 
ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin en büyük ofis mobilyaları üreticisi.
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Mehmet Ali Atiker
1946 Konya doğumlu olan
 Mehmet Ali Atiker kunduracı bir babanın oğludur. Atiker kısa 
bir süre kunduracılık yapar. Babasının bu mesleği devam etme-
sinde ısrarcı olmasına rağmen kaynak ve torna çıraklığı yapmaya 
başlayan Mehmet Ali Atiker, 1968 yılında vatani görevini yeri-
ne getirmek için asker ocağına gider. İzmir ve Kars’ta 24 aylık 
askerlik görevinden sonra Konya’ya dönen Mehmet Ali Atiker 
1970 yılında kendi ismi ile kurmuş olduğu işletmesini gelişti-
rerek teknolojik yatırımlar yaparak 1990 yılında Atiker Metal 
A.Ş.’nin temelini atar. Atiker Metal A.Ş. çelik sac ve PVC boru  
sondaj teçhiz boruları üretimi yaparken 1998 yılında  üretim 
konusunu önce oto LPG tankları üretimine kaydırmış daha 
sonra ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri ve 
piyasaların taleplerini göz önüne alarak LPG ve CNG yakıt sis-
temleri üretimine yönelmiştir. Atiker Metal A.Ş., otogaz sistem-
leri üretim ve pazarlanmasında hızlı bir gelişim süreci yaşayarak 
bugün bir dünya markası haline gelmiştir.Mehmet Ali Atiker’in 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Atiker Şirketler Grubu bu-
gün bünyesinde Oto LPG/CNG yakıt sistemleri üretimi, tekstil, 
elektronik, ayakkabı, dış ticaret, pazarlama konularında faaliyet 
gösteren çok sayıda firma ile Konya ekonomisinin can damarla-
rından birisidir.

Mehmet Ali Korkmaz
20’li yaşlarında iş 
hayatına atıldı. 
İş deneyimi neredeyse öğrenciliğiyle paralel oldu. “İttifak Un ve 
Gıda” adıyla kırk ton olarak tasarlayarak başladığı un fabrikası 
bugün Selva markasıyla unun yanı sıra makarna ve irmik de üre-
ten Türkiye’nin 2007 yılından bu yana markalı makarna ihracat 
lideri olan bir firmaya dönüştü. İlk iştiraki un üzerineydi ama 
unu üretecek makineleri üreten İmaş adında bir makine şirketi, 
fabrikayı kuracak Seha Yapı adında bir inşaat şirketi, ürettiğini 
satacak Adese adında market zinciri doğal bir süreç olarak ge-
lişti ve bugünlere geldi. Gıda, makine, inşaat, perakende tarım-
hayvancılık ve hizmet sektörlerinde binlerce kişiye doğrudan 
istihdam sağlayan ülkemizin çok ortaklı yapılanmalarına model 
teşkil eden bir holding haline geldi. 2009 yılında İMKB’ye kote 
oldu ve hisseleri borsada işlem görmeye başladı. 2011 yılında da 
perakende markası olan Adese’yi halka arz ederek kurumsal yö-
netişim alanında büyük mesafe kaydetti.
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Mehmet Tuza
1944 doğumlu Mehmet Tuza,
ilk parasını beş-altı yaşlarında simit ve gazete satarak kazan-
mıştı. 1958 yılında Konya’da sanat okulunun torna-tesfiye bö-
lümünden mezun oldu. Ancak daha çabuk para kazanabilmek 
için baba mesleği ‘çeşmecilik’ ile yola devam etti. 1970 yılında 
askeri görevini tamamladıktan sonra ise bu defa Paksu isimli fir-
mayla büyük firmaların inşaat malzemeleri temsilciliğini üstlen-
di. Konya’da boy göstermeye başlayan sanayi tesisleri bir başka 
alan demektir Mehmet Tuza için. Bu yüzden Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yerini alan Tuza’nın bir sonraki büyük adımı 
ise 1987 yılında kurduğu Pakpen olur. PVC kapı pencere üre-
timinde günümüzün önemli markalarından Pakpen’i kurarken, 
oldukça zorlanır. Yedi fabrikada üretim yapan Pakpen ileride 
devleşecek yapının temeli olur. Üretim alanlarına bir süre sonra 
boru ve yalıtım malzemesini katan Mehmet Tuza şu anda üreti-
mi 300 bin metrekareye ulaşan entegre tesislerinde yedi fabrika 
ve 600’e yakın personelle yapıyor. Yıllık 250 bin ton plastik ve 500 
bin metreküp yalıtım malzemesi işleyen grup, bugün, Konya’nın 
3’üncü büyük firması olarak anılıyor. İlk olarak ünlendiği plas-
tik doğramanın yanı sıra plastik boruda da dünyaya penceresini 
açmayı başardı Tuza. Şu anda 50’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor 
ve elde ettiği cironun genellikle yüzde 30’luk kısmı ihracattan. 
40’tan fazla ülkede 200’ün üzerinde müşteriye sahip.

Memiş Kütükçü
01 Mayıs 1957’de 
Konya’da doğdu. 

Gümüşhane Öğretmen Lisesini bitirdikten sonra Konya Dev. 
Müh. Mim. Akademisi Makine Mühendislik Bölümü’nü bitiren 
Kütükçü Yüksek Lisansı’nı da Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü'nde tamamladı. İş hayatına TÜMOSAN AŞ’de ERNA 
Hava ve Isı Cihazları şefi olarak başlayan Kütükçü daha sonra 
aynı firmada Satın Alma Müdürü olarak görev yaptı. Araç üstü 
vinç imalatı yapan bir firmada 4 yıl İşletme Müdürlüğü yaptık-
tan sonra 1993 yılında Hidrokon Ltd. Şti’nin ve Merkez Hidro-
lik Ltd. Şti’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2004-2009 yılları 
arası Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay İlçesinin Belediye 
Meclisi’nde Meclis Üyesi olarak görev yapan Kütükçü 2009 yı-
lından beri Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili 
olarak görev yapmaktadır. 2009 yılından bu yana Konya Sanayi 
Odası’nın Meclis Üyesi olan Kütükçü 2013 itibariyle Konya Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. 2013 yılın-
dan bu yana Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanlığını sürdürmektedir. 2013-2016 yıllarında OSBÜK Yö-
netim Kurulu Üyeliği yapan Kütükçü Ağustos 2016'da OSBÜK 
Başkanlığı'na seçilmiştir. Memiş Kütükçü evli ve 3 çocuk baba-
sıdır. 
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Rahim Özkaymak
1937 yılında Konya’da doğdu. 

İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 38 model Opel mar-
ka kamyon ile nakliyecilik yapan babası Mevlüt Özkaymak’ın 
vefatı üzerine tahsilini yarım bırakan Rahim Özkaymak, 1952 
yılında karasörcülük mesleğine ve iş hayatına başlamış oldu. 
Müteşebbis olarak devletine ve milletine hizmet vermek üzere 
genç yaşta sanayi ve ticaret hayatına karasörcülükle başlayan Öz-
kaymak, 1960 yılında projesi ve imalatı tamamen kendisine ait 
otobüslerle Konya’dan İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’e yolcu 
taşımacılığına başladı. Günün koşullarına göre teknolojiye ayak 
uyduran Rahim Özkaymak, 1962 yılında Türkiye’de ilk defa çelik 
karasör ve yatar koltuklu otobüs imalatı mimarı olma unvanına 
da sahiptir. 1972 yılında bir dönem Konya Ticaret Odası Meclis 
Üyeliği’nde bulunan Rahim Özkaymak, 1973 yılında da Konya 
Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenmiş; 1978 yılında seçil-
diği Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da 1995 
yılının sonuna kadar aralıksız bir şekilde sürdürmüştür. 

Recep Konuk 
Onun yıldızı Çumra Belediye Baş-
kanı olduğu dönemden 
itibaren parladı. 

1999 yılıyla birlikte başına geçtiği Konya Şeker 17 yılda baş dön-
dürücü bir şekilde yükselişe geçti. Ufku olan insandı. Peşi sıra 
yürünecek adamdı. Konya Şeker onunla koşmasını öğrendi. 
Anadolu'da ve özellikle Konya'da model oldu, Anadolu efsanesi 
oldu. Anadolu'nun ve Konya'nın imrenilen markası oldu Konya 
Şeker. "Tayfa ne kadar gayretli olsa da, iş geminin kaptanındadır" 
sözü onunla tescillendi. Her geçen yıl çıtasını biraz daha yüksel-
terek ilerledi. Bugün Konya'nın ve Türkiye'nin markası olurken, 
41 fabrikasıyla 41 kere maşallah denmeyi hak etti. Recep Konuk 
Konya'nın hayallerini gerçekleştiren bir isimdi. 60 küsur yıllık 
hayaller, Konya Şeker’le birlikte hayalden hakikate dönüştü. Bu-
gün Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin de eğitime başlamasıyla taç-
lanan başarısı, Recep Konuk isminin Konya için ne kadar önemli 
olduğunun bir göstergesi oldu.  Her ne kadar Karaman Millet-
vekilliği yapıyor olsa da, kalbi Konya için, bu bölge için atan bir 
insan Recep Konuk.
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"Gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane" de-
miş büyüklerimiz. 
Kahvehanelerin yerini alan lüks, modern, gösterişli ve oldukça nezih mekânlar olan kafeler, sohbet isteyen gönülleri, kahve 
ve çay bahane diyerek buluşturuyor. Kırk yıl hatırı olan kahveler hoş sunumlarıyla kafelerin vazgeçilmezi.  Son yıllarda olu-
şan ve yerleşen kafe kültürü ise, özellikle gençleri bu mekânlarda buluşturuyor.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN 
KAFELERİ



Aşk-ı Nazende 
Konya'da hizmet algısı-
nı tamamen değiştire-
cek ve hayatınıza özel 
bir dokunuş 

yapacak olan Aşk-ı Nazende müşteri mem-
nuniyetine büyük önem veriyor. Orada 
geçireceğiniz zamanı önemsiyor ve bunun 
için çalışmalar yapıyor. İşletme 4 bölümden 
oluşuyor. Bir bölümü sırf aile üzerine kuru-
lu… Diğer bölümleri işadamları, dernekler 
ve kalabalık gruplar için. Kafede özel loca-
lar mevcut.  Bunun yanında da ön bahçesi 
ile müşterilere ferah bir ortamda hizmet 
ediyor. Profesyonel bir ekip ile hizmet ve-
riyor. İşletmede garsonların müşteri ile 
ilgilenmeme sorunu yok. Masalarda müş-
terilerin isteklerini iletmeleri için butonlar 
mevcut. Konum olarak stadyumun yanın-

da olması itibari ile de maç öncesi ve sonrası gelecek taraftarlar ve şehir dışından gelecek misafirler için hoş, nezih ve 
güvenilir bir ortam.

Casa Di Caffe
Dışarıya bağımlı olma-
dan kendi yapmış ol-
duğu dizayn ve tasarım 
ile Casa Di Caffe şehrin 
merkezinde kaliteli bir 
anlayışla hizmet veriyor. 
Yılların vermiş olduğu tecrübe ile en iyi 
hizmeti sunmayı gaye edinen kafede dünya 
mutfağının bütün çeşitleri mevcut.. Sıcak 
ve soğuk içecekler noktasında çok zengin 
bir menüsü var. Personel olarak yıllardır 
bu sektörün içinde sevilen, sayılan ve de-
neyimli bir ekip ile çalışıyor. Mutfağında-
ki ustalar kendilerini ispatlamış, 5 yıldızlı 
otellerde kendilerini geliştirmiş insanlar. 
Kafenin en büyük amacı Konya merkez ve 

diğer illerinde şubeleşmek.

Tel: 0 (332) 249 02 02
Web: www.askinazende.com

Tel: 0535 508 36 50
Web: facebook.com/ cassadicaffe
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Champs Elysees
Meram’ın en güzel yerinde 
açılan “Champs Elysees“ 
ismini Fransa’nın başkenti 

Paris’in ünlü caddesi olan Şanzelize Caddesi – Şanzelize 
Bulvarı’ndan almaktadır. 2 bin 500 m2 alana sahip olan işletme-
de; 70 araç kapasiteli otopark vale sistemi ile hizmet vermektedir.  
Kafede kapalı alan, açık alan, bahçe, nargile alanı ve 4 adet V.İ.P 
oda (evlilik teklifleri, doğum günü, yıl dönümü organizasyonları, 
sürprizler ve özel toplantılarınız için hazırlanan odalar )  olmak 
üzere toplam 300 kişiye aynı anda hizmet verebilmekte. İtalyan 
ve Türk kahvesi seçeneklerinin eşsiz sunumlarıyla; birbirinden 
lezzetli yemekleriyle, kahvaltısıyla, zengin içecek menüsüyle, 
nargilesiyle büyük beğeni kazanıyor.

Henry Jones
Gün geçtikçe genişleyen Henry Jo-
nes yeni noktalarda, yeni mekan-
larla, yeni aile bireylerini mutluluğa 
dahil etmeye devam etmektedir. 

Yola çıktığı ilk günden beri; gönül verdiği, aşk ile yaptığı ve sü-
rekli gelişim içerisin de aktif tutmaya çalıştığı memnuniyetleri 
de baz alarak daha geniş aile bağları kurmanın haklı gururunu 
yaşıyor. Oldukça genç bir kuruluş olmasına rağmen işine olan 
inancı, tecrübeleri ve kalıcı bir yer edinme isteği prestijli projele-
re imza atma fırsatı sağladı. Özel tasarım mekanlar da ayrıcalıklı 
deneyimler yaşatmayı hedef alan Henry Jones en iyisini sunuyor.

Web: facebook.com/Champs-Elysees
Tel: 0 (332) 325 17 00

Tel: 0850 885 01 20
Web: www.henryjones.com.tr
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Kafem
Konya Büyükşehir Belediyesi, bün-
yesinde açtığı Kafem’lerle
şehrin sosyal hayatına renk katıyor.  Konya merkezde şu an 6 
ayrı noktada açılan Kafem’ler büyük ilgi görüyor. Kafem’lerdeki  
maksat halkın kaliteli, temiz ama hesaplı hizmet almasını sağ-
lamak. Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine bağlı olarak 
hizmet veren Kafem; Konya Bilim Merkezi, Gençlik Merkezi, 
Akyokuş Park, Evliya Çelebi Parkı, Necmettin Erbakan Par-
kı, Konevi-Zafer’de farklı hizmet anlayışıyla beğeni kazanıyor. 
Kafem, Konya’nın bir markası.  Konya Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki olan Konbeltaş A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
Kafem’de halktan olumlu tepkiler alıyor. İşletme bünyesinde çay 
ve kahve gruplarıyla, pizza, hamburger, kahvaltı ve saç böreği 
çeşitleriyle hizmet veriyor. Hafta sonları günlük ortalama 250 
kişiye sabah saat 07.00 ile 13.00 saatleri arasında kahvaltı hizmeti 
sunuyor. Saat 13.00’ten sonra pizza, saç böreği grupları var.

Kahvehan Premium
Kahvehan Premium özel 
loca sistemi, 

damak tadınıza hitap eden Türk usulü yemekler, kadife kahve çe-
kirdeklerinin nefis aroması, aradığınız lüks hizmet, uygun fiyat-
lar ve daha fazlasıyla hizmetinizde.Yazlık ve kışlık olarak kulla-
nılabilecek bahçesi; sigara ve nargile yönetmeliğine uygun olarak 
tasarlanmış olan, kışın üşütmeyecek, yazın terletmeyecek hava-
landırma sistemi, otopark sorunu olmayan nadir mekanlardan 
bir tanesi. Kahvehan sadece kahvesiyle değil toplantılar için özel 
odaları, her odanın farklı konsepti ile Konya’da ilk olma özelliği 
taşıyor. Özel locaları iş toplantıları, özel dostlarla bir arada olma 
isteği, maç izleme ve aklınıza gelebilecek her türlü etkinlik için 
hizmet vermekte. Kişiye özel sunumları ile kendinizi değerli his-
sedeceğiniz bir mekanda kahvaltı yapmaya ve yorgunluk kahvesi 
içmeye davetlisiniz.

Tel: 0 (332) 323 25 10
Web: www.kafem.com.tr

Tel: 0 (332) 325 10 10
Web: www.kahvehan.com.tr
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Kocatepe Kahve Evi
1919 yılında Ankara’da Bayan Ma-
ruşya ile Kurukahveci 

olarak başlayan serüven, 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 
1949 yılında Nurettin Tuncay ile gelişimini sürdürmüş, 1987’de 
kurumsallaşmış, 1996’da Kocatepe Kahve Evi konsepti ile hizmet 
vermeye başlamıştır. Kahve Evi konsepti ile gerek Türk kahvesi-
ni, gerek dünya kahve çeşitlerini, kendine özgü yiyecek ve içe-
ceklerle çağdaş işletme çatısı altında birleştirmeyi başarmıştır. 
Kocatepe Kahve Evi, Geleneksel Türk Kahvesi'nin eşsiz lezzeti-
nin, Türk kültürü ve geleneklerine bağlı kalarak ülke pazarında 
geniş kitlelere yayılmasını kendisine ilke edinmiştir. Halen ken-
di üretimi olan zengin kahve çeşitleri ile pazarda belirli bir yeri 
olan marka yeni yatırımcıları ve dinamik yapısı ile hizmetlerini 
sürdürmektedir. Nurettin Kocatepe markalı ürünler ile yurt dı-
şında ve yurdun her köşesinde bulunabilmekte, Kocatepe Kahve 
Evi konsepti ile de Anadolu’nun başlıca illerinde kahve severleri 
buluşturmaktadır. 

Münzevi Kahve Evi
Lezzetli ve zengin menüsüyle büyük 
beğeni toplayan, 

Konya damak tadının eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği, bunun 
yanında dünya mutfağından yemeklerin de lezzetine bakılabi-
leceği bir işletme olan Münzevi Konya Mutfağı ve Kahve Evi, 
Çevre Yolu Caddesi’nde hizmet veriyor. Münzevi ilk katında 
Konya mutfağından ikinci katında ise dünya mutfaklarından 
yemeklerin ve içeceklerin sunulacağı bir işletme. Müşterilerini 
keyif, konfor ve kalite üçgeninde buluşturan Münzevi, delux res-
toranında Münzevi’ye özel sunumlarla Konya Mutfağı lezzetleri 
ile damakların mest ediyor. İşletmede iş yemekleri ve toplantı-
lar için hazırlanmış özel dekore edilmiş VIP localar ile yine şark 
usulü dizayn edilmiş, yer sofrası tadında, sıcak atmosferi ile ye-
meğinizi yerken eskileri hatırlayacağınız özel VIP salon bulun-
makta.

Tel: 0 (332) 351 75 00
Web: www.kocatepekahveevi.com.tr

Tel: 0 (332) 247 10 01
Web: www.munzevi.com.tr
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Nadda Cafe&Bistro
Kafe kültürüne yeni bir soluk 
getiren Nadda Cafe&Bistro, 
Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde hizmet veriyor. 400 kişi 
kapasiteli işletmede, dünya mutfağından birçok örneği bulmak 
mümkün. Nadda’da dünya mutfağının zengin örneklerini gör-
mek mümkün. Pizza, makarna, et yemekleri, balık ve tavuk gibi 
yemeklerin yanı sıra tatlı çeşitleri, nargile ve içecek grupları da 
mevcut. Doğum günü, evlilik teklifi gibi organizasyonlar için de 
odalarının yanı sıra bayanlara ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere 
ikişer tane şadırvan ve mescidine, iki tane de VİP salonuna sa-
hip. 35-40 kişiye rahatlıkla hizmet verebilecek botanik bahçesi de 
bulunmakta. Nargilesiyle de büyük beğeni toplayan Nadda her 
geçen gün daha çok ilgi görüyor.

Selçuklu Ortaköy
Otogar bölgesine canlılık 
ve yeni bir ivme 
kazandıran Selçuklu Ortaköy kafe 
hem servis kalitesi hem de ürün ka-
litesi ile oldukça başarılı. Yaklaşık 300 m2 
kapalı, 500 m2 açık alanı ve 300 m2 terası ile çok ferah bir ortam 
vaat ediyor. Caddeye bakan taraftaki oturma alanı ile farklı bir 
havası var. Ürün çeşitliğinin yanı sıra zengin içeçek meüsüyle de 
iyi bir puan toplayan Selçuklu Ortaköy hizmette sınır tanımıyor. 
Nargilesiyle nargile tutkunlarının favorisi haline gelen Ortaköy 
beklentilerin üzerinde hizmet sunuyor.

Tel: 0 (332) 265 49 49
Web: www.nadda.com.tr

Tel: 0 (332) 265 02 22
Web: facebook.com/selcukluortakoy
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Kahvaltı ya da esas itibarıyla kahve altı, 
kahve tiryakilerinin sabah kahvesi içmeden önce, atıştırdıkları bir kaç lokmaya verilen bir isimdi. Zeytin-peynirle başladı, 
onlarca çeşide ulaşan günümüz kahvaltı mekânlarına dönüştü.  Bugün kahvaltı mekânlarında yok, yok! Hani kuş sütü eksik 
değil derler ya. Konya kahvaltı mekanları apayrı sunumlarıyla oldukça zengin ve kaliteli çeşitleriyle, kahvaltı yapmayı sev-
meyenleri bile, kahvaltıdan vazgeçemez hale getiriyor.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN
KAHVALTI 
MEKANLARI



Gurme’vi
Gurme’vi doğal gıdaları 
sunabilme adına 

ülkemizin dört bir yanını karış karış gezip 
onbinlerce kilometre yol katederek, hala 
geleneksel yöntemlerle steril ortamlarda 
üretim yapan asırlık çiftlik ve mandıra-
lardan tedarik ettiği en doğal en katkısız 
ürünleri müşterilerinin kolayca tedarik 
etmesini amaç edinmiş bir markadır. Her 
yörenin kendine has kendi toprağında ya-
pılmış ürünlerinin satışa sunulduğu şar-
küterisinin yanı sıra, bu ürünlerin eşsiz bir 
sunum ile sunulduğu haftanın yedi günü 
özel misafirlenizi ağırlayarak şehrimize 
bakış açılarına yön verebileceğiniz, gerekse 
ailenizle birlikte tamami ile lezzete yönelik 
keyifli bir kahvaltı yapabileceğiniz bir me-
kan olduğunu kısa zamanda kanıtlamıştır. 
Kahvaltının içeriğindeki tüm ürünler kendi 

ana vatanından, içerisinde hiçbir koruyucu ve katkı maddesi bulunmayan ürünlerden tek tek seçilerek müşterilerin seçkin 
damak tatlarına sunulmaktadır. Aynı zamanda beğendiğiniz ürünleri tedarik edebileceğiniz nezih şarküteriyle de ülkemi-
zin farklı yörelerinden gelen bu ürünleri tedarik etme olanağı sağlamaktadır.

İstanbul Pastanesi
1981 yılında Recep, İm-
dat, Yener Sütçü kardeş-
ler tarafından kurulan 
İstanbul 
Pastanesi,kaliteden ta-
viz vermeden, yenilikçi 
ve farklı hizmet anlayı-
şıyla her daim
misafirlerimizin memnuniyetini ön 
plana çıkararak günümüze kadar hiz-
metlerini sürdürmenin gururunu yaşa-
maktadır. İstanbul Pastanesi, Konya'da 
yenilikçi olmak ile bilinen bir markadır. 

Konya'nın ilk dökme profiterolünü yapan İstanbul Pastanesi, yeni lezzetlerini daima misafirlerine sunmaya 
devam edecektir.

Tel: 0 (332) 265 20 38
Web: www.gurmevi.com

Tel: 0 (332) 350 76 67
Web: www.istanbul-pastanesi.com
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Japon Parkı
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 2010 yılında 

hizmete sunulan ve 36 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en 
büyük Japon Bahçesi olan Konya Japon Parkı, Konya ile Kyoto 
arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptırıl-
mıştır.Her gün 08:00 – 23:00 saatleri arasında misafirlerini ağır-
layan mekan, özel günlerinizde davet ve organizasyonlarınızı 
da ev sahipliği yapıyor. Her gün açık büfe kahvaltı keyfini yaşa-
mak mümkün... Bütün bu özellikleriyle Japon Park Restaurant 
ve Cafe tam anlamıyla aniden karşınıza çıkan beklenmedik bir 
doğa ve lezzet cenneti. Eşsiz lezzetleri ile Japon Park Restaurant 
ve Cafe her an ayrı bir keyif. 

