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Bu Şehirle Yaşayın!..

EDİTÖR'DEN

Sevgili Konya Vizyon Dergisi okurları; 37. sayımızla yine sizlerle birlikteyiz. 2014 yılının son ayla-
rına girerken sizlere 5. Vizyon Ödülleri gecesinden bazı ipuçları vermek istiyorum. Nasip olursa 
24 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştireceğimiz 5. Vizyon Hoşgörü ve Barış Ödülleri gecesi, diğer 
dört geceye göre çok daha ilginç sürprizlerle karşınızda olacak. Bu gecede Hoşgörü ve Barış 
Ödülleri çok daha fazla anlam ve mana yüklü olarak, sizlerin beğeni ve takdirine sunulacak. 
Konya'da ilklerin dergisi olan Konya Vizyon, Konya kültürüne katkı sağlamakla kalmayacak, 
şehrin vizyonunu değiştirecek ve daha da renklendirecek.  Biz daha fazla bir şey söylemeden 
ve lafı uzatmadan 24 Şubat'ı bekleyin diyerek dergimizin içeriğinden bahsedelim sizlere.

Kırmızı Koltuktaki misafirimiz, KONFED-Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Aydoğan. 
İzmir'de 2018 seçimlerini etkileyebilecek bir ağırlığa, birlikteliğe ve desteğe sahip. Konyalıların, 
Ege'deki gür sesi Aydoğan'ın Konya ve Konyalıların en büyük destekçisi olarak, duygularını ve 
projelerini sizlerle paylaşacağız.

Bu sayımızda, Konya merkez ilçelerinin ilk kadın Belediye Başkanı ve Meramın umudu 
haline gelen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ile yapmış olduğumuz röportajın yanı 
sıra, Kurucu Rektör olarak devraldığı Konya Üniversitesi'ni, kampüsüyle, Fakülte ve Yük-
sek okullarıyla hayata geçiren ve bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi haline getiren 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker'le yapmış olduğumuz oldukça keyifli bir röportajı sizlere  
sunarken, Konya vizyonunun önemli ve gelecek vaadeden isimlerinden SELSİAD Başkan 
Yardımcısı ve Özel Selçuklu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Seyit Karaca  
ile yapmış olduğumuz röportajı da ilgiyle okuyacaksınız.

Dergimizin Moda Vizyon köşesinde başarılı ve genç bir iş kadını olan Özlem Aydoğdu'nun, "Tar-
zını Belirle" başlığı altında, Kokteyl, Alışveriş, Spor, Toplantı ve Konser alt başlıklarında toplandığı 
alanlarda moda ve giyim tarzı üzerine düşüncelerini sizlere aktaracağız. Bundan böyle her sayı-
mızda yeni yüzler moda ve giyim tarzı konusundaki düşüncelerini okurlarımızla paylaşacaklar.
Yine bu sayımızda, şehrimizin en az bilinen ve tek bir araçla ulaşabileceği ve en son 
teknoloji ile donanmış Diş Fakültesine yani Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesine yer verdik. Şehit Ailesi sayfalarımızda Şehit Mevlüt Pekdemir'in hikayesini 
anne ve babasının anlatımıyla okuyacak ve duygulanacaksınız.

Şehrimizde 4 kişilik bir ailenin aylık harcamasından yola çıkarak, bir ailenin yaşam stan-
dartını tespit amacıyla Perşembe Pazarında "50 liraya ne alabiliriz?" diyerek pazar alışve-
rişi yaptık. Bu alışverişimize diğer sayılarımızda da devam edeceğiz.

Şehrimizin en büyük camisi olan Otogar Camisinden, Bay Medya'dan, Reggio'ya, iş dün-
yasından, meslek dallarına varıncaya kadar, şehrimizde dolaştık. 
Konya Vizyon Dergisi olarak, şehrimizin vizyonuna, kültürüne ve şehrimize katkıda buluna-
bilirsek, ne mutlu bize. Hepimiz, hep beraber, hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin 
yaydığı sinerji ile her doğan güne, sevgi ve hoşgörü ile bakmak istemez misiniz?

38. sayımızda buluşmak dileğiyle.

5. VİZYON ÖDÜLLERİ 
GECESİNE DOĞRU

vizyoneditor@gmail.com

SAYI: 37 • EYLÜL/EKİM 2014
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

Süreli Yayın / Kültür, Sanat ve Yaşam Dergisi / Yerel / KONYA

İki ayda bir yayınlanır

EROL SUNAT
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BÖLGESEL AİLE ÇİFTÇİLİĞİ 
ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Konya’da, Birleşmiş Milletler 66. Kurulu’nda alınan kararla 
2014 yılının “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” ilan edilmesi 
kapsamında Bölgesel Aile Çiftçiliği Çalıştayı düzenlendi. 
Bölge Çalıştayı’na, Dokuzuncu Tarım Bölgesi’ni oluşturan Afyonkara-
hisar, Aksaray, Karaman, Konya, Kayseri, Nevşehir ve Niğde illerinden 
katılım oldu. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya 
Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, Ziraat 
Odası Başkanları ve konunun uzmanları katıldı. Çalıştayda konuşan  
Seyfettin Baydar, “Çalıştay Bölgesi’nin tarımsal verileri incelendiğinde, 
bölgede tarımın sektörel olarak ağırlığını koruduğu ve ülke gıda güven-
liğinin sağlanmasında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Gü-
nümüzde üretken kırsal nüfus, hem doğurganlık hızının kent ve ülke 
ortalamasından yüksek olması nedeniyle, ülkenin nüfus dengesini sağ-
lamakta; hem de kent nüfusunu besleyen üretken yapısıyla ülke gıda 
güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan kırsalda aile çiftçi-
liğinin desteklenerek yaşatılması, bölgede tarımın sürdürülebilir yapısı-
nın korunmasında en önemli faktör olarak öne çıkmaktadır” dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 
91. YIL KUTLAMALARI
Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Ferit Paşa Caddesi'ndeki törene, Vali Mu-
ammer Erol, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Muhit-
tin Fatih Sert, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, askeri erkan ve va-
tandaşlar katıldı. Tören, Vali Muammer 
Erol, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral 
Muhittin Fatih Sert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek'in halkın bayramını kutlaması ve Büyükşehir Belediyesi 
Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Muammer 
Erol, Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazası-
na da değinerek, “Büyük milletimizin, Konyalı vatandaşlarımızın, 
parlak geleceğimizin umut veren ışıkları sevgili çocuklarımızın ve 
gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar-
ken dün Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen kömür ma-
deni kazasında ocakta mahsur kalan 18 işçimizin çıkarılması çalış-
malarının en kısa sürede ve başarıyla sonuçlanmasını, inşallah 
işçilerimizin sağ salim çıkarılmasını diliyorum” dedi. 

İLK YAVRU ALPAKA DOĞDU  
Selçuk Üniversitesi (SÜ)’nin yürüttüğü bilimsel bir proje 
kapsamında Türkiye’ye getirilen Avustralya’nın Alpaka 
develerinin ilk doğumu gerçekleşti. 
Alpakalar için Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde 
oluşturulan özel yaşam alanında Türkiye iklimi için gerekli olan tüm 
önlemlerin alındığı tesislerde doğumları gerçekleşen Türkiye’nin ilk 
alpaka yavrusu, 7 kilo 80 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yavru Alpa-
kanın tüm kontrollerinin dikkatli bir şekilde yapıldığını söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Polat, “Doğumunun ardından ilk günlerde emme refleksi he-
nüz oluşmadığından birkaç gün biberonla inek sütü verdik. İnek sütü 
içerik olarak Alpaka sütüne çok yakındır. Daha sonra annesine alıştı. 
Günde en az 5 defa emdiğini gözlemliyoruz. Yavru 6 haftalık olduğun-
da da ek gıdaya başlayacağız. Büyüme aşamasının sorunsuz geçmesi 
için özel olarak hazırlanmış bir karışımla besleyeceğiz. Boy ve kilo öl-
çümlerinde de gayet sağlıklı olduğunu gözlemledik. Bu gelişimle kışa 
daha iyi bir ağırlıkla gireceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

BATIK TEKNELER ÇIKARILIYOR  
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde 
su seviyesinin düşmesiyle birlikte su yüzeyinde görülme-
ye başlanan ve görüntü kirliliği oluşturan batık tekne ve 
yatlar karaya çıkarılmaya başlandı.
Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener çalışmalarla ilgili bilgiler ver-
di. Beyşehir Belediyesi’nin verdiği katkı ve destekle Vuslat Parkı önün-
deki kıyıda başlatılan çalışmaların su altında bulunan tekne ve yatla-
rın tamamının çıkarılmasına kadar devam edeceğini aktaran Şener, 
“Dalgıç ekiplerimiz halatları batık teknelerin altına girerek bağlıyor. 
Vinç ise havaya kaldırarak kıyıya çekiyor. Bu şekilde çalışmalar yürütü-
lüyor.” dedi. Göl sahilinde bulunan batık tekne ve yatların gölden çıka-
rılmasının ve oluşan görüntü kirliliğinin yok edilmesi çalışmasının 
uzun zamandan beri gündemlerinde olduğunu vurgulayan Şener, yaz 
hareketliliğinin sona ermesi, su seviyesinin düşmesi ile beraber kıyıda-
ki batık tekneleri çıkarma kararı aldıklarını dile getirdi.
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BEDESTEN’DE BELEDİYE 
ESNAF İŞBİRLİĞİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
2 bin 687 işyerinde yaptığı ve tüm 
dünyada ses getiren Tarihi Be-
desten restorasyonunun ardın-
dan esnaflar, bölgenin tarihi do-
kusuna katkı sağlamak amacıyla 
kaldırım işgalini sonlandırdı. 
Dünyanın en büyük restorasyon çalışmalarından biri olan ve Büyük-
şehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Tarihi Bedesten Çarşısı 
Restorasyon Çalışması”na bölge esnafı büyük destek verdi. Büyükşe-
hir Belediyesi’nin yaptığı çalışmanın Türkiye’ye örnek olduğunu be-
lirten esnaflar, kaldırım işgallerinin sonlanmasının ardından geçişle-
rin rahatladığını, hem Konya için, hem de esnaf için daha iyi olduğu 
vurguladılar. Bedesten Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Abdullah Dö-
lek ise,  esnaflar olarak bölgenin tarihi dokusuna uygun olacağı için 
kaldırım işgalini sonlandırdıklarını söyledi.

MEDENİYET OKULU PROJESİ 
TÜM ŞEHRİ SARACAK
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki çeşitli kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği içinde toplumun tüm kesimleri-
ne değerler eğitimini anlatmayı amaçlayan “Medeniyet 
Okulu” projesini başlattı. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, projenin insanla-
rın değerlerine sahip çıkması ve 
değerleriyle geleceğe yürümesi 
için katkıda bulanacağını belirte-
rek, “Konya, maneviyat erlerinin, 
değerlerine sahip çıkmaya çalışan 
insanların şehridir. Bu çalışmanın 
yaygın bir şekilde Konya’dan baş-
lıyor olması hem Konya’mıza ya-
kışmaktadır, hem de anlamlıdır” dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi Bi-
lim Merkezi’nde düzenlenen ve Senai Demirci’nin sunduğu toplantı, 
Medeniyet Okulu projesi için yapılan müziğin öğrenciler tarafından 
seslendirilmesi ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı M. Sami Küçüktığlı’nın projeyi tanıtan sunumuyla başladı. 

KONYA'DA İLK HAVUÇ FESTİVALİ 
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Türkiye'nin havuç ihtiya-
cının yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan Kaşınhanı Mahallesi'nde ilk 
kez "Havuç Festivali" düzenledi. Meram Belediyesi tarafından bu yıl 
ilki düzenlenen "Havuç Festivali", Kaşınhanı İstasyon Mahallesi 
Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Geleneksel hale 
getirilecek festivalde konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Bölge insanı için önemli bir geçim kaynağı olan havucun tanı-
tılması ve pazar payının yükseltilmesinin önemli olduğunu vurgu-
layan Başkan Toru, "Ülkemizde 2013 yılı itibariyle 569 bin ton havuç 
üretildiği görülmektedir. Bunun yaklaşık 300 bin tonunun bölgemiz-
de üretilmesi, işgücü ve pazar payı açısından bölgemizi önemli kıl-
maktadır. Ülkemizde üretilen havucun yüzde 60'ı Kaşınhanı Mahal-
lemizden karşılanmaktadır. Dünyada havuç üretimi açısından 
Avrupa ülkeleri ön sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde kışlık bir 
sebze olarak üretilen havuç dünyada her mevsim tüketilen bir seb-
zedir. Ayrıca ülkemizde turşu haricinde konserve edilmezken, Avru-
pa ülkelerinde konserve edilerek tüketilmektedir. Havuç üretimi açı-

sından ülkemizde önemli 
bir pazar payına sahip 
olan bölgemizin tanıtıl-
ması, desteklenmesi ve 
yetiştiricilerin eğitilmesi 
daha kaliteli bir havuç 
üretimini sağlayacaktır. " 
ifadelerini kullandı.

"IŞIĞIN BEYAZ YÜZÜ"NE 
 BÜYÜK İLGİ! 
Fotoğraf Sanatçısı Kazım 
Kuyucu 5. Kişisel Fotoğraf 
sergisi ile ilgi odağı oldu.  
Fotoğraf sanatına yakın ilgi du-
yanların, sanatçıların ve Konyalı 
fotoğrafseverlerin üç gün bo-
yunca hayranlıkla gezdiği sergi 
Konyalı sanatseverleride buluşturdu. Uluslararası Fotoğraf Fede-
rasyonu tarafından AFIAP  (Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı) unva-
nına layık görülen Konyalı Fotoğraf Sanatçısı, Kazım Kuyucu, Kızı-
lötesi (infrared) ışık ve dalgaboyunu kullanarak  açtığı 5. Kişisel 
Fotoğraf sergisi ile 13-15 Ekim 2014 tarihleri arasında Kule AVM'de 
fotoğraf severlerin karşısına çıktı. Sanatçı'nın " Işığın Beyaz Yüzü" 
adını verdiği fotoğraf sergisinde 30'a yakın eser yer alırken, sergi üç 
gün boyunca fotoğraf meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.
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KOMEK ARTIK KONYA İLÇELERİNDE
Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan 
meslek edindirme kursları ile hanım lokallerini Konya’nın 
ilçelerine yaygınlaştırmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ile protokol imzaladı.  
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim markası olan KOMEK ile 
hanım lokallerinin Konya’nın ilçelerine yaygınlaştırılması için İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Meslek ve sanatın 
eğitiminin yanında kursiyerlerin aile bütçelerine katkı sağlamala-
rına imkan veren KOMEK’in Yeni Büyükşehir Yasası ile şehrin ta-
mamına yaygınlaşması için yapılan protokolü İl Milli Eğitim Mü-
dürü Mukadder Gürsoy ile Konya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Haşmet Okur imzaladı. Kursların insanlara meslek ka-
zandırırken vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmelerine im-
kan verdiğini, pek çok insan için de terapi niteliğinde olduğunu 
kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haşmet Okur, 
Yeni Büyükşehir Yasası’nın ardından büyük ilçelerden başlamak 
üzere kursları tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

GELENEKSEL OKÇULUKTA 
HASAN KOÇ DÜNYA ŞAMPİYONU 
8. Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda Konya’da 
faaliyet gösteren Melikşah Geleneksel 
Türk Okçuluğu Spor Kulübü Başkanı 
Hasan Koç, altın madalya alarak bü-
yük bir başarıya imza attı.  
Konya’da faaliyet gösteren Melikşah Gele-
neksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Baş-
kanı Hasan Koç, aldığı birçok ulusal ve 
uluslararası birinciliklerini yapılan son 
Dünya şampiyonasında aldığı altın madalya ile taçlandırdı. Güney 
Kore’nin Kuzey Chungcheong eyaletinde Danyang merkezinde ger-
çekleştirilen 8. Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonasına 35 ülke-
den 300'e yakın sporcu katıldı. 6 gün süren şampiyonada Gelenek-
sel Latin, Macar, Türk, Çin, Japon, Moğol ve Kore hedeflerine atışlar 
yapıldı. Yapılan bireysel müsabakalar sonunda Türkiye’yi temsilen 
katılan Melikşah Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü başkanı 
Hasan Koç, aldığı 61 puanla Dünya Şampiyonu oldu.

MEDİCANA KONYA 2 YAŞINA GİRDİ  
Özel Medicana Konya Hastanesi kuruluşunun 2. yılını dü-
zenlenen törenle kutladı. 
Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Belgin Danış, kocaman bir 
aile olduklarını ifade ederek, "Bu tabloyu görünce gerçekten çok keyifli 
oluyor. 2 yılı tamamlamış bulunuyoruz. Çocuk doktorumuz Eylem Hanı-
ma Medicana Konya Hastanesi’nin bebeklik döneminden çıkıp çıkmadı-
ğını sormuştum. Kendisi de Medicana Konya Hastanesi’nin bebeklik dö-
neminden çıkarak yürüyebilen, koşabilen ve hızlı hareket eden bir çocuk 
olduğunu ifade etmişti. İnşallah ergen olacağız ve ilerleyen zamanlarda 
yaşlanacağız. Bu günleri hep birlikte yaşayacağız. Beni onurlandıran 
konu 2 yıldan bu yana beraber olduğumuz personelimiz sanki mevcu-
dun 3’te 1’inden fazla oluşu. Hepinize bize güvendiği için teşekkür ede-
rim. Ben Konya’yı Medicana’nın yatırım yaptığı şanslı illerden görüyo-
rum. Çünkü Medicana gittiği yerlerde belli bir hizmet kalitesiyle ilerliyor" 
dedi. Konuşmaların ardından 2. yıl pastası kesilirken, hastanede iki yılın 
doldurmuş çok sayıda personele plaket takdim edildi.

SON 10 YILIN EYLÜL AYI 
İHRACAT REKORU KIRILDI  
Konya, bu yılın ilk 9 ayında 1 milyar 153 milyon 881 dolar 
ihracat gerçekleştirdi. 
İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Eylül ayında 141 mil-
yon 59 bin dolar ihracat yapan Konya’nın, son 10 yılın Eylül ayı ih-
racat rekorunu kırdığını vurguladı. Kütükcü, Eylül ayı ihracatını 
son 10 yılda 2,5 kat artıran Konya’nın, bu yılın ilk 9 ayında ise ihra-
catını bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 32.4 artırdığını bildir-
di. Eylül ayında Konya’nın Irak’a ihracatının yüzde 36.1 artığını, 
bu toparlanmayla birlikte Irak ihracatında geçtiğimiz yılın 9 aylık 
rakamlarının yakalandığını söyleyen Kütükcü, “Konya sanayisi-
nin dinamik yapısı gerçekten takdire şayan ”dedi.
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UNESCO SELÇUK-1’İ EĞİTİM 
GEMİSİ İLAN ETTİ 
UNESCO, Selçuk Üniversitesi'ne ait Bilimsel 
Araştırma ve İnceleme Gemisi Selçuk-1’i su-
altı arkeolojisi eğitimlerinde kullanmak üze-
re resmi eğitim gemisi ilan etti. Bundan böyle 
Selçuk-1 gemisi sualtı arkeolojik kazı ve araş-
tırmalarında Sualtı Arkeoloji UNESCO UniT-
win Network tarafından koordine edilecek 
ve eğitim gemisi olarak hizmet verecek. Geç-
tiğimiz günlerde UNESCO web sitesi aracılığıyla yapılan duyuruda 
UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Network tarafından yapılacak eği-
tim programlarında artık Selçuk-1 gemisinin kullanılacağını bildirildi. 
Duyuruda Selçuk-1 gemisinin, UNESCO Genel Merkezi ve UniTwin Su-
altı Arkeolojisi Network’un amaçları doğrultusunda çalışmalarını sür-
düreceği belirtildi. Ayrıca geminin, sualtındaki kültürel mirasın korun-
masına yönelik olarak devletlerarası eğitim programları 
düzenlenmesinde kullanılacağı da siteden duyuruldu.

SİLLE ŞAPELİ ZAMAN MÜZESİ’NE 
SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından restore 
edilerek müze haline dönüştürülen Sille Şapeli Zaman 
Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Ta-
rihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Pro-
je ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” kapsamın-
da “Süreklilik Ödülü” aldı. 
Tarihi Kentler Birliği tarafından dü-
zenlenen, 30 belediyenin 18 proje ve 
32 uygulama ile katıldığı “Tarihi 
Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mi-
rası Koruma Proje ve Uygulamaları-
nı Özendirme Yarışması” ödülleri 
kapsamında Selçuklu Belediyesi, 
Sille Şapeli ve Zaman Müzesi ile “Süreklilik Ödülüne” layık görüldü. 
Üye belediyeler arasında, kültür mirasını koruma çalışmalarını özen-
dirmek amacıyla düzenlenen yarışmada ödül sahipleri mimarlık, şe-
hircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki 
uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından belirleniyor.

SÜHOT DÜNYA BİRİNCİSİ
Asya kıtasının en büyük yarışma organizasyonlarından birisi olan 
“Hindistan 17. Uluslararası Dünya Kültürleri Bayan Halk Dansları 
Yarışması”nda Türkiye’yi temsil eden Selçuk Üniversitesi Halk Oyun-
ları Topluluğu (SÜHOT) birinci oldu. Selçuk Üniversitesi Halk Oyun-
ları Topluluğu Başkanı Öğretim Görevlisi Kadir Ersan Bilgin, “Yarış-
maya Hindistan, Letonya, İspanya, Kazakistan, Mısır, Sri Lanka 
başta olmak üzere 20 ülke katıldı. 10 gün süren bu yarışmayı günlük 
ortalama 60 bine yakın seyirci izledi. Dansçılarımız ülkemizin farklı 
yörelerine ait oyunlarından oluşan bir sunumla yaklaşık 20 dakikalık 
bir performans sergiledi. Anadolu’ya ait kız oyunlarından oluşan bir 
repertuarla kültürümüzü temsil eden dansçılarımız başarılarına bir 
yenisini daha ekleyerek bu büyük organizasyondan birincilikle dön-
meyi başardı. Ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz 
için son derece mutlu ve gururluyuz. Atalarımızın bizlere miras bırak-
tığı bu topraklardaki yaşayan kültürümüzü ulusal ve uluslararası 
platformlarda en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

KONYA SKAL KULÜBÜ AYLIK 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Turizm ve seyahat sektörlerinin sahip, yönetici ve üst düzey 
yetkililerinin yer aldığı uluslararası bir kuruluş olan SKAL In-
ternational Konya’nın Ekim ayı aylık olağan toplantısı Rixos 
Konya otelde bulunan Cafe Extrablatt’a gerçekleşti.
Rixos Konya Genel Müdürü ve Skal International Konya Başkanı Mu-
hammed Emin Kabbani liderliğinde aylık toplantı ve etkinliklerini 
gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan başkan Kabbani, "Mexico City’de gerçekleşen Dünya Kongresin-
den aldığımız sevinç dolu haberler ile mutluluğumuz sonsuz. Bizlere 
bu haklı gururu ve sevinci yaşatan, Dünya Başkanlığı’na seçilen Salih 
Çene Başkanımızı, SI Councillor Başkan Yardımcılığı’na seçilen Ka-
mer Rodop’lu Başkanımızı, SI Deputy Auditor’luğa seçilen Asuman 
Tariman Başkanımızı yürekten kutluyor, Türk Skal Camiamız adına 
teşekkür ediyoruz. Uluslararası bir turizm platfromda türk yöneticile-
rin olması turizm açısında son derece mutluluk verici" dedi.
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BİR YASTIKTA KIRK YIL
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, evlenecek ya da yeni evli çiftle-
re örnek olup toplumsal mesaj verebilecek örnek bir organizasyo-
na imza atarak, evlilikte 40 yılını dolduran çiftler için özel olarak 
yaptırılan, üzerinde çiftlere ait fotoğrafların bulunduğu “bir yas-
tıkta kırk yıl” yazılı yastıklardan hediye etti. Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Beyşehir’de evlilikte 40 yılını tamamlayan 20 
çifti bir restoranda verilen yemekte bir araya getirdi. Yemekte, ko-
nuştukları çiftlere 40 yıllık evliliğin sırrını sorduğunu belirten 
Özaltun, “Bir amcamız ‘hoşgörülü olmak’, diğeri ‘sabırlı olmak’ 
dedi. Aslında baktığımızda hayat da bundan ibaret. Sabır ve hoş-
görü. Gerek evlilikte, gerek iş hayatında olsun, diğer alanlarda da 
eğer sabır ve hoşgörü varsa mutluluk vardır, gelecek vardır. Tıpkı 
evlilikte olduğu gibi, evliliğin sırrı da aslında buradan geçiyor. 
Eğer evlilikte sabır ve hoşgörü varsa, birbirimizi idare etmemiz 
durumu söz konusu olursa, evlilikte 40 yıllar, 50 yıllar, 60 yıllar gö-
rülebiliyor. Aramızda evlilikte 60 yılını dolduran bir çiftimiz de var. 
Demek ki istenirse oluyor” diye konuştu.

NEÜ'DE ALİYA İZZET 
BEGOVİÇ PANELİ 
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV), Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi, Konya 
Ticaret Odası ve KTO Vakfı Üniversite-
sinin ortaklaşa düzenlediği  “Aliya İz-
zet Begoviç ve Genç Müslümanlar 
Teşkilatı” konulu panel KTO Konfe-
rans Salonunda düzenlendi.  
Oturum Başkanlığını NEÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Zekeriya 
Mızırak’ın yaptığı panele; Eyüp Haciç, Genç Müslümanlar Teşkilatı 
Genel Sekreteri Anes Cuzunoviç, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fa-
kültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemile Tekin pa-
nelist olarak katıldı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, NEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, NEÜ İlahi-
yat Fakültesi Dekanı Ramazan Altıntaş, NEÜ AKEF Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, NEÜ İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu, NEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ah-
met Akman’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, yerli ve yabancı 
öğrencinin katılımıyla panele ilgilinin yoğun olduğu gözlendi. 

MERAM'DA ANIT AĞAÇLARIN 
BAKIMI YAPILIYOR  
Meram Belediyesi, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun onayı doğrultusunda ilçedeki asırlık anıt 
ağaçların bakımını gerçekleştiriyor.
Konya’daki anıt ağaçların tamamına yakını Meram’da bulunuyor. 
Meram ilçesinde yaşları 400’e kadar varan 94’ü tescilli 76’sı ise tescil-
siz olmak üzere toplam 170 adet anıt ağaç bulunuyor. Meram Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçe sınırları içerisin-
de yer alan tüm cadde, sokak ve parklardaki fidanların bakımlarını 
da sürdürüyor. İlçemizde bulunan parklarda ve sokaklarda, katalpa, 
dişbudak, çınar, akçaağaç, ıhlamur ve iğde ağaçları başta olmak üze-
re yapraklı ve ibreli ağaçların bakım ve budaması da yapılıyor. 

SELÇUK TIP’TA BEYAZ 
ÖNLÜK HEYECANI 
 Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 
tarafından 2014-2015 Eğitim-Öğretim yı-
lının başlaması nedeniyle birinci sınıf 
öğrencileri için organize edilen ‘Gele-
neksel Beyaz Önlük Giyme Töreni’ Sü-
leyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Sarı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ya-
şar Şen, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Duygu Fındık ve Prof. Dr. Hilmi 
Cevdet Altınyazar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkin-
lik Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi NöroJenerasyon Topluluğu’nda 
bulunan Bazal Gangliyonlar Grubu’nun mini konseriyle başladı. Ar-
dından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin tanıtım filmi izlendi.
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Neden mi?
Çünkü;
İzmir gayrimenkullerinin %52'si Konyalılara ait! 
İzmir'in beşte biri Konyalı. 50 Dernek Kon-
yalıların yanında. Aynı anda 80 bin mesajla 
organize olabiliyorlar Konyalılar. 2018 İzmir 
için seçim formülü Konyalılar hesaba katıl-
madan yapılması mümkün değil. Konyalılar 
İzmir'de gönül köprüleriyle, hemşerilerine 
verdikleri desteklerle kenetlenmiş durumda-
lar. Konya'nın lokomotifi, gözbebeği Torku, 
İzmir'deki Konyalıların desteği ile İzmir'de ve 
Ege'de bir numara. Torku yoksa bizde yokuz 
diyen bir hemşehri desteği var Torku'ya.



21

KIRMIZI KOLTUK

Bize önce kendinizden 
bahseder misiniz?
İzmir Eşrefpaşa semtinde doğdum (18. 
01. 1956) ve büyüdüm. Dedem 1926 
yılında Çanakkale Savaşı'nda yaralanıp 
İngilizlere esir düşüp İngiltere’ye götü-
rülmüş. Sonra ülkeye geri dönüp İzmir’e 
yerleşip kuru kahvecilik yapmaya başla-
mış. 1926'da İzmir'de vefat ediyor. Şu an 
İzmir Karabağlar, Paşa Köprü Mezarlı-
ğında yatmaktadır. Kısacası, İzmir’de 90 
yıllık geçmişimiz bulunmaktadır. 

Konyalıları bir araya getirme 
düşüncesi nasıl doğdu? 
İlk ve Ortaokulu Eşrefpaşa’da oku-
dum. O yıllarda; Konyalı, dağlı, yobaz 
gibi lakaplar takılmasına rağmen ben 
her zaman gururla Konyalı olduğumu 
söyledim. Bunun etkisiyle, Konyalıları 
yüceltme duygusuyla doldum. Dernek, 
Vakıf, Federasyon gibi kurumlar kura-
rak Konyalıları tek çatı altında toplama 
fikrim de bu döneme dayanmaktadır. 

Ege Bölgesi Konyalılar Derneği Baş-
kanlığını üstlendiğiniz 1987 yılın-
dan itibaren KONFED'e kadar olan 
süreci anlatır mısınız?
1987-2005 Dernekten federasyona ge-
çiş 18 yıl sürdü. Önce İzmir’de yaşayan 
Konyalıları, ilçe, köy, belde bazında ör-
gütleyip dernek ve vakıflar kurdurdum, 
var olanların gelişimine katkı sağladım. 
Ege Bölgesi Konyalılar Derneği yönetim 
kuruluna, ilçe, köy, belde dernek baş-
kanlarını aldım. Önce kendi köyümün 
derneğinde ( Gönen Köyü) örnek çalış-
mayı başlattım ve sonra diğer dernek-
lere gerekli eğitim ve desteği verdim. 

İZMİR'DE BİR 
KONYALI!

EROL SUNAT

VOLKAN ÇAKIR

Mehmet Aydoğan, Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) ve  İzmir Sivil Toplum 
Örgütleri Platformu ( İSTÖP) Genel Başkanı. Konya'nın İzmir'de gönül elçisi. Samimi bir Konyalı. 
Oldukça faal ve etkili bir isim. Konya adına ülke genelinde birlik ve beraberlik rüzgarları eserken 
Konya'nın elini uzatması ve hiç bırakmaması gereken evlatlarından birisi olan Mehmet Aydoğan'ı, 
Konya Vizyon Dergisi olarak bu sayımızda Kırmızı Koltuğumuzda misafir ettik. Kendisiyle yapmış 
olduğumuz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.
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Öncelikle İzmir’deki Konyalıların biraya gelmeleri  
tanışmaları kaynaşmaları için, iftar-piknik-gezi gibi 
aktiviteler düzenledik. Konya ziyaretlerimiz oldu, 
şölenler-pilav günleri düzenledik. Ata toprakların-
da, okul, cami, park, bahçe, ağaç, yoksullara yardım 
gibi konularda yardım kampanyaları düzenledik ve 
çok şükür başarılı da olduk. Bugün KON TV, her gün 
ayrı bir ilçenin, beldenin, şenliklerinin yayınını ya-
pıyor. Bu başarının temellerini 1990 yılında, pilot 
bölge olarak Gönen Köyü'nde biz başlattık. İşte bu 
alt yapı tamamlanınca, mevcut dernekleri bir ara-
ya getirip federasyonu kurdum. Federasyon İzmir 
merkezli olup, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın, De-
nizli, Kocaeli illerinde ki dernekleri de kapsamak-
tadır. 18 yıllık bu emek öyküsünü, benim öncülü-
ğümde bir ekip olarak başardık.

İzmir nüfusunun kaçta kaçı Konyalı, Kon-
yalıların İzmir'deki tesir sahaları, güçleri, 
İzmir'e olan etkileri nedir?
İzmir’de 500 bin civarı Konyalı yaşamaktadır. 
Bunun %80 i Beyşehir ve yöresidir. İzmir’in gayri 
menkullerinin %51 i Konyalıların bünyesindedir. 
14 tane Konyalı oda başkanı ve 30 tane meclis 
üyesi vardır. STK'ların çoğu, başkan ve yönetici-
leri Konyalılardan oluşmaktadır. Yani Konyalılar 
İzmir’de, sayısıyla, ekonomik gücüyle, yapılan 
olumlu çalışmalarıyla her zaman örnek olmuş ve 
olmaya da devam etmektedir.

Konya- İzmir arasında gönül köprüleri kuran 
isimlerin başında geliyorsunuz, Özellikle Sayın 
Ahmet Davutoğlu Başbakan olduktan sonra 
sizce neler yapılabilir?
T.C. Başbakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun Konyalı 
olması bizim için büyük şans ve gurur kaynağı-
dır. Yıllarca, Konya için çalışmış, Mevlana felse-
fesine dayanarak yürüyen bizlerde Sayın Ahmet 
DAVUTOĞLU için bir şansız. Karşılıklı olarak bu 
şansı kullanırsak, Konyamıza, ülkemize daha 
faydalı olabiliriz. Biz zaten kendisine yeni görevi 
için tebriklerimizi ilettik.

İzmir Enternasyonal Fuarı gibi büyük orga-
nizasyonlarda Konya firmalarının çok daha 
fazla yer alması için neler yapılmalı?
Öncelikle başta Başbakanımız olmak üzere, Kon-
ya Valiliği, Kaymakamlığı, Büyükşehir ve İlçe Be-
lediye Başkanları ile bürokrasinin işin bilincinde 
olarak destek olmaları gerekmektedir. Bunlar 
Konyalılara sahip çıkıp destek olursa özel sektör-
de desteğini esirgemez.

Oldukça güzel ve ses getiren projeleriniz var. 
Bu projeler arasında bundan sonra İzmir ve 
Konya'yı buluşturacak ortak organizasyon-
lar ve programlar olacak mı?
Evet. Türk-Arap İşadamları Derneği ile iş birliği 
protokolü yaptık. Arap iş adamları ile Konya Sa-
nayici ve iş adamlarını belirli organizasyonlarla 
bir araya getirmeyi planlamaktayız. Çalışmaları-
mız devam etmektedir.
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İzmir'e gelen Konyalı kurum ve kuruluşlara eli-
nizden gelenin fazlasıyla destek verdiğinizi ve 
yardımcı olduğunuzu biliyoruz, bu destek ve yar-
dımlara ne gibi örnekler verebilirsiniz?
Şu an aklıma gelen bir örnek, İzmir'deki Konya Kültür 
ve Sanat Günlerine Fuarına, Torku Konya Şeker Firması 
da katıldı. Torku Bölge Müdürü, İzmir’ de ürün satışında 
birkaç sıkıntılarının olduğunu ilettiler. Fuar sonrasında, 
bende tüm dernek başkanlarıyla toplantı düzenleyerek, 
toplamda 80.000 üyeye bu konu hakkında bilgi mesaj-
ları gönderdik. Yerli ve Öz Konya Malı olan Torku’nun 
kullanılma kampanyası başlattık. Bunun sonucunda, 
tüm alış-veriş merkezlerine Torku ürünlerinin getirtil-
mesi konusunda öneriler sunuldu aksi taktirde alış-ve-
riş kesileceği konusunda da baskı kuruldu. Şu an Torku 
ürünleri İzmir’de büyük bir pazara sahip.

Şehir olarak Konya'nın, İzmir gibi Konya dışın-
da yaşayan Konyalılara ve onların kurmuş ol-
dukları Sivil Toplum Kuruluşlarına olan bakış 
açısını anlatır mısınız?
Konya, Konya'nın dışında ki gücün farkında olup sahip 
çıksaydı şu an Konya bir daha Konya olurdu. Hasetlik 
var. Bizim hiçbir beklentimiz yok. Ne siyasi ne de mad-
di. Biz Konya sevdalısıyız, hizmet meraklısıyız. Bizim 
tek amacımız, memleketimize nasıl daha fazla faydalı 
oluruz? Sıla hasreti çeken insanlar olarak, Konya'ya 
duyduğunuz hasreti sizden dinleyebilir miyiz? Memle-
ket hasretimiz her daim yüreğimizde. Zaten bir vesile 
ile mutlaka geliyoruz. Şenlikler, cenazeler, yardımlaş-
ma vs. Artık, eskisi gibi hasretlikler olmuyor çünkü, her 
an elimiz, gönlümüz, ayağımız burada.

Bir elin nesi, iki elin sesi var derler, dışarıdaki Kon-
yalılarla, Konya bir araya  gelse, getirilse neler olur?
Konya’yı yönetenler bunun farkında olsa zaten her şey 
çözülür. Konya ihya olur. Şaha Kalkar.

Son olarak bir mesajınızı alabilir miyiz?
Daha öncede dediğim gibi, Sayın başbakanımız ve ida-
ri ve nihai karar vericilerimizin bizim gibi tüm STK ları 
kucaklaması ve tüm bu güçlerden sinerji çıkartması 
gerekmektedir. Bizlere destek ve güç vermelidir. Biz-
lerden ortaya çıkan başarılar takdirle karşılanarak, çalış-
malarımızın teşviki sağlanmalı ve yapılacak proje çalış-
malarımızda desteklerini esirgememelerini istiyorum. 

KIRMIZI KOLTUK

KONYA'NIN İZMİR'DEKİ
GÖNÜL ELÇİSİ!

KONFED 
(KONYALILAR DERNEKLERİ BİRLİĞİ FEDERASYONU)-2005
BAŞKAN: MEHMET AYDOĞAN
KURUCULAR:
BİRLEŞİK KONYALILAR DERNEĞİ
KONYA GENÇLİĞİ YARD. VE DAY. DERNEĞİ
EGE BÖLGESİ KONYALILAR DERNEĞİ
DENİZLİ KONYALILAR YARD. DERNEĞİ
KONYA TUZLUKÇULULAR DAY. DERNEĞİ
KONYA İLİ BEYŞ.DEREBUCAK HÜYÜK KÜLT.VE YARD. DERN.

KONYA KÜLTÜRÜNÜ TANITMA VE YARD. DERNEĞİ
KUŞADASI KONYALILAR YARD. VE DAY. DERNEĞİ
AYDIN KONYALILAR SOS.YARD. VE DAY. DERNEĞİ
ERMENEK SARIVELİ BAŞYAYLA YARD. VE DAY. DERN.
KONYA İLİ BEYŞ.DEREBUCAK HÜYÜK KÜLT.VE YARD. DERN.
KONYALILAR KÜLTÜR VE YARD. DERNEĞİ
HASANŞEYH KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ
SEYDİŞEHİR KOZLU KÖYÜ SOSYAL YARD VE DAY. DERNEĞİ
KONYALILAR VAKFI (KONVAK)
ALANYA KONYALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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PROJELER
1) İlköğretimde bilimsel proje hazırlama se-
ferberliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte) 
2) Betonarme ve yığma binaların onarımı 
ve güçlendirilmesi projesi; İzmir Valiliği 
Özel İdare İl Genel Meclis Encümeni-
nin ricası üzerine, İzmir ve ilçelerindeki 
kamu binalarının depreme karşı güçlen-
dirilmesi, güçlendirilemeyecek derecede 
yıpranmış binaların tespiti ile yıkılması 
ile ilgili bilimsel incelemelerini projelen-
direrek ilgili makamlara sunuldu.
3) Jeotermal projesi; sivil toplum kuruluş-
ları tarihinde ilk kez bir kamu kuruluşu 
olan Jeotermal A.Ş. tarafından hazırlanan 
ihale teknik şartnamesini inceledi, yanlış-
ları ve eksikleri içeren “teknik inceleme ve 
değerlendirme raporu” hazırlayarak ilgili 
makamlara sundu ve ihaleye çıkacak olan 
teknik şartnameyi iptal ettirdi. İSTÖP Bi-
lim Danışma Kurulunca hazırlanan teknik 
şartname ile ihaleye çıkılması sağlandı. 
Böylece ileride çıkabilecek muhtemel tek-
nik sorunları vaktinde önleyerek, devleti 
milyonlarca zarardan kurtardı.
4) Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı araş-
tırma gemisi K. Piri Reis'in yenilenmesi 
ve daha güçlendirilmesi ile ilgili rapor ha-
zırlandı ve raporu Başbakan Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN'a ileterek gündeme 
alınmasını sağladı.
5) İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İzmir'in 
Ulaşım Master Planı Projesi hazırlanmıştır.

ÇEVRE VE KIRSAL KALKINMA 
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
1) 1993 yılından başlayarak, yeni nesille or-
manları sevdirmeyi ve korumayı öğretmek 
için ağaçlandırma projeleri yapıldı. 100.000 
ağaçlık bir orman oluşturuldu. KONFED, 
KONVAK, Orman Bakanlığı, Ege Orman Vak-
fı, Urla Belediyesi ve Tema Vakfı işbirliğiyle
2) İzmir’in içme suyu sorununun çözül-
mesi (Tahtalı barajı suyuna lağım ve ev 
atıklarının karıştığı tespit edilerek, televizyon 
programları kanalı ile kamuoyuna duyurul-
ması sağlandı. 3.5 milyon dolarlık biyolojik 
aktif arıtma tesisinin yapılması sağlandı.)
3) Afyon ili orman köyleri kırsal kalkınma 
projelerine destek verildi,
4) İzmir Buca Kaynaklar Beldesi orman 
köyleri Kırsal Kalkınma Projesi, Kaynak-
lar Belediyesi ile birlikte yapıldı.
5) Çiftçiler için önemli sorun olan traktörlerin 
KDV oranının %18'den %8'e düşürülmesi için 
çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar Hükümete 
ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na sunularak, 
KDV  oranının %8'e düşürülmesi sağlandı.
6) Çiftçileri Bilinçlendirme Eğitimi İzmir 
Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yapıldı.

Başkan Mehmet Aydoğan 
bir proje Fabrikası adeta. 

Proje üretmeye doymuyor
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7) Bakırçay ve Küçük Menderes Havza-
larının rehabilitasyonu için İzmir Valiliği 
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Komisyo-
nunda yer alan KONFED'in komisyon ile 
çalışmaları devam etmektedir.
8) Bergama Ovacık Altın Madeni yerinde 
teknik ekiple ziyaret edildi ve açılmasının 
gerekliliği konusunda bilimsel rapor ha-
zırlayarak destekte bulunuldu.
9) İzmir Körfezi'ne (gemi atıkları) sintine 
atıkları ile ilgili yasalarda oluşan boşlukla-
rın düzenlemeyle giderilmesi konusunda 
ilgili makamlara rapor hazırlayarak uyarı-
larda bulunmuştur ve yeni düzenlemele-
rin yapılması sağlanmıştır.
10) İzmir Menderes Çamönü Köyü'nde 
tütüncülükten seracılığa geçişi sağlayan 
köy kalkınma projesini hazırlayarak, alt 
yapı desteği sağlanarak, köy seracılıkta 
bölgede bir numara olmuştur.
11) Çevre Orman İl müdürlüğü ile birlikte, 
sakız ağacı üretme ve geliştirme konula-
rında çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Komis-
yonlara katılım yapılıp, eksikliği tespit edi-
len yasal düzenlemeler konusunda rapor 
hazırlayarak ilgili bakanlıklara iletmiştir.
12) Konya Beyşehir-Gönen kalkınma ve 
arazi bütünleme konusunda Türkiye’de 
örnek bir proje gerçekleştirmiştir.
13) İzmir’in katı atık sorunları, yenilenebi-
lir enerji teknolojileri ile ilgili Hollanda’da 
stratejik ortak çalışma ve anlaşmalar ya-
pıp, Hollanda’dan uzman getirerek, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre 
Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nde 
sunumlar yaptırılmıştır.

EKONOMİK, SOSYAL, KÜLTÜREL 
VE SPORTİF ALANDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR
1) Toplumsal bütünleştirme projesi spon-
sorlar ve hayırsever vatandaşların katkıla-
rıyla yapıldı. ¾ Kişi başına düşen milli geli-
rin en düşün olduğu Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki Kürt kökenli vatandaşlarımı-
za 5 tır gıda ve giyim yardımının yapıldı,
¾ Erzincan ili depremi, Isparta İli Senir-
kent sel felaketi ve en son Marmara, Bolu 
depremlerinde ve en son Van depremin-
de yardım organizasyonları düzenlendi.
2) Konak projesi; İSTÖP Bilim Danışma 
Kurulu bir ilçenin çağdaş modern bir ilçe 
haline gelmesi için, model proje olarak 
Konak İlçesini seçti. 189 mahalle ve iki 
köyden ibaret olan Konak’ta her mahalle-
de anket çalışmaları yapılarak, önce ma-
halle bazında sorunlar tespit edildi, ortak 
sorunlar üzerine kısa, orta ve uzun vadeli 
proje çalışmalarına başlandı. Ayrıca mak-
ro bazda Konak İlçesinin İmar Planları ve 

İmar tarsii planları incelenerek önce eski 
ve yeni kent dokusu ile ilgili çalışmalar 
yapıldı daha sonra Konak İlçesinin fiziki 
açıdan yeniden yapılandırma proje çalış-
malarına geçildi. En son olarak Konak İl-
çesinin ekonomik, sosyal, kültürel açıdan 
yeniden yapılandırma proje çalışmaları 
yapıldı. Yapılan projeler ilgili makamlara 
gönderildi. (Belediyelere, Siyasi Partilere ve 
Sivil Toplum Örgütlerine)
3) İzmir'de yaşayan roman gençlerini giri-
şimci yapma projesi
4) KONFED, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
geçiş sürecine girmesini yakın takibe aldı 
ve “Avrupa Birliği sürecinde sivil toplum 
kuruluşları ve bu süreç içerisindeki rolleri 
ve önemleri” konusunda panel düzenledi.

5) KONFED, sivil toplum kuruluşlarıyla bir-
likte bölge ve ülke sorunlarıyla ilgili olarak 
siyasi ve idari nihai karar vericilere bilgilen-
dirme ve çözümleme toplantıları düzenledi.
6) “Bireysel Silahlanmaya HAYIR” kam-
panyası düzenledi.
7) Gazilerin özlük haklarının Gazilerin is-
tekleri yönünde düzenlenmesi konusun-
da rapor hazırlayarak, Başbakana ve ilgili 
makamlara iletti.
8) Devlet Koro Müdürlüğü ile işbirliği ya-
pılarak “sema ve mıtrıp heyeti” kurulmuş 
ve İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Aydın 
illerinde Belediyeler ile işbirliği yapılarak 
sema törenleri düzenlenmiştir. Elde edi-
len gelir, o ildeki özürlü ve çocuk merkezli 
sivil toplum kuruluşlarına bağışlanmıştır.

KIRMIZI KOLTUK
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9) Devlet Korosunun “Hazreti Mevlana” 
adlı tiyatral oyununa sponsor olunarak, 
oyun ilk kez İzmir de sahneye konulmuş-
tur. ayrıca Hz. Mevlana ile ilgili hazırlanan 
bilimsel kitaba da sponsor olunmuştur.
10) “Gaziemir ESBAŞ serbest bölgesinin İz-
mir ve Ülke ekonomisine katkıları” konulu 
panel düzenlenmiştir.
11) İzmir'de Uzakdoğu savunma sporları 
olan taekwando ve hapkidonun gelişti-
rilmesi konusunda çalışmalar yapıldı. Ay-
rıca yine İzmir de amatör futbol spor ku-
lüpçülüğünde örnek çalışmalar yapıldı.
12) Aydın Kuşadası İşadamları Derneği ile bir-
likte “Dinler Bahçesi” projesi hazırlanmıştır.
13) Şehit Aileleri Derneklerine her zaman 
maddi ve manevi destek verilmektedir.
14) Cumhuriyet Bayramlarında, geniş halk 
kitlelerinin katılımı sağlanmıştır. Teröre lanet 
ve Bayrak mitinglerinde aktif görev alınmıştır.
15) Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları 
Kongresine katılıp tebliğler sunulmuştur.
16) Çanakkale Şehitliği ziyareti konusun-
da öncülük yapılıp, Milli şuur oluşması için 
tüm okulların katılımı ile gezilerin düzen-
lenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.
EĞİTİME, ENGELLİLERE VE 
SOKAK ÇOCUKLARINA 
YÖNELİK PROJELERİMİZ
1) Ulusal eğitime katkı projesi (binlerce 
öğrenciye burs yardımı yapılması, okuma-
yazma bilmeyen halkımıza okuma-yazma 
kursları verilmesi, yoksul semtlerde yaşayan 
çocukların tüm kütüphane, eğitim ihtiyaçları 
ve temel ihtiyaçlarının karşılanması) başarı ile 
uygulanmaya devam etmektedir. Valilik ka-
nalı ile Türk dünyasından gelen öğrencilere 
yardım ve sosyal projeler yapılmıştır.
2) Sokak çocukları bizimdir projesi: SHÇEK 
- sosyal hizmetler İzmir il müdürlüğü ço-
cuk esirgeme kurumu ve KONFED’ün 
ortaklaşa olarak, sokak çocuklarına sahip 
çıkılması için, “sokak çocukları rehabilitas-
yon projesi” yapıldı.
3) Özürlü bireylerin iş gücünün, ekono-
miye kazandırılması projesi,
4) Sokak çocukları için semazenlerle 
Şeb-i Arus düzenlenerek geliri, Sokak Ço-
cukları Vakıf ve derneklerine aktarıldı.

HİBE DESTEĞİ İLE 
YAPTIĞIMIZ PROJELER
1) Demokrasi ve İnsan Hakları eğitimi pro-
jesi (finansör Kuruluş: Cordaid Hollanda)
2) İnovatif genç liderler projesi (Finansör 
Kuruluş: İngiltere Büyükelçiliği -Ankara) bu 
projeye eğitimci olarak katılan AB Komis-
yonu kurumlar arası ilişkiler direktörü Mr. 
Alain SERVANTIE çok memnun olmuştu ve 
Brüksel’e dönüşünde meslektaşlarına anlat-

mıştı. Bunun üzerine AB komisyonundan 
Stanicek BRANISLAV, 2009 yılını İnovatif 
yılı olarak belirlediklerini ifade etti. Ayrıca AB 
komisyonu Marmara bölgesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından or-
ganize edilen bölgesel kalkınma toplantısını 
Ege Bölgesin de İSTÖP ün organize etmesini 
teklif etti. AB Komisyonu Bölgesel Kalkınma 
Çalışma Grubu Başkanı Mr. Karl-Heinz Klär' ın 
İSTÖP kuruluşunu ziyaret ederek, bir sonraki 
Brüksel de yapılacak olan kalkınma toplantı-
sına İSTÖP ü partner kuruluş olarak davet etti. 
3) İslam Kalkınma Bankası desteği ve Ko-
nak Halk Eğitim Merkezi, Yaşar Üniversite-
si, İzmir Çiçekçiler Odası, Konak Belediye-
si işbirliği ile “İzmir’de Yaşayan Gençlerin 
Geliştirilmesi” Projesi uygulanmıştır. proje 
kapsamında 1 yıl süre ile 100 genç girişimci-
lik eğitimi ve mesleki formasyon eğitimle-
rine tabi tutularak, işgücü piyasasına dahil 
edilmeleri konusunda desteklenmişlerdir.

4) Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcı Çoğulcu De-
mokratik Yönetim Sağlamak için Genç Lider 
Kadınlar Yetiştirme Projesi (İstanbul İsveç 
Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir) 
5) Okulum Benim Yarınlarım Projesi (Türki-
ye İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.) 
6) Pusula Projesi (İstanbul İsveç Başkonso-
losluğu tarafından desteklenmiştir) 
7) Kültür Köprüsü Projesi (İslam Kalkınma 
Bankası tarafından desteklenmiştir) 
 
*****

KONYA GÜNLERİ
KONFED Ege Bölgesi Konya Günleri 
Kültür ve Sanat Festivali
Bu yıl birincisi düzenlenen Ege Bölgesi 
Konya Günleri Kültür ve Sanat Festivali 
30-31 OCAK / 1 - 2 ŞUBAT 2014 arasında 
İzmir Enternasyonal İZFAŞ Fuar Merke-
zinde 1 ve 2 no lu hollerde gerçekleştirildi. 

KIRMIZI KOLTUK
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KISA HABERLER

Mehmet BAYKAN

Recep KONUK

Spor Genel Müdürü ve Türkiye Futbol Federasyonu
İkinci Başkanvekili

Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET BAYKAN, KONYA'NIN EN ÖNEMLİ SPOR ADAMLARINDAN BİRİSİ. AMATÖR SPOR YÖNETİCİLİĞİ İLE 
BAŞLAYAN SPOR HAYATINDA OLDUKÇA ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU. KONYA'NIN TÜRK FUTBOLUNA 
HEDİYESİ OLAN BAYKAN, TÜRKİYE AMATÖR  SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYON BAŞKAN YARDIMCILIĞI, 
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ, SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİBİ ÜST 
DÜZEY GÖREVLERDE BULUNDU.  2014 YILI MAYIS AYI BAŞINDA TFF YÖNETİM KURULU  BİRİNCİ BAŞKANVEKİLİ 
UFUK ÖZERTEN'İN İSTİFASIYLA BOŞALAN BİRİNCİ BAŞKANVEKİLLİĞİ'NE, TFF İKİNCİ BAŞKANVEKİLİ SERVET 
YARDIMCI'YI GETİRİRKEN, İKİNCİ BAŞKANVEKİLİ OLARAK MEHMET BAYKAN'I GÖREVLENDİRDİ. MEHMET 
BAYKAN, TÜRK SPORUNA VERMİŞ OLDUĞU BÜYÜK HİZMETLER DOLAYISIYLA "VİZYONDAKİLER" DE YER ALDI.

KONYA EKONOMİSİNİ, TARIMINI VE HAYVANCILIĞINI CANLANDIRAN, KONYA'NIN YARIM ASRI AŞAN HAYALLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİREN, KONYA OVASINI BUĞDAY VE PANCARIN YANISIRA, PATATES GİBİ, AYÇİÇEĞİ GİBİ, ASPİR 
GİBİ, KANOLA GİBİ  ÜRÜNLERLE TANIŞTIRAN, KONYA'YA KOŞMASINI ÖĞRETEN, ŞEHRİ HEYECANLANDIRAN, 
KAYBOLAN GÜVENİNİ GERİ GETİREN RECEP KONUK, KONYA ŞEKER'İ VE MARKASI OLAN TORKU'YU 
TÜRKİYE'NİN EN ÜNLÜ MARKALARINDAN BİRİ YAPMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜRKEN, BAŞARIDAN 
BAŞARIYA KOŞUYOR. ALMIŞ OLDUĞU YILIN GİRİŞİMCİSİ, YILIN YENİLİKÇİSİ, YILIN ÇEVRECİSİ GİBİ ÖDÜLLERLE 
BİRLİKTE HEDEFİNDE OLAN TÜRKİYE NÜFUSU KADAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMA HAMLESİ İLE DE GÖZ 
DOLDURUYOR. RECEP KONUK, YAPMIŞ OLDUĞU DEV HAMLELERLE "VİZYONDAKİLER" DE YERİNİ ALDI. 

KONYA KAMUOYUNDA EN ÇOK KONUŞULAN, EN ÇOK SES GETİREN, EN ÇOK İLGİ ODAĞI OLAN, EN ÇOK MERAK EDİLEN VE GÜNDEME 
OTURAN İSİMLERİ "VİZYONDAKİLER" DE BULUŞTURUYORUZ. VİZYONDAKİLER KONYA VİZYONUNA ÇIKAN, BAŞARILARI İLE GÖĞSÜMÜZÜ 
KABARTAN, HAYRANLIK UYANDIRAN BAŞARILARA İMZA ATAN, ADINDAN ÜLKE VE DÜNYA ÇAPINDA BAHSETTİREN İSİMLERE EV SAHİPLİĞİ 
YAPACAK BİR KÖŞE. SİYASETTEN TİCARETE, İŞ DÜNYASINDAN KÜLTÜR ADAMLARINA, BÜROKRASİYE KADAR UZANAN GENİŞ BİR YELPAZE 
İÇERİSİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER HER SAYIMIZDA DÖRT KİŞİ OLARAK BU KÖŞEMİZDE SİZLERLE BULUŞACAKLAR.
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Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL

Selçuk ÖZTÜRK

Selçuk Üniversitesi Rektörü

Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

SEMPATİK KİŞİLİĞİ, SEVECENLİĞİ, MÜTEVAZİLİĞİ İLE ŞEHRİN SEVGİ VE SAYGISINI KAZANAN, SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HAKKI GÖKBEL, DONANIMLI BİR İLİM ADAMI OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR. REKTÖRÜ 
BULUNDUĞU SELÇUK ÜNİVERSİTESİNİ ÜLKENİN VE DÜNYANIN EN SAYGIN ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ 
HALİNE GETİRMEK İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR GÖZ KAMAŞTIRIYOR. GÖKBEL HOCA DURUŞU İLE GÜVEN 
VE İTİMAT TELKİN EDEN YAPISIYLA, ÇAĞIN VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARIYLA ÜNİVERSİTESİNİ DONATMA 
YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR. HERKESİ KUCAKLAMASI, DİNLEMESİ, DESTEK VERMESİ ONUN 
DAHA DA SEVİLMESİNE VESİLE OLUYOR. HAKKI GÖKBEL, SELÇUK ÜNİVERSİTESİNE KAZANDIRDIKLARIYLA, 
KONYA'YA YAPMIŞ OLDUĞU GÜZEL KATKILARLA, "VİZYONDAKİLER" KÖŞEMİZDE YER ALDI.

MÜSİAD ŞUBE BAŞKANLIĞI İLE BİRLİKTE YILDIZI PARLAYAN, ÖNCE KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA 
SEÇİLEN DAHA SONRA DA TOBB YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE GETİRİLEN SELÇUK ÖZTÜRK, KONYA'NIN İYİ 
İSİMLERİNDEN BİRİ. CESARETİ, ÖZGÜVENİ, İŞ HAYATINDAKİ RAHATLIĞI, GÜVEN VEREN DURUŞU İLE DİKKAT 
ÇEKİYOR. KONYA'NIN ÖNEMLİ ODALARINDAN BİRİSİNİN BAŞKANI OLARAK SEMPATİK TAVIRLARIYLA, 
GİRİŞKENLİĞİYLE, GÜLERYÜZÜYLE VE HİTABET GÜCÜNÜN YÜKSEK OLMASIYLA, ŞEHRİN KENDİSİNDEN 
ÇOK ŞEYLER BEKLEDİĞİ İSİMLER ARASINA GİRMİŞ DURUMDA. SELÇUK ÖZTÜRK, ŞEHRİMİZİN GELİŞMESİNE, 
KALKINMASINA, İLERLEMESİNE YAPMIŞ OLDUĞU KATKILARLA "VİZYONDAKİLER" DE YER ALDI. 
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MUZAFFER ŞEKER, ZORLUKLARLA VE 
İMKANSIZLIKLARLA MÜCADELE EDE EDE BUGÜNLERE 
GELDİ. BUGÜN GELİNEN NOKTA, KÖYCEĞİZDE 
KAMPÜSÜ OLAN, KENDİNİ BULAN, KENDİ AYAKLARI 
ÜZERİNDE DURAN BİR ÜNİVERSİTE. NEREDEYSE 7/24 
ÇALIŞAN BİR EKİP, AZMİ VE İNANMIŞLIĞINI ZİRVEYE 
TAŞIDI. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK KONYA 
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. 
DR. MUZAFFER ŞEKER'LE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ 
RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ. 

Sayın Rektörüm, sizi Öğretim Üyesi olarak kamuoyu çok 
fazla tanımıyordu. Rektör olduktan sonra tanımaya başla-
dı. Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? 
1961 yılında ticaret ile iştigal eden bir babanın dördüncü çocuğu olarak 
İzmir’de dünyaya geldim. Ailem 70 yıl önce Meram ilçesine bağlı İnli-
ce beldesinden, önce Aydın Söke’ye daha sonra da İzmir’e taşınmışlar. 
Halen de İnlice nüfusuna kayıtlıyım. İlk ve ortaöğrenimimi İzmir’de 
tamamladıktan sonra 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner 
Fakültesinden mezun oldum. 1987 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak aka-
demik yaşamıma başladım. 1995 yılında Leicester Üniversitesi’nde 
İnsan Anatomisi üzerine doktora derecemi tamamladım. Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde 2000 yılında Doçent, 2006’da Profesör 
unvanlarını almaya hak kazandım. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi 
Derneğinde Yönetim Kurulu üyeliğinden Başkanlığına kadar birçok 
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kademede görev yürüttüm. Meram Tıp Fa-
kültesinde Anatomi Anabilim Dalı Başkan-
lığı ile Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevlerinde bulundum. Fakülte-
nin Eğitim Koordinatörlüğünün farklı birim-
lerinde görev aldım. KOMBASSAN Deneysel 
Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ku-
rucu müdür yardımcılığını yaptım. Ulusal 
düzeyde faaliyet yürüten Temel Tıp Bilim-
leri Dernekleri Platformu Genel Sekreterliği 
görevlerinde bulundum. İstanbul Medipol 
Üniversitesinin kuruluş sürecinde mütevel-
li heyetinde görev aldım. Aralık 2010’da o 
zamanki adıyla Konya Üniversitesi şimdiki 
adıyla Necmettin Erbakan Üniversitesine 
Kurucu Rektör olarak atandım. Halen de bu 
görevi onurla yürütmekteyim. Ayrıca Türki-
ye Bilimler Akademisi Konsey Üyesi olarak 
da akademik camiaya hizmet etme gayreti 
içindeyim. Benim ailem gibi komşu köyden 
Seydişehir’in Bükçe beldesinden İzmir’e göç 
etmiş bir ailenin İzmir’de doğmuş biricik kızı 
olan eşimle 32 yıllık mutlu bir evliliğimizden 

dünyaya birisi Bursa’da, ikincisi Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde, sonuncusu İngiltere’de doğ-
muş üç çocuğun babasıyım. 

Meram Tıp'ta gayriresmi küçücük 
bir odadan, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi'nin bugünlere gelişinin 
hikâyesini dinleyebilir miyiz?
Bildiğiniz üzere bizimle birlikte Türkiye’de 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir 
Kâtip Çelebi Üniversitesi, Kayseri Abdullah 
Gül Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Er-
zurum Teknik Üniversitesi ve Türk-Alman 
Üniversitesi olmak üzere sekiz devlet üni-
versitesi kuruldu. Başlangıçta kurumun 
tüzel yapısını tanımlayan kuruluş kanunu-
muz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın atama 
kararından başka herhangi bir bütçemiz ya 
da bize tahsis edilmiş bir bina yoktu. Rek-
törlüğe atandıktan sonra bir süre Meram 
Tıp Fakültesindeki odamdan kuruluş süre-
ci işlemlerini yürütme ve tebrik ziyaretleri-

ni kabul sürecini geçirdim. Kadronuz yok, 
makamı geçin, mekânınız yok. Ankara’ya 
bakanlıklara, yükseköğretim kurumuna 
defalarca gidiyorsunuz; kendi aracınızla 
gidiyorsunuz. Rektör olduğunuzu söylü-
yorsunuz; doğal olarak kimse de size inan-
mıyor. Bir hayli eğlenceli günlerdi. Meram 
Tıp Fakültesindeki odadan sonra, Valilik 
tarafından bize eski İl Özel İdare Binası altı 
aylığına geçici olarak tahsis edildi. Bu tür 
işlerde öncelikle kurumsal yapıyı ya da 
kültürü oluşturmak için fiziksel bir mekân 
olması gerekiyor. Üniversitesiniz ve önce 
kadro kurmak lazım. Yeni kurulan bir üni-
versiteye akademik kadro ve idari personel 
bulmakta zorlanıyorsunuz. Öğretim üyesi 
haklı olarak ders ücreti veya döner sermaye 
beklentisi içerisinde, idari personel de aynı 
motivasyonlarla size nakil gelmek istiyor. 
Bu imkânları sunamadığınızda da belirsiz 
ortama gelmekte isteksiz davranıyorlar. Biz 
de ilk olarak bize inanan arkadaşlarımızı 
üniversiteye davet ettik. Hızlı bir şekilde 
üniversitenin kurulması çalışmalarına 
başladık.  O günden bu yana birlikte takım 
ruhu içerisinde gece-gündüz 
çalıştık. Bu vesileyle zor 
günlerde beni yalnız bı-
rakmayan Rektör Yar-
dımcılarıma, akademik 
ve idari personelimize 
ve ailelerine şükranla-
rımı sunmak isterim. 
Tabii aynı şekilde sabırla 
bana destek olan eşime 
ve çocuklarıma da teşek-
kür etmem gerekir. 
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Çok özverili ve sabırlı bir şekilde destek oldular ve olmaya de-
vam ediyorlar. Tabi devletin bir kademesinde yönetici olarak 
hizmet veriyorsanız; bu fedakârlığı ve disiplini göstermeniz ge-
rektiriyor. İkinci Dünya Savaşı sıkıntılarını askerde iken yaşamış 
olan rahmetli babam (malum dört sene askerlik yapmışlar o dö-
nemde, gerçi dedem rahmetli de yedi sene Birinci Dünya Savaşı 
sürecini yaşamış, nur içerisinde yatsınlar üzerimizde emekleri 
çok) her zaman yavrum devlet görevidir aksatma diyerek uyarır 
yol gösterici ve destekleyici olurdu. Anlayacağınız benim gece 
gündüz çalışmak durumunda olmam esasen bir baba vasiye-
tidir. Üniversitenin kurulması konusuna dönecek olursak; 
ilk olarak Kuruluş Kanunu ile açılan Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi, Fen Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve 
Eğitim Bilimleri Fakültelerine öğrenci almak üzere o zaman 
hızla çalışmalara başladık. Aynı şekilde Sosyal Bilimler, Fen 
Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitülerini ve Yabancı Diller 
Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun faali-
yete geçirecek adımları atmaya başladık. Daha sonra ise Diş 
Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Devlet Konser-
vatuvarı kurulması için gerekli izinleri aldık. 2011 yılında da 
bilindiği üzere Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat 
Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Sena-
tosunun önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla bizim üniver-
sitemize bağlandı. Daha sonra da Ereğli ve Seydişehir’deki 
akademik birimler eklendi. Bugün gelinen noktaya bakıldı-
ğında iki kampüsü, 300.000 metrekareye varan kapalı alanı, 
yüzde ellisi öğretim üyesi olmak üzere yaklaşık 1.500 aka-
demik, 1.200’e yakın idari kadrosu ve 26.000’in üzerinde 
öğrencisi ile ülkenin büyük üniversiteleri arasında yerimizi 
almış durumdayız. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde Hukuk 
Fakültesinin kuruluş tavsiye kararı YÖK’ten geçti Bakanlar 
Kurulu onayını bekliyoruz. Eczacılık Fakültesi içinde YÖK’e 
talebimizi ilettik. Çalışmaları devam ediyor. 

Kurucu Rektör olarak, bu kadar kısa sürede gerçekten 
çok güzel işlere imza attınız. Sizi en çok heyecanlandı-
ran ve mutlu eden çalışmanız hangisi?
Bu süreçte elbette heyecanlandığımız ve üzüldüğümüz çok olay 
yaşadık. Aslında bizim için her proje büyük heyecandır. Özellikle 
yaptığınız işlerden sonra; sonucu görüyorsunuz ve ortaya bir eser 
çıkıyor. O zaman yorulduğunuza değdiğini anlıyorsunuz. Ancak 
bu süreçte en çok heyecanlandığım konulardan birisi; Köyceğiz 
Kampüsümüzün bize tahsis edilmiş olmasıydı. Bu noktada arazi-
nin Üniversitemize tahsisinde emeği geçenlere Konya ve Üniver-
sitemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte emeği geçen 
herkes, gelecekte bu kampüsün yetiştireceği bilim adamlarının 
başarılarını gördüğünde ve ülke gelişimine verdiği katkı ortaya 
çıktığında; bunun haklı gururunu yaşayacaktır. Bir diğer konu ise; 
uluslararası öğrenci kabulü ve Konya TÖMER’in(yeni adıyla KON-
DİL) Konya’da yabancılara Türkçe öğreten ilk resmi merkez ola-
rak açılmasıydı. Biz şu anda 51 Ülkeden 650 civarında uluslararası 
öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu kardeşlerimize güzel Türkçemizi 
ve kültürümüzü öğretiyoruz, belirgin alanlarda lisans ve lisan-
süstü eğitim veriyoruz. Ayrıca yine farklı ülkelerden 30 civarında 
akademisyen de farklı fakültelerimizde öğretime katkıda bulun-
makta. Üniversitemizin uluslararasılaşma yönünde attığı adımla-
rı, gelen öğrencilerin ve akademisyenlerin gelişimlerini yakından 
izlemek ve ülkemizin değerlerini öğrenmelerinden duydukları 
mutluluğu gözlerinde görmek bize keyif veriyor. 
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Rektör Muzaffer Şeker, esprili bir kişiliğe 
mi sahiptir? Mesela nelere kızar, nelere 
güler? Bu kadar yoğun tempo içerisinde 
ailenize zaman ayırabiliyor musunuz?
Ben kendimi dengeli olarak tanımlayabi-
lirim. Beni tanıyanlar genellikle optimist 
kişiliğe sahip olduğumu söylerler. Genel 
anlamda bardağın dolu tarafına bakma-
yı tercih ettiğimi söyleyebilirim. Yapı 
olarak mükemmeliyetçi olduğumu dü-
şünüyorum. Kızmamaya sabırlı olmaya 
özen gösteririm. Benim kızdığım nokta-
ya gelince; işler, benim istediğim türden 
gitmediğinde biraz sinirlendiğim oluyor. 
Gülme konusunda çok şanslı olduğum 
söylenemez ama mütebessim olmaya 
çalışırım. Aslında pozitif kişiliğin sonucu 
gülmektir. Ancak; öyle bir tempoda çalışı-
yorsunuz ki; gülmek için ortam ve konu 
yok denecek kadar az. Deyim yerindeyse 
gülmeye bile zaman yok. Hoş ya da ko-
mik bulduğum bir şey olursa da kendimi 
frenlemek gibi bir çaba içerisine girmem. 
Aileme zaman ayırma konusuna gelince, 
en sıkıntılı olduğum konu diyebilirim. 
Genellikle akşam 21:30’a kadar rektör-
lükte olmak zorunda kalıyorum. Bu ba-
zen 22:00 – 22:30’u da bulabiliyor. Tüm 
yoğun çalışma gerektiren işlerde olduğu 
gibi, bir üniversiteyi yönetme işine talip 
olmuşsanız ailenizi ihmal etmek zorun-
da kalabiliyorsunuz. Buradan da başta 

eşim olmak üzere aileme bu süreçte gös-
terdikleri özveri ve anlayış için yeniden 
teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca 
ailemle zaman geçirmeye özen gösteri-
rim. Özellikle torunumla zaman geçirme 
fırsatını kaçırmamaya çalışırım.  

Üniversitenizin oldukça zorlu geçen 
kuruluş döneminde unutamadığınız 
ve sizi çok etkileyen bir hatıranızı bi-
zimle paylaşır mısınız?
Ülkemizde bürokrasi hala etkinliğini her 
aşamada hissettiriyor. Birçok işlem kısa sü-
rede bitirilebilecekken ağır işleyen bürok-
rasi ve mevzuat hazretleri yüzünden zor 
yol alıyorsunuz. Elbette bu süreçte birçok 
anı birikimi oluşuyor, burada birçoğu ak-
tarılabilir, ama akademisyenler açısından 
ben son günlerin güncel konusu olan özlük 
haklarındaki iyileştirme ile ilgili olanı ak-
tarmak isterim. İlk atandığımız 2010 Aralık 
ayının sonlarında Sayın Maliye Bakanımız 
bizleri davet ederek Sayın Başbakanımızın 
talimatı olduğunu ve yeni kurulan bu se-
kiz üniversiteyi önemsediklerini belirttiler. 
Herhangi bir sorunumuz olduğunda destek 

vereceklerini söylediler. Bir rektör arkadaşı-
mız son yıllarda yeni kurulan vakıf ve dev-
let üniversiteleri nedeni ile öğretim üyesi 
bulmakta güçlük çektiğimizi ve öğretim 
üyesi ile elemanlarının özlük haklarının da 
çok adaletsizlik içerdiğini bu şartlarda aka-
demik personel istihdamında ciddi sorun-
larla karşılaşıldığını ve akademisyenliğin 
cazibesini kaybettiğini ifade etti. Bakan Bey 
de Sayın Başbakanın talimatları doğrultu-
sunda akademik personelin özlük hakların-
da iyileştirme yapılacağını söyledi. Bunun 
üzerine ben de Sayın Bakana iyileştirmenin 
ne zaman gerçekleştirileceğini sordum. Ba-
kan Bey’in iyileştirmenin seçimden sonra 
hayata geçmiş olacağını ifade etmesi üze-
rine ben de hangi seçimden sonra olacağını 
sormuş bulundum. Bakan Bey de biraz ters 
ters bakarak: “Zaten seçime gidiyoruz. Elbet-
te bu seçimden sonra…” dedi. Ancak ülkenin 
içinde bulunduğu konjonktür, bu konuş-
manın üzerinden üç seçim geçmesine rağ-
men akademik özlüğün iyileştirilmesine 
izin vermedi. Benim o zaman gayr-î ihtiyari 
sorduğum “hangi seçim” sorusunun doğru 
olduğuna üzülerek şahit oldum. 

RÖPORTAJ
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Nihayet kendisi de bir akademisyen olan 
Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu geçtiğimiz günlerde bu iyileştirmenin 
sözünü verdiler. Sayın Başbakanımız tara-
fından müjde olarak, bu iyileştirmenin geç 
de olsa yapılacağını duyunca akademik ca-
mia adına mutlu olduk. Ülkemiz açısından 
çevremizdeki sıcak gelişmelere rağmen bu 
kadar zorlu bir dönemde böyle bir kararın 
açıklanmış olması da ülkemiz akademis-
yenleri adına beni ayrıca mutlu etti.

Üniversitenizde hayallerinizin ne ka-
darını gerçekleştirebildiniz?
Az önce de söyledim; biraz fazla mükem-
meliyetçi bir kişiliğe sahibim. Benim hayal 
ettiğim üniversiteyi sorarsanız oraya eriş-
mek hayli zaman alacaktır. Ancak dediğim 
gibi yeni kurulan bir üniversite ile kıyasladı-
ğımızda başarılı olduğumuz ortaya çıkıyor. 
Bizimle kurulan üniversitelere bakarsanız;  
bizim kazanımlarımızın ne denli yukarıda 
olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bunları söy-
lediğimizde ilk olarak bize eski fakültelerin 
bağlanmasının bu farkı yarattığı öne sürü-
lüyor. Ancak aynı dönemde kurulan üni-
versitelerin hepsine bir tanesi tıp fakültesi 
olmak üzere çeşitli fakülteler ya da hastane-
ler bağlandı. Örneğin, Katip Çelebi Üniversi-
tesine, bağlanan Atatürk Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesine 
bağlanan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi sayılabilir. Benim kuruluş sü-
recindeki amacım, fiziksel altyapıyı hazırla-
mak, güçlü bir öğretim kadrosu kurmak ve 
donanımsal sorunları bir an önce çözmekti. 
Aynı şekilde, şehri ile ülkesi ile daha doğru-
su toplumla barışık, toplumun sorunlarını 

çözmeye yönelik çalışmalar yürüten ve 
herkesle bu amaca yönelik işbirliği içinde 
olacak bir üniversite kurmaya çabalıyoruz. 
Sadece lisans eğitimi değil, aynı şekilde 
enerjisinin en az yüzde 25’ini lisansüstü 
eğitime ayırmış, ülkeye katma değer üre-
ten, nitelikli ve güzel insanlar yetiştirmek 
istiyoruz. Bunlar için çabalarken yerelleşme 
riskinden uzak farklı ülkelerden ve medeni-
yetlerden ülkesine olumlu zenginlikleri ka-
tan nitelikli bir üniversite olmaya da gayret 
gösteriyoruz. Bu bağlamda gerçekçi temele 
dayalı uluslararası ilişkileri her düzeyde 
önemsiyoruz. Bilimsel olarak yetkin, ön-
celikle ülkenin ve sonra dünyanın önemli 
üniversitelerinden biri olmak hedeflerimiz 
arasındaydı. Gelinen noktada bir kısmını 
başardık. Ancak halâ önümüzde erişmemiz 
gereken hedefler olduğunu düşünüyorum. 

Muhtemelen Ekim ayının sonları ya 
da Kasım ayı başlarında Üniversite-
nizde Rektörlük seçimleri var ve siz 
ikinci bir dönem için adaylığınızı açık-
ladınız, duygularınızı alabilir miyiz?
Az öncede ifade ettiğim gibi, geçtiğimiz dört 
yıllık süreçte çoğunlukla Üniversitemizin 
kuruluş sürecine yoğunlaştık ve Allah’a şü-
kür büyük oranda alnımızın akıyla bu süreci 
başarılı biçimde yürüttük; yürütüyoruz. An-
cak seçim bildirgemizde de vurguladığımız 
gibi bu sürece “ayağa kalkma zamanı” dedik. 
Şimdi ayaktayız ve artık üniversitemiz ve 
ülkemizin aydınlık geleceği için yürümeye 
sonra da koşmaya başlayacağız. Öğretim 
üyelerimiz bizimle yürümek yönünde irade 
ortaya koyarlarsa; ikinci dönem için ana fel-
sefemiz “niteliği artırmak” olacaktır. Üniver-

sitemizi önce ülkemizin sonra da dünyanın 
önemli eğitim kurumlarından biri yapmak 
yeni dönemdeki esas amacımız olacaktır. 
Geçmiş dönemde olduğu gibi “iyi insan yetiş-
tirmek”, “akademik özgürlük” ve “liyakat”ten 
taviz vermeden, barış ve sükûnetin hâkim 
olduğu bir ortamın bozulmamasına ve hak 
ve adalet çizgisinde yönetim sergilemeye 
özen göstermeye devam edeceğiz.  

Son olarak, camianıza, öğrencilerinize ve 
şehrimize bir mesajınızı alabilir miyiz?
Bir şehrin ilk üniversitesi kurulurken do-
ğal olarak bir toplu sinerji ve heyecan yaşa-
nıyor ve bu önemli bir motivasyon olarak 
kuruluş sürecine olumlu yansıyor. Ama siz 
eğer beş üniversiteye sahip bir büyükşeh-
rin dördüncü üniversitesi iseniz ve diğer 
üç üniversite de ilin sivil toplum kuruluş-
ları veya ticari dinamikleri tarafından şe-
killendirilmişse işiniz kolay olmuyor. Yine 
de şehrin büyük bölümünden önemli 
destekler aldık. Şimdiye kadar bize destek 
olan herkese sizin aracılığınızla teşekkür-
lerimi sunmayı borç bilirim. Onların des-
tek ve güvenleri olmasa bu günlere gele-
mezdik.  Diğer taraftan dünya acımasız bir 
rekabet içinde ve küreselleşmenin tüm 
sıkıntılarını her yerde görüyoruz. Bizler; ai-
leyi, değerler eğitimini, sevgiyi, kardeşliği, 
hak ile hukuku, dayanışmayı ve paylaşma-
yı kutsal bir öğreti olarak koruyarak, zillete 
düşmemek için çok çalışmak zorundayız 
ve gençlerimize de rahat bir gelecek için 
iyi yetişmeleri gerektiğini ve çok çalış-
maları gerektiğini öğretmek zorundayız. 
Tüm akademik ve idari kadromuzun da 
bu bilinç içinde çalışması gerektiğini düşü-
nüyorum. Yine sizin aracılığınızla öğrenci-
lerimize ve akademisyenlerimize başarılar 
diliyor, size de teşekkür ediyorum.

ÜNİVERSİTEMİZİ ÖNCE ÜLKEMİZİN SONRA DA DÜNYANIN ÖNEMLİ EĞİTİM 
KURUMLARINDAN BİRİ YAPMAK YENİ DÖNEMDEKİ ESAS AMACIMIZ OLACAKTIR. 

RÖPORTAJ
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MUSTAFA GÖKDOĞAN, REDART'LA KIRTASİYE DÜNYASINA YENİLİKLER GETİREN KONYA'NIN 
EN GENİŞ VE ÇEŞİT BAZINDA ON BİNLERCE ÇEŞİDİ MÜŞTERİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNAN İSİM.

Kırtasiye çeşitliliğinde yok diye bir kelime 
onun lugatında yer almıyor. Var olan, üretil-
miş olan ve  markası bilinen bir ürün Türki-
ye içerisinde ise en geç 16 saatte, yurt dışın-
da ise en geç 5 haftada, müