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Aşk'la kalın…

EDİTÖR'DEN

Merhaba sevgili okuyucularımız;
Büyük bir sevinç ve heyecanla 29. sayımızı sizlere sunuyoruz. 29. sayımızın 
bir diğer önemi ise, 3. Konya Vizyon Ödülleri ile sizleri karşılaması... Konya ya-
şamına her açıdan farklı bir bakış açısı sergileyen dergimiz, bir gelenek haline 
dönüşmeye başlayan “Başarı Ödülleri”  ile Konya yaşamına renk katmaktadır. 
1 Eylül 2012- 10 Ocak 2013 tarihleri arasında dergimizin yapmış olduğu anket 
çalışması sonucunda, Konya halkının katılımı ile Facebook kullanıcılarının 
hesapları üzerinden gerçekleşen anket sonucu belli oldu. 13 dalda 138 adayın 
katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda 250.000 oy kullanıldı. 

Konya büyük ve köklü bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla her anlamda 
kendini kanıtlamış bir şehir. Konya'nın bu tür organizasyonlara ihtiyacı var. 
Konya Vizyon Dergisi olarak bu görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. 
Yapılan her projeye desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Çünkü bu projeler 
Konya adına yapılıyor. 

Şehrin önde gelen kurum, kuruluş marka isimlerinin  buluşacağı ödül gece-
miz 1 Şubat 2013'te sahiplerini bulacak. Herkesin yakından tanıdığı ve sevdi-
ği sunucu Ayşe Egesoy'un sunacağı Ödül törenimiz Dedeman Otel balo sa-
lonunda gerçekleşecek. Biz güzel şeyler yapıyoruz. Güzel şeyleri de sizlerle 
paylaştığımıza inanıyoruz.

Bir yandan organizyon hazırlığı, diğer yandan derginin çalışması derken yo-
ğun geçen bir ay'ı daha geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi içeriği zengin 
tutulmuş, farklı röportajlar ve konularla sizlerin karşısındayız. Başarmak gü-
zel..Sizlerle bu başarıyı paylaşmak daha güzel.

Hani diyor ya Şirazlı Sadi “Siyahlık şöyle dursun, haddinden fazla beyazlık 
bile hoşa gitmez.”  Belki de “ben”liğin esiri olmayıp kalbinizden gelen o ger-
çek ve samimi sesi duyarak hareket edersek başarı kaçınılmaz olacak bizler 
için. 2013 hoşgörünün ve iyiliğin zirveye ulaştığı yıllardan biri olsun. Bu gü-
zelliği değerlendirmekse bizim elimizde. Çok sevdiğim bir yazar olan Nazan 
Bekiroğlu'nun sözleri ile yazımı bitirmek istiyorum. “Burası dünya. Cennet 
değil, unutma. Çekilme kabuğuna. Adım at. Denize at. Hâlik'ın var senin. 
Haddini aşma. Zıddına inkılâb etmekten kork. Baba Karamazov'luğu bü-
tün insanlara mâl etme. Unutma, Alyoşa da insan, İvan'ın düştüğü yerden 
kalkan Mitya da...”

30. Sayımızda görüşmek dileğiyle...

VİZYONDAKİLER

vizyoneditor@gmail.com

SAYI: 29 • OCAK 2013
Beyazıt Mah. Sultan Cem Cad. A Plaza 
A-Blok No:35 Kat:4/403 | KONYA/TÜRKİYE
TEL: +90 332 320 25 62 - 63
FAX: +90 332 320 25 64 

www.konyavizyon.org • www.medyafgroup.org • www.vizyonkonya.com
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Deri giymenin yaşı yok!
Ceylan Deri olarak 1991 yılından bu yana hiz-
met verdiklerini söyleyen Ceylan Deri sahibi 
Hüseyin Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü; 
“Bu işe 1991 yılında Mevlana çarşısında başla-
dık. 1990’lı yıllar hızlı dönemlerdi. Daha sonra 
duraklama dönemleri geldi. Son üç yıl trend yılları. İlkbahar ve sonbaharda satışları-
mız daha fazla olur. Biz yaz döneminde de turizme hizmet eden bir sektörüz. Bizim hitap ettiğimiz 
yüzde yetmiş yerli müşteri. Deri giyimi gençlerin daha fazla tercih ettiği söylenir. Son yıllarda ise 
en fazla satış yaptığımız kesim orta yaş grubu. Çünkü her yaşa hitap ediyoruz. Deride 90’lı yıllar 
geri döndü. Konya turizmini canlandırmak için yapılan çalışmaları gecikmiş ve eksik buluyoruz. 
Konya’ya gelenler alışveriş merkezi gezmeye gelmiyorlar. Onların ülkelerinde çok daha gelişmişle-
ri var. insanlar otantik ve mistik olan yerlere geliyorlar. Bedestendeki yapıların aslını bozmadan, 
mevcudun onarılması ve resterasyonunun yapılması daha uygun olacak. Deri sektöründe İtalya ile 
birlikte yarışıyoruz. Ancak Pakistan, Hindistan ve Çin’den yarma deri, atıl deri gibi emitasyon ürün-
ler gibi, kötü kaliteli deriler geliyor. Bunlar bizim sektörümüzü baltalıyor. Avrupa’da deri işleme 
yok. Deri İtalya’da, Türkiye’de ve 3. Dünya ülkelerinde işleniyor. Nasıl etin sunisi olmazsa, derininde 
sunisi olmaz. Emitasyon ve kalitesiz deri bizi tehdit ediyor. Ham deriyi alıp, ceket haline getiriyoruz. 
Aracı kullanmadığımız içinde daha uygun fiyatlara verme durumumuz var.”

Salı Pazarı; Hanımların pazarı!
Konya'nın en büyük kapalı pa-
zarlarından biri olan Muhacir 
Pazarında, salı günleri kuru-
lan Salı Pazarında yok, yok.
Özellikle hanımlara hitap eden 
pazar'da hanımların iğneden ip-
liğe, pijamadan kazağa, yünden 
örgü şişine, hazır giyime, mutfak-
larda kullanılan cam ve plastik 
eşyalara kadar ne aranırsa var. 
Pazarın hem geniş bir alana ya-
yılması, bir çok marketten  daha 

ucuz olması, hemde seçeneklerin bol bulunması hanımların Salı günlerini iple çekmesine 
vesile oluyor. Ne kışın soğuğu ne yazın sıcağı hanımları Salı Pazarından vazgeçiremiyor. 
Hanımlar arkadaşlarıyla, komşularıyla, okula gitmeyen küçük çocuklarıyla ucuz ve çeşidi 
bol olan pazara sabah saatlerinden itibaren akın akın gelmeye başlıyorlar. Salı pazarına 
gidip de eli boş dönen yok. Pazarda esnafında yüzü gülüyor.

Akbel’in artısı
teknik servisi

Ahmet Tan, Akbel Bilgi İşlemin 
sahibi. Bilişim ve Bilgisayar sektö-
rünün durumu ve geleceğini Kon-
ya Vizyona anlatırken, “Bilişim ve 
Bilgisayar sektörüyle uğraşıyoruz. 
Bilgisayar ve sonrası hizmetleri. 
Satış sonrası teknik servis hizmeti 
veriyoruz. 2012 satışları beklentile-
rin altındaydı. Çünkü daralan bir 
piyasa vardı. İkinci altı ayda daha da 
daraldı. Beklentilere cevap veren bir 
yıl olmadı. Teknik servis olarak bek-
lentilerimizi karşıladı 2012. Bizim 
sektörde bizim sahamızda çok fazla 
hizmet veren yok. Kurulum, arıza-
lanma, garanti dahilindeki ve garan-
ti dışındaki  tamiratlar, yazılımsal 
ve donanımsal bütün işler yapılıyor. 
Bizim artımız teknik servisimizin iyi 
olması. Satış konusunda 2012 yılı 
beklentilerimizi karşılamadı. 2013 
beklentileri çok hoş değil. Biz 2013’te  
teknik servis olarak daha aktif çalı-
şacağız. Tüm Konya ve ilçelerinde 
hitap ediyoruz. Oralardan da bize 
işler geliyor. Yapılan işleri kargo ile 
gönderiyoruz. 2012 yılının son altı 
ayındaki daralma hala devam edi-
yor. Şu anda 250 bilgisayarcı var. 
birkaçı açılır, birkaçı kapanır.” dedi. 

İnsanlar artık altın alamıyorlar!
Mercan Kuyumculuk’tan Halil İbrahim Kırkkuvalı kuyumculuk sektörünün 2012 yı-
lını değerlendirirken 2013 yılı beklentilerini de şöyle anlattı,“30 yıldır bu sektördeyim. 
Şehir geliştiği gibi, bizim sektörümüzde gelişiyor. Esnaf sayısı yükseliyor. Bu kadar ku-
yumcuyu bu şehir kaldırır mı, kaldırmaz mı denmiyor. 2012 yılı bizim sektör açısından 
beklentiler altında geçti. İnsanlar bankalara borçlu. Ev alarak, araba alarak önlerin-
deki on-onbeş yıllarını kapatmış durumdalar. Birde bankaların sarraflığa soyunması 
var. Bu bize ciddi bir darbe vurdu. Mesleğimizi yavaş yavaş elimizden aldıklarını düşü-
nüyorum. Bankalar hurda altın işini bilmiyorlar. Vatandaşta bilmiyor. Biz milyem de-
riz. 14 ayar altını neye göre alıyorlar. Son zamanlarda 8 ayar çıkmaya başladı. Eskiden 
gelin hanıma 100-200 gram altın alınırdı. Beş yıl önce 6 milyar yapan bu altın, bugün 
3’e katladı. 3-4 sene önce bilezik, künye- küpe alınıyordu. Bu alım ciddi anlamda düştü. 
İnsanlar 50-100 liraya altın yok mu diyorlar. 8 ayar bilezik var. yaygınlaşmadı ve öner-
miyoruz. 8 ayar bir bilezik 200-250 lira aynı gramda 22 ayar bir bilezik bin lira. Altın yıl 
ortalarına doğru 100-105 lira bandını görebilir.”
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Ölümünden önce merhum Sefa ODABAŞI’nın eskicide bu-
lup aldığı kültürümüzün hazinelerinden olan Konya Kadı 
Sicili’ni Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yüksek Lisans Tezi olarak 
hazırlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi kitap olarak bastır-
dı. Bu kitap, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından kısa bir süre 
önce “Kamu Yayıncılığı” dalında ödüle layık görüldü.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve dergimiz Vizyon 
Konya’nın yayın kurulu başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Türk kültür 
tarihine kaynaklık edecek 1916-1921 tarihleri arasındaki davaları içeren 
Konya Kadı Sicili’ni Yüksek Lisans öğrencisi Halil Erdoğan’a Yüksek Li-
sans Tezi olarak hazırlattı. Tezi kitap haline getiren Küçükdağ, bu konu-
da Konya Vizyon Dergisi'nden Erol Sunat ve Ayşe Okutan’a şu açıklamayı yaptı: “Değerli dostum, Konya’nın unutulmaz kültür adamların-
dan, koleksiyoner Safa Odabaşı (ö. 2004) ölümünden önce bir eskicide bulduğu el yazma eserin ne olduğunu tespit etmem için bana getirdi. 
İncelediğimde gözlerim fal taşı gibi açıldı. Çünkü 1908 yılına kadar gelen ve herkes tarafından bilinen 151 adet Konya Kadı Sicili dışında ve 
onların devamı durumunda, 1916-1921 yıllarını kapsayan dava kayıtlarının bulunduğu Konya Kadı Sicili’ydi bu. Elindeki yazmanın Konya 
Kadı Sicili olduğu Türk kültür tarihi için altın değerinde olduğunu kendisine söyledim. Safa Odabaşı merhum, bunu tez olarak hazırlatmamı 
benden istedi. O zamanlar benden Yüksek Lisans yapan Halil Erdoğan, Kadı Sicili’nin transkripsiyonunu yaptı. Çalışmasını defaatle kontrol 
ettim. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi bunu basmaya karar verince 4-5 defa daha kelime kelime okuyup gözden kaçanları dü-
zelttim. İndeksi de hazırlayınca ödül verilen bu kitap (Konya Kadı Sicili 1916-1921, Katalogda Yer Almayan) şu anda elinizde. Çok mutluyum. 
Yüksek Lisans öğrencim Halil Erdoğan’a huzurlarınızda teşekkür ederim. Safa Odabaşı’na Allah’tan rahmet dilerim.” dedi.

2013’te iletişim son sürat gidecek! 

Yayın Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Türkiye Yazarlar Birliği’nden ödül aldı

Aybike TTNET sahibi Salih Ümütkesmez iletişim ve internetteki gelişmeleri Konya Vizyona anlatırken, “2013 de 
de iletişimin son sürat gelişerek gideceğini düşünüyorum.Önümüzdeki dönem TTNET fibernet ve tivibu ev paketleri 
açısından atılım yılı olacak diye düşünüyorum.100 mpbs kadar hızlı internet hizmeti verilebilmektedir.İnternette 
hızın yükselmesi ile birlikte internet keyfi artmıştır. Artık film, video ve görüntülere çok hızlı bir şekilde ulaşılabil-
mektedir.Konya'nın büyük kesiminde Tivibu ev hizmeti alınmaya başlanmıştır. Artık müşterilerimiz tek faturada 
internet, televizyon ve ses hizmetini alabilmektedir. İnternet ev ve işyerleri için vazgeçilmez hizmet haline gelmiştir.
Ortak kota ile de her yerde internete girmek daha kolay hale gelmiştir.İletişimdeki bu hızlı gelişmenin bizim ka-
zançlarımızda da pozitif yönde etki yapacağını beklemekteyim.Sektörün öncüsü olan TTNET'in ortaya koyduğu 
yenilikler bizim satışımızı daha üst seviyelere çıkaracaktır." dedi.
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Konyalı hanımlar bulaşık
yıkamayı sevmiyorlar!

2012 yılında beyaz eşya satışında bir makine 
var ki, rekor bu makinede. Geçtiğimiz yılın 
genel ortalamasında yüzde kırklara yaklaşan 
oranla bu makine satılmış. Beyaz eşya denil-
diğinde akıllara öncelikle buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve ocak gelen yıllar çoktan geride 
kaldı. 2012 yılının gözdesi bulaşık makinesi. 
Gerek şehir merkezinde, gerekse ilçe ve köy-
lerimizde en çok satılan, en çok istenen ma-
kine bulaşık makinesi. Beyaz eşya satıcıları, 
evlenecek yuva kuracak hanımların çamaşır 
makinesinden önce bulaşık makinesinin 
adını söylediğini ifade ediyorlar. Eski ev ha-
nımlarının bir kaç tabak değil mi, elimizde 
yıkar geçeriz anlayışı yıkıldı diyorlar. Şim-
diki hanımlar elini sıcak sudan soğuk suya 
vurmak istemiyorlar, dağ gibi bulaşıkta olsa, 
atıyorlar makineye, sabah kalkıyorlar bakı-
yorlar ki, makine yıkamış atmış.

Konya Şeker'e Üç Ödül
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katı-
lımıyla Konya’da gerçekleştirilen “2012 
Ekonomi Ödülleri” töreninde, Konya Şe-
ker üç ayrı dalda ödüllendirildi.
Dedeman Otel’de gerçekleştirilen ve Sanayi 
Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, SGK İl Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
ortaklaşa düzenledikleri 2012 yılında ekonomi alanında büyük başarı gösteren sanayici ve 
işadamlarına ödüllerinin dağıtıldığı törende, Konya Şeker’e en çok kurumlar vergisi ödeyen, 
en çok istihdam sağlayan ve İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Devleri” sıralamasındaki yeri dolayısıyla üç ayrı dalda ödül 
verildi. Konya Şeker’in İSO İlk 500 ödülünü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Konya Şeker 
Genel Müdürü Yavuz Erence’ye verdi. En çok kurumlar vergisi ile en çok istihdam sağlayan 
kurumlar dalındaki birincilik ödüllerini ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Pankobirlik 
Genel Başkanı Recep Konuk, ödülleri Başbakan Erdoğan’ın elinden aldı. 

Genç Aktisad
Genç AKTİSAD’ın konuğu olan 
Mevlana Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Konyalı İşadamı 
M.Yaşar Gül, gençlere altın değe-
rinde öğütler verdi.
AKTİSAD salonunda yüze yakın genç 
işadamına hitaben konuşan Gül, haya-
ta dair kazanımlarını ve tecrübelerini paylaştı. Konya Organize Sanayi Bölgesinde hid-
rolik pompa üzerine faaliyet gösterdiklerini ve yakın zaman da yine aynı sektörle ilgili 
Hindistan’a fabrika kurduklarını dile getiren Gül, bugünlere kolay gelinmediğini, sabır ve 
çile dolu bir yolculuğun neticesi olduğunu söyledi. Daha yolun başında olan gençlerin, 
acele etmemesini ama çok çalışması gerektiğini sözlerine ekleyen Gül, bu işlere ortaokul 
dönemlerinde çırak olarak, sıfırdan başladığına dikkatleri çekti.

Sanayi Mektebi, Tarihi Dokusuna Kavuşacak
Konya İl Genel Meclisi, 2013 yılına Ocak ayı toplantıları ile başladı. 07 
Ocak 2013 Pazartesi günü saat 14.00’da toplanan Meclis, 56 gündem 
maddesini görüştü. 
Gündem maddeleri arasında 
Sanayi Mektebi olarak bili-
nen İl Genel Meclisi binası-
nın tarihi dokusunun ortaya 
çıkarılması amacıyla yapı-
lan çalışma karara bağlandı. 
Konya ve ilçelerinde yapılacak 
yatırım ve hizmetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla karar al-
mak üzere 5 gün süreyle bir 
araya gelen İl Genel Meclisi üyeleri, sağlıktan, eğitime, turizmden yol ve su hizmet-
lerine kadar birçok alanda Ocak ayında da önemli kararlar aldı. Toplantılarda, mül-
kiyeti Konya İl Özel İdaresi’ne ait olan ve İl Genel Meclisi’nin hizmet binası olarak 
kullandığı Sanayi Mektebi’nin tarihi dokusunun ortaya çıkarılması çalışmaları kap-
samında, binanın etrafındaki iş hanlarının yıkılıp yerine yeşil alan çalışması yapıl-
ması müzakere edilerek, karara bağlandı. Ayrıca Resmi gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” 
hükümleri doğrultusunda 31 ilçede “Gönüllüler Konseyi” oluşturuldu. Valilik tarafın-
dan üyelerine kimlik de verilen Gönüllüler Konseyi, sağlık, eğitim, spor, çevre, park, 
trafik, itfaiye, kütüphane, kültür ve turizm ile sosyal hizmetler alanında yapılması 
gereken hizmetleri ilgili birimlere bildirdi. 

Torku Konyaspor Murat Akın’ı
Renklerine Bağladı

PTT 1. Lig takımlarından Torku Konyaspor, 
ara transfer döneminde ilk imzayı Medical 
Park Antalyaspor’dan Murat Akın’a attırdı.
Yeni transfer Murat Akın burada kendisi için hazır-
lanan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Spor Toto Sü-
per Lig takımlarından Medical Park Antalyaspor'da 
forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 
Murat Akın, Türkiye'de ilk olarak Kasımpaşa’ya 
2008 yılından Belçika'nın KSK Beveren takımın-
dan geldi. 2010-2011 
sezonunda Orduspor’a 
kiralanan Murat Akın, 
2012-2013 sezonu ba-
şında Medical Park 
Antalyaspor'a transfer 
oldu. Murat Akın ayrı-
ca, PTT 1. Lig’de Kasım-
paşa ile 2, Orduspor ile 
1 olmak üzere toplam 
3 kez şampiyonluk se-
vinci yaşadı. 
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Asude Optik'de 
Yılsonu  İndirimleri 
Devam Ediyor
Birçok markanın bayiliğini sürdüren 
Asude Optik; Ray-Ban, Ferre, Exte, 
Fendi, Roberto Cavalli, Dunhill, Mont 
Blanc, Iceberg, Mercedes, Mustang, 
Hawk, Osse, Yanks, Enox, Romanson, 
D&G, Dunlop, Kappa, Rebook, Diesel, 
Guess marka güneş gözlüklerinde 
Şubat Ayı sonuna kadar %50 indirim 
sizleri bekliyor. Ayrıca tüm kredi kart-
larına 6 taksit imkanı da sunuluyor. 
Bu fırsatları kaçırmayın. Firma kam-
panyanın Kasım ayından itibaren 
sürdüğünü ve ilgiden dolayı Konya 
halkına teşekkür ettiğini belirtiyor. 

Konya’da “Arap Uyanışı: Mısır ve Ortadoğu”  Konferansı
Medeniyetler İttifakı Konferansları kap-
samında Konya’da, Mısırlı Gazeteci-Yazar 
Fehmi Hüveydi “Arap Uyanışı: Mısır ve Or-
tadoğu” konulu konferans verdi.
Konferans, Medeniyetler İttifakı Türkiye Koor-
dinatörlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuk Üniversitesi, Konya Üniversitesi, KTO 
Karatay Üniversitesi ve Mevlana Üniversitesi ta-
rafından ortaklaşa düzenlendi. Konferans önce-
si konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, yeryüzünde savaşın yerine barışın, husumetin yerine kardeşliğin, haksızlığın ve 
adaletsizliğin yerine hakikatin ve hakkın egemen olmasını arzu ettiklerini söyledi. Başbakan 
Başdanışmanı ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Bekir Karlığa ise, Me-
deniyetler İttifakı girişiminin yüzyılın en önemli küresel barış girişimi olduğunu vurguladı. 
Konuşmaların ardından, “Arap Uyanışı: Mısır ve Ortadoğu” konulu konferansına başlayan 
Mısırlı Gazeteci-Yazar Fehmi Hüveydi, Hazreti Mevlana’nın şehrinde bulunmanın ve ko-
nuşma yapmanın ağırlığını hissettiğini söyledi. Arap Baharı’nın Arap aleminde büyük bir 
devrim ve değişim fırtınası olduğunu kaydeden Hüveydi, “Mısır hareket ederse Arap alemi 
de hareket eder. Mısır’da değişim olmazsa Arap aleminde değişim yapmak istemeyenler olur. 
Arap aleminde olup bitenler bu noktada gelişiyor. Ortadoğu’nun üç önemli sütunu vardır. 
Mısır, Türkiye ve İran. Bu üçünün tarihi geçmişi var. Hayır istemeyen güçler bu üç ülkenin 
bir araya gelmesine de izin vermiyorlar. Şu anda çok büyük bir tarih değişiminin önündeyiz. 
Bunun da mutlaka tehlikesi olacak, karşısında bir güç bulacak” dedi.

Rixos Konya Ekibine; İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Gerçekleştirildi

Rixos Hotel Konya personel ve yöneticilerine İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.
Rixos Konya Oteli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Temsilcisi Betül Oğuz tarafından organize edi-
len İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Güvenliği Uzmanı Cihan Orman tarafından  verildi. Eğitimde,  işçi sağlığı ve güvenliğinden iş 
kazalarının nedenlerine ve iş kazalarını önlemeye, sosyal hak ve özgürlüklerden iş yerinde olabilecek acil durumlara kadar pek çok 
hayati konuda bilgilendirme yapıldı. Betül Oğuz: İnsanın en temel haklarından biri sağlıklı yaşam hakkıdır. "Bunu sağlamak için devlet, 
işveren ve işçinin belli sorumlulukları vardır. Çalışanın sorumluluğu ise iş güvenliği kurallarına uymaktır. İstatistiklere göre Türkiye'de 
meydana gelen iş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir niteliktedir ve kazaların çoğu güvensiz davranış ve şartlarından oluşmaktadır. Bizler 
bu tür eğitimlerle çalışanlarımızı bilinçlendiriyor ve iş kazası risklerini azaltmaya çalışıyoruz.’’ dedi.
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Meram’a Minyatür Kent

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi 
tarafından ilçeye, ‘Minyatür Kent’ yapılacak.  
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, 
Hasanköy Mahallesindeki Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü Tesislerinde düzenlediği 
basın toplantısında daha önce duyurusu 
ilanlarla yapılan yeni yılın ilk projesini ta-
nıttı. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı 
toplantıda konuşan Başkan Kalaycı, 80 bin 
metrekare alana yapılacak parkta, Türkiye ve 
Osmanlı coğrafyasından seçilmiş 120 eserin 
minyatürü, tarih öncesi varlıklar ve masal 
dünyası görsellerinin sunulacağını söyledi. 
Başkan Kalaycı, parkın Konya’nın turizm po-
tansiyelini büyük oranda artıracağını belir-
terek, “Üç ayrı bölümden oluşacak parkımız 
tarih, kültür, sanat, bilim ve teknolojinin bu-
luştuğu 80 bin metrekare alanda yapılacak. 
Sırçalı Medrese Kapısı’ndan girilecek parkın 
en önemli ve birinci bölümünde tarihi mekan-
lar, yani minyatürler olacak. Burada yapaca-
ğımız çok yüksek kalite standartlarında ve en 
ince detayına kadar yapılmış 120 minyatür 
ile milletimizin tarihi içerisinde Adriyatik de-
nizinden Çin’e kadar büyük bir coğrafya üze-
rinde kurduğu medeniyetin taştan yapılmış 
abidelerini Konya’mıza, Meram’ımıza getire-
ceğiz. Böylece insanlarımız, yabancı konuk-
larımız ve çocuklarımız ecdadımızın hakim 
olduğu tüm coğrafyalardaki kültürümüzü 
tanıyacak, anlayacak ve onları yapanlar hak-
kında bilgi sahibi olacaklar” dedi.

Çevre Yönetimi Bilgi 
Sistemi Faaliyete Geçti 
Konya Büyükşehir Belediyesi, kentsel ve 
bölgesel çevre sorunlarının tespiti ve çözü-
münde ihtiyaç duyulan tüm verilere anın-
da erişim sağlayan Çevre Yönetimi Bilgi Sistemi’ni faaliyete geçirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, teknolojik yatırımlarda ve e-devlet projesine en 
hızlı uyum sağlayan belediyelerin başında geldiklerini hatırlatarak, bilgiye dayalı karar alma sü-
reçlerini hızlandıracak yatırımları sürdürdüklerini dile getirdi. Son olarak hizmete sundukları 
Çevre Yönetimi Bilgi Sistemi’nin hava kalitesi izleme, atık takip, gürültü izleme, yakıt kontrol, 
araç takip modüllerinden oluştuğunu belirten Başkan Akyürek, sistemle acil durumlara mü-
dahale ve benzeri konular için çevresel yönetim ve hizmet kalitesinin arttırılmasının amaç-
landığını vurguladı. Sistemin farklı bölgelere ait kirlilik seviyelerinin anlık olarak izlenmesine, 
kirlilik ile ilgili ölçüm verilerini CBS ortamına aktararak konsantrasyon ve dağılım haritalarının 
oluşturulmasına imkan sağladığını vurgulayan Başkan Akyürek, “Sistem, çevresel değerleri ko-
layca görüntülemeye, kirlilik haritaları oluşturmaya, oluşturulan haritaları yönetmeye imkan 
sağlıyor. Ayrıca, verilerin birbiriyle ilişkilendirilerek sorgulama ve analizlerini yapabiliyor” dedi. 

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Adım
Selçuk Üniversitesi (SÜ), 
üniversite - sanayi işbir-
liğinde örnek olacak bir 
hamle daha gerçekleştirdi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hakkı Gökbel ve Kon-
ya Ticaret Odası (KTO) Vak-
fı Başkanı Rahim Özkaymak 
arasında imzalanan protokol 
kapsamında üniversite, sanayi 
bölgesindeki vakfa ait uygulama 
merkezini eğitim, araştırma, uy-

gulama ve endüstriyel faaliyetleri yürütmek amacıyla 15 yıllığına devraldı. 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan tesisin 10 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu öğrenildi. Üniversite-
sanayi işbirliğini güçlendirmek ve akademik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla imzalanan 
protokol çerçevesinde uygulama merkezinde yapılacak olan tüm faaliyetler Selçuk Üniver-
sitesi Teknoloji Fakültesi tarafından yürütülecek. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel, “Gerek meslek yüksekokullarına, gerekse meslek liselerine bu alanda uygulamalı eği-
tim verilecek. Özellikle belediyeler, İŞKUR, odalar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışaca-
ğız. Sanayi kuruluşlarımızda çalışanlara eğitim vererek, üniversite olarak ortak bir takım pro-
jeler üretilmesi noktasında beraber hareket edeceğiz. Ayrıca bu tesis bünyesinde oluşturulacak 
kalibrasyon merkezi ile TÜBİTAK projelerinin hazırlanması ve sanayinin ihtiyacı olan doğru 
cihazların alımı ve kullanıma sunulmasına katkı sağlayacağız” dedi.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Konya’dan Büyük Başarı
Aksaray’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Konyalı 
sporcular aldıkları 5’i birincilik toplam 18 madalya ile göz doldurdu.
Konya Kick Boks İl Temsilcisi Mehmet Güçlü yaptığı açıklamada, Aksaray’da 3 
gün süren şampiyonada Konya’yı temsil eden sporcularının 5 birincilik, 3 ikin-
cilik ve 10 üçüncülük derecesi elde ettiğini kaydetti. Güçlü, “Antrenörler Hatice 
Coşkun, Bekir Tekin ve Ahmet Sağ ile birlikte turnuvada Tunay Gülmez, İsmet Mer-
cen, Ömer Sevinç, Berat Oflaz ve Engin Gardaş isimle 5’te Konyalı hakemimiz görev 
yaptı. Konya tarihinde ilk defa bu kadar yüksek sayıda derece alan sporcularımızı 
kutluyorum. Sporcularımıza destek verildiği takdirde Konya’yı zirveyi taşıyacakla-
rına gönülden inanmaktayım. Desteklerinden dolayı kulüplerimize ve il müdürü-
müz Ömer Ersöz’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
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“Sosyal Kart” Tescillendi 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yö-
nelik uyguladığı ve Türkiye’ye örnek olan Sosyal Kart, 
Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Konya’nın merha-
met, şefkat ve sevgi şehri olduğunu 
belirterek, hiç geliri olmayan ailelere 
yönelik 3 yıldır sürdürdükleri Sosyal 
Kart uygulamasının insan onurunu 
düşünen, kullanımı kolay, ihtiyaç 
sahibini rencide etmeyen ve tercih 
ettiği ürünü alma imkanı sağlayan 
modern bir sistem olduğunu söyledi. 
Sosyal Kart’tan 2 binden fazla ailenin 
yararlandığını kaydeden Akyürek, bu ailelerin market alışveriş-
lerinin yanında su paralarının da kart ile Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ödendiğini dile getirdi. Konya’da çok sayıda fiziki 
yatırıma imza atıldığını, ancak Sosyal Kart’ın hepsinden daha 
büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, 
Sosyal Kart’ın tüm Konya halkı adına yürütülen bir sosyal so-
rumluluk projesi olduğunu ifade etti. 

Askon’dan Konya Şeker’e Ödül 
Konya Şeker, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 
(ASKON) tarafından “Türk Tarım Sana-
yi Entegrasyonunda Öncü Şirket” ola-
rak ‘Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. 
Konya Şeker “Türk Tarım Sanayi Entegrasyo-
nunda Öncü Şirket” olarak ‘Ekonomi Ödülü’nü 
kazandı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk ödülünü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı. Genel Başkan Recep 
Konuk, yaptığı değerlendirmede; “Öncelikle Anadolu Aslanlarına 
Konya Şeker’i bu ödüle layık gördükleri için şükranlarımı sunuyo-
rum. Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak amacıyla kuruluşlara 
ticaret, sanayi, Ar-Ge, teknoloji, finansman, ihracat gibi konularda 
rehberlik eden ASKON’u çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. 
Tarım sektörünün geleceğine yatırım yaparken motivasyonumuzu 
ve şevkimizi artıracak bu ödül Konya Şeker nezdinde Konyalı üre-
ticilere, ülke çiftçisine verilen bir ödüldür. ASKON’a temsilcisi oldu-
ğum üretici ortaklarımıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür 
ediyorum. Onların verdiği bu ödül daha büyük başarılar, yapılacak 
çok daha büyük işler konusunda kararlılığımızı arttırmış, cesareti-
mize cesaret katmıştır” dedi. 

İletişimin Oscarlarından Selçuk’a 5 Ödül 

  24. Genç İletişimciler Yarışması’nda Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, 3’ü birincilik olmak üzere 5 ödül aldı.
İstanbul Convention Center’da düzenlenen ödül töreninde, Selçuk Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi, ‘Kısa Film’, ‘Radyo’ ve ‘Belgesel’ dallarında en çok ödü-
lü olan fakülte oldu. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencileri, Kısa 
Film, Haber Programı ve Şov Programı Kategorisi’nde birincilik, Şov Progra-
mı ve Belgesel Kategorisi’nde üçüncülük ödülü aldı. Aydın Doğan Vakfı tara-
fından bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen yarışmanın ‘İletişimin Oscarları’ olarak adlandırıldığını belirten Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can, “Sektöre nitelikli medya çalışanı ve yöneticisi yetiştirmek amacıyla 
üniversitelerin iletişim fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri arasında düzenlenen bu yarışmadan her yıl önemli derecelerle 
dönüyoruz. Bu yıl da 3’ü birincilik olmak üzere öğrencilerimiz 5 ödül almayı başardı” dedi.
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Ya çıkarsa!...
Ekonomik krizler, düşük maaş ve ücretler 
insanımızı şans dağıtan iddia ve loto bayile-
rine yönlendirmiş durumda. Size de çıkabilir 
sloganı ile yola çıkan talih kuşu, cazip mik-
tarlarla insanların karşına çıktıkça, kimsenin 
bu işten vazgeçeceği yok. Neredeyse haf-
tanın bütün günlerini kapatan şans ve talih 
oyunları Konya'da ilgi odağı olmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz yıl şans oyunlarında büyük ikramiyelerden bazılarının Konya'ya isabet 
etmesi şans oyunlarına olan ilgiyi artırmış durumda. Ev hanımları, memurlar, emekliler, iş 
bulamayan, iş kuramayan gençler, yaşlılar 18 yaşını doldurmuş 7'den 70'e neredeyse bütün 
herkes şansını bir defa da olsun deniyor. Maçlara meraklı olanlar iddia bayilerine giderken, 
on numara, şans topu, sayısal ve süper loto meraklıları bayilere akın ediyorlar. Eski cazibe-
sini kaybeden ancak yılbaşı ikramiyesi ile kaybettiği prestiji bir aylığına da olsa toparlayan 
Milli Piyango şans eve talih oyunlarının Yılbaşı dışında en az itibar edileni. 

Tyb’den Konya Büyükşehir'e “Kamu Yayıncılığı” Ödülü 
Konya Büyükşehir Belediyesi, “Kon-
ya Vilayeti Salnameleri ve Konya Kadı 
Sicilleri” eserleriyle Türkiye Yazarlar 
Birliği (TYB) tarafından Kamu Yayın-
cılığı dalında ödüle layık görüldü.   
Türkiye Yazarlar Birliği, 2012 yılın-
da ödüle layık görülen "Yılın yazar, 
fikir adamı ve sanatçıları"nı açıkladı. 

Daha önce Mesnevi’nin 20 dile çevrilmesi projesiyle TYB Özel Ödülü alan Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Kamu Yayıncılığı dalında ödüle 
layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kültürel çalışmaların 
fiziki çalışmalardan daha önemli olduğunu belirterek, kültürel çalışmaların şehrin kim-
liğini oluşturduğunu ve gelecek kuşaklara kültürel miras olarak kaldığını dile getirdi. 
Belediye olarak Konya kültürüne 200’e yakın eser kazandırdıklarını hatırlatan Başkan 
Akyürek, TYB tarafından ödüle layık görülen “Konya Vilayeti Salnameleri ve Konya Kadı 
Sicilleri” eserlerinin bölge tarihine ışık tutan önemli eserler olduğunu ifade etti. Başkan 
Akyürek, eserlerin yayınlanmasına emeği geçenlere ve Büyükşehir belediyesini ödüle 
layık gören Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür etti. 

Uluslararası Mevlana Satranç Festivali Talebi 
Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilcisi ve Federasyon İl ve Bölge Temsil-
cileri Kurulu Asbaşkanı Hasan Güven, Konya’da önümüzdeki dönem bir uluslar ara-
sı Mevlana Satranç Festivali organizasyonunu düzenlemek istediklerini söyledi. 
Konya’nın Mevlana’nın başkenti olduğunu vurgulayan Güven, bir olimpiyat sırasında ya-
bancı bir sporcunun, “Niye Mevlana’nın anısına böyle bir organizasyon yok” diye kendisine 
bir soru yönelttiğinde, bunu bir ayıpları olarak gördüklerini belirten Güven, “Bir yönetici 
olarak buna çok üzüldüm. Ondan sonra da bir 
çalışmasını oluşturmak için girişimlerimiz oldu. 
Beledimizden ve benzer yönetimlerimizden 
böyle bir destek olmalı. Aksi takdirde Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Federasyo-
nun tek başına altından kalkabileceği bir boyut 
değil. Aslında, çok fazla bir meblağ tutan bir 
organizasyon değil ama bizim de bu konuda 
bir çabamız var. İnşallah önümüzdeki yıl bunu 
belediye yöneticilerimizle de paylaşarak ümit 
ediyorum, uluslar arası Mevlana Satranç Festivali’ni Konya’da yapar ve canlandırırız” dedi. 

Konya’da İnsan Kaynakları
ve İstihdam Fuarı Açıldı

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 
Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuk Üniversitesi, Konya Sanayi Oda-
sı, Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret 
Borsası’nın katkılarıyla düzenlediği fuar 
Mevlana Kültür Merkezi’nde açıldı. Fu-
arın açılışına, Vali Aydın Nezih Doğan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yar-
dımcısı Halil Etyemez, AK Parti Konya 
Milletvekili Hüseyin Üzülmez, protokol 
mensupları ve çok sayıda davetli katıl-
dı. Törende konuşan Vali Aydın Nezih 
Doğan, gelecek yıllarda istihdam konu-
sunda sıkıntı yaşanmaması için alanın 
stratejik biçimde düzenlenmesi, orta 
ve uzun vadede neye ihtiyaç duyula-
cağını önceden kestirecek çalışmalar 
yapılması gerektiğini ifade etti. AK Parti 
Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez 
ise, Türkiye’nin en önemli sorununun 
işsizlik olarak gösterilmesine rağmen 
sanayicinin çalışacak eleman bulama-
dığını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez 
de, işsizlik oranının daha da düşürül-
mesi ve sürdürülebilir bir sosyal refahın 
sağlanabilmesi için hükümet olarak 
orta ve uzun vadede yeni politikalar 
oluşturacaklarını dile getirerek, viz-
yonlarında iş adamlarıyla, çalışanlarıyla 
üreterek büyüyen bir Türkiye olduğu-
nu; işsizlik oranının 2023 yılında yüzde 
5 olacağını belirtti. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, 
düzenlenen fuarda 2 gün boyunca fir-
maların iş arayanlarla buluşacağını, is-
tihdam konusunun gündem olacağını 
belirterek, belediye olarak istihdam, 
üretim ve sanayi altyapısının oluşturul-
ması için gayret gösterdiklerini söyledi. 
Konya’da istihdam sağlayan firmalara 
ödüllerin verildiği programın sonunda 
protokol üyeleri hep birlikte kurdeleyi 
keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. 
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İş Adamları Öğrencilerle Deneyimlerini Paylaşıyor 

KTO - Karatay Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans öğrencileriyle bir araya gelen 
iş adamı Mevlüt Büyükhelvacıgil, "Kurumsallaşma ve Aile Anayasası" konulu sunum yaptı.
Kurumsallaşmanın hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade eden Büyükhelvacıgil, “Kurumsallaşma 
100 yıl boyunca hiçbir şekilde bitmeyecek. Kurumsallaşma biten bir şey değil. Biz bugün kurum-
sallaştık, her şeyimiz düzgün çalışıyor diye bir şey yok. Kurumsallaşma her kurumun gücüne göre, 
yapısına göre büyüklük ve küçüklük arz edecek. Kurumsallaşmayı ‘iyi yönetim ve iyi yapılanmak’ 
olarak iki kelimeyle özetleyebiliriz. İyi yönetiliyorsanız, iyi yapılandıysanız siz kurumsalsınız. 
Bu iki kelime çok önemli. Yaklaşık 40 yıllık iş deneyimime bakıyorum, bu iki kelime varsa zaten başarıyı yakalıyorsunuz” dedi. 
Aile şirketlerinde kişiye bağlı bir yapı oluşturulmaması gerektiğini kaydeden Büyükhelvacıgil, “Patron şirketi gibi olmamalı ya-
pılanma. Patron elinde ipiyle herkesi istediği oranda salıp bırakmamalı. Aile Anayasası üyeler arasında ilişkileri düzenler ve yö-
netimde sürdürülebilirlik sağlar. Aile Anayasası sizin yüzüne farklı konuşup beyninde farklı düşüncelerin olduğu ikilemi ortadan 
kaldırır. Durumu netleştirir ve pozitif bir hale getirir” diye konuştu.

Müsaid Üyelerine Toki Çalışmaları Anlatıldı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinde 
TOKİ çalışmaları konferansla anlatıldı.
MÜSİAD Konya Şubesinde her hafta düzenlenen 'Cuma Toplantıları'nın bu 
haftaki konuğu TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin oldu. 'TOKİ Çalışmaları 
ve Kentsel Dönüşüm' konulu konferansta TOKİ'nin çalışmalarını anlatan Ah-
met Şahin, "TOKİ sağlam ve kaliteli çağdaş yapılara ait yerleşim birimleri yaptı. 
Hatırlayacağımız üzere, en son Van depreminde bunu gördük. Çünkü önceleri 
bütün olaylarda kamu kuruluşları zarar görürdü, özel sektör binaları zarar gör-
mezdi. Bu depremde ise kamu binaları hiçbir zarar görmezken, özel sektör bina-
ları zarar gördü. Kamu adına yapılan binalar, kamu adına güven oluşturdu" dedi.  
TOKİ Başkan Yardımcısı Şahin, pek çok yüklenici firmaya iş imkanı sağlayarak 
doğrudan ve dolaylı olarak 800 bin kişiye istihdam oluşturduklarını kaydetti. Dar 
ve orta gelirli aileler ile alt gelir grubu yoksulların ev sahibi yapıldığını ifade eden Şahin, “Sel, deprem gibi olaylardan oluşan zararların önlen-
mesi için konutların yapılması ve tarım-köy uygulaması adı altında yaptığımız 477 bin 356 konut var. Ayrıca kaynak geliştirme amaçlı hasılat 
paylaşımı dediğimiz modelle de 83 bin 816 adet konut inşa edilmiş oldu. Yurt dışında meydana gelen deprem, sel gibi afetlerden sonar devleti-
mizin, milletimizin, yardımlarını ulaştırma adına özellikle evsiz kalanları ev sahibi yapma adına ya da oradaki sosyal donatıları tamamlama 
adına destekler verdik. Endonezya’da 1050 konut yapılarak yardım olarak teslim edildi. 2005’te Pakistan’ın kuzey doğusunda deprem olmuş-
tu. O deprem sonrası Pakistan’a ilkokul, yurt, 197 konut, 12 adet yönetim binası, cami, konferans ve sergi salonu yapıldı” şeklinde konuştu. 
Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz, TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'e günün anısına hediye verdi.
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Çömlekçilik can çekişiyor!

Konya’nın eski el sanatlarından birisi 
olan çömlekçilik, can çekişiyor. Mevlana 
civarında birkaç dükkanın yaşatmaya ça-
lıştığı bu el sanatı Kaşınhanı yolu üzerin-
de birkaç dükkanda icra ediliyor. Toprak-
tan yapılmış güveç, tencere ve tandırları 
satan esnaflardan Ahmet Işık, durumu 
şu şekilde anlatıyor; “Bu işi yapan Kaşın-
hanı yolundaki kömürcülerin civarında 
dört tane imalathane var. Bize gelince 
biz yapılmış alıyor ve satıyoruz. Mesela 
Eskişehir-Mihalıçcık’tan gelen güveçler en 
iyileri. Hem sıcağa tahammülü iyi, hem de 
lezzetli yemek pişiriyor. Toprak mamülle-
rine ilgi istenilen ve beklenilen ölçülerde 
değil. İstanbul ve Ankara’dan gelenler 
Konya tandırına ilgi gösteriyorlar. En çok 
satılan ürünler güveç ve testi. Aydından 
gelen toprak ürünler toprağının kırmızı 
rengi olması dolayısıyla oldukça ilgi çeki-
yor. Testiler Kaşınhanda yapılıyor. Usta-
ları Silleli. Onlarında ocakları var. " dedi.

Kış Fırsatları Beyefendi 
Giyim'de Devam Ediyor
Konya da arayıp da bulamadığınız marka-
lara ev sahipliği yapan Beyefendi giyim er-
keklere özel bir mağaza. Sıcak ve güleryüzlü 
çalışanları ile bizden tam not alan mağaza, 
kış ayları ile birlikte yeni sezon ürünlerde 
%30 gerçek indirim fırsatını kaçırmayın. Gi-
ovane Gentile, Pierre Cardin, Ruba, Allegro, 
Bisse, Neyir, Karaca, Lufian, Cristobal, Per-
fetto gibi birçok ünlü markanın bayiliğini 
yapan Beyefendi giyim konsept, klasik ve 
spor ürünleri ile erkek giyimin Konya'daki 
adresi. Beyefendi giyim UzunBedesten içi 
ve Kent Grup 2. katta sizleri bekliyor. 

2012 beklentilerimize cevap vermedi!
Ahmet Efendi Çarşısı esnaflarından Doğan Ticaretten Metin 
Balbaloğlu 2012 yılını ve 2013 yılı beklentilerini şöyle değer-
lendirdi; “27 yıldır bu işle uğraşıyorum. 2012 yılı durgun ve 
sakin geçti. Beklentilerimize cevap vermedi. Normalde hare-
ketli geçmesi gereken iş sezonunda beklediğimiz iş olmadı. Biz 
yemek takımı, kaşık-çatal, bardak-tabak, tencere takımı yani 
hediyelik grubu satarız. Normal iş sezonumuz beşinci ay ile 
onunca ay arasındadır. Şehir içi ve şehir dışından olmak üzere 
her kesimden müşterimiz var. 2012 yılında beklediğimiz iş ol-
madı. 2013 yılı daha güzel olacak diye bekliyorum.”

Beyşehir Gölü, Fotoğrafçıların İlgisini Çekiyor
Beyşehir Gölü,  kış mevsiminde de fotoğraf 
tutkunları ve sanatçılarının ilgisini çekiyor. 
Türkiye’in en büyük doğal tatlı su gölünün 
bulunduğu Konya’nın Beyşehir ilçesi, her 
mevsim başka bir görsel güzellik sergiliyor. 
Türkiye’nin en büyük milli park sahasına sa-
hip Beyşehir, eşsiz doğal güzellikleri ile fotoğ-
raf tutkunlarının son yıllarda her dönem tercih 
ettiği bir mekan haline dönüştü. Isparta’nın 
Yalvaç ilçesinden gelen Yalvaç Fotoğraf Top-
luluğuna mensup fotoğraf tutkunları, Beyşehir Gölü Milli Parkı sahilinde çekimler yaptı, bol 
bol deklanşöre bastı. Yalvaç Fotoğraf Topluluğu Üyesi Adem Ağuş, görsel sanatlar öğretmeni 
olarak görev yaptığını ifade ederek, Beyşehir Gölü’nün güzelliklerinin kendilerini cezbetme-
si, hoş görüntüler ve kompozisyonlar sunması nedeniyle sık sık bölgeye gelip bu görsellikleri 
yakalamaya çalıştıklarını dile getirdi. Beyşehir Gölü ve çevresinin fotoğraf tutkunları için ideal 
bir adres olduğunu da kaydeden Ağuş, göller bölgesinde yaptıkları foto safarilerin ardından 
bunları sanal ortamda paylaştıklarını da anlatarak, “Geçtiğimiz dönemde bireysel olarak farklı 
sergilerimiz oldu. En son öğretmenler gününde bir fotoğraf sergisi açtık. Nasip olursa Yalvaç’ta 
bir sergi daha açmayı planlıyoruz. Burada yaptığımız çalışmaları da bu sergimizde fotoğraf se-
verlerle paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konya'da 2012'De Bin 436 Yatırım Projesi Bitirildi 
2013 Ocak ayı “İl Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı” Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan Vali Doğan, yatı-
rımcı kuruluşlardan alınan dönem iz-
leme raporlarına göre 2012 yılı yatırım 
programında 2 bin 128 adet yatırım pro-
jesinin yer aldığını belirtti. Bu projelerin 
toplam bedelinin 7 milyar 597 milyon TL 
olduğunu kaydeden Vali Doğan, “Yatırım 
projelerinin 2012 yılı toplam ödenekleri 1 milyar 940 milyon TL’dir. Dönem içerisinde bu 
ödenekler toplamının 1 milyar 347 milyon TL’si harcanarak yüzde 69 nakdi gerçekleşme sağ-
lanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı mahalli idarelerde yüzde 57, diğer yatırımcı kuruluşlar-
da yüzde 90 olarak gerçekleşmiştir. 2 bin 128 adet projeden bin 436 adet proje bitirilmiş olup, 
408 adet proje üzerinde çalışmalar sürmekte, 81 adedi ihale aşamasında, 203 adedine ise 
başlanamamıştır. Başlayamadığımızı ifade ettiğimiz 203 projenin önemli bir bölümü İl Özel 
İdaresi tarafından yürütülmekte olan projeleri kapsıyor. Bu nedenle de mahalli idarelerin 
nakli ve fiziki gerçekleşme oranları diğer yatırımcı kuruşlarla karşılaştırıldığında aşağıda 
kalıyor. Gerçek şu; geçtiğimiz yılın başında il özel idaresi için yapılan çalışma programları üç 
ana daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilmişti. Bunlardan eğitim öğretim yatırımları ile 
ilgili yıl içerisinde 4+4+4 sistemine geçince, mevcut yatırımları biz yeni sisteme adapte etmek 
için durdurduk ve ona göre yeniden bir program hazırladık.” şeklinde konuştu. 
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ÜNİVERSİTE

Rektör Gökbel 
2012 yılını değerlendirdi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR.HAKKI GÖKBEL'İN, REKTÖRLÜK BİNASINDA YAPMIŞ OLDUĞU BASIN TOPLANTI-
SINA BASIN MENSUPLARI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (SÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. HAKKI GÖKBEL, SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE GERŞEKLEŞTİRDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA ÜNİVERSİTE'NİN 2012 YILINI DEĞERLENDİRDİ.

Konya ile bütünleşmeye gayret ettikle-
rini söyleyen Rektör Gökbel 38 yıllık bir 
Üniversite olduklarını, yaklaşık 74 bin öğ-
rencisi bulunan Üniversitede 802 yabancı 
uyruklu öğrencinin eğitim aldığını,  22 Fa-
külte, 23 Meslek Yüksekokulu, 7 Yükseko-
kul, 6 Enstitü bulunduğunu,  dünyada ilk 
500’e girmek için yerel, bölgesel, ulusal  
ve küresel ölçekte yarışan bir üniversite 
olduklarını söyledi. Göreve geldiklerinde, 
Üniversite'nin tarihinde ilk kez yapılan 
geniş katılımlı "Arama Konferansı" ile du-
rum analizi yaparak, vizyon, misyon ve 
hedefleri belirlediklerini belirten rektör 
Gökbel, "Bilimsel araştırmaların yanı sıra 
toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sağ-
layan bir üniversite anlayışıyla 1 yılda pek 
çok çalışmaya ve Üniversite-sanayi işbirli-
ğine yönelik somut adımları da bu süreçte 
attık. TÜBİTAK'ın 2012 yılının 1. döneminde 
desteklemeye değer gördüğü proje sayısına 
göre 12 proje ile Türkiye'deki pek çok kök-
lü üniversiteyi geride bırakarak 5. olduk. 
TÜBİTAK'tan teşvik alan yayın sıralama-

sında bir önceki yıl 9. sırada yer alan üni-
versitemiz, henüz yeni açıklanan yıllık ve-
rilere göre 6. sıraya yükseldi. 2012'de DPT, 
TÜBİTAK, SANTEZ, AB ve BAP destekli top-
lam 68 proje ürettik. Son 1 yılda Üniversite-
miz BAP Koordinatörlüğü tarafından 2 bin 
130 projeye destek verdik. Ege Üniversitesi 
ve Helvacızade AŞ ile işbirliği yaparak Kal-
kınma Bakanlığı öncülüğünde Doğal Ürün-
ler Araştırma ve Uygulama Merkezi kurul-
ması için ilk adımı attık ve Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda 
iki kurum ile protokol imzaladık. Yine gerek 
eğitim, araştırma, uygulama merkezi ge-
rekse endüstriyel faaliyetlerde kullanmak 
üzere Konya Ticaret Odası Vakfı ile proto-
kol imzaladık. KOP üniversiteler birliğinin 
kurulmasına öncülük ettik, Konya, Kara-
man ve Aksaray İllerinin içnde bulunduğu 
yedi Üniversitenin yer aldığı KOP Üniver-
siteleirnin kurucu Başkanıda benim" dedi. 
Dünya'da en iyi 500 üniversite olma yo-
lunda uluslararası pek çok temaslarda bu-
lunduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. 

Gökbel, "ABD, İngiltere, Brezilya, İtalya ve 
Güney Kore başta olmak üzere dünyanın 
birçok ülkesinden yetkililer üniversitemizi 
ziyaret ettiler. Aynı zamanda ABD, Polonya, 
Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'daki üni-
versitelere resmi ziyaretlerde bulunduk ve 
pek çok ülke ile işbirliği anlaşmaları imza-
ladık. Kıtalar arası gerek akademik, gerek 
öğrenci işbirliklerini önemsiyoruz" dedi. 
2012 yılı verilerine göre medyada görü-
nürlük açısından Selçuk Üniversitesi'nin 
ikinci, kendisinin ise rektörler arasında 3. 
olduğunu belirten Rektör Gökbel, basın 
mensuplarına teşekkür etti.
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BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONYA’DA İKİ GÜN KALARAK, KONYA’NIN HAYAL PROJELERİNİ HAYATA 
GEÇİRDİ. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR AKYÜREK, BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 

HAZRETİ MEVLANA’YI ANMA TÖRENLERİ NEDENİYLE 16 ARALIK’TA KONYA’YA GELECEĞİNİ VE 100’DEN 
FAZLA HİZMETİN AÇILIŞINI YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI.

Hükümetin yerelleşme vizyonu doğrultu-
sunda 2023’ün Konya’sını hep birlikte ha-
zırladıklarını dile getiren Başkan Akyürek, 
yapılan yatırımlarla Konya’nın hayal proje-
lerinin bir bir hayata geçirildiğini dile getir-
di. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kon-
ya programında Büyükşehir Belediyesi’nin 
94 milyon 85 bin TL tutarında 89 adet bina 
ve tesisinin açılışını yapacağını kaydeden 
Başkan Akyürek, Konya’nın 100 yıllık ha-
yali olan Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı’nın 
aynı gün açılışının yapılacağını söyledi. 
Açılış programında TOKİ’nin Meram, Ka-
ratay, Emirgazi, Karapınar, Akşehir, Ereğ-
li, Beyşehir’deki projeleri ile DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü’nün, İl Özel İdaresi’nin, İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün, Karatay, Meram ve Sel-
çuklu Belediyelerinin yatırımlarının da yer 
aldığını hatırlatan Başkan Akyürek, Konya 
halkını 16 Aralık Pazar günü saat 13.00’da 
Mevlana Meydanı’nda yapılacak törene da-
vet etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
özel ''ANA'' uçağıyla 16 Aralık Pazar  günü 
saat 13.00'de Konya'ya geldi. Başbakan 
Erdoğan'ı, Konya Havaalanı'nda, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, Konya Valisi Aydın 
Nezih Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Milli Eği-
tim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun ve 
öteki ilgililer karşıladı. Başbakan Erdoğan 
ile kızı Sümeyye Erdoğan ve Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Konya'ya gel-
di. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, arala-
rında 100 yıllık bir proje olan Mavi Tünel’in 
de bulunduğu toplam değeri 404 milyon 
liralık çok sayıda tesisin açılışını yaptı. 
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BAŞBAKAN ERDOĞAN 
KONYA'DA TOPLU AÇILIŞ 
TÖRENİNDE KONUŞTU
Mevlana meydanında Konyalılara seslenen 
Başbakan Erdoğan Mavi Tünel ve Bağba-
şı Barajı olmak üzere kente kazandırılan 
735 milyon liralık yatırımların toplu açılı-
şını yaptı. Konya'ya gelen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, kültür ve Turizm Bakanı Er-
tuğrul Günay ve Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu ile milletvekilleri eşlik etti.
Bugün burada Konya’da tarihi bir gün ya-
şanıyor. Bu soğuk havada bizleri yalnız 
bırakmayarak hınca hınç dolduran tüm 
Konyalılara teşekkür ediyorum. Tüm hiz-
met ve yatırımların Konya’ya hayırlı olma-
sını cenabı haktan niyaz ediyorum. Kon-
ya yedi buçuk asır önce olduğu gibi yine 
merkez haline geldi. Konya Selçuklu da 
olduğu gibi barışın ve huzurun konumu-
na yükseldi. Bu başarı bizim için iftihardır. 
Bu şehrinin öncülerini iftiharla anıyoruz. 
bizi her zaman destekleyen ve bizim yanı-
mızda olan Konya’ya hizmet etmek bizim 
için şereftir. 10 milyar liralık yatırım yap-
tık Konya'ya. Konya'yı adeta ilim merkezi 
olduğu gibi biz güncelledik. Konya’ya 10 
yıl içinde 3 üniversite kazandırdık. Biz 
Konya’yı aldığımızda 711 kilometre yol inşa 
ettik. Konya da yollarıyla konutlarıyla has-
taneleriyle ve adalet saraylarıyla, ticaretiy-
le Konya’yı adeta yeniden baştan oluştur-
duk. Konya’nın asırlardır hayalini kurduğu 
projenin açılışını yapıyoruz. Mavi Tünel 
ve Bağbaşı barajını açıyoruz. Biz göreve 
geldiğimizde Konya’nın su projesini tozlu 
raflarda bulduk. Konya ovası projesini ye-
niden ele aldık. Çalışmalara hız verdik. Su 
kaynakları son derce kısıtlı olan bir ilimiz. 

Yaklaşık 200 yıl önce bu susuzluğu gider-
mek için çalışma başladı ancak başarısız 
olundu. Ama bunlar sonuçsuz kaldı. Ab-
dulhamit döneminde de başarılı olunama-
dı. Biz 2004 yılında yeniden ele aldık bu 
projeyi. Mavi Tünel ve Bağbaşı 217 milyon 
dolara ihale ettik. Biz bunu yarı maliyetine 
yaptık. Daha kısa sürede işi tamamladık. 
Mavi Tünel'den 414 milyon metre küp su 
aktarılacak. Konya’nın tüm su ihtiyaçların-
da kullanılacak. Konya’nın hasreti tünel ve 
barajla bitmiyor. Tamamlanan projeler dı-
şında diğer çalışmalar devam ediyor.

BAŞBAKAN ERDOĞAN 
KONYA’DA
Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki top-
lu açılış töreninde, TOKİ tarafından 
Meram'da inşa edilen 474, 480 ve 688 ko-
nutluk üç ayrı projenin, Karapınar 2. etap-
ta 432 konutun, Emirgazi'de 96 konutun 
bunlarla birlikte yine TOKİ tarafından inşa 
edilen Meram Aile Sağlığı Merkezi'nin, 
Akşehir Tornacı Erol Cumbul Anadolu 

Sağlık Meslek Lisesi ve Pansiyonu'nun, 
Karatay Anadolu Meslek, Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi'nin açılışlarının gerçekleş-
tirildiğini aktardı. Meram, Karatay, Ereğli, 
Akşehir ve Beyşehir'de çeşitli ortaokul, 
ilkokul, spor salonu, sosyal tesis ve ca-
milerin de hizmete gireceğini belirten 
Erdoğan, akıl ve ruh sağlığı alanında ihti-
sas sahibi eğitim ve araştırma hastanesi, 
fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile 
numune hastanesine ek olarak da yine 
bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi 
kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, Konya 
Büyükşehir ve ilçe belediyelerin çeşitli 
hizmetlerinin bu törenle açılışının yapıl-
dığını söyledi. Erdoğan, tüm bu eser ve 
hizmetlerin Konya'ya kazandırılmasında 
emeği geçenlere teşekkür etti.

KONYA EKONOMİ ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
17 Aralık günü saat 11.00’da Konya Ekonomi 
Ödülleri 2012 Konya Dedeman Otel'de dü-
zenlenen törenle sahiplerini buldu. Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sistem düzgün 
kurulmamış, sistemde yaşadığımız sıkıntılar 
var. Düzgün kurulmadığı içindir ki umulma-
dık yerde, umulmadık şekilde bakıyorsunuz 
bürokrasi karşınıza dikiliyor, bürokratik oli-
garşi karşınıza dikiliyor, umulmadık yerde 
yargıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yasa-
ma, yürütme, yargının bu ülkede öncelikle 
bu milletin menfaatini düşünmesi lazım ve 
ardından da bu devletin menfaatini düşün-
mesi lazım. Eğer biz güçlü hale geleceksek 
böyle güçlü hale gelebiliriz'' dedi. Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya 
Ticaret Borsası, Konya Vergi Dairesi Başkan-
lığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
organize edilen ''Konya Ekonomi Ödülleri 
2012'' Konya Dedeman Otel'de düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Başbakan Erdo-
ğan, Konya'da gelirler vergisinde 1. olan Ali 
Akkanat'a, ihracat birincisi Eti Alüminyum 
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A.Ş'ye, en çok istihdam oluşturan firma ve 
İSO ilk 500'de Konya'dan birinci sırada yer 
alan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 
ve Konya'da en çok tescil yapan Türsa Ta-
rım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne 
ödüllerini verdi. Ödül töreninde konuşan 
Başbakan Erdoğan, ödül alan firmaları teb-
rik ederek, ödül alsın ya da almasın Kon-
ya'daki tüm firmalara, firma sahiplerine, 
çalışanlarına, üretenlere, istihdam sağla-
yanlara, ihracat yapanlara hem Konya'yı 
hem Türkiye'yi büyüttükleri için emekle-
rinden, gayretlerinden dolayı teşekkür etti.  
''Konya 2012 Ekonomi Ödülleri'' töreninde 
konuşan Erdoğan, Konya'ya son 10 yılda 
yapılan yatırımları anlattı. ''Bu bir ufuk, bu 
bir dertli olma, bu bir aşk meselesidir'' di-
yen Erdoğan, çevre yolu sorununun da bir 
an önce halledileceği müjdesini verdi. Baş-
bakan Erdoğan, ''Biz Konya'yı gönlümüzün 
baş tacı ettik. Çünkü burada gönüller sulta-
nı var. Gönüller sultanının olduğu böyle bir 
yere bu hizmetler az bile'' diye konuştu.

'HZ. MEVLANA’NIN 
739. VUSLAT TÖRENLERİ 
ŞEB-İ ARUS İLE SONA ERDİ
Hz. Mevlana'nın 739. Vuslat Yıldönümü 
Törenleri Şeb-i Arus ile sona erdi. Şeb-i 
Arus törenine katılan Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile tokalaşmadan yanından geçerek yerine 
oturdu. Törende bu yıl ilk kez protokol ko-
nuşmaları yapılmadı.Hazreti Mevlana’nın 
739. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri, Tacikistan Cumhurbaşkanı İma-
mali Rahman, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, milletvekilleri, yer-
li ve yabancı misafirlerin katıldığı Şeb-i 
Arus ile sona erdi. Konya’da Mevlana Kül-
tür Merkezi’nde, 7 Aralık’ta başlayan Hz. 
Mevlana’nın 739. Vuslat Yıldönümü Ulus-
lararası Anma Törenlerinin son gününde 
düğün gecesi anlamına gelen Şeb-i Arus’u 
izlemeye gelen Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan protokol için ayrılan en ön sıradaki 
yerine oturdu. Sonradan salona gelen CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başba-
kan Erdoğan ile tokalaşmadan yanından 
yürüyerek yerine geçti. Başbakan Erdoğan 
ve Kılıçdaroğlu arasında bir süre boş kalan 
iki koltuğa Konya Valisi Aydın Nezih Do-
ğan ile eşi oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
bir süre yanındaki Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ ile konuştuğu görüldü. Bu yıl 
ilk kez protokol konuşmalarının iptal edi-
lerek yapılmadığı törende Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün gönderdiği mesaj okun-
du. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, selamlama konuşmasında, 
Bugün burada hepimiz 7 asır önce ‘Gel’ 
diyen sesin misafirleriyiz. Umudun, ku-
caklamanın, aşkın ve merhametin sesiy-
le ‘gel’ demişti. Yüzlerce yıldır bu çağrıya 
cevap vererek geliyoruz. Ama geldiğimiz 
gibi gitmiyoruz. Burada içimize yeni şeyler 
ekliyoruz. Sabrın, merhametin, af dileme-
nin, cömertliğin, ayın, güneşin, toprağın, 
buğdayın, adaletin ve aşkın atmosferini 
yeniden soluyoruz. Burası evimiz, gönül 
yurdumuz. Buradaki her insanın kopup 
gideceğimiz yurdundaki bir komşumuz 
olduklarını biliyoruz. Bu şehrin sinesinde 
Hazreti Mevlana ve Hazreti Şems oldukça 
bu şehir aydınlığını, bereketini ve büyük 
çağrısını hiç kaybetmeyecek” dedi. Hz. 
Mevlana’nın 739 yıl önce 17 Aralık’ta dün-
yadan ayrılırken ölümü bir ayrılık değil; 
bir buluşma, şenlik ve düğün gecesi olarak 

değerlendirdiğini ve onun yaktığı çerağın 
dünyanın her bölgesinde kalpleri aydınlat-
maya devam ettiğini vurgulayan Başkan 
Akyürek, belediye olarak 22 dünya diline 
çevirerek yayınladıkları Mesnevi’nin git-
tiği her yerde elden ele, kalpten kalbe do-
laştığını söyledi. Dünyanın dört bir yanın-
dan Konya’ya gelen misafirleri selamlayan 
Başkan Akyürek, Şeb-i Arus’un Hazreti 
Mevlana’yı anlamaktan arınmaya vesile 
olmasını dileyerek konuşmasını tamam-
ladı. Konuşmanın ardından Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu eşliğinde Ahmet Özhan konser 
verdi. Daha sonra Araştırmacı-Yazar Ömer 
Tuğrul İnançer’in Mesnevi sohbeti ile 
devam eden program, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu’nun sema gösterisi ile sona erdi.
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Konya’da  bir  gün…
MANEVİ İKLİMİYLE, MANEVİ ATMOSFERİ İLE BU ŞEHRİ GÖRMEYENLERİ DAHİ ETKİLEMEYİ BAŞARABİLEN 

BİR ŞEHİR KONYA. KONYA'DA BİR GÜN, DOLU DOLU BİR GÜN, GEÇİREBİLMEK ADINA AYAKLARINIZ SİZİ İLK 
ÖNCE MEVLANA'YA GÖTÜRÜR. KONYA'DA BİR GÜN GEÇİRECEKSENİZ MUTLAKA MEVLANA'DAN 

BAŞLAYACAKSINIZ O GÜNE. ÇÜNKÜ BU ŞEHİRDE İLK ÖNCE O ZİYARET EDİLİR. 

EROL SUNATKONU:  

AKLINIZ KONYA’DA KALARAK 
AYRILIRSINIZ BU ŞEHİRDEN
Mevlana türbesinden içeri heyecanla, li-
sanen anlatamayacağımız bir duygu ile 
girersiniz. Hz. Pir'in sandukası başında 
huşu içinde kendiliğinden kapanıverir 
gözleriniz. Kalpleriniz bilemediğiniz, an-
layamadığınız bir şekilde yumuşayıver-
miştir. Bütün Allah dostlarının makamları 
böyle duygular yaşatır insanlara. Gözleri-
nizden dökülüveren bir kaç damla yaşla 
birlikte açılır elleriniz ve dudaklarınızdan 
Fatihalar dökülür, Hz. Mevlana'nın ru-

huna gönderilmek üzere. Gerçekten hiç 
ayrılmak istemezsiniz bu atmosferden 
ve onun bulunduğu o mekandan. Türbe 
içindeki ney sesi sarar benliğinizi. O ney 
sesi ile Mevlana'yı hayaller bir çok kalp. 
Mevlana’nın huzurunda huzur bulma, 
huzuru yakalama ve huzurla müşerref 
olma bahtiyarlığına erişirsiniz. Konya'da 
böyle başlar bir gününüz. Mevlana'ya 
daha fazla zaman ayırmayı, hatta sadece 
burada kalmayı düşünürsünüz. O kadar 
çok seveni, onun huzurunda bulunmak 
isteyeni vardır ki, çaresiz en kısa zaman-
da tekrar görüşmek ve buluşmak için 

dualarla ve gözyaşlarıyla ayrılırsınız 
onun huzurundan. Ziyaret sonrasında 
başlarsınız eski adıyla türbe önünde 
yani Konya’nın merkezinde, bir anlamda 
kalbinde gezinmeye. Bugün hiç bir araca 
binmeye gerek duymadan, gerek kalma-
dan dolaşacağız Konya'yı. Görerek, tanı-
yarak dolaşacağız çevremizi. Mevlana 
caddesinden Alaaddin tepesine doğru, 
yürümeye başladığımızda iki tarihi cami 
çıkar karşımıza Şeyh Şerafettin adına 
Selçuklu döneminde yapılan Şerafettin 
Cami ve Selçuklu vezirlerinden Şemset-
tin Altunaba’nın yaptırdığı İplikçi Camii. 
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Yeni yapılan Mevlana Meydanından az 
ileride Şerafettin Camii ile karşı 
karşıya bakan  tarihi Valilik 
binası dikkatinizi çeker. 
Konya'nın tarihi kent 
merkezinin tam orta-
sında kalan bu yapı, 
yeni Valilik binasının 
yapılmasından sonra 
muhtemelen müze 
olacak.  Bu şehirde 
görmediğiniz, merakı-
nızı çeken o kadar çok 
şey var ki. Her gelmeniz-
de, gezmenizde ilk defa gel-
miş gibi, ilk defa geziyormuş 
gibi olursunuz. Nasıl olduğunu 
anlayamazsınız. Konya'da bir gün bir saat 
gibi geçiverir gider. Akşam ne zaman olmuştur. 
Saatler nasıl da geçip gidivermiştir anlayamazsı-
nız. Konya Mevlana ve Selçuklu döneminin bir 
çok izini de beraberinde taşır. Konya'da geçire-
ceğimiz bir günümüzde gelin Şerafettin Camii 
ve İplikçi Camii ile başlayıp, Alaaddin tepesinde 
ve çevresinde ki tarihi eserleri dolaşalım. gerçek 
bir Selçuklu eseri olarak günümüze kadar gelen 
Alaaddin camiini, Karatay medresesini ve İnce 
Minareyi dolaşalım, bugün.

ŞERAFETTİN VE İPLİKÇİ CAMİLERİ
Mevlana caddesini adımlarken karşınıza ilk çı-
kan Şerafettin Camii olur. Bu cami  Konya’nın 
en eski camilerinin başında gelir. Konya’nın 
ayakta kalmış en eski mabetlerinden biri olma 
özelliğine sahiptir. İlk defa, XII. yüzyılda Şeyh 
Şerafettin tarafından yaptırılmış, 1444 de Kara-
manoğlu İbrahim Bey II. tarafından onarılmış, 
1636 da tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Meh-
met Bey tarafından yeni bir camii inşa ettiril-
miş, 1881 de Konya eşrafının ve hayırseverlerin 
yardımıyla tamir edilmiştir. 1925 yılında yıkılan 
Şeyh Şerafettin’e ait türbe Vakıflar tarafından 
aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. 
Kanuni’nin Irakeyn seferinde sefere katılan 

Matrakçı Nasuh’un eserinde gösterilen 
iki şerefeli camiden biridir Şe-

rafettin Camii. Bir diğeri de 
İnce Minare’nin yıldırım 

isabet etmeden önceki 
iki şerefeli minaresi-
dir. 1873 yılında Şera-
fettin Camii minare-
sinde müezzin ezan 
okurken, şiddetli 

rüzgardan minare yı-
kılmış, müezzin par-

çalanarak vefat etmiş, 
hemen caminin dibine 

defnedilmiş, yıkılan mina-
re halk tarafından yaptırılmış. 

Şerafettin Camiinden hemen 
sonra Kayalıpark’ın hizasında ki İplikçi 

Camiine geçersiniz. İplikçi cami 1960'lı yıllara 
kadar tarihi eserlerim muhafaza edildiği bir yer-
di. Cami; İplikçi Camisi’nin yanındaki medrese-
nin vakfiyesinden öğrenildiğine göre; Sultan II. 
Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsettin Altun-aba 
tarafından yaptırılmıştır. Yapım tarihi kesin ola-
rak bilinmemektedir. Bununla beraber caminin 
yapı üslubu ve ilgili vakfiyesine dayanılarak cami 
ve yanındaki medresenin XII. yüzyılın sonla-
rında yapıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı 
yıllarda ilk banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, 
daha sonra Ahmed Bey Camisi ismiyle anılmış-
tır. Bitişiğindeki Altun-aba Medresesi’nin vakfi-
yesinde belirtilen İplikçi Necibüddin Ayaz’ın bu 
medresenin mütevellisi olması ve yakınında da 
İplikçiler Çarşısı’nın bulunması nedeniyle cami, 
İplikçiler Camisi ismini almıştır. İplikçiler Camisi 
günümüze orijinal şekliyle gelememiş, değişik 
zamanlarda onarılmıştır. Ahmed Eflaki’nin “Arif-
lerin Menkibeleri” isimli eserinde bu caminin 
yapımı ile bazı bilgiler bulunmaktadır. “Seyyid 
Selahaddin bir gün Konya’ya geldi. Ebülfazl Mesci-
dinde Cuma namazında bulundu. O gün Mevlana 
hazretleri vaaz ediyordu.” Bu sözlerden caminin 
XIII. yüzyılın ortalarında önemli bir dini merkez 
olduğu anlaşılmaktadır.

MERACE'L BAHREYN
İplikçi camiinden sonra karşıya 
geçip, Alaaddin tepesine doğru 
yürümeye başladığınızda, iki deni-
zin buluştuğu yer anlamına gelen 
Merace'l Bahreyn kandilinin bu-
lunduğu yere gelirsiniz. Bu nokta 
Hz. Mevlana ile Şems-i Tebrizinin 
buluştuğu, ilk karşılaştıkları yer 
olarak kabul edilir.  7 Aralık 2012 
tarihinde bu noktadaki kandil ya-
kılarak, Hoşgörü yürüyüşü baş-
latıldı. Bu gelenek 1925 yılından 
bu yana yapılmıyordu. Merace'l 
Bahreyn ile Alaaddin tepesi birbiri-
ne bakar. Kandil başında Şems ile 
Mevlana’nın karşılaşmasını hayal-
ledikten sonra Alaaddin Camisine 
doğru yürümeye başlarsınız.
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KONYA

SULTAN CAMİSİDİR
ALAADDİN CAMİİ
Konya'nın sembolüdür Alaaddin Tepesi. 
Konya'da bütün yollar Alaaddin tepesine 
çıkar diye meşhur bir söz vardır. Bu tepe, 
tepeye ismini veren Selçuklu Sultanları-
nın büyüklerinden Alaaddin Keykubad'ın 
adını taşır. Bu tepede şimdi koruma altına 
alınmış bir duvar parçası ile hatırası yaşa-
yan bir saray ve camii vardı. Cami büyük 
oranda muhafaza ediliyor. Bu Camiye 
Sultan Camisi denir. Mevlana Türbesi ve 
Şems-i Tebrizi’yi ziyaret edenlerin mut-
laka ziyaret için merakla geldikleri bir 
yerdir. Sultan Camiisi bir başkadır. Sel-
çuklunun adı en fazla anılan Sultanı olan 
Alaaddin Keykubad’ın adıyla anılan tepe-
nin aynı adı taşıyan camisi insanı çeken 
bir özelliğe sahiptir. Sultan Camisi olarak 
tanınan ve Sultan I.Mesut (1116-1155) ta-
rafından caminin yapımına başlandığı, 
oğlu II.Kılıçarslan’ın (1155-1192) yaptırdı-
ğı caminin aynı yerde olduğu iddia edil-
miştir. Cami içerisindeki ahşap minberin 
kitabesinde de Sultan I.Mesut ile oğlu 
II.Kılıçarslan’ın isimleri ve minberi yapan 
usta Ahlatlı Hacı Mengüberti’nin isimleri 
yazılıdır. Selçuklu Sarayı’nın yakınında 
yapılan bu caminin kuzeye açılan kapı-
sı üzerindeki dört satırlık kitabesinden 
Sultan Alâeddin Keykubat tarafından ta-
mamlandığı yazılıdır. 
Bunun sağ tarafındaki mermer üzerine iki 
satırlık kitabede ise mimarının Dımışklı 
(Şam'lı) Mehmet bin Havlan, mütevellisi-
nin de Atabey Ayaz olduğu yazılıdır.  Ca-
minin cümle kapısı üzerindeki üç satırlık 
Arapça kitabede de Sultan Alâeddin Key-
kubat zamanında, 1220’de Atabey Ayaz’ın 
kontrolünde tamamlandığı yazılıdır. Beş 
satır halindeki bir diğer kitabede de ca-
minin yapımına Sultan I.Keykavus’un 

emri ile 1219’da Atabey Ayaz 
kontrolünde başlandığı yazı-
lıdır. Caminin minberi abanoz 
ağacından olup, üzerindeki 
kufi kitabede Kılıçaslan’ın 
oğlu Sultan I.Mesut’un ismi 
yazılıdır. Minber kündekâri 
tekniğinde geometrik motif-
lerle bezenmiştir. Alâeddin 
Camisi’nde Selçuklular döne-
minden kalma halılar bulunu-
yordu. Alâeddin Camisi’nin 
avlusunda iki Selçuklu türbesi 
bulunmaktadır. Bu türbelerin 
dış cepheleri caminin ibadet 
mekânının genişletilmesi sıra-
sında kısmen cami içerisinde 
kalmıştır. Bu türbelerden biri-
nin yapımına başlanmış, sonra 
da bilinmeyen bir nedenle yarı-
da bırakılmıştır.

KARATAY MEDRESESİ
Sultan camisi olan Alaaddin 
camiinden sonra, Karatay 
medresesine geçilir. Medre-
se Konya’nın sembollerinden 
birisidir. Konya'ya gelenlerin gezmek ve 
görmek için mutlaka zaman ayıracağı 
bir yerdir.  Karatay Medresesi’ni Sultan 
II.İzzeddin Keykavus döneminde Emir 
Celaleddin Karatay 1251 yılında yaptırmış-
tır. Medresenin mimarı bilinmemektedir. 
Selçuklulardan sonra Osmanlı dönemin-
de de kullanılan bu medrese XIX.yüzyılın 
sonlarında terk edilmiştir. Kapalı Medrese 
tipinde tek katlı medresenin giriş kapısı 
Selçuklu devri taş işçiliğinin en güzel ör-
neklerinden olup, duvarları da turkuaz, 
lacivert ve siyah renkli mozaik kakma tek-
niğinde yapılmış çinilerle bezenmiştir. An-
cak bu çinilerin bir bölümü dökülmüştür. 

Karatay Medresesi Konya Müzeleri yöne-
timinde 1955 yılında Çini Eserler Müzesi 
olarak ziyarete açılmıştır.
Burada açılan Çini Eserler Müzesi’nde Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çini ör-
nekleri sergilenmektedir. Müzedeki eser-
ler arasında Beyşehir Gölü kenarındaki 
Kubad-Âbad Sarayı 1949-1967 yıllarında 
yapılan kazılarda ele geçen sıratlı, lüster 
tekniğinde çeşitli renklerde insan ve hay-
van figürlerini, Selçuklu desenlerini ve 
yazılarının bulunduğu çiniler, XVIII.yüz-
yıl Nalıncı Baba (Nizamiye) Medresesi’ne 
ait çini panolar, Alaeddin Tepesi eteğinde-
ki Selçuklu Köşkü çevresinde 1941 yılında 
Türk Tarih Kurumu adına Prof.R.Oğuz 
Arık’ın yapmış olduğu kazılar sonucun-
da ortaya çıkarılan çini parçaları, 1957’de 
Mehmet Önder’in yaptığı kazılarda bulu-
nan çiniler, sırsız keramikler, çini ve cam 
tabaklar ile Konya ve yöresinde bulunan 
Selçuklu ve XVI.yüzyıl İznik ve Kütahya 
çini ve seramik tabaklar, kandiller ve alçı 
buluntular sergilenmektedir.

Konya’da bir gün tamamlandığında ak-
şam olmuş, dönüş yolculuğu başlamış-
tır. Bir başka zamanın bir başka günün-
de kaldığınız yerden devam etme adına 
ayrılırsınız Konya’dan. Ancak, aklınız 
Konya’da kalarak…



97

KISA HABERLERwww.vizyonkonya.com



OCAK 2013/2998

KISA HABERLER DOÇ. DR. NEJDET GÖK DOÇ. DR. NEJDET GÖKKALEDEN

“Bizim ailemiz 74 milyon. 
Onların bütün sorunlarıyla 
ilgileniyoruz. Bu görevin 

gereği neyse onu lâyıkıyla 
yerine getirmeye gayret 

ediyorum.”

OCAK SAYIMIZIN 
“KIRMIZI KOLTUK” KONUĞU 

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİMİZ 
SAYIN AYŞE TÜRKMENOĞLU.

72 YIL SONRA KONYA'DA İLK KADIN 
MİLLETVEKİLİ OLMANIN BERABERİNDE 

GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR, 2023 
VİZYONU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ, 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAKİ 

ÇALIŞMALARI ÜZERİNE 
SAMİMİ BİR SOHBET 
GERÇEKLEŞTİRDİK.

Sayın Vekilim merhaba. Konya 
ilk kadın milletvekilini 1935'te 
çıkardı. O tarihten bu yana, ta ki siz 
seçilinceye kadar Konya da kadın mil-
letvekili çıkmadı. 72 yıl sonra kadın 
milletvekili olmak nasıl bir duygu?
Merhaba. Dediğiniz gibi 2007 yılında, 
yani 72 yıl sonra kadın milletvekili olarak 
meclise girdim. Burada kendi adıma bir 
pay çıkarmam doğru değil. Bu bana kıs-
metmiş. Başka bir isim de olabilirdi. Ma-
alesef, Konya'ya dair anlam veremediğim 
olumsuz bir algı var dışarıda. Konya'da, 
hanımlar sosyal hayatın, çalışma hayatı-
nın içinde değil gibi gereksiz bir düşün-
ce var. Böyle düşünenler Konya'ya gelip 
Konya'daki sosyal yaşamı ve iş yaşamını 
gördüklerinde, düşüncelerinde yüzde yüz 
değişmiş olarak geri dönüyorlar. 2007 yılı, Konya'ya 
dair bu algının kırılmasında öncül rol oynadı. Tabi bunun 
yanında sorumluluğumda çok fazlaydı. Benden sonra gelecek olan 
kadın adayların ve kadın milletvekillerinin yolunu ya açacaktım ya 
da bir süre daha kapatacaktım. Bu benim çalışmalarıma da bağlıydı. 
Ki zaten ardından da geldi, Gülay Samancı hanımefendi.. Kadınların 
da siyaseti layıkıyla yapabilecekleri, her alanda olduğu gibi bu alanda da 
büyük bir başarı elde edebileceklerini göstermem gerekiyordu. Bu nedenle 
partinin görevleri yanında bu misyonu da üstlendim.

AYŞE OKUTAN

VOLKAN ÇAKIR
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Bir taraftan özellikle gençler için rol modeli olu-
yorsunuz. Genel düşünce, erkekler siyaset ya-
par, bakan olur, milletvekili olur, başbakan olur.. 
Maalesef böyle bir düşünce var. Bizler toplumu 
oluşturan bireyler olarak  kadın erkek ayrımı ya-
pamaksızın hayata karşı beraber mücadele etme-
liyiz. Burada herkes üzerine düşen görevi yapma-
lı. Siyasette de bu böyle. Kadın vekil ,erkek vekil 
ayrımınında kalkmasını istiyorum.

Hem bir eş hem bir anne mesleğinde iyi bir 
avukat ve sorumlu bir milletvekili olmak.. 
Bu işin zorluklarını, getirdiği sorumlulukları 
paylaşmak ister misiniz?
Aslında erkek- kadın ayrımına  girmek istemiyo-
rum ama, bu anlamda erkek vekillerin işi biraz 
daha kolay. Çünkü onların eşleri, çocuklarla ilgi-
leniyor, eve dair problemleri çok fazla yansıtmı-
yorlar. Ama bizde tam tersi bir durum söz konu-
su..  Bizler hem anne, hem eş,  hemde  milletin 
vekiliyiz. Dolayısıyla erkek vekillere göre sorum-
luluğumuz daha fazla. Bunu da layıkıyla yerine 
getirdiğimizi düşünüyorum kadın vekiller adına 
söylüyorum bunu. Çeşitli illerden gelen vekille-
rimiz var. Onların her hafta illerine gitmesi, ilde-
ki çalışmalarına katılması onun dışında mecliste 
çalışmaları.. Bizim meclisteki çalışma saatlerimiz 
rutin çalışma aralıklarında değil. Çoğu zaman 
sabahlıyoruz. Şikayet etmiyorum ama tabi ister 
istemez üzülüyorsunuz eşinize, çocuğunuza, 
sevdiklerinize yeterince zaman ayıramadığınız 
için. Bizler halka mal olmuş kişileriz. Bizim ai-
lemiz 74 milyon. Onların bütün sorunlarıyla il-
gileniyoruz. Bu görevin gereği neyse onu yerine 
getirmeye gayret ediyorum. Kendimle baş başa 
kaldığımda,  gece başımı yastığa koyduğumda 
bu görevi layıkıyla yerine getirebiliyor muyum 
? Bunun sorusu bana öbür dünyada sorulacak. 
Ben bunun cevabını verebilecek miyim? Yüzüm 
ak çıkabilecek miyim? Bunun endişesi içinde-
yim ben. Kendi vicdanımı memnun etmek için 
çalışıyorum. Görevim bitene kadar çalışacağım. 
Dürüst bir şekilde insanlara ne kadar hizmet 
edebilirsem o kadar mutlu hissedeceğim. Sonra-
sı da hoş bir seda benim için...

Üye olduğunuz ve aktif olarak çalıştığınız der-
nekler hakkında neler söylemek istersiniz. 
Onlara ne gibi katkılarda bulunuyorsunuz?
Daha önce, avukat olarak görev yaptığım dö-
nemlerde birçok derneğe üye olmuştum. Avu-
katım. Anneyim, çocuğum var. Bir iş sahibisiniz 
geliriniz var. Kendinize göre bir düzen oluştur-
muşşusunuz. Hayat sadece bu mudur? Bunun 
sorgulamasını yapıyorsunuz. Birikimlerinizi  
üçüncü şahıslara da sunmak istiyorsunuz. Pay-
laşmak istiyorsunuz. Yararlı olabilir miyim diye.   
Bu amaçla başlamıştım sivil toplum kuruluşla-
rında çalışmaya. İlk erkek yetiştirme yurdunda 
çalışmalara başlamıştık. Sonrasında yine bizim 
baronun komisyonunda çalışmıştım.

“2023'te Türkiye'de, demokrasi tam anlamıyla 
oturmuş, halkın iradesinin üstünde başka bir gücün 

tanınmadığı, gençlerimizin aydınlık yarınlara uyanacağı, 
hangi meslek grubunda olursa olsun o mesleği yapan 

gençlerimizin iş  bulma noktasında sıkıntı 
çekmeyecekleri bir Türkiye görmek istiyorum.”
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O dönem özellikle medeni kanunla, ilgili ya-
sal değişiklikler vardı. O konuda aktif olarak 
çalıştım. Konya Köylere Hizmet Götürme 
birliği ile beraber çalışıyoruz. Çok güzel hiz-
metleri var. Özellikle yoksul  köylere oku-
ma salonları ayrıca gençlerin okuması için 
araç gereç neye ihtiyaç varsa onların temini 
noktasında yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir 
taraftan aile içi etkili iletişimle ilgili dersler 
verdiriyorlar. Sağlık taraması yaptırıyorlar. 
Burada ki hizmetler tamamen  gönüllülük 
esasına dayalı. Buradaki arkadaşlarımızın 
hepsi farklı meslek gruplarında ,devlet me-
muru, iş adamı, işçi. Çok farklı yelpazede 
işlere sahip insanlar. Ama ortak  paydası bir 
şeyler yapabilmek. Özellikle AK Parti iktidarı 
2002 yılından bu yana sivil toplum kuruluş-
larıyla çok yakın ilişkiler içinde. Özellikle bazı 
yasaların yapılmasında onların görüşü ve 
önerileri doğrultusunda hareket edilmiştir.

Konya milletvekili olarak 
Konya'nın problemleri nelerdir?
Problem yok :)

Konyamızı nasıl daha ileriye götüre-
biliriz. O şekilde sorumu düzelteyim?
Biliyorsunuz, Başbakanımız 16 Aralıkta  
Konya'ya geldi. Büyükşehir Belediyemizin 
ve Selçuklu Belediyemizin  yaptığı tesisle-
rin açılışını yaptık. Başbakanımız gelmeden 
önce milletvekillerimizle toplantı yaptık. 

2002'de o dönemdeki milletvekili arka-
daşlarıma Konya'ya dair daha öncesinde 
takip edilmek istenen büyük yatırımlarla 
ilgili bir liste verilmiş. Tam hatırlamıyorum 
sanırsam  17 talep şeklindeydi. İşte bunlar; 
Çevre yolu, Konya'ya dair Hızlı Tren,  Mavi 
Tünel buna dair duble yollar vs. devam 
edip gidiyor. Şimdi baktığımızda tek kalan 
talep, Çevre yolu ve Hava alanıyla ilgili ta-
lep. Diğer taleplerin  hepsi yapıldı. Başba-
kanımız buraya geldiğinde mavi tünelde 
bitmiş oldu dedik. Biz Konya'ya dair talep 
ne sunabiliriz. Konya Ticaret Odası, Sanayi 
Odası, Ticaret Borsası onların daha önce 
bu tip çalışmalarda etkin rol aldıklarını 
biliyoruz. Bazı  insanlar diyorlar ki;  Mil-
letvekilleri oturacak proje üretecek. Mil-
letvekilinin görevi o değil milletvekilinin 
görevi şu anda Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde yasama çalışmalarına katılmak, 
problemler varsa onların çözümü nokta-
sında merkezi hükümetlerle, bakanlıklarda 

işlerin hızlandırılması için takip yapmak. 
Konya'ya dair proje varsa bunun hayata 
geçirilmesini sağlamak. Oturup da proje 
üretmek milletvekilinin görevi değil. Hep 
beraber ortak aklı bir araya getirelim sivil 
toplum kuruluşlarının meslek örgütleri-
yele birlikte Konya ya dair yeni bir vizyon  
ortaya koyalım neler yapılabilir bu noktada  
fikir üretelim. Başbakanımıza ilettiğimiz 
konu çevre yoluydu. Çünkü kampüsten bu 
yana beyşehir çevre yolu tıp fakültesine ka-
dar olan istikamette çok fazla ölümlü trafik 
kazası yaşanmaya başlandı. Biz Başbaka-
nımızdan bunun hızlandırılması istedik. 
Sağ olsun sayın başbakanımız Konya'ya 
her geldiğinde eli kolu dolu geliyor bize 
güzel müjdeler veriyor. Konya'yı çok se-
viyor biliyorsunuz son geldiğinde iki gün 
kaldı. Konya'nın Başbakanıyla bu şekilde 
kucaklaşmış olması, incelemeleri yerinde  
yapıyor  olması, belediye başkanlarımızla 
görüşüyor olması çok güzel bir olay. Bazı 
olayları şu anda açıklamak doğru değil ama 
başbakanımızın son ziyaretinde Konya için 
çok önemli kazançlara ve yatırımlara vesile  
oldu. Bunları ilerleyen zamanlarda  payla-
şacağız. Konya projelerinden havaalanı ile 
ilgili talepte ise sivil havaalanının dışarı çı-
kartılması değilde askeri havaalanının baş-
ka bir yere taşınması noktasında çalışma-
nın çok daha uygun olacağı görüşündeyim 
ben. Ama Konya'ya dair projelere de açığız.

“Başbakanımızın son 
ziyaretinde kendisiyle 
görüştüğümüz konu 

Çevre Yolu.” 
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2023 vizyonu hakkında değerlendirmeleriniz 
nasıldır? Neler söylemek istersiniz?
Şimdi 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı.  2011 
seçimlerinde partimizin seçim beyannamesinde, 2023 
vizyonumuz Türkiye'nin ekonomik anlamda dünyanın 
ilk 10 arasına girmesi belirtilmişti. Ben kendi penceremden 
baktığımda şöyle bir Türkiye görmek istiyorum. 2023'te 
demokrasi tam anlamıyla tüm kurum ve kurallarıyla 
oturmuş, halkın iradesinin üstünde başka bir gücün ta-
nınmadığı , halkın iradesiyle seçilmiş kişileri hiçbir gücün 
değiştiremeyeceği, halkın yine sandıkta hesap sorduğu, 
gençlerimizin aydınlık yarınlara uyanacağı,iş arama stre-
sinin olmayacağı , hangi meslek grubunda olursa olsun o 
mesleği yapan gençlerimizin iş  bulma noktasında sıkıntı 
çekmeyecekleri bir Türkiye görmek istiyorum. İş olayının 
sadece devlette çalışmak olmadığının bilincinde olmaları-
nı istiyorum. Çünkü geçlerimiz bir şekilde  devlette çalış-
mak istiyorlar. Bu da fiilen mümkün değil 74 milyonluk bir 
ülkeyiz. 2 milyon vatandaşımızı devlette istihdam etme 
imkanımız var. Emekli olanların yerlerine de diğerleri alını-
yor. Gençlerimize kendilerine güvenmeleri ve özel sektör-
de de çok güzel iş imkanları olduğunu bilmelerini istiyo-
rum. Evet bir güvence istiyorlar ama sonuçta bizler yarının 
neler göstereceğini bilemeyiz. Biraz da tevekkül etmemiz 
gerekiyor. Biz kendi üzerimize düşeni yaptıktan sonra ay-
dınlık bir 2023 Türkiye'si görüyorum.

Sayın Vekilim, röportajımızın sonuna gelirken 
yeni yıldaki temennilerinizi almak istiyorum?
İnşallah 2013 te tüm vatandaşlarımıza ve Müslüman ale-
mine hayırlı bereketli gelsin diyorum. İnsanlık dramları 
bitsin Suriye'de yaşanan bir iç savaş var. Yine Irak da bazı 
olayların patlak verme ihtimali var. Ben özellikle Suriye'de 
yaşanan olaylara ve Irak'ta yaşananlara da çok çok endişe 
ile bakıyorum ve üzülüyorum. Biliyorsunuz geçen hafta 
ekmek kuyruğunda birçok çocuk ve kadın öldürüldü. İç sa-
vaş kadar korkunç bir şey olamaz. Başka bir ülke ile savaştı-
ğınızda düşmanınız bellidir. Ortak hedefiniz bellidir. Millet-
çe beraber bir araya gelirsiniz. Yokluklara katlanabilirsiniz. 
Birbirinizle dayanışma içindesinizdir. İç savaş kadar kötü 
bir şey olamaz komşu komşuya akraba akrabaya düşman 
oluyor. Kimin dost kimin düşman olduğu da belli değil 
insanların katledildiği, müslüman'ın müslüman'ı boğazla-
dığı aynı ırka sahip aynı ülkenin vatandaşlarının birbirine  
karşı silah doğrultması kadar kötü bir şey olmaz. İnşallah 
oradaki iç savaş ve dram da biter. Bizim komşularımızda-
ki huzur sükunet ve istikrar bizi de etkiliyor. Biliyorsunuz 
güneydoğumuzda özellikle Suriye'de ticaret noktasında 
birçok vatandaşımız mağdur oldu bunu sadece ticaret an-
lamında düşünmek de doğru değil güvenlik anlamında 
problemler yaşandı biliyorsunuz. Ama en önemlisi de biz-
ler dünyanın hiçbir yerinde insanlık problemi insanlık dra-
mı yaşanmasın istiyoruz. Bizim insanlık olarak bazı şeyleri 
ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü savaşların bir çözüm 
olmadığını dünya artık öğrendi, yaşadı. Sonuçta savaşlar 
birçok şeyin kaybı. 2013 yılında tüm dünyaya barış getir-
mesini temenni ediyorum.

Sayın Vekilim bu güzel söyleşi için 
Vizyon ailesi olarak çok teşekkür ederiz.

"Gençlerimize kendilerine güvenmeleri 
ve özel sektörde de çok güzel iş imkanları 

olduğunu bilmelerini istiyorum. Evet bir 
güvence istiyorlar ama sonuçta bizler yarının 

neler göstereceğini bilemeyiz. 
Biraz da tevekkül etmemiz gerekiyor." 
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TARİH

Ahiliğin  Tarikatlara  Üretici 
Olmayı  Öğretmesi
İSLAM ÂLEMİNDE TASAVVUF, VIII-IX. YÜZYILLARDA SİSTEMLEŞME-
YE BAŞLAMIŞ. XI-XIII. YÜZYILLAR, TARİKATLARIN KU RUL DUĞU DÖ-
NEM OLMUŞTUR. XIII. YÜZYILDAN ÖNCE KURULAN VE KURALLARI 
KONAN TARİKATLARIN ÇOĞU, DÜN YA DAN ÇOK AHİRET NİMETLE-
RİNDEN İSTİFADE ETMEYİ ESAS OLARAK KABUL ETMİŞLERDİR. 
FARKLI OLARAK FÜTÜVVET’İ GAYE EDİNEN YOL, DÜNYADAN BELLİ 
ÖLÇÜLER DAHİLİNDE YARARLANMANIN GEREĞİNİ SAVUNMUŞ VE 
BU DOĞRULTUDA YAPILANMAYA GİTMİŞTİR.

Fütüvvet taraftarları, izledikleri farklı yoldan dolayı başlangıçta 
tepki ile karşılanmışlar, ancak Abbasi Devleti’nin desteği ile İs-
lam âlemine yayılma imkânı bulmuşlardır. Fütüvvet, Anadolu’da 
Ahilik adı altında, büyük şehirlerin hemen tamamında kısa sü-
rede örgütlenmiştir. Ahiler’in temel kuralları duru mundaki bir 
mesleğe sahip olma ve çalışma prensibi etkisini toplum üzerinde 
çok geçmeden göstermiş; bunun sonucu olarak Müslüman Türk-
ler, Anadolu Selçukluları topraklarında değişik meslek dallarında 
etkin hale gelmişlerdir. Ahilik diğer tarikatlar üzerinde de tesi-
rini göstermiş, Fütüvvet anlayışı dışındaki tarikatlara müntesip 
dervişler zamanla değişik iş kollarında bilgi ve beceri sahibi ol-
maya ve üretmeye başlamışlardır. 

Bunda Ahiler’in Osmanlı Devleti’nin ku ruluşunda birinci derecede 
rol oynamalarının etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Beyliği’nin 
daha ilk kuruluş yıllarında Konya’dan giden ve ahi oldukları bili-
nen Edebalı ile çevresinin gayretleri sonucu sınır bölgesinde Ahilik 
kuralları doğ rul tusunda yapılanmışlardır. Daha sonra bu devletin 
hiz me tine dervişleri ile birlikte giren başka kollara bağlı mutasav-
vıflar, Ahilik prensipleri çerçevesinde ye ni fethedilen toprakları 
imar etmişlerdir. Ö. Lütfi Barkan’ın “Kolo ni zatör Türk Dervişleri” 
dediği değişik tasavvufî anlayışlara sahip gruplar, “elinin emeği ve 
alnının teri ile dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiş-
ti ren dervişler”dir. Bu durum, diğer tasavvuf kollarına mensup 
dervişlerin de artık başkalarının yardımlarına ihtiyaç hissetmeden 
hayatlarını idame etmeye başladıklarını göstermektedir. Osmanlı 
Devleti’nde tekkeler, işsiz güçsüz in san ların toplandığı yerler de-
ğildi. Kuruluşundan itibaren izlenen Ahilik politikası sonucu tek-
kelerin üretime katkıları esas alarak kabul etmiştir. “Tekke-nişîn”, 
“zaviyedarlar” ile “duâguyân” adı verilen kişiler, özellikle bazı harp 
sanayi kolla rında senenin belli zamanlarında çalıştırılmışlardır. 
1642 ve 1645’te kadılara gönderilen iki emr-i şerifle bir tezkire-
de vergi vermekle mükellef olmayan gruplar arasında sayılan 
tekkenişin ve zaviyedarların “Kanûn-ı Kadîm” yani eski kanun 
üzere “Güherçile kârhâneleri”nde yani güherçile çıkarılan iş yer-
lerinde her sene 18 gün çalışmaları istenmektedir (Belge 1, 2, 3). 
Yine 8 Eylül 1690’da Konya kadısına gönderilen bir emr-i şerif-
te, Kayseri’de bulunan “bazı zaviyeler”in gelirlerinin güherçile 
çıkarılması için tahsis edildiği bildirilmektedir. Bundan başka 
“ref’ olunan Hoca Münîr Zaviyesi’nin” sekizbin akçe tutan yıllık 
geliri de güherçile imalatına tahsis edilmiştir. 
Kanûn-ı Kadim üzere güherçile üretimine tekkelerin katkıda bu-
lunmaları, Ahiliğin öngördüğü tasavvuf anlayışının Os man lı uygu-
lamasına yansımasından başka bir şey değildir. Bugün üretilme son 
derece önem veren sanayici kesiminin Ahiliğe minnet borcu vardır.

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

BELGE 1 Tekke ve zâviye 
görevlilerinin güherçile üretiminde 
çalıştırıldıklarını gösteren bir emr-i şerîf 
(KŞS. no. 6, s. 173).

BELGE 2 Tekke ve zâviyelerde görevli olanların güherçile imâlâtında çalıştırıldıklarına  
dair bir diğer emr-i şerîf (Karaman Şer’iye Sicili, no. 279, s. 59)

BELGE 3 Tekke ve zâviyelerde görevli olanların güherçile imâlâtında çalıştırıldıklarına  
dair bir tezkire (Karaman Şer’iye Sicili, no. 279, s. 59)
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KONYA 2012
2012 YILINDA KONYA GÖZYAŞLARI DİNMEYEN BİR ŞEHİR OLARAK ŞEHİTLERİNE AĞLAMAYA VE ŞEHİT HABERLERİYLE SARSILMA-
YA DEVAM ETTİ. YÜZYILIN HAYALİ MAVİ TÜNEL HASRETİ SONA ERDİ. ÇATALHÖYÜK’ÜN BİLİNEN DEĞERİ VE KIYMETİ TESCİLLENDİ. 
YÜKSEK HIZLI TREN KONYA’YI ANKARA’YA, ANKARA’YI KONYA’YA YAKINLAŞTIRDI. KONYASPOR KONYA ŞEKERSPORLA BİRLEŞEREK 
BANK ASYA’DA ARTIK MİSAFİRİM DEDİ. DÜNYA ÇOCUKLARI 23 NİSAN’DA KONYA’DA BULUŞTULAR. KONYA DÜNYA ÇOCUKLARININ 
HOŞGÖRÜYLE BİRLEŞTİĞİ BİR ŞEHİR OLMA ÖZELLİĞİNİ KAZANDI. BİSİKLET SPORU, DÜNYA ŞAMPİYONASIYLA KONYA’YA GERİ DÖN-
DÜ. KONYA, 10. TARIM FUARIYLA GERÇEK BİR TARIM ŞEHRİ OLDUĞUNU İSPATLADI. 2012 YILI GERİDE KALIRKEN, KONYA’DA EN FAZLA 
DİKKAT ÇEKEN OLAYLARDAN SİZLER İÇİN SEÇTİKLERİMİZ ŞUNLAR OLDU; 

KONYA 2012 YILINI 
ŞEB-İ ARUS İLE NOKTALADI

ŞEHİT HABERLERİYLE OCAKLARA ATEŞLER DÜŞTÜ

ÇATALHÖYÜK DÜNYA MİRASLARI LİSTESİNDE

Hz. Mevlana'nın 739. Anma törenleri 
7-17 Aralık tarihleri arasında gerçek-
leşirken Hz. Pir'in hayata gözlerini 
yumduğu 17 Aralık “Şeb-i Arus” günü 
düzenlenen törenleri için bu yıl da 
farklı din ve kültürlerden yerli ve ya-
bancı insanlar, Konya'da bir araya gel-
diler. Biletleri aylar öncesinde tüke-
nen  ve Mevlana Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törene Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cum-
hurbaşkanı İmamali Rahman, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ başta 
olmak üzere yerli ve yabancı çok sa-
yıda misafir katıldı. İran Cumhurbaş-
kanı Mahmud Ahmedinejad’ın da 
törenlere katılacağı haberleri geniş 
yankı bulurken, Ahmedinejad son 
anda katılımını iptal etti.

2012 yılında da hız kesmeden devem eden terör 
olayları Konya’yı gözyaşlarına ve hüzne boğdu. 
Gönüllü olarak Van’a, oradan da geçici görevle 
Şemdinli’ye giden helikopter teknikeri Astsubay 
Çavuş Nihat Gün’ün ve Siirt'in Pervari İlçesi'nde 17 
askeri operasyona götürürken düşen helikopterde 
bulunan 10 yıllık Uzman Çavuş Mesut Şeker’in şe-
hit haberi, ciğerleri dağladı. 6 Eylül tarihinde PKK’lı 

teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İlhan Akkoç, 
teröristlerce düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan Polis Osman Küçükdilan, Konya’yı göz-
yaşına boğdular. Konya ayrıca, Antalya'da uygulama yapan polis ekiplerine şizofreni hastası 
Çağrı Danışman'ın pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu şehit düşen 3 polis memurundan 
Mehmet Çolak ve Abdullah Bülbül haberleriyle büyük üzüntü yaşadı. Şehitler için düzenle-
nen cenaze törenlerine askeri erkan ve bürokrasinin yanı sıra halktan da büyük katılım vardı.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri ola-
rak bilinen Çatalhöyük, Rusya’nın St. Peters-
burg kentinde toplanan UNESCO Dünya Mirası 
Komitesi tarafından,  ‘Dünya Mirası Listesi’ne 
alındı. 21 ülkenin uzmanlarından oluşan ko-
mitenin kararında, Çatalhöyük’ün ‘Dünya Mi-
rası Sözleşmesi’nin temel şartlarını karşıladığı, 
otantikliğini ve bütünlüğünü koruduğu ve 
evrensel seçkin değere sahip olduğu belirtildi. 

UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından Dünya Mirası Listesi’ne oybirliğiyle kabul edi-
len Çatalhöyük, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca aday gösterilmişti. Çatalhöyük, arkeoloji 
alanında önde gelen dergilerinden Archeo’nun Eylül sayısına da kapak olmayı başardı ve 
Türkiye'nin tarihi zenginliklerinin yurt dışında tanıtımında katkı sağladı.
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KONYA ÖDÜLLÜ
ŞEHİR OLDU

2012 YGS BİRİNCİSİ 
KONYA’DAN

ALTIN KIZ NAZMİYE MUSLU

KONYASPOR VE KONYA TORKU ŞEKERSPOR EL ELE VERDİ…

KONYA ÜNİVERSİTESİ  ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ OLDU

Konya, kısa adı EBA (Europe Busi-
ness Assembly) olan Avrupa İş Kon-
seyi tarafından verilen Birleşik Avru-
pa Ödülleri kapsamında, uluslararası 
arenada 5 yıl boyunca referans olarak 
kabul edilen “Avrupa’nın Dinamik 
Büyüyen - Hızlı Gelişen Şehri” ödü-
lüne layık görüldü.  Bir diğer ödül ise,  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan 
geldi. Türk Kızılayı’nın 144. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
programda Başbakan Erdoğan, 2011 
yılında Somali ve Van’a önemli yar-
dımlarda bulunan Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e 
altın madalya verdi. 

YGS Türkiye birincisi bu yıl Konya’dan 
çıktı. Merve Eğitim Kurumları, Bü-
yükkoyuncu Fen Lisesi öğrencisi olan 
Abdullah Coşkun, soruların hepsini 
eksiksiz cevaplayarak 500 tam pu-
anla tek başına YGS Türkiye birincisi 
oldu. Coşkun, iki yıldan beri çok dü-
zenli bir şekilde çalıştığını, bu emeğin 
karşılığını aldığı için mutlu olduğunu 
belirterek sevincini ailesiyle paylaştı.

2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda, 
kadınlar halter 40 kiloda mücadele eden 
Meram Belediyesporlu halterci Nazmiye 
Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik 
rekoru kırarak altın madalya kazandı. 
Halterdeki başarılarına gelince: 2005 yı-
lında Malezya’da, 2010 yılında Dubai’de 
bedensel engelliler olimpiyat oyunlarında 
bir altın, birde gümüş madalya kazandı. 
2012 Londra Paralimpik olimpiyatlarında 
ise 40 kiloda yarıştı ve birinci hakkında 
100 kilo, ikinci hakkında 104 kilo ve 3. ve 
son hakkında 106 kiloyu kaldırarak dünya 
şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 
Dünya rekor kırma hakkını da kullanan 
Nazmiye Muslu, 109 kiloyu kaldırarak 
Dünya Rekorunun da sahibi oldu.

Bank Asya 1.lig takımı Konyaspor, Spor Toto 2.lig takımlarından Konya Torku Şekerspor 
ile birleşti. Birleşme kararının ardından Konyaspor’un, Torku Konyaspor adıyla 1.ligde 
mücadele ederken Şekerspor ise, Anadolu Selçukluspor adıyla Konyaspor’un alt yapısı 
olarak faaliyet göstermeye başladı.

Bu yıl gündemde sıkça yer alan 
konuların başında, bazı üniversi-
telerde isim değişikliğine gidilme-
si yer aldı. Necmettin Erbakan’ın 
ölüm yıl dönümü dolayısıyla 
düzenlenen anma törenlerinde, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
gönderdikleri mesajlarda, Konya 
Üniversitesi’nin adının Necmettin 

Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmesine karar verildiğini açıkladılar. Böylece bir dö-
nem siyasete damgasını vuran isimlerden Erbakan’ın adı, Konya Üniversitesi’nde yaşatıldı.
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KONYA EKONOMİ ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

4.INAS DÜNYA BİSİKLET 
ŞAMPİYONASI KONYA’DAYDI

Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 
Konya Ticaret Borsası ve Konya Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nın “Birlikte Konya’yız” sloganı al-
tında ortaklaşa düzenledikleri gecede “Kon-
ya Ekonomi Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu 
yıl ilk kez yapılan törende,  ödüller protokol 
üyeleri tarafından verildi. Konya’nın iş dün-
yası alanında dağıtılan ödül töreninde Konya 
Şeker, en çok vergi ödeyen kurum ödülüne 
layık görülürken adından hayli söz ettirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
ve Dünya Özel Sporcular Federasyonu tara-
fından ortaklaşa düzenlenen 4. INAS Dün-
ya Bisiklet Şampiyonası Konya’da yapıldı. 
24–30 Eylül 2012 tarihleri arasında düzen-
lenen Şampiyona’ya, Türkiye'nin yanı sıra 
Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Porte-
kiz, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'da olmak 
üzere, toplam 6 ülke katılırken,  toplam 35 
sporcu şampiyonluk için yarıştı. 30 Eylül 
Pazar günü yapılan yarışlar ile sona eren 
organizasyonda, Abdullah Karaca, Hasan 
İncebacak ve Murat Uğurlu’dan oluşan Türk 
Millî Takımı dünya şampiyonu oldu. 

BAŞKENTLER BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10. KONYA TARIM, HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI 

KONSİAD (Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği)'nin katkılarıyla, 13 Eylül-16 Ey-
lül tarihlerinde birincisi düzenlenen Konya Sanayi ve Kültür Etkinliği, İstanbul’da 
Feshane'de gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış kortejinde Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve Avrupa Bakanı Başmüzakereci 
Egemen Bağış'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İs-
tanbul Valisi H. Avni Mutlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve 
başka birçok bürokrat yer aldı. ‘İki Başkentin Buluşması’ sloganıyla gerçekleştiri-
len KONEXPO Organizasyonunda Konya anlatıldı, standlarda Konya’nın değerleri 
tanıtıldı ve Konya’nın yemek kültürü İstanbullularla buluşturuldu.

Bu yıl 14-18 Mart tarihle-
ri arasında KTO-TÜYAP 
Konya Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde onuncusu 
düzenlenen Uluslararası 
Tarım, Hayvancılık ve 
Süt Endüstrisi Fuarı’na 
ilgi oldukça yoğundu. 
215 binin üzerinde ziya-
retçinin katıldığı fuarda 
41 ülkeden 590 firma ve 
firma temsilcisi yer aldı. 
Fuarla birlikte Türk tarım 
sektörü dünyaya tanıtı-
lırken, fuarın geçen yıla oranla yüzde 43 büyüdüğü  ifade edildi.

DÜNYA ÇOCUKLARI KONYA’DA BULUŞTULAR

TRT’nin 34. kez düzenlediği 
TRT Uluslararası 23 Nisan Ço-
cuk Şenlikleri, bu yıl Konya’da 
düzenlendi. Şenlikler kapsa-
mında, 42 ülkeden 500 çocuk 
Konya’da ağırlandı. 3 gün süren 
etkinlikler Konya’da büyük ilgi 
görürken,  TRT de bu coşkuyu 
ekranlardan canlı olarak bütün 
ülkeye ulaştırdı. Bu yılki etkin-
liklerde, sahnede Kıraç vardı.
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TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL, HEYECANLI, YAPICI VE ATAK BİR İSİM. 
KONYA İÇİN ÇARPAN BİR YÜREĞE SAHİP. KONYA İÇİN BİR KA-
ZANÇ. KONYA VİZYONUNDA ÖNE ÇIKAN, KONYA DENDİĞİNDE 
AKLA GELEN İSİMLERİN BAŞINDA. ONUN HEYECANINA VE ŞEV-
KİNE AYAK UYDURACAK, ÇOK AZ SAYIDA İNSAN VAR. BÜTÜN 
GAYRETİ, BÜTÜN ÇABASI VE HEDEFİ KONYA’NIN İHRACATINI 
DAHA NİTELİKLİ HALE GETİREREK, ARTIRMAK. HZ. MEVLANA’NIN 
HOŞGÖRÜSÜNDEN KENDİ PAYINA DÜŞENİ ALMIŞ, BU HOŞGÖRÜ-
SÜYLE KONYA’YI BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÖZLENEN 
HEDEFLERE GÖTÜRMEK İÇİN ÇABALIYOR. TAHİR BÜYÜKHELVA-
CIGİL İLE OCAK SAYIMIZ İÇİN YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJ TEKLİFİNİ 
KIRMAYARAK KABUL ETTİ. KENDİSİYLE YAKLAŞIK İKİ SAAT SÜ-
REN ÇOK KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

Merhaba Tahir Bey. Konya Sanayi Odası Başkanısınız, 
yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz?
Merhaba. 14 Mart 2005’de Konya Sanayi Odası’nda gö-
reve başladım. Konya Sanayi Odası’nda gerçekten güzel 
işler yapıyoruz. Odamız, Marsilya ile eş odaydı. Neler 
yapılabilir diye Fransa’ya gittik. TÜBİTAK’la ilgili çalış-
malarımız o günlerden itibaren başladı. Biz daha sonra 
TÜBİTAK günlerini Konya’da başlattık.
Konya Sanayi Odası’nın yanı sıra, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’ni de arkadaşlarımızla birlikte yönetmeye çalı-
şıyoruz. Bizden önce emeği geçen tüm yönetim kurulu 
başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, meclis başkan-
larına, meclis üyelerine teşekkür ediyorum. 
Bizim yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi, Konya’ya 
bir bilim merkezi kurulmasına öncülük etmek oldu. 
OSB’nin verdiği imkanlarla 3-4 ülke gezdik. Amster-
dam, Belçika, Paris ve Münih turu yaptık bilim merkez-
lerini incelemek için. Dönüşte bu çalışmayı Sayın Tahir 
Akyürek’le paylaştım. 2006 yılındaki bir konuşmam da 
Sayın Başbakana hitaben Konya Bilim Merkeziyle taç-
landırılmalı demiştim. Sağolsun Tahir Akyürek bey de 
bu işi sahiplendi. Bu süreçte pozitif enerjimizle şehirde 
bir birlikteliğe vesile olduğum kanaatindeyim. Ben bu 
şehirde hayırla anılacağımı düşünüyorum. Bu proje Prof. 
Dr. Mustafa Ersöz’ün elinden çıkmıştır. Tarih bunu unut-
mamalıdır. Emeği geçen Prof. Dr. Hüseyin Kara, Doç. Dr. 
Erhan Özensel, Avni bey, Sedat bey ve onların ekipleri ile 
bu projeyi bu şehre hediye ettik. Biz 7 kuruluşla bu işe 
başladık daha sonra Konya Ticaret Odası ve Konya Tica-
ret Borsası’nı bu kuruluşlara dahil ettik.

AYŞE OKUTAN

S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
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Fransa'da beni TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu aradı. Dedi ki seni TSE’ ye düşü-
nüyoruz. Vaktimin olmadığını söyledim. 
Aradan bir süre geçtikten sonra, TSE’nin 
Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi millet-
vekili adayı olduğu için istifa etti. TSE Baş-
kanı aradı ve ‘Birinci yedek siz olduğunuz 
için şuan yönetim kurulu üyesi oldunuz’ 
dedi. Beni toplantıya çağırdılar, o toplantı-
ya giderken bir trafik kazası geçirdim. Al-
lah korudu az kalsın tır’ın altına giriyor-
duk. 2007 Haziran’ında TSE’ de başkan 
vekili oldum. 29 Mayıs 2008 tarihi itibariy-
le de TSE Yönetim Kurulu Başkanı oldum. 
Bu görevim 23 Şubat 2011 tarihine kadar 
devam etti. TSE’de bir Başbakanın arayıp 
da görevlendirdiği tek başkanım sanırım. 
TSE'de gerçekten çok çalıştık, çok güzel 
işler yaptık. TSE’de büyük emeğim var. 
Bu dönemde İslam Standartları Enstitüsü 
kuruldu. Bu enstitünün yönetim kurulu 
üyelerinden bir tanesi Türkiye’ye aitti. 
Benim başkan olmamı arzu ettiler ve baş-
kan seçildim. TSE’de görevim bittiği gün 
etik olmadığı için bütün başkanlık görev-
lerini de bıraktım. 

Konya Sanayi Odasının şehrimize 
katkıları nelerdir?
Konya önemli milli ve manevi değerlerine 
bağlı bir şehir. Türkiye’nin ihracatında 13. 
Sıradayız. 2011 yılında 1.193 milyar, 2012 yı-
lında 1.3 milyar dalar ihracat yaptık. 174 ül-
keye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüz-
de 65’i sanayi mamullerinden oluşuyor. 

Tabi tüm bunlarda Konya Sanayi Odası’nın 
çok önemli katkıları var. Konya Sanayi Oda-
sı, 65 üzerinden 65 tam puan alarak 
Türkiye’nin A seviyesinde akredite olan 
tek sanayi odası. Konya’nın ihracatında 
ilk sırada yer alan Otomotiv Yan Sanayi 
sektöründe Türkiye’nin ilk kümelenme 
Projesi’ni başlattık. Yine Türkiye’nin ilk 
İhracat Koçluğu Projesini yürütüyoruz. 
Yürüttüğümüz onlarca proje var. İş dün-
yasını ilgilendiren Türk Ticaret Kanunu, 
Çek Yasası, Toplu İş İlişkileri Yasası gibi 
yüzlerce konuda iş dünyamızın talepleri 
ile ilgili çalışmalar yaparak, ilgili kurumla-
ra ilettik. Bunlardan noktasına virgülüne 
dahi dokunulmadan kabul edilenler oldu. 
Konya Sanayi Odası artık küresel projeler 
üreten bin kurum. Bütün arkadaşlarımız, 
şehrimize ve ülkemize hizmet etmek için 
gerçekten fedakarca çalışıyor. Tabi tüm bu 
güzellikler şehrimize de değer katıyor. 
Konya’nın ihracatı 27 milyon dolardan 1.3 
milyar dolarlara geldi. Gerçekten bu kolay 
bir iş değil, empati yapmak lazım. Bu bizim 

sanayicimizin, girişimcimizin, çalışanlarımı-
zın başarısı. Bir marka üretmek kolay iş değil. 
Bu şehir güçlü markalar çıkarmaya başladı. 
Onlarca marka var bu şehirde. Ortada çok 
önemli başarılar var. Bu başarı sadece benim 
değil, yönetim kurulumun, meclisimin, di-
ğer kurumlarımızın birlikte elde ettiği başarı.  
İnşallah daha güzel şeyler olacak. 
8 yıldır nerede hangi yönetimde bulunur-
sam bulunayım hep oy birliği ile ve ittifakla 
kararlar aldım. Her görüşe saygılıyım. Akıllı 
insanlar daha akıllı insanların aklından isti-
fade edebilenlerdir. Üniversite hocalarıyla 
çalışıyoruz. Onların ayaklarına kadar git-
mekten çekinmem. Onlarla gayet güzel bir 
şekilde çalıştım. Konya’da AB projeleri ha-
zırlama konusu bilinmiyordu. Bu konuyla 
ilgili çalışmalar yaptık. Bir proje geliştirdik, 
AB projelerinin nasıl yapılacağını anlattık. 
Buraya gelenlere önce hadi bakalım kendi 
projenizi yapın dedik. Böylelikle bu proje 
kapsamında çalışanlar kendi projelerini 
yapmaya başladılar. TÜBİTAK’tan alınan 
desteklerde ‘diğer iller’ arasındayken, bu ça-
lışmalarla birlikte şu anda TÜBİTAK’tan en 
fazla destek alan illerden birisiyiz. 
Konya’da otomotiv yan sanayi, makine, 
döküm, ayakkabı, ziraat aletleri, süt sek-
törü gibi öne çıkan 12 sektör var. Bunlar-
dan otomotiv, döküm ve ayakkabı sektör-
lerini kümeledik, kümelenme projeleri 
yürütüyoruz. Yani, biz toprağın altına bir 
tohum attık, 5 yılda daha çıkmadı. İnşal-
lah bu tohum yeşerecek ve Konya’ya çok 
ciddi katkılarda bulunacak. 
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Konya’da Bölgesel İnovasyon Merkezi 
Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Konya Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde MEVKA’nın desteğiy-
le gerçekleştireceğimiz bu proje ile sanayi-
cilerimizin yenilik ve Ar-Ge kapasitelere 
geliştirilecek. Bu arada Karapınar Enerji İh-
tisas Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu bölge-
nin oluşmasında Sayın Valimiz Aydın Ne-
zih Doğan’ın çok büyük katkıları oldu. 
Burada 2 milyar ton'a yakın kömür rezervi 
var. Recep Konuk bey bu konuda oldukça 
başarılı işler yapıyor. Buranın işletmesini 
KSO yapacak, ayrıca aynı bölgede rüzgar ve 
güneş enerjisinden faydalanabilme nokta-
sında çalışmalar yapılıyor. Güneş enerjisi 
bahçeleri kurulum çalışmaları var.

Konya Sanayisinin bugünkü yerini 
yeterli görüyor musunuz? Konya 
Sanayisi sizce nerede olmalıdır?
Hanımefendi, makamların hiçbir anlamı 
yok, mühim olan makamlara şeref veriyor 
olmak, şeref verirken de iş üretiyor olmak. 
Biz Konya Sanayi Odası’nda yüreğimizle hiz-
met etmeye gayret ediyoruz. İnsanlar aşkla, 
heyecanla bu işlere sahip çıktılar. Cumartesi, 
Pazar demeden özveriyle ve yüreğimizle ça-
lışmaya gayret ettik. Terazi kendini tartamaz 
derler, ama hem OSB’ de hem KSO’ da 
Konya’ya faydalı olduğum kanaatindeyim. 
Eğer İslam’ın şartı 6 olsaydı bir tanesi de had-
dini bilmek olurdu. Bize düşen pay da kim-
seyi yıpratmadan haddimizi bilmek. Sanayi-
cilik kolay bir iş değil. Sanayicilik 1 günde 
olunacak bir şey değil. Konya Ticaret Borsası 
Başkanımız Sayın Uğur Kaleli, ‘biz kaç günlük 
sanayiciyiz ki’ demişti. Doğru, Anadolu’da sa-
nayiciliğin kayıp yılları var. 

Anadolu sanayiciliği 1983’de rahmetli 
Özal’la başladı. O devirde manyetolu tele-
fonlar vardı. Telefonla konuşmak bile çok 
zordu. 1990’lı yıllar sanayinin kayıp yılları-
dır. 2001’deki kriz için ‘Türkiye 30 yıl kendine 
gelemez’ demişlerdi. Bu krizler bu ülkeye 
inanılmaz zararlar verdi. 1983-1990 arasın-
daki 7 yılda Özal Türkiye’yi sanayi olarak bu 
günlere getirdi. Şu anda Sayın Başbakan da 
onun izinden gidiyor. Bu ülkenin sanayisi, 
sanayicisi çok zor günlerden bugünlere gel-
di. Geldiğimiz nokta inanılmaz bir nokta. 
1990’lı yıllardaki Konya sanayisi ile bugünü 
bir karşılaştırın. Çok şükür, inanılmaz değer-
li tesislerimiz var bugün. Ben Konya sanayi-
sini ve sanayicisini tebrik etmek isterim. 
Ama dikkat etmemiz gereken bir konu var; 
aramızda ortak aklı oluşturmamız lazım. 

BALO projesinde yönetim kurulu üye-
sisiniz, bu projeden bahseder misiniz?
BALO, yani Büyük Anadolu Lojistik Or-
ganizasyonlar Projesi önemli bir proje. 
Lojistik hem Türkiye’nin hem de şeh-
rimizin problemi. BALO projesinde 93 
kuruluş var. 30 trilyon sermayesi olan bu 
kuruluşta Konya toplama merkezi olacak. 
Burada mallar gümrüklenecek. Bandır-
ma yolu ile Avrupa’ya gidecek. En geç 6 
gün içerisinde de Avrupa’da ki adresle-
rine teslim edilmiş olacak. Ocak- Şubat 
gibi ilk tren Bandırma’dan hareket edi-
yor. Bandırma’dan feribotla Tekirdağ’a. 
Tekirdağ’dan Almanya’daki Duisburg ana 
toplama merkezinden adreslerine gide-
cek. BALO’daki yönetimde Konya’dan 
3 kişi var. Bana bu teklif geldiğinde 
Konya’dan 3 kişi oluyor, ben girmeyeyim 
dedim. Rifat Hisarcıklıoğlu bey sen Oda-
lar Birliği adına burada görevlisin dedi. O 
şekilde görevi kabul ettim. Şu anda icra 
kurulunda Başkan Yardımcısıyım. İnşallah 
ülkemize katkımız olur. Bu konuda inanıl-
maz çalışmamız gerekiyor.

Röportajımızın sonuna gelirken, 
Konya sanayisinin geleceği hakkındaki 
düşüncelerinizi almak istiyorum?
Birlik ve beraberliğimize, kurumsallaş-
maya özen gösterilmeli. Üniversite hoca-
ları bizi anlayabilmeli bizler de onları an-
lamalıyız. Üniversite hocalarımız sahaya 
inmelidir. Biz hızlı bir internet altyapısı 
oluşturmaya çalışıyoruz. 
‘Ben’ demeden çalışmalıyız. Bu şehir var-
sa biz varız. Kaynaklarımızla birlikte 
çok güçlü olmamız lazım. Bu anlayışı 
kendi adımıza değil, şehrimiz adına or-
taya koymamız gerekiyor.
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Kop Bölgesi 
Üniversiteler Birliği 
Hayırlı Olsun

BÖLGEMİZDEKİ REKTÖRLERLE VE KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANI PROF.DR. MEHMET 
BABAOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE KONUŞTUĞUMUZ BİR KONU HAKKINDA 2012 YILI BİTMEDEN 
CİDDİ ADIMLAR ATILDI VE KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ KURULDU. 

KOP (Konya Ovası Projesi) bölgesi Konya, 
Karaman, Niğde ve Aksaray illerinden olu-
şuyor ve bölgede, dördü Konya’da olmak 
üzere, toplam yedi üniversite bulunuyor. 
Bölge açısından hayati önem taşıyan ta-
rımın yapılmasını sağlayan unsurların 
başında yer altı suları gelmektedir. Yeral-
tı sularının tükenme riski olduğundan 
bir taraftan alternatif su kaynaklarının 
bulunması, diğer taraftan da bölgenin 
tarım dışı alanlara (sağlık, eğitim, turizm, 
sanayi gibi) dönüştürülerek tarım dışı 
kalkınma modellerinin geliştirilmesi ge-
rekiyor. Bu dönüşümde ve bölgenin kal-
kınmasında üniversitelerin önemi açık. 
Üniversiteler bir arada hareket ederlerse 
dönüşüm daha kolay ve daha iyi olacak-
tır. Bu yüzden KOP Bölgesi’nde bulunan 

yedi üniversitenin bir birlik oluşturması 
çok önemlidir. KOP Bölgesi’ndeki üniver-
sitelerin birlik oluşturması konusu geçen 
yıl Eylül ayında Dışişleri Bakanımız Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında 
Konya’da yapılan KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı Koordinasyon Top-
lantısında da dile getirilmişti. Yaptığımız 
görüşmeler sonrasında kararlaştırdığımız 
gibi, 8 Aralık 2012 Cumartesi günü KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 
ev sahipliğinde yedi rektör ve KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı bir araya geldik. 
Bu toplantıda hepimiz böyle bir birliğe ih-
tiyaç duyulduğunu ve kurulacak birlikten 
beklentilerimizin yüksek olduğunu dile 
getirdik. Üniversitelerimizin bir araya gel-
mesinin ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı’na destek vermesinin bölge 
kalkınması açısından ne kadar önemli ol-
duğunu vurguladık. Daha sonra bir mu-
tabakat zaptı oluşturduk. Bu mutabakat 
zaptıyla KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği 
1 Ocak 2013 tarihinde faaliyetlerine başla-
mak üzere kuruldu ve Kurucu Başkanlığa 
Selçuk Üniversitesi Rektörü olarak ben 
atandım. Bir yıl sürecek dönem başkanlı-
ğım sonrasında diğer üniversitelerimizin 
rektörleri kuruluş sırasına göre dönem 
başkanı olarak görev yapacaklar.
Kuruluşumuzu belgeleyen mutabakat 
zaptını üniversite rektörleri olarak bizler 
ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı im-
zaladı. Toplantının arkasından yapılan bir 
sergi açılışı için KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı’na gelen YÖK Başkanvekilimiz 

PROF.DR. HAKKI GÖKBEL

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Kurucu Başkanı
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Prof.Dr. Şaban Çalış, Konya Milletvekili 
Ayşe Türkmenoğlu, Konya Müftüsü Şükrü 
Özbuğday ve Konya Sanayi Odası Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil’in de imza törenin-
de bulunmaları, birliğimizin kuruluşuna 
ayrı bir diğer güzellik ve anlam kattı.
Kuruluş toplantısından sonra geçen gün-
lerde protokol metnine son halini verdik. 
Prof.Dr. Hasan Kürşat Güleş’i Birliğin Ge-
nel Sekreteri olarak atadım ve yardımcı-
larını görevlendirdim. Ayrıca Birliğin web 
sitesini (unikop.selcuk.edu.tr) kurduk.
Üniversiteler arasındaki bu tarz böl-
gesel birlikler önemli. Dünyada hiçbir 
ülke, hiçbir şehir yoktur ki, üniversitesi 
gelişmediği halde kendisi gelişmiş olsun 
veya tersinden söylersem üniversitesi 
gelişmiş hiçbir bölge yoktur ki kendisi 
gelişmemiş olsun. Yani bir ülkenin, bir 
bölgenin gelişmesi için mutlaka üniver-
sitelerinin de gelişmiş olması gerekiyor. 
Bölgenin ve ülkenin gelişmesi bölgede-
ki, şehirdeki üniversitelerin gelişmesi 
ile paralellik göstermektedir. Bölgesel 
üniversite birlikleri hem üniversitele-
rin, dolayısıyla bölgenin kalkınmasını 
teşvik edeceği için hem de üniversite-
lerin birlikte iş yapma kültürünün ge-
lişmesi açısından önemli. Ülkemizde 
ADIM Üniversiteleri İşbirliği Programı, 
İzmir Üniversiteleri Platformu, Trakya 
Üniversiteler Birliği, Batı Karadeniz Üni-
versiteler Birliği gibi bölge üniversite 
birlikleri bulunmaktadır. Bu bölgede de 
bir birlikteliğin zamanı gelmişti. Diğer 
bölge üniversite birliklerinde üniversite-
ler arasında daha çok akademik işbirliği 
söz konusu. KOP Bölgesi Üniversiteler 
Birliği’nin diğer birliklerden farkı, birliği 
oluşturan üniversitelerin coğrafi alanının 
KOP Bölgesi ile uyumlu olması, KOP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yakın 
çalışma imkânının bulunması ve akade-
mik ve idari işbirliğine ek olarak bölgenin 
kalkınmasını öncelemenin, bölgenin der-
dine çare olacak projeler üretmenin de 
birliğimizin amaçları arasında olmasıdır.

Kuruluş toplantısında ortaya çıktı ki, bu 
birliktelikten dinamik bir güç doğacağını 
umuyoruz. KOP Bölgesi Üniversiteler 
Birliği’nin üniversite-sanayi işbirliğini ve 
üniversite-şehir bütünleşmesini daha ileri 
düzeye taşıyacağına, üniversitelerimizin 
ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkın-
ma çabalarına daha fazla katkı vermesini 
sağlayacağına inanıyoruz. Avrupa Birliği, 
Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, MEVKA, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı fon-
larından daha etkin ve verimli faydalan-
mamızı sağlayacak şekilde ortak projeler 
yapabileceğimizi düşünüyoruz. Üniversi-
teler arasında ortak ekipler kurarak kabul 
görme ve gerçekleştirilme ihtimali, katma 

değer oluşturma gücü daha fazla olan pro-
jeler üretebileceğimizi umuyoruz. KOP 
Bölgesi Üniversiteler Birliğinin başka böl-
gelerimiz ve diğer üniversitelerimiz için 
örnek olacağına inanıyoruz.
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği olarak 
neler yapacağız? Rektörler olarak bir araya 
geleceğimiz gibi rektör yardımcılarımız da 
strateji oluşturmak için toplantı yapacaklar. 
Ayrıca diğer yöneticilerimizin, akademik ve 
idari personelimizin bir araya geleceği alt 
gruplar oluşturacağız. Envantersiz iş yap-
manın tekrarlar ve maliyetler getireceğini 
dikkate alarak ilk önemli faaliyetimiz en-
vanter çalışması yapmak olacaktır. Bölgede 
ne kadar matematik bölümü var, ne kadar 
fizik öğretmenliği bölümü var, belirli bir 
alanda ne kadar Ar-Ge uzmanı bulunuyor? 
Bölge üniversiteleri ne kadar yüksek lisans 
öğrencisi, doktora öğrencisi mezun etmiş, 
şu anda kaç lisansüstü öğrencisi öğrenim 
görüyor? Bu verileri bir araya getireceğiz. 
Ortak yüksek lisans-doktora programları 
açacağız. Bölge problemlerinin çözümüne 
yönelik ortak çalışmalar yürüteceğiz. Or-
tak sosyal-kültürel faaliyetler yapacağız. 
Birliğin faaliyetlerini de içerecek şekilde, 
işbirliği yapan üniversitelerimizin bölge-
sel kalkınma konusundaki çalışmaları için 
dergi çıkaracağız. Belirli konulardaki gö-
rüşlerimizi Birlik çatısı altında daha güçlü 
şekilde dile getireceğiz.
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin üni-
versitelerimiz, bölgemiz ve Türkiye için 
hayırlı olmasını diliyor, Birlik çatısı altın-
da yer alan Üniversitelerimizin Değerli 
Rektörleri Prof.Dr. Adnan Görür, Prof.
Dr. Mustafa Acar, Prof.Dr. Sabri Gökmen, 
Prof.Dr. Ömer Torlak, Prof.Dr. Bahattin 
Adam, Prof.Dr. Muzaffer Şeker ve KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımız Prof.
Dr. Mehmet Babaoğlu'na Birliğin kurul-
masına verdikleri destek ve sağladıkları 
katkı için teşekkür ediyorum.

DÜNYADA HİÇBİR ÜLKE, HİÇBİR 
ŞEHİR YOKTUR Kİ, ÜNİVERSİTESİ 

GELİŞMEDİĞİ HALDE KENDİSİ 
GELİŞMİŞ OLSUN VEYA 

TERSİNDEN SÖYLERSEM 
ÜNİVERSİTESİ GELİŞMİŞ HİÇBİR 

BÖLGE YOKTUR Kİ KENDİSİ 
GELİŞMEMİŞ OLSUN.
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KONYA'DA 
Geçen Ay
Manşetlerle Konya'da haber turumuz bu ay "Yeni Meram Gazetesi"nde. 
Konya'da 1-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki haber manşetlerini gelin 
Yeni Meram Gazetesi'nden takip edelim.

EĞİTİME İTO DESTEĞİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafın-
dan yaptırılan İstanbul Ticaret Odası 
Şehit Muhterem Ak İlkokulu ve Orta-
okulu ile 6 dairelik personel lojmanı-
nın açılışı gerçekleştirildi.

SU TASARRUFU İÇİN 
PROJE ÜRETİLMİYOR
Yer altı sularının kullanılmasına kota 
getirilmesine tepki gösteren çiftçiler, 
kotanın dışında farklı alternatifler 
bulunabileceğini ancak DSİ’nin dayat-
ması KOP İdaresi’nin proje üretmeyişi 
nedeniyle çiftçilerin mağdur edildiği-
ni ileri sürdüler.

‘SAĞLIK ŞANTİYESİYİZ’
Konya ve ülke gündemini değerlen-
diren AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu, Konya’nın sağlık ya-
tırımları ile adeta bir sağlık şantiyesi 
konumuna geldiğini söyledi.

DÜNYA İNSANLIĞI 
PİR'DE BULUŞACAK
Mevlana'nın 739'uncu Vuslat Yıldö-
nümü Etkinlikleri düzenlenen basın 
toplantısıyla tanıtıldı. Vali Doğan etkin-
liklerin her yıl bir önceki yıldan daha iyi 
olması için çaba gösterdiklerini söyledi.

HASTANEYE GİDEMEYEN 
ÇOCUKLARA ONLAR GİTTİ!
Konya Şeker, Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde, ‘Üretene Sağlık’ adı verilen 
kampanyada yaklaşık 3 bin öğrenci 
sağlık taramasından geçirildi.

KONYA POLİSİ 
HUZUR VERİYOR
Konya’da 2012’nin ilk 11 ayında, 400 
hırsız ile 200’den fazla uyuşturucu 
satıcısı tutuklandı. 10 yıldır faili meçhul 
cinayetin olmadığı Konya’da bu yıl işle-
nen 21 cinayetin de failleri yakalandı.

1 ARALIK 2012 / CUMARTESİ 3 ARALIK 2012 / PAZARTESİ

4 ARALIK 2012 / SALI

5 ARALIK 2012 / ÇARŞAMBA

6 ARALIK 2012 / PERŞEMBE

2 ARALIK 2012 / PAZAR
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VİZE SORUNLARI 
ÜZÜNTÜ VERİYOR
Vize sorunlarının masaya yatırıldığı 
toplantıda konuşan KTO Başkanı Öz-
türk, “Halen vizelerin kolaylaştırılma-
sı konusunda konuşmak biz işadamla-
rını memnun etmiyor” dedi.

‘BU UYGULAMA 
KABUL EDİLEMEZ’ 
CHP’li Kart, 15 Aralık’ta İstanbul’da 
Şeb-i Arus töreni düzenlenecek olma-
sının kabul edilemez olduğunu belirte-
rek, “AK Parti milletvekilleri artık bu 
müdahaleye de sessiz kalmamalı” dedi.

İŞSİZ SAYISI ARTIYOR
Konya İŞKUR’a iş başvurularında artış 
gözlendi. Kuruma, geçen yıl iş için baş-
vuruda bulunan kişi sayısı 20 bin 309 
olurken, bu yıl bu rakam yüzde 11.5’lik 
artışla 22 bin 642 oldu.

‘7-17 ARALIK’TA KONYA 
DIŞINDA YAPILMAMALI’
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mus-
tafa Çıpan, Hz. Mevlana’yı Anma 
Törenleri’nin 7-17 Aralık tarihlerinde 
Konya dışında hiçbir şehirde yapılma-
ması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’Yİ DOYURUYORUZ
Konya, buğday, şeker pancarı, kuru 
fasulye ve havuç üretiminde birinci 
sırada yer alıyor. Konya, yılda 2 milyar 
adete yakın yumurta ve yaklaşık 725 
bin 500 ton süt üretimiyle de yine tüm 
iller arasında ilk sırada bulunuyor.

SEMA'NIN ŞİFRELERİ
Sema ayini Mevleviliğin temel felsefe-
sini yansıtan önemli sembolleri içeri-
yor. Sema ayininde dervişin başında-
ki sikkesi nefsin mezar taşını, giydiği 
beyaz tennure kefenini, sırtındaki 
siyah hırka ise kabri simgeliyor.

FABRİKALAR 
ÜRETİMİ ARTIRDI
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Ko-
nuk, Konya’da kurulan Yem Fabrikası 
ile Ham Yağ Fabrikası’nın Türkiye’nin 
en büyük üretim kapasiteli tesisleri 
olduğunu söyledi.

EKONOMİ ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası, Vergi Dairesi Baş-
kanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından organize edilen ‘Konya 
Ekonomi Ödülleri 2012’ düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. 

TÖRENLER BİTTİ AMA
TARTIŞMA BİTMEDİ!
Bu yıl İstanbul’da Şeb-i Arus adı altın-
da düzenlenen programa tepkiler de-
vam ederken, CHP’li Kart, İstanbul’da 
yapılan programın her yıl yapılması 
için karar alındığını söyledi.

HOŞGÖRÜ GÜNLERİ 
YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI
Hz. Mevlana’nın 739’uncu Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Tören-
leri ‘Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü’ ile 
başladı. Akşam ise törenin ilk sema 
ayini gerçekleştirildi.

İLAHİ BİR AŞK
Mevlana Celaleddin-i Rumi 
Hazretleri'nin 739. Vuslat Yıldönü-
mü kapsamında, Mevlana Kültür 
Merkezi'nde sema töreni düzenlendi. 
Sema törenini, çok sayıda yerli ve 
yabancı davetli izledi.

VATANDAŞ BİLİNÇLENDİ
Alo 174 Gıda Hattı’na gelen şikâyetler 
geçen yıla göre yüzde yüz oranında 
arttı. Vatandaş en çok unlu mamuller-
le ilgili şikâyetini bildirirken bu yıl 252 
işletmeye idari para cezası kesildi.

FETHİ KONYA'DA MI
KUTLUYORUZ!
Mevlana Törenlerinin İstanbul'da 
da yapılacak olması kafaları karış-
tırdı. Konyalılar kutlamaların bu yıl 
İstanbul'da bir günle başlayacağını 
ancak önümüzdeki yıllarda Şeb-i 
Arus törenlerinin Konya dışına 
kaydırılması gibi bir tehlike ile karşı 
karşıya kalınacağını ifade etti.

7 ARALIK 2012 / CUMA 12 ARALIK 2012 / ÇARŞAMBA

13 ARALIK 2012 / PERŞEMBE

14 ARALIK 2012 / CUMA

15 ARALIK 2012 / CUMARTESİ

16 ARALIK 2012 / PAZAR

17 ARALIK 2012 / PAZARTESİ

18 ARALIK 2012 / SALI

19 ARALIK 2012 / ÇARŞAMBA

8 ARALIK 2012 / CUMARTESİ

9 ARALIK 2012 / PAZAR

10 ARALIK 2012 / PAZARTESİ

11 ARALIK 2012 / SALI
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BALKON DEMİRİ
GİBİ BARİYERLER 
Konya’da bazı üst geçitlerde olası 
kazalarda araçların üst geçitten düş-
mesini engellemek için konulan demir 
bariyerlerin insan hayatını koruyacak 
şekilde dizayn edilmemesi acı olayla-
rın yaşanmasına neden oluyor.

İŞ VEREN İŞ ARAYANLA 
KONİF'TE BULUŞACAK
Konya’da ilk defa Mevlana Kültür 
Merkezi’nde KONİF 2012-İnsan Kay-
nakları ve İstihdam Fuarı açılıyor. 
Bugün açılacak fuarda iş arayanlar ve 
iş verenler bir araya getirilecek.

KANSER HASTASINA 
MAHALLELİ DESTEĞİ 
Daha önce sosyal medyada, ‘Kanser 
mi o da neymiş’ grubu oluşturularak 
yardım seferberliği başlatılan kanser 
hastası Sezer Karaca için mahalle hal-
kı da seferber oldu. Sezer’in komşuları 
tedavinin devam edebilmesi için ‘Kan-
ser mi o da neymiş’ kermesi açtı.

KONYA'DA NEDEN
SENDİKALAŞMA YOK
Hak-İş Genel Başkanı Aslan, Konya'da-
ki sendikalaşmayla ilgili çarpıcı açıkla-
malar yaptı. "Konya'da Sendikalaşma 
Yok" diyen Aslan, bu yüzden Konya'nın 
geri kaldığını söyledi.

YENİ ANITLAR YAPILACAK
1926-2003 arasında hiç anıt yapılma-
yan Konya’da yeni anıt çalışmaları 
başladı. Kent Meydanı’na dikilecek 
olan anıt heykel bitme aşamasına 
gelirken, Mevlana Meydanı’na yapıla-
cak heykel ise proje aşamasında.

KARDEŞİ İLE AYNI 
KADERİ PAYLAŞTI 
Şırnak’tan Konya’ya bir şehit haberi 
daha geldi. Görev sırasında otomo-
bilin devrilmesi sonucu şehit düşen 
polis memuru Ali Bektaş’a 3 aylıkken 
kazada hayatını kaybeden kardeşinin 
isminin verildiği öğrenildi.

HASTANELERE EL ATILACAK
Konya’daki kamu hastaneleri ile ilgili 
yeni bir plan hazırlanıyor. Planda, 
bazı hastanelerin yerinin değişmesi 
veya başka bir kamu hastanesine bağ-
lanılması üzerinde çalışılıyor.

MHP’DE İSTİFA ŞOKU
MHP’nin Büyük Kongresi’nde Koray 
Aydın’ı destekleyen MHP Meram İlçe 
Teşkilatı, büyük kurultay sonrası 
yaşanan belirsizlik nedeniyle yönetim 
olarak istifa ettiklerini duyurdu.

TARIMIN BAŞKENTİNE 
TARIM ÜNİVERSİTESİ!
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği, 
tahıl ambarı Konya'da Tarım ve Gıda 
Üniversitesi kurmak için Yükseköğre-
tim Kurulu'na başvurdu. Üniversite için 
arazinin ise tahsis edildiği bildirildi.

TÖRENLER BAŞARILI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ! 
Mevlana’yı Anma Törenleri değer-
lendirme toplantısında konuşan Vali 
Aydın Nezih Doğan, gönül birliği içinde 
başarılı bir dönem geçirildiğini söyledi.

ÇEYREK ASIRLIK SORUN
1987 yılında yürürlüğe giren ve 25 yıldır 
değişmeyen Motorlu Taşıtlar ve Sürücü 
Kurslar Yönetmeliği, günümüze hitap 
etmediği gibi, devletin ve sürücü kursla-
rının kamburu haline geldi.

MERAM BAĞLARI DA 
BETONA YENİK DÜŞTÜ
Konya’nın nefes alabilen bölgelerinden 
olan Meram Tepesi ve çevresinde şehir-
leşmenin etkisi iyiden iyiye hissedilirken, 
bölgede yapılan mesire alanı ve otopark 
çalışması tepkilere neden oluyor.

20 ARALIK 2012 / PERŞEMBE

21 ARALIK 2012 / CUMA

22 ARALIK 2012 / CUMARTESİ

23 ARALIK 2012 / PAZAR

24 ARALIK 2012 / PAZARTESİ

25 ARALIK 2012 / SALI

26 ARALIK 2012 / ÇARŞAMBA

27 ARALIK 2012 / PERŞEMBE

28 ARALIK 2012 / CUMA
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30 ARALIK 2012 / PAZAR

31 ARALIK 2012 / PAZARTESİ
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KISA HABERLER DOÇ. DR. NEJDET GÖK DOÇ. DR. NEJDET GÖKKALEDEN

KENTPLAZA AVM YATIRIMI İLE KONYA'YA YENİ BİR 
DEĞER KATAN DEHA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
AHMET ARICI  İLE KENTPLAZA'DA EŞSİZ VE ÇOK RENKLİ 
BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

Ahmet Arıcı kimdir? 
Kendinizden kısaca söz eder misiniz?
Sille’de doğdum. Sille Konya Selçuklu ilçesine bağlı 
eski ve tarihi bir yerleşim alanı… Bu topraklarda yetiş-
tim, büyüdüm, Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkent-
lik yapmış, zengin bir kültüre sahip, Mevlana şehri 
Konya’nın bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bu 
şehir bana çok şey kattı, şimdi ben de yaptıklarımla ve 
yapacaklarımla vefa borcumu ödemeye çalışıyorum. 

MİNE EROĞLU

S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
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İş hayatına nasıl atıldınız?
Eğitimimi sürdürürken inşaat müteahhi-
di olan babamın yanında çalışıyordum. 
Eğitimimin ardından 1987 yılında, Konya 
Toptancılar Çarşısı’nda fiilen iş hayatına 
atıldım. 1992 yılına kadar bu çarşıda tüm 
gıda ürünlerinin satış ve pazarlaması ile ilgi-
lendim. Bilgi ve deneyimimi arttırdım. 1992 
yılında, o dönemdeki ortaklarımla birlikte 
BEŞEL Endüstriyel Ürünler Gıda ve Amba-
laj Sanayi Ticaret A.Ş.’yi kurduk. Böylelikle, 
iş hayatıma, kurduğum bu şirket çatısı altın-
da, esaslı bir yön vermeye başladım. 

Bugünlerde Kentplaza AVM’nin yatı-
rımcısı kimliğiyle ön plandasınız ama 
iş adamı Ahmet Arıcı olarak yıllardır 
Konya’da faaliyet gösteriyorsunuz…
Evet, doğru. Kentplaza AVM’yi kuran, ge-
liştiren DEHA Grubu’nun Yönetim Kuru-
lu Başkanıyım. DEHA Grubu ve bu grup 
çatısı altında, beş ortağımla birlikte kur-
duğum DEHA AVM A.Ş. ve DEHA Gayri-
menkul A.Ş., benim yönetim kurulu baş-
kanlıklarını yürüttüğüm en yeni şirketler. 
Ama ben endüstriyel gıda, esnek ambalaj, 
inşaat, mermer ve madencilik sektörle-
rinde de faaliyet gösteriyorum. 

Çok yoğun bir iş temposu içindesiniz 
o halde… Bu sizi yormuyor mu?  
Çalışmayı ve üretmeyi seviyorum; severek 
işimi yapıyorum. Öyle olunca bedenen yaşa-
dığınız yorgunluğu, bir şeyleri başarmış olma-
nın getirdiği huzur ve mutluluğun etkisiyle 
çok yoğun hissetmiyorsunuz. Çalışarak güç, 
sağlık ve enerji kazandığıma inanıyorum.   

Kentplaza AVM’den söz edelim. Bu proje 
nasıl gerçekleşti, doğuş hikâyesi nedir? 
Ramazan Biberci, Aslan Korkmaz, Selim 
Somuncu ve Mehmet Ali Çiftçi’den oluşan 

ortaklarımla birlikte Konyalıların ihtiyaç-
ları hakkında uzun araştırmalar yaptık. 
Konya halkının uluslararası standartlara 
sahip, tüketim gereksinimlerini tam anla-
mıyla karşılayabileceği, sosyal yaşam alan-
larının olduğu modern bir alışveriş merke-
zine ihtiyaç duyduğunu gördük. Bunun 
üzerine, ofis bloğundan oluşan kulesi ile 
birlikte yaklaşık 110 bin metrekarelik alan 
üzerinde 45.000 metrekare kiralanabilir 
alana sahip Kentplaza AVM’yi 2009 yılı 
ortalarında geliştirdik ve 2010 yılı Ağustos 
ayında inşaat sürecini başlattık.  Yükleni-
ciliğini DEHA Gayrimenkul Yatırım İnşaat 
Taahhüt San. ve Tic. AŞ., yatırımcılığını da 
DEHA Alışveriş Merkezleri San. Tic. AŞ.’nin 
üstlendiği alışveriş merkezimiz, DEHA 
Grubu’nun ilk perakende yatırımı olması 
açısından ayrı bir öneme sahip…  

Böyle büyük bir yatırımı Konya'ya 
kazandırırken neyi amaçladınız? 
Bu proje hem Konya’nın tanıtımına, ge-
lişimine ve Türkiye ekonomisine katkı 
sağlayacak kalıcı bir eser hem de Konyalı-
ların ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir 
alışveriş ve yaşam merkezi. Az önce belirt-
tiğim gibi, biz bir dizi ön çalışma yaptık ve 
çoğu Konyalının tüketim ihtiyaçlarının bir 
bölümünü yıllardır Konya ili dışından kar-
şıladığını tespit ettik. Türkiye’nin üç büyük 
şehrinde yer alan pek çok perakende mar-
kası henüz bizim ilimizde bulunmuyor. 
Oysa Konya bunu çoktan hak ediyor. Kon-
yalı sadece tüketim ihtiyaçlarını karşılaya-
bileceği bir yer değil, ailesi ile beraber vakit 
geçirebileceği, eğlenebileceği, farklı lezzet-
leri tadabileceği, spor yapabileceği güveni-
lir ve konforlu mekânlar arıyor. Kentplaza 
AVM, Konyalının tüm bu ihtiyaçlarını kar-
şılayabileceği bir alışveriş merkezi olarak 
geliştirilmiş ve yapılandırılmıştır. 

"KONYALILARIN İHTİYAÇLARI 
HAKKINDA UZUN ARAŞTIRMALAR 

YAPTIK. KONYA HALKININ 
ULUSLARARASI STANDARTLARA 

SAHİP, TÜKETİM GEREKSİNİMLERİNİ 
TAM ANLAMIYLA KARŞILAYABİLECEĞİ, 

SOSYAL YAŞAM ALANLARININ 
OLDUĞU MODERN BİR ALIŞVERİŞ 

MERKEZİNE İHTİYAÇ 
DUYDUĞUNU GÖRDÜK."
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Başka projeleriniz var mı?
Evet var. Projelendirme çalışmalarına de-
vam ettiğimiz Konya Parkmahal, Meram’da 
400 adet lüks dairesi, rezidansı, modern 
iş dünyasına uygun ofis bloğu, lüks oteli, 
seçkin markaların yer alacağı alışveriş ve 
yaşam merkezi ile Konya’nın en iddialı 
“karma kullanım” projesi… Konumu, yeşi-
le ayırdığı geniş alanları ve büyüklüğüyle 
bu tanımlamayı inanın hak ediyor. Hatta 
Meram’ın merkezi denilince akıllara he-
men Konya Parkmahal’in geleceğini bile 
rahatlıkla söyleyebilirim.  Şu anda konut-
ların inşaatı başladı, satışları devam ediyor 
ve büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 30 ay sonra 
daireleri teslim edeceğiz. Her türlü ayrıntıyı 
titizlikle düşünüyor ve planlıyoruz. 

Yeni bir AVM daha 
kuracaksınız demek ki… 
Evet, ikinci perakende yatırımımızı Kon-
ya Parkmahal projesi kapsamında hayata 
geçireceğiz. Meram ilçesinde geliştirmek-
te olduğumuz söz konusu proje içindeki 
alışveriş merkezi mimari özellikleri ile 
farklılaşıyor. Bu projede daha geniş yeşil 
alanlar kullanacağız. Açık alan ve kapalı 
alan mağazalarımız, keyifli mekânlar içeri-
sindeki özel restoranlarımız ve kafelerimiz 
ile Konyalının düşüncelerinde yerleşen 
“Meram” yaşam dokusunu destekleyecek 
bir planlama gerçekleştiriyoruz. 

Yatırım kararı alırken neye 
dikkat edersiniz? 
Yatırım yapacağımız şehrin ve o şehirde ya-
şayan insanların ihtiyaçları bizim en önemli 
önceliğimizdir. Bu, bize her aşamada yol 

gösteriyor. Bizim doğup büyüdüğümüz, 
ekmeğini yediğimiz Konya’yı ve Konya in-
sanını çok iyi tanımamız en büyük şansı-
mız… Böyle olunca, geliştirdiğimiz herhan-
gi bir projeye, modern yaşamın getirdiği 

yeni alışkanlıkları, şehrin sosyal dokusunu 
ve insanımızın doğasını dikkate alarak daha 
rahat ve kolay bir biçimde uyarlayabiliyo-
ruz. Şehir merkezinden uzaklaşmadan, ula-
şımı kolay lokasyonları seçmeye özen gös-
teriyoruz. İş, alışveriş ve yaşam projelerine 
yönelik yatırım ve planlamalarımızı Konya 
ile sınırlamadan sürdürmek istiyoruz. Ya-
kın gelecekte, çevre illerimizde de önemli 
projelere imza atmayı hedefliyoruz. 

Konya Vizyon Ödülleri Anketinin “Yı-
lın Yatırımı” kategorisinde Kentplaza 
AVM ile ödül almaya hak kazandınız, 
bu konuda ne söylemek istersiniz?
“2012 Konya Vizyon Ödülleri Yılın Yatı-
rımı” ödülüyle Konya halkı, yaptığımız 
yatırımın doğru olduğunu teyit etmiştir. 
Deha Grubu Yönetim Kurulu’nda görevli 
arkadaşlarım ve ben, değerli Konya hal-
kına, gösterdikleri teveccüh için sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi motive 
eden bir sonuç bu…  

Röportajımızın sonuna yaklaşırken 
okuyucularımıza vermek istediğiniz 
bir mesaj var mı?
Konya gerçekten özel bir şehir ve halkımız 
da bu güzel şehir ile ilgili son derece duyar-
lı… Yapılanları ölçüyor ve değerlendiriyor, 
beğendiğini takdir ediyor. Böyle etkileşim-
lerin olduğu toplumlarda şehir insanına ve-
rilen hizmetlerin kalitesi de belli bir çizginin 
altına düşmeyecektir. Okuyucularınız, ya-
şadıkları şehrin daha güzel olması yolunda 
başarı gösterenleri takdir etmek için ankete 
katılarak bir nevi katkı sağladılar, ben de 
kendilerine teşekkür ediyorum... 

"BİZİM DOĞUP BÜYÜDÜĞÜMÜZ, 
EKMEĞİNİ YEDİĞİMİZ KONYA’YI 

VE İNSANINI ÇOK İYİ TANIMAMIZ 
EN BÜYÜK ŞANSIMIZ…"
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SELÇUK KAUÇUK
ÇEVRE DOSTU;

EROL SUNAT

SELÇUK KAUÇUK, KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA 
YAPAN TÜRKİYE’NİN İLK FİRMASI. BU ALAN-
DA KONYA’DA VE TÜRKİYE’DE DE SÖZ SAHİ-
Bİ. ÜLKE ÇAPINDA, YÜZDE 60’LIK BİR PAZAR 
PAYINA SAHİP. FİRMA, İNŞAAT VE TARIM İŞ-
ÇİLERİNİN GİYMİŞ OLDUĞU KARA LASTİKLE 
BAŞLAYIP, BEZ VE KETEN AYAKKABI ÜRETTİĞİ 
DÖNEMLERDEN BUGÜNLERE GELMİŞ. 2012 
YILINDA ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ 11 BİN TON 
LASTİK TOPLAYARAK ALANINDA BİR REKOR 
KIRAN VE BUNU GERİ DÖNÜŞÜMLE EKONOMİ-
YE KAZANDIRAN ÇEVRECİ, HAVA KİRLİLİĞİNİ 
ÖNLEYİCİ, ATIĞI OLMAYAN BİR GAYRETİN VE 
ÇALIŞMANIN SAHİBİ. İLERİ GÖRÜŞLÜ AİLE BÜ-
YÜKLERİNİN, ÖNÜNÜ AÇTIĞI, DESTEKLEDİĞİ, 
FIRSAT VE İMKAN TANIDIĞI GENÇ KUŞAK İŞ 
ADAMI PROFİLİNİN YANSITILDIĞI BİR FİRMA 
OLARAK DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR.

Selçuk Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Rıza Dolapoğlu ile Kau-
çuk zemin kaplama üzerine bilgilendi-
rici bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kurumunuz hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz?
Firmamız, 2001 yılında günlük 4.000 çift 
lastik ayakkabı üretim kapasitesi ile Kon-
ya Organize Sanayi Bölgesi'nde 16.000 m2  

açık, 7.000 m2 kapalı alanda müşterileri-
ne hizmet vermeye başlamıştır. 2003 yılı 
sonlarına doğru kurduğu ek tesislerle PVC 
tabanlı enjeksiyon ayakkabı ve terlikleri, 
PVC tabanlı monte keten ayakkabıları, ter-
mo kauçuk tabanlı deri bot ve ayakkabıları 

ve kauçuk tabanlı bot üreterek kapasite-
sini günlük 8.000 çifte çıkartacak yatırım 
yapmıştır. 2008 yılı sonlarına doğru, Çevre 
Bakanlığı'ndan ömrünü tamamlamış lastik-
ler konusunda geri dönüşüm lisansı alarak, 
Türkiye'de ki 5. tesis olmuştur. 2009 yılı 
başlarında geri dönüştürülmüş malzeme-
lerden kauçuk zemin kaplaması ürünleri 
imalatına başlamıştır. İşimizi yaparken top-
luma, sektörümüz kuruluşlarına, müşteri-
lerimize ve çalışanlarımıza karşı ekonomik 

ve toplumsal bir varlık olarak, sorumluyuz. 
Müşterilerimizi çevre dostu olarak görür, 
değeri mümkün olduğu kadar yüksek ürün 
ve hizmet sunarak onların saygısını ve bağ-
lılığını kazanmaya çalışırız. Bize göre kar, 
müşterilerimizi memnun ettiğimiz ve iliş-
kilerimizi sürekli kıldığımız sürece onlar 
tarafından bize verilen ödüldür.

Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir 
misiniz? Yeni üretim planlarınız var mı?
Lastik ayakkabı, keten ayakkabı, el araba-
sı tekeri, kauçuk taban ile kauçuk zemin 
döşeme üretimi yapmaktayız.

Üretim kapasiteniz ve yatırımlarınız 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Lastik ve Kauçuk ürünlerle ilgili olarak her 
şeyin firmamız tarafından üretimi yapıl-
maktadır. Elde edilen hammadde ile gün-
lük 8.000 çift ayakkabı, 300 metrekare 
kauçuk zemin kaplama, 5.000 çift taban, 
3.000 adet el arabası tekerleği üretimi yap-
ma kapasitesi mevcuttur.

S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
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Dönüştürülmüş malzemelerden kau-
çuk zemin kaplaması ürünleri imala-
tınız hakkında bilgi verir misiniz? Bu 
imalatın cirosu ve ihracatı ne oranda 
gerçekleşiyor? Önümüzde ki dönemler-
de bu gibi projeleriniz olacak mı? 
Estetik, yumuşaklık, yalıtım için istenen 
tüm dış mekanlara uygulanan granül ve 
polimer malzemelerden yapılan kauçuk 
esaslı kaplama türü kauçuk zemin kapla-
madır. Koşu yolları, parklar, kreş bahçeleri, 
garaj, çocuk oyun alanları, havuz kenar-
ları ve spor alanları (Basketbol, voleybol, 
futbol ve tenis sahaları) açık alanlar, atış 
poligonları, hayvan altlıkları, at haraların 
içine ve altlarına kullanılmaktadır. Kauçuk 
zemin kaplamalar şok emici özellikle es-
neklik sağlaması özelliğine sahip, istenilen 
renk ve desende, aşınma direnci yüksek 
renk atmaya karşı desteklenmiş, açık hava 
şartlarına uygun esnekliktedir.  Karo(Kare) 
plaka, EPDM/SBR rulo halı, blok ve tekli 
kauçuk kilit taşı şeklinde 20mm ile 50 mm 
arasında değişik kalınlıklarda ve renklerde 
pres baskı yöntemi ile ürettiğimiz zemin 
kaplamalarıdır. Bu malzemeler granül ka-

uçukların poliüretan esas bağlayıcı karış-
tırılarak mamul malzeme haline getirmek 
sureri ile üretilmektedir. Uygulaması be-
ton zemin üzerine çift kompenantlı yapış-
tırıcılarla yapıştırılarak yapılmaktadır.

Ürünlerinizi kullanan hedef kitle 
hakkında bilgi verir misiniz?
Ürünlerimiz sadece Türkiye için değil, dün-
yanın birçok ülkesinde ilgi görmektedir. 
Son dönemlerde kauçuk zemin kaplama ve 
ayakkabı tabanında yurt dışı taleplere de hız-
lı ve güvenli bir şekilde cevap vermekteyiz.

Firmanız hangi belgelere sahip?
Firmamız Çevre ve Orman Bakanlığı ÖTL 
Geri Dönüşüm Lisansı'na, TSE TS EN ISO 
9001:2008 ve DIN EN ISO 14001:2004 bel-
gelerine sahiptir.

Kauçuk sektöründe gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Özellikle Avrupa'da çok sık kullanılmakta 
olan kauçuk, sağlıklı, esnek ve yalıtım özelli-
ği ile günümüzde Türkiye'de de rağbet gören 
bir sektör haline gelmiştir. Kauçuk zemin 

kaplamaları, özellikle çocuklarımızın sağlığı 
açısından büyük önem taşımaktadır. Spor 
alanları, oyun parkları, yürüyüş yolları gibi 
birçok alanda uygulanmaktadır.

Size göre “kalite” nedir?
Bize göre kalite; sorumlulularımızı yerine 
getirirken doğru şeyi, doğru zamanda yap-
maktır. Kalite bir sorumluluktur. “Kaliteli 
iş, memnun müşteri” temel politikamızdır. 
Tanımlanmış şartlar içerisinde bütün ça-
lışanlarımızla, kalite gereklerinin karşılan-
ması için sürekli iyileştirme temel perensip 
olarak benimsenmiştir. Üretimde sıfır hata, 
tatmin olmuş müşteri, insana saygı, temiz 
çevre, uyumlu bir çalışma ortamı firmamı-
zın temel hedefleridir.

Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? 
Yeni pazar çalışmalarınız için neler 
söylemek istersiniz?
Son iki yıldır özellikle Asya ve Arap ülke-
lerinde ürünlerimize yoğun talep gelmek-
tedir. Özellikle büyüme ve yeni yapılanma 
sürecinde olan ülkele ihracat yapmakta-
yız. Yeni pazar araştırmalarımız ve görüş-
melerimiz sürmektedir.

2012 yılını nasıl geçirdiniz? Yeni yılda 
ki hedefleriniz nelerdir? 
Hedefimiz üretim yapmak, satış yapmak de-
ğil. Ürünleri en iyi şekilde halkımızla buluş-
turmaktır. Geçtiğimiz yıl üretim artırımına 
gittik. Bu yıl ise ilk altı aylık dönemde, üretim 
kapasitemizin tamamına yoğun bir talep al-
dık. Birçok şirket gibi bizimde büyüme he-
deflerimiz, doğru orantıda sürmektedir. 

“26 PARKA KAUÇUK YAPACAĞIZ. 
KONYA'DA BU ALANDA BİRİNCİYİZ. 

TÜRKİYE'DE SÖZ SAHİBİ 
FİRMALARDAN BİRİYİZ.”
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VİZYON KÖŞE

SELÇUK ÖZTÜRK

KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ülkemizin kısa zamanda katettiği 
büyük mesafe bu hedeflere ulaşa-
cağımızın inanıcını artırmaktadır. 
10 yıl öne 230 milyar dolar sevi-
yesinde olan milli gelirimiz bu-
gün 788 milyar dolar seviyesine 
ulaştı. 10 yıl içinde yılda 36 milyar 
dolardan, 136 milyar dolar ihracat 
yapabilen ülke haline geldik. Kriz 
döneminden sonra en hızlı büyü-
meyi gerçekleştiren ülkemiz 2011 
yılında dünyada en fazla büyüyen 
ikinci ülke durumuna ulaştı. Bugün 
Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, 
özel sektörünün çalışmaları, kamu 
idaresinin kararlı tutumu gibi avan-
tajlarıyla birlik ve beraberlik içeri-
sinde ortaya koyduğu vizyonunu 
gerçekleştirmek için çalışmalarına 
devam etmektedir. Ülkemizin dün-
ya üzerindeki bu durumu yabancı 
sermayenin de Türkiye'ye duyduğu 
ilgiyi artırmaktadır. 
2023 Türkiye’sinde İstanbul’un finans 
merkezi olarak düşünülmesi Anadolu’da 
yeni sanayi şehirlerini ortaya çıkaracak-
tır. Günümüzde Türkiye ekonomisinin 
yüzde 50’sine tek başına katkı sağlayan 
İstanbul’un mevcut durumda bunu de-
vam ettirmesi mümkün değildir. Yakın 
süreçte Konya’nın da içinde bulunduğu 
bazı Anadolu şehirleri sanayi ve ticaretiy-
le ön plana çıkacaktır. 
Anadolu şehirleri içerisinde Konya, son 
on yılda gösterdiği atılımla dikkatleri 
üzerine çekmektedir. Şehrimiz üretimini 
ihracata yönelttiği son on yıllık dönemde 
gerçekleştirdiği ihracat atılımı gelecek he-
deflerimiz açısından umut vericidir. Tür-
kiye son on yılda ihracatını 4 kat artırır-
ken Konya 12 kat artırmıştır. Konya 2002 
yılında yaptığı toplam 120 milyon dolar 

ihracatı 2012 yılında bir ayda yapar hale 
gelmiştir. Şehrimiz diğer taraftan, orta 
ve yüksek teknolojili ürünler ihracatın-
da Türkiye’de 9. sırada yer alırken, ürün 
çeşitliliği sıralamasında 4. sırada yer al-
maktadır. Bu veriler 2023 vizyonumuzda 
belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat ra-
kamlarına ulaşacağımızı teyit etmektedir.
Konya gelişen sosyo ekonomik yapısıyla 
il bazlı teşvik sisteminde ikinci bölgede 
yer almıştır. Teşvik sisteminin en önem-
li avantajı Ar-Ge’ye dayalı ileri teknolojili 
ürünlerin üretiminde 5. bölge avantajla-
rından faydalanılacak olmasıdır. Bu sis-
temde Konya yüksek katma değerli ürün-
lerin üretildiği merkez olacaktır. 
İleri teknolojili üretim için sahip olunma-
sı gereken kritereler Konya’da mevcuttur. 
Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan nitelikli ele-

man ve üniversite-sanayi işbirliği şehrimi-
zin bir diğer avantajıdır. Üniversite sanayi 
işbirliğini teknoloji üretimine dönüştüren 
Türkiye’nin en büyük teknoparklarından 
biri Konya’dadır. Bununla birlikte şehri-
mizde kurulacak olan bilim merkezi 2013 
yılı başında hizmete girecektir. Kurulu 
dört üniversitesi ile Konya ülkemizin en 
büyük sorunu olan nitelikli eleman açığını 
kapatacak potansiyele sahiptir. 

Bugün Konya, doğal kaynakları, ulaşım 
avantajları, tarımdan imalat sanayisine 
kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip 
olması, iç ve dış ticaretteki deneyimi, 
gelişmiş sosyo-ekonomik düzeyi, insan 
kaynakları ve uygun altyapısı ile yeni ya-
tırımlar ve yatırımcılar için cazibe merke-
zi konumunu sürdürmektedir.

Konya Anadolu'nun 
Cazibe Merkezi Olacak
ÜLKEMİZ TARİHİNDE İLK DEFA UZUN VADELİ BİR PROJEKSİYON BELİRLE-
YEREK 2023 VİZYONUNU ORTAYA KOYMUŞTUR. KİŞİ BAŞINA 25 BİN DOLAR 
MİLLİ GELİR, 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİYLE YOLA ÇIKAN TÜRKİYE, 
DÜNYANIN ON BÜYÜK EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK İÇİN ÇALIŞMAKTADIR.
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KISA HABERLER DOÇ. DR. NEJDET GÖK DOÇ. DR. NEJDET GÖKKALEDEN

KONYA’DA SON ZAMANLARDA EKONOMİDE CİDDİ BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞİYOR BUNUNLA BİRLİKTE SOSYAL YAŞAM DA BU GELİŞİME 
HIZLA YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR. ŞEHRİN KAZANDIĞI İVMENİN YANSIMALARINDAN BİRİSİ DE SPORDA GÖRÜLÜYOR. ARTIK İNSANLAR 
SPORLA DAHA FAZLA İLGİLENMEYE BAŞLADI İLGİYİ ÜZERİNE TOPLAYAN KULÜPLER İSE ALDIĞI MOTİVASYONU SAHADA GÖSTERMEYE 
BAŞLADI. BUNUN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ İSE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE YER ALAN TORKU SELÇUK BASKETBOL KULÜBÜ. YENİ 
YÖNETİMİN KULÜBÜ DEVRALMASIYLA BİRLİKTE YENİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ, KULÜPTE BİRÇOK ALANDA REVİZELER GER-
ÇEKLEŞTİ. GENÇ İŞ ADAMLARI İŞ SEKTÖRLERİNDEKİ BAŞARILARINI KULÜPTE DE HİSSETTİRDİLER.

TORKU SELÇUK BASKETBOL KULÜBÜ 
İLK YARIYI LİDER OLARAK KAPATMAYI 
BAŞARDI. PEKİ, TAKIMDA NELER OLDU, 

NASIL OLDU DA HEM YÖNETİM HEM 
SPORCULAR HEM TARAFTARLAR BU 

BAŞARIYI SAĞLAYABİLDİ. İŞTE BU 
SORULARA KULÜBÜN YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI YUNUS DEREBAĞ 
YAKALADIKLARI SİNERJİYİ 

BİZLERLE PAYLAŞTI. 
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Öncelikle genç bir ekip olmalarının ver-
diği avantajı çok iyi kullanabildiklerini 
söyleyen Yunus Derebağ; “Yönetim kuru-
lumuz genç ve istekli bir ekipten oluşuyor. 
Kulübü devraldığımızda ciddi değişimler 
gerçekleştirdik fakat attığımız her adımı 
stratejik düşünerek gerçekleştirdik. Yurt 
dışından çok iyi transferler yaptık. Yöneti-
mimizdeki kazanma arzusu bir süre sonra 
tüm takıma yansıdı. Şimdi malzemecimiz-
den antrenörümüze, sporcularımızdan 
taraftarlarımıza kadar herkes başarıya 
inanıyor ve istiyor. Tabi bu sinerjiyi ya-
kalamak bizim için ciddi sabır ve enerji 
gerektiren bir durum oldu. Fakat takımın 
her başarısı bu enerjiyi tazeledi ve hepimi-
zi daha büyük hedefleri düşünmeye yön-
lendirdi. Bu sezon sonunda şampiyonluğu 
elde ederek birinci lige çıkmak için elimiz-
den gelen tüm maddi ve manevi desteği-
mizle takımımızın arkasındayız” dedi.

EKİP RUHU YAKALANDI
Bir iş adamı olarak ekip ruhuna çok önem 
veriyor Yunus Derebağ. Ne iş yaparsanız ya-
pın ekip ruhunu yakalayamazsanız başarı 
ancak gelip geçici bir hayal olur diyor. Bu-
nun için her şeyden önce kulüpte ekip ol-
mak için mücadele ettiklerini sözlerine ek-
liyor. Yönetim olarak sporcuların hepsiyle 
yakından ilgilendiklerini ailelerinin rahatlı-
ğı için tüm çabayı sarf ettiklerini dile getiren 
Derebağ; “Basketbolun özünde ekip olmak 
ve ruhu yakalamak vardır. Biz ekip olmak 
için yola çıktık ve hiçbir çatlak vermeden bu 
sinerjiyi sürdürülebilir kılmak için çabamız 
devam ediyor. Her sporcumuzla yakından 
ilgileniyoruz. Ailelerinin rahat etmesi bizim 
için çok önemli. Bizler hem sporcularımızla 

hem aileleriyle sürekli iç içeyiz. Doğal olarak 
bu aile ortamımız sportif başarıyla kendisini 
ön plana çıkarmaya başlıyor. Şu an arzu-
ladığımız ruhu yakaladık diyebilirim ama 
bunu hiç durmadan daha da ileriye taşıma-
lıyız. Önemli olan sürdürülebilirliktir.” Diye-
rek ekip ruhuna verdiği önemi anlatıyor.

SPOR KATILIM GEREKTİRİR
Sporun en büyük motivasyonunu taraf-
tar olduğunu söylüyor Yunus Derebağ. 
Sportif başarı olarak dünyanın en büyük 
takımı da olsanız eğer boş tribünlere oy-
nuyorsanız kazanılan başarının bir katma 
değeri yoktur diyor. Bu nedenle halkımıza 
ve bizler için çok önemli olan öğrencileri-
mizin desteğine çok ihtiyacımız var diye 
sözlerine ekliyor. Sporun tadını alabilmek 
için, kazanılan başarıların paylaşılabilir ol-
ması için taraftarların kilit noktada oldu-
ğunu söyleyen Derebağ; “Spor katılım ge-
rektiren bir ürün. Eğer bir ruh yakalamak 
istiyorsanız bunu sporcularınızla, yöneti-
minizle ve taraftarınızla birlikte başarma-
lısınız. Aksi takdirde bir salon takımından 
öteye gidemezsiniz. Hep eksik bir öğe kalır. 
Sporun özünde katılım vardır. Basketbol 
sadece bir müsabaka değil ortak hedefle-
rin paylaşıldığı bir organizasyondur. Tüm 
şehri bu organizasyonun içerisine dahil et-
meniz gerekir. Kamu yöneticileri ve medya 
bu katılımın lokomotifini oluşturmaktadır. 
Bizler bu konuda da hem saygıdeğer kamu 
yöneticilerimizden hem de medyamızdan 
beklediğimiz desteği fazlası ile görüyoruz. 
Artık tek eksik olan bu seneki şampiyonluk 
başarımız.” ;eklinde düşüncelerini ifade 
ederek sporda her bir sac ayağının katılı-
mının önemini vurguladı.

BASKETBOL BİR ENDÜSTRİDİR
Basketbolu sadece iki takımın müsabakası 
olarak görülmemesi gerektiğini her seferinde 
dile getiren Yunus Derebağ; “Sporu pazarla-
ma odaklı bir yaklaşımla ele almak gerekiyor. 
Bugün Amerika’da 5 milyonun üzerinde insan 
sporda istihdam ediliyor. Türkiye’de hızla bu 
sürece girmiş bulunuyor. Bu nedenle biz de 
basketbol takımımızı bir ürün olarak ele alı-
yor, takımızın marka değerini yükseltmek için 
her bir pazarlama bileşenini stratejik kararlar 
doğrultusunda yapılandırıyoruz. Biz tarafta-
rıyla iletişim kuran, maçlarını tüm şehrin ka-
tılımıyla bir festival havasında oynayan takım 
olmak için kollarımızı sıvadık ve emin adım-
larla hedefimize yaklaşıyoruz.” dedi. 
Sevgili Yunus Derebağ’a Vizyon okuyu-
cularıyla düşüncelerini paylaştığı için 
çok teşekkür ediyor ve başarılarının de-
vamını diliyoruz.
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VİZYON KÖŞE

Konya'daki  Alışveriş 
Merkezi  Kültürü
2000 YILINDA ŞANSI AÇILAN MEMLEKETİMİZİN EN BÜYÜK KAZANIMLARI ŞÜPESİZ Kİ BACASIZ 
FABRİKALAR OLAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİDİR. MESELA; REAL M1 VE KULE SİTE İLE GÜZEL-
LEŞEN ŞEHRİMİZE VE SOSYAL HAYATIMIZA BİR YENİSİ OLARAK KENT PLAZA'DA KATILDI.

Konya'da artık Starbucks var! Yıllardır Konya'mızda görmek istediğimiz hatta gelir mi gelmez mi id-
dialarına tutuştuğumuz Lacoste ve Mango bile artık şehrimizde. Bu perakendecilik girişimleri elbette 
rekabeti, kıyası beraberinde getiriyor. Yıllarca alışveriş merkezi yönetmiş, projelendirmiş ve inşaa et-
miş bir Konyalı olarak “bence”lerimi paylaşıyor, tekrar şehrimizin markalarına hoşgeldiniz diyorum.

ÖMER SUNAR

Bence Real;
Anneanneniz ile de gezebileceğiniz bir 
AVM. Upuzun koridoru hiç bitmeyecek 
hissi veriyor. Ortasında vazgeçiyorum yü-
rümekten. Ama düzayak bir AVM olması 
da istediğimi bulmam konusunda nokta 
atışı ziyaretlerimi kolaylaştırıyor.

Bence Kule Site;
Monoton. Yıllardır vitrinler hariç hiçbir 
şey değişmedi Kule'de. Ne standlar ne ma-
ğazaların dekorları ne de kulenin renksiz 
koridorları. Ama tahtı zor sarsılır bir kral 
olduğu gerçeğini de unutmamak lazım.

Gelelim Kent Plazaya !
En küçük kardeş genelde şımarık olur 
derlerdi, bence doğru. İlk bakışta hissedi-
len bir asil hava ve ardından gelen şıma-
rıklık kendini gösteriyor. İçeride gezenler 
alışveriş yapanlardan daha fazla gözükü-
yor. Bence bunun sebebi gerçekten şe-
hirde gezilesi yegane mimari şu an Kent 
Plaza. Ama ne yıl başını ne de açılışının 
ne oluşunu içeride hissedemeyeceğiniz 

bir yönetim şekli var. Gezerken Konya'da 
yılbaşı kutlaması hala bir tabu herhalde 
dedim ama yine de bu senenin hediye-
lerini dünyalar güzeli şımarık AVM'miz 
Kent Plaza'dan aldım. Milona'da alışveriş 
hissi veren Kent Plaza'ya Hoş geldin di-
yor. 2013'ün hepimize sağlıklı,mutlu ,ka-
labalık günler getirmesini diliyorum.

Bence Makro;
Afra'nın ilk süpermarket oluşunun üzerin-
den yıllar geçti ama ayak alışkanlığı insan-
ların hala değişmedi. Yıllarca tek aktivite-
miz Afra'nın peynir reyonlarını gezmekti 
zamanın getirdiklerine karşı koyamayan 
bir binamız olarak hep hatıralarımızda yer 
alacak Makro. Ama lokasyonu ve marketi 
ile hala varlığı tartışılmaz. AVM kısmında 

yer alan kiracılarıda gayet mutlu gözükü-
yor. Eee Konya alışkanlıklarından kolay 
kolay vazgeçmez bunu herkes bilir.

Bence Kipa;
Türkiye'de alkol satmayan tek şubesi 
Konya 'da. Bize kendini sevdirmeye çalışı-
yor ama daha çok çalışması lazım. Hemen 
yanındaki Koçtaş'la sıkı paslaşıyor. Daha 
iyi ya da daha kötü  olacağını düşünmü-
yorum. Ama sineması izleyici sayısı az ol-
duğu için en çok tercih ettiğim yer. Alışve-
riş merkezi olarak çok daha iyi etkinlikler 
ve markalar ile buluşması gerekiyor.
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KISA HABERLER DOÇ. DR. NEJDET GÖK DOÇ. DR. NEJDET GÖKKALEDEN

Yer: Elazığ-Bingöl karayolu Bilaloğlu mevkii
Tarih: 24 Mayıs 1993

BU SALDIRIDAN SAĞ OLARAK 
KURTULANLAR "O GÜN" DİYORLAR VE 
O TARİHİ AĞIZLARINA ALMIYORLARDI. 

Olay yerinde 1570 mermi kovanı bulundu. 
Yani silahsız erlerin her biri için 50 mermi 
kullanmışlardı. Her birine ortalama elli mer-
mi isabet eden bedenleri delik-deşik edil-
miş 20 yaşlarında silahsız gencecik vatan 
evlatlarıydı onlar. Hiç birinin silahı yoktu. 
Refakat edenide yoktu. Anlatanlar ve gör-
gü şahitleri böyle anlatmışlardı. Teröristler 
askerleri doğulu-batılı diye ayırmışlardı. İç-
lerinden de 33 tanesini şehit etmişlerdi. O 
geceden şehit olan arkadaşlarının altında 
kaldığı için şans eseri kurtulan Trabzon'lu 
Osman Partal, ellerindeki bağı çözüp nöbet-
çi pkk’lıyı “bizi serbest bıraktılar” diyerek 
arkadaşlarının hayatını kurtaran Adana'lı 
Erkan Omay, yedi kez ameliyat olan Hatay'lı 
Bünyamin Atlı, iş istemek için gittiği beledi-
yenin kovduğu Denizli'li Mustafa Özçelik 
ve diğerlerinin anlattıkları olayın vehame-
tini ve acımaszılığını gözler önüne serdi. 
33 şehidin içerisinde yedi Konya’lı şehit var-
dı. Konyalı şehitlerin isimleri ise; İbrahim 
Erten, Mustafa Yılmaz, Erkan Kaçan, Mevlüt 
Özkan, Hilmi Şahin, Ali Arar, İlyas Uyar'dı.
1984 yılından bu yana elli binden fazla 
güvenlik kuvvetimiz ve vatandaşımız ha-
yatını kaybetti. Ama silahsız katledilen 33 
vatan evladı, şehit edilen bütün insanları-
mız için acı ile hatırlanan hüzünlü bir ve-
sika olarak kesinlikle unutulmamalı ve ha-
tıraları taze taptaze tutulmalıdır. 24 Mayıs 
1993'te katledilen vatan evlatları için katle-
dildikleri yere dikilen şehitler anıtı bugün 
şehit aileleri tarafından ziyaret edilen bir 
anıt. Konyalı yedi şehitten biri olan Mevlüt 
Uyar’ın anne ve babasından onun hakkın-
da dinlediklerimizi sizlerle paylaşacağız.

DÜNYAMIZ YIKILDI
Şehit Mevlüt Özkan'ın babasıyım. Oğlum 
1973 doğumluydu. 1993 yılında şehit 
oldu. Elazığ-Bingöl yolunda 33 erin şehit 
olduğu olayda şehit olanlardan biri de 
benim oğlum. Aynı olayda Konyalı yedi 
şehit vardı. Çocuklarımız Van'a gidiyorlar-
dı. Elazığ'a yolunda çocuklarımız takibe 
alınmışlar. Akşamın olmasını beklemiş-
ler. Çocukları kıstırmışlar. Bu olayların ha-
zırlayanı Şemdin Sakık, size devlet sahip 
çıkmıyor diye bu çocukları öldürüyor. Ço-
cukların içinden biri yaralı olarak kurtul-
muş, sağ kalmış. Şemdin Sakık'ı tanımış. 
Bizleri öldürten bu adamdı, bizim katili-
miz buydu diye onu göstermiş.
Havva Özkan - Şehit Mevlüt Özkan'ın 
annesi. Saat 11.00 gibi Elazığ-Bingöl ka-
rayolunda askerin önü kesildi diye tele-
vizyonlar bir haber verdi. Hemen aklıma 
geldi ama o anda anlayamadım. Üzerinde 
durmadım. Şehit olanların isimleri açık-
lanmış komşularımız akabinde öğren-
mişler. Babası işteydi. Kardeşleri işteydi. 
İçimde bir korku oldu. Acaba mı, değil mi 

diye, ama bir ihtimal vermedim. Devleti-
miz var dedim. Ordumuz var dedim. Hep 
onlara güvendim, sığındım. Saat 18.00 gibi 
oldu. İş ciddiye bindi, essahlaştı. Anladım 
ki çocukların yanında hiç kimse yokmuş. 
Çocukları köprü altında kıstırmışlar hain-
ler. Kapı çalındı, Mevlüt Özkan'ın evi mi, 
kiminle görüşüyoruz dediler. Ben annesi-
yim dedim. Metanetli olun, oğlunuz şehit 
düştü dediler. O anda benim dünyam yı-
kıldı. Üç oğlum vardı, Mevlüt en büyükle-
riydi. Çok değerli bir çocuktu. İzne geldi-
ğinde Çamaşır Makinasını yeni almıştık. 
Oraya oturdu. Anne dedi bana doğudan 
para verecekler ben ikinci taksitini öderim. 
Geri kalan parayı da ne yaparsanız yapın 
dedi. Olmaz oğlum dedim. Sen gelince 
dükkan açacaksın, evleneceksin, daha çok 
işimiz var. Oto elektrikçisiydi. Sevdiği bir 
kız vardı. Kız olayı öğrendiğinde kendini 
balkondan aşağıya atmaya kalktı. Payla-
şımcıydı. Sözlü, nişanlı değildi. Askerden 
geldikten sonra evlenmeyi düşünüyordu. 
Dünyamız yıkıldı. Beyim kalp hastasıydı. 
Ondan sonra bir daha çalışamadı.

EROL SUNAT
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BABASI OLARAK OLAYDAN 
NASIL HABERİNİZ OLDU?
Saffet Özkan - Şehit Mevlüt Özkan'ın baba-
sı. Oğlumun şehit düştüğü gün, Kayacık'ta 
Yeni Un Fabrikasında çalışıyordum. Hiçbir 
şeyden haberim yok. Arkadaşlar arasında 
fısıldaşmalar başladı. Bana hiç kimse bir şey 
anlatmıyordu. Kalp hastası olunca, haber 
dinlemiyordum. Beni her zaman yolda indi-
ren servis eve götürmek istedi. Neden diye 
sorunca, senin evin o tarafta bir işim var, seni 
de evine kadar götüreceğim dedi. Eve gel-
dim hısım, akraba doluşmuştu. Oğlum yırtı-
cı bir çocuktu. Çok gözü açıktı. Yanımda çok 
değerliydi. Baldızım Saffet dedi, sana bir şey 
söyleyeceğim. Buyur abla dedim. Şu Kuran'ı 
al. Önce bir Yasin oku. Yasin’i okuduktan 
sonra, Oğlun şehit oldu dedi. Ben dedim bu 
çocuğu sapasağlam devlete teslim ettim. 
Devlet keşke eline bir tabanca vereydi de, ya-
yan gideydi gideceği yere. Oğlumu eli-kolu 
bağlı teslim ettiler hainlere.
Havva Özkan - Oğlumuzu toprağa ver-
dikten sonra, ne kadar yakın akraba var-
sa çekildi. Acılı insanın yanında olmak 
istemiyorlar. Size ne var, paranız var, her 
şeyiniz var diyenler oldu. O evlat parayla 
ölçülür mü? Değerlendirilir mi?
Saffet Özkan - Biz Çumra Seçme köylüyüz. 
Hanım Çumra Yeniköyden. Eş-dost bizden 
taraf kimse kalmadı. Devlet bir TOKİ evi 
verdi. Bizi zengin görüyorlar. Ablam var. 
Ağabeyim var. kardeşim var ama yanımda 
değiller. İşleri düşünce yanıma geliyorlar.

YARIM OLARAK YAŞIYORUZ
Havva Özkan - 19 sene geçti. Deldi geçti. 
Bu kadar sene çok uzunca bir yıl. Ben ya-
şamam diyordum. Bizim hayatımız bitti 
diyordum. Acıyı bir yere sarıyorsun, yola 
devam ediyorsun. Dengemiz bozuk. Ama 
yarım olarak yaşıyoruz. İki çocuğum daha 
var. Onları büyüteyim derken günler gel-
di-geçti. Sofrayı hazırlıyorsun doyduğunu 
bilmeden kalkıyorsun. Acıkıyorsun acıktı-
ğını bilmiyorsun. Hayat devam ediyor. Şe-
hidimin küçüğünü 18 yaşında evlendirdim.  
Komşularım oğlunu evlendir, yanına gelin 
al, teselli ol demişlerdi. O oğlumu o yaşta 
evlendirdim. Devletimiz şimdi yavrularıma 
iş verdi. Biz büyüklerimizden bu hainlerin 
cezasının verilmesini istiyoruz. Dosya ka-
panmasın. 19 yıldır bizim hayatımız bitti. 33 
erin hesabını sorsun Başbakanımız. Çünkü 
çocuklar silahsız ve savunmasız olarak ca-
navarların önüne atıldı. Ellerinde silahları 
olsa çarpışarak şehit olurlardı. O Şemdin 
Sakık'ı çıkarıp da konuşturmasınlar.

SANA KAPICILIK YAPTIRMAYACAĞIM
Saffet Özkan - Mevlüt İlkokulu bitirdiğinde 
baba dedi ben okumayacağım. Ben okut-
mak istiyorum. O zamanlar bir apartmanda 
kapıcılık yapıyorum. Apartmanda hep öğ-
retmenler oturuyordu. Şöyle bir konuşma 
geçmiş. Şu Ahmet beyin oğlu, şu çocuk 
Mehmet beyin oğlu, şu çocuk Hasan beyin 
oğlu, sıra benim Mevlüt'e gelince, bu da ka-
pıcının oğlu demişler. Ben dedi okumaya-
cağım. Çalışacağım sana da burada kapıcılık 
yaptırmayacağım. Dayımın oğlu oto elekt-
rikçisiydi. Onun yanına girdi. Hırslıydı. On-
dan habersiz bir kıza dünürcü gittim. Olmaz 
baba dedi. Benden habersiz bir daha bana 
kız istemeye gitme. Askere gidip-geleyim 
öyle. Askerden geldiğimde dükkan açaca-
ğım, şanlı-şunlu düğün yapacağım diyordu. 
Van'a gidiyordu. Baba dedi sana oradan Van 
kedisi getireceğim dedi. Ne yapacaksın oğ-
lum kediyi deyince, oranın kedileri meşhur, 
dükkanda dolaşsın dursun demişti. Çok ka-
biliyetli, başarılı bir çocuktu.
Havva Özkan - Ustası, bana Mevlüt çalışkan 
bir çocuk, sen bu çocuğun ekmeğini yiye-
ceksin dedi. Öyle olmadı ama  şehit olduktan 
sonra, ekmeğini yiyoruz. Mevlüt 24 Mayıs 
1993'te şehit düştü. 28 Mayıs 1993'te onu 
toprağa verdik. Bingöl'de şehitler abidesi var. 
En büyük torunum 18 yaşında çocuklarımı 
ve torunlarımı alıp 2013 yılında nasip olursa 
Bingöl'e gideceğiz. Kocam kalp hastasıydı. 
Cenazesini almaya gidemedi. Kardeşi ve ba-
canağı ile cenazeyi almaya gittiler.



OCAK 2013/29132

ÖDÜL

İdolwin Pvc Kapı ve Pencere Profilleri “Sos-
yal Sorumluluk Proje Performans” ödülü-
nü kazandı. İdolwin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ö. NAZIM ÖZCAN ödülünü Başbakan 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ın elinden aldı.
Askon tarafından verilen başarı ödüllerinden 
“Sosyal Sorumluluk Proje Performans” ödü-
lünü İdolwin adına, Başbakan Erdoğan’dan 
alan Yönetim Kurulu Başkanı Ö. NAZIM 
ÖZCAN, yaptığı değerlendirmede “Askon’a; 
bizleri bu ödüle layık gördükleri için İdol-
win ailesi olarak teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Başarıyı alkışlama ve ödüllendirme 
konusunda cömertlik sergilediler, nezaket 
gösterdiler. 2012 yılında gerçekleştirmiş ol-
duğumuz iki ayrı sosyal sorumluluk projesi 
neticesinde bu ödülü almaya hak kazandık. 
Öncelikle “küçük bir kıvılcım ile büyük bir 
dayanışmaya öncülük etmek” amacıyla 
yola çıktığımız projemizde Konya’daki şe-
hitlerimizin ailelerinin pencerelerini üc-
retsiz değiştirdik. Sıcak evlerimizde huzur 
içinde yaşayabilmemiz için canını feda 
eden vatan evlatlarımıza ve onların değer-
li ailelerine bir nebze faydamız olabildiyse 
ne mutlu bize. Ardından engelliler haftası 

münasebetiyle “tane tane kapak topluyor, 
adım adım engelleri aşıyoruz” sloganı ile 
plastik kapak toplama kampanyası başlat-
tık. İki okulumuz ile birlikte yürüttüğümüz 
proje kapsamında, toplanan kapaklarla 
engelli vatandaşlarımıza tekerlekli san-
dalye alımı için katkı sağlamaya çalıştık. 
Bundan sonraki ticari hayatımızda moti-
vasyonumuzu ve şevkimizi arttıracak bu 
ödül idolwin ailesine verilmiş bir ödüldür. 
Bu ödülü çalışanlarımız ve bayilerimiz adı-
na, şahsıma layık gören Askon başta olmak 
üzere, bu süreçte bizlere maddi ve manevi 
katkı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür 
ederiz” dedi. “Sizi yeni sosyal sorumluluk 

projelerinde de görebilecek miyiz” diye sordu-
ğumuz Ö. Nazım ÖZCAN “Elbette yeni pro-
jelerimizde olacak. Hatta bu ay içerisinde 
“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” adı 
altında başka bir projeyi hayata geçirece-
ğiz. Kampanya, geniş kapsamlı istatistiki 
verilerden oluşan, bilimsel tabanlı araştır-
ma sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması 
suretiyle başlatılacak ve yıl boyu sürdürüle-
cektir. Yapılacak geniş kapsamlı bir toplan-
tı sonrasında, ekmek israfının nedenleri, 
boyutları, önlenmesi ve tüketici alışkanlık-
ları gibi detayları içeren raporun sonuçla-
rı açıklanacak ve Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası da başlatılmış olacaktır.” dedi. 

İDOLWİN'E BAŞBAKAN'DAN
ANLAMLI ÖDÜL
Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) tarafından 
iki yılda bir düzenlenen olağan 
Genel Kurul’da verilen Ekonomi 
Ödülleri Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleştirilen tören ile 
sahiplerini buldu.
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EROL SUNAT

S.HAKAN KÜÇÜKSUCU

Hich Otel, belkide bundan sonra Konya'da yapılması 
düşünülen butik-otellere verilebilecek en güzel ör-
nek. Kubbeyi hadraya bakan odalarından, Kub-
beyi hadrayı seyrediyorsunuz. Sabaha kadar o 
manevi atmosferi ve güzelliği seyredip uyuya-
mayan ziyaretçilerin ilk açıldığı günden beri 
ziyaret ettiği bir otel. Mevlevilikte var olan “Hiçlik” 
makamı bu otelle sembolize edildiği gibi, hiçbir 
otelde var olmayan, hiç birisin-
de rastlanmayan özelliklere sa-
hip bir otel Hich oteli. Konya'yı 
ziyaret edenler bundan böyle 
burada kalmanın dışında, 
gezmek ve dolaşmak içinde 
Hich Otele gelecekler. Otel 
personelinden Otelin adının 
anlamını ve Hiçlik Makamı-
nın ne olduğunu sorup öğre-
necekler. Belki de Konya'ya 
daha fazla bağlanacaklar.

Hich Otelin sahibi Serkan Vanlı 1977 Sarayönü Çeşmelisebil doğumlu. On yılı aşkın bir süre  
Konya'da Bankacılık yaptı. Türk Ekonomi Bankasının yatırım Şube Yöneticiliği yapan Vanlı, 
görevinden istifa ederek turizm sektörüne girdi. Hich Otel'i Serkan Bey'den dinledik.
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Hich Otel serüveni 
nasıl başladı?
2010 yılı Aralık ayında içinde bulunduğu-
muz binayı satın almak kısmet oldu. Burası 
özel bir mülkiyetti. Mülkiyetini üzerimize 
aldık. Bu bina 145 yılık bir binaydı. Oldukça 
metruk bir haldeydi. İçinde oturanlar bazı 
müdahaleler yapsada o metruk görünümü 
pek fazla değişmemişti. Aynı yılın Aralık 
ayında resterasyona başladık. Mimari pro-
je, resterasyon, restitüsyon çalışmalarına 
başladık. proje süresi uzun sürdü. Proje 
sonrasında 2011 yılının Nisan ayının sonu, 
Mayıs ayının başında resterasyona başla-
dık. Resterasyon zor bir süreç. Tam iki yıl 
sürdü. hem binanın mevcut durumunu 
korumak zorundasınız, hemde faaliyet 
alanı ile birlikte fonksiyonel alanlar çıkar-
mak zorundasınız. Mevcut binada bir tane 
banyo, bir tane lavabo ve bir tane tuvalet 

vardı. Biz 13 banyo, 13 lavabo ve 12 tuva-
let koyduk. Bunları yaparkende mevcut 
mimariyi bozmama adına gayret sarfettik. 
Bu konuda ciddi bir zaman harcadık. Hich 
Otel iki tane tescilli binanın resterasyo-
nundan oluşuyor. Her iki binaya aynı proje 
uygulandı. Nihayet 2012 yılının Aralık ayı-
nın ortasında bitirildi.

Hich otelin adı nereden geliyor, bu 
ismi siz mi koydunuz?
Hich Otelin resterasyonunu yaparken, 
kullandığımız yapı malzemelerinde zi-
yadesiyle titiz davrandık. Otelin isimini 
koyarken bayağı zorlandık. İki kızım var, 
onların adını koymakta bu kadar zorlan-
madım. Herhalde önümüzde yirmi kadar 
alternatif isim vardı. Koyacağımız ismin 
lokasyonumuzda çok önemi olacaktı. 
Mevlevilikte "Hiçlik" makamı ile ilgili bir-

şeyler okumuştum. Hz. Pir "Hiçlik" 
olgusunu çok güzel anlatmış. Neden 
"Hiç" olmasın dedim. Birincisi "Hiç-
lik" makamı Mevlevilikte bir makam. 
İkincisi "Hiçlik" makamı mükem-
mellik makamı, üçüncüsü vereğimiz 
hizmette mükemmellik noktasıydı. 
Belki dikkatinizi çekmiştir. Otelimi-
zin isminin yazılış şekli "Hich". "Ç" 
harfinin elektronik ortamda ve inter-
net ortamında kullanılması imkan-
sız. Bizim tesisimize de çok yabancı 
misafir gelecek olunca c ile h harfini 
birleştirdik. İngilizce'de, Almanca'da 
ve Fransızca da "Hiç " diye okunuyor. 
Sound olarakta dönüşümü böyle. 
Neden "Hiç" diye sorulduğunda Hz. 
Pir'in "Hiçlik" felsefesini anlatma im-
kanı doğuyor.

Ne zaman ziyaretçi almaya başla-
dınız, ilk misafirleriniz kimlerdi?
Biz Mevlana ihtifallerine otelimizi ye-
tiştiremedik. Yani 7 Aralık günü oteli-
mizi açamadık. 14 Aralık günü hizmet 
vermeye başladık ve aynı gün misafir 
aldık. Ben Bankacılık sektöründen 
geldiğim için, turizm sektörü ile hiçbir 
ilgim yoktu. Hiçbir ticari kaygı düşün-
meden bir çalışma içine girmiştim. 
Çözmemiz gereken yüzlerce detay var-
dı. açılış günü nasıl olacaktı? Nasıl kar-
şılanacaktık? Bunun heyecanı müthiş 
bir duygu. İlk misafirimiz sanatçı Berna 
Laçin ve eşi ile Kalkavan ailesiydi. Ber-
na hanım bizde üç gün konakladılar. 
Yeni açılan bir otelde ilk defa misafir 
oldukşarı için açıkçası endişeleri oldu-
ğunu ve bir takım olumsuz sürprizler-
le karşılaşableceklerini düşündükleri 

söylediler. Berna Hanım, "Müthiş bir konak-
lama geçirdik dedi. Ben yıllardır Konya'ya 
geliyorum. Böyle bir işletmenin Konya'da 
olabileceğini hiç düşünmemiştim"

Misafirleriniz beğenilerini 
nasıl yansıtıyorlar?
Çok sevdiğim bir dostum var. Onun tav-
siyesiyle, burada yatırım yapılabilir de-
mesiyle işe başlamıştık. Butik Otel fikri 
sonradan çıktı. Benim hizmet sektörüne 
bir yakınlığım var. Zaten hizmet sektörü 
denildiğinde otelcilik ilk sıralarda yer alı-
yor. İnsanlarla sohbet etmeyi, bir şeyleri 
paylaşmayı seviyorum. Finans sektörü-
nün bir matematiği vardı. Bu sektöründe 
insanları memnun etme kaygısı üzerine 
bir matematiği var. Sürekli üzerinde daha 
iyisini, daha mükemmelini ortaya nasıl 
koyabiliriz diye kafa yorulan bir alan bu 
alan. Biz arkadaşlarımızla şehrin evsahipli-
ğini yapıyoruz. Muhtemelen ziyaretçilerin 
göstereceği reaksiyon hafızalarda kalacak. 
Bizim insanları rahat ettirmek ve memnun 
olarak buradan ayrılmalarını sağlamak gibi 
bir zorunluluğumuz var. Bir yabancı çifti 
misafir ettik kendizi İtalyan, eşi Alman. 
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İtalyan misafirimiz Floransa'da hey-
keltraşmış. Size dedi önemli bir şey 
söyliyeyem mi? Sizin Hz. Mevlana'ya 
komşu olma kısmetiniz varmış. Tüy-
lerim diken diken oldu. Böyle de bir 
görev ve sorumluluğumuz var. Onun 
için biz çok özel bir konumdayız. Bir 
İtalya'nın böyle bir tespiti yapması 
çok ilginç. Bizde 5-6 gün konakladı-
lar. Ayrılırken bir bardak su istedim. 
Durumu daha önceden hanımefendi-
ye anlatmıştım. Araçları ayrılırken bir 
persolimiz arkalarından o bir bardak 
suyu döktü. Geri döndüler sebebini 
sordular. Bu bizim geleneğimizde "Su 
gibi gidin, su gibi gelin" anlamını ta-
şır diye anlatınca hanımefendi suyu 
atan personelimizin boynuna sarılıp 
ağladı. Çok etkilendiler ve duygulan-
dılar. Şehirlerde onun için butik otel-
lere ihtityaç var. 200-300 kişiyi misa-
fir eden bir otelde hangi misafirinizi 
böyle uğurlayacaksınız? Hangisinin 
ardından  su gibi git, su gibi gel diye 
su dökeceksiniz?

Otelinizde bundan sonraki dö-
nem için ne gibi yenilikler olacak?
400 metrekarelik bir bahçemiz var. 
Yaza doğru burasını cafe-resteurant 
şeklinde düzenlemeyi düşünüyoruz. 
Projemizin üçüncü ayağı olan hemen 
yan tarafımızdaki parselle ilgili çalış-
mamıza ve resterasyona Şubat ayı için-
de başlıyoruz. Tamamlandığında oda 
sayımız 21'e çıkacak bahçe alanımızda 
bu çalışma sobrasında 550 metrekare-
ye ulaşacak. Gül bahçesinden bakıldı-
ğında  görülebilecek bir mekan olacak. 
Otelimizin bir başka yeniliği ise oda nu-
maralarının olmaması. Her odamızın 
bir ismi var. Oda isimlerimiz tersinden 

okunduğunda da, güzel anlamlar içeri-
yor. Zaman odamız, tersinden okundu-
ğunda “Namaz” adını taşıyor. Şifa adını 
taşıyan odamız tersinden okunduğun-
da “Afiş”,  Kaya adlı odamız, tersinden 
okunduğunda “Ayak” adını taşıyor. 
Odalarımızda bu isimleri yansıtan 
özellikler bulunuyor. Biz 3.ncü kısmıda 
tamamlayıp 21 odalı bir butik Otel hali-
ne geldikten sonra aynı konsepti farklı 
şehirlere ve ülkelere taşımak istiyoruz. 
Mevlana felsefesini, kendi kültürümü-
zü Konya dışına taşıyacağız.

Açılış günlerinde yaşadığınız bir 
hatıranızı anlatır mısınız?
Bir ayı daha doldurmayan otelimizde 
halen beş personelle hizmet veriyo-
ruz. Yazın cafe bölümüde hareketle-
nince toplamda 20 personelle hiz-
met verebileceğimizi düşünüyorum. 
Personelimizin seçiminde oldukça 
seçici davrandık. Bu konuda hassasi-
yet gösterdik. Bulunduğumuz yerin 
bize verdiği sorumluluğun farkında-
yız. Oturduğum odadan direkt Kub-
beyi Hadra'yı görüyorum. Otelimizi 
açtığımda talepler vardı ama biz re-
zervasyon almamıştık. Doğalgaz için 
girişimlerde bulunmamıza rağmen 
henüz bağlanmamıştı. Otelimizi kli-
malarla ısıtmaya çalışıyorduk. Berna 
hanım ve eşine doğalgaz belki bugün 
açılır, belki birkaç gün sonra dedik, 
sizler için başka otellerde gece kalma-
nız için rezervasyon yaptırdık. Berna 
Hanım dedi ki; “Serkan bey, ben bu-
rasını gördükten sonra başka otelle-
re gidemem gaz olmasa da burada 
kalacağım dedi.” O gece saat 22.00 
gibi gaz geldi ve misafirlerimize mah-
cup olmadık.
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BU GÜN ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA PEK ÇOK ENGELLİNİN İNANILMAZ ŞEYLERİ BAŞARDIĞINI 
GÖRÜYORUZ. RESSAM , MÜZİSYEN, SPORCU…VB. ANCAK ELİ AYAĞI BULUNMAYAN 

BİRİNİN HATTAT OLDUĞUNU NE DUYDUK NE DE GÖRDÜK.

Ayaksız olmak, hattat olmaya, yazı yazmaya engel bir du-
rum değildir. Ancak, elleri bulunmayan bir kimse, kalemi 
iki bileği arasında tutarak nasıl yazar? Sonra, eski san’at 
yazılarımızın, şimdiki kalemlere hiç benzemeyen tarz-
da ağzı olan ve sık sık mürekkep hokkasına batırılarak 
kullanılabilen kamış kalemle yazıldığı, ayrıca, harflerin 
güzelliğini sağlayan incelik ve kalınlıkların, kalemin elde 
tutuluş şekline göre çıktığı da düşünürsek bunun ne ka-
dar zor, hatta imkânsız olduğu düşünülebilir.
Bu imkansızı başaran, Elsiz, ayaksız hattat: Mehmed 
Efendi üç yüzyıl önce yaşamış ondan sonrada bu işi ba-
şaran ne duyulmuş ne görülmüş.

Şimdi biz, bu elsiz ve ayaksız hattatımızla ilgili Topkapı  
Müzesi Kütüphanesi’nde (H.363, sahife 147 a) bulunan 
VekayÎnsâme-i Abdi Paşa isimli yazma târih kitabından 
Receb 1082(14 Kasım 1671) gününün vukuâtını Uğur Der-
man Hocamızın sadeleştirilmiş ifadeleriyle nakledelim:
“İnsanoğlunu hayrete düşürecek ve ibretle seyredi-
lecek kadar garib, nâdir vak’alardandır ki, iki eli bi-
leklerinden ve iki ayağı bir şiddetli ârıza sebebiyle’ 
düşmüş; hâsılı ne el kalmış, ne ayak…  Böyle bir şahıs, 
geçimini temin için dilencilikten başka yol kalmadığı-
na karar verince, doğum yeri olan Bolu’dan İstanbul’a 
gelerek “Suyolcu” diye tanınan bir hattattan ders alıp, 

BEKİR ŞAHİN
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bir müddet bütün dikkatiyle ça-
lışmaya devam eder. Elsiz olduğu 
halde, Allahın yardımıyla bu de-
receye getirdiği yazabilme kud-
retini meydana koymak için bir 
En’am-ı Şerif yazıp, anılan ayın 
yirmi dördüncü gününde, bir 
vâsıta ile, padişahımız (IV. Sultan 
Mehmed) hazretleri tarafında 
işitildiğinde, bahsedilen şahsı 
huzuruna getirtti. Gözü önünde 
yazmasını emreylediği zaman, 
o elsiz ve ayaksız, hokka ve ka-
lemini çıkartıp bir satır sülüs ve 
iki satır nesih yazarak görenleri 
hayret denizine düşürdü! Evvelce 
yazdığı En’âm-ı Şerif-i de orada 
arzedip, pâdişâhın lütfunun bol-
luğundan nasibini aldıktan baş-
ka, günde yirmi akça emekli ma-
aşı verilerek, muradına erdirip 
gönlü hoşnud edilmişti.
Padişahın bu husustaki emrinin 
yazıldığı berâtın üstüne, tuğra çe-
kebilmem için evime geldiğinde, 
yalnız başımızayken hâlini görüp, 
ibret almak üzere, ben de ona yazı 
yazdırdım. Lâkin yazış şeklini an-
latmak imkânsz! Hâsıl-ı kelam, 
yazarken görülmedikçe, lâyıkıyla 
anlaşılmaz. Ama, kısacası bu ki, 
elsiz ve ayaksız hâlinde, iki bileğin 
uçlarıyla hokkayı belinden çıkar-
tıp, kalemi de iki bilek ucuyla kuv-
vetlice tutup, kâğıdı önünde yere 
koyarak, tuhaf bir tarz üzere, eli 
çabuk kâtipler gibi, korkusuz ve 
pervâsız her ne isterse yazıp biti-
rir. Dilediğini işlemek kudretine 
sahip olan Allah’ı teşbih ederim”

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde 
yazı albümünün içinde, sülüs-nesih hatlarıy-
la yazılmış bir kıt’a mevcuttur. Burada bulu-
nan nâdide eserler arasında san’at değerine 
bakılmaksızın, anılan kıt’anın ayrı bir yeri 
vardır. Resminde de görüleceği gibi, kıt’ayı 
Bîdest ü bîpa (elsiz- ayaksız) Mehmed Efendi 
yazmıştır. Her ne kadar, zamanımızda, ağzı 
veya ayak parmakları ile fırça tutarak resim 
yapanlar, hattâ sergi açanlar işitiliyorsa da, bu 
hüner, kamış kalemi, kaidelere bağlı kalarak 
dar bir çerçeve içinde bilekleriyle kullanma-
nın yanında, elbette daha kolaydır. Tabi bun-
ları da küçümsememek gerek.
Bu sanatçımızın yazdığı eserlerle ilgili fazla 
bilgiye sahip değiliz. Ancak Müstakîmzâde 
Sadeddin Efendi de, iki yüz yıla yakın bir za-
man önce yazdığı Tuhfe- i Hattâtîn isimli de-
ğerli eserinde, onun hiçbir yazısına rastlama-
dığını, Râşid Târihi’ndeki malümatı gördüğü 
için ismini kaydettiğini dip notunda belirti-
yor. Buradan da anlaşılıyor ki, Hattatımızın 
eserleri, zamanın tahripkar eline pek fazla 
dayanamamış ve yok olmuştur.

Nasılsa kalan ve buraya örnek olarak alınan 
kıt’a vaktiyle Necmeddin Okyay’ın eline 
geçmiş, sonra onun koleksiyonuyla birlikte 
Topkapı Sarayı Müzesi’ne intikal etmiştir. 
Esere baktığımızda hattatımızın elsizliğine 
rağmen, değme el sâhiblerine taş çıkartacak 
derecede başarılı olduğunu görürüz. Hele 
üstteki sülüs satırda geçen “kaf-te” bitişik 
harfleri, eli olan bir üstadın elinden çıkmış-
çasına mükemmeldir.
Yazı için en önemli iki uzvun birinden mah-
rum iken, istidâdıyla bu kadar yazabilen Bo-
lulu Bîdest Mehmed Efendi’nin kabri de belli 
değildir. Devhatü’l-Küttâb namındaki hattat-
lar tarihinde, II. Sultan Süleyman devrinde 
(1687-1691 arası) vefat ettiği kayıtlıdır.
Denilebilir ki, elinin olmayışı, ona, büyük 
mahrûmiyetlerden sonra, gerçi yirmi akça 
gündelik ve pâdişâhın ihsanını kazandır-
mıştır amma, hat san’atımıza muhakkak ki 
büyük üstâd kaybettirmiştir.

KAYNAKÇA:
M. Uğur Derman, Ömrümün Bereketi I, 
İstanbul 20011, s.89-91.
Hayat Tarih Mecmuası 2,10( 11,1971),s. 30-31
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SOSYAL SORUMLULUK

GÖNÜL 
ELÇİLERİ 
PROJESİ
KONYA'DA BAŞLADI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın hima-
yelerinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül 
Elçileri" projesi Konya'da Vali Aydın Nezih Doğan'ın 
eşi Hatice Doğan'ın önderliğinde hayata geçti.

Toplantı, Rumi Türk Müziği Topluluğu'nun mini bir konseriyle baş-
ladı. Konserin ardından açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, “Bu yola 
baş koyduğumuzda, kamu spotlarını izlediğimde bir şey fark ettim. 
Bu iş bu kadar çabucak bitmeyecek, hayatımızın tamamına yerleş-
mesi gereken bir şey. Umuyorum ki bu elçiliği bu toprakların, ec-
dadımızın, atalarımızın özüne yakışır bir tarzda yapacağız” dedi. 
Aktaş’ın konuşmasının ardından kürsüye koruyucu aile olan Mustafa - 
Şükriye Sarısu çifti çıktı. Yaşadıklarını anlatan Mustafa Sarısu, “18 yıllık 
evliliğimizde çocuğumuz olmadı. 2009’da koruyucu aile konusunu eşi-
me açtığımda o da olumlu karşıladı. Biraz araştırma yaptıktan sonra 
kurumunuza müracaat ettik. Onlar da bizden evraklarımızı istediler. 
Biz de gerekli evraklarımızı hazırladık. Yapılan incelemeler sonrasında 
koruyucu aile olabileceğimiz kanısına geldiler ve yaklaşık 4 yıl önce biz 
kızımızı aldık. Bugün kızımızla çok mutluyuz. Şu anda ilkokul 1. sınıfa gi-
diyor. Bugün burada olma mutluluğumuzla birlikte size bir mutluluğu-
muzun daha müjdesini vereceğiz. Buradan çıkınca ikinci çocuğumuzu 
almaya gideceğiz. Yani kızımıza bir de kardeş geliyor” şeklinde konuştu. 

Salonda bulunan gönüllülerden engelli Emine Seçkin konuşma-
sını yapmak için kürsüye geldi. Seçkin, “İki çocuk annesiyim, ça-
lışıyorum ve boş zamanlarımda spor yapıyorum. 2009’da bad-
minton sporuna başladım. Ben engelliyim ama eğer bu projenin 
hangi dalında olursa olsun hizmet edebileceğim bir bölümü varsa 
ya da herhangi bir umuda ışık olacaksam ben burada varım” dedi. 

KONYA DEDEMAN OTELDE DÜZENLENEN 
TOPLANTI'YA KONYA VALİSİ AYDIN NEZİH DOĞAN'IN 

EŞİ HATİCE DOĞAN, DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET 
DAVUTOĞLU'NUN ABLASI AYŞE ÇALIK, 

MİLLETVEKİLİ, VALİ YARDIMCILARI, BELEDİYE 
BAŞKANLARI VE ODA BAŞKANLARININ EŞLERİ İLE 

AKADEMİSYENLER VE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.
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Konuşmaların ardından programda su-
nuculuk yapan Selçuk Üniversitesi’nde 
görevli okutman Banu Uslu, duygusal 
anlar yaşadı. Uslu, “Bu kadar duygusal 
anlar yaşayınca ben de bir şeyler söy-
leyeceğim. Bundan 13 yıl önce annemi 
kaybettim. Hala dokunmasını, kokusu-
nu özlüyorum. Bu çocukları hayal bile 
edemiyorum” diye konuştu.  

"BİZLER GÖNÜL ELÇİLERİ 
OLACAĞIZ"
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan’ın eşi Ha-
tice Doğan proje hakkında bilgi vererek, 
“Sayın Bakanımız Fatma Şahin hanıme-
fendinin yürütecekleri ama sayın Başba-

kanımızın eşleri Emine Erdoğan hanıme-
fendinin himayelerinde yürütülecek olan 
bu projeyi duyduğum andan itibaren bir 
anne olarak, bir öğretmen olarak, bir in-
san olarak bu projenin hayatımızda ne 
kadar önemli bir proje olduğunu anla-
dım. İşte bu proje öyle bir proje ki, o proje-
de bizler hangi el tutulmak üzere uzatılı-
yorsa o eli tutan bireyler olacağız. Hayatı 
onlarla yeniden gözden geçireceğiz, haya-
ta başka pencerelerden umutla, ümitvar 
bir şekilde bakmayı öğreneceğiz. Belki 
sözlerim biraz iddialı gelebilir sizler için 
ama Konya gönül elçilerinin en çok oldu-
ğu şehirlerden bir tanesi. Bu projenin iki 
ayağı var. Bir ayağı gönüllülük ruhunu 

topluma yaygınlaştırmak. Toplumun her 
kesiminde gönüllüğün farkına vardır-
mak. Bizler koruyucu ailede Türkiye’nin 
en iyi 9. iliyiz. 40 tane çocuğumuzu ko-
ruyucu aileye verdiğimiz için. Ama biz 2 
milyon 100 bin nüfusu olan bir şehirden 
bahsediyoruz. Şu an sırada bekleyen 18 
aile var ama eminim bu ailelerin sayısı en 
kısa zamanda 180’leri ve daha fazlasını 
bulacak. Çünkü bizler bu konuda gönül 
elçileri olacağız. Sadece gönlünüzü istiyo-
ruz. İşte o imdat bekleyen el uzatanlara 
verilecek binlerce gönüllü, binlerce insa-
na ihtiyacımız var ama her yaştan, her 
meslekten, her kabiliyetten insana ihtiya-
cımız var” diye konuştu. 
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DR. LÜTFİ ŞİMŞEK

MEDICANA KONYA

2023 Türkiye’ sine doğru “Merkez Şehir Konya” da 10’ luk sayım başladı. 2 Trilyon Dolar Gayrisafi 
Milli Hasıla, 500 Milyar Dolar İhracat, 1 Trilyon Dolar Dış Ticaret Hacmi ve 25 Bin Dolar Fert Başına 
Milli Gelir. Bütün bunların sonucunda da dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içinde yer almak. Bu 
kadar büyük bir hedefi olan Türkiye’ nin bunu başarabilmesi için sadece on yılı kaldı. Zor bir hedef 
ama önce inanmamız gereken ve sonrada kesintisiz çalışmamız gereken bir on yıl.

2023’e  Doğru İleri 
Sayım Başladı

Biz büyürken Dünya’nın bir kısmının 
da büyümeye devam ettiğini, yarıştı-
ğımız ülkelerin (Çin, Hindistan, Rusya, 
Brezilya gibi) neredeyse hepsinin kıta 
büyüklüğünde devletler olduklarını da 
unutmamamız gerekmektedir. Üstelik 
bu devletlerin hepsinin de zengin enerji 
ve yeraltı kaynaklarına da sahip olduk-
ları gerçeğini bilerek. Hedefimiz iddialı 
ve süremiz kısıtlı ama kadim topluluklar 
tarih sahnesinde hep büyük rol oynarlar. 
Büyük adımlar çabuk yol almayı ve hızlı 
yükselmeyi beraberinde getirir.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "Eğer yeni bir 
düzen kurulacaksa o düzenin temel taşı-
nı atan ülkelerin başında geleceğiz. Buna 
hakkımız var, buna tecrübemiz var, buna 
gücümüz de yeter" derken "Çünkü bunun 
bedelini Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadık. 
Eğer bir düzensizlik varsa, bu düzensizliği 
ilk sorgulayacak ülkelerin başında gele-
ceğiz ve eğer yeni bir düzen kurulacaksa, 
o düzenin temel taşını atan ülkelerin ba-
şında geleceğiz. Buna hakkımız var, buna 
tecrübemiz var, buna gücümüz de yeter. 
Bu kadar iddialı bir söylem dile getirdi-
ğimizde hemen tepki veriliyor; 'Gücünüz 

yeter mi? Diye. Evet, yeter." diyordu. İna-
nıyorsak ve çalışıyorsak mutlaka gücü-
müz yetecektir. Geçmişte yetti, şimdi de 
yetecektir. Yaşanabilir bir dünya kurmak, 
yeryüzünde adaleti tesis etmek, mazlum-
ların savunucusu olmak için.
2023 Türkiye’sine giden yolda kuşkusuz 
Konya’mıza büyük roller düşmektedir. 
Ülkemizdeki ekonomik hareketlenmenin, 
sanayileşmenin, finansal gelişimin ve ihra-
cat hamlesinin İstanbul merkezli Marma-
ra Bölgesi’nde yoğunlaştığı düşünülürse 
Anadolu’ da daha adil bir dağılımın Konya 
merkezli olarak başlatılması ve yayılma-
sı mutlak bir hedef olmaktadır. Konya’ya 
yatırım uzun yıllar boyunca kendi öz kay-
naklarıyla kısıtlı da olsa istihdama, ihraca-
ta, üretime inanan yöre halkının cesaretli 
müteşebbisleri tarafından yapılmıştır. Bu-
gün de bazı sektörel istisnaları ve kamu-
nun yapmış olduğu yatırımları hariç tutar-
sak rahatlıkla, Konya’ya Konya’lı yatırım 
yapmıştır diyebiliriz. Başlangıçta bir şehri 
oluşturan fertlerin kendi memleketlerin-
de yatırım yapmaları elbette işin güzel 
olan yanıydı. Ancak globalleşen dünyada 
sermayenin oldukça kısıtlı kaldığı gerçe-
ğide göz ardı edilmez ise, bir şehre yada 
bir bölgeye yatırımın ülkenin olduğu gibi 
dünyanın her yerinden gelmesi gerektiği 
gerçeğini ortaya koymaktadır. Dünyadaki 
örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de 
üretimin, istihdamın, hasılı yatırımın ba-
şarılı örnekleri Marmara Bölgesinde, altın 
üçgende yeralmaktadır. Türkiye’yi tek bir 
merkeze sıkıştıran anlayış dünyanın en 
güzel şehrini yaşanmaz hale getirmiştir. 
İstanbul ve Türkiye’nin geleceği Anado-
lu’ nun yükselmesinden geçmektedir. Bu 
tarihi misyonu yüklenebilecek en güçlü 
aday kuşkusuz Konya olacaktır. 
Amerika ve Avrupa’ daki yabancı düşman-
lığının günümüzde özellikle İslam karşıtlı-
ğına dönüşmesi ile İslami sermayenin bu 

ülkelerde ciddi anlamda rahatsız olduğu 
ve daha dingin sularda yatırım ortamı ara-
dıkları gerçeğinden yola çıkılırsa petrol ve 
doğalgaz zengini yatırımcılar için Türkiye 
salim bir liman olarak görülecektir. Genel-
de Türkiye, özelde Konya için çok önemli 
bir fırsat ayağımıza kadar gelmişken bunu 
değerlendirmemiz gerekecektir.
Konya, geçmişten gelen tarihi ve kültürel 
değerleri, gelişen ekonomik potansiyeli 
ve dinamik işgücü ile İç Anadolu’nun en 
önemli kentlerinden birisidir. Konya sahip 
olduğu potansiyeli avantaja dönüştürüp 
kalkınmasını tamamlamaya çalışmakta-
dır. Konya projeleri şehrin kalkınmasında 
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu projele-
rin istenilen hızda ilerlememesi, kurumlar 
arasında koordinasyonun yeterli olmaması, 
sivil toplumun inisiyatif kullanmasını zo-
runlu kılmaktadır. Sivil toplum anlayışının 
gelişebilmesi için ortak platformların ku-
rulması ve kurumlar arası sinerji oluştu-
rulması ihtiyacı bulunmaktadır. Konya’nın 
en önemli ihtiyaçlarının başında, birlik içe-
risinde ortak bir vizyona sahip olmak yer 
almaktadır. Konya’mız birlikte düşünme ve 
hareket etme kabiliyetini geliştirdiği ölçüde 
ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasını 
tamamlayabilecektir. 
Konya, İstanbul’dan sonra Anadolu’da 
yeni bir merkez şehir olma kapasitesine 
sahip, karayolu, demiryolu, dolaylı olarak 
denizyolu ve hava ulaşım potansiyeli ile 
stratejik bir önem taşıyan, çevre illerden 
nitelikli göç alıp, bölgesini geliştiren bir 
şehirdir. Bu çok etkileşimli ve dışa açılma-
ya hazır “şehir dinamiği” Konya’yı global-
leşen dünyaya taşımaktadır. 

Unutmayalım ki 
“Bir başkent daima başkenttir”.
Bu şehrin insanına, bu şehir vesilesi ile 
ülkemiz insanına Vizyon Konya’ mızın ta-
şıdığı bir mesaj olması dileğiyle.
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T.C. KONYA 
BASIN-YAYIN VE 
ENFORMASYON 
İL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN-YAYIN ENFORMASYON İL MÜDÜRÜ 
TUNCAY KARABULUT, KURUM HAKKINDA 

BİLGİLERİ VİZYON OKURLARI İÇİN PAYLAŞTI.

1994 YILINDAN BU YANA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-
NA BAĞLI OLARAK ÖĞRETMENLİK VE YÖNETİCİLİK 
GÖREVLERİ YAPAN TUNCAY KARABULUT, YAKLAŞIK 
DOKUZ YIL İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ OLA-
RAK ÇALIŞTI. YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VE PROJELERLE 
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA FAALİYETLERDE BULUN-
MUŞ OLUP 2012'DE BASIN-YAYIN ENFORMASYON 
İL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI.

Basın-Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü kime bağlı bir kurumdur? 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin haber alma,basın ya-
yın işini yürütmekle görevli bir kurumdur.
7 Haziran 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'üm talimatı ile 
kurulmuştur. İlk adı “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumisi”dir. Kurum Kurtuluş Savaşında büyük misyon 
üstlenmiş ve zaman içinde çeşitli Bakanlık birimlerine 
bağlı olarak görev yapmıştır. En son Başbakanlık Maka-
mına bağlanmış olup, şu anda Başbakan Yardımcısı Sayın 
Bülent Arınç beyin uhdesinde bulunmaktadır. Genel Mü-
dürlük önceden 7 ilde (İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, 
Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon) taşra teşkilatı ve 22 Ül-
kede Basın Müşavirliği bulunmakta iken 26 Kasım 2011 
tarihli 2465/2011 saylı Bakanlar Kurulu  Kararı ile on ilde  
(Konya, Urfa, Afyon ,Muğla, Çanakkale, Edirne, Kayseri, 
Gaziantep,Samsun ve Bursa) taşra teşkilatı 17 ülkede de 
Basın Müşavirliği oluşturarak toplamda 17 İl Müdürlüğü 
38 Basın Müşavirliği 1 Basın Ataşeliğinden oluşmaktadır.

Konya'da ne zamandır hizmet vermeye başladı?
16 Şubat 2012 tarihinden itibaren Şems-i Tebriz-i Ma-
hallesi Şerafettin Caddesinde İl Özel İdareye ait binada 
hizmet vermeye başlamıştır.

AYŞE OKUTAN

S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
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Kurumun amacı nedir?
İlgili makamlar ve kamuoyuna zamanında  
ve doğru, tanıtıcı aydınlatıcı bilgi akışını 
sağlamak ve tanıtma, aydınlatma faaliyet-
lerine katılmaktadır.

Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğünün 
görevleri nelerdir?
Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma 
ile ilgili alanlarda hükümetçe uygulana-
cak stratejilerin tespitine yardımcı olmak, 
Kamuoyunun ve ilgili makamların zama-
nında ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını 

ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve 
tanıtıcı bilgi akımını sağlamak, hükümet 
faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç 
ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yan-
sıtılmasını ve bunların kamuoyu üzerin-
deki etkisinin belirlenmesine ait hizmet-
leri yapmak, basınla ilgili münasebetlerin 
düzenlenmesini ve basının güçlendiril-
mesi için gerkli faaliyetlerde bulunmak, 
yerli ve yabancı basın-yayın organlarının 
ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaş-
tırmaya yönelik tedbirleri almak, bu hu-
susta gerekli düzenlemeleri yapmak, Tür-
kiye alehindeki propaganda faaliyetlerini 

takip etmek, değerlendirmek ve sorumlu 
kamu kurumları ile iş birliği yapmak, ge-
rekli karşı tedbirleri almak, Türkiye'nin 
dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek 
ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluş-
ları, özel sektör kuruluşları,meslek kuru-
luşları, amaca yönelik vakıflar, dernekler 
gibi teşekküllerle işbirliği yapmak, ya-
bancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri 
doğrultusunda yapılan aydınlatmam 
faaliyelerine katılmak, Enformasyon ve 
aydınlatma, faaliyetlerini Türkiye'nin dış 
politikasını destekleyecek şekilde düzen-
lemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği 
suretiyle yürütmektir.  

Tuncay Bey DES (Devlet Enfor-
masyon Sistemi) hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü teknolojinin imkanlarını en iyi 
şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Bu kap-
samda Genel Müdürlüğümüz tarafından 
DES (Devlet Enformasyon Sistemi) kurul-
muştur. Bu sistem sayesinde her gün 21 
ilde haber taraması yapılıyor. Bu kapsam-
da; 1700 yabancı gazete, 4 radyo istasyo-
nu, 40 yabanncı televizyon ve 300 inter-
net haber sitesi izlenerek günde yaklaşık 
5 bin haber toplanıyor. Son yıllarda haber 
girişinde meydane gelen artışlarla arşive 
alınan haber sayısı 15 milyona ulaşmıştır.

Misyonumuz;  
Karar alma süreçlerini, zamanında 
ve doğru bilgilerle beslemek; basının 
gelişmesine, ülkemizin tanıtımına 
katkıda bulunmak ve bunlara ilişkin 
iletişim stratejilerini oluşturmaktır.
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TURİZM 
VE SOSYAL 
MEDYA
Oteller sosyal medya pazarlamaları 
için yeterince uygun ve olgun bir sektör. 
Geçmişten günümüze, oteller kendilerini 
dergilerde, gazeteler ve eklerinde, açık ha-
valarda, seyahat acentelerinde ve insanların 
anlattıklarıyla pazarlamaya çalıştı. 

KAZIM ÖZTOKLU

      kazimoztoklu

Şimdi otellerin olumlu,olumsuz ve daha 
önce bilinmeyen yönleri en ayrıntılı şe-
kilde, sosyal medya platformlarında ve 
seyahat yorum sitelerinde açıklanıyor. 
Bunların başında da Tripadvisor geliyor. 
Kullanıcıları otel deneyimlerini oldukça 
özgün ve tarafsız bir şekilde paylaşıyorlar. 
Bu siteler, otelin sunduklarını, diğer otel-
lerin imkanlarıyla kıyaslamak ve size en 
uygun misafirleri bulmak için tasarlanmış. 
Sosyal medyaya giriş yapmadan önce, sun-
duklarınızı sosyal medya için önemli olan 
4 temel öğeye (fiyat, ürün, mekan ve kam-
panyalar) göre değerlendirmeli ve nerede 
güçlü nerede zayıf olduğunuzu görmeli-
siniz. Bu sizin üzerinde yoğunlaşacağınız 
alanları belirlemenize yardımcı olacaktır. 
Son birkaç yıldır, sosyal medyanın otel ba-
şarılarındaki rolü hep tartışılan bir konu ol-
muştur. Bu duruma hangi açıdan bakarsa-
nız bakın, sosyal medyanın otel sektörünü 
oldukça değiştirdiği gerçeğini göz ardı ede-
meyiz. Hala gelir dönüşünü ölçmenin net 
bir yolu olmamasına rağmen, misafirlere 
ulaşmanın en kolay yol olduğu bir gerçek.
Sosyal dünyayı anlamaya çalışırken, mi-
safirlerle etkileşime girmek daha çok ön 
plana çıktı. Bu etkileşim sosyal medyada 
bir çok farklı şekilde olabilir. Facebook’ta 
beğenme ve paylaşmayken Twitter’da 
retweet olarak karşımıza çıkıyor. Takip-
çilerin, paylaştıklarınızı beğenmesi ve 
tekrar paylaşması ilk ölçü olarak görü-
lebilir. Bu etkileşimleri dikkatlice takip 
edip misafirlerin kişisel isteklerine özel 
seçenekler sunabiliriz. Misafir olmaktan 

öte uzun vadeli dostluklar bile kuruluyor 
bu şekilde.Bazen etkileşimde eksik olan 
tek şey oteller için geri dönüş olabiliyor.  
Günümüzde teknolojinin en büyük gü-
zelliği elimizin altında bir sürü kullanışlı 
araç olması. Tabi nasıl faydalanılacağını 
bilmek gerekir. Bu yöntem de bu gün-
lerde oldukça kolaylaşan bir yöntem 
olmuştur. Oteller artık sadece twitter’ı 
kullanarak bile yeni misafirlere ulaşma-
ya başladılar. Bunun onlarda uyandıra-
cağı hissi bir düşünün. Bunu daha nere-
ye gideceğine karar vermeyen insanlar 
üzerinde de uygulayabilirsiniz. İşin sırrı 
doğru stratejiyi doğru insanlarda kul-
lanmak. Sadece profillerine bakmanız 
onlarla iletişime geçerken metodunu-
zu belirlemenizde yeterli olabilecektir. 
Etkileşimler, daha basit ve muntazam 

şekillerde gerçekleşebilir. Misafirlerinize 
kayıt anında ya da ayrılırlarken kendi-
lerini sosyal medyada takip edip ede-
meyeceğinizi sorabiliriz. Bazıları pek 
olumlu bakmasa da, bir çoğu değer ver-
dikleri markalar tarafından bu tarz bir ilgi 
görmekten memnun kalacaktır. Sadece 
facebook ve twitter’dan takipçilerinizle 
etkileşime geçerek yapabilecekleriniz şa-
şırtıcı sonuçlar doğuracaktır.
İnternet ve Sosyal medya ile ağların güç-
lenmesinden önce bile misafirler gidip 
gördükleri, konakladıkları yerleri ve bu 
tesislerde yaşadıkları deneyimleri arka-
daş gruplarıyla ve yakınlarıyla paylaşıyor-
du.Şimdi ise sosyal medyanın karşılıklı 
etkileşime olanak veren iki yönlü bilgi 
alışverişi sayesinde insanlar diğer insan-
ların tatil daha çabuk ulaşıyorlar. Üstelik 
milyonlarca kişinin yaptığı gibi konak-
lama deneyimlerini bloglarında yazıyor, 
otel fotoğrafladıkları yüklüyor, çektikleri 
videoları Youtube gibi önemli arama mo-
toru olan video izleme ve paylaşma site-
sinde yayınlıyorlar ve Foursquare’da yer 
bildirimi yapıp, yorum yapıyorlar.

Sadece facebook ve twitter’dan 
takipçilerinizle etkileşime 
geçerek yapabilecekleriniz 

şaşırtıcı sonuçlar doğuracaktır.
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Bu mecralar, bir topluluk oluşturmuş 
insanlardan ve onların yüzlerce, bin-
lerce arkadaşı, yakınından oluşuyor. 
Hem fotoğraf, hem video, hem yazı 
içeriği paylaşıp bu içeriklere bir çok 
yorum alıyorlar. Konya Facebook, 
twitter, foursquare gibi başlıca sos-
yal ağlarda son zamanlarda çok aktif 
ve kullanıcıların yaş ortalaması da 
gittikçe yükseliyor. Eskiden sadece 
gençlerin kullanıcısı gibi görünen bu 
mecralara artık yaş ortalaması daha 
da arttı ve en aktif kullanıcılar artık 
bayanlar ve gençler. 

Evet artık misafirlerin çoğu tripad-
visor, Booking.com ve diğer sitelerde 
yazılan yorumları okuyor ve otelle-
rin web sitelerine veya bloglarını in-
celiyorlar. Seyahat acentaları, hava-
yolu şirketleri, restaurantlar, oteller, 
süpermarketler ve bahsetmediğim 
diğer sektörler artık misafirler ko-
naklayacakları oteli sosyal medya-
dan araştırıyor ve ona göre konakla-
ma planını yapıyor. Bu araştırmayı 
yaparlarken online birçok araç kul-
lanıyorlar ama kararlarını etkileyen 
yine bu araçlar değil daha önce bu-
ralara giden, gören, tecrübe eden 
kişilerin oluşturdukları içerikler ve 
tavsiyeler… İşte tam da bu noktada 
oteller misafirlerinin güvendiği bu 
mecralarda kaliteli içerik ve hizmetle-
riyle yer almak durumunda kalıyorlar. 
Artık günümüzde rezervasyonların 
çoğu sosyal veya mobil ağlar kullanı-
larak yapılıyor. Bir firmanın Facebook 
ve twitter hesabı üzerinden yapılan 
işlem ve trafik çoğu zaman web si-
tesinin çok üzerinde olabiliyor. Bu 
teknolojileri kullanarak konaklama 
yapmak ve yeni yerler görmek iste-
diğimizde o kadar çok kriteri gözden 
geçiriyoruz ki bazen konaklama pla-
nı yapmak uzun sürüyor.
Günümüzde insanların en az gün-
de 1 saat sosyal medya’ da zaman 
geçirdiği, tatil fotoğraflarını, vide-
olarını yüklediği düşünüldüğünde; 
kişisel yaşanılan deneyimler ve et-
kileyici görseller ile seyahat kararı 

alma sürecinde etkili olacağı açıkça 
görülüyor. İyi ve kaliteli hizmet su-
nulduğu zaman, misafir memnuni-
yeti artar ve otelinizde konaklama 
memnuniyetini yaşayan misafir ko-
naklamalarında hep sizi tercih eder-
ler ve çevrelerine de sizi önerirler.
Bunlar olurken sosyal ağlarda oteli-
nizin potansiyel kitlenizin bulundu-
ğu mecralarda aynı kalite anlayışıyla 
içerik yayınlayarak sunacak olduğu-
nuz hizmet ve yenilikleri yayınlaya-
rak kitlenizi dolayısıyla potansiyel 
misafirlerinizi artırabilir ve misafir 
memnuniyetinizin ölçülmesi için bu 
kanalları kullanabilir, misafirlerinizi 
dinleyerek alınan geri dönüşlerle ge-
reklilikleri ve hizmetlerinizi iyileşti-
rebilir ya da yenileyebilirsiniz. Marka 
bilinirliliğinizi artırabilir sadık misa-
firlerinizin sizin için marka gönüllü 
marka elçiliği yapmasını sağlayabi-
lirsiniz. Sosyal medya pazarlamasını 
stratejinize eklemlenmiş güçlü bir 
partner olarak görebilirsiniz. 
Kısacası internet, sosyal medya ile-
tişimi ve dijital pazarlama Turizm 
Sektörü için artık bir zorunluluk 
gibi görünüyor.
Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, 
çoğalan sevgilerin habercisidir. 2012 
üzüntülerimizle, sevinçlerimizle 
geride kaldı. 2013 daha fazla umut, 
daha fazla sevinç, daha fazla mutlu-
luk getirsin. Yaşamınızda güzel yıl-
lar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar 
hep sizlerle olsun. Yeni yılın size ve 
tüm sevdiklerinize sağlık, mutlu-
luk, neşe, başarı, bereket, sevgi ve 
huzur getirmesini dilerim. 
Mutlu Yıllar !
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SEMPOZYUM

İSPANYA’DA BİR KONGRE 
VE TÜRK İSLAM 
KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ

AVRUPA’NIN GÜNEYBATI UCUNDA, İBER YARIMADASI’NDA OLAN VE 1986 YILINDAN BERİ AB ÜYESİ OLAN İSPANYA’YA, İSPANYA 
TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANI DOSTUMUZ FATİH ERDEM BEYEFENDİ İLE İSPANYA ORYANTALİSTLER DERNEĞİ’NDEN VE 
AUTONOMO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ SEVGİLİ ARKADAŞIM JESUS GİL FUESANTA’NIN DAVETİ ÜZERİNE, O DÖNEM BAŞKANI 
OLDUĞUM AKFİD’İNDE PARTNER OLARAK ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ, PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ’IN DA ONUR KURULUNDA 
OLDUĞU “TÜRK KÜLTÜRÜ VE SANATLARI KONGRESİ VE SANAT ETKİNLİKLERİ”, O DÖNEMDE İSPANYA’DA DÜZENLENDİ.

Malumdur ki İspanya tarihi seyirde, ordunun içerisinde 
Türklerinde yer aldığı Endülüs Emevileri tarafından fe-
tih edilmişti. Doğal olarak uçaktan indiğimizde otele bile 
gitmeden ilk görmek istediğim yer o dönem yapımında 
orada kalan Türk askerlerinin içeriside ki sanatkarlarında 
çalıştığı Madrid Arena binası olmuştu. Çevresi oldukça 
büyük bir meydanla ve heykellerle donatılmış devasa bü-
yüklükteki arena binası, ilk görmek istediğim yer olması 
bakımından bizleri şaşırtmamıştı. Çünkü duvarlarındaki 
turkuaz renkli Türk çinilerine uzunca bir zaman hayran-
lıkla bakmamak mümkün değildi. 

Oldukça renkli sokakları ile son derece temiz ve trafiği düzenli bir şehir 
olan Madrid’de ana caddelerin hemen hemen tamamının altında aynı 
şekilde çok sayıda şeritli ve gidiş gelişli alternatif yeraltı yollarıyla kap-
lıydı. Bu alternatif yer altı yollarının bir altında da tüm Madrid’i adeta 
bir örümcek ağı gibi saran metro yer alıyordu. İspanyolca ya da İngilizce 
bilmeyen biri bile metro girişlerinde bolca bulunan ve yol ağını göste-
ren haritalardan ücretsiz bir tane alarak gideceği yeri kolaylıkla bulabilir.
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Otele yerleşmeden hemen sonra kong-
renin yapılacağı Autonomo Üniversi-
tesi kampusündeki kültür merkezine 
geçerek ertesi gün açılacak olan “Türk 
Sanatları” sergisinin ve Türk Sanatları 
ve Kültürü Kongresi’nin hazırlıklarına 
geçildi. İki gün süren kongrede Türki-
ye, Azerbaycan, Rusya ve İspanya’dan 
katılan bilim-sanat adamlarınca Türk 
kültürü ve sanatı ile alakalı bildiriler 
sunuldu ve 60’a yakın sanatçının ka-
tıldığı bir Türk Sanatları Sergisi açıldı. 

Dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerin öğrenim gördüğü çok 
önemli saygın üniversitelerden biri olan bu etkinlikler çerçevesin-
ce ayrıca tezhip, ebru gibi Türk sanatlarıyla alakalı workshoplar 
düzenlendi. İspanyol bilim adamlarından birkaçının sunumlarını 
Türkçe yapmaları ise kongreye oldukça renk kattı. Türkiye’den 
bunca uzakta Türklerin ve Türk kültürnün ilgiyle takip edildiği 
bir ülke olarak İspanya oldukça önemliydi. Dünyanın en önemli 
müzelerinden olan ve içerisindeki galerileri tam anlamıyla ancak 
2 ya da 3 günde gezebileceğiniz Prado Müzesi ise mutlaka görül-
mesi gereken yerlerden biriydi ki zaman darlığı ile sadece içlerin-
de Türk halılarının da tasvirlendiği dönemlerinin en ünlü ressam-
larının tablolarının bulunduğu seksiyonları ancak gezebildik.

Madrid’e takriben 80 km uzaklıkta ki Toledo’da Emevi-
ler döneminden kalan birkaç cami şeklen değiştirilmiş 

olsalarda ve ibadet amaçlı kullanılmasalar da hala sapa-
sağlam ayaktaydı. Toledo’da Emeviler döneminde oraya 

gelen sanatkar Türk askerlerinin orada kalanlarının o dö-
nemde meslek olarak sürdürdükleri ve günümüzde Anadolu’da 

da halen aynı isimle anılan “Şam işi”, altın işçiliğinin İspanyollarca 
halen icra edildiğini görmek ayrıca çok önemliydi. 

İspanya ile bütünleşmiş, “boğa güreşi” ve boğa güreşlerinde-
ki gibi erkeğin bir matadoru ve kadının da pelerinini temsil et-
tiği “Paso Doble” ve güney İspanyaya özgü “Flamenko” dansı 
İspanyollarca kültürel öğe olarak önemli görülen şovlardır. 
Şehirlerarası yollarda hızlı trenin işlediği İspanya’da Türk-
İslam izlerinin hala sürdüğü Toledo ve Kordoba ayrıca 
önemli şehirlerdi elbette ki.

Emevi sülalesinden gelen Hîşam’in torunu Abdurrahman’ın ha-
lifelik yaptığı Kurtuba (Kordoba) ise o dönem Emevilerce inşa 
edilen muhteşem mimarisi ile ayrı bir güzelliğe sahip yerlerden 
birisidir. Türkiye’den bakıldığında Avrupa’nın en uzak ülkele-
rinden biri olan İspanya barındırdığı renkli kültürü ve tarihteki 
izleri ile oldukça önemli bir yer olarak durmaktadır.
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"Ömür defterlerimizden bir yaprak daha çevirdik. Yeni bir sayfa açtık. 
Umarım öncekilerden daha iyi kullanırız bize bahşedilen bu fırsatı."

ESRA GÜLERARSLAN GÜVENÇ

esraguvenc@konyavizyon.org

Yeni yılın ilk ayında yine sizlerle beraberiz. Bu ay ünlü İtalyan sanatçısı Leonardo’ nun gizemli Mona Lisa’ 
sından Picasso’nun İspanyol savaşını yerdiği Guernica’sına, Osman Hamdi Bey’ in gizemli portrelerinden 
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un tuvaline yansıttığı kesik kulaklı oto portresinde bir yolculuğa çık-
maya ne dersiniz? Çıkacağımız bu yolculukta sanatçıların düşlerine ortak olmaya ve hayatın gerçekliğini 
sorgulamaya çalışalım mı hep beraber. 

Her zaman merkezinde canlar olan Hayat; 
hepsi göreceli; güzellik ve çirkinlikleriyle, iyi-
lik ve kötülükleriyle,  dondurucu soğukluğu 
ve kavurucu sıcaklığıyla,  acı ve mutlulukla-
rıyla, kısacası tüm hayır ve şerleriyle ama her 
zaman umut dolu sabrıyla yaratandan alın-
mış bir borç. Bu borcun hakkını verebilmek 
ve diğer Canlara iyilik ve güzellik aksettirerek 
nefes almak çok güzel olsa gerek. Bazı sanat 
eserleri bir şekilde pek çok insanın gönül ka-
pılarını aralayarak içerdeki gizli cevhere ulaş-
mayı başarır ve haklı bir şöhret sahibi olurlar. 
Bir çok insanın tercih sebebi değil midir ünlü 
müzeleri gezmek, tabii bu ünü o müzeye ve 
ülkesine bağışlayan, duvarlarında asılı ve her 
gün yeni ziyaretçilerini bekleyen şöhretli 
tabloları görmek. Bu tablolar ki hakkında 
kitaplar yazılan, filmlere konu olan,  saye-
sinde birçok yazar, yönetmen ve oyuncuyu 
meşhur eden. Birçoğumuzun belki geçmiş-
te ya da günümüzde reprodüksiyonları ile 
evimizin duvarlarını süslediğimiz. Bir giysi-
nin, örtünün, kartpostalın veya seramik bir 

kupanın yüzeyini kaplayan, evimizin sıcak 
bir köşesinde yapbozu için yer ayırdığımız. 
Röprodüksiyon araçları sayesinde gündelik 
yaşamın her anına ve her yerine yayılan, şanı 
ve şöhretiyle ün salmış ya da ikonlaştırılmış 
tablolardır bunlar. Farkında olmadan bildiği-
miz, aşina olduğumuz bu sanat eserleri; res-
me gönül vermiş insanlar için ilham kaynağı, 
tarihçiler için merak, gizemli yönleriyle bir 
yazarın heyecan verici romanının konusu 
olmuştur. Peki, bu eserleri ünlü yapan nedir? 
Ressamın eseri oluştururken ona yüklemeye 
çalıştığı mesaj mı? Yoksa eserin ressamını 
aşarak ortaya çıkardığı kendi gerçekliği mi? 
Yoksa popüler kültürün malzemeleri olarak 
tasarlanmış bir oyunun ya da bir efsanenin 
parçası mıdır bu tablolar?

“Mona Lisa” LEONARDO DA VİNCİ
Louvre Museum, Paris, France

Sıra dışı ve olağanüstü… Karşınıza çıktığında 
her defasında düşündüren, sizi kendi serüve-
ninin içine alan gizemli gülümsemesi ile Meş-
hur Mona Lisa… Yağlıboya tekniği ile yapılmış 
bu portre 19.yüzyılın ortalarından bu yana 
Leonardo’nun en çok bilinen yapıtı sayılıyor. 
1911 yılında bir İtalyan dekoratörün bu eseri Lo-
uvre Müzesi’nden çalması ve 1913’ de Floransa 
şehrinde tuhaf bir şekilde ortaya çıkmasının 
ardından, sorgulananlar arasında ünlü ressam 
Pablo Picasso’ nun bile olduğu,  gizemi ile var-
sayımların yapıldığı, üzerine en çok konuşulan, 
tartışılan,  ününe ün katmış bir tablodur. Lo-
uvre Müzesinde Francesco del Giocondo’nun 
Karısı, Lisa Gherardini Portresi adıyla sergile-
nen bu esrarengiz yüzün kim olduğu hakkın-
da pek çok rivayet vardır. Aslında o yüzün bir 
kadın değil de Leonardo’nun eşcinsel eğilim-
lerini sergilendiği kendi portresi olduğu, eğer 
kadın ise frengili ya da hamile olduğu ve hatta 
Davinci’nin aşkı olduğu iddia edilen asistanı 
Oreno’ yu bu tabloda resmettiği bile iddia edi-
lir.   Dörtkenarından kesilerek zarar gördüğüne 
dair kolaylıkla çürütülebilir iddiaların dahi hiç 
düşünülmeden ortaya atıldığı tablonun günü-
müzde ancak kurşungeçirmez cam arkasından 

görülebildiği bir gerçektir. Dan Brown’ un “Da 
Vinci Şifresi” kitabının da olumlu katkılarıyla 
sadece tablo için yıllık 7 milyon ziyaretçi mü-
zeye akın etmektedir. Ortaya atılan savların 
insanlar üzerindeki bilinmeze olan eğilimi, 
merakı kışkırtması ve popüler kültürün bu 
tablonun ünündeki etkileri yadsınamaz. An-
cak tüm bu etkileri bir kenara bıraktığımızda 
dahi, ünlü ressamın ilk defa kendi geliştirdiği 
sufumato denilen teknikle erittiği renkleri kul-
lanarak tuval yüzeyinde buğulu bir görüntüyü 
sağlaması ve Mona Lisa’ nın yüzünü altın oran 
olarak kabul edilen kurala göre resmetmesi bir 
tesadüf olmasa gerek.

“Kulağı Sarılı Oto Portre” 
VİNCENT VAN GOGH

Courtauld Gallery, London
Canlı renkler, abartılı çizimler, parlak boyala-
rıyla, sanat ve delilik ikileminin baş aktörle-
rinden… Öldükten sonra dahi ilan edilen res-
sam, kısa hayatı boyunca ancak tek bir resim 
satabilmiştir. Kullandığı boyalarını paletinin 
üzerine değil doğrudan tuvalinin yüzeyine 
sıkarak parmaklarıyla ezen, ya da boyalarını 
yemeğinin içine karıştırarak yiyen, intihara 

“Mona Lisa” LEONARDO DA VİNCİ
Louvre Museum, Paris, France

“Kulağı Sarılı Oto Portre” VİNCENT VAN GOGH
Courtauld Gallery, London
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meyilli ressamlardan biridir o. Daha küçük-
ken babası Hollanda Kilisesi’nde bir rahip 
olan kahramanımızın,  kilisenin mezarlığının 
da içinde bulunduğu evleri onun oyun bah-
çesidir çocukluğunda. Evlerine en yakın me-
zar taşının üzerinde yazan isim onun beklide 
gelecekte yaşayacağı travmaların ana sebep-
lerinden biri olarak spekülasyonlara sebep 
olacaktır sonraları. O mezar taşında yazan 
isim; çocuk Van Gogh’ un kendi adıdır. 
Annesinin ölü olarak dünyaya getirdiği be-
beğe daha önce verilmiş bir isimdir onun 
ki.  Van Gogh ilerleyen yaşlarında maden 
işçilerinin yaşadığı Wasmes köyü kilisesin-
de rahiplik yapmış, berbat koşullar altında 
çalışan bu insanlara şefkatle yaklaşmıştır. 
Bu fedakârlıklar, kendi yemeğinin ve giysi-
lerinin çoğunluğunu yoksulluğun pençesin-
deki bu insanlarla paylaşacak kadar ileriye 
gitmiştir.  Bu köyde yaşadığı ve hissettiği 
duygular onun için bir dönüm noktası ol-
muş ve bundan sonra ressamlık yapmak is-
tediğine karar vermiştir.  Nedendir bilinmez, 
sanrılar gördüğü, sancılı geçen gecelerin 
birinde elindeki ustura ile ressam arkadaşı 
Gauguin'i ölümle tehdit ettikten sonra atöl-
yesine giderek kendi kulağını kesmiştir. Bir 
rivayete göre daha sonra kestiği kulağını ge-
nelevde çalışan bir kadına hediye etmiş ve 
kendi isteği ile Saint Remy Akıl Hastanesine 
yatmış Van Gogh.  1890 yıllarının başında 

yaptığı kesik kulaklı oto portresiyle kim bilir 
belki de kendini sorgulamıştır. Yine aynı yıl 
sıcak bir temmuz akşamı resim yapmak için 
girdiği tarlaların birinde tabancasıyla ken-
dini karnından vurmuş, kardeşi Theo’ nun 
kulağına ''sefalet asla bitmeyecek''  sözünü 
fısıldadıktan sonra 37 yaşında ölmüştür. 

“Kaplumbağa Terbiyecisi” 
OSMAN HAMDİ BEY 

     Pera Müzesi, İstanbul, Türkiye
Gizem, sır, şifre… Leonardo da Vinci’nin re-
simlerinde iddia edilen teoriler Osman Ham-
di Beyin bu eseri içinde aynı şekilde gizem 
barındırıyor. Resimlerinin çoğunu çift yapan 

ressam “Kaplumbağa Terbiyecisi” isim-
li tabloyu da bir yıl ara ile ikinci kere 
çalışmış. Resmin ilginç kabul edilen 
yanlarından biri;  kaplumbağa terbiye-
cisi olarak resmedilen figürün Osman 
Hamdi Bey’ in kendisi olması. Peki, 
ressam bu resimlerin ilkinde kendisini 
neden daha genç diğerinde ise daha 
yaşlı betimlenmiş olabilir? Bursa Yeşil 
Cami’nin mavi çinileri önünde, kırmızı 
bir kaftan giymiş derviş kılığında biraz 
kambur, biraz da düşünceli durup, yer-
deki kaplumbağalara dikkatle bakarken 
kendisini resmetmiş olan ressam ne 
anlatmak istemişti bizlere? Ressamın 
doğuya özgü kıyafetler giyerek çek-
tirdiği fotoğraflarına bakarak çizdiği 
resimlerinde esin kaynağı Lale Dev-
ri'ndeki Sadabad eğlenceleri sırasında, 
hava karardıktan sonra sırtlarına mum 
dikilerek serbest bırakılan kara kaplum-
bağalarıdır.  Ortaya atılan iddialar ara-
sında bunun altında yatan en önemli 
nedenin dönemin siyasi sorunlarına 
bir gönderme olduğudur. Batılılaşma-
ya çalışan doğulu bir toplumda aydın 
olmanın zorluğunun anlatıldığını savu-
nanların yanı sıra terbiye edilebilecek 
en zor hayvan olan kaplumbağadan 
yola çıkarak “kaplumbağayı bile terbiye 

edebilirsiniz" düşüncesi içinde, belki de za-
manın Osmanlı yönetimine karşı bir gönder-
me yapmış olabilir. Arkeoloji Müzesi ve Güzel 
Sanatlar Akademisi gibi iki önemli kurumun 
kurucusu Osman Hamdi Bey, aynı zamanda, 
arkeolojik açıdan büyük önemi olan Nemrut 
Dağı'ndaki heykelleri bulan ilk kişidir. 

“Guernica” PABLO PİCASSO  
 Reina Sofia Museum, Madrid, Spain

Kübizm akımının öncüsü, yaptığı resimleri, 
heykelleri, özgün baskıları ve seramikleri ile 
yüzyılın dahisi Picasso .
“Bask illerinin en eski kasabası, kültürel gele-
neklerinin merkezi sayılan Guernica, dün öğ-
leden sonra asilerin gerçekleştirdiği bir hava 
saldırısıyla yerle bir edildi. Cephenin çok 
gerisinde bulunan bu savunmasız kasaba-
nın bombalanması tam 45 dakika sürdü. Bu 
süre içinde, Junker ve Heinkel bombardıman 
uçakları ile Heinkel avcı uçaklarından oluşan 
Almsn filoları, kasabanın üzerine ağırlığı 500 
kilogramı bulan bombalar bıraktılar. Bu ara-
da alçaktan uçan uçaklar, tarlalarda saklan-
maya çalışan kasabalılara makinalı tüfeklerle 
ateş açtı. Tüm Guernica kasabası, kısa sürede 
alevler içinde kaldı.” diyordu “The Times” 
gazetesinin 27 Nisan 1937 tarihli sayısında. 
İspanyol iç savaşı sırasında yaşanan bu olayı 
Picasso kanlı bir saldırı olarak nitelendirmiş, 
yıkımı kendisi yaşamışçasına sarsılmıştı. Bu 
olaydan yola çıkarak yaptığı bu eserde; hay-
kıran insanların, hayvanların, birbirine ka-
rışmış betimlemeleri, bize bütün gerçekliği 
ile bir mahşer görüntüsünü andırmaktadır. 
Onun bu yorumu ile Guernica yüzyılın unu-
tulmaz olaylarından biri haline gelmiştir. 
Alman büyük elçisinin resmin basıldığı bir 
kartpostalı alarak Picasso ya “Bunu siz yap-
tınız öyle mi?” diye sorması üzerine Picasso’ 
nun “Hayır, bunu siz yaptınız.” cevabıyla ilgili 
bir rivayette de bulunulmaktadır.  

Canlar, diğer canlar için iyilik ve güzellikler 
yapanlardan olalım…

“Kaplumbağa Terbiyecisi” OSMAN HAMDİ BEY
Pera Müzesi, İstanbul, Türkiye

“Guernica” PABLO PİCASSO
Reina Sofia Museum, Madrid, Spain
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Kokular da aynı müzikler gibi benliğimiz-
de bir his uyandırır. Nasıl bir müzik bizi 
yıllar öncesinde yaşanmış bir hatıraya 
götürürse kokular da yaşanılan yerleri, in-
sanları hızlıca hatırlamamızı kolaylaştırır. 
Kokuların etkisiyle mekanları sever, huzur 
duyar ya da uzaklaşmak isteriz. Mekanlara 
kimlik kazandıran kokular günümüzde ev 
atmosferi yaratmada mobilya ve aksesuar 
kadar önemli unsurlarındandır. Kendi stili 
olan özgün bir eve sahip olmak, çoğu kez 
bir servete mal olabilmekte, evin aksesu-
arlarından mobilyalarına değin her şey 
titizlikle seçilmektedir. Ancak evlerin 
kişiliği için koku seçimleri de atlan-
maması gereken önemli konular-
dan biridir. Nitekim tasarladığı 
parfümlerle dünyadaki koku 
trendlerini belirleyen isimler-
den biri olan Mark Buxton da, 
“Koku deyince akla ilk olarak par-
füm geliyor, ancak evinizin de bir 
kişiliği var, nasıl ki dekorasyon bu ki-
şiliği yansıtıyorsa, evinizin kokusu da bu 
tasarımın bir parçası” diyerek kokunun ev 
ortamlarındaki etkisinden söz etmektedir.

FERİDE ÖZDENGÜL
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Geçmiş yıllarda çekmecelere konulan la-
vanta torbaları, sabunlar, yakılan tütsüler 
bugün yerini dev bir endüstrinin sınırsız 
çeşitliliğine bırakmıştır. Neredeyse her 
yerde hatta benzin istasyonlarında bile 
her türden ve formada tasarlanmış koku 
ve aparatlarına ulaşmak mümkündür.  
Ancak stilinize, size ve yaratmak istediği-
niz ev atmosferine uygun kokuyu seçmek 
başlı başına bir uzmanlık gerektiriyor.  
Kokular da, kimi odaların sıkıcı hali, dü-
şük enerjisi ya da sakinliğe olan ihtiyacı 
gibi faktörler göz önüne alınarak tıpkı 
dekorasyon gibi mekanı insana huzur, 
mutluluk, refah ve sağlık getirecek şekil-
de kurgulanıp, evreni çevreleyen pozitif 
enerjiyi yakalayıp kendi yararımıza kul-
lanmamızı sağlıyor. Kokular sayesinde 
evimizi ve iş yerimizi huzur bulacağımız 
mekanlara çevirmek oldukça kolay.  

Buxton, ev kokularının da dekorasyonun bir 
parçası olması gerektiğini, aksi takdirde evi-
mizde yaratmaya çalıştığımız kişiliğin eksik 
kalacağını vurguluyor. İşte ünlü parfümör-
den dekorasyon tercihine göre koku önerileri;
“Klasik bir evde mutlaka baharatlı ve 
woody (odunsu) kokular tercih edilmeli, 
çünkü baharatlı kokular dekorasyondaki 
otantik tasarımları tamamlar ve bütün-
lük sağlar. Evinizde tercihiniz Retro tarzı 
ise o zaman oryantal ya da egzotik kokula-
rı seçmelisiniz ki tıpkı mobilyalarınız gibi 
evinizin kokusu da sizi o yıllara geri götür-
sün. Daha modern ve minimalist evlerde 
portakal, bergamut gibi citrus ailesinden 
bir tercih doğru olacaktır. Muhteşem ko-
kulu bu meyveler evin modern tarzıyla 
bütünleşecek ve dekorasyonla uyumlu bir 
enerji yaratacaktır. Son olarak evinizde 
country tarzı bir dekorasyon tercih ettiyse-
niz “Chypre Ailesi” olarak bilinen ve paçuli, 
lavanta gibi ayırt edilebilen ham maddele-
ri içeren kokular orta çağ ile bütünleşen bu 
tarihçeye uyum sağlayacaktır.”
• Gül: Sevgi, muhabbet duygusunu yükseltir. 
Kişiler arasında duygusal çatışmaları ve çal-
kantıları dinginleştirir. Bu nedenle özellikle 
yatak odasında kullanılması tavsiye edilir.  
• Sandal ağacı: Özellikle Uzakdoğu'da bili-
nen ve kullanılan bu koku hayal gücünü artı-
rır. Çalışma odalarında bu kokuyu kullanmak 
yaratıcılığı tetikleyecektir.  
• Limon: Rahatlatıcı bir etkisi vardır. Sinirle-
ri gevşetir, ferahlık verir. Banyo, yatak odası 
gibi mekanlar başta olmak üzere evin herye-
rinde kullanılabilir 
• Vanilya: Strese karşı 
çok etkili, panik atağa iyi 
geldiği söylenir. Özellik-
le iş ortamlarında, ofis ve 
çalışma odaları için 
uygundur. 

• Yasemin: Duyuların artmasına ve kişilerin 
birbirlerini anlamasına yardımcı olur. Yatak 
odaları, salon gibi mekanlar için uygundur.  

• Lavanta: Şifa verici ve 
temizleyici olarak da kulla-
nılır. İş paydoslarında lavanta 
kokusunun verilerek yapılan bir 
araştırmada, çalışanların çalışma performans-
larında gerilemeyi önlediği ispatlanmıştır
• Papatya: İnsanın içini hoş bir sevinçle dol-
durur. Saf duyguları harekete geçirir. Evlerin 
giriş kısmında hollerde bu kokuyu kullan-
mak evle ilgili pozitif duygulara neden olur 
• Portakal: Parlak, neşeli ve yüceltici bir et-
kisi vardır. Sıcaklık ve mutluluk verir. Otur-
ma Odası, Yemek Odası gibi aile fertlerinin 
bir arada olduğu mekanlarda etkilidir 

• Limon otu: Ferahlık duymanızı sağlar. Coş-
ku verici, iyimser, heyecan yaratan bir koku-
dur. Özellikle banyo için uygundur. Canlan-
dırıcı etkisi vardır. 
• Kavun: Mekanda genişlik algısı verir. Evin 
en sıkışık ve karanlık odalarında kullanılabilir. 
• Zencefil: İştah açıcıdır. Mutfak için ideal-
dir. Tabi yemek yapmayı seviyorsanız :)
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Genç yetenek köşemizde bu ay N.E.Ü. 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim Bölümü 
4. sınıf öğrencisi Haşim Arslan'ı keşfettik...

1990 yılında  Batman Sason'da doğdu. Serüvenine ilk olarak, 
Adıyaman Anadolu Güzel  Sanatlar Lisesi'nde başlayıp  burada çeşitli 
etkinliklerde  bulundu.  İlk kişisel desen  sergisini okulun sergi 
salonunda açtı. İkinci sergisini ise Adıyaman Güzel Sanatlar Galerisi'nde 
yaptı. 2009 yılında liseyi  bitirip Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

“Sanatta ilk adımlarımı üniversitede 
korkusuz bir şekilde attım. Burada 

arkadaşlarım ve hocalarımın da etkisiyle 
resmin  bendeki yerinin farklı olduğunu, 

Resmin, yapılan çalışmalarda aslında 
sadece görsel ya da estetik bir etkiye 

değilde aynı zamanda bir şeylere 
vurgu yapılması  gerektiğini, amaçların 

iyi niyetle kullanılması 
gerektiğinin kanısına vardım.”

AYŞE OKUTAN
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Yaşadığın yerde sanat'a bakış nasıl, senin Re-
sim bölümünde okumanı nasıl karşılıyorlar?
Doğup büyüdüğüm yerdeki halk tamamen ge-
çim derdinde oldukları için resim yapmak onlar 
için bir sanattan ziyade sadece bir uğraştan ibaret.

Resim, müzik, dans ve sayamadığım birçok 
sanat dalı ile uğraşmak doğuştan gelen bir 
yetenek midir, yoksa daha sonra eğitimle  
öğrenilir mi?
Burada bahsettiğimiz uğraşlar sanatı nitelendir-
mektedir. Tabiki bunun için yetenek ve eğitim 
gerekmektedir. Yetenek ve eğitimin gelişimini sağ-
layan da çalışmaktır. Bu soruyu belkide en güzel 
şekilde açıklığa kavuşturan Leonardo da Vincinin 
şu sözüdür; “Bir başarının % 1'i yetenek, % 99'u da 
çalışmaktır”. Aslında burada  her şeyin özü  çalış-
maktan  ibaret olduğu söyleniliyor. Çevremizde çok 
sayıda başarılı ve yetenekli arkadaşlarımız var ama 
bunu geliştirmeye yönelik olmadığı için zamanla 
kendilerinden çok daha yeteneksiz kişiler onlardan 
daha iyi işler sergileyebiliyor. Bu da gösteriyor ki her 
başarının altında düzenli çalışmak vardır.

• 2012 YILINDA SÜTÇÜ İMAM
RESİM YARIŞMASI SERGİLEME

• 2012 YILINDA PENDİK'TE 
ZAMAN RESİM YARIŞMASI SERGİLEME

• 2012 YILINDA DEVLET RESİM VE HEYKEL
RESİM YARIŞMASI SERGİLEME

• 2012 MUSTAFA AYAZ 
RESİM YARIŞMASI SERGİLEME

• 2012 ŞEFİK BURSALI 
RESİM YARIŞMASI SERGİLEME

Merhaba Haşim bize biraz kendin-
den bahseder misin, Resimle tanış-
man nasıl oldu?
Resimle okul süresi boyunca ilgilenip 
bir şeyler çizip karalamak istemişimdir. 
Ama günümüzde anne babalarımız öyle 
bir rol üstlenmişler ki artık seçimlerimiz 
olmayıp tamamen onların bizleri gör-
mek istedikleri yerde oluyoruz. Ailemin 
resmi hiç sevmemesi, benim de resimle 
ilgilenmemi istemediklerinden 8. sınıf-
ta hayatımdan resmi çıkartıp yerine iyi 
bir lisede okumayı hedef almıştım. Bu 
yöndeydi hedeflerim. Oysa hiç önemse-
meden yapıp ve başarı elde ettiğim bir 
yarışma sonucunda resim öğretmenim 
bana yol gösterip  beni aslında hayatım-
da ilk defa ismiyle tanıştığım ve duydu-
ğum resim bölümüne gitmemi sağladı. 
Sonrasında tıpkı çorap söküğü gibi geldi.



OCAK 2013/29164

GENÇ YETENEK

Çalışmalarının genel teması nedir?
İnşaat ve inşaatta çalışan işçiler... İşçinin yalnızlığı, çektikleri zor-
luklar. Hayallerinde düşlediği aslında var olmayı  istediği yerler...

Yaptığın resimler, yaşanmışlıkların bir ürünü olarak mı or-
taya çıkıyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? 
Tabi ki çalışmalarımda ortaya çıkanlar  yaşadıklarım ve çev-
remde görmüş olduğum sonu olmayan hayat mücadelesi 
içinde koşuşturan işçilerdir.

Türkiye'de 3 önemli yarışmalı sergiden başarılar elde 
ettin. Bu yarışmalı sergilerden biraz bahseder misin, bu 
sergileme aşaması nasıl gerçekleşti?
Günümüzde Türkiye çapında düzenlenen ve tüm sanatsever 
arkadaşlarımızın, hocaları-
mızın katıldıkları, büyük kit-
lelerin  oluşturduğu sanatçı 
adaylarının çalışmalarını bu 
tarz organizasyonlarla halka 
sunduğu, ilham aldığı, ken-
disini kanıtladığı yarışmalara 
katıldım. Yarışma dönemin-
de eserlerimi yaz aylarında 
çalıştığım için çalışma yerin-
deki o zorluğu, çileyi ve  içim-
deki resim özlemini akşam-
ları tuvallerin başına geçerek 
oluştururdum.

Okul bittikten sonra neler yapmayı düşünüyorsun. İleride-
ki hedeflerin ne doğrultuda. Bir teşekkür etme hakkın olsa 
kime teşekkür ederdin?
Bu yıl  son sınıf öğrencisiyim. Türkiye şartlarının bize sağladığı ola-
nakların kısıtlı olmasından  dolayı  herkes gibi bende de bir atana-
mama kaygısı bulunmakta. 
Ama şu anda atanamamaktan çok  maddi yetersizliklerden dolayı 
yapamadığım ve yapmayı en çok arzuladığım, sınırlarımı kendim 
belirlediğim bir atölyede aşık olduğum resim sanatını özgürce tu-
vallere aksettirmektir.
Benim bu günlere gelmemi sağlayan bana sanatı, sanatçıyı ve res-
mi sevdiren hayatım boyunca benim için büyük bir önem taşıyan 
şu anda da rahmetle andığım Mustafa Çaldıran'a teşekkür ederim.
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Havaların iyice soğuduğu bu günlerde 
hastalıklardan korunmak için hangi tür 
içecekleri tüketiyorsunuz?

Biraz tarçın, bir tutam zencefil...
Kış geldi içimizi ısıtmak gerek!

Havalar iyice soğudu. Kış mevsiminin 
etkisini iyice göstermeye başladığı şu 
günlerde hava sıcaklığının azalmasıyla 
birlikte grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi 
pek çok hastalık kapıda beklemektedir. 
Kış mevsimini sağlıklı geçirmek için bağı-
şıklık sistemini biraz daha güçlendirmek 
gerekmektedir. Bu soğuk havalarda en çok 
arzulanan 'sıcak bir içecektir'. Değil mi? 
Kış içeceklerinden en favorileri ise salep ve 
bozadır. Salep ve boza haricinde bitki çay-
ları da hem ısıtır hem şifa verir hem de bizi 
hastalıklardan korur. Ihlamur, ada çayı 
bunlardan en çok tercih edilenlerdir. Hem 
içimizi ısıtan hem de şifa veren bu içecekle-
rin faydaları saymakla bitmez.. 

Ihlamur: Ihlamurun içinde uçucu yağ, ta-
nen, C ve P vitamini, reçine ve enzimler de 
bulunuyor. Yemek hazmını kolaylaştırıcı 
etkisi vardır. Mide problemi olan kişiler 1 
tatlı kaşığı bal ile tükettikleri takdirde mide 
hazmını kolaylaştıracak ve rahatlatacaktır 
ayrıca ıhlamur bağışıklık sisteminin artma-
sına sebep olduğu için kış aylarında karşı-
laştığımız nezle ve gribe karşı da etkilidir.

Salep: Salep birçoğumuz için kış aylarında 
akla gelen ilk içeçek. Tarçınlı, üzerinde duma-
nı tüten bir salebe çok az kişi hayır diyebilir. 
Salep dokular üzerine yumuşatıcı etki yapar, 
bir nevi dokunun üzerine katman oluşturur, 
korur ve rahatlık verir. Özellikle mide rahatsız-
lıklarında etkili olan salep, hazmı kolaylaştıra-
rak mideyi rahatlatıyor. Bunun yanı sıra tar-
çınla tüketiminde ise özellikle üst solunum 
yollarında etkili oluyor. Öksürük ve bronşiti 
tedavi ediyor. Tarçın ile tüketilen salep ayrıca 
tarçının kan şekeri dengesini sağladığı için 
tokluk verir ve tatlı isteklerini azaltır. Özellikle 
şeker yerine tatlandırıcı ile tüketilen salep 
hem tatlı isteğini giderir hem de tok tutar bu 
yüzden diyet yapanlara önerilir.
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Ada Çayı: Ada çayı bitkilerin arasında daha 
kuvvetli bir antioksidandır. Antioksidan 
özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir, 
grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma-
mızı önler. Ayrıca antioksidan özelliği 
ile kalp hastalıklarının engellenme-
sinde etkilidir. Yemek sonrası içildi-
ğinde hazmı kolaylaştırır.

Boza: Darı irmiği, su ve şekerden üre-
tilen bozanın faydaları da oldukça fazla. 
Bünyesinde A ve B vitaminlerinin dört 
türü ile C ve E vitaminleri de bulunuyor. 
Mayalanması sırasında ürettiği laktik asit 
ise ender gıda maddelerinde bulunuyor ve 
bu değerli asit türünün hazmı kolaylaştırıcı 
etkisi oluyor. Süt yapıcı özelliği nedeniyle 
emzikli kadınlara ve vitamin-enerji kaynağı 
olarak sporculara tavsiye ediliyor. İçeriğinde 
yağ yok fakat şeker olduğu için gün içinde 1 
bardaktan fazla içilmesi önerilmiyor. İçinde-
ki aktif mayalarla barsak florasını düzenliyor 
ve probiyotik etki gösteriyor. 

Yeşil Çay: Siyah çayın kafein içeriği yeşil 
çaya göre daha yüksektir, yeşil çayın poli-
fenol içeriği siyah çaydan daha fazladır. Si-
yah çayın dehidratasyon (vücuttan su atı-
mı) etkisi vardır, yeşil çayın böyle bir etkisi 
yoktur. Ayrıca yeşil çayın antioksidan akti-
vitesi vardır. Yapılan araştırmalarda göğüs, 
pankreas, kolon kanserleri üzerinde koru-
yucu etkisi ortaya çıkmış. Aynı zamanda 
kardiyovasküler hastalıkların oluşum ris-
kini azaltır ve damar tıkanıklığını engeller.

Kahve: Kahvenin sınırlı içildiğinde fayda-
ları var fakat fazla miktarda alındığında gün 
içinde yüksek kafeinin metabolizmaya 
zararları da mevcut. Kahve, antioksidanlar 
içeriyor. Bu da kansere yol açan hücrelerin 
çoğalmasını engelliyor. Kalp hastalıklarına 
karşı koruyucudur. Kahve, konsantrasyo-
na yardımcı olur. Fakat kahvenin fazla tü-
ketiminin olumsuz etkileri de vardır. Aşırı 
kahve tüketimi kalbin ritmini olumsuz 
yönde etkiler. Kahvenin içerdiği kafein faz-
la tüketildiğinde, kalpte ritim bozuklukları 
meydana gelebilir. Düzensiz kalp atışlarına, 
kalp çarpıntısına ya da taşikardi gibi rahat-
sızlıklara neden olabilir.
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MUHAMMED IŞIK

    muhmed83

Konyaspor özellikle 
keleci sorununu 

çözmelidir. Geçen 
sene başarılı bir 

performans gösteren 
ve takımın Süper lige 

çıkma umutlarını 
son ana kadar taşı-
yan Pawalek’in geri 
dönme ihtimalinin 
olduğunu da öğren-

dik. Umarım geri 
döner çünkü Pawa-
lek gerçekten çok iyi 
bir kaleci. Ben geçen 

seneki başarının 
mimarı olarak onu 

gösteriyorum.

Devre arasının girmesi ile birlikte gözler transferlere çevrildi. Kadrodan gönderilen oyuncuların 
tamamının yeni transferler olması da üzüntü verici. Yani yeni transfer edilen oyuncu gönderili-
yorsa transfer hatası olduğu anlaşılıyor. Yeni gelecek oyuncularla ilgili çalışmaların sürdüğünü 
biliyoruz. Özellikle yabancı oyuncu konusunda çalışmalar yürütülüyor. Brezilya’lı bir forvet ile 
görüşmelerin bitme noktasında olduğunu ve anlaşma sağlandığı anda açıklanacağını söyleyebi-
lirim. Sadece bir oyuncu değil farklı alternatiflerde var ama şu aşamada isim vermemiz doğru 
olmaz. Biliyorsunuz ki transfer süreçlerinde isim vermenin faydasından çok zararı olur.

KONYASPOR’UN  YILI OLSUN2013
Rakiplerimizden Çaykur Rizes-
por Mustafa Denizli ile anlaşarak 
Süper lige çıkma yolunda büyük 
bir adım attı. Mustafa hocanın 
tek başına yapabileceği bir şey 
yok. Fakat transfer döneminde 
gelen oyunculardan ne demek 
istediğimi daha net anlayacaksı-
nız. Bunu konuda ilk adımı Cer-
nat ile attılar. Cernat Rizespor’a 
çok katkı sağlayacak. Bir çok yeni 
isim takıma katılacak ve takım-
daki kaliteli oyuncularla birlikte 
harmanlanarak bambaşka bir 
Rizespor izleyeceğiz.
Konyaspor’un transfer konu-
sunda seçici davranması gereki-
yor. İlk olarak Murat Akın trans-
fer edildi. Ligin ikinci yarısında 
Semih Aydilek’ten de yararlana-
cağımızı düşünüyorum. Sakat-
lığından dolayı oynayamayan 
Semih form tutarsa beğendiğim 
bir oyuncu ve başarılı olacaktır. 
Takımdaki isimlere bakarsak 
kadromuz kaliteli. Yaşamış ol-
duğumuz sıkıntı bu kadronun 
doğru yönlendirilememiş ol-
masıydı. Umarım Uğur hoca bu 
sorunu çözer. Neca, Erdal, Ömer 
Ali ,İshak, Serkan Şahin, Erkan 

Sekman, Ali Turan, Ali Dere gibi 
etkili isimlere sahibiz. Orta saha 
ve forvet için nokta transferlerle 
Süper lig hayal değil. Bu konuda 
Uğur hocaya güvenen birisiyim. 
Takımın ligin ikinci yarısında ta-
raftar desteğine de fazlası ile ih-
tiyacı olacak. Takımın Süper lige 
çıkmasını isteyen bir taraftar 
varsa biraz fedakarlık yapması 
şart. Çekirdek çitlemek yerine 
biraz olsun tezahürat yapılsın. 
Maçları şölen havasında oynar-
sak futboldan daha fazla keyif 
alacağınızı garanti edebilirim.
Taraftar göreve diyorum. Her 
ne kadar çekirdekçiler kızacak 
olsalar da stadyumda çekirdek 
satmanın yasaklanması gerekir. 
İçerisi Pazar yerinden farksız. 
Çekirdek satan, çay kahve satan, 
simit poğaça satandan millet 
maç izlemeye fırsat bulamıyor. 
Arama esnasında bozuk paralar 
alınıyor ama içeride bir su alıp 5 
TL verdiğinde 4,5 TL bozuk pa-
ran oluyor. Stadyumun yenisi 
yapılıyor ama bu statta oynaya-
cağımız son maçlarda bari bu ha-
talardan vazgeçilsin. Yemek yi-
yecek, çekirdek çitleyecek kişiler 
bu işlerini dışarıda halledip maça 

gelsinler. 90 dakika boyunca ger-
çek anlamda takımın desteklen-
diğine şahit olamadım. Önceki 
yıllarda eski adı ile 2.Ligdeyken 
stadyum kapasitesinin üstün-
de taraftar alır, maç başlamadan 
tezahürat başlar maç bittikten 
sonra da devam ederdi. Şimdi ki 
gibi çekirdek çitlemeye fırsatın 
olmazdı çünkü cesaret edemez-
din. Murat abinin kulakları çınla-
sın onun döneminde taraftarlık 
ruhu vardı. Basketbol maçından 
çıkar futbol maçına girerdik. 
Umarım yeni stadyum için şim-
diden hazırlıklar yapılır. Yeni 
stadyumumuzda Süper lig ekibi 
olarak oynarız.
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KISA HABERLER DOÇ. DR. NEJDET GÖK DOÇ. DR. NEJDET GÖKKALEDEN

FUTBOL OYNADIĞI DÖNEMDE BİR ÇOK BAŞARIYA İMZA ATAN, GALATASARAYIN EFSANE İSİMLERİNDEN BİRİ 
OLMAYI BAŞARMIŞ, TÜRK FUTBOLU DENİLİNCE AKLA GELEN İSİMLERDEN BİRİ OLAN DENEYİMLİ HOCA 

UĞUR TÜTÜNEKER İLE KONYASPOR TEVFİK LAV TESİSLERİNDE KEYİFLİ BİR SOHBET GEÇİRDİK.

Uğur Tütüneker
Eski Milli futbolcu. Teknik direk-
tör. 1963 yılında Bursa'da doğ-
du. 1970'li yılların başında aile-
si ile birlikte  Almanya'ya gitti. 
Almanya'da Bayern Münih'in alt 
yapısında yer aldı. 1986 yılında o 
dönemde Galatasaray'ın teknik 
sorumlusu olan Jupp Derwall'in 
isteği üzerine Galatasaray'a 
transfer oldu. 10 yıl boyunca 7 
numaralı Galatasaray forma-
sını üzerinde taşıdı. 220 Süper 
Lig maçında 40 gol attı. 19 kere 
A milli formayı giydi. Jübilesi-
ni 1996 yılında Galatasaray'da 
yaptı. Şimdi Torku Konyaspor 
teknik direktörü.

AYŞE OKUTAN

ESMA UYSAL
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Uğur Hocam öncelikle Konya'ya hoşgel-
diniz. Konyaspor'umuz bilindiği üzere 
13. sırada.  2. yarıda ne gibi beklentileri-
niz var? Neler umuyorsunuz takımdan?
Merhaba. Öncelikle bu güzel temennileri-
niz için ben size teşekkür ederim. İnşallah 
Konyaspor için hayırlı bir yıl olur. Ben 3 
maçtan beri buradayım. Zannediyorum 
hem Konya taraftarını, hem sizleri , hem-
de bizleri  fazlasıyla ümitlendirdi takım. 3 
maçta  5 puan aldık. Aslında 9 puanda ala-
bilirdik. 3 maçı da rakiplerimize göre, üs-
tün oynadığımızı sahada görebiliyorduk. 
Bu ligin 2. yarısında daha üst seviyelere 
çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bizim ilk 
hedefimiz, ilk  6 ya girmek. Konyasporla 
Bir buçuk senelik bir projeye imza attık. 

Bir öncekinin  daha üstüne koyarak bir-
kaç transferle takımımızı tamamlayıp on-
dan sonra şampiyonluğa oynayacağımızı 
umuyorum. Bu demek değil ki  biz bu 
sene şampiyonluğa  oynamayacağız. De-
diğim gibi  ilk 6 ya girebilirsek sonucunda 
o da bize şampiyonluğu getirecektir.

Konyaspor'un şuanki durumu nedir? 
Hangi bölgelere takviye gerekiyor?
Bu soruyu sürekli  basın da soruyor. Yöneti-
mimizle bu konu hakkında sürekli irtibat ha-
lindeyiz.  Henüz bütçeyi konuşmadık.  Hangi 
bölgelere takviye lazım bununda görüşme-
side olmadı henüz. Konuştuktan sonra daha 
net bilgi verebiliriz. Ama çalışmalarımız var. 
Özellikle bir santrafor,  gol atan bir elemana 
ihtiyacımız var gibi görünüyor.

Konyaspor'u 2. yarıda neler bekliyor? 
Benim en  büyük amacım bir istikrar yaka-
lamak. Son üç maçtan beri bu istikrarında 
yakalandığını düşünüyorum. İlk karşıya-
ka maçı ile başladı. Daha sonra Manisa'ya 
gittik. Orada  güzel bir galibiyet aldık. 2. 
yarı dediğim gibi birkaç yatırımla, birkaç 
futbolcuyla inşallah daha iyi yerlere gele-
ceğimizi düşünüyorum. Bizim hedefimiz 
yine ilk altıdır. Bu lig çok kolay bir lig değil. 
Hakikaten PTT birinci ligi çok zor bir lig. Hiç 
küçümsememek lazım. Mücadele edilen 

bir lig. Dolayısıyla biz de o mücadeleye girip 
istediğimizi almamız lazım diye düşünüyo-
rum. İnşallah alacağız daha üst seviyelere 
geleceğimize canı gönülden inanıyorum.

Yeni stadyum hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?
Yeni stadyum hakkında ki bilgileri haber-
lerden, dergilerden takip edebildim. Çok 
güzel ve yerinde bir projeye benziyor. İn-
şallah yapımı da o kadar kolay olur. Muh-
teşem bi stad olabileceğini görebiliyoruz. 
Müthiş bir proje. Stadların değişmesi, Av-
rupa standartlarında  stadların olaması çok 
önemli.  Türkiye yeni bir değişime giriyor, 
büyüyoruz. Bu gibi stadlara ihtiyacımız 
var. Sadece Büyük illerimizde değil, diğer 
illerimizde de bu güzel yatırımların olma-
sını isterim. Çünkü o zaman futbol kalite-
side artıyor. Futbol  piyasası da artıyor. 

Uğur Tütüneker denilince akla tabi ki 
efsane 7 numara geliyor. Elinizde olsa 
o günlere dönmek ister misiniz?
Galatasaray dönemi benim dönüm nok-
tamdı. 10 yıl Galatasaray formasını büyük 
bir gururla taşıdım. Oynadığım dönem 
içerisinde  4 şampiyonluk yaşadık. Şam-
piyon kulüpler liginde yarı final oynadık. 
Avrupa'da başarılı olduğumuzu düşünü-
yorum. Çok güzel bir dönem geçirdim. 

“KONYASPOR SÜPER LİG'İ 
SONUNA KADAR HAKEDİYOR.”
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Peki Nechautel Xamax maçı?
Hayatımın unutulmaz maçlarından bi-
riydi. İlk maçta 3-0 mağlup olmuştuk. 
İstanbul'da 5-0 galip geldik. O maç Türki-
ye için futbol adına bir dönüm noktasıydı. 
Özgüven açısından önemli katkılar sağla-
dı. O dönemler bizim için gurur vericiydi. 

Hocam ileride Galatasarayda 
çalışmak ister misiniz?
Kim istemez. Bunu kime sorarsanız sorun 
evet der. Büyük bir memnuniyetle çalışırım.

2000 yılındaki UEFA kupası maçı mı 
yoksa sizin oynadığınız maç mı? 
2000 yılında UEFA kupasını kazanmak 
Türkiye için çok önemli bir olaydı. Aslında 
her şeyin başlangıcı 1988 yılında Nechautel 
Xamax maçı oldu. Sonucunda ise, 2000 
yılında UEFA kupası ile taçlandırıldı.  2000 
yılında da olmak isterdim. Ama  yaş itiba-
riyle bu görevi gençleri bıraktık.  Bu UEFA 
serüveni, aslında Necautel Xamax maçına 
dayanıyor. UEFA maçında ki kadro, o döne-
min alt yapısında ki futbolculardı. Arif Er-

dem, Suat, Hakan Şükür, Hakan Ünsal, Bü-
lent Korkmaz bu futbolcular o dönemde de 
vardı. 2000 yılında ise bir şaheser yarattılar.  

Avrupa da çalışma hayaliniz var mı? 
Böyle bir teklif geldi mi?
Şuan için böyle bir teklif yok. Konyasporda-
yım. Benim ilk hedefim Konyaspor'u Süper 
lige taşımak. Daha önce Kasımpaşaspor'u ça-
lıştırdım. Onun öncesinde Orduspor'u çalış-
tırdım. Ben göremedim ama  ikisi de Allah'a 
çok şükür,  süper lige çıktı. İki takımda süper 
ligde oynuyor.  Bizim burada ilk hedefimiz 
Konyaspor'u  süper lige taşımak. Ondan son-
ra kendi hedeflerimize bakacağız.
 
Başka bir meslek tercih etseydiniz  
ne olmak isterdiniz? 
Aklımda her zaman futbol vardı. Hayatım 
hep futbolla geçti. 6 yaşından beri sokak-
larda olsun, parklarda olsun her yerde top 
oynuyorduk. Meslek anlamında da olaca-
ğı oydu zaten başka bir şey düşünmüyor-
dum ki. En çok sevdiğim şey başıma gel-
di. Futbol mesleğimiz oldu. Bu çok güzel 
bir olay  herkes başaramıyor.  Eğer futbol 
olmasaydı ticaretle uğraşırdım. Çünkü Al-
manya da ticaret okulunu bitirdim. 

Uğur Hocam röportajımızın sonuna 
gelirken Konyaspor taraftarlarına 
neler söyleyeceksiniz?
Konyaspor'u, kimseye mahçup olma-
dan Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Taraf-
tarlarımız ümitli olsun. Bize inansınlar. 
Futbolcu arkadaşlarımız o sinyalleri ver-
meye başladı. Bize güvensinler. İnşallah 
Konyaspor'u güzel günler bekliyor.
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FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARI
YAŞAM KALİTENİZİ YÜKSELTİR

UZM.DR. MEHMET PORTAKAL

Son yıllarda önemi daha fazla fark edilen tıp 
dallarından biri de fizik tedavi ve rehabilitas-
yon. Romatizmal, ortopedik, nörolojik, solu-
num, kalp gibi hastalıkların tedavisinde kul-
lanılan fizik tedavi ve rehabilitasyon normal 
yaşama dönmeyi hızlandırıyor. Hekimliği 
üç aşamada inceleyecek olursak; koruyucu 
hekimlik, tedavi edici hekimlik ve rehabili-
tasyon hekimliği. Koruyucu hekimlik adı üs-
tünde, zaten hastalığın oluşmaması için sarf 
edilen tüm çabaları içeriyor. Tedavi edecek 
hekim, hastalık oluştuktan sonra hastalığı 
gidermeye, durdurmaya veya yavaşlatma-
ya yönelik tüm tedavi yöntemlerini içeriyor. 
Oysa rehabilitasyon hekimliği hastalıktan 
sonra ortaya çıkan organ yetersizlikleri veya 
bunun alt basamağı olan sakatlık veya engel-
lilik gibi toplumsal boyutunu ilgilendiren bu 
problemlerin giderilmesine, bilhassa fonksi-
yon kayıplarının en aza indirgenmesini sağ-
layan tüm eforları içeriyor. Görüldüğü gibi 
fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi, hem 
hastalığın tedavisinde hem de sonraki ha-
yatında kişinin yaşam kalitesini yükseltme 
konusunda çaba gösterir.

FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Branşımız adı üstünde fizik tedavi ve rehabilitasyon, iki ayrı 
bölümden oluşuyor. Birinci bölümde sayısı çok fazla olan de-
ğişik fiziksel ajanlardan faydalanıyoruz. Bunlar ısı yayabiliyor-
lar, elektrik akımları verebiliyorlar. Ayrıca değişik ışık kaynak-
larından, su ve traksiyona kadar mekanik etkili birçok araç var. 
Bunların iyileştirici etkilerinden yararlanıyoruz. Uzmanlığı-
mızın ikinci uğraş alanı olan rehabilitasyonda da başta egzer-
siz olmak üzere pek çok özel yöntemlerle daha çok vücudu 
çalıştırmak veya vücudun belirli bölümlerini çalıştırmak ve 
fonksiyonel hale getirmek için çaba gösteriyoruz.
 
REHABİLİTASYON VE AMACI
Rehabilitasyon, kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki 
durumunu en üst düzeye çıkaran süreç olarak tanımlanabi-
lir. Kişinin bağımsızlığını artırarak hastanede kalış süresini 
kısaltacak, yaşam kalitesini yükseltecek ve erkenden işinin 
başına dönme imkanı sağlayacaktır. 

İLGİ ALANLARI
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığının hitap etmediği 
hastalık grubu yok gibi. Ama gerçekten de daha yoğun ola-
rak ilgi alanı içerisine giren belirli hastalık grupları var. Bun-
ların başında özellikle ülkemizde de en sık bilinen yönü ro-
matizmal hastalıklarla ilgili tedavi yöntemleri. 
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Bunun dışında ortopedik rehabilitasyon 
dediğimiz tüm ortopedik girişimlerden 
sonra yapılan rehabilitasyon yöntemleri. 
Veya ortopedik problemi olan hastalarda, 
cerrahi geçirmeseler bile uygulanan reha-
bilitasyon yöntemleri, ki günümüzde tüm 
dünyada olduğu gibi ortopedik cerrahinin 
gelişmesiyle birlikte bu branşta da özellik-
le son 15 yılda büyük aşamalar gösterildi. 
Ülkemizde de buna paralellik gösteriyor 
bu gelişmeler zaten. Aklınıza gelebilecek 
tüm nörolojik sorunlarda ki bunların bir 
kısmı kalıcı durumlara yol açabiliyor veya 
bir kısmı ilerleyici hastalıklar, ömür boyu 
sürebilecek hastalıklar. Bunlar da ilaç te-
davileriyle birlikte kişinin yine mevcut 
fonksiyonlarını en üst düzeyde tutmaya 
yarayan yöntemler. Bunun dışında pedi-
atrik rehabilitasyon dediğimiz çocuk yaş 
grubundaki sakatlık, özürlülüğe yol açan 
sorunlarda çok etkili. Gerçekten bu ço-
cukların yeniden topluma kazandırılması, 
okula dönüşlerinin sağlanmasında önemli 
etkileri var. Solunum hastalıklarında etkili. 
Bazı kalp hastalıklarında rehabilitasyonun 
çok önemli yeri var. Yaşlıların topluma ka-
zandırılması, fonksiyonelliklerinin sağlan-
ması için rehabilitasyon gerekli. 

TEDAVİ PERİYOTLARI
Fizik tedavi çok geniş bir hastalık gru-
bunu ilgilendiren bir tedavi yöntemi. 
Rehabitilasyonu da ekleyeceğiz buna. 
Dolayısıyla bazı hastalıklarda fizik teda-
vinin kalıcı etkisi var. Ama bazı hastalık-
lar, sadece fizik tedaviyle giderilebilecek 

hastalıklar değil. Bunlar kronik sorunlar. 
Dolayısıyla bu tip durumlarda fizik teda-
vi, belirli dönemler için rahatlatıcı etki ya-
pıyor. Örneğin kalça kireçlenmesinde, her 
hastada farklı olmakla birlikte, bu ameli-
yatı da gerektirebilecek uzun vadede bir 
sorun. Dolayısıyla eğer bu düzeye gelme-
mişse, bu düzeye gelene kadar veya bu 
düzeye gelmemesini sağlamak için belirli 
periyotlarla gerçekten fizik tedavi yap-
mak gerekiyor. Ama iş tabi fizik tedaviy-
le de bitmiyor. Rehabilitasyon dediğimiz 
özellikle egzersiz yaklaşımlarını da hasta-
nın da sürdürmesi lazım. Bu fizik tedavi-
den görülecek yararın süresini de belirgin 
şekilde uzatıyor. Belirli periyotlarda bu 
hastalarda fizik tedavinin tekrarlanması 
ve bu yararın sürdürülmesi gerekir.

KORUNMA
Genel sağlığımızı korumak için ve az ha-
reket etmekten kaynaklanan ağrılarımızı 
ortadan kaldırmak için günlük yaşamı-
mızda bazı noktalara dikkat etmeliyiz.

Öncelikle spor yapmak gerekiyor. Bu her 
zaman söyleniyor ama ne yazık ki pek ya-
pılamayan, gerçekleştirilemeyen bir yön-
tem. Sağlıklı beslenme çok önemli, çünkü 
büyük bir tempo, özellikle büyükşehirde 
yaşayan insanlar için inanılmaz bir tem-
po ve koşuşturma söz konusu. Bu tempo 
içerisinde insanların özellikle sağlığına 
dikkat etmesi son derece zor. 
Kilo almamalarını tavsiye ediyoruz. Özel-
likle diz ve bel kireçlenmesi olan hastala-
rımız için bu çok önemli.
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Romatizmal Ağrılarınızdan 
Ozonterapi ile Kurtulabilirsiniz
OZONTERAPİ, AKTİF OKSİJEN MOLEKÜLÜ OLAN OZON GAZI KULLANILARAK BAZI HASTALIKLARIN TEDAVİ EDİLMESİ-
DİR. MEDİKAL OZON; YÜZDE 5 OZON VE YÜZDE 95 OKSİJEN KARIŞIMINDAN OLUŞMAKTADIR. OZON ÇOK YÜKSEK OKSİ-
DASYON (YAKMA) GÜCÜNE SAHİP OLDUĞU İÇİN TIPTA "AKTİF OKSİJEN VEYA SÜPEROKSİJEN" OLARAK TANIMLANIR.

Ozon tedavisi kas, sinir, kemik, eklem hastalıklarında ve travmalarda; iyileşmeyi hızlandırmakta, dolaşımı düzenlemekte, sinir ha-
rabiyetini önlemekte ve o bölgenin tamir edilmesini kolaylaştırmaktadır. Kaza ve spor yaralanmaları yanında, kasların daha güçlü 
hale gelmesini sağladığından kronik kas ve sinir hastalıklarında da kullanılır:
• Eklem kireçlenmeleri, kemik erimesi ve eklem iltihapları gibi pek çok ağrılı ve fonksiyon kısıtlılığı da yapan hastalıklarda ozon tedavisi 

kullanılmaktadır. Kireçlenmelerde diğer ozon tedavi yöntemlerine ilave olarak eklem içine yapı-
lan ozon enjeksiyonları ile hem eklem içinde hava yastığı oluşturup kemiklerin sürtünmesini 

önleyerek, hem de eklem şişkinliğini azaltarak   ağrıyı giderecektir. Ayrıca  kıkırdak 
dokunun yeniden tamir edilmesini sağlar.

• Romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi bağışıklık sistemi-
nin etkilenmesi ile ortaya çıkan hastalıklarda bağışıklık siste-

mini düzenlediğinden diğer medikal tedavilerle birlikte 
kullanıldığında hızlı iyileşmeler gözlenmektedir.

• Kas romatizması olarak bilinen yoğun adale ağ-
rıları, yorgunluk, uyku bozuklukları ile seyreden 
ve çok yaygın bir hastalık olan fibromiyaljide de  

ozon başarılı tedavi yöntemlerinden biridir.
• Bel fıtığı ve boyun fıtığı durumlarında, omurilik 

kanal darlığında omuriliğin her iki tarafındaki kas-
lara ve fıtıklaşan disk içine yapılan ozon tedavileri 

çok güzel sonuçlar vermektedir.

Ozon tedavisinden yarar gören 
nörolojik hastalıklar ise şunlardır:
• Başağrısı: migren ve gerilim tipi 
baş ağrılarında,
• Multiple sklerozda (MS)
• Alzheimer hastalığında ve demans (bunama)
• Parkinson gibi nörolojik hastalıklarda

• Polinöropati, Myotoni, Muskuler Distrofi 
ve ALS gibi kas sinir hastalıklarında
• Spastik çocuklarda, serebral palside (CP), 
SSPE gibi beyin iltihaplarında
• Beyin kanaması, vertebrobaziller yetmez-
lik, beyin felci gibi beyin kanlanması veya 
oksijenlenmesinin azaldığı durumlarda, 

fizik kapasitede azalma, yürüme güçlüğü 
ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gös-
teren beyindeki dolaşım bozukluklarında 
olumlu etkileri mevcuttur. Kas ve nöronlar-
da iyileşmenin yanı sıra santral sinir siste-
minde ağrı oluşturan maddelerin etkisini de 
azaltarak ağrı tedavisini kolaylaştırır.



177

SAĞLIKwww.vizyonkonya.com

Ozon- Oksijen Saunası 
Ozon sauna, haftada 1-2 kez olmak üzere ortalama 10 seans uygulanır. Sauna 
seans süresi başlangıçta 10 dakika olmak üzere 30 dakikaya kadar çıkabilir. Kişi, 
kafası dışarıda kalacak şekilde bir kabin içindeki buharlı saunaya girer. Vücut, 
saunada ozon gazı ile temas eder ve her seansta ortalama 500 gr sıvı atılarak 
aynı zamanda detox etkisi de elde edilir. Ayrıca ozon cilt tarafından emildiğin-
de tüm vücutta sistemik olarak metabolizma hızının artmasına da destek olur. 

Ozon Saunayı hangi 
durumlarda kullanıyoruz:
1. Romatizmal ağrılarda ozon sauna: 
Kas romatizmaları, fibromiyalji başta olmak üze-
re özellikle sabah tutukluğu ve yorgunluğu görü-
len kas ve eklem hastalıklarında çok faydalıdır. 
2. Vücut direncini arttırmak için: 
Sonbahar ve kış mevsiminde sık görülen kuş 
gribi gibi değişik viral enfeksiyonlar başta olmak 
üzere bakteri ve mantarlara karşı da etkilidir.
3. Zayıflama ve sağlıklı kilo vermek amacıyla: 
Ozon sauna, sağlığı olumsuz yönde tehdit 
eden yağ asitleri, ağır metaller gibi zararlı tok-
sinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ok-
sijen yağı yakarak enerjiye dönüştürdüğünden 
hem kilo kaybeder hem de enerji kazanırsınız. 
Ozonlu buhar sauna ile vücudunuz bir seansta 
yaklaşık 500 kalori harcar.
4. Stres ve yorgunluktan uzaklaşmak için:
Çağımızda birçok kişinin ortak derdi olan sü-
rekli olarak kendini yorgun, bezgin hissetme 
durumu ozon sauna yardımıyla giderilmekte-
dir. Yüksek enerjili oksijen, insanların kendile-
rini zinde ve sağlıklı olarak hissetmelerini sağ-
lamaktadır. Bu geçici bir hissediş değil, tedavi 
sonrasında da devam eden bir durumdur. 

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL PERFORMANSINIZI ARTTIRIYOR

5. Spor öncesi ve sonrası ozon terapi: Performans arttırıcı özelliğinden dolayı 
ozon terapi özellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama 
sporcunun bireysel özelliklerine göre ayarlandığında fiziksel ve zihinsel yön-
den fark, hemen fark edilmektedir. Ayrıca spor sonrası oluşan ve kas ağrıları-
na neden olan laktik asitlerin atılması önemli bir rahatlık sağlar. Maç sırasında 
zarar görmüş kasların daha hızlı tamirini sağladığından kas travmaları sonrası 
çabuk ve ağrısız iyileşme için ozon sauna oldukça etkili olacaktır.
6. Selülit ve cilt sorunları için ozon sauna: Ozon tedavisi deri kan dolaşımını art-
tırarak cildin yenilenmesini, sıkı ve pürüzsüz görünüm oluşmasını sağlar; ciltteki 
gözenekleri de açar, daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt oluşur.
7. Ozon tedavisi ile kendinizi çok daha genç hissedebilirsiniz; Hücre ve 
dokulara giden kan dolaşımını arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan ve 
lenf sistemini temizler, hücre yenileyici özelliği vardır. Kaslarda biriken toksini 
gidererek  kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır. Hormon ve enzim 
üretimini normale döndürür. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir.
UZM.DR. MEHMET PORTAKAL
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HTC DROID DNA
HTC'nin yeni bombası.
DNA'nın ilk göze çarpan özelliği güç-
lü Android 4.1 Jelly Bean işletim sis-
temi oluyor. Droid DNA 5 inç 1080 p 
ekran ile geliyor. 1.5 GHz Qualcomm 
Snapdragon S4 Pro işlemci ve 2GB 
RAM'e sahip. DROID DNA HTC Sen-
se 4+ ara yüzünü kullanıyor. Full HD 
ekran, 4G LTE sistemi, dört çekirdek-
li S4 Pro çip set ve daha bir çok özel-
liğe sahip. 141x70.5x9.73 boyutlarına 
sahip ekranın sağ kısmını kırmızı 
çizgisiyle farklı bir tasarım karşılıyor. 
Zaten HTC'nin kırmızı çizgilerine 
alışmış durumdayız diyebiliriz. Arka 
kısımda LED flaşa sahip kamera 
bulunuyor. 8 mega piksel kamera 
f/2.0 28mm lensler ve 1080p Full 
HD video kayıt kapasitesine sahip. 
HTC One X+ ile benzer yazılıma sa-
hip olup ImageChip'i kullanıyor. Ön 
kamera da 2.1 mega piksel 88 derece 
açıya sahip. Beats Audio HTC hay-
ranlarının vazgeçilmezleri arasında 
yer alıyor. Hoparlörlerdeki ses kalite-
si de oldukça iyi diyebiliriz. Wireless 
bağlantısı ve 4G network sistemi 
CDMA EVDO Rev A modeline sahip. 
Bunlara ek olarak Wifi ve Bluetooth 
4.0, NFC ve wireless şarj desteğine 
sahip. 16 GB dahili hafızanın 11 GB'ı 
tamamen kullanıcıların kullanımı-
na sunulmuş durumda. Mikro SD 
kart girişi 64 GB'a kadar genişletile-
bilir hafıza sunuyor.

PANASONIC LUMIX DMC-FZ200
Daha önce kompakt makinelerde ulaşılamamış çarpıcı 
parlaklıkta F2.8 diyafram açıklığını 600mm’de sunan yeni 
FZ200 ile yüksek zum değerlerinde bile hareketli objeleri 
yakalamak için düşük enstantane değerlerini kullanabi-
leceksiniz. LUMIX ailesinin popüler FZ serisi güçlü optik 
zum, fotoğraflarda ve Full HD video kaydında manuel 

kontroller de olmak üzere üstün kullanı-
labilirlik özellikleri sunan FZ200 ile yeni-
leniyor. Akıllı Çözünürlük teknolojisi ile 
dijital zum kullanıldığında bile görüntü 
kalitesinden ödün vermeden 48x eş-
değerine çıkartılabiliyor. POWER O.I.S. 
(Optik Görüntü Sabitleyici) ile yüksek 
zum değerlerinde bile bulanıklık en aza 
indirgeniyor. Buna ek olarak Aktif Mod 

sayesinde video kaydında da görüntü 
sabitleme kullanılabiliyor. Panasonic’in Nano 

Yüzey Kaplama teknolojisi ise lens üzerindeki yansımalar-
dan kaynaklanan hayalet ve parlama efektlerini engelliyor.

DELL INSPIRON 14Z ULTRABOOK™
Inspiron 14z, tipik bir dizüstü bilgisayar-
dan daha fazlasıdır. Bu bir Ultrabook olup 
yalnızca 0,8” inceliğinde ve süper güçlüdür; 
ayrıca uzun bir pil ömrüne sahiptir ve birkaç 
saniye içinde önyükleme yapar. Yerleşik DVD 
sürücüsü, Inspiron 14z'yi tam özellikli bir Ult-
rabook haline getiriyor. Inspiron 14z Ultrabook, 
ultra ince bir tasarıma sahip olmak için güçten 
ödün vermenizin gerekmediğini kanıtlar. 3. Nesle 
kadar Intel® Core™ işlemci gücü, Orijinal Windows® 
7 Home Premium ve 8 GB'a kadar bellek ile 
taşınabilirlik ve performans özel-
liklerine aynı anda sahip 
olursunuz. Inspiron 
14z Ultrabook, hareket 
halindeyken müziğini-
zin ve filmlerinizin keyfini 
çıkarmanızı kolaylaştırır. 14" HD geniş ekran, 
yerleşik bir DVD sürücüsü ve isteğe bağlı bağımsız grafik kartı ile nerede olursanız olun eğlen-
ceyi sürdürebilirsiniz. Şık ayrıntıları, fırçalanmış alüminyum kaplaması, dayanıklı yapısı ve ince 
tasarımı ile Inspiron 14z Ultrabook, hak ettiğiniz görünümü ihtiyaç duyduğunuz şık ve taşınabi-
lir teknolojiyle birleştirir. Arkadaşlarınızla ve ailenizle her zaman bağlantıda kalın. Inspiron 14z 
Ultrabook ile, Internet bağlantısı olan her yerde ve her zaman arkadaşlarınızla görüntülü soh-
bet gerçekleştirmek kolay. Yerleşik bir HD web kamerası ve önceden yüklenmiş Skype™ bunu 
mümkün kılar. Ultrabook bilgisayarınız, bağlantıda kalmanızı ve güvenliğinizi sağlamak üzere 

görüntülü sohbet için Skype™, McAfee® Anti-Virus, isteğe bağlı koruma hizmeti Absolute® 
LoJack® ve daha fazlası da dahil yazılımlarla yüklü olarak gelir.
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PANASONIC TC-P55VT50
Ekran dönüşümlü olarak sol göz ve sağ göz için görüntüler gösterir. Göz görme bölümünün 
sağ ve sol lensleri senkronize olarak açılıp kapanarak, sağ ve sol göze oynatma zamanıyla bir-
likte görüntüleri gösteriyor. Bu yöntem bütün 3D görüntüleri olduğu gibi gösterirken, 3D gö-
rüntüler yüksek ve tamamen HD kalitesinde izlenebiliyor.

Orijinal Panasonic teknolojisi insan gözü gibi görüntü hareketlerini tespit ederken, sürücüsü-
nü optimize edebiliyor. Ani ve güçlü ışık emisyonu sayesinde net olmayan görüntü oluşumu 
engellenir. Sonuç olarak yüksek netlikte hızlı hareket üretilir.

Dışarıdan ışık girişini engellemesini sağlayan panel filtresinde yapılan yenilikler ile derin si-
yah tonlar elde edilmesini sağladı. Panel hücrelerindeki ışık kaybının önlenmesi sayesinde 
VIERA her zaman parlak ve keskin görüntülere sahip oluyor. Aydınlık oturma odalarında bile 
karanlık sahneler ve yüzeyler özenli detaylarla oluşturuluyor.

Bir filmin gerçek kalitesinden keyif almak istiyorsanız, görüntüleri gerçekten filmin yaratıl-
ma şeklinde gösteren bir ekrana ihtiyacınız vardır. THX Sertifikalı Ekran Programı ile VİERA 
bütün yüksek standartları tekrar oluşturdu. 2D ve 3D görüntüleri tekrar oluşturarak, sinema 
kalitesini veriyor. Filmler için özel olarak ayarlanabilen güzel görüntülerin keyfine varın.
VİERA Connect sayesinde standart film ve tv programlarının dışında, kullanıcılar müzik, vi-
deo, spor oyun ve diğer içeriklerini bast bir kumanda hareketiyle büyük ekran tv üzerinden 
izleyeme keyfine varıyorlar. Bulut sistemli İnternet servisiuygun araçları kullanarak interaktif 
servisleri desteklediği gibi İnternet üzerinden alışveriş fonksiyonu da bu tip araçların televiz-
yon üzerinden alınmasını sağlıyor.

LENOVO THINKPAD X1 CARBON
14 inç büyüklüğünde 1600 x 900 piksel 300 nit parlaklığa 
ve yüksek izleme açısına sahip ekran, Intel HD 
Graphics 4000 bütünleşik grafik işlemci, 4GB 
RAM, arkadan aydınlatmalı ThinkPad Precisi-
on klavye, isteğe bağlı 3G iletişim teknolojisi 
desteği, HD 720p kamera, Intel vPro yönetim 
teknolojisi, BIOS kilidi gibi teknik detaylarla 
donatılan X1 Carbon'un en kalın noktası sadece 
17.7mm ve toplam ağırlığı yaklaşık 1.36 kilog-
ram.  Karbon fiber kaplaması sayesinde dünya-
nın 14 inçlik en hafif bilgisayarı olma ünvanını 
elinde bulunduran ThinkPad X1 Carbon, 
6.3 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. 
Üstelik Lenovo'nun Rapid Char-
ge teknolojisi, pilin %80'ini 
yalnızca yarım saatte doldu-
rabilmeyi mümkün kılıyor.

MÜTHİŞ ASFALT!
Erzurum Atatürk Üniversitesi, kar-
dan, sudan ve güneşten etkilenme-
yen asfalt üretti. Normal asfalttan 2 
kat daha dayanıklı kil mastik asfaltın, 
10 yıl bozulmama garantisi var.Kara-
yollarında kullanılan asfalttan 2 kat 
daha sağlam olan kil mastik asfalt, 
üzerinden ağır tonajlı araçlar geçti-
ğinde bile tekerlek izi bırakmıyor. Sı-
radan asfaltlar gibi suda çözülmeyen 
kil mastik, şiddetli yağmura maruz 
kaldığında ise kısa sürede kuruyor. 
Yeni nesil asfaltın maliyeti yüzde 
30 daha fazla ancak uzmanlar, 10 yıl 
bozulmama garantisi verdikleri kil 
mastik asfaltın, uzun vadede daha 
ekonomik olacağı görüşünde.

GURURLANDIRAN PROJE
İTÜ’lü öğretim üyesi Doç. Dr Emin 
Faruk Keçeci’nin geliştirdiği robot, 
deprem, bomba imha ve yangın 
gibi felaketlerde en zorlu koşullarda 
bile yolunu sürdürebilecek. Bomba 
İmha Robotu Tasarımı ve Prototipi-
nin İmalatı projesi ile iş uzayında ça-
lışan bir mobil robot tasarlanıp imal 
edildiğini belirten Keçeci, bu robo-
tun fiziksel olarak imalatının dışın-
da diğer bir önemli nokta bombaya 
müdahale edecek olan el kısmının 
insan eli gibi doğal bir şekilde hare-
ket etmesi olduğuna vurgu yaptı. 
Robotun deprem, yangın gibi afet-
lerde ya da askeri amaçlı kullanılabi-
leceğini belirten Keçeci şöyle devam 
etti: “Robotun daha hızlı hedeflenen 
noktaya gidebilmesi için atılması gere-
kebilir. Mesela yangında koridor koridor 
dolaşmasını beklemek yerine, robotu 
istediğiniz bölüme dışarıdan fırlatılabi-
leceksiniz. Hedefim, üç katlı bir binadan 
aşağı düştüğünde bozulmadan gidebil-
mesi. Askeri amaçlı kullanıldığında bir 
uçaktan ya da helikopterden aşağı atı-
labilir. Bunun için daha da geliştirilmesi 

gerekiyor.” 2 kilo ağırlığındaki robot 
4 saat çalışabiliyor.
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KONYA - İSTANBUL

10 OCAK 2012 - 10 ŞUBAT 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

07:00 08:20 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

08:55 10:15 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

15:45 17:05 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

19:50 21:15 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

KONYA - ANKARA

10 OCAK 2012 - 10 ŞUBAT 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

06:45 08:32 Konya Ankara Sincan: 08:08

08:30 10:21 Konya Ankara Polatlı: 09:36 - Sincan: 09:57

10:00 11:44 Konya Ankara Duruş Yok

12:15 14:02 Konya Ankara Sincan: 13:38

14:30 16:21 Konya Ankara Polatlı: 15:34 - Sincan: 15:57

16:00 17:45 Konya Ankara Duruş Yok

18:00 19:51 Konya Ankara Polatlı: 19:06 - Sincan: 19:27

20:30 22:21 Konya Ankara Polatlı: 21:34 - Sincan: 21:57

ANKARA - KONYA

10 OCAK 2012 - 10 ŞUBAT 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

07:00 08:52 Ankara Konya Sincan: 07:24

09:35 11:30 Ankara Konya Sincan: 09:59 - Polatlı: 10:19

11:30 13:20 Ankara Konya Duruş Yok

13:00 14:52 Ankara Konya Sincan: 13:24

15:15 17:07 Ankara Konya Sincan: 15:39

17:15 19:05 Ankara Konya Duruş Yok

18:30 20:25 Ankara Konya Sincan: 18:54 - Polatlı: 19:14

20:45 22:40 Ankara Konya Sincan: 21:09 - Polatlı: 21:29

İSTANBUL - KONYA

10 OCAK 2012 - 10 ŞUBAT 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

06:55 08:10 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

13:45 15:00 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

17:50 19:05 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

22:30 23:45 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

TÜRK HAVA YOLLARI
AYLIK UÇAK SEFERLERİ

YÜKSEK HIZLI TREN
AYLIK TREN SEFERLERİ
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TİYATRO

Biz Size Hayranız

OYUN EKİBİ
Yazan

Carole Greep 
Çeviren

Pınar Güzelyürek Çelik
Yönetmen
Ege Aydan

Dekor&Kostüm
Özlem Karabay

Işık
Kazım Öztürk

Koreograf
Meltem Yorulmaz

Yönetmen Yardımcısı
Boğaçhan Sözmen

Oyuncular
Charles: Boğaçhan Sözmen

Carole: Nur Yazar 
Marie: A. Şebnem Büyükkalkan 

Pierre: Gökçe Yurtsal
Teknik Ekip
Sahne Amiri

Emre Erbaş, Ö. İsmet Kızılbağlı
Kondüvit

Emre Taşgın, Esra Türköz
Işık Kumanda

İlyas Erdurucan, Mehmet Arslan
Suflöz

Şerife Kızılbağlı
Sahne Makinistleri

Murat Taşgın, Tevfik Karakoyak,
Recep D. Karademir

Aksesuar Sorumlusu
Mustafa Erdurucan

Bay Terzi
Alişan Uğur

Sahne Terzisi
Güzin Solak

Peruka
Osman Yasin, Selçuk Parlak

BİZ SİZE HAYRANIZ
Bence bir ilişkinin Türk yada Fransız yada Rus ol-
masının değişik hiçbir yanı yok. İlişki tüm insan-
lık tarihi için aynı. Çeşitli kültürler yada sosyal 
yapı ilişkinin çehresini oluştursa da özünde iliş-
kiler hiçbir zaman değişmiyor, verme yada alma, 
etki ve tepki üzerine kurulmuş bütün ilişkiler, 
bireysellik söz konusu olduğunda, kollektivite 
ikinci planda kaldığında,  giderek, kişiler daha 
da kendi çıkarları doğrultusunda, duygularını 
gizliyorlar. Ortaya her türlü toplumda bir sahte-
cilik, bir klişeleşmişlik çıkıyor. Bu tıpkı, canım 
seni gördüğüme ne kadar sevindim diyen birinin 
aslında, kafasında 5 dakika sonra yapacağı iş top-
lantısını düşünüyor olması ve hayatın bireysellik 
üzerine hızlanmasından kaynaklanıyor. Tüke-
tim ve çıkar ilişkileri her türlü ilişkiyi etkilemek-
te, ama bu kaçınılmazda bir şey, çünkü insanların 
sosyalleşme evresi birbirleriyle eşit olmayacağı-
na göre, her zaman biri diğerine karşı, bir şüphe 
olgusu içinde olacaktır. Oysa ilişki güvene dayalı 
bir şeydir. Güven ne derece yüksekse ilişkide o 
derece sağlamdır. İlişki derken sadece kadın er-
kek ilişkisinden söz etmiyoruz, çiftlerin birbir-
leriyle ilişkisi, patron ve çalışanı ilişkisi hatta gi-
derek bunu geliştirip ülkeler arasındaki ilişkilere 
diyaloglara kadar vardırabiliriz. Yani ilişkiyi tek 
boyutlu düşünmemek gerekiyor. Bireysel ilişki, 
aşk ilişkisi, iş ilişkisi giderek toplumların birbir-
leriyle ilişkilerine kadar giden bu yapıda güven-
sizlik olduğu sürece ve de çıkarlar söz konusu 
olduğunda, kişi kendine cephe oluşturacak yada 
bir kale duvarı örecek, yara almamak için kendi-
ni saklayacak, yada koruyacaktır. Oyunumuz bu 
konuda ders vermek gibi bir amaca sahip değil, 
sadece oluşmuş olan yapı içinde, çaresiz, insanın 
içinde bulunduğu komik durumu gösteriyor. Ve 
insanların verme ve alma konusunda ki hassasi-
yetini anlatıyor. Bu oyun belki de kendimizi bu-
lacağımız bir oyun. Hepinize iyi seyirler. 

Ege AYDAN
REJİSÖR

KONYA DEVLET TİYATROSU

ÖZET
Henüz keşfedilmemiş bir ya-
zar olan Charles karısı Carole 
ile büyükşehirde yaşamaktan 
vazgeçer. Yerleştikleri kır evin-
de yakın arkadaşları yapımcı 
Pierre ve karısı Marie’yi hafta 
sonu ziyareti için beklemek-
tedirler. O sırada çalan telefo-
na Telesekreter cevap verir, 
arayan tuş kilidine alınmamış 
olan Pierre’in cep telefonudur. 
Evdekiler, gelmekte olan ar-
kadaşlarının kendileri hakkın-
daki gerçek düşüncelerini du-
yunca, büyük hesaplaşma için 
onları beklemeye başlar.
Teknoloji ve modern yaşamın 
insan ilişkilerini getirdiği nok-
taya dair sıcak ve samimi bir 
komedidir. Oyun: 2 Perde - Süre: 
1 saat 45 dk ara dahil.
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Devlet  Tiyatroları 
OCAK PROGRAMI

KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ

1 SALI

2 ÇARŞAMBA

3 PERŞEMBE  19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ

4 CUMA  19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ

5 CUMARTESİ  14:00 BİZ SİZE HAYRANIZ

5 CUMARTESİ  19:30 BİZ SİZE HAYRANIZ

6 PAZAR

7 PAZARTESİ

8 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

9 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

10 PERŞEMBE 19:30 YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

11 CUMA 19:30 YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

12 CUMARTESİ 14:00 YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

12 CUMARTESİ 19:30 YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

13 PAZAR

14 PAZARTESİ

15 SALI

16 ÇARŞAMBA

17 PERŞEMBE 19:30 KIŞ GELMEDEN  *

18 CUMA 19:30 KIŞ GELMEDEN

19 CUMARTESİ 14:00 KIŞ GELMEDEN

19 CUMARTESİ 19:30 KIŞ GELMEDEN

20 PAZAR 14:00 KIŞ GELMEDEN

21 PAZARTESİ

22 SALI

23 ÇARŞAMBA

24 PERŞEMBE 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

25 CUMA 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

26 CUMARTESİ 14:00 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

26 CUMARTESİ 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

27 PAZAR

28 PAZARTESİ

29 SALI

30 ÇARŞAMBA

31 PERŞEMBE 19:30 MURTAZA   **

TİYATRO ADI KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU OCAK/2013 AYLIK OYUN DÜZENİ

Genel Müdürlük Gerektiğinde Oyun Düzeninde Değişik Yapabilir. *      Ankara D.T.urne Oyunu

**    Adana D.T. Turne Oyunu
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Demet Akalın • Türkan1

Mehmet Erdem • Hakim Bey2

Zara • Dilenci3

İntizar • Sen Yarim İdun4

Sıla • Aslan Gibi5

Tarkan • Hatasız Kul Olmaz6

Sibel Can • Bilmesin O Felek7

İsmail YK • Ya Senin Olurum8

Gökhan Tepe • Tanrım Dert Vermesin9

Özcan Deniz • Vazgeç Gönlüm10

FORZA
HORIZON

SKYLANDERS
GIANTS

MEDAL OF HONOR
WARFIGHTER
Çoklu oyuncu desteği ile ön plana çıkan 
oyun, çok daha hızlı bir oynanış sunuyor. 
Haritadaki belli başlı bölgelerin ele geçi-
rilmeye çalışıldığı mod sayesinde oyun-
cuların haritada birbirini bulması kolay-
laştırılırken yakın mesafeli bir çatışma 
ön plana çıkıyor. Bu da oyunu biraz daha 
kaotik bir yapıya sokuyor. Oynanış olarak 
stratejiden çok aksiyona öncelik veren 
bir fps olarak değerlendirilebilir. Özellikle 
çoklu oyuncu modu ile kullanıcılara farklı 
haritaları sayesinde uzun süreli ve yük-
sek heyecanlı aksiyon sunuyor.

KAR ALTINDA
PATİKALAR
MARIO RIGONI STERN
Türü: Edebiyat Dizisi

KUTUP YILDIZI
MARTIN CRUZ SMITH
Türü: Roman

UYUMSUZLUK SANATI
CHRIS GUILLEBEAU
Türü: Kişisel Gelişim

KARIMA MEKTUPLAR
MARQUIS DE SADE
Türü: Zeplin Kitaplar Dizisi

HOBBIT
JOHN RONALD 
REUEL TOLKIEN
Basım Tarihi: 2012 
Türü: Tolkien Dizisi 
Sayfa Sayısı: 426
İthaki Yayınları
Etiket Fiyatı: 20,00 TL 

Bu kitapla birlikte insanlar ilk defa hobbit de-
nen ahaliyle karşılaşıyordu. Cücelerden bile kısa 
boylu, yemeye, içmeye ve eğlenmeye düşkün, iyi 
yürekli, mutlu ve kendi küçük köylerinde her tür 
maceradan uzak yaşayan bir ahaliydi hobbitler. 
Ta ki büyücü Gandalf onları ziyaret edene kadar. 
"Hobbit", diğer hobbitlerden aslında hiç de farklı 
olmayan bir hobbitin, Bilbo Baggins'in fantastik 
maceralarından oluşuyor. Bilbo Baggins, büyücü 
Gandalf ve cücelerle birlikte, cücelerin hazinesini 
kötü ejderha Smaug'dan geri almak için aslında 
hiç de istemediği bir yolculuğa çıkar. Tolkien'in 
aslında çocuklar için kaleme aldığı "Hobbit", çok 
geçmeden yetişkinlerden, özellikle de 60'ların asi 
gençliğinden büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Tol-
kien hobbitlerin, elflerin, cücelerin ve insanların 
goblinler, troller, kurtlar ve her tür kötü ve çar-
pık yaratıkla olan mücadelesini anlatmaya devam 
ederek "Yüzüklerin Efendisi"ni yarattı. 
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KARE  BULMACA

SOLDAN SAĞA: 
1) Konya Milletvekili  2) İsviçre'nin Plaka 
Kodu - Beyler, Amirler - Akla ve gerçeğe ay-
kırı - Ayetler  3) Boğaz, Gırtlak - Kısaca Nati-
onal Television System Committee - Cüret-
kar - İstek, Arzu  4) Cüzzam - Söz Dinleme, 
Boyun Eğme - Sacda pişirilen bir tür börek  
5) Bir Hayvan - Argoda Yenik - Çocuk bakıcı-
sı - Tantal'ın Simgesi  6) Son, Sonuç - Yemek 
yeme isteği - Çay  7) Bir nota - Bir konunun 
bütün yönlerini birer birer incelemek  8) Bir 
isim - Hayvanın ahırda uzun süre kalıp ham-
laşması  9) Yazım - Efsane - Bir bağlaç - Ak 
olma durumu  10) Konuşamayan, ahraz - 
Maviyi andıran - Baston  11) Beygir, katır gibi 
hayvanların ön dişlerinin arkasında meyda-
na gelen şişkinlik - Hekim - Verecekli, borçlu  
12) Babacan, kalender (kimse) - Belirti - Fare 
Kapanı - Kolun bilekten parmak uçlarına ka-

dar olan bölümü - Bir nota  13) Kayakta bir ya-
rış - Motorda yakıtı ateşleyen araç - Paylama, 
azar  14) Aç olma durumu - Sarı saçlı ve ak 
tenli (kimse) - Alçakgönüllülük  15) Rusça'da 
evet - Sayı, rakam dizisi - Erinci olmayan, ta-
salı  16) Buluş - Sert bir tür kayaç - Bir hayvan  
17) Sicim yerine kullanılan, esnek deri parça-
sı - Akımtoplar - Yabancı - Hamurun tahtaya 
yapışmaması için kullanılan kalın un  18) 
Konya'da bir süt ürünleri firması - Gövdesi 
oyularak yapılmış, telli, uzun saplı çalgı

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1) Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal 
bileşik - Kuran'da bir sure - Elezer  2) Konya 
eski belediye başkanı  3) Sicim - Yasadışı - 
Mesafe  4) Ladik Belediye Başkanı - İktibas  
5) İlaç - Gelecek - Köpek - İlk Vahiy - Kuzu 
Sesi  6) Cilt - Beklenti - Kefil - Miligram Kısalt-

ması  7) Kurdeşen - Belize Plaka Kodu - Yapı 
yüzeylerinde yatay, enli, az çıkıntılı düz sil-
me  8) Doğru, düzgün - Sürekli, kalıcı - Te-
melsiz eğreti yapı  9) Kalsiyum'un simgesi 
- Ay ışığı - Bir gezegen  10) Eski Dilde su - Ala-
sı olan - Fiji'nin Plaka kodu  11) Boyut - Ge-
çinmek derdi ve zorluğu  12) Kesintilerden 
sonra kalan - Çayı bekletmek - Şarkı, Türkü  
13) Japonya'da bir şehir - Eski Sümerlilerin 
tanrısı - Svaziland Plaka Kodu - Yansı  14) 
Osmanlı'da, adlî yetkisi olan kimse - Üst gö-
revlinin yanındaki kimseler - Toprakla örtülü 
saman yığını  15) Lantan'ın Simgesi - Parmak 
uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu 
tabaka - Ulah Dili  16) Bir bütünün parçaları 
arasındaki ahenk - Boy - Hafif Sisli  17) Metal 
Olmayan - Sahip, İye - Düşünüş ve inanışta-
ki ayırıcı özellik  18) Alçak iskemle - Yapma, 
etme - İyi huylu (kimse) - Kamer
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CELAL İLE CEREN
CELAL İLE CEREN

Tür: Komedi  
Yönetmen: Togan Gökbakar
Senaryo: Şahan Gökbakar
Yapım: 2013, TÜRKİYE
Oyuncular: Şahan Gökbakar, Ezgi 
Mola, Gökçen Gökçebağ, Dilşah Demir

30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de 
baba mesleğini sürdüren bir elektrik-
çidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan 
Ceren ise mobilya mağazasında ça-
lışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği 
ise 6 yıla dayanmıştır! Çevresindeki-
ler artık evleneceklerini varsayarlar. 
Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa 
veda partisine gitmek isteyince ikili 
feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren git-
mesini istemese de, Celal kırk yalanla 
bir yolunu bulur ve partiye gider. Olay 
ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; 
onu hala sevse de amacı biraz sevgi-
lisinin burnundan getirmektir. Fakat 
hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı 
altında kalmaktan şikayet eden Celal 
bir anda Ceren'i terk eder! Hayatının 
çoktan daha güllük- gülistanlık ola-
cağını sanırken bekarlık günlerinde 
belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i 
özleyeceği günler yakındır.... 
Başrollerini  Şahan Gökbakar ve Ezgi 
Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren,  
Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar 
Kardeşler'in yeni komedi projeleri.

Yönetmen
Ang Lee
Senaryo
Yann Martel
Yapım Yılı: 2012
Tür: Aksiyon, Dram
Süre: 127 dk.

Pİ'NİN YAŞAMI
LIFE OF Pİ

Yönetmen
Quentin Tarantino
Senaryo
Quentin Tarantino
Yapım Yılı: 2012
Tür: Aksiyon, Dram
Süre: 165 dk.

ZİNCİRSİZ
DJANGO UNCHAINED

Yönetmen
Peter Ramsey
Senaryo
William Joyce
Yapım Yılı: 2012
Tür: Animasyon
Süre: 97 dk.

EFSANE BEŞLİ
RISE OF THE GUARDIANS

Yönetmen
Steven Spielberg
Senaryo
John Logan
Yapım Yılı: 2012
Tür: Biyografi
Süre: 150 dk.

LİNCOLN
LINCOLN

Yönetmen
Kudret Sabancı
Senaryo
Kudret Sabancı
Yapım Yılı: 2013
Tür: Macera, Tarih
Süre: 110 dk.

KARAOĞLAN
KARAOĞLAN

Yönetmen
Tom Hooper
Senaryo
Alain Boublil
Yapım Yılı: 2012
Tür: Dram
Süre: 157 dk.

SEFİLLER
LES MİSERABLES

Yönetmen
Allen Hughes
Senaryo
Brian Tucker
Yapım Yılı: 2013
Tür: Gizem, Korku
Süre: 109 dk.

BİTİK ŞEHİR
BROKEN CITY

Yönetmen
Bryan Singer
Senaryo
Christopher McQuarrie
Yapım Yılı: 2013
Tür: Fantastik
Süre: 102 dk.

DEV AVCISI JACK
JACK THE GIANT KILLER

Yönetmen
John Hillcoat
Senaryo
Nick Cave
Yapım Yılı: 2012
Tür: Dram, Suç
Süre: 115 dk.

Yönetmen
Taylor Hackford
Senaryo
John J. McLaughlin
Yapım Yılı: 2013
Tür: Aksiyon
Süre: 118 dk.

KANUNSUZLAR
LAWLESS

PARKER
PARKER
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Yönetmen
Ferzan Özpetek
Senaryo
Ferzan Özpetek
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ŞAHANE MİSAFİR
MAGNIFICA PRESENZA

Yönetmen
Mabrouk El Mechri
Senaryo
Scott Wiper
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

GİZLİ HEDEF
THE COLD LIGHT OF DAY

Yönetmen
Zeki Demirkubuz
Senaryo
Zeki Demirkubuz
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Mavi Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

YERALTI
YERALTI

Yönetmen
David Koepp
Senaryo
John Kamps
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Sony Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ACİL TESLİMAT
PREMIUM RUSH

Yönetmen
Yusuf Pirhasan
Senaryo
Barış Pirhasan
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/İmaj
Etiket Fiyatı: 9,99 TL

KURTULUŞ SON DURAK
KURTULUŞ SON DURAK

Yönetmen
Rezzan Tanyeli
Senaryo
Rezzan Tanyeli
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Shark Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

PAZARLARI HİÇ SEVMEM
PAZARLARI HİÇ SEVMEM

Yönetmen
Tolga Örnek
Senaryo
Tolga Örnek
Yapım Yılı: 2011
Tiglon/Ekip Film
Etiket Fiyatı: 9,99 TL

LABİRENT
LABİRENT

Yönetmen
Jay Roach
Senaryo
Chris Henchy
Yapım Yılı: 2012
Tiglon/Warner Home
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

KAMPANYA
THE CAMPAING

Yönetmen
Ömer Vargı
Senaryo
Hakan Evrensel
Yapım Yılı: 2011
Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 9,99 TL

Yönetmen
Kike Maillo
Senaryo

 Sergi Belbel
Yapım Yılı: 2011
Tiglon/Calinos
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ANADOLU KARTALLARI
ANADOLU KARTALLARI

EVA
EVA

CESUR
BRAVE

Tür: Animasyon  
Yönetmen: Brenda Chapman, Mark 
Andrews, Steve Purcell
Senaryo: Brenda Chapman
Yapım: 2012, ABD
Seslendirenler: Kelly Macdonald, Billy 
Connolly, Emma Thompson, Julie Wal-
ters, Robbie Coltrane, Kevin McKidd

Merida, Kral Fergus ve Kraliçe 
Elinor’un okçuluk konusunda olduk-
ça yetenekli ama bir kadar da deli 
fişek kızlarıdır. Kaderinin kendi elinde 
olduğuna inan Merinda, ülkede yüz-
yıllardan beri gelen bir geleneğe kar-
şı çıkar. Lord MacGuffin, Lord Macin-
tosh ve Lord Dingwall bu yetenekli, 
kızıl saçlı kızdan hiç hoşlanmazlar ve 
Merida’nın kararları krallık içerisin-
deki düzeni bozar. Bilge Kadın’a baş-
vurduğunda ise uğursuz bir dileğin 
onu beklediğini öğrenir. Merinda 
ardı sıra gelen tehlikeli güçlerin far-
kına varır ve daha fazla gecikmeden 
korkunç laneti ortadan kaldırmaya 
çalışırken bir ayndan da gerçek ce-
saret ile yüzleşir... 
İnanılmaz Aile, Ratatouille gibi ba-
şarılı aninasyonlarda imzası olan 
Mark Andrews ve Aslan Kral'ı da 
yöneten Brenda Chapman'ın ortak 
yönetmenliğinde çekilen film, tam 
bir Pixar klasiği olmaya aday. Film 
Disney Digital 3D™ teknolojisiyle 
gösterime girecek.

Tiglon/Walt Disney Studios
Etiket Fiyatı: 21,99 TL
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Bu aralar özellikle sevgilinize karşı düşünce-
siz davranışlarda bulunabilirsiniz. İlişkinize 
zarar verebilecek bu davranışları, iradeniz ve 
kontrolünüz sayesinde önlemeye çalışın. İşi-
nizle ilgili bazı şeyleri fazla kuruntu yapmayın. 
Kafanız hep bu kuruntularla dolu oluyor, baş-
ka şeylere odaklanamıyorsunuz. Her darda 
kaldığınızda ailenizin destek olması müsrif 
harcamalar yapmanıza yol açıyor. Dikkat, bu 
destek kesilebilir! İhmal ettiğiniz sağlık prob-
lemleriyle ilgilenmek için uygun bir zaman.

Aşırıya kaçan kıskançlık huyunuz, sevgilinize 
rahatsızlık veriyor. Endişeyi ve öfkeyi bir ke-
nara bırakıp olumlu düşünürseniz, aşk haya-
tınızdaki sorunları atlatabilir, hayal ettiğiniz 
ilişkiyi yaşayabilirsiniz. Abartılı iyi niyetiniz ve 
arkadaş canlısı oluşunuz iş yerinizde kullanılı-
yor ve çıkışlarınız göze batıyor. Bu davranış-
lar sizin düşman kazanmanıza neden olabilir. 
Hiç ummadığınız yerden gelen para sizi çok 
sevindirecek. Gaz sancıları yaşamak istemi-
yorsanız, yediklerinize dikkat edin.

Sevgiliniz, artık bağlılığınızdan kuşkuya düşü-
yor. Eskisi kadar güven duymadığını bugün 
dile getirebilir. Sorunları elinizden geldiğince 
düzeltmeye bakın. Bugünlerde kendinizi işe 
fazla kaptırdınız. Fazla sorumluluk yükleni-
yorsunuz. İşkolikliğiniz bir şeylerden kaçışın 
göstergesi gibi. Sınırlı dikkatli harcamanıza 
rağmen ölçülü, hesaplı yaşamak zorunda ka-
lıyorsunuz. Midenize çok düşkünsünüz. Hep 
yemek istiyorsunuz, biraz rejim yapın yoksa 
kilolarla başınız derde girecek.

Bu dönemde kendi düşüncelerinizi savun-
mak zorunda kalabilirsiniz. Sabit fikirler 
içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir 
çerçeveden bakıyorsunuz. Yapacağınız ko-
nuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeç-
melisiniz. Bu durum hem iş hayatınızda hem 
aile ortamınızda etrafınızdakileri rahatsız 
etmeye neden olacaktır. Aşk hayatınızdaki 
sıkıcılıktan sıyrılıp yeni aktiviteler bulmalısı-
nız. Sağlığınız nekadar iyi görünsede tedbiri 
elden bırakmamak lazım.

İlişkinizle ilgili almanız gereken ciddi bir kararı 
sürekli erteliyorsunuz. Duygularınızı dinleyip 
en uygun kararı verin. Tam istediğiniz gibi bir 
durum ortaya çıkacak. Çalışma hayatındaki 
titizlik ve düzen takıntınız çevrenizdekileri 
bıktırıyor. Hem kendinize, hem de başkala-
rına karşı hoşgörülü olmaya çalışın. Ekono-
mik durumunuz gittikçe iyileşiyor, siz yine 
de tedbiri elden bırakmayın. Beslenmenize 
dikkat etmemeniz, fiziksel performansınızın 
düşmesine neden oluyor.

Partnerinizle aranızdaki küçük bir sorun git-
gide büyümeye devam ediyor. Bu konuda 
üzerinize düşeni tam olarak yapamadığınızı 
düşünüyorsunuz. Kendinizi yıpratmak yerine, 
sevgilinizle vakit geçirmeye çalışın. İşleriniz-
deki durgunluk sizi üzüyor, başka bir alanda 
şans aramayı bile düşünüyorsunuz. Bugün-
lerde yeni girişimler ve atılımlar olabilir. Para 
konusunda tutumlu olun. Sonra sıkıntıyı siz 
çekersiniz. Uykunuzdan ödün vermeyin, yoksa 
ertesi günden hiç verim alamazsınız.

Beraberliğiniz hala canlı olmasını iki tarafın-
da akıllıca davranmasına borçlu. İşinizle ilgili 
sorunların üzerine gidip, onları çözmeye ça-
lışmaktansa, kendinizi dinleyip depresyona 
girmeyi tercih ediyorsunuz. Bu da sizi kont-
rol altına alıp etkisiz hale getirmeye çalışan 
insanların ekmeğine yağ sürüyor. Maddi 
konularla ilgili sorunlar keyfinizi kaçırabilir. 
Sinirlerinizin gerginliği sırt ve boyunda ka-
sılmalara ve ağrılara yol açıyor. Gevşetici 
egzersizlere ihtiyacınız var.

Yeni tanıştığınız biri size kederli anılarınızı 
unutturacak. Fakat herkese karşı kuşku için-
desiniz. Unutmayın ki, bu kişi sizde hoş duy-
gular uyandıracak ve yaşam enerjinizin yük-
selmesini sağlayacak! Çalışma temponuzda 
bir artış var. Daha çok kariyerinizle ilgili ça-
lışmalar yapacağınız ve sorumluluklarınızı en 
iyi şekilde yerine getireceğiniz bu günü de-
ğerlendirin. Maddi yatırımlar için başkalarını 
dinlemeyin. Uykusuzluk ve yetersiz beslen-
me bağışıklık sisteminizi zayıflatıyor.

Aşk yaşamınızda küçük şeyleri kafanıza ta-
kıyor ve sorun yapıyorsunuz. Duygusal ko-
nularda ani kararlar almayın ve esnek olun. 
Mesleğinizde kendiniz dışında gelişen olay-
lara müdahale etmekten vazgeçmelisiniz. 
Bu sizi yıpratabilir. Gereksiz yere aldığınız 
sorumlulukların altında ezilebilirsiniz. Aldığı-
nız sorumlulukları yerine getirebilir, başarılı 
olabilirsiniz ama emeğinizin karşılığını gör-
meniz gecikecek. Ertelediğiniz borçlar birikti! 
Sağlıkla ilgili  endişe yaşayabilirsiniz.

Sevgilinizin, beraberliğiniz hakkındaki fikirle-
ri, üzerinizde olumsuz etki yapıyor ve karar 
almanızı zorlaştırıyor. Kararlarınızda mantı-
ğınızın sesine kulak verin. İş hayatında bek-
lediğiniz atılım için uygun bir gün değil. Biraz 
daha beklemeniz gerekiyor. İş yerinde yakın 
geçmişte yaşadığınız olayın etkisinden kur-
tulmanız, canlı, hareketli yaşamınıza dön-
melisiniz. Parayla ilgili konularda gecikmeler 
söz konusu. İhmal ettiğiniz bir rahatsızlığınız 
keyfinizi kaçıracak gibi.

Aşka olan küskünlüğünüz son bulmak üzere. 
Çok yakında yeni bir ilişkinin kapıları arala-
nabilir. İş hayatınızda gerginlikler yaşayabi-
lirsiniz. Tedbirli ve dikkatli olmanıza rağmen 
beklenmedik gelişmeler olabilir. Daha sakin 
olmaya ve kafanızı küçük detaylarla çok faz-
la meşgul etmemeye özen göstermelisiniz. 
Para sorunlarınızı çözmekte zorlanıyorsu-
nuz, yakınlarınızdan destek isteyin. Bir ak-
rabanızın sağlık sorunu, nedeniyle kısa bir 
yolculuk yapabilirsiniz.

Geçmişle ilgili hala kopamadığınız bağı, uzun 
zamandır zorluyor, koparmaya çalışıyorsu-
nuz. Artık sizinle ilgilenenleri fark edin! Yeni 
bir şey yaşamadan güvensizlikten kurtu-
labileceğinizi sanmamalısınız. İşinizdeki ha-
reketlilik, sizi hem çok meşgul edecek hem 
de yoracak. Herkesin işine koşmaya çalış-
mak bugünlerde size ağır gelebilir. Parasal 
çalışmalar yaparken elinize geçen fırsatları 
değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Stres 
yaratan işlerden uzak durun.
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310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 

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

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

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

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

223 60 00
241 50 00
223 12 53
257 06 06
236 54 07
321 20 41

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

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

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

444 42 00
353 72 00
353 88 03
235 50 42
351 41 00
350 37 77

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

353 04 05
444 02 46
221 37 37
249 74 74
221 44 44
353 69 00

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

Vakıf Hastanesi
Nakiboğlu Bilgi Hastanesi
Akademi Hospital
Özel Selçuklu Hastanesi
Kızılay Hastanesi
Konya Hospital

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

Anıt Hastanesi
Aknet Göz Hastanesi
BSK Hastanesi
Derya Tıp Merkezi
Farabi Hastanesi
Fizikon

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi 
Sağlık Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

324 76 76
325 06 01
325 17 48
325 26 26
321 47 66
324 60 50
324 01 06
323 03 02
324 44 01
238 69 06

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

261 18 18
324 34 10
323 67 86
235 25 20 
244 90 93 
325 15 06

Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Ted Koleji
Özel Gençlik 

246 55 70 
444 00 33
444 00 40
352 15 16
345 10 86
236 79 33
345 34 38 
238 10 48
235 56 42
342 69 03

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

353 51 84
352 16 16
345 24 24
321 87 70
350 0 444
350 75 75
241 16 16
233 43 03 
444 0 155 
236 96 02
236 21 21
323 08 08
238 58 32

221 60 60
257 06 48
247 68 50
257 16 96
247 79 30
247 09 16
247 95 08
247 05 66
257 14 80
247 79 67
247 65 00
247 22 92
247 66 76
247 60 88
257 09 57
247 05 41
257 16 68
247 73 93

265 10 00
265 02 65
265 32 42
265 23 55
265 34 33
265 18 70
265 32 06
265 19 80
265 11 45
265 11 28
265 12 72
265 11 21
265 12 34
265 12 14
265 11 61
265 28 85
265 27 20
265 41 37
265 12 00
265 05 15
265 39 12
265 36 12
265 05 15
265 11 11
265 10 65
265 10 50
265 21 56
265 36 17
265 25 25
265 23 79
265 10 45
265 23 75
265 47 90
265 33 53

237 93 94
237 93 94
233 60 20
238 36 73
235 08 84
233 28 72
234 32 34
236 17 47
236 62 62
238 60 30
238 41 61
233 80 00
233 16 61
237 71 22
233 24 25
238 43 05
233 69 01
235 30 01
236 43 20
233 26 00
236 88 77
235 69 99
238 96 19
237 74 73
237 51 20
238 9470
236 32 83
233 22 62
237 87 54
236 57 58
237 02 99
237 33 27
236 72 42
237 47 17

Hakimiyet
Memleket Gazetesi
Yeni Meram
Konya Postası
Merhaba Gazetesi
Yeni Konya
ÜN TV
Sun TV
Kon TV
KTV
Konya TV
Anadolu Manşet
İHA

Kipa Hipermarket
Vestel
Philips
Samsung
İmza
Batik
Damla Dantel
DGN
Ceyo
Fish House
Perlinda
Ruba
Roman
Fun Time
Kütahya Porselen
Deconum
Assortie
Willy Wonder's

Real Hipermarket
Praktiker
Mavijeans 
Seden Triko
Adidas
Süvari
U.S.Polo
Hatemoğlu
Kiğılı
Collezione
Tefal
Kafkas Şekerleme
Centone
Kitapsan
L.C.W.
Özsüt
Burger King
Mudo
Ayakkabı Dünyası
Nokia
Panço
Electro World
Turkcell
Avea
Dry Center
Belgin Triko
Philips
Karaca
Teknosa
Express Kundura
Künefecim
Harribo
Koton
Willy Wonder's

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

RESMİ KURUMLAR

ÖNEMLİ TELEFONLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

ÖZEL OKUL

BASIN-MEDYA

KİPA

KULE SİTE M1 REAL
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AUGUSTUS
HOTEL

320 OTEL

AVM

KULESİTE
323 10 17

M1 REAL
323 10 17

KENT PLAZA
323 10 17

SELÇUKLU KİPA
323 10 17

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.rixos.com

www.bera.com.tr

OTEL BERA
444 23 72

www.hilton.com.tr

HILTON GARDEN INN
221 60 00

www.pasapark.com.tr

PAŞAPARK OTEL
305 00 00

wwwselcukotel.com.tr

SELÇUK OTEL
353 25 25

OTEL

RIXOS
221 50 00

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.rixos.com

RIXOS
221 50 00

SPOR SALONU

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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www.samancilar.com

SAMANCILAR MOBİLYA
238 29 42

www.kenzelmobel.com

KENZEL
248 42 24

www.ozaksularhali.com

ÖZAKSULAR HALI
351 15 73

www.yuvakur.com.tr

YUVAKUR
265 12 87

www.turkmenler.com.tr

TÜRKMENLER MOBİLYA
251 12 42

İstanbul Cad.

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU
351 18 66

www.ozemek-halimobilya.com.tr

ÖZEMEK HALI
353 91 81

www.konfull.com.tr

KONFULL
248 37 00

www.koprulu.com.tr

KÖPRÜLÜ MOBİLYA
342 26 42

Melikşah Mah.

AZZORA
323 15 66

www.baglars.com

BAGLAR'S
265 05 95

www.viskolove.com

VİSKO LOVE
234 31 11

HALI-MOBİLYA-BEYAZ EŞYA

www.2asigortacenter.com

SİGORTA CENTER
444 19 82

SİGORTA

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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www.cicekciarzum.com

ÇİÇEKÇİ ARZUM
353 35 58

ÇİÇEKÇİ

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.ozboyaci.com.tr

ÖZBOYACI ALTIN
444 0 626

Kule Site

SARRAF KARACAOĞLU
241 49 26

www.altinkaynak.com

ALTINKAYNAK
350 30 31

www.karakaskuyumculuk.com

KARAKAŞ ALTIN
354 00 00

SARRAF KÜÇÜKBALCI
350 11 16

www.necati.com.tr

NECATİ HEDİYELİK&ALTIN
353 18 60-61-62

ALTIN - KUYUMCULUK

Büsan

LAMPO
345 12 38

www.kandilavize.net

KANDİL AVİZE
238 40 22

www.cobanoglu.com.tr

ÇOBANOĞLU AVİZE
235 96 41

FAVORİ AVİZE & CAM
234 32 38

AYDINLATMA

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI



OCAK 2013/29194

KISA HABERLER DOÇ. DR. NEJDET GÖK DOÇ. DR. NEJDET GÖKKALEDEN

www.ozbagci.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES
238 38 29

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

EMMİOĞLU TEKSTİL
350 74 35

Kerkük Cad.

VENNA
237 53 59

www.emmadressstore.com

EMMA DRESS STORE
320 40 57

Nalçacı Cad.

GUESTO
235 11 33

Uzun Bedesten İçi

BEYEFENDİ GİYİM
353 30 41

www.issilhamile.com

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI
238 97 72

Nalçacı Cad.

D'S DAMAT
237 01 66

Kerkük Cad.

ESİLA
238 48 62

GİYİM

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Kerkük Cad.

ASMER
236 36 31

Beyazıt Mah.

BEYAZ GÜZELLİK
350 22 32

Kazım Karabekir Cad.

SUDERM GÜZELLİK
322 34 51

Zafer

ELİF GÜZELLİK SALONU
353 21 57

www.haberdiyet.com

DİYAMER
323 44 10

Feritpaşa Mah.

SAUNA GÜMÜŞKAPI
233 94 46

GÜZELLİK

ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında 
inşa edilen iki katlı tarihi bina; 1923 yılın-
da hazine adına tescil edilip Vali Konağı 
olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya 
gelişlerinde kendisine tahsis edilmiştir. 

1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihin-
de Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil 
edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların 
hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na 
devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.
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www.sedeffotograf.com

SEDEF FOTOĞRAF
233 16 45

www.fotocankaya.com.tr

ÇANKAYA FOTOĞRAFÇILIK
235 79 57

Nalçacı Cad.

FOTO ÖZCAN
235 25 19

FOTOĞRAF

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

KUAFÖR

Beyazıt Mah.

İNTER KUAFÖR
321 40 91

Feritpaşa Mah.

CEREN SAÇ TASARIM
237 36 11

M1 Real

KUAFÖR ZAZA
265 10 92

Millet Cad.

BAYRAM BAL
320 24 23

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Beyazıt Mh. A Plaza

CEM DEMİR
322 72 92

Vatan Cad. Adalhan

HİKMET DURMAZ
320 38 77

DİŞ HEKİMİ

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

İTEZ 
KUAFÖR

320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.
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İPLİKÇİ CAMİİ

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir 
Şemsettin Altun-aba tarafından yaptırıl-
mıştır. Caminin yapı üslubu ve ilgili vak-
fiyesine dayanılarak cami ve yanındaki 
medresenin XII. yüzyılın sonlarında ya-

pıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk banisinden ötürü Ebül-
fazl Mescidi, daha sonra Ahmed Bey Camisi ismiyle anılmıştır. Bitişiğindeki 
Altunaba Medresesi’nin vakfiyesinde belirtilen İplikçi Necibüddin Ayaz’ın 
bu medresenin mütevellisi olması ve yakınında da İplikçiler Çarşısı’nın bu-
lunması nedeniyle cami, İplikçiler Camisi ismini almıştır.

www.cemosalon.com

CEMO DÜĞÜN SALONU
234 08 86

Meram

KONEVİ DÜĞÜN SALONU
323 1 222

Antalya Çevre Yolu

ŞELALE DÜĞÜN SALONU
327 00 63

www.ciltas.com.tr

ÇİLTAŞ
342 60 80

www.saltanatdugunsarayi.com

SALTANAT DÜĞÜN SARAYI
265 36 38

Ankara Yolu Üzeri

İPEKYOLU
346 45 33

DÜĞÜN SALONU

Hatıp Yolu Üzeri

HAZBAHÇE
327 34 34

Beyşehir Yolu Üzeri

ÖZ KONYA MUTFAĞI
257 16 16

Beyazıt Mah.

HACI ŞÜKRÜ
352 76 23

www.konakkonyamutfagi.com

KONAK KONYA MUTFAĞI
352 85 47

İstanbul Cad.

MİTHAT TİRİT SALONU
350 72 98

www.havzanetliekmek.com.tr

HAVZAN MERAM
324 33 44

www.restaurantfeslegen.com

FESLEĞEN RESTAURANT
322 22 03

Ankara Cad.

TAKA RESTAURANT
237 88 02

www.guvenbalik.com

GÜVEN BALIK
324 45 46

Kule Plaza

KULE SİNİ
237 58 53

RESTAURANT
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İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67

Zafer

Beyazıt Mah.

NEW GARDEN
321 01 02

CAFE'S
321 20 30

Meram Yeni Yol

KARMAŞIK CAFE
325 17 77

Yazır Mah.

CAFE İSTANBUL
261 00 97

KALDIRIM CAFE
352 53 51

CAFE

www.aciltatliservisi.com

PETEK PASTANESİ
321 0 222

Meram

MADO
323 33 00

www.pasampastanesi.com

PAŞAM PASTANESİ
238 01 59

Ferit Paşa Cad.

BADE'M
321 00 02

www.pasabag.com

PAŞABAĞ PASTANESİ
321 01 02

PASTANE

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.meramgaz.com.tr

MERAM GAZ
375 02 02

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

NADİR AVCAN
238 61 03

www.starpet.com.tr

STARPET
233 34 22

PETROL
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MEVLANA MÜZESİ

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın 
dergâhı olan yapı kompleksinde, 1926 
yılından beri faaliyet gösteren müzedir. 
"Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil 
Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört 

fil ayağı üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 
19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sul-
tanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem 
verilmesini sağlamıştır. Bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı'na en çok gelir 
getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

Ankara Yolu Üzeri

GÖKMEN OTOMOTİV
342 55 55

Ankara Yolu Üzeri

CITROEN KONMOT
345 38 00

Ankara Yolu Üzeri

MERCEDES BAYRAKTARLAR
248 23 81

www.onturplaza.com

HYUNDAI ÖNTUR
236 66 66

1. Organize Sanayi

TOYOTA OTOJEN
248 0 248

Ankara Yolu Üzeri

FIAT KOYUNCU
345 26 26

İstanbul Yolu Üzeri

ÖZKAYMAK CHEVROLET
248 24 75

www.avis.com.tr

AVİS
237 37 50

Yeni Otogar Karşısı

UYARARSLAN PEUGEOT
255 33 99

OTOMOTİV

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.azragelinlik.com

AZRA GELİNLİK
352 67 10

www.ulgenmoda.com

ÜLGEN MODA
220 00 06

www.naringelinlik.com

NARİN GELİNLİK
353 35 34

www.senaygelinlik.com

ŞENAY GELİNLİK
353 22 52

GELİNLİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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FİLORENT
RENT A CAR
322 89 89

www.dinselleroptik.com

DİNSELLER OPTİK
350 62 11

Kule Site

ENES SAAT&OPTİK
235 70 08

www.asudeoptik.com.tr

ASUDE OPTİK
236 96 86

www.onucyildizoptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK
350 05 67

OPTİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Kerkük Cad.

KONYA MEFRUŞAT
351 35 98

Kerkük Cad.

ELİT PERDE
237 09 09

www.cemile.com.tr

CEMİLE HOME STORE
233 57 75

Rauf Denktaş Cad.

VİTRİN PERDE
235 77 27

Nişantaşı Mah.

GÜLER AKKAYA
236 66 77

PERDE - TEKSTİL

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.alinapromosyon.com

ALİNA PROMOSYON
342 0 100

www.konyadijital.com

KONYA DİJİTAL
238 42 81

www.gulmenak.com.tr

GÜLMENAK REKLAM
342 75 15

REKLAM
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SIRÇALI MEDRESE

Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bed-
reddin Müslih tarafından 1242-1243 yılın-
da yaptırılmıştır. Medrese kesme taştan 
iki katlı açık avlulu, eyvanlı, simetrik ve 
dengeli planı ile Selçuklu medreselerinin 

ilk örnekleri arasındadır. İsmini çini süslemelerinden almıştır. Günümüze 
cümle kapısı ve arkasındaki kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medre-
senin doğu cephesindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bor-
dürler, kitabeler ve mukarnaslı şekillerle bezenmiştir. Giriş kapısının sağında 
iki basamakla çıkılan türbesinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür.

www.akdenizcam.com

AKDENİZ CAM
236 61 66

Toptancılar Çarşısı

CEYLİN
233 23 27

www.sumpas.com.tr

SUMPAŞ
444 47 86

www.hilalsan.com.tr

HİLALSAN MAKİNE
345 16 16

www.baranok.com.tr

BARANOK YUMURTA
342 63 63

www.rotsan.com.tr

ROTSAN OTOMOTİV
345 17 27

www.poligonkonya.com

POLİGON
345 36 75

www.ozteknik.com.tr

ÖZTEKNİK RULMAN
345 37 38

www.ascake.com

AS CAKE
342 39 41

www.konyaenerji.com.tr

KONYA ENERJİ
345 09 00

BÜSAN

www.amerikankultur.org.tr

AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ
353 52 29

Beyazıt Mah.

SİSTEM DERSHANELERİ
350 40 50

www.konyakekeme.com

KEKEMELODİ
320 01 01

www.sabahdershaneleri.com.tr

SABAH DERSHANELERİ
353 11 22

www.diltas.com

DİLTAŞ
324 19 00

DERSHANE - KURS

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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KONYA
ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

www.umutelektronik.com.tr

UMUT ELEKTRONİK
251 26 55

www.cincin.com.tr

CİN CİN ELEKTRONİK
322 11 11

www.pikselticaret.com

PİXEL
235 15 43

www.galeriguvenlik.com

GALERİ GÜVENLİK
351 51 54

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.prestijresidences.com

PRESTİJ RESİDENCE
265 43 43

www.sehayapi.com

SEHA YAPI
444 73 42

www.okkalar.com

OKKALAR İNŞAAT
236 50 60

Beyşehir Çevre Yolu

KONAL İNŞAAT
247 13 50

www.konev.com

KONEV İNŞAAT
237 77 00

MİMARLIK - İNŞAAT

BU ALAN SİZİN
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www.bombus.com.tr

BOMBUS İLAÇLAMA
350 91 64

www.konyabiofer.com

BİOFER
265 39 99

TARIM

BU ALAN SİZİN
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