Kule Sini
Kulesini Restaurant&Cafe 
2008 yılından 

itibaren Adese Alışveriş Merkezleri çatısı altında yer alan Res-
tore Grup bünyesinde, Konya’daki yiyecek ve içecek sektörüne 
yeni bir soluk kazandırmak amacıyla yola çıkmıştır. Kurulduğu 
günden bu yana açıklamış olduğu ‘‘Lezzetli ve iyi yemeği uygun 
fiyat eşliğinde herkese ulaştırmak; güler yüzlü, neşeli, bilgili ve 
işini öne çıkaran bir ekiple her yeni güne ilk günkü heyecanla 
uyanmak ve bu doğrultuda damaklarda, akıllarda ve gönüllerde 
kalıcı bir iz bırakmak’’ hayali doğrultusunda çalışmaktadır.Ku-
lesini Restaurant&Cafe A’laCarte Restoran ve cafe konseptiyle 
hizmet sunmakta. Menüsü ağırlıklı olarak Osmanlı mutfağı ve 
dünya mutfağından Türk damak tadına uygun seçme lezzetler 
oluşturuyor. Dünya mutfağından özgün lezzetleri, özüne sadık 
kalmak koşuluyla güncel beklentilere uygun, çağdaş sunumlarla 
yorumluyor; eşsiz bir atmosfer eşliğinde misafirlerin beğenisine 
sunuyor. İşinin ehli ellerde hayat bulan Kulesini lezzetleri; kapı-
ları misafirlerine sonuna kadar açık olan mutfaklarda, en kaliteli 
ve taze ürünler kullanılarak; hijyenik koşullarda hazırlanıyor. 
Hafta sonu muhteşem açık büfe kahvaltısıyla, hafta içi serpme 
kahvaltısıyla hizmet veriyor.

Tel: 0 (332) 261 23 03
Web: www.japonpark.com

Tel: 0 (332) 237 58 53
Web: www.kulesini.com
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Nadda Cafe&Bistro
Kafe kültürüne yeni bir soluk 
getiren Nadda Cafe&Bistro, 

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde hizmet veriyor. 400 kişi 
kapasiteli işletmede, dünya mutfağından birçok örneği bulmak 
mümkün. Nadda'da sabah kahvaltısından dünya mutfağından 
yemeklere kadar 239 tane ürün mevcut. Özellikle kahvaltısıyla 
büyük beğeni toplayan Nadda zengin menüsü ve lezzeti ile tam 
not alıyor. Nadda’da dünya mutfağının zengin örneklerini gör-
mek mümkün. Pizza, makarna, et yemekleri, balık ve tavuk gibi 
yemeklerin yanı sıra tatlı çeşitleri, nargile ve içecek grupları da 
mevcut. Doğum günü, evlilik teklifi gibi organizasyonlar için de 
odalarının yanı sıra bayanlara ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere 
ikişer tane şadırvan ve mescidine, iki tane de VİP salonuna sa-
hip. 35-40 kişiye rahatlıkla hizmet verebilecek botanik bahçesi 
de bulunmakta.

Nevizade
Özenle seçilmiş ürünlerden oluşan 
zengin açık büfe kahvaltısı sadece 
pazar günleri geçerli. 

Diğer günler serpme kahvaltı hizmeti veriyor. Nevizade Cafe, 
Meram'ın en güzel yerinde, bin 200 kişilik kapasitesi, kaliteli 
lezzetleri ve uygun fiyatları ile beğeni kazanıyor. Türk, Ameri-
kan, İtalyan ve Akdeniz mutfaklarından lezzetler sunan Neviza-
de Cafe&Restaurant; kahvaltı, açık büfe, sandwich, hamburger, 
fast-food, deniz mahsulleri ve steak çeşitleri ile müşterilerini 
ağırlamakta.

Tel: 0 (332) 265 49 49
Web: www.nadda.com.tr

Tel: 0 (332) 352 45 45
Web: www.nevizadecafe.com
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Pelitli Bahçe
Lalebahçe Mahallesi’nde hizmet ve-
ren Pelitli Bahçe kahvaltısıyla müş-
terilerinden tam not 
almakta. 

Güleryüzlü bir ekibe sahip, sıcak, samimi bir mekan. Konya’nın 
en güzel bahçelerinden birine sahip olan Pelitli Bahçe güne güzel 
bir kahvaltıyla başlamak isteyenler için harika bir mekan. Güne 
huzurlu ve sakin başlamak isteyenlere tavsiye edilir. Geniş bir 
menüye sahip olan mekan, Geleneksel Konya Lezzetlerini yaşa-
tıyor. Sessiz sakin bir mekânda ailece kahvaltı edip kahve keyfi 
yapmak için oldukça uygun bir mekân. 

Sille Konak 
Konya'da ilk Hıristiyanlık döne-
minden kalan bin 800 yıllık Sille 
Mahallesi’nde, 

1653 yılında yapılan Papaz Evi, bölgede devam eden turizme 
açılma çalışmaları kapsamında yeniden düzenlenerek 15 yıldır 
Sille Konak olarak Türk yemeklerinin sunulduğu bir lokantaya 
dönüştürüldü. Lokantada bölgeyi ziyarete gelen turistlere yöresel 
yemekler sunulmaktadır. 200 kişilik kapasitesi ile kapalı ve açık 
alanlarda grup yemekleri ve kahvaltı hizmetine itina ile devam 
etmektedir. Kahvaltısı hafta sonu açık büfe, hafta içi serpme kah-
valtıdır. Çocuklu aileler için çocuk parkı mevcuttur. 

Tel: 0542 590 42 42
Web: facebook.com/PELİTLİ-BAHÇE

Tel: 0 (332) 244 92 60
Web: www.sillekonak.com
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Yatağanlı Osmanağa
Kaliteli lezzetleriyle Konya’ya hiz-
met veren Yatağanlı 
Osmanağa 
son yılların en popüler kahvaltı mekânlarından. Bir kahvaltıdan 
beklediğiniz her şey ve hatta fazlası Yatağanlı Osmanağa’da mev-
cut. Çeşit çeşit peynirleri, hamur işleri, bal, kaymak, reçel çeşit-
leriyle yok yok bir kahvaltı imkanı sunuyor. Sofra mükemmel. 
Balından kaymağına, reçelinden peynirine her ürün kaliteli… 
Yemeklik değil seyirlik sanki… Haftasonu keyfini doruklarda 
yaşatacak bir kahvaltı için; Yatağanlı Osmanağa’yı tavsiye ediyo-
ruz.

Yıldız Köşkü
Kahvaltı denilince akla gelen, hafta 
sonlarının vazgeçilmez mekanı, 
Meram’ın en güzel yerlerinden biri olan Köyceğiz’de yer alan Yıl-
dız Köşkü yeşil doğayla baş başa kalmak ve temiz hava solumak 
isteyenlerin vazgeçilmez mekanı. Büyük salon, şark odaları ve 
bahçeden oluşan Yıldız Köşkü zengin menüsüyle büyük beğeni 
kazanıyor. Çeşidi bol ve çok lezzetli kahvaltısıyla ön planda olan 
Yıldız Köşkü’nde doğayla baş başa kahvaltı yapabilmeniz müm-
kün. Şark odaları revaçta olan mekanda yer bulamama ihtimali-
ne karşı önceden rezerve yapılmakta.

Tel: 444 0 346
Web: www.yataganliosmanaga.com.tr

Tel: 0 (332) 325 10 32
Web: www.yildizkosku.com
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Şehrin en yetenekli, en tecrübeli, 
en seçkin öğretmenlerinin eğitim verdiği okullar kolejlerimiz. Onların en büyük ayrılacakları eğitim kalitesinden ödün 
vermemeleri. Eğitim kalitesinin yüksekliği, alınan yüksek puanlara, kazanılan okullara, girilen derecelere yansıdığında, yor-
gunluğu mutluluğa dönüşüyor kolejlerin. 

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
KOLEJLERİ



Başak Koleji
Özel Başak 
İlköğretim Okulu ve Li-
sesi 1995 yılında
Meram Çıraklık Eğitim Merkezi’nin bu-
lunduğu binada anasınıfı, 1.sınıf, 2. sınıf, 3. 
sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf ve lise 1 olarak 
80 öğrenci ile eğitim hayatına başladı. 1997 
yılında şu anda eğitim-öğretimin devam et-
tiği tıp fakültesi karşısındaki binasına taşın-
dı. Anasınıfından lise 4. sınıfa kadar tüm sı-
nıflarda eğitim-öğretim devam etmektedir. 
Özel Başak Koleji geleceği şekillendirme; 
anne babalarla, ulusal ve evrensel değerleri 
benimsemiş, sorumluluğunun bilincinde-
ki donanımlı ekibiyle eğitim vermektedir.
Bu sebepledir ki; ezberi bir kenara bırakan, 
öğrenmeyi öğrenen, eleştiren, sorgulayan, 
değerlendiren, analiz eden ve sentezleyen 

bir eğitim anlayışı içerisinde değerler eğitimini uygulayarak milli ve manevi değerlerine bağlı bir gelecek için çalışmalarına 
yenilerini de ekleyerek devam etmektedir.

Diltaş Koleji
Diltaş Eğitim 
Kurumları 

dünyadaki hızlı değişime ve gelişime ayak 
uydurabilmek için elindeki imkânları so-
nuna kadar kullanmış ve bunda da başarılı 
olmuştur. Dar çerçeveler içine oturtulmuş 
klasik anlayışı çoktan bir kenara bırakmış; 
öğrenci merkezli çağdaş bir anlayışla eği-
timini yeniden yapılandırmıştır. Diltaş, 
karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı eğitim an-
layışıyla, konusunda deneyimli öğretmen 
kadrosuyla ve idarecileriyle eğitimin yanı 
sıra kültür, sanat, spor gibi pek çok dalda 
sayısız başarılara imza atmıştır. Üç ayrı mo-
dern binada vermekte olduğu hizmetlerini 
önümüzdeki yıllarda üniversitesiyle birlikte 
bir kampüs alanında sürdürmeyi hedefle-
mektedir.  Diltaş, sadece bulunduğu bölge-
yi, Türkiye’yi değil, bütün dünyayı kucakla-

ma bilinciyle yeni atılımlar gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. “Yaptığın işin çokluğu ve büyüklüğü 
senin değerini gösterir. Sen de bunun farkında isen yapılan iş daha da güzel olur.” anlayışından hareketle Atatürk’ün; “İlim 
ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.” sözüne bağlı kalarak velilerden 
aldığı güçle, inançla ve azimle çalışmaktadır.

Tel: 0 (332) 324 34 10
Web: www.konyabasakkoleji.k12.tr

Tel: 444 6 335
Web: www.diltas.com
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Ekol Koleji
Özel Ekol Koleji, 2011-2012 

Eğitim - Öğretim yılında hizmete başlamış bir okuldur. Anasını-
fından, ilköğretime ve Anadolu Lisesi son sınıfa kadar, teknik ve 
elektronik donanımlarla tam hazırlık yapan Ekol Koleji gelecek 
yıllara umutla bakmaktadır. Başarılı ve mutlu bireyler yetiştir-
meyi hedeflemektedir. Ekol Koleji ekibi önce eğitim – öğretimin 
alt temellerini oluşturmuştur. Öğrencilerin başarısını olumsuz 
yönde etkileyecek tüm olumsuzluklar giderilmiş, renkleriyle 
daha sempatik, donanımıyla daha kullanışlı, teknolojik araç ve 
gereçlerle zenginleştirilmiştir. Öğrenciler  ergonomik tek kişi-
lik sıralarda ve akıllı tahtalar eşliğinde, derslerini öğrenmede en 
önemli unsur olan zaman kaybı olmadan daha çok bilgi sahibi 
olmaktadırlar. Başarılı yönetici, öğretmen, personel ekibi ve di-
ğer hizmet grubu ile Ekol Koleji demokratik eğitimi temel ilke 
kabul etmiştir. 

Esentepe Koleji
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esente-
pe Koleji; 

nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sa-
nat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetişti-
riyor. 2000 yıllından itibaren eğitim hizmetlerini sürdüren Esen-
tepe Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine 
sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek değerlerle 
bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam 
etmektedir. Esentepe Koleji her öğrencinin farklı birey olduğu 
gerçeğini benimseyerek tüm öğrencilerini farklı bir bakış açısıyla 
gözlemler. Hayata yenilikçi, modern bakış açısına sahip bireyler 
yetiştirir. Eğitim alanında sınır tanımayan, sınırlı alanlarda kal-
mayıp her alanı eğitim alanı, her anı eğitim zamanı olarak de-
ğerlendirir. Çağdaş eğitim anlayışının temelinde çocuğa ve onun 
geleceğine ilişkin ilgi ve sorumlulukla birlikte; çocuğu tanımak, 
anlamak ve gelişim özelliklerini bilmek, uyancı zenginliği ve tu-
tarlılığı olan çevreye verilen önem, çocuğa birey olarak duyulan 
saygı yatmaktadır. Eğitim anlayışı çocuğa, etkin bir sevgi ile yak-
laşmayı ve onu,  uyarıcı zenginliği ve tutarlılığı olan bir çevrede 
eğitmeyi öngörmektedir.

Tel: 0 (332) 265 60 60
Web: www.konyaekolkoleji.com

Tel: 444 8 833
Web: www.esentepe.k12.tr
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Gündoğdu Koleji
Kolejin geçmişi 1969 yılında 
bugünkü gar civarında yer alan 

Tarihi Bağdat Oteli’nde faaliyet gösteren Hastaş Eğitim Ku-
rumlarına dayanmaktadır. 14 yıl boyunca bu binada Türk Milli 
Eğitimine hizmet eden Özel Gündoğdu Eğitim Kurumları 1982 
yılında Meram Yeni Yol Caddesi üzerinde bulunan bugünkü ad-
resine taşınmıştır. 45 yıllık köklü geçmişinde ilköğretim ve lise 
bölümlerinden binlerce mezun veren Özel Gündoğdu İlk ve Or-
taokulu; Konya’nın ilk, Türkiye’nin ise sekizinci özel okulu olma 
unvanını taşımaktadır.  Özel Gündoğdu İlk ve Orta Okulu her 
an gelişen eğitim dünyasındaki değişikleri yakından takip ede-
rek öğrencilerine ideal eğitim koşulları sağlamayı, Atatürk ilke 
ve inkılâplarına bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, 
özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Yabancı dil 
eğitiminde her zaman iddialı olan kolej Avrupa Birliği projeleri 
kapsamında her yıl onlarca öğrencisini Avrupa’ya götürmekte 
ve bu kapsamda yabancı öğretmenler de dahil olmak üzere mi-
safirlerini ağırlamaktadır. Bir toplumun gelişmesinde kuşkusuz 
en önemli unsur olan eğitim alanında faaliyet göstermenin yük-
lediği sorumluluk bilinciyle 45 yıldır öğrencilerini eğiten Özel 
Gündoğdu Eğitim Kurumları binlerce mezununun başarılarıyla 
gurur duymakta ve geleceğe umutla bakmaktadır.

İdeal Koleji
İdeal Koleji’nin en büyük amacı 

öğrenim gören tüm öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini 
dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşme-
den çözmelerine yardımcı olmak, öğrencilere kendilerini tanı-
ması, anlaması, gizil güçlerini geliştirmesi için psikolojik destek 
sağlamak, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, 
mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda 
bulunmaktır. Rehberlik hizmetlerinde; gizlilik, gönüllülük, sü-
reklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, 
ilgili kişilerle işbirliği esastır. Güvenirlilik ön plandadır. Anao-
kulu, ilköğretim okulu I. ve II. kademe ile lise seviyelerinde hiz-
met veren danışmanı, öğrencileri okula alıştırma (uyum), onları 
tanıma, izleme, psikolojik danışma, mesleki rehberlik ve önle-
yici rehberlik hizmetlerini yürütmektedir. Rehberlik hizmetleri; 
öğrenci, öğretmen, veli ve idareci işbirliği ile sürdürülmektedir.

Tel: 0 (332) 323 67 86
Web: www.gundogdukoleji.com

Tel: 444 6 420
Web: www.ideal.k12.tr
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ODTÜ Alp Koleji
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullar 

zincirinin ilk halkası 1989 yılında ilkokul kısmıyla hizmete gi-
ren, ODTÜ Yerleşkesi içindeki Ankara Okulu olmuştur. Bugün 
ülkemizin sekiz farklı ilinde, 500'ün üstünde öğretmeni, 300 
dolayında destek personeli ve yaklaşık 5000 öğrencisiyle hizmet 
vermektedir. ODTÜ Alp Koleji geleneksel ve kalıplaşmış eğitim 
anlayışının dışına çıkarak öğrenme sürecini proje tabanlı ve 
öğrenci merkezli akademik programlarla yürütmektedir. Aka-
demik başarılarının yanı sıra öğrencilerinin sosyal yönlerinin 
gelişimine de önem veren ODTÜ sağlanan fiziksel ortamlar ve 
alanında uzmanlarla yapılan çalışmalar sonucunda birçok başa-
rıya imza atmaktadır.

Sistem Koleji
Sistem Eğitim Kurumları 
sektörün öncüsü ve lideri oldu.
90 bine yakın öğrencisini sınavlara hazırladı. 400 bin öğrenci 
ve velinin katılımıyla gerçekleştirilen anketlerde üst üste 3 yıl 
Konya'da yılın en başarılı eğitim kurumu seçildi.  Aynı yıl, aynı 
evden iki Türkiye birincisi ve aynı sınıftan 6 Türkiye birincisi çı-
kardı. 2013-2014 yılında Sistem Kolejini bünyesine kattı. 16 bin 
m2'lik alanda eğitim hizmeti veren Sistem Koleji; anaokulu, ilko-
kul ve ortaokulu ile daha ikinci yılında Konya'nın en güvenilen 
koleji oldu. Kapalı spor salonları, yüzme havuzları, basketbol sa-
haları ve tenis kortlarıyla Türkiye'nin en modern kurumlarından 
olan Sistem Koleji öğrenci kayıtlarını çok kısa sürede doldurup 
kapatan okullar arasında yerini aldı.  Sistem’de öğrencilerin hafta 
sonları bile okulda olmak istedikleri güzel ortamlar yaratılarak 
sevgi ile yürütülen eğitimin farklılığı yaşatılıyor. Sosyal tesisle-
rinde yüzme başta olmak üzere farklı spor etkinlikleriyle öğren-
cilerin yetenekleri açığa çıkarılırken resim ve müzik dersleriyle 
de önemli başarılara imzalar atılıyor.

Tel: 0 (332) 324 05 42
Web: www.odtualpkoleji.com

Tel: 0 (332) 261 18 18
Web: www.sistemdershaneleri.com.tr
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Şehir Koleji
Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, 
Anadolu Lisesi 

ve Fen lisesi olarak faaliyet gösteren Konya Şehir Koleji’nde mo-
dern çağın tüm imkânları ile kaliteli eğitim vermenin yanında, 
sosyal ve sportif faaliyetlerle de öğrencilerin zihinsel ve fiziksel 
gelişimine de katkı sağlıyor. 27 bin 500 metrekare kapalı, 16 bin 
500 metrekare açık olmak üzere toplam 44 bin metrekarelik 
alanda şehrin en büyük eğitim külliyesi olarak hizmet veriyor. 
Hem ulusal hem de uluslararası platformda rekabetçi anlayışıy-
la, teknolojik imkânları da çocukların hizmetine sunuyor. Konya 
Şehir Koleji şehrin alanında önde gelen isimleriyle oluşturduğu 
eğitim kadrosuyla, öğrenci odaklı bir eğitim öğretim sistemini 
uyguluyor. Amatör ruhunu kaybetmeden profesyonel eğitim 
metoduyla, önemli eğitim sistemlerini uygulayan Konya’nın en 
iddialı eğitim kurumu olma yolunda ilerliyor.

TED Konya Koleji
TED Konya Koleji, 
gerek sahip olduğu öğrenci ve kullanım kapasitesi, gerekse içer-
diği tesisler yönünden örnek gösterilecek nitelik ve ölçekte bir 
eğitim kurumudur. Bu kurum formel eğitimin verildiği bölüm-
lerin yanı sıra; sosyal - kültürel - sportif etkinliklere de en geniş 
imkanları sağlayan çağdaş bir eğitim - kültür ortamı olarak 15 
yıldır hizmet vermektedir.  2001 - 2002 öğretim yılında fiilen eği-
tim - öğretim faaliyetlerine İlköğretim okuluyla başlayan TED 
Konya Koleji, 2004/2005 öğretim yılında da yabancı dille eğitim 
yapan Özel Anadolu Lisesini öğretime açmıştır. Aynı kampüs 
içinde 8 yıl eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2009 - 
2010 eğitim - öğretim yılının ikinci yarısından itibaren Sille Yolu 
üzerindeki yeni kampüsünde faaliyetlerini devam ettiren TED 
Konya Koleji, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise binalarında, 
teknolojik ve modern donanımlara sahip 24 kişilik sınıflar, Ye-
mekhane, Spor Salonu ile Bale ve Cimnastik Salonu, Açık Voley-
bol ve Basketbol Sahaları, Kütüphane ve Konferans Salonu ile 14 
bin 500 m2 alan üzerine kurulmuştur.

Tel: 0 (332) 247 78 78
Web: www.konyasehirkoleji.com

Tel: 0 (332) 244 90 93
Web: www.tedkonya.k12.tr
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Bir zamanlar parmakla gösterilecek kadar azdı otellerimiz. 
Birçoğunun kaç yıldızlı olduğunu bilen yoktu. Konya gibi, dünyaya gel çağrısı yapan bir şehrin, şehre yakışan otelleri olma-
lıydı. Artık bir çırpıda sayabileceğimiz, bir düzinede fazla otele sahibiz.  Ülkemizin en meşhur otel markaları, ortalamaların 
üzerinde yatak adedi ve konforu ile beş yıldız seçeneği de dâhil olmak şehrimize gelecek misafirleri bekliyorlar.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
OTELLERİ



Anemon
Şehir merkezine yü-
rüme mesafesinde ko-
numlanmış olan Ane-
mon Otel 
Konya, havaalanına 14 km ve otogara 7 km 
uzaklıktadır. Özel günlerinizde ve toplan-
tılarınızda kullanabileceğiniz geniş balo 
salonunun yanı sıra toplam 4 adet toplantı 
salonuyla hizmet vermektedir. Bay ve ba-
yan misafirler için ayrı kullanım olanağı 
sunan sağlık kulübünde modern ekipman-
larla donatılmış fitness salonu, sauna, din-
lenme odası ve masaj odalarıyla ayrıcalığı 
hissettirmektedir. Tüm odalarda ücretsiz 
çay/kahve ikramı ve tüm alanlarda yük-
sek hızda metro ethernet internet erişimi 
imkanları ile evinizi aratmayacak konforu 
yakalayabilirsiniz.

Dedeman
Konya'nın merkezinde, 
şehrin en büyük alışve-
riş merkezlerinden 

birinin hemen yanında yer alan Dedeman 
Konya, konuklarına geniş ve konforlu 206 
odası ve misafir memnuniyeti odaklı pro-
fesyonel ekibi ile “Geleneksel Dedeman 
Misafirperverliği”ni yaşatmaktadır. 12 top-
lantı salonu ve 2 restoranı ile iş ve seyahat 
amaçlı gelen konuklarının ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Dedeman Konya, şehir 
manzaralı Roof Restoran’ında, eşsiz yemek-
leri canlı müzik eşliğinde misafirlerine sun-
maktadır. Türk hamamı, fitness merkezi, 2 
yüzme havuzu ve squashu bulunan Dede-
man Konya çalışmak, eğlenmek ve dinlen-
mek için en doğru seçenek olacaktır.

Tel: 0 (332) 235 14 14
Web: www.anemonhotels.com

Tel: 0 (332) 221 66 00
Web: www.dedeman.com
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Hilton Garden Inn
Mevlana Kültür Merkezi'nin 
hemen yanı başında yer alan 
Hilton Garden Inn Konya, şehir merkezi ve Mevlana Müzesi'ne 
sadece yürüyüş mesafesinde olup, havaalanına 20 dakika uzak-
lıkta misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaktadır. Konforlu ve mo-
dern dekorasyona sahip olan 228 misafir odası bulunmaktadır. 
Otele özel olarak üretilmiş olan GSS yatakları mevcuttur. Tam 
donanımı ve en son teknoloji ile donatılmış, gün ışığı alan 110 
kişilik kapasiteye sahip 2 toplantı odası vardır. Oturma düze-
ninde 290, konferans düzeninde ise 475 kişinin ağırlanabilece-
ği balo salonu mevcuttur. 24 saat kullanabilecek fitness salonu 
ve odada kullanabilecek Stay Fit Kit(TM) vardır. Otelde zengin 
içecek seçenekleri, kokteylleri ile Lobby Bar ve 24 saat açık olan, 
her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz market olan Pavilion Pantry 
bulunmaktadır.

