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Editörden...
Uluslararası Mevlana Ödülü…
‘Belki yarın, belki yarından da yakın’
Merhaba, Konya Vizyon Dergisi’nin sevgili okurları…

EROL SUNAT
esunat@gmail.com

Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri’nin üçüncüsü ve Vizyon Anadolu Ödülleri adı altında
takdim edilen Vizyon Başarı Ödülleri’nin yedincisi 3 Mayıs 2017 gecesinde sahiplerini
bulurken, Konya yine muhteşem bir gece yaşadı. Bu gece sonrasında yaşanan oldukça
olumlu ve umut verici gelişmeler sonucunda, ümitler ve hayaller gerçek olmaya doğru
gitmeye başladı. Konya’nın vazgeçilmezi haline gelen ödül geceleri adım adım uluslararası
bir yörüngeye oturmak üzere. Konya’yı ödül geceleri ile tanıştıran ve buluşturan Yönetim
Kurulu Başkanımız Volkan Çakır’ın rüyası olan, Konya’dan uluslararası boyutta bir Mevlana
ödülü çıkarma düşüncesi gerçekleşmeye oldukça yakın gözüküyor. Rahmetli Mehmet
Akif’in yazdığı İstiklal Marşı’mızın beşinci kıtasının son satırından aldığımız ilhamla, “Belki
yarın, belki yarından da yakın” denilebilecek bir noktada.
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48. sayımızın kapak konuğu Türkiye’nin ve Konya’nın en iyi eğitim kurumlarından olan
Esentepe Koleji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konuk oldu. Bu sayımızda ödül
gecesinden aktaracağımız kareleri, şehir efsanesi olmaktan çıkarak ülke efsanesi olmaya
doğru giden ödül gecelerinin geniş bir hikayesini bulacaksınız.

SAYI: 48 • TEMMUZ / AĞUSTOS 2017

15 Temmuz 2016 bir destanın adıydı. Türk Milleti, devletiyle, devlet adamlarıyla bir olarak,
birlik olarak, beraber olarak, devletine ve devlet adamlarına sahip çıkarak ölümüne
Türkiye Cumhuriyeti’ni korurken, darbe teşebbüsünde bulunan hainlere karşı ölümüne
bir mücadele sergilemişti. Bu destanın, bu kahramanca mücadelenin seneyi devriyesinde
yaşananların hikayesini okuyacaksınız.

İhsaniye Mah. İhsaniye Cad.
41 / A | KONYA/TÜRKİYE
TEL: +90 332 320 25
62 - 63
www.vizyonanadolu.com • www.medyafgrup@gmail.com • www.vizyonkonya.com
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19 Haziran 2012 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki
Yeşiltaş Karakolu’na, terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sırasında şehit olan
8 askerden biri olan Ulaştırma Er Samet Bütün’ün teröristlerle çarpışa çarpışa şehit
düşmesinin hüzünlü hikayesi, anne ve babasının anlattıkları Şehit Ailesi sayfamızda.
Konya Kazan Biz Kepçe sayfamızda Konya’nın istikbali en parlak ve en açık caddelerinden
biri olan Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nde dolaştık. Konya metrosunun güzergahının bu
caddeden geçmesinin 2 bin 300 metrelik caddeyi cazibe merkezlerinden biri haline
getirebileceğini anlatmaya çalıştık.
Tamamı Konya’da çekilen “Benzersiz” filminin senaristi ve yönetmeni İlker Sarı ile yapılan
röportaj bu sayımızda yer aldı.
Sevgi şarkıları yazan, sevgi şarkıları söyleyen 90’lı yılların en popüler müzisyenlerden Harun
Kolçak sevenlerine veda ederek, bir daha hiç dönmemek üzere aramızdan ayrılmıştı.
”Mevlana, Hoşgörü ve Barış Ödülleri Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü” dalında, 24 Şubat
2015 tarihinde kendisine ödül takdim edilen sanatçıyla ilgili “ Sevgi dolu melodiler yetim
kaldı” başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

Yine bu sayımızda Vizyondakiler, Gurur Veren Konyalılar, Klasik Arabacılar, Konya ile ilgili
merak edilenler, Eski Konya hatıraları konularıyla birlikte, Payitaht Abdülhamit dizisinde
Arma Ofset | Fevzi
Çakmak Mh. Yayın Cd. Sultan Abdülhamit’in sırdaşlığını yapan Tahsin Paşa’yı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu
No: 76
ile yapılan röportajı ilgiyle takip edeceksiniz.
BASKI

Yeni Matbaacılar
Karatay/ KONYA

Tel: 0 332 342 65 77
Fax: 0 332 342 68 78
Ağustos/2017

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?
49. sayımızda buluşmak dileğiyle…
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BU DERGİDEKİ KALİTEYİ BEĞENDİYSENİZ
BİLDİĞİNİZ TÜM LİDER DERGİLERİ
BİZ BASIYORUZ...

YENİ MATBAACILAR SİTESİ
T. +90 332 342 65 77 / F. +90 332 342 68 78 / G. +90 532 313 65 77
Fevzi Çakmak Mh. Yayın Cd. No: 76 Yeni Matbaacılar / Karatay / KONYA
armakurumsal@gmail.com / armastil@gmail.com

www.armakurumsal.com
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Esentepe Koleji Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yapılan
OKS, SBS, TEOG, gibi başarı
değerlendirme sınavlarında
kitlesel başarıda sürekli
dereceye girmenin gururunu
yaşıyor. Bu başaranın sırrını
sizlerle paylaşma adına
dergimizin 48. sayısının
konuğu olan Esentepe
Koleji Kurucu Temsilcisi ve
Okul Müdürü Mualla Çağır’ı
dinledik.

ESENTEPE
20 YILDIR
ZİRVEDE

Esentepe Koleji’nin kurulduğu
günden bu yana sosyal aktivitelere
önem verdiğini söyleyen Mualla
Çağır, ‘Öğretim kalitesiyle ülkemizde
dikkat çeken başarılara imza
attık. 1997 yılında temelleri atılan
okulumuzun başarısını her sene
üst seviyelere taşımayı başardık.
Türkiye şampiyonlarını yetiştirmiş
olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye 8.liği,
Türkiye 9.luğu, Türkiye 13.lüğü ile ülke
genelinde üst sıralarda olmanın haklı
gururunu yaşıyoruz’ dedi.
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İNGİLİZCE EĞİTİMİNE
ÇOK ÖNEM VEREN

BİR KOLEJ

İngilizce eğitimine çok önem verdiklerini belirten Çağır,
‘Aktiviteler, projeler, drama ve oyunlarla, teknolojinin sunduğu
olanaklarlaöğrenmeyikalıcıvekeyiflidurumagetirmeyeyönelik
çalışmalaryapmaktayız.Ayrıcaçağımızıngereksinimlerineyanıt
verebilecekbecerileresahipbireyleryetiştirmekiçinAlmancadil
eğitimini ikinci yabancı dil olarak vermekteyiz. MEB tarafından
yapılanTEOG sınavlarında kitlesel başarıda yüzde 95.67, yüzde
96,22, yüzde 97.72 gibi başarılarla İngilizcede başarımızı
tescilledik.Konya’daözelokullararasında5.sınıföğrencilerinin,
ULUSLARARASICAMBRIDGEENGLISHESOL(MOVERS)sınavında
Türkiye,İçAnadoluveKonyailibaşarısınınüstüne çıkarak yüzde
94.66 başarı gösterdik’ ifadelerini kullandı.
TEMMUZ/AĞUSTOS
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FEN LİSESİ
BU YIL EĞİTİME
BAŞLIYOR
İlköğretimdeki başarı ve tecrübelerini Fen Lisesi ile
taçlandırdıklarını vurgulayan Çağır, ‘Fen lisesinde okumayı
düşünen başarılı öğrencilerimizin isteklerini karşılamak
amacıyla kolejimiz bünyesinde Özel Konya Esentepe Fen
Lisesini açtık. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda fen lisemizle
birlikte eğitim ve öğretime devam edeceğiz. Kayıtlarımızı
tamamlamışbulunmaktayız.Velilerimizeveöğrencilerimizeilgive
güvenlerinden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz’ dedi.
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BİRÇOK ÖNEMLİ DERECEYE
SAHİP BİR KOLEJ
Öğrencilerineöncedüşünmeyi,sonrahareketetmeyiöğrettiklerinin
altını çizen Çağır, ‘Takım ruhunu ve kendine güvenini kazanmış,
milli ve manevi amaçların niteliklerini taşıyan, küçüklerini seven
ve koruyan, büyüklerine saygılı nesillerle geleceğe emin adımlarla
ilerliyoruz. Ayrıntılardan çıkarak büyük resmi görmeyi öğrenen,
dikkatlerinitoplamışveodaklanmışolarakgözlemyapmanınfaydalarını
çocuklarımıza öğreterek doğru, temiz, düzenli, özgüveni gelişmiş ve
disiplinli nesiller yetiştirmeyi kendimize ilke edindik. Bu bize başarıyı
getirdi. 2013 yılında yapılan Okul Sporları Küçükler Step-Aerobik
Yarışması’nda okulumuz Türkiye 1.si oldu. Okul Sporları Yüzme İl
Birinciliği’ndeson10yıltakımyüzmebirinciliklerimizoldu.Okullararası
yüzme Türkiye Şampiyonası’nda 100 m ve 200 m kurbağalamada
Türkiye birinciliklerimiz var. Okul Sporları Satranç Yarışmaları’nda
elde edilen Konya il birinciliklerimiz de var. Türkiye grup yarışması
dördüncülüğüveTürkiyeşampiyonasındailk10okularasındayeralma
gibibaşarılareldeettik.OkulsporlarıKarateKüçüklerTürkiyeBirinciliği
yarışmalarında küçük kızlarda Konya il birinciliği, grup yarışmaların
ikincilikveTürkiyeşampiyonasındaTürkiyeüçüncülüğüeldeettik.Okul
sporlarıKonyailmüsabakalarındabasketbolvejimnastikdalındaKonya
il derecelerimiz var’ dedi.

SOSYAL SORUMLULUK
BİLİNCİNE SAHİP
BİR NESİL YETİŞİYOR
Sosyal sorumluluk projelerine son derece önem verdiklerini belirten Çağır,‘Esentepe
Kolejiyönetimiveöğretmenlerirehberliğindeöğrencilerileveliler“birtuğladasenkoy”
sloganıilekampanyabaşlattı.BukampanyaçerçevesindetoplananyardımlarAnkara’da
Avrupa’nınilkonkolojikentivebuprojekapsamındaTürkiye’ninendonanımlıonkoloji
hastanesine bağışlandı. Soğuk kış günlerinde okula giden çocukların üşümemeleri
için müzik zümremiz ile “Mutluluk Giysin Çocuklar” sosyal sorumluluk projesiyle
ortakyürüttüğümüz“ÇocuklarGiysinDiyeÇalıyorum”etkinliğinde,400çocuğumuzu
giydirerekonlarınhayallerinipaylaşmanıngururunuyaşıyoruz.Bunundışındaöğretmen,
öğrencivevelilerimizinberaberhazırladığı‘AhŞuBüyükler’adlıoyunuoynayaraktiyatro
gecesiyaptık.Veli,öğrenciveöğretmenlerimizinDevletTiyatrosu’ndasahnelediğitiyatro
gösterisinin tüm geliri Zihinsel ve Bedensel EngellilerVakfı’na bağışlandı. Kardeş okul
kapsamında okulumuzda kitap kampanyası düzenleyerek ihtiyacı olan okullarımıza
herkes okusun diye topladığımız kitapları ulaştırdık. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl
Milli Eğitim Müdürlüğü denetim elemanlarınca yapılan denetimde temizlik ve hijyen
kurallarına uygun bulunduğumuz için iki defa beyaz bayrak almaya hak kazandık. En
çok dikkat çeken etkinliklerimizden biri Barış Manço Müzik Gecesi oldu. Gecemize
katılarakbizlerionurlandıranLaleManço,DoğukanMançoveBatıkanMançoilebirlikte,
eşsizalkışlarıylahepyanımızdaolandeğerlivelilerimiz,gururumuzolanöğrencilerimiz
ve gecenin mimarı öğretmenlerimiz ve Esentepe’nin aziz çalışanları bu güzel zamanı
taçlandırdılar’ şeklinde konuştu.
TEMMUZ/AĞUSTOS
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Vizyon Röportaj
EmineŞeymaYıldız

GÜVENİN ADRESİ
TALEB İNŞAAT
Konya’da inşaat sektörü büyüyen
bir dev… Özellikle konut piyasasında
yaşanan gelişmeler inşaat sektörünü
zirveye taşıyor. İnşaat demişken Konya’da
ses getiren projelere imza atan, aslen
Erzurumlu olan İsmail Canpolat, İbrahim
Canpolat ve Ahmet Canpolat isimli üç
kardeşin bir araya gelerek kurduğu Taleb
İnşaat, dinamik yapısı ile sektörün önemli
firmalarından biri. Hayata geçirdiği
projelerde hizmette kalite anlayışını
benimseyerek teknolojiye paralel
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çözümler üreten Taleb İnşaat, müşteri
memnuniyetine de çok önem veriyor.
Konya inşaat sektörünün deneyimli,
dinamik ve yenilikçi kuruluşu Taleb
İnşaat, kurulduğu yıldan bugüne imza
attığı konut projeleriyle yüzlerce aileyi
ev sahibi yaptı. Konya’nın hızla yükselen
inşaat firmalarından olan, güven inşa
eden Taleb İnşaat’ın Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Canpolat inşaat sektörünü
dergimize değerlendirerek önemli
açıklamalarda bulundu.
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İsmail Canpolat
Taleb İnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı

İnşaat sektörüne nasıl adım attınız?
Baba mesleğini devam ettirmek amacıyla taşeron olarak başladık, küçük çapta yap-satlar yaparak
büyüdük. Sektörün giderek büyümesi sonucu 2004 yılında Taleb İnşaat’ı kurduk.
Neden Taleb İnşaat ismini tercih ettiniz?
İnsanlar talep etsin diye böyle bir tercihte bulunduk. Firma akıllarında kalsın diye üç kardeş bir araya
gelerek bu ismi bulduk.
Taleb İnşaat’ı yakından tanımak isteriz…
Dönemin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun konut projelerini hayata geçiriyoruz. 2000’li yıllardan itibaren
hem kent içi hem de kent çevresinde gelişmekte olan yeni yerleşim birimlerinde önemli projelere imza
attık. Bunlardan bazıları Ahmet Özcan Caddesi’nde Kavaklı, Aleyna, Beyaz Saray siteleri, Fetih Caddesi‘nde
Fetih Park Sitesi. Lalebahçe Yolu üzerinde Güzel Vadi Villaları... İmza attığımız yapıların tamamında son
teknolojiyi ve yüksek kalite standartlarını kullanmayı ilke edinerek müşterilerimizi tatmin edecek kaliteyi ve
fonksiyonelliği sunuyoruz. Sektördeki tecrübemizi, hayata geçirdiğimiz her projeyle daha çok artırıyoruz.
Müşterilerimizin konut adına her türlü talebine cevap veriyoruz. Dayanıklı ve konforlu projelerimiz ile
sektörde adımızdan söz ettiriyoruz. Son projemiz Mimoza Siteleri’ni ferah ve rahat bir yaşam alanı arayanların
beğenisine sunduk. Genel olarak konut projesi
yapıyoruz. Öncelikli yatırım alanımız Meram
bölgesi… Lüks 3+1 konutlar yapıyoruz. Duruma
göre 4+1 konutlar da yapıyoruz. Yaptığımız
konutlar 150 m2 ile 170 m2 arasında değişiyor.
En iyi malzemeleri kullanıyoruz. İsmi duyulmuş,
kalitesini ispatlamış firmalarla çalışıyoruz. Her
bütçeye hitap ediyoruz. Kentsel dönüşüm
projeleri de yapıyoruz.
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Sizi sektördeki rakiplerinizden farklı kılan özellikleriniz neler?
Biz de kesinlikle hırs yok. Bir işi yaparken mantıklı bir şekilde hareket etmeyi tercih ediyoruz. Aklıselim
hareket ettiğimiz için yaptığımız her projede müşterilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Yaptığımız
projelerde memnuniyet oranımız yüzde 99… Bunun dışında müşterimiz gecede arasa, gündüz de
arasa bize ulaşabilir, asla onu geri çevirmeyiz. Mutlaka birimiz telefona cevap verir. Satmış olduğumuz
dairenin arkasında dururuz. Taleb İnşaat denildiği zaman akla ilk önce güven gelir. Kısaca az yaparız,
iyi yaparız, en kalitelisini yaparız. Bu yüzden bizim müşterilerimiz özeldir. Her önüne gelen bizden
daire almaz. Kaliteyi bilen insan bizden daire alır.
Bundan sonraki projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Kalite, yaşam standardı ve teknolojinin getirdiği rahatlığı göz önünde bulundurarak teknoloji çağına
ayak uyduracak konutlar yapacağız.
Konya inşaat sektörüne ciddi anlamda yatırım yapıyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor.
Konya’yı diğer illerle kıyaslarsak neler söylersiniz? Konut satışlarından memnun musunuz?
Memnunuz. Diğer şehirlerle Konya’yı kıyaslarsak Konya ulaşımı, sanayisi, gelişimi, nüfus artışıyla diğer
şehirlere göre daha avantajlı. Konya’da yer sorunu yok. Geçen yıla göre konut satışlarında artış var.
Tüketici artık bilinçli, kaliteye para veriyor.
Sektör olarak en büyük sıkıntılarınızdan bahseder misiniz?
Resmi kurumlardaki sistemin ağır işlemesi, kentsel
dönüşüm yasası ile ilgili maddelerin eksik olması, demir
fiyatlarının yüzde yüz artması. Sektöre baltayı vuran da
demir fiyatları…
2017 yılının genel bir değerlendirmesini yapar mısınız?
Hedeflediğiniz rakama ulaşabildiniz mi? Arz-talep
dengesini sağlayabildiniz mi?
Yaşanan olumsuzluklar bizi fazla etkilemedi ama
müşterilerimizin kafasını karıştırdı. 2017’de her şey
normale döndü. Hükümet piyasaya güven verdi.
Satışlarımız istediğimiz gibi gitti.
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MİLLİ İRADENİN

G Ü C Ü

‘15 TEMMUZ’

Anadolu coğrafyası tarihin en zor elde tutulan coğrafyalarından biri...
Binlerce yıldır görmediği işgal, görmediği istila, görmediği savaş kalmadı.
Kan, gözyaşı, hüzün, elem ve ıstırap bu coğrafyanın kaderi oldu
kanla sulanmamış neredeyse bir avuç toprak yok bulamazsınız.
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coğrafyayı elinde tutmak kolay değil.
Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğlu
Beyliği ve Osmanlı, Anadolu’yu ellerinde
tutabilmek için binlerce yıldır mücadele
ettiler. Barış ve huzur içinde yaşamanın
zorluğu, kolay olmadığı, barışa giden
yolların pusuyla, entrikayla, hile ve desise
ile tuzaklandığı, dost görünen hainlerin,
ikiyüzlülerin, işbirlikçilerin, huzura
düşman olanların, dost görünenlerin,
kardeş görünüp karşınızda olanlarla kol
kola girdiği sayısız örnek yaşandı bu
coğrafyada.
Bir olmanın, birlik olmanın bu coğrafyada
gözü olanları rahatsız ettiği sır değil.
Selçuklu döneminde Anadolu’da kısa bir
süre olsa da, birliği tesis eden Alaaddin
Keykubad, sonrasında Anadolu’da
birliği beraberliği sağlayan Yıldırım
Beyazıt, 1402 Ankara Savaşı’nda Timur’a
kaybedince ortada birlik diye bir şey
kalmamıştı.

Bu coğrafyada, yakın bilinenler, hep dost
bilinenler, dost geçinenler, yüzümüze
gülenler çıktı hasım olarak karşımıza.
Gözlerini
kırpmadan
sattıkları
dostluklar,
arkadaşlıklar
tarihin
hiçbir döneminde cezasız kalmadı. Bu
topraklarda gözü olanlara alet olanlar,
gizli destek verenler, onlarla el ele verip
kumpaslar ve tuzaklar kuranlar, en zayıf
anımızda birlik olduklarıyla üzerimize
az gelmediler. 15 Temmuz, böyle bir
girişimdi.
Bu topraklar ara-ara gördüğü sakinlik ve
huzurun dışında devamlı tetikte, diken
üstünde yüzyıllar geçirdi. Yollar tuzaklı,
dağlar engelli, ovalar entrikalarla
doluydu. Ne iç düşman eksildi, ne de dış
düşman.
Ruhu huzursuz olanlar, kendilerine
destek verecek, destek olabilecek,
işbirliği yapabilecek insan bulmakta
neredeyse hiç zorluk çekmediler. Bu
coğrafya Türk Milleti’ne şunu öğretti;
Madem ki, bu topraklar vatanımızdır.
Hiçbir olaya şaşırmayacağız ve bu
topraklardan bizi ölümden başka bir
şey ayırmayacak, ayıramayacak. Kime
güvendiysek, kimlere bel bağladıysak,
kimi kendimize sırdaş etmişsek, kimin
en yakınımıza kadar girmesine izin
verdiysek
ihanet
edebileceklerini
yada ihanete yeltenebileceklerini de,
düşünmek zorunda olduğumuzu hiç
unutmadık.

Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Birliği’ni
öylesine kurdu ki, bu birlik yüzyıllarca
dağılmadı. Kim dağıtma teşebbüsünde
bulunduysa, Osmanlı buna müsaade
etmedi. 1919 yılıyla birlikte neredeyse
her köşesi işgal edilen, paylaşılan
Anadolu’yu, Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları Fransız’lardan,
Rus’lardan, Ermeni’lerden, İngiliz’lerden
veYunanlı’lardan dört yıla yakın ölümüne
bir mücadeleden sonra geri alıp birlik ve
beraberliği yeniden kurmuşlardı.

“Tarih tekerrürden ibaret derler, hiç
ibret alınsa tekerrür eder miydi” sözünü
de kulağımıza küpe etmiştik. Olaylar
döndü dolaştı, 15 Temmuz 2016 gecesini
bize yaşattı. Ordunun bir kısmı darbeye
kalkıştı. Bağrından koptuğu, içinden
biri olmakla iftihar ettiği milletine
silah doğrultmak bedbahtlığına düştü.
Vicdanına, yüreğine bakmadan bastı
tetiğe, kurşun yağdırdı masumların
üzerine. Günahsız insanları tanklarla
ezdi geçti merhametsizce. Kendi insanını
şehit edecek kadar gözleri dönmüştü.
Gazi Meclisin bombalanması hadisesi
akıl tutulmasıydı.

15 Temmuz 2016, Türk Milleti’nin
birliğini ve beraberliğini bozmak
isteyenlere karşı, milletin topyekun karşı
koymasıdır. Demokrasi adına, devlete
sahip çıkma adına, devlet adamlarına
kol-kanat germe adına yazılan bir
destandır.

15 Temmuz 2016 gecesi isyancıların,
darbecilerin tahmin edemedikleri
oldukça sert bir tepkiyi açığa çıkardı.
37 yıl önce 12 Eylül’ü görmüş, yaşamış,
yaşananlardan nefret etmiş, psikolojisini
toparlayabilmek için yıllarca kendine
gelememiş insanlar, o öfkeyle, sokağa

indiler. Öyle bir indiler ki ölümden öte
yol yok dediler ve dikildiler darbecilerin
karşısına.
12 Eylül’ün bir başka değişik versiyonunu
yaşamak istemeyenler hangi fikre
mensup olurlarsa olsunlar, kaptılar
Ayyıldızlı bayraklarını attılar kendilerini
sokaklara
1950 yılı ile başlayan çok partili
demokrasi siteminde neredeyse her
on yılda bir darbe, ihtilal ve muhtıra
görenlerin yüreklerinde kanayan bir
yara olan ve bir türlü kapanmayan,
hiçbir şey yapamadıkları 27 Mayıs
1960 hadisesi vardı. 27 Mayıs’ta Adnan
Menderes’in, Hasan Polatkan’ın, Fatin
Rüştü Zorlu’nun asılmasına mani
olamayan, siyasetçilerin ölüm korkusu
ile hapishanelerde uzun yıllar geçirdiği
dönemleri dinleye dinleye büyümüşler,
dedelerinden ve babalarından bu
olay onlara vasiyet kalmıştı. Bir daha
27 Mayıs yaşamayacağız, devlete ve
devlet adamlarına da yaşatmayacağız
duygusuyla, 15 Temmuz’da devlet
adamlarını darbecilere teslim etmedi
vermedi Türk Milleti. Dede ve
babalarından miras kalan vasiyeti yerine
getirmenin huzurunu yaşadılar,
15 Temmuz’da.
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Şehit Halisdemir’in
vücudunda 30 kurşun vardı.

G

ögüslerini siper etti millet, kalkan
oldu bedenler tankların ve kurşun
yağmurlarının önüne.

15 Temmuz 2016’ya damgasını Ömer
Halisdemir vurmuştu. Cesaretiyle, gözü
karalığıyla, vatanseverliğiyle, darbe
teşebbüsünün gidişatını değiştirmiş,
vatan haini, isyancı Tuğgeneral Semih
Terzi’yi alnından vurmuş, kurşunları
bitinceye kadar karargahını savunmuş ve
şahadet şerbetini içmişti. Şehit Halisdemir’in
vücudunda 30 kurşun vardı. Yazarlar, elindeki
Osmanlı Bayrağı’nı Bizans surlarına
dikerken bedenine 30 ok isabet eden
Ulubatlı Hasan’a benzettiler, Ömer
Halisdemir’i. O an bir kırılma
noktasıydı diye yazıldı. 15
Temmuz Gecesi kahramanlar
gecesiydi. Gözünü
kırpmadan, tankların
üzerine, yaylım ateşlere,
kurşun yağmurlarına
aldırmadan yürüyen,
darbecilerin
şevkini,
umudunu kıran,
hayallerini yerle
bir eden Türk
Milleti 241 şehit
verdi o gece.
Kendisine silah
doğrultanları
da affetmedi.
görmedi.
.

15

Hoş

Temmuz sonrası darbe teşebbüsünde bulunanlar, onlara yardım edenler, destekleyenler, destek
verenler yakalanmaya, adalet önünde hesap vermek için adalete teslim edilmeye başlandı. İtirafçıların
kamuoyuna açıklanan itirafları olayın vahametini ve boyutlarını öylesine ortaya serdi ki, Türkiye’nin
sistemli ve planlı bir işgal hareketinin tam ortasında kaldığı ortaya çıktı. Hainlerin ipliği pazara
çıkarılırken, telefon şifreleri ve kodlar çözüldükçe, çok daha geniş çaplı bilgilere ve kilit isimlere
ulaşılması sonucunda darbecilerin ardında olan isimler, kendini gizleyen ve saklayan isimler birer birer
ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Ülke çapında ilan edilen ve halen süren OHAL ( Olağanüstü Hal
Uygulaması) birçok olayın çözümünü kolaylaştırdı. Türkiye ferahladı, rahatladı, kendini saran zehirli
sarmaşıklardan, dikenlerden, karaçalılardan, dost görünüp kuyusunu kazanlardan, en yakınına kadar
sokulanlardan kurtulma yolunda oldukça önemli adımlar attı. 15 Temmuz üzerinden bir yıl geçti.
Her çözümlenen olay sonrasında ortaya çıkanlar, Türkiye’nin ne kadar büyük bir badire atlattığının
göstergesi olarak gözler önüne seriliyor.
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15 Temmu
gelemeyen z bugüne kada
r bi
ler
Küslüklerinbtamamını bir araryaaraya
itti, dargın
lıklar bittgi.etirdi.
Demokrasi meydanları bir
başka şenlendi, bir başka
hareketlendi, bir başka heyecan
ve coşkuyla dalgalandı. Mustafa
Yıldızdoğan’ın dillerden
düşmeyen ‘Türkiyem’ şarkısı,
Uğur Işılak’ın meşhur ‘Dombra’sı,
demokrasi meydanlarının,
demokrasi marşı oldular.
Milyonların dilinden düşmedi
bu şarkılar. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve Türk Milleti tarihinin
en acımasız, en insafsız, en
vicdansız tehditlerinden birini
yaşadığını her geçen gün çok
daha iyi anlıyor. Bir olmanın,
birlik olmanın, beraber olmanın,
birlikte hareket etmenin ne denli
önemli olduğunu, 15 Temmuz
gecesi ve onu takip eden gün ve
gecelerde çok daha iyi anladı.
Bugün kenetlenen, devletine,
vatanına, bayrağına, devlet

büyüklerine sahip çıkan Türk
Milleti bugün aynı ruh, aynı
heyecan ve aynı coşku ile bir
yılını dolduran 15 Temmuz’da
yine sokaklarda. Türk Milleti
el ele verdiği müddetçe, kol
kola girdiği müddetçe, birlik
ve beraberliğini bozmadığı
müddetçe onu hiçbir hain gücün
yıkamayacağının bilincinde
olarak 15 Temmuz’u selamlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti var
olduğundan bugüne kadar,
birçok olumsuz olay yaşadı,
darbeler, ihtilallar, muhtıralar ve
darbe teşebbüsleri gördü, ancak
kendi içinden çıkan evlatlarının
kendine silah doğrulttuğunu,
kurşun sıktığını görmemişti.
Bu nasıl bir kindarlık, bu nasıl
bir vicdansızlık, bu nasıl bir
merhametsizlikti. İçlerinde

zerrece Allah korkusu olmayan,
kendi milletine kurşun
yağdırmakta tereddüt etmeyen
bu insanları kim yetiştirmiş, kim
bu milletin içine sessiz, sedasız
yerleştirmişti?
En çok bu koydu, bu üzüntü
verdi, bu kahretti Türk Milletini.
İndi sokaklara, yürüdü
meydanlara, tanklar durdu,
silahlar sustu. Meydanlara
darbeciler değil, Türk Milleti
hakimdi. Türk Milleti gereğini
yaptı, gerekeni yaptı, haddini
bildirdi vatan hainlerine. Sahip
çıktı devletine, sahip çıktı
Türkiye Cumhuriyetine, sahip
çıktı Sayın Cumhurbaşkanı’na,
Sayın Başbakan’a ve devlet
adamlarına.
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Vizyon Söylesi
Erol Sunat

‘YARABBİ SEN VERDİN
SEN ALDIN’

19 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE
HAKKARİ İLİ, ÇUKURCA
İLÇESİ, YEŞİLTAŞ MEVKİİNDE,
TERÖRİSTLERLE ÇIKAN ÇATIŞMA
SONUCU 8 ASKERİMİZİN ŞEHİT
OLDUĞU, İÇLERİNDE ŞEHİT
ULAŞTIRMA ER SAMET BÜTÜN’ÜN
DEOLDUĞUOLAYGAZETELEREŞU
ŞEKİLDE YANSIMIŞTI:

“Kuzey Irak’tan sızan teröristlerin üç ayrı noktadan
saldırması sonucu 8 asker şehit oldu, 16 asker
yaralandı. Sınırda yer alan birliklere Irak’ın
kuzeyinden sızan teröristlerin saldırısı üzerine
başlayan çatışmanın devam ettiği bildirildi.
Çatışma bölgesine kısa sürede havadan ve
karadan ek birlikler gönderildi. Şemdinli ve
yakındaki birliklerden şehit ve yaralıları almak
için ambulansların da bölgeye gönderildiği
öğrenildi. Yeşiltaş Karakolu’na düzenlenen saldırıda
8 askerin şehit olmasının ardından bölgede
yoğun helikopter trafiği yaşanıyor. Kuzey Irak
topraklarından sızan çok sayıda PKK mensubu,
3 ayrı koldan Yeşiltaş Karakolu’na ağır
silahlarla saldırdı. Sabah
saatlerine kadar
devam
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eden çatışmada Hakkari ve Yüksekova’daki askeri
birliklerden bölgeye helikopterler gönderildi.
Geldikleri Kuzey Irak topraklarına doğru kaçan
PKK’lılardan 10’u öldürülürken, diğer grubun
da etkisiz hale getirilmesi için bölge ateş altına
alındı. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle
Fatih Kışlası’na, oradan da Askeri Hastane ile
Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların
sağlık durumları hakkında bilgi edinilemezken
bazı askerler yapılan ilk müdahalenin ardından
Van’a sevk edildi. Öte yandan yaşanan çatışmanın
ardından Hakkari şehir merkezi büyük bir sessizliğe
büründü.
Dağlıca
bölgesindeki
Yeşiltaş
Karakolu’na yapılan
saldırıda şehit olan
8 askerin isimleri belli
oldu. Şehitlerin isimleri

ÜÇKARDEŞİNENKÜÇÜĞÜYDÜSAMETBÜTÜN,SİLAHARKADAŞLARININANLATIMIYLABULUNDUKLARIYERİNDEMİR
KAPISININÖNÜNDESİLAHIELİNDEÇARPIŞMIŞBEŞTERÖRİSTİİNDİRDİKTENSONRAŞEHİTDÜŞMÜŞTÜ.ONUNŞEHİT
OLMASINDA SONRA APARTMANIN ADI “ŞEHİT” APARTMANI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.
Babası Şevket Bütün: Medaş’tan emekliyim. Ahırlı’lıyım.
58yaşındayım.Evladıaskerdeolan,Doğu’daolanensonhaberleri
dinlemeden uyuyamaz. Olay günü normal, rutin işime gittim.
Dairedeyken abisi bir haber almış. Samet’in olduğu bölgede
bir olay olduğunu duymuş. Annesini aramış olayı internetten ve
televizyonlardanaraştırmışlar.Yeşiltaşbölgesinde8şehitolduğu
açıklanmış,ancakisimleriaçıklamamışlar.Saat11sıralarındaisimler
açıklanmayabaşladı.Oanıbirdüşünün.Annesisoğukkanlıbirşekilde
enbüyükoğlumuzuarayarakkardeşinşehitoldudiyetelefonetmiş.
On dakika sonra evimizin önü mahşer yerine döndü.

