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AHMET EYYAM

KONYA

NUTRICIA ANNE BEBEK BESLENMESİ

DİSTRİBÜTÖR ORGANİZASYONU

1973 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk, orta ve lise  öğrenimini KKTC’de tamamladı. Ardından Ankara 
Üniversitesi  Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.Yine aynı bölümde master yaptığı 1998 yılında Coca-
Cola İçecek’te satış temsilcisi olarak iş hayatına atıldı. Coca-Cola İçecek’te toplam 8.5 yıl farklı kanal 
ve pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2006 yılında Nutricia Anne Bebek Beslenmesi’nde Bölgeler Müdürü 
olarak çalışmaya başladı. Ahmet Eyyam 2015 yılından bu yana Türkiye ve KKTC‘den sorumlu  Distribütör 
Oparasyonları Satış Müdürü olarak görev yapıyor. Evli ve 1 çocuğu olan Ahmet Eyyam’ın hobileri basketbol 
ve satranç oynamak.

Konya ili Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmuş günümüzde Türkiye’nin nüfus açısından yedinci ve 
yüzölçümü olarak da en büyük ili. Tüm bu özelliklerinin dışında günümüzde çok ihtiyaç duyduğumuz ‘Gel, 
gel, ne olursan ol yine gel’ felsefesinin sahibi Hz.Mevlana’ya ve kültürüne ev sahipliği yapmış güzide bir 
ilimiz. GSMH’de hak ettiği yerin çok uzağında olmasına rağmen son dönemde yatırımların arttığı Konya ili 
daha fazla yatırımı hak eder durumda. Bu çerçevede de Konya Nutricia Anne Bebek Beslenmesi açısından  
öncelikli yatırım yapılacak iller arasında yer alıyor.

Bebek maması çok özel bir kategori. Türkiye’de yılda yaklaşık 1.3 milyon bebek doğuyor. Bebek nüfusu 
artan bir ülkeyiz. Sağlık Bakanlığı’nın iki yaşa kadar anne sütü projesini destekliyor ve annenin sütünün 
yetersiz olduğu durumlarda formüla sütlerin önemini vurguluyoruz. Bu çerçevede özellikle ilk 1 yaş 
içerisinde inek sütü kullanımının yüzde 43’ten yüzde 17’ye düşmesi sağlıklı nesillerin gelişimi için son 
derece önemli. Türkiye’de bebek başına düşen mama tüketimi  Avrupa ve dünya ülkelerinin çok gerisinde.
Türkiye’de bebek beslenme ürünlerinin  tüketim oranı 18 kg/yıl iken bu oran emzirme bilinci Türkiye ile 
paralel olan Polonya’da 150 kg, diğer Avrupa ülkelerinde ise 200 kg civarındadır. Bunun ana etmeni ise 
ülkemizde bebek beslenmesinde  bebek bisküvisi ve pirinç unu kullanımının yaygın olmasıdır. Bebeklerin ilk 
1000 günde (annenin hamilelik süreci ile bebeğin 2 yaşına kadar geçirdiği zaman) sağlıklı beslenmeleri ve 
gelişmeleri bizim için çok önemli. Her gün bu motivasyon ile işe başlıyor ve sağlıklı nesillerin sorumluluğunu 
taşıyor olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bizler de her gün daha çok bebeğe sağlık götürmek üzere çalışan ve 
tek uzmanlık alanı anne bebek beslenmesi olan bir firmayız.

Distribütör Operasyonları  Anne-Bebek Beslenmesi işimizin ciro olarak yaklaşık yarısını yapıyor. 
Türkiye’deki geleneksel kanalı toplam 12 distribütör ile yönetiyoruz. Çalıştığımız tüm distribütörler  kendi 
cografyasının  ve hizmet verdiği illerin en hızlı ve doğru dağıtımını yapan, kurumsallığın ön plana çıktığı alt 
yapı ve depolarına günümüz koşullarına göre  yatırım yapan  her geçen gün kapasitelerini ve yetkinliklerini 
artırmayı hedeflemiş  iş ortakları.





Sevgili okurlar, sizlerin desteği, ilgisi ve sevgisi ile ulaştığımız 46. sayımız 2017 yılının ilk sayısı olarak, yeni 
tarzı, yeni sayfa düzeni, yepyeni bakış açısı ile bambaşka bir Konya Vizyon Dergisi olarak karşınıza çıkıyor.

Konya Vizyon Dergisinin fenomeni olan Kırmızı Koltuk, ilk defa Konya Vizyon Dergisinin 46. sayısı için, 
Dedeman Otel’e doğru yola çıktı. Bugüne dek, bütün misafirlerini Medya F Group’ta karşılayan ve misafir 
eden Kırmızı Koltuk, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli için bir istisna yaptı. Bu 
değerli ve saygın misafirini karşılamak adına Dedeman Otel’de kendisiyle buluştu. Sayın Bahçeli’nin yaklaşan 
referandum ve neden “Evet” denmesi konusundaki çarpıcı açıklamalarını bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Kırmızı Koltuğumuzun ikinci misafiri Selçuk Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Mustafa Şahin oldu. Sayın 
Rektör, Rektörlük sürecini, 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaşananları bütün içtenliği ve samimiyetiyle anlattı.

Bu sayımızda Anayasa , Referandum ve Başkanlık Sistemi ana başlıklarında Konya’nın üç değerli Milletvekilinin 
görüşlerini sizlere, “3 Partiden 3 Bakış” adı altında sunuyoruz. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt 
ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı merak 
edilenleri, merak ettiklerinizi cevapladılar.

2016 yılı ülkemiz ve şehrimiz için oldukça hareketli, ümit dolu beklentilere yol açan bir yıl oldu. Özellikle 
15 Temmuz 2016 bu tarihi takip eden günler ve aylardaki gelişmeler, acılı ve hüzünlü olayların arka arkaya 
gelmesi ve yaşanması Türk Milletini ve Türkiye’yi derinden yaraladı. Ay, ay 2016 yılını anlattığımız “Elveda 
2016” başlıklı yazımızı sizlere sunduk.

Uzunca bir süredir sönmeye yüz tutan ve unutulmak üzere olan el sanatları son yıllarda ayakta durmak, 
ayakta kalmak için ülkemizin değişik illerinde sergiler açmaya, ilgi ve alaka uyandırmaya çalıştılar. Görülen 
o ki, bu özverili çaba meyvelerini vermeye başladı. Geleneksel El Sanatları Şöleni’ni, 40 ayrı el sanatını ve 
sanatçısını bu sayımızda sizlerle buluşturuyoruz.

Bunları Biliyor muydunuz başlıklı yazımızın konusu terör.  Yaşadığımız terör olaylarında, az bilinenler, 
bilinmeyenler, unutulanlar, hatıra gelmeyenler akılda kalıcı bir şekilde sizlere sunuluyor.

Vizyondakiler’de bu sayımızda, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ,  Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Nov&Ibis Otel Genel Müdürü Berati Tuncer ve Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep 
Pekdemir  yer aldılar. Gurur veren Konyalılar adlı yazı dizimizin bu sayıdaki konukları ise, Mehmet Ali Atiker 
ve Dağ Mühendislik.

Valimiz Yakup Canbolat’ın Konyalı öğrencilerle olan hoş tweetlerinden seçmeleri, “Konya’nın Vali Amcası Var” 
başlığı altında yine bu sayımızda bulabilirsiniz.

Cheff’in Mutfağı’nda değişik bir lezzet olan “Tavacı Recep Usta” Konya Meram Yeniyol şubesinin başındaki 
Ziya Usta’nın meşhur “Kaburga Dolması” tarifini okuyabilirsiniz.

Konya’nın en renkli reklam ajanslarından biri olan DKC’nin serüvenini “Meram’daki Teras” başlığı altında 
bulurken, DKC ile birlikte çalışan Drone ustası Hüseyin Baş’ın anlattıklarını da takip edebilirsiniz. Röportaj 
olarak, çizgi film ustası Hamza Bol, ASKON Başkanı Yakup Yıldırım, Narçelik sahibi Bülent Nar, KSO 
Başkanı Memiş Kütükçü, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Yetenek 
Sizisiniz yarışmacılarından çömlekçi Mehmet Gürpınar, İş Kadını Serpil Polat bu sayımızın konukları.

Şehrimizin hoş ve nezih mekanlarından Meram Ortaköy, Konya sokağının Konya markası, bir lezzet durağı 
olan Lokmahane bu sayımızın ilgiyle ve beğeniyle okuyacağınız tanıtımları. 

“Konya Kazan Biz Kepçe”  bu sayımızda adından en çok bahsettiren 8 mahalleli bir cadde olan Şefik Can 
Caddesi’ndeydi. Bir ucu Beyşehir Çevre Yolu’na, diğer ucu Bera Otel’e, Yenişehir Köprülü Kavşağı’na kadar 
uzanan cadde Konya’nın kentsel dönüşümlerinin odak noktasında. 

Yine bu sayımızda, 2016 yılında teröre 24 şehit veren Konya’nın bu 24 şehidinden biri olan şehit Hacı Hasan 
Ayyıldız’ın hikayesini duygulanarak okuyacaksınız.

 Konya Vizyon Dergisi olarak Konya vizyonuna, Konya kültürüne, Konya’ya katkıda bulunanlar arasında 
“çorbada tuzumuz bulunsun mukabili” bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize! Hep birlikte yaşıyoruz, bu 
şehirle yaşıyoruz, bu şehrin yaydığı sinerji ile her doğan güne, sevgi ve hoşgörü ile bakmak istemez misiniz?

47. sayımızda buluşmak dileğiyle…

Sayın Devlet Bahçeli, Kırmızı Koltuk’ta

vizyoneditor@gmail.com
EROL SUNAT
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efsane bir ödül gecesi daha
’dan 

Konya

Vizyon
onya Vizyon Ödül Geceleri Konya üzerine kurulan hayallerle tam yedi yıl önce başladı. Bu hayalin mimarı, takipçisi, ısrar edeni, 
savunucusu, Konya’ya uluslararası boyutta ve Mevlana adına verilecek bir hoşgörü ödülünün doğuşunun ilk adımıydı vizyon 
ödül gecesi fikri.

Konya Vizyon Ödülleri, ödül gecelerinin ilk kandiliydi, ilk heyecanıydı, ilk coşkusuydu. O gün gerçekleşmeseydi, bugün bu ödülleri ne 
konuşabilecek ne de hayal edebilecektik. Her geçen yıl beklenen, iple çekilen, kimler gelecek, kimler ödül alacak diye merak edilen bir ödül 
gecesi haline geldi. 

Her geçen yıl başarı çıtasını yükselten ödül gecelerinin aslında tek bir amacı vardı. Konya'dan Mevlana adına verilen uluslararası bir 
hoşgörü ödülü çıkması... Bu amaç her ödül gecesinde adım adım anlatıldı aslında.

Aralıksız altı yıldır yapılan ve yedincisi için gün sayan Konya Vizyon Ödülleri, emin adımlarla yürüdüğü bu yolda, hatırlanacağı gibi, 
26 Aralık 2014 yılında kurulan Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür ve Sanat Derneği’yle birlikte ödül törenlerine ev sahipliği yapmak üzere, 
2014 yılı ödül töreninde "Mevlana Hoşgörü ve Barış" ödüllerinin ilkiyle kamuoyu önüne çıktı.

Bu ortaklaşa yapılan ödül töreninin ilk yılında sağlık temalı bir ödül töreni yapılmıştı. İkinci yıl yani 2015 yılında gerçekleştirilen 
Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödül Töreni, Türk spor tarihinin kahramanlarını buluşturan spor temalı bir ödül gecesi olurken, vizyon 
ödüllerinin altıncı yılında kat etmiş olduğu mesafenin nereden nerelere geldiğinin bir göstergesiydi. Hala konuşulan ve akıllardan 
çıkmayan muhteşem bir ödül gecesiydi o gece. Bu başarı ülke çapında bir başarı hikayesi olarak dikkatleri üzerinde toplarken, gözler 
yedinci ödül gecesine çevrildi.

Bugün bu şehirde yapılan bütün ödül gecelerinin bir öncüsüdür Konya Vizyon. Ödül gecelerinin ruhunu, mahiyetini, özelliğini, şehre 
kattığı, şehrin kültürüne kazandırdığı değerin ne anlam ifade ettiğini, biz söylemeyelim, bu ödül törenlerinin davetlileri, o geceleri dolu 
dolu yaşayanlar anlatsınlar.

2016 yılı Vizyon Ödülleri  Mayıs ayında yepyeni bir imajla karşınızda olacak. Uluslararası Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri bu yıl 
SPOR-SANAT-SİYASET başlıkları altında “3S” olarak takdim edilirken, Konya Vizyon Anadolu Ekonomisi’nin kahramanlarını da ilk 
kez bu ödül töreninde ödülleriyle buluşacaklar. Anadolu bu ödül töreniyle bir olmanın, birlik olmanın, beraber olmanın mutluluğunu 
yaşayacak.

Mayıs ayında Anadolu Ekonomisine yön verenler, Anadolu şehirlerinin bağrından çıkarak, ülke çapında, dünya çapında markalaşan, 
devleşen, gönüllere taht kuran firmalarımız, Anadolu ekonomisinin kahramanları değişik kategorilerde Vizyon Anadolu Ödüllerinin 
sahipleri olacaklar. Bu ödülün en büyük özelliği alanında yine bir ilk olması.

Medya F Group Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Çakır, Vizyon Ödüllerinin mimarı olarak, akıllarda iz bırakan, Türk Ekonomisinin 
kahramanlarını da, içine alan efsane bir ödül töreni hazırlığında.    

Ödül törenine doğru ilerlerken, bazen sevinçli, bazen elemli ve acılı, bazen duygu sağanakları yaşadığımız zamanlardan ve yıllardan 
geçerek yolumuza devam ediyoruz. Mayıs ayında Hz. Pir'in hoşgörü ikliminde, ödüllerin en güzelleri ve en anlamlılarıyla buluşmak 
ümidiyle hoşça kalın...

K





Devlet

Milletin duasını
sırtında
taşıyan
Lider

Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı. Türk Milliyetçilerinin 
Lideri... 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası 
için sergilediği fedakarca duruş 
takdir topluyor. 
15 Temmuz Gecesi hain darbe 
teşebbüsüne karşı koymuş 
olduğu tavırla bir kez daha Türk 
Milleti’nin kalbinde taht kurdu. 
Kırmızı Koltuk ve kapak 
konuğumuz olan MHP 
Lideri Bahçeli ile yaptığımız, 
gündeme bomba gibi düşecek 
olan röportajımızı sizlerle 
paylaşıyoruz.

Dr.

Türk

MHP
Genel

Başkanı

Milliyetçilerinin 
Lideri

Bahçeli
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Sizce referandum ülkemize neler getirecek, neler değiştirecek?

TBMM’de kabul edilen ve 11 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanan 

on sekiz maddelik Anayasa Değişiklik Teklifi 16 Nisan’da 

milletimizin önüne gelecektir. Millet son karar merciidir. 

Millet hükmün sahibi, bağlayıcı söz ve iradenin ta kendisidir. 

Türk milleti egemenliğini kullanarak hakkına, hukukuna 

ve ezeli haysiyetine 16 Nisan’da sahip çıkacaktır. Millet ve 

memleket için son derece faydalı ve olumlu olan değişiklik 

teklifinin milli iradeyle tescili, ümit ediyorum ki, ülkenin 

önünü açacaktır. Türkiye çok çetin, çok çetrefilli, çok çekişmeli 

günlerden geçmektedir. İç ve dış sorun alanlarımız gittikçe 

karmaşıklaşmakta, gün be gün genişlemektedir. Ülkemizi terörle 

köşeye sıkıştırmak, darbeyle son vuruşu yapmak istediler. Fırat 

Kalkanı Harekâtıyla cevap verdik. PKK, PYD-YPG, IŞİD, FETÖ, 

DHKP-C bu çerçevede maşa olarak kullanıldı. Tek sesle, tek 

nefesle, milli şuurla karşı durduk.Komşu ülkelerdeki yangın 

da giderek büyüdü, ülkemize birinci derecede tesir etmeye 

başladı. Emperyalizm bilhassa Suriye’de tüm kanlı ve acımasız 

hünerlerini gösterdi. Terör örgütleri milli bekamıza arka arkaya 

suikast düzenlediler, nihayetinde buna da devam ediyorlar. O 

sebepledir ki, anlamsız tartışma, söz düellosu, sert kutuplaşma 

bitmeli; siyaset milli ülkü ve hedeflerde buluşmalıdır. Türk 

devletinin tarihi ve ebedi sürekliliği milli uzlaşma, anlaşma, 

ittifak ve kucaklaşmaya bağlıdır. Biz de bunu yaptık.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye’nin temel ve gittikçe 

karmaşıklaşan sorunlarının çözülmesinden yanayız. Hükümet 

sistemleri üzerindeki tartışmaların son bulmasını ümit ediyoruz. 

Fiilli durumun sonlandırılarak devlet ve toplum hayatını tesiri 

altına alan hukuksuzluğun bıçak gibi kesilmesini arzuluyor, 

bunu istiyoruz. 2007 yılında 367 tıkacını açarken aynı düşünceyle 

hareket etmiştik. Başörtüsü sorununun çözümünde de duruşumuz 

benzerdi. Dünden bugüne ne söylediysek onun gereklerini 

yerine getirmekte tereddüt etmedik. Gerilim ve kutuplaşmanın 

sakıncalarını vurgulayıp Türkiye’nin normalleşmesi gereğinden 

devamlı söz ettik. Artık kalıcı nitelikli bir milli mutabakatın 

şart olduğunu görüyor, fiili durum ve açmazın bir an önce 

sonlanarak töreye uygun devlet düzenin devamını ertelenemez 

bir hedef görüyoruz. Uzlaşmanın sorumluluk ruhuyla milli 

şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulacağına 

inanıyoruz. Bizim uzlaşacağımız alan milli ve manevi değerlerle 

sınırlıdır.

Bilhassa 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasından sonra Türkiye 

Cumhuriyeti’ne soluk aldırmanın, hukuksuzluğa ve devlete 

musallat olmuş yanlışlığa engel olmanın kaçınılmaz olduğunu 

mütalaa ettik. Bunu yaparken tarihimize baktık. Buna karar 

verirken milletimizin beklentilerine ve Yenikapı’da doğmuş 

birliktelik hukukuna müzahir hareket ettik.

Türkiye’nin toparlanması, milli bekanın muhafazası için Türk 

milliyetçiliğinin devreye girmesi lazımdı. Milliyetçi Hareket 

Partisi devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, 

aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten 

fiili açmazı bitirmek amacıyla yüklendiği tarihi görevi gönül 

huzuruyla ifa etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır.
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Yeni Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi
hususunda neler düşünüyorsunuz?

2007 yılında TBMM’de yapılması gereken Cumhurbaşkanı seçiminin 

önüne 367 toplantı yeter sayısı takozu koyan sorumsuzlar aslında 

sistemsel değişimin önünü açmışlardır. Ve o tarihlerde TBMM’deki 

tıkanmışlığı açan, demokrasinin çarkını döndüren de Milliyetçi 

Hareket Partisi olmuştur. Bu tarihi duruş ve irademizden dolayı 

bizi eleştirenlerin alayı birden bugün yine karşımızdadır. Buna 

neden olanlar TBMM’de Cumhurbaşkanının seçilmesine direnip 

ülkeyi erken seçime götüren CHP’nin başını çektiği kaos çetesidir. 

21 Ekim 2007 tarihinde anayasa değişikliği referandumuyla 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar verilmiştir. 

10 Ağustos 2014’te ilk kez bir Cumhurbaşkanı millet tarafından 

doğrudan doğruya belirlenmiş, yeni ve zorlu bir dönemin rotası 

çizilmiştir. Ve ne kadar itiraz edip ne denli karşı çıksak da siyasi 

güç ilişkisinden doğan fiili durum ülke yönetimini tepeden tırnağa 

sarsmış ve sarmıştır.

Sayın Erdoğan, bizatihi ve aracısız millet tarafından 

seçildiğinden hareketle, alışılmış ve sembolik bir Cumhurbaşkanı 

olmayacağını defalarca dile getirmiştir. Bu durum yeni şartları 

ve farklı bir yönetim yapısını meydana çıkarmıştır. Her fırsatta 

Cumhurbaşkanının anayasal sınırlarından taşmaması gerektiğini 

vurgulamamız herhangi bir cevap bulmamış, Türkiye adı konmamış, 

yani fiilen uygulanan partili Cumhurbaşkanlığı sistemine 

zoraki de olsa dümen kırmıştır. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı 

sistemin fiilen değiştiğini 14 Ağustos 2015 tarihinde Rize’de 

ilan etmiştir.  Bir yanda milletten direkt yetki alan bir iktidar 

partisi ve başbakan, diğer yanda yine milletin doğrudan seçtiği 

Cumhurbaşkanı Türkiye’nin ikili siyasi ve yönetim yapısını 

ortaya çıkarmıştır. Bırakınız siyasi köklerinin ayrı olmasını, aynı 

partiye dayanan Cumhurbaşkanı ve başbakan arasında bile gerilim 

ve anlaşmazlıkların çıkabileceğini, bunun da sistemik ve rejim 

krizlerine dönüşebileceğini mutlaka bilmek, öngörmek şarttır. Ve de 

bunun örnekleri görülmüş, yaşanmıştır.

15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması toplumsal ve siyasal alana 

mecburi durum muhasebesi ve tarihi sorumluluklar yüklemiştir. 

Siyasetin kulvarı 15 Temmuzla birlikte değişmiş, siyasi aktör 

ve kurumların hanesine yeni ve ertelenemez mükellefiyetler 

yazılmıştır. FETÖ darbe teşebbüsü milattır; tavrımız, tarzımız, 

siyasetimizin üslup ve mesajları bu ihanetin öncesi ve sonrasıyla 

elbette aynı olmayacaktır. 15 Temmuz’da gördük ki ikinci Sevr yanı 

başımızdadır. 15 Temmuz’dan çıkardık ki vatan, devlet ve istiklal 

kaybı an meselesidir. İşgalin eşiğinden döndük. Parçalanmanın 

kıyısında durduk. Milli mukavemet olmasa, millet müdahale etmese 

felaket son yurdumuzu kasıp kavuracak, hepimizi yiyip bitirecekti. 

Son iki yüzyıllık darbeler tarihimizdeki örneklerden en vahşisini, 

en şiddetlisini, en gözü kararmışını yaşadık. Açıktır ki, bazı feci olay 

ve dönüm noktaları toplum ve milletlerin zihni doku ve donamında 

değişimlere yol açmaktadır. Böyle zamanlarda sistemsel düzeltme, 

değişim ve yeni denge arayışları normaldir, beklenmelidir.

Açık ve tartışmasızdır ki bir hükümet etme sistemini değiştirmek 

için milletimize gidiyoruz. Rejim değişiyor diye yaygara koparan 

süfliler önce kendilerinin vurgun yemiş ve de hiçbir şeye benzemeyen 

ahlaklarını değiştirmeyi denemelidirler. Cumhurbaşkanı hükümet 

sistemiyle Türkiye’nin yönetim yapısı netleşirken, kuvvetler 

arasındaki ayrım da doğal ve olması gereken kulvarına gelmektedir. 

Bizim öteden beri, anayasa hazırlanmasında dikkat ettiğimiz 

öncelikli husus, devletin ve milletin geçmişi ile bağını kesmeyen bir 

yaklaşımın kabul görmesidir.  Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı 

hükümet sistemine Evet diyoruz. Biz Türkiye’nin diriliş ve 

toparlanmasına Evet diyoruz. Sandıkta milli beka için 

Evet mührünü vuracağız.



34
OCAK / ŞUBAT

Neden evet demeliyiz?

Herkesin
kararına 
hürmetkarız

Devletin süratle anayasal yörüngeye çekilmesi, hukukun üstünlüğünün hakim 

kılınması, devlet-millet uyumunun temin ve tahkim edilmesi hepimizin milli görevidir. 

Dünyanın yaşadığı büyük siyasi tecrübeler bize, güçlü ve istikrarlı demokrasilerin 

asgari müştereklerini kaybetmiş ve mikro kimliklere bölünmüş toplumlarda hayat 

bulamadıklarını göstermektedir. Zira güçlü ve istikrarlı demokrasiler, ancak milli 

ve demokratik vatandaşlık kültürünü geliştirebilen ve milli kültür zemininde, 

müşterekler üzerinde ortak payda oluşturmuş ülkelerde yükselmektedir. On sekiz 

maddelik anayasa değişikliği demokrasimizi güçlendirecek, asgari müştereklerimizi 

canlandıracaktır. Siyasal ihtiraslarıyla Türkiye’nin önüne tuzak kuranlar inanıyorum 

ki, milletimizin muhteşem demokratik müdahalesiyle havalarını alacaklar, bir kez 

daha elleri boş inlerine çekileceklerdir. Önemle ifade etmeliyim ki bizim nezrimizde 

evet diyen, hayır diyen bütün kardeşlerimiz saygıyı hak etmektedir. Biz herkesin 

kararına hürmetkarız. Referandum bahanesiyle kutuplaşmanın

şiddetlenmesini doğru bulmuyoruz. 

Ancak biz parti olarak evet diyeceğimizi söylüyor, bunu savunuyoruz. Bizim bu 

ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilemeyecektir. Bu nedenle 16 Nisan’da evet 

diyoruz.  Evet diyecek, mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız. Evet diyecek, Gazi 

Meclisimizin yasama yetkisini güvenceye alacak, daha da etkinleştireceğiz. Evet 

diyecek, Meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz. Evet diyecek, devlet 

yönetimindeki fiili zorlama ve açmazı bitirecek, siyaseti toplum sözleşmesinin 

sınırlarına çekeceğiz. Evet diyecek, yasama, yürütme ve yargı arasındaki hatları 

kalın olarak çizeceğiz. Evet diyecek, ilk kez Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk 

getireceğiz. Evet diyecek, yürütmeyi tek elde toplayıp devletteki karmaşa ve kafa 

karışıklığını sonlandıracağız. Her Evet birliğimize katkı ve yemindir. Her Evet esenlik 

ve selametimize destek ve yemindir. Her Evet milletin istiklaline, devletin istikbaline, 

bayrağın iffetine, vatanın izzetine duadır ve yeminimizdir. Her Evet bekamızın 

hisarlarına koyulmuş tuğla olup bizim için yemindir. Biz şahsa veya partiye değil, 

Türkiye’ye evet diyoruz. Millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, 

Türklüğün bekası için, elbette Türkiye için evet. Evetle Türkiye kazanacak, millet 

kazançlı çıkacak, Türklüğün gurur ve şuuru, İslam’ın ahlak ve fazileti yeni bir ruhla 

Türkiye’nin prangalarını sökecektir.
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Referandumdan sonra oluşacak Türkiye portresi hakkında 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Bütün yasalar millet için vardır. Devlet ise bu yasaları millet 

adına uygulamaktadır. Millet, devlet ile egemen olmaktadır. 

Devletini yıkan, zayıflatan, milletini bölen ve bölünmeye götüren 

bir anayasa teklifi hem ahlaken, hem hukuken, hem manen, 

hem de milli miras açısından bize göre yok hükmündedir. 

Herhangi bir ülkenin, yeni bir atılıma karar verirken, milletin 

sosyo-kültürel birikimini ve tarihini ihmal edip her şeye yeniden 

başlamasının mümkün olmadığını biliyoruz. Tarihi ve toplumu 

dışlayarak ya da yok farz ederek sosyo-politik bir dönüşümü 

başarmanın çok zor olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki böylesi bir 

dönüşümün adı olsa olsa devriliştir. Çok şükür ki imparatorluk 

bünyesinden yetişen vatan evlatları bin yıllık milletleşmenin 

mükafatı olan milli devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkılan 

enkaz üzerinden kurabilme başarısını göstermişlerdir. Ve biz 

bunu koruyoruz, her şart altında korumaya da devam edeceğiz. 

Yani Anayasanın ilk dört maddesi üzerinde artık tartışma 

yapılmasına, akademik gevezeliklere bile hoşgörüyle bakmamız 

düşünülemeyecektir. 

Bu bahis kapanmıştır.

Hakim hükümet sistemleri insanlığın ihtiyaç ve arayışından 

doğmuştur. Tarihin bir diliminde pek tabii zorunlu nedenlerden 

de değişebilecektir. Sistem vahiy değil, insanlık icadıdır. Huzurlu, 

kardeşçe, birlik ve refah içinde yaşamanın formül arayışı ise 

hiç bitmeyecektir. Bir sistem değişikliği, tarihsel yolculukta bir 

durum muhasebesi, rota düzeltmesi, devlet ve toplum dengesini 

yeni baştan kurma arzusudur. Elden giden bir şey yoktur. Feda 

edilen, hiçe sayılan, yıkılan bir şey de olmamıştır. Ve de millet 

kendi hakkında karar verecektir. Türk milleti aciz, kudretsiz, 

sığıntı, cahil, rüştünü kaybetmiş, iradesini çaldırmış, tutsak bir 

kalabalık mıdır ki, güven duyulmaz? Türkiye’nin birliği, refahı, 

mutluluğu ve geleceğinin yegâne teminatı ay yıldızlı al bayrak 

altında birleşmekten geçmektedir.Bir milletin şerefi ve haysiyeti, 

ortak değerler üzerinde yükselen milli birliği ve kardeşliğidir. 

Milli birliğimiz yara alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, bunun 

geriye dönüşü

mümkün değildir.

İnancım odur ki, Türk milleti yapay ayrımlara, beyhude çabalara 

fırsat vermeyerek, beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir. 

Bunu başarmak; tarihe, ecdadımıza, aziz milletimize ve gelecek 

nesillere borcumuzdur. Bu borcun ödeneceği gün gelmiştir.

Türkiye’yi onurlu bir geleceğe taşıyacak çelikten bir irade 

teşkil edilirse, bizi hiç kimse tutamayacak, önümüze hiç kimse 

geçemeyecek, kriz, kaos ve darbe çığırtkanları inanıyorum ki 

kadavraya dönüşeceklerdir. Gelin Türkiye’yi bölgenin ve kürenin 

parlayan yıldızı yapalım. Gelin ihanetin belini müştereken 

kıralım. Gelin Ne Mutlu Türküm Diyene sözüne ebediyetin 

mührünü vuralım, hep birlikte saldırı ve düşmanlıklara karşı 

etten, imandan, inançtan, ülküden aşılmaz, yıkılmaz, dağılmaz 

bir duvar çekelim.







gelişinin 
habercisidir

BÜYÜK
TÜRKİYE’nin

Yaşanan zorluklar‘‘

‘‘
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tam anlamıyla bir görev adamı, 
gönül adamı, devlete ve milletine hizmet yolunda kararlı ve inançlı... Hak bellediğin 

yola yalnız gideceksin düsturuna uygun adımlar atıyor. Güven veren duruşuyla, 
aldığı olumlu kararlarla yakın bir gelecekte, Konya’nın hasretle beklediği müjdelerin 

müjdecisi ve mimarı olma yolunda. Konya Vizyon Dergisi’nin fenomeni olan 
“Kırmızı Koltuk”, dergimizin yeni yerinde, yeni mekanında, yeni adresinde ilk kez 

sayın rektörü misafir etti. Kendisiyle yapmış olduğumuz 
röportajı sizlerle paylaşıyoruz.



Vatandaşlık borcumuz
can borcumuzdur

Selçuk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Şahin
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Göreve geldikten sonra neler yaptınız? 
Rektör olduktan sonraki
süreci anlatabilir misiniz?

Devlette devamlılık esastır, kurumsallık esastır. Burası bir 
üniversite... Önceliği üniversite fonksiyonunu icra etmektir. 
Bazılarının beklediği gibi bir kalemde 200-300 kişilik idari 
kadroyu rastgele değiştirmeye kalkarsanız, bu kurumun işleyişi 
açısından bir intihardır. Yorulmuş insanları, geçmişte yanlışlara 
saplanmışları ve FETÖ’cü insanları devre dışı bırakarak yeni 
yöneticiler atadık.  Darbe öncesinin mevzuat ve yönetmeliklerine 
göre hareket etmek durumundaydık. Aksi takdirde 
mahkemelerden başınızı alamazdınız. O günkü mahkemelerin 
durumunu da dikkate aldığınızda durumun hassasiyeti daha iyi 
anlaşılacaktır. Bu arada FETÖ yapılanmasının üniversitedeki 
boyutlarını belirlemek üzere bir çalışma başlattık. Tekrar tekrar 
teyitli olarak incelemeler ve tespitler yaptık. Bu çalışma sonucunda 
170-180 kişilik bir FETÖ beyin takımı tespit edilmiş oldu. Görev 
süreleri dolan eski dekanları hızlı bir şekilde görevinden alarak 
yerlerine atamalar yaptık. Görev süresi devam eden dört sorunlu 
dekanın istifasını isteyip onay için YÖK’e bildirdik. Biliyorsunuz 
dekan atamalarını YÖK yapıyor. İlçelerdeki yüksekokul 
müdürlerinden sorumlu olanlarını görevden aldık, yerlerine 
yeni müdürler atadık. FETÖ yapılanmasının alt kademelerde 
işleyen mekanizmaları vardı. Bilgi-işlem gibi, sağlık ve kültür 
gibi, üniversitenin kalbi olan, para, proje ve komisyonlar gibi 
işlerin olduğu bölümlerin önemli konumlarında bu insanlardan 
vardı. Teknokent, iflasa sürüklenmiş hastane de bu saydıklarımız 
arasındaydı. Gerekli çalışmaları yaptık, darbe girişimi öncesi 
70-80 kişiyi görevden alıp yerlerine yenilerini atadık.  

Öncelikle sizden bahsedelim 
biraz. Seçim süreciniz 
biraz zorlu geçmişti…

Rektör adaylığımız ve seçim sürecimiz 
hakikaten sıkıntılı geçti. Bizim adaylığımıza 

karşı çıkanların gerekçelerini en iyi 
kendileri bilir, kendi takdirleridir. Bizim 

o konuda yorum yapmamız uygun olmaz. 
Ancak kendi adıma şunu söyleyebilirim, 

biz herhangi bir lobi desteği olan birisi 
değiliz, bağlılığımız vatana, milletedir. 

Ben hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, 
bana güvendiler, yüzde yetmiş gibi 

oldukça yüksek bir oranda oy verdiler. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür 
ediyorum, bize güvendiler ve bu makamı 

teslim ettiler. Daha seçim sonuçları 
açıklanmamıştı. 17 Aralık Şeb-i Arus 

Törenleri için Konya’ya gelmişlerdi. 
Bulundukları yere bizi davet ettiler ve net 

bir talimat verdiler. Dediler ki;  “Bıkmadan, 
yılmadan, usanmadan bu hain yapıyla 

mücadele edeceksin.” Biz görevi 13 Ocak 
2016 tarihi itibariyle devraldık. Oturduk bir 

planlama yaptık. Bu planlamayı yaparken 
Selçuk Üniversitesi’nin son 22 yıllık 

geçmişini analiz ettik ve çalışma
 ekibini ona göre belirledik.
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Darbe sonrasında bizlere verilen yeni yetkilerle 7-8 
gün içinde 24 Temmuz tarihinde 178 kişiyi açığa 
aldık. Bu insanları beş ayrı bölümde incelemek 
lazım... FETÖ beyin takımı, istişare grubu, sahadaki 
icracı abi ve ablalar, kenarda kalan müntesipler 
ve işbirliği yapanlar. 24 Temmuz sabahı itibariyle 
Valiliğe, Emniyete ve YÖK’e sekiz gün içinde bu 
yapıya mensup insanları tasnif ederek, bilgi verip 
açığa aldık. Konu ile ilgili 12 Soruşturma Komisyonu 
oluşturduk. Beşer kişilik bu komisyonlar marifetiyle 
de ihraç sürecini başlattık. Bugüne kadar 176 kişiyi 
ihraç ettik. Bunlardan 30’u taşeron işçisi, 22’si idari 
personel (daire başkanı, fakülte sekreteri, şube 
müdürü vb.), 124 tanesi de akademisyen (profesör ve 
araştırma görevlisi ağırlıklı). Soruşturma sürecinde 
devlet kurumları bazı deliller gönderdi. Bunların 
arasında 40 kadar bylock kaydı vardı. Bunların 
bazıları üniversiteden mezun olmuş öğrencilere 
aitti. Kendi gözlemlerimizle yapmış olduğumuz 
araştırmalar sonucunda açığa alınanların Bank Asya 
kayıtları, okul kayıtları, sendika kayıtları geldiğinde 
oldukça isabetli tespitler yaptığımız ortaya çıktı. Bu 
yapının televizyon kanalları uydudan çıkarıldığında 
protesto için toplu halde aboneliklerini iptal ettikleri 

bir tarih ortaya çıktı, bu iptalleri yapanları belirledik. 
Ayrıca araştırma yapan öğretim görevlileri için üst 
sınırı 24 bin lira olan proje desteğinin FETÖ’cülere 
35-40 bin liralarla defalarca verildiğini, bazı 
FETÖ’cülere 300 bin liraya yakın destek verildiğini de 
ortaya çıkardık. Adli makamlar bu çalışmalarımızdan 
dolayı bize teşekkür ettiler. Bu süreç içerisinde çok 
başarılı ve verimli bir çalışma yaptığımıza eminim. 
Selçuk Üniversitesi sadece üs olarak kullanılmakla 
kalmamış, diğer özel ve devlet üniversitelerine 
insan yetiştirmiş. Çok sayıda akademisyen Selçuk 
Üniversitesi’nden özel ve devlet üniversitelerine 
kurucu yöneticiler olarak gitmiş. Biz bu bilgileri de 
devletin ilgili kurumlarıyla paylaştık. O kurumlarda 
bu bilgilerden çok istifade ettiler. Biz üniversitedeki, 
beyin takımını bitirdik. Bunlara bulaşmış olanlar var, 
zamanında inananlar ve şimdi pişman olanlar var. 
Bize bu insanlara da dokunun diyorlar. Bu insanların 
arasında  yanlışlarını görüp, banka hesaplarını 
kapatmış, çocuklarını o okullardan almış ve bu 
insanlarla olan irtibatlarını çok önceden kesmiş, ilgili 
derneklerden kayıtlarını sildirmiş olanlar var. Burada 
bir sınır çizmek lazım, bu sınır da 17-25 Aralık 
2013 tarihidir.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonraki süreçte nasıl hareket ettiniz?
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‘‘
FETÖ 
Mücadelesi 
saptırıldı, 
çığrından 
çıkarıldı

Bu süreçte beni rahatsız eden bazı 
uygulamalar ortaya çıktı. FETÖ 
ile mücadele süreci çığrından 
çıkarıldı.  Gelinen noktada, geçmişte 
birbirleriyle kavgalı olan insanlar 
karşılıklı FETÖ’cü ihbarları yaparak 
hesaplaşma içine girdiler. Devlet 
kadrolarındaki vatanına, milletine 
bağlı muhafazakar insanlar FETÖ’cü 
olmakla, FETÖ sevici olmakla 
suçlanıp tasfiye edilerek yerlerine 
28 Şubatçı zihniyet ikame edilmek 
isteniyor. Çıkar çevreleri kendi 
çıkarlarına engel gördükleri kimseleri 
FETÖ’cülükle suçlayıp tasfiye etmek, 
önlerinden kaldırmak istiyorlar. 
FETÖ’cüler bilgi kirliliği yaparak en az 
zararla bu süreci atlatmak veya kendi 
yerlerine masum insanları yakmak 
istiyorlar. İtirafçılık mekanizmasını bu 
amaçla kullanıyorlar. FETÖ itirafçıları 
bizim bildiklerimizin dışında hiçbir 
şey söylemiyorlar. Ben zaten son 5-6 

yıldır bunlarla bir gün kapışacağımızı 
söyleyip duruyordum. Bu kapışmanın 
devlet eliyle olması çok etkili ve 
yerinde oldu. Sonuç almayı sağladı. 
Ben 22 yıldır üniversitenin içindeyim. 
O tarihten bu yana bu yapının 
Meram Tıp Fakültesi’nde oldukça 
güçlü olduğunu biliyordum. Ancak 
üniversite içindeki hakimiyetini bu 
kadar ayrıntılı olarak bilmiyordum. 
Rektör Yardımcılığım döneminde tüm 
bağlantıları ve ilişkileri gözlemledim 
ve notlar aldım. Mesela Rektör Hakkı 
Gökbel üniversite yapılanmasında üst 
sıralarda değil. Tepede bir isim var. 
Onun altında üç kişilik bir istişare 
heyeti bulunuyor. Onun altında da 
beş kişilik bir heyet var. Hakkı Gökbel 
bu beş kişiden birisidir. Süleyman 
Okudan döneminde onun cezaevine 
girip-çıkması sırasında başıboş bir 
dönem yaşandı. FETÖ’cüler o dönemi 
çok iyi değerlendirdiler. Mevlana 
Üniversitesi de o dönemde açıldı. 

Hakkı Gökbel’e gerekli destekler 
verildi ve rektör oldu. O dönemde 
yapılan bazı görüşmeler ve istişareler 
sonucu rektör yardımcısı olmam 
kararlaştırıldı. Tahir Yüksek Hoca 
da rektör yardımcısı olacaktı. O 
günlerde Selçuk Üniversitesi Meram 
Tıp, Eğitim ve İlahiyat fakülteleri 
ayrılarak, Konya Üniversitesi’ne 
bağlanınca, Tahir Yüksek Hoca yeni 
üniversiteye rektör yardımcısı oldu 
ve Selçuk Üniversitesi’ndeki görevi 
iptal edildi. Ben rektör yardımcılığı 
görevine başladığımda idari personel 
bana karşı direnç gösterdi. İlk 
aylar çok sıkıntılı geçti. Ben rektör 
yardımcılığından ayrılmak istedim. 
4 yılda 5 kez affımı istedim. Uygun 
görülmedi. Devam ettik. Bu süreci boş 
geçirmedim. Yanlış, usulsüz evrakları 
topladım. Bunları adli mercilere 
ulaştırdım.  Darbeden hemen sonra 8 
gün içinde yüzde 95 isabetle 178 kişiyi 
açığa almamız bunun neticesidir.

FETÖ İle mücadele 
ettiğiniz süre içerisinde 
neler yaşandı?

KIRMIZI KOLTUK
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Üniversitenizde ne gibi yenilikler ve projeler var?

Gelelim üniversitenin misyonuna…

FETÖ ile mücadele sürecinde çok titiz davrandık. Birçok dosya 
oluşturduk. Bunları YÖK’e ve adliyeye gönderdik. Rektörlük görevim 
bittiğinde bana sorular sorulduğunda cevaplamak için dosyaların bir 
örneğini aldım, muhafaza ediyorum. Bir nüshası da rektörlük personel 
dairesindedir. İçimizde rahat, vicdanımızda rahat, kafamızda rahat…

niversiteler ülkelerin gelişmesi 
ve kalkınması için son 

derece önemli kurumlardır.  Biz 
üniversitemizde biz bu misyona 
yoğunlaştık. Ülkemizin ihtiyacı 
olan gençlerin devlete ve millete 
sadık bir şekilde, en yetkin bir 
şekilde yetiştirilmesi için çalışma 
içine girdik.  Dersliklerimizi, 
eğitim alt yapımızı düzenledik. 
FETÖ sürecinde açığa alınan 
akademisyenlerin yerine 
yenilerini aldık. Akademisyenler 
arasında son 20 yılda yaşanan 
olumsuzluklara bağlı ümitsizlik, 
aidiyet duygusunun zayıflaması, 
geleceğe dönük beklentilerinin 
kalmaması gibi olumsuz bir 
durum vardı. Bunları ortadan 
kaldırmak adına çalışmalar yaptık. 
Akademik kurullara katıldık. 
Hocalarımıza araştırmalar için 
kaynak bulacağımızı, özlük hakları 
noktasında yardımcı olacağımızı, 
adalet duygusuyla, liyakat esaslı 
hareket edeceğimizi anlattık. 
Üniversitemizde sessiz bireylerden

oluşan bir çoğunluk var. 
Bu çoğunluk önemli… Biz 
sessiz çoğunluğun sesi olma 
arzusundayız. Önemli projelerimiz 
var.  Onların üzerine çalışmaya 
başladık. Konya-Karapınar 
alternatif enerji kaynakları 
açısından devletin üssü gibi oldu. 
Bu sürecin içinde yer alabilmek için 
bir araştırma merkezi kurduk. Bu 
kapsamda güneş enerji santralleri 
ve rüzgar türbinleri oluşturma 
sürecimizi başlattık. İlk ihaleye 
çıktık. Güneş Enerji Santrali’ni 
kuruyoruz. Bunun yanında Yerli 
Otomobil Tasarımı ile ilgili bir 
süreç başlattık. Bazı İtalyan 
tasarımcılarla görüşmelerimiz 
sürüyor. Darbe haftasında ne 
gariptir ki, 11 Temmuz’da İtalya’ya 
gitmiştik. 15 Temmuz gecesi 
ülkemize döndük. Görüşmelerimiz 
halen devam ediyor.  Ülkemizde 
ekonomik istikrar istenen düzeyde 
sağlandığındabu alanda gerekli 
adımları atacağız.

Konya ile ilgili 
düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Konya bir tarım şehri… 
Selçuk Üniversitesi tarım ve 
hayvancılıkta çok güçlü bir 
durumda. Tohumculuk, bitki 
ıslahı, hayvan türlerinin ıslahı 
ve geliştirilmesi açısından ciddi 
çalışmalar var. KOP’la ilgili 
bir proje başlattık. Proje kabul 
edildi, bütçesi onaylandı.  Spor 
önemsediğimiz önemli bir alan. 
Bir spor kulübü kuruyoruz. 
Hem takım hem de ferdi sporlar 
alanında destekler vereceğiz. 
Akademik yılın açılışında Sayın 
Cumhurbaşkanımız rektörleri 
Külliye’ye topladı ve dedi ki; 
“Spor alanında gençlerin önünü 
açın, Milli sporcular, olimpiyat 
ve dünya şampiyonları çıkarın.”  
Biz bunu emir telakki ederek 
çalışmalara başladık. Akademik 
barışı sağladığımızı düşünüyoruz. 
İmkanları adil bir şekilde ve 
üretecek bir şekilde tahsis etmek 
gayreti içindeyiz. Devletin 
çeşitli kurumları ile işbirliği 
halinde yürüttüğümüz projeler 
var. Öğrencilerimizin sahada 
uygulayarak eğitim almaları 
yönünde sanayi ile bir takım ortak 
çalışmalar başlattık. İşini iyi bilen 
bir nesil yetişsin istiyoruz. Çok 
güzel çalışmalar oluyor.

Ü
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Selçuk Üniversitesi 2016 yılı başında 
Türkiye’de 16., dünyada ise 

981. sıradaydı. Bir yıl sonra Türkiye’de 
13., dünyada ise 902. sıradayız. 

Bütün bu olumsuzluklar ve kargaşaya 
rağmen bu iyi bir sonuç. Paralelciler 

kendilerini bilimin baronları 
gibi görürlerdi. Onların tasfiyesi 

sonrasında üniversite daha gerilere 
gidecek kaygısı oluşmuştu. Çok şükür 
onların beklentilerinin aksine bilimin 

baronları olmaları bir yana, onların 
bilime pranga oldukları, üniversite 

üzerinde yük oldukları ortaya çıktı. 

Hedefimiz dünyanın her tarafında bilinen, 
tanınan, itibar edilen bir üniversite olmak. 
Sıralamalar önemli olduğu için her geçen 
yıl daha da ön sıralara geçme çabamız var. 
Devletimiz üniversitemize 750 milyon TL bütçe 
ayırdı. Bunun 550 milyonu merkezi bütçe, 200 
milyonu döner sermaye gelirlerimiz. Önemli 
olan bizim bu bütçeyi devlete katma değer 
olarak geri döndürmemiz. Çünkü üniversiteler 
ülkenin cari açığını kapatacak projelere imza 
atmalılar. Sanayici ile projelerimiz var. Bir yıl 
içinde sanayicilerle en az 10 kez görüştük. 
Tohumculuğu Borsa ile yerli otomobil konusunu 
Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası ile 
götürüyoruz. Mühendislik bölümü öğrencilerimiz 
için Intörn Mühendislik Uygulaması başlattık 
ve uygulamaya geçtik. Çok üst düzeyde bir İleri 
teknoloji laboratuarımız var. Bu laboratuarın 
ulusal ve global düzeyde akredite edilmesi lazım. 
Üniversitemizin ürettiği bin 200’e yakın hizmeti 
var. Bu hizmetleri tanıtmak için sektörel hizmet 
katalogunu hazırlıyoruz.  

Selçuk Üniversitesi’nin bugün 
geldiği nokta nedir?

Hedefiniz ne?

‘‘

Vatandaşlık 
borcumuz,

can 
borcumuzdur!

KIRMIZI KOLTUK
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arbe girişimi olmasaydı çok 
daha fazlasını yapabilirdik. 

Hem FETÖ ile mücadele ettik, hem 
de bu işleri de yürüttük. Kapatılan 
üniversitelerden öğrenciler geldi. 
Zayıflayan fakültelerimizi takviye 
ederek güçlendirdik. Çarpık yapılaşmayı 
düzeltmeye çalıştık. Üniversiteler 
doğuran üniversite olarak inşallah 
Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi’nin önderliğinde 8. 
üniversite olacak. Bu proje olgunlaştı. 
Siyasilerimiz, bürokratlarımız her 
türlü açıdan projenin hazır olması için 
çalıştılar. Takdir edersiniz ki ülkenin 
içinde bulunduğu sıcak gündem 

dolayısıyla teknik üniversite projesi 
beklemede. Böyle bir karara açık destek 
vereceğimizi buradan beyan ediyorum. 
Benim vatandaşlığım taşıdığım her 
unvanın önünde gelir. Rektörlüğümden 
taşıdığım, sahip olduğum devletin bana 
verdiği unvanlarında önünde gelir. 
Vatandaşlık borcumuz can borcumuzdur. 
Yaşanan süreç zor bir süreç, bu sıkıntılar 
Yeni Türkiye’nin ayak sesleridir. Bizi 
güzel günler bekliyor. Bölge hakikaten 
ciddi manada karışık, bu sürecin nihai 
hedefi Türkiye’yi tarumar etmekti. Ama 
başarılı olmayacaklar. Büyük Türkiye 
kurulacaktır.

Darbe girişimi olmasaydı...

EROL SUNAT
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Konya’yı TBMM’de temsil eden üç ayrı 
partimizin üç değerli milletvekilinden 
2016 yılını değerlendirmelerini rica ettik. 
Kendilerine 15 Temmuz sonrasını sorduk,  
anayasayı sorduk, başkanlık ve referandumu 
sorduk.  Ak Parti Konya Milletvekili ve 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili 
Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Konya Milletvekili, Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Kalaycı bu sorularımıza 
oldukça açık, net, içten ve samimi cevaplar 
verdiler. Kendilerine Konya Vizyon Dergisi 
olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

3Partiden
Bakış



Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili

Ahmet Sorgun, Konya siyasetinin, 
Konya’ya ve Türkiye’ye kazandırdığı 

önemli bir isim. Ak Parti Konya 
İl Başkanlığı ile başlayan yükselişi, 

toparlayıcı özelliği, duruşu ve samimiyeti ile 
birleşmesi sonrasında, partisi tarafından Ak 
Parti Genel Başkan Yardımcılığı’na 
getirildi. 25. ve 26. Dönem Konya 
Milletvekili olan Sorgun yapıcı tavrı, 

sempatik kişiliği ile Konya’nın en çok sevilen 
siyasetçileri arasında.

Ahmet Sorgun

2016’yı geniş bir bakış açısıyla değerlendirebilir misiniz?

2016 yılı hem Türkiye hem dünya tarihi açısından 
unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir yıl olarak tarih 
kayıtlarına geçmiştir. 15 Temmuz 20016 gecesini iki yönüyle 
değerlendirmek gerekir. Birincisi hem ülkemiz hem dünya 
açışından tarihte eşi benzeri görülmemiş haince, canice bir 
darbe girişimi yaşanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine 
sızmış asker görünümlü FETÖ üyesi teröristler, milletin silahını 
millete çevirmiş kurşun yağdırmış, milletin tankıyla milleti 
ezmiş, yine milletin uçak ve helikopterleriyle 
milletin üzerine bomba yağdırmışlardır.

Kurtuluş Savaşı’nda bile bombalanmayan gazi meclisimiz 15 
Temmuz Gecesi bombaların hedefi olmuştur. Bununla birlikte 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Müdürlüğü Binası, Genel 
Kurmay Binası ve özel hareket birliğimiz acımasız ve gaddarca 
bombalanmıştır. Yani düşmanlarımızın olası bir savaşta 
bombalamamak isteyip de belki de bombalamayacakları 
yerleri bu hainler bombalamıştır. 15 Temmuz’u ikinci ve önemli 
yönüyle değerlendirdiğimiz zaman ise 
ortaya çıkan bir destandır. 

ANAYASA VE BAŞKANLIK



Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tarihe geçen canlı televizyon konuşmasıyla 
o destanın fitili ateşlenmiştir. Bir başkomutan olarak 
saklanmayan, gizlenmeyen, korkmayan ve kaçmayan 
liderimiz, ”Ben milletin gücünün üstünde güç tanımadım 
bugüne kadar, milletimi sokaklara, meydanlara ve 
havaalanlarına davet ediyorum” sözleriyle halkımız 
meydanlara inmiş ve milletimizin destanı da yazılmaya 
başlanmıştır.  Liderini, başkomutanını başında ve 
meydanda yanında gören halkımız, tarihin en kanlı ve en 
hain  darbe girişimine karşı koymuştur. 
Aziz milletin evlatları kurşunların üzerine yürüdü, 
tankların altına yattı, üstüne çıktı, ellerinde sadece Türk 
bayraklarıyla şehadete koştular. Tıpkı Çanakkale’de olduğu 
gibi, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, yaralanan ve şehit 
olan kardeşlerimizi düştükleri yerden kaldırıp yürümeye 
devam ettiler. O geceyi Ankara’da geçiren biri olarak bütün 
bu olanlara şahitlik ettik. Genci- yaşlısı, kadını- erkeği, 
çoluğu-çocuğu, Kürdü –Türk’ü, Lazı-Çerkesi hiçbir ayrım 
olmadan hainlerin üzerine yürüdü bu millet. Mesele 
vatansa gerisi teferruattır sözünün boşa söylenmemiş 
bir söz olduğunu gördük.  Millet nasıl olunur dünyaya 
gösterdik. Her şeyi ince ince hesap eden ancak dik duran 
bir lideri ve dik duran bir milleti hesaplayamadıklarını 
gördük. O gece nice kahramanlar ve kahramanlıklar gördü 
tüm dünya. 15 Temmuz’da anlatmak için kelimelerin 
kıyafetsiz kaldığı anlara şahit olduk.

Böyle hain ve kanlı darbe girişimini yaşayan Türkiye bir yandan da ülkemiz ve sınır ötesinde terör örgütleriyle 
amansız mücadelesini sürdürdü ve halen de sürdürmektedir. Küresel güçlerin kuklası olan PKK, DAEŞ, DHKP-C 
aynı anda saldırdı, saldırıyor. Patronları aynı olan bu taşeron örgütlerin isimleri farklı olsa da hedefleri aynıdır. 
Asıl hedefleri 2023 hedeflerine adım adım yürüyen Türkiye’yi yolundan döndürmektir. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Türkiye’ye diz çöktürmektir. Ancak Allah’tan başkasının önünde diz 
çökmeyeceğini bütün uluslararası platformda da yüksek sesle haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve bu millete diz çöktüremeyecekler. 

Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye hem bulunduğu coğrafyada hem de dünyada söz 
sahibi olmaya başlamıştır.  Bunu hazmedemeyenler Türkiye’nin üzerine geliyorlar. PKK ile geliyorlar, DAEŞ’le 
geliyorlar, DHKP-C ile geliyorlar, FETÖ ile geliyorlar olmadı. Etnik çatışma çıkarmak istediler, tutmadı, mezhep 
çatışması istediler olmadı. Son şans olarak Türkiye ekonomisini hedef aldılar. Dünyadaki belli finans 
çevreleriniyle ekonomimizi çökertmenin planlarını yapıyorlar. Döviz kurunu yükseltiyorlar,  Milli Türk Parası’nı 
itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama bunda da başarılı olamayacaklar. Dün liderinin bir sözüyle meydanlara 
inen bu millet yine bir sözüyle Türk lirasına sahip çıkıp elindeki dövizleri bozdurdu. Ne yapsalar boş…  Türkiye 
2023 hedeflerine adım adım gidiyor ve hedefine de bütün engellemelere rağmen varacaktır Allah’ın izniyle.

Türkiye 2016 yılında böyle tarihi bir süreçten geçerken içerde ve dışarıda olağanüstü mücadeleler verirken, 
hükümetimiz yatırımlarına ara vermeden devam etti. Bu süreçte milletimizin birlik ve beraberliği daha da 
pekişirken, Türkiye küresel güçleri rahatsız eden seviyede büyük yatırım hamlelerine devam etti. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli bunlara en güzel örnektir. Dünyada bu kadar sorunla uğraşıp da 
bırakın böyle büyük yatırımlar yapan ayakta kalan ülke göremezsiniz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada 
yaşananları hep birlikte görüyoruz. Irak, Suriye, Libya bunlara en güzel örnektir. Türkiye bin yıllık devlet 
geleneği olan ve üzerinde yapılan bütün hesapları bozabilecek bir ülkedir. Bu hesapları yapanların sonu hep 
hüsran olmuştur. Türkiye üzerinde bu hesapları yapanlar belki nerden bulaştık bu ülkeye diyorlardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yoğun bir mesainin ardından yapılan anayasa değişikliği millete götürülmek 
üzere tamamlandı. Bütün engellemelere, zorbalıklara rağmen Ak Parti ve MHP’li milletvekillerinin kararlılığıyla 
18 maddelik anayasa değişikliği meclisten geçti. Gönül isterdi ki sıfırdan bir anayasa yapalım. Bizim mevcut 
anayasamız 1980 Darbesi’nin ardından kurucu meclis tarafından yapılmış, görünümü sivil ancak ruhu ve 
içeriği darbe anayasasıdır. Anayasamızda bugüne kadar defalarca değişiklik yapılmıştır. Bizde hükümet 
olarak değiştirilmesin acil olarak gerekli gördüğümüz maddeleri değiştirmek için yola çıktık. İnşallah bunu 
da milletimizin teveccühüyle sonlandıracağız. Cumhurbaşkanımızın onayının ardından referandum süreci 
başlayacak. Yani söz sahibinin, yani milletin olacak. Ak Parti millete gitmekten hiçbir zaman korkmamış 
ve millete her gittiğinde de milletten büyük teveccüh görmüştür. CHP ve HDP’nin millete gitmemek için bu 
anayasa değişikliğini engelleme çabaları, milletten korkmalarının ve milletten ümitlerini kesmelerinin bir 
göstergesidir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi esasında yürütmenin iki başlılığını ortadan kaldıracak, sistemi daha 
işler hale getirecek bir sistemdir. Bakınız bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yetkileri fazla ve 
sorumluluğu olmayan en üst makamdadır. Vatana ihanet dışında yargılanamaz. Ancak sistemin değişmesini 
istiyor. Sorumluk altına girecek, belli ölçüde yetkileri kısıtlanacak. Peki neden? Buradaki düşünce ben 
düşüncesi değil; vatan, millet düşüncesi, memleket sevdasıdır.

Ahmet Sorgun

TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRDÜ, SÜRECEK

BU KADAR SORUNLA UĞRAŞIRKEN YATIRIMLAR DEVAM ETTİ

Anayasa değişikliği ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini değerlendirir misiniz?
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Biz 14 yıldır Cumhurbaşkanıyla hükümeti aynı zihniyette olanlar tarafından 
yönetiliyoruz. Cumhurbaşkanı ile başbakan uyumlu olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz. 
Ancak Cumhurbaşkanı ile başbakanın farklı görüşlerden olduğu dönemlerde 
sıkıntı yaşadık,  zaman zaman sistem tıkandı. Bugün iyi ancak yarın farklı olabilir. 
Makamından mevkisinden yetkisinden vazgeçen bir vatan sevdalısı millet sevdalısı, 
Türkiye’nin geleceği için sistemin değişmesini istiyor. Bu, bu kadar basit… Şu 
anda yapılan anayasa değişiklikleri ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi belki tam 
anlamıyla halkımız tarafından bilinmiyor. Ancak bizim referandum sürecine kadar 
iki aylık bir zamanımız var ve bu süreçte bunu halkımıza anlatacağız. Bu Türkiye’nin 
geleceği için yapılan bir sistem değişikliğidir. Halkımız sandığa giderken kafasında 
en ufak bir şüphe ve tereddüt kalmadan gidecek. Zaten 14 yıldır bu ülkeyi yöneten 
Ak Parti’nin milletin yararına olmayan hiçbir şeyi ne ülkenin gündemine ne de 
milletin önüne getirmemiştir. Halkımız da bunu çok iyi bilmektedir. 

15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye için bir milattır. Bu tarihteki hain, kanlı darbe 
girişiminin eşi ve benzeri görülmemiştir. Lakin bu gecede milletimizin ortaya 
koyduğu birlik, beraberlik ve vatan sevdası da, eşi benzeri görülmemiş bir destandır. 
248 vatan evladını şehit verdiğimiz bu gece de şunu gördük ki “Çanakkale ruhu 
ölmemiş yaşıyor, İstiklal Savaşı ruhu ölmemiş hala o günkü gibi canlıdır.  Vatanımıza 
içerden ya da dışarıdan bir saldırı olduğu zaman milletimizin tek yürek olup 
vatanını nasıl savunduğunu bütün dünya görmüştür. Türkiye’de vatana uzanan, 
bayrağa uzanan, ezana uzanan ellerin kırıldığına dünya canlı canlı şahit olmuştur. 
Milletimizin bu gece ortaya koyduğu destansı direniş, Türkiye üzerinde planlar 
yapanların planlarını bozmuş, heveslerini kursağında bırakmıştır. Bir kısım çevreler 
artık gençliğimizin teknolojiye bağımlı bir gençlik olduğunu, internet gençliği 
olduğunu dillendirmeye başlamıştı. Ancak 15 Temmuz Gecesi gördük ki, lise 
çağlarında Çanakkale’de kahramanca savaşan ecdadın torunları mesele vatan 
olunca şehadete ecdadı gibi hiç düşünmeden gitmiştir.  O hain darbe girişiminde 
şehit olan 248 kişiden 73 tanesi 30 yaşın altında gençlerimizdir, 14 yaşında, 
15 yaşında gençlerimiz şehit oldu. 15 Temmuz bizim vatanımızın emin ellerde, 
gençliğimizinde vatan sevdasıyla dolu olduğunu bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de neler değişti?

ANAYASA VE BAŞKANLIK
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Cumhuriyet Halk Partisi
Konya Milletvekili

Mustafa Hüsnü Bozkurt,  
Tıbbiye-yi Şahane’den bazen doktor çıkar 
sözünün aksine, hem doktor olarak hem de 
siyasetçi olarak bir koltuğuna birden fazla 
karpuz sığdırmayı başarabilenlerden. Asker 

kökenli, çok yönlü, çok renkli, sempatik 
kişiliğiyle, açık sözlü oluşu ve duruşuyla, 
partili-partisiz hemen herkesin sevgi ve 

saygı duyduğu bir isim. Ssk Konya 
Hastanesi’nin efsane başhekimi, bir dönem 

Konya Chp İl Başkanı, yine bir dönem 
Konyaspor As Başkanı, vekil olmadan 

önce de Özel Medline Hastanesi 
Başhekimi. 25 ve 26. Dönem Chp 

Konya Milletvekili…

M.Hüsnü Bozkurt

Dış Politika ve Suriye

Geçtiğimiz günlerde Numan Kurtulmuş dedi ki; “Beş yıllık 
Suriye politikamız baştan itibaren yanlıştı.” Sadece benim 
bu konuda yirmiye yakın demecim var.  Genel Başkanımız 
Kılıçdaroğlu defalarca “Suriye politikası 180 derece 
değişmelidir“ dedi. Bizim muhalifler, Suriye yönetiminin 
teröristler dediği Suriye’de savaşan çeşitli örgütlerin yaralanıp 
gelen militanları, IŞİD, El Nusra gibi, Adana, Konya, Antep, Kilis 
gibi pek çok ilimizin hastanelerinde tedavi edildiler. Parayı da 
Türkiye ödedi. Bu militanlar ülkemizde tedavi gördükten sonra 
sınırımızdan tekrar Suriye’ ye giderek savaşmaya devam 
ettiler. Bunu bütün dünya biliyor. Komşumuz olan bir ülkedeki 
iç savaşa müdahil olmamız, taraf olmamız doğru değildi. Beş 
yıl sürdürülen bu yanlış politika yüzünden Türkiye’ye 3 milyon 
Suriyeli mülteci geldi. Ülkemiz terör örgütlerinin eylem alanına 
döndü. Sadece Suriye politikası mı? AKP iktidarının hataları 
saymakla bitmez. 3 yıl boyunca bütün uyarılarımıza rağmen, 
PKK denen terör örgütü ile canciğer kuzu sarmasıydı bu 
hükümet. Dilimizde tüy bitti. “Elinden silahı bırakmayan bir 
terör örgütü ile masaya oturulmaz, devlet silahlı teröristle 
görüşmez, ancak savaşır” dedik dinletemedik. Görüşmenin 
şartı, örgütün silahı bırakması olmalıydı. Ayrıntıya girmek 
istemiyorum ama neler yaşandı ?
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Habur rezaleti, Diyarbakır meydanında “ Megrimegri “ 
aymazlığı, çadır mahkemeleri, garnizon gönderinden 
bayrağımızın indirilmesi ayıbı, İmralı, Oslo, Kandil, 
Dolmabahçe görüşmeleri, varılan mutabakatlar, nevruzda 
Öcalan mektubu okutmalar... Hangisini sayayım? Sonucu 
biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadesi ile PKK bu 
çözüm süreci denilen 3 yılda güçlendi, şehirleri hendekler 
ve bombalarla donattı, 80 bin silah soktu ülkemize, 200 ton 
patlayıcı depoladı. Bütün bunları Sayın Erdoğan söyledi,“ bizi 
kandırdılar” dedi. O güçlenmenin bugün nelere mal olduğunu 
görüyoruz. Çocuklarımız ölüyor, insanlarımız bombalarla 
paramparça oluyor. Sorumlusu kim? Ve şimdi aynı iktidar 
sahipleri hiç sıkılmadan, CHP’yi suçlayabiliyor, PKK ve HDP ile 
birlikte olmak gibi akıl almaz bir ithamda bulunabiliyorlar. 
Herhalde Dolmabahçe masasında HDP’lilerle o fotoğraf 
karesinde yer alanlar CHP’ liler değildi. Herhalde Diyarbakır 
meydanında Barzani ile, Şiran Perver’ le kucaklaşan, 
PYD lideri Salim Müslim’ i Ankara’ da devlet protokolü ile 
ağırlayan da Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Arşiv unutmaz.

M.Hüsnü Bozkurt

Darbeyi de elbette rejime sadık, Cumhuriyete bağlı ordu güçleri ve milletimiz önledi. Çok şükür ki önledi. Zira 
kalkışılan darbe devletimizi çökertmek, ordumuzu felç etmek ve milletimizi bölmek amaçlı bir emperyal plandı. 
Bunu bilmeli, doğru okumalı ve ders almalıyız. Maalesef ben AKP iktidarının 15 Temmuz’u doğru okuduğunu ve 
çıkarması gereken dersi çıkardığı kanısında değilim. Öyle olsaydı, Yalçın Akdoğan, “Diğer tarikatlar müsterih 
olsun “ demezdi. Ders alınmadığını 7 aya yaklaşan OHAL uygulamaları da gösteriyor. Darbenin siyasi ayağına ve 
asıl lider kadrosuna adeta bilinçli olarak dokunulmaması bunu gösteriyor. 7 ay oldu hala darbenin Türkiye’ deki 
liderinin kim olduğunu bilmiyoruz. Bu arada ekonomimiz ciddi bir krize çöküşe gidiyor. Dolar tutulamıyor. Son 2 
ayda paramız yüzde 26 değer kaybetti. Bu çok ağır bir yük ve giderek artıyor. 473 milyar dolar dış borcumuz var. 
2017 yılı sonuna kadar özel sektör 200 milyar dolara yakın borç ödeyecek. Bu borç hazine kefaletinde...  Hal bu 
iken yaklaşık 2 aydır anayasa değişikliğini tartışıyoruz. Nasıl bir anayasa değişikliği? Tam bir TEK ADAM rejimi 
getirilmek isteniyor. Bir şapkası ile Cumhurbaşkanı, bir şapkası ile Parti Genel Başkanı olan bir kişiye yargıyı, 
yürütmeyi ve yasamayı teslim etmemiz isteniyor. Buna başkanlık demek mümkün değil. Adeta yeni bir Kenan 
Evren yaratılacak. Bu Sayın Erdoğan’ a da büyük haksızlık. Neden yapılıyor, gerçekten anlamak mümkün değil.

7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana mecliste bir türlü 
terörü araştırmak için bir araya gelemedik AKP ile masaya 
gelmiyorlar. 30 terör saldırısında 800’e yakın yurttaşımız 
hayatını kaybetti. Bu kadar olay olurken bir meclis terörü 
görüşmeyecekse ne için vardır? AKP ısrarla TBMM’ni 
işlevsizleştirmeye çalışıyor. Bu çok vahim… Moskova’da 
İran ve Rusya ile anlaşma imzaladılar. İlk madde Suriye, 
Arap Cumhuriyeti’nin seküler ( laik ) yapısını korumak. 
Bu anlaşmayı imzalayan hükümet, kendi ülkesinde laik 
eğitimi ortadan kaldırmak, devletin laik yapısını tahrip 
etmek için elinden geleni yapıyor. Mısır’a, Suriye’ye laiklik 
önerirken, Türkiye’ de tam tersini yapmak anlaşılır gibi 
değil. FETÖ’yü başımıza kim bela etti? 14 yıl önce bugün 
FETÖ dedikleri bu hainler çetesini iktidarlarına ortak edip 
devlette kadrolaşmalarını seyrettiler. “Ağızlarında Allah 
vardı, alınları secdeliydi, menzilimiz birdi diye biz bunlara 
müsamaha gösterdik, kadro verdik, arazi, arsa verdik“ diyen 
de bizzat Sayın Erdoğan değil mi? 14 yıl boyunca bu devlet 
düşmanları, yargıyı, orduyu, emniyeti, eğitimi, sağlığı, 
maliyeyi, üniversiteleri, istihbaratı, yani neredeyse tüm 
devleti ele geçirirken iktidarda kim vardı? Hainler sonunda 
darbe yapmaya kalktılar. 

Bakın 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Sykes-Picot Anlaşması ile Ortadoğu şekillendirildi, Alsas-Loren sorunu yaratıldı 
ki 2. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biridir. Versay Anlaşması vs, dünyaya yeni bir düzen getirilmek istendi, İngiliz 
emperyalizmi tarafından. Yani I.Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun sınırları yeniden çizilirken, 
Almanlar yenilginin getirdiği ezilmişliklerin kurtulmak için bir TEK ADAM sultasına boyun eğdiler. Hitler bu şekilde 
doğdu. Almanlar o utancı hala yaşıyorlar. Bugün 1. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanmış anlaşmalardan hala 
yaşayan tek anlaşma Lozan’dır. Ama ne acıdır ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkemizin ve kendisinin varlık sebebi 
olan Lozan’a HEZİMET diyebiliyor. Cumhurbaşkanı, milletin birliğini temsil eder, en önemli görevidir. Bu eylem ve 
söylemlerle milletin birliği sağlanabilir mi? Türk Milleti büyük millettir bu zorlukları da aşar, aşacaktır. 

Hayat tarzına müdahale edilmiyor deniyor. Ama şort giydiği için bir kız tekmeleniyor. “6 yaşındaki kıza nikah 
kıyılabilir, hamile kadının sokağa çıkması edepsizliktir “ gibi saçma sapan laflar edilebiliyor. 4 aylık hamile bir 
kadın parkta yürüyüş yaparken tekmeleniyor. Bunlar hiç iyi değil… Son 14 yılda kadın cinayetlerinin yüzde 
1460 artması da tesadüf değil. Sayın Cumhurbaşkanı, Milli Seferberlik ilan ediyor, ama hemen ardından CHP’ye 
saldırıyor. Sayın Erdoğan ettiği tarafsızlık yeminine bir türlü sadık kalamıyor. Terörü Araştırma Komisyonu 
kurulsun, terör olayları TBMM’de araştırılsın diye Temmuz 2015’ten bu yana iki önerge verdik, ikisi de reddedildi. 
Keşke daha ilk önergemiz kabul edilseydi de, TBMM terörün nedenlerini ve çözüm yol ve yöntemlerini samimiyetle 
araştırabilseydi. Nihayet üçüncü önergemiz, diğer partilerinkilerle birleştirilerek kamuoyunun da baskısı ile 
kabul edildi ve Darbe Araştırma Komisyonu kuruldu. 2 ay güya çalıştı bu komisyon. Ama AKP asla darbenin 
gerçeklerinin ortaya çıkarılmasına izin vermedi. Hakan Fidan, Hulusi Akar, Mehmet Partigöç. Mehmet Dişli gibi 
isimleri dinlememiz engellendi. Kızılay Başkanı gibi konuyla alakası olmayan insanlar dinlendi. 3 eski Genel 
Kurmay Başkanı ( Başbuğ, Özkök ve Koşaner ) ile Emre Taner’ in ifadelerinin iktidar partisini paniklettiğini üzüntü 
ile gördük. Komisyon oyalandı, iki ayını doldurdu. Sade suya tirit bir raporla işi geçiştirdi. Darbe öncesi ve gecesi 
ile ilgili sayısız soru yanıtsız kaldı. 15 Temmuz darbe kalkışması devletimize, ordumuza ve milletimize ihanetti.

Terör, darbe ve ekonomi

Lozan

Gidişat

ANAYASA VE BAŞKANLIK



Reina’ya işine gelen DJ üç ayrı kontrol noktasında aranıp öyle gelebiliyor. Kontrol 
noktaları bu teröristi nasıl görmez. 150 metre ileride karakol var. Adam silahını 
ateşliyor, şarjör değiştiriyor. 150 metre öteden yetişen olmuyor. 39 can alıyor, 65 
insanı yaralıyor, üzerini değiştiriyor ve elini kolunu sallaya sallaya sırra kadem 
basıyor. Üstelik ihbar da var ve Reina en dikkat edilmesi gereken mekan. Buna 
rağmen bu katliam önlenemiyor. Tabi basının Reina’da ölenlere şehit diyememesi 
de ayrı bir dram. Umarım bu hain terörist sağ yakalanır ve arkasındaki güçler, 
bağlantıları, destekçileri ve amacı ortaya çıkarılır.

HDP Türkiye partisi olabilseydi, bunu başarabilseydi, hem halkımıza büyük hizmet 
edebilir  hem de siyasette yumuşama sağlayabilirdi. Ama yapamadı. Tıpkı 1991 
seçimlerinde SHP listelerinden meclise giren HEP milletvekilleri gibi, 7 Haziran seçimi 
sonucu 80 milletvekili ile TBMM’de yer alan HDP de PKK’nın patronajından, Öcalan 
sultasından kendini kurtaramadı. Seçim sonrası, “Biz sırtımızı Kandil’e, İmralı’ya 
dayadık “dediğinde demokratik meşruiyetini kaybetti. Ardından Suruç, Ceylanpınar 
derken bugüne geldik. Maalesef bulunduğumuz noktada kazanan sadece 
emperyalist güçler, onların BOP planı, kaybeden ise Türkiye. Bu ülkede demokratik 
siyaset yapacaksanız sırtınızı sadece Türk Milletine dayayacaksınız. Bu ülkenin 
adı Türkiye Cumhuriyeti… 780 bin kilometrekare üzerinde yaşayan 79 milyon 
insana da Türk Milleti deniyor. Biz bütün etnik kökenden ve dinsel inançtan 79 
milyon insan, Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti 
denir“ özdeyişi etrafında birleşmeyi becerebilmeliyiz. Türk Milleti derken etnik bir 
tanım yapmadığımızı, bir bütünleştirici kimlik anlattığımızı içimize sindirmeliyiz. 
Başka türlü bu coğrafyada barış ve huzur içinde yaşama şansımız olmadığını da 
anlamalıyız. Elbette Kürt sorunumuz var. Ama bu sorun silahların gölgesinde değil, 
TBMM de ve meşru taraflarla görüşülerek çözülebilir, çözülmelidir.

Yandaş yazarların aylıkları aylık binlerce lira... Rasim Ozan Kütahyalı ve köşe yazarı 
eşi Nagehan Alçı, Bank Asya’dan kredi alarak Boğaz’da yalı aldıklarını açıklıyorlar. 
Ama siz aynı bankada bir kaç bin liralık hesap açtırmış diye çocuklarını Sabah 
Dershanesi’nde yahut Abdullah Aymaz Okulları’nda okutmuş diye insanları 
açığa alır, meslekten ihraç eder, tutuklar, açlığa mahkum ederseniz, bunun adı 
FETÖ mücadelesi olmaz. Binlerce mağdur yarattınız, fakat gerçek FETÖ’cülere, 
Pensilvanya’da Fetullah Gülen’i tavaf eden milletvekillerinize, kanal kanal dolaşan 
Fetullah müritlerine sesiniz çıkmazsa inandırıcı olamazsınız. Abdüllatif Şener, 
“Benim dışımda bunların hepsi FETÖ’cü“ diyor.  17-25 Aralık olmasa o operasyon 
yapılmasa, yani ucu kendilerine dokunmasa, ortaklık sürecek, belki de FETÖ darbeye 
bile gerek kalmadan devleti tümüyle ele geçirmiş olacaktı. Devlet yönetiminde bu 
denli vahim bir hata, böyle korkunç bir kandırılma, bu kadar ağır bir görev ihmali 
kabul edilemez. “Rabbim de, milletim de bizi affetsin“ denilerek de geçiştirilemez. 
Herhalde çok daha ciddi bir özeleştiri gerekir. Ve tabii bu kadar hata yapan birinin

başkanlık hevesine kapılması da olacak iş değildir. Ancak yine de Recep Tayyip 
Erdoğan nefretiyle bir yere varılması da mümkün değildir. Ben Cumhurbaşkanı’nın 
yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Ülkemiz iyiye gitmiyor. Bu yönetim anlayışıyla 
bu işin içinden çıkamayız. Cumhurbaşkanı’nın AKP grubuna güvenemediği için 
partinin başına geçebileceği bir formülü zorladığı anlaşılıyor.  Meclisi devre dışında 
bırakarak tamamen kendi saray kadrosuyla devleti yönetmek istiyor. Anayasa 
değişikliği ile yaratmak istediği yeni rejim de adı ne olursa olsun bu amaca dönük. 
Ama yanlıştır ve umarım referandumda milletimiz HAYIR diyecektir.

Umarım olmaz, ama eğer bu ucube rejim Allah korusun kabul edilirse, 
Cumhurbaşkanı tek başına OHAL ilan edebilir ve yıllarca Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri ile ülkeyi yönetebilir. TBMM’yi tamamen devre dışı bırakabilir. 
Bütün üst düzey kamu yöneticilerini atayabilir. Üst düzey kavramı nedir? İsterse 
Yalıhüyük Mal Müdürü’nü atayabilir. Bakanlıkları kurup kaldırabilir, merkez ve taşra 
teşkilatlarını yeniden düzenleyebilir, görev ve yetkilerini belirleyebilir. Yani bir gün 
kalkıp Konya’yı merkez il yaptım, Antalya, Isparta, Karaman, Aksaray, Niğde ve 
Afyon’u Konya’ya bağladım diyebilir. Diyarbakır’ı merkez il yaptım, Van dahil 15 ili 
Diyarbakır merkezli ayrı bir bölge yaptı diyebilir. Buna karşı meclis dahil kimsenin 
yapabileceği bir şey yok. Cumhurbaşkanı Meclisi feshedebilir. Buna giyotin sistemi 
diyorlar. 400 milletvekilinin imzası ile itiraz edebiliyorsunuz. Kabul etmedi mi, yine 
yapacak bir şeyiniz yok. Sayısı belirsiz CB Yardımcısı atayabiliyor. Yurt dışına 
çıktığında yahut hastalandığında atanmış yardımcı vekalet edecek ve tüm 
yetkilerini kullanacak Cumhurbaşkanı’nın. Bir gece yatıp sabahına vefat etse hangi 
yardımcının vekalet edeceği de belli değil. Bakanlar da zaten bakan değil. Hükümet 
diye bir kurum yok. Bakanlar sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu. Bütçe 
yapma yetkisi de yok meclisin. Yani tam bir TEK ADAM DİKTASI yaratılmak isteniyor. 
Bütün bu sakıncaları anlattık, hem komisyon hem genel kurul görüşmelerinde. 
Basın mensuplarının tamamı izledi. Ancak Halk TV’nin dışında biri bile detaylı haberi 
yapmadılar. Meclis televizyonunun vermesini de engellediler. Bunları milletten 
neden kaçırmış olabilirler? Okuyucularınızın takdirine bırakıyorum. Görülen o ki, 
referandumda milletimizi “Recep Tayyip Erdoğan başkan olsun mu, olmasın mı?” 
tercihine zorlamak istiyorlar. Ama bu çok yanlış... Sorun Recep Tayyip Erdoğan 
sorunu değil. Hepimiz faniyiz. Milletimiz ve devletimiz ise bakidir. On yıllar sonrasını 
düşünmeliyiz. Referandumda ciddi olaylar olmamasını diliyorum. Tabi OHAL’ de 
referanduma gitmek de ciddi bir sorun, çünkü OHAL bir tür sıkıyönetim. Özgür ve 
eşit propaganda olanakları sağlanmazsa meşruiyeti de tartışılır.

Reina Saldırısı

HDP-PKK ve Kürt Sorunu

Mağdurlar

Rejim
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Mustafa Kalaycı, Konya siyasetine 
milletvekili olarak 2007 milletvekili 

seçimleriyle giriş yaptı. Konya meselelerine 
vakıf olması, Konya ve Türkiye ile ilgili 
soru önergesi verme rekortmenlerinden birsi. 
Partisinin Tbmm’de tartışmasız en güçlü 

ve en çalışkan vekili olma özelliğine de sahip. 
Mustafa Kalaycı sakin, beyefendi, siyasi 
üslup ve nezakete tam anlamıyla riayet eden 

bir duruşa sahip… Mhp’nin Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevini de yürüten Kalaycı,  
Konya’nın Türk siyasetine kazandırdığı 

dikkat çeken bir isim.

2016’nın geniş bir bakış açısıyla 
değerlendirmesini yapabilir misiniz?

2015 yılında tartışma, gerilim ve kutuplaşma ile girilen 7 Haziran 
ve 1 Kasım seçimlerinden sonra huzur ve esenlik arayan, 
refah ve kalkınma bekleyen aziz milletimiz, o günden buyana 
gerçekleşen gelişmeler karşısında derin bir hayal kırıklığı 
yaşamaktadır. Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda 
tam bir bunalıma sürüklenmiş olup, içerde ve dışarıda çok ağır 
sorunlar ve tehlikelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye 
kritik bir dönemden, bir ateş çemberinden geçmektedir. İç ve 
dış güvenliğimiz çok ciddi tehlike ve tehditlere maruzdur. Türk 
milletine kin besleyen, tarihsel varlığından çekinen ve rahatsız 
olan ne kadar zalim varsa kah piyonlarıyla kah doğrudan doğruya 
saldırmaktadır. Türkiye tarihin en kanlı üç terör örgütü PKK/
PYD, IŞİD ve FETÖ’ye karşı amansız bir mücadele içindedir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Suriye toprakları içinde askeri operasyon 
yapmaktadır. Türkiye terörizmle savaşmaktadır. Türkiye çok 
ciddi beka sorunlarıyla karşı karşıyadır. Adeta sırat köprüsünden 
geçmektedir. Karşımızdaki tablo maalesef budur. Hiç şüphesiz 
2016 yılı, terörün hain saldırı ve suikastlarına kurban gitmiştir. 
Teröristler kimi zaman bombalı araçlarla, kimi zaman bedenlerine 
bomba sararak, kimi zaman da uzun namlulu silahlarla masumları 
ve güvenlik görevlilerimizi katletmişlerdir. Yalnızca 2016 yılında 
toplam şehit sayımız 839’dur.

Milliyetçi Hareket Partisi 
Konya Milletvekili ve 

Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa Kalaycı

ANAYASA VE BAŞKANLIK



  
Teröristler kanalıyla Türkiye’ye verilen mesaj 
nedir? İstenen, dayatılan, amaçlanan nelerdir? 
Varılması planlanan yer neresidir? Mutlaka bu 
soruların cevaplarını stratejik bir konsept ve milli 
bakış çerçevesinde bulmak zorundayız.

Bize göre 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. Tarihimizde hiç görülmemiş, hiç de yaşanmamış ne varsa 15 
Temmuz gecesinden 16 Temmuz sabah saatlerine kadar vuku bulmuştur. 15 Temmuz gecesi, aziz vatanın 
tepesinde kanunsuz uçak uçurup helikopter gezdirenler haçlı işbirlikçisidir, küresel vahşet projelerinin 
içimize kadar uzanmış maşalarıdır. Bu darbe girişimi Türk milletinin tamamını hedef almıştır. Bunlar 
devleti ele geçirip tüm güvenlik kilitlerini kırarak Türkiye’yi parçalamayı amaçlamışlardır. Amaç Türkiye’nin 
bölünmesi ve bölüşülmesi, Suriye ve Irak’a dönüştürülmesidir. Türk milleti varlığına biçilen kefeni son anda 
yırtıp atmıştır. Milletimiz vatanına, bayrağına, egemenlik hakkına sahip çıkmıştır. Milli iradenin namus 
ve emanetleri son anda kurtarılmıştır. Milli iradeye sürülmek istenen kara leke yine milletimizin azim ve 
kararlığıyla temizlenmiş, derin komplo ve kumpas inançla püskürtülmüştür. 15 Temmuz darbe girişimi, uzun 
yıllar boyunca sistemli çabalarla bir çetenin devlete nasıl sızdığını korkutucu biçimde ortaya koymuştur. 
Karşımızdaki büyük resim çok vahimdir. FETÖ devlet ve toplum hayatımızı bir ahtapot gibi sarmalamıştır.
15 Temmuz’dan beri FETÖ’yle mücadele edilmektedir. Ancak, FETÖ’nün ve 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi 
ayakları hala açıklığa kavuşamamıştır. Eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı, Türkiye’nin 
kaderi kimlerin eline geçecek, devlet ve siyasete kimler hükmedecekti? Yurtta Sulh Konseyi isimli hain 
yapılanmanın ana kadrosu, siyaset ve bürokrasi alanındaki elebaşları kimlerdir?  Yurtta Sulh Konseyi 
başta olmak üzere FETÖ tümüyle, tüm organ ve unsurlarıyla ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır. Bir terör 
örgütüyle mücadelede siyasi olmak, hatırlı ve iktidara yakın olmak hiç kimseye avantaj sağlamamalı, 
korumaya almamalıdır. Türkiye baştan ayağa temizlenmelidir. Hainler yaptıklarının bedeli misliyle ödemelidir. 
Hıyanete destek veren, içinde bulunan kim varsa hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır. Bu yapılıyorken 
mağduriyetlerin önü de alınmalı, suçsuz ve günahsız insanlarımızın hak ve hukuklarına azami saygı 
gösterilmelidir. 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle birlikte riskler yaygınlaşmış, belirsizlikler fazlalaşmıştır. 
Türkiye çok bilinmeyenli, çok aktörlü, çok tehlikeli bir sürecin olumsuz tüm gelişmelerine mahkûm edilmiştir. 
Milli mücadele yıllarından daha ağır şartlar hüküm sürmektedir. Türk milletine diz çöktürmek emelinde 
olan, bağımsızlığına zincir vurmak isteyen azılı suç örgütleri, terör çeteleri, melun ve muhasım güçler peş 
peşe saldırı kuyruğuna girmişlerdir. 15 Temmuz itibariyle Türkiye’nin siyasi ve sosyal yapısı farklılaşmıştır. 
Korumamız gereken bir demokrasimiz vardır. Üzerinde titrememiz gereken bir bağımsızlığımız vardır. 
Milli birlik ve beraberliğin titizlikle korunması gereken bir dönemdeyiz. Kemikleşmiş önyargıları ve kısır 
çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Vatan ve millet sevdasıyla hareket edebilme basiretini gösterebilmeliyiz. 
Cepheleşmelere dur demeli, birlikte ve kardeşçe yaşamayı tercih etmeliyiz. Türkiye hepimizindir, hepimizin 
ortak vatanıdır. Türkiye her türlü siyasi dürtü ve ideolojik angajmandan önemlidir.

Son dönemlerde karmaşıklaşan ülke gündemi ekonomik sorunları gölgelemiş ve geri plana düşürmüştür. 
Yaşanan gelişmeler ekonomideki sorunları daha da yaygınlaştırmış ve geleceğe dönük beklentileri tahrip 
etmiştir. Piyasalarda durgunluk hâkimdir. Ciddi boyutta nakit sıkışıklığı ve tahsilat sıkıntısı yaşanmaktadır. 
Karşılıksız çek, protestolu senet ve sorunlu kredi tutarında yüksek artışlar görülmekte ve iflaslar baş 
göstermektedir. Dövizdeki artış her vatandaşımızı vurmaktadır. Milletimiz ekonomik kayıp ve yıkımlardan 
rahatsız ve şikâyetçidir. Çiftçiye halini sorsak boş mazot varillerini, ipotekli traktörünü, para etmeyen 
mahsulünü, ödenmemiş borç senetlerini göstermektedir. Esnafa durum nasıl diye seslensek, kira borcunu, 
dönmeyen çeklerini, siftahsız günlerini hatırlatmaktadır. Emekli desek nerede intibak, nerede insanca yaşam 
diye feryat-figan etmektedir. Memur ve işçi ise yine dert küpüdür. İşsizlik fren tutmamaktadır. Yoksulluk 
engel tanımamaktadır. Milletimiz zam ve vergi artışlarına direne direne güçlükle ayakta durmaktadır. 
Çiftçisi, esnafı, sanayicisi, hane halkıyla toplumun bütün kesimleri ağır ekonomik şartlar ve borç altında 
ezilmektedir.  Türkiye ekonomisinde sorunlar ağırdır. Ekonomi alarm vermektedir. Saklamaya, gizlemeye gerek 
yoktur. Ve ekonomideki sorunlar hepimizi ilgilendirmektedir. Türkiye ekonomisi fırtınaya yakalanırsa bundan 
hepimiz zarar görürüz. Mutlaka tedbir almak lazımdır. Ekonomide ortaya çıkan reform ihtiyaçlarına artık 
cevap verilmelidir. Türkiye ekonomisinin kırılgan bünyesini tedavi etmek, hep birlikte fedakârlık şemsiyesi 
altına girmek önümüzdeki tek seçenektir. Ortak ve milli bir akılla her müşkül aşılabilecektir.

Hep birlikte engel olmazsak altımızdan kayıp giden bir 
vatan olduğunu açık seçik görmeliyiz. Nitekim maruz 
kaldığımız tehlikeler çok yakın, çok büyük ve çok ciddidir. 
Hunhar saldırılar hepimize, Türk milletinin tamamına 
yöneliktir. Hedef esasen Türkiye’dir. Hedef milli birlik ve 
kardeşliğimizdir. Kurşunlar, MHP’li, AKP’li, CHP’li ve bir başka 
partili ayrımı da yapmamaktadır. Bombalar dil, din, köken 
ve yöre farkı gözetmeksizin patlatılmaktadır. Türkiye’den 
yeni bir Suriye çıkarma arayışı hızla sürerken gafletle 
geçireceğimiz bir saniyemiz bile kalmamıştır. Türkiye’nin 
birliği, refahı, mutluluğu ve geleceğinin yegâne teminatı 
ay yıldızlı al bayrak altında birleşmekten geçmektedir. 
Bir milletin şerefi ve haysiyeti, ortak değerler üzerinde 
yükselen milli birliği ve kardeşliğidir. Milli birliğimiz yara 
alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, bunun geriye dönüşü 
mümkün değildir. Türk milleti yapay ayrımlara, beyhude 
çabalara fırsat vermeyerek, beraberliğini sonsuza kadar 
sürdürecektir. Bunu başarmak tarihe, ecdadımıza, aziz 
milletimize ve gelecek nesillere borcumuzdur. Bu borcun 
ödeneceği gün gelmiştir. Gün dayanışma günüdür. Gün 
kardeşliğimizi tescil ve teyit etme günüdür. Gün büyük 
düşünme, istiklalimize sahip çıkma, küçük hesap yapanları, 
dağılmamızı gözleyenleri mağlup etme günüdür. Türk milleti 
ayrılık kabul etmeyen, varlığının bedelini kanla, fedakarlıkla 
ödemiş büyük bir kudrettir.

Mustafa Kalaycı

15 Temmuz öncesinde ve sonrasında Türkiye’de neler değişti?
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Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun anayasada sınırları çizilen 
görev, yetki ve siyasi sorumlulukları iç içe geçmiş, birbirine karışmıştır. Anayasa 
değişmeden yönetim sistemi üzerinde zorlamayla ve fiilen oynama yapılmıştır. 
Elbette bu çarpık durumun anayasal meşruiyetinin olmadığı da ortadadır. 
Hukuksuz bir devlet olmaz. Hukuk yoksa demokrasi ve devlet askıdadır. Türkiye’nin 
beka mücadelesi verdiği bugünlerde, ülke yönetiminin yasalara ve Anayasaya 
uygun olmaması geleceğimiz açısından çok mahsurlu, çok tehlikelidir.  MHP 
olarak hükümet sistemi üzerindeki tartışmaların son bulmasını, fiilli durumun 
sonlandırılarak devlet ve toplum hayatını tesiri altına alan hukuksuzluğun 
ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Milletimizin ağrıyan başına şifa olalım istiyoruz 
ve yaklaşan tehlikeleri hissedip şimdiden öngörüyoruz. 2007 yılında 367 tıkacını 
açarken aynı düşünceyle hareket etmiştik. Başörtüsü sorunun çözümünde de 
duruşumuz benzerdi. Dünden bugüne ne söylediysek onun gereklerini yerine 
getirmekte tereddüt etmedik. Gerilim ve kutuplaşmanın sakıncalarını vurgulayıp 
Türkiye’nin normalleşmesi gereğinden devamlı söz ettik. Bizim Anayasaya 
bakışımızda herhangi bir değişiklik yoktur. Dün ne söylemişsek bugün de aynı 
çizgideyiz. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmemesi, değiştirilmesinin teklif 
dahi edilmemesi hususundaki ısrarımızı kayıtsız şartsız muhafaza ediyoruz. Milli 
hassasiyetlerimiz, anayasa değişikliği teklifinde tartışma konusu değildir ve 
anayasada aynen durmaktadır.

Dolayısıyla, bu anayasa Türk Anayasasıdır. Devletimiz Türkiye Cumhuriyetidir ve 
kurucu önderi Atatürk’tür. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. 
Bayrağı, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti 
Ankara’dır. Bu hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Ama 
bunların yakın zamana kadar değiştirilmek istendiğini ve bu amaçla Gazi Meclise 
öneriler bile sunulduğunu milletimiz biliyor. Türk’üm demenin ve Türk bayrağı 
taşımanın neredeyse suç haline geldiğini, Türklüğün sadece anayasadan değil, 
mevzuattan, tabelalardan ve dağlardan kazınmak istendiğini milletimiz görmüştür. 
Milletimiz, çözüm denilen ihanet sürecini devam ettirmek isteyenleri, ülkemizin 
bölünmesine yol açacak özerklik sözünü verenleri, PKK’nın uzantısı YPG’ye terör 
örgütü diyemeyenleri de unutmamıştır. Çözüm projesi AKP’nindi diyenler olabilir. 
Elbette haklılar. Ama bu proje şimdi gündemde yoktur ve bu Anayasa değişikliğinde 
milli ve üniter devlet yapımız ve milli kimliğimiz tartışma konusu değildir.  Yapılan 
düzenlemede yürütme çift başlılıktan kurtarılmakta, Cumhurbaşkanı’nın yetki 
ve sorumluluklarında bir denge kurulmakta, Cumhurbaşkanı’na sorumluluk 
yüklenmektedir. Rejim tartışmalarını gerektiren bir durum yoktur. Sadece fiilî durum 
ortadan kaldırılmaktadır.  Milliyetçi Hareket Partisi’nin bütün maksadı, bu sıkıntılı 
ve zor süreçte hukuku işletmek, çözüm üretmek ve neticede ülkeyi rahatlatmaktır. 
Bundan sonrası milletimizin muazzam iradesine kalmıştır. Egemenliğin sahibi aziz 
milletimiz aynı zamanda son sözün de sahibidir. Buna inancımız tamdır. Millet ne 
derse odur, neye karar verirse boynumuz kıldan incedir. 

Konya’da ekonomik sorunlar had safhadadır. Konya protesto edilen senet 
bakımından iller arasında 4. sıradadır. Konyalılar borçludur. BDDK verilerine göre 
2016 yılı Eylül ayı itibariye Konya’da kullanılan toplam nakdi krediler 33,7 milyar lira, 
kişi başına düşen kredi borcu15.371 liradır. Bankalara olan borçların 7,3 milyar lirası 
bireysel kredi ve kredi kartı borçlarıdır. Bu durum Konyalının kredilerle geçimini 
sağlamaya çalıştığına işaret etmektedir. Konya 2011 yılı iller arası gelişmişlik 
sıralamasında 20. sıradadır. Son verilere göre kişi başına düşen milli gelirde 2014 yılı 
itibariyle 32. sıradadır.  Konya’nın merkez dışındaki 28 ilçesinin toplam nüfusu 2007 
yılında 939 bin iken sekiz yılda yüzde 6,3 azalarak 2015 yılında 880 bine gerilemiştir.

Bütünşehir Yasası, iddia edilenin aksine göçü daha da hızlandırmıştır. Hükümetin 
uygulamaya koyduğu teşvikler gelişmişlik farklarını gidermek şöyle dursun, daha 
da körüklemiştir. Teşvik sistemi, Konya’da yapılacak özel sektör yatırımlarını 
frenlemektedir. Bir yatırımcı, hemen yanında daha fazla teşvik alacağı iller varken 
Konya’yı, hele ki ilçelerini niye seçsin? Dolayısıyla ilçelerimizin gelişmesinin önünü 
tıkayan, köylerin ve beldelerin boşalmasına yol açan AKP’nin yanlış politikalarıdır. 
Kalkınmayı sağlamak ve göçü durdurmak için her bir yerleşim biriminin potansiyeli 
değerlendirilerek odak, öncü ve destek sektörler belirlenmeli, sektörel ve dar 
bölge teşvik sistemine geçilmelidir. Diğer taraftan, Marmara Havzası ağır sanayi 
yatırımlarından dolayı sıkışmıştır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’nin 
sanayiyi Konya gibi Anadolu’daki yeni merkezlere doğru kaydırması gerektiği 
açıktır. Konya tüm özellikleriyle Türkiye’nin merkezidir. Otomotivde de dünyada çok 
önemli bir merkez hâline Konya, ilk millî otomobilimizi üretebilecek kapasiteye de 
sahiptir. 

Konya, yıllardır ekonomik potansiyeli yeterince dikkate alınmamış, temel sorunları 
çözülmemiş, sürekli verilen sözler ve boş vaatlerle oyalanmış bir şehrimizdir. 
Konya’da 10 yıldan fazla süredir çevre yolu, lojistik köy, metro, sivil havalimanı, 
teknik üniversite, serbest bölge gibi projeler dillendirilmesine ve sürekli sözler 
verilmesine rağmen maalesef bir mesafe kat edilmemiştir. Konya’da her kar, 
yağmur ve siste ulaşım çileye dönüşmekte, elektrikler kesilmekte, uçak seferleri 

iptal edilmektedir. Konyalılar yıllardır bu sorunlardan dert yanmaktadır. Konya 
başbakan bile çıkarmış ama sorunları çözülmemiştir. Ayrıca hükümet birçok ilde  
tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmuş ama “tarımın başkenti” 
diye anılan Konya’da yoktur. Konya’daki birçok tarihî ve kültürel değerimiz UNESCO 
dünya mirası listelerine girmiş ama hükümetin listesine girememiştir. 20 ilde ilan 
edilen toplam 28 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin planları hazırlanmış 
ama bu iller arasında Konya bulunmamaktadır. Konya ekonomisinin büyük hamleler 
yapabilmesi, dinamik gücünden ve geniş üretim potansiyelinden yararlanılması 
için, sanayi ve ihracatla doğrudan ilişkili altyapı eksiklikleri giderilmeli, yatırımlara 
hız verilmelidir. Konya Ovası’nın sorunu şudur. Mutlaka KOP proje stokuna havza 
dışından yeni su temini projeleri dâhil edilmelidir. KOP’a tahsis edilen kaynaklar 
artırılmalı, ilçelerimizin kalkınmasına yönelik projeler KOP proje stokuna eklenmelidir.

Konya ekonomisi ve yatırımları ne durumda?

Anayasa değişikliğini değerlendirir misiniz?

ANAYASA VE BAŞKANLIK
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KONYA 
DARÜLHADİSLERİ

Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ

Darülhadis, İslam âleminde 
hadis öğretiminin ihtisas 
düzeyinde yapıldığı 
medreselere verilen 
addır. İslamiyet’in iki 
temel kaynaklarından 
biri sünnet olduğu için 
önemine binaen İslam 
dünyasında öncelikle hadis 
eğitimine yer verilmiş; 
geniş kitlelere yaymak için 
sırf hadis dersleri yapılan 
medreseler açılmıştır. 
Darülhadislere öğrenciler 
normal medreseleri 
bitirdikten sonra 
kaydediliyorlardı. Türkler 
de darülhadislere önem 
vermiş, bu nedenle büyük 
kentlerin bazılarında 
hadis okutulan medreseler 
açılmıştır. Türkiye 
Selçuklu Devleti’nin 
başkenti Konya darülhadis 
inşasında Anadolu’da ilk 
sıralarda yer almaktadır. 
Osmanlı döneminde de 
Konya’da darülhadisler 
inşa edilmiştir. 

Kadı Hürremşah Darülhadisi
Konya’nın ilk darülhadisi, Şeyh Sadreddin Konevi 
Zaviyesi yakınında, Kadı Hürremşah tarafından 
muhtemelen XII. yüzyıl sonlarında, kendi adıyla 
anılan zaviyenin bitişiğinde inşa edilmiştir. 

Sahib Ata Darülhadisi
Sahib Ata Fahreddin Ali (ö.1288) tarafından 
XIII. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılan ve 
belgelerde Sahib Ata Darülhadisi, halk arasında 
ise İnce Minareli Medrese olarak geçen bu eğitim 
yuvasının vakfiyesinin tanzim tarihi 664/1265 
olarak tespit edilmiştir. Öyle ise bu tarihten 
biraz önce bina edildiği söylenebilir.  Osmanlı 
Konyası’nda uzun süre yukarıda zikredilen 
iki Selçuklu Darülhadisi’nde eğitime devam 
edilmiştir. Bunlara ilaveten 1681’de Musahib 
Mustafa Paşa üçüncü darülhadisi inşa ettirmiştir. 
XVIII. yüzyıl başlarında ise üç adet darülhadisin 
daha Konya’da inşa edildiği görülmektedir. 

Musahib Mustafa Paşa/Şeyh 
Ahmed Efendi Darülhadisi
Vakfın adından dolayı bazı belgelerde Musahib 
Mustafa Paşa Darülhadisi olarak geçmektedir. 
Bazı belgelerde ise vakfın kuruluşunda birinci 
derecede emeği geçen ilk mütevellisi Şeyh Ahmed 
Efendi’nin adıyla zikredilmiştir. XIX. yüzyıldaki 
kayıtlarda “Konya Darü’l-Hadîsi nâm-ı diğer 
Taşkapu Medresesi” olarak yazıldığı da tespit 
edilmiş olup bu darülhadis Konya’da Karakurt 
Mahallesi yakınında inşa edilmiştir. Medreseler 
1924’te kapatıldığı için işlevini kaybetmiş; XX. 
yüzyılın ilk çeyreğinden sonra binası “Taşhan” 
adıyla iş yeri olarak kullanılmıştır. 1990’ların 
başında yıktırılarak arsası üzerinden Eski Garaj’a 
giden cadde açılmıştır. 

Saraçzade Abdülkerim 
Darülhadisi
Saraçzade Abdülkerim Darülhadisi, Konya’da 
Fakıh Dede Mahallesi’nde, Fakıh Dede 
Mescidi’nin yakınında idi. Banisinin adından 
dolayı bu ismi almıştır. Saraçzade Abdülkerim 
Efendi, Fakıh Dede Mahallesi’nde, mescide 
yakın olan mektebin bitişiğinde inşa ettirdiği 
bir dershaneyi darülhadis olarak vakfetmiştir. 
Her ne kadar bir odadan meydana geliyorsa da 
darülhadisin bu mahalledeki mescitle mektebin 
yakınında bulunması, adı geçen mekânların da 
tedrisat için kullanılacağı düşünülebilir. Öyle 
ise Saraçzade Abdülkerim Darülhadisi, farklı 
zamanlarda inşa edilmesine rağmen mektep ve 
mescitle bir bütün oluşturuyordu. Saraçzade’nin 
mescit için de vakıf kurması buna işaret 
etmektedir. Darülhadisin yakınında Abdülkerim 
Efendi’nin babası, annesi ve evladının 
mezarlarının bulunduğu bir kabristan mevcut idi.  

Hacı Fettah Çavuş Darülhadis 
Medresesi
Hacı Fettah Çavuş Darülhadis Medresesi, Konya 
Kalesi’nin Atpazarıkapısı dışında, Menzilhane 
yakınında, Çadırçeşme adı verilen çeşmenin 
karşısında idi. Bu yer, günümüzde Kızılay 
Hastanesi’nin doğusuna düşmektedir. Hacı Fettah 
Çavuş, yeni inşa ettirdiği medresenin fiziki 
yapısı hakkında vakfiyede herhangi bir bilgi 
vermemiştir. Bununla birlikte medresedeki “her 
bir oda başınayevmî bir akçemumakçesi verile” 
denmesi birçok odadan meydana geldiğine işaret 
etmektedir. M. Önder, 12 oda ve bir dershaneden 
meydana geldiğini tespit etmiştir. Bir de mescidi 
olan medresenin çevresinde iki dönüm, iki evlek 
bahçe vardı. Bakımsızlıktan yıkılan medresenin 
yerine Gevraki Hacı Abdülkadir Efendi (ö.1903) 
XIX. yüzyılın son çeyreğinde 14 odalı bir medrese 
yaptırmıştır. Şahısların eline geçen medresenin 
yerine geçtiğimiz senelerde bir işhanı inşa 
edilmiştir.

Han Darülhadis Medresesi
Han Darülhadis Medresesi, Konya Kalesi’nin 
içinde Alacamescit Mahallesi’nde idi. Belgelerde, 
bulunduğu yer nedeniyle bazen Han-ı Cedîd, 
bazen de banisinden dolayı Çolak Hacı Ali 
Medresesi olarak geçmektedir. Hacı Ali Efendi’nin 
darülhadis olarak vakfettiği han iki katlıdır. 
“Fevkanî”/üstte onbir oda, üç oda yeri ve 
“tahtanî”/altta oniki odalı hanın üstteki odaları 
medrese olarak kullanılacaktır. Bunun için adı 
geçen medreseye Han Darülhadis Medresesi 
denmiştir. Han Darülhadis Medresesi’nin binası 
Konya çarşısında yer alıyordu. Bunun için alt 
katında mağazalar, yan taraflarında ise nalbant 
ve keçeci dükkânları bulunuyordu. 

Sonuç olarak; Türkiye Selçuklu Devleti’nin 
başkenti olan Konya’da daha XII. yüzyıldan 
itibaren İslam-Türk eğitim kurumları inşa 
edilmiş; bu çerçevede iki darülhadiste ihtisas 
düzeyinde eğitim verilmiştir. 1467’den itibaren 
Osmanlı Devleti’nin eyalet merkezliğini 
yapmış önemli bir Anadolu şehri olarak bu iki 
darülhadiste XVII. yüzyılın son çeyreğine kadar 
eğitime devam edilmiştir. Musahib Mustafa 
Paşa, adını alan bir darülhadisi 1092/1681’de 
yaptırmıştır. Bundan 22 sene sonra Saraçzade 
Abdülkerim Efendi hemen arkasından 
(1124/1712) Hacı Fettah Çavuş, hemen bir 
yıl sonra (1125/1713) da Han Darülhadis 
Medresesi’ni Çolak Hacı Ali kurmuştur. Bu 
durumda XVIII. yüzyıl başlarında Konya’da 
altı darülhadis eğitim verir duruma gelmiş 
olmaktadır. Böylece önemli bir eyalet merkezi 
durumundaki Osmanlı Konyası, Türkiye Selçuklu 
Devleti’nden beri Anadolu’nun en önemli kültür 
merkezidir.

VİZYON KÖŞE
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17 Şubat 2016’da Ankara’nın Çankaya ilçesinde, 
Genelkurmay Başkanlığı’nın, asker lojmanlarının ve 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bulunduğu bölgede 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri servis aracının 

geçişi sırasında meydana gelen patlamada 29 kişinin 
hayatını kaybettiğini,

28 Haziran 2016’da
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
gerçekleştirilen silahlı ve bombalı 

intihar saldırısı sonucu 236 kişinin 
yaralandığını, 45 kişinin hayatını 

kaybettiğini,

2016 yılında Konya’nın terör saldırılarında 
24 şehit verdiğini,

1 Ocak 2017 tarihinde 
İstanbul’daki ünlü gece kulübü 

Reina’ya saldırı düzenleyen 
teröristin 6 şarjöründen çıkan 180 

kurşunla 39 kişiyi öldürdüğünü,

13 Mart 2016’da Ankara’nın Kızılay ilçesinde 
otobüs duraklarına yakın bir mesafede gerçekleşen 

bombalı araç saldırısında 2’si saldırgan olmak 
üzere toplam 38 kişinin öldüğünü,

Bunları
Biliyor 

Muydunuz? TE
R

Ö
R

15-16 Temmuz 
2016 tarihlerinde 

Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün darbe 

girişimi sonucunda
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13 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar 
ilçesinde PKK tarafından Çınar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne bombalı araç, roketatar ve uzun 
namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı sonucu 6 
kişinin öldüğünü,

26 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak’ın 
Cizre ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Çevik Kuvvet Grup Amirliği polis kontrol 

noktasına bombalı araç ile düzenlenen 
intihar saldırısı sonucunda 12’si emniyet 
personeli, biri saldırgan olmak üzere 13 

kişinin hayatını kaybettiğini,

10 Kasım 2016 tarihinde Mardin’in Derik 
Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen 
bombalı saldırıda Kaymakam Muhammed 
Safitürk’ün hayatını kaybettiğini,

24 Mayıs 2016 tarihinde Van’ın Çaldıran 
ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı 
bombayı zırhlı aracın geçişi sırasında patlatmaları 
sonucu 6 askerin şehit olduğunu,

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi 
ilçesindeki Erciyes Üniversitesi yakınında bombalı araç 
ile gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucunda 27’si 
polis 29 kişi öldüğünü, 166 kişinin yaralandığını,

104’ü darbe yanlısı 
asker olmak üzere 
300’den fazla kişinin 
hayatını kaybettiğini, 
1491 kişinin 
yaralandığını,



Elveda
2016 ajandası kapandı. Yeni bir sayfanın açıldığı 2017’nin ilk 

günleri ve ilk ayındayız.
Hz. Pir, “Dün dünle birlikte gitti cancağızım, bugün başka şeyler 

söylemek lazım” diyor ya…
Bugün başka şeyler söylemenin zamanı… Zamanı ancak 

bugün başka şeyler, yeni şeyler söylemeden evvel 2016’da neler 
yaşanmış onları hep birlikte hatırlayalım isterseniz.

Ocak-2016

Konya Vizyon 
Dergisi

yaşına girdi.
8.

cak ayına zamlarla girmiştik. Zamlanmayan hiçbir şey kalmamıştı. Adet 
olduğu üzere önce ücretlere zam yapıldığı müjdesi geldi. Ardından çarşı-

pazar, marketler, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs abonman ücretleri, 
elkart zamları, vergiler-algılar, harçlar derken hoşgeldin yeni yıl demişiz.
Ocak ayında Konya trafiği her geçen gün kilitlenen bir hale bürünmüştü. 
Alaeddin’den Mevlana Türbesi’ne doğru uzanan caddenin düzenlemesi 
esnasında, burası Konya’nın İstiklal Caddesi olursa kimse şaşırmasın diyenler 
vardı. Bu caddenin sağında ve solunda yer alan işyerlerinin istikbalinin de 
çok iyi olacağı noktasında görüşler ileriye sürülüyordu. Bu cadde yani namı 
diğer Konya’nın “Yeni İstiklal Caddesi” trafik açısından resmen kilitlenen 
caddelerden birisi olarak her gün saat 16’dan itibaren saç-baş yoldurdu.

o
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   Bir başka cadde de Sultan Cem Caddesi idi. Cadde üzerine 
yüklenen ağır trafik yükünü kaldıramadığından öylesine feryat-
figan etti ki gören de, duyan da henüz yok. Körüklü-körüksüz 
belediye otobüsleri ve diğer araçlar caddeyi içinden çıkılmaz bir hale 
getirdiğinde anlıyorsunuz ne demek istendiğini. Beşyol öyle… Anıt 
öyle… Muhacir Pazarı’na doğru giden cadde öyle! Akşam saatlerine 
doğru caddelerimiz iflas etmişti. Ağırlığın en fazla yoğunlaştığı 
Sultan Cem Caddesi adını taşıdığı talihsiz Osmanlı Şehzadesi’nin 
yaşadığı dramatik ve ümitsiz hayat gibi, her gün çaresiz görüntülere 
sahne oldu! Şehrin merkezinde açmazlarla dolu olan bir trafik 
yoğunluğu yaşadık yaklaşık bir yıl önce.
   
17 Aralık 2015 tarihinde Selçuk Üniversitesi Rektörlük Seçimini 
701 oy alarak önde bitiren ve adı Sayın Cumhurbaşkanı’nın önüne 
ilk sırada sunulan Prof. Dr. Mustafa Şahin, Ocak ayının ortalarına 
doğru rektör olarak atandı.

2016’ya oldukça moralli başlamıştı Konya. Dönemin şehre verdiği 
sinerji, şehri havaya sokmakla kalmadı, havalanma ve uçma hayalleri 
kurdurdu. 2015 yılının son aylarında yeni bir heyecan dalgasına 
kapılmıştı şehir. Yerli otomobil fabrikası için her şeyimiz hazır 
denilmişti. 2016 yılına da yerli otomobil hayali damgasını vurdu, 
hem de 2016 Ocak ayından itibaren.

Konya’nın en büyük hayallerinden biri olan teknik üniversite yine 
bu ayda gündeme geldi. Bu sefer ıskalamayalım diye bir konsensüs 
sağlandı. Kalpler, Konya’nın yerli otomobil fabrikası, teknik 
üniversite ve Akdeniz’e inme hayali ile çarpmaya başladı. 

Şehrimizin zam şampiyonu yüzde 25 ile büyükşehir belediyemizin 
iştiraklerinden KONBELTAŞ oldu. Aylık abone ücretlerine de bir 
önceki yılla birlikte yüzde 83 zam yapmıştı bu şirket.

Şubat-2016

Konya’nın meşhur 
İstanbul simidi   

lira oldu
1

Türkiye’nin buğday ambarı olan, un fabrikalarıyla ülke çapında 
tanınan ve bilinen Konya’da, ekmek yine zamlanmış ve 90 kuruşa 
yükselmişti. 
   
Şehrimizin vazgeçilmezi, dolmuşlarımız kısa mesafe için indi-bindi 
iki lira olurken, orta mesafeye 2.25 lira, uzun mesafeye ise 2.40 lira 
ödemiştik.
   
25 Şubat 2016’da binlerce yıldır bir tarım merkezi olan Konya 
tarihi bir gong töreni yaşamıştı. Borsa İstanbul ve Borsa Konya 
arasında yapılan iş birliği anlaşması ve gong töreniyle Konya tarımı 
çok daha önemli hale gelmenin ilk adımlarını atmıştı. 2016 yılı 
itibarıyla 62 sene öncesinin başbakanı rahmetli Adnan Menderes, 
Konya Şeker Fabrikası’nı açarken Konya’yı Antalya’ya ulaştırma 
yolunda atılacak adımların müjdesini vermişti. Nasip olmadı 
rahmetliye. O hayali, hayalden gerçeğe dönüştüren isim de Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 64. Hükümetinin Başbakanı Sayın 
Ahmet Davutoğlu olacak demiştik.
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Mart-2016

Mart ayına yirmi derecenin üzerinde bir 
sıcaklıkla girdik. Erikler, bademler, kayısılar çiçek 
açtı. Bahar, Şubat ayının son haftasında geldi gibi...

Kadim Başkent, Anadolu’nun ilk Başkenti, Selçuklu’nun 
gözbebeği, Kılıçaslanların burcuna üzerinde çift başlı 
kartal taşıyan Selçuklu bayrağını diktikleri Konya, 
Anadolu’nun merkez şehri olmaya doğru yürüyüşe 
geçmişti. Bu yürüyüşün adına ‘‘Yeni Marmara” denmişti 
o günlerde. Yeni Marmara, KOP demek, Lojistik Merkez 
demek, Sanayi ve Tarım Şehri unvanlarının yanına 
turizm ve kültür şehrinin de ilave edilmesi demekti. 
Teknik Üniversite hayali gerçekleşirse 6 üniversiteli şehir 
demekti. Konya’nın bir başka rüyası olan yerli otomobil 
fabrikasının bu şehre kurulması demekti. Karayolları, 
demiryolları ve hava yoluyla, Türkiye’nin her tarafından 
en kısa sürede ulaşılan şehir demekti. Yeni Marmara 
gerçekten rüya gibi bir şeydi. 

Bugüne kadar bir türlü gerçekleşemeyen ve 
gerçekleştirilemeyen “Birlikte Konya’yız” sloganını 
gerçekleştiren Konyaspor olmuştu. Aykut Kocaman ve 
futbolcuları, Başkan Ahmet Şan ve ekibi ve tabi ki stattaki 
42 bin kişilik muhteşem taraftar desteğine eklenen bütün 
bir şehrin desteği, Konyaspor’u üçüncülüğe perçinlerken, 
şehri UEFA’ya gitme heyecanı sarmıştı. 

Konya Tarım Fuarı, Türkiye’nin en büyük Tarım Fuarı 
Konya’nın gözbebeği olmuştu. Durgun piyasalara neşe 
gelmişti, şevk gelmişti. Çarklar dönmeye başlamıştı. 
Tartışmasız tarımın kalbi artık Konya’da atıyordu. Fuar 
Konya’ya apayrı bir renk ve hareketlilik getirmişti. Tarımla 
ilgili ne ararsanız vardı. Firmalar istekliydi. Ziyaretçiler 
çok daha fazla bilinçli bir şekilde bilerek, tanıyarak, 
araştırarak gelmişlerdi. Son günlerin terör olaylarının 
yaratmış olduğu tedirginliği üzerinden çabuk atan tarım 
fuarı hareketlendi, bereketlendi.

Mart
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Nisan-2016

Mayıs-2016

MHP Genel Başkan 
adaylarından Prof. Dr. Ümit 

Özdağ, 30 Nisan günü 
Bera Otel’de yapmış olduğu 

konuşmada, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun bir ay içerisinde 

görevinden ayrılacağını 
söylemişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu 
görevinden ayrıldı. Ahmet 
Davutoğlu başbakan olarak, Mayıs’ın 
dördü itibarıyla 616 gündür 
görevini sürdürüyordu. Bu süre 
Konyalı başbakanlar içerisinde 
en uzun süre olmuştu. Ahmet 
Davutoğlu, Konya’dan aynen bir 
rüzgar gibi geldi-geçti. Az da olsa 
kıymetini bilenler oldu. Bilmeyenler, 
bilmek istemeyenler daha çoktu. 
Ancak, birçok insanın dediği gibi 
hem ona hem de Konya’ya yazık 
oldu. Konya, kendi içinden, kendi 

bağrından Konyalı bir başbakan çıkardığının farkında olmadı, olamadı. Oysa başbakanlı şehir olmak Konya 
için bir şanstı, talihti. Konya bu şansını kullanamadı, kullanamadığı gibi, Konya’nın evladı dediği, başbakanın 
ardında duramadı, durmadı.  Konya eline geçen tarihi bir fırsatı şehri yönetenlerin ve ileri gelenlerin, vefa 
kriterlerinde yaşadıkları gel-gitler nedeniyle kaçırdı.

Metro gibi, milli tüfek gibi, Akdeniz’e bir an önce ulaşabilme hayali gibi, lojistik merkez gibi, Anadolu’nun 
merkez şehri olma gibi eline geçirdiği fırsatları yavaşlatmaya, koşarken emeklemeye terk edecek bir beklenti 
içerisine düştü. Ve yazık edildi, yazık oldu Konya’ya. Merkez İlçeler arasındaki hizmet bölüşümünde yetim 
çocuk misali, daima sırtının kuru kuruya sıvazlandığı, hizmet diğer ilçelere tepeleme verilirken, adı yetim 
Meram’a çıkan garip, mahzun bir merkez İlçeydi Meram. Meram’ın ne meramı var diye kimse sormuyordu, 
sormaya niyetleri de yoktu. Ne bir AVM, ne bir beş yıldızlı otel, ne bir üniversite, ne de büyük bir kamu 
binası vardı Meram’da… Yeşil Meram diye övenler, piknik yapanlar, mangal yakanlar buraya da bir şeyler 
yapalım diye hiç düşünmemişlerdi. Neden düşünmediler diye soran da olmamıştı o güne kadar. Meram 
Belediye Başkanı Serdar Kalaycı döneminde üniversite hayalleri filizlenmeye başladı. O günün siyasileri 
adı Konya Üniversitesi olan şehrin ikinci devlet üniversitesini ya şanslı Karatay’a ya da sessiz Selçuklu’ya 
doğru yönlendiriyorlardı. En azından böyle bir hava hakimdi. Sonra döndü dolaştı Meram’da kaldı. Serdar 
Kalaycı’nın gayreti, Rektör Muzaffer Şeker’in azmi, damgasını Köyceğiz’e vurdu.  Bugün, rekora koşan, marka 
değeri olan bir üniversitenin mimarları oldular.

Ahi Evran, Konya için bir değerdi. Onu Konya’ya mal etmemek için çabalayıp duruldu yine. Aman Kırşehir’de 
kalsın, kazara yönünü Konya’ya filan dönmesin, döndürülmesin diye rutin programlarla geçiştirildi.
26. Dönem Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.



Haziran-2016

Temmuz-2016

Konya Valisi Muammer Erol,  Merkez Valisi oldu. Yerine 
Hakkâri Valisi Yakup Canbolat atandı. Sayın Vali Konya’nın 
güler yüzüydü. Valiliğin kapısını, halka açan, halkla iç içe, 
her gelene neden geldin demeyen bir kapıydı açtığı kapı. Bu 
şehirde uzun zamandan beri ardına kadar açık, korkmadan, 
ürkmeden, acaba ne der denmeden açılan tek kapıydı Vali 
Bey’in kapısı. Kapıda sizi karşılayan güler yüzlü, nazik ve 
anlayışlı vali, yine sizi aynı nezaketle uğurlardı, kapıya kadar 
geçirmek suretiyle…

Bu kapı devlet kapısıydı, devlet. Bir benzeri daha şehirde 
yoktu. Açılmayan, derde derman olmayan, sadece adı var olan, 
kapı olmaktan bir haber kapıların, yarım-yamalak da olsa 
açılmasına vesile olmuştu. Böyle bir kapıya, o kapıların hiçbiri 
anlam veremediler. Vali Muammer Erol’un açtığı samimi ve 
içten devlet kapısının sıcaklığı hiçbirinde yoktu.
   
Ev kiraları uçtu gitti. Suriyeli sığınmacılarında gelişiyle birlikte Konya’da kiralık ev neredeyse kalmadığı gibi en ucuz 
kiralık ev 700-750 lira oldu.

Eskişehir Hoca Nasreddin’e sahiplenmeye çalıştı.

Konya Platformu, şehitlerimizin geride kalan yakınları için Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi’nde ihaleye girilerek 900 bin 
liraya bir arsa satın alınmasına öncülük etti. Hayırseverler ayda yüz bin liraya ödemeyi taahhüt ettiler.

Anadolu coğrafyasında savaş yüzü görmemiş, 
kanla sulanmamış neredeyse bir avuç toprak yok 
bulamazsınız.  Bu coğrafyayı elinde tutmanın kolay 
olmadığını, barış ve huzur içinde yaşamanın en zor 
olduğu, barışa giden yolların, hainler, işbirlikçiler, 
huzur düşmanları, dost görünüp düşman, kardeş 
görünüp, hasım olanlar tarafından devamlı kapatıldığı 
dönemlerin hangi birini sayalım. Anadolu'da ilk birliği 
beraberliği tesis eden Yıldırım Beyazıt, 1402 Ankara 
Savaşı’nda Timur'a yenilince birlik darmadağın 
olmuştu.  İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet, 
Anadolu Birliği’ni öylesine kurdu ki, bu birliği 
dağıtmak isteyen Uzun Hasan'ı 1473 yılında Otlukbeli 
Savaşı’nda yenerek, Anadolu'yu Osmanlı'nın kanatları 
altına aldı. 1919 yılıyla birlikte işgal edilmeyen 
neredeyse hiçbir köşesi kalmayan Anadolu'yu Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Fransız’lardan, 
Rus’lardan, Ermeni’lerden, İngiliz’lerden ve 
Yunanlı’lardan geri alarak Anadolu Birliğini tekrar 
tesis ettiler. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı Anadolu'ya 
göz dikmiş devletlerle çevrili bir coğrafyada 
bugünlere kadar birlik ve beraberliğimizi koruyarak 
geldik.  15 Temmuz 2016, her ne hal olursa olsun 
bir ve beraber olarak, birliğimizi bozmaya kalkanlara 
verdiğimiz cevap ise ayrı bir destandır. O gençler 
sokaklara, meydanları doldururken ihtilala teşebbüs 
edenlerin karşısına dikilirken, bir anda organize olup 
yollara dökülürken, onları eleştirenler onlarla gurur 
duymaktan, iftihar etmekten kendilerini alamadılar.  

En yakın darbe tarihi 12 Eylül 1980’di.  Yani arada 
36 yıl vardı. O gençlerin arasında 36 yaşında kaç 
kişi vardı bilemiyoruz. Lakin vatanlarını savunmaları 
için darbe görmeleri gerekmediğini biliyorlardı. 
Fıtratlarında var olan özellikle karşı durdular. 
Karşı koydular. Vuruldular. Yaralandılar. Şehit 
oldular. Ancak ihtilalcıların ilerleyişini durdurdular. 
Darbe teşebbüsüne kalkışanlar karşılarında hiç 
beklemedikleri, hiç ummadıkları, hiç tahmin 
etmedikleri bir Türk Milleti buldular. 
Sus-pus oturmayan, siz kimsiniz, bu memleketi 
sahipsiz mi sandınız diyen, hainlere bu ülkede geçit 
yok diyen, ölümden, kurşundan, tanktan toptan 
zerrece korkmayan bir millet. Gözünü budaktan 
sakınmayan, cesur yürekli, gözü kara, vatansever 
delikanlılar, genç kızlar, kadınlar. 60 yıllık hayatlarına 
sayısız ihtilal, darbe ve darbe teşebbüsü sığdırmış 
olanlar. Hele hele 12 Eylül gibi bir olayı bir daha 
yaşamak istemeyen, yaşamayı reddedenler gençler, 
yaşlılar kol kola, omuz omuza meydanlara indiler.  
Darbe yapmak isteyen hainlere karşı, darbe yaptı Türk 
Milleti. Darbeci hainlerin ne oyunu kaldı, ne planı, ne 
de morali. Koptular, dağıldılar, yıkıldılar, paramparça 
oldular. Sayın Cumhurbaşkanı’nın çağrısına uyan 
Türk Milleti inisiyatifi eline aldı. Türk Polisi’nin 
ölümüne çabası, Türk ordusunun hainlerle birlikte 
hareket etmeyen birlikleri, olayın seyrini değiştirdi. 



Türkiye kaostan, kardeş kavgasından, kanlı bir 
badireden 250’ye yakın şehit vererek çıkarken, 
darbe teşebbüsünün failleri teslim olmaya, 
yakalanmaya başlamışlardı. Birçok darbe 
ihtilal, muhtıra ve darbe teşebbüsü görülmüştü 
ancak hiçbirinde Türk ordusunun bir kısım 
mensubu bağrından çıktığı, içinden yetiştiği 
Türk Milletine silahını doğrultmamıştı. Yaylım 
ateşi açıp kurşun yağdırmamıştı. Tankları 
kendi insanının üzerine sürmemişti. Günahsız, 
masum insanları şehit etmemişti. Onlara 
komutanlık yapan, komutanlarını kaçırmamıştı. 
İstiklal Savaşı’mızın sembolü, Gazi Meclisimizi 
bombalamamıştı. Özel hareket polislerimizin 
merkezini havaya uçurup polislerimizi şehit 
etmemişti.

Tanklarla araçları ve insanları ezmek gibi bir 
caniliği yapmamıştı. Boğaziçi Köprüsü’nde 
kendilerine mani olmak isteyen insanları 
yaylım ateşine tabi tutmamıştı. Bu manzara, 
bu korkunç görüntü insanımıza şu soruları 
sordurttu;

İnsanın kendi evladı bildikleri, bu kadar 
vicdansız ve merhametsiz olabilir mi? Beyinleri 

bu kadar yıkanmış nasıl olur? Bu nasıl bir 
kindarlık? Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nefret 
tohumlarını bunların gönüllerine kim ekti? 
Lanet olsun bu nefret tohumlarını, bunların 
gönüllerine ekene! Bu milletin öz evlatları 
dediklerimiz, kime uyar da silahını öldürme 
kastıyla millete doğrultur? Türk Milleti, 
meydanlara indi demokrasine, cumhuriyetine, 
devletine, Cumhurbaşkanına ve Türkiye’ye sahip 
çıktı! Koruması gereken bütün değerlere, başta 
Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın Başbakan’a, 
hükümete bedenini siper etti, canlı kalkan 
oldu. 15 Temmuz’a damga vuran bir kahraman 
asker vardı. Yazarlar, İstanbul Surlarına 
tırmanan Ulubatlı Hasan’a benzettiler, Niğde 
Çukurkuyulu Ömer Halisdemir’i. Ulubatlı 30 
ok yemişti de, bırakmamıştı elinde sımsıkı 
tutuğu bayrağını ve İstanbul surlarına diktiği 
bayrağa sarılı son nefesini verip şahadete 
ermişti. Ömer Halisdemir’e de 30 kurşun sıktı 
vatan haini alçaklar, namussuzlar. İsyancı başı 
generali alnından vurmuş, kurşunu bitene kadar 
savaşmış teslim etmemişti karargahını vatan 
hainlerine! Ömer Halisdemir’de karargahının az 
ilerisinde şahadete erdi!
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Niğde’nin Çukurkuyu beldesindendi. Yedi çocuklu bir aileden geliyordu. Korgeneral Zekai Aksakallı’nın 
Emir Astsubayı olan Ömer Halisdemir vatan haini isyancı Tuğgeneral Semih Terzi’yi, Özel Kuvvetler Birliği 
Komutanlığı’nın girişinde alnından vurdu, öldürdü. Darbe teşebbüsün seyri değişti. O an bir anda kırılma 
noktası oluverdi. Tankların önüne çıktı al bayraklı insanlar, ezildiler, kurşunlandılar, yaylım ateşlere tutuldular. 
Mevzubahis vatansa, gerisi teferruat demişlerdi bir kere. Ömer Halisdemir’le el ele tutuştular, girmeye 
başladılar cennet kapılarından birer ikişer…

Ağustos-2016

enikapı Buluşması tarihi bir çağrının, tarihi bir zeminin, tarihi bir uzlaşmanın, tarihi bir gönül gönüle 
vermenin adresiydi. Bu tarihi buluşmada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında 
yer alan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 
birlik ve beraberlik mesajı vermişlerdi. 15 Temmuz-10 Ağustos 2016 tarihleri arasında başkanlarımız, 

vekillerimiz, bürokratlarımız halkın arasındaydılar. Meydanlara demokrasi nöbeti için gelen insanlar,  hem 
onlarla tanışma hem de bir çok kareyi paylaşma imkanı yaşamışlardı.

15 Temmuz’u takip eden günlerde, Konya’ya Doğu ve Güneydoğu’da şehit düşen Konya’nın evlatlarının 
şehit cenazeleri gelmeye başlamıştı. Ne yazık ki garip ve mahzun bir şekilde, az sayıda kalabalıklarla toprağa 
verildiler. Mevlana Meydanı’nı her gece dolduran yüz binin üzerinde ki insana, o meydandaki dev sahneden, 
elinden mikrofon hiç düşmeyenler bir kez olsun “Konyalılar! Şehidimiz var, yarın şurada olalım!” diyemediler. 
Böyle bir anons hiç yapılmadı.  İşitilmedi, duyulmadı. 

Y
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Eylül-2016

Miryakefalon Zaferi’nin 840. Yıldönümü kutlandı. İlim adamları savaşın 
cereyan ettiği yerin Derbent ilçesi yakınlarındaki “Bağırsak Boğazı” olduğu 
görüşünde birleştiler. Konya Kent Meydanı’na Kılıçaslan Meydanı adı verildi.

Konya’nın
en sevilen sanatçısı 

vefat etti.
AHMET ÖZDEMİR

Ekim-2016

Konya bu ayda en fazla otoparklardan şikâyetçiydi.  KONBELTAŞ’ın keyfe 
keder fiyatlandırması, araç sahipleriyle otopark görevlilerini sayısızı defa 
karşı karşıya getirdi. Numune Hastanesi açılışı yine ertelendi. 29 Ekim 
tarihinde açılacağı söylenen hastanenin açılışı belirsiz bir tarihe ertelendi.

Dokuz yıldır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü yürüten Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Çıpan, Selçuk Üniversitesi’ndeki görevine geri dönerken, yerine 
Abdüssettar Yarar atandı. Müdür Yarar dokuz yıl aradan sonra ikinci defa 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı.

Konya Gıda 
ve Tarım 

Üniversitesi ilk 
akademik yılına 

basladı



Kasım-2016

Aralık-2016

14 Kasım’da, 1948 yılından tam 
68 yıl sonra bu yüzyılın en büyük 
dolunayı gözlemlendi. Doğa 
tutkunları mest oldular. Ay, dünyaya 
en yakın noktaya ulaştığında yüzde 
14 daha büyük ve yüzde 30 daha 
parlak olarak görüntülendi.

Konya’da bu ayda 3 bin 256 konut 
satıldı.

ABD’de Cumhuriyetçi Başkan adayı 
Donald Trump tam 3 bin 805 habere 
konu olarak rekor kırdı.

743. Vuslat Törenleri’ne “Birlik Vakti” diye girildi. Alternatif Şeb-i Aruslar İzmir, İstanbul ve Kocaeli’nde icra 
edilmeye devam edildi. İzmir’deki alternatif Şeb-i Arus Törenleri’nde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 

sunum yaptı. Ülkemizde yaşanan acı ve üzücü olaylar nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan, 
Şeb-i Arus törenlerine katılamadılar.

Mevlana Hoşgörü, Barış Kültür ve Sanat Derneği 3. yaşına girdi.

Ve uzun süre yağış almayan, yağış olmadığı için camilerinde yağmur duaları yapılan Konya’ya bereket yoğun 
kar yağışıyla beraber geldi. 

Mevlana 
Hoşgörü, Barış 
Kültür ve Sanat 

Derneği

Yaşına Girdi
3.
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EN BÜYÜK DARBEYİ
YARGIYA VURDU

FETÖ
Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa 
Aladağ ile referandumu, yeni anayasayı 
ve başkanlık sistemini konuştuk. 
Oldukça samimi cevaplar aldığımız 
röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Barolar şiddetli bir şekilde hayır kampanyası 
yürütüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sizce sandık başına gidildiğinde kişinin tuttuğu 
partinin görüşü nasıl bir etkiye sahip olacak? 

Sizce bu bir rejim değişikliği mi,
sistem değişikliği mi?

Yeni anayasanın maddeleriyle ilgili görüşlerinizi 
alabilir miyiz? Olumlu ve olumsuz gördüğünüz 
noktaları bizimle paylaşabilir misiniz?

Yeni anayasa ile  ilgili görüşlerinizi
öğrenebilir miyiz?

Evet, hayır anlamında yürütülen her çalışmaya saygı duyarım. 
Bir baronun, elit bir grubun başkanı olarak bu konuda net 
bir tespitin yapılmasını doğru bulmuyorum. Ama bizler 
anayasa değişikliği konusunda konuşması gereken meslek 
grubuyuz. Evet, hayırdan ziyade, hukuki anlamda ne getiriyor 
sorusunun cevabını bulmak lazım. 

Halkımız mutlaka sandığa gitmeli… Yakın tarihte iki referandum 
yaşadık. 2007’de yüzde 60’lar, 2010’da yüzde 70 civarında oy kullanma 
oranı var. Halkın temel özgürlüğü, oy kullanır kullanmaz; ancak 
sistemin meşrutiyetinin tartışılmaması anlamında tüm halkımızın 
sandığa gitmesi gerekiyor. Sonuçta ülkenin geleceğine karar 
veriyorsunuz, bunun bilinde olmak lazım. Sahaya inerek bu sistemi 
halkın anlayabileceği bir şekilde anlatmak gerekiyor. Partinin evet ya da 
hayır demesine göre hareket etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. 
Bu mesele bir kişinin, bir siyasi partinin meselesi değil. Bu mesele 
memleketin meselesi… 

Referandum, anayasa ve yasa değişiklikleri konusunda halkın 
birebir düşüncesini, görüşünü almaktır. Mevcut uygulamada ise 
temsili demokrasi var. Bir partiyi temsil ediyorsunuz ama içerisinde 
bulunan mensupları seçme şansınız yok. Şimdi asıl soru 18 maddelik 
değişikliğini adını ne koyacağız? Bunun adı klasik manada bir başkanlık 
sistemi değil. Bunun adı partili cumhurbaşkanlığı sistemi… Ancak 
çok büyük yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanımız olacak. Ben 
bu tartışmanın kişi ve siyasi partiler üzerinden yapılmasını doğru 
bulmuyorum. Sayın Reis-i Cumhur’umuzun da ifade ettiği gibi 
insanlarımız, partilerimiz fani… İdeal demokrasilerde parti sayısı 
iki, bunun en güzel örneği de Amerika’dır. Bizde ise sayısı belli 
olmayan parti mevcut...  Son zamanlarda sıkça gündeme gelen bir 
konuya değinmek istiyorum. Evet diyenler inananlar, hayır diyenler 
inanmayanlar, hayır diyenler terörist, evet diyenler diğerleri gibi 
nitelendirmeler yapılıyor. Ben bu ayrımın doğru olmadığını, büyük bir 
tehlike arz ettiğini düşünüyorum. Birlik, beraberlik içerisinde hareket 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Ayrıca anayasalar toplumun 
ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir. Ama bu bir rejim değişikliği değil, bu 
çok önemli bir sistem değişikliği…

Halkımızın 18 maddeye ayrı ayrı evet ya da hayır deme lüksü yok. 
18 maddenin tamamı referanduma sunuluyor bildiğiniz gibi. Ancak 
meclise sunulurken tek tek oylandı. Bu tek tek oylamada evet 
denilmesi gerekene evet, hayır denilmesi gerekene hayır denseydi 
daha iyi olurdu diye düşünüyorum.  Yeni anayasa ile birlikte yargı 
bağımsızlığının yanında tarafsızlık ilkesi getirildi. Bağımsız olan zaten 
tarafsız olmak zorundadır. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok.  
Partili cumhurbaşkanlığının yetkileri nelerdir sorusunu da ele almak 
istiyorum.  Bu soruya cevap olarak nerdeyse verilmeyen bir yetki yok 
diyebilirim. En dikkat çekici olanı artık kanun çıkarma yetkisi meclise 
ait. Meclis kanun çıkardı, bunu kim onaylayacak? Cumhurbaşkanı… 
Önceki sistemde cumhurbaşkanına gelen bir kanun değişikliğini Sayın 
Cumhurbaşkanı veto ettikten sonra değişiklik tekrar meclise gidiyordu. 
Meclis de kabul ettiği takdirde Cumhurbaşkanı yayınlamak zorunda 
kalıyordu. Burada getirilen eleştiri Cumhurbaşkanı da mecliste aynı 
partiden, bu sistem işler mi? Yasama ve yürütme dediğimiz bu ayrım 
işler mi? Özellikle yürütmenin denetlenmesi anlamında yasama üzerine 
düşen görevi layıkıyla yerine getirebilir mi noktasında bir tartışma var. 
Cumhurbaşkanı olabilme şartları konusunda çok cüzi bir değişiklik 
var. Biliyorsunuz cumhurbaşkanı olabilmeniz için yüksek tahsil, 40 
yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Daha önceki düzenlemede Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterliyken Türk Vatandaşı olarak 
doğmak şartı getirildi. Sonradan Türk Vatandaşı olanların bu haktan 
mahrum bırakılması ne kadar doğrudur tartışmasına sebep oldu. Daha 
önce milletvekili seçilebilme yaşı 25 iken, yeni anayasa ile birlikte 18 
oldu. 18 yaşında bir vekilin meclisi kaç kişiyle birlikte temsil edeceğini 
bilemiyorum. Çok da rağbet edileceğini düşünmüyorum. En önemli ve 
sıkça tartışılması gereken konu yargı bağımsızlığı… Yargıya müdahale 
edildiği düşüncesi hâkim. FETÖ denen örgüt maalesef en büyük 
darbeyi yargıya vurdu. Bu örgütü temizleme adına yapılan çalışmalar 
bazı kesimlerce yargıya müdahale gibi geldi. Başka bir seçenek var 
mıydı bilemiyorum, soruşturmalar halen devam etmekte.

Başlangıçta değişiklik 21 maddeyle başladı. Daha sonra 
üç madde komisyon tarafından çıkartıldı. 18 madde iki 
turda oylandı. 18 madde kısmi bir değişiklik ancak ülkenin 
geleceğini etkileyecek hayati bir öneme sahip. Başlı başına 
çok büyük bir sistem değişikliği… 150 yıldır demokrasiyle 
yönetilen, parlamenter rejim alışkanlığı olan ülkede ezberleri 
bozacak bir değişiklik. Çok net, artık bir cumhurbaşkanı, bir 
başbakan olmayacak. Bakanlar Kurulu artık olmayacak evet 
çıktığı takdirde. 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarıldı. 
Bunun dışında yedek milletvekilliği sistemi dikkat çekici. 
Mevcut sistemde 550 milletvekilinden tamamının yüzde 
beşini aşan kısmı boşaldığı takdirde seçime gidiyorduk. 
Seçim demek, maliyet demek… Seçim demek, kaos demek… 
Seçim demek, tartışma demek… Bunlara fırsat vermememiz 
lazım… Bu anlamda olumlu baktığım bir değişiklik. Bunun 
dışında dört yıl olan seçim periyodu beş yıla çıkarıldı. Beş 
yılın sonunda da asıl önem arz eden cumhurbaşkanı ve 
meclisin birlikte seçileceği noktası. Burada bazı kaygılar dile 
getiriliyor. Diyorlar ki cumhurbaşkanı A partisinden, meclis 
B partisinden olursa bu içinden çıkılmaz hal alır mı? Bu 
sorunun cevabını birlikte göreceğiz. İçinde bulunduğumuz 
sistemde yaşanan sıkıntıları hepimiz gördük. Özellikle 2012 
öncesi yaşanan koalisyon hükümeti dediğimiz hükümetlerde 
ülkemizin nereye götürüldüğünü, yaşadığı sıkıntıları, ülkenin 
maddi ve manevi anlamda nelere mal olduğunu çok net 
anlamda tespit ettik.

Emine Şeyma Yıldız
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“2017 SEÇİM YILI OLACAK”
Röportajımızın 
konuğu Konya’nın 
ağır ağabeyi, sevilen 
siması, sosyal ismi, 
Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk 
Öztürk. Kendisiyle 
yaptığımız samimi 
röportajımızda “15 
Temmuz Sonrası 
Ekonomi ve 
Konya” konusunu 
değerlendirdik. 
Başkan Öztürk, 
2017’nin seçim yılı 
olacağını söyleyerek, 
“15 Temmuz’un en 
büyük amacı ülkeyi 
ekonomiden vurarak 
büyük bir kaosa 
sebebiyet vermekti. 
15 Temmuz ülkeyi 
yönetilebilir olmaktan 
çıkarmanın farklı 
bir versiyonuydu. 
Ben aslında bu 
sürecin Gezi Olayları 
ile başladığını 
düşünüyorum. Çünkü 
onların da amacı 
aynıydı” sözleriyle 
röportajımıza 
damga vurdu. İşte 
o merak uyandıran 
röportajımız…

Büyük bir şok yaşadım. Askeri 
darbe ihtimali bitmiş bir ülkede 
yaşadığıma inanıyordum. Türkiye’de 
bu dönemin kapandığına dair 
çok güçlü bir kanaatim vardı. 15 
Temmuz Gecesi’nde üyelerimize 
sabah mutlaka iş yerlerini açmaları 
gerektiğini söyledim. İş yerlerini açtık 
ama pazartesi sabahı için tereddüt 
yaşamaya başladık. Korktuğumuz 
gibi olmadı, tahminlerimizin çok 
daha altında olumsuz etki yaşadık. 
Pazartesi itibariyle Türkiye’de farklı 
bir direnç oluşmaya başladı. İnsanlar 
mevzuat bozdurma gibi çok farklı bir 
tepki verdiler. Milletimiz askeri darbe 
girişimine karşı nasıl dik durduysa 
ekonomik darbe girişimine karşı da öyle 
dik durdu.

Türkiye’nin cari açık veren bir ülke 
ve bu cari açığı genelde Avrupa 
ülkelerinden gelen fonlarla kapatıyor. 
Türkiye, Avrupa ile beraber son birkaç 
yıldır körfez ülkelerinden de sermaye 
girişini sağlamış bir ülke. Kendi içinde 
de piyasa dinamiklerini oluşturdu. 
Bunun da etkisiyle kısmi olarak kriz 
atlatıldı.

Tabi bu durum piyasalara yansıdı. 
Bir takım ödeme zorlukları oluşturdu. 
Tahsilât problemleri yaşandı. 
Ama Türkiye genel anlamda 
ekonomik olarak güçlü bir birikimi 
olması sebebiyle süreci hafif 
yaralarla atlattı. Ciddi anlamda 
gelir kaybına uğradı. Türkiye’nin 
döviz girdisi için turizm geliri çok 
önemliydi. Şu yönden umudumuz 
var. İhracat bugünlerde yeniden 
belli bir dengeye kavuştu. Ve en 
önemli avantajımız dünyada düşen 
enerji fiyatları oldu. Artık kendi 
sistemimizi kurmamız gerekiyor. 
Türkiye’nin kendi enerji ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği bir zamanda 
yaşıyoruz. Şunu da söylemek 
lazım… Merkez Bankası Aralık 
ayında faiz artırımına giderse 
ülkemizi olumsuz etkileyecek.

Konya, Türkiye ortalamasının 
üstünde büyüyen bir şehir... 
Sıkıntıları Türkiye ortalamasının 
altında hisseden bir şehir… Çok 
farklı kazanç kaynakları olan 
bir şehir… Elbette piyasada 
sıkıntılarımız var. Ama ben 2017’nin 
ikinci çeyreğinde hem Türkiye’de 
hem Konya’da hızlı toparlanmanın 
olacağını düşünüyorum.

15 Temmuz’un en büyük amacı ülkeyi 
ekonomiden vurarak büyük bir kaosa 
sebebiyet vermekti. 15 Temmuz ülkeyi 
yönetilebilir olmaktan çıkarmanın 
farklı bir versiyonuydu. Ben aslında bu 
sürecin Gezi Olayları ile başladığını 
düşünüyorum. Çünkü onların da 
amacı aynıydı. 17 Aralık’ta Türkiye’yi 
hukuk anlamında zora sokmaya 
yönelik bir çabaydı. 15 Temmuz ise 
Türkiye’yi yönetmeye yönelik bir darbe 
girişimi değildi. Ülkeyi yönetilebilir 
olmaktan çıkarıp uluslararası anlamda 
zor durumda bırakmaktı. Hükümeti 
değiştirelim, ülkeyi biz yönetelim 
anlamında bir girişim değildi. Türkiye’yi 
yönetilemez hale getirme girişimiydi.

Darbe girişimi başarılı olmadı ama 
Türkiye’ye verdiği zarar Gezi’den 
de, 17 Aralık’tan da büyük oldu. Bir 
darbe girişiminin olması bile diğer 
ülkelerde bu ülkede darbe yapılabilir 
algısı oluşturdu.

15 Temmuz Gecesi darbe 
girişiminin olduğunu haber 
aldığınızda tepkiniz 
nasıl oldu?

Sizce Türkiye 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’nin ardından 
ortaya çıkan ekonomik 
krizi atlatabildi mi?

Piyasalara nasıl yansıdı?

Konya diğer illere 
nazaran ekonomik 
anlamda ne durumda?

Size göre 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’ni yapmalarının 
sebebi ne?

15 Temmuz Darbe 
Girişimi’nin ülkemize 
verdiği zarar neden bu 
kadar büyük oldu?

“OHAL
KEŞKE

HİÇ
OLMASA”

RÖPORTAJ
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“BU SÜREÇ 
GEZİ OLAYLARI 
İLE BAŞLADI”

OHAL keşke hiç olmasa… OHAL hiç kimseyi mutlu 
etmemeli; eğer demokratik bir ülkede yaşadığımıza 
inanıyorsak. Ama mecbursanız yaparsınız. Ben 
OHAL ile yönetilen bir ülkede yaşamak istemem. 
Umut ediyorum ki OHAL’i bir daha uzatma 
mecburiyetinde kalmazlar.

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlıktan ayrılması 
Konya için büyük kayıp… Kendisinin Konya ile 
ilgili çok güzel projeleri vardı. Öncelikle şu konuda 
anlaşalım. Başlayan hiçbir proje yarım kalmaz. Ne 
metro, ne çevre yolu yarım kalmayacak. Bunların 
hepsi bitirilecek ama süreler uzayacak. Bizler ne 
kadar uğraşırsak uğraşalım. Neticede hepimiz 
talepkarız. Bizler bu süreleri kısaltabilme adına 
gayret edeceğiz. Hiçbir proje iptal edilmez. O yüzden 
iptal söz konusu olmayacak.

Referandumdan başkanlık sistemi geçerse zaten 
seçimlerin yenilenmesi gerekecek. Eğer geçmezse 
yine yenilenmesi gerekecek çünkü güven kaybı 
olacak. Dolayısıyla bu yıl en az iki seçim olacak. 
Bir tanesi oylama, bir tanesi referandum, bir tanesi 
genel seçim. Başkanlık seçimiyle milletvekili 
seçimlerinin birleştirilmesi de söz konusu olabilir. 
2017 seçimlerin bol olacağı bir yıl olacak.

Son yıllarda kaliteli fuarlar düzenliyoruz. Hedefimiz 
yılda her birinin ziyaretçisinin yüz binin üzerinde 
olduğu altı fuar düzenlemek. Fuarları yılda bir milyon 
kişinin gezmesini sağlamak… Onun dışında Karatay 
Üniversitemizi daha da büyütmek istiyoruz. Şu an 
beş fakültemiz, 6 bin 300 öğrencimiz var. Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen üniversitelerinden biriyiz. 170 
üniversite içerisinde 105. sıradayız. Tahminen 
2017’nin sonunda 90’lara gireriz. Üniversitemizin 
en büyük amacı beşeri sermayeyi güçlendirmek... 
Bununla beraber yeni başladığımız bir mesleki 
eğitim projemiz var. Burada bir mesleği olmayan 
veya mesleğini değiştirmek isteyen kitleye hitap 
etmek istiyoruz. Birde dış ticaret merkezi ve düşünce 
kuruluşu kurmak istiyoruz. Konya ekonomisine bu 
şekilde katkı sağlamak istiyoruz.

OHAL desem… Neler söylersiniz?

Ahmet Davutoğlu’nun 
başbakanlıktan ayrılması 
Konya’yı nasıl etkiledi?

2017’den neler bekliyorsunuz? Sizce 
zor bir yıl mı olacak?

Konya Ticaret Odası ile ilgili 
yaptığınız çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz?
Hedefleriniz neler?

Emine Şeyma Yıldız
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Atlara Fısıldayan Adam

Atlar Sayesinde Yeniden Doğdum
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kinci bir şansımız olsa pek çok hatayı tekrar yapmayız. Ancak ömrümüzün tekrarı y ada provası yok, bir 
nehir gibi akıp gitmekte. Bütün mesele belki aşmadan, taşmadan, eksilip kirlenmeden denize ulaşmak... 

Bu nehri kenardan izlemeyi seçebilirsin, bunun kimseye faydası yoktur ya da ona karışıp çoğalabilirsen, en 
kötüsü geride kötü atıklar bırakıp kirletebilirsin. Seçim bizim. Bu ara dilime doladığım Teoman’ın şarkısının 
sözleri pek bir anlamlı gelir bana… Hayat nefes almakla geçen günler değil, sonumuzun farkında olmakla 
ilgili biraz ve hayatın kum saatini sen değil, biriktirdiğin anılar tutar, o kadar kısır bir döngü içinde kendi 
isteklerimiz etrafında birbirinin neredeyse aynı günler içinde hayatı tüketmek ne büyük bir yanılgı. Oysa geride 
bırakacağımız en güzel şey sadece hoş bir seda.
 
Bazı hırslı insanları görüyor hayret ediyorum. Dünya ipine sımsıkı sarılmış. Kefenin cebi yok arkadaş. 
Bedenin kadar ruhunu beslemeyi, çalışmak kadar dinlenmenin önemini kavramak gerek. Atlarla 
muhabbetim böyle ilerledi. Çok yoğun, stresli iş yaşamından yorgun, bitkin düştüğümde neredeyse 
sağlığımı kaybedecekken bulduğum bir yol, doğanın içinde atlı yaşam. Bana yeniden nefes aldıran, güç 
veren önce bir hobi daha sonra bir yaşama biçimi haline dönüşen huzurun ve sakinliğin hâkim olduğu 
özel yaşama alanım. Medeniyet tek dişi kalmış bir canavar, bizi kölesi haline getirmiş, hayatımızı 
kolaylaşırken yapay bir varoluş içine bizi hapsetmiş. Sırf onun getirdiklerine sahip olmak için insani 
değerlerimizden kendimizden uzaklaşmışız. 

Doğada hiçbir gün, diğerine benzemez, renklidir, asla sıkılmazsınız. Bana doğanın içinde atımla geçirdiğim her an 
yeni bir şey öğretmiştir. O sessiz, sakin ortamda öncelikle kendinizi dinlersiniz, şehrin gürültüsünde hengâmesinde 

insan kendi iç sesini duyamaz hale geldi. Bu sakinlikte hayatınızın muhasebesi yaparsınız, 
insan nereden gelip nereye gittiğini sıkça düşünmeli. Bazen doğadaki her şeyin olağanüstü 
dengesinde ya da dağlara bakıp Yüce Allah’ın kudretini hissedersiniz. Ayrıca mücadeleyi, kendi 
kendinize yetmeyi, ayakta durmayı öğrenirsiniz. Orada her mevsimin farklı güzelliğine tanık 
olur, havasını solursunuz. Uzun bir süreden sonra içilen çayın keyfi bir başkadır, ardından 
deliksiz rahat bir uyku uyursunuz. Ben böyle çok daha huzurlu ve mutluyum, sizlere de her 
zaman olduğu gibi şiddetle tavsiye ediyorum.
 
Çevreyle ilişkilerde diğer önemli noktalardan biri de iti bağlayacağın, atı 
nallayacağın zamanı bilmektir. Her şeyi vaktinde ve yeri geldiğinde yapmalı. Yani 
vaktinde mücadele etmeyi, müdahale etmeyi, vazgeçmeyi, susmayı ya da özür dilemeyi 
bilmek... Mücadele etmen gereken yerde etmezsen, dur demen gereken yerde müdahale 
etmez, hırsa kapılıp vazgeçmeyi bilmezsen, susman gereken yerde susmaz, özrü 
zamanında yapmazsan hayatın hiçbir anlamı olmaz. Vakti şerifler hayrola, Hayırlar 

fethola. Şerler def ola. Gönüller şad ola. Kalplerimiz 
mesrur, sırlarımız mestur, zahirimiz mamur, batınımız 
pür nur ola. 

VİZYON KÖŞE
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Konya Sanayi Odası 
Başkanı, OSBÜK 
Başkanı, Konya 
Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi… 
Bahsettiğimiz isim 
birçoğumuzun yakından 
tanıdığı Memiş Kütükcü. 
Kendisiyle röportaj 
vesilesiyle bir araya 
gelerek, “2016’da Konya 
Sanayisi’ni konuştuk. 
Başkan Kütükcü, “Tüm 
sektörlerde iddialı 
üreticilere sahibiz. 
Hemen hemen her 
sektörde söz sahibi 
olan firmalarımız 
Konya ekonomisini 
ayakta tutacak 
konumda. Konya son 
bir yılda yüzde 3.5 
ihracat kaybına uğradı. 
Türkiye’nin ihracat 
kaybı 2.25. Türkiye’nin 
ihracat kaybının biraz 
üstünde” sözleriyle 
röportajımıza damga 
vurdu.

O
Konya’nın 

önemli 
değerlerinden 

biri… 

Emine Şeyma Yıldız
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Öncelikle şu soruyu sormak 
istiyorum. 2016 desem neler 
söylersiniz?

2016 yılı 15 Temmuz Darbe 
Girişimi, terör olayları gibi ülke 
içerisindeki olumsuzluklar ile Fed 
faiz artışı belirsizliği, Rusya ile önce 
olumsuzluk, sonra olumluluk yaşanan 
bir yıl olarak belirsizliklerin ağır 
bastığı, bunun yanı sıra borçların 
yapılandırılması, bazı teşvik 
adımlarının atılmasıyla olumluluklar 
içeren bir yıl oldu.

2016 yılının en önemli olayı 
15 Temmuz Darbe Girişimi 
ile ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz? 

2016’nın en unutulmaz olayı şüphesiz 
ki 15 Temmuz olacak. Hiçbir milletin 
tarihi boyunca yaşamadığı bir ihaneti 
yaşadık belki de… İnsanlar canlarıyla, 
gövdeleriyle tanklara siper oldu. 
Hamdolsun, Cenab-ı Allah onlara 
fırsat vermedi. 15 Temmuz hepimizde 
ciddi bir travma oluşturdu. Hiç 
beklenmedik bir kalkışma yaşadık. 
Yaşadığımız ihanet her birimizde 
çok büyük hayal kırıklığı oluşturdu. 
Ama milletimize ciddi anlamda 
özgüven geldi. Bu kadarını da kimse 
beklemiyordu.
 

Darbe girişimi iş dünyasını 
nasıl etkiledi?

İş dünyamız ve ekonomimiz bu 
olaydan doğrudan etkilendi. 2016 
çok yoğun bir mücadele yılı oldu. 
Özellikle yaşanan anlık gelişmeler 
işletmelerimizin yönetimini 
zorlaştırdı. Ancak meseleye 
sadece ticaret olarak bakmayan iş 
dünyamızın, ülkemizin geleceğine 
sahip çıkmak için gösterdiği milli 
duruş gerçekten takdire şayan. 
Şu anda devletimizden en önemli 
beklentimiz, tüm imkanlarını seferber 
ederek terör belasını sonsuza dek 
ortadan kaldırması. İş dünyası olarak 
sonuna kadar bu mücadelenin 
destekçisiyiz.

Konya, 2016’da yaşanan 
olumsuz olaylardan ülke 
geneline nazaran
ne kadar etkilendi?

Konya’nın 2016 yılının 
olumsuzluklarından düşük oranda 
etkilendi. Bunun sebebi Konya’da çok 
mozaikli bir sanayi yapısının olması. 
Çok çeşitli bir üretim yapısının 
olması... Bu son derece önemli bir 
kazanım. Tüm sektörlerde iddialı 
üreticilere sahibiz. Hemen hemen her 
sektörde söz sahibi olan firmalarımız 
Konya ekonomisini ayakta tutacak 
konumda. Konya son bir yılda 
yüzde 3.5 ihracat kaybına uğradı. 
Türkiye’nin ihracat kaybı 2.25. 
Türkiye’nin ihracat kaybının biraz 
üstünde. Konyalı sanayiciler olarak 
savunma sanayi alanındaki tüm 
potansiyelimizi harekete geçirmekte 
kararlıyız. Savunma sanayinde 
Türkiye ihracatında 5’inci sırada yer 
alan Konya’nın daha üst sıralarda 
yer almaması için hiçbir sebep yok. 
Yüzde 100 yerli savunma sanayisine 
daha fazla destek vermeye hazırız. 
Konya olarak savunma sanayi 
konusunda mesafe kat ettik. Ancak 
biliyoruz ki Konya’nın potansiyeli 
bundan daha yüksek. Savunma 
sanayinde yapacak daha çok işimiz 
var. Bundan sonra Konya olarak, 
Huğlu ve Üzümlü olarak savunma 
sanayinden daha fazla pay almak için 
daha çok çalışacağız.

Türk milletinin 15 Temmuz 
Darbe Girişimi’nde göstermiş 
olduğu mücadele ile ilgili 
neler söylemek istersiniz?

Türk milleti eski Türk milleti değil. 
Türk milletinin farkındalığı oldukça 
arttı. Türkiye’nin kendi yerli ve 
milli sanayisini çok daha hızlı bir 
şekilde inşa edeceği yeni bir döneme 
gireceğine inanıyorum. Yerli ve milli 
markalarımızı tercih eder duruma 
gelmemiz ihracatımız kadar önemli. 
Bu coğrafyada yaşamak ecdadımıza 
da hiç kolay olmamış. Bugün bize 
de kolay olmuyor. Şu anda Türkiye 
yükselen bir güç olarak dünyadaki 
tüm ağır babaları rahatsız eden bir 
ülke haline geldi. Dolayısıyla tüm 
saldırıların odak noktası olmaya 
başladı. Çok fazla cephede mücadele 
ediyor. Türkiye hem ekonomik hem 
siyasi olarak diz çöktürülmeye 

çalışılıyor. Bizim burada yapmamız 
gereken savunma sanayinde yerlilik 
oranlarını arttırmak. Kendi öz 
sermayemizi artırmamız 
son derece önemli.

2017’den neler 
bekliyorsunuz? Sizce 2017, 
2016’ya göre daha iyi olacak 
mı?
 
2017’de dünya ekonomisini 
etkileyeceği bilinen bazı flu 
alanların netleşeceğini tahmin 
ediyoruz. Örneğin ABD seçimleri 
tamamlandı, Fed’in faiz artırımı 
konusundaki duruşu netleşti ve 
piyasa tüm bunları satın alarak 
fiyatladı. Bundan sonra bu 
cephelerde yaşanacak gelişmelerin 
ekonomide artçı şok dalgalar 
yaratmayacağını, daha yumuşak 
geçişler olabileceğini düşünüyorum. 
Artık bankalarımızdan da yüzde 
18’i bulan kredi faiz oranlarını 
aşağı çekerek, işletmelerimizin faiz 
yükünü paylaşmalarını, bizimle bir 
proje ortağı gibi çalışma prensibini 
edinmelerini bekliyoruz. Bir sanayici 
olarak dünyanın ve ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik 
koşullara, dolardaki dalgalanmalara 
bakarak umutsuzluğa kapılmak 
ne kadar yanlışsa, hiçbir şey 
yokmuş gibi durmak da o kadar 
yanlış diye düşünüyorum. Bu 
durum işletmelerimiz açısından 
bir gerçeği ortaya koyuyor. Artık 
her işletmemizin bir risk yönetim 
stratejisi olmalı. Çünkü riski 
yönetmezseniz krizi yönetmek 
zorunda kalırsınız. Dolayısıyla 2017 
yılında ve sonrasında işletmelerimizin 
risk yönetimi konusunda mutlaka 
alternatifli planları olmalı diye 
düşünüyorum.

SAVUNMA 
SANAYİSİNDE

YOL KAT ETTİK

RİSKİ 
YÖNETMEZSENİZ 
KRİZİ YÖNETMEK 

ZORUNDA 
KALIRSINIZ

“

“

“

“

RÖPORTAJ
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FUAR ŞEHRİ 
OLMALI

KONYA 

ASKON Konya Şubesi Başkanı Yakup Yıldırım, “Konya bir fuar şehri 
olabilir. Üretimden yana sıkıntımız yok. Ama bunu başaramıyoruz. 

Konya’da şehrin yöneticileri, siyasiler, sivil toplum örgütleri, oda 
başkanları yeteri kadar bir araya gelemiyor. Elimize gelen fırsatları 

değerlendiremiyoruz” dedi.

HABER
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M evlana Hoşgörü, Barış, Kültür ve 
Sanat Derneği'nin düzenlediği 
Çarşamba Söyleşileri'nin 

72. Hafta Konuğu Konya Anadolu 
Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 
Konya Şubesi Başkanı Yakup Yıldırım 
oldu. “15 Temmuz Sonrası İş Dünyası” 
konusunu ele alan Yıldırım, ASKON’un 
da faaliyetlerinden bahsetti. 2005 yılında 
beş kişi bir araya gelerek ASKON Konya 
Şubesi’ni aktif olarak kurduklarını söyleyen 
Yıldırım, “Emekli Binbaşı Ali Sarı iki 
dönem başkanlık yaptıktan sonra görevi 
devraldım. Tabi ASKON sadece Yakup 
Yıldırım değil. Bir ekip varsa başarı ortaya 
çıkıyor. ASKON Genel Merkezi ise 1998 
yılında İstanbul’da Rahmetli Necmettin 
Erbakan Hoca tarafından Anadolu 
sermayesini örgütleme adına kuruldu. Ama 
biz hiçbir zaman herhangi bir derneğe 
karşı kendimizi rakip olarak görmedik. 
Sivil toplum örgütlerinin birbirine 
ihtiyacı var. Siyasi görüşümüz ne olursa 
olsun hepimizin bu şehirde güçlenmeye 
ihtiyacı var. ASKON olarak tamamen 
iş adamlarına yönelik faaliyetlerde 
bulunuyoruz.  Bünyemizde bulunan 
üyelerin sermayelerini güçlendirme adına 
geziler düzenliyoruz. İşadamlarımızla 
birlikte yılda en az dört defa yurtdışına iş 
toplantılarına katılmak amacıyla seyahat 
ediyoruz. Aynı şekilde yurtdışından 
heyetleri ülkemize davet ederek ekonomiye 
can veriyoruz. Şu an bünyemizde 500’ün 

üzerinde üyemiz var. 284’ü resmi olarak 
kayıtlı… ASKON Konya olarak büyük bir 
proje üzerinde çalışıyoruz. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve Çumra Belediye 
Başkanımızın destekleriyle Çumra’daki 
mevcut organize sanayisini genişletme 
çalışmalarıyla alakalı bir proje ürettik. 
Şu anda 19 milyon 300 bin metrekarelik 
bir alanda genişleme talebinde bulunduk. 
Konya ayağındaki bütün çalışmaları 
tamamladık. Dosyamız kısa zaman 
sonra Ankara’ya bakana ulaşacak.  Proje 
kapsamında bin 40 civarında müracaat 
aldık. Bunun yüzde ellisi bile olsa 500-600 
kişilik bir yatırım yapılmış olacak. Arsalar 
bedelsiz olarak verilecek, ödeme kolaylığı 
sağlanacak. Arsaya harcanacak paranın 
yatırıma dönüşmesini sağlamış olacağız. 
Başarabilirsek Konya’ya büyük bir sanayi 
daha kazandırmış olacağız” ifadelerini 
kullandı.

“ÜRETMEKTEN BAŞKA 
ÇAREMİZ YOK”

Konya’nın marka çıkartmada sıkıntı 
yaşadığını belirten Yıldırım, “Başbakan 
çıkarttığımız süreçte bile büyük projeler 
sunamadık. KOBİ cennetinin olduğu 
bir şehirde ihracat hacmine baktığımız 
zaman çok aşağılarda kalıyoruz. Marka 
çıkaramadığımız için bunu yaşıyoruz. 
Halbuki Konya bir fuar şehri olabilir. 
Üretimden yana sıkıntımız yok. Ama 

bunu başaramıyoruz. Konya’da şehrin 
yöneticileri, siyasiler, sivil toplum 
örgütleri, oda başkanları yeteri kadar bir 
araya gelemiyor. Elimize gelen fırsatları 
değerlendiremiyoruz. AR-GE ve inovasyon 
konusunda çok zayıfız. Üniversite-
sanayi işbirliğini sağlayamıyoruz. Zaten 
ne zaman ülkemizde iyileşmeye dönük 
çalışmalar yapılsa, bir şaha kalkış olsa 
karşımıza ya darbe çıkıyor ya da bir 
takım güçler kendi içimizden vurmaya 
çalışıyorlar. En yakın örneği 15 Temmuz 
Darbe Girişimi. Belki de başarılı olsalar 
İran’daki gibi bir yönetim şeklini ülkemize 
dayatacaklardı.  Milletimizin birliği 
sayesinde amaçlarına ulaşamadılar. 15 
Temmuz’un maliyeti sanayiciye, üreten 
insanlara, iş adamlarına, ülkemize çok 
ağır oldu. Yaklaşık 11 yıl sabit bir fiyatta 
seyreden dolar bugün istemediğimiz 
bir noktada. Bu durum ihracat yapan 
firmaların işine geliyor ama bunun bedelini 
ülke olarak biz ödüyoruz. Bankalardan 
kredi kullanmadan yavaş yavaş büyüme 
seyrinin devam ettirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Her zorluğun arkasında 
bir kolaylık vardır. Bizlerin sanayici olarak 
üretmekten başka çaresi yok. Üreteceğiz, 
ihraç edeceğiz, ihracattan geri kalmadan 
büyüme hızımızı devam ettireceğiz. 
Önümüzde referandum var, bu süre 
içerisinde kilitlenmenin süreceğini tahmin 
ediyorum” şeklinde konuştu. 

           Emine Şeyma Yıldız

HABER
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Doğan, Mehmet ve Osman Dağ… Bu üç kardeş 1992 yılının sonunda kat karşılığı 20 metrekarelik bir ofiste iş aldılar ama 

yapacak paraları yoktu. O zaman ofiste yatıp kalkıyorlardı. Ofisin yanında da bir çay ocağı vardı. Doğan Dağ yoğun bir iş 

olmadığı için çay ocağına uğrayıp bulmaca çözerken birisi geldi, sohbet sırasında çay ocağının sahibine ‘4 dairelik bir yerim 

var satayım mı, kat karşılığı mı vereyim’ diye sordu. Çay ocağının sahibi onu işaret edip, “Doğan burada, yapar’ dedi. 3 

daireyi 2 günde sattılar. Ama çeklerin ödenmesine bir hafta kala üçü de vazgeçti. Kara kara düşünmeye başladılar. ‘Allah’ım 

bizi tefeciye muhtaç etme’ diye yalvardılar. Bir gün babalarının bir akrabası geldi, kesekâğıdında para koydu masaya. 

İşe başladılar. 4 daire, 10 daire derken 2008 yılında site inşaatlarına başladılar. Bugün Konya’da 7 binin üzerinde konut 

yaptılar. Büyük yurtlar yapıp Konya’nın en büyük AVM’sini inşa ederek Konya’nın gururu oldular. Dağ Mühendislik 

olarak gücünü Konya’dan aldıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Doğan Dağ ve Osman Dağ Konya’nın arkasında dağ gibi duruyorlar. 

25 yıl önce Doğan, Mehmet ve Osman Dağ kardeşlerin Konya’da temelini attığı Dağ 
Mühendislik bugüne kadar 2 milyon metrekarelik inşaat alanında, 12 binin üzerinde 

konut, ticari ünite ve alışveriş merkezi inşaatı üretimi gerçekleştirdi. Konya’da başladığı 
yatırımlarının ardından İstanbul’daki projeleriyle adından söz ettiren Dağ Mühendislik, 
çeyrek asırlık deneyimi ile sektöre, paydaşlarına ve müşterilerine değer katıyor. 
Yapımdan teslim sonuna kadar sürecin tüm aşamalarında müşterilerinin yanında olma 
sözüyle hareket eden Dağ Mühendislik, kalite ve deneyimini tüm Türkiye’ye taşıyor. 
Yalnızca bir yapı üretim merkezi değil, çevre ve doğayı koruyan, sosyal sorumluluk 
bilinci yüksek, modern yaşam alanları inşa etme felsefesiyle yola çıkan Dağ Mühendislik; 
satışı devam eden projeleri ve yeni yatırımlarıyla tüm Türkiye’de büyümesini 
sürdürüyor. Dağ Mühendislik’in bugüne kadar hayata geçirdiği projelerin başında Ataköy 
Siteleri, Bahçeşehir Konutları, Site Bosna Öğrenci Yurdu, Novada Outlet Konya Alışveriş 

Merkezi, Ataşehir Konutları, Residence Hill, Doğaşehir, Floraşehir, Autopia, Bahçekent 
Flora, Tual Adalar ve Tual Bahçekent gelmekte. Çevreye duyarlı ve topluma faydalı işler 

üretmek vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Dağ Mühendislik, fark yaratan projeleriyle Türkiye 
ekonomisine değer yaratmakta ve yatırımlarıyla bir dünya markası olma hedefiyle büyümesini 

sürdürmek istiyor. 

Konya’da bugüne kadar 7 binin üzerinde konut yapan, Konya’nın en büyük ve 100 milyon dolara 
mal olan AVM’ sini inşa eden Dağ Mühendislik bugüne kadar 30 projeyi tamamladı. Dağ Mühendislik tarafından Selçuklu’da hayata 
geçirilen Doğa Şehir Projesi, 242 bin metrekare alan üzerinde inşa edildi. Dağ Mühendislik’in Konya’da gerçekleştirdiği Doğa Şehir Plus 
1. etaba ve Floraşehir’e olan yoğun ilgi gösterildi. Yaklaşık 210 bin metrekaresi yeşil alan ve parklara ayrılmış olan Doğa Şehir, toplam 
bin 200 adet konut, büyük metrekareli ticari alanı, fitness salonu, yüzme havuzu, buhar odası, sauna, Türk hamamı, sinema, jakuzi, 
çocuk oyun alanları, mescit ve kafeteryadan oluşan sosyal donatı ağı ile cazibe haline geldi. Diğer proje Konya’yı kuşbakışı seyredebilme 
imkanı sunan Flora Şehir’de geniş ve ferah 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlanan toplam 334 daire yer alıyor. Projede ayrıca 34 dükkan 
ve 1 adet marketin yer aldığı ticaret merkezide bulunuyor. Flora Şehir’in sosyal olanakları arasında yürüyüş yolları, açık ve kapalı spor 
alanları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, yeni nesil otopark mevcut.

Dağ Mühendislik’in Konya’da tamamlanan projeleri arasında Novada Outlet Konya Alışveriş Merkezi, Ataşehir, Residance Hill, Autopia 
Konya, Site Bosna, Bahçeşehir Gold, Bahçeşehir ve Ataköy Siteleri yer alıyor. Konyalıların kolay ev sahibi olması için tüm imkanları 
sağlayan Dağ Mühendislik kampanyasıyla kredi oranlarını Konya’ya özel olarak düşürdü. Konya’ya özel bankalarla yaptığı anlaşmalarla 
36 ay yüzde 0, 48 ay yüzde 0,12, 60 ay yüzde 0,26 ve 120 ay yüzde 0,59 banka oranı ile ödeme kolaylığı sağlıyor.

Konya’dan sonra İstanbul’a yatırım yapan Dağ Mühendislik, 2013 yılında Bahçekent Flora projesiyle giriş yaptı.  İstanbul’da bin konut ve 
266 ticari üniteden oluşan ilk proje Bahçekent Flora çok kısa bir sürede yüzde 60 prim yaptı. Anadolu yakasının yatırım merkezi olarak 
gelişen Kartal Bölgesindeki Tual Adalar Projesi ise 6 blokta 471 konuttan meydana geliyor. Birinci kattan itibaren orman ve adalar 
manzarasına sahip olan Tual Adalar’ın yüzde 85’i yeşil alanlara ayrılmış durumda. Diğer taraftan Avrupa Yakası’nın mıknatıs kent olma 
özelliği taşıyan Başakşehir’deki Tual Bahçekent Projesi ise 6 blokta bin 739 konuttan meydana geliyor. 

 KONYA’NIN ARKASINDA

GİBİ DURAN ÜÇ KARDEŞ

Gurur Veren Konyalılar
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Konyalılar

Gurur
Veren

Mehmet Ali

Konya, ona gurur veren, onu tanıtan, onun adını dünyanın birçok köşesine taşıyan, sevdası 

Konya olan, kalpleri Konya aşkıyla çarpan, sevenlerinin onu el üstünde tutanlarının 

omuzlarında yüzyıllardır azimle, inançla, heyecanla, coşkuyla ve aşkla yüceltilen bir şehir. 

Gez dünyayı, gör Konya’yı sözü boşuna değil. Bir şehrin yücelmesi, yükselmesi onu seven 

evlatlarının samimiyetine, ona gönül vermesine, onun yoluna elini taşın altına koymasına bağlı.

onya’nın dev markası Atiker Şirketleri’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker, ülke çapında ismini 
duyurdu. 1970 yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik 

sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş küçük 
bir işletmenin yarım asra yaklaşan bir süre sonra, Konya’dan 
çıkan oldukça önemli bir marka haline gelmesinin temelinde 
samimiyet, azim, inanç ve tabi ki çok çalışmak yatıyor. Mehmet 
Ali Atiker ustaların ustası. Onun döneminde, yani yarım asır 
öncesinde çıraklık döneminde 5 tornacı, 10-15 kamyon tamircisi 
var Konya sanayisinde. Aile şirketleri çok, büyük bir fabrika 
yok lakin iyi ustalar var. Ve ustaların yanında işi öğrenmek ve 
kendini geliştirmek için sınırlarını zorlayan genç sanatkarlar. 
Mehmet Ali Atiker bu sanatkarlardan biri. Ufku olan, ufku açık, 
ileriyi gören… Atiker Şirketler Grubu bünyesinde Oto LPG/
CNG yakıt sistemleri üretimi, tekstil, elektronik, ayakkabı, 
dış ticaret, pazarlama konularında faaliyet gösteren çok sayıda 
firma yer alıyor. Türkiye ekranlarının en ünlü ve en çok tutulan 
dizilerin sponsoru Atiker. 
   
Atiker, Konyaspor’un Torku’dan sonra isim babalığını da 
üstlendi. Atiker, bir Konya markası. Bu markanın arkasında 
sanayide çekirdekten yetişmiş kunduracı bir babanın oğlu var. 
Sektörünün çıraklığını, kalfalığını görmüş, yaşamış, hamlığı, 
pişmeyi ve yanmayı sindire-sindire, yaşaya-yaşaya 
ustaların ustası payesini alnının akıyla kazanmış bir 
isim. Atiker markasının arkasında mütevazi, çok 
fazla öne çıkmayan, şehrimizin iş dünyasında, 
siyaset ve ticaretinde sevilen, sayılan, takdir 
gören başarılı bir isim var. Konya’dan bir dünya 
markası doğmasına sebep olan da o. İhracat ve 
üretimde Konya’nın yüz akı olan firmalardan 
biri olan Atiker’in kaptan köşkünde o oturuyor. 
Mehmet Ali Atiker evlatlarına ve çalışanlarına 
güven veren, imkan ve fırsat tanıyan, onların 
önünü açarak büyümelerini ve gelişmelerini 
iftiharla seyreden bir baba aynı zamanda.

K
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Hacı Osman Ayyıldız

Kalk oğlun
şehit oldu!

‘‘‘‘

Dicle Jandarma Komando Tabur 
Komutanlığı’na PKK’lı teröristler 

tarafından 1 Mayıs 2016 gecesi saat 
21.50 sıralarında bombalı araçla 

düzenlenen saldırıda Jandarma Uzman 
Çavuş Hacı Osman Ayyıldız şehit 

olurken lojmanda bulunan ailesinin 
aralarında bulunduğu 30 kişi de 

yaralandı.  Şehit için silah arkadaşları 
tarafından düzenlenen uğurlama 

törenine saldırıda yüzünden yaralanan 
eşi Nurçin ile kollarından ve yüzünden 
yaralandığı gözlemlenen 6 yaşındaki 
kızı Ecrin de katıldı. Şehit Jandarma 
Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız 
'ı yaralı eşi ve 6 yaşındaki yaralı kızı 
gözyaşlarıyla uğurladı. Şehit kızının, 
babasının hatırası oyuncak bebeği bir 

an olsun bırakmaması 
ise yürekleri dağladı.

laydan birkaç gün sonra ise şehit Ayyıldız’ın silah 
arkadaşlarından gelen bir haber yansıdı gazetelere ve 
ekranlara;

“1 Mayıs’ta Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız’ı şehit eden 
2’si üst düzey sorumlu 13 PKK’lı terörist, şehit toprağa 
verilmeden etkisiz hale getirildi.”

Babası İsmail Ayyıldız:  Bozkır Akkise’liyim. SSK’dan isteğe 
bağlı emekliyim. Oğlumun şehit olduğu gün Mersin’deydim. 
Kayısı, elma toplamaya gitmiştim. Patronların işçiler için 
tuttuğu evde yatıyordum. Saat 02.30’da telefon çaldı. Baktım 
isimsiz bir numara. Hayatta bakmam isimsiz telefonlara. 
Ancak o telefona baktım. Büyük oğlum Osman... Baba dedi 
sana bir şey söyleyeceğim ama sakin ol, kendini salıverme. 
Hacı Osman şehit olmuş dedi. Gecenin yarısı garaja geldim. 
Garaj kapalı. Sabah altıya kadar bekledim. Buradan araba 
gitmez, ikinci garaja gitmen lazım dediler. Nasıl gideceğim 
deyince dur dediler, polis çağıralım. Biraz sonra iki sivil 
polis bir arabayla geldiler. Bin arabaya götürelim dediler. 
Mersin karışık bir yer. Olmaz dedim kimliklerinizi görmem 
lazım. Kimliklerini gösterince arabaya bindim. Sağ olsunlar 
beni Konya otobüsüne bindirdiler. Konya’ya geldim.

o

‘‘

‘‘
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Annesi Halime Ayyıldız: Benim İzmir’de bacım var. İnternette 
görmüş. Abla Diyarbakır’da patlama olmuş, yaralılar varmış. Hacı 
Osman’ı bir ara diye beni aradı. Hacı Osman’ı aradım. Kimse 
telefona çıkmadı.  Sabahleyin baktım aşağıda ambulans, askerler ve 
sağlıkçılar vardı. Bana iğne yaptılar. Yenge sakin ol, yaralı dediler. 
Yaralı olsa siz buraya gelmezsiniz dedim. Yok yaralı dedilerse de, 
şehit oldu desenize deyince başın sağ olsun yenge dediler. Cenazesi 
öğlen geldi. İkindi namazından sonra şehitliğe defnedildi. 6 
çocuğumun 4.cüsüydü. Çok insaniyetli, çok merhametli bir çocuktu. 
İlkokulu Mehmet Akdoğan’da, Ortaokulu Akşamsettin’de okudu. 
Meslek Llsesini bir sene Selçuklu’da, sonra Muhacir Pazarı’nda, 
en sonra da Binkonutlar’da okudu. Akören Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar Bölümü’nden mezun oldu. Askerliği kendi istedi. Sınava 
girdi, kazandı, bir yıl okuduktan sonra, önce İzmir’e tayini çıktı. 
Orada 4 yıl kaldı. İzmir’de İzmirli bir kızla evlendirdik, gelinimiz 
İzmirli. Oradan Bingöl’e gitti. 4 yılda orada kaldı. Bingöl’den sonra 
tayini Adana’ya çıktı.  5 yıl kadar da Adana’da kaldıktan sonra, 
Diyarbakır’a tayini çıkmıştı, orada 8-9 aydır görev yapıyordu. 
En son amcasının oğlunun cenazesine gelmişti. Şehit olmasından 
tam iki ay önceydi. Son defa yüz yüze o zaman görüştük. 
Komutanlarından bir günlüğüne izin alıp gelmişti. 

Babası İsmail Ayyıldız: Çok iyi bir çocuktu. Cesurdu. Gözünü 
budaktan esirgemez derler ya öyleydi. Veren eldi. Harçlıksız gezer, 
isteyene yardımcı olurdu. 

Annesi Halime Ayyıldız: Eşi Nurçin ve torunumuz Ecrin İzmir 
Menderes’te yaşıyorlar. Gelinimizin babası yok. Annesiyle birlikte 
oturuyorlar.  Orada kalmak istedi. Biz de olur kızım dedik. Devamlı 
görüşürüz. 

Babası İsmail Ayyıldız: Onlar bizim evladımızın hatıraları…

Annesi Halime Ayyıldız:  Hacı Osman daha çocuk yaşlardayken 
mahalle camisinde ezan okurdu. Efendi bir çocuktu. Arkadaşları pek 
çoktu. Herkese kendini sevdirmişti. İlkokul Öğretmeni Zeki Mangır 
onun okumasını çok istemişti. Evladı gibi severdi. Şehit olduğunda 
cenazesine görev yaptığı yerlerden insanlar geldiler. Oğlumuzun 
isminin bir sokağa, bir üst geçide, bir yere verilmesini, isminin 
yaşamasını çok istiyoruz.

Halime Ayyıldız’ın rüyası:
Olaydan üç gün önceydi. Cuma günü sabah ezanları okunuyor.  
Yattığım yerde ezan dinliyorum. Sağ omzumu üç kere salladılar. 
“Kalk oğlun şehit oldu” dediler. Uyku hali filan değildi. Karşı odada 
uyuyan torunum Furkan’ın yanına koştum. Nasılsın kuzum deyince, 
çocuk iyiyim anne dedi. Bir şeyler oldu sandım.  Namazımı kıldım. 
Ağladım, Allah’ım hayırlı haber göster diye dua ettim.  Saat dokuz 
buçuk gibi Hacı Osman’ı aradım.  Ne yaparsın kuzum dedim. Anne 
görevden geldim, kahvaltı yapacağız dedi. Şimdi ne yapıyorsun 
dediğimde Ecrin’le oynuyorum. Nurçin’de kahvaltı hazırlıyor dedi.  
Oralarda bir durum var mı diye sorunca, yok anne iyiyim dedi. 
Diyemedim ki, Hacı Osman ben bir rüya gördüm, böyle böyle 
diyemedim. Aradan üç gün geçti, 
pazar günüydü, şehit olduğu haberi geldi.

Ecrin Ayyıldız

Nurçin Ayyıldız

ŞEHİT AİLESİ

Ayyıldız Ailesi
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Huzurun, mutluluğun ve
eğlencenin

Bu haftaki durağımız 2017 yılının ilk kafesi olma özelliğine sahip, Konya’nın cenneti 
Meram’ın en güzel yerinde hizmet veren Meram Ortaköy Premium. İsmini İstanbul’un 

gözde semti Ortaköy’den alıp bulunduğu mevki Meram ile birleşince bu güzel isim ortaya 
çıkmış. Kısa zamanda çok büyük ilgi gören, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti 

ilkesiyle yola çıkan, bir Konya markası olan Meram Ortaköy Premium
 görkemli bir açılışa hazırlanıyor.

Meram’ın en yeşil bölgesinde yer alan, ortalama 
450 kişi kapasiteli, otopark hizmeti bulunan,  
Meram Ortaköy Premium şehrin yeni cazibe 
merkezi olma yolunda. VIP odalarıyla özel 
günler, doğum günleri, toplantılar, yıldönümleri 
gibi hizmetleri de sunan mekan birçok 
özelliğiyle bizlerden tam not aldı. Salı, Perşembe 
ve Cumartesi günleri canlı müzik şöleni 
yaşayabileceğiniz Ortaköy’de eğlenmek ve güzel 
vakit geçirmek isteyenler için okey salonu da 
bulunuyor. Maç severler için tüm maçlar veriliyor. 
Ağırlıklı olarak ailelerin tercih ettiği Meram 
Ortaköy Premium’un işletmeciliğini Ali Burhan 
Bildik ve Mehmet Öge yapıyor.

Kahvaltısı meşhur olan mekan en iyi markaları 
kullanmasıyla ve zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Her 
gün saat 15.00’a kadar serpme kahvaltı hizmeti sunan 
mekan geç kahvaltı sevenler için de ideal. 
Kahvaltısı dışında birçok çeşit yemeği mutfağında 
bulunduruyor. Tostlar, sandviçler, wraplar, aperatifler, 
burgerlar, pizzalar, makarnalar, ana yemekler, salatalar… 
Damak zevkinize hitap edebilecek her türlü lezzet 
burada mevcut. Beğendi soslu köfte, bonfile fajita, dana 
külbastı, fesleğenli tavuk, kasap köfte, köri soslu tavuk, 
mantar soslu steak, Ortaköy tava, sac kavurma gibi 
lezzetleriyle ön plana çıkan Meram Ortaköy Premium 
lezzetleriyle beğeni kazanıyor. Yemek haricinde tatlı 
çeşitleriyle de revaçta. Katmeri ile öne çıkan mekânda 
dilediğiniz tatlılardan, pastalardan bulmanız mümkün. 
Hatta dondurma severler için bile en iyi kalitede 
dondurma bulunuyor.
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İçecek zenginliği ile de bizden tam not alan 
Meram Ortaköy Premium’da alışılagelmiş 
lezzetlerin dışında çok farklı tatlara ulaşmanız 
mümkün. Damla sakızlı salep, sıcak beyaz 
çikolata, anne kahvesi, portakallı Türk kahvesi, 
kafeye özgün olan Ortaköy Special Türk 
Kahvesi bunlardan sadece bir kaçı. Dünya 
kahvelerine kadar bulabilme şansınızın olduğu 
mekanda sıra dışı milkshakesler, ice coffeesler, 
frozenler, frappeler, vitamin barlar, soğuk 
kokteyller de mevcut. Ortaköy’e özgün olan 
elma, ananas, portakal, limon, enerji içeceği, 
blue coraçao karışımından oluşan kokteyli 
denemenizi tavsiye ederiz. Sıcak içeceklerden 
Ortaköy Special Latte’de özgün içecekler 
arasında yer alıyor. 

Nargile severlerinde buluşma noktası 
olan Meram Ortaköy Premium’a özgün 
meyve karışımlı Meram Special 
Ortaköy nargilesi fark yaratıyor. 
Bunun dışında 
al-fakher anason, Bahreyn, elma, 
sütlü cappuccino, Dubai, elma 
nane, gül 
nane, kavun, üzüm, yaban 
mersini gibi çeşitleri de 
bulabilmeniz mümkün. 

Emine Şeyma Yıldız

MEKAN TANITIMI



90
OCAK / ŞUBAT

KONYA KAZAN
       KEPÇEBiz

“Konya Kazan Biz Kepçe” sayfamızda sizler 
için Şefik Can Caddesi’nde dolaştık. 
Sizlerle buluşturacağımız cadde 
8 mahalleli bir cadde.  Sekiz 
mahallenin hayali, 
rüyası,  geçmişi, tarihi 
bu caddenin karşılıklı 
iki yakasına sıralanmış 
duruyor. Ancak artık 
tamamen yenilenmiş 
ve tanınamayacak 
en yeni haliyle.  
Cadde üzerinde eski 
mahallelerden kalma, 
sanırım anlaşma 
sağlanamamış ya da 
anlaşma sağlanmak 
üzere olan eski evler, 
bölgenin nerden nereye geldiğinin bir 
göstergesi olarak anlayana 
çok şey anlatıyor.
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KONYA KAZAN
       KEPÇE

İşin en hazin tarafı kentsel dönüşümün sekiz 
mahalleninde başını döndürdüğü, eski hatıraların 
tamamını unutturduğu, bölgeye ve sekiz mahalleye sınıf 
atlattığına inanılan bir cadde olması. 

Adını aldığı merhum Şefik Can, nasıl Hz. Pir’in 
eserlerinden aldığı ilhamla, insan gönüllerine sular 
serpmişse, kendine getirmişse, adını taşıdığı cadde de 
kentsel dönüşümün adeta sihirli değneğinin dokunduğu 
bir cadde oldu ve sekiz mahalleyi, o mahallelerde yaşayan 
insanları hayaller ötesi imkanlara kavuşturdu. 

Bu caddeye adını veren merhum Şefik Can; Türk 
mütefekkiri, mutasavvıf, araştırmacı yazar, emekli albay, 
şair, edebiyat öğretmenliği gibi çok yönlü kişiliği ile 
tanınıyor. Tahir’ül Mevlevi olarak bilinen Mehmet Tahir 
Olgun’dan aldığı feyz ve muhabbetle Mevlana ve onun 
öğretisine büyük hayranlık duymuş; ömrünü Mevlana’ya 
ve onun eserlerini anlamaya, anlatmaya adamıştı. Tahir 
Olgun’dan almış olduğu “Mesnevi-hanlık” icazetiyle 
yapmış olduğu mesnevi derslerini son nefesine kadar 
devam ettirmişti. Mevlana ve eserleri üzerine yapmış 
olduğu çalışmalarından dolayı 2001 yılında yüksek hizmet 
ödülü almıştı. 23 Ocak 2005 yılında vefat eden Şefik 
Can’ın naşı Konya’daki Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

Şefik Can Caddesi, Konya’nın en prestijli, en lüks, en 
modern konutlarına sahip, en hızlı gelişen caddesi. 
Meram’la Selçuklu’yu birbirine bağlayan cadde... Beş 
yıldızlı bir otel, iş merkezleri, site altlarında yer alan 
çeşitli alanlardaki iş yerleri bu caddeyi daha da cazip hale 
getiriyor.

Şefik Can Caddesi 2 bin 100 metrelik bir cadde... Tren 
yolundan, Beyşehir Çevre Yolu’na kadar olan ve içinde 
sekiz mahallenin yer aldığı, her geçen gün tartışmasız bir 
cazibe merkezi olduğunu perçinlemeye devam eden bir 
cadde. 

Caddenin sağında ve solunda karşılıklı olarak yer alan 
Hacıkaymak, Kılıçarslan, Molla Gürani, Özlem, Yeni 
Selçuk, Şeker Murat, Selçuk ve Özalan mahallelerinde, 
dev siteler yerlerini alırken kentsel dönüşümün kendi 
alanındaki vitrini oldu Şefik Can Caddesi.

10-13 katlı dev sitelerin, yapıların ve iş merkezlerinin 
yer aldığı cadde şehir trafiğine nefes aldırırken, kentsel 
dönüşüm ekonominin lokomotifi inşaat sektörünü adeta 
uçurdu. 

ŞefiK Can Caddesi’nin açılması ve Selçuklu Belediyesi 
Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nin yapılmasından sonra 
bölgede inşaat çalışmaları da hızlandı. 
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Sevinçten ağlamayı 
müziğe borçluyum

Ahmet Alıcı, Türk Halk Müziği’nin Konya’da iyi tanınan seslerinden... Çok yönlü, çok renkli bir geçmişe sahip... 

Bisiklet sporunda 1978 yılı Konya birincisi ve Genç Milli, Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği Liselerarası Müzik 

Yarışması’nda Türk Halk Müziği (ses) dalında Türkiye birincisi olan Gazi Lisesi’nin solisti,  1974 yılında Kelebek 

Gazetesi’nin açtığı çocuk Fotoroman Oyuncusu Yarışması’nın finalisti ve ayrıca 1982  yılında Yıldız Dergisi’nin 

açtığı Fotoroman Yarışması’nın erkek finalisti. Sınıf öğretmeni, kimyacı ve ziraat mühendisi... Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi tarafından  hayatı “ Kısa Bir Öyküdür Hayat” adında bir belgesel yapıldı. Eli açık, gönlü zengin, 

güleryüzlü, sempatik bir isim. Çok yakında çıkacak albümüyle müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Sizi yakından tanıyabilir miyiz?
25 Şubat 1962’de Beyşehir- Gencek 
Kasabası’nda doğdum. Bizim oralar dağlık 
bölge... Yörük Köyü... Arazi koşulları 
uygun değil. İlkokulu bitirdikten sonra 
ailemle birlikte gelecek kaygısıyla 1973 
yılında Konya’ya geldik. Otelde çalışarak 
para kazanmak amacındaydım. Şu 
andaki Karatay Müftülüğü’nün olduğu 
yerde o yıllarda Olgun Palas diye bir 
otel vardı. Amcam o otelin müdürüydü. 
Ben resepsiyonda işe başladım. Benden 
başka otelin işlerini yapan bir teyze 
vardı. O akşam olunca evine giderdi. 
Akşamları da otelde kaldığım için otelin 
işlerine yardım ediyordum. Babam 
rahatsızlandığı için kazandığım paranın 
büyük bir bölümünü aileme veriyordum.  
Otele başlamakla birlikte sigortamda 
başladı. Otele gelen insanlar dolu 
insanlardı. Entelektüeldiler. Onlarla 
sohbetler ettim. Bu sohbetler sonucunda 
okumaya karar verdim. 1976’da Akşam 
Ortaokulu’na kaydoldum. O yıllarda 
geceleri sık sık elektrikler kesilirdi. Akşam 
Ortaokulu’nda her elektrik kesildiğinde 
türkü söylerdim. Çalıştığım otelde 
1977-78’de Bedia Akartürk’ün saz ekibi 
kalıyordu. Kendisi de Selçuk Otel’de 
kalırdı. 1978 yılında Şekerspor Bisiklet 
Takımı’nda iki kez Genç Milli oldum. 
Bisiklete devam edebilirdim ancak herkes 
kendi masrafını kendi karşılıyordu. Lastik 
patlasa yeni lastik alacak param yoktu. 
Yamalı lastikle de yarışamıyordunuz.  

Birçok alanda aynı anda uğraşıyordum. 
Otel, okul, bisiklet ve müzik… Bazı Konya 
dergi ve gazetelerine şiirler ve köşe 
yazısı da yazıyordum. Bazı büyükler 
bisiklet yerine müzik yap dediler. 
Ekonomik şartlardan dolayı bisikleti 
bıraktım. Otelde kalan müşterilerin 
teşviki ile NECO Kulüp’e gittim.  NECO 
Kulüp eski Orduevi karşısındaki Saray 
Sineması’nın alt katındaydı. Muhterem 
Nur, Hakkı Bulut, Vahdet Vural ve Rıza 
Konyalı gibi sanatçılarla çalıştım, sahne 
aldım. Kulüp önce beni beğenmedi. 
Aradan 2-3 ay geçti. Kulüp müdürünün 
sevgilisi bizim otelde kalıyordu. Adı 
Fatih Kaptanoğlu’ydu. Bas gitar çalardı. 
Sevgilisi de Şantöz’dü. Okur-yazar 
değildi. Ancak iyi ezberi vardı. Bayram 
sonrasında arkadaşlar NECO Kulüp’ün 
neonlarında senin ismin yazıyor 
dediler. O yıllarda sanatçıların isimleri 
neonlarda yazardı. Beni önce çağırdılar. 
Hazırlan bakalım dediler. Aslında sesimi 
beğenmişlerdi. Gittim başladım. Müzik 
dünyasında erkeklerin kendilerini kabul 
ettirmeleri zordu. Lisede öğrenciyim. 
Konya’da ses yarışması yapıldı. “Hüma 
Kuşu”nu okudum. Şahin Sineması’ndaki 
o yarışmada birinci oldum. Öğrenci 
olduğum için ceza alabilirdim. Ne sigara 
ne de alkol kullanmıyordum. Okul 
müdürü sonuna kadar beni savundu.
Uyarı almadan konu kapandı.

BEN 
GARANTİCİYİM 

MACERAYI 
SEVMEM

‘‘ ‘‘

RÖPORTAJ
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NECO Kulüp’te 
ne kadar çalıştınız?

Asla unutamam dediğiniz bir anınız var mı?

NECO Kulüp’te 1984 yılına kadar 
4 yıl çalıştım. O devrin asgari 
ücretinin üç katı kazanıyordum. 
Ayrıca Teksas Gazino’da,  Karides 
Restoran’da, Meram Yeniyol’daki 
Yeşil Meram Gazinosu’nda 
çalıştım. Sahnede müzikli şovlar 
yapıyordum. Köy kompozisyonları, 
ateş, yatak-yorgan ve kepenekle 
sahneye çıkar, uzun hava söylerdim. 
Ayağımda çarık ve şalvar olurdu. 
Bu mizansenlerim yüzünden 
Muhterem Nur beni şikayet etti. 
Sahne müdürü, patrondan beni 
seyretmesini istemiş ve Muhterem 
Hanım, Ahmet Alıcı’yı kıskandı 
demişti. 21-22 yaşlarındaydım. 
Daha sonra Muhterem Nur’la 
barıştık. Kostümlerimi bir şeker 
çuvalının içinde getirirdim. Sahnede 
giydiğim dedemin şalvarı da bu 
çuvalın içindeydi.  Muhterem Nur 
bana sarı renkli bir çanta uzattı. 
Sen sanatçısın dedi. Al bu çantayı 
bir daha hırsızlar gibi çuvalla 
gelme diyerek beni sahiplendi. 
Ankara Başkent Gazinosu’nda beni 
kadrosuna almış. Adımı yazdırmış. 
Bilmediğim bir yerde aç kalmaktan 
korktum. Ben garanticiyim, 
macerayı sevmem. Konya’da kaldım. 
Bana otel mi, müzik mi deseler oteli 
tercih ederdim. Gitseydim. Başkent 
Gazinosu’nda Ahmet Özhan ve 
Ümit Tokcan gibi sanatçılarla aynı 
sahneyi paylaşacaktım.

Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması’nda elemelerin 
Konya ayağında, yarışmaya en son gün karar verdik. Bütün rakiplerimiz benim 
profesyonel olmam nedeniyle yarışmadan çekildi, rakipsiz birinci olduk.  
Ankara’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yarışıyoruz. Jüri’de Hüsamettin 
Subaşı, Gönül Akkor, Necdet Tokatlıoğlu gibi sanatçılar var. Seyirci Ankara 
dışında kim çıkarsa çıksın yuhalıyor. “Kınayı getir aney” diye bir Elazığ türküsü 
okudum. Bir uğultu koptu.  Konya Gazi diye insanlar alkışlıyorlardı. O kadar 
duygulandık ki hepimiz ağlıyoruz. Sunucu Güner Ümit, ‘‘Bugüne kadar sahneye 
neden çıkmadın’’ deyince, ‘‘Okulumu bırakmak istemedim’’ dedim. Sahneye 
çıkman lazım dedi. Biraz sonra sonuçlar açıklandı. Ve birinci olduk.  Gece okul 
müdürümüzü yatağından kaldırdık. Müdür Bey ben zaten birinci olacağınızı 
biliyordum dedi oldukça sakin bir şekilde. Ancak sevincimiz çok kısa sürdü. 
Konya’dan Milliyet Gazetesi’ne şikayette bulunmuşlar. Solistleri gazinoda 
çalışıyor demişler. Ne yazık ki diskalifiye olduk. Konya’daki bu çekememezlik 
olmasaydı, Konya bir birinciliğin sahibi olacaktı.

‘‘

‘‘

KONYA BENİ 
SAHİPLENMEDİ

RÖPORTAJ

EROL SUNAT
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Bu süreçte okulu bıraktınız mı?
Peki sizde en çok iz 
bırakan olay neydi?

Eski Konya İtfaiyesi’nin ve şu andaki 
Konya Müftülüğü’nün bulunduğu yerde 
olan Lunapark Gazinosu vardı. İçkisiz bir 

gazinoydu.  Beni aradılar. Bedia Akartürk, 
Erkin Koray, Defne Yalnız, Edip Akbayram 

gibi sanatçılarla sahneye çıktım. Seyirci 
tuttu. 1985’te yine gittim. Yeğenim bu 
sene bir başkasını düşünüyorum dedi. 
Patron Kelleci Celalettin... Başka sesler 

çağırmışlar, Belkıs Akkale bunların 
hiçbirini beğenmeyince beni çağırmak 

zorunda kaldılar. Belkıs Hanım beni 
beğendi, kadroya girdim. Patrona 

çalışırım ama daha önce teklif ettiğin 
miktarın üç katına dedim. Olmaz dedi. 

Eğer işin başında kabul etseydiniz bu 
yevmiye ile çalışırdım. Belkıs Akkale 

sayesinde istemeye istemeye 
bir aylığına 7 bin 500 lira verdi.

Okulu hiç bırakmadım.  Ortaokulda derslerim ilk başlarda çok 
iyi değildi. Notlarımı düzelttim. Okulu birincilikle bitirdim. Liseyi 
gündüzlü okudum. 1985’te Haşim Bayram’la karşılaştım. Kimyayı 
hiç sevmezdim. Onun ilgisi sayesinde kimya dersini sevdim hatta 
daha sonra kimya öğretmeni oldum.  1987’de tekrar üniversite 
sınavına girdim. Hayalim olan ziraat fakültesini kazandım. Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünü 
bıraktım. Ziraat Fakültesi’ni bitirip mühendis oldum.  İş imkanları 
olmayınca tekrar üniversite sınavına girdim. Müzik öğretmeni 
olmayı düşünüyordum. Fakat o anda öğrenci affı çıktı. Sınavda 
iyi bir puan almama rağmen müzik öğretmenliği seçmelerine 
katılmadım. Af çıkınca kimya öğretmenliğine 3. sınıftan başladım. 
Bu arada 1996 yılında had safhada öğretmen açığı vardı. Üniversite 
mezunları öğretmenliğe başvurma hakkına sahip olmuştu. 
Başvurdum. İlk atamada tayinim sınıf öğretmeni olarak Çumra’ya 
çıktı. Bu arada kimya öğretmenliğinde öğrenciliğim devam 
ediyordu. 2001’de kimya öğretmenliği bölümünden de mezun 
oldum.  6 yıl sınıf öğretmenliği yaptım. Öğrencilik dönemimde 
ve müzikle uğraştığım yıllar içinde hatta bisiklet sporu yaptığım 
dönemde dahi otelde çalışmayı hiç bırakmadım.

RÖPORTAJ
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Memleketiniz Konya size sahip çıktı mı? Destek oldu mu?

Konya beni müzik olarak sahiplenmedi. Müziğe küstüm. 10 yıl ara verdim.  11 yaşından beri çalışıyorum. Devlet 
memuriyetinde 20. yılım.  23 yıl Olgun Palas Oteli’nde sigortalı olarak çalıştım. 43 yıldır çalışan biriyim. 2-3 ay sonra 
albümüm çıkacak. Albüm çıkarabilmek için tüketici kredisi kullandım. Albümden hiçbir maddi beklentim yok. Bunu 
sadece Türk Halk Müziği’ne duyduğum saygı ve minnetten dolayı çıkarıyorum. Çünkü ben çevremi ve her şeyimi, 
eşimi dahi müziğe borçluyum. Repertuarımda yaklaşık 4 bin 500 türkü ve yine 150 civarında uzun hava var. Sevinçten 
ağlamanın ne olduğunu Milliyet Gazetesi’nin Liselerarası Müzik Yarışması’nda yaşadım. 3 şiir kitabı yayınladım. 
Öyküler yazdım. İyi türkü söylediğimi düşünüyorum.

Unutamadığım bazı anılar var...

Birinde Alaaddin Tepesi’inde Torans Düğün Salonu’nda 
sahneye çıkıyoruz. Benimle birlikte büyük usta Vahdet 
Vural‘da var. O zamanlar baya popülerdim. Sahneye 
çıkarken bütün ışıkları söndürtürdüm ve ilk söylediğim 
türkünün 1. kıtasını da sahne gerisinde söyleyerek 
sahneye çıkıyordum. 1. kıta biterken bütün ışıklar açılırdı.
(Böyle daha havalı olduğunu düşünüyordum) Sahneye 
çıkar çıkmaz müthiş bir uğultu ve alkış, ıslık, anlatılmaz 
ki... Bu ilgi kaşısında Vahdet Vural kulisten kalkıp gelmiş, 
baktım beni izliyor. Vahdet Ağabey resmen kalalalmış 
gibiydi. O zamanlar Vahdet Vural, Türkiye’yi sallıyordu. Bu 
an hiç unutmadıklarım arasındadır.

Rahmetli Halk Ozanı Davut Sulari bir ara Konya’da kalmıştı. 
Onunla beraber bir kaç konser vermiştik, hatta askeri hava 
üssünde yaklaşık bir saat kadar o çalıp ben söylemiştim.
Bizi oraya zamanın kültür ve turizm müdürü Güner Özkan 
göndermişti.Günlerden bir gün Güner Özkan, Davut Sulari 
ve ben kültür müdürlüğü binasında çay içiyoruz, Güner 
Bey ısrar etti. Erzurum yöresinden “sıra sıra gelir, mektep 
uşağı” adında bir uzun hava okudum, nasıl okudum 
bilmiyorum ama Davut Sulari bu uzun havadan çok 
etkilehmişti. Bana dedi ki, ”Efendi sesini çok beğendim, 
seninle baharda İstanbul’a gideceğiz. Şah Plak’a gideceğiz, 
Kadir Şeker’e. Sana benim  eserlerimden oluşan bir kaset 
yapacağız (o yıllarda sadece kaset vardı), fakat memleketi 
özledim, bir ziyaret yapayım  geleyim, çalışmalara 
başlarız“ dedi ve gitti.  Dönemedi, 19 Ocak’ta vefat 

etti. Onunla projelerimizde vardı.. Güner Özkan, Davut 
Sulari ve benden oluşan Konya ilçelerinde bir dizi konser 
programları yapmıştı ama olmadı.

Sanırım 1982 yılının başlarıydı. Konya Kültür ve Turim 
Müdürlüğü “Halk dansları ve Türk Halk Müziği” adı 
altında bir program düzenlemişti. İki solist yer alıyorduk 
ben ve Bursalı bir sanatçı arkadaş. Gösteri Konya Atatürk 
Stadyumu’nda kapalı spor salonunda yapılıyordu (o zaman 
büyük olan spor salonu henüz yapılmamıştı)
Neyse ilk önce yurdumuzun değişik yörelerine ait 
halk dansları toplulukları gösteri yapmaya başladı ve 
epeyce sürdü, sıra Türk Halk Müziği’ne gelmişti, Bursalı 
arkadaşımız biraz kapris yapmıştı. “Sahneye ilk önce 
Ahmet Alıcı çıksın“ dedi. O arkadaş halk danslarından 
sorumlu Naci Yılmaz adında bir arkadaşımızın arkadaşıydı.
Ben benim için fark etmez, birincide çkarım, ikincide 
dedim. Neyse ilk ben çıktım. Aman Allah’ım o neydi öyle 
bütün salon yıkılıyordu. Alkış ve ıslık sesinden söylediğim 
türküyü duyamıyordum, sahneye atlayanlar, öpenler 
(kızlı – erkekli) şaşırmıştım. Bursalı arkadaş çıktığında ise 
programa ilgi sönük oldu, sanırım halk benim programda 
deşarj olmuştu, beni de beğenmişti. Program ertesi gece 
yine devam etmişti, Bursalı arkadaş, “Bu sefer ilk önce ben 
sahneye çıkacağım, benden sonra Ahmet Alıcı sahneye 
çıksın” dedi. Ben yine benim için farketmez dedim. Onun 
programı yine sönük oldu. Bizim program ise son çıkmama 
rağmen şimdiki pop konserleri gibi muhteşem oldu.
Bu anılarımı hiç unutmam.

RÖPORTAJ

Sanat  Dolu       Yıl40 Ahmet Alıcı
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KONYA
MARKASI

Narçelik, Arçelik ismine benzerliği ile dikkat çekiyor. Konya’da doğan ve 74 yıldır 
üstelik 4 kuşaktır ayakta kalan az sayıdaki Konyalı firmadan biri. Konya bu firmayı 
Nar Bisiklet olarak biliyor. Zaten son bir yıldır adı Narçelik. Konya’nın ilk bisikletçisi 
ve motosikletçisi olan Ali Nar’ın 1943 yılında başladığı bu serüven, oğlu Derviş, torunu 

İbrahim, onun evlatları Derviş ve Bülent Nar tarafından devam ettiriliyor. İbrahim 
Nar, dedesi ve babasının yanında çekirdekten yetişmiş, o devrin bütün namlı ustalarını 
görmüş, son elli yılın Konya’sını, esnafını, bisiklet ve motosiklet dünyasını en iyi bilen 

isimlerin başında geliyor. İbrahim Nar’ı, Bülent Nar’ı, Derviş Nar’ı 
ve Narçelik’i hep birlikte dinleyelim…
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İbrahim Nar

“10 yaşında başladı serüvenim”
1953 doğumluyum. 10 yaşında geldim, Aziziye 
Cami önüne. Dede mesleği...  Konya’da bisiklet ve 
motosiklette en eski biziz. Konyalıyım, Topraklık 
çocuğuyum. 1943 yılında bu yana Aziziye’nin orada 
dükkanımız var. İstanbul Caddesi çarşının merkeziydi. 
Eski Garaj’dan gelenler,  alışverişlerini yaparlar, 
akrabası olanlar onların yanında kalır, yine aynı 
otobüslerle dönerlerdi. Çocukken onlara heybeli 
amcalar derdik. Dükkanımız dedem Ali Nar’a aitti.  
Babam Derviş Nar ve amcam Ahmet Nar bu işe 
birlikte başladılar, amcam 1963 yılında İstanbul’a 
gitti. 2.5 liranın kağıt para olduğu zamanlarda bisiklet 
2 lira, 2,5 liraydı. Bisikleti zenginler alırdı.  Rally, 
Philips gibi markalar vardı.  3-5 bisiklet getirir, onlar 
satıldıktan sonra yenileri gelirdi. Daha sonra Fransız 
Hercules’ler geldi. Konya’ya ilk defa Ariel marka 
motosikleti biz getirdik.  Arkasından Besa, daha 
sonra Simpson geldi. Onlardan sonra da Mez, Jawa, 
Stadion gibi markaları getirdik. Rex marka motorlar 
bisikletlere takılırdı. Ancak fazla tutmadı. Ondan 
sonra Tas motorlar geldi. Bu motorları üçtekerlilere 
takardık. Bizden başka Sakallıoğlu’da bisiklet satardı. 
Ama onların esas işi kırtasiyeydi. Yaz tatillerinde 
dükkânın önüne bir-iki tane bisiklet koyarlardı.

“O yıllarda kimler yoktu ki…”
İki taraflı beli lastikli don giyerdik. Ütülü pantolon 
bilmezdik. Güya zengin çocuğuyduk. Eski Garaj’ın 
oradan İstanbul otobüsleri kalkardı. Her birinin 
ayrı ayrı havalı kornaları vardı. Dandili-dandili diye 

çalarlardı.  Otobüsler Eski Garaj’dan gelip, Aziziye 
Cami’nin önünde dururlardı. İstanbul’a gidecek esnaf 
çantasını alıp otobüse buradan binerlerdi.  Aziziye 
Cami’nin önünde cıngırıklı bir su kuyusu vardı. 
Koyunlar gelir, oradan su içerlerdi. Adamlar helkeyle 
( kovayla) koyunlar su içsin diye kuyu önündeki 
havuza su dökerlerdi. Eski boyacıların olduğu yerde 
Çukurlu Han ve Gevraki Hanı vardı.  Büyük Otel, 
Konya’nın en eski oteliydi. Aziziye’nin karşısında Eser 
Palas vardı. Taşpınarlıların oteli vardı. Yarım ekmek 
arasına ekmek zeytin koyup elli kuruşa satan Katıkçı 
Topal Memed Ağa vardı.  Zeytinleri kırımlı kâğıda 
koyardı.  Devrin meşhur katıkçısıydı. Köşede Kasap 
Yusuf Ağa vardı. Etliekmeklik eti satırla çıkıdık-çıkıdık 
keser, tuzu filan nasıl olmuş diye çiğ çiğ yerdi. Onun 
yanında Bakkal Kazım Ağa, onun dibinde Bıçakçı 
Ahmet Ağa’nın dükkanları vardı.  Bıçakçı Ahmet 
Ağa’nın üstünde Terzi Nuh vardı. Eski Zabıta Karakolu 
oradaydı. Karakol, Kadınlar Pazarı’na taşınınca orayı 
terzilere verdiler. Aktarlar içinde Tayyip Ağa vardı, 
İbala Ağa vardı. Çok meşhurdu. Çarşının devedişi gibi 
adamlarıydılar. Yine aktarlık yapan Mehmet İşbilen, 
Hasan İşbilen vardı.

“Şimdiki motorcular naylon motorcu”
O yıllarda at arabaları Eski Garaj’daki ambarlara 
İstanbul’dan gelen malları taşırlardı. En meşhur 
ambarlar Ova ve Selçuk ambarlarıydı. Bisiklet ve 
motosikletler bu ambarlara gelirdi. Hayatta motora 
binmemiş adam motor alırdı. Adam acemi, servis 
Koreli Ali vardı, iyi tamirciydi. Motoru çalıştırır,

EROL SUNAT
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adamı arkasına bindirir, evine kadar götürür, bu motorun, 
bu anahtarın hadi bana allahaısmarladık derdi. Kesinlikle 
motoru adama al, bu motor senin diye teslim etmezlerdi.  
Koreli Ali’den başka Kaynakçı Ahmet Ağa’mız vardı,  
Odacının Ahmet Ağa vardı.  Bayağı eski bir tamirciydi. 
Besa ve Ariel motorların tamirini onlar yaparlardı. Sonra 
iki silindirli BMV’ler çıktı. Kolay kolay kimse motor 
alamazdı. Şimdiki motorcular, motorcu filan değil, 
naylon motorcu.

“Bisikletin kıymetli olduğu yıllar…”
Narçelik adını yakın bir zamanda ekledik. İstanbul’da 
Çelik Motor var. Ortaklaşa yeni bir şirket kurduk. Adına 
da Narçelik A.Ş dedik.  Bizim markamız çok eski. Nar 
Bisiklet olarak ihracat ve ithalat belgelerimiz var. Bir 
tarihte İstanbul on bin lastik vereyim demiş. Babam 
ne yapayım o kadar lastiği demiş. 300-500 tane almış. 
O tarihlerde memlekette lastik yok. Dış lastiğe yama 
yaparlar, lastik eğri-büğrü bisiklet takuduk-tukuduk 
giderdi. Küçükkumköprü’de bağımız vardı. Topraklık’ta 
o yıllarda elektrik yok. Topraklık, Akçeşme İlkokulu 
Çimenlik ve Kumköprü ayrımına kadardı. Her yer kırmızı 
torak. Asfalt yok. Her yer çamur olurdu. Çocuk sınıfı 
geçti, okulu bitirdi, bisiklet alan olmazdı. Para yoktu. 
1960-70 arasında bisiklet yaygınlaştı ve aldı yürüdü. 
Türkiye çapında yetişmez oldu. Bana bisiklet vermezlerdi. 
Dükkana gidecek beş kadar bisiklet samanlıkta dururdu. 
Ama akşama kadar bisiklete binerdik. Evde tulumba 
vardı. Tulumbadan suyu çeker. Beli olmasın diye iyice 
yıkar, parlatırdık. Bakar bakmaz bu bisiklete binmişsiniz 
derlerdi, bilirlerdi. Babam,  binmeyin bu bisiklete fakir-
fukaranın hakkı var derdi.

“İlk Konya markaları bize ait”
Beyaz eşyaya geçeli 2-3 yıl oldu. Bizim işimiz değil. Ana 
bayilik aldı çocuklar. Falcon motorun Konya’ya gelişine 
sebep olan benim.  İsmail Hakkı Kolat, sen arkamda 
durursan alalım dedi. Çelik motorun sahibi Erdal Çelik’le 
görüştük. Söz temsili bende var beş lira, İsmail Hakkı 
Kolat’ta var 50 lira.  Bize de ne verirsen ver dedim. 2-3 
sene sonrasında ayrıldı. Çelik Motor İstanbul’a gitti. 
Falcon Motor burada kaldı. Fabrika olduğuna bakma, 
bütün parçaları A’ dan Z’ ye Çin’den geliyor. Montajı 
burada yapılıyor. Mesela BİSAN yerli bisiklet. Bunun 
parçaları da tamamıyla dışarıdan gelir, burada montaj 
olur. Narello diye, Castello diye, Bereta diye, Pilot diye 
markalarım vardı.  Biraz rahatsızlandım. Erdal Çelik 
Adana’dan geliyormuş. Bütün parçaları toparladı, 
Adapazarı’na götürdü. TSE Konya’da kimse de yokken 
Nar Bisiklet olarak ilk bende vardı. 
Amma geldi-geçti. Ömür kifayet etmiyor.

İlk
Konya

Markaları
Bize Ait

‘‘

‘‘

RÖPORTAJ
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“Ha arabanın sigortası
ha motorun sigortası”
4. kuşak bisikletçi ve  motosikletçi esnafıyım. 1981 
doğumluyum. Bundan on yıl önce bayrağı babadan 
devraldık. Önceki mesleğimiz bisiklet ve motosikletti. 
Son üç yıldır beyaz eşya sektörüne girdik. Küçük ev 
aletleri, ankastre olarak Samsung, Arzum,  Naturel, 
Goldmaster, King,  Felix gibi markaların bölge 
bayisiyiz. Toptan ve perakende mağazalarımız var. 
Sektörümüzde bisiklet ve motosikletin devri kesin 
bitti. Veliler artık sınıfını geçen öğrencilere telefon, 
tablet ve bilgisayar alıyorlar. Teknoloji değişiyor. 
Motosiklet işi de biti. Ha arabanın sigortası, ha 
motorun sigortası… Nereye bakarsan bak motor 4 
bin lira. Fiyatı iki bin lira, ÖTV, KDV derken fiyatı 4 bin 
lira oluyor. İnsanlar 4-5 bin liraya araba alabiliyorlar. 
Trafik durdurduğunda ceza yazıyor. Hem alana,  
hem satana...  200 liralık bisiklet için adam soruyor. 
Garantisi var mı? Servisi var mı? Kredi kartına 12 
ay taksit yapıyor musunuz? Zaten bir bisikletten 
kazandığınız 15-20 lira, o da bankalara gidiyor. 
El elde, baş başta kalıyorsunuz. Babamlar kendi 
dönemlerinde çok para kazanmışlar. Bir memur 15-

20 aylığı ile bir bisiklet alabilirken, şimdi bir maaşıyla 
on tane bisiklet alabiliyor. Malı satsan bir dert, alsan 
bir dert, satmasan iki dert... Ürünler dolarla, dolar 
yükseldikçe para siliyorsunuz. Müşteriye malınızı 
vadeli satıyorsunuz. Müşteri zarar, dolar zarar, 
sermayeden yiyorsunuz.

“Narçelik olarak hedefimiz büyük”
Narçelik’i kuralı bir yıl oldu. Ondan önce şirketin 
adı vardı Çelik Motor’la Nar’ı birleştirdik. Narçelik 
AŞ’yi kurduk. Kendimiz kurduk. İkisinin de patent 
hakkı bizde. Arçelik’e benziyor diye kabul etmediler,  
çok uğraştım. Ticaret Odası’ndan kuramazsın, izin 
vermiyoruz dediler. Sonunda onlar pes etti. İstesem 
Narçelik olarak fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı 
ve ankastre ürünler üretebilirim. Şirketimizin 
bünyesinde ankastre fabrikası kurmayı düşünüyoruz. 
30 bin metrekarelik fabrika sahamız var.  Mevcut 
piyasa şartlarında kuramıyoruz. Bugün için üç 
mağazamız bulunuyor. Hedefimiz şu anda sadece 
ayakta durmak ve mevcutlarımı korumak. Hayalimiz 
150-200 kişinin çalıştığı, istihdam edildiği güzel bir 
fabrika kurarak ülkemize hizmet etmek, düşüncemiz 
bu, hedefimiz bu, gerisini Rabbim bilir artık.

“Artık bisikletler spor amaçlı kullanılıyor”
40 yaşındayım. 1989 yılında Orta 2’den terk ederek 
babamla birlikte dedemden kalma dükkânda 
çalışmaya başladım.  Yıllardan beri aynı işteyim.  
Özellikle elektrikli motorun geleceği olur. Kolay bir 
ulaşım aracı…  Elektrikli olanlarında plaka ve ehliyet 
sorunu yok.  Alım-satım noktasında Konya sektörün 
lideri. Bisikletin eski yıllara göre satışı bir hayli düştü. 
Hemen herkes elektrikli bisiklet kullanmaya başladı.  
Eski bisikletler spor amaçlı kullanılıyor. Satışları bir 
hayli düştü. Anne ve babalar bisiklet yerine tablet, 
telefon ve bilgisayar oyunları alıyorlar ve bu bir 
hayli yaygınlaştı. Aileler artık çocuklarını dışarıya 
bırakmıyorlar.
 

“4. kuşak olmak çok güzel bir duygu”
4. kuşak olmak çok güzel bir duygu.  Bir mesleği 4 
kuşaktır devam ettirenler, sürdürenler nadirdir. İşimi 
seviyorum, gönül verdim bu işe.  4 kuşaktır aynı işi 
sürdürenler benim bildiğim parmakla gösterilecek 
kadar az. Biz dede ve ata mesleğini sürdürüyoruz. 
Çocuklarım bu işi yapmak isterler ama piyasa 
şartlarına bakmak lazım.

Bülent Nar

Derviş Nar

RÖPORTAJ
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ESPRİLİve

Yetenekli
Günümüzde unutulan el sanatlarından olan çömlekçiliği yaşatmaya 

çalışan sayılı isimlerden olan Gürpınar,
 hobi olarak da olsa bu sanatı devam ettiriyor. 

Emine Şeyma Yıldız
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Öncelikle çömlekçilik sanatını 
sizden dinlemek isteriz…

Çömlekçilik ile nasıl tanıştınız?

Siz en zorundan başlamışsınız…

Sizce günümüzde bu sanatın kıymeti biliniyor mu?

Ham maddeyi nasıl temin ediyorsunuz?

Çamurdan neler yapıyorsunuz?

Şimdiye kadar yaptığınız en ilginç şey neydi?

Babanızdan ne öğrendiniz?

Çömlekçilik ile tanıştığınız zaman ilk ne 
yapmıştınız?

Pişirilebilir kil ve toprak karışımından çömlek, 
testi, çömlek, çanak, tabak vb. ürünlerin yapımına 
“çömlekçilik” denir. Çömlekçilik, Anadolu’da çok 
eskiden beri yapıla gelmiş el sanatlarından biridir. 
Çamur kolaylıkla elde edilen hammaddelerin en 
eski, kullanışlı olanıdır. Yumuşakken kırılmadan 
biçimlendirilebilir. Çömleklerin elle yapımında 
uygulanan temel yöntemler çimdik, fitil, levha, 
modeldir. Özlü çamurdan elle veya çömlekçi çarkından 
geçirilerek çeşitli ölçülerdeki kalıplara dökülüp form 
kazandırılmaktadır. Fırınlarda pişirilerek, sırlanan veya 
sırlanmadan yapılan toprak çanak, çömlek, testi, vazo, 
küp vb. yapma sanatı olarak tanımlanabilir. Çömlek 
hamuruna üç şekilde biçim verilir. Birincisi, çömlek 
hamuru topağının oyularak el veya tokaçla istenilen 
biçimin verilmesidir. İkincisi ise “kalıplama” tekniğidir. 
Kalıplama tekniğinin uygulamasına en güzel ve en bilinen 
örnek kiremittir. Üçüncü teknik “çekme” tekniğidir. 
Bu teknikte şekil verilecek olan çömlek hamuru 
dönen bir çarkın üzerine yerleştirilerek el ve çeşitli 
aletler yardımıyla şekillendirilir.  Anadolu’da üretilen 
çömlekler genellikle sulandırılmış çamurla sırlanmakta, 
çömlekler açık ateşte pişirilmektedir. Günümüzde 
fonksiyonel olarak yapısı kaybolmaya başlayan, ancak 
kullanım alanlarında değerlendirilen çömlekçilik sanatı 
birkaç yörede az sayıda ustasıyla devam etmektedir. 
Gerek teknolojinin gelişmesine paralel olarak kulanım 
alanlarını daha pratik, ekonomik ve teknolojik ürünlere 
bırakması, gerekse son zamanlarda ucuz Çin ürünlerinin 
piyasayı işgal etmesi, el emeği-göz nuru her biri adeta 
birer sanat eseri olan çömlekçilik mesleğini bitim 
noktasına getirmiştir.

Çömlekçilik baba mesleği… Dedemden babama, 
babamdan da bana geçmiş. Ama bende son buldu; 
çünkü çocuklarım bu mesleği yapmak istemiyor. Nasıl 
tanıştım? 10 yaşında babam beni tezgaha oturttu. Şunu 
öğren, elinde sanatın bulunsun dedi. 21 yıldır bu sanatı 
icra ediyorum. Benden başka bu işle uğraşan kardeşim 
yok. Şu an aktif olarak yapmıyorum, sadece hobi olarak 
bu sanatla uğraşıyorum. Her yıl festivallere katılıyorum.  
Beş yıldır sergilere katılıyorum.

Aynen, en zorundan başladım. Büyüğü yapmak, küçük 
olanı yapmaya göre daha kolaydır her zaman. Ama ben 
küçükten başladım, büyüğe doğru yükseldim. 

Çömlekçilik çok güzel bir sanat... İnsanın olumsuz 
enerjisini, stresini, sıkıntılarını alıp götürüyor. Çamuru 
eline aldın mı bütün dertlerini unutuyorsun. Bir nevi 
terapi aslında… Çömlekçilik’in kıymeti yeni yeni bilinmeye 
başlandı. İnsanlar artık doğallığa yöneliyor. Çömlek 
tencerede pişen yemeğin ne kadar lezzetli olduğunun 
farkındalar. Çömlek cezvede yapılan Türk kahvesinin 
tadını başka bir yerde alamıyorlar. Çömlek testinin 
soğuttuğu sudaki mükemmel lezzetin artık herkes 
farkında…

Toprağı Doğanhisar’dan temin ediyorum. Doğanhisar’ın 
toprağı suyu soğutan ve çok güzel damlatma özelliğine 
sahip… 

Her şeyi yapıyorum. Semazen figürü bile yaptım.

Su havuz fiskesi yapmıştım ve memleketim Doğanhisar 
Belediyesi’nin açmış olduğu yarışmaya katılmıştım. 
Birinci olmuştum. Yaptığım fiskiye Almanya’daki belediye 
başkanına hediye edilmişti. 

Babam iyi bir ustaydı. Yaşı 82 olmasına rağmen tezgâh 
olsa yine yapar. Hala bana ustasın demez. Ustasın derse 
bırakacağımı düşünüyor. (Gülüyor) 

Küçük bir testi yapmıştım. İlk deneyimim o oldu.

Çömlekçilik
Terapi Gibi

‘‘ ‘‘
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Yarışmaya katıldıktan sonra 
neler değişti hayatınızda? Konya 
halkından beklediğiniz ilgiyi 
gördünüz mü?

Hiç beklemediğim kadar ilgi gördüm. 
Hayranlarım bir hayli arttı. Ama ben 
oraya ünlü olmak için gitmedim, bir 
anı olsun diye katıldım.

Bu mesleğin çırağı yetişmiyor 
diyorlar. Bunun önüne geçmek için 
herhangi bir önlem alındı mı?
Doğanhisar Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü’müz testicilik kursu açtı. 
İsteyen herkese eğitim veriliyor, eleman 
yetiştiriliyor. Baya da mezun verildi.

Bir ara sizi ekranlarda gördük, 
Konya olarak gurur duyduk. 
Yeteneksizsiniz Türkiye ile tanışma 
serüveniniz nasıl oldu?

Ani bir kararla internetten başvuru 
yaptım, kabul edildi. Birkaç kez 
çağırdılar, gitmedim. En sonunda 
gitmeye karar verdim. Buradaki 
Hilton Otel’de yapılan seçmelere 
katıldım, geçtim. İlk tura katılmak 
için Muğla’ya gittim, başarıyla geçtim. 
İkinci turu Antalya’da yaptılar. Bu 
sefer semazenlerle birlikte giderek 
ilginç bir gösteri yaptım. Jüriden ve 
seyircilerden yüzde 75 oy aldım. 
Jüriler hayran kaldı ama geçemedik 
maalesef. Yarı finale adım atmak nasip 
olmadı. 

Peki neden yarışmada jüri 
üyelerinin hepsine küçük ve 
öten testi hediye ederken, Eser 
Yenenler’e büyük ve ötmeyen 
testi hediye ettiniz?

İşin esprisi oydu zaten.  Hepsine 
büyük testi verseydim bir esprisi 
olmayacaktı. Eser Yenenler’e büyük 
ve ötmeyen testi verirsem baya 
bir eğleniriz diye düşünmüştüm. 
Gerçekten de öyle oldu. Çok 
eğlendik, seyirci adeta coştu. 

Hiç
Beklemediğim

Kadar
İlgi

Gördüm

‘‘ ‘‘
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Hiç
Beklemediğim

Kadar
İlgi

Gördüm

Reklama verilen para

çöpe atılan para

değildir
ürkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip olan, gerek tarım gerek sanayi gerekse yan sanayi 

anlamında ülkenin ilk sıralarında yer alan Konya, “marka şehir” olma iddiasıyla yoluna devam 

ederken, bu yoldaki en önemli araç olan “reklam” konusunda oldukça gerilerden geliyor maalesef…

Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, “marka şehir” olmak, her alanda “yeni markalar” yaratarak, acımasız 

rekabet içinde kendine yer bulabilmektir.

Bunun en önemli unsurlarından birisi de reklam ve tanıtımdır. Reklam verme konusunda uzunca bir 

süre “azıcık aşım ağrısız başım” diyen, bizi tanıyan tanıyor, bilen biliyor, ne gerek var reklama, biz 

bugünlere reklamla mı geldik diyen Konya firmaları ve markaları son yıllarda bu tavırlarını değiştirmiş 

görünüyorlar. Konyalı firmaların özellikle ISO tarafından yapılan ilk 500 ve ikinci 500 firma arasında 

yer almaları ve bu yer alan firmaların her yıl artması, reklam verme konusunda Konya firmalarını 

cesaretlendirdi denebilir.

Konya’nın önde gelen şirketlerinin ulusal kanallarda yer alan reklamlarının ülke çapında dikkat çekmesi 

sonucunda Konya, reklam ve tanıtıma sıcak bakma eğilimleri göstermeye başladı. Bu eğilimi, yönetime 

gelen ikinci kuşağın babalarını üzmeden, kırmadan yumuşak ve esnek geçişlerle halletme yolunda büyük 

ilerlemeler kaydetmesi olarak görmek gerekiyor. Reklama olumlu bakmayı, Konya gibi değişiklikleri kolay 

kabul etmeyen şehirlerin yaşadığı zorlu bir süreç olarak kabul etmek gerekiyor.

Çünkü uzun yıllardan bu yana “reklama verilen para çöpe atılan para” olarak algılandı, böyle 

değerlendirildi.

Reklama yatırım yapmaktan çekinmeyen ünlü Konya firma sahiplerinin, en yakın dostları tarafından deli 

misin, divane misin, ne yaptığının farkında mısın diye eleştirildiklerini bilmeyen yok. Şimdi o eleştirenler 

nasıl reklam yapabiliriz, ne şekilde reklam verebiliriz, bize ne ölçülerde faydası olur diye reklam vermeye 

doğru olumlu adımlar atmaya başladılar. Yine de reklam konusunda tereddüt eden, reklama verilen paraya 

acıyan, bu kadar da para verilir mi, dünya da olmaz diyen çok firma ve işyeri sahibi var. 

Oysa reklama verilen para, tanıtıma yapılan yatırımın sonucunda elde edilecek “tanınmışlık ve bilinmişlik” 

sonucu elde edilecek olan “tercih edilen ürün olmak” paha biçilmez bir değerdir.

Bu değer ve değerlilik geçte olsa anlaşılmaya başlanmış durumda. Ürettiğini çok daha fazla pazarda 

satabilmek, pazar payı yaratabilmek, yeni pazarlara girebilmek için bazı altın kurallar olduğunu neredeyse 

bilmeyen yoktur dense de, eski alışkanlıklardan vazgeçilemiyor. Bu işlerin esaslı kuralı şudur; “İstediğin 

kadar “kaliteli” ürün yap, istediğin kadar “kaliteyi ucuza mal et ve piyasaya arz et, bunu anlatamazsan, 

tanıtımını yapamazsan, arz ettiğin kitlelere ulaşmakta, “kaliteli ürününü” pazarlamakta istediğin, 

hedeflediğin sonuca ulaşamazsın”

Marka şehir olma iddiası olan Konya’nın önündeki en büyük engel “reklam ve tanıtıma” sıcak bakma 

konusunda hala tereddütler yaşamasıdır. Kısaca reklam ve tanıtım, bir insanın ekmeğe, suya duyduğu 

ihtiyaç kadar önemli ve hayatidir. Ve bu ihtiyaç, istisnasız her sektör için geçerlidir.

T
Aliye Kaya

VİZYON KÖŞE

AJANS & REKLAM
MÜDÜRÜ
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“Çizgi 
kahramanlar
birlik ve 
beraberliği 
sağlar”

Hamza Bol 
çizgi filme, çizgi 

kahramanlara 
çocukluk 

yıllarından 
itibaren gönül 

vermiş bir sanatçı. 
Tarkan ve Kara 

Murat’la başlayan 
çizgi roman aşkı, 

onu çizmeye, 
yeni idoller, yeni 

kahramanlar, 
bize ait, bizden 

kahramanlar 
çizmeye yöneltmiş. 

En büyük hayali 
Türk Milletine ait 

bir çizgi kahraman, 
bir idol çizmek.  Bu 

hayale çok uzak 
değil.  

Çizgi roman aşkı nasıl başladı?

1968 Konya-Yunak doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve 
liseyi Konya’da bitirdikten sonra 18 yaşında  İstanbul’a 
gittim. Cağaloğlu’ndaki Tekin Ajans’ta çalıştım. Bilgisayar 
yoktu. Rapido kalemle grafik çalışmaları hazırlanıyordu. 
Gazete nedir, matbaa nedir orada öğrendim. İstanbul’a 
çizgi roman için gitmiştim. O yıllarda ithal çizgi roman 
daha ucuzdu. Çocukluğumda babam eve TV almamıştı. Ya 
kitap okuyordum ya da resim yapıyordum. Kitap okuma 
alışkanlığını da o yıllarda kazandım. Resim yaparken 
el becerisi kazanma imkanı elde ettim. Çizgi romanları 
kopya ederek başladım. O yılların kahramanları Tarkan 
ve Kara Murat’tı. Tarkan hepimizin idolüydü. 12-13 
yaşlarında çizgi roman yapıyor, yazıyor ve resimliyordum. 
Kopya hikayelerdi. Taklit vardı. Özgün bir hikaye yoktu. 
Çizgi roman dergileri haftalıktı. Zamanla ilerledim. 18 
yaşına geldiğimde amatörlükten çıktım. Bu yaşa geldiğimde 
babama okumak istemediğimi söyledim. Babamın gücü 
yoktu. Sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Başka bir şey 
olsa İstanbul’a gitmezdim. İnsan bir işi sevince başka 
oluyor. Otobüse bindim, gittim. İl önce Yüzbaşı Volkan 
çizgi romanını çizen Ali Recan’a gittim. Maddi durumu 
iyi değildi. Bu sektörde para kazanmak matbaa işlerinde 
dedi, çizim yapma dedi. 1992 yılına kadar grafik-tasarıma 
devam ettim. Özel televizyonlara sakız reklamları yaptım. 
Çizgi filmi geliştirdim. 2000’e kadar bu alanda çalıştım. 
2000’de uzun metrajlı bir çizgi film yaptım. İlk filmim 
Habil ve Kabil’dir. Televizyonlarda yayınlandı. O gün bu 
gündür projelerim çok. Dizi sektöründe TRT Çocuk’a 1-2 
bölüm yaptım. En az 30-40 bölüm olması lazım. Yaptık. 
Çizgi film çabuk tüketiliyor. Limon yapımla bir çalışmamız 
var. Bu çalışma da sanıyorum, oldukça güzel gelişmeler ve 
çalışmalar birbirini takip edecek. Bizde asıl mesele yerli bir 
İdol yok. Mesela bir Tarkan yok, hep silik karakterler var.

EROL SUNAT
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‘‘
HABİL 

VE KABİL 
ÇOK TUTTU

Çizgi film nasıl yapılır? Ne tür aşamalardan geçer  
 İşin ustası olarak anlatabilir misiniz ?

Çizgi filmle uğraşanlara animatör, hareketlendiren 
diyorlar. Bu konuda hepsini yapana “generalist” 

deniyor, iskelet yapana “ rugger” deniyor. Eskişehir’de 
bu bölüm var. Öğrenmek isteyen insan çok... Altyapı 
lazım, ortam lazım… Bir ara büyükşehirde vardı. Bu 
iş 3-4 ay ayda olacak, öğrenilecek bir iş değil. Çizgi 
film için önce senaryo yazılır. Aynı film gibi taslak 
olarak belirlenen modeller belirlenir, kağıda çizilir, 

karakterler üzerinde konuşulur. Modeller hazırlanır, 
o modeller anime edilir, hareketlendirilir. Muhatap 

kimse ona gösterilir. Anket yapılır. Sevdiniz mi, 
sevmediniz mi diye sorulur. İşin ciddi yanı budur. 

Filme hemen girilmez. Kısa storyboardlar hazırlanır. 
Animatör yönetmene anlatır. Yönetmen konuyu ancak 
storyboardlarda anlatılabilir. Senaryo çizgi roman gibi 
çizilir, çizgi roman üzerinden anlatılır, kamera şuraya 

gelecek, şurada değişecek, şurada kalacak diye. Eğer 
animasyon çok özel bir sahne ise yönetmenin istediği 
doğrultuda taslak hazırlanır. Herkes üzerinde çalışır. 

Animatör hareketlendirir, modelci, iskeletçi, model 
yapan ressam, dizayn, mekan tasarımcı, ışıkçı aynen 
filmlerde olduğu gibi çalışırlar. Hesaplama yapılması 

yani rander denilen ışığın sekmesi, sahnenin son final 
çıkışının izlenmesi diğer çalışmalardır. Dublaj bazen 

önceden yapılır, sonra ikinci bir düzeltme yapılır. 
En son müzik gelir.

Konya sizin gibi insanların ne kadar farkında?

Ben Konya’dan hiç iş almam. Konya’nın çizgi filmin farkında olması lazım... 
Çizgi film pahalı bir sektör... Bu işe ayrılan ve dağıtılan yıllık para 30 milyon 

lira ve bunu TRT Çocuk dağıtıyor. Sonunda da yerli bir karakter çıkmıyor. 
Geçmişte Sezgin Burak ve Suat Yalaz’ın yaptıklarını bu bütçe ile yapamıyorsunuz. 
Resim yeteneği olan çok rahat çizgi film yapabilir. Eğittiğim gençler var.  Yeteneği olana zor değil.  Şu andaki teknolojiyle 

tasarımı hareketlendirmek kolaylaştırıyor. Bu kağıt var, kalem var yazamıyorum demek gibi bir şey. Habil ve Kabil 
sanıyorum 2002’de yayınlandı.  Aradan 14 yıl geçti.  Birkaç yıl önce de Youtube‘da yayınlandı. Yorumları okudum, 

izleyenler çok korkmuşlar.  Yıllar önce filmi seyredenler daha fazla etkilenmişler, hele o müziği duyduklarında.   Film 
müzik ve görüntüden korkmuşlar. Sanırım kalıcı bir etkisi olmuş. Film İngiltere, Fransa, Amerika’da satılıyor, dağıtımcılar 

var. Filmleri bitirdiğimizde o dağıtımcılara gönderiyoruz.  Bugüne kadar en çok tutulan film Habil ve Kabil oldu. Rusça 
ve Arapça dahil bir çok dile çevrildi. Ancak çok daha kaliteli işler yapmamız lazım. Daha sonra Tuva ve Alpaslan çizgi 
filmlerini yapsam da Habil ve Kabil kadar ilgi görmediler. Konusu cinayetti, bütün kitaplarda vardı. Mesajı evrenseldi. 

Sanıyorum onun için çok ilgi çekti. O dönemin teknolojisi çok kaliteli değildi.

RÖPORTAJ



Sizce Türkiye dünya 
standartlarında çizgi film 

yapabilecek teknolojiye
 sahip mi?

1998’de çizgi filmde Disney kalitesinde 
bir teknik geliştirdim. Disney kalitesi 
yabana atılacak bir kalite değil. 
Görüşmeler yapıyorum. Ne yaptığımı 
anlatmak için bir kuruma gittim. Ben 
dedim kaliteli bir çalışma yaptım. Konu 
bana ait, karakter bana ait. Bu projeyi 
kabul ederseniz, her yıl bir çizgi film 
yapabiliriz. Öyle olsa Japonlar yapardı 
dedi. Oysa ben oldukça kaliteli bir 
çalışma yapmıştım. O söz çok ağırıma 
gitti. Aslında adam kendini aşağıladı. 
Japonlar daha zekidir, biz gerizekalıyız 
demek istedi. Yetenekli insan her ülkede 
var. Yetenekli insanların yarattığı idol 
ülke bazında kendine güveni sağlar.  
Allah imkan vermiş.Hiçbir mazeretimiz 
yok. Teknolojiyi eskiden saklarlardı, 
şimdi her şey, bütün konular açık. Film 
konusunda çocuklarla ilgili istediğimiz
kalitede film yapabiliriz. Pazar sıkıntısı 
diye bir şey yok.

Bu sektörde gelecek kaygısı var mı?
Konya’da benim gibi bu işleri 
yapanlar var. Zaten altyapı 
olursa zor değil. Yetenekli insan 
dağılımı her ülkede homojen... 
Amerikan çizgi filmlerine 
baktığınızda film sona erdiğinde 
dünya listelerinde yer alan bütün 
kabiliyetli insanların isimlerinin 
yer aldığını görürsünüz. Çizgi 
kahramanlar kendi ülkelerine, 
kültürüne sahiplenme duygusu 
kazandırır, eziklikten kurtarır, 
birlik ve beraberliği sağlar.  Bu 
basite ve hafife alınacak bir 
duygu değildir. Bu iş büyük 
bir yatırım gerektirmeyen 
bir iş. Hatırlarsanız bizde 
yaratılan Tarkan gibi, Kara 
Murat gibi, Karaoğlan gibi 
çizgi kahramanlar daha sonra 
filme çekildi. Ve oldukça büyük 
etki yaptı. Bu sektörde gelecek 
kaygısı yok. Ciddi ihtiyaç var. 
İstanbul sürekli yetenekli insan 
arıyor. Alt yapısı olan İstanbul’a 
gitmeden burada çalışabilir. 
Bu işi yapanların her iki yılda 
bir bilgisayar değiştirmeleri 
gerekiyor. Sürekli yenilenmeleri 
şart... Yeni çıkan bir proje 

eskisine uymuyor. Yani bu iş için 
öncelikle bilgisayar gerekiyor. 
Ben imkan bulamadım diye 
bir şey yok. Proje yapılacaksa 
birilerinin finanse etmesi 
gerekiyor. 3-4 ay sürüyor. 
20-30 kişiyle çalışıyorsunuz. 
Çok bakir bir saha… Çin’de 
yılda 80 bin saat animasyon 
üretiliyor. Türkiye’de bin saat 
değil hatta 500 saat civarında. 
Birde bilgi alışverişi, teknolojiyi 
yakından takip edebilmek bu 
alanda çok önemli... İstanbul’da 
kimse kimseye bilgi vermez. Bilgi 
paylaşımı yapmaz, benim yerimi 
alır, benim yerime geçer mantığı 
hakim.

RÖPORTAJ
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Meram
daki
Teras

Deniz Kahveci sahasının tartışmasız en yetenekli 
isimlerinin başında geliyor. Çekirdekten yetişme ve 

Allah vergisi bir kabiliyeti var. İşinde samimi,  dürüst, 
her şeyden önce severek yapıyor yaptığını. Başarısı 
duruşundan, işine olan aşkından ve ekip çalışması 

ruhuna olan inanmışlığından geliyor. Deniz Kahveci ile 
DKC çizgi üstü bir ajans. Düz mantık ajans kalıplarının 
bir hayli ilerisinde ve ötesindeler. Ekibiyle bir olmayı, 

beraber olmayı başarmış DKC, Meram’daki Teras’ta 
misafirlerini bekliyor. 
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Ailesi, Osmaniyeli Deniz Kahveci’nin. 1983 Konya doğumlu. Daha ortaokul sıralarında Yeni Konya 
Gazetesi ile atılmış bu serüvene. Gazetenin montaj bölümünde çalışırken dizgiye olan hayranlığı, 

merakı ve ilgisi dikkat çekince kendini kısa bir süre sonra dizgi bölümünde buluvermiş. Dizgi 
fontlarla, logolarla, yeteneğini ortaya koyan çıkışların başlangıcı olmuş. Kendine güvenen, çok daha 

güzel işler ortaya koyan Kahveci, Ankara ve Konya’da yapmış olduğu çalışmalarda bazen hayal 
kırıklığı, bazen sevindirici, teselli eden olaylar ve yıllar sonrasında Konya’da karar kılmış. Alışveriş 

sitesi yapmış, yazılım işine girmiş. Ancak onu kendine getiren, kendini bulduran, beklediği ve 
istediği çıkışı yapma imkanı sağlayan çalışma Gazyağcı Fırın Kebap için yapmış

 olduğu çalışmalar olmuş.

Gazyağcı’nın işleri beni çok motive etti. Sen biliyorsun sen yap dediler. İşime müdahale edilmedi. Ve bu 
çalışma tuttu. Tekrar bir ajans kurmaya niyetlendim. Yoğunluk bu işin nazı, cilvesi… Ekibimi kurmaya başladım. 
İnşaattı, yerleşmeydi derken çok değişik bir süreçti. Allah’a şükür sorunlar aşıldı. Dönüş sesli olsun istiyordum, 
istediğimden de etkili oldu. “Meram’daki Teras” çok ilgi çekti. DKC açılım olarak “Deniz Kahveci Creative.”  
Ajansımızda kurumsal tasarım, lansman, kampanya, açık hava reklamları, radyo, televizyon, bir ürünün tanıtılması, 
video, prodüksiyon dahil çalışıyoruz. Bilmediğim işlerden biri organizasyon, diğeri fuar standı. 
Bu işlerle ilgili çalışmalar yapmıyorum.

DKC fikri nasıl doğdu?

Deniz Kahveci, Konya’nın 

ilk sosyal medya ajansının kurucusu

Kendinizi nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Aşırı duygusalım. Duygusallığı 
seviyorum ve vazgeçemiyorum. 
İyilik yapmayı, başkalarına yardım 
etmeyi ve yardımcı olmayı severim.

DKC nasıl bir ajans?
Klasik bir ajans, tanıtım için 
katalog yapar, broşür yapar. Ben 
neye ihtiyacı var, ona bakarım. 
Bazı müşteri sosyal medya 
istiyor. Bu ona uygun değilse 
sana uygun değil derim. Sipariş 
üzerine değil, ihtiyacına göre iş 
yaparım. Türkiye’de ilk facebook 
sayfalarından biri bana ait. İlklerden 
biri olduğuma eminim. O sayfada 
yaptığım işleri paylaştım. Ücretsiz 
bütün müşterilerime açtım. Firma 
fuara gidecek, bunu duyurdu, bu 
çalışmayı insanlar paraya çevirdiler. 
Sosyal Medya Ajansı kurdum. 
Müşterilerden yıllık ücretler aldım. 

Sonra bunu aylığa döndürdüm. 
Birçok insan facebooktan para 
kazanıyor dediler. Bir gün 
gelecek, hepiniz benim yaptığım 
işi yapacaksınız demiştim. Bugün 
herkes bu işi yapıyor. Konya’da ilk 
sosyal medya ajansıyım.

Konya reklamcılığın 
neresinde?
İki yıl önce 15 yıl gerisindeydi. Şimdi 
yakın... Sektör bayağı mesafe aldı. 
Müşteri Avrupa ve Amerika’yı 
okur oldu. Kaynak çok, müşteriler 
kendilerini yetiştirdiler. İki yıl 
önce reklam işleri hatır-gönülle 
dönüyordu. Konya sanayilerinin 
başına 2. nesil geldi. Geldiler ve 
pir geldiler.Babaları bugüne kadar 
biz bu işi buraya kadar reklamsız 
getirdik diyorlardı. 2. nesil ise 
kurumsallık istiyor, PR istiyor, 
sosyal medya istiyor. İnsanlar ne 
istediklerini biliyorlar. Ajanslar 
da kendini geliştirdi. Konya dışına 
özellikle reklam için İstanbul’a 
giden firmalarla, İstanbul firmaları 

arasında doku uyuşmuyor. Jargon 
farklı. İstanbul’la çalışan Torku gibi, 
Atiker gibi, Pakpen gibi firmaların 
kısa bir süre sonra Konya’ya 
döneceklerini düşünüyorum. 
İstanbul’dan sonra alternatif 
sıralamasının İzmir-Ankara- Konya 
şeklinde olacağına inanıyorum. 
Ajanslar yeterli, kapasite olarak 
yeterli değiller. Çizgi üstü ve çizgi 
altı ajanslar var. Müşteri de çizgi 
üstü ve çizgi altı müşteri var. İşler 
kesat diyenler çizgi altı ajanslardır. 
Çizgi altı ajans her şeyden 
şikâyetçi, sektörden, işlerden, 
müşterilerden, tahsilâtlardan... Bu 
sınırını bilmemekten kaynaklanıyor. 
O sınır bilinse kaliteli ajansların 
durumu daha iyi anlaşılacak. 
Kalifiye eleman yok deniyor. Biz 
elemanlarımızı kasaptan, inşaat 
sektöründen bulacak değiliz. 
Eleman yetiştiriyoruz. Elimizden 
gidiyor, bizimle çalışmıyor diye 
şikâyetler çok.  Ajanslar da ellerini 
taşın altına koymalılar. Eleman 
elinizden gidiyor, sizinle çalışmak 
istemiyorsa, elinizde tutmasını 
bilemediğinizdendir.

SÖYLEŞİ
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DKC ‘de nasıl bir çalışma ortamınız var?
DKC’de kimse kimseden üstün değil. Kafeye kimseyi almadık. 
Herkes çayını kendisi alır. Misafirlerimize ilk çayı getiririz, 
ikinci çayı onunla birlikte almaya gideriz. Kafe temizliği 
noktasında dahi ben dahil, herkesin bir sırası var. Bulaşıkları 
yıkamak, çöpleri dökmek, odasını temizlemek gibi işler, sıra 
kimdeyse ona aittir. DKC’nin ego şişiren değil, ego indiren bir 
yer olmasını istedik. Buranın mimarisinde ayrı bir görüşme 
yeri yoktu. Görüşmeler için bu bölmeyi sonradan yaptık. 
Benim koltuğum ve bilgisayarım ekibimin çalıştığı yerde. Özel 
görüşmelerin dışında, bu bölüm benim ve ekip arkadaşlarımın 
ortak kullandığı bir alan. Havalar müsait olduğunda terasta da 
aynı uygulamayı yapacağız. Farklı bir ortam düşüncesindeyim. 
İletişimimiz çok iyi... DKC’de ben dahil dokuz kişiyiz. Bizde izin 
almak diye bir şey yok. İşi olan gider, işini halledip döner gelir. 
Arkadaşlarımız gitsin-gelsin kafasında bir problem kalmasın 
diyoruz. Bu uygulama rahatlık veriyor. 

Son zamanlarda yaptığınız 
çalışmalardan 
bahsedebilir misiniz?
Tamamı Konya’da çekilen Benzersiz filmi vizyona 
girmek için hazırlanıyor. Filmde başrolü Cemal 
Hünal üstlenirken Ekin Türkmen, Ruhi Sarı, Ebru 
Sarıtaş, Selahattin Taşdöğen, Yakup Yavru, Murat 
Parasayar, Haldun Boysan ve Nilüfer Aydan da 
filmde başlıca rollerde yer alıyor. Filmin Dijital PR 
ve sosyal medya çalışmalarını biz yürüteceğiz. 
Son zamanlarda izlediğim en iyi yerli filmlerden 
biri olduğunu söyleyebilirim. Konu ve diyaloglar 
çok iyi... Filmde birçok jenerik söz var, bunların 
insanlar üzerinde engel olamayacakları bir 
düşünce akımı oluşturacağına inanıyorum. Dijital 
efekt ve sahneler de oldukça başarılı,
konu apayrı bir tatta.

EROL SUNAT
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DRONE
Drone, İngilizce’de erkek arı manasına gelen bir kelime.  Günümüzde insansız hava 
araçları anlamında kullanılıyor. Drone o kadar büyük bir gelişme gösterdi ki insanlı 

araç olma yolunda kat ettiği mesafeler sonucunda onu da başardı. Tarihçe olarak 
genellikle askeri amaçlı kullanılan dronelar şu anda profesyonel kameraların dışında 

çekilmesi zor olan görüntüleri belli bir süreye kadar kaydedip fotoğraf çekebiliyor, 
gazetecilik ve TV dünyasına büyük kolaylıklar sağlıyor.

Havadan Çekimlere Yeni Bir Soluk

SÖYLEŞİ
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Hüseyin Baş
1994 Konya –Beyşehir doğumlu. Eto Film’in 
kurucusu... Konya’nın ilk drone kullanıcılarından, 
profesyonel bir kullanıcı. DKC yani Deniz Kahveci 
Creative ile birlikte çalışıyor.

Drone merakı nasıl başladı? 
Bu merak bende küçük yaşlarda başladı. Yaklaşık 
üç yıldır drone uçuruyorum. Havadasın, özgürsün, 
risksiz bir şekilde drone’yi kullanmanız gerekiyor; 
çünkü üzerinde kamera var.  Kullanma amacınız 
video- prodüksiyon ve güzel görseller çıkarmak. 
Riskli çekimler yapabiliyorsunuz. Dronenin 
çarpma ve düşme riski var.  Yere bir metre kala 
yükseklikte hızlı uçuşlar yapıyorsunuz. Herhangi 
bir sinyal kaybında drone düşebilir. Dronelerin 4, 
6 ve 8 pervaneli olanları var. Pervaneler taşıma 
kapasitesini gösteriyor. Bazılarında kamera 
kendisinde bulunur, bazılarına ise takılır. Konya’da 
bu işi ilk yapanlardan biriyim. İstanbul ve Ankara’da 
hava çekimleri yaptım. Konya’da Sille’yi, Meram’ı, 
Selçuklu’yu, Bosna-Hersek’i, Dokuzun Belini, 
ilçelerden Seydişehir’i ve Beyşehir’i çektim.

Drone’yi tutmaya kalktı
eli kesildi
İnsanlar droneye çok meraklı... İzmir’de çekim 
yaparken, çekimi seyreden bir vatandaş droneyi 
tutmaya, yakalamaya kalktı. Drone sensörleri 
vasıtasıyla kendini geri çektiyse de, pervane 
adamın elini kesti. Kolu derin bir şekilde jiletle 
kesilmiş gibi kesildi. Droneyi risksiz görüyorlar. 
Bazı yerlerde insanların kolunun koptuğu olaylar 
yaşanmış. Sivas’ta sinyal kaybettik sekiz pervaneli 
drone düştü. Üç kilometre ötede bulamadık. 
Bulduğumuzda tamamen dağılmış, toz 
olmuştu. Sıfırdan yaptık.

Bu sektörde sıkıntılarınız neler?
Drone üzerine Konya’da Salih Kıyıcı Ağabey’in BeeCopter 
diye bir firması var. Bu firma drone yaptığı gibi teknik 
malzeme desteği ve teknik destekte veriyor. Kaza 
yaptığımızda oraya götürüyoruz. Drone orta gelirde 
alınabilecek bir malzeme. Kendimiz alırız, kendimiz 
çekeriz diye bir mantık var. İmkanı olan elbette alabilir, 
ancak droneyi düşürme riskleri çok yüksek, ayrıca bizim 
sağladığımız görselleri ve almış olduğumuz randımanı 
alamıyorlar.  Bu yaklaşım, bu işi ticari olarak yapanları 
ve kaliteli drone çekimlerini engelliyor. Bunu profesyonel 
olarak yapmak lazım... Hobi olarak yapanlar da var. Bir 
insanı paraşütle atlatamazsınız ama drone uçurarak o insan 
mutlu olabilir. Drone stres atmaya birebir olarak gözükse de 
drone kaybı sonrasında iki kat strese girebilirsiniz. Biz ufak 
çaplı havadan canlı yayınlar yapıyoruz. Bu yayınlar dört 
mevsim yapıldığı için bizleri en çok izleyenler yurt dışından, 
Konya’ya hasret duyan insanlardan bize ulaşan olumlu 
tepkiler, bizi en fazla mutlu eden tepkiler.Kendi sayfamızda 
bazı şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Face’de Droneturk diye 
bir platform var. Bu sayfa drone uçuranları bir araya getiren 
bir sayfa. Konya’da bu işin önderliğini yapan Salih Kıyıcı, 
inşallah hepimizi bir araya getirir. 
Bu konuda en çok ona güveniyorum.  

Hangi sektörler size ihtiyaç duyuyor?
Drone çekimleri noktasında en çok talep inşaat sektöründen 
geliyor. Reklam ajansları da çalıştıkları müşterilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda bizlerden talepte bulunuyorlar. 
Dizi ve sinema sektöründe de varız. “Senarist” filminde, 
vizyona girmeyen “Benzersiz” ve Semih Kaplanoğlu’nun 
“Buğday” filmlerinin drone çekimleri bana ait. Drone ile 
artık insanla uçmaya başlayacaklar. Çin yapımı “ Ehang 
184” insan taşıyabilen ilk drone modeli. Sekiz pervanesi ve 
dört kolluğu var. 200 kg ağırlığındaki bu drone, 5.5 metre 
uzunluğuna sahip ve içine katlandıktan sonra 1.5 metreye 
kadar iniyor. Park problemi yok.  Konya Ovası’nda tarlaların 
ve arazilerin üzerinde ilaçlama alanında tarıma
çok büyük katkılarda bulunabilir.
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Cheff’in Mutfağı

eşhur Tavacı Recep Usta, Türkiye 
çapında tanınmış, ünü ülke sınırlarını 

aşmış bir lezzet markası. Markaya adını 
veren Recep Budak Usta, 1978 yılında bu işe 
Diyarbakır’da başladı. Tava, gerdan haşlama 
ve kaburga dolmasıyla tanınmaya ve meşhur 
olmaya başladıktan sonra bu lezzeti 2002’de 
Ankara Reşit Galip Caddesi’nde açmış olduğu 
şubesiyle ve  “Meşhur Tavacı Recep Usta” 
markasıyla önce Ankara’ya taşıdı. Zaman 
içerisinde kurumsallaştı. Ankara’da 3, İstanbul’da 
2, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, 
Adana, Diyarbakır ve Kayseri’de şube açtı.   
Konya şubesi 14. şube... Birkaç aya kadar 
açılacak olan Denizli Şubesi 15. şube olacak. 
Yurt dışında ise Katar’da açılıyor. Tavacı Recep 
Usta’nın Konya şubesinin başında olan Ziya 
Ağbektaş,  Sivaslı. Asıl mesleği Izgaracılık.  
Sivas’ın meşhur köftecisi Ahmet Usta’nın 
yanında yetişmiş.  Kendi mesleğinin her alanında 
ilkokuldan itibaren çalışmış. Bu sektörün içinde 
pişmiş oldukça deneyimli bir usta. 
2006 yılından bu yana Konya’da.

M
‘‘‘‘
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Dilerseniz Ağbektaş 
Usta’ya kulak verelim;
Et yeme kültürünün en yoğun olduğu Anadolu’daki 
iki büyük şehirden biri Diyarbakır, diğeri ise Konya’dır. 
Konya’ya gelmemiz iki aşamalı olarak gelişti.  25 
Ocak 2016’da Akyokuş’ta bir yer açtık. Bina ile ilgili, 
lokasyonla ilgili bazı problemler oluştu. 17 Aralık 
2016 itibarıyla da Tavacı Recep konseptinin birebir 
aynısını Meram Yeniyol’da açtık. Bizim menümüzde 
Etliekmek ve tandır kebap yok. Bamya çorbası Tavacı 
Recep Usta’da da vardı. Ancak biz bamya çorbasını 
Konya usulü pişiriyoruz.

Konya fırın kebapla etliekmek arasına sıkışmış bir 
şehir. Farklı lezzetlerin burada pek fazla yaşama 
şansı yok. Tiridi ve ekmek salması var. Selçuklu ve 
Osmanlı Mutfağı sofralarda devam ediyor. Arabaşı, 
bamya çorbası, tatlı olarak höşmerim ve sacarası bu 
kültürleri yansıtıyor. Konya öz mutfağı ile dışarıdan 
bir mutfağa hiç ihtiyaç duymamış. 

Tavacı Recep Usta her şeyi kuzudan yapar. Bizim 
mutfağımıza dana girmez. Konya fırın kebabını 
kuzudan yapıyor. Konya mutfağının karşısına 
kaburga dolması, sac tava, fırında gerdan, fırında 
incik, taraklık ve mumbar gibi farklı yemekler ve 
lezzetlerle çıkmamız lazımdı. Konya aynı zamanda 

Türkiye’nin en fazla gelişen ve değişen şehri...  Bu 
şehrin yemek kültüründe böyle alternatif lezzetlere 
ihtiyaç olduğunu hissettik. Ve bunun oldukça 
isabetli olduğunu gördük. Kaburga dolmasını ve sac 
tavamızı çok sevdi Konya. Et kültürüne vakıf Konya, 
etten anlıyor, kuzuyu biliyor ve damak tadı var. 
Lezzetlerimiz beğenildi. Kısa bir sürede potansiyel 
bir müşterimiz oluştu. Konya sanayi şehri… Birkaç 
ay içinde Büsan Sanayi’de, Büsan’a ve organize 
sanayilerine hitap edecek konforlu bir Tavacı Recep 
şubesi açacağız.

Kuzu bize karkas olarak gelir. Karkas kuzuyu kendimiz 
işleriz, bizde kasaplıkta vardır. Önce gerdan ve 
incikleri çıkarırız. Özel spesiyal yemekler yaparız. 
Yemeklerimiz iki kişiliktir. Bol kepçedir. Artan 
yemekleri paket yaparız. Müşterimizin yüzde yüzü 
yemeklerin fazla geldiğinden şikayet eder. 
Kaburga dolması iki ve dört kişiliktir. İki kişilik kaburga 
1.200-1.700 gram arasında değişir. Kuzularımız 
özeldir, kasaplara düşmez. 14 kiloyu geçmeyen 
kuzular Tavacı Recep Usta’ya gönderilir. 20 kilo ve 
üzeri kuzular fırın kebapçılara gider. 14 kilonun 
üzerinde olan kuzular yağlanır. Kokmaya başlar. 
Lezzeti farklı yönlere gitmeye başlar. Koç olur, 
merinos olur. 14 kilonun altında olan kuzu kokmaz, 
farklı bir tat almazsınız . Hiç kuzu eti yemeyen insan 
dahi, bu kuzu etini rahatlıkla yiyebilir. Tavacı Recep’in 
lezzetindeki sır, etten gelir. Et özeldir.

EROL SUNAT
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Kaburga Dolması:
Kaburga dolması yapmak için 
kuzunun kuyruk kısmından 
başlayarak dört kaburgası 
kesilip belinden itibaren 
filetosu ile beraber çıkartılır. 
Sağ ya da sol kaburga fark 
etmez. Bunu kasaplar bilirler. 
Kesilen kaburga iki kademelidir. 

Onun arasını bıçakla açtığınızda 
torba gibi olur. Bu torba iç pilavın 

içine konacağı torbadır. 100 
gram pirinci yıkadıktan sonra tuz 

karabiber, zerdeçal, zencefil ve yarım 
avuç çiğ badem ile karıştırıp pirinç lapa 

olmayacak şekilde haşlanır. Kaburganın 
altına salçasız olarak bir tas tel şehriye 
ve bir tas bulgurdan oluşan ve sadece 
tereyağla hazırlanan pilav pişirilir. Bulgur 
pilavını pişirmeyi hanımları iyi bilirler. 
Önemli olan kaburganın pişmesidir.  İç pilavı 
kaburganın içine koyuyoruz, haşlanınca 
dağılmaması için açılan yeri, yorgan 
iğnesiyle dikilir ve tencerenin ağzı kapatılır. 

Kaburga dolmasının iyi pişmesi için mümkün 
olduğu kadar derin bir tencere kullanılması 
lazım. Derin tencere de buhar fazla olduğu 
için pişme süresi kısalır. Tencerenin altına 
su, onun üzerine kevgir konur. Kevgirin 
üzerine de kaburga yerleştirilir. Kaynama 
işlemi başladıktan sonra suyu eksildikçe 
üzerine sıcak su ilave edilir. Orta dereceli 
bir ateşte 3.5-5.5 saat pişirilir. Yaklaşık 
20 dakikada bir kontrol edilmesi gerekir.  
Kaynamayla beraber su kaybı olur, su ilave 
dilmesi lazım. Tuzu pişmeye yakın atılır. 
Kaburganın pişip pişmediğini kontrol etmek 
için çatalınız kaburga dolmasın derisinden 

geçip pilava rahatlıkla geçiyorsa et pişmiş 
demektir. Renginden de anlarsınız. 

Kuzunun eti pembeleşinceye kadar 
pişiriyorsunuz.  Tuzunu atıp hazırlamış 
olduğunuz iç pilavını bulgur pilavının 
üzerine tepsiyle koyuyorsunuz, 
üzerine kendi yağından yada 
tereyağı gezdirebilirsiniz. İplerini 
çıkardıktan sonra yağlı seviyorsanız 
kaburganın yağlarını çıkarmadan, 
yağlı sevmiyorsanız yağlarını 
temizledikten sonra servis 
yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Kaburga
Dolması
Tarifi

‘‘ ‘‘

CHEFF’İN MUTFAĞI
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BİZİM
SEVDAMIZ

DEĞİL
SATILIK

Bir gün gelecek, Konya’daki bütün yöneticiler 
çalışanlarına diyecekler ki; “İşinizi düzgün 

yapın, hatanızı Konya İçin El Ele’de görmek 
istemiyorum.

‘ ‘
Konya İçin El Ele 47 binden fazla 
takipçisi olan, etkisi, güvenilirliği, 
inanırlığı, yaptırım gücüyle, Konya 

için el ele verenlerin, Konya’ya 
gönül verenlerin, Konya’yı 

Konya’da yaşayanların gözüyle 
tarayan, aksaklıkları, yanlışları 
kimseyi rencide etmeden, gözler 
önüne seren, teşekkür etmeyi de, 
ikaz etmeyi de bihakkın yerine 

getiren bir sosyal paylaşım sayfası. 
Bu işi Allah rızası ve Konya sevdası 
adına yapıyorlar. Onlar içimizden 

birileri, şehrimizin gür sesleri, 
ulaşılamayan mercilere ulaşanları. 
Dilekleri doğrultusunda isimlerini 
de, fotoğraflarını da vermiyor ve 

yayınlamıyoruz. Onların bize dediği 
gibi M.Ö ve A.C kardeşlerimiz bu 
şehre hizmet noktasında isimlerin 

önemi olmadığına inanmışlar, bilen 
bildikten, gören gördükten sonra, 
Konya için el ele verdikten sonra, 

isimlerin ne önemi var.

Konya İçin El Ele 
nasıl doğdu?
2013 yılında baktık bir adaletsizlik var, 
Meram’da hiçbir şey yok. Ne ararsan 
Selçuklu’da, Karatay’da. Şehir merkezine 4 
kilometre uzaklıkta yollar perişan, doğalgaz 
yok. Bu yüzden halkın sesi olmak istedik. 
Açık kapı ve BİMER’e çok yazdık. Bir 
netice alamadık. Sosyal medyanın gücüne 
inanıyorduk, orada bir ses olduk. En çok 
karşılaştığımız soru, “Siz kimsiniz?” Muhalif 
bir partinin uzantısı olarak görenler var. 
İlk bir yıl kendimizi anlattık. Ne yapmak 
istediğimizi anlattık. Sayfamızda hiçbir 
siyasi partinin propagandası yapılmadığını, 
sadece Konya’da eleştiri kültürünün ön 
plana geçmesini hedeflediğimizi anladılar. 
Artık bize siz kimsiniz demiyorlar. Bize 
hakaret edenler, tehdit edenler, bir süre 
sonra bize haklısınız dediler. Onlar da bizi 
izlemeye ve dertlerini paylaşmaya başladılar. 
İlk önce admin olarak iki kişiyle başladık. 
2-3 arkadaş geldi gitti. Şu anda 4 kişiyiz 
ve 47 binden fazla takipçimiz var. Bize öyle 
hassas paylaşımlar yapmalıydılar ki sadece 
Konya İçin El Ele’de yer almalıydı ve öyle 
de oldu. Belediyelerden ve kurumlardan 
tehditler alıyoruz. Bir belediye tarafından 
tehdit edildik, onu da engelledik.

RÖPORTAJ
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Konya ile ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Konya için neler yapıyorsunuz?

Doğma büyüme Konyalıyız. Güzel yapılanı, yerinde 
yapılanı, yapılmayanı, aksayanı tespit ediyoruz. En 
son İstiklal Harbi Şehitliği’ni anlattık. Allah razı olsun 
dedik. Yolda giderken sürekli bir şeyler ararız. Güzel 
yapılanı da, görülmeyeni de. Günde 50 kadar mesaj 
alırız. Adam belediyeye defalarca başvurmuş, cevap 
alamamış. Bizi belediye gibi, emniyet gibi, BİMER 
gibi görüyorlar.  Bizi belediye sananlar var. Neredeyse 
itfaiye isteyecekler. 2014 yılında paylaştığım bir şey 
vardı. “Bir gün gelecek, Konya’daki bütün yöneticiler 
çalışanlarına diyecekler ki; “İşinizi düzgün yapın, 
hatanızı Konya İçin El Ele’de görmek istemiyorum.” 
Yapılan hatayı babamın oğlu yapsa paylaşırım.

Sizce Konya’nın 
en büyük sorunu ne?

Konya’nın en büyük sorunu insanların duyarsız olması, 
bananecilik, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 
demek. Siyasi dava uğruna yanındaki arkadaşını, 
eşini dostunu hiçe saymak.15 Temmuz’da insanlarda 
milli duygular kabardı. Meydanlarımızdan birine dev 
bir Türk bayrağı dikilmesi konusunda, Konyalının 
verdiği büyük destek sonrasında yapmış olduğumuz 
ve yapmaya devam ettiğimiz talebe yönetim duyarsız 
kaldı. Ancak paylaşımlarda tek-tük düzelen işler var. 
Bir konuyu paylaştıktan sonra sonuna kadar takip 
ediyor, yapıldıysa teşekkür ediyoruz. Siz paylaştınız 
yapıldı diyor izleyiciler. Takipçilerimizden birisinin bir 
sıkıntısı vardı, paylaştık, sen neden onlarla iletişime 
geçiyorsun demişler. Rica etti, yayından kaldırdık. 
İşten çıkarılan bir arkadaş başvurmuştu. Biz onun 
durumunu anlattık. Niye bize gelmiyorsun, neden 
böyle bir sayfaya başvuruyorsun demişler. Arkadaşın 
paylaşımını kaldırdık.

Dernekleşmeyi
düşünüyor musunuz?
2015 yılında dernekleşelim dedik.Derneği düşünüyoruz 
ancak ifşa olmak da istemiyoruz. Çünkü belediye bizi 
düşman gibi görüyor. Ancak biz kendimizi ifşa etmek 
istemiyoruz. Belediyeler, biz hatalarımızı sizlerin 
vasıtasıyla görüyoruz Allah razı olsun, demiyorlar ki. 
Maalesef belediyelerimizde herkes olmuş Abdurrahman 
Çelebi. Derdiniz ne, işiniz, gücünüz yok mu diyecekler. 
Bizim derdimiz ne mi diyeceğiz? Bizim sevdamız 
Konya. Açık Kapı ve BİMER’den dönüş olmuyor. 
Olumlu dönüş olmayınca da sosyal medya biraz daha 
bu işin çözümü. Selçuklu Belediyesi’ne ve Meram 
Belediyesi’ne alınmayan çöplerin resimlerini gösterdik, 
oldukça seri bir şekilde çöpleri aldılar. Bunlar güzel 
şeyler... Bayramda baktım, çöpler yığılmış sayfayı 
atmadan önce telefonla aradım, bayramlarını kutladım 
ve adres verdim. Telefondaki görevli, şanslısın dedi, o 
sokağa çok yakın bir ekip var. Geldiler, çöpleri alıp 
gittiler. 42 bin takipçimiz vardı. Son bir hafta içinde 
44 bine ulaştı. Sanıyorum bu yılsonunda 142 bin 
takipçiye ulaşacağız. Yarışmalar yapıyoruz. Küçük 
küçük hediyeler veriyoruz, bir sözü, bir fotoğrafı 
paylaşıyoruz. Aldığımız capsler sonucunda hediyeler 
dağıtıyoruz. Bize reklam vermek isteyenler var. 
Bunları kabul etmiyoruz. Reklam vermek isteyenlere 
bir caps yarışması yapalım, en çok beğeni alana 4 
kişilik yemek yesinler gibi tekliflerimiz oluyor. Sokak 
hayvanlarını kar yağdıktan sonra besleyen insanların 
fotoğraflarından en çok beğeni alanlarına Konyaspor 
atkısı ve beresi hediye ettik. Sayfamızı satın almak 
isteyen en az 3-4 kişi oldu. Sayfamız satılık değil, 
davamız satılık değil, bizim sevdamız satılık değil. Biz 
bu işe sevdamızı ortaya koymak için girdik.

RÖPORTAJ
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MUCİZELER
AVLUSU 

eçen hafta 35 kişilik grubumuz ile Akdeniz’e 

uzun bir kıyısı bulunan İspanya’daydık. 

Ülkemizde birçok şehirde hava -15’lerde 

olduğundan İspanya’ya biraz endişeyle gitmiştik. 

Barcelona ile başladık programa, bitmeyen kiliseden 

şehrin derinliklerine kadar talan ettik burayı. 

Hava 17 dereceydi, tam gezmelik bir havada gece ve 

gündüz tadını çıkardık şehrin. Plaza De Catalunya 

Meydanı, La Rambla Caddesi, Kristof  Kolomb 

Heykeli, Plaza De Espana gördüğümüz diğer yerlerdi 

şehirde. Tabi ünlü daly unutulmazdı burada. Deli 

mi yoksa daly mi bilinmez ama yapılmaz denen ne 

varsa yapmış elinde kağıt boyayla. 
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Sonra ayaklandık bir başka şehre doğru, yine denize kıyısıyla klasik Akdeniz şehirlerinden 

birindeyiz. Tişörtler ile gezerken burayı ülkemizden aldığımız soğuk hava bilgileriyle havanın 

kıymetini daha iyi anladık. Burada Gotik Katedral, Micalet Çan Kulesi, 15. yüzyılda takasla 

alışveriş yapılan Lonja Market, eski market alanı ve portakallarıyla ünlü meyve bahçelerini 

gördük. Kalamar ile taçlandırıp günü vakit geçirmeden Yunan, Roma, Arap ve Hıristiyan 

kolonilerinin zengin tarihine sahip, İspanya’nın en eski ve önemli liman şehirlerinden olan 

Alicante’ye ulaştık.  Arkeoloji Müzesi, Santa Barbara Kalesi, Merkez Pazar, Luceros, Maisonnave 

görülecek yerlerin başındayken şehirde akşam oluyor nasıl geçtiğini bilmeden vaktin. 

Dinlenmek için otelimize çekildik. Akşamda hareketlidir şehir. Çıkıp gezmek yaşamak gerekir 

şehri. Ve bizimde tarihimizde önemli yer tutan şehirlere doğru gittik. Tarihi Endülüs/Granada 

sokaklarında Emevi ve Abbasi dönemlerinden kalma eserlerin arasında Grand Via, La Rambla ve 

Belediye Meydanı görülecek yerler arasında. Al Hambra Sarayı, İslam tarihinin en önemli eseri. 

İslam mimarisinin ulaşabileceği yüksek noktalardan biri olarak bugünlere ulaşmış bir şahit olan 

Elhamra Sarayı’nın temeli 1232 yılında, Gırnata Emirliği yani Beni Ahmer (Nasiriler) devletini 

kuran I. Muhammed (Muhammed bin Ahmer) zamanında atılmış. Hala sapasağlam ve ziyaretlere 

açık…

Konaklamamızu Grana’da yaptık. Bu şehirde akşam Çingenelerin yaptığı eğlence programı oldukça 

ilgi görmekte... Bir başka güzel günde Sevilla yolu üzerinde Cordoba şehrine uğrar Alcazar De 

Los Reyes Cristianos, gibi alanlar görüp bir mola İle devam ettik hayal şehirlerinden biri olan 

Sevilla’ya. Yol uzundur biraz, sıkılmamak gerekir zira ulaştığınızda şehre çekilen yolun değdiği 

görülecektir. İspanya Meydanı, Altın Kule, Paula Rahibeler Manastırı, Maria Luisa Parkı ile 

SantaCruz Meydanı görülecek yerlerdendir Sevilla’da. Flamenco denilince de akla gelecek ilk 

şehirdir burası. Meydan kocaman salonları ile nefes almadan izlersiniz flamencoshowlarını.

Ne dersiniz birleştirelim mi tarihi ve bölgeleri. Cebeli Tarık Boğazı’ndan vapurla karşıya geçiyoruz. 

Yolculuk başladığında saatlerimiz 1 olmasına karşın 1 saat sonrasında yolculuğumuz bitiyor ve 

saatlerimiz yine 1’i göstermekte. Zaman kaybımızın olmadığı dünyadaki nadir yolculuklardan 

birini gerçekleştiriyoruz. Ve Fas’tayız.

Öncelikle Tangier şehrine geliyoruz. Burada zaman kaybı vermeden Başkantrabat’a ulaşıyor 

ve Hassan Kulesi, Muhammed V Anıt Mezarı, Kraliyet Sarayı görüyoruz. Bouregreg Nehri 

ağzında kurulu Udaya Kalesi’nde geleneksel nane çayını tatmadan bu şehirden ayrılmayın. 

Yolumuz Marakes’e uzanacak. Marakesh bu ülkenin Paris’i ya da Türkiye’nin İstanbul’u diye 

tanımlanabilinir. Dar sokakları ile sizi yüzyıllar öncesine götürecek Medina, uzun yıllar şehri 

yönetmiş BaAhmed’in Sarayı, Bahia Sarayı, 800 yıllık Moresk mimarinin en güzel örneklerinden. 

Koutoubia Minaresi, Marakeş’in Kapalı Çarşısı “Souk” ve Afrika kıtasının en hareketli ve 

“Mucizeler Avlusu” olarak adlandırabileceğimiz şehir meydanı Jma El Fna göreceğimiz yerler 

arasında olacak Marakeshte. Akşam Chez Ali Show’u izlemeyi ihmal etmiyoruz. Merak ediyorsanız 

eğer hava sıcaklığı şu an 24 derece. Gayet iyiyiz yani. Şimdi başka deniz kentine gidiyoruz. Atlas 

Okyanusu kıyısında yer alan eski Portekiz Şehri Essaouira’ya gidiyoruz. 

UNESCO tarafından “Dünya Mirası” olarak ilan edilen ve Fas’ın en çok yabancı turist çeken 

yerlerinden biri olan şehir, uçsuz bucaksız Atlas Okyanusu kıyısında bir balıkçı limanı, sanat 

ve kültürün iç içe geçtiği bir sahil şehri. Şehrin kalesi ve balıkçı limanını gezdikten sonra Eski 

Roma kentlerinden uyarlanarak inşa edilen Medina’yı keşfediyoruz. Medina’nın gezmeye 

doyamayacağınız daracık labirent sokakları, bembeyaz evleri, maviye boyanmış kapı ve pencereleri 

birçok Avrupalı ressam, şair ve yazara ilham kaynağı olmuş. OrsonWells, JimyHendrix gibi bohem 

hayatı seçen sanatçılar şehrin tarihi medinasında (sur içi) yaşamışlar. 

18. yüzyılda Fransız bir mimar tarafından yapılmış olan tarihi surlardan Atlas Okyanusu’nun 

köpüklü dalgalarını seyretmek insanı büyülüyor (JeremyIrons ve PatriciaKaas’ın 

“LadiesandGentlemen” filmindeki gibi). Şehrin kilimler, yöreye has ağaç işi eşyalar, deri işlemeler, 

rengarenk tablolar ile süslü tarihi ve canlı çarşısındaki dükkanlarda alışveriş oldukça keyifli. 

Gezimiz sonrası Kazablanka’ya hareket ediyoruz. Muhammed V Meydanı, dünyanın en büyük 

camisi Hassan II Camii gördükten sonra yurdumuza yani Asıl cennet vatana geri dönüyoruz. Bu 

dönemlerde İspanya - Fas gibi denize kıyısı fazla olan ülkelerde ılık bir hava olması nedeniyle tercih 

sebebi olabilir. Bir sonraki yazımız Dubai ve Tunus üzerine olacak, Argeon Tur’u takibe devam.

SEYAHAT
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KADIN İSTERSE

ürkiye’nin dört bir ucunda yaşayan 
80’den fazla, son temsilci olan 
zanaatkârları bir araya toplayıp 

ülke genelinde ve dünyanın birçok 
ülkesinde sergiler açarak yeni nesile 
tanıtmak, ustalara yeni pazarlar bulmak 
amacında olan bir kadınım. TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu öncülüğünde kurulan, 
seçim sistemi olan bir kurul. Kurulumuzda 
birçok aktif iş kadını bulunmakta... Ben 
İç Anadolu Bölge Başkanı olarak 13 ilden 
sorumluyum, Konya’da bunlardan biri. 
Kendimizi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, 
bunun peşine düşüyoruz. 

Babamın asker olması 
sebebiyle Türkiye’nin birçok 
ilinde yaşadım. Birçok 
kültürü yakından tanıdım. 
Eşim de akademisyen olunca 
onunla birlikte dünyanın 
birçok ülkesinde bulundum. 
Türk kültürünün dünya 
üzerindeki yerini tespit etme 
ve görme şansına sahip 
oldum. Ülkemizin inanılmaz 
güzellikleri, kültürel değerleri 
var ama biz kendimizi yeteri 
kadar tanıtamıyoruz. Kültürel 

anlamda kendimizi yeteri 
kadar pazarlayamıyoruz. Bu 
boşluğu görünce 10 yıl önce 
Limon Ağacı Danışmanlık 
Şirketi’ni kurdum. Bu süre 
içerisinde çok farklı projelere 
imza attım. Ustaların 
ürünlerini geleneklere 
sadık kalarak modern 
hayata uyarlamaya gayret 
ettim. Limon Ağacı olarak 
projelerimizi bir bir hayata 
geçirmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. 

DÜNYAYI
DEĞİŞTİRİR

Serpil Polat’ı, Serpil Polat 
yapan nedir?

Şirketiniz Limon Ağacı’nın kuruluş
hikayesini anlatabilir misiniz?

Türkiye’de kadın olmak zor, iş hayatı mücadelelerle dolu, 
erkekler kadar hızlı yükselmek bir mucize. Bu mucizeyi 

bir Konyalı olarak başaran, gurur veren isimlerden biri de 
Serpil Polat. Kendisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Ankara ve İç Anadolu 
Bölge Başkanı. Limon Ağacı Danışmanlık Şirketi’nin Sahibi, 
Ehl-i Hüner’in Kurucusu. Konyalı bir kadının ülke ve dünya 

çapında neler yapabileceğini en güzel şekilde gösteriyor. 
Kadının Türkiye’deki en güçlü, en başarılı, en takdir 

edilebilir, en dikkat çekici örneklerinden. 

Türkiye’nin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını 
yaşatmak ve modern hayata kazandırma adına kültürel 
girişimci olan, Konyalı olduğu için gurur duyan, sürekli 

ülke için çalışan, ülkeyi hep bir adım ileriye taşıma 
amacında olan bir isim Serpil Polat. 

T

RÖPORTAJ
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Evet, memnunuz. Siz gelemiyorsanız, 
biz size geliyoruz dedik ve geldik. Biz 
burada olmak istiyoruz ve olmaya 
devam edeceğiz. Konya halkı bizi 
bağrına bastı. Bu yıl altıncısını 
yaptığımız şölenimiz gelenekselleşti. 
İlk yaptığımız zaman Geleneksel El 
Sanatları Şöleni dememizin sebebi el 
sanatlarının gelenekselliğine vurgu 
yapmaktı. Bugün geldiğimiz nokta 
gerçekten geleneksel olan geleneksel 
El Sanatları Şöleni’ne dönüştü. Konya 
medeniyetler şehri… Elimizde böyle 
bir şehir varken, bu kadar imkana 
sahipken sadece bu kadarla kalmamalı. 
Ülke ile sınırlı kalmayıp uluslararası bir 
platforma dönüştürülmesi
gerektiğin düşünüyorum.  

Konya demişken Konyalı 
zanaatkarlarımıza da Kültür 
Bakanlığı’ndan belge aldırıp usta 
yaptık. Konu açılmışken bugünlere 
gelmemizde büyük destekleri olan bize 
Konya Valimiz Yakup Canbolat Bey’e, 
Konya Ticaret Odası Başkanımız Selçuk 
Öztürk Bey’e, Konya Ticaret Borsası 
Başkanımız Hüseyin Çevik Bey’e, 
Konya Sanayi Odası Başkanımız Memiş 
Kütükçü Bey’e, Kule Site Alışveriş 
Merkezi’ne ve Konya halkına sonsuz 
teşekkür ediyorum. 

Türkiye’ye bakış açısı son 
zamanlarda gerçekten değişti. Ama 
her şeyden önce kültürel anlamda 
kendinizi doğru ifade ederseniz 
saygı artıyor. Mesela Hacivat ve 
Karagöz… Bizim çok önemli iki 
öğemiz, tamamen Türk kültürü. 
Buna rağmen Yunanistan, Hacivat 
ve Karagöz bizim değerlerimiz 
diyerek sahiplenmeye kalkıyor. 
Tamam zamanında aynı coğrafya 
üzerinde yer alıyorduk fakat 
sahiplenecek olan tabi ki biziz. Eğer 
biz bırakırsak başkaları çok rahat 
bir şekilde önemseyecek. Dışarıdan 
bakanlar bizim değerlerimizi 
görüyor ve pay biçiyor. Biz kültürel 
değerler anlamında daha hami 
konumundayız. O yüzden çok 
iyi bir şekilde sahip çıkmamız 
gerekiyor. Ben kazanacağım, 
ustam kazanacak, kadınlar 
kazanacak, ülkem kazanacak. Hep 
kazanmaktan yana olan biriyim. 

Limon Ağacı benim 10 yıl 
önce kurduğum bir şirket… Bu 
projelerimizin sürdürülebilir 
olması noktasında yeni bir 
oluşum oluşturmak istedim. O 
markamın adı da Ehl-i Hüner 
oldu. AVM Yasası çıktı, alışveriş 
merkezlerinde geleneksel el 
sanatları ile ilgili alanların 
açılması söz konusuydu, 
bunu da biz sağladık. Bu yasa 
çıkmadan önce satış yapabilmek 
amacıyla Ehl-i Hüner markasını 
oluşturmuştuk. Ustalarımın 
ürünleri Türkiye’nin dört bir 
ucundan gelip satış alanlarında 
satışa sunuluyor. Ehl-i Hüner 
aynı zamanda bir satış 
markası… Bir oluşumun adı… 

Ustaları bir araya getirip 
kurduğunuz Ehl-i Hüner,
Limon Ağacı’nın bir 
parçası mı?

Altı yıldır Konya’da 
geleneksel olarak 
el sanatları şöleni 
düzenliyorsunuz 
Gösterilen ilgiden 
memnun musunuz? 
Konya halkı 
beklentilerinize cevap 
verdi mi?

Dünyayı görüp dolaşmış 
biri olduğunuz için bu 
soruyu sormak istiyorum. 
Sizce Türkiye yurt 
dışında nasıl tanınıyor? 
Tabular yıkıldı mı? Son 
yıllarda bakış açısı 
değişti mi?

KADINA
NE VERİRSEN 

FAZLASINI 
ALIRSIN

‘‘ ‘‘

Emine Şeyma Yıldız
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Biraz da projelerinizden 
konuşalım. Bugüne kadar 
yaptığınız en ilginç 
proje neydi?

Bu kadar iş temposunda kendinize ve ailenize 
vakit ayırabiliyor musunuz?

Son olarak bu gençliğinizi, güzelliğinizi 
neye borçluyuz?

Türkiye’de kadın olmak 
desem

neler söylersiniz?

Söz konusu iletişimken teknolojiyi 
kullanmak gerekiyor. Çok keyifli 
bir proje yazdım ve bu proje ilk 
50’ye kaldık. Projemizin adı Alo 
Kadın Girişimcilik Hattı. Tamamen 
teknoloji odaklı bir proje… 
Girişimci olmak isteyen bir kadının 
neyi, nereden, nasıl bulacağını 
gösteren bir yol gösterme hattı. 
İhtiyaçtan ortaya çıkan bir proje…  
Hattı arayan kadın projesini, 
kurmak istediği şirketi anlatıyor. 
Uzmanlarımız onu en doğru şekilde 
yönlendiriyor. Bu proje ile binlerce 
kadına yardımcı olduk. Şimdi Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
devretme durumumuz var. 
Ülkemizde kadınlara yönelik birçok 
hibe, kredi, kadına öncelik verilen 
proje var. Günümüzde bilgiye 
erişim çok kolay gibi görünse de 
doğru bilgiye ulaşmak kolay değil. 
Bizim işimiz zorlaştırmak değil, 
kolaylaştırmak.  Bir telefon kadar 
uzağız.

ir akademisyen eşi olmak hayatımı biraz daha 
kolaylaştırıyor. Eşim benden daha fazla oğlumuzla 
ilgilenme şansına sahip. Onlar baba-oğul vakit 

geçirerek, benim hareketli yaşamımda kolaylık sağlıyorlar. 
Fırsat buldukça ortak zamanlarımız oluyor. Her şeyden 
önce iyi bir planlama yapmak lazım, zaman sıkıntısı 
yaşamamak için. O yüzden ben her zaman planlı yaşarım. 
Lisanslı bir voleybolcuyum. Haftada bir gün herkes spora 
vakit ayırdığımı iyi bilir, o an bana kimse ulaşamaz. 
Bunlar çok önemli, o takvim bellidir. Kimse benden bir 
şey beklemez. Yaptığınız iş size heyecan veriyorsa ekstra 
zamana ihtiyaç duymuyorsunuz zaten.

Hareket etmeye borçluyum.(Gülüyor) Harekette bereket 
vardır. O hareketi yüreğinizde hissettiğiniz 
sürece genç kalırsınız. 

Türkiye’de kadın olmak zor… 
Benim üzüldüğüm nokta ticarette 
kadınlar kadın kimliğini bir kenara 
bırakıp daha çok erkek kimliğine 
bürünüyor. Ve bu şekilde ayakta 
kalmaya çalışıyor. Halbuki kadın 
olarak ön plana çıkmamız gerekiyor. 
Kadınların kıymeti bilinmeli… 
Kadına ne verirsen fazlasını alırsın. 
Kadınlar her şeyden önce daha 
sadık, aldığını fazlasıyla verebilecek 
özelliğe sahip. Kadınlar aldıkları 
riskin karşılığı varsa risk alır. 
Erkeklere göre çok daha farklıyız. 
O yüzden bizim erkekleşmemize 
gerek yok. Ülke olarak daha iyi 
yerlere gelmenin yolu girişimcilik 
anlamında kadınların önünü 
açmaktan geçiyor. Bu kapsamda 
kadınları ekonomiye kazandırmak 
gerekiyor. Bunu yaparsak
bu ülke kazanır. 

B
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cKONYA’DA

Konya’nın yaşam ve eğlence merkezi Kule Site Alışveriş Merkezi, 9 - 19 Şubat 2017 
tarihleri arasında ‘6. Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni’ne ev 

sahipliği yaptı. Birbirinden değerli ustaların ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel 
Türk el sanatlarının görücüye çıktığı sergi Konya halkının beğenisine sunuldu.

c
SANAT

RÜZGARI ESTI

Ahşap Yakma Sanatı-Recep Asena

Yemeni Yapımı-Fatih Kopar Zamak ve Alpaga Sanatı-
Ali Güler

Bakır İşleme Sanatı-Recep Özdemir
Konyalı, 20 yıldır bu sanatı icra ediyor. Türkiye’de bu 
sanatı yapan ortalama 20 ustanın olduğunu söyleyen 
Asena, yaptığı birbirinden güzel ahşap yakma 
tablolarla dikkat çekiyor.

Kahramanmaraşlı, 19 yıldır bu sanat ile uğraşıyor. 
Türkiye’de gerçek anlamda yapan sayılı ustalardan 
olduğunu belirten Kopar, postal isimli ürünün
çok ilgi gördüğünü söyledi.

İstanbullu, 16 yıldır bu sanatla meşgul. Zamak, 
alpaga ve magnezyum bileşiminden her türlü takı 
tasarımını yapıyor. Kişiye özel takı tasarımları 
mevcut, alanında Türkiye’de tek...

Gaziantepli, 34 yıldır bu sanatı icra ediyor. 
Türkiye’de bu sanatı yapan sayılı ustanın olduğunu 
söyleyen Özdemir, fincan, cezve başta olmak üzere 
birbirinden farklı, kullanılabilir ürünler yapıyor.
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Baston Yapımı-Fuat Kudatmış Cam Üfleme Sanatı-
Feridun Pekeş

Camaltı Boyama Sanatı-
Oğuzhan Karaduman

Deve Kemiği İşleme ve Süsleme 
Sanatı ( Tezhip ve Minyatür)-

Ayhan Kabaoğlu

Bıçak ve Kılıç Yapımı-
Hasan Hamza Aydın

Deri İşleme-Meryem Özkoç

Zonguldaklı,  31 yıldır bu sanat ile uğraşıyor. 
Türkiye Bastoncular Derneği Başkanı Fuat 
Kudatmış, Türkiye’de bu işi yapan usta 
sayısının 25 olduğunu, baston yapımının Kültür 
Bakanlığı’nın yok olan sanatlar listesinde 
yer aldığını söyledi.

Ankaralı, uzun yıllardır bu sanatı icra ediyor. 
Camı üfleyerek her türlü şekil veren Pekeş, camın 
onun için bir aşk olduğunu söyledi.

Konyalı, 7 yıldır bu sanatla uğraşıyor. Bu sanat 
ile uğraşan tek usta, birbirinden güzel 
desenli tablolar yapıyor.

İstanbullu, 35 yıldır bu sanat ile uğraşıyor. 
Türkiye’de yapan tek usta olan Kabaoğlu, deve 
kemiğinden takı kutuları, parfüm şişeleri, zarf 
açacakları, tablolar vs. yapıyor.

Denizlili, 26 yıldır bu sanatla uğraşıyor. 
Türkiye’de bu sanatı yapan 6 ustanın olduğunu 
ifade eden Aydın, bir kılıcı ortalama
bir haftada yaptığını söyledi.

Eskişehirli, 20 yıldır bu sanatı yapıyor. Kadın 
olarak bu sanatı yapan tek kişi, bu sanatı yapıp 
da Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanına sahip tek 
olan sanatkâr. Çanta, tablo, sadak ve tirkeş, takı 
vs. ürünler yapıyor.
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Ebru Cilt Kaplama Sanatı-
Naci Özsoy

Hakkaklık (Metal Hat 
Oyma)-Rahim Köseoğlu 

Habbab Yapımı-
Osman Çakmak

Harem Sabunları-Gül Akkuş

Eyüp Oyuncakları-Ali Akbey Halı Dokuma Sanatı-Hamza Acar

Konyalı, 20 yıldır bu sanat ile meşgul. Onun 
dışında bu konseptte yapan yok. Ebrulu defterler 
yapan Özsoy, Konya figürlerini işlediği cilt ve 
ebru sanatını en iyi şekilde tanıtmak istiyor.

Konyalı, 42 yıldır bu sanatı icra ediyor. Metal 
anlamında Türkiye’de yapan tek kişi olduğunu 
söyleyen Köseoğlu, Mevlana temalı tabloların 
çok ilgi gördüğünü belirtti.

Gaziantepli, 60 yıldır bu sanatı yapıyor. Kendisi 
Türkiye’de bu sanatı yapan tek kişi olduğunu, 
yaptığı takunyaların ilgi gördüğünü söyledi. 

Edirneli, 15 yıldır bu sanatı yapıyor. Geleneksel 
El Sanatları mezunu olan, yıllardır eğitim veren 
Akkuş kokulu sabunlar yaparak 
bu sanatı yaşatıyor.

Ankaralı, 15 yıldır  Eyüp oyuncakları yapıyor. 
Unutulmaya yüz tutmuş oyuncakları yeniden 
canlandıran Akbey tamamen el yapımı olan, 
birbirinden güzel oyuncaklarla 
büyük ilgi görüyor. 

Vanlı, 33 yıldır bu sanatla uğraşıyor. Her türlü 
işlemeyi tamamen el yapımı olan halı ve 
kilimlere dokuyor. 

KÜLTÜR SANAT
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Hat Sanatı-Murat Öztürk Kazaziye-Hasan Tabakoğlu

Kat-ı Sanatı (Deri Kesme 
ve Oyma)-Recep Tuğ

Kemik Çakı ve Tarak 
Yapımı-Abdurrahman Eser

İpek Dokuma-
Yılmaz Büyükaşık

Keçe Yapımı-Celalettin Berberoğlu

Konyalı. Hat, ebru ve çini sanatını Konya 
halkına ve Konya’ya gelen misafirlere tanıtmayı 
kendilerine ilke edinmiş kaligrafi sanatçısı Murat 
Öztürk, 10 yıldır bu sanatla meşgul. Hat ile
ilgili her türlü çalışmayı yapıyor. 

Trabzonlu, 52 yıldır bu sanatla uğraşıyor. 
Yüzlerce usta yetiştiren Tabakoğlu üniversitelerde 
ders veriyor. 24 ayar altın ve bin ayar gümüşten 
dikiş iğneleriyle tamamen el yapımı takılar 
yapıyor. Türkiye ve dünya birinciliği var.

Konyalı, 7 yıldır bu sanatı yapıyor. Bu konseptte 
yapan tek usta, hat tabloları yapıyor.

Denizlili, 9 yıldır bu sanatla meşgul. Kemikten 
bıçak, çakı ve tarak yapan Eser ürünlerin 
tamamen doğal olduğunu ve sağlık açısından 
çok faydalı olduğunu söyledi.

Hataylı, 30 yıldır bu sanat ile uğraşıyor. Onun 
dışında bu sanatı hammaddesinden üretimine 
bu kadar kapsamlı yapan yok. Koza ipeğinden 
yaptıkları yüzde yüz ipek olan ürünlerle
beğeni kazanıyor.

Konyalı, 26 yıldır bu sanatı icra ediyor. 
Türkiye’de bu sanatla uğraşan usta sayısının 34 
olduğunu belirten Berberoğlu, keçeden şal, şapka, 
çanta, takı, tablo tarzı ürünler yapıyor.

KÜLTÜR SANAT
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Keşan Dokuma-Halil Saka Kutnu Dokuma-
Muhittin Eldemir 

Kimya Hatun Kooperatifi-
Cemile Kadıyoran/

Semiha Akdağ
Lüle Taşı-Ahmet Şen

Kızılcabölük Dokuma-
Muhammer Dobulga

Kündekari Sanatı-
Hasan Hüseyin Çiller 

Trabzonlu, 17 yıldır bu sanatı yaşatıyor. 
Türkiye’de ortalama 20 kişinin bu sanatla 
uğraştığını söyleyen Saka keşandan tamamen el 
yapımı şallar, elbiseler, çantalar, örtüler,
fularlar dokuyor.

Gaziantepli, 40 yıldır bu sanatı yapıyor. Kravat, 
fular şal vs. tarzı ürünlerin dokumasını yapıyor. 
Herhangi bir yerden temin edilemeyen bu özel 
ürünleri ortaya çıkaran usta Türkiye’de
tek olduğunu söyledi. 

Konyalı ev hanımlarının yaptıkları tamamen el 
yapımı takıları sergiler sayesinde tanıtıp 
satışını yapıyorlar.

Eskişehirli, 45 yıldır bu sanatla uğraşıyor. 
Türkiye’de bu sanatı yapan ortalama 150 kişinin 
olduğunu söyleyen Şen, en çok takı ve 
tesbihlerin ilgi gördüğünü belirtti.

Denizlili, 21 yıldır bu sanatı yapıyor. Türkiye’de 
40’a yakın bu sanat ile uğraşan usta olduğunu 
söyleyen Dobulga, en çok nevresim takımı, 
seccade, peştamal bornozların
ilgi gördüğünü ifade etti.

Konyalı, 34 yıldır bu sanatı icra ediyor. 
Türkiye’de bu sanatı hakkıyla yapan 10 ustanın 
olduğunu belirten Çiller, cami kapıları, vaiz 
kürsüsü, minber, rahle gibi ürünleri
işlediğini söyledi.

KÜLTÜR SANAT
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Marküteri (Ahşap Kakma)-
Filiz Uzun

Mum Yapımı-Esra Kolcu

Mozaik Yapımı-Mehmet 
Bostancı

Sedef Kakma Sanatı-
Muzaffer Demir 

Minyatür Müzik Aletleri-
Cevat Arslan

Naht Sanatı-Selami Erfidan

Giresunlu, 17 yıldır bu sanatı icra ediyor. 
Ahşaptan dekoratif ahşap ürünler, hat tablolar 
yapan Uzun aynı zamanda yer ve 
tavan işlemeleri yapıyor.

Konyalı, baba mesleğini icra ediyor. Babasının 
bu sanatı 40 yıldır yaptığını söyleyen Kolcu 
mumdan her türlü ürünü yaptıklarını söyledi.

Hataylı, 30 yıldır bu sanatla meşgul. Türkiye’de 
bu sanatla uğraşan 10 ustanın olduğunu söyleyen 
Bostancı, yılan taşından birbirinden ilginç mozaik 
tablolar ve mozaikler yapıyor.

Gaziantepli, 40 yıldır bu sanatla uğraşıyor. 
Türkiye’de bu sanatı yapan ortalama 25 kişinin 
olduğunu söyleyen Demir, sedeften takı kutuları, 
çerçeveler, mobilyalar, sehpalar,
tablolar vs. yapıyor.

Ankaralı, 30 yıldır bu sanatı yapıyor. Dekoratif 
ürünler, süs eşyaları, minyatür müzik aletleri 
yapan, alanında tek usta.

Manisalı, 30 yıldır bu sanatı icra ediyor. 
Türkiye’de bu sanatla uğraşan birkaç tane 
ustanın olduğunu söyleyen Erfidan, en çok hat 
sanatı üzerine yaptığı çalışmaların
ilgi gördüğünü belirtti.

KÜLTÜR SANAT
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Tahta Kaşık İşleme ve Süsleme 
Sanatı-Mustafa Sami Onay 

Testi Yapımı-
Mehmet Gürpınar

Tesbih Yapımı-
Necip Fazıl Karadağ Vitray Sanatı-

Hüseyin Önder

Taş Baskı-Ahmet Duran 
Yaşın/Tülay Yaşın Topaç Yapımı-

Mehmet Akif Demirbaş

Konyalı, 45 yıldır bu sanatı icra ediyor. Onay, en 
çok satan ürünün şimşir olduğunu söyledi.

Konyalı, bu sanatı hobi olarak yapıyor. 
Çamurdan çömlekler, tencereler, testiler yapıyor. 
Türkiye’de sayılı ustalardan birisi
olmanın gururunu yaşıyor. 

İstanbullu, 35 yıldır bu sanatla meşgul. 
Türkiye’de bu sanatı gerçek anlamda yapan 
ortalama 10 kişinin olduğunu söyleyen Karadağ, 
deve kemiği, öd ağacı, sedef, tarçın vs. gibi 
ağaçlardan yüzde yüz doğal tesbihler yapıyor.

Konyalı. Ayna, masa, tablo, sehpa, çerçevelerin 
üzerine birbirinden özgün vitray 
çalışmaları yapıyor.

Tokat’tan geliyorlar, 25 yıldır bu sanatın 
içindeler. Türkiye’de 10 civarında bu sanatla 
uğraşan ustanın olduğunu ifade eden Yaşın çifti 
yazmalar ve kıyafetlerin çok beğenildiğini söyledi.

Osmaniyeli, 35 yıldır bu sanatı icra ediyor. 
Topaç, merdane, oklava, çocuk oyuncakları gibi 
tamamen el yapımı ürünler yapıyor. 

KÜLTÜR SANAT
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NATURELE DAİR
NE VARSA

LOKMAHANE’DE

Konya’nın eski kültürel 
yemekleriyle lezzetin, 
doğallığın ve tazeliğin 
buluştuğu, büyük şehrin 
karmaşasından uzak, 
tarih kokan, hasret 
kaldığınız lezzetleri 
tadabileceğiniz, huzurlu 
vakit geçirebileceğiniz 
muhteşem bir mekan 
Lokmahane.

Emine Şeyma Yıldız

MEKAN TANITIMI
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“KONYA’NIN
ESKİ KÜLTÜREL 

YEMEKLERİ 
BURADA”

onya türbeleri, camileri, müzeleriyle 
adeta yaşayan bir tarih... Bu tarihe 

tanık olabilmek, nostaljiyi hissedebilmek 
için çok uzaklara gitmeye gerek yok. 
Çünkü Konya her köşesinde tarihi 
olaylardan kesit taşır. Tarihi yaşatan 
mekanlar ise her zaman özgün kalmayı 
başarır. Bu tarihi mekanlardan biri 
Tarihi Mengüç Caddesi’nde hizmet veren 
Lokmahane. 2013 yılında Konya’nın 
eski kültürel yemeklerini yeniden 
canlandırmak amacıyla kurulan, “ilim 
ve hikmet helal lokmadan doğar, aşk ve 
incelik helal lokmadan meydana gelir” 
sloganıyla dikkat çeken Lokmahane’ye 
ismini Avukat/Gurme Ahmet Ergün 
vermiş. Lokma pek çok tarikatta özellikle 
Mevlevilik, Kalenderilik, Alevilik ve 
Bektaşilik’te Can’lar ile yenilen rızkın, 
nimetin adı. Bu tasavvuf anlayışlarında 
nimete şükür ve saygı vardır. Asla tamah 
yoktur. Yaşam felsefelerini “bir lokma, 
bir hırka” olarak tanımlayan ve “bulunca 
paylaşırız, bulamayınca şükrederiz” 
diyen dervişler dünyevi nimetlere 
hürmetlerini de ifade etmişlerdir. Bu 
düşüncelerden esinlenerek bir şükre 
ortak olmak, Can’lara ikram etmek 
amacıyla Lokmahane ismiyle yola 
çıkan tarihi restaurantın menüsünde 
Anadolu Selçuklu ve Osmanlı kültürleri 
ile yoğrularak oluşmuş Konya kültür 
mutfağına ağırlık verilmiş. 

Başta yaprak sarması olmak üzere 
tamamen el emeği, göz nuru doğal 

ürünler hazırlayıp sunan Lokmahane, 
hem doğal hem de geleneksel lezzetleri 
arayanlar için keşfedilmesi gereken 
adreslerden. Konya ova kahvaltısından 
sağlıklı atıştırmalıklara, Anadolu Konya 
Yemekleri’den etliekmeğine, Konya Sıralı 
Yemekleri’nden hoşafına kadar zengin 
tarihi menüye sahip mekanda eski 
Konya mutfağına özgü her şey mevcut. 
Tandır ekmeği ve şebit ile farklılık 
yaratan serpme kahvaltısı bildiğimiz 
o kahvaltılardan çok farklı. Tamamen 
organik olan, Lokmahane’ye özgü 
kahvaltıda hasret kaldığınız lezzetleri 
tadabiliyorsunuz. Ezine koyun peynir, 
gemlik duble siyah zeytin, karadut 
reçeli, pekmez, haşhaş ezmesi, melemen, 
Beyşehir Tarhanası, ıspanaklı fırın böreği 
gibi organik ve özgün lezzetlerden oluşan 
zengin menülü kahvaltıyı günün her 
saatinde yapma imkanı mevcut. 

Konya eski kültürel yemeklerini 
yaşatan Lokmahane’de başka yerde 
bulamayacağınız, mekana özgün tarhun 
çorbası, kayısılı yahni, kayısılı üzümlü 
hoşaf, Konya bütümet salma bulgur pilavlı 
kuzu ön kol eti, ev yapımı turşular, ekşili 
kabak, patlıcan orta, tereyağlı domalan 
kavurma, calla, bulgurlu gök domates, 
papara, zülbiye, yıldız kökü, başara kuru 
fasulye gibi unutulan lezzetlerin hepsini 
bulabilmeniz mümkün. 
Bununla birlikte Konya ile özdeşleşen, 

geleneksel lezzetleri de menüsünde 
bulunduran Lokmahane’de kıymalı su 
böreği, bamya çorbası, arabaşı, etli lahana 
sarma, ev eriştesi, etliekmek, Konya 
böreği, düğün kavurma, tandır kebabı, 
tirit, sac kavurma, topalak, höşmerim, 
sacarası, kabak tatlısı gibi yemekleri ve 
tatlıları da tatma şansına sahipsiniz.

Lokmahane hizmet anlayışıyla da 
farklılığını ortaya koyuyor. Tamamen 
organik olan, eski Konya usulü ile yapılan, 
armut turşusuna kadar her çeşidini 
bulabileceğiniz turşuları (muşmula, acur, 
yumurta, erik, salatalık, karnabahar, 
kırmızı pancar, lahana, hırtlak, patlıcan 
vs.) reçelleri, şerbetleri, hoşafları, 
kompostoları satışa sunuyor. Çok iyi bir 
müşteri kitlesine sahip olan mekanda 
İstanbul’daki Doğuş Holding gibi birçok 
dev marka bu ürünleri düzenli olarak 
sipariş ediyor.

İş adamlarının misafirlerini ağırlamak 
için sık sık tercih ettiği Lokmahane’ye 
Türkiye’nin dört bir yanından bu 
muhteşem lezzetleri tatmak için 
geliyorlar. Geniş bir hacme sahip mekân 
şirket organizasyonları, basın toplantıları, 
iş yemekleri ve özel kutlamalar için de 
keyifli ve hoş bir ortam sağlıyor. 2015 
yılında Ateşbaz-ı Veli Mutfak ve Mutfak 
Kültürleri İç Anadolu Bölgesi Ödülü’ne 
layık görülen Lokmahane Restaurant 08-
30-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 

K
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Antıkacisı
KONYA’NIN

Antikacı Ahmet Demirci, Kara Mehmet lakabıyla biliniyor ve tanınıyor. Belki de Konya’nın 
en zengin halı koleksiyonuna sahip. Konya İlçeleri ve köylerinde vaktiyle halıcılık yapılan 

istisnasız her köye, her kasabaya ve ilçeye ait bir halı örneği var elinde. Ancak sergileyecek 
imkanı yok. 12 yaşından beri bu işlerin içinde... Antika ve antikacılığın Konya’da az bilinen 

isimlerinden biri. Bu kadar zengin çeşitliliği bir arada bulundururken Konya kültürünü 
yansıtan bir sergi açmak istiyor fakat pek fazla ilgi göreceğini düşünmüyor. Mevlana 
Caddesi’ndeki dükkanı gerçek ve hakiki hediyelik eşya arayanların uğrak yeri olmuş. 

Antika hayatı ve yaşama biçimi haline gelmiş Kara Mehmet’in.

Anadolu halısının değerini bilen kalmadı

Bana aslen Kara Mehmet derler. Konya Ereğli-Beyören 
Köyü’ndenim. 1978’de Konya’ya geldik. 12 yaşından itibaren 
babamın yanında halı-kili alıp-satma işiyle başladım bu 
işe. Babama Nazif Çavuş derlerdi. Halı-kilim alıp satardı. 
Konya’ya geldikten sonra antikayı öğrendim. O yıllarda bu 
işi yapanlardan Paşa Erdem vardı, Ahmet Temiz vardı, Hacı 
Abdullah vardı, Mustafa Çekirdekçi vardı. Ereğli’nin bir köyü 
olan Arısama, Taşpınar, Karapınar, Ereğli ve Karaman halıları 
tanınan halılardı. Bir çok köyde halı dokunurdu. Kimde ne 
halı var, kim halıyı nasıl dokuyor bilirdim. O yıllarda insanlar 
halıdan geçiniyorlardı.1960’lı yıllarda halı müşterisi köylere 
kadar gelirdi. O köylerin hiçbirinde şimdi halı dokuyan 
yok. Masrafını kurtarmıyor diye kadınlar ve kızlar halı 
dokumuyorlar. Anadolu halısının değerini bilen de, 
anlayan da kalmadı.

Bel ağrısı, dal ağrısı çektirmeyen halı

Her gelen halıdan, her antikadan kendime bir örnek ayırırım. 
Türkiye’nin her halısından elimde bir örnek var. 100-200 yıllık 
halılar var. Resimlerini çektiğiniz Derbent, Sille ve Azerbaycan 
halısının yanı sıra Seydişehir-Nuzumla Köyü yeni adıyla 
Yaylacık Köyü halılarının biz özelliği var. Nuzumla’da bu halı 
olmadan kızlar gelin olmazlardı. Bu halının üzerine çarşaf 
serilir, yatak görevini de görürdü. Eskiler bu halıda yatan ne 
bel ağrısı, ne dal ağrısı çeker derlerdi.
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Anadolu Halıları

EROL SUNAT
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Antika adına yok, yok

İçimde heves var

Bizde 200 yıllık çeyiz sandıkları, bir asrı aşan 
havanlar, semaverler, bakır işlemeler, sefer 
tasları, radyolar, taş plaklar, gramofonlar, 
el yapımı resimler, şahmeranlar, lambalar, 
oklavalık, köstekli saatler, zincirler, şamdanlar, 
deve çanları, katır boncukları, kılıçlar, ibrikler 
ve adını sayamayacağımız bir çok antika eser 
sergilenmeyi, görülmeyi, keşfedilmeyi bekliyor.

Antika işlerini bilen yok. Bu iş ölmez. 
Benim gibi bu işlere düşkün olanlar bir 
şekilde olur. Konya bu işi bilmiyor. Parayı 
daha fazla kazanma uğruna Çin mallarına 
yöneliyorlar. Çin malı akıllı işi değil. 
Çin, mazot döküntülerini yoğurup ucuz, 
niteliksiz, kalitesiz, dayanıksız, kokan ve 
hastalık yapan ürünler üretiyor. Kendini 
bilen Çin malı almaz.  Çin mallarının 
kokması, kırılması, dökülmesi ve dayanıklı 
olmaması sonucunda eskiye rağbet 
edilmeye başladı. Benim içimde heves 
var. Gördüğünüz taşları, yuvakları, taştan 
yapılma ürünleri memleketimin taşı diye 
alıyorum. Bundan da zevk duyuyorum. 
Bende dolaplar, sandıklar, küpler
yani ne ararsan var. 

Gençken 20-30 halıyı omzuma atar, satar 
gelirdim. Deli Mehmet diyenler vardı. İlk 
dükkanımı otuz yıl önce eski Mevlana 
Çarşısı’nda açmıştım. Daha sonra Aziziye’nin 
oradaki Adese’nin dibinde bir dükkan açtım. 
Bir ara Mevlana sokağında 4 katlı bir dükkana 
sahiptim.  Bir tarihte Karapınar’da çok kıymetli 
bir çift halı buldum. Bin lira verdim, adam 
vermedi. İki bin olsun dedim yine vermedi. Beş 
bin lira verdim, yine vermedi. Ne istiyorsun 
dediğimde, bana şu marka bir traktör al dedi. 
Dediği traktör o yıllarda 30 bin lira filandı. Ama 
halılar da o parayı ederdi. Velhasıl çok istediğim 
ve direttiğim halde alamadım o halıları.

Bir çift halıya bir traktör
Derbent Halısı

Şahmeran

200 Yıllık Sandık

Ahmet Demirci

SÖYLEŞİ
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konyaspor
instagram fenomenleri

Takip Et

4200 gönderi 42 bin takipçi 42 takip

Ara
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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 kaçmaya dayanır. 
Konya korku evleri de sizlere heyecan dolu bir 
saat sunuyor. Çeşitli korku senaryolarına göre 
hazırlanmış oyunlardan arzu ettiğinizi oynayabilir, 
kendinizi bir filmin içinde hissedebilirsiniz. Konya 
korku evleri evden kaçış oyunu sevenlere farklı bir 
deneyim yaşama imkanı sunuyor. Siz de ekibinizi 
kurun, şifreleri ve ipuçlarını değerlendirerek kilitli 
bir mekandan çıkıp çıkamayacağınızı test edin.  
Dünyayı kurtarmak, salgın hastalıkları önlemek, 
zamanda yolculuk yapmak, doğaüstü güçlerle 
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 
korku ve gerilim severlerin uğrak mekanı oluyor. 
Korku evinde yaşananlar saniye saniye odalarda 
bulunan kameralar tarafından kaydedilirken, 
oyuncuların korku dolu anları ürkütücü ama bir o 
kadarda komik görüntüler ortaya çıkarıyor.

KORKU EVLERİ
Ailecek geçirilecek hafta sonları için artık birçok seçenek var. Bu seçenekler sadece çocuklar 

için değil elbet... Her yaşa hitap eden alternatifler arasından seçim yaparak gönlünüze göre 

eğlenebilir, beğenilerinizi dostlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
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80 BİNDE DEVR-İ 
ALEM PARKI

 Durunday Mahallesi, Dutlu Caddesi üzerinde yaklaşık 80 bin 
metrekarelik 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.

LUNAPARK
 Cesaretin güvenle buluştuğu bir eğlence dünyası 
hayal edin. Gökyüzü ile kucaklaştığınız, bulutlara 
yaklaştığınız, çocukluk rüyanızı yaşadığınız, güneşe 
doğru yol aldığınız büyülü ve fantastik bir dünya. 
Konya'daki lunaparklar sizi bambaşka bir dünyaya 
götürecek. Çocuklar kadar yetişkinler tarafından da 
ilgi gören lunaparkta birçok alternatif mevcut.

JETBOAT
Beyşehir Belediyesi tarafından ilçeye 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 suları 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 
kabiliyetine sahip bot, yapılan ani duruşlarda ön kısmı 
tamamen suyun içerisine batıyor. Aracın bu şekildeki ani 
manevraları sebebiyle yüksek adrenalin keyfi yaşamak 
isteyenler Beyşehir'de buluşacak ve jetboat sayesinde 
günün batışını ve doğal güzelliklerini  de izleyebilecekler.
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Eğlence sektörünün gelişmesi ile hem çocukların hem de 
yetişkinlerin oldukça keyif aldığı havuzlar eğlence havuzları ve 
aquapark olarak çeşitleniyor. 1900’lü yılların başında Disneyland 
tarafından tasarlanan ilk aquapark zamanla dünyanın çeşitli 
bölgelerine yayılmıştır.  Aquapark kelime anlamı olarak su parkı 
anlamına gelirken, oyun oynama, eğlenme, spor yapma gibi 
aktivitelerin gerçekleştirilebileceği mekanlardır. Her yaş grubuna 
hitap eden aquaparklar farklı tasarımlarıyla, farklı boyutlarıyla 
bizi neşelenmeye davet eder. Aquapark eğlence havuzları 
genellikle yaz mevsiminde kullanılacak şekilde dizayn edilir. 

Sör Winston Churchill boşuna dememiş; ”Atın 
dışında, insanın içine iyi gelen bir şeyler var’’ 
diye. Sırf bu laf bile atların insanlara ne kadar 
iyi geldiğinin bir özeti. Son zamanlarda git gide 
popülerleşen bu dış alan sporu son derece 
faydalı ve aynı zamanda eğlenceli bir spordur. 
Genel yanılgının aksine at binmek, pasif bir 
aktivite olmaktan son derece uzaktır. Bu spor, 
kişinin, hem kalp damar, hem kassal iyileşimini 
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. 

Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip ve 
içerisinde 15 farklı 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 kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Ziyaretçilere 
kelebek ve böcekleri kendi yaşam alanlarında gözlemek için 
eşsiz bir imkân sağlıyor. Müzede kelebeklerin ve böceklerin 
ömürleri süresince yaşam evrelerini gösteren bir showroom 
ve belgesel gösterimi yapan mini bir sinema bulunuyor.

AQUAPARK

AT SAFARİSİ

KELEBEKLER 

VADİSİ
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Paintball teknik olarak; yüksek gaz basıncı 
sayesinde, içi boya dolu kapsüllerin fırlatılmasını 
sağlayan işaretleyiciler ile takım oyuncularının 
belirlenen senaryo dahilinde karşı takım 
oyuncularını işaretleyerek oynanan bir spordur. 
Paintball takım çalışmasını geliştirme amaçlı ya da 
amatör oyuncular tarafından hafta sonu için güzel 
bir aktivite olarak düşünülebilir. Strateji üzerine 
dayalı, fiziksek güce çok fazla bağlı olmayan, 
dolayısıyla 7'den 70 e herkesin yapabileceği bir 
spordur. Paintball sanılanın aksine oldukça güvenli 
bir spordur. Yalnız 2 tane güvenlik önlemi vardır. 
Oyun esnasında oyuncuları koruyan maske ve oyun 
dışında işaretleyicilerin namlusuna takılan namlu 
kılıfıdır.

Bowling, oyuna özel üretilmiş bir top ve 10 lobut 
(kuka, pin) ile oynanan, oyun hattının sonunda 
bulunan ve dizilişi kendine özgü ve standart olan 
lobutları, oyunun topu ile devirmeyi amaçlayan bir 
salon sporudur. Birey ya da ekip halinde oynanabilen 
oyunun ana amacı, en çok sayıda lobutu devirerek en 
yüksek puanı alabilmektir. Her biri ikişer denemeden 
oluşan toplamda 10 frame, bir oyun için oyuncuya 
tanınmış atış haklarını temsil eder. Oyuncu bir 
frame’de ilk atışında strike yapamazsa, ikinci atışını 
yaparak o frame’i tamamlar. Sadece son framede 
strike’den sonra tekrar atış hakkı verilir.

İzleyenler ve oyuncular için oldukça eğlenceli bir aktivite 
olan balon futbolunun doğası gereği çarpma ve faul 
yapmak serbesttir. Etkinlik, festival, eğlence ve spor 
organizasyonlarında, açık çim alanlarda, halı sahalarda ve 
kapalı spor salonlarında rahatlıkla oynanabilinen balon 
futbolu, oldukça eğlenceli ve ortama renk katan bir aktivitedir. 
Bayanların da rahatlıkla oynayabileceği bir oyundur. 
Sakatlanma riski normal futboldan daha azdır. Balonların 
boyutlarından 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.

BALON 
FUTBOLU

PAINTBALL

BOWLING
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2008 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği 
neticesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Türkiye’de TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya’ya 
yapıldı. Aktif olarak faaliyet gösteren bilim merkezi, 
geleceğin teminatı çocuklara ışık tutmaya devam 
ediyor. Konya Bilim Merkezi kapsamında 2 bin 900 m2 
kapalı ve 2 bin m2 açık sergi alanında, 235 adet sergi 
ünitesi bulunuyor. Başlıca sergi temaları Temel Bilimler, 
Yeni Teknolojiler, Uzay ve Gökbilim, İnsan Vücudu, 
Dünyamız, Okul Öncesi ve Konya olarak belirlenmiştir. 
Konya Bilim Merkezi’nde sergi alanlarının yanı sıra 
eğitim programlarının gerçekleştirileceği atölye ve 
laboratuvar alanları, planetaryum ve gözlem kulesi de 
bulunmaktadır.

Egzersiz yapmak hayatımızdaki birçok sağlıksal duruma etkileyen, 
anahtar bir kavram. Spor yapan insanların yapmayanlara 
oranla depresyon, hafıza kaybı, Alzheimer ve Parkinson gibi 
hastalıklardan daha iyi bir şekilde korunduğu bilimsel olarak 
kanıtlanmış durumda. Tabii bunların yanı sıra zihnimizin spor 
yaparken kazandığımız motivasyon ve bedenimizin kazandığı 
direnç ve dengeyi de unutmamak gerekiyor. Bu çizgiyi takip 
ettiğimizde ise spor yapmak bizi neden mutlu eder sorusuna 
verilecek ilk cevap “dopamin miktarını arttırdığından dolayı” 
olacaktır. Spor yaptıkça özgüven eksikliği, anksiyete bozukluğu 
ve uykusuzluk gibi sorunların da üstesinden daha kolay 
gelebiliyoruz. Eğer vücudunuz ya da nasıl gözüktüğünüzle ilgili 
kendinizi iyi hissetmiyorsanız bu durum beraberinde özgüven 
eksikliği ve anksiyete bozukluğu gibi sorunları getirebiliyor. 
Egzersiz yapmaya başladıktan ve rutininizi oturttuktan sonra 
vücudunuzun nasıl bir değişim geçirdiğine tanık olmanızla 
birlikte özgüven artışı da beraberinde gelecektir.

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 tadacaksınız. 
Üstelik Safari yapmak için sınırlı bir alanı 
kullanmayacaksınız. Konya'nın eşsiz doğasında, 
ormanlık alanlardan, engebeli araziden, 
tepelerden geçen parkur ile limit sadece 
sizsiniz. Konya Sille ATV parkurunda ATV safari 
keyfini tüm yıl boyunca hafta içi ve hafta sonu 
yaşayabilirsiniz.

BİLİM 
MERKEZİ

SPOR 
SALONLARI

ATV 
SAFARİ
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Konya Devlet Tiyatrosu olarak hizmet veren 
bina; anıt alanında, 1946 yılında Halkevi olarak 
yapılmış, halkevleri kapatıldıktan sonra sinema 
salonu olarak faaliyet göstermiş, daha sonra 
da İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılmış bir 
mekandır. 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 
100. Yıldönümünü Kutlama Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü katkılarıyla gerekli onarım ve tefrişi 
yapılarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 
tahsisi sağlanmıştır. 1997 yılında Yerleşik Bölge 
Tiyatrosu olarak hizmet vermeye başlayan 
tiyatro 257 salon, 36’sı balkon olmak üzere 
toplam 293 koltuktan oluşmaktadır. Konya 
Devlet Tiyatrosu'nun ilk açılış oyunu 1997 yılında 
Refik Erduran’ın yazdığı Tansu Aytar'ın yönettiği 
“TAMİRCİ” adlı oyundur.

Off-Road, 4x4 arazi araçları ile, doğada zor koşullarda 
yol almadır. Kelime anlamı olarak off-road "yol dışı" 
demektir ki yol olarak inşa edilmiş yerlerde off-road 
söz konusu olamaz. Off-Road kişisel hobi olarak 
yapılabileceği gibi spor olarak da icra edilebilir. Off-
Road sporu ise çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır 
parkurlarda, 4X4 araçlar kullanılarak, bu engelleri en 
kısa zamanda aşmak için mücadele etmektir. Off-Road 
derin su geçişleri, çamur ve bataklık parkurlar, kaya 
tırmanışları, dik rampa ve inişler gibi, normal araçlarca 
aşılması olanaksız engelleri geçmeye yönelik yarışları 
ile, zevkli seyir olanakları sağlayan bir spordur. Seyirci 
ve basın açısından bakıldığında, tüm yarışan araçları 
aynı anda görme olanağı sağlayan etapları ve bazı 
engellerde yoldan çıkmalarına ya da devrilmelerine 
karşın, elbirliği ile yarışa devam ettirilen araçların 
ilginç görüntüleri ile, seyredenlere heyecanlı anlar 
yaşatır.

1993 yılında milli park ilan edilen 
Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 
adacıklar çeşitli kuş ve bitki türlerinin 
de yaşam alanı. Hititler'den Selçuklu 
ve Osmanlı’ya kadar pek çok 
uygarlığa tanıklık eden göl, sonbahar 
seyahatleri için harika bir seçenek. 
Bahar aylarında ise tekne turu 
yapmak için bulunmaz bir yer.

TİYATRO

OFF-ROAD

BEYŞEHİR 
TEKNE TURU
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Kart yarışı ya da Karting açık tekerlekli 
motor sporlarının değişik bir türü olduğu 
gibi, küçük dört tekerlekli araçlara 
genelde kartlar, go-kartlar gibi isimler, 
vites kutusu/vites kolu kartları gibi de 
güvenilir tasarımların ürünüdür. Genellikle 
küçültülmüş pistlerde yarıştırılır. Konya'da 
Go-Kart için alternatifler bulunmaktadır.

Dağ tırmanışları son zamanlarda 
popülaritesini gittikçe arttıran bir spor haline 
gelmiştir. Bu sporla ilgilenenlerden bazıları 
için tırmanmak zaman içinde saplantı halini 
almıştır. Diğerleri için ise tırmanma onları 
günlük hayatın monotonluğundan alıp 
uzaklara götüren bir meydan okuma, vücudu 
çalıştırırken zihni dinlendirici bir etkinliktir. 
Konya'da da gruplar halinde bu etkinlik 
hafta sonlarında yapılmaktadır. Tırmanışlar 
genelde Takkeli ve Anamas dağlarına 
gerçekleştirilmektedir.

Bursa’nın Uludağ’ı varsa, Konya’nın da Aladağ’ı var.  
Aladağ Kayak Merkezi gerek Konya’ya yakınlığı, gerekse 
bu konudaki diğer avantajları ile bu yalnızca Derbent’in 
değil, aynı zamanda Konya’nın çok büyük bir zenginliği 
olacak.  2 bin 385 metre rakımda faaliyet gösterecek olan 
kayak merkezinin bitki örtüsü, doğal çim olan pist, kar 
yağdığında kaymayı kolaylaştıracak. Ayrıca kristal kar 
kalitesine sahip olan merkezde 4 ay boyunca kar yerde 
kalıyor. Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı pist ise yüzde 
65 eğime sahip. Toplam pist uzunluğu 30 kilometre. 
Yapılacak olan tesis yalnızca kış aylarında hizmet 
vermeyecek, diğer mevsimlerde ise vatandaşların doğa 
sporları yapmalarına imkan tanıyacak.

DAğ 
TIRMANIŞI

GO-KART

ALADAğ KAYAK MERKEZİ 
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AT SAFARİSİ
*Atlıhan Binicilik ve Aile 
Dinlenme Tesisleri:
Süleymanşah Mahallesi, 
Beyşehir Caddesi üzeri 
(Beyşehir-Isparta Yolu)
0 332 324 4543
*Pamukçu Binicilik Tesisleri:
Akören Yolu üzeri 
0 332 323 6669

LUNAPARK
*Kent Plaza Lunapark:
 0 332 501 01 00 
*Real Lunapark:
0531 826 24 48
*Şehir  Parkı Lunapark:
*Karaaslan Hadimi Parkı/ Şahin 
Lunapark:
05322870916--0533 526 52 23

KORKU EVLERİ
Musallat Korku Evi:
Binkonutlar Mahallesi, Cevheran 
Sokak- Otogar civarı
0505 367 46 26
Fatma'nın Laneti:
Yorgancı Mahallesi, Çeşmebaşı 
Sokak, No: 5, Meram
0542 274 4907
Paniconia Kaçış Oyunları:
Şehit Ömer Taşer Sokak 
0506 322 3306
Kara Dedeler Korku Evi:
Konya Medicana Hastanesi 
karşısı
0553 748 28 80

BALON FUTBOLU
Konya Balon Futbolu:
0542 532 8661
FootBalloon Konya:
0555 720 61 16/0555 700 37 51

PAİNTBALL
Konya Expo Paintball:
Aydın çavuş üstü, Gümüş Tepe 
mevkii
0532 673 23 85
Mega Paintball:
Selahattin Eyyübi Mahallesi, 
Şehit Tümtürk Sokak, Selçuklu  
0536 728 47 81
Konya Paintball:
Ardıçlı Mahallesi, Gürbulut 
Sokak, 
0531 560 99 11
Kodex Paintball:
Konya-Ankara Yolu, Bilim 
Merkezi Karşısı
0506 465 35 70

BOWLİNG
Kent Plaza Atlantis Bowling:
0332 501 0154
Kule Site Maxipark Bowling:
0332 234 32 72

SPOR SALONLARI
Rixos  X-treme City Club:

0332 221 5018
Dedeman Konya Life Style 

Sağlık & SPA Merkezi:
0 332 221 66 00

Score: 
0332 210 0011

Marmara Sportif Yaşam Merkezi:
Gülbahçe Mah. Aslanali Cad. 

No:131/1
0332 325 2929

Maxpora Spor Merkezi ve 
Yüzme Havuzu:

Akabe Mahallesi, Alaaddin 
Kap Caddesi, KTO Karatay 

Üniversitesi Karşısı
0332 355 66 77/ 0546 725 78 62

Rota Spor Merkezi:
Karaciğan Mahallesi, Ali Ulvi 

Kurucu Caddesi, No:98
0332 238 60 60

OFF ROAD
Konya Off-Road:

Aydın Çavuş üstü, Gümüş Tepe 
mevkii

0532 673 23 85

GO KART
Gülistan Go Kart:

Selahattin Eyyübi Mahallesi, 
Üzülmezler Sokak. No 3 

Beyhekim Devlet Hastanesi
yolu üstü

 0533 564 41 63/0544 710 92 61

ATV SAFARİ
Konya Atv Off Road:

Aydın Çavuş üstü, Gümüş Tepe 
mevkii

0532 673 23 85
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evlet tiyatrosu olarak hizmet veren bina anıt alanında 1946 yılında Halkevi olarak yapılmış, halkevleri 
kapatıldıktan sonra ise, sinema salonu olarak faaliyet göstermiş, daha sonra da İl Halk Kütüphanesi olarak 

kullanılmış bir mekandır. 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100. yıl dönümünü Kutlama Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerekli onarım ve tefrişi yapılarak Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü’ne tahsisi sağlanmıştır.1997 yılında Yerleşik Bölge Tiyatrosu olarak hizmet vermeye başlayan 
bina 257 salon, 36’sı balkon olmak üzere toplam 293 koltuktan oluşmaktadır. Konya Devlet Tiyatrosu’nun ilk 
açılış oyunu 19 Aralık 1997 tarihinde Refik Erduran’ın yazdığı Tansu Aytar’ın yönettiği “Tamirci” adlı oyundur.

Oynadığı oyunlar

Festivaller

Yurtdışı turneleri ve festivaller

Tamirci, Türkmen Düğünü, Nalınlar, Kırık Boynuzun Hikâyesi 
(Ç.O.),Karanlıkta İlk Işık, Çıkmaz Sokak Çocukları, Şarkılarımız Ölmesin, 
Rumuz Goncagül, Söz Veriyorum, Keşanlı Ali Destanı, Evler Evler, Ezop, 
Savaş Düşlerimi Çaldı, Kaktüs Çiçeği, Androcless ve Aslan(Ç.O.), Can 
Ateşinde Kanatlar, Tiyatro Tiyatro, Soyut Padişah, Atinalı Timon, Bir 
Şeftali Bin Şeftali(Ç.O.), Annem Denizi İlkkez Ellisinde Gördü, Büyüyünce 
Ne Olacaksın? (Ç.O.),  Bürokratlar, Yedekçi, Yerma, Keloğlan(Ç.O.), Siz 
Ne Dersiniz? (Ç.O.), Kaçsam Bırakıp, Burada, Üç Kadın, Ana Hanım 
Kız Hanım, Tepegöz, Bağdat Hatun, İlk Gençlik, Kuyudaki Aslan(Ç.O.), 
Tahta Çanaklar, Definename, Sevgili Doktor, Şahane Düğün, Buzlar 
Çözülmeden, Sevdalı Bulut(Ç.O.), Hiçbir Şey, Mevlana, Midas’ın 
Kulakları, Kuvay-ı Milliye Kadınları, Midas’ın Kulakları (Ç.O), Resimli 
Osmanlı Tarihi, Pusuda-Öç, Bayazıt, Evlenme, Düşlerim Benim(Ç.O.), 
Uysal Yurttaş Projesi, Gılgameş, Hangi Karını Seçeceksin,  İstanbul Efendisi, 
Orkestra(Ç.O.),Prömiyer, Mutfak Cadıları, Suskunlar Kapısı, Güzel ve 
Çirkin(Müzikal Ç.O.), Kulaktan Kulağa-Carar Ananın Silahları, Dört 
Köşe Palyaço(Ç.O.),İbiş’in Rüyası, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Biz Size 
Hayranız, Shirley Valentine, Nasrettin Hoca Bir Gün (Ç.O), Ayyar Hamza, 
Ali Baba ve Kırk Haramiler (Ç.O), 39 Basamak, Sığıntılar, Töre,Başka 
Yanmak, Pinokyo (Ç.O), Misafir, Aşkında Aşık Olduğu Aşk, Tarla Kuşuydu 
Juliet, Demir, Kırmızı Şapkalı Kurt (Ç.O), Yedi Kocalı Hürmüz, Konik 
Annalar(Komik Aynalar), Dördüncü Ay, Fatih (Bizans Düştü), Fermanlı 
Deli Hazretleri, Adı:Aşk (Binlerce Ateş, Binlerce Ah).

Konya Devlet Tiyatrosu Büyük Anadolu Turneleri’ne 1998 yılından 
başlayarak Türkmen Düğünü adlı oyun ile Bozhüyükten yola çıkarak 
Bursa, Yalova, İzmit, Sakarya, Bilecik gibi illerin merkezlerinde ve 
ilçelerinde seyirci ile buluştu.1999 Rumuz Goncagül Trakya bölgesinde, 
2003 Soyut Padişah Karadeniz turnesi, 2004  Ana Hanım Kız Hanım, adlı 
oyun ile Karadeniz turnesi, 2007 Doğu Anadolu Bölgesine  Ana Hanım 
Kız Hanım ve 2008 Pusuda-Öç adlı oyunlar ile turneler düzenlenmiş 
en ücra noktalara Tiyatro izleyicileri ile buluşmuştur.Ayrıca Ana Hanım 
Kız hanım adlı oyun Konya’nın farklı ilçe ve köylerinde hayatında hiç 
tiyatro izlememiş olan halkına tiyatro ile tanışma fırsatını sunmuştur. 
Açılışından bu zamana kadar da bölge tiyatrosu olarak Karaman, 
Aydın, Afyon Kütahya, Uşak, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Bartın, 
Isparta, Muğla, Rize, Sinop vb. illerde ve Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Turne Tiyatroları ile beslenen Gaziantep, Elazığ, 
Malatya, Kahramanmaraş, Samsun, Çorum, Zonguldak, Ordu, Denizli 
illerine sezon içerisinde turneler düzenlemektedir.

Turneler

“Bin Nefes Bir Ses Uluslar arası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali” 
2008 Dünyada Türkçe Tiyatro yapılan ilk festival. 2016 yılında 
dokuzuncusu gerçekleştirilen festivale bugüne kadar 18 ülke, sanatçı, teknik 
eleman, basın mensubu, eleştirmen ve gözlemci binin üzerinde misafir 
ağırlanmıştır.

Resimli Osmanlı Tarihi: 7.K.K.T.C  Tiyatro Festivali.
Resimli Osmanlı Tarihi: Kosova (Prizren) Kosova Prizren Türk 
Tiyatrosu Kutlamaları.
Aşka Dair: Kosova (Prizren) Sanatla Uyanmak Festivali.
Orkestra (Ç.O): Kamerun 8.Çocuk ve Genç İnsanlar için Afrika Tiyatro 
Festivali.
Gılgameş: Makedonya 4.Skupi Festivali
Suskunlar Kapısı (Bab-ı Hamuşan): Türkmenistan Diriliş Devri Tiyatro 
Sanatı Uluslararası Tiyatro Festivali.
Nasrettin Hoca Bir Gün: Fas Taza Şehri 1.Genç izleyiciler Uluslararası 
Tiyatro Festivali
39 Basamak:Kosova Cumhuriyeti Prizren şehri Kosova Türk 
Tiyatrosu’nun 78.Yıl Kutlamaları.
Misafir: K.K.T.C. Girne Çatalköy 5.Beşparmaklar Tiyatro Festivali
Misafir: Kosova Cumhuriyeti Prizren şehri Kosova Türk Tiyatrosu’nun 
Kuruşunun 80.Yılı Kutlamaları.
Dördüncü Ay: Kosova Cumhuriyeti Prizren şehri Kosova Türk Tiyatrosu 
Festivali.

KONYA DEVLET
TİYATROSU’NU TANIYALIM

D

VİZYON TİYATRO
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ALDIĞI
Resimli Osmanlı Tarihi

“İsmet Küntay Ödülleri”
En İyi Yönetmen: Murat ATAK

En iyi Yapım: Konya Devlet Tiyatrosu-Murat ATAK
En İyi Erkek Oyuncu: “Vakıf” rolüyle Alpay ULUSOY

“Ankara Sanat Kurumu Ödülleri”
En İyi Sahne Müziği: Turgay ERDENER

En İyi Sahne Dansı: İhsan BENGİER

ÖDÜLLER
“1. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri”
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Tomris ÇETİNEL
“Direklerarası Seyirciler/X.Lions Tiyatro Ödülleri”
Kadın Oyuncu Dalında: Tomris ÇETİNEL
Oyun Yazarlığı Dalında: Şirin AKTEMUR TOPRAK- 
Gökhan AKTEMUR
“Ankara Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri”
Gılgameş  adlı oyun Övgüye Değer Oyun Yazarlığı Dalında: 
Şirin AKTEMUR TOPRAK- Gökhan AKTEMUR

UYSAL YURTTAŞ PROJESİ
“Direklerarası Seyircileri / X. Lions” Ödülleri’nde Konya Devlet Tiyatrosu olarak;

Yönetmenlik Dalında:
“UYSAL YURTTAŞ PROJESİ” – Murat ATAK ödüle layık görülmüşlerdir.

Güzel ve Çirkin
“Assitej Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği”

En İyi Dekor: Aytuğ Dereli
En iyi Özgün Müzik: Can Atilla

Sanat Yönetmenliğini K.Alpay Aksum’un yaptığı Konya Devlet Tiyatrosu, sanatçıları, teknik 
elemanları ve idari personeliyle çalışmalarını sürdürmektedir.
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FATİH
(BİZANS DÜŞTÜ)

ÖZET

Konstantinapolis bir penceredir; Doğu 
ve Batı’nın aynı anda göründüğü.  

Konstantinapolis bir kapının anahtarıdır, 
dünyaya egemen olmak isteyenler için. 
Bizans’ın “Roma’nın Mirasçısı” olarak 

koruması gerekir Konstantinapolisi. 
Fatih’in ise babasından aldığı mirasla 

bütünleşmesi için Konstantinapolis’i alması 
gerekir. Konstantin’in önlem için çıkardığı 

zorluklar Mehmet’in ancak gücünü 
arttırır.

“Ya Bizans Mehmet’i alacaktır ya da 
Mehmet Bizans’ı...”     

Mehmet’in amacı Doğu Roma’yı yıkmak 
değil; onu Osmanlı yapısında yeniden 

diriltmekti. İç çekişmeler, ihanetler 
ahengi bozsa da nihayetinde Mehmet’in 
hocası Akşemsettin’in”Konstantinapolisi 

alan komutana ne mutlu-ne mutlu 
onun askerlerine” sözünü nakletmesiyle 

Konstantinapolis şehri fethedilmiştir. 
Bundan sonra Mehmet; “Fatih” askerleri; 

“Fatihan” Konstantinapolis “İstanbul” 
olarak anılacaktır.

(CAST)
YAZAN:A.Turan OFLAZOĞLU
REJİSÖR; Bengisu GÜRBÜZER DOĞRU

OYUNCULAR
FATİH SULTAN MEHMET; Doğan DOĞRU
SADRAZAM HALİL PAŞA; Yaşar ÖZBOZ
ZAĞANOS PAŞA; Özgür BAŞ
AKŞEMSETTİN ; Mehmet Asım Tuncay AYNUR
İMPARATOR KONSTANTİN;Özgür KEÇECİ
BAŞMABEYİNCİ FRANÇEZ; Can Ali ÇALIŞANDEMİR
GRANDÜK NOTARAS;KEMAL ÇATMAZ
GENERAL JÜSTİNYANİ; Yiğit GÜMÜŞADA
BİZANS ELÇİSİ; Çağatay EKER
TÜRK ELÇİSİ.  ;Fatih YAĞLICAN
MACAR ELÇİSİ; Servet BAYRAKDAR
URBAN ; Selçuk Mükremin KATTAŞ
YENİÇERİ AĞASI; Mustafa Sedat ERCAN
KAPIKULU ASKERİ; Meriç GÜLEÇ 

VİZYON TİYATRO
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FERMANLI DELİ HAZRETLERİ
(Özet)

(2 Perde)

(CAST)

Oyun; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İstanbul’da geçer. 
Dönemin sadrazamı Mustafa Paşa’nın vekilharç katibi Musa Efendi, Padişahın 

fermanı ile dar ağacına asılır. Asıldığı ağaç ağırlığına dayanamaz ve Musa 
Efendi düşer. Onun ölümden kurtulduğunu gören cellat verilen emri bir 

kere yerine getirdiği için ikinci kez Musa Efendi’yi asmaz ve onun canını 
bağışlar. Padişah da “deliyi affedelim” diye ferman buyurur. Musa Efendi bir 
süre tımarhanede kalır. Delileri eğlendirmek için muskalar yazar. Tesadüfen 

delilerden biri iyileşince, herkes derdine çare bulması için Musa Efendi’ye 
gelmeye başlar. Musa Efendi’nin adı artık halk arasında Fermanlı Deli 

Hazretleri olarak anılır ve her derde çare bulduğuna inanılır.

YAZAN:Musahipzade Celal
REJİSÖR; Ferdi Dalkılıç

OYUNCULAR
Nur Felek(Çocuklu Kadın):
Melisa Dülger
Yaver Ağa: Selçuk Mükremin Kattaş
Ahmet Paşa:Servet Bayrakdar
Köleler:Gökhan Akdeniz
İdris Çiçeksay
Cariyeler: Esra Erdemir
Şerife Kızılbağlı

Musa Efendi; Ahmet Çökmez
Nigar:Nevra Sayar
Rakım Ağa: Boğaçhan Sözmen
Bayram Ağa; Çağatay Eker
İfakat:İlayda Alakoç
Şehime Molla:Gülesin Gelenbevi
Sünbül Ağa- Şatır: Kemal 
Çatmaz
Behram;Fatih Yağlıcan

VİZYON TİYATRO
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İŞTE VİZYONA GİRECEK OLAN
EN İYİ FİLMLER

Bu yıl büyük hayran kitlelerine sahip serilerin yeni filmlerinden 

usta yönetmenlerin en taze yapıtlarına kadar pek çok önemli film 

vizyona giriyor. Vizyona girecek olan birbirinden güzel filmleri siz 

sinemaseverler için bir araya getirdik.

İstanbul Kırmızısı,
Vizyon Tarihi: 03 Mart 2017

Reis,
Vizyon Tarihi: 03 Mart 2017
Hüdaverdi Yavuz'un yönetmenliğini 
üstlendiği Reis, Recep Tayyip 
Erdoğan'ın hayatından sinemaya 
uyarlandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın 
yaşam hikâyesinden esinlenerek 
hazırlanan Reis, 1960'lı yıllarda 
başlayan yasaklar, toplum 
çatışmaları, Türkiye'nin o yıllardan 
günümüze kadar yaşadığı zorluklar 
konu edilerek hazırlandı.

Ferzan Özpetek’in aynı isimli kendi 
kitabından sinemaya uyarladığı 
İstanbul Kırmızısı, İstanbul’a yeni 
gelen Orhan’ın ve çevresindekilerin 
hikâyelerine odaklanıyor. Uzun 
yıllar yurt dışında yaşayan 
yazar-editör Orhan Şahin, ünlü 
yönetmen Deniz Soysal’ın ilk kitabı 
üzerinde çalışmak için İstanbul’a 
gelir. Deniz, zenginliğinin son 
demlerindeki ailesiyle birlikte bir 
yalıda yaşamaktadır. Orhan daha ilk 
günden kendisini Deniz’in karmaşık 
ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile 
bireylerinin ortasında bulur.
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Fifty Shades Of Grey 2: Fifty Shades Darker (Karanlığın Elli 
Tonu), Vizyon Tarihi: 10 Şubat 2017

Recep İvedik 5, Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2017

A Cure For Wellness (Yaşam Kürü) 
Vizyon Tarihi: 17 Şubat 2017

The Fate Of The Furious (Hızlı ve Öfkeli 8),
Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017

Alien: Covenant (Yaratık: Covenant),
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

E.L. James çok satan roman serisinin sinemaya uyarlanan ikinci filmi olan 
Karanlığın Elli Tonu, Christian ve Ana’nın tutku ve tehlike arasında gidip gelen 
ilişkisine odaklanıyor. Yara almış olan Christian Grey, tedbirli Ana Steele’in 
hayatına geri dönmesi için çabalarken, Ana Steele ona bir şans daha vermeden 
önce bir anlaşma yapmak ister. İkili güven oluşturmaya ve dengeyi bulmaya 
başlarken Christian’ın geçmişindeki karanlık figürler, çiftin birlikte bir gelecek 
kurma umutlarını yok etmeye kararlı bir şekilde etraflarını sarar. 

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde 
bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek 
ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına 
alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç 
sporculardan oluşan Milli Takımı yurt dışındaki bir spor organizasyonuna 
götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır. 
Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler 
karışırken Recep takımın kontrolünü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi 
olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek ister.

Hırslı genç bir yöneticiye şirketin CEO’su alma görevi verilir. Söz konusu 
CEO İsviçre Alpleri’nin ıssız bir bölgesinde yer alan, huzurlu ama gizemli bir 
sağlıklı yaşam merkezinde kalmaktadır. Ancak genç yönetici orada geçirdiği 
süre zarfında merkezin spasının mucizevi tedavilerinin pek de göründüğü gibi 
olmadığından şüphelenmeye başlar. Merkezin korkutucu sırlarını keşfetmeye 
başladığında ise akıl sağlığı tehlikeye girecektir. Sırları çözmeye çalışan genç 
adam kendini bir anda o merkezde tedavi amacıyla yatan hastalarla aynı 
hastalık teşhisine sahip bir halde bulur.

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak 
istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken 
Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her 
ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, 
gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom’u tekrar 
suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom’u sevdiği ve güvendiği insanlardan da 
ayıracaktır. Dom’u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının peşine düşmesidir.

Koloni gemisi Covenant’ın mürettebatı galaksinin oldukça uzak bir köşesinde, 
keşfedilmemiş cennet olarak varsaydıkları bölgenin aslında karanlık ve 
çok tehlikeli bir yer olduğunu anlarlar. Gezegendeki yegane canlı lanetli 
Prometheus’un keşfinden sonra hayatta kalan ‘sentetik’ David’dir... Efsane 
biilimkurgu/macera yönetmeni Ridley Scott, Alien’da kendi yarattığı evrene, 
Prometheus ile başlayan yeni üçlemesinin ikinci filmi olan Alien: Covenant 
filminde geri dönüyor. 

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Karayip 
Korsanları: Salazar’ın İntikamı), Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2017
Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanları şahı ama bir o kadar talihsiz Jack Sparrow, 
yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar’ın 
yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan 
Üçgeni’nden kaçmayı başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack’tir. 
Jack, Salazar’ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası’nın 
peşine düşer. Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci Carina 
Smyth ve Kraliyet Donanması’ndan  dik başlı, genç bir denizci olan Henry ile zorlu 
bir anlaşma yapar. Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull’un dümenindeki Jack 
Sparrow, hem kötü kaderini tersine çevirmenin hem de şimdiye dek karşısına çıkan 
en dişli ve korkunç düşmandan kurtulmanın yollarını arayacaktır.

VİZYON SİNEMA
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Transformers 5 (Son Şovalye), Vizyon Tarihi: 23 Haziran 2017

The Dark Tower (Kara Kule), Vizyon Tarihi:  11 Ağustos 2017

Transformers’ın beşinci filminin konusu Kral Arthur’un kılıcı dönemine ve 
Nazi dönemine dayanıyor. Yıllar sonra Edmund Burton (Anthony Hopkins) 
Transformerların neden Dünya’ya geldiğini açıklıyor. Cade Yeager (Mark 
Wahlberg), TRF (Transformers Reaction Force – Transformers Reaksiyon 
Kuvveti) adlı paralı asker ordusuna teslim olmaktadır. Izabella ailesini Şikago’da 
kaybetmiş ve yetim kalmıştır. Fakat, yanında bir tek Sqweeks adlı robot ile 
anlaşır. Sqweeks ise sadece “Chihuahua” diyebiliyor. Megatron bu sefer 
dünyayı yok etmek değil, dünyayı hükmetmek istiyor. Bu yüzden Lennox (Josh 
Duhamel) ile anlaşma yapacak. Ancak Lennox ile Cade kesiştiğinde
dünyayı bekleyen bir tehlike ile yüzleşecek.

Bugüne kadar onlarca romanı beyazperdeye aktarılmış bir Stephen King 
uyarlaması daha önümüzdeki aylarda korku fırtınaları estirmeye geliyor. King’in 
kült romanları arasında yerini alan seri Roland Deschain’ın gizemli Kara 
Kule’yi arayışını işliyor. Western türü bir dünyada, kendi ölmekte olan evrenini 
kurtarmak için adı geçen kuleden medet uman silahşörün karşısında onu 
durdurmaya çalışan düşmanlar da olacak.

2014 yapımı olan Annabelle’ de oyuncak bebek yapan bir adam ve 
karısı etrafında ilerleyen, merkezinde bir rahibe ve çocuk yurdundan 
gelen yetimleri konu almaktaydı. Annabelle 2’de ise devam filmi 
olmaktan çok olayların başlangıç noktasını konu alıyor ve Annabelle’in 
yapımında yaşananları seyirciyle buluşturuyor.

Annabelle 2
(Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017) 

VİZYON SİNEMA

Thor 3:Ragnarok, Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017

Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi),
Vizyon Tarihi: 15 Aralık 2017

Thor serisinin 2017 yılında izleyiciyle buluşacak olan üçüncü filminde, 
yaklaşmakta olan Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan 
uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkı yolu 
bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard 
bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse 
bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız 
Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, 
bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir 
gladantial yarışmayı kazanmalıdır.

Thor serisinin 2017 yılında izleyiciyle buluşacak olan üçüncü filminde, yaklaşmakta olan 
Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş 
olan Thor çıkı yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve 
Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün 
Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı 
kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı 
çıkaran ölümcül bir gladantial yarışmayı kazanmalıdır.

Deccal 2, Vizyon Tarihi: 16 Haziran 2017
2015 yılının yaz aylarında seyircisiyle buluşan ve yönetmenliğini Özgür 
Bakar’ın üstlendiği Deccal korku filminin devamı niteliğindeki yapım yine 
iddialı bir korku-gerilim hikayesi ile geliyor.İlk filmde baş karakter Duygu, 
ev sahibesi Nurdan’ın hakimiyetine girmiş ve onun tarikatının şeytan ile 
olan işbirliğinde kilit bir rol oynamıştı. Sürpriz bir finalle biten ilk filmin 
ardından Deccal 2’de iblis dünyaya hakim olmayı başaracak mı?
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