Hotel Bera
Turizm sektörüne ilk olarak 1999 
yılında Bera Konya 

ile adım atan Bera Oteller Grubu, sırasıyla 2003 yılında Bera 
Mevlana, 2007 yılında Alternatifsiz Tatil Cenneti Bera Alanya 
ve son olarak 2013 Aralık Ayında Bera Ankara Oteli ile yoluna 
devam etmektedir. Bugün 4 otelden oluşan Bera Oteller Grubu 
toplamda 733 oda 1940 yatak kapasitesi ile, misafirlerine ‘’ Ge-
leneksel Bera Misafirperverliği’’ anlayışı ile hizmet etmektedir.  
Havaalanına 20 km, hızlı tren istasyonuna 2 km, şehirlerarası 
otobüs terminaline 10 km. mesafede bulunan Bera Konya, 96 
standart, 39 suit, 1 bedensel engelli misafirleri için özel olarak 
dizayn edilen oda ve 1 kral dairesi ile toplam 137 oda, 315 yatak 
kapasitesi ile hizmet vermektedir. Türk Turizmine; alternatifsiz 
turizm hizmeti vererek ülke ekonomisine, misafirlere, gelecek 
kuşaklara katkıda bulunmayı, her türlü kaynağı etkili ve verim-
li kullanarak, kendisini sürekli geliştirmek ve koşulsuz misafir 
memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

Tel: 0 (332) 221 60 00
Web: www.hiltongardeninn.com

Tel: 0 (332) 238 42 42
Web: www.bera.com.tr
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Nov Otel&Ibis
Beyşehir Çevre Yolu’nda 
Başkent Hastanesi karşısında yer 
alan 

Nov Otel & Ibis Otel Konya, yeni jenerasyonla, yeni nesil bir 
konsept. Konya'nın en büyük yatak ve oda kapasitesine sahip... 
Balo salonu, toplantı salonu, fitness merkezi mevcut.  Novotel'de 
178 oda, Ibis Otel’de 131 oda bulunuyor. Toplamda 618 yatak ka-
pasitesi olan otellerden Novotel'de 4 suit dairesi bulunuyor. Otel-
lerde engelli odaları, sigara içenler ve içmeyenler için odalar var. 
Oteller misafirlerin maksimum ölçüde rahat edecekleri, kısacası 
onların ihtiyaç ve beklentilerine göre konaklama stratejisi belir-
lemiş durumda.

Otel Dündar
Sayısız tarih, kültür ve doğal zengin-
liklerine sahip müze şehri Konya’da 
yer alan 

Dündar Otel Konya, Mevlana Müzesi’ne 3 km Alâeddin Tepesi, 
İnce Minare Müzesi ve Yeraltı Çarşı’sına ise sadece 2 km mesa-
fede konumlanıyor. Panoramik şehir manzarasına karşı kahvaltı 
yapabileceğiniz teras restoranı ve canlı müzik eşliğinde akşam 
yemeklerinizi yiyebileceğiniz kapalı restoranıyla hizmet veren 
tesis, Mevlana Şehri’ni keşfetmek isteyen misafirlerine konfor-
lu bir konaklama imkânı sunuyor. Dört tarafı tarihi miraslarla 
çevrili Otel Dündar Konya’nın misafirlerinin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek kalite ve donanıma sahip 107 odası mevcut ve tüm 
odalarında LED TV, mini bar ve kablosuz internet erişimi bu-
lunuyor.

Tel: (Nov Otel) 0 (332) 223 42 00
Web: www.novotel.com

Tel: (Ibis Otel) 0 (332) 223 03 00
Web: www.ibis.com

Tel: 444 54 60
Web: www.dundarotel.com
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Özkaymak
5 yıldızlı hizmet anlayışı ve 
kusursuz konukseverlik bütün 

Özkaymak otellerinde görebileceğiniz bir gelenektir. Özkaymak 
Konya Otel'de, tıpkı bir Türk Evi'nde ağırlanan saygın bir konu-
ğun gördüğü sıcak ilgiyi göreceksiniz. 108 adet lüks standart ve 
suit odaların her birinde Özkaymak'ın size gururla sunduğu ay-
rıcalıklı olanakları ve konforu bulabilirsiniz.  Otel tarihi ve kül-
türel eserlerle zengin, Mevlana'nın şehri Konya'da kurulmuştur. 
Sıcak ambiansıyla, geniş olanaklarıyla iş veya tatil için Özkay-
mak size unutulmaz ve eğlenceli bir konaklamayı garanti ediyor.

Ramada Plaza
Konya Ramada Plaza 255 oda ile 
hizmet veriyor. 

Ramada Plaza Konya’da, bahçe, business center, kuaför salonu, 
çamaşırhane, kuru temizleme, telefonla doktor, ücretli bebek 
bakıcısı, ücretsiz otopark, ATM, döviz bürosu gibi seçeneklerle 
misafirlerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunuyor. Dinlenmek 
ve stres atmak isteyen misafirleri için lüks standartlarda hayata 
geçirilen, ısıtmalı (kapalı) havuz, çocuk havuzu, Türk hamamı, 
Fin hamamı, sauna, masaj, jakuzi ve fitness center’da dinlendirici 
zaman geçirmeyi vaat ediyor.

Tel: 0 (332) 237 87 20
Web: www.ozkaymakotels.com

Tel: 0 (332) 248 40 00
Web: www.ramadaplazakonya.com
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Rixos
Rixos Konya; havaalanı, şehir mer-
kezi ve otogara yakın 
konumuyla konuklarına konforu ve 
rahatlığı yaşatıyor. 

Restoranlarındaki orijinal menüler, kaliteli eğlenceyi sunan bar-
lar, kusursuz bir hizmet anlayışının ürünü olarak karşınıza çı-
kıyor. Rixos Konya'da, 2'si Presidential, 7'si Superior, 1'i Family 
Suite ve 49'u Corner oda olmak üzere toplam 278 oda bulunuyor. 
Geniş yaşam alanlarıyla rahatlığı, konforuyla da lüksü sunan Ri-
xos Konya; spor alanları, restoranları, barları, SPA'sı ve konfe-
rans salonlarıyla tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.

Rumi
Turizm sektöründeki tecrübesi ve 
kaliteli hizmetini, uluslararası çağ-
daş otelcilik anlayışı, kesintisiz de-
ğişim ve atılım ilkesiyle birleştirerek 

3 yıldızlı bir otelin gerektirdiği donanımla profesyonel hizmet 
vermektedir. Otel her türlü istek ve ihtiyacınızı karşılamak üzere, 
içinde ve yakın çevresinde bulunan sosyal imkânlarıyla; konak-
ladığınız süreyi özel zamanlara dönüştürebileceğiniz seçenekler 
sunmaktadır. Rumi Hotel şehrin huzur noktasında, evinizi arat-
mayacak konfor ve huzurla hizmette fark yaratmaktadır.

Tel: 0 (332) 221 50 00
Web: www.rixos.com

Tel: 0 (332) 353 11 21
Web: www.rumihotel.com
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Otomotiv yedek parçasında bir numara Konya… 

Bir tek Yerli Otomobil Fabrikası eksik... Neredeyse birçok ünlü firmanın yedek parçasını üreten şehrimizde çok marka var. 
Dev markalar başta olmak üzere birçok markanın bayisi var. 2016 yılının Haziran ayı sonu istatistiklerine göre değişik mar-
kalarda 319 bin 350 otomobil var Konya'da. Bu oran toplam araç sayısının yüzde 48'i...

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
OTOMOTİV FİRMALARI



Attarlar/Audi
Attarlar Otomotiv 1998 
yılında 

Seat yetkili satıcısı ve yetkili servisi olarak 
kurulmuştur. Bin 200 metrekare showroom 
ve 2 bin metrekare servisiyle faaliyetine baş-
lamıştır.Kuruluşunun üzerinden bir yıl geç-
mişken 1999 yılında Seat S.A.Tarafından 
En iyi Yetkili Satıcı ödülünü almıştır. 2005 
yılında ise Katalonya Oto Servis ve Ticaret 
tarafından Seat Müşteri Memnuyeti dalın-
da Türkiye birinciliğini elde etmiştir. At-
tarlar 2005 yılında üst segment otomobil 
pazarındaki bölgesel talepleri karşılamak 
amacı ile Audi markasını bünyesine kata-
rak, Doğuş Otomotiv ile süregelen işbirliği-
ni güçlendirmiştir.Attarlar Otomotiv müş-
terilerine satış, servis, finans, 2.el araç alım 
satımı, kasko sigorta ve asistans hizmetleri-
nin yanında 2013 yılından bu yana  Würth 

firması güvencesinde araç görünüm yenileme hizmetlerinin yapıldığı özel tesisi ile hizmet vermektedir. Firma hedefi tam 
anlamıyla müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Attarlar Otomotiv 18 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla müşterilerine hiz-
met etmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Bayraktarlar-Merkon/Mercedes
Kurucu Halil İbrahim 
Bayraktar ile 
başlayan
ve nakliyat-yedek paça işinde büyük ge-
lişmeler kaydeden şirket, 1935 yılından 
itibaren ikinci kuşağın çabalarıyla atağa 
geçmiştir. Aile Hacı Mehmet Bayraktar’ın 
katkılarıyla iş sahasını genişletmiş ve böl-
genin önde gelen ticari kuruluşlarından 
birisi haline gelmiştir. 1953 yılında üçüncü 
kuşaktan İzzet Bayraktar ailenin ithalatla 
tanışmasına öncülük etmiştir. Bu yeni sü-
reçte Kayseri’de kalmanın yeterli olmayaca-
ğı düşüncesiyle şirketin merkezi İstanbul’a 
kaydırılmış, bu geçiş 1963 yılında tamam-
lanmıştır. 1977 yılında kurulan Bayrak-
tarlar Merkon, Mercedes Benz Türk A.Ş. 
bayisi olarak Satış-Yedek Parça ve Servis 
konusunda verdiği üstün hizmet anlayışıyla 

bölge pazarında yer almış, her geçen gün pazardaki payını arttırarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Tel: 0 (332) 248 40 00
Web: www.attarlar.com.tr

Tel: 0 (332) 248 23 81
Web: www.bayraktarlarmerkay.mercedes-benz.com.tr
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Çelik Motorlu 
Araçlar/Renault
Geçmişten aldığı 33 yıllık 
tecrübe 

ve güven anlayışı ile müşterilerine; bakım onarım, filo kiralama, 
hasar servisi, sigorta, satış ve satış sonrası servis hizmeti veren 
Çelik Motorlu Araçlar, bütün hizmetlerini kusursuz müşteri 
memnuniyeti ilkesiyle yerine getirmeye devam ediyor. Çelik 
Motorlu Araçlar, Dacia ve Renault Satış ve Servis hizmetlerinde, 
müşterilerine avantajlı alternatif çözümler sunan, müşteri mem-
nuniyeti odaklı çalışan, tecrübesini ve geleneğini, kurumsallık 
ile yoğurabilmiş, profesyonel yönetimi ve eğitimli personeli ile 
hedeflerine koşan bir şirkettir.  Firma tarafından sunulan filo 
kiralama hizmeti sayesinde minimum zaman harcayarak filo ki-
ralamanın dışındaki temel işlerinize de en sağlıklı şekilde odak-
lanabileceksiniz.

Gökmen/Volkswagen
Volkswagen Yetkili Satıcısı 
Gökmen Otomotiv, üstün 
hizmet anlayışını 

hedef edinerek Konya ilindeki tesisinde 1997 yılından beri fa-
aliyet gösteriyor. 950 m2'lik showroom ve 4 bin 200 m2'lik ser-
vis alanı üzerine kuruludur. Burada Volkswagen Binek ve Ticari 
Araç showroomu, mekanik atölyeler, orjinal parça depoları, mi-
safir kafeteryaları ile idari ve sosyal birimler yer alıyor. Satıştan 
servise, kredi hizmetlerine kadar tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek 
çatı altında çözüm getiren Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Gök-
men Otomotiv, tesislerinde üstün hizmet anlayışı ve 75 kişiden 
oluşan eğitimli uzman kadrosuyla Volkswagen müşterilerini bu-
luşturuyor.

Tel: 0 (332) 812 61 62
Web: www.celikmot.com.tr

Tel: 0 (332) 342 55 55
Web: www.gokmen.com.tr
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Konmot/Citroen
Geçmişten aldığı 33 yıllık 
tecrübe ve güven anlayışı 
ile müşterilerine; 

bakım onarım, filo kiralama, hasar servisi, sigorta, satış ve sa-
tış sonrası servis hizmeti veren Konmot Motorlu Araçlar bütün 
hizmetlerini kusursuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle yerine ge-
tirmeye devam ediyor. Konmot Motorlu Araçlar satış ve servis 
hizmetlerinde müşterilerine avantajlı alternatif çözümler sunan, 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışan, tecrübesini ve geleneğini, 
kurumsallık ile yoğurabilmiş, profesyonel yönetimi ve eğitimli 
personeli ile hedeflerine koşan bir şirkettir. Firma tarafından 
sunulan filo kiralama hizmeti sayesinde minimum zaman har-
cayarak filo kiralamanın dışındaki temel işlerinize de en sağlıklı 
şekilde odaklanabileceksiniz.

Koyuncu/Fiat
Otomotiv, Akaryakıt, Nakliye, Araç 
Muayene, Sigortacılık ve Tuz işlet-
meleri 
sektörlerinde uzun yıllardır başarıyla hizmet veren Koyuncu 
Grup, Man, Fiat, Shell ve Petrol Ofisi gibi dünya markalarını 
Türkiye'de başarıyla temsil etmektedir. Türkiye'nin hemen her 
bölgesinde hizmet veriyor, akaryakıt ihraç ürünlerimizin yurt-
dışına nakliyesini de başarıyla gerçekleştirmektedir. Farklı alan-
larda, yurt içinde ve yurt dışında başarıyla hizmetin en önemli 
koşulunun gerçekçi bir vizyon olduğunun bilincindedir. 750 
çalışanıyla Koyuncu Grup, misyonunun sınırlarını da büyük bir 
özgüven içinde çizmiştir. Misyonu, faaliyet gösterdiği alanlarda 
küresel bir şirket olarak operasyonel mükemmelliği sağlamak, 
donanımlı ve verimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeden ülke 
refahına katkıda bulunmaktır. Koyuncu Grup kendi gücüne, 
emeğe, Türkiye’nin birikimine ve geleceğe inanmaktadır.

Tel: 0 (332) 345 38 00
Web: www.konmot.com.tr

Tel: 0 (332) 345 26 26
Web: www.koyuncufiat.com
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Köprülü Oto/BMW
Konya’da 1953 yılından bu yana hiz-
met veren Köprülü Oto, 

1999 yılında BMW markasını bünyesine katıp Borusan Otomo-
tiv Yetkili Satıcısı olarak faaliyete geçmiştir. 2016 yılında da MINI 
markasının Yetkili Satış faaliyetlerine başlamıştır. 2011 Haziran 
ayından itibaren BMW satış ve servis hizmetlerini birlikte ver-
meye başlayan Köprülü Oto, 2016 yılı itibari ile satışta ve serviste 
BMW ve MINI markalarıyla hizmetlerine devam etmektedir. 
Konya-Ankara Karayolu üzerinde şehir merkezine oldukça ya-
kın bir konuma sahip olan Köprülü Oto, 4 bin metrekare kapalı 
ve 5 bin metrekare açık alan üzerinde satış ve satış sonrasında 
toplam 40 personel ile hizmet vermektedir. Köprülü Oto işini 
en iyi şekilde ve gönülden yapmayı, müşterileri ve çalışanlarıyla 
güvene dayalı ve uzun süreli ilişkiler kurmayı, kendisini devamlı 
geliştirmeyi ve işinde en iyi olmayı hedeflemektedir.

Otojen/Toyota
Toyota Yetkili bayisi Otojen 
Konya, 

Selçuklu bölgesinde vermiş olduğu başarılı hizmetlerle çalış-
malarını aralıksız sürdürmektedir. Müşteri ilişkilerinde güveni 
ve kaliteyi her zaman ilke edinmiş Toyata Otojen Plaza başarılı 
ekibiyle hizmet vermeye devam etmektedir. Toyota Finans ile di-
lediğiniz Toyota modeline sahip olmak çok kolay. Toyota Finans, 
hayatınızı kolaylaştıracak finansal çözümler sunuyor, herkes ko-
layca Toyota sahibi oluyor. Bu hizmetten yararlanmak için Toyo-
ta Finans çatısı altında yer alan anlaşmalı finans kurumlarının 
sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilir, ihtiyacınıza göre 
uyarlayabildiğiniz alternatiflerden birini seçebilirsiniz. Aracınızı 
seçtikten sonra ise Toyota Plaza'larda size yardımcı olacak olan 
satış temsilcilerine kredi olanaklarınız hakkında danışabilirsiniz. 

Tel: 444 85 47
Web: www.koprulu.com.tr

Tel: 0 (332) 248 02 48
Web: www.toyotaotojen.com.tr
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Öntur/Hyundai
Hyundai Öntur Plaza, otomotiv 
sektörünün önde markası olan 

Hyundai yetkili bayisi olarak 1998 yılından bu yana hizmet ver-
mektedir. Hyundai Öntur Plaza uzun yıllar boyunca başarılı bir 
şekilde sürdürdüğü bu hizmet anlayışıyla Konya Karatay ilçe-
sinde Hyundai’nın en çok ziyaret edilen yetkili bayilerinden biri 
olmuştur. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş bayisi 
Hyundai Öntur Plaza’nın amacı beklentilerin üzerine çıkan bir 
anlayışla hizmet sunarak, üstün müşteri memnuniyeti sağlamak 
ve içinde bulunduğu sektörün güçlü bir halkası olan Hyundai'yi, 
Hyundai Öntur Plaza tecrübesiyle, marka değerine yakışır bi-
çimde temsil ederek ilerlemektir. Hizmet verdiği otomobil sek-
törün rekabet dolu bir pazar olduğunun bilinciyle; faaliyet alanı 
dahilinde hizmet verdiği tüm konularda, müşteri ihtiyacına yö-
nelik olan tüm ürün ve hizmetleri, benimsediği koşulsuz müşte-
ri memnuniyeti ilkelerince, mümkün olan en kısa sürede ve en 
etkin biçimde sunmayı kalite politikası olarak benimsemektedir. 
Konya Karatay ilçesinde bulunan Hyundai Öntur Plaza, güler 
yüzlü personeli ve ferah showroomu ile hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Uyararslan/ Peugeot
1963 yılında Konya’da Baba Hacı 
Mehmet Uyararslan 
tarafından 
şahıs şirketi olarak kurulan Uyararslan Otomotiv, Konya İli Selçuklu 
İlçesi Yeni Otogar karşısında Peugeot markasının Konya’daki temsilcisi 
olarak iş hayatına devam etmektedir. Şahıs şirketinden sonra, 1993 yılın-
da Uyararslan Otomotiv A.Ş olarak otomotiv sektöründeki iş hayatına 
devam etmiştir. Yıllarca Konya’nın en büyük caddesi olan Ahmet Hilmi 
Nalçacı Caddesinde Peugeot bayiliği ile sektördeki yerini koruyan Uya-
rarslan Otomotiv A.Ş, daha sonra şu an bulunduğu Konya Yeni Otogar 
karşısında yeni yaptırılan plazasında 2002 yılından bu yana faaliyetle-
rine devam etmektedir. Peugeot markasının Türkiye genelindeki ilk 2. 
bayii ünvanını kazanmış olan şirket, aynı zamanda, şu an bulunduğu 
plaza ile Konya’nın 3. plazası ünvanını almıştır. Şu an Konya’da Peugeot 
markasını temsil eden Uyararslan Otomotiv A.Ş aynı zamanda sadece 
Konya değil, Aksaray ve Karaman gibi çevre illerde bulunan Peugeot 
marka araçların da servis hizmetini vermektedir. Bulunduğu konum iti-
bariyle bölge bayii olarak da nitelendirilen şirketi, kurulduğu günden bu 
yana her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmuştur.

Tel: 0 (332) 236 66 66
Web: www.onturplaza.com

Tel: 0 (332) 255 32 56
Web: www.uyaraslan.com.tr
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İç Anadolu ve Selçuklu mutfağının seçkin damak tatlarını, 
Konya'nın meşhur etliekmeğini, fırın kebabını, höşmerimini, Konya Pilavı’nın içinde yer alan bamya çorbasını, etten pi-
lavını göremediğiniz etli pilavını, zerdesini, irmik helvasını biz anlatmayalım. Konya resteurantları, usta aşçıların pişirdiği 
birbirinden leziz yemek çeşitleriyle misafirlerini bekliyorlar.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
RESTAURANTLARI



Arena Restaurant
Kalitenin ayrıcalık 
değil hak olduğu 
bilinci ile yola 
çıkan Arena 

özlenen lezzetleri uygun fiyat strateji-
siyle, alanında uzman kadrosuyla sunu-
yor. Konya Arena'da sahaya en hakim 
noktada restaurant ortamı rahatlığında 
futbol müsabakalarının da seyredilebil-
mesine imkan sağlayan Arena haftanın 
her günü 09:00-22:00 saatleri arasında 
hizmet veriyor. Türkiye'de bir ilki ger-
çekleştiren Arena’nın menüsünde kah-
valtı, Konya Mutfağı’nın en seçkin lez-
zetleri, ızgaralar ve Arena Restaurant’a 
özel yemeklerden oluşuyor. Salon yapı-

sı toplantılar ve yüksek sayılardaki grup yemekleri içinde uygun.

Can Baba
"Çağ Kebabı'nın 
Farkı Etin Seçiminde 
Gizli" sloganıyla yola 
çıkmıştır. 

Kendine özel menüsü ve tatları ile özellikle 
Erzurum yöresine özel çağ kebabını sadece 
Can Baba'da bulabilirsiniz.  Kullanılan etler 
17 kg'ı geçmemiş kuzulardan elde edilmek-
te. Kebabın yanı sıra etliekmek ve lahmacu-
nu ile de büyük beğeni kazanmaktadır. 

Tel: 0 (332) 251 26 26 
Web: www.konyaarenarestaurant.com

Tel: 0 (332) 238 07 65
Web: www.canbabacagkebap.com
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Cemo
30 yıllık bir kuruluş olan Cemo Res-
taurantlar Zinciri, “Konya’da Etliek-
mek Cemo’da Yenir” 

sloganıyla Konya’nın lezzeti etliekmeği tam anlamıyla korumaya 
almıştır. 3 şubesi ile Konya’da hizmet veren kuruluş etliekmek 
ve Konya’nın yerel lezzetleri konusunda sadece Konya’nın değil, 
Türkiye’nin markası haline gelmiştir. Uzun yılların tecrübeleri 
neticesinde, dekorasyondan menüye, konseptten lezzete, dünya 
standartları ve kaliteleriyle yarışacak bir mekan ortaya çıkmış-
tır.  Etliekmek, Adana Kebap, Urfa Kebap, Tavuk Şiş, Bıçakarası, 
Konya Böreği, kaşarlı börek, şiş kebap, karışık ızgara, bamya çor-
bası, sacarası ve ekmek kadayıfı, Cemo’nun menüsünü oluştur-
maktadır.

Dedeler 
Meşhur Kebapçı Dedeler, 
geleneksel Konya mutfağının baş 
tacı lezzeti olan 
Fırın Kebabı’nı en iyi şekilde yapıyor. Konya’nın meşhur lezzeti 
Meşhur Kebapçı Dedeler, Bedesten ve Havzan şubesiyle hizmet 
veriyor. Bedesten’in eskimez lezzetlerinden olan ve 1929 yılın-
dan bu yana furun kebabının vazgeçilmez adresi olan Meşhur 
Kebapçı Dedeler dördüncü kuşak olarak hizmet veriyor. Kebapçı 
Dedeler devraldığı bayrağı gelecek nesillere devretmek istiyor.

Tel: 444 8 542
Web: www.cemoetliekmek.com

Tel: 0 (332) 351 18 78
Web: facebook.com/ Meşhur-Kebapçı-Dedeler-1929
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Ehil Kebap
1934 yılında başlamış olduğu ke-
babcılık serüveni 1979 
yılında Ehil Fırın Kebap 
salonunu açılmasıyla devam etmiştir. Yılların vermiş olduğu tec-
rübe ile Karatay, Selçuklu ve Meram şubelerinde kaliteli hizmeti 
vermektedir. İkeleri; kaliteli mamül, hijyen ve güleryüzdür. He-
defleri ise; Konya’da en az iki şube daha açmak ve müşterilerine 
en yakın yerde hizmet vermektir. Herkese Konya Fırın Kebabı 
lezzetini tattırmak en büyük idealleri arasındadır.

Hacı Şükrü
Adalhan ve Meram’da şubesi bulu-
nan Hacı Şükrü 1907 

yılında Konya'da bedesten içinde kendi mülkiyeti olan küçük 
ahşap binada furun kebabı ve pohaçası ile ilk hizmetini vermiş-
tir. Anadolu’nun vazgeçilmeyen damak tadını unutulmaz lez-
zetleri arasına katmıştır. İşindeki başarı ve istikrarı otoritesi ve 
kalitesinden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Türkiye'nin kebap 
evi markası olmuştur. Bu işletmede yemek yemek çok otantik 
ve keyiflidir. 3.Kuşak Hacı Şükrü Şengönül'ün rahatsızlığı nede-
niyle oğulları olan 4. Kuşak Ali Şengönül ve Ayhan Şengönül bu 
işyerinin devamını sağlamaya çalışmaktadır. Meram şubesinde-
ki Şükrü Usta Furun Kebap evinde müşterilerine sunmak için 
menü çeşitlerini fazlalaştırarak Konya mutfağını taşımışlardır.