Babası Şevket Bütün: İlk önce Ankara Etimesgut’ta, Zırhlı
PersonelTaşıyıcıŞoförlüğüeğitimialdı.DağıtımdaTekirdağ’agitti.
Birliğiobölgeninemniyetiiçinheryılorayagidiyormuş.Gönüllüolan
varmıdiyesormuşlar,Sametçıkmışgönüllüolarak.Senobölgenin
insanı değilsin dediklerinde onlar da ana kuzusu değil mi
diye cevap vermiş.

Annesi Fadime Bütün: En küçük oğlumdu. Salihli Meslek
Yüksek Okulu’nda okuyordu. Bir an önce okulu bitirip kendi işimi
yapayım,işimikurayımdiyordu.Askerliğinitecilhakkıolduğuhalde
tecilinibozdurupaskeregitti.Oğlumunşahadetinihaberaldığımda,
‘Yarabbisenverdin,senaldın’diyetevekkülettim.Ondansonrasını
ana yüreği olarak siz tahmin edin. Çok dürüst, çok kahraman bir
çocuktu.Ankara’yagötürdük.Birliğineküçükabisiteslimetti.Yemin
töreninekatılmıştık.Samet,çoksessizsedasızaskeregittindiyenlere,
“GidişimsessizolduamagelişimiTürkiyeduyacak”demiş.Enkötü
durumda bile bize durumunu yansıtmadı. Çok gözü karaydı, çok
dürüsttü. Anam, babam derdi de başka bir şey demezdi.
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‘GİDİŞİM SESSİZ OLDU AMA GELİŞİMİ TÜRKİYE DUYACAK’

Annesi Fadime Bütün: Bekardı, “Anacığım hiç kimseyle
bir takıntım yok, kimseye borcum yok. Allah’a bir can borcum
var”demişti. Şehit olduktan sonra kalan eşyalarını abisine teslim
etmişler. İçlerinde bir not defteri varmış. Aldığı yaralardan dolayı
defterneredeysekanıtamamenemmiş.Sayfalarınbüyükçoğunluğu
okunacakgibideğilmiş.Ensonsayfalardanbirinde,“Havalarısınıyor,
ölüm yaklaşıyor” diye yazdığını oğlum söyledi.
Defteri bana göstermediler.

bir eksik” diye yazmışlar. Konya’ya geldiklerinde 2 otobüs
ziyaretimize geldiler.
Babası Şevket Bütün: Oğlumun ismi Ahırlı, Şehit Samet
Bütün Ortaokulu diye bir ortaokula verildi. Selçuklu’da
bir Sağlık Kompleksi’ne verildi. Şehit Samet Bütün Sağlık
Kompleksi olarak geçiyor. Bizde Ahırlı’da hatırası için bir
bayrak ve çeşme yaptırdık. Konya Şehitliği’nde yatıyor, iki
güne bir ziyaret ederiz.

Babası Şevket Bütün: Olaydan önce bir rüya gördüm.
Kalabalıkbiryerdeyiz,banabirisimlistesiveriyorlar.Olistedebirisini
arıyorum. Öyle uyanmışım.

Annesi Fadime Bütün: Hiç mektup yazmadı. En son babalar
gününde aradı. Babasına ulaşamamış, beni aradı. Sonra
babası dönmüş, görüşmüşler. En son görüşmemiz o oldu.
Pazar günü görüştük. Pazartesi gecesi şehit düştü. Küçük
abisine, “Abi okulunu bitirmeden buralara gelme, hele
hele hiç gelme. Anacığım buralar bildiğiniz gibi değil, ben
yaparım da abim yapamaz” derdi. Allah konuşturmuş. Küçük
abisi o şehit olunca askere gidemedi, askere almadılar.
Yıllar önce, “Anne göreceksin bu hainlerin, bu şerefsizlerin
karşısına çıkacağım” diyordu.
Harama-helale çok dikkat
ederdi. Anlatılmaz bir
çocuktu.

Annesi Fadime Bütün: Eşim gördüğü rüyanın etkisinden
kurtulamadı. Devamlı gözleri kapıda asker beklemeye
başladı. Bir gün sonrada Samet’in şehit haberi geldi. Bizim
evimiz bu olaydan sonra hiç kapanmadı. Gazi arkadaşları,
üniversite arkadaşları, onu hiç unutmadılar. Medaş’ın
altyapısında futbol oynamıştı. Manisa‘da okurken,
Göztepe maçlarına gittiği için Göztepeliler onu
çok seviyorlardı. Şehit olduğunda
Göztepeliler “Cennette bir
fazla, dünyada
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Babası Şevket Bütün:
Oturduğumuz apartmanın adı
değişikti. Biz burayı 2010 yılında
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Sevgi dolu melodiler
yetim kaldı

NURİÇİNDEYAT
Harun KOLÇAK
ESKİMEYEN ŞARKILARDI ONUN ŞARKILARI
Hüzünlü, anlamlı, mesaj veren, insanı alıp maziye götüren, mazinin
elemli ve kederli sokaklarında dolaştıran, çağrılar yapan, gel diyen,
ümidi çağrıştıran dizelere, yumuşacık, insanın içini ısıtan melodilere
dönüşen parçalardı her biri. Ancak vurgusu hep sevgiydi.
Sevgi üzerineydi.
Sevgi şarkıları yazdı, sevgi şarkıları söyledi Harun Kolçak. 90’lı yılların en popüler ve en sevilen
isimlerinden biriydi. Bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığı sebebi ile aramızdan ve bu dünyadan
ayrıldı. Kolçak son olarak 2016 yılında çeyrek asır ismini verdiği ve kariyerinin önemli şarkılarını,
müzik dünyasının genç isimleri ile seslendirdiği bir albüm projesine imza atmıştı.
Sanatçının unutulmaz şarkıları arasında “Yanımda Kal”, “Gir Kanıma”, “Gitme Seviyorum”, “Deli Et
Beni”, “Korkuyorum”, “Müptelayım Sana”, “Sensiz Olmam” ve daha pek çok eseri bulunuyor.
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Konya Rixos Hotel’de ”Mevlana, Hoşgörü ve Barış Ödülleri, Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü”
dalında, kendisine ödül takdim edildiğinde tarih 24 Şubat 2015 Salı gecesiydi. Rahmetli Harun
Kolçak en sevilen şarkılarından biri olan “Gir Kanıma” adlı parçasını seslendirmişti o gece.

Hz. Pir’in gel çağrısına koşup gelen sanatçılar arasında Harun Kolçak da vardı. Konyalı
sanatseverler ve hayranları, onu yakından tanımaktan, sesini dinlemekten, onunla karelere
girerek, o kareleri paylaşmaktan çok memnun olmuşlardı.
Ne diyordu, Hz. Mevlana; “Sevgiden acılar tatlılaşır, sevgiden bakırlar altın olur. Sevgiden tortulu bulanık
sular, arı-duru hale gelir, padişahlar kul olur.” Rahmetli Harun Kolçak’ta dostlarının ifadesiyle söylemleri
ve parçaları sevgi üzerine olan, sevgi mesajları veren, sevgi dolu yaklaşımlarla sürdürdüğü
bir hayatı olan sanatçı oldu.
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KONYA’DA
SELÇUKLU DÖNEMİ

SAĞLIK KURULUŞLARI
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Konya Alaeddin Darüşşifası: Eski bir kültür merkezi olan Konya,
Türkiye Selçuklu dönemi
hastahanesi olan
“bimârhâne”lerde hastaların
tedavi edildiği “dârü’ş-şifâ”,
zihinsel engellilerin ilaçla tedavi
edilmeleri için tecrit edildikleri
bimârhane/tımarhane ile tıp
eğitiminin verildiği darüşşifa
medresesi aynı çatı altında
bulunuyordu. Ancak değişik sağlık
hizmetlerinin verildiği mekânlar
içi içe olmayıp ayrı girişleri olan
farklı yerlerde yer alıyordu.
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daha Türkiye Selçukluları’nda çağına göre gelişmiş sağlık kuruluşlarına
zihinsel engellilerin tecrit ve tedavi edildikleri bimarhane/tımarhane ile
hastaların yatırılarak ilaçla tedavi veya ameliyat edildikleri darüşşifanın,
farklı binaları mevcut idi. Ancak birbirine çok yakın bulunuyordu. Bu
durum, Konya’ya özgü olup taşradakilerden farklılık arz etmektedir. Sağlık
konusunda bir başkentte olması gerekenin en iyisinin
yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bimarhane/Tımarhane: Yukarıda değinilen sağlık kuruluşlarından
“Mâristân-ı Atik”/Eski Hastahane, Kadı İzzeddin (ö.1256) tarafından
tescil ettirilen 652 (1254) tarihli vakfiyesinde geçmektedir. Kadı İzzeddin,
vakfiyeyi düzenlettiği sırada maristan/hastahane mevcut idi. Darüşşifadan
önce inşa edildiği için Maristan-ı Atik yani Eski Maristan deniyordu.
Vakıfları pek fazla güçlü olmadığı için Kadı İzzeddin buraya zengin
vakıflar tahsis etme yönüne gitmiş, bir de vakfiye düzenletmiştir. Aslı
Konya Mevlâna Müzesi Arşivi’nde bulunan vakfiyede burayı kendisinin
yaptırdığına dair herhangi bir kayıt düşülmemiştir. Buna rağmen son
zamanlarda Maristan-ı Atik’e “Konya Kadı İzzeddin Mâristân-ı Atik
(Hastahanesi)” adı verilerek vakfiyesi, hiçbir bilimsel veriye dayanmadan
birileri tarafından yayımlanmıştır.

Türkiye
Selçukluları’nda erkek
ve kadın hastaların
darüşşifalarda
yerlerinin ayrı
olduğu, zihinsel
engelliler için de ayrı
ve demir parmaklı
bir bölümün
bulunduğunu
ve orada tedavi
edildikleri
söylenmektedir.

Peki Maristan-ı Atik’in
banisi kimdir?

Aşağıda ayrıntılı olarak
değinileceği üzere Konya’da
önemli bazı yapılar, Evliya
Çelebi’nin kaydettiğine göre
II. Kılıçarslan tarafından inşa
edilmiştir. Anadolu Selçuklu
Sultanı II. Kılıçarslan’ın 1155–
1192 yılları arasında hükümdarlık
yaptığına bakılırsa, Konya
Bimarhanesi’nin 1192’den önce
bu sultan tarafından inşa edildiği
ileri sürülebilir. Bu ayakta iken
1221’de I. Alaeddin Keykubat
(1220–1237) tarafından ikinci bir
sağlık kurumu olarak darüşşifanın
yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Daha
sonraki dönemlere ait belgeler
bimarhanenin darüşşifadan
farklı işlevlere sahip olduğunu,
yani bimarhanede sadece
zihinsel özürlülerin tedavi
edildiklerine işaret etmektedir.
Öyle ise Anadolu Selçukluları’nda
daha ilk yapıldığı andan
itibaren bimarhane zihinsel
engellilere yönelik faaliyette

bulunuyordu. Bu nedenle
diğer hastaların tedavileri için
darüşşifanın yapılmasına ihtiyaç
hissedilmiş; bunun üzerine
Alaeddin Keykubad tarafından
bimarhaneden farklı olarak
yaptırılmıştır.

Cüzamhane: Konya’da

mevcut olduğu bilinen üçüncü
sağlık kuruluşu, I. Alaeddin
Keykubad tarafından inşa
edilen cüzamhane idi. İkinci
surun dışında, günümüzde ayna
veya tahtatepen olarak bilinen,
bordabaşı denilen mevkide
bulunan cüzamhane, belgelerde
Sırçalı Sultan Zaviyesi/Miskinler
Tekkesi olarak geçiyordu. Burası
cüzam olduğu kadı tarafından
belirlenen hastaların konduğu
mekândı. Bu yapı da günümüze
kadar gelmemiştir. Bitişiğindeki
Demirci Hacı Mescidi de yakın
bir zamanda yıkılarak yerine
yenisi yapılmıştır.

Osmanlı Devletinde tıp alanında
yapılan reform sonucu Konya’daki
eski sağlık kuruluşlarının XIX.
yüzyılda işlevine son verilmiştir.
Belgelerden yaklaşık 100 sene
teşkilâtlı bir hastahanenin
bulunmadığı anlaşılan Konya’da
XX. yüzyılın başlarında,
muhtemelen II. Abdülhamit
(1876–1909)’in saltanat
döneminde modern bir hastahane
kurulmuştur. Konya Şer’iye
Sicilleri’nde “Konya Gurebâ
Hastahânesi” olarak geçen
bu sağlık kuruluşu, askerlere
ve Konya dışından gelenlere
de hitap edecek kapasitede
inşa edilmiştir. Hastaların
gerektirdiğinde yatırılarak tedavi
edildiği Gureba Hastahanesi’ne
bazı hayırseverler, hastaların
tedavileri veya ameliyat edilmeleri
için gayrimenkul vakfetmişler;
para yardımında bulunmuşlardır.
Bu sağlık kuruluşu, Cumhuriyet
döneminde, Devlet Hastahanesi
adını almış olup, şu anda
Numune Hastahanesi olarak
işlevini sürdürmektedir.
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VİZYON
DAKİLER

Konya kamuoyunda en çok konuşulan, en çok ses getiren, en çok ilgi odağı olan, en çok
merak edilen ve gündeme oturan isimleriVizyondakiler’de buluşturuyoruz.Vizyondakiler,
Konya vizyonuna çıkan, başarıları ile göğsümüzü kabartan, hayranlık uyandıran
başarılara imza atan, adından ülke ve dünya çapında bahsettiren isimlere
ev sahipliği yapacak bir köşe
Siyasetten ticarete, iş dünyasından kültür adamlarına, bürokrasiye kadar
uzanan geniş bir yelpaze içerisinde dikkat çeken isimler her sayımızda
dört kişi olarak sizlerle buluşuyorlar..

Aykut KOCAMAN
Fenerbahçe Teknik Direktörü
Rüzgar gibi geldi geçti Aykut Hoca. Elinde
sihirli bir değnek vardı adeta. Konyaspor onun
dokunuşlarıyla Avrupa ile tanıştı. Hayallerine
kavuştu. Dar ve kısıtlı imkanlarla bile neler
yapılabileceğini, nerelere varılabileceğini
ispat etti Aykut Kocaman. Bu takım düşer mi,
şaşar mı diyenler şaşırıp kaldılar. Konyaspor
lig üçüncülüğünü gördü, Avrupa ile tanıştı,
kendisiyle barıştı, şehri kendine getirdi. Ve ikinci
yıl, Türkiye Kupası’nı kucakladı. Bu başarı az, uz
bir başarı değildi. Türk spor tarihinin en başarılı
teknik direktörlerinden biri olan Aykut Kocaman,
Konyaspor’a uçmasını, koşmasını, hedeflere
nasıl ulaşılması gerektiğini gösterdi. Kocaman
Yürekli Adam göz dolduran performansıyla
Vizyondakiler’de yer aldı.

TEMMUZ/AĞUSTOS

66

Serdar GÖKHAN
Aktör

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi aktörlerinden biri
olan Serdar Gökhan, kişiliği, duruşu, mütevazi kimliği
ve samimiyetiyle ilgi çekiyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin
Süleyman Şah’ı olarak efsane bir oyunculuk sergileyen
ve gönüllerde taht kuran deneyimli oyuncu, Konya’da
Karapınar’da çekimleri başlayacak olan “Kut” filminde,
unutulmayan bir zafer olan “ Kut-ül Amare” zaferini anlatan
filmde yine önemli bir rolde Türk seyircisinin karşına
çıkacak. Duruşuyla, alçakgönüllülüğüyle Türk sinema
seyircisi tarafından takdir gören ve çok sevilen Serdar
Gökhan, Yeşilçam döneminden günümüze gelen, Türk
sinemasına büyük emeği geçenlerden. Sevilen oyuncu bu
başarılarından dolayı Vizyondakiler’de yer aldı.

Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Konya ve ülke siyaseti açısından bakıldığında, Konya’nın yüzünü
ağartan, Konya siyaset vizyonundaki en önemli isimlerden biri
olan Tahir Akyürek, Konya seçmeni tarafından gösterilen büyük
teveccühle üç dönemdir görevini büyük bir başarıyla sürdürüyor.
Yeni Belediyeler Yasası ile artan sorumluluklarına rağmen
Konya’da yatırım yapma adına gitmediği ilçe, gitmediği mahalle
kalmayan bir yönetici. Konya’nın tarihi ve dev yatırımlarının
tamamında onun imzası var.Yeni Konya Stadyumu kazandırdığı
eserlerin zirvesinde yer alıyor. Büyükşehir belediyeleri arasında
sürekli dereceye girmesi, dünya çapında birçok önemli birlik ve
kuruluşta yönetim kurulunda olan Konya’yı hedefine koşturan
bir isim olarak dikkat çekiyor. Başkan Akyürek bu başarılarıyla
Vizyondakiler’de yer aldı.

Zeliha AĞRIS
Milli Taekwondocu- Dünya Şampiyonu

Konya futbol dışında var olan spor dallarında da yetiştirmiş
olduğu sporcularla dünya şampiyonluğuna ulaşan bir şehir.
Buna en güzel örnek Zeliha Ağrıs. Konya Selçuk Üniversitesi
BESYO Öğrencisi olan Zeliha Ağrıs, Güney Kore’de yapılan
Taekwondo Dünya Şampiyonası’nda 53 kilo bayanlarda dünya
şampiyonu oldu. Futbol dışında spor branşlarının var olduğunu,
bu branşlarda da dünya şampiyonlukları kazanılabileceğini
gösteren Zeliha Ağrıs, Türkiye’nin ve Konya’nın gururu oldu.
Milli sporcumuz bu başarısıyla Vizyondakiler’de yer alırken,
Konyalıların kalbinde taht kurdu.
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Vizyon Röportaj
EmineŞeymaYıldız

GÖNÜLLERİN PAŞA’SI, PAYİTAHT’IN TAHSİN’İ

‘Bahadır Yenişehirlioğlu’

Abdülhamit Payitaht’ın
Tahsin Paşa’sı olarak
gönüllerde taht kuran,
sadece bir alanda değil
her alanda başarısıyla
dikkatleri üzerine çeken,
büyük hayran kitlesine
sahip güzel yürekli bir
insan ile röportaj yapma
şansımız oldu bu sayıda.

Direniş Karatay isimli sinema filminin çekimleri için Konya’ya
gelen, yazarlık yönüyle de mükemmel olan, birbirinden güzel
eserlere imza atan, eski avukat Bahadır Yenişehirlioğlu’na
sorduğumuz sorular karşısında çok samimi cevaplar aldık.
Başarılı bir avukatken neden yazarlığı, ardından da oyunculuğu seçtiniz?
Yazarlık her zaman hayalimde olan bir şeydi. Avukatlıktan dolayı aşırı yoğun olduğum
için hayata geçiremiyordum. 2011 yılında avukatlık yapmamaya karar verdim. Sırf
yazmak adına mesleğimi, 30 yıllık ceza avukatlığını bırakarak yazarlığa yöneldim.
Tecrübelerim etkileyici yazılar yazmamı sağladı. Türkiye’nin iyi yayınevleri tarafından
sahiplenildim. 50’li yaşlarda da içimdeki aktör Bahadır’ı keşfettim. Oyunculuk
planladığım bir şey değildi.
Dedeniz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir’in ilk valisi ve belediye
başkanıymış. Amcanız da merhum Adnan Menderes’in partisi Adalet Partisi’nde
iki dönem Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş. Siz ise Ak Parti Milletvekili
Adayı olmuş ve 80 oy ile kaybetmiştiniz. Siyasete olan merakınız nasıl başladı?
Benim içim milattan önceki bir dönem bu, üzerinden yıllar geçti. Siyaset yaptığım için
pişman değilim. Dünyada bütün aydınlar, entelektüeller içinde bulundukları alanda
kendilerini ifade etmek isterler. Siyaset de bir araçtır. Ben asla siyasetçi olabilecek
kimlikte biri değilim, bunu anladım. Değerli büyüklerimin isteği üzerine böyle
çalışmalarım oldu. Ailem zaten siyasetin içindeydi. Kendimi siyasetçiden ziyade
bir yazar, bir edebiyatçı, bir aktör olarak tanımlamayı daha doğru buluyorum. Tabi
ki benim de siyasi görüşlerim var, zaman zaman açıklamakta sıkıntı görmüyorum.
Asla bir tetikçi değilim. Körü körüne siyasi düşünceye bağlı olmak, onun karşısında
her şeyi yok saymak, inanılan siyasi yapıyı kutsamak bana göre değil. Bu insanı
fanatizme sürükler. Doğru gördüğüm şeyleri alkışlıyorum, yanlış gördüğüm şeyleri de
dillendirmekten çekinmiyorum.
Geçmişte yaşadığınız acıların bugün geldiğiniz noktada payı var mı?
Ben inanıyorum ki gerçek yazarlar, gerçek sanatçılar acılardan beslenirler. Kendi
kimliklerini var eden acılardan bir şekilde faydalanırlar. O acılardır üretime
yönlendiren. Beyaz Usta Siyah Çırak romanımı kaleme alarak kendimi tedavi etmeye
başladım. Aslında yazdıklarımı kendime söyledim. Kendime bile söylemekten
çekindiğim şeyleri yazdım. Buna yüzleşme diyebiliriz. İnsan kendisiyle yüzleştiği
zaman yaralarının daha kolay kapandığını, daha kolay kabuk tuttuğunu görüyor. İzi
geçmiyor belki ama iyileştiğini hissediyor.
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‘KİTAPLARIMÇOCUKLARIMGİBİ’
En İyi Roman Yazarı Ödülü aldınız.
Kanaviçe, Son Hasat isimli kitaplarınız
çok dikkat çekiyor. En başarılı bulduğunuz
kitabınız hangisi?
Hepsini çok seviyorum. Hepsi benim
çocuklarım gibi… Bir ay içinde Son Hasat
romanım çıkacak. Daha önce başka bir
yayınevinden çıkmıştı, şu an piyasada yok.
Beni esas heyecanlandıran sıfır kilometre
kaleme aldığım kitabımı bitirmiş olmam.
İnsana büyüteç tutan bir roman. Sizin
içinizdeki iyiyi, kötüyü sorguluyor. Benim
sizde kötü gördüğüm şeyin aslında son
derece yanıltıcı olup iyi bir şey olabileceğini
sorguluyor. Sizin bende görebileceğinizi
sorguluyor. Kitabımda bütün psikolojik ve
sosyolojik tahlilleri yaptım. Derin tahlilleri
olan, psikolojik tahlilleri olan bir kitap.
Yazarken bile beni çok etkiledi. Ben bir şeyi
yazarken heyecanlanıyorsam okurlarımdan
da o refleksi alıyorum. Yazarken bazı
yerlerde canım çok yandı, bazı yerlerde
çok keyif aldım. Bazen elim gitmedi. Ama
bir şekilde kitap benimle iletişim kurdu. O
söyledi, ben yazdım. Bir aksilik olmazsa kış
sezonu piyasaya çıkacak.
Kara Güneş isimli kitabınız da dikkat
çekici...
15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra bu
hain yapılanmanın nasıl çalıştığını, nasıl
bugünlere geldiğinin kitabını yazan ilk ve
tek kişiyim. Benim dışımda kimse edebi bir
metin olarak ortaya koymadı. Kara Güneş
isimli eserimi yardımcı ders kitabı olarak

da okutuyorlar. Onun dışında 15 Temmuz
sürecinde meydanlardan ayrılmadım.
Unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bu
bilinci koruduğumuz sürece Türkiye’nin
geleceğinden emin olabiliriz. Allah bir daha
yaşatmasın. Son olarak şehitlerimize rahmet
diliyor, gazilerimizin önünde saygıyla
eğiliyorum.
Yazarken mi yaşıyorsunuz, yaşadıkça mı
yazıyorsunuz?
Kendimi zaman zaman tahlil ediyorum.
Bir şeyi yazabilmek için illa yaşamanız,
deneyimlemeniz gerekmiyor.
Romanlarımdaki kahramanlarımın
çoğunluğu güçlü kadınlardır. Dikkat
etmediğimiz, bilmediğimiz güçlü kadınlar…
Bir erkeğin kadını yazması kolay değil…
Bana bir kitabım için, ‘Erkek yazar bir
kadının yazdığı mektupları bu kadar duygu
yüklü yazamaz, bunu mutlaka bir kadın
yazmıştır, yazar da bunu kullanmıştır’
demişlerdi. Sonradan benim yazdığımı
anladılar. Kadını yazacağınız zaman kadın
gibi hissetmeniz gerekiyor. Başka türlü
yazamazsınız. Ne kadar hissedebilirsin
bir erkek olarak? Empatiyi yapabildiğin
kadar… Bu biraz şizofrenik bir durum,
kadının içine girmen gerekiyor, onun içinde
yaşaman gerekiyor. Bir süre sonra ondan
ayrılamıyorsun, kopamıyorsun. Kanaviçe
romanında Ani Hanım, Aşk Cephesi’nde
Adara Hanım, Son Hasat romanındaki Hilal.
Şizofrenik Hilal… Bir romanda üç tane
şizofren kadını yazdım. Akıl hastanesinde

çoğu zaman vakit geçirdim, şizofren
kadınları inceledim. Empati yapabilmek
için sohbet ettim. Sonuca gelirsek bir
kadını yazabilmeniz için kadın olmanız
gerekmiyor. Tecavüz sahnesini yazıyorsanız
tecavüze uğramanız gerekmiyor. Biz yazarlar
daha hassas, daha kırılgan olduğumuz için
daha çok hissediyoruz. Empati yeteneğimiz
diğer insanlara göre daha fazla… Avukatlık
yaparken müvekkilimdeki beni çok
etkileyen bir parçayı kendi karakterime
koyabiliyorum.
EN İYİ ROMAN YAZARI SEÇİLDİ
Kahramanlarınızı öldürme mi yaşatma mı
taraftarısınız?
Bazen ölüyorlar, bazen yaşıyorlar. Roman
yazmadan önce iskeleti görmeniz gerekiyor.
Gördükten sonra kask giydirmelisiniz.
Daha sonra kimlik vermelisiniz. Başını
ve sonunu biliyor olmanız lazım. Bazen
başka yere gidebiliyor tabi. Ölmemesi
gereken kahraman ölüyor, yaşamaması
gereken kahraman yaşıyor. Bazen kahraman
kendisini yazdırıyor. Sen onu başka bir yere
çekmek istiyorsun, o başka yere gidiyor.
Müdahale etmemek lazım, bırak nereye
gidiyorsa gitsin. O zaman güzel bir şey
ortaya çıkıyor.
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13.YÜZYILKONYA’SINIANLATANBİRFİLM:

DİRENİŞ KARATAY

Kendi sesinizden kendi yazdığınız bir aşk şiiri vardı. O şiirin hikayesi vardır birde…
İyi bir edebiyatçıyım ama iyi bir şairim iddiasında bulunmuyorum. Şairlik toplumun yazara vereceği paye… Ben şairim
demeyi biraz edepsizce buluyorum. Bütün iyi şairler dönemlerinde ‘ben iyi şairim’ dememiştir. Toplum onları iyi bir
şair payesiyle yükseltmiştir. Henüz yayınlanmış bir şiir kitabım yok. Tanıdığımız şairlerin de dönemlerinde yazdıkları
şiir kitapları yok. Bazı dergilerde yayınlanan şiirlerim var, şiiri önemsiyorum. Sanatın en önemli alanlarından biri olarak
görüyorum. Günümüzde herkes şair ama benim kastettiğim başka bir şey... Bütün yaşanmışlıkları, bütün duyguların
geçmişten günümüze fokur fokur kaynatılarak damıtılması neticesindeki hülasadır şiir. Az kelimeyle çok şey anlatma
sanatıdır. Biraz da şiiri dinleyen, şiiri okuyan kişi tarafından hissedilir. Eğer ikisi de aynı frekanstaysa çok tatlı bir şey
çıkar ortaya. Bazen şair bir şiiri yazar ama bunu okuyan ya da yorumlayan başka türlü anlayabilir. Yazdığım şiirlerimin
birçoğunu başımdan geçen olaylardan esinlenerek yazdım. Başkasından ziyade kendi yaşadıklarını tanımlamak lazım…
Aşkı yaşamadan anlayamazsın. Sizin yaşadığınız bir aşkı benim empati yaparak anlamam mümkün olabilir belki ama aşık
olmadan sizin yaşadığınız aşkı anlamam mümkün değil.

Konu açılmışken sorayım. Çekimleri Konya’da yapılan Direniş Karatay filminde rol alıyorsunuz. Film ile ilgili
ilk sizden duyacağımız bilgiler verebilir misiniz?
Direniş Karatay filmi 13. yüzyılı anlatıyor. Herkesin bildiği Diriliş dizisinin anlattığı dönemden önceki dönemi
anlatıyor. Selçuklu’nun Moğol İstilası döneminde yıkılışını konu alıyor. En önemlisi Karatay Medresesi’nin inşaat
zamanı… Dervişlerle, mekteplilerin birlikteliğini ve kardeşliğini anlatan bir hikaye. Karatay dönemi iyi ya da kötü
hiç film yapılmamış. Bu Türkiye’nin ciddi bir ayıbı, çünkü çok önemli bir dönem... Kösedağ Savaşı da konu olarak
anlatılıyor. Konya için çok önemli bir gelişme ama 2018 yılında vizyona girdiğinde bunun farkına varılacak. O
zaman bu film Konya’da mı çekildi diye sorulacak. 10 ülkede aynı anda gösterime girecek. Türkiye’nin şu ana kadar
yapılmış en yüksek bütçeli yapımı… Holywood’da var olan stüdyo ve platformlar eşliğinde çekimi yapıldı. 13.
yüzyıl Konya’sı plastik sanatçıları tarafından tekrar inşa edildi. Sokak aralarında dolaşırken 13. yüzyıldaymış gibi
dolaşıyorsunuz. Görsel olarak çok güçlü, oyuncu kadrosu ile de çok güçlü, kreatif görsel sinema dilini seyirciye
gösterme kaygısı olan bir film. Her bir sahneyi tablo gibi göreceksiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay
Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşları ve birçok insan taşın altına elini koydu.
Konya’yı nasıl buldunuz? Gezme fırsatınız oldu mu? Gezdiyseniz en çok nereyi beğendiniz?
İnsanların size gösterdiği ilgi nasıl?
Konya’yı iyi bilirim. Değişik vesilelerle Konya’ya geldim. Buraya gelen Somatçı Fihi Ma Fih’ye mutlaka uğramalı,
Mevlevi mutfağını tanımalı. Ve en önemlisi Mevlana Hazretleri ziyaret edilmeli. Konya’da beni en çok etkileyen
Şems oldu. Her geldiğimde makamını ziyaret ederim.
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Gurur Veren Konyalilar

Konya’nın Bakanı:

Mehmet Keçecİler
Keçecİler, Mevlana Kapısı Gİbİydİ
Mehmet Keçeciler, Konya’lının
gözünde ve kalbinde
Mevlana Kapısı gibiydi. Her ne
olursan ol, yine gel diyebilen
siyasetçilerden biriydi diye
anlatılıyor. Dağdaki çobana,
şehirdeki vürokrata, kime
sorarsınız sorun, herkes
Keçeciler derdi, başka bir isim
demezdi diyenler o kadar çok ki.

Muhteşem bir insan olduğu noktasında herkes hemfikir... Dürüstlüğü en önemli
özelliğiydi diyenler onu anlata anlata bitiremiyorlar. Konya’ya en büyük yatırımlar
milletvekili ve bakan olduğu dönemlerde gerçekleşti diye anlatanları dinlemek
gerekiyor. Anavatan Partisi’nin rahmetli Özal’dan sonra en önemli ismi Keçeciler
idi denmesi boşuna değil. Sadece Konya Milletvekili değil Türkiye Milletvekili’ydi
yakıştırması oldukça yaygın bir kanaat.

Mehmet Keçeciler, Konya siyaseti üzerine
konuşan birçok insana göre Konya’nın son
yıllarda yetiştirdiği önemli devlet adamlarından
birisi. 1944 yılı Konya doğumlu olan Keçeciler, ilk
ve orta öğrenimi Konya’da tamamladıktan sonra
1967 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü
ve 1968 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden
mezun oldu. Aynı yıl kaymakamlık görevine
başlayan Mehmet Keçeciler, sırasıyla Ardeşen,
Kargı ve Fındıklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı.
Fındıklı Kaymakamı iken İçişleri Bakanlığı’nın
açtığı bir imtihanı kazanarak Fransa’ya gitti.
Fransa’da Institut International Administration
Publigue’i 135 ülkeden gelen 300 öğrenci
arasında 2. olarak bitirdi. Ayrıca Sorbonne
Üniversitesi’nde master yaptı.
Daha sonra Türkiye’ye gelerek 1977 yılında
seçimlere katılıp Konya Belediye Başkanı seçildi.
Konya Belediye Başkanı iken Konya’nın Konya
şehri Keçeciler zamanında bir misli büyüdü.
1980 yılında bu görevden ayrılarak Başbakan
Yardımcısı Turgut Özal ile çalışmaya başladı.
Özal’ın Başbakan Yardımcılığı döneminde idari
reform çalışmalarını yürüttü. 1973-1981 yıllarında
Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konferansı’na
delege olarak katılmış, ayrıca Bölge Planlaması
Komisyonu Üyeliği de yapmıştı.
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27 Aralık 1983’te Anavatan Partisi Kurucular
Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na
seçilen Keçeciler aynı gün partinin teşkilat
işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı
görevine seçildi. 1987 milletvekili genel
seçimlerinde Konya’dan TBMM’ne girdi.
Keçeciler, TBMM Anayasa Komisyon Üyeliği
görevine bulundu.

Son otuz yılın en önemli devlet adamlarından
biri... Konya’nın yetiştirdiği son dönem devlet
adamlarının da başında geliyor. Kendi ifadesiyle
Anavatan Partisi ayakta kaldığı müddetçe
partisinin üyesi olarak kaldı. Bugün için herhangi
bir partinin üyesi değil. İktidar ve muhalefet
kanadından birçok kadim dostu
ve tanıdığı olan bir isim.

1987-1986 yıllarında Genel Başkan
Başyardımcılığı görevi yaptı. Kasım 1989’da
kurulanYıldırım Akbulut Hükümeti’nde Petrolden
Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı. 1991
Genel Seçimleri’nde Konya’dan Milletvekili
seçildi. 1995 Genel Seçimlerinde Konya’dan
tekrar milletvekili seçilen Keçeciler Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulundu. 1999
Genel Seçimlerinde Konya’dan milletvekili
seçilen Keçeciler, Devlet Bakanlığı görevi yaptı.

Yıllar önce bir gün hizmet etmem gerekirse
ederse çekinmeden görev alırım. Ancak şu anda
ben nöbetimi tutmuş bir insanım. Tekrar siyasete
girme konusunda ise şartlara bakarım. Tesirli
ve etkili olmayı isterim. Milletime hizmet etme
imkanı olmasını isterim. Siyasi ihtirasım yok.
Siyasete gireceksem de Konyalılara danışarak,
sorarak siyasete girerim demişti.

Yayınlanmış eserleri arasında Konya İli Yıllıkları,
Konya şehrini sosyal ve belediye hizmetleri
yönünden inceleyen 3 ciltlik çalışma raporu,
Fransızca olarak “Türkiye’de Mahalli İdarelerin
Dünü, Bugünü ve Geleceği” adlı yayınları vardır.
Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Keçeciler
Fransızca, Arapça ve Farsça bilmektedir.
Mehmet Keçeciler, 12 Eylül 1980 sonrasında
iktidar olan Anavatan Partisi’nin Türk siyasetine
kazandırdığı önemli isimlerden birisi oldu.

Dört dönem milletvekilliği yapan Keçeciler,
bu sürenin 5.5 yılında bakanlık görevlerinde
bulunmuştu. Bugüne kadar ara ara bakansız
kalan Konya’nın kapısına varacağı, kapısını
çalacağı, derdini rahatlıkla anlatabileceği
bakanlık makamında şehrinin umudu olarak
bulundu. Bakan sahibi şehir olmanın ne anlama
geldiğini en iyi bilen şehirlerden biri olan Konya
için Mehmet Keçeciler, güçlü, sözü geçen
bakanlıkların başında olan müstesna bir isim
olarak “Gurur Veren Konyalılar
sayfamızın misafiri oldu.

Vefanın Konya vİzyonuna taşıdığı İsİm:

Alİ Akkanat
Paylaştıkça, bölüştükçe gönüllerde taht kurdu
Vefa şehri Konya’nın, vefakar evlatlarından biri Ali Akkanat. Yatırıma ve istihdama
verdiği önem onu bölge insanının en sevdiği insanların ilk sırasına getirmiş. Aynı
zamanda vergi rekortmenleri arasında bazı yıllar ilk sırada diğer yıllarda ise
devamlı ilk sıralarda. Köyünü, ilçesini, ilini sürekli hatırlayan ve büyük yatırımlar
yapan parmakla gösterilecek ender hayırsever ve hamiyet sever insanlardan
birisi. Ali Akkanat’ın en önemli özelliği, doğduğu köyü, ilçeyi ve Konya’yı
hiç ama hiç unutmaması.
Tekstil, turizm ve enerji alanında misyon sahibi bir isim. Onun hayat verdiği
misyonda en önemli köşe taşı ise vefa. Mütevazi, kendi halinde, gerçekten
içimizden biri, bizden biri, gösterişe önem vermeyen bir kişiliğe sahip.
Öğretmen olması, onu eğitim yatırımlarına yöneltmiş. Doğduğu İlçe olan
Beyşehir’e yaptığı eğitim yatırımları, Beyşehir Fakültesi’ni her geçen yıl daha
da büyütmesi ve geliştirmesi hayranlık uyandırıyor. Hz. Mevlana’ya olan
sevgisi ise her türlü takdirin üzerinde.

1952 Beyşehir Durak Köyü doğumlu Ali Akkanat.
Durak Köyü’nde ilkokulu bitirdikten sonra İvriz
Öğretmen Okulu’na, İvriz’den de Trabzon
Erkek Öğretmen Okulu’na giderek oradan
mezun olmuş. 1970-71 eğitim yılından itibaren
Erzurum-İspir ve Konya-Beyşehir-Karaali
ilkokullarında öğretmenlik yapmış, 1976 yılında
Almanya’ya giderek, bir süre orada da kadrolu
öğretmen olarak çalışmış. 14 yıl öğretmenliğin
sonunda tekstil işine yönelen Akkanat, 1985
yılında Almanya’da Ayteks, Beyşehir’de Beyteks
şirketlerini kurdu. 1987 yılı itibarıyla şirket sayısını
arttırdı. 1992 yılında kurmuş olduğu Akkanat
Holding bünyesinde şirketlerini topladı.
Akkanat Holding’e ait şirketler tekstil, turizm,
inşaat ve gıda sektörlerine bugüne kadar milyon
dolarlık yatırımlar yaparak ülkemize her yıl
milyonlarca dolar ihracat ve turizm
geliri sağlamakta.
Bu sektörlerin yanı sıra sağlık sektöründe de
ülkesinin kalkınmasını isteyen Akkanat 1993
yılında Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı’nı kurdu.
Kurduğu vakıf ile bugüne kadar 4 binin üzerinde

öğrenciye burs verirken her yıl da 600 öğrenciye
aynı desteği vermektedir. Verdiği destek
sadece bursla sınırlı kalmayan vakıf mezun olan
öğrencilere iş imkanı da sağlıyor.
Akkanat Holding bünyesinde Arıkbey (Beyteks),
Beybo, Akkanat Konfeksiyon, Arık Enerji,
Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı, Kempinski
Hotel The Dome, Sirene Belek, Sirene Davras,
Antalya Golf Clup bulunuyor. Türkiye’nin en
büyük golf sahaları olan bin 300 dönümlük 2x18
delikli Sultan Sahası ve Pasha Sahası bölgenin
çehresini değiştirmiş durumda.
Doğduğu köy olan Durak Köyü işsizliğin
uğramadığı, işsizliğin olmadığı ülkemizin
ender köylerinden biri… Akkanat kardeşler
köylerinin, Derebucak ve Beyşehir İlçesinin
kaderini değiştiren yatırımlar yaparak, bölgede
yaşayanların umut kapısı olmuş durumdalar.
Akkanat kardeşlerin fabrikalarında herkese iş
var, aş var. Doğdukları toprakları, hemşerilerini
unutmayan, o topraklara olan vefa borçlarını
ziyadesiyle ödemeye çalışan insanların başında
geliyor Ali Akkanat.

Doğduğu köy başta olmak üzere okullar
ve yurtlar yaptıran, bölüşmeyi, paylaşmayı
kendisine şiar edinmiş olan Akkanat’ın yardım
eli ülkemizin birçok köşesine uzanmaya devam
ediyor. İlçesi Beyşehir’in eğitim yönüyle de
ufkunu açan, talihini değiştiren, Ali Akkanat,
kardeşi Kamil Akkanat ile birlikte bütün hayırlı
işlerde yarışmaya devam ediyorlar. Beyşehir Ali
Akkanat Kampüsünde iki fakülte ve iki yüksek
okul bulunuyor. Turizm Fakültesi, İşletme
Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu,
Meslek Yüksek Okulu. Aynı zamanda Konyaspor
yönetiminde başkan vekilliği görevinde.
2000 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ‘Devlet
Üstün Madalyası’, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından da 2002 yılında ‘Fahri Doktora’ unvanı
ve 2007 yılında TBMM’den eğitime verdiği
katkılardan dolayı ‘Üstün Hizmet Madalyası’ aldı.
Konya’ya gurur verenler sayfamızın bu sayıdaki
konuklarından biri olan Ali Akkanat’a vefasından,
ülkesine ve memleketine samimiyetle gönül
vermişliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.
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Prof.Dr. AhmetAY
ÇCI

GEVALEKALESİ

Konya kent merkezinin yaklaşık 7 kilometre kadar batısındakiTakkeli (Karaburgalı) Dağ’ın zirvesinde yer alan Gevale Kalesi’ndeki
bilimselçalışmalarsayesindekentinbilinentarihinekatkısağlayacakbulgulareldeedildi.GeçmişiHelenistikdönemekadargeriye
gidenGevaleKalesi,Konyakentininsavunmasındakilitroloynayanvolkanikdağlarınzirvesindekiikikaledenbirisiydi.İmarıbüyük
orandaBizansdönemindetamamlanmış,AnadoluSelçukludönemindeyenilenerekkaleiçineseyirköşkügibiönemliyapılarinşa
edilmişti. Gevale Kalesi öncelikle bir tür savunma ve sığınma kalesi olarak görev ifa etmiş; olağanüstü durumlarda saray erkanının
sığınma mekanı olmuştur. Sığınma görevinin yanında sultanlar için eğlence ve av mekanı, diğer yandan da siyasi mahkumların
tutulduğu bir yapılardan oluşmaktaydı.
Takkeli (Karaburgalı) Dağ veya onun zirvesini oluşturan Gevale Kalesi, Konya şehrinin tarihteki radar istasyonu görevini yerine
getirmiştir. Konya’nın batı kısmında bin 700 metre yüksekliğindeki bu kale; batısındaki vadi ve yollara tamamen hakim olmasıyla
Konya’nın batısından gelebilecek tehlikelerin kontrol noktasını teşkil etmiştir. Kale sadece batı yönünde değil aynı zamanda ıssız
Konya Ovası’ndan yükselen her türlü duman ve çığlığın kolaylıkla izlenebileceği mekandır. Üç yüz altmış derecelik görüş alanı
ile Konya savunmasının stratejik yeri olmuştur. İşte bu sebeple tarih içinde, özellikle kale savunma sistemine dayalı Ortaçağ
anlayışında, vazgeçilemeyecek alandır.
Bizans kaynaklarından başlayarak Anadolu Selçuklu
kaynaklarında zikredilen kalenin yeri meselesi,
uzun süre tartışma konusu olmuş ve yakın tarihteki
araştırmalar sayesinde yeri tespit edilmiştir. Kalenin
Ortaçağ serüvendeki boyutunu Osmanlı ordusunun
Konya’yı fethi (M.S.1466) sırasında Gedik Ahmet Paşa
tarafından yıktırılması oluşturur. Böylece Osmanlılar
için uzun süre direnç gösteren Karamanoğulları için
oldukça stratejik bir kale düşmüş oluyordu. Daha
sonraki aşamada Karamanoğullara daha fazla direnç
gösteremeyerek Osmanlılara boyun eğmişlerdir.
Böylece Anadolu ortasında Selçuklu’nun varisi olarak
takdim eden unsurlardan en önemlisi bertaraf edilmişti.
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Kaledeki küçük buluntular dışında henüz ayakta olan
mimarikalıntılarmevcuttur.Bunlarınbaşındasurduvarlarını
sayabiliriz. Volkanik bir yapıya sahip bulunan arazinin
zirvesini çepeçevre çeviren sur duvarları sayesinde
savunma hattı daha da güçlendirilmiştir. Konya’nın arazi
yapısı göz önüne alındığında kalenin savunmadaki önemi
daha bariz bir durum arz etmektedir. Kalenin bazı bölümleri
günümüzekadarintikaledebilmiştir.Kalıntılardanhareketle
surların tamamı ayağa kaldırıldığı zaman Matrakçı
Nasuh’un minyatürüne yansıyan Konya silueti tekrar
canlanmış olacaktır.
Kalede yaptığımız kazılarda temel seviyesinde ayakta
kalabilen mekanların mescit, hamam, sarnıçlar ve servis
mekanlarından oluştuğunu tespit ettik. Bulunan mekanlar
arasında sarnıçların sayısının fazlalığı dikkat çekici.
Kalenin yükseltisi nedeniyle başka türlü su temini mümkün
olmadığından onlarca sarnıç inşa edilmiştir. Hatta kalede
iki adet küçük ölçekli hamam yapısının mevcudiyeti su
ihtiyacının bir başka delili olmalıdır.

Böylece kaleye bir anlamda sarnıçlar kalesi demek
mümkündür. Konya Müzeler Müdürlüğü Başkanlığı,
Konya Selçuklu Belediyesi’nin maddi desteği ve Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nün
bilimsel sorumluluğu altında beş yıldan beri devam eden
kazı çalışmalarıyla başta mimari mekanlar olmak üzere
çok sayıda küçük obje ortaya çıkartılarak Konya Müzeler
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Bu buluntular özellikle
Anadolu Selçuklu Tarihi’ni ve hassaten Konya Tarihi’nin
Ortaçağ kısmını aydınlatacak niteliktedir.
Sonuç olarak, Konya gibi tarihte başkentlik yapmış bir
şehrinhemenyakınındayeralanbutarihikaledekazılarımızı
tamamlayarakilimalemininveinsanlığınhizmetinesunmak
amacındayız. Ayrıca burada oluşacak mekanlar sayesinde
Konya için yeni mesire ve gezi güzergahları temin edilecek
böylece KonyaTurizmine yeni destinasyonlar kazandırılmış
olacaktır.
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BUNLARI

Aslanlı Kışla Mahallesi’nin adını 1806’da Nizamı
CedidbirliklerinieğitmekiçinKadıPaşatarafından
o bölgeye kurulan askeri kışla önündeki üç aslan
heykelinden aldığını,

BabalıkMahallesi’ninadınıKonya’dayayımlanmış,
siyasal, günlük bir gazete olan, Anadolu halkını
yüreklendiripdestekleyenBabalıkGazetesi’nden
aldığını,

Beyhekim Mahallesi’nin isminin Mevlana’nın
doktoru, esas adı Hekim Ekmelüddin olan
Beyhekim’den geldiğini,

Akçeşme Mahallesi’ne ismini veren çeşmenin
1555 yılında Ali Paşa tarafından yaptırıldığını,

EmevilerdönemindegeçişgüzergahıolarakkullanılanKonya’nın
723yıllarındaAraplartarafındankısasüreliğineelegeçirildiğini,
kaynaklara bu yüzden Araplar Caddesi olarak geçtiğini,
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Dr. Hulusi Baybal Caddesi’nin adının kendisini
Konya’ya adamış ve vefatına kadar Konya’ya
büyük hizmetlerde bulunmuş Hulusi Baybal
Hocaefendi’den geldiğini,

Devrin en ileri gelenlerinden olan, Mevlana ve
Sadreddin Konevi ile çok iyi ilişkileri bulunan Hoca
Cihan’ın, Hocacihan Mahallesi’ne ismini verdiğini,

İşgalaman’ın asıl isminin Şeyh Ulema Yahşi
olduğunu, zamanla halk dilinde değişerek
Şıhalaman Yahşi olup kısala kısala İşgalaman
haline geldiğini,

Larende’nin bugünkü Karaman’ın o tarihteki ismi
olduğunu, bu caddenin isminin de bu nedenle
Larende Caddesi olduğunu,

Konya’daki bazı dolmuşların üzerinde görülen Macur
Pazarı’nın asıl adının Muhacir Pazarı olduğunu,

BiLiYOR
MUYDUNUZ?
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Mengene Caddesi’nin ismini içinde bulunan
Mengene Çeşmesi’nden aldığını,

Musalla Bağları Mahallesi’nin ismini Musalla
Mezarlığı’ndan aldığını,

Nalçacı Caddesi’nin ismini 1963-1969 yılları
arasında Konya Belediye Başkanlığı yapmış olan
Ahmet Hilmi Nalçacı’dan aldığını,

Pirebi Mahallesi’nin ismini Hoca Fakih’in talebesi,
NasreddinHoca’nınarkadaşıolduğurivayetedilen
Konya Velilerinden Pirebi Sultan’dan aldığını,

PiriMehmetPaşaMahallesi’nin,Konya’daMevlanaÇarşısı’nın
arkasındaki Piri Mehmet Cami’den ismini aldığını,
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Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Alaaddin
Keykubat zamanında 1221’de yaptırılan 4 km
uzunluğundaki Zindankale’nin zindan olarak
kullanıldığını,

Konya’nın Çumra ilçesi Bardakçı Mahallesi’ndeki bazı
sokakların Adana, Elazığ, Samsun gibi kent isimlerini
taşıdığını,

SedirlerveKeçecilermahalleleriarasındabulunan
Biçyemez’in ise eskiden Konya’nın en güzel
semtlerinden biri olduğunu,

Kadınlar Pazarı’nın isminin Birinci Dünya Savaşı
sırasındabirçokerkeğinaskeregitmesinedeniyle
bütün işlerin kadınların üzerine kaldığı bir
dönemde, kendi ürettiklerini bu pazara getirip
satmaya başlamasıyla ortaya çıktığını,

Konya’da AlınYazısı, Altınbilezik, Ampul, Asbaşkan, Ayrılık,
Ahlak, Bakiye, Bahtıgüzel, Balsatan, Çokyürür, Delil, Dua,
Evli, Emaye, Eynesil, Fantezi, Felek, Hoşsohbet, İfade, İçme,
Kardeşkanı, Karabasan, Karaböcek, Kaymakzade,Terbiye,
Zemzem Kuyusu gibi sokak isimlerinin olduğunu,

BiLiYOR
MUYDUNUZ?
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BUSAYIMIZDASİZDEĞERLIOKURLARIMIZIÇINKONYAİLEİLGİLİMERAKEDILENLERIARAŞTIRDIK.KONYA’NINPRESTİJİNİ
ARTIRACAK,KONYA’YAYENİBİRİVMEKAZANDIRACAK.DEVYATIRIMLARÜLKEEKONOMİSİNECİDDİANLAMDAKATKI
SAĞLAYACAK. KONYALILARIN MERAK ETTİKLERİNİN CEVAPLARINI HEP BERABER İNCELEYELİM.

Şehir Hastanesi

Konya’ya 838 yataklı ve 5 yıldızlı otel
konforunda inşa edilen Şehir Hastanesi
sadece tüm bölgeye hizmet verecek
büyüklük ve kalitede olacak. Hastane lüks
bir otel konforunda yapılıyor. Otel lobisi gibi
bekleme alanları ve süper lüks poliklinik
odalarının olacağı hastane ile Konya
yepyeni bir döneme girecek. Polikliniklerin

büyüklükleri, dizaynı ve mahremiyet alanları
Avrupa’nın çok ilerisinde olacak. Tek kişilik
gözlem odaları olacak. Yatılı hasta odalarının
yüzde 70’i tek kişilik olacak. Geri kalan yüzde
30’luk oranı çift kişilik odalar oluşturacak.
Odalarda lavabo, tuvalet, ayrıca refakatçi ile
ziyaretçiler için de koltuklar olacak. Hastane
2019 yılında hizmete girecek.

Ecdat Parkı

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden
örneklerin içinde yer alacağı Ecdat Parkı’nın
yapım maliyeti yaklaşık 20 milyon lira.
110 bin metrekarelik alanda yapımı son
aşamaya gelen parkta; Osmanlı ve Selçuklu
kameriyeleri surlar içinde tarihi liman,
Osmanlı Sokağı, Namazgah Çeşmesi, seyir
kulesi, kule kafe, değirmen, deniz feneri,

Osmanlı Kahvehanesi, boğaz yalısı, 12
bin 500 metrekarelik gölet, Osmanlı otağı
amfi, cami, mehteran binası, desenli bahçe,
Hasbahçe, Selçuklu Hanı Restoran, sosyal
donatılar, KOMEK başta olmak üzere el
sanatlarının sergilenip satılacağı satış yerleri
bulunacak. Park yakın zamanda açılacak.

Konya-Beyşehir Yolu

Konya’da şehirlerarası yollarda trafik
kazalarının yoğun olarak yaşandığı
karayollarından biri olan Konya-Beyşehir
Yolu’nda, bölünmüş yol çalışmaları halen
bitirilemedi. 2014 yılı içerisinde çalışmalar
hızlanmış hatta yolun 2015 yılı sonuna
kadar bitirilmesi planlanmıştı. ‘Aşkımız
Konya Beyşehir Yolu gibi olsun, hiç

bitmesin’ diye tabir edilen Konya-Beyşehir
Yolu’nun 28 Ekim’de biteceğinin müjdesi
verildi. Konya-Beyşehir Karayolu’nda uzun
zamandır sürdürülen duble yol çalışmaları
ATV’de yayınlanan bir dizide replik olmuştu.
Oyunculardan biri, ‘Aşk, Konya-Beyşehir
duble yolu inşaatı gibi olmalı, bitmemeli’
demişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi en önemli
turistik bölgelerinden olan Meram Son
Durak’ta 640 araçlık yeraltı katlı yapımına
başladı. Otopark ile birlikte yapılacak teleferik
istasyon binası teleferik hattının ilk adımı
olacak. Konya’nın dinlenme alanlarından
olan bölgeye hizmet verecek yeraltı otoparkı
zemin ve 3 bodrum kattan oluşacak. Toplam

inşaat alanı 23 bin metrekare olan otoparkın
28 adedi engelli araç park yeri olmak üzere
640 araç kapasiteli olacak. Yaklaşık 21
milyon liraya mal olacak otopark ve teleferik
istasyon binasının yapımı 2018 yılında
tamamlanacak. Teleferik hattı otopark ile
entegre çalışacak. Teleferik Meram’dan
Akyokuş’a kadar uzanacak.
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Konya Teknik Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk
Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulacak.
Selçuk Üniversitesi bünyesinde olan Konya
Bilim Merkezi arkasında bulunan 900 bin
metrekarelik alana Konya Teknik Üniversitesi
kurulacak. Selçuk Üniversitesi’nin

Mühendislik, Mimarlık ve Teknik Bilimler
Fakültesi yeni kurulacak olan teknik
üniversiteye bağlanacak. Konya Teknik
Üniversitesi kurulduktan sonra 25 ila 30 bin
arasında bir öğrenci kontenjanına
sahip olacak.

Konya’daki hastaneleri ve üniversiteleri
birbirine bağlayacak şekilde planlanan Metro
hattı çalışmaları devam ediyor. Necmettin
Erbakan Üniversitesi – Selçuk Üniversitesi
Hattı üzerinde çalışma yapan yüklenici firma
yetkilileri hat üzerinde zemin çalışmalarına
hız veriyor. Konya’da tramvay ile KampüsAlaaddin arası 64 dakika olan mesafe Metro
ile 29 dakika olacak. Kampüs’ten Meram’a
21.4 kilometrelik mesafe 37 dakikada
gidilecek. Metro ile Kampüs-Otogar arası
14 dakika, Alaaddin-Otogar arası 16 dakika
olacak. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden
Yeni YHT Gar-Meram 35 dakika olacak.

Önemli duraklar ise şu şekilde olacak:
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram
Tıp Fakültesi, Yeni YHT Gar, Mevlana Kültür
Merkezi, Meram Belediyesi. Konya toplu
ulaşımının omurgasını kuracak olan proje
3 aşamalı olarak hayata geçirilecek. Toplam
45 kilometre olacak Konya metrosunda ring
hattı 20.7 km uzunluğunda inşa edilecek.
Ring hattı, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kampüsü’nden başlayıp Beyşehir Caddesi’ni
takiben Yeni YHT Gar, Fetih Caddesi, Ahmet
Özcan Caddesi ve Çeçenistan Caddesi’nden
devam edecek hat, Meram Belediyesi Hizmet
Binası önünde son bulacak.

Metro

Yeni Tren Garı

Konya’nın mega projelerinden,şehri
demiryolu ulaşımında bir merkez
haline getirecek olan, Eski Buğday
Pazarı’na yapılması planlanan Konya Yeni
Hızlı Tren (YHT) Garı’nın 2018 yılının ilk
çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
Yeni Hızlı Tren (YHT) Garı, Konya-Ankara,
Konya-İstanbul, Konya-Mersin ve uzun

vadede Kayseri, Adana, Antalya hatlarının
entegre olacağı bir gar olacak. 35 bin
metrekarelik gar meydanına Konya’ya
yakışır ikinci bir gar inşaatı yapılacak. 3
kat, 117 kapalı otopark, 100 civarında yine
açık otopark olmak üzere 200’ün üzerinde
otopark olacak. Hem güney, hem kuzey
olmak üzere her iki taraftan yolcu alabilecek.

Yıkılan Orduevi

Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı’nın muvafakatiyle kaldırılan Alaaddin
Tepesi’ndeki yıkılan eski orduevinin diğer alanlarla bütünlüğünü sağlanacak ve böylece
Alaeddin Tepesi’nin tamamı halkın hizmetine açmış olacak. Bu çalışma ile Alaaddin Tepesi’nin
tarihi dokusu biraz daha ortaya çıkaracak.

MERAK EDİLENLER
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MeramTıpFakültesiYeniHastaneBinası

Meram Tıp Fakültesi 600 yataklı yeni hastanesi için 74 milyon 500 bin liralık bir harcama
gerçekleştirdi. Bunun 64 milyon 500 bin lirası 96 bin 500 metre² kapalı alana sahip hastane
inşaatı, 10 milyon lirası ise makine teçhizat alımını kapsıyor. Yaklaşık 4 ay sonra hizmete
açılacak Meram Tıp Fakültesi Yeni Hastanesi, Konya’nın prestijini yükseltecek.

Numune Hastanesi

122 bin 875 metre² lik kapalı alana
sahip olan 500 yatak kapasiteli Numune
Hastanesi’ne ayrılan rakam 28 milyon lira.
Hastane bu yıl tamamlanarak hizmete
girecek. Numune Hastanesi, Konya’nın
sağlık alanında büyük yükünü çekmekte
idi. Merkezde hizmete girecek hastaneden

beklentiler yüksek. Çevreye gelecek trafik
yükünün nasıl aşılacağı konusu ise halen
bir soru işareti olarak önümüzde duruyor.
Nalçacı- Hastane Caddeleri ile beraber gerek
Beşyol gerekse Sille Yolu Kavşağı’nda trafiğin
bundan sonra nasıl işleyeceği bir başka
merak konusu.

Yeni Cezaevi

2013 Yılı’nda Yatırım Programı’na giren
ve 2020 yılında bitirilmesinin planlandığı
proje 300 milyon TL bedelli. Plan ve proje
çalışmaları devam eden Konya’nın yeni
cezaevi 1.5 milyon metrekarelik alanda,
Tatlıcak mevkii civarına yapılacak. 2 adet

F tipi, 2 adet L tipi, bir de açık cezaevi
bulunacak. Yeni yapılacak cezaevinde
atölyeler için de geniş yer bulunması
planlanıyor, tutuklu ve hükümlüler
hem öğrenecek hem de öğrendiğini
uygulayabilecekler.

TarihiOsmanlıBuğdayPazarı
Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında
yapımına başlanan Tarihi Osmanlı Buğday
Pazarı içinde Tarım Müzesi’nin de yer alacağı
Türkiye’nin örnek projelerinden birisi olacak.
İlk etapta yaklaşık bin araçlık yeraltı otoparkı
tamamlanarak hizmete girecek. Proje
tamamlandığında Selçuklu mimarisinde
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136 dükkan, tarım müzesi, kafeterya ve
sosyal mekanların olacağı muhteşem bir eser
Konya’ya kazandırılacak. Yaklaşık bin araçlık
yeraltı otoparkı 29 Ekim 2017 günü faaliyete
geçecek. Bu bölgenin en büyük ihtiyacı olan
otopark sorunu çözüme kavuşmuş olacak.
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İslam Kültür Merkezi

Yapımı tamamlanan, Mevlana Türbesi’nin
ve Mevlana Kültür Merkezi’nin bulunduğu
alana değer katacak bir eser olan İslam
Kültür Merkezi; Konya kültürüne, Selçuklu
kültürüne, Hazreti Mevlana’nın temsil ettiği
değerlere önemli katkı yapacak. Gelen
ziyaretçilerin Mevlevi kültürünü yakından
tanıma imkanı olacak. Aynı zamanda
yüzyıllar boyunca devam eden Selçuklu
Mevlevi kültürü, misafirperverliği, gelen
misafirlerin daha güzel ortamda ağırlanması,

bilgilendirilmesi, tanışıklıkların artması,
şehrimize gelen ziyaretçi sayısının artması
gibi konular bu projeyle hayata geçirilecek.
İslam Kültür Merkezi’nde; İslam Araştırmaları
Merkezi, Mevlana Araştırmaları Merkezi,
Mevlevihane, kütüphane, etüt salonları,
gelenekli sanatların öğretileceği mekanlar
ile dünyadaki önemli Mevlevihanelerin
minyatürlerle sergileneceği Panorama
Mevlana yer alıyor.

Eski Stadyum

Eski stadyumun yüzde 75’inin yeşil alan olacağı sözünü veren Konya Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Tahir Akyürek çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Eski stadyumun yerine Konya
Büyükşehir Belediyesi yapılacağı da söylentiler arasında.

Adnan Menderes ve Karatay hallerinin
tek bir çatı altında toplanacağı yeni hal
Aksaray Yolu’na yapılacak. Türkiye’de bir
ilk olarak yeni döneme uygun ilk bölgesel
sebze meyve hali olacak. Yeni sebze meyve
halinin içerisinde uluslararası standartlara
uygun üretim tesisleri bulunacak. 1 milyon
200 metre kare alana yapılacak olan halde
otopark sorunu da çözülmüş olacak. 385 bin

YeniHal

metre karesi kapalı olacak alanın iş yerleri ve
birçok tesisin bulunduğu yerler olacak. Yeni
hal ile önümüzdeki 5 yıl içerisindeki Konya
üretimi en az 4 kat daha artacak, kaliteli ürün
üretilecek ve üretici daha çok para kazanacak
hale gelecek. İki hal olarak birleşerek
Konya’da daha derli toplu bir hale geleceğiz.
1.5 yıl içerisinde halin yapılması planlanıyor.

İstasyon Evleri

Büyükşehir Belediyesi, Hızlı Tren İstasyonu yanında bulunan ve Alman Evleri olarak bilinen 13
tescilli yapının restorasyonunu tamamladı. Restorasyon çalışmaları öncesinde Devlet Demir
Yolları (DDY) ile bir protokol yapıldı. Yapılan bu protokol gereği İstasyon Evleri’nin Büyükşehir
Belediye’sine devredilmesi karşılığında Meram’da bulunan DDY arazisinin bir bölümünde 40
dairelik bir lojman inşaatı yapıldı. Yapılan lojman ve gerçekleştirilen restorasyon çalışması ile
birlikte proje 10 milyon TL’ye mal oldu. Bölgede şu anda çevre ile yaya yolları düzenlemesi
yapılıyor. 13 tescilli yapıyı restore ederek Konya kültürel mirasına kazandıran Büyükşehir
Belediyesi çevre düzenlemesinin bitmesiyle birlikte evleri, sosyal ve kültürel amaçlı
değerlendirecek. İstasyon evlerinin kafe, restaurant olacağı iddialar arasında…

MERAK EDİLENLER
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Vizyon Arastirma
Erol Sunat

ESKİKONYAHİKAYELERİ

Geçmİşzamanolurkİ,hayalicİhan
değer derler ya… Hatıralarla
doluKonya’dan,geçmİşedoğru
uzanarak,okurlarımızınyüzünde
bİrtebessümoluşturmanİyetİyle
bazı hatıraları
sİzİnle paylaşıyoruz.
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Artist mi yapacan lan benim kızı?
Konya’nın meşhur dişçileri İstanbul
Caddesi’ndeydi. Seyit Birlik bu dişçilerin
en tanınmışlarındandı. Bir gün Konya’nın
köylerinden bir vatandaş kızıyla birlikte
dişçi muayenehanesinden içeriye girdi.
Benim kızın dişlerine bir bakıver dedi.
Seyit Birlik genç kızın dişlerini gözden
geçirdi. Sonrada ağır ağır konuştu. Üstten
iki tane dişin çekilmesi, alttan da bir
dişin doldurulması şart, çekilen dişleri de
yaptık mı? Daha sözünü bitirmemişti ki,
vatandaş öfke ile ayağa fırladı ve bağırdı;
‘Artist mi yapacan lan benim kızı!’ Sonra
kızını kolundan kaptığı gibi çıktı, gitti.

Göster şunun sakatatını
Sene 1982-83…Konya’nın gündeminde bir laf
dolaşıyordu. Kasım Şifa’ya bir alet gelmiş, insanın
içinde ne organ var gösteriyormuş diyorlardı.
Tevatürlerin biri bin paraya derler ya
Aynen öyle bir vaziyet... İki arkadaş o zamanların
meşhur aracı pırpırla ( triportör) heyecan ve merakla
Kasım Şifa’ya geldiler. Makinenin başında olan
görevli, dostlarıydı. İki arkadaşın, en itimatsızı ve
güvensizi olanı yatırdılar makinenin yanına. Görevli
çalıştırdı makineyi ve meraklılarda duysun diyerek
sesini iyice yükselterek dedi ki; ‘Göster şunun
sakatatını…’ Sonra başladı göstermeye ve anlatmaya.
Bu karaciğeri, bu dalağı, şu midesi… Meraklılar
hayretten sesi soluğu kesmiş izlerken, Konyalılar adı
ultrason olan cihazla ilk defa tanışıyorlardı.

Emekliler neşeli insanlar
Eskiden diyorlar, biz emekli büyüklerimize bakar, imrenir,
emekli olurduk. Şimdi ise... Hali hazırda çalışanlar, bize
bakıp emekli olmaktan vazgeçiyorlar. İşte fark... Emekli için
koşmak diye bir şey yokmuş. On sekizinde değiller tabi... Ne
yapıyorsun denildiğinde adımlıyorum diyorlar. Adımlamak
kimseye basit bir şey gelmesin. Adımlamak evde oturmaktan,
hanım emrine girmekten iyi diye de takılıyorlar. Adımlıyorum
denildi mi, hiç korkma... Evden dışarı çıkmışsın, kendini
sokağa atmışsın, kendine güvenin gelmiş, yaşama sevincini
yakalamışsın. Kendine bir meşguliyet bulmuşsun demektir.

Hooop geldim abi

Uzun yola giden dört arkadaş kamyoncuların uğrak yeri olan bir
petrol istasyonuna girerler. O petrol istasyonundaki lokantada
dillere destan köfte yapılmaktadır. Vakit öğle zamanı da olunca
köfte yemek için lokantanın gıcırtılı kapından içeriye doğru yürürler.
Hemen bir masaya otururlar. Masada ekmek, su, tuz ve kırmızı pul
biber vardır. İçlerinden biri garsona, işaret ederek seslenir:
‘Bakar mısın?’
Garson, pişkince,‘Hooop geldim abi’ der. Masadakiler garsonu
beklerken, başlarlar ekmeklerden atıştırmaya, kimi tuz koyar
ekmeğin içine, kimi kırmızı pul biber. Tekrar garsonu çağırırlar. Her
çağırışlarında,“Hooop geldim abi”tekrarlanır, ancak garson bir türlü
gelmez.
Masada ekmek bitmiş, sular içilmiş, tuz ve pul biber ekmeğe katık
edilmiş, bu arada kırk beş dakika geçmiş, garsonun“Hooop geldim
abi”lafları bitmemiş, ancak garson masaya gelememiştir. Dört
arkadaş bir hayli kızgın masadan kalkarlar, içlerinden birisi hesap
ödenen bankoya yaklaşır,‘Üç ekmek, dört su, biraz tuz, biraz pul

biber ve hooop geldim abi, borcumuz ne kadar?’diye sorar. Hesabı
tutan işletme sahibi şaşkınlıkla başını kaldırarak sorar:
‘Hooop geldim abi mi? O ne?’
Adam;‘Onu sizin garsona sor, ne anlama geldiğini o daha iyi bilir.’
İşletme sahibi garsonu çağırır. Garsona demediğini bırakmaz. Dört
arkadaşı ikna ederek tekrar masaya oturtur. Hooop geldim abi
diyen garson masanın etrafında adeta pervane olur.
Ölüsü de züğürt, dirisi de
Yılan soğuk bir hayvan... Sürüngenlerin en belalılarından biri...
Emeklilere göre... Emeklileri gördüğünde kaçıyormuş. Yılana
sormuşlar. Hayırdır demişler, sen öyle kuru gürültüye pabuç
bırakmazsın. Öyle tabi demiş, Adamlarda zaten bir şey yok. Ölüsü de
züğürt, dirisi de züğürt. üstüme kalacaklar. Yarın yılan, hiç utanmadı,
hiç sıkılmadı gitti de emeklileri ısırdı derler.
Şanımız, şöhretimiz var, bana gelene kadar, emekliyi ısıran dünya
kadar insanın içinde varsın yılan bulunmasın. En azından yılan bile
bize dokunmadı desinler de emeklilerin duasını alalım.
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Aile boyu çaydanlık
Çaydanlık tamiri yapan dükkana yaşı yetmişe yakın bir
ağabey girdi. Çaydanlık tamiri yapan ve çaydanlık satan
arkadaşı evvelden tanıdığı belliydi. Bir tabure çekti, oturdu.
Emekli maaşını yeni aldım dedi. Bende var beş gelin...
Onlara geçen ay, maaş aldığımda, her birinize çaydanlık
alacağım diye söz verdim. Sonra eline bir çaydanlık alıp
arkadaşa sordu:
‘Bunun en büyük numarası kaç?’
‘Sekiz...’
‘Bir tane sekiz, iki tane yedi, bir tane altı, bir tane de beş
numara olsun.’
‘Bu kadar yetecek mi?’
‘Eyvah hanımı unuttuk.’
‘Gelinlere alırken, bir tane de bize al dediydi.’
‘Bana neden almadın der mi?’
‘Demez mi?’
‘Küser bile...’
‘Bunca yıl sonra mı?’
‘Eskiden küstü mü, baba evine giderdi, şimdi hepsi rahmetli
oldu, şimdi üç gün konuşmuyor.’
‘Anlaşıldı, kaç numara olsun?’
‘Dur, dur...’
‘Gelinlere alüminyum aldıydık.’
‘Bu farklı olmalı…’
‘Çelik mi olsun?’
‘Çelik olsun, ayrı bir poşette olsun, karışmasın.’
‘Yenge, gelinleri mi kıskanır yoksa?’
‘Yok canım...’
‘Ama azıcık kıskanır gibi...’
‘Ne yapıyoruz?’
‘Bize de ver bir beş numara, aman ha çelik olacak.’
‘Ya gelinler görürse?’
‘Göremezler, göstermez ki...’
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Fare gülmeden olmaz

Bundan yarım asır öncesiydi. Ova köylerinde
demir tekerlekli at arabaları vardı. Bu arabaların
ezdiği toprak bembeyaz ve un gibi olurdu.
O yıllarda Kapu Cami’nin önünde halka satış
yapan esnaf sattığı ufak-tefek şeyleri “fişek”
tabir ettiği bir şekilde gazete kağıdına sarar, öyle
satışa sunardı. Alışveriş bir fişek ver, üç fişek ver
şeklinde yapılırdı. Açıkgöz bir esnaf ova köyleri
yolundaki bembeyaz ve una benzeyen toprakları
alıp yüzlerce fişek hazırlamıştı.

Başbakan seçeceksen Adnan
Menderes

Yıllarca kamyon şoförlüğü ve nakliyecilik
yapmıştı. Şoför Helvacı derlerdi namına.
İrticalen dörtlükler söyleyebilme özelliği
vardı.
‘Fanidir dünyanın adı / İnsanı aldatır tadı
diye başladı’ kendi ifadesiyle, yaş yetmiş
beşi bulmuştu. Bastonsuz yürüyemiyordu
artık. Neşesinden de bir şey kaybettiği
söylenemezdi. Belli ki şoförlüğe başladığı,
yollara düştüğü, ellili yıllar gelmişti
aklına. O devrinde, bu devrinde en iyi
arabası Mercedes Benz’di. Belli ki Şoför
Helvacı, Mercedes’e vurgundu. Türk
Sanat Müziği’nin o yıllardaki en güzel
seslerinden biri olan Hamiyet Yüceses’e
hayrandı. Adnan Menderes’ten başka
onun için başbakan yoktu. O yıllarda
belli başlı kamyon markaları vardı. Ancak
şoförler için Krupp kamyonların sesi bir
melodiydi adeta. Man kamyonlar belki de
rahat kullanımı açısından tercih sebebiydi.
Amma velakin Mercedes’in üzerine yoktu.
Ve şöyle bir dörtlükle başladı:
Araba alacaksan Benz Mercedes,
Şarkı istersen Hamiyet Yüceses,
Başbakan seçeceksen,
Adnan Menderes.
Krupp’ta ses,
Man’da vites,
Sağa bakma,
Solda Mercedes.
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Türkiye’de örnek olacak proje

ECDAT PARKI
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Konya’dayakınzamandaaçılmasıplanlanan,
mimarisiyleTürkiye’deilkolan,sıradışıprojeEcdat
Parkı her yönden dikkat çekiyor.
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ÇOK ÖZEL BIR TA S A RIM

SelçukluveOsmanlımimarisindenörnekleriniçindeyeralacağı
EcdatParkı’nınyapımmaliyetiyaklaşık20milyonlira.

110 bin metrekarelik alanda yapımı son aşamaya gelen parkta; Osmanlı ve Selçuklu kameriyeleri surlar içinde tarihi liman,
OsmanlıSokağı,NamazgahÇeşmesi,seyirkulesi,kulekafe,değirmen,denizfeneri,OsmanlıKahvehanesi,boğazyalısı,12bin500
metrekarelikgölet,Osmanlıotağıamfi,cami,mehteranbinası,desenlibahçe,Hasbahçe,SelçukluHanıRestoran,sosyaldonatılar,
alışverişalanları,KOMEKbaştaolmaküzereelsanatlarınınsergilenipsatılacağısatışyerleribulunacak.Yapımındasonagelinen
tarihi dokuyu canlandıracak çok özel bir tasarım parkı olan Ecdat Parkı’nın yakın zamanda açılışı yapılacak.
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K AYI KL A RL A

GEZINTI YAPABILME
IMKANI
Parkbirilkolacakvebaşkaşehirlereörnekolacak.

EcdatParkı’ndaOsmanlımimarisitarzındayapılacakdüzenlemelerilebirliktesiviltoplumkuruluşlarınınistifadeedebileceğialanlar,
büyükhavuzdakayıklarlagezintiyapabilmeimkanı,kafeterya,hediyelikeşyalarınsatıldığı,meslekieğitimalanlarınınolduğuengüzel
parklardanbiriolacak.ÇünküTürkiye’debualanda,bumimaritarzdabaşkabirdüzenlememevcutdeğil.Parkbirilkolacakvebaşka
şehirlereörnekolacak.SanatsalvemimaribakımdanTürkiye’ninenbüyükparklarındanbiriolanEcdatParkı,SüsBitkisiÜreticiliğive
Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal bazda yayın yapan Plant Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada ödül kazandı.
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DÜNYA ŞİRKETİ
OLMA YOLUNDA
BİR KONYA MARKASI:

ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ, TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ AİLE ŞİRKETLERİNDEN
BİRİ… ZİRA KURULUŞ HİKAYESİ DE BUNU VURGULAR NİTELİKTE.
3. kuşağını yaşamakta olan firmanın ilk temelleri 1955 yılında atıldı hem
de Yeşilçam’a konu olacak bir girişimcilik başarısıyla… Bu başarının
mimarlarından olan, ailenin 3. Kuşağı Özçiğdem Kuruyemiş Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Çiğdem’e merak ettiğimiz her şeyi sorduk. Genç, dinamik
ve hırslı yapısıyla bilinen Mehmet Çiğdem, markasını kendi tabiriyle ‘dünya
şirketi’ yapma için kolları sıvamış. Mehmet Çiğdem, 62 yıl önce adını
taşıdığı büyük dedesi tarafından temelleri atılan Özçiğdem’in, babası
Ahmet Çiğdem ve amcası Mustafa Çiğdem tarafından kurumsal bir kimliğe
dönüştürüldüğünü belirterek, ‘Biz ise Özçiğdem’i
bir dünya şirketi yapacağız’ diyor.
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İKİNCİ KUŞAK KURUMSAL
KİMLİK KAZANDIRDI
AİLEŞİRKETLERİNDEBİRLİKVEBERABERLİĞİNÖNEMİ
KADAR KURUMSALLAŞMA DA BÜYÜK BİR ÖNEME
SAHİPTİR. HEMTÜRKİYE’DE HEM DÜNYADA İKİNCİ
KUŞAKTAN SONRA BİR DAĞILMA OLABİLİYOR.
Mehmet ÇİĞDEM

Özçiğdem markası nasıl doğdu?
62 sene öncesine gittiğimizde Hacı Mehmet
lakabıyla bilinen Rahmetli Dedem Mehmet
Çiğdem babasından yani büyük dedemden
helallik isteyerek Konya’ya geliyor, tabi bu yolculuk
o zamanın şartlarını da düşününce çok kolay
olmuyor. Konya’da zor şartlar altında hayat
mücadelesini sürdürürken ailesine de ek gelir
oluşturması için işinden artan zamanlarda incir alım
satımı yapıyor. Belki o günlerde hiç aklına gelmese
bile vermiş olduğu o mücadele bizim firmamızın
da ilk temelleri oluyor. Tabi azimli ve çalışkan
yapısı ön planda olan rahmetli dedem, zamanla
tezgahlarda ve pazarlarda ürün çeşitlerini artırarak
tamamen bu işe yöneliyor. Öncesinde Aziziye Camii
civarında perakende kuruyemiş satışına başlıyor,
sonrasında Toptancılar Çarşısı’nda kuruyemiş
üretimine yönelerek yapmış olduğu ticarete yeni
bir boyut kazandırıyor ve babamla, amcamın yani
ikinci kuşağın da işe dahil olmasıyla ticaret hacmini
her geçen gün büyütüyorlar.

Sizin markanın başına geçiş süreciniz nasıl
gerçekleşti?
Dedem Mehmet Çiğdem’in şirketimizi kurmasıyla
başlayan süreç, babam ile amcamın şirketi
kurumsal bir kimliğe kavuşturması ve pazar payının
büyümesinde rol oynaması ile devam etti. Aile
şirketlerinde birlik ve beraberliğin önemi kadar
kurumsallaşma da büyük bir öneme sahiptir. Hem
Türkiye’de hem dünyada ikinci kuşaktan sonra
bir dağılma olabiliyor. Burada sürdürülebilirliği
sağlamak ve bunu şirket bünyesinde herkese
yaşatabilmek zaruri meseledir. Bu konuda biz
büyüklerimize hep minnettarız; çünkü bizden önce
başlatmış oldukları kurumsallaşma serüveni bizim
de bu süreç içerisine kolaylıkla dahil olmamızı
sağladı. Aile şirketlerinde duygu kökenli yapı ile
mantık kökenli yapının birbirini ağırlaması temel
şarttır. Bunun içinde şirket iç dinamiklerinin iyi
çalışması ve herkes tarafından benimsenmesi
gerekir. Duyguyla mantığın birbirini takip ettiği ve
birbirine karıştırılmadığı bir sistemde aile şirketlerinin
çoğunda yaşanan birçok sorun kendiliğinden
ortadan kalkacaktır.
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Özçiğdem’in sektördeki mevcut konumundan bahseder misiniz?
Öncelikle içerisinde bulunduğumuz kuruyemiş sektörünü değerlendirirsek
bu konuyu daha iyi açıklayabiliriz. Kuruyemiş sektörünün iç piyasa
büyüklüğü 3,7 milyar olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’de ortalama her yıl
500 bin ton kuruyemiş tüketilmektedir. Yaklaşık 1,9 milyar dolar kuruyemiş
ve 1 milyar dolar kuru meyve olmak üzere toplam 2,9 milyar dolar ihracat
hacmi gerçekleşmiştir. Bu tutar tonaj olarak; yaklaşık 308 bin ton kuruyemiş
ve 388 bin ton kuru meyve ihracatına karşılık gelmektedir.
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Sektörün gerektirdiği yenilikleri hep
bünyemize kazandırdık. İnşallah bundan
sonra da sektörün öncülerinden olmaya
devam edeceğiz.
Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren
yüzde 80’i belli bir büyüklüğün üstünde
yaklaşık 700 işletmede 10 bin istihdam
sağlandığı tahmin edilmektedir. Perakende
sektörüyle birlikte düşünüldüğünde bu sayının
20 bin kişiyi bulabileceği düşünülmektedir.

Firmamızda içerisinde bulunmuş olduğu
kuruyemiş sektörünün köklü firmalarından
biridir. Her geçen sene iç ve dış piyasa
ağını genişletirken pazardaki konumunu
sağlamlaştırmaktadır. Toptancılar
Çarşısı’nda 50 metrekarelik alanda
başlamış olduğumuz kuruyemiş üretimini
seneler geçtikçe büyüterek devam ettirdik.
İlk etapta Konya Kuruyemişciler Sitesi’ne
geçilirken sonrasında 4 bin 200 metrekaresi
kapalı alan olmak üzere toplamda 9 bin
metrekare açık alana sahip olan Adana
Çevre Yolu’ndaki fabrikaya taşındık. Şimdi
de çok şükür büyümemizin neticesi olarak
4. Organize’de 30 bin metrekareye sahip
Türkiye’nin en büyük kuruyemiş tesislerinden
birine geçiyoruz.

Özçiğdem’i gelecekte nerede göreceğiz?
Kısa ve uzun vadede planlarımız bulunmakta...
Ekip olarak da var gücümüzle bu planlara
sistematik biçimde ulaşmanın gayreti
içerisindeyiz. Şu anki gelmiş olduğumuz noktada
daha önceki planlarımızın gerçekleşmiş hali.
Firmamızın kuruluşundan bugüne kadar süregelen
büyüme hızını ve piyasa etkinliğini üzerine koyarak
ilerletme gayesindeyiz. Sektörün gerektirdiği
yenilikleri hep bünyemize kazandırdık. İnşallah
bundan sonra da sektörün öncülerinden olmaya
devam edeceğiz. Dünya pazarında halihazırda
Avrupa Kıtası başta olmak üzere birçok ülkeye
ticaretimiz bulunmakta. Bundan sonra da dünya
pazarında ürün satmadığımız yer kalmasın istiyoruz.
Dedemizin kurduğu, babamla amcamın geliştirdiği
Özçiğdem’i biz bir dünya şirketi yapacağız inşallah.

‘Dünya pazarında ürün
satmadığımız yer
kalmasın istiyoruz’
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Cheff’in Mutfagi

KONYA ETLİEKMEK SARAYINA KAVUŞTU
ETLİEKMEĞİYLE MEŞHUR KONYA YENİ VE ÇOK FARKLI BİR ETLİEKMEK SARAYINA KAVUŞTU.

Dar-ıLezzetEtliekmekSarayıadıylabuseneninbaşındafaaliyetinebaşlayangüzelmekanKonya’da
etliekmeğeçokfarklıbiranlayışkatacağabenziyor.Etliekmeğeinovasyonkatarakyepyenitürlerini
deneyeceklerini ve Konya’nın beğenisine sunacaklarını ifade ediyorlar.

D

ar-ı Lezzet’in işinin ustası Mehmet
Neşet Akdağ yılların tecrübesiyle
etliekmeği Dar-ı Lezzet Sarayı’na
taşıdıklarını söylüyor. Eski lezzetini yeni
etliekmek türleriyle Konyalı müşterilere
sunacaklarını söyleyen Mehmet Usta,
çok nezih bir mekan oluşturduklarını, bu
mekan sayesinde müşterilerin seçkin
iş toplantısından, özel kutlamalara
kadar her türlü buluşmaları rahatlıkla bu
mekanda yapabileceklerini ifade ediyor.
Aileler için özellikle park sorununun
ve çocuklar için oyun alanlarının da
bu mekanın artı özellikleri olduğunu
söylemek gerek. Ulaşılması kolay olması
ve özellikle şehirlerarası yolculuk yapan
aileler için de uğrak mekanı olacağa
benziyor. Yeni İstanbul Caddesi’nde
Makro Market’in yanında hizmete
başlayan Dar-ı Lezzet Etliekmek Sarayı
Konya’ya değer katacak farklı ve nezih
bir mekan olarak dikkate değer.
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Lezzetin ve mutluluğun yeri anlamına gelen Dar-ı
Lezzet’i etliekmek ana ürünüyle buluşturan Dar-ı Lezzet
Etliekmek Sarayı, etliekmeği ilk çıktığı dönemlerdeki
gibi sunmayı hedeflemiş. Yani ince uzun şekilde değil
daha kısa, daha dolgun sunmayı arzu ediyoruz diyorlar.
Konya’nın olmazsa olmazı etliekmeği sunma biçimini
hem eski hem yeni kavramlarla bir araya getiriyorlar.
Eski usulde etliekmeği çok nezih bir mekanda
teknonolojik altyapıyla kuvvetlendirerek sunuyorlar.

İş adamlarının etliekmek yiyerek iş toplantılarını
yapabilecekleri özel bir mekan oluşturulmuş. Etliekmek
amiral gemisi ürün ama ızgara menü ile her çeşit
ızgara alternatiflerinde de seçenekleri sunuyorlar. Yine
Konya’nın bir başka vazgeçilmezi furun kebabı da bu
sarayın baş köşesinde yerini almış. Müşteri odaklı
anlayışla farklı menüler sunmuşlar. Çocuklara çocuk
menü, vejetaryenler için vegan menü bunlardan bazıları.

DAR-I LEZZET
ETLİEKMEĞİN
YENİ ÇEŞİTLERİNİ
KONYA’YA
SUNUYOR!

Özellikle Mehmet Usta’nın etliekmekte hile olmaz,
etliekmek hile götürmez, hile yapıldığı hem görüntüden
hem de kokudan anlaşılır, cümlesi etliekmeğin ne kadar
önemli ve hassas bir ürün olduğunu da gösteriyor. Dar-ı
Lezzet bu mantıktan yola çıkarak etliekmeği özellikli
ürün olarak konumlandırmış ve kaliteden taviz vermeden
Konya’nın özel markası yapma düşüncesinde. Bu
sebeple etliekmek sarayı demişler. Konya’ya da
böyle bir saray yakışırdı zaten.

Bu sarayda etliekmek hiç tadılmayan farklı etliekmek
çeşitlerini de deneyerek müşterilerine sunmayı
amaçlıyor. Mehmet Usta etliekmek çeşidini 15’e
çıkarttıklarını söylüyor. Etliekmekte inovasyon Dar-ı
Lezzet markasında yapılıyor dersek yalan olmaz.
Konyalı yemek severler yeni etliekmek çeşitlerini bu özel
mekanda deneyebilecekler. darilezzet.com internet
sitesinden merak ettiğiniz herşeyi bulabilirsiniz.
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Kahvaltı menüsü sunduklarını söyleyen Mehmet Usta özellikle müşterilerimizin çok yoğun istediği
sıcacık yağ somununu Dar-ı Lezzet’te hiç eksik etmeyeceklerini ifade ediyor. Kahvaltı keyfini
yaşayabilmek için kaliteli ürünleri müşterilerine sunduklarını söyleyen Mehmet Usta, kahvaltı
yapmak için gelecek aileler için geniş bir mekana sahip olduklarını, park sorununun olmadığı için
gönül rahatlığıyla kahvaltı yapılmasını sağlayacağını ve yine kahvaltıların olmazsa olmazı çayı
müşterilerimizin masalarından hiç eksik etmediklerini özellikle belirtiyor.
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“24 SAAT ETLİEKMEK SUNMAK İSTİYORUZ”

D

ar-ı Lezzet’in farklılıklarından biri de etliekmeği
belirli saatlerde bulunabilen bir ürün olmaktan
çıkartmak istemeleri. Etliekmeği hem eski usulde hem
çeşitlendirerek hem de günün istenilen saatinde yenebilen
bir ürün olarak düşünmüş olmaları etliekmeğin Konya’dan
dünyaya çıkmaya hazırlandığını gösteriyor sanki. Dar-ı
Lezzet’in bu düşüncesi gerçekleştiğinde Konya etliekmeği tadı
ve bulunurluğu ile dünyanın uzak yerlerinde Konya’yı temsil
edecek belki de. Heyecan verici bir mekan da diyebiliriz aslında
Dar-ı Lezzet’e.
Bu mekanı özel kılan bir başka özellikte garsonları arama veya
bulamama sıkıntısına son vermesi. Masaların üzerine konulan
buton ile müşterilerin istediği anda butona basarak garsonlarla
iletişim kurması. Butonda sipariş iptal ve hesap isteme gibi
seçeneklerde bulunuyor. Yani Konya’da hiçbir yerde olmayan
bir yeniliği daha bu özel mekan bizlere gösteriyor. Hizmette

anındalık ilkesiyle müşterini mutlu etmek istediklerini ifade eden
Mustafa Tuğ, “Dar-ı Lezzet Etliekmek Sarayı’nda menüleri tablet
menü olarak oluşturduk. Kolay ve anlaşılır bir menü tasarımıyla
müşterilerimiz seçimlerini tablet menülerden yapabilecekler.
Yine müşterilerimiz masadaki sipariş butonuna bastıklarında
garsonlarımızın kollarındaki saatlerin verdiği sinyalle
müşterilerimize anında hizmet verilecek. Garsonlarımızdaki
saatler müşterinin sipariş mi vermek istediğini, siparişi iptal mi
ettiğini, hesap mı istediğini söyleyebilecek” dedi. Dar-ı Lezzet
Etliekmek Sarayı’nın bu farklılıkları Konya yemek sektörüne,
restoran sektörüne ve etliekmek ürünümüze ciddi farklılıklar
getireceğe benziyor.
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Konya Kazan
			Biz Kepçe
Vefa şehrinin vefasının bir nişanesi

DR.AHMET ÖZCAN CADDESİ

“

Konya Kazan biz Kepçe” Konya’yı sokak sokak,
cadde cadde, semt semt gezmeye, dolaşmaya ve
tanıtmaya devam ediyor.

Konya tarihi bir şehir… Selçuklu’nun Başkenti.
Kutalmış oğlu Süleymanşah’ın fethettiği, oğlu
I. Kılıçaslan’ın Selçuklu’ya Başkent yaptığı, bir dönemin
Bağdat’tan sonra en fazla beğenilen, merak edilen
gezginlerin, kervanların, şehri görmeye koşanların
gezmeye, anlatmaya doyamadığı, “Gez dünyayı,
gör Konya’yı” sözünün dillerden düşmediği, dillere
pelesenk edildiği bir şehir.

Roma’yı, Bizans’ı, Selçuklu’yu, Karamanoğlu Beyliği’ni,
Osmanlı’yı yaşamış, Haçlı Seferleri’ni karşılamış, Kudüs’e
kalkan olmuş, antik çağlardan bu yana onlarca medeniyete
ev sahipliği yapmış, her sokağı, her mahallesi tarihle iç içe
bir şehir. Bu şehirde kültürün, turizmin ve tarihin damgasını
birçok yerde görebilirsiniz.
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H

atıralar, hikayeler, kesişen yollar, şehir efsaneleri, hüzün ve
sevinç karışık dünya kadar olayın yaşandığı mahallelerin
arasından süzülüp ilerleyen, onca mahalleyi vitrine taşıyan, işlek
bir cadde ile mahallelerin umudu olan, geleceği olan, mahalle
sakinlerine hayaller kurduran uzun, upuzun caddelerin bir başka
hikayesinde sizler için Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nde dolaştık.

Cazibe merkezlerinin, kentsel dönüşümlerin hızlandığı, hız kazandığı
günümüzde yüzü yenilenen, yeni oluşumlara, yeni dönüşümlere,
yeni gelişimlere açık bir cadde olarak verilebilecek en güzel örnek
Dr. Ahmet Özcan Caddesi. Meram gibi bir merkez ilçede, meramını
rahat anlatabilmiş, sesini duyurabilmiş ve kabul ettirebilmiş ender
caddelerden birisi.

Cadde bir çok insan tarafından yeni Nalçacı Caddesi olarak tanımlanıyor. Konya
metrosunun güzergahı üzerinde olması bu görüşünü destekler mahiyette.
Meram İtfaiye’ye kadar normal bir cadde görünümünde olsa da sırtını
Çeçenistan Caddesi’ne verdikten sonra Karaman Yolu’na kadar uzanan cadde
şehrin en renkli, en yenilenen, şehrin atardamarı olsa olsa burası olur diyenleri
teyit edercesine uzanıp gidiyor.
Hızlı büyümesi, gelişmelere ayak uydurması, lüks dairelerin, pahalı
evlerin yan yana sıralandığı, caddenin içinden geçtiği mahalle ve
semtlerin hatıraları ve hikayeleriyle gelişen, büyüyen, çoktan cazibe
merkezi haline gelen bir cadde Dr. Ahmet Özcan Caddesi.
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Cadde, 23 Ekim 1996 yılında
kaybettiğimiz Kontv Genel
Müdürü Taşkentli Dr. Ahmet
Özcan’ın adını taşıyor.
Merhum Özcan iyi bir eğitimci,
iyi bir idareci, yazar, araştırmacı
ve çok sevilen bir isimdi.
Şehirde iz bırakmıştı. Kontv’nin
ilk genel müdürü olması, bu
güzide televizyonumuzun
kuruluş yıllarında iz bırakan ve
unutulmayan çalışmalara imza
atması sonucunda vefa şehri
Konya’nın vefasından
nasibini almıştı.
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D

r. Ahmet Özcan Caddesi 2000 yılında
açılmıştı. Konya’nın eski belediye
başkanlarından Muhlis Koner’in adını
taşıyan caddeden başlayan iki şeritli 3
bin 200 metrelik cadde Fetih Caddesi’nde
sona eriyordu. Bu yeni cadde de 4 tane
de kavşak bulunuyordu. Cadde genişliği
ise 33 metreydi. 1996 yılında vefat eden
Kontv Genel Müdürü, eğitimci Dr. Ahmet
Özcan’ın adını taşıyan cadde, 2017 yılı
açısından bakıldığında Konya’nın en
prestijli, gelişmeye, büyümeye en elverişli
caddelerinden biri. Konya metrosunun
güzergahı üzerinde bulunan caddenin
değeri sanıyoruz çok daha fazla artacak.

Bugün Tarım İl Müdürlüğü kavşağından
yani Pirebi Mahallesi’nden başlayan
cadde, Karaman Yolu’nun üzerinden
geçtiği köprüye kadar tam 11 mahalle
ile komşuluk yaparak yoluna devam
ediyor. Pirebi, Öğretmenevleri, Saadet,
Kurtuluş, Muradiye, Mehmet Vehbi,
Uzunharmanlar, Gazanfer, Zafer, Küçük
Aymanas ve Turgut Reis mahalleleri
içinden geçen 11 mahalleli cadde

üzerinde yeni iş
yerleri, marketler
ve işyerleri
bulunuyor. Meram
İlçesinin cazibe
merkezlerinin başında gelen cadde,
Konya’nın yenilenen yüzü olarak bütün
dikkatleri üzerine çekiyor.
Konya Metrosu çalışmalarında toplam
45 kilometre olacak ring hattı 20.7
km uzunluğunda inşa ediliyor. Ring
hattı, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kampüsü’nden başlayıp Beyşehir Caddesi’ni
takiben Yeni YHT Gar, Fetih Caddesi, Ahmet
Özcan Caddesi ve Çeçenistan Caddesi’nden
devam edecek ve Meram Belediyesi Hizmet
Binası önünde son bulacak. Bu anlatımlar
doğrultusunda metro hattı güzergahında
bulunan Dr. Ahmet Özcan Caddesi şehrin
gözde caddelerinden biri oluverdi.
Konya’nın en sakin, en huzurlu mahalleri
arasında olan cadde önümüzdeki yıllarda
çok daha adından bahsettirecek
gibi gözüküyor.
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SİZHAYALEDİN

HİDROYAVUZ Bir Aile Şirketi

Birbirinden özgün projeleriyle dikkat çeken,
Konya’yıülkemizdevedünyadabaşarıylatemsil
eden, birçok ülkeye ihraç yapan dev marka
Hidroyavuz’unortaklarındanTolgaYavuz’ukonuk
ettik sayfalarımıza.
Hidroyavuz nasıl doğdu?
Nasıl gelişti? Nasıl bugünlere geldi?
Öncelikle şunu belirteyim, makine mühendisiyim, çocukluğumdan
beri AR-GE’ye merakım var. Mühendis olmayı hep hayal etmişimdir.
Bu ideallerimi gerçekleştirmek amacıyla kendi işimi kurdum. İlk
önce iki ortaktık, dört yıl sürdü. Daha sonra firmamız aile şirketine
dönüştü. Şu anda İsmail Doğanay, Abdurrahman Yavuz ve ben
Tolga Yavuz olarak faaliyetimize devam ediyoruz. ‘Siz hayal edin,
Hidroyavuz gerçekleştirsin’ sloganıyla yola çıktık. 2012 yılında
bin m2 alanda başladık, 2015 yılında 4 bin m2 alana taşındık. Kısa
zaman içinde daha büyük bir fabrikaya taşınmayı düşünüyoruz.
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HIDROYAVUZ

GERÇEKLEŞTİRSİN
Çadırprojesiilebüyüksesgetiren,
herkesin merakla beklediği,
Türkiye’de ilk olacak otopark
projesine imza atan, 165 tonluk
makineyiyaparaksektöreimzasını
altın harflerle atan, kaliteyi
öne çıkaran bir dünya markası
Hidroyavuz’adairherşeyikonuştuk.

Hidroyavuz’u yakından tanımak isteriz… Faaliyetlerinizden,
yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
Hidroyavuz olarak araç üstü mobil vinç, araç üstü platform, katlanır bomlu
mobil vinç, teleskobik mobil vinç, kurtarma amaçlı hidrolik mobil vinç, gemi
vinçleri, örümcek vinç, hidrolik ataşmanlar, endüstriyel makinalar üretiyoruz.
Ürün portföyümüz çok geniş… Biz mühendislik firmasıyız. Proje ile imalatın
bir arada olduğu firmayız. Zaten firmamızın açılımı mekatronik mühendislik
diye geçiyor. Müşterimizin hayalini mühendislik şartları izin verdiği sürece
gerçekleştiriyoruz. Üç tane TÜBİTAK, KOSGEB projesi yaptık. Projemizin
biri hala devam ediyor. İlk TÜBİTAK projemiz örümcek vinçti. Türkiye’de bir
ilkti. Onun seri üretimine başladık, altyapısını oluşturuyoruz. Bununla ilgili
bir KOSGEB projesi de bitirdik. İkinci projemizde dünyanın en büyük katma
vinci olan 3 metre ve 165 ton kaldıran araç üstü mobil vinç. Bu projemizde
de TÜBİTAK’tan destek aldık. Projemiz hala devam ediyor. Yüzde ellisi
tamamlandı. Bunun dışında ikinci firma kurduk. Bu firmada da dünyada eşi
benzeri olmayan yeni bir ürün geliştirdik. Patentini aldık. Bu üründe yaklaşık
beş yıldır AR-GE sürecindeydi. 2016’nın son çeyreğinde ticarileştirmeye
başladık. Bu yılın ilk yarısında Selçuklu Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi, Malatya Belediyesi, Trabzon Vakfıkebir Belediyesi ile anlaşmalar
imzaladık. Seri üretime ve ticarileştirmeye başladık.
Ciddi anlamda ses getiriyoruz.

Şimdiye kadar yaptığınız, yapımı devam eden ve hayata
geçirmeyi düşündüğünüz projelerinizden
bahsedebilir misiniz?
Tabi… Ben size projelerimizden bahsedeyim:

Çadır Projesi
Dünyada tek olan çadır projemiz herkesin ilgisini çekiyor. 2018 yılında
bununla ilgili atak yapacağız. Deprem çadırı olarak da kullanılabiliyor. Beş
dakika içinde 600 m2 kapalı alana sahip oluyorsunuz. Ev gibi oluyor, her yeri
kapatabiliyorsunuz. Ne soğuk giriyor, ne sıcak. Ramazan, kermes, özel etkinlik
çadırı olarak da kullanılıyor. Aklınıza gelen her alanda kullanabiliyorsunuz. En
özel tarafı bizim bu ürünümüzün anıtlar kurulundan izni olması… Tek izni olan
proje… Tarihi eserin olduğu bölgede de çadırı kurabiliyorsunuz. Kime sunarsak
projemizi sipariş ediyor. Trabzon Vakfıkebir Belediyesi’nin bununla ilgili ciddi
sıkıntısı varmış. Bize ulaştılar, siz daha önce nerdeydiniz dedikleri bir proje
oldu. İnsanların ciddi anlamda çözüm ortağı oluyoruz.
Çadırın profiti yapıldı, şu an satışta.
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‘BİZİMMÜŞTERİLERİMİZÖZEL’

Otopark Projesi
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Otopark projemiz 4 arabalık yere 15-20
arabayı sığdırabilen bir proje… Dikdörtgen
şeklinde, içine giren aracı otomotiv olarak
hizalıyor. Katlara çıkarıyor. Katlı, hidrolik
bir sistemle bunu sağlayacağız. Böyle bir
proje daha önce yapılmadı. Türkiye’de ilk
olacak. Görüştüğümüz tüm müteahhitler,
‘Biz iki milyona yakın hafriyata para
veriyoruz. Bunun yerine parayı size verelim,
bize otopark yapın, dairemizin de değeri
artsın’ diyorlar. İlgi çeken bir proje oldu.
Şu an proje aşamasında… Profit aşamasına
geçecek.

165 bin tonluk makine projesi
Çatı altı dediğimiz fabrikalarda 100 ton ve
üzeri ağırlıktaki makineleri güvenli çalışma
açısından tek başına kaldırabilecek.
Yerini değiştirebilecek. Manevra kabiliyeti
yüksek olduğu için dar alanlarda tek
başına çalışabilecek. Kanca altında 120
ton kaldırabilecek. Bu da inanılmaz bir
rakam… Proje devlet destekli, şu anda
üretim aşamasındayız.

Mobil kule vinç projesi
Mobil kule vincimiz kendi kendine
yerini değiştirebiliyor. Diğer vinçler gibi
sabit değil… İşiniz bittiği zaman yerini
değiştirebileceksiniz. Kendi kendine
kurulabiliyor, katlanabiliyor.

Şu ana kadar yaptığınız projeler
içinde en çok beğenilen
hangisi oldu?
Bizim bütün projelerimiz dikkat çekiyor
ama en çok dikkat çeken Türkiye’nin
en uzun makinesini yaptık. 64 metrelik
makinemiz fuarlarda büyük ilgi gördü.
Yapımı devam eden 165 tonluk makine
projemiz şimdiden dikkat çekti. Onun
dışında görünmeyen çadır projemiz çok
beğenildi. Görünmeyen çadırın değişik
versiyonları var. Mobil tarzı olanlar var.
Bunun üzerinde çalışıyoruz.
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Sizi diğer rakiplerinizden
kılan özellikleriniz
mutlaka vardır…

farklı

İmalatını yaptığımız araç üstü hidrolik
mobil vinçlerde proje revizyonu yaparak
Avrupa’yı takip eden yeni vizyonumuz ile
üretimimize devam etmekteyiz. Araç üstü
hidrolik mobil platformda ise talep olarak
öneçıkanürünolacağınıdüşünerekeskiden
olduğu gibi bu dönemde de hassasiyet
ve titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekte
olup aynı zamanda piyasada olmayan
özel tasarım projelerimizle de farkımızı
bir kez daha gözler önüne sermekteyiz.
Makinelerimizin en bariz özelliği
muadillerine göre çok daha hafif olmasıdır.
Avrupa uyum sürecinde denetlemeleri
artan karayolları yük sınırlamasının yoğun
bir şekilde uygulanmasından dolayı
araç üstü ekipman imalatçılarını daha
hafif makine üretimine sevk etmektedir.
Biz sektördeki bu soruna cevap verecek
makineler imal etmenin haklı gururunu
yaşamaktayız.Bugünekadaryurtiçimüşteri
ihtiyaç ve taleplerini karşılayan firmamız
2012 Ağustos ayı itibari ile de ihracatlarını
gerçekleştirerek dünya markaları arasında
yerini almayı hedeflemektedir. Özellikle
mobil vinç sektöründe Türkiye’de en büyük
tonajlı ve en yüksek metrajlı makineyi
biz yapıyoruz. Rakiplerimizden bizi
ayıran en önemli özelliğimiz Avrupa’yı
takip etmemiz… Avrupa’daki ürünlerin
hepsini kıyaslayarak ortak noktalarını
alıp ortaya çok daha iyi özelliklere sahip
karma bir makine çıkarıyoruz. Bu da
müşteriye heyecan katıyor. O yüzden bizim
müşterilerimiz özel… Biz herkese makine
yapmıyoruz. Makinemize değer veren,
teknolojiyi takip eden müşterilerimize
makine yapıyoruz. Bu da başarıyı getiriyor.
Yaptığımız standart makineler bile sürekli
kendini yenileyen makineler…

Konya bu sektörde
göre ne durumda?

Türkiye’ye

Konya mobil vinç sektöründe lokomotif
şehir… Zaten mobil vinç Konya’da doğdu.
Şu anda tüm Türkiye’yi sırtlayan bir
konumda… Bunun avantajı yan imalatçılar
bu konuda çok gelişti. Malzeme tedariki
konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyoruz.
Ama rakip firma çok fazla… Özellikle
merdiven altı firmaların oluşturduğu düşük
fiyat politikası, kalitesiz makine imalatı
sektörü ciddi anlamda etkiliyor. İnşallah
ilerleyen zamanlarda işler yoluna girecek.
Bu konuda daha sistematik kararlar
alınıp daha iyi noktalara gelineceğine
inanıyorum.
Sektörün
en
büyük
sıkıntılarından biri de kalifiyeli eleman
problemi… Kalifiyeli eleman bulamıyoruz.
Vasıfsız eleman yetiştirelim diyoruz
ama onu da bulamıyoruz artık. Eskiden
bir çocuğun ilkokuldan sonra okuyup
okumayacağı belli olurdu. Okumayacak
çocuk sanayiye yönlendirilir, mesleği
olurdu. Alttan devamlı eleman yetiştiği için
fazlalık olurdu. Zorunlu eğitim sonucunda
okulu bitirip askerden gelen bir genç ne
yapacağını bilemiyor. O yaşa gelmiş bir
gencin beklentileri yüksek oluyor, şartları
beğenmiyor. 22 yaşında bir elemana hiçbir
şekilde müdahale edemiyorsunuz. Çünkü
masa başı iş istiyor. Türkiye sanayisinde
bu yüzden ciddi bir problem var. Eğitim
sistemine çözüm bulmak şart…

Yaşanan
ekonomik
sektörünüzü nasıl etkiledi?

darbe

Sektörümüz çok canlı bir sektör… İnşaat
sektörüne bağlı, bu yüzden ister istemez
ciddi bir etkilenme oldu. Özellikle Euro’nun
yükselmesi bizi etkiledi; çünkü malzeme
alışımız hep Euro üzerinden. Dolayısıyla
fiyatlarda artış oldu, bu da müşterilerimizi
beklemeye yöneltti. Yaşadığımız en büyük
sorun nakit akışı oldu. Piyasada nakit
sıkıntısı vardı. İşlerimizde durgunluk oldu.
Ama referandum sonrası işlerimiz açıldı.
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‘KONYASPOR

KONYA’NIN MEVLANA’DAN SONRA GELEN DEĞERİDİR’
Yıllarca temsilcilik yapan, son 18 yıldır şube olarak faaliyetini sürdüren Konya’nın ilk
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak tarihe geçen Ahmet Eser
bunun gururunu yaşıyor. Bu fırsatı kendisine tanıyan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’e
şükranlarını sunan Eser, “Sayın Oğuz Tongsir bu davranışı ile Anadolu’ya, dolayısıyla
Konya’mıza büyük önem verdiğini göstermiştir. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına ne kadar
teşekkür etsek azdır” dedi.
Röportajımıza klasik soruyla başlayalım.
Ahmet Eser kimdir? Mesleğe adım atışınızdan
günümüze gelişinizin hikayenizi anlatır mısınız?
Doğma büyüme Konyalıyım, bununla da her zaman gurur
duydum. 1980 yılının başında yerel bölge gazetesi olan
Konya Postası’nda muhabir olarak başladım. Mesleğin
mutfağından gelenlerdenim anlayacağınız. Aynı gazetede
spor müdürlüğüne terfi ettiğim yıllarda Konyaspor’un Süper
Lig’e çıkmasıyla Hürriyet Gazetesi’ne geçtim. Ardından
Sabah ve Fotomaç gazetelerinde Konya muhabirliği yaptım.
Star Gazetesi ulusal basındaki son durağım oldu. Kısa süren
Yeni Konya Gazetesi macerasının ardından emekli oldum.
Başta basın müşavirliği olmak üzere Konyaspor Kulübü’nde
çeşitli kademelerde görev yaptım. Kurucu üyeler arasında yer
aldığım Konya Şubesi Yönetimi’nde sırasıyla muhasip, genel
sekreterlik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundum.

Mesleğe başladığınız yıllar ile günümüz
şartlarını değerlendirir misiniz?
Yıllar arasında her yönüyle dağlar kadar fark var. En başta o
yıllarda filmler siyah-beyazdı. Çok nadir renkli film kullanılırdı.
Acil haberleri teleks ile yazar, resimleri telefoto geçerdik. Özel
haberleri ise zarf yapar, şehirlerarası otobüsle gönderirdik.
Yerel gazetede de en ilginç olanı deplasmanda maç geçerken
telefon yazdırma olayı idi. “Arayan Ahmet Eser ödemeli
basın” der, PTT’nin gazeteyle iletişimi sağlamasını beklerdik.
Şans yaver giderse 15 dakika, eğer gitmezse bir saati bulurdu
bağlanmak. Hangi birini anlatayım, o kadar çok ki… Hey gidi
günler hey... Şimdi öyle mi? Teknolojinin gelişmesi çalışma
şartlarını kolaylaştırdı. Düşünün ya en azından maçın yazısını,
maçın kritiğini veya fotolarını anında geçiyorsunuz. Takımın
idmanını izliyorsunuz, yazdığınız haberi veya çektiğiniz
fotoğrafları gazeteye gitmeden bilgisayardan veya cep
telefonundan sosyal medya ağlarını kullanarak görevinizi en
hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Ayrıca hata
yapma şansınız yok denecek kadar az.
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‘TSYD YÖNETİMİ’NE GİREN

İLK KONYALI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM’

TSYD Konya
Şubesi kurucuları
arasındasınız.
Kuruluş sürecini
anlatır mısınız? O
günden bugüne
faaliyetler hakkında
bilgi verir misiniz?

Ü

ye sayımız az olduğu için genel merkezi İstanbul’da bulunan
Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Ankara şubesine bağlıydık.
Yıllarca Nail Bülbül, rahmetli Galip Yenikaynak ve Cihat Yazıcı’nın
yaptığı temsilciliklerle faaliyetini sürdüren Konya’mız deyim
yerindeyse kendi ayakları üzerinde durmaya 1997 yılının sonlarında
şube olmasıyla başladı. Dönemin Ankara Şube Başkanı rahmetli
Erol Yaşar Türkalp ile dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı
Fikret Ünlü’nün katkılarıyla şube kuruluşunu gerçekleştirdik. Kurucu
üyeler arasında rahmetli Orhan Berk başta olmak üzere Cihat
Yazıcı, Sabit Horasan, mevcut başkan Recep Çınar ve ben yer
almıştık. GSGM’nin Atatürk Stadyumu içerisinde tahsis ettiği binayı
ilimizdeki özel kurum ve kuruluşların maddi desteği ile modern bir
idari binaya, sosyal tesise kavuşturduk. Ama ne yazık ki yaklaşık 18
yıldır üyelerimize hizmet veren bu tesisimiz geçtiğimiz aylarda yangın
sonucu kullanılmaz hale geldi. Acı-tatlı birçok olaya şahitlik yapan
tesisimizin bir gecede kül olması bizleri derinden yaraladı. Mevcut
yönetimimiz yeni yer arayışlarına başladı. En kısa zamanda faaliyete
geçireceklerine inanıyorum. Her geçen gün yeni bir ivme kazanan
TSYD Konya Şubemiz meslektaşlarına hizmet veren bir kuruluş olma
dışında, kurduğu kulüp ile Türk sporuna da büyük hizmetler veriyor.
Özellikle mevcut başkan Recep Çınar’ın çabalarıyla kurulan, Gençlik
ve Spor Genel Müdürü hemşerimiz Mehmet Baykan’ın büyük destek
sağladığı spor kulübümüz de toplamda 330 lisanslı sporcu ile 12
branşta faaliyet gösteriyor. Taekwando ve atletizm başta olmak
üzere işitme engelliler, halter, bisiklet, masa tenisi, jimnastik, boks,
su topu, satranç, yüzme ve bedensel engelliler dallarında Türk
sporuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle taekwando ve işitme
engelliler branşında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmuş, Balkan
birinciliklerinin yanı sıra Türkiye Şampiyonaları’nda çok sayıda
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dereceler elde etmiş sporculara sahip TSYD Spor Kulübü’müz
adeta madalya zenginidir. Şubemiz sportif faaliyetlerden başka
meslektaşlarımıza yönelik hizmetlerde de bulunmuştur. Genel
Merkezimiz ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile zaman zaman paneller
düzenlemiş, konuşmacı olarak katılan duayen meslektaşlarımız
üyelerimize bilgi ve birikimlerini aktarmışlardır. Ayrıca çeşitli tarihlerde
düzenlenen sayısız seminerlere üyelerimizin katılımı sağlanmıştır.
Kuruluşumuzun ilk yıllarında TSYD Kupası Futbol Turnuvaları
organize edilmiştir.

TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu’na seçildikten
kısa bir süre sonra genel sekreterlik görevine
getirildiniz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Derneğin ikinci adam konumundaki genel sekreterlik makamına
oturmam şüphesiz ki, benim ve dolayısıyla memleketimiz Konya
için büyük gurur kaynağı olmuştur. Bana güvenenleri mahcup
etmeme adına görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum.
Bilindiği gibi ülkemizdeki en büyük sivil toplum kuruluşlarından
biriyiz. Üyelerimizin basın özgürlüğünü rahatça kullanabilmelerini
ve yaşanabilecek sıkıntılı durumlarda haksızlıklara karşı onların
yanında yer almak görevlerimizin başında geliyor. Örneğin son
aylarda ülke gündemine oturan olaylarda bazı meslektaşlarımızın
sözlü ve fiili saldırılara maruz kalmalarında gerekli tavrı en iyi
şekilde gösterdiğimiz herkesçe bilinmektedir. Bütün sportif
müsabakalarda görev yapacak meslektaşlarımızın yurt içi ve dışı
akreditasyon işlemlerini yapmaktayız. Gerek merkez ve gerekse bazı
şubelerimizde kurulmuş olan kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürmeleri
adına her türlü desteği veriyoruz.

Konya’yı Süper Lig’de temsil
eden Atiker Konyaspor
hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Konyaspor, Konya’nın tanıtımında
Mevlana’dan sonra gelen en önemli
marka değeri ve iyi bir reklam aracıdır.
Yıllardır çeşitli sebeplerden dolayı bu
markayı yeterince kullanamayan Konyalı
ve Konyasporlular geçen sezonda
centilmenlikte ilk sıralarda bulunan büyük
taraftarı ve tecrübeli eski teknik direktör
Aykut Kocaman ve ekibi sayesinde
tarih yazarak başarı çıtasını yükseltmiş,
Avrupa’da oynama şansını yakalamıştır.
Başarılı teknik adam Aykut Kocaman ve
ekibi ile birlikte Türk futbol tarihinde hep
ilkleri yaşayan Atiker Konyaspor, 2016-17
sezonunda ligde geçen sezona yakın bir
performans sergileyerek adından sıkça söz
ettirdi. Özellikle Ziraat Türkiye Kupasını
kazanarak, müzesine götüren ve tarihinde
bir ilki gerçekleştiren Yeşil-Beyazlılar, geçen
yıl olduğu gibi bu yılda UEFA Kupası’na
direkt katılma başarısını göstermiştir. Zaman
zaman yönetim kurulu kaynaklı hatalar
yapılsa da Atiker Konyaspor’un daha iyi
başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu
arada hiç şüphesiz ki yakalanan başarıda
tesisleşmenin de payı vardır. Özellikle Konya
Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu
42 bin kişilik stadyum ile beş yıldızlı otel
ayarındaki modern Kayacık Tesisleri, Atiker
Konyaspor’un düşünce tarzını, bakış açısını
dahası çehresini değiştirmiş, hedef büyütme
de başrol oynamıştır. Bundan dolayı maddi
ve manevi desteğini esirgemeyen, her daim
yanında olan, kulübün kurumsallaşmasında
rol üstlenen kişilerin başında gelen
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek’e Yeşil-Beyazlı camia ne kadar
teşekkür etse azdır.

‘AYKUT KOCAMAN TÜRK FUTBOL
ÇÖLÜNDE BİR VAHADIR’

Konyaspor eski teknik direktörü
Aykut Kocaman ile Ziraat Türkiye
Kupasını kazanarak, ikinci kez
UEFA Kupası’na katılma şansını
yakaladı. Sizce bu başarının
altında yatan sır nedir? Zaman
zaman Aykut Kocaman isminin
Milli takım ile anılmasına ne
diyorsunuz?
Gerek gazetecilik yaptığım zamanlarda
gerekse Konyaspor Kulübü’nde çalıştığım
dönemlerde Türk futboluna hizmet veren
yaklaşık 30 dolayında teknik direktörü
tanıma fırsatı buldum. Hani derler ya,

“Her yiğidin, bir yoğurt yiyişi vardır” diye.
Hepsinin de birbirinden farklı özellikleri
vardı. Bu özelliği ön plana çıkan teknik
adamların başında gelir Aykut Kocaman.
Saha kenarındaki duruşundan, oynatmak
istediği oyun planına kadar gerçek bir
profesyoneldir. İşine aşık, kimi zaman
mütevazi, paylaşmayı seven, yerine göre
hırslı ve inatçı, mücadeleci, başarısızlığa
tahammülü olmayan, haksızlığa boyun
eğmeyen ender bir kişilik. İşte kendisindeki
bu özellikleri taşıyan ve takım kurgusuna
uyum sağlayan futbolcu kadrosuyla,
Konyaspor’un UEFA’da mücadele etmesini
sağladı. Bana göre bu başarının altında
yatan sır bu özelliklerde gizli zaten. Futbol
oynadığı yıllarda mazisi başarılarla dolu
olan, teknik direktörlük hayatında kariyeri
zirve yapmış bir çalıştırıcının isminin sık
sık Milli Takım’la anılması kadar doğal bir
şey olamaz. Çünkü Aykut Kocaman Türk
futbol çölünde bir vahadır, bütün kulüpler
peşinden koşacaktır, koşmalıdır da. Bilindiği
üzere Fenerbahçe ile anlaştı. Ama ben
Konyaspor’dan sonraki durağının Milli
Takım olmasını çok arzu ederdim. Çünkü
Aykut Hoca o makamı çoktan hak etmişti.
Bana göre TFF Yönetimi, Fatih Terim
sempatizanlığının ve bazı çevrelerin etkisi
altında kalmasaydı, Aykut Kocaman bugün
Milli Takım’ın başında idi.

Milli Takım’dan konu açılmışken,
A Takım’a Konyaspor’dan bir tek
oyuncunun alınmamasını neye
bağlıyorsunuz?
Bunu bir şeye bağlamaya gerek yok. Her
şey apaçık ortada… Düşünsenize bir takım
ligi geçen sezon üçüncü sırada bitirmiş,
bu sezon ona yakın başarı göstermiş,
hepsinden önemli Ziraat Türkiye Kupası’nı
kazanarak, UEFA Kupası’na ikinci kez
direkt katılma şansını yakalamış, en az gol
yiyen kalecilerden birine, en iyi springer
oyuncularına sahip ama gelin görün ki bir
tek oyuncusunu Milli Takım’a veremiyor.
Niye? Başındaki seçici kişilerin egosundan,
Anadolu takımlarına şaşı bakmaları
yüzünden… Halbuki dünyanın her tarafında
takımların ligdeki performansına ve sportif
başarısına göre futbolcu tercihleri yapılır.
Demem şu ki öyle ya da böyle başarılı olmuş
bir Konyaspor var. En azından geniş kadroya
bir-iki futbolcu çağrılamaz mı? Örneğin en az
gol yiyen kalecilerin başında gelen Serkan
Kırıntılı, formunun zirvesinde olan bir Ali
Çamdalı. Gerek sağ bekte ve gerekse sağ
açıkta oynayan springer özelliği olan Ömer
Ali Şahiner, sizce bunlar Milli Takım’ı hak
etmiyorlar mı? Bence fazlasıyla ediyorlar.
Eee o zaman niye çağırmıyorsunuz?
Aslında bunun altında yatan gerçekleri spor
kamuoyu çok iyi biliyor. Görsel ve yazılı
basındaki meslektaşlarımız geçmişte konuyu

sıkça işlediler. Şimdi burada tekrar edip
gündem oluşturmayalım. Bekleyip görelim,
seçiciler yanlıştan dönüp hak edenlere
formayı vereceklerine inanalım, dahası
inanmak isteyelim.

‘ŞİDDET TÜRK SPORUNUN
KANAYAN YARASI’

Son yıllarda futbol seyircisinde
büyük düşüş var. Taraftarlar
adeta stadyumların yolunu
unutmuş gibi… Konyaspor’da
ise bunu tersi yaşanıyor. Konyalı
futbolu mu yoksa Konyaspor’u
mu çok seviyor?
Futbol sektörü dünyada olduğu gibi
ülkemizde de bacası olmayan bir endüstridir.
Her takım kendi çapında bir işletmedir. Bu
işletmelerin devamlılık sağlayan müşterileri
seyirciler, yani takımlarına gönül vermiş
taraftarlardır. İşte bu müşteriyi stadyuma
çekmenin bana göre üç yolu var. Birincisi
bilet fiyatları ucuz olmalı, ikincisi takımın
vitrini göz kamaştırmalı (teknik direktör
ve futbolcu kadrosu) ve üçüncüsü ise
hedefi olmalıdır. Bunu başarıyla uygulayan
kulüpler taraftar gücünü daima arkalarında
hissederler. Bu pencereden bakarak Atiker
Konyaspor’a gelirsek, yeşil-beyazlı kulüp
bunu hemen hemen başarmıştır. Yeni
yapılan kulüp tesisleri ile 42 bin kişilik
stadyumun sağlamış olduğu sinerjinin yanı
sıra, süslenen vitrin yani Aykut Kocaman
ve ekibi ile sahip olunan futbolcu kadrosu,
seçilen UEFA Kupası’na katılma hedefi
ve hepsinden önemlisi sezon başında
deyim yerindeyse sudan ucuz satılan
kombine biletler, seyirci konusunda Atiker
Konyaspor’un rekora koşmasını sağlamıştır.
Süper Lig’deki üç büyüklerin (Beşiktaş,
Fenerbahçe, Galatasaray) dışında kalan
takımları 23 bin kişilik seyirci ortalamasıyla
geride bırakan, büyük maçlarda full
tribünlere oynayan Atiker Konyaspor’un
taraftardan yana hiçbir sıkıntısı yoktur.
Adeta centilmenlik abidesi olan, her maçta
ayrı bir sosyal mesaj veren ve birbirinden
ilginç koreografi gösterileri yapan taraftarlar
Konyaspor’u dolayısıyla futbolu çok seviyor.
İnşallah bu kulüp-taraftar birlikteliği yıllarca
sürer ve örnek olmaya da devam eder.
Kısacası çoğu kulübün seyirci desteğinden
yoksun olduğu bir ortamda Konyaspor
taraftar yönünden oldukça şanslıdır. Zaten
Konyalı ve Konyasporlu milli maçlarda
rüştünü ispatlamış bir camiadır, başka bir
söze gerek var mı?
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Taraftara değinmişken “sporda şiddet” konusunda
ne düşünüyorsunuz?
Türk sporunun kanayan yarasıdır, sporda şiddet. Çoğu branşta
irili-ufaklı bireysel olsa da en çok kitlesel olarak futbolda boy
göstermektedir. Mağdurları genellikle hakemler olurken, tarafları
ise yöneticiler, teknik adam ve sporcular, hepsinden önemlisi de
taraftarlardır. Kimi zaman özellikle de kulüp yöneticilerinin söylemleri
şiddeti artırmaktadır. Destek verme ya da sahip çıkma adına hareket
ettiğini düşünen taraftarlar, oluşturdukları gruplarla sözlü hakarete
ve kaba kuvvete başvurarak adeta terör estirmekte, bu da maalesef
hoş olmayan olaylara sebebiyet vermektedir. Özellikle futboldaki bu
şiddeti kontrol altına alıp aza indirmek amacıyla hükümet tarafından
“6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
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Önlenmesi”ne dair kanun çıkartılarak, 31 Mart 2011 yılından itibaren
yürürlüğe konulmuştur. Yasanın çıkmasıyla oluşturulan spor savcıları,
emniyet birimleriyle birlikte her maçın öncesi, sırası ve sonrasında
suç teşkil eden söylem ve harekette bulunan kişiler hakkında ivedi
şekilde işlem yapmaktalar. Sonuçta maçlara giriş yasağından tutun,
hapis yatmaya kadar varan sayısız cezalar verilmekte, bu da kısmen
de caydırıcı olmaktadır. Ama tam manasıyla şiddetin önüne geçtiği
söylenemez. Kısacası başta taraftarlar olmak üzere, bu çarkın
içerisinde yer alan yöneticiler, teknik kadro ile sporcular ve hakemler
Fair-Play ruhuna yakışır şekilde hareket edip Türk sporunda
centilmenliğin egemen kılınmasında rol oynamalıdırlar.
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Vizyon Röportaj
EmineŞeymaYıldız

HERŞEYDEN ÖNCE
KONYA’LIYIM,
KONYASPOR’LUYUM
Mustafa İbalı… Konya’nın en renkli, en sempatik ve en sevilen iş
adamlarından biri… Hacıbalı Metal Genel Müdürü, Fenerbahçe Kongre
Üyesi, Konya Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi...

Ak Parti Karatay İlçe Teşkilatı Yönetim
Kurulu Üyesi ve birçok dernekte
aktif olarak görev alıyor. Konya’nın
yetiştirdiği önemli isimlerden olan,
geleceği parlak, kalbi güzel insan
Mustafa İbalı her şeyden önce
Konyasporlu olduğunu söylüyor. İşine
olan bağlılığıyla takdirimizi kazanan
İbalı bu durumu, “Aşk ile çalışan
yorulmaz. Her şey aşktan… Yaptığımız
her işi aşkla yapalım” diyerek açıklıyor.

Mustafa İBALI
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Hacıbalı Metal ismi nereden geliyor?

Hacıbalı Metal çok eski bir marka ismi… Dedemizin dedesinden geliyor. Soyadımız İbalı, lakabımız Hacı olunca Hacıbalı olarak ortaya çıkmış.
Konya’da bizden başka İbalı soyadında biri yok, olanlar da akrabamız zaten.

Sizin Hacıbalı Metal serüveniniz ne zaman başladı?

2000 yılında İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra 28 Şubat
mağduru olarak üniversiteye giremedim ve sanayiye yöneldim. Hiç
niyetim yoktu ama birçok ilahiyat fakültesini kapattıkları için mecbur
kaldım. O zamanlar eski sanayide otomotiv yan sanayi sektörüyle
uğraşıyorduk. Dodge Kamyon’un Türkiye’deki ilk bayilerinden biriydik.
2001 krizinden sonra Türkiye’deki Dodge Kamyon Fabrikası kapandı.
Dolayısıyla bizim geleceğimize ket vurulmuş oldu ve iş yapamaz hale
geldik. İş yerimizi zararına uzun vadeli olarak devrettik. 30 yıllık rızkımız
heba oldu. Daha sonra paslanmaz çelik işine girdik. İlk başladığımız
yıllarda bu malzemenin kg fiyatı 4.5 euro civarındaydı, tavan yaptığı
bir zamandı. Şu anda fiyatı 2.5 dolar seyrinde… İşe başladıktan sonra
zarar ettik; Çünkü malzemenin fiyatı düşmeye başladı. Döviz fiyatları da
artınca iki türlü zarar ettik. Son 2.5 yıldır da dövizle borçlanmamızdan
dolayı inanılmaz zarar ettik. Biz bugünlere sermayemizle geldik. Bugün
paslanmaz çelik, krom nikel madde gibi ürünler satmaktayız. Sac, boru,
profil vs. çeşitleri ile hizmetteyiz.

Sektör olarak en büyük sıkıntınız ne?

Türkiye ekonomisi 7 Haziran 2016 seçimlerinden bu yana sıkıntılı…
Bizim sıkıntımız iş yetersizliği, arz-talep meselesinden kaynaklı değil.
Sıkıntımızın kaynağı döviz… Yüzde 10 kar marjı elde ediyorsak yüzde
30-40 döviz yükseldi. TL ile mal satarken döviz ile borçlandık.

Sizi diğer rakiplerinizden farklı kılan özelliklerinizi öğrenebilir miyiz?
Bu sektörde Konya’daki tek ithalatçı firmayız. Satmış olduğumuz
malzemelerin tamamı ithal… Tedarikimizin yüzde 70’ini yurt dışından
sağlıyoruz. Arada bir bağlantı olmadan kendimiz getiriyoruz. Sektöre
girdikten sonra seyrini değiştirdik. Müşterilere hizmet edebilme adına
sorunu birebir kaynağından çözebilecek şekilde hareket ediyoruz.
Bir toplu iğne dahi istese müşterinin ayağına kadar servis yapıyoruz.
Rakiplerimiz de bizi örnek almaya başladı. Müşteriyi memnun
edebilmek en büyük gayemiz… Stok ve çeşit açısından da Konya’daki
en iyi firmayız. Tüm malzemeleri aynı anda satabiliyoruz, müşterinin
farklı yerlerden tedarik etme sorununu ortadan kaldırıyoruz. Bunu
İstanbul’da bile yapabilen firma yok.
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‘KONYA
KENDİSİNİ AŞTI’
Konyaspor desem neler söylersiniz?

Türkiye Kupası’nı Konyaspor aldığı için çok mutluyum. Konyaspor
sayesinde tarihi anlara tanıklık ettik. Konya her yönüyle büyükşehir
statünde olan bir ile dönüştü. Konya kabuğunu kırdı, kendisini aştı. Konya
kabuğunu kırmışken vizyonunu bir türlü değiştiremedi. Fenerbahçe’ye
gönül verdim ama her şeyden önce Konya’lıyım, Konyaspor’luyum.
Bu sezon Konyaspor’un iç sahada oynadığı maçların tamamına gittim.
Konyaspor’a maddi ve manevi anlamda katkı sağlıyorum.

En büyük sevdanız olan Fenerbahçe ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Fenerbahçe’ye bir sempatim var. Elimden geldiği kadarıyla bütün
maçlarını takip ediyorum. Sadece futbol ile sınırlamıyorum. Fenerbahçe
global bir camia… Konya Fenerbahçeliler Derneği’nde aktif görev
alıyorum.

İşadamı kimliğinizi dışında siyasete olan bağlılığınızla
ön plana çıkıyorsunuz. Siyaset sizin için neyi ifade ediyor.
Sevdanız olan Ak Parti’ye sizi bu kadar bağlayan şey nedir?

‘Konya kabuğunu
kırdı, kendisini aştı.
Konya kabuğunu
kırmışken vizyonunu
bir türlü değiştiremedi.
Fenerbahçe’ye gönül
verdim ama her şeyden
önce Konya’lıyım,
Konyaspor’luyum’
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Siyaset bir gönül işi… Siyaseti sevmemin en büyük nedeni Recep Tayyip
Erdoğan’dır. Ona olan sevdamdan dolayı Ak Parti Teşkilatı’nda görev
alıyorum. Hiçbir zaman maddi ve manevi bir beklentim olmadı, olmaz
da… Her şeyden önce Cumhurbaşkanımıza olan bir vefa borcumuz var.
Ne yaparsak yapalım bu borcu ödeyemeyiz. O kefeni giyerek çıktığı yolda
kendisini harcadı. Recep Tayyip Erdoğan ülkesi için yaşlandı. Pek çok
insanın gönlünde çok büyük bir yeri var. 28 Şubat sürecini yaşayan biri
olarak şunları söyleyebilirim; imam hatip liselerinin önündeki engelleri
kaldırması, katsayı adaletsizliğini çözmesi, başörtüsü zulmüne son vermesi
bu ülkenin en büyük kaderidir. Süleyman Hilmi Tunalı Hazretleri’nin bir
sözü var. Diyor ki; ‘Varsın bizim hizmetimiz, amacımız, hedefimiz yerini
bulsun da yerimiz caminin pabuçluğu olsun.” Ne imamlıkta gözüm var, ne
müezzinlikte gözüm var, ben sıradan bir cami cemaati mensubu olayım da
namazımı kapının eşiğinde kılayım diyor. Ak Parti sevdam da bu şekilde…
Makam, mevkide gözüm yok. Ülkemin geleceği açısından ümitliyim.
Dua edelim de Allah, Recep Tayyip Erdoğan’ı yolundan ayırmasın. Ayrım
yapmaksızın herkesle görüşüp dua isteyen bir insan... Halkın adamı,
gönüllerin insanı… Bu hayatta her yönüyle örnek aldığım tek kişi Recep
Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızı gönülden seviyorum.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile nasıl
selfie yaptığınızı herkes
merak ediyor…

Evet, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ile nasıl
selfie yapabildiğimi çok merak
ediyorlar. İlk selfie yaptığımda
önüne atlamıştım. İkinci
selfieyi Konya Havalimanı’nda
yapmıştık. Sohbet de etmiştik.
Bu tamamen nasip işi…
Allah gönlüme göre verdi. En
büyük hayalim Recep Tayyip
Erdoğan ile tanışmaktı, şimdi
istediğim zaman görüşebilecek
durumdayım. Allah bu
sevdamdan dolayı işimi rast
getirdi. Bazen ben bile hayret
ediyorum.

‘AŞK İLE ÇALIŞAN
YORULMAZ’
Biraz da özel
hayatınızdan
konuşalım… Bu yoğun
tempoda ailenize vakit
ayırabiliyor musunuz?

Evli ve üç çocuk babasıyım.
Aileme vakit ayırmakta
zorlanıyorum. Çocuklarım çok

küçük, işlerim aşırı yoğun olunca
fazla ilgilenemiyorum. Kendime
bile vakit ayıramıyorum.
Önceden çok yurt dışına
çıkıyordum. Senenin 4 ayı yurt
dışında geçiyordu. Artık bu
seyahatleri azalttım. Macerayı
çok severim. Fırsat buldukça
adrenalini yüksek sporlar
yapıyorum. Su sporlarına
merakım var. Bu senede
Kapadokya’ya gidip balona
binmek istiyorum.

olmak benim yaratılışımda
var. Tarzımı tamamen
kendim oluşturuyorum. Beni
yönlendiren herhangi biri yok.

Giyim tarzınızla fark
yaratıyorsunuz. Birçok
kişinin cesaret edemediği
bir tarzınız var. Eleştiri
alıyor musun? Tarzınızın
renkli kişiliğinizi
yansıttığını düşüyor
musunuz?

Peki en sevmediğiniz
yönünüz?

En sevdiğiniz yönünüz
ne?

Hareketli yaşamı çok seviyorum.
Bu yüzden sosyal olmam en
sevdiğim yönüm. Eve girdiğim
zaman bile ailemle bir yerlere
gitmek isterim her zaman.
Oturmak beni bunaltır.

“Allah gönlüme göre
verdi. En büyük hayalim
Recep Tayyip Erdoğan
ile tanışmaktı.”

Planlı, programlı yaşamayı
severim. Kafaya koyduğumu
yaparım. Bu yüzden kendime
kızıyorum; çünkü sonucu
olumsuz da olsa yapıyorum.

Her şeyden önce kişinin
kendisine olan saygısı
olarak bakıyorum. Uyum
konusunda çok hassasım. Renk
kombisini çok iyi sağladığımı
düşünüyorum. Aksesuarları
seviyorum. İddialı olmayı
seviyorum. Eşim başta olmak
üzere eleştirenler oluyor.
Canlı renkler giydiğim için
tepki alıyorum. Sıra dışı
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Filmin yönetmenliğini,
senaristliğini ve yapımcılığını İlker
Sarı üstleniyor.

BENZERSİZ

BİR FİLM GELİYOR

K

endi halinde eczacı olan bir adam,
gece nöbet tutarken başına
talihsiz bir kaza gelir. Bu kazadan
sonra ağır bir ameliyat geçirir ve
gözünü farklı biri olarak açar. Bu süreç
sonrası gerçek benliğini sorgulamaya ve
hakikatin peşinde kendini aramaya başlar.
Ancak bu süreç hem onun için hem de
çevresindekiler için oldukça
zorlu geçecektir.
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Başrolünde Cemal Hünal’ın yer aldığı filmin
kadrosunda Ekin Türkmen, Ruhi Sarı, Ebru
Sarıtaş, Selahattin Taşdöğen, Yakup Yavru, Murat
Parasayar, Haldun Boysan ve Nilüfer Aydan
yer alıyor.
Lal Sanat Yapımcılık tarafından hayata geçirilen
filmin çekimleri Konya’da 87 günde tamamlandı.
Aksiyon türünü gerilim ile harmanlayarak
izleyicilere sunacak olan Benzersiz 15 Eylül 2017
tarihinde vizyona girecek. Tür ve konu itibariyle
hem gerilim hem de aksiyon sahneleri içeren film
psikolojiyle ilgilenen sinemaseverlere de göz
kırpıyor. Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve
yapımcılığını İlker Sarı üstleniyor. ‘Kahramanlar
kusursuz değildir!’ mottosunu savunan İlker
Sarı’ya film ile ilgili her şeyi sorduk.

İlk film projeniz olan Benzersiz, 15 Eylül’de vizyona girecek. Bu filmi çekmeye nasıl karar
verdiniz? Uzun süredir aklınızda olan bir şey miydi yoksa aniden mi gelişti?
Sinemaya her zaman iştiyakım vardı ama açıkçası bir film çekmek, onu yönetmek,
senaryosunu yazmak, tamamen can sıkıntısını gidermek için elime kalemi alıp bir şeyler
karalamamla başladı. Sonrasında iş ciddileşti, bana destek olan iki arkadaşımla beraber
bu işi kurtarıp kurtaramayacağımızı düşündük. Ziplenmiş özel derslerle ve bol mesai
harcayarak senaryoya hazırlıklarını ve diğer hazırlıkları tamamladık. Süreç ondan sonra
spontane ilerledi.

Film aynı zamanda gizem türüne de oldukça vurgu yapıyor, siz filminizi gizemli buluyor musunuz? Çok
mu sır saklı içerisinde?
Evet. Filmde hikayenin ve karakterlerin çok düz olması bence filmi sıkıcı kılıyor. İzleyiciler de bu yüzden
merak unsuru içeren hikayeleri ve karakterleri daha çok beğeniyorlar.
Asıl mesleğiniz eczacılık, ilerde şartlar değişirse eczacılığı bırakıp yönetmen/senaristliğe atılır mısınız?
Yoksa mesleğimden asla vazgeçmem diyenlerden misiniz?
Eczacılık ilk göz ağrım ve mesleğimi severek yapıyorum. Yani mesleğimden vazgeçeceğimi
zannetmiyorum.
Tek cümlede filminizi bize anlatın desek?
Bu bir çıldırış hikayesi!
Tamamı Konya’da çekilmiş bir film… Buna nasıl cesaret ettiniz, oyuncuları ikna etme sürecinde farklı bir ilde
olması da zorlamıştır sizi diye düşünüyorum. Oyuncular nasıl buldular Konya’yı? Sizce Anadolu şehrinde film
çekmek avantajlı mı dezavantajlı mı?
Bu konuda çok bir sıkıntı yaşamadık, zaten meslekleri gereği sürekli seyahat halindeler. Ayrıca Konya’yıda çok
beğendiler, ilk defa gelen oyuncularımız da vardı tabii. Pek bir sorun yaşamadık. Konya insanının misafirperverliğine
hayran kaldılar. Anadolu şehrinde film çekmek teknik imkanlara ulaşmak açısından dezavantajlı olsa da diğer bütün
olanaklara kolay ulaşılması açısından avantajlı.
Filmin oyuncu kadrosundan bahsedelim biraz da… Yazdığınız karakterlerle cast hayalinizdekilerle uyuştu mu,
sindi mi içinize?

TAMAMI KONYA’DA ÇEKİLMİŞ BİR FİLM

Bu bir çıldırış hikayesi!

Çoğunluğu tam da kafamdaki gibi oldu, hangi oyuncunun hangi kahramanı canlandırabileceğini senaryoyu yazarken
düşünmeye başlamıştım zaten.Medyadan tanıdığım kadarıyla Cemal Hünal eczacı için en uygun isimdi. Çok farklı
bir tarzı vardı. Hiperaktif, ekstrem sporlara meraklı, at binen, kılıç kullanan, ok atan tam bir adrenalin tutkunu! Aynı
zamanda Issız Adam’da olduğu gibi, duygusal ve senaryo eğitimi almış çok yönlü bir oyuncu. Çekimler sırasında bazı
sahnelerin dinamiğini onun bilgi ve yardımlarıyla tamamladım. Kendisine çok şey borçluyum. Ekin Türkmen, Asu için,
Ruhi Sarı da Bülent karakteri için çok istediğim oyunculardı. Murat Parasayar, Selahattin Taşdöğen, Nilüfer Aydan,
Ebru Sarıtaş, Haldun Boysan ve Yakup Yavru oynamayı kabul ettiklerinde buna inanamamıştım ve çok sevinmiştim.
Belki de filmde en büyük şansım bu oyuncular ile çalışmaktı. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.
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Konya insanının
misafirperverliğine hayran kaldılar

Film farklı, öncü olma konusunda oldukça iddialı ve ilgi çekici…Özellikle seyirciyi aktif konuma yerleştirme
amacı güttüğünü sık sık vurguluyorsunuz. Peki sizce insanların istediği bu mu? Gerçekten film izlerken
kafa yormak mı istiyorlar yoksa hazıra konmak daha mı kolay geliyor?
Bence izleyici her filmde bir zeka arıyor ama bir yandan da her şeyi anlayıp filmi kafalarında bitirmek
istiyorlar. Yani samimi olmak gerekirse her insan kendini zeki zannetmek istiyor ama biz gerçekten kafa
yorup cidden onlara zekalarının sınırını zorlamalarını sağlayacak işler sunmalıyız diye düşünüyorum.
Yani yönetmenin ve senaristin de izleyicinin filmde zeka aramasına saygı gösterip aynı zamanda filmde
ucu açık şeyler de bırakmaları gerekiyor. Yönetmen ve senaristin izleyicinin filmi kafalarında tamamen
bitirmelerine izin vermemesi gerekiyor. Biz de izleyiciyi aktif tutabilmek için filmin kurgusunu onların da
katılım yapabilecekleri şekilde tasarlamaya çalıştık.

lmde
İzleyici her fi
or
bir zeka arıy
Filminizi Türkiye’nin ilk eczacı filmi olarak duyurdunuz, oldukça iddialı. Peki buna nasıl karar verdiniz?
Oturup ‘’İlk eczacı filmini ben yazacağım!’’ mı dediniz yoksa olaylar spontane mi gelişti?
Tabii ki başlangıçta böyle bir amacımız yoktu ancak her şey tamamlanıp araştırmalarımız da başlayınca
fark ettik ki aslında eczacı temalı ilk kapsamlı filmi çekmişiz. Hoşumuza da gitti bir eczacı olarak böyle
bir şeye imza atmak… İlham verici bir şey!
TEMMUZ/AĞUSTOS

120

‘BİR YÖNETMENİN EN
ÖZGÜN FİLMİ İLK FİLMİDİR;
ÇÜNKÜ HENÜZ KALIPLARA
SIKIŞMAMIŞTIR’
Filminizi dünya sinemasının kült örneklerine
benzetiyorlar, böyle bir çıkış yapmak hem
iddialı hem de biraz riskli değil mi? Sizin bu
konudaki görüşünüz nedir?
Kült olabilmek çok iddialı bir yaklaşım, benim
böyle bir şey söylemem doğru olmaz, bu ancak
izleyicinin takdiri olur. Diğer yönetmenlerin ilk
filmlerine baktığımızda neredeyse hiçbirinin
çektikleri filmlerin standart konu ve işleyiş
dahilinde olmadığını görüyoruz. Bu yüzden
denir ki, “Bir yönetmenin ilk filmi en özgün
filmidir; çünkü henüz kalıplara sıkışmamıştır.””
Örnek aldığınız yönetmenler ve ilham aldığınız
filmler hangileri?
Çok film ve yönetmen var beğenerek takip
ettiğim. Nolan‘ın Prestige filmi, Shyamalan
‘ın Unbreakable filmi, Paul W.S. Anderson’un
Soldier filmive Zwick’in The Last Samurai filmi
ilk aklıma gelenler.

Biraz da oyuncu seçiminizden bahsedelim,
nasıldı oyuncularla ilişkiniz? Özellikle Cemal
Hünal verdiği demeçlerde yoğunluğuna
rağmen
filmin
senaryosundan
çok
etkilendiğini ve dizisine dahi ara verip çekime
geldiğinden bahsediyor, zorluk yaşadığınız bir
isim oldu mu?
Açıkçası zorluk yaşayacağımı düşündüm ama
oyuncuların hiçbiri zorluk çıkarmadı, hepsiyle
gayet iyi anlaştık.Çekimler süresinde ve
sonrasında bana destek olmaya devam ettiler.
Özellikle Cemal Abi’nin bana olan inancı ve
yardımlarını unutamam.
İlk filminizi çektiniz, zorluklar da yaşamışsınız,
buna rağmen bir film daha çekmeyi düşünür
müsünüz? Çekecek olsanız bu sefer ne tarz
bir konusu ve türü olurdu? Biraz bahseder
misiniz?
Tabii ki istiyorum. İyi bir sinema izleyicisiyim, o
yüzden her türden filmi yapmak da istiyorum.
Önümüzdeki filmi de romantik komedi tarzında
çekeceğiz, çalışmalara yavaş yavaş başladık.
Şuan hikaye aşaması bitmek üzere.
İnsanlar Benzersiz’i neden izlemeli? Onlara bu
filmin ne katacağına inanıyorsunuz?
Herhalde filmin en öne çıkan özelliği replikleri
ve kurgusu… Hikaye ve oyunculuk olarak da
Türkiye’de görmeye alışık olmadığımız bir yapısı
var. Giriş, gelişme, sonuç formatından sıkılanlar
için ayrı bir alternatif olacağını düşünüyorum.

Anladığım kadarıyla kendinize daha çok dünya
sinemasından idoller edinmişsiniz.
Sinema sektöründe olmayıp film çekme
Peki Türkiye’den birini seçin desek kimi örnek hevesinde olanlara bir tavsiyede bulunmak
gösterirsiniz?
ister misiniz?
Sinan Çetin ve Uluç Bayraktar…
Filmde genel olarak değişim konusunun
altı çiziliyor, peki siz ne düşünüyorsunuz bu
konuda? İnsanlar değişir mi, değişmiş gibi mi
yapar?

Kesinlikle profesyonellerle çalışsınlar. Evet,
kendi yollarında ilerlesinler; ama yol arkadaşı
olarak da yanlarında bir profesyonel alsınlar…
Sizin heyecanınızla onların deneyimi birleşince
ortaya çok güzel şeyler çıkacaktır.

Bence fıtri değişim mümkün değildir. İnsan
değişmekten çok kendini farklı yönlere kanalize
edebilir. Ama fikri değişim mümkündür.
Filmin bitmiş hali hayalinizdekiyle ne kadar
uyuşuyor?
Sanırım aklımdakinin yüzde yetmişini ekrana
yansıtabildim.
Anladığım kadarıyla filmin başından sonuna
zorlu bir süreç geçirmişsiniz. Her aşamada
var olmak da sizi fazlasıyla yormuş. Pekiartık
film tamamlandıktan sonra, özel değilse,
söylediğiniz ilk cümle neydi?
Çekmesi, izlemek kadar kolay değilmiş. Sadece
100 dakikalık bir seyir için onlarca insanın
günlerce emek vermesi akıl almaz; ama
yaptık işte.

benzersizfilmi.com
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KAPADOKYA’DAN DAHA GİZEMLİ, ŞİRİNCE’DEN DAHA İLGİ ÇEKİCİ

KİLİSTRA
ANTiK KENTi
Konya’nınmerkezMeram
ilçesinebağlıolanGökyurt
beldesindekiKilistraAntik
Kenti,kapımızınönünde,
burnumuzun dibinde,
hemen yanı başımızda,
elimizi uzatabileceğimiz
bir mesafede ancak fark
edemediğimiz, farkına
varmaktagüçlükçektiğimiz,
yetersiztanıtımınedeniyle,
bilenlerinvearaştıranların
dışında fazla tanınmasa
da zengin kalıntılarıyla
görenlerin beğenisini
kazanmayadevamediyor.

B

ir zamanlar Hatunsaray beldesine
bağlı olan yeni adıyla Gökyurt
Köyü’ndeki antik yerleşim
alanında yapılan arkeolojik kazı
çalışmaları sonrasında şehrin yerleşimi
genellikle kayalara oyulmuş evlerden
oluşmakta. Şapel, kilise, mesken,
sarnıç, çeşme, şaraphane kalıntılarına
rastlanmakta... Aynı zamanda güvenlik
amaçlı yapılan garnizon, sığınaklar
ve gözetleme kulesi günümüze gelen
kalıntılar arasında.
Bölgedeki seyir teraslarından kentin
tamamı izlenebilmekte... Gökyurt’a
yani Kilistra’ya gelip bu antik kenti
gezerken birkaç gün konaklamaya karar
verildiğindeköykonağındakalabilirsiniz
ifadesi dahi, turizme bu yörede ne
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kadar önem verildiğinin bir göstergesi.
Kilistra’da mutlaka olması gerekli,
olmazsa olmaz diye düşündüğünüz en
asgarisinden bulunması gerekenlerin
hiçbirisi yok. Ulaşım başta olmak üzere
hemen her şey sıkıntılı… Görenlerin ve
gelenlerin saklı bir cennet gibi, saklı bir
Kapadokya gibi anlattığı bir yer Kilistra.
Oysa Kilistra, Kapadokya’dan daha
gizemli, Şirince’den çok daha ilgi çekici
hikayelere sahip. Merkez ilçelerimizden
Meram’ın yanı başında... Meram’a
yeni bağlanan mahallelerden biri olma
özelliğini taşıyan Kilistra, merkez ilçeye
en uzak kalan mahallelerden biri olma
özelliğini taşıyor. Meram, elindeki bu
turizm cennetinin farkına bakalım
ne zaman varacak?

Bize gelen turist neden bir gün bile şehrimizde
eğlenmiyor, kalmıyor, konaklamıyor diyerekten...
Almışız sazı elimize ağlamaklı ifadelerin bini
bir para. Ne yapmak mı lazım? Mesela Şirince,
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Şirince, Selçuk’a
8 km, Efes Antik Kenti’ne 12 km, Kuşadası’na 30
km, İzmir’e ise 85 km uzaklıkta bir köy. İzmir şehir
merkezinden bu güzel köye gidecek olanlar İzmirAydın Otoyolu’nu ya da İzmir-Aydın Karayolu’nu
takip edip Selçuk ilçe merkezine ulaşmaları
gerekiyor.
Selçuk merkezden köye uzanan yolun uzunluğu 8
km. İzmir’den Selçuk’a tren, otobüs ve özel araçla
gidilebiliyor. Selçuk Otogarı’ndan Şirince’ye her
gün 30 dakika aralıklarla dolmuş seferleri var.
Şirince’ye konforlu bir ulaşım sağlamak için araba
kiralama hizmetlerinden faydalanılabilir. Şirince’de
kalabileceğiniz çok sayıda enfes butik otel ve
pansiyon var. Hafta sonu gidiyorsanız önceden
rezervasyon yaptırıyorsunuz.
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KİLİSTRA’DA ÇAY İÇİLEBİLECEK, GELEN ZİYARETÇİLERİN
AĞIRLANABİLECEĞİ MEKANLARA ACİLEN İHTİYAÇ VAR.
Mesela Kapadokya; Nevşehir merkezli, Ürgüp, Göreme, Avanos, Gülşehir,
Kaymaklı, Derinkuyu, Zelve gibi yerleşim merkezleri hem ulaşım yönüyle
hem konaklama yönüyle, hem de gelen ziyaretçilere sunulan etkinlikler
yönüyle Türkiye’nin en fazla ilgi çeken köşelerinden. Gelen ayrılmak istemiyor.
İlk fırsatta tekrar dönüp gelme düşüncesinde. Kilistra için acilen yapılması
gereken çok şey var.
Ancak en önemli şey, başlamak… Atalarımız başlamak bitirmenin yarısıdır
demişler, demişler lakin hayırlısıyla bir başlayabilseydik. Öncelikle Kilistra’nın
yolu genişleterek duble yol haline dönüştürülmesi gerekiyor. Kilistra’da çay
içilebilecek, gelen ziyaretçilerin ağırlanabileceği mekanlara acilen ihtiyaç
var. Yemek yenilecek mekan ve mekanlar, en azından butik otel tarzı birkaç
işletmenin faaliyete geçmesi olmazsa olmazlardan.
Kısacası Kilistra’yı, Konya ve Türkiye turizmine kazandırma çabalarına
start verilmesi bölge ve Konya açısından oldukça önemli. Neden yok, niçin
yapılmadı, nasıl olmaz, yapılmaz gibi sorularla zaman öldürmenin kimseye
bir faydasının olmadığı bir turizm cennetinin kapısının önündeyiz. Kilistra,
Kapadokya’dan çok daha fazla ilgi çekici bir yer diye yıllardan beri konuşmanın,
ahkam kesmenin Konya turizminine bugüne kadar bir faydası olmadı.
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Konya
Turizmi
için acil eylem
planı gerekiyor, hatta
şart, her geçen gün,
geç kalınmışlık hanesine
yazıyor. İyi de bu planı kim
yapacak? Kim yürürlüğe
koyacak? Kim bu yıl, bu dönem
işimizin adı Kilistra diyecek?
Sıkıntı burada! Kilistra,
kentsel dönüşümler benzeri,
turizme dönüştürme
hamleleri ile Konya ve
Türkiye turizmine
kazandırılmalı artık.

Kilistra üzerinden yıllar geçmesine, hakkında dünya
kadar yazılıp çizilmesine rağmen yine de ulaşmaya
yolum yok diye sessiz feryatlar etmeye devam ediyor.
Görün beni, duyun beni, duyurun beni, hatırlatın beni,
hatırlayın beni, unutturmayın beni diye her gelene
yalvarmaya, dil dökmeye devam ediyor.
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Vizyon Röportaj
EmineŞeymaYıldız
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Klasik arabaları hız
için değil, haz için
tercih ediyorlar

Ü

lkemizde 90’lı yıllardan itibaren gelişen
klasik otomobil tutkusu ile birlikte klasik
otomobil kültürü gelişmeye başladı.
Önceleri sadece İstanbul’da bulunan klasik
otomobil kulüplerinin yanında, zaman içinde
diğer illerde de klasik otomobil tutkunlarının
oluşturduğu kulüpler ortaya çıktı. Tabi bunların
yanı sıra klasik otomobil müzeleri de çoğalmaya
başladı. Müze olarak Keskinoğlu Müzesi dikkat
çekiyor. Konya’da sosyal medyadan doğan,
klasik araba tutkunlarını bir araya getiren
ve dernekleşmeye hazırlanan Konya Klasik
Otomobilciler Kulübü, Başkan Ahmet Kanat
öncülüğünde her cumartesi toplanıp etkinlikler
yapıyor. Orijinalliği bozulmadan modifiye
edilmiş,1955 modelden 1979 modele kadar 20
farklı modelden oluşan klasik arabalarıyla şehir
turu atıyorlar. Klasik arabaları hız için değil,
haz için tercih ediyorlar.
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Klasik tutkusu pahalı bir tutku… Fiyatı ortalama 50
binden başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Bir
arabaya klasik diyebilmek için o arabanın 25 yaşın
üzerinde olması şart. Ayrıca üretildiği tarihteki satış
fiyatı ve üretim sayısı da çok önemli... Bunun dışında
arabanın bütün parçalarının orijinal olması gerekiyor.
En ufak bir yabancı parça kullanılması, arabanın
klasik olma özelliğini yok ediyor. Konya’da 200’e
yakın klasik araba var. Her klasiğin kendine göre
güzelliği var. Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile,
Cadillac ve Ford markaları ön planda… Konya Klasik
Otomobilciler Kulübü’nün en büyük amacı klasik
arabaları yeni nesile tanıtmak… 81 ilde de klasik
araba meraklılarından oluşan grup bulunuyor. Hatta
bu grupların üyeleri şehir şehir dolaşıp birbirlerini
ziyaret ediyorlar. Arabalar düğünlerde yüksek fiyatlar
karşılığında kiralanıyor.

Klasik araba öyle bir tutku ki
bir tanesiyle yetinmek mümkün değil.

İş ve sanat
dünyasınınpek
çok ismi klasik
arabalara
hayran…

Sahip oldukları klasik arabalara titizlikle bakan ünlü isimler arasında
Cem Yılmaz, Erkan Can, Şevket Çoruh ve Rasim Öztekin gibi isimler
bulunuyor. Dünyada bilinen en büyük klasik araba tutkunları arasında
oyuncu Nicolas Cage ve ünlü TV programcısı Jay Leno var. Klasik
araba öyle bir tutku ki bir tanesiyle yetinmek mümkün değil. Birçok
işadamı ya da oyuncuda bu tutku koleksiyonerliğe dönüşmüş.
Klasik araba tutkunu olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un, açtığı
müzede klasik arabalardan oluşan bölüm bile var. Klasik araba tutkunları bu
müzeyi mutlaka ziyaret etmeli; klasik arabadan uçaklara, buharlı lokomotiflerden
denizaltılara kadar birçok eski araç sergileniyor.
Klasik otomobil fiyatlarına gelince, yaşına modeline ve az
bulunurluğuna göre servet denilebilecek fiyatlara bile erişebiliyor.
Büyük şehirlerde ve yabancı ülkelerde klasik otomobil tutkunları
için, klasik otomobil kiralama imkanı sunulmakta. Ülkemizde klasik
araba kiralama fiyatlarına gelince, modeline, yaşına, markasına
göre, sahibinden veya rent a car firmasına göre durum değişiklik
göstermekte.
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Vizyon Röportaj
EmineŞeymaYıldız

KONYALIHANIMLARINBULUŞMANOKTASI

BirFacebookgrubudüşünün.Üyeleritamamenbayanolan,büyükbirgrupolmasınarağmenadminelerinbütünüyeleriyle
tekertekerilgilendiği,üyelerininsorunlarınıkendisorunlarıgibigördükleri…Üyelerininsorunlarınaçözümbulduklarıiçin
birnevipsikologgöreviüstlendikleri…Evet,bizanlattığımızgibibirgrupbulduk.Konyalıkadınlarınbirbirleriyletanışmasını
sağlamakamacıylaÖzlemKayatarafındankurulan,123binüyesibulunanFacebookGrubuHanımlarKulübühergeçengün
dahaçokbüyüyor.KonyalıhanımlarınailesigibiolanHanımlarKulübü,üyelerininhersorununaçarebuluyor.Grupüyelerinin
stresattığı,etkinliklersayesindeyenidostluklaredindiği,hertürlüsorunlarınıpaylaştıkları,birbirindentatlı,sıcakkanlıve
güzelkalpliÖzlemKaya,EsmaAktaş,ÖznurÖğütçü,HesnaKayabaş,TubaKüçükkarpuz,NurcanYaylalıveTülünKoçakisimli
yediadmineninyönettiği,Konya’nınenaktifgruplarındanbirisiolanHanımlarKulübü’nünadmineleriniVizyoniçinbiraraya
getirdik ve merak ettiğimiz her şeyi sorduk.
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e gru

. ..
teriz
bun ad
s
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k
a
minelerini yakından tanım

Özlem Kaya (Ozi): Hanımlar Kulübü’nün
kurucusu ve adminesiyim. Evliyim ve iki
çocuk annesiyim. Cristal Kına ve Düğün
Salonu’nun sahibiyim.
Hesna Kayabaş: 34 yaşındayım. Hanımlar
Kulübü’nün adminesiyim. Ev hanımıyım.
Evliyim ve iki çocuğum var.
Esma Aktaş: Evliyim, iki çocuk annesiyim.
Perde işiyle uğraşıyorum. Hanımlar
Kulübü’nün adminesiyim.

Öznur Öğütçü: 31 yaşındayım. Emlak işiyle
uğraşıyorum. Hanımlar Kulübü adminesiyim.
Tuba Küçükkarpuz: Bir çocuk annesiyim.
Hanımlar Kulübü’nün adminesiyim.
Unilever’de kişisel bakım uzmanıyım.

Konya’nın en sosyal Facebook gruplarından olan
Hanımlar Kulübü’ne buradan katılabilirsiniz:
www.facebook.com/groups/1603577016598491
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Hanımlar Kulübü’nün ortaya çıkış hikayesini
bizimle paylaşabilir misiniz?

Bugüne kadar yaptığınız etkinliklerden bahsedebilir
misiniz? Ne tür etkinlikler yaptınız?

Özlem Kaya: Nasıl bir yalnızlık içindeydim acaba diye

Esma Aktaş: Her ay etkinlik yapmaya özen gösteriyoruz

düşünürüm bazen. Üye olduğum gruplar vardı ama
erkek-kadın karışıktı. Gruptaki paylaşımlara yorum
yaptığım zaman erkekler art niyetli yorumlar yapıyordu.
Bu da beni rahatsız etmeye başladı. O günden sonra
sadece bayanların olduğu bir grup kurmaya karar verdim.
Bundan iki yıl önce bayanlar rahat rahat konuşabilsin diye
Hanımlar Kulübü’nü kurmaya karar verdim. Konya’da
birbirine tanımayan bayan kalmasın, kadınlar arasında
dayanışma olsun düşüncesiyle bu yola çıktım. Ve amacıma
ulaştım. Artık yolda yürürken gördüklerinde birbirlerini
tanıyorlar. İlk başta Konyalı bayanlar vardı ama şimdi
Türkiye’nin dört bir yanından üyemiz var. Üyelerimizin
yüzde 80’i Konyalı…

Nasıl bu kadar büyüdünüz?
Özlem Kaya: Kısa sürede bu kadar büyümemizi

yaptığımız etkinliklere borçluyuz. Biz ne zaman etkinlik
yapsak ertesi gün üye sayımız fazlasıyla arttı. Etkinliğimize
gelenler anlattıkça grubumuza katılım artıyor. Tabi
ki üyelerimizin de üye eklemesinin bunda etkisi var.
Adminelerimizin hepsi sıcakkanlı, üyelerimizle tek
tek ilgileniyoruz. Kavga, gürültü olduğu zaman ılımlı
yaklaşıyoruz. Grup bize çok şey kattı. Daha sakin, daha
uysal, daha sabırlı insan olmamıza vesile oldu. Biz bu işi
gönüllü olarak yapıyoruz. Üyelerimiz bizi görüp yanımıza
gelip hatırımızı sordukları zaman tüm yorgunluğumuzu
unutuyoruz.

ama yaz aylarında hanımlar daha yoğun olduğundan
dolayı ve biz de çok yorulduğumuz için daha az etkinlik
yapıyoruz. Grubumuzun çoğunluğunu ev hanımları
oluşturduğu için eğlenmeye, kafa dağıtmaya ihtiyaçları
oluyor. Genellikle matine düzenliyoruz. Sanatçı,
dansöz getirerek sınırsız bir eğlence yapıyoruz. En
son yaptığımız matinemiz çok ilgi çekti; çünkü hediye
çekilişi yaptık. Nerdeyse hediye kazanmayan üyemiz
kalmamıştı o gün. Karaoke partileri yapıyoruz. Sohbet
ortamı olması açısından arada bir kahvaltı etkinliği
düzenliyoruz. Üyelerimizin etkinliklere gösterdiği ilgiden
çok memnunuz. Yaz-kış demeden, başka illerden bile
katılanlar oluyor. Bir üyemiz sırf etkinlik için İstanbul’dan
uçakla gelmişti. Hatta misafir olarak kalanlar var, biz
çalıştığımız için üyelerimiz misafir ediyor. Üyelerimiz
bu sayede başka şehirlerden de arkadaşlar ediniyor.
Bunun dışında gruptan tanışıp gün yapanlar var.
Hatta bayramlarda birbirlerine oturmaya gidiyorlar.
Komşuluklar öldü, biz grup sayesinde canlandırıyoruz.
Sosyal medyayı doğru kullanmanın en güzel örneği
grubumuz… Her yaştan üyemiz var. Yaşlı kadınlar bile
hiç üşenmeden etkinliklerimize geliyor. Yakın zamanda
piknik etkinliği yapmayı düşünüyoruz.

Temmuz/Ağustos 2017/48

131

Reklam anlaşması yaptığımız firmalar
grubumuzun üyelerine özel indirim
kampanyası düzenliyorlar.

Hanımlar Kulübü reklam, tanıtım
anlamında ne derece etkili oluyor?
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Hesna Kayabaş: Bizim grubumuz
sayesinde dükkan açan hanımlar var. Bu
derece etkili olduğunu söyleyebilirim.
Grubumuzun yüzde 80’inin Konyalı
bayanlardan oluşması ve çok aktif
olması sayesinde reklamlar bir
hayli etkili oluyor. Firmalar ücretli
reklam için bize ulaşıyorlar. Kaç tane
bilinmeyen markanın adını duyurduk.
Reklam anlaşması yaptığımız firmalar
grubumuzun üyelerine özel indirim
kampanyası düzenliyorlar. Bu da bizi
daha çok mutlu ediyor. Bazı firmalar da
etkinliklerimize sponsor oluyor, hediye
çekilişi yaparak üyelerimizi
mutlu ediyoruz.
Üyelerinizin sorunlarıyla tek tek
ilgileniyorsunuz. Yetişmek zor
olmuyor mu?
Esma Aktaş: Zor oluyor ama yetişiyoruz.
Hiç tanımadığımız insanların dertlerini

dinliyor, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gece
gündüz yazıp sorunlarını anlatıyorlar,
biz de çözmek için elimizden geleni
yapıyoruz.

Özlem Kaya: Üye mesajı paylaşırken

duyarsız kalamıyorum. Nedenini
soruyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum.

Üye mesajı demişken paylaştıktan
sonra yapılan yorumlar daha çok
yapıcı mı yoksa yıkıcı mı oluyor?
Özellikle isimsiz üye mesajları dikkat
çekici…
Tuba Küçükkarpuz: Yorumlar genelde

yapıcı, motive edici oluyor. Hatta bazıları
üye mesajını bizim paylaştığımızı
zannediyorlar. Üzme kendini, sıkma
canını gibisinden mesajlar atıyorlar.
İzahını yapması zor oluyor bazen.

Öznur Öğütçü: Biri geçen bana yazmış,

aman sakın evden kaçma, pişman olursun
diye. (Gülüyor) Halbuki üye mesajı
paylaşmıştım.

ÜYELERİMİZİN

SORUNU BİZİM

SORUNUMUZ

Üyeleriniz genellikle ne tür
sorunlarını paylaşmanızı istiyorlar?
Hesna Kayabaş: Aile arasındaki

problemler çoğunlukta… Aldatılan kadınlar,
kocası veya kayınvalidesiyle sorun yaşayan
kadınlar, şiddet gören kadınlar bize ulaşıyor.
Kadınsal problemleri paylaşmamaya dikkat
ediyoruz.

Şimdiye kadar gruba gelen en ilginç
üye mesajı hangisiydi?
Özlem Kaya: Çanakkale’den bir üyemiz

gruba özelden ‘intihar edeceğim’ diye mesaj
atmıştı. Karakola kadar gittik, sabaha kadar
hiçbirimiz uyumadık. Adminelerimiz
ve üyelerimiz kadının bütün arkadaş
listesindeki herkese tek tek mesaj attu.
Sonradan öğrendik ki kadın gazinoda
çalışıyormuş, kafası güzelken o mesajı atmış.
Bizim grubumuzda kadın dayanışması var.

Grubunuzda olan en ilginç olayı
anlatabilir misiniz?
Esma Aktaş: Grubumuzda zaman

zaman aile postu açıyoruz. Üyelerimiz
ailesi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını o
postun altına atıyorlar. Bir keresinde bir
kadın, eşinin bir kişiyle daha evli olduğunu
orada öğrenmişti. Kadının biri onun
eşiyle birlikte fotoğraf paylaşınca altına,
‘Bu bizim mahallemizin muhtarı, karısı
evde, bu durumda senin onun yanında
ne işin var?’ yorumunu yazmış. Adamın
meğer 6 yıldır imam nikahlı eşi varmış,
kimse bilmiyormuş. Ama biz kesinlikle ifşa
etmiyoruz, mesajlar atarak bunu isteyenler
oluyor. Kabul etmiyoruz; çünkü kimsenin
kul hakkına giremeyiz.

Gruba katılma şartı bayan olmak…
Erkekleri gruba almıyorsunuz.
Fake hesaplarla gruba girmeye
çalışanları nasıl fark ediyorsunuz?
Tuba Küçükkarpuz: Gruba katılma

başvurusu yapan hesapları tek tek
inceliyoruz. Yaptığı paylaşımın altındaki
yorumlara kadar okuyoruz. Üye olduğu
gruplara, arkadaşlarına bakıyoruz. Hiçbir
şey bulamazsak soyadına bakıyoruz. Eğer
uygun görmezsek siliyoruz. Nice bayanı
o şekilde sildik. Grupta olanlardan da
şüphelendiğimiz kişileri kendilerine bilgi
mesajı göndererek çıkartıyoruz. İnce eleyip
sık dokuyoruz.

Esma Aktaş: Gruptan çıkardığım biri
valla ben gerçeğim diyerek tanışmaya
gelmişti. (Gülüyor)

‘DERNEKLEŞMEYİ
DÜŞÜNÜYORUZ’
Açtığınız postlar çok ilgi görüyor.
Bunlardan bahsedip ne tür
avantajları olduğunu bizimle
paylaşabilir misiniz?
Öznur Öğütçü: İzdivaç postumuz var. Bu

postumuzdan tanışıp evlenenler oldu, hatta
çocuğu olacak olanlar bile var. Biz bu kadar
tutacağını düşünmemiştik. Eskiden kapı kapı
geziyorlarmış, şimdi ellerinde telefon bizim
grubu takip ediyorlar. Oğluna kız arayan
anneler oğullarının fotoğrafını postun altına
atıp kısmet arıyorlar. Beğendiklerine de
özelden yazıp iletişime geçiyorlar. Bizim
çoğundan haberimiz olmuyor, sonradan
haber ediyorlar, gruptan birini bulduk diye.
Bizde hizmet izdivaç ile sınırlı kalmıyor.
Kuaföründen gelinlikçisine, gelinlikçisinden
düğün salonuna kadar her türlü
yönlendirmeyi yapıyoruz. Grubumuzda her
meslek dalından üyelerimiz var.
Özlem Kaya: Üyelerimiz mesaj atıyor.

Şunu yaptıracağım, nereye gitmeliyim
gibisinden sorularla danışıyorlar.
Çocuklarımı yüzme kursuna göndereceğim,
hangisine göndermeliyim diye soruyor
mesela üyenin biri. Nereye yönlendirirsen
oraya gideceğiz diyorlar. O derece bir güven
var. Kadınlar artık sormadan iş yapmıyor,
eğer bildiğim bir yerse yönlendiriyorum.

Hesna Kayabaş: Günlük yemek postları

açıyoruz. İlginç yemek tarifleri paylaşıyorlar,
üyelerimiz oradan tarifi görüp yapıyorlar.

Esma Kayabaş: Fotoğraf postumuz

da var. Haftanın bir günü fotoğraf postu
açıyoruz ve üyelerimiz oradan fotoğraflarını
paylaşıyorlar. Bunun dışında Çarşamba
günleri reklam günümüz… Herkes elindeki
ürünleri, el işlerini, marka tanıtımlarını
paylaşıyor. Eşlerinin firmalarının reklamını
yapıyorlar. Hatta bir ara ikinci el ürünleri,
giymedikleri kıyafetleri, ayakkabıları
satanlar bile vardı.

Konya’da kadınlara hitap eden
dernek az sayıda… Bu kadar ses
getirmişken, hanımların dikkatini
çekmişken dernekleşmeyi düşünüyor
musunuz?
Öznur Öğütçü: Evet, dernekleşmeyi
düşünüyoruz. Çok talep geldi, hatta dernek
binasını bile ayarladılar. Aşırı yoğunluktan
dolayı fırsatımız olmadı. İlk fırsatta dernek
olacağız. Hatta derneğin ve hanımlara
özel kafenin bir arada olduğu bir yer
düşünüyoruz. Çünkü Konya’daki hanımların
böyle bir kafeye çok ihtiyaçları var. Eğer
açarsak adı Hanımlar Kulübü olacak.

Özlem Kaya: Şunu da belirtmek isterim;
Hanımlar Kulübü adı altında gruplar
çoğalmaya başladı. Bu da üyelerin bizim
gruba katılmak isterken, isim benzerliğinden
dolayı başka gruplara katılmalarına sebep
oluyor. Bu da bizi üzüyor.
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SURİYELİLER NE İSTİYOR
BİZ NE İSTİYORUZ?
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Suriye’deki iç savaşın açtığı tahribat şehirlerini
harabeye, insanlarını korkuya ve ümitsizliğe
sevk etti. En yakınlarındaki komşu devletlerin
sınırlarına yığıldı evsiz, barksız ve aç kalan
perişan insanlar. Savaş çocuk tanımıyordu,
küçük tanımıyordu, büyük tanımıyordu.
Ölümün soğuk yüzü, vahşetin çığlığı, zalimin
pençesi tarumar etti Suriye’yi.
Suriyeliler; Türkiye, Lübnan ve Ürdün sınırına yığıldılar.
Devletler perişan haldeki sığınmacılara kapılarını
açtılar. Türkiye’de resmi kayıtlara göre iki milyon
dokuz yüz bin civarında sığınmacı bulunuyor.
2011 yılının Nisan ayı ile birlikte gelmeye başladı
Suriyeliler. Suriye’de yaşanan iç savaş, 12 milyon
Suriyeli’yi yerinden, yurdundan etti. Yıllardan beri
yaşadıkları, baba topraklarını terk etmeye başladılar.
Suriye ile 911 kilometre uzunluğunda olan sınırımıza
yığılmalar başladı. Bir yanda ölüm, bir yanda can
havli ile hayatlarını kurtarabilecekleri Türkiye.
Suriyeli sığınmacılar Hatay, İskenderun, Kilis,
Antep, Kahramanmaraş, Urfa, Adana, Mersin derken
Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemeye başladılar.
Özellikle Halep’ten kaçanlar için Konya’ya gelmek
olmazsa olmazdı.
Türkiye sığınmacılara kollarını ardına kadar açmıştı.
Şehirlerimizde sığınmacılara Ensar-Muhacir’in
yaklaşımıyla sahip çıkıldı. Suriye’de yaşanan olaylar
dozunu arttırdıkça, sığınmacıların sığınma sayısı
her geçen gün daha da arttı. Konya’da 2017 yılının
ilk yarısında kayıtlı sığınmacı sayısı 85 bin rakamını
bulmuştu.
Şükran, Sahipata, Şems, Mamuriye ve İhsaniye gibi
mahallelere iskan edilen Suriyeliler, bu mahallelerde
kendilerine ait işyerleri açtılar. İlk aylar hatta ilk yıl
neredeyse sorunsuz geçti.
Sığınmacı sayısı arttıkça, kontrolsüz bir şekilde
yerleşime müsaade edildikçe sürtüşmeler ve
olaylar başladı. Mülki ve mahalli yönetimlerin
uyum noktasında başlamayı düşündüğü uyum
çalışmalarına bir türlü başlanamadı. Sağlıksız
yerleşme, sağlıksız iskan yaklaşımları ikinci ve üçüncü
yılda olumsuz sinyaller vermeye başladı.
Suriyeli sığınmacıların kendilerine ait getto tarzı
mahalle ve bölgeler oluşturmaya çalışmaları, aynı
mahallede yaşadıkları, onlara kucak açan, yardım
elini tereddütsüz uzatan insanları incitmeye ve üzmeye
başladı. Birçok insan yıllardan beri yaşadığı semti,
mahalleyi ve sokağı terk etmek zorunda kaldı.

Suriyelilerin ileri gelenleriyle
istişareler yapılamadı.
Şehirlerimize uyum sağlama
noktasındaki çalışmalar
yetersiz kaldı.
Bazı kurum ve derneklerin Türkçe öğrenmelerini
sağlama noktasındaki çalışmaları devam ettirilemedi.
Gösterilen hassasiyetlerin devamı gelmedi,
getirilemedi. Konya öteden beri Türkiye’nin Çin’i
olmakla övünüyordu. Çin benzeri elde edilen ucuz iş
gücü dalga dalga şehre yayıldı.
Uçuk kira gelirlerinden memnun olan, bunu
sürdürmekten zevk alan, aldığı kira gelirleriyle başı
dönen insanlar türedi. Suriyeli kadın ve kızlarla
yaptıkları izdivaçlardan mest olan insanlarda bunlara
eklenince bir süre hiçbir şey yokmuş gibi davrandı
birçok kesim. Ta ki Suriyelilerle sürtüşmeler, kavgalar,
çekişmeler, tartışmalar başlayıncaya kadar.
Suriyeli sığınmacılar ülkemizi ve şehirlerimizi pek
sevdiler. Suriye’ye barış ve huzur gelse dahi ülkemizi
ve şehirlerimizi terk etme yani geri dönme niyetinde
değiller. Uyum sağlama konusunda da uyum
göstermemek için ayak direyenler az değil.
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Türkiye ve Türk Milleti var olduğundan, devletler kurduğundan bu yana,
mazlumların, ezilenlerin, kendisine sığınanların hamisi ve koruyucu olmayı
kendine vazife edinmiş dünyanın nadir milletlerinden birisi.

Suriyeli sığınmacıları kanatlarımızın altına almamız, yardım elini uzatmamız, ekmeğimizi
paylaşmamız o yüzden fıtratımızdan getirdiğimiz bir özellik.
Suriyeli sığınmacılar, zulümden başka bir özelliği olmayan, zulümden ve yokluktan başka bir şey
yaşamadıkları Esad dönemini, hatırlayarak, ülkemiz şartlarına uyum sağlamaya çalışmamalılar.

Allah, hiçbir milleti devletsiz ve vatansız bırakmasın.
Suriyeli sığınmacıların ölümle olan imtihanları kolay bir hadise değil. Bir kısmı zalimin zulmünden
kaçamayarak hayatını kaybetti, bir kısmı Avrupa’ya geçmek için dalgalı ve hırçın denizlerde
kayboldu, bir kısmı Suriye’nin kurtulması için çarpışmaya devam ediyor. Bizde ölümün önünden
kaçanlarla, Türkiye gibi ülkelere sığınanlarla altı yıldır birlikte yaşıyoruz.
Sığınmacılarla birlikte yaşamaya devam edilecekse ki öyle gözüküyor, bu topraklarda usuletle ve
suhuletle yaşamanın, hoşgörüyle yaşamanın, birbirimizi anlamanın yollarını acilen geliştireceğiz.
Bunun için mülki ve mahalli idareciler, sivil toplum kuruluşları, bizim ve Suriyeli sığınmacıların
kanaat önderleri bir araya gelip, her iki tarafı da üzmeyecek yollar bulacaklar.
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Binlerce yıla dayanan, sağlam bir devlet geleneği olan Türkiye, bu
sorunların üstesinden gelebilecek ve çözebilecek güçte.

Değilse sığınmacıların her hareketi içimize batmaya, bizleri rahatsız ve huzursuz etmeye kalkar ki,
bu işin içinden yarın hiç kimse çıkamaz. Görmezden gelinen, üstüne gidilmeyen, sözle geçiştirilen,
taviz verile-verile hak edilen bir husus haline gelen tavırlar, davranışlar ve yaptırımlar yeniden
gözden geçirilmeli diyen insanlara kulak verilmeli.
Sığınmacıların ve onlarla birlikte yaşayan mahalle sakinlerinin görüşlerinin mutlaka alınması,
problemi çözecektir diye düşünenlerin görüş ve önerilerinin dikkate alınması gerekiyor.
Şehirlerimizin huzurunun sağlanması insanların dinlenmesi ve alınacak tedbirlerin her iki toplumu
üzmeyen, rencide etmeyen kararlarına bağlı.
Yarım asrı aşan bir süredir komşuluk ilişkileri olan iki ülkenin insanları arasında çıkan olayların
aslı astarı araştırılmadan, kışkırtmalara, tahriklere kapılmadan sağduyulu yaklaşımlarla çözüme
kavuşturulması halen oldukça sıkıntılı bir dönem giren süreci sanırız sakinleştirecek.
Binlerce yıla dayanan, sağlam bir devlet geleneği olan Türkiye, bu sorunların üstesinden gelebilecek
ve çözebilecek güçte. Biraz sükunet, biraz itidal ve en önemlisi hoşgörü...
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KONYA'NIN

SOSYETiK
TAKSiSi
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Konya’da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
indirimindenyararlanan20yıllıkşoförNuri
Karatepe, piyasa değeri 245 bin lira olan
son model lüks otomobili 140 bin liraya
alarak taksi yaptı. Karatepe müşterilerini
aracın taksi olduğuna
inandırmakta zaman zaman güçlük
yaşadığını söyledi. Dillere
destan olan Mercedes Taksi bu kadar
konuşulmuşken sahibiyle söyleşi yaptık.
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ASKENTTAKSİDURAĞIŞOFÖRÜ,2016MODELLÜKSMERCEDESTAKSİ’NIN
SAHİBİ NURİ KARATEPE 20 YILDIR GÖREVİNİ İCRA EDİYOR
Baba yadigarı mesleğini severek yapıyor. 82 model Audi ile mesleğe başladığını
söyleyen Karatepe, ‘Bugün Mercedes ile taksi şoförlüğü yapmak nasip oldu, çok şükür.
Devletin ÖTV indirimi yapması sayesinde 3 ay önce Konya’ya lüks taksiyi getirdim.
Kampanyadan faydalanarak Mercedes C200 model aracı aldım. Konya insanına daha
iyi, daha kaliteli hizmet verebilmek için böyle bir maceraya atıldım. Bundan sonra lüks
taksilerin daha çok artacağını düşünüyorum. Bu devletimizin bizim için yapmış olduğu
güzel bir indirim’ dedi.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

M

ercedes’in aşırı ilgi gördüğünü belirten Karatepe,
‘İnsanlar durağa gelip fotoğrafını çekiyorlar, selfie
yapıyorlar. Yolda giderken peşime düşüyorlar.
Müşterilerimi taksiyle gidecekleri yerlere getirdikten sonra
arabadan inip taksiyle birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Taksiye
binen müşteriler snap atıyorlar. Taksi ile ilgili sosyal medyada
çok fazla paylaşım yapıldı, bunun faydasını gördüm. İyi bir
tanıtım oldu. İşlerimde baya bir artış oldu. Tabi VIP mi, özel
mi çalışıyorsunuz, taksimetre fiyatı farklı mı gibi soru soranlar
da oluyor. Taksiye binmeden önce aracın taksi olup olmadığı
konusunda şaşkınlık yaşıyorlar. Taksiye binen müşteriler çok
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şaşırıyor. Önce inanmıyorlar. Plakaya bakıyorlar, kapıyı açıp
‘ağabey binelim mi binmeyelim mi’ diyorlar. Tabi meraklısı
da taksiyle işi olmasa bile sırf arabayla gezmek için biniyor.
7’den 70’e herkesin beğenerek ilgi gösterdiği bir aracım var.
Müşterilerden güzel tepkiler alıyorum. Aracın konforundan,
daha güvenilir yolculuk yaptıklarından bahsediyorlar.
Memnun kaldıklarını söylüyorlar. Taksimetre ücreti ile ilgili
herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü belli bir taksimetre
fiyatımız var. Onun üstüne ne çıkabiliyoruz, ne altına
inebiliyoruz’ ifadelerini kullandı.

MERCEDES TAKSİ İLE YOLCULUK BİR BAŞKA

K

onya’yı diğer İllerle kıyaslayan Karatepe, ‘Büyükşehirlerle kıyaslama yaparsak İstanbul, Ankara,
İzmir gibi illere göre gerideyiz. Sıralama yaparsak altıncı sıralardayız. Konya’da ulaşım sorunu
fazla yok. Ulaşım sorunu olsa taksi kültürü yaygınlaşır. Bunun dışında şehir küçük, tek merkezli…
Şehir merkezi dışındaki bazı duraklar iş yapmıyor. Konya’da İstanbul’a göre taksimetre fiyatı
pahalı ama Ankara ile aynı. Minibüse beş kişi bindikleri zaman taksiye ödeyecekleri fiyattan daha fazla
ödüyorlar. Vatandaşlar bunun bilincinde değil... Bana göre Konya’da taksi şoförlerinin en büyük problemi
trafik… Trafik lambalarının çok fazla olması trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Konya artık bu trafiği
çekmiyor. Yetkililerin acil çözüm bulması gerekiyor. Mevlana’dan çarşıya direkt gidiş yok. Mevlana Kültür
Merkezi’nin oradan dolaşıp geliyoruz. Dolayısıyla fiyat artıyor, bu da müşterinin memnuniyetsizliğine sebep
oluyor. Onun dışında Mevlana’dan çarşıya müşteriyi getirmemiz bazen yarım saati buluyor. Otogar’a bile 15
dakikada gidiyoruz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Konya’da kaçak taksiler artış gösterdi. Sivil araba ile
kaçak taksicilik yapıyorlar. Sarı taksiden çıkma arabaları kullanıyorlar. Belediye, emniyet ve şoförler odası
bir olup takibe almalılar, bunun önüne geçmeliler… Bizim durağın önünden bile müşteri alıyorlar. Eğlence
merkezlerinin önünde çok fazlalar’ şeklinde konuştu.

MercedesTaksiileyolculukyapmakveeşsizbir
deneyim yaşamak isteyenler için

İletişim Numarası: 0531 793 39 55
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KONYA’NIN TAKIM ELBİSE DİKEN SON TERZİSİ
Raşit KÜÇÜKDAĞ
Terzilik bir sabır sanatı… Eski ustaların elinde yetişen, bu işe alın teri ve göz nuru döken 65 yıllık bir
usta Raşit Küçükdağ. Meslek aşkı, mesleğe duyulan saygı, samimiyet, doğruluk ve dürüstlük meslekle
bütünleşirse mesleğiniz sizi alıp götürüyor.
Raşit Usta’nın dükkan girişinde artık çokta fazla rastlanmayan bir tabela karşılıyor sizi, “Şirin
Tüccar Terzi Raşit Küçükdağ.” Tabela, tam bir nostalji…

Raşit Küçükdağ 1942 Beyşehir-İmrenler
doğumlu. 1954 yılında Konya’ya gelmiş.
İlkokul yıllarında evleri ile gittiği ilkokul
arasında gözlerinin takılıp kaldığı,
dükkanının önünden ayrılamadığı
hayran hayran seyrettiği, zevkle ve
aşkla çalışan terzinin mesleğine heves
etmişti. Bu heves onun için olmazsa
olmaz oldu. Toptan bakkaliye işi
yapan dayısı Mehmet Şirin, onu yanına
istiyordu. Dayısına terzi olmak istediğini
söylediğinde dayısı, “Yapacak başka
bir şey bulamamış gibi terzi olmak
istiyor” dediyse de ısrarı üzerine, uzun
yıllar Terziler Derneği Başkanlığı yapan
Mükremin Soydabaş’ın yanına çırak
olarak başlamıştı.
Raşit Usta hikayesine şöyle devam
ediyor; “Askere gidinceye kadar 8 yıl
Mükremin Usta’mın yanında çalıştım.
Çırak olarak başladığımda benden iki
yıl önce başlamış arkadaşlar vardı. Usta
bir yere gitti mi, akşam dükkandan çıktı
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mı, arkadaşlar çıkar gider, bazen de
kaytarırlardı. Çok sıkı çalıştım. Elimdeki
iş bitmemişse gece on ikilere kadar
çalıştığım çok olurdu. Arkadaşlarımdan
önce kalfa oldum. Askere gitmeden iki
yıl önce ustam bana makas vermişti.
Makas vermek demek usta olmaktı.
Askerlik bittiğinde dükkan açtım. 1954
yılında açtığım ilk dükkan Yorgancılar
içindeydi. 1955 yılında Saray Çarşısı’nın
dış kısmında bir dükkanım vardı. Ustam
bana çok güvenirdi. Hile bilmezdim,
yalan konuşmazdım. Gecelere kadar
çalışırdım. Gelen müşteriler kalburüstü
insanlardı. Esnaflar, büyük memurlar
gelirdi. Yanımda bir çırak çalışırdı. Ceket
dikerdim. Diktiğim her ceket başına 5
lira alırdım. Yanımdaki çırakla birlikte
haftada 5 ceket dikerdik. 5 lira başladın,
10 lira oldu, 20 lira oldu. Ustam beni
sigortalı yapmıştı. Askerdeyken de
terziliğe devam ettim. Bana bir dükkan
yeri verdiler, birde makine aldılar. 24 ay
harçlığımı çıkardım.

Odacı Döviz’in bulunduğu yer Dedeler
Hanı’nın ön kapısıydı. Benim dükkan da
oradaydı. 1964’te açtım. 1967 yılında
13 dükkan ilerideki bir dükkanda yangın
çıktı. Benim dükkanda dahil, 25 dükkan
yandı. O olaydan sonra Şahin Otel’in
altında bir dükkan açtım. 1972’de
Konaltaş İşhanı 2. katta şu anda
bulunduğumuz dükkanı satın aldım.
O tarihten beri buradayım. Aslında
bırakmam lazım. Biri kız, dört çocuğum
var, en büyük oğlum ticaretle uğraşır,
kızım ve diğer iki oğlum avukat. Benim
mesleğimi seçen olmadı. Allah öyle
güzel şeyler verdi ki, hiç umut etmediğim
şeylere kavuştum. Rabbim hiçbir
dönemde yalnız bırakmadı.

‘Halen sağ olan Muammer Bağcı, Şevket Şenol, Yusuf Arısoy,
Tevfik Aksekibilgin kalburüstü terzilerdi. Ben onların yanında
dükkan açmaya korktum’

O

dönemin çok meşhur terzileri vardı. Halen sağ olan Muammer Bağcı, Şevket
Şenol, Yusuf Arısoy, Tevfik Aksekibilgin kalburüstü terzilerdi. Ben onların
yanında dükkan açmaya korktum. Amma Allah bize de kısmet etti. Kimseye
de muhtaç olmadım.

İlk takım elbisemi bölük komutanıma diktim. Acemi birliğim Manisa’ydı. Usta

birliği ise Ağrı. Ağrı’da Bölük Komutanım Yüzbaşı bir kumaş getirdi. Bunu dikebilir
misin dedi. Takım elbiseyi diktim. Elbiseyi giyip Ankara’ya gitmiş. Herkes çok
beğenmiş, nerede diktirdin diye sormuşlar. Yüzbaşım geldi bana teşekkür etti. Ondan
sonra Ağrı 12. Tümen’in bir numaralı terzisi oldum.
Bu işe başladım başlayalı adam seçmedim, popülariteye bakmadım. Benim için valide,
sade bir vatandaşta birdi. Bazı arkadaşlarım adam seçerlerdi, şahsa göre davranırlardı.
Şişirme yaparlardı. Bu elbise şuna olmaz, şu giyemez, şu elbiseden anlamaz derlerdi.
Sadece yaz döneminde üç ay çalışıp, bütün bir kış boyu yatanlar vardı. Ben 12 ay
çalışanlardandım. Şahin Otel’in altında dükkanım ve ayrıca atölyem olduğu zamanlarda
15 kadar çalışanım vardı. 150 tane takımın asıldığı zamanlar olurdu. Bir bayram öncesi
yanımda çalışan kalfalara işçilik paralarını ödememe rağmen 27 takım elbise askıda kaldı.
Sabahlara kadar çalışır bitiririz demişlerdi. O müşterilerimin tamamını kaybettim. Bir daha
gelmediler. Bayram sonrası kalfaların hepsini işten çıkardım.
Bizim bu mesleği 20 sene önce bırakmamız lazımdı. Ticaret Odası’nda Meclis Üyesi olduğum
dönemlerde odadan arkadaşlar birkaç kişi birleşin, fabrika kurun demişlerdi. O sözlere
itibar etmedik. Konfeksiyon çıktı. Biz bir takım elbiseyi 400 liraya dikiyoruz. Adam 200 lirada
kumaş parası veriyor, 600 liraya mal oluyor bir takım. Konfeksiyondan 200 liraya bir takım
alabiliyorsunuz. Konfeksiyon takım giyemeyenler bize geliyorlar. 50 yıllık müşterilerim var.
Ancak bunların sayısı devede kulak! Şu anda yelek dahil takım diken tek usta ben kaldım.
Şimdikiler ya ceket dikiyor ya da pantolon.
Birçoğu yelek nasıl dikilir bilmez bile.

Şa
dü hin
atö kka Ote
15 lye nım l’in a
ta ka m o ve ltın
za kım dar ldu ayrı da
ma ın ça ğu ca
nla ası lışa za
r o ldığ nım ma
lur ı
va nlar
du
rd da
.
ı. 1
50
tan

e

Dedeler Hanı’nda dükkanımın olduğu günlerdi. Müşterinin biri elbise diktirmeye geldi, bir
kumaş beğendi. Bana dedi 2.80’den çıkar. Baktım adama 2.60’dan rahatlıkla çıkar. İki elbiselik
kumaştı, bir elbiseliğini 2.60’tan kestim, elbiseyi diktim, 2.80 parası aldım. Aradan birkaç ay
geçti. O geriye kalan tek takımlık kumaşı ne arayan, ne soran, ne de beğenen olmuştu.
Kumaşı şöyle bir çektim, güve o kumaşı tamamen elemiş ve dalamıştı. Kumaşın
arasına girdiği üst ve alt kumaşlarda hiçbir şey yoktu. Dedim ki sana
haram gelmiyor, bir daha da ne böyle bir işe yeltendim, ne böyle bir olay
gördüm, ne de benzer
bir hal yaşadım.
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30 yıldır çırak bulamıyoruz.

Yanımda 37 yıldır çalışan kendisi de bir usta olan
arkadaşımla hem çırağız, hem kalfa, hem de ustayız. Bizim
bu işe başladığımız yıllarda Sanat Okulları’ndan gelen
terziler vardı. Hem okumuşlar, hem de terzilerin yanında
kendilerini yetiştirmişlerdi. Ben işin başlangıcından beri alaylı
olarak başladım ve öyle devam ettim. Şu anda Büyükşehir
Belediyesi’nin KOMEK’lerinde terzilik öğretiliyor. Usta Öğreticilik
Belgem var lakin bu okullarda öğretmenlik yapmadım.
Rahim Özkaymak, KTO Başkanıyken, KTO Meclis Üyesi’ydim.
Hüseyin Üzülmez Başkanken 4 dönem Meslek Grup Başkanlığı
yaptım. Üzülmez ile birlikte ben de Grup Başkanlığı’nı bıraktım. Şu
anda dükkanı açık olan ve terzilik yapan benden daha yaşlı usta
yok. Terzi arkadaşlarımız ya öldüler ya işi bıraktılar, ya dükkanlarını
kapattılar. 50 yaşından aşağıya bizim işi yapan yok. Tabelasında
terzi yazan dükkanlar tamirat ve sökük işleri yapıyorlar.
İbrahim Yıldırım; Altınekinli, yetişmiş ve kalfa olarak başladığı
Raşit Usta’nın yanında çoktan usta olmuş bir isim. 1979
yılından bu yana birlikte çalışıyorlar. Ustanın yanında bir
o kalmış. Bizimde ayrılmamız yakın artık diyor. İkimizde
ihtiyarladık, eleman gibi çalışmak artık zor olmaya başladı.
Eski ustamdan öğrendiğim bir pratiklik var. Ben müşterimi
bazen tek provayla, bazen hiç prova yapmadan giydiririm.
Konfeksiyon kesim yaptığım için şöyle bir bakayım, göz kararı
kaç beden giyeceğini bilirim. Bugüne kadar neredeyse hiç
yanılmadan giydirdim müşterilerimi. İbrahim Usta askıda asılı
sarı tonlu bir ceketi aldığı gibi bana giydirdi. İnanın, ilk giymede
bana beden olarak olan ve uyan rahat bir ceket giydim. Hatıra
olsun diye de iki ustanın arasında sarı ceketle kareye girdim.

Bu arada Raşit Usta şöyle devam etti; “Bazen yazlığa
filan giderim 15 gün dükkana uğramadığım olur.
İbrahim, müşteriye elbiseyi diker ya tek prova ya da
provasız giydirir. Ne bilirim, ne görürüm. Ben üç prova
yapmadan müşteriye elbise giydirmem, öyle alıştım,
öyle devam ettim.”

TEMMUZ/AĞUSTOS

144

Temmuz/Ağustos 2017/48

145

Vizyon Haber

N

EmineŞeymaYıldız

OSTALJİK TURLARIN
VAZGEÇİLMEZİ

NOSTALJİK BİR HAVASI OLAN FAYTON İNSANI GEÇMİŞE DOĞRU HUZUR DOLU
YOLCULUĞA ÇIKARTIRKEN YAŞATTIĞI KEYFİ EŞSİZ OLUYOR
At arabası anlamına gelen fayton kelimesi Fransızca’dan geliyor. M.Ö. 2800’lü yıllarda Mısır dolaylarında ortaya
çıktığı söyleniyor. Nostaljik bir havası olan fayton insanı geçmişe doğru huzur dolu yolculuğa çıkartırken
yaşattığı keyfi eşsiz oluyor.
Fayton ilk olarak Osmanlı zamanında Sultan Abdülmecit döneminde İstanbul’a saray arabası olarak
getirilmiş, daha sonra hali vakti yerinde olan konaklarda kullanılmaya başlanmıştır. Fayton günümüzde
pek tercih edilen bir ulaşım aracı değildir. Faytonu sadece eski dokuyu yaşatmaya çalışan nadir
yerlerde bulabilirsiniz.
Tarihintozluyapraklarınıanımsatandesenlikafesleriyle,insanlaragezintiesnasındaetrafıdahayakındangörme
olanağı sunuyor. Bu yerlere örnek verecek olursak İstanbul’da Adalar diyebiliriz. Konya’daki Sille’de de
fayton turu yapmak mümkün…
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FRANSIZCA’DAN DİLİMİZE GEÇEN FAYTONUN
MİTOLOJİK HİKAYESİ
YUNAN MİTOLOJİSİ’NDE GÜNEŞ TANRISI OLAN HELİOS’UN OĞLU UZAKLARDA YAŞAYAN BABASINI
GÖRMEK İSTER. ANNESİNDEN İZİN ALIR VE GÜNEŞİN DOĞDUĞU DAĞA DOĞRU YOLA KOYULUR.
Phaeton babasının yaşadığı en tepedeki saraya
tırmanmak için binlerce basamak çıkar ve sonunda
fildişi kaplı saraya ulaşır. Saraya ulaştığında babası
ona neden geldiğini sorar. Phateon da ‘İzin ver
ölümlülere senin oğlun olduğumu ispatlayayım’
cevabını verir. Bunun için de babasının at arabasını
ister. Babası bu ölümsüz atları oğluna verip oğlunun
ölümüne davetiye çıkarmak istemez. Güneşin ne
kadar kavurucu, dağların ne kadar dik, suların ne
kadar taşkın olduğunu ve atları zapt edemeyeceğini
anlar. Vazgeçirmeye çalışsa da oğlunu, oğlu
isteğinden vazgeçmez. Israr üzerine güneşin atlı
arabasınıoğlunaverir.Dizginlerindensıkıcatutmasını
ve tekerlek izlerini takip etmesini söyler. Sabırsız

oğlan yola koyulur. Phaeton atlara hareket etmelerini
emreder. Atlar o anda oğlanın acemi olduğunu
anlarlar. Öyle hızlı giderler ki seyredenleri korku
salar. Phaeton da çok korkar ve bir anda dizginleri
bırakır. Hızla dağları aşan atlar, güneşten getirdikleri
kavurucu sıcakla Helikon, Parnassos ve Olympos
tepelerini tutuştururlar. Vadiler yanar, akarsular
buhar olur. Bunun üzerine Zeus eline yıldırımı alır ve
Phaeton’a fırlatır. Oracıkta ölür. Erinados Irmağı’nın
sularına gömülür. Kız kardeşleri onun ölümüne öyle
çok ağlarlar ki ırmağın kenarındaki kavak ağaçlarına
dönüşürler.Heresenmeltemdeusulusulsalınırlar.İşte
destansı hikayesi de budur faytonun.
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PADİŞAH ABDÜLMECİT’İN VAZGEÇİLMEZİ FAYTON
FAYTON KELİMESİNİN ASLI FRANSIZCA OLAN PHAETON
İlk olarak M.Ö 2800’lü yıllarda Mısır’da görüldüğü söyleniyor. Anadolu topraklarında ise Osmanlı Dönemi’nde Padişah
Abdülmecit zamanında kullanılmaya başlanmış, hatta arkası açık olanlara lando denirken, arkası kapalı olan saraya
hizmetiçinkullanılanözelleşmişfaytonlaradakupadeniyormuş.RivayetegöreII.Mahmud’unfaytonsuzadımatmadığı
söyleniyor. O dönemde İstanbul’da kullanılan tek araç faytonlarmış. Geçmişte, edebiyatımızda da faytona rastlamak
mümkün, ‘Bayramlarda bir payton tutar, tek başına arkaya kurulur, saatlerce dolaşırdık’ diyor Cahit Kulebi. Başka bir
yazıda da, ‘Kır atların çektiği bir faytonla gelirdi’ diyor yazar Peyami Sefa.

SİLLE’DE FAYTON TURLARI İLGİ GÖRÜYOR
TURİSTVE HALKINYANI SIRA, GELİNVE DAMATLAR, SÜNNET ŞÖLENİYAPMAK
İSTEYEN AİLELER DE FAYTONLA GEZMEYİ TERCİH EDİYORLAR.
Sille’yi gezmek isteyenlerin faytonla yolculuk yapmayı tercih ettiğini söyleyen Konyalı faytoncular şöyle konuştu;
‘Otomobilden sonra fayton yavaş yavaş bırakıldı, büyük şehirlerde tamamen ortadan kalktı. Anadolu kasabalarında sayısı
azaldı. Son yıllarda tekrar canlanan fayton kültürü birçok şehirde çoğaldı. Turist ve halkın yanı sıra, gelin ve damatlar,
sünnet şöleni yapmak isteyen aileler de faytonla gezmeyi tercih ediyorlar. Faytona binen insanlar genellikle kendi
insanlarımız,turistyoğunolmadığıiçin.Birkültürhalinegelenfaytonlayolculukherkestarafındanilgiylekarşılanıyor.Fayton
seferlerimiz hafta içi ve hafta sonu 10.00-11.00 gibi başlıyor, gece 23.00-24.00 gibi bitiyor. Müşterilerimiz hafta sonu yoğun
oluyor. Sille’nin dillere destan tarihini fayton turu eşliğinde tanımak için ödeyeceğiniz ücret sadece 20 TL.’
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KONYA’NIN FENOMEN

KAFELERİ

En sosyal uygulamalardan biri olan Foursquare’den esinlenerek, Konya’daki en iyi
kafelerin karnesini ortaya çıkardık. Kafelere giden müşterilerin yorumları
eşliğinde, alfabetik sıralamaya göre listelediğimiz Konya’nın en fenomen kafelerini
siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.
TEMMUZ/AĞUSTOS
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Caffe Dante
TAVSİYE YORUMLAR
İş çıkışı gel, kahveni iç, kitabını oku, enfes müzik seçimiyle ruhu arındır kalabalıktan, kirden. Geç
kalınmış ama kaliteyi yakalamış güzel mekanı bize sunanlara sevgiler ve teşekkürler sunuyorum.
Konya gezimdeki tartışmasız en beğendiğim mekan oldu. Tam bir edebiyat kahvesi…
Müzikler, ortam harika ve kahve tabi ki de
Edebiyat ve şiir kokan mükemmel bir cafe. Bir akşam vakti gidip şiir dinletisine denk gelirseniz
sizden iyisi yok.
Nezih bir ortam, tam edebiyat kafalı insanlar için uyarlanmış, müthiş bir yer, orda bulunmak
çok güzel.
Ortamı, teması, dekoru ve müzikleriyle çok otantik ve sevimli bir yer. Bence Konya’da en gidilesi cafe.

İhsaniye Mahallesi, İnce Minare Sokak, Selçuklu-Konya
(0332) 353 26 83
Caffe Dante

caffedantekonya

Cafe’es
TAVSİYE YORUMLAR
Müşteriyle çok ilgililer, yemekleri ve nargileleri birinci sınıf, iç dekorasyonu çok
beğendim. İnsanı sıkmıyor, gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz, Konya’nın güzel
mekanlarından biri.
Her şey on numara, emeğe sağlık, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir
ortam. Zaten hizmeti söylemeye gerek yok, fevkalade.
Mekan iyi, gelenler kötü. Özellikle eski sevgilim. Gel me lan buraya…
Nargilesi harika denemelisiniz.
Mekan on numara olmuş. Çalışanların ilgisi oldukça iyi, tavsiye ederim,
pişman olmazsınız.
Feritpaşa Mh. Ahmet Hilmi Nalçacı Cd., Selçuklu-Konya
0 (332) 233 20 41
Cafees

Casa Di Caffe
TAVSİYE YORUMLAR
Gelinebilecek sayılı mekanlardan biri hatta en iyisi. Yemekler tek kelimeyle
muhteşem… Nezaket çerçevesinin son derece güzel kullanıldığı kusursuz bir
mekan. Her zaman ilk tercihiniz olmalı...
Sunumda görsel şölene, hizmette güler yüze doyacağınız bir mekan.
Şiddetle tavsiye ediyorum harikulade.
Köri soslu tavuk, dibek kahvesi yemek üstüne tavsiyedir. Konya’ya yakışan
mekanlardandır.
Tavuklu wrap çok lezzetli ve sunum çok iyi tavsiye ederim.
Damlasakızlı Türk Kahvesi harika tavsiye ederim. Mekan on numara, hizmet
sınırsız.
Feridiye Karakolu Yanı, Konya
0 (535) 508 36 50
cassadicaffe
caffecasadi
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Champs Elysees
TAVSİYE YORUMLAR
Nargilenin tadını gerçekten alabileceğiniz bir mekan... Her yönüyle
ailenizle, sevdiklerinizle birlikte olmak için ideal bir yer.
Konya’da yiyebileceğiniz en güzel kahvaltıya ve yemeklere, içebileceğiniz
en güzel nargileye sahip bir mekan diyebilirim ve kesinlikle gelip
denemelisiniz.
Konya’nın en iyi, Türkiye’nin sayılı mekanlarından… Yemek, tatlı, nargile,
kahve çeşitleri... Hepsi ayrı ayrı güzel...
Konya’da bu kalitede bir mekan olması çok güzel… A’dan Z’ye her şey
çok güzel… Sunum ve kalite, ayrıca içtenlik... Hizmet için teşekkürler…
Türk kahvesi ve nargile. Çok şık bir ortam, seviyeli müşterileri var.
Ayanbey Mah. Yeni Meram Cad., Meram-Konya
0 (332) 325 17 00
champselyseest.com
hampselysees42

@champselyseest
champselyseest

David People
TAVSİYE YORUMLAR
Kahveleri güzel, sessiz, sakin, nezih bir ortamı var.
Konya’nın en iyi hizmet veren cafesi. Ortam , hizmet, lezzet one minute.
Dizaynına bayıldığım bir mekan, garsonlarda pek sevimli...
Ortamı çok güzel insanları ayrı bi güzel… Mükemmel arkadaşlıkların
kurulduğu samimi bir ortam… Çok seviyorum burayı.
Seviyorum burayı, sıcak personel, sıcak ortam, güler yüz, daha ne olsun,
vazgeçilmez mekanımız, mekanım.

Feritpaşa Mah. Kerkük Cad. No:2/A 42110 Selçuklu/Konya
0 (332) 236 89 88
davidpeople.com
DavidPeopleCoffeeKonya

@peopledavid

Divane Kahve Evi
TAVSİYE YORUMLAR
Büyülü Fener ve Çelebi Konağı’ndan aldıkları tecrübeyi yeni yerlerinde kullanmışlar. Mekan
birçok detay barındırıyor. Geceleri de açık olması birçok kişi için tercih sebebi…
Geleneksel nargilesi, çayı, közde Türk kahvesi ile damaklarda kalıcı bir tat bırakan üstatlar
Meram’da. Dünya kahveleri, kahvaltı, fastfood, sunum, tat ve farklı nargileler ile bu işin lokomotifi.
Kahvaltısı ve yemekleri on numara Konya’da gitmeyen kaldıysa bir an önce gitmelerini tavsiye
ederim. İlgilerinden dolayı tüm personele teşekkürler.
Burada samimiyet iyidir, nargile iyidir, sohbet, muhabbet, hizmet iyidir. Daha doğrusu iyinin
tarifini öğrenmek için buraya gelmek gerek.
Her gün Divane’deyim. Her şeyi dört dörtlük, mekana aşık oldum. Mekanda çok iyi nargile
ustaları var. Özellikle Mücahit Abi, gelin iste ne diyeyim.

Havzan Mah. Ebusuud Efendi Cad. No:74, Meram/Konya
0 (544) 256 98 37
@divanekahveevi
divanekahveevi.com
divanekahveevi
divanekahveevi
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Emirgan Havzan
TAVSİYE YORUMLAR
Nargile içmek istiyorsan Konya’daki uğrayacağın mekandır.
Misafirperver samimi ortam, hizmet çok güzel…
Ortam güzel, nargile güzel, yetmez mi?
Profesyonel iş yapıyorlar. Nargile 1. Sınıf, hazır kömür kullanmıyorlar,
marpuçlar karışık değil, vesselam 10 numara. Menengiç kahvesi, çay veya
közde Türk kahvesi tavsiye ederim.
Hizmet süper, nargilesi tek kelime harika, çalınan müziklerde dinlendiğini
fark ediyorsun. Konya’ya böyle bir mekan lazımdı.
Havzan Mah. Şehir Cad. Meram-Konya
0(332) 324 68 79
emirganhavzan

KahveHan Premium
TAVSİYE YORUMLAR
Konyada garsonlarının bu kadar ilgili ve kibar olduğu başka mekan
görmedim. Hizmet anlayışı mükemmel...Güzel nezih bir yer…
Konya’nın en iyi mekanı unvanını kesinlikle hak eden bir mekan! Bazıları
pahalı görebilir ama kalite ucuza yakalanmıyor. Her şey mükemmel üstü
Konya’ya bi hayli yakışmış. Elit, şık, nezih bi ortam… Tereddütsüz gidilir , her
türlü kahvesi enfestir, içilir.
Pazar günlerimin vazgeçilmez mekanı… Ortam nezih, sunumlar harika,
ürünler lezzetli, ilgi süper. Daha ne olsun? Konya’da üzerine tanımam.
Konya’mızda farkın adresi, kaliteli ürünler, ferah, göze hitap eden, mimari
otopark sorunu olmayan her şeyin ince düşünüldüğü, masa altı piriz ısıtması
mevcut, tamamıyla müşteri memnuniyetini önde tutan mekan.
Yorgancı Mah. Hamamlı Sok. ,Yeni Meram Cad.-Konya
0 (332) 325 10 10
kahvehan.com.tr
kahvehan

@kahvehanpremium
kahvehan

Margherita Boutique Caffe
TAVSİYE YORUMLAR
Gelmek lazım, görmek lazım, kahvesini, çayını içmek lazım...
Görebileceğiniz en iyi mekanlardan biri :)
Muz aromalı sıcak çikolata kesinlikle içmelisiniz.
Fıstık rüyası yemeden gitmeyin.
Çay mı istedi canın, buraya gelin, çayın tadı doyumsuz

Aşkan Mah.Yaka Cad. 41/A, Meram-Konya
0 (555) 891 93 70
margheritacaffe.com

margheritacaffe
@margheritacaffe
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Nar-ı Aşk Cafe
TAVSİYE YORUMLAR
İlk defa gittim ve bayıldım. Böyle etrafa bakmaktan arkadaşlarınla muhabbet
edemiyorsun. Öyle güzel, öyle rahat kii... Ve takılar… Süper olmuş süper. Tabi kii hemen
Türk kahvesini denedik.
Mekana girişte burada bir bahçe olabileceğine ihtimal vermedim. Eski bir Konya
eviymiş burası ve avlusunu bahçe haline getirmişler. Girişte sanat galerisi olan bir odadan
geçiş yapıyorsunuz. Gelin!
İnsanın kafa dinleyeceği, konuşurken duyulamam korkusu yaşamayacağı bir mekan.
Modern desem değil, otantik desem değil, ortaya karışık sıcak bi ortam.
Cennetimi buldum resmen…

Aziziye Mah. Mimar Sinan Sok. No:6, Karatay/Konya
0 (546) 493 27 84
NarıAşk Sanat Kafe

@kafenar
nariaskkonya

Sille Asitane
TAVSİYE YORUMLAR
Sille’ye yolu düşen herkesin en azından bir çay içmesini tavsiye ederim;
çünkü yaklaşık 12-13 adet değişik marka çayı harmanlayarak yapılıyor ve
mükemmel bir içimi oluyor.
Konya’nın en otantik ve en güzel mekanı, denemenizi tavsiye ederim.
Eşsiz nargilesi tavsiye ederimmm.
Sille’ye en çok yakışan mekan...
Yorucu bi haftanın yorgunluğunu bir kahve ile burada atabilirsiniz
Rengarenk sandalyeleri, minicik çiçekleri ve sevimli pisicikleriyle tercih
edilesi :)
Sille Mah. Hükümet Cad. Selçuklu-Konya
+90 332 244 93 41
Sille-Asitane
asitanesille

Sorriso Cafe El Sanatları
TAVSİYE YORUMLAR
Çok samimi bir ortam… Limonataları ev yapımı...
Dünyanın ennn tatlı kafesi. Yemekler güzel, çalışanlar çok samimi. Müzikler efsane…
Koltuğa oturur oturmaz Geceler, Kara Tren çalmaya başlamasından anlamalıydım zaten :)
Gelebileceğiniz en iyi, en rahat, en huzurlu mekan olduğunu samimiyetimle
söyleyebilirim. Teşekkürler Sorriso...
Burada insanlar ve cay mükemmel…
El sanatlarıyla restore edilmiş, duvarları da gelen müşterilerin paylaşımlarıyla dolu.
Farklı nezih bir yer… Ben sevdim.
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Tarihi Çelebi Konağı
TAVSİYE YORUMLAR
Ortam güzel, nargile güzel... Kalabalık bir grup iseniz içerideki locaları
tavsiye ederim.
Yolunuz Konya’dan geçerse mutlaka uğrayın. Nargilesi ülkemizin en iyi 10
nargilesi arasında
Buraya ilk kez geldim ve bugüne kadar niye gelmedim diye pişmanlık
yaşatan yer. Hizmet, ilgi, alaka, güler yüz ve kalite ile hakkını fazlasıyla veriyor.
Konya’da nargile içecekseniz başka seçeneğiniz yok. Eğer kalite, ilgi,
güleryüz arıyorsanız yeriniz burası.
Tarihi, hoş bir mekan; hızlı hizmet, güzel nargile... Bir de muhabbete eşlik
edecek bir dost varsa düşünmeden gidilir.
Akçeşme Mahallesi, Mengüç Caddesi, Karatay-Konya
0 (332) 352 67 57
celebikonagi.com
celebikonagi

@celebikonagi
tarihi_celebi_konagi

Tarihi Medrese Kahvehanesi
TAVSİYE YORUMLAR
Konya’ya gelip mutlaka uğranması gereken mekanlardan birisi. Özellikle
ramazanda kısa oyun, karagöz oyunu, onlarca çeşit gazozu ve tarihi dokusuyla
hayran kalınacak bir mekan.
42 çeşit gazozuyla muhteşem bi yer...
Nargile denildiğinde ilk akıllara gelen kaliteli ve güler yüzlü bir işletme.
Nargilesi, tömbekisi ve tabi ki ortamı çalışanları çok iyi, teşekkürler. Burayı
Çorlulu Ali Paşa Medresesi’ne benzetiyorum her yönüyle.
Buraya gelip de memnun kalmamak mümkün değil. Eğer gelmediyseniz en
kısa zamanda bir deneyin derim. Samimiyet, güleryüz, sınırsız hizmet, aranılan
kalite.
Musalla Bağları Mah. Belh Cad. No:4/1, Selçuklu/Konya
0 (332) 265 49 76
@tarihimedrese
medresenargile.com
tarihi_medrese_kahvehanesi
tarihimedrese

Willy Wonder’s
TAVSİYE YORUMLAR
Harika bir mekan, bayıldım. Kaliteli, elit servis, harika personel
kardeşlerimiz. Süper tek kelime, muhteşem… Kesinlikle herkese tavsiye
ederimm.Afiyet olsun.
Konya’da kült cafelerden birisidir. Çizgisini bozmadığı için yıllardır kaliteli
bir müşteri portföyü oluşturan nadir bir işletme. (Genel yayını da ayrıca çok iyi)
Bence Konya’da cafe sektörünün lideri diyebilirim. Sunumları, işletmeciliği
ve müzikleri… Ben bu mekanda kendimi çok rahat ve Konya’da değilim gibi
hissediyorum.
İstanbul’dan Konya’ya gelip her gün mutlaka uğramaya alışkanlık yaptığım
mekan. Çok iyi, sevdim.
Karamelli Latte bi harika dostum...
Nişantaş Mh. Rauf Denktaş Cd. Kabataş Sitesi No:5/B Selçuklu- Konya
0 (332) 236 80 05
willywonders.com.tr
willywonderscoffee

@willywonderstr
willywonderscoffee
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SİNEMA

Büyük hayran kitlelerine sahip
serilerin yeni filmlerinden usta
yönetmenlerin en taze
yapıtlarına kadar pek çok
önemli film vizyona giriyor.
Birbirinden muhteşem
bu filmleri siz
sinemaseverler için bir
araya getirdik.

Karakule (The Dark Tower)
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017
11 yaşındaki Jake Chambers (Tom Taylor), rüyalarında gördüğü,
ancak kimsenin varolduğuna inanmadığı Orta Dünya’yla ilgili
ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine
rüyalarında gördüğü Silahşör Roland Deschain (Idris Elba)
ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak
için Kara Kule’yi savunmuştur, ancak Siyahlı Adam (Matthew
McConaughey) oraya ulaştığında hem Orta Dünya, hem de
insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek silahşör,
genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.

Annabelle: Kötülüğün Doğuşu
(Annabelle: Creation)
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir adam ve eşi mükemmel bir aile hayatı
sürerken büyük bir trajediyle karşı karşıya kalırlar. Küçük kızları hayatını
kaybeder. Aradan birkaç yıl geçtiği halde acıyı atlatamayan çift kapanan bir
yetimhanenin kızlarını ve görevli rahibesini evlerinde misafir olarak ağırlarlar.
Ancak bu küçük kız grubu, özellikle de Janice, oyuncakçının yarattığı lanetli
Annabelle’in
hedefi olacaktır.
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Semur: Şeytanın Kabilesi
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
İki kız babası olan Hasan, ölüm
döşeğinde kızlarına birbirlerini
asla bırakmamalarını ve destek
olmalarını vasiyet etmiştir. Ancak
Fatma ve kardeşi arasında büyük bir
sorun vardır, o da Fatma’yı kıskanan
kardeşidir. Fatma, eşi ve kızı
Merve ile sakin bir hayat yaşarken
kıskançlıktan gözü dönen kardeşi,
Fatma’ya kıskançlık büyüsü yaptırır.
Kabus gibi bir sürenin sonunda
büyü güçlü bir hoca tarafından
çözülür. Aradan seneler geçer ve
Merve büyür. Ozan isimli bir adamla
evlenmiştir ve mutludur. Ta ki
annesinden teyzesinin öldüğünü
bildiren bir haber
alana dek...

0 (It)
Vizyon tarihi: 15 Eylül 2017
Stephen King’in romanından tekrar
beyazperdeye uyarlanan film,
Maine’in küçük bir kasabasında
yaşayan 7 çocuğu ele alıyor.
Dışlanan bu arkadaş grubu bir
yandan hayatın getirdiği sorunlarla,
bir yandan da ergenlikle uğraşırken,
başlarına bir de bir palyaço
kılığında dehşet saçan Pennywise
bela oluyor.

Terminatör 2: Mahşer Günü
(Terminator 2: Judgment Day)
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
İlk olarak 1 Temmuz 1991’de gösterime
giren Terminatör 2 filmi, 25 Ağustos
2017’de 3 boyutlu olarak tekrar
gösterime giriyor. 1997 Ağustos’unda
yaşanan ve 3 milyarı aşkın insanın
ölümüne neden olan olayın üstünden
yıllar geçmiş ve 2029 yılına gelinmiştir.
John Connor makinelere karşı insan
direnişinin lideri konumundadır. Onu
2029 yılında yok edemeyen makineler
şimdi yok edemedikleri düşmanlarını
geçmişte yok etmeyi denemeye karar
verirler ve John’un 10 yaşında olduğu
döneme bir yok edici makine yollarlar.

Çılgın Hırsız 3(Despicable Me 3)
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
Despicable Me 3 film izleyicisinin
karşısına bu defa farklı bir konu ile
çıkıyor; Gru, Balthazar Bratt ile karşı
karşıyadır. Balthazar Bratt ise 80’lerde
oynadığı bir film karakterine kafayı
takmıştır ve işler uzun yıllardır kayıp
olan ikiz kardeşi Dru’yu bulunca
kardeş rekabetine dönüşecektir.

Ay Lav Yu Tuuu
Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
Yönetmenliğini ve senaristliğini
Sermiyan Midyat’ın yaptığı ‘Ay
Lav Yu’nun 6 yıl arayla gelen
devam halkası “Ay Lav Yu Tuu”nun
yönetmen ve senaristliğini bir
kez daha Midyat üstleniyor. TAFF
imzasıyla gelen filmin zengin oyuncu
kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki
Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan,
Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan,
Tuna Orhan, Veysi Aslan, Gizem
Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.

Kurtlar Vadisi Vatan
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
15 Temmuz gecesi yaşananlar ve
olayların perde arkasının konu
edildiği filmin başrolünde Polat
Alemdar karakterini canlandıran
Necati Şaşmaz yer alırken, oyuncu
kadrosunda ise Sinem Uslu, Cahit
Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih
Işıtan bulunuyor. Pana Film’in
yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan
filminin yönetmen koltuğunda ise
Serdar Akar oturuyor.
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