Tel: 0 (332) 352 49 06
Web: www.konyakebabi.com

Tel: 0 (332) 352 76 23
Web: www.hacisukru.com.tr
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Nadda Restaurant &
Steakhouse
Barış Caddesi üzerinde, Konya 
Arena'ya yakın 
bir noktada 
hizmet veren Nadda Restaurant&SteakHouse Konya’ya hizmet 
anlamında yeni bir ivme kazandırdı. Konya’ya kaliteyi tattıran 
Nadda vatandaşların sağlığına ve damak tadına önem veriyor. 
400 kişi kapasiteli işletmede, dünya mutfağından birçok örneği 
bulmak mümkün. Nadda'da sabah kahvaltısından dünya mutfa-
ğından yemeklere kadar 239 tane ürün mevcut. Nadda’da dünya 
mutfağının zengin örneklerini görmek mümkün. Pizza, makar-
na, et yemekleri, balık ve tavuk gibi yemeklerin yanı sıra tatlı çe-
şitleri, nargile ve içecek grupları da mevcut. Doğum günü, evlilik 
teklifi gibi organizasyonlar için de odalarının yanı sıra bayanlara 
ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere ikişer tane şadırvan ve mesci-
dine, iki tane de VİP salonuna sahip. 35-40 kişiye rahatlıkla hiz-
met verebilecek botanik bahçesi de bulunmakta.

Taka Karadeniz 
Mutfağı
Günümüz koşulları hepimizi daha 
hızlı, daha rekabetçi bir 
yaşam tarzına itmektedir. 

Geleneklerimiz, göreneklerimiz, beslenme tarzımız, değerleri-
miz zamanla değişiyor. Bazı değerlerimiz zamana yenik düşüyor 
ve ne yazık ki unutulup gidiyor. “Karadeniz Mutfağını” en saf ve 
doğal haliyle, modern servis anlayışıyla birleştirip kaliteli şekil-
de sunmak ve unutulmamasına ufak ta olsa katkı sağlamak Taka 
Karadeniz Mutfağı’nın en önemli fikrini temsil etmektedir. Çok 
zengin bir menüye sahip olan Taka saat 11:00 ile 22:15 saatleri 
arasında hizmet vermektedir.

Tel: 0 (332) 265 49 49
Web: www.nadda.com.tr

Tel: 0 (332) 237 88 02
Web: www.taka.com.tr
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Yıldız Köşkü
Meram’ın en güzel yerlerinden biri 
olan Köyceğiz’de yer alan Yıldız 
Köşkü 
birçok özelliğiyle yeşil doğayla baş başa kalmak ve temiz hava 
solumak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı. Büyük salon, şark 
odaları ve bahçeden oluşan Yıldız Köşkü zengin menüsüyle bü-
yük beğeni kazanıyor. Çeşidi bol ve çok lezzetli kahvaltısıyla ön 
planda olan Yıldız Köşkü’nde nerdeyse her yemekten bulabilirsi-
niz. Şark odaları revaçta olan mekanda yer bulamama ihtimaline 
karşı önceden rezerve yapılmakta.

Yüksel Et Mangal
Nalçacı ve Öğretmenevleri semtle-
rinde hizmet veren; 
sağlıklı, kaliteli et ve et 
ürünleriyle
Konya’da bir marka olmayı başaran “Yüksel Kasap”, müşterileri-
nin yoğun isteği üzerine “Yüksel Et Mangal Restaurant”ı da hiz-
mete açmıştır. “Yüksel Et Mangal” ve “Yüksel Kasap”ın olmazsa 
olmazlarından olan ilk kural; kesim yapılacak hayvanın bilinen 
besicilerden, canlı ve görerek alınır. Hayvanın sağlık durumu, 
yaşı ve diğer özellikleri “Yüksel Kasap” kriterlerine uygun olma-
sı zorunludur. Önceden kesilmiş hayvanlar kesinlikle alınmaz. 
Kısaca bilinçli et seçimi “Yüksel Kasap” ve “Yüksel Et Mangal”ın 
olmazsa olmazlarının ilk kuralıdır.  Bu titiz seçicilik sonucunda; 
lezzetli, sağlıklı ve kaliteli et ürünleri elde edilir. Ürünler servis 
yapılacağında, kebabın lezzetinin korunması amacıyla, taze ve 
anlık hazırlanır.

Tel: 0 (332) 325 10 32
Web: www.yildizkosku.com

Tel: 0 (332) 323 77 87
Web: www.yukselmangal.com

137AĞUSTOS/EYLÜL 2016/44



Onlar şehrin silüetleri… 
En dikkat çeken, en özellikli yapıları... Şehirde adres tarifleri, yön tayinleri onlara göre yapılıyor. Bulundukları semt, merkez 
ilçe onlarla anılıyor. Onlarla tanınıyor. Bazıları şehrin ilklerinden,  bazıları dünya çapında, uğur getireni var, uğurlu sayılanı 
var, hazin ve hüzünlü hikayelere ev sahipliği edenleri var.  Birçoğumuzun o mekanlarla ilgili hikayeleri, şahit oldukları var. 
O silüetler şehrimizin simgeleri…

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN SİLÜETLERİ



Bilim Merkezi
Konya Bilim Merkezi 2 
bin 900 m2 kapalı ve 2 
bin m2 açık sergi ala-
nında, 235 adet sergi 
ünitesinin yer almakta-
dır. 
Başlıca sergi temaları Temel Bilimler, 
Yeni Teknolojiler, Uzay ve Gökbilim, İn-
san Vücudu, Dünyamız, Okul Öncesi ve 
Konya olarak belirlenmiştir. Konya Bilim 
Merkezi’nde sergi alanlarının yanı sıra eği-
tim programlarının gerçekleştirileceği atöl-
ye ve laboratuvar alanları, planetaryum ve 
gözlem kulesi de bulunmaktadır.

Dedeman
Dedeman, Konya'nın 
ilk beş yıldızlı oteli…
Şehrin büyük alışveriş merkezlerinden bi-
riyle karşı karşıya olması yanında,  ulaşım 
kolaylığı, ulaşılabilirliği kendisiyle aynı 
sektörün içerisinde bulunan otellerle kı-
yaslanamayacak kadar iyi. Şehrin en kolay 
ulaşılabilen, müşterilerini otogara, tren 
garına ve havaalanına en seri bir şekilde 
ulaştırabilecek yolların en merkezi yerinde 
Dedeman. Yer seçimi noktasında yapılan 
isabet, her geçen gün haklılığını adeta tescil 
ediyor.  Dedeman aynı zamanda otel per-
soneli ihraç eden ve bu konuda okul sayıla-
bilecek bir özelliğe sahip. Son bir kaç yıldır 
açılan birçok yeni otelin yönetim kadrosu 
Dedeman kökenli. Şu anda şehrin birçok 
önemli otelini Dedeman'da yetişen perso-
nel yönetiyor. Konya'ya gelen misafirlerin 

öncelikle Dedeman'ı tercih etmeleri bir tesadüf değil. Çünkü Konya ağır, en kıymetli misafirlerini, burada ağırladı. Başta 
Cumhurbaşkanı olmak üzere başbakanları, bakanları, yabancı konukları en iyi şekilde ağırlayan ve şehrin yüzünü ağartan 
Dedeman, Konya'nın tartışmasız en seçkin oteli.
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İstiklal Harbi 
Şehitleri Abidesi
Abide 17 Aralık 2008 yılında 
hizmete açıldı. 

Mevlana Türbesi ile Mevlana Kültür Merkezi arasında yer alan 
abide, milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi.  Mimari ya-
pısı ve manevi iklimiyle dikkat çeken İstiklal Harbi Şehitleri 
Abidesi’nde başta İstiklal Savaşı olmak üzere Kore Savaşı, Kıbrıs 
Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda 
eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya’nın İstiklal 
Savaşı dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 
Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol, Gaziler Ofi-
si yer alıyor.

Kombassan Kule
1995 yılında tamamlandığında 
Konya'nın ilk kulesi olma 
özelliğini taşıyordu. 
Yüksekliği 120 metre olan kule, yerden itibaren 29 kata sa-
hip. Halk arasında Afra Kulesi olarak bilinen ve Kombassan 
Holding'in  Konya'ya kazandırmış olduğu yapının bazı katların-
da Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü ve idari birimleri 
yer alıyor.
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Konya Arena
Konya Arena 42 bin kişi 

kapasitesinin yanı sıra bünyesinde üç adet mağaza, UEFA Club Ağırla-
ma Alanı bin 822 m², çok amaçlı salon 200 m², misafir seyirci fuayesi 
2 bin 695 m², üç adet restoran barındırmaktadır. Stadyumda toplam 
55 adet loca bulunmaktadır. Bunların 27'si doğu tribünlerinde, 28 ta-
nesi ise batı tribünlerinde yer almaktadır. 6222 sayılı Sporda Şiddetin 
ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan elektronik bilet 
ve kameralı güvenlik sistemi mevcuttur. 150 Adet yüz tanıma kamerası 
ve 128 adet güvenlik kameraları bulunmaktadır. 75m*115m çim saha 
alanının yanı sıra tartan pist mevcuttur. 68 m * 105 m futbol oyun alanı 
dışında kalan çim saha alanında futbolcuların ısınmaları için tasarlan-
mıştır. Tribünlerin soğuk hava koşullarında uygulanması adına çatı kedi 
yoluna monte edilmiş 352 adet radyant ısıtma sistemi bulunmaktadır. 
Stadyumun bodrum katında 500 araç kapasiteli kapalı otopark mevcut 
olmasının yanı sıra 120'si engelli aracı, 112 otobüs olmak üzere bin 762 
araç kapasiteli açık otoparka sahiptir.

Meram Belediyesi
Eski Et ve Balık Kurumu’nun 
yerine inşa edilen yeni 
belediye binası inşasına, 

eski Belediye Başkanı Serdar Kalaycı zamanında başlanmıştı. 
Fatma Toru zamanında ise yeni binaya taşınıldı. Belediye hizmet 
binasında, “1 kat bodrum ve zemin + 5 kattan oluşan Belediye 
Hizmet Binası, kapalı otopark alanı ve sosyal tesiste dahil olmak 
üzere yaklaşık 30 bin metrekare alandan oluşmaktadır. Binada 
yaklaşık 182 araçlık kapalı ve 158 araçlık açık otopark alanı bu-
lunmaktadır. Ayrıca bina bloğunda toplam 7 adet asansör yer 
alırken, 4 asansör vatandaşlara hizmet vermek üzere tasarlan-
mıştır. Bununla birlikte katların çoğunluğunda bay ve bayan ol-
mak üzere ikişer adet lavabo, çay ocakları, fotokopi odaları, be-
bek bakım odaları, engelli lavaboları, kat görevlilerine ait odaları 
içinde bulunduran alanlar, vatandaşın kolay ve sağlıklı hizmet 
alabilmeleri için düşünülmüştür. Her katta bekleme alanları ve 
teras balkonlar bulunurken vatandaşların dinlenip oturabilecek-
leri ve işlem sırasını bekleyecekleri alanlar mevcut.
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Ramada Plaza
Şehrin merkezinde görkemli
ve modern mimarisiyle yükselen, Selçuklu Başkenti Konya’nın en mo-
dern ve en yeni 5 yıldızlı oteli Ramada Plaza Konya. Göz kamaştıran ta-
sarımı ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Ramada Plaza Konya, Türkiye’de 
hizmet ve donanımları bakımından 5 yıldızlı lüks bir otelden beklenen 
tüm taleplerin fazlasını karşılamanın yanı sıra, Kral Dairesi, süit odaları 
ile toplamda 255 adet odasıyla hizmet veriyor. Farklı damak tatlarına 
hitap eden restaurantları, şehrin en genişi olmaya aday ferah misafir 
odaları, farklı büyüklüklerdeki gruplar için değişik ebatlarda tasarlan-
mış toplantı ve balo salonları ile Konya’nın önemli toplantı, etkinlik ve 
kongrelerine ev sahipliği yaparak toplantı ve kongre turizmine yeni bir 
soluk getirmeyi hedefliyor. Konforlu ve ferah odaları, son teknoloji ile 
donatılmış toplantı salonları ve estetik dokunuşuyla hazırlanan Türk ve 
dünya mutfaklarından yaratıcı lezzetlerin sunulduğu Saja Restaurant & 
Bar, 300 kişi kapasitesiyle Kapari Restaurant ve Lobby Lounge Bar'ı ile 
Ramada Plaza Konya, iş seyahatlerinizi bir sanata dönüştürüyor. Yoğun 
geçen bir günün ardından sağlık kulübünde yüzme havuzu, sauna, bu-
har odası ve hamamda yorgunluğunuzu atabilir, kendinize sakinleştirici 
bir masaj hediye edebilir ve fitness merkezinde enerjinizi tazeleyebilir-
siniz. Şehrin merkezi ve seçkin semti Selçuklu bölgesinde yer alan Ra-
mada Plaza Konya, Mevlana Müzesine, kongre ve toplantı salonlarına, 
kültür, sanat, eğitim merkezlerine ve aynı zamanda Kelebekler Vadisine, 
Tarihi Sille Köyüne, İlk yerleşim alanı olan Çatalhöyük’ e ve Antik Kent 
Kilistra’ya da kolay ulaşım imkanı sunuyor.

Rixos
Rixos Konya havaalanı, 
şehir merkezi ve otogara yakın 
konumuyla konuklarına konforu
 
ve rahatlığı yaşatıyor. Mimari yapısıyla Konya'nın en güzel silu-
etlerinden birisi olan Rixos her yönüyle dikkatleri üzerine çeki-
yor. Restoranlarındaki orijinal menüler, kaliteli eğlenceyi sunan 
barlar, kusursuz bir hizmet anlayışının ürünü olarak karşınıza 
çıkıyor. Rixos Konya'da, 2'si Presidential, 7'si Superior, 1'i Family 
Suite ve 49'u Corner oda olmak üzere toplam 278 oda bulunu-
yor. Geniş yaşam alanlarıyla rahatlığı, konforuyla da lüksü sunan 
Rixos Konya; spor alanları, restoranları, barları, SPA'sı ve konfe-
rans salonlarıyla tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.
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Selçuklu Kulesi /
Kule Site
Konya'nın ve İç Anadolu 
Bölgesi'nin en uzun gökdeleni olan 
kule, 

Türkiye'nin en büyük gökdelenlerinden biridir. 2006 yılında hiz-
mete girdi. Kulenin adı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
açılan bir yarışma ile belirlendi. Konya'da Nalçacı Dönüşüm 
Projesi kapsamında Konya eski otogarının yerine yapılan 163 
metre boyunda, 42 katlı bir gökdelendir. Konya'nın engebesiz 
coğrafi yapısının özelliği ile Konya'nın her yerinden görülüyor. 
Konya'nın resmi araç plaka numarasının 42 olması nedeniyle 42 
katlı olarak inşa edildi.  En üst iki katı, alt katlardan farklı olarak 
daire biçimindedirler. 50 bin metrekarelik bir arsa üzerinde 42 
katlı bir blok ve alışveriş merkezi binasından oluşan kulede, 110 
bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. 32 kat büro, 2 kat bodrum, 
1 kat zemin, 2 tesisat katı, 2 kat mağaza girişleri, birer sanal eğ-
lence katı, seyir katı ve döner restoran katı olarak yapılandırılan 
kulede, bin 700 araçlık bir otopark yer alıyor.

Şehir Hastanesi
Başbakan Binali Yıldırım’ın 
‘çalışmalar devam ediyor’ 
dediği şehir hastanelerinden
biri de Konya’da yükseliyor. YDA Grup, Kamu Özel İşbirliği 
modeliyle yapılacak Konya Şehir Hastanesi’nin finansmanında 
kullanılacak 265 milyon avroluk 18 yıl vadeli kredinin anlaşma-
sı geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı. Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkın-
ma Bankası, Siemens Bank ve Unicredit Bank’tan temin edilen 
kredi sonrası çalışmalar daha da hızlandı. Hastanenin yapılacağı 
alandaki verimli toprak tabakası Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-
rımsal Araştırma Merkezi’ndeki başka bir alana taşındı. Çalış-
malar aralıksız devam ediyor. 
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Sivil toplum kuruluşları bir araya geldiklerinde 

bulundukları şehirlere sinerji veren, güç katan, şehrin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda  bulunan, şehirler ilgili alınacak 
birçok kararın altına imza atan, fikrini söyleyen, gerektiğinde itirazını yapan kuruluşlar. Şehirdeki kurumlarla, siyasetçilerle, 
basınla şehir için atılacak her olumlu adımda onlarında katkıları var. Oldukça etkili ve güçlü sivil toplum kuruluşlarına sahip 
olan Konya, bu güçlü STK'ları sürükleyen, değer katan, hareket kabiliyetin artıran başkanlara sahip.

ALTIN ŞEHİR 
KONYA'NIN
STK’LARI VE 
BAŞKANLARI



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (AS-
KON)/Yakup Yıldırım

Ülkemizin değişik 
bölgelerinde yaşayan 

ve iş hayatının içerisinde yoğrulan 17 kişi-
lik bir heyet, aynı endişelerin sahibi olarak 
ve aynı heyecanların sevkiyle bir önemli 
STK kurma fikrinde birleşiyorlar. Bu itti-
fak ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği)’un doğmasına sebep oluyor. Ge-
nel merkez İstanbul'da konumlandırılıyor. 
İsmindeki Anadolu kavramı, bir coğrafi 
nitelemeden daha ziyade, 1071’den başla-
yıp bugünlere gelen ve zaman içerisinde 
Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika toprakları-
nın önemli bir kısmına yayılmış olan adalet 
hükümranlığının kimliksel ifadesi olarak 
kendisini buluyor. Logodaki AS buna te-
kabül ederken, KON kısmı, daha tasarım 
aşamasında büyük bir konfederasyon oluş-
turma hedefinin emaresi olarak ekleniyor. 

Böylece dünya kenti İstanbul yeni bir idealin daha merkezi oluyor. Bu şekilde başlayan serüven kısa zaman içerisinde 
İstanbul'da yeterli üye sayısına, Ülkemizin önemli merkezlerinde şubelere, sahip olurken, dünyada 5 önemli merkezde 
(Brüksel, Newyork, Pekin, Cidde, Cakarta) temsilcilik açma çalışmalarına başlıyor.

KOMÜT (Konya Müteahhitler Birliği)
Ekrem Demirci

Konya İnşaat Müteah-
hitleri Derneği, 
kentteki  müteahhitlerin büyük bir bölü-
münü çatısı altında bulundurmakla bera-
ber 200 alt sektöre hitap eden yaklaşık 4 
bin kalem malzemeyi kapsayan ülkemizin 
lokomotif sektörlerinin başında yer alıyor. 
Sektör, istihdama doğrudan çok fazla katkı 
sağlama yönüyle de ayrı bir öneme sahip. 
Ülkemizde olduğu kadar inşaat sektörü 
Konya için özel bir öneme sahip. İnşaat 
sektörünün önemli sorunları var ve bu so-
runlara karşı hazırlıklı olması konusunda 
herkesin sorumlulukları bulunuyor. Konya 
Müteahhitler Birliği'nin gerek temsiliyet 
bakımından, gerekse çözüm üretme anla-
mında sektöre ciddi katkı sunan bir yapı 
oluşturma gayreti var. KOMÜT (Konya 
Müteahhitler Birliği) sektörde yaşanan so-

runlara çözüm üretebilmek ve sektör temsilcilerini birbiriyle biraz daha kaynaştırmak, yakınlaştırmak amacıyla kurul-
muştur. KOMÜT bundan sonra yürüteceği çalışmalarda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman istişare ederek ve 
kamu menfaatlerini göz önünde bulundurarak çalışmalarına devam etmekte...

Tel: 0 (332) 248 00 48
Web: www.askon.org.tr

Tel: 0 (332) 358 12 00
Web: www.komut.org.tr
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Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB)
Ali Osman Karamercan
Konya Esnaf ve Sanatkarları
Odaları Birliği (KONESOB); T.C Anayasa'sının 135. maddesinde be-
lirlenen esaslara ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşla-
rı Kanunu'na göre 21 Temmuz 1966'da kurulmuş olan, kamu kurumu 
niteliğinde tüzel kişiliği haiz, yöneticileri yargı gözetiminde bağımsız 
seçimlerle iş başına gelen bir meslek kuruluşudur. 2015 yılı itibarıyla 
KONESOB’a  84 esnaf ve sanatkar odası kayıtlıdır. KONESOB; Konya 
ilinde küçük ölçekli işletmeleri temsil eden, il genelinde en fazla üyeye 
sahip meslek kuruluşudur. Yöneticilerinin seçimle iş başına gelmesi ve 
iç yönetimlerinde bağımsız olması nedeniyle aynı zamanda sivil top-
lum kuruluşudur. KONESOB üyesi olan küçük ölçekli işletmeleri ulusal 
ve uluslar arası düzeyde temsil eder, üyelerinin gelişmeleri için gerekli 
girişimlerde bulunur, üyelerinin çıkarlarını korumak için bir lobi kuru-
luşu gibi çalışır. KONESOB’un mülkiyeti kendisine ait ve gerekli ekip-
manla donatılmış ofisleri bulunan hizmet binası, genel sekreter, eğitim 
müdürü, halkla ilişkiler müdürü, hukuk müşaviri, sicil müdürü olmak 
üzere bu müdürlüklerde çalışan 12 tam zamanlı personeli bulunmakta-
dır. İhtiyaç duyulduğunda yarı zamanlı olarak personel çalıştırılmakta-
dır. 9 kişiden oluşan yönetim kurulu, 5 kişiden oluşan denetim kurulu 
KONESOB’u yönetmektedir. 494 meslek dalı bu örgüt yapısının altında 
yer almaktadır. KONESOB’a bağlı yaklaşık 50 bin işletme bulunmak-
tadır. 

Konya Sanayi Odası 
(KSO)/Memiş Kütükçü
Konya ilinde sanayi ve ticaret, 

Cumhuriyet döneminde alınan kalkınma planları kararlarıyla birlikte 
gelişme sürecine girmiştir. Sanayi ve ticaret hayatının canlanması, bi-
linçli ve sistematik gelişmelerin ülke geneline yayılabilmesi amacıyla  
başlatılan çalışmalar neticesinde 1926 yılında Konya Ticaret  ve Sanayi 
Odası kuruldu. Sınırları içerisinde bulunan verimli topraklar nedeniyle 
bir tarım kenti olarak bilinen ve gelişimine bu yön de ağırlık verilen  
Konya'nın ilerleyen yıllarda  tarımın  yanında sanayi alanlarında da 
önemli bir atılım içine girdiği gözlenmiştir. Konya'da özellikle 1950-
1960 yılları arasında imalat sanayi tesisi 47'den 91'e yükselmiş olup  
Konya ilinde sınai faaliyet 1960 yıllarından itibaren istikrarlı bir geliş-
me göstermiştir. İl merkezinde inşa edilen Organize Sanayi Bölgeleri 
ile merkez ve ilçelerdeki küçük sanayi siteleri bu gelişmeyi hızlandıran 
başlıca faktörlerden olmuştur.  1965 yılından sonra Konya'daki imalat 
sanayindeki gelişmelerin bir sonucu olarak 3. Kalkınma Planı çerçe-
vesinde organize sanayi bölgelerinin oluşturulması yönünde ciddi bir 
eğilim ortaya çıkmıştır. Nitekim 1970-1990 yılları arasında 19'u il mer-
kezinde 15'i ise ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 34 küçük sanayi 
sitesi kurulmuş ve bu sitelerde 8066 işyeri faaliyete geçmiştir. Bugün ise 
24 meslek komitesinde 1490 faal, 135 askıda olmak üzere 1625 üyesi ve 
28 personeli ile Konya sanayisine hizmet etmektedir.

Tel: 0 (332) 235 02 92
Web: www.konesob.org.tr

Tel: 0 (332) 251 06 70 
Web: www.kso.org.tr
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Konya Tesisat İnşaat 
Malzemecileri Derneği 
(KONTİMDER)/Osman Başaran
KONTİMDER, 1988 yılında 

sektörün ileri gelen tesisat ve inşaat malzemeleri satıcılarının bir 
araya gelerek kurdukları TİMDER’in (Tesisat ve İnşaat Malzeme-
cileri Derneği) öncülüğünde kurulan TİMFED (Tesisat ve İnşaat 
Malzemecileri Federasyonu) çatısı altına dahil edilmiş Konya'da 
kurulan bir Sivil Toplum Örgütüdür. KONTİMDER, bölgesin-
de bulunan tesisat ve inşaat malzemecilerini bir araya getirerek 
onların güçlerini birleştirmesini, sektörle alakalı ithal edilen 
ürünlerin önüne geçip sektör yararına projelendirip ülkemizde 
üretilmesini, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde ge-
rekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini, üyeler arasında 
birlik beraberliği sağlayarak güven çatısı altında güvenilir ticaret 
yapmayı, ticaret kurallarındaki sosyal ahlak ve değerleri ön plana 
çıkarmayı, üniversite v.b. eğitim kuruluşları ile ortak çalışmalar 
yaparak kalifiye personel yetiştirmeyi hedeflemiş bir kuruluştur.

Konya Ticaret Borsası 
(KTB)/ Hüseyin Çevik
Konya'da 1901 yılında Buğday Pazarı 

olarak tarım emtialarının ticaretinin yapıldığı bir borsa sistemi 
ve yapısı bulunmaktadır. Bu tecrübeyle Konya merkezinde Hic-
ri:1325 (1907) yılında Ticaret Borsası açılır. Borsanın tam adı; 
"Ticaret ve Sanayi ve Zahire Borsası"dır. "Konya Vilayeti Ticaret 
ve Sanayi ve Zahire Borsası Nizamnamesi", kuruluşundan sonra 
Hicri:1333 (1915) Vilayet Meclis-i Umumisi;'nce onaylanmıştır. 
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihinde İzmir'de toplanan 1. İktisat 
Kongresi'nde ticaret borsalarının kurulması ve geliştirilmesi ile 
ilgili kararlar doğrultusunda ticaret borsalarının kurulması ve 
geliştirilmesi çalışmaları hızlanmıştır. Bu kapsamda Konya Tica-
ret ve Zahire Borsası'nda tatbik olunmak üzere tanzim ve tatbik 
edilmek üzere tatbik edilen talimatnameler, kararname olarak 
1924 ve 1926 tarihlerinde yeniden yürürlüğe girmiş, borsa faa-
liyetlerine devam etmiştir.

Tel: 0 (332) 502 02 32
Web: www.kontimder.org.tr

Tel: 0 (332) 342 14 44 
Web: www.ktb.org.tr
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Konya Ticaret Odası
(KTO)/Selçuk Öztürk
1882 yılında Konya Ticaret Odası 
kurulur. 
1926'ya kadar Ticaret Odası, eski kanun ve yönetmeliğe göre faa-
liyetlerini sürdürür. 1927 Aralık ayında merkez Ticaret Odası'na, 
altı kaza odaları bağlanarak merkezî idare anlayışı pekiştirilir. 
Oda 1950'den sonra yeni dönem anlayışına uygun olarak kanun 
ve yönetmelik itibariyle yeniden yapılandırılır. 25 Nisan 1974 
tarihinde 8 meslek grubunda toplanan 165 sanayici üye ve 200 
bin liralık bütçe ile Konaltaş İşhanı 4. katta bir dairede Konya 
Sanayi Odası kurulup faaliyete geçirilir. Konya Ticaret Odası’nın 
bilinen en eski binası Eski Tellal Pazarı karşısındaki Çıkrıkçılar 
içinde bulunan iki katlı binadır. Bu binada 1925’li yıllardan 1953 
yılına kadar hizmet verdiği bilinmektedir. Üye sayısı ve hizmet 
alanı genişleyen Konya Ticaret Odası buradaki bina yetersiz 
kalınca 1954 yılında Kayalıpark’taki Merkez PTT binası arka-
sındaki Türk Hava Kurumu binasına taşınır. Oda 1983 yılında 
Büyükşehir Belediyesi karşısındaki satın aldığı arsaya kendi hiz-
met binasını yaparak o tarihten bu yana bu binada hizmet ver-
mektedir. Bugün, Konya Ticaret Odası 70 Meslek Komitesi ve 20 
binin üzerinde üyesiyle Türkiye’nin en büyük 6. odası unvanına 
sahiptir.

Mevlana Hoşgörü, Barış, 
Kültür ve Sanat Derneği 
Mustafa Karamercan
26 Aralık 2014 yılında kurulan Mevlana Hoşgörü, Barış ve Kül-
tür ve Sanat Derneği, Konya için atan kırk yüreğin bir araya gel-
mesiyle kuruldu. 13 Mayıs 2015 yılından bugüne her Çarşamba 
günü gerek dernek binasında gerekse de şehrin değişik otellerin-
de üyelerini ve misafirlerini "Çarşamba Sohbetleri" adı altında 
toplayan dernek bugüne kadar sayısız söyleşi gerçekleştirdi. Bir 
anlamda Halk Üniversitesi haline dönüşen söyleşilerin konuk-
ları Konya Valisi başta olmak üzere, büyük odaların başkanları, 
sanatçılar, sporcular, iş adamları, eğitimciler, il müdürlerinden 
oluştu. Her hafta ayrı bir konuk, ayrı bir konu ile şehrin en renk-
li, en fazla ses getiren ve ilgi odağı olan sivil toplum kuruluşla-
rından biri haline geldi. Başkan Mustafa Karamercan ve Başkan 
Yardımcısı Volkan Çakır'ın öncülüğünde yürütülen dernek faa-
liyetleri ilgi çekmeye devam ediyor.

Tel: 0 (332) 221 52 52 
Web: www.kto.org.tr

Tel: 0850 304 64 75
Web: www.mevlanahosgorubaris.org
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Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD)/Dr. Lütfi Şimşek
MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği) 

Konya Şubesi, hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın 
ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı, tarihe ve topluma 
mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi için-
de bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada 
saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adam-
larının kurdukları bir iş adamları derneğidir. MÜSİAD Konya 
Şubesi; iş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için 
de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline ge-
len, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine 
oturtan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir sivil 
toplum kuruluşudur. Misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde 
bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği ol-
mak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını 
artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi 
içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi 
ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Selçuklu Sanayici İşadamları
ve Serbest Meslek Sahipleri Derneği 
(SELSİAD) İsmail Hakkı Kolat
Kısa adı SELSİAD olan 
Selçuklu Sanayici İşadamları ve Serbest Meslek Sahipleri 
Derneği, 2014 yılında Konya'da kurulmuş bir sivil toplum 
kuruluşudur. SELSİAD Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu yönetmenlik ge-
nelge ve tebliğler doğrultusunda; iş ve ticaret dünyasının 
ihtiyaçlarına, sorunlarına çözüm üretmek, globalleşen bu 
sektörde markaların öne çıkmasına katkı sağlamak ama-
cıyla projelere destek vermek, sosyal sorumluluk projele-
riyle toplumun huzur ve yaşam standardının yükselişine 
ivme kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

Tel: 0 (332) 320 65 00 
Web: www.musiad.org.tr

Tel: 0 (332) 236 93 94
Web: www.selsiad.org
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Konya eski bir Başkent, 
Tarihi Şehirler Birliği Yönetim Kurulu’nda yer almasını, tarihi bir geçmişe ve bünyesinde bulunan tarihi eserlere borçlu. 
Roma, Bizans, onlardan çok daha eski Hitit ve Frig medeniyetlerinin izlerini taşıyan şehirde, özellikle Selçuklu eserleri ken-
dini gösteriyor. Osmanlı dönemi eseri varsa da bir kaç tane... Selçuklu’nun Başkenti olması sebebiyle, Selçuklu Medeniyeti 
eserleri neredeyse şehrin her tarafında karşınıza çıkıyor.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
TARİHİ ESERLERİ



Alaeddin Camii
Alâeddin Camii, 
Konya'da Alâeddin Te-
pesi adlı höyüğün
üstünde Anadolu Selçuklu Devleti devrin-
de şehrin ulu camisi olarak inşa ettirilmiş 
yapıdır. II. Kılıçarslan’ın caminin avlusun-
da inşa ettirdiği kümbet Selçuklu haneda-
nının büyük kısmının mezarı olmuştur. 
İzzeddin Keykavus’un yapımını başlattığı 
ikinci kümbet ise tamamlanamadan kal-
mıştır. Anadolu Selçuklu başkenti Konya’da 
bulunan yapı, iç kalede kasrın ortasında 
Taht Mahallesi’nde inşa edilmişti. Günü-
müz Konya'sında, şehir merkezinde son-
daj ve arkeolojik kazıların dahi yapıldığı 
bir höyük üzerinde, Alâeddin Tepesi’nde 
yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda 
uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir.  Biri 
doğu cephesinde, diğerleri kuzey cephede 

dört kapısı vardır.  Abanoz ağacından minberi Türk sanatının çok değerli bir eseridir.

Alaeddin Darüşşifa Mescidi
Günümüzde Şehir 
Meydanı 

içerisinde kalan bu yere Alâeddin 
Darüşşifası’ndan dolayı Sakahane 
(Şifâhâne) Mahallesi deniliyordu. Alâeddin 
Darüşşifası, Selçuklu ve Osmanlı devrin-
de birçok bölümü içeren sağlık kurulu-
şu olarak kullanılmıştır. Vakfiyesi şim-
dilik tespit edilemeyen Konya Alâeddin 
Darüşşifası’nın Türkiye Selçukluları sul-
tanlarından 1. Alâeddin Keykubat (1220-
1237) tarafından yaptırıldığı, Selçuklu 
belgelerinde ise, “Alâeddin Dârü’ş-şifâsı” 
denmesinden anlaşılmaktadır. Kitabesine 
göre, inşâ tarihi 1221’dir. Konya Alâeddin 
Darüşşifası’nın, şehrin en büyük ve sağlam 
binası olduğu Anadolu Selçuklu devri kay-
naklarında zikredilmekle birlikte yapının 
mimarî yönü hakkında hiçbir bilgi bulun-

mamaktadır. Alâeddin Darüşşifası, Selçuklu devri medreseleri gibi, etrafı taştan yapılmış duvarla çevrili geniş bir bahçe 
içinde, mescidi dışında en az üç kubbesi bulunan önemli bir yapı idi. Hâlen ayakta bulunan Şifahane Mescidi, tek kubbeli 
bir yapıdır.
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Alaeddin Keykubat 
Köşkü
Konya Sultan II. Kılıçaslan (1156-
1192) 

tarafından, iç kale sur kulelerinden biri genişletilerek 10 metre 
yüksekliğinde bir köşk yapılmıştır. Bu köşkün yalnızca doğu du-
varı günümüze gelebilmiştir. Sonraki yıllarda, Evliya Çelebi’den 
öğrenildiğine göre depremden yıkılan bu köşkü Alâeddin Keyku-
bat bu köşkü genişletmiş ve onarmıştır. Bu nedenle de Alâeddin 
Keykubat ismi ile tanınmıştır. Alâeddin Köşkü Konya Selçuklu 
Sarayı’nın bir parçası olarak düşünülmektedir.  Alaeddin Köşkü 
Konya’nın ortasındaki Alaeddin Tepesi denilen höyüğü çeviren 
Selçuklu surlarının bir burcu üzerine oturtulmuştur. Bu köşk 
Alaeddin Sarayı’nın bir cihannüması şeklinde idi.  Köşk kesme 
taş ve tuğladan yapılmış olup etrafı balkonlarla çevrilmiştir.

Hoca Fakıh Türbesi
Hoca Fakıh Mahallesi’nde, 
Konya Şeker Fabrikası’nın yol aşıra güneyinde yer alır. Bu zavi-
yenin 13.yy'ın başlarında kurulduğu ve yenilenerek günümüze 
kadar geldiği anlaşılmaktadır. Zaviyenin avlu duvarına çeşme, 
emzikli sebil ve bir sarnıç sıralanmıştır. Bugün sadece Osman-
lı dönemine tarihleyebileceğimiz bir camii ile H.618, M.1221 
tarihli, kare planlı gövde sekizgen kasnak ve kubbeden oluşan 
türbe gelmiştir. Zaviye (caminin) önüne bir giriş kısmı ilave 
edilip bunun üzerine bir mahfil kondurulmuştur. Aslında camii 
zamanında zaviye idi. Türbe zaviyeye batıdan bir kapı ile bağ-
lanmaktadır. Kare bir gövdeye sahip olan türbe alttan üç kub-
be kasnağında üç olmak üzere altı pencere ile aydınlatılmıştır. 
Döneminin önemli din ve ilim adamı olan Fakıf Ahmet 1221 
yılında ölmüş ve bu türbeye gömülmüştür.
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İnce Minare 
Medresesi
Konya Meram ilçesi, 
Alaeddin Meydanı’nda 

bulunan İnce Minareli Medrese, Selçuklu Sultanı II.İzzeddin 
Keykavus döneminde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından 
hadis ilmi okutulmak üzere 1264 yılında yaptırılmıştır. İnce Mi-
nareli Medrese kapalı avlulu tek eyvanlı plan düzeninde yapıl-
mış olup, portali Selçuklu devri taş işçiliğinin en güzel örnekleri 
arasındadır. Medrese XIX.yüzyılın sonlarına kadar faaliyetini 
sürdürmüştür.  Medrese 1956 yılında Taş ve Ahşap Eserler Mü-
zesi olarak ziyarete açılmıştır. İnce Minareli Medrese’de teşhir 
edilen eserler avluda ve yapının içerisinde bulunmaktadır. Mü-
zenin avlusunda Selçuklu ve Karamanlı dönemi Konya kitabe-
leri, mezar taşları ve mimari parçalar bulunmaktadır. Avlunun 
batısında ise Konya mezarlıklarından toplanmış Selçuklu ve 
Karamanoğulları’na ait sanduka şeklinde mezar taşları bulun-
maktadır. Burada Konya Kalesi’ne ait figürlü kabarmalar, Konya 
Kalesi’nin kapı ve mimari parçaları, Osmanlı Klasik Dönemine 
ait kitabeler ve mimari parçalar bulunmaktadır. 

Karatay Medresesi
Karatay Medresesi, Konya`da Ana-
dolu Selçukluları 

devrinde, 1251 yılında Selçuklu veziri Celaleddin Karatay tara-
fından inşa ettirilen medrese.  Konya`da Alaeddin Tepesi’nin 
eteğinde yer alan medrese çinileri ile ünlüdür. Anadolu Selçuk-
luları devrinde kültür hayatında önemli bir yer tutan medrese, 
Mevlana Celaleddin Rumi döneminde dervişlerin buluşma yeri 
olmuş, 19. yüzyıl sonlarında terk edilmiş, 1954`te tamir ettirile-
rek Konya Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi olarak kul-
lanılmaya başlanmıştır.  Tek katlı yapı sille taşından yapılmıştır. 
Gök ve beyaz mermerden yapılmış yazı ve desenlerle süslü ka-
pısı taş işçiliği şaheseridir. Medrese duvarlarında turkuaz, siyah, 
lacivert renkte çiniler kullanılmıştır.  Bir hücresinde Celaleddin 
Karatay`ın türbesi bulunur.  Bu medrese mana olarak çok yo-
ğundur. Sembolik bir çok öğe barındırır. Ayrıca kubbeye çiniler-
le işlenmiş Ayet-el Kurs-i suresinin bir ayetinin meali "...O`nun 
kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır."
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Mevlana Türbesi 
Mevlana Türbesi’nin mimarı Bed-
reddin Tebrizi'dir. 

Mevlana Celaleddin Rumi’nin türbesi çevresindeki mescit, se-
mahane, meydanı şerif, matbah, derviş hücreleri, şadırvan, şebi 
aruz havuzu ve çelebi dairesiyle bir külliye halindedir. Külliyeyi 
meydana getiren yapılardan esas türbe binası Selçuklu devrine, 
türbenin yivli gövdesi ve külahı ile giriş koridoru, çelebi mezar-
ları, post kubbesi Karamanoğulları devrine, mescit, semahane, 
türbeler, derviş hücreleri, matbah ve şadırvan ise Osmanlı devri-
ne aittir. Türbenin bugünkü şekli kare planlı bir zemin üzerinde 
üç tarafı kemerli ve bir tarafı kapalı mekan halindedir. Bu me-
kanın üzerini 16 dilimli sivri bir külah örter.  Külahın tepesinde 
bir hilal içinde Mevlevi sikkesi bulunan yüksek bir alem vardır. 
Külahın üzerini firuze çiniler kaplar. Külaha Yeşilkubbe denir. 
Yeşilkubbenin altında Mevlana’nın ve oğlu Sultan Veledin gök 
mermerden yapılmış üstü puşide ile örtülü sandukaları vardır.

Piri Mehmet 
Paşa Camii
Aynı adlı mahallede, 
Aziziye Camii’nin 

güney-doğusunda yer alır. Tek kubbeli bir harim ve kuzeyde üç 
bölümlü son cemaat yerinden oluşan yapının minaresi kuzeybatı 
köşesindedir. Ayrıca doğusunda Selçuklu dönemine ait Siyavuş 
Türbesi ile batısında Mevlevî zaviyesinin matbahı bulunmakta-
dır. Cami M. 1523 yılında aynı zamanda Yavuz Sultan Selim’e 
de vezirlik yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Piri 
Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Aslında Cami (Sema-
hane) matbah ve kuzeyindeki zaviye hücreleri ile birlikte burası 
Mevlevi zaviyesi  olarak tasarlanmış bir eserdir. Son cemaat yeri 
ortadaki mermer iki sütunun birbirlerine ve duvarlara sivri ke-
merlerle bağlanmasıyla oluşan üç bölümlü olarak tasarlanmış, 
her bir bölümün üzeri pandantiflerle geçilen kubbe ile örtülmüş-
tür. Harime geçit veren kapı iki renk malzeme ile inşa edilmiştir. 
Girişin üst kısmında Bursa kemerli bir niş içerisine alınmış ve 
M. 1523 yılında inşa edildiğini gösteren iki satırlık inşa kitabesi 
bulunur. 
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Selimiye -
Sultan Selim -
Süleymaniye Camii
Selimiye Camii, 
klasik Osmanlı 
Mimarisi’nin Konya’daki en güzel örneklerinden biridir. Yapı, 
Mevlânâ Dergâhı’nın güney batısında, bir manzume içinde yer 
almakta idi. Ancak bu manzumeden günümüze yalnız cami ve 
caminin güney batı köşesinde yer alan, 18. yy’da inşa edilen Yu-
suf Ağa Kütüphanesi ulaşabilmiştir. Caminin kuzeyinde yakın 
tarihlere kadar mevcut olan medrese, imaret, şadırvan ile güne-
yindeki hamamdan bugün hiçbir iz kalmamıştır.  Kanatları ya-
pının üzerinde inşa kitabesi bulunmadığından, yapılışı ile ilgili 
bilgiler tarihi belgelerden elde edilmektedir. Sultan Süleyman 
döneminde inşasına başlanan ve II. Selim döneminde tamam-
lanan bu camiye, bazı kaynaklarda ‘’Süleymaniye Camii’’ adı da 
verilmektedir. Cami son yıllarda bir kaç kez onarım geçirmiştir. 
İçindeki kalem işi süslemeler de bu onarımlar sırasında yenilen-
miştir.

Şerafettin Camii
Konya’nın merkezinde, 
Hükümet Meydanı’nda 

bulunan Şerafettin Cami, Konya’nın en eski camilerinden olup 
ilkleri de bünyesinde barındırıyor. Hükümet Konağı'nın güney 
cephesinde olup cami ilk defa XII. yüzyılda Şeyh Şerafettin ta-
rafından yaptırılmış, 1336 yılında tamamen yıktırılarak Çavu-
şoğlu Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Adını, bugünkü 
caminin bulunduğu yerde 13. yüzyıl da cami yaptıran ve türbesi 
de 1925’e kadar burada bulunan daha sonraki yıllarda yıktırılan 
2009’da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uy-
gun bir biçimde yeniden inşa edilen, Şeyh Şerafeddin’den alır. Bu 
cami 1444’de Karamanoğlu II. ibrahim Bey tarafından onarılmış 
ve yeni vakıflarla gelirleri artırılmıştır. Aradan geçen iki yüzyıl 
içerisinde çeşitli sebepler harap olan cami, 1636’da Konyalı Meh-
met Çavuşoğlu Memi Bey tarafından yıktırılarak yerine bugün-
kü cami yaptırılmıştır.
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Konya bir tarım şehri, 
bu sektörde başta tarım makineleri olmak üzere faaliyet alanı oldukça geniş. Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olma özel-
liğini taşıyan ve yüz binlerce insanın ziyaret ettiği, Konya firmaları da dahil olmak üzere yerli, yabancı yüzlerce firmanın 
ürünlerini teşhir ettiği tarım fuarı, Konya tarım firmalarını da bu suretle öne çıkardı.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
TARIM FİRMALARI



Alparslan Tarım
Konya’nın köklü 

sanayi kuruluşları arasında yer alan Alparslan 
Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kon-
ya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin m2'si 
kapalı toplam 25 bin m2 alanda faaliyetine ilk 
günkü heyecanı ve yılların tecrübesi ile devam 
etmekte olup 4. Organize Sanayi Bölgesine yap-
tığı yatırım ile toplamda 50 bin m2'si açık, 2 bin 
m2'si kapalı yeni fabrikası ile üretim hacmini 
ve kalitesini genişletiyor. Yenilenen teknolojiyi 
sürekli takip eden ve bu doğrultuda gelişmeye 
devam eden makine parkına sahip Alparslan 
Tarım, yeni lazer kesim, plazma ve robot kaynak 
yatırımlarıyla gücünü daha da ileri seviyelere 
taşıyor. Yatırımlarına eklediği güçlü ve hızlı la-
zer kesim tezgahıyla diğer sanayi kuruluşlarının 
kesim işlemlerini de itina ile takip eden firma, 
üretim ve ürün kalitesinde sürekli iyileştirmeye 
gitmektedir. Hedefini her zaman daha kaliteli 
olana ulaşmak olarak tanımlayan Alparslan Ta-
rım Ar-Ge çalışmalarını büyük bir hassasiyetle 
yürütmektedir. Traktör Ön Yükleyici ve Ataş-

manları, Beko Loader Kazıcı, Kombine Hububat Ekim Mibzeri, Pnömatik Ekim MibzeriKayar Şase Pnömatik Ekim Mibzeri, Balya 
Toplama Makinası ve Balya Yükleme Ataşmanı, Havalı Sistem Kombine Harman Makinası, Helezonlu Kombine Harman Makinası, 
Kabuk Soyuculu Kombine Harman Makinası, Sap Taşıma Sistemli Kombine Harman Makinası, Depolu Mobil Sistem Tek ve Çift Bantlı 
Harman Makinası imalatı gerçekleştiren Alparslan Tarım, tüketicisine her yeni dönemde daha kapsamlı daha teknolojik ürünler sun-
maktadır.

Hatunsaraylı Tarım Makinaları
Yüzyıllar boyu alın 
terinin emeğe 
dönüştüğü, 

emeğin nimetle buluştuğu; helal kazancın 
her damlasında ve her aşamasında işlendiği 
doğanın en güzel armağanı... Ve bu toprağı 
o alın teri ile işleyen; her gününü diğer güne 
özveri ve umutla bağlayan sizler... Hatunsa-
raylı Tarım Makinaları bu emeğe katkıda 
bulunarak, umutları bol kazanca dönüştür-
me misyonu ile hareket etmektedir. Tam 35 
yıldır... Yılların verdiği tecrübe ve birikimle 
profesyonel bir anlayışla faaliyetlerini sür-
düren firma, toplam kalite yönetimi felse-
fesine uygun olarak hammadde girişinden, 
makinanın sevkine kadar tüm detayları 
planlı bir anlayışla sürdürmektedir. Ayrıca 
1995 yılından bu yana hizmet veren Ar-Ge 
departmanı ile de teknolojik ve kurumsal 

gelişimini sürdüren firma, tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu düşünce yapısı içerisinde gelişen ve 
üreten ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak ve daha iyi hizmet verebilmek adına faaliyetlerine yoğun bir 
biçimde devam etmekte ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır.

Tel: 444 39 42 
Web: www.alparslantarim.com.tr

Tel: 0 (332) 239 04 04 
Web: www.hatunsarayli.com
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Köylü Tarım
1964 yılında Özer Makine 

ismiyle kurulan firma 1981 yılında Karatay Sanayisine taşına-
rak ticari ismini Köylü Tarım Makineleri olarak değiştirmiştir. 
1995 yılında şirketleşen Köylü Tarım 1997'de 2. Organize Sanayi 
Bölgesi'nde halen faaliyetini sürdürdüğü fabrikasına taşınmıştır. 
Köylü Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bin 800 m² ka-
palı toplam 4 bin m² bir alanda üretimini sürdürmektedir. Tüm 
ürünleri TSE ve TÜVCert kriterlerine göre üreten Köylü Tarım, 
yüksek kalite standartlarındaki ürünlerini uygun fiyatlarla Ta-
rım Kredi Kooperatifleri, Pancar Kooperatifleri ve 250'nin üze-
rindeki bayileri aracılığı ile müşterilerine arz etmektedir. Köylü 
Tarım, başta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna, Uru-
guay, Bulgaristan, Makedonya, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan ve 
Yemen olmak üzere 4 kıtadan pek çok ülkeye ihracat yapmakta-
dır. Kurulduğu günden beri sürekli gelişim felsefesi ile hareket 
eden Köylü Tarım, sürekli geliştirdiği üretim teknolojisinin yanı 
sıra insan kaynaklarına da yatırım yaparak daima en iyiyi üret-
meyi hedeflemektedir.

Lusna Makine
Lusna Makine profesyonel 

ekibiyle tarım makinaları sektörüne getirdiği yenilikler ve ger-
çekleştirdiği ilklerle bu sektörde öncü firma olmanın haklı gu-
rurunu duymanın verdiği şevkle sürekli kendini yenilemektedir. 
Lusna Makine ürün ve hizmette kalite anlayışından taviz verme-
den 10 bin metrekare kapalı toplam 15 bin metrekare alanda son 
teknoloji CNC parkı, lazer ve plazma kesim makinaları, hidrolik 
ve eksantrik pres makinaları parkı ve robot kaynak makinaları-
nın bulunduğu ve otomasyona dayalı imalat sistemi ile hataya 
yer vermeden günümüz şartlarında müşteri memnuniyeti ve 
gereksinimleri düşüncesini ön planda tutarak kalite esaslarını 
ilke edinerek üretim yapmaktadır. Kalitenin ve başarının tesa-
düflere bağlı olmadığını bilen firma çeşitli kalite, üretim, oto-
masyon  sertifikaları  ve TSE imalat yeterlilik belgeleri ile tescil 
edilmiştir. Lusna Makine yurtiçi ve yurt dışından gelen talepler 
doğrultusunda imalatını devamlı gözden geçirirken ürünlerini 
başta Avrupa, Amerika, Güney Amerika,  Balkan ülkeleri, Ku-
zey-Güney Afrika, Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dünyanın 
dört bir yanına geniş bayii ağı ve fabrikadan doğrudan satış ile 
ulaşılabilmektedir.

Tel: 0 (332) 239 07 48  
Web: www.koylu.com

Tel: 0 (332) 359 85 85 
Web: www.lusna.com.tr
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Öntar Tarım Aletleri
Üretim ve kapasite bundan 

bir kaç yıl önce önemli değerler iken günümüzde mutlaka olma-
sı gereken değerler arasında yer alıyor. Küreselleşme, kurumsal-
laşma, verimlilik, çevrecilik ve müşteri tatmini ön plana çıkıyor. 
Gelişen teknolojiler artık şirketlerin vazgeçilemez bir parçası. Bir 
ürünün insanı ilgilendiren yönleri ile ilgili beklentileri; fonksiyo-
nellik, estetik ve tasarımla oluşan üçgenin merkezinde yer alıyor. 
Kurumları inşa eden kişilerin çabaları; yüksek teknolojiler ile 
satın almaya değer nitelikli bir ürün ortaya koymaktır. İşte bu 
anlayış ve girişim ruhuyla Öntar Tarım Aletleri’nin 1970'lerde 
başlayan yolculuğu yüzde 100 yerli üretimle zirai mücadele, ta-
rım ve hayvancılık alanında ilkelerine ve vizyonuna bağlı kalarak 
ilk başladığı yıllardaki gibi azimle ve umutla devam etmektedir. 
Öntar Tarım Aletleri ilaçlama makineleri, pülverizatör, atomizör, 
holder, gübre serpme makineleri, fırfır, motorlu el çapası, bah-
çe ekipmanları, bahçe ilaçlama, sırt ilaçlama, pompa, kumanda, 
motor, bagalit, polyster, plastik, turbo fan üretimi ile ihracatı 
yapmaktadır.

Özen İş Tarım 
Özen İş Tarım Ziraat 
Makinaları Otomotiv 

Dış Tic. Ltd. Şti. 46 yıl önce Konya'da kurulmuş olup, faaliyete geçtiği 
ilk günden bu yana birçok değişik tarım makinaları üretmiştir. Ülke-
miz şartlarına en uygun makinaları hazırlamak için devamlı çiftçilerle 
diyalog içinde olan şirket, teknik kadrosuyla birlikte teknik servis ve ye-
dek parça hizmetleri de sunmaktadır. Hedefi, makinalarıyla hasadınıza 
bereket sağlayıp zayiatınızı en aza indirmektir. Makinanın kurulması, 
nakliye, doldurma ve boşaltma gibi işlemleri mümkün olduğunca or-
tadan kaldırıp çiftçinn aleyhine işleyen zaman, işgücü kaybı ve yüksek 
maliyete çözüm getirmek ve tüm faktörleri menfaatinize çevirmeyi 
amaçlamaktadır. Özen İş Tarım değişen ve gelişen Türkiye ve Dünya 
için, tarım ve çiftçisini düşünerek beklenen talebi karşılamak ve daha 
iyi hizmet verebilmek için, Pancar Hasat Makinası, Mega Pancar Hasat 
Makinası, Sap Toplamalı Saman Makinası’ndan sonra da 2012 yılında 
Batuhan 2012 Kombine 2 sıralı şiftleme sistemli traktörle çekilen Pa-
muk Toplama Makinası ve170'lik taş toplama makinası, biçerdövere 
montajlı saman makinası, havuç sökme makinesi, 2 sıralı mısır toplama 
makinası ve otomatik sap toplamalı bıçaklı saman makinası üretimine 
başlamıştır.

Tel: 444 0 812  
Web: www.ontar.com.tr

Tel: 0 (332) 239 00 90 
Web: www.ozenistarimmak.com
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Safa Tarım
2015 ISO listesinin ikinci 
500 bölümünde 241. sırada yer alan Safa Tarım, 1974 den beri 
faaliyet gösteren ve sektöründe Türkiye’nin önde gelen firma-
sı.  Yüksek teknolojiyle ürettiği tarım (bitki koruma) ilaçlarıyla 
çiftçimizin hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunlarına 
çözüm buluyor. Safa Tarım A.Ş., bitki koruma ürünleri, tohum, 
halk sağlığı ürünleri olmak üzere üç grupta faaliyette bulunmak-
tadır. Tecrübeli ve güvenilir ekibi ile şirkette yeni formülasyon-
larla yapılan üretimlerin yanında tarım kimyasalları hammadde-
lerinin alımı ve pazarlaması da yapılmaktadır. 2008 yılından bu 
yana İSO’nun açıkladığı Türkiye’nin ikinci 500 büyük firmaları 
içerisinde yer alan şirket yaklaşık 500 çeşit ürünüyle yurt için-
de merkez ve 8 bölge müdürlüğü ile 2 bin 200'den fazla bayi ve 
kooperatife ürün ve hizmetlerini sunmakta, başta Avrupa, Orta 
Doğu ve Orta Asya olmak üzere 15 ülkeye de ihracat yapmak-
tadır.

Şakalak Tarım
Şakalak Tarım Makinaları A.Ş.
tarım makinaları alanında son gelişmeleri izleyerek üretim ka-
lemlerini ve kalitesini sürekli arttırarak güvenilir bir firma  niteli-
ği yakalamıştır. Toplam kalite yönetim sistemi ile ürün ve üretim 
kalitesinden ödün vermeden ürünlerinin ve markasının dünya 
pazarlarında aranır konuma getirilmesi  Şakalak Tarım Makina-
ları A.Ş.‘nin ana hedeflerindendir. Kalitenin sürekli geliştirilmesi 
ve müşterilerin ilettiği her türlü sorunu takip etmek ve tekrarını 
önleyerek müşteri memnuniyetini arttırmak prensibi işletmenin 
ayrılmaz bir parçasıdır. En büyük amacı tarımsal sektöründe 
performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü 
bir şirket olmaktır. Yenilikçi uygulamalarla sektörü yönlendir-
mek ve ülkenin tarımsal ürünleri ihtiyacını karşılamaktır.

Tel: 0 (332) 239 14 60 
Web: www.safatarim.com

Tel: 0 (332) 239 02 70 
Web: www.sakalak.com
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Şakiroğlu Tarım
Şakiroğlu Tarım, tarım 
sektöründeki ilk 
adımlarını 1986 yılında atmaya başlamıştır. Çiftçi bir aileden ge-
len firma kurucuları, kısa sürede gelişmiş ve önemli başarıları 
elde etmeyi başarmıştır. Şakiroğlu Tarım, ‘’tarıma dair ne varsa ’’ 
sloganı ile özetlediği gibi, tarımsal süreçlerin her aşamasında, ta-
rımsal ve hayvansal işletmelere en doğru ürünleri en doğru mar-
kalarla sunmaktadır. Şakiroğlu Tarım, çiftçi bir aile temelinden 
gelerek, bir çiftçinin neye, ne zaman ihtiyaç duyduğunun bilgi-
sini elinde bulunduran tecrübeli bir firmadır. 16 farklı yerli ve 
yabancı tarım firmasının bayiliğini bünyesinde bulunduran Şa-
kiroğlu Tarım, Türkiye’nin en büyük ve en modern tarım komp-
leksini inşa ederek, sektörünün lider firması olma yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. Bir çiftçinin bütün ihtiyaçlarını (gübre, 
tohum, ekipman, sulama, traktör, hasat makinaları) bir nokta-
dan sağlamayı hedefleyen Şakiroğlu, satış sonrası süreçlerin 
önemini bildiği için müşterilerine 7/24 mobil servis hizmeti de 
vermektedir. Bunun yanında uzun süre serviste kalması gereken 
traktör arızaları için ücretsiz traktör temini de sağlamaktadır.

Tarım Öz
1977 yılında faaliyete geçen 
firma imal etmiş olduğu 

hububat mibzerlerini Tarım Öz markası adı altında tarım sektö-
rüne sunmaktadır. El ele ve işbirliği içerisinde çalışabilmek için 
kaliteli ve randımanlı mibzerler imal etmeyi ana hedef olarak 
seçmiştir. Bu nedenle firma en son teknolojileri kullanarak çift-
çilerin daha rahat ekim yapabileceği bir şekilde geliştirmiş oldu-
ğu mibzerleri itinayla ve titizlikle üretmektedir. Mibzerleri, diğer 
ülkelerde üretilen aynı tür makinelerdeki en son teknikler ve ye-
nilikler dikkate alınarak Türk Tarımı ve çiftçisine sunulmuştur. 
Üretmiş olduğu mibzerler iki yıl firma garantisi altındadır. Şirket 
çalışanlarına ve müşterilerine samimi,dürüst ve ahlaki normlar 
içinde davranmaktadır. Ticari faaliyetleri hem tedarikçilere, hem 
de müşterilere karşı doğru ve güven vericidir.

Tel: 0 (332) 342 49 72 
Web: www.sakiroglu.com.tr

Tel: 0 (332) 239 00 71
Web: www.tarimoz.com.tr
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Turizm denince Hz. Mevlana ile akla gelen Konya’da 

aslında birçok alternatif mevcut. Son yıllarda turizm anlamında büyük bir ivme ykalayan ve yatırımlarını bu anlamda arttı-
ran Konya turizm cenneti olmak için yarışıyor. Yaşanan olumsuz olaylara rağmen turizm anlamında mücadelesini sürdüren 
Konya’daki en iyi turizm firmalarını sizler için derledik.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
TURİZM FİRMALARI



Argeon Tur
Argeon Tur 2011 
yılında kurulmuş 

ve 2012 ortalarında İtalya’dan turist, Güney 
Afrika’dan üst düzey yönetici ziyaretçileri 
ülkeye getirmeye başlamış ve kuruluşunun 
ilk yıllarında ülkemize döviz girişi sağla-
mıştır. 2013 yılında Karaman, 2014 yılında 
Antalya, 2016 yılında ise İzmir ve İstanbul 
şubelerini açan firma Türkiye içerisinde 
şehir ve bölge odaklı çalışmaları ile yurti-
çi programlarda da etkin çalışmaktadır. İş 
birliği yaptığı 30 seyahat acentası ile her 
hafta kesin hareketli koyduğu yurtdışı se-
yahatleriyle iptal olmaksızın 2 kişiye kadar 
hizmet vermekte, kişilere özel programlar 
hazırlamaktadır.   Argeon Turizm ve Se-
yahat Acentesi TÜRSAB Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği’nin üyesi ve T.C. Turizm 
Bakanlığı’nın denetiminde (İşletme Belge 

No: 6958) Yıllardan beri turizm sektöründe uğraş veren tecrübeli, dinamik kadrosu ile daha iyi hizmet verebilmek üzere 
çalışmalarını sürdüren bir kurumdur.  Argeon’un Konya merkez omak üzere Karaman-Antalya-İzmir’de Argeon ismiyle 
İstanbul Anadolu yakasında ise Karınca Turizm ismiyle şube ve şirketleri bulunmaktadır.  Bunun dışında ülkenin 4 yanın-
da satış acenteleri mevcuttur.

Cengiz Turizm
Turizm ve 
seyahat alanında
TURSAB (Türkiye Seyahat Acentalar Birli-
ği 1283 belge no) A Grubu Seyehat Acen-
tası statüsüyle ve IATA (Uluslar arası tüm 
hava yolları bilet satış yetkisi) belgesine 
sahip acente, profesyonel kadrosu ile en iyi 
hizmeti sunmaktadır 140 ülkede 270 hava 
yolu firması ile yurt içinde 1200’den fazla 
otelle, yurt dışında ise 95 binden fazla otelle 
anlaşması bulunmaktadır. Başarılı ve uzun 
sürecek iş birlikteliğini, en yüksek hizmet 
standardını en ekonomik yoluyla sunarak 
pekiştirmeyi misyon edinmiştir. 1983 yı-
lından bugüne edinmiş olduğu tecrübesi ile 
bu alanda en iyi hizmeti sunmaktadır. Ele 
aldığı her projeyi en ince ayrıntısına kadar 
gerçekleştirerek size sadece organizasyo-
nun sağladığı haklı gururu yaşatmaktadır. 

Sektörde kaliteyi ve iyi hizmeti vermeyi ilke edinen acente tüm organizasyon boyunca takım ruhu içerisinde sizlerin gös-
terdiği hassasiyete ortak olacaktır.

Tel: 444 7 910 
Web: www.argeontur.com

Tel: 444 1 743
Web: www.cengizturizm.com.tr
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Destur 
Destur 11 yıldır faaliyet gösteren bir 
firmanın 

Hac ve Umre kolu. Kalabalık bir müşteri portföyüne sahip olan 
firmanın müşteri talebini değerlendirerek kurduğu bir marka. 
Destur  ya en iyisini yapalım, ya da olmayanı yapalım düstu-
ruyla yola çıkarak Konya'da her hafta, Konya'dan hareketli lüks 
5 günlük ve 7 günlük programlar yapmaya başlamıştır. Ayrıca 
en iyisini yapalım düsturuyla 15 ve 25 günlük Umre program-
larıyla en iyi ekonomik şartları misafirlerine sunmaktadır. Des-
tur sadece Konya ile sınırlı kalmayıp, Türkiye'ye de programlar 
sunuyor. Bunun yanı sıra Destur markasıyla tamamen inancını 
yaşamak isteyen insanlara hizmet etmek amaçlı kurulmuştur. Bu 
kapsamda Türkiye'de de tüm alkolsüz otelleri misafirlerine sun-
duğu gibi, yurtiçi ve yurtdışında İslami esaslara özen gösterilerek 
kültür gezileri de yaptırmaktadır.

Farma Tur
2000 yılında Türkiye’nin kültür de-
ğerlerini Konyalı vatandaşlarla pay-
laşmak misyonuyla yola çıkan Far-
ma Tur, 

16 yıldır bunu devam ettiriyor. Türkiye’nin her köşesinin gezmek 
ve tanıtmak isteyen firma, “‘gezmediğin, görmediğin yer senin 
değildir’ şiarıyla çalışıyor. Çıkış noktası yurt içi kültür turları... 
Kendi ürettiği destinasyonlara sahip.  En çok yaptığı işlerden bir 
tanesi kongre ve seminer organizasyonları… Farma Tur Seyahat 
Acentesi 2 şubesi 15’in üzerinde personeliyle Konya’da hizmet 
veriyor.

Tel: 0 (332) 352 31 32
Web: www.destur.com.tr

Tel: 0 (332) 353 70 80
Web: www.farmatur.com.tr
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Firuzen Tur
Firuzen Tur 2005 yılında Konya’da 
seyahat acenteliği, 
rent a car, filo kiralama, yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışı, 
yurtiçi ve yurtdışı kültür turları ve daha birçok alanda hizmet et-
mek amacı ile ilk adımı atmıştır. Şu ana kadar acentelikte, Konya 
sınırlarını çok kısa sürede aşıp sektöründe tüm Türkiye’de ender 
kuruluşlardan biri olarak gösterilmeye devam etmektedir. Arta-
rak devam eden geniş otel seçenekleri ile müşterilerine daha faz-
la seçenek sunmayı hedeflemektedir. Yine araç ve filo kiralama-
da Konya’da en geniş araç filosuna sahip tek firma olma unvanını 
da korumaktadır. Firma  yeni olmasına rağmen bu başarı elbette 
dikkat çekmekte. Bu başarının ardında tecrübeli, deneyimli kad-
rosu ve güçlü çözüm ortakları yer almakta.

Güvenç Turizm
Güvenç Turizm, 22 yıldır 
kutsal topraklarla 

buluşturmanın gururunu ve hizmet  etmenin  onurunu  üzeri-
mizde taşımaktadır. Asya’yla Avrupa’yı  birbirine  bağlayan,  dün-
yanın  kültür,  tarih  ve  coğrafya  köprüsü  olan  Türkiye’ye kendi-
sini  borçlu  sayıp,  bu  ülkede yaşama  sorumluluğunu  yüreğinde  
taşıdığı  için,  22  yıldır  kutsal  topraklarda  edindiği  tecrübe  
ve  profesyonelliği,  yurtiçi  ve  yurtdışı  kültür  turlarıyla hizmet  
sunmaktadır. Sağlam  geçmişine  dayanan  deneyimi  ve  pren-
sipleri  ile  sunacağı  tüm  yurtiçi  ve  yurtdışı  kültür  turları ile   
hayallerinizi yerine  getirmek,  memnuniyetini  en  üst  seviyede  
tutmak  ve buna layık  olmak  öncelikli  prensibidir.

Tel: 0 (332) 350 38 38 
Web: www.firuzentur.com.tr

Tel: 0 (332) 351 42 43 
Web: www.guvencturizm.com
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Hennes Tour
Avrupa'nın en büyük 
Hac ve Umre 

organizasyonu olan İGMG kuruluşu Hennes Tour, eksiksiz ibadet vaa-
di ile hizmet veriyor. 1969 yılında Almanya Hanofer'de 7 kişilik ekibin 
Hac’ca gitmesi ile temelleri atılan ve 41.’ci yılında profesyonel kurumsal 
ve sektörde yönlendirici bir kuruluş olarak hizmet eden ve Türkiye’de 
ilk kez Konya’da faaliyetine başlayan Hennes Tour, İGMG (İslam Toplu-
mu Milli Görüş) çatısı altında hizmet veriyor. Hennes Tour 2010 yılında 
kurulmuş olup Avrupa'nın en büyük Hac ve Umre organizasyonu olan 
İGMG (İslam Toplumu Milli Görüş) kuruluşudur. Hennes Tour, Hac 
ve Umre organizasyonunda en iyi hizmeti ve eksiksiz ibadet vaadi ile 
bu sektörde hızla büyüyerek tüm Türkiye'de hizmet vermekte. Gayesi 
istikrarlı, eğitimli ve Avrupa'daki acentesinin burada da markalaşma-
sını sağlayarak hizmet etmektir. Firma birçok kez Suudi Arabistan Hac 
Bakanlığı’ndan En iyi Organizasyon Ödülü aldı. Amacı  böylesi önem-
li bir görevi layıkıyla ve eksiksiz olarak tamamlatmaktır. Hennes Tour, 
Avrupa'nın 40 ayrı noktasından Hac ve Umre organizasyonu yaparak 
işinde profesyonel ve tecrübenin üst noktasına ulaşan İGMG’nin kali-
tesini yansıtıyor. İGMG’nin 400’e yakın hizmet görevlisiyle her yıl 6 bin 
Hacı ve 4 bin Umreci adayını mübarek beldelere taşıyarak ibadetlerini 
yaptırıyor. 

Nuri Doğan Turizm
1996 yılında Nuri Doğan Turizm 
olarak sektöre adım 

atan şirket aynı isimde hizmet vermeye devam etmektedir. 2010 
yılında IATA üyesi olmuştur. 2011 yılında Nuri Doğan Turizm 
adıyla umre programı düzenlemiş ve 2012 yılında Hac vazifesi-
ni Nuri Doğan Turizm adıyla yapmaya başlamıştır. Konya ilinde 
Hac'cı kendi adıyla düzenleyen tek firmadır. Nuri Doğan Tu-
rizm, 1996 yılında hacı ve umreci adaylarını kutsal topraklara 
götürmek dini vazifelerin en iyi bir şekilde yapılmasını sağlamak 
amacıyla kuruldu. Şirket deneyimli ekibiyle birlikte yıllardır ka-
liteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini ön planda tuta-
rak hizmetlerini güven içinde devam ettirmektedir. Nuri Doğan 
Turizm’in misyonu, bütün müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, 
umreci ve hacıları yönlendirici hizmetler sunan, dürüstlük ve 
kaliteden ödün vermeyen bir firma olarak Hac ve Umre şirket-
leri arasında bir numara olmak ve Nuri Doğan markasını en iyi 
şekilde temsil etmektir.

Tel: 0 (332) 351 50 55
Web: www.hennestour.com

Tel: 0 (332) 353 06 37 
Web: www.nuridoganturizm.com.tr
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Rıza Turizm
Rıza Turizm ve 
Seyahat Acentesi; 

TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin üyesi ve TC Tu-
rizm Bakanlığı'nın denetiminde olup 1993 yılında kurulmuş ve 
(İşletme Belge No: 2442) firmadır. Tecrübeli ve dinamik kadrosu 
ile  daha iyi hizmet verebilmek üzere çalışmalarına aralıksız de-
vam etmektedir.  

HİZMETLER
Umre Hac organizasyonları,
İslami Otel Rezervasyonları
Yurt içi ve Yurt Dışı Paket tur organizasyonları, 
Bayi, Seminer toplantıları - Kongre organizasyonları, 
Promosyon – Teşvik gezi organizasyonları
Dünyanın her yerine Uçak biletleri temini, 
Rent a car / Kiralık araba servisi 
Günü birlik şehir ve Çevre turları 
Balayı rezervasyonları 
Personel-Okul-Öğrenci gezileri, 
Davet, Piknik, Açılış, Coctail organizasyonları, 
Yat turları, Mavi Yolculuk

Sufi Turizm
Sufi Turizm Seyahat 
Acentası 2008 yılında 

Konya’da seyahat danışmanı olmak için kurulmuştur. Bugün 
geldiği noktada bu amacında ne kadar başarılı olduğunu ispat-
lamıştır. Tecrübeli ve profesyonel kadrosuyla ince eleyip sık do-
kuyarak seyahat programlarının amacına uygun olmasını sağla-
maktadır. 50 ‘ye yakın ülkeye düzenlediği turlarda kaliteli hizmet 
vermek için çok seçici davranmaktadır.  Kuzey Amerika ‘dan 
Çin’e kadar uzanan coğrafyada Sufi Turizm Seyahat Acentası  en 
iyi lokal hizmeti sunmaktadır.

Tel: 444 0 818
Web: www.rizaturizm.com

Tel: 0 (332) 320 69 69
Web: www.sufitur.com
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Konya ticaretiyle, tarımıyla, sanayisiyle, tarihiyle,
kültür ve turizmiyle ve marka değerleri oldukça yüksek firmalarıyla dikkat çekiyor. ISO'nun yapmış olduğu değerlendir-
melerde ilk 500 içine giren firma adedi artan, ikinci 500'e giren firmalarında ise belirgin artışlar görülen bir şehir. Konya 
firmalarının her yıl daha üst sıralara oynayan markaları, Konya havzasının ikinci Marmara olarak görülmesinin getirdiği 
sinerji birleştiğinde tam bir altın şehre dönüşecek Konya.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
ULUSAL MARKALARI



Akova Süt
2015 ISO listesinde 422. 
sırada yer alan Akova 
Süt, 
1977 yılında ilk Pastörize Süt Fabrikası 
olarak Konya'da kurulan ve sektöründe 
öncü markalar arasında yer aldı. Akpınar 
Ailesi'nin Konya'da ilk süt işlemesini kur-
masıyla başladı. 1954 yılında kurulan ilk 
işletme günlük birkaç ton süt işleme kapa-
siteli, peynir, yoğurt ve tereyağı üreten kü-
çük bir işletme idi. Geleneksel tatları gele-
neksel yöntemlerle üreten bu küçük işletme 
zamanla büyüyerek 1977 yılında Konya ve 
yöresinde ilk pastörize süt ürünleri fabrika-
sını kurdu. Kalite ve müşteri memnuniyeti 
ile yoluna devam etti. Akova Süt ve Gıda 
Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi 1997 
yılında yeniden yapılandırılarak bugünkü 
modern tesislerini kurdu. Fabrikada tam 

otomatik sistemler ile süt tozu ve peyniraltı suyu tozu üretmeye başlandı. Bugün işletme, 15 bin m2 kapalı alanda bin ton/
gün süt işleme kapasitesi ve 250 personeli ile her gün 40 çeşit ürün üretmektedir.

Enka Süt
2015 ISO 
listesinin ikinci 500 
sıralamasında 
4. sırada olan Enka Süt, uzun yıllar boyu süt 
sektörü tecrübesine sahip Nihat Akpınar'ın giri-
şimleri ile “Enka Süt ve Gıda Mamülleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.” adı altında 1985 yılında Beyaz 
Peynir üretimi ile faaliyetine başladı. Kısa bir 
süre içerisinde hem işletme kapasitesi hızla ar-
tırılmış, hem de Kaşar Peyniri, Yoğurt, Ayran, 
Tereyağı gibi her zaman beğeni ile aranan ürün-
ler piyasaya arz edilmiştir. Enka Süt 1988 yılında 
Süt Tozu ve hemen ardından da Peyniraltısuyu 
Tozu üretimlerine başlayarak Türkiye'de ilklere 
imza atmış, yönünü ileriye doğru çevirmiştir. 
Sağlıklı ve lezzetli ürünler üretmeyi hedefleyen 
anlayışından hiçbir zaman taviz vermeyen Enka 
Süt 1998 yılında TS EN ISO 9002 Kalite Güven-
ce Sistemi Belgesine layık görülmüş, tüm per-
sonelin özverili çalışmalarıyla sürekli gelişme 

içerisinde olduğunu ispat etmiştir.  Üretiminde dünya teknolojisini kullanan Enka Süt, bütün mamullerini hijyenik altyapıya sahip olan 
tesislerinde, HACCP normlarına uygun olarak oluşturduğu temizlik ve dezenfeksiyon kuralları çerçevesinde çalışarak, sağlıklı ortamlar-
da el değmeden üretmekte ve üretimin her kritik noktasını olası tehlikelerin önlenmesi için kontrol altında tutmaktadır. 

Tel: 0 (332) 342 61 11 
Web: www.akova.com

Tel: 444 1 841
Web: www.enkasut.com

169AĞUSTOS/EYLÜL 2016/44



Eti Alüminyum
2015 ISO listesinde 236. 
sırada yer alan 
Eti Alüminyum, 1960 yılı başlarından itibaren, Türkiye'de mev-
cut boksit yataklarının incelenmesi, bir alüminyum tesisi kurul-
ması için gerekli ön çalışmalara başlanılmış ve önemle üzerinde 
durulmuştu. Fabrika ana ve yardımcı işletmeleri Türk-Sovyet 
teknik işbirliği ve Türk müteahhid ve elemanlarının gayretleri 
sonucunda kısa bir sürede gerçekleştirilerek 1972 yılından itiba-
ren bölüm bölüm işletmeye alındı. Seydişehir Alüminyum Tesis-
leri, Boksit İşletmesi dahil 6 ana üretim ve 14 yardımcı işletme 
bölümünden oluşmaktadır. Tesisler 300 bin m² si kapalı olmak 
üzere toplam 2 milyon 200 bin m² alanı kaplamaktadır. Su te-
mini tesisleri, artık barajı gibi yardımcı işletmeler bu alanın dı-
şındadır. Tesislerde 120 km yeraltı boru şebekesi, 80 km elektrik 
kablosu ve 15 km kaplama yol mevcuttur. Eti Alüminyum A.Ş. 
özelleştirme kapsamında 2005 yılında Cengiz Holding bünyesi-
ne katılmış olup, faaliyetlerine katma değerli ve çevreye duyarlı 
üretime yönelik artan yatırımları ile devam etmektedir.

Hekimoğlu Un
2015 ISO listesinde 490. sırada 

olan Hekimoğlu Un 1983 yılında kuruldu. Üretime 200 ton ka-
pasite ile başlayan Hekimoğlu Un “Şikayetsiz Un” sloganı ile yola 
çıkarak kısa zamanda Türkiye'de un piyasasında hak ettiği yeri 
almıştır. Standart kalitesi ile Türkiye lüks un piyasasında yer edi-
nen Hekimoğlu Un zaman içerisinde kapasite artırımlarıyla bu-
gün günlük 600 ton buğday işleme kapasitesine ulaşmıştır. Başta 
İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi metro-
pol illerde ve yurdun her bölgesinde yaygın bulunan toptancı ve 
yarı toptancıları üzerinden imalatçı ve tüketicilere ulaşmaktadır. 
Yurt çapında yaygın bir pazara sahip olan Hekimoğlu Un son 
üç yıldır İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan En 
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alarak sektörde 
kalitesi, kapasitesi ve istikrarıyla ilklerin içinde büyümesini sür-
dürmektedir.

Tel: 0 (332) 582 30 30  
Web: www.etialuminyum.com

Tel: 0 (332) 342 00 77 
Web: www.hekimoglu.com.tr
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Helvacızade
2015 ISO listesinde 469. sırada
yer alan Helvacızade, 127 yıllık köklü bir geçmişe sahip kurum-
sallaşmış bir aile şirketi. 128 yıl önce helva, lokum ve reçel üre-
timi ile başlayan Helvacızade, çalışmalarına gıda toptancılığı ile 
devam etmiş ve 1989 yılında temelleri atılarak, 1991 yılında fa-
aliyete geçen Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri ile sanayiye 
giriş yapmıştır. Helvacızade 3 temel iş kolunda faaliyet göster-
mektedir. Zade Tesisleri 17 farklı kalite ve sistem belgesine sahip 
ilk ve tek tesis konumundadır. Özel otomasyon sistemlerinin 
kontrolünde, insan hatasından bağımsız üretim yapıldığı Zade 
Tesisleri’nde, her türlü bitkisel yağ, yüksek standartlarda rafine 
edilmektedir. Zade Tesisleri’nde üretilen ürünler dünya genelin-
de 5 kıtada 65’ten fazla ülkeye gönderilmektedir. Sağlık alanın-
da Zade Vital markası ile besin destekleri ve beşeri ilaç üretimi 
gerçekleştiren Helvacızade, 2012 yılından itibaren, Zade Vital’i 
doktor ve eczacı danışmanlığında toplumla buluşturmaktadır. 
Helvacızade aralarında aspir, ceviz, çörek otu, kabak çekirdeği, 
keten tohumu, nar çekirdeği, rüşeym, üzüm çekirdeği, ısırgan 
tohumu, susam, haşhaş gibi Türkiye’nin değerli bitki, meyve ve 
tohumlarını Cold Press yöntemiyle dünya standartlarında bir 
besin desteği haline getirmiştir. 

Konya Çimento
2015 ISO listesinde 408. sırada 

yer alan Konya Çimento, kuruluş çalışmalarına 1954 yılında 115 
Konyalı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersiz-
liği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran kuruluşa T. Çi-
mento San. T.A.Ş. ve T. İş Bankası’nın ortak olmaları sağlanmış 
ve 1963 yılında yaş sistem teknolojisi kullanılarak 200 bin ton/
yıl çimento kapasitesi ile üretime başlanmıştır. 1989 yılında özel-
leştirme kapsamına alınan kuruluşta T. Çimento San. T.A.Ş.’nin 
yüzde 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresi-
ne devredilmiş, daha sonra halka açılmıştır. 1991 yılında T. İş 
Bankası sahip olduğu kuruluş hisselerini blok satışla dünyanın 
önde gelen çimento üreticilerinden Fransız VICAT Grubuna 
devretmiştir. VICAT Grubu şu anda kuruluşta yüzde 81,88 işti-
rak payına sahiptir. Konya Çimento, 1994 yılından beri faaliyet 
gösterdiği hazır beton sektöründe hali hazırda Konya, Karaman, 
Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Cihanbeyli, Çumra, 
Serik, Yeniceoba, Karatay, Meram, Altınova, Karaömerler, Sey-
dişehir, Bozkır ve Mersin'de toplam 18 adet hazır beton santra-
linde; 27 adet beton pompası ve 120 transmikserden oluşan araç 
filosuyla hizmet vermektedir.

Tel: 0 (332) 346 05 20 
Web: www.zade.com.tr

Tel: 0 (332) 346 03 55
Web: www.konyacimento.com.tr
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Konya Şeker
2015 ISO listesinde 37. sırada
yer alan Konya Şeker, Konya'nın marka değeri en yüksek firma-
sı. 19 Eylül 1954 tarihinde dönemin Başbakanı merhum Adnan 
Menderes tarafından hizmete açılmıştı. O yıllarda sadece Ka-
raciğan Kiremit Fabrikasına sahip olan Konya, Şeker Fabrikası 
ile birlikte âdete tırmanışa geçmişti. 1954 yılı itibariyle iki olan 
banka sayısı fabrika açıldığı gün 9'a yükselmiş, şehirde Zirari 
Donatım Kurumu, Et-balık Kombinası ve bilahare çimento fab-
rikaları devreye girmişti. Konya Şeker bugün fabrikalar doğuran 
bir fabrika olarak Anadolu'da bilinen ve tanınan tek örnek. Tor-
ku markası adı altında üretilen 537 çeşit ürün, hayvancılığı ve 
süt üretimini ayağa kaldıran panagro, patates işleyen Seydibey 
Konya Şeker'i bir anda Türkiye'nin ilk 50 firması arasında yer 
almasını sağlarken, Konya Şeker ürünleriyle ülkeninde her ye-
rinde tanınan  ve bilinen bir marka olmayı başardı.

Ova Un
2015 ISO listesinde 377. sırada 

yer alan Ova Un, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin ilk 
500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Bu başarılı macerasına 
1952 yıllarında Konyalı ve Adanalı iş adamlarının girişimi ile 
başlayan Ova Un kurulduğu günden bu yana da ülkemizin tahıl 
ambarı olan Konya da yetişen en nadide, en kaliteli buğdayları-
nı işleyip istikrarlı olarak tüketicilerine yüksek kalitede buğday 
unu sağlamaya devam ediyor.  Kendi sektöründe Türkiyeki lider 
konumunu sürdüren Ova Un Fab. A.Ş. bu yola 1952 yılında ku-
rulan (günlük) 90 tonluk fabrikadan, 2012 yılında (günlük) 850 
tona çıkarak büyümeye hızla devam etmektedir. Bayilik, dağıtım 
ve pazarlama teşkilatının çok sağlam temeller üzerine kurulmuş 
olması, Ova Un markasının başarısında büyük rol oynamakta-
dır. Bayileri ile büyümeyi hedefleyen Ova Un Fabrikası'nın gele-
cek yıllardaki (2015) hedefi günlük bin 200 tonluk buğday kırma 
kapasitesine sahip olmak ve pazarlamaktır. Endüstriyel ürünler 
piyasasındaki pazar hâkimiyetini artık paket ürünlerde de sağ-
lamak isteyen Ova Un Fabrikası, ürün çeşitliliği ile de ön plana 
çıkmaktadır. Yapılan piyasa araştırmalarına göre kişi başı (gün-
lük ortalama 100 gr unlu mamuller tüketildiğini varsayarsak) 
her gün lüks segmende düzenli olarak ortalama 5 milyon kişi 
ürünümüzün tadına bakarak kalitesini onaylamaktadır.

Tel: 0 (332) 444 7 550 
Web: www.konyaseker.com.tr

Tel: 0 (332) 324 03 89
Web: www.ovaun.com.tr
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Pakpen
2015 ISO listesinde 272. sırada
 yer alan Pakpen'in ilk fabrikasının temelleri, 1989 yılında atıl-
dı. Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi, 1989 yılında 30 bin metrekarelik alanda “profil 
fabrikası” kurarak üretime başladı. Bugün 7 fabrikadan oluşan, 
yaklaşık 150 bin metrekaresi kapalı, toplam 300 bin metrekareyi 
aşan entegre tesisleri ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin en 
büyük sanayi kuruluşu olarak hizmet veriyor. Yapı sektöründe 
pencereden bahçe aksesuarına, dış cepheden kapıya, borudan 
yalıtım ürünlerine kadar bir bina için gerekli olan birçok malze-
meyi bir arada üretiyor. Yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin met-
reküp yalıtım malzemesi üretim kapasitesi ve 700’ü aşkın uzman 
çalışanıyla sektöründe ilk 5 büyük üretici arasında yer alıyor. 
Konya’dan çıktı, Türkiye’de büyüdü. Ürünlerinin dağıtım ve sa-
tışını İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya bölge müdür-
lükleri ile Türkiye geneline yayılmış olan yaklaşık 650 bayii ve 
müşterisiyle sürdürüyor, alt bayilerle birlikte bin 500’e yakın satış 
noktasında satışı sağlanıyor. 

Tümosan
2015 İSO-500 listesinde 
254. sırada
yer alan Tümosan, Konya’da mülkiyeti kendisine ait 1,6 milyon 
metrekareüzerinde 93 bin metrekare kapalı alanda dizel motor 
ve traktör üretimi yapmaktadır. Türkiye’nin tek çatı altında en 
büyük üretim kapasitesine sahip olan şirket, ihtiyaç halinde ka-
pasite artırımını, ek arsa yatırımı yapmaksızın mevcut kompleks 
üzerinde gerçekleştirme imkanına sahiptir. Dizel Motor üretim 
kapasitesi üç vardiyada yıllık 75 bin adettir.  Traktör üretim ka-
pasitesi üç vardiyada yıllık 45 bin adettir.  Fabrikada 100’ü beyaz 
yakalı, 255’i mavi yakalı toplam 355 personel görev yapmaktadır. 
Özelleştirme sonrası yapılan makine teçhizat yatırımıyla üretim 
teknolojisi yenilenmiştir. Tümosan, Türkiye’nin ilk dizel motor 
üreticisi olup, 1981 yılından bu yana aralıksız üretim yapmak-
tadır. Son 30 yılda toplam 170 bin adet dizel motor üretimi ger-
çekleştirmiştir. 

Tel: 0 (332) 239 14 30
Web: www.pakpen.com.tr

Tel: 0 (332) 239 05 40
Web: www.tumosan.com.tr
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Konya kamuoyunda en çok konuşulan, 
en çok ses getiren, en çok ilgi odağı olan, en çok merak edilen ve gündeme oturan isimleri "Vizyondakiler" de buluşturuyo-
ruz. Vizyondakiler Konya vizyonuna çıkan, başarıları ile göğsümüzü kabartan, hayranlık uyandıran başarılara imza atan, 
adından ülke ve dünya çapında bahsettiren isimlere ev sahipliği yapacak bir köşe. Siyasetten ticarete, iş dünyasından kültür 
adamlarına, bürokrasiye kadar uzanan geniş bir yelpaze içerisinde dikkat çeken isimler  bu sayımızda on kişi olarak sizlerle 
buluşacaklar.

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN
VİZYONDAKİLERİ



Ahmet Şan 
Konyaspor Başkanı

Başkan Şan, Konya'ya 
uğurlu 
gelen bir isim. 

Yönetimiyle birlikte Aykut Kocaman’ı seç-
mesi, ardında durması, onda ısrar etmesi, 
kararlılığı ve duruşu ile Konya'yı bugüne 
dek gelinmesi hayal olarak görülebilen bir 
yere taşıdı. Avrupa bir hayaldi Konyaspor 
için. Türk Milli Futbol Takımına uğurlu ge-
len Büyükşehir Stadyumu Konyaspor'a da 
uğurlu geldi. Konyaspor seyircisi ve taraftar 
dernekleriyle kurduğu gönül köprüsüyle 
Ahmet Şan, 42 bin kişilik stadı full doldu-
ran vefalı bir taraftarında başkanı. Konyas-
por ilk defa çıktığı Avrupa arenasında umut 
doluysa, korkusuzsa, baş edemeyeceği, ye-
nemeyeceği hiçbir takım yoksa, bu birlikte-
liği başkan, futbolcular, yönetim ve tarafta-
rın el ele vermesiyle aşıldığına inanılmışsa 

Başkan Şan, bugün için gelmiş geçmiş en başarılı Konyaspor Başkanı olarak tarihteki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde 
yeniden başkan seçilen Ahmet Şan bu başarılarından dolayı Vizyondakiler'de yer aldı.

Aykut Kocaman 
Konyaspor Teknik Direktörü

Futbol oynadığı 
yıllarda da harika bir 
futbolcuydu. 

Sakinliği, efendiliği her zaman takdir 
gördü. Fenerbahçe'nin unutulmaz oyun-
cularından biri olarak adının devamlı 
Fenerbahçe ile birlikte anılması, spekülas-
yonlara yol açtıysa da, Aykut Kocaman'ın 
spekülasyonlara ayıracak zamanının ol-
madığını her zaman gösterdi. İşine aşık, 
işinin gereğini yapan, taviz vermeyen bir 
hoca olarak, Türkiye'nin en değerli hocala-
rından biri olduğunu ispat etti. Konya'nın 
uğuru, Konya'ya ilaç gibi gelen adam de-
mek lazım ona. Asansör takım olmak gibi 
bahtsızlıklar yaşayan,  ilk ona girmeyi ha-
yal eden, düşmemeyi kendine hedef seçen 
bir şehre, lig üçüncülüğü yaşattı. UEFA'ya 
direkt gitme hakkını kazandırdı.  Bu sezon 

Fenerbahçe’ye gider dedikodularının aksine, huzur bulduğu, başarıdan başarıya koşturduğu, Konya'da kaldı. Bu samimi 
ve içten davranışlarıyla Vizyondakiler’deki yerini aldı.
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Bayram Sade
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

1962 Konya - Karapınar 
doğumlu olan 
Prof. Dr. Bayram Sade, ilk, orta ve lise öğrenimini Konya’da ta-
mamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne girdi. 
1984 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında doktor, 1996 yılın-
da doçent, 2002 yılında profesör unvanlarını aldı. 2010- 2012 yıl-
ları arasında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür-
lüğü görevini yürüttü. Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanlığı 
ve KOP BKİ Danışmanlığı’nda bulundu. Ayrıca ulusal düzeyde 
yürüttüğü çok sayıda görevi vardır. Son olarak Konya Tekno-
kent Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Bayram 
Sade’nin 150’nin üzerinde uluslararası ve ulusal makalesi, kitap 
ve yayını bulunmakta olup, 40’ın üzerinde BAP, DPT, TÜBİTAK 
projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır. Prof. Dr. 
Sade bu başarılarıyla Vizyondakiler'de yer almaya hak kazandı.

Bestami Tezcan
Konya Cumhuriyet Başsavcısı
Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Bestami Tezcan, 

Konya'da 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından birisiydi.  
Yetkilerini kullanmakta tereddüt etmedi. O gece duruşuyla, tav-
rıyla, devlet adamlığını gösterdi. Adaletin tecellisinde mağdurla-
rın sığınağı oldu. Mağdurlar Başsavcı Tezcan'a ulaşmakta zorluk 
çekmezken, kendini her defasında sözde mağdur gösteren örgüt 
mensuplarının hiçbiri yanına dahi yaklaşamadı. Devletin gücü-
nün ne olduğunu, ne anlama geldiğini, anlamak istemeyenler 
onun tavırlarıyla öğrendiler. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bes-
tami Tezcan 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü gecesindeki du-
ruşu ve takip eden günlerdeki Konyalıların kalbinde taht kuran 
görev anlayışı ile Vizyondakiler’de yerini aldı.
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Mevlüt Demir 
Konya İl Emniyet Müdürü
Göreve başladığı ilk 
günden itibaren 

Konya halkından yakın ve sıcak bir ilgi gören Mevlüt Demir, kısa 
sürede halkın içinde ve yanında bir kamu görevlisi oldu. 15 Tem-
muz darbe gecesi, "505" koduyla başlayan bir telefondan aranan 
Demir'in, tehdit ve baskılara rağmen dik duruş sergilediği ortaya 
çıktı. Karşıdaki kişi "Genelkurmay Başkanı adına arıyorum. Dost 
kuvvetlerle çatışmak istemiyoruz. Silahlarınızı bırakın" dedi. Bu-
nun üzerine sinirlenen Demir, "Hainden dost kuvvet olmaz. 3-5 
çapulcuya devleti vermeyiz. Kanun dışına çıkanları alnının ça-
tından vururuz" karşılığını verdi. Bu kararlı vakur, Türk polisine 
yakışır duruşu, Emniyet Müdürü Demir'i Konya'nın en çok sev-
diği insanlardan biri haline getirdi. Konya Valisi Yakup Canbolat 
tarafından da ödüllendirilen Mevlüt Demir, Vizyondakiler'de 
yerini aldı.

Mustafa Şahin 
Selçuk Üniversitesi Rektörü
Sempatik ve cana yakın 
kişiliğiyle tanınan, 

sevilen ve takdir edilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, 15 Tem-
muz gecesi sonrasında, üzerinde en fazla konuşulan üniversitesi-
ni saran zehirli sarmaşıklardan temizlemeye başladı. Onun titiz 
ve vatanperver çalışması, temizlik yapılacaksa, gerçekçi oluna-
caksa, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaksa, Rektör Şahin 
gibi davranmalı dedirtti. Mustafa Şahin Hoca'nın titiz çalışması, 
suçlu ile masum arasındaki farkı gözetmesi örnek teşkil etti.
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Nusret Argun
İşadamı
Bir azmin, bir başarının 
örnek hikayesi
Nusrat Argun'un yükselişi. Onu tanımayan, bilmeyen nerdeyse hiç yok-
tur. Mücadele, azim ve zafer üçgeni denildiğinde akla ilk gelen isim-
lerden birisi kendisi. Uzun yıllardır FETÖ ile verdiği mücadeleden asla 
vazgeçmeyen, herkesten önce eli kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü 
gören, davası uğruna yıllarca haksız yere hapislerde yatan, işkenceler 
gören, buna rağmen asla mücadelesinden taviz vermeyen Konyalı bir 
işadamı. Mücadelesinin yanı sıra şehre yaptığı yatırımlarla ekonomiye 
can veren, istihdama katkı sağlayan, adeta Konya’ya can veren, insanlığı 
ve mütevaziliği ile de her zaman takdir kazanan bir isim. 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’nin ardından kıymeti anlaşılan, gerçeklerin gün yüzüne 
çıkmasıyla haklılığını ispat eden bu güzel insan Vizyondakiler'de yer al-
maya hak kazandı.

Recep Konuk 
Karaman Milletvekili
Konya Şeker'i devraldığı 
1999 yılından 

bu yana oldukça hızlı bir şekilde geliştiren, koşturan, fabrikalarla 
taçlandıran, Konya'nın yarım asrı geçen hayallerini gerçeğe dö-
nüştüren, Konya Şeker'in lokomotifliği ile hayvancılığı dirilten, 
Konya'ya tarım şehri olma özelliğini kazandırmada en büyük 
pay sahibi olan, Konya nüfusu kadar ağaç dikerek, Konya'da 
ağaçlandırmadığı yol güzergâhı bırakmayan, Recep Konuk 25. ve 
26. Dönem Karaman Milletvekili olarak, Tarım Komisyonu’nun 
Başkanı sıfatıyla yine Türk tarımının ve Konya'nın yanında. Re-
cep Konuk, Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği, bu işi seven, bilen 
tarımın bütün yönlerini ve inceliğini yıllar öncesinden kavrayıp, 
hayata geçiren ve bu işin takipçisi olan biri olarak Vizyondaki-
ler’deki yerini aldı.
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Selçuk Öztürk
KTO Başkanı
KTO Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Selçuk Öztürk, duruşuyla, sempatikliği ve içtenliği ile yıllardan 
beri dikkat çeken bir isim. 15 Temmuz ve onu takip eden gün-
lerde Konya'nın demokrasi meydanı alanı haline gelen Mevla-
na Meydanı’nda öyle anlamlı, öyle duygulu konuşmalar yaptı 
ki, meydandaki yüz binden fazla insan konuşmalarını alkışlarla 
kesti. Başkan Öztürk, birleştirici ve toparlayıcı tavrıyla şehrin 
gelecek vadeden, değerlendirmesi gereken isimlerinin en önde 
gelenlerinden. Konya ticaretinin gelişmesi noktasında, gerçekten 
dev bir hamle olan Tarım Fuarı’nın Konya'ya kazandırılması yüz 
binlerce insanın Konya'ya akın etmesi onun ve ekibinin başarısı. 
Selçuk Öztürk vefalı bir isim. Sözünde duran bir isim. Güven ve-
ren bir isim. Bu özellikleriyle Vizyondakiler'de yer aldı.

Yakup Canbolat 
Konya Valisi
Vali Canbolat, Hakkari 
Valiliği’nden ilimize atanmıştı. 
Hakkari gibi her gün birden fazla olayın yaşandığı, terör örgü-
tünün yol kestiği, bombalı tuzaklar kurduğu, resmi kurumlara 
ve araçlara roketlerle saldırdığı o atmosferden çıkıp, atandı-
ğı Konya'ya geldi. 15 Temmuz ve onu takip eden günlerde, 
Konya'nın Valilik makamında Selçuklu Kartalı misali duran 
bir Valimiz vardı. Ve Valimiz her yerdeydi. Soğukkanlılığı, sü-
kuneti, olayları karşılamadaki devlet adamlığı ile takdir topladı. 
Belli ki olağanüstü durumların, olağanüstü anları ve günlerin 
yöneticisiydi.  Sayın Vali duruşu ile güven veren davranışlarıyla 
Vizyondakiler'de yer aldı.
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Konya’da vatandaşı çileden çıkartan yanlış uygulamalar 
her geçen gün daha çok tepkiye maruz kalıyor. İşte o yanlış uygulamalardan en çok gündeme gelenler…

ALTIN ŞEHİR
KONYA'NIN 
YANLIŞ UYGULAMALARI



Cep Otoparklar
Yıllar geçmesine 
rağmen Konya’daki 
otopark sorunu henüz aşılmış değil. Kimi-
leri şikâyet ediyor, kimileri ise “5 dakika 
durup gideceğim” diyerek var olan sorunu 
geçiştirmeye çalışıyor. Duyarsızlık da ek-
lenince sorun katlanarak artıyor. Özellikle 
kent merkezindeki caddelerde, ara sokak-
larda, kamu binalarına yakın bölgelerde bu 
sorunla karşılaşmak mümkün. Yayaların 
kullanımına tahsis edilen kaldırımlar bile 
sürücüler tarafından işgal ediliyor. Cad-
deden yürümek zorunda kalan yayalar da 
ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. 
Peki, olası bir trafik kazasının hesabını kim 
verecek? Konu, yıllardır tartışılıyor ancak 
çözüm noktasında yeterli adım bir türlü 
atılamıyor. Çözüm olarak gösterilen pro-
jelerse Konya halkını tatmin etmiyor.  Ne 

kadar işlek ana cadde varsa, hepsinde cep otopak var. Otopark fakiri mi, zengini mi olduğu henüz tam olarak anlaşılamayan 
Konya'da cep olsun, yoldan olsun, sağdan olsun-soldan olsun, bizim olsun, kâr getirsin diye düşünülüyor herhalde. Cadde-
ler daralıyormuş, geçişler zorlanıyormuş belli pek de önemli değil.

İhsaniye Alt Geçidi
İhsaniye Alt Geçidi Va-
tan Caddesi’nden 

gelen araçları, Millet Caddesi’ne aktarıyor, 
araçlar geçit çıkışında bir anda Meram Ye-
niyol ayrımına geliyorlar. Oldukça pratik ve 
işlek bir alt geçitten bahsediyoruz. İhsaniye 
Alt Geçit'i, bayrama benzeyen bir törenle 
açılmıştı.  1997 yılında dönemin Başbaka-
nı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
tarafından açılışı yapılan alt geçit 19 yaşın-
da. Yine dönemin Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mustafa Özkafa zamanında 
yapıldı. Konya’nın en işlek caddelerinden 
biri olan Vatan Caddesi’nden, bu alt geçi-
de giren araçlar, Meram Yeniyol’a, Atatürk 
Stadyumu istikametine, Muhacir Pazarına 
doğru rahatça geçebildiği için gün geçtikçe 
oldukça yoğun bir trafik yüküne maruz ka-
lan bir geçit durumunda. Ölümlü bir vaka 

“şeytan kulağına kurşun” henüz yaşanmamakla birlikte, zincirleme kazalar, yaralanmalar, haftada birkaç kez yaşanan trafik 
kazaları bu geçidin yazgısı gibi olmaya başladı.  Şehrin en fazla kaza olan, zincirleme trafik kazalarının en fazla yaşandığı 
iki alt geçitten biri. Neredeyse haftada bir kaç kez kaza oluyor. Özellikle gece yarısına yakın saatler kazaların abone olduğu 
zaman dilimleri. Mühendislik hatası olduğu defalarca dile getirilmesine rağmen, bu alt geçit konusunda yenileme, düzen-
leme yapılmadı.
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Kozağaç Göbeği
Kozağaç'ın trafiğini 
kolaylaştırma adına 
yapılan Kozağaç Göbeği de denilen Hatip - Gödene ve Akören 
istikametine açılan çıktı çıkmasına da Kozağaç Göbeği denilen 
mühendislik harikası nasıl bir harika öyle! Sağdan gelenler için, 
soldan gelenler için, kuzeyden, güneyden gelenler için salavat 
getirmeden sakın ola gelmeyin der gibi! İster Akören istikame-
tine doğru gidin, ister Akören istikametinden Konya'ya doğru 
yönelin. Aracınızın savrulmaması savrulma tehdidi yaşamaması 
mümkün değil. Öyle bir yere, bu kadar keskin dönüşler koyma 
fikri kime ait?  Göbeğe baktıktan, oradan kazasız-belasız geç-
tikten sonra bunları düşünmeden geçmeyenlerin de olduğunu 
söyleyelim.  Hatırlarsanız, benzer bir kavşak da Cihanbeyli'ye 
yapılmıştı. İnsanlar ölmeye başlayınca, kavşak düzeltilmişti.

Mevlana Caddesi
İnsan-Tramvay ve Araç Keşmekeşi
Sözde İstanbul'un İstiklal 
Caddesi olacaktı. 

Mevlana Caddesi, türbeye kadar olan mesafede ne ararsanız var. 
İnsanlar yürüyor. Tramvay yürüyor, dolmuş, taksi yürüyor. Be-
lediyenin otobüsleri yürüyor. Üç tekerlekliler yürüyor. Bisiklet 
yürüyor. Sessiz motorlar, ses vermeden hepsinin peşinde. Şeh-
rimizin yetkilileri insanlarla birlikte Konya’nın tabiri caizse İs-
tiklal Caddesi’nden türbeye kadar bir yürüse, yürüyebilse cümle 
keşmekeşliği görecek lakin, böyle bir hengamede ne olacak bu 
caddenin hali laflarını duymamak için sanırız gelmiyorlar. 
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Sanayi Köprülü 
Kavşağı - Aydınlık 
Evler Kavşağı
Eski adı Sanayi Köprülü Kavşağı 
olan Aydınlık Evler Kavşağı da zin-
cirleme kazaların
 
en çok yaşandığı kavşakların başında. Bir köprülü kavşakta bu 
kadar çok kaza olur mu? Oluyor! Mühendislik hatası olabilir 
mi diye sorduğunda, mühendis misin arkadaş diye karşı çıkıyor 
arkadaşlar. İyi de bu kadar kaza, bu kadar aracın hasar alması, 
insanların kırıklar ve sıyrıklarla araçlardan çıkması normal mi? 
Cevap yok.

Şükran Mahallesi
Şükran Mahallesi’nde 

çoğunlukla Suriyeliler ikamet ettiğinden dolayı buraya Suriyeliler Ma-
hallesi de denmekte.  Konya’nın en merkezi, en işlek yerlerinden olan 
Larende yokuşu olarak başlayan yerden Araboğlu Makası’na kadar olan 
kısım Suriyelilerden oluşuyor. Kanunların herkes için olduğunu belir-
ten vatandaşlar, kendilerinden yapılmasını istenen kuralların Suriyeliler 
için neden uygulanmadığını sorguluyor. Çocuklarını sokağa çıkaramaz 
olduklarından yakınan vatandaşlar,Suriyelilere iltimas geçildiği için 
olayların çığırından çıktığını, sağa sola zarar verdiklerini, yanlarında 
kesici aletlerle kabadayılık tasladıklarını söylüyorlar. Geçtiğimiz aylarda 
Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde bulunan ve Türk 
vatandaşına ait olan işyeri önünde Suriyelilerle çıkan kavga sonucu 4 
kişi yaralanmıştı. Kavganın iki Suriyeli grup arasında çıkan kavgayı 
ayırmaya çalışan Türk vatandaşlarına saldırılması sonucu ortaya çıktı-
ğı açıklanmıştı. Çıkan bu kavga sonrası bazı vatandaşlar Suriyelilere ait 
işyerlerinin camlarını kırarken toplumun büyük kısmında Suriyelilere 
karşı tepki oluşmuştu. Kavga ve sonrasında yaşanan gerilim olası bir 
Türk-Suriye kavgası endişesini oluşturdu. 
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Tapu Alt Geçidi
Tapu Kadastro önündeki alt 
geçit tam bir facia… 

Bu alt geçit kime hizmet için açıldı? Tapuya gelen karşıya geçe-
miyor. Yayalar için karşıya geçmek Sırat Köprüsü'nü geçmekten 
zor. Kimin nerden gittiği belli değil neresi ters, neresi düz yön 
belli değil. Acil yaya üst geçidi yapılması lazım. Tapu Kadastro 
binasının önünden Lalebahçe’ye giden yolda, tren yolu nedeniy-
le alt geçit yapılmış ancak bu geçit yapılırken yaya geçidi düşü-
nülmemiş ve yayalar tehlikeli bir biçimde tren yolundan geçerek 
evlerine gidiyor. Trafik Tescil binasına gitmek isteyenler de bu 
yolu takip etmekte. Daha da kötü kazalar yaşanmaması adına 
bunun önüne bir an önce geçilmesi şart.

Teksas Durağı
Konya'nın en göze batan, en keşme-
keş, en tehlikeli 
otobüs durağı, 
olaysız günü yok. Ha Amerika Teksas, ha Konya Teksas. Yolcular 
gergin, otobüs ve araç sürücüleri gergin, bağırış, çığırış, laf atma, 
itişme, sataşma aramadığınız kadar. Belalısı en çok olan durak 
dense yeri… Burası neresi diye sormuyorsun. Çünkü bilmeye-
nimiz yok. 7 'den 70 'e herkes Alaaddin Durağını Teksas diye bi-
liyor ve telaffuz ediyor. Kapalımız, açığımız, yaşlımız, gencimiz, 
çocuğumuz, kadınımız, kızımız...
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Yeni Tramvaylar
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Çek Cumhuriyeti'nin Skoda firmasından 104 milyon 
Avro'ya alınan, toplu ulaşımın yükünü azaltması ve ulaşımda 
konforu artırması beklenen yeni tramvaylar hayal kırıklığına 
uğrattı. Tramvaylardaki oturma düzeni en fazla şikâyet edilen 
konuların başında geliyor. Şehrin örf ve adetlerine uygun olma-
yan karşılıklı oturma düzeni özellikle bayanları zor durumda 
bırakıyor. Koltuklar arasındaki mesafenin kısa olması ve kori-
dorların darlığı nedeniyle vatandaş rahat bir şekilde oturmakta 
zorlanıyor. Karşılıklı iki insanın temas etmeden oturabilmesi 
mümkün değil. Eski tramvaylar 45 dakikada kampüse varırken, 
yeni tramvaylar neredeyse 1 saatte aynı mesafeyi kat ediyor. Yeni 
tramvayların hizmete girmesiyle yolculuk süresinde bir kısalma 
olmadı, aksine süre daha da uzadı. Vatmanların büyük bir kısmı 
yeni tramvayları yeterince kullanmasını bilmiyor. Bazı vatman-
lar kaloriferi sonuna kadar açıyor. İçerideki sıcaklık ve havasızlık 
yüzünden vatandaş bayılma noktasına geliyor. Yaz günlerinde 
ise klima derecesi aşırı derecede yükseltiliyor. Tramvayların içe-
risi adeta buzhaneye dönüyor. Tramvayda 60 oturak olması da 
yanlış. 

Yer ve Bitki Seçimi
Yeşil alan yanlış 

konumlandırılmasının yanında bitki türlerinin yanlış seçilmesi görün-
tü kirliliğine ve daha fazla su tüketimine yol açıyor. Gelişigüzel parkla-
rın yapılması ve parklarda kullanılan bitkiler birçok soruna yol açıyor. 
Konya iklimine göre bitkilerin parklarda kullanılmaması hem görüntü 
kirliliğine hem de daha fazla su tüketilmesine neden oluyor. Parklarda 
kullanılacak bitkiler Konya iklimine uygun kuraklığa dayanıklı ve yaz 
kış yeşil kalan türlerinden seçilmiyor. Yeşillendirme amacıyla kullanı-
lan bitkilerin  bölge ekolojisine uygun, daha az suya ihtiyaç duyan, her 
mevsim yeşil kalan iğne yapraklı bitkiler tercih edilmiyor. Yeşil alanlar 
planlı bir şekilde, uygun yerlere kurulmuyor. Yanlış uygulamalar çevre 
kirliliğini, görüntü kirliliğini, çarpık kentleşmeyi meydana getiriyor ve 
bunlara ilave olarak maddi ve manevi kayıplara neden oluyor.   Yeşil 
alan yerlerinin yanlış konumlandırdığı gibi yanlış bitki seçimlerinin de 
uzman denetiminden yoksun yapılıyor. Bu durum hem maddi, hem de 
manevi kayıplara yol açıyor. Yeşil alanlar ve park-bahçeler dinlenme, eğ-
lenme, sağlık ve huzur bulma alanları olması gerekirken, Konya kentin-
deki bu alanlar, amacı dışına çıkarılarak gürültü ve hava kirliliği etkileri 
başta olmak üzere sağlıksız hale getiriliyor. 

185AĞUSTOS/EYLÜL 2016/44



OCAK/ŞUBAT 2014/34186

310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 

235 45 00
323 67 09
235 42 05
263 11 42
251 52 80
351 16 50

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

Numune Hastanesi
Meram Araş. Hastanesi (SSK)
Dr. F.S. Doğum ve Çocuk Hast.
Beyhekim Hastanesi 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı

351 74 45
322 45 21
235 90 10 
221 31 00 
237 64 00
221 32 00
353 30 50
236 07 90
322 27 60 
351 18 32

223 60 00
241 50 00
223 12 53
257 06 06
444 1 274
321 20 41

Subay Orduevi
Askerlik Dairesi Başkanlığı
İl Jandarma Komutanlığı 
Adliye Sarayı Santral
Emniyet Müdürlüğü
Cumhuriyet Başsavcısı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Bağ-kur İl Müdürlüğü
SSK Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü

S.Ü. Meram Tıp Fakültesi
S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi
S.Ü. Diş Fakültesi Eğt. Hast.
Başkent Üni. Araş. Hastanesi
Özel Büyükşehir Hastanesi
Askeri Hava Hastanesi

221 61 00 
351 34 25
321 70 19 
353 40 21 
322 74 30
350 61 58 
255 00 60
221 52 52 
342 14 44
353 47 17

351 86 86
444 44 69
353 88 03
235 50 42
351 41 00
350 37 77

350 64 64
351 30 00
239 04 80
351 89 58 
351 32 07
352 80 22
351 32 04
351 32 07
351 89 58

353 04 05
351 66 00
221 37 37
221 80 80
221 44 44
353 69 00

Koski Genel Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
Devlet Su İşleri
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Müftülük 
Medaş
Konya Ticaret Odası
Ticaret Borsası
Mimarlar Odası

Dr. Arazi Tıp Merkezi
Dünya Göz Hastanesi
Akademi Hospital
Özel Selçuklu Hastanesi
Kızılay Hastanesi
Konya Hospital

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

Anıt Hastanesi
Konya Göz Merkezi
Medline Hastanesi
Medicana Hastanesi
Farabi Hastanesi
Fizikon

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağ-
lık Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

265 02 45
322 36 80
351 20 00
265 00 80
265 18 61 
265 00 40
265 01 60
324 8 3240 242

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

324 76 76
325 06 01
325 17 48
325 26 26
321 47 66
324 60 50
324 01 06
323 03 02
323 9688 
238 69 06

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

444 6 335 
324 34 10
323 67 86
235 25 20 
244 90 93 
241 34 83

Diltaş Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Ted Koleji
Esentepe Koleji

246 55 70 
444 00 33
444 00 40
352 15 16
345 10 86
236 79 33
236 17 75
238 10 48
235 56 42
342 69 03

TNT
UPS
DHL
Express Kargo
Aras Kargo
MNG
PTT Kargo
Aramex
FedEx
Özdes Lojistik

444 56 30
350 04 44
345 24 24
321 87 70
353 51 84
350 75 75
241 16 16
233 43 03 
444 0 155 
236 96 02
236 21 21
350 40 42
238 58 32

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

265 10 00
248 54 55
265 32 42
265 23 55
265 34 33
265 18 70
265 32 06
265 19 80
265 11 45
265 11 28
265 12 72
265 11 21
265 12 34
265 12 14
265 11 61
265 28 85
265 27 20
265 14 36
265 12 00
265 15 45
265 39 12
265 36 12
265 05 15
265 11 11
265 10 65
265 10 50
265 21 56
265 36 17
265 25 25
265 23 79
265 27 57
265 12 96
265 47 90

237 93 94
233 10  60 
233 60 20
238 36 73
235 08 84
233 28 72
234 32 34
236 17 47
236 62 62
238 60 30
238 41 61
233 80 00
233 16 61
237 71 22
233 24 25
238 43 05
235 60 28
235 30 01
236 43 20
233 26 00
236 88 77
235 69 99
238 96 19
237 74 73
237 51 20
238 94 70
236 32 83
233 22 62
237 87 54
236 57 58
237 02 99
236 50 90
236 72 42
237 47 17

Pusula Gazetesi
Merhaba Gazetesi
Yeni Meram
Konya Postası
Hakimiyet Gazetesi
Yeni Konya
ÜNTV
SUNTV
KONTV
KTV
Kanal 42
Konya'nın Sesi 
İHA

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

Real Hipermarket
Altınbaş
Mavi Jeans 
Seden Triko
Adidas
Süvari
U.S.Polo
Hatemoğlu
Kiğılı
Collezione
Tefal
Kafkas Şekerleme
Centone
Kitapsan
LC Wakiki
Özsüt
Burger King
Colin's
Ayakkabı Dünyası
Bambi
Panço
Electro World
Turkcell
Avea
Dry Center
Belgin Triko
Philips
Karaca
Teknosa
Express Kundura
Baydöner
Madame Coco
Koton

Adese
Adidas
Arçelik
Armağan Oyuncak
Assortie
Avşar Sinemaları
Aylin Triko
Bisse
Boyner
D&R
Dagi
Daniel Hechter
Desa
Digitürk
Faik Sönmez
Hotiç
Özboyacı Altın
Journey
Kip
Koton
LCW
Levi's
Lostra Çilingir
LTB
Mc Donald's
Network
Nike
Özsüt
Pierre Cardin
Pizza Pizza
Perlina
Köfteci Ramiz
Sabri Özel
Sarar

RESMİ KURUMLAR

ÖNEMLİ TELEFONLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

ÖZEL OKUL

BASIN-MEDYA

KENT PLAZA

KULE SİTE M1 REAL



187

5 YILDIZ AVM

KULESİTE
323 10 17

M1 REAL
323 10 17

KENT PLAZA
323 10 17

NOVADA OUTLET
502 08 08

MAKRO
233 85 00

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.rixos.com

RIXOS HOTEL
221 50 00

www.hilton.com.tr

HILTON GARDEN INN
221 60 00

www.gherdanotel.com.tr

GHERDAN OTEL
251 41 41

www.otelsema.com.tr

SEMA OTEL
322 15 10

www.ozkaymakotels.com

ÖZKAYMAK OTEL
237 87 20

 10 LÜKS KONAKLAMA

www.rumiotel.com

HOTEL RUMİ
353 11 21

www.novotel.com/Konya

NOVOTEL
223 42 00

www.accorhotels.com

İBİS HOTEL
223 03 00

www.bera.com.tr

HOTEL BERA
444 23 72

www.balikcilar.com

BALIKÇILAR OTEL
350 94 70

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

www.dundarotel.com

DÜNDAR OTEL
236 10 52
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265 12 87

265 12 87

248 37 00

248 37 00

234 31 11

234 31 11

www.kenzelmobel.com

www.senfonimobilya.com

KENZEL

SENFONİ MOBİLYA

248 42 24

444 25 05

www.gurbuzogullari.com

GÜRBÜZOĞULLARI

İstanbul Cad.

www.rr.com.tr

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU

RENGARENK

351 18 66

353 89 89

www.konfull.com.tr

KONFULL

www.koprulu.com.tr

KÖPRÜLÜ MOBİLYA
342 26 42

www.kelebek.com.tr

KELEBEK MOBİLYA
238 07 27

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

EN GÖZDE
15 FİRMA

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

www.senfonimobilya.com.tr

SENFONİ MOBİLYA
444 2 505

www.havuc.com.tr

HAVUÇ GENÇ ODASI
238 11 40

www.elvinmobilya.com

ELVİN MOBİLYA
444 9 886 248 37 00  235 35 42

www.kasmirhali.com

KAŞMİR HALI
248 32 33

www.angoracarpet.com.tr

ANGORA HALI
247 48 86

www.alfemo.com.tr

ALFEMO
249 16 74

www.beko.com.tr

BEKO
248 03 04
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www.ozboyaci.com.tr

ÖZBOYACI ALTIN
444 0 626

facebook.com/Karacaoğlu-Mücevherat

SARRAF KARACAOĞLU
241 49 26

www.altinkaynak.com

ALTINKAYNAK
350 30 31

www.kuyumcumustafa.com

352 12 95

POÇAN
444 54 51

10 KUYUMCU

www.aktekinavize.com

AKTEKİN AVİZE
247 46 60

www.kandilavize.net

KANDİL AVİZE
238 40 22

www.cobanoglu.com.tr

ÇOBANOĞLU AVİZE
235 96 41

FAVORİ AVİZE & CAM
234 32 38

AYDINLATMA

PARLAYAN
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

www.akkoyluler.com www.hunkarkuyumculuk.net www.beskavakkuyumculuk.com

SARRAF DEDELER
351 62 61

AKKÖYLÜLER
444 5 341

HÜNKAR
352 57 51

BEŞKAVAK
352 83 55

KUYUMCU MUSTAFA

www.pocankuyumculuk.com.tr

facebook.com/favori.avizecam



www.cemosalon.com

CEMO DÜĞÜN SALONU
234 08 86

www.oncudugunsalonu.com

ÖNCÜ DÜĞÜN SALONU
325 09 09

www.yakamarina.com

YAKA MARİNA
325 20 21

www.atikerdeluxe.com

ATİKER DE LUXE
320 16 16

DÜĞÜN SALONU

HAYALLERİN
İLK 5

ADRESİ

www.munzevi.com.tr

MÜNZEVİ
247 10 01

www.cemoetliekmek.com

CEMO ETLİEKMEK
444 8 542

www.nadda.com.tr

NADDA RESTAURANT&STEAKHOUSE

265 49 49

www.yildizkosku.com

YILDIZ KÖŞKÜ
325 10 32

www.guvenbalik.com

GÜVEN BALIK
324 45 46

www.kulesini.com

KULE SİNİ
237 58 53

EN LEZZETLİ 10 RESTAURANT

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

www.yataganliosmanaga.com.tr

YATAĞANLI OSMANAĞA
444 0 346

www.tavacirecepusta.com.tr

TAVACI RECEP USTA
325 02 02

facebook.com/gazyagcikebap

GAZYAĞCI FURUN KEBAP
321 18 91

www.vavsteakhouse.com.tr

VAV KASAP&STEAKHOUSE
323 39 93

www.maverakirdugunbahcesi.com

MAVERA
606 03 42



www.davidpeople.com

DAVID PEOPLE
0 532 742 78 77

facebook.com/hiccomtr

HİÇ HANE
351 14 17

CAFE'ES
321 20 30

www.champselyseest.com

CHAMPS ELYSEES
325 17 00

www.robertscoffee.com.tr

ROBERT'S COFFEE
241 51 85

www.kocatepekahveevi.com.tr

KOCATEPE KAHVE EVİ
241 50 05

www.gloriajeans.com.tr

GLORIA JEANS COFFEES
290 31 73

www.nevizadecafe.com

NEVİZADE
352 45 45

www.nadda.com.tr

NADDA
265 49 49

www.kahvedunyasi.com

KAHVE DÜNYASI
290 29 04

CAFE

HUZURUN
VE KEYFİN
15 MEKANI

www.hish.com.tr

HİSH
323 26 63

www.starbucks.com.tr

STARBUCKS COFFEE
246 41 40

ŞÖMİNE
325 05 99

facebook.com/Sominekafewww.henryjones.com.tr

HENRY JONES
555 525 40 87

facebook.com/Cafees



www.konmot.com.tr

CITROEN KONMOT
345 38 00

www.bayraktarlarmerkon.mercedes-benz.com.tr

MERCEDES BAYRAKTARLAR
248 23 81

www.onturplaza.com

HYUNDAI ÖNTUR
236 66 66

www.toyotaotojen.com.tr

TOYOTA OTOJEN
248 0 248

www.koyuncufiat.com

FIAT KOYUNCU
345 26 26

www.chevroletclubtr.org

ÖZKAYMAK CHEVROLET
248 24 75

www.koprulu.com.tr

KÖPRÜLÜ BMW
342 26 42

www.uyaraslan.com.tr

UYARARSLAN PEUGEOT
255 33 99

www.nadiravcan.com.tr

NADİR AVCAN FORD
238 61 03

İLK 10 OTOMOTİV FİRMASI

www.azragelinlik.com

AZRA GELİNLİK
352 67 10

www.ulgenmoda.com

ÜLGEN MODA
220 00 06

www.naringelinlik.com

NARİN GELİNLİK
353 35 34

www.senaygelinlik.com

ŞENAY GELİNLİK
353 22 52

GELİNLİK

FAVORİ
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

MADAM BURCU

acibademotomotiv.sahibinden.com

ACIBADEM OTOMOTİV
342 07 73



www.dinselleroptik.com

DİNSELLER OPTİK
350 62 11

www.enessaat.com.tr

ENES SAAT&OPTİK
235 70 08

www.asudeoptik.com.tr

ASUDE OPTİK
236 96 86

www.onucyildizoptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK
350 05 67

EN İYİ 5 OPTİK

PERDE - TEKSTİL
www.konyamefrusat.com

KONYA MEFRUŞAT
351 35 98

www.elitperdedikim.com

ELİT PERDE
237 09 09

www.cemile.com.tr

CEMİLE HOME STORE
233 57 75

www.vitrinperde.com

VİTRİN PERDE
235 77 27

www.gulerakkaya.com

GÜLER AKKAYA
236 66 77

PASTANE
www.petekpastane.com

PETEK PASTANESİ

321 0 222

www.mado.com.tr

MADO

323 33 00

www.pasampastanesi.com

PAŞAM PASTANESİ

238 01 59

www.solenpastanesi.com

ŞÖLEN

322 05 91

www.pasabag.com

PAŞABAĞ PASTANESİ

321 01 02

TATLIDA
İLK 5

DEKORDA
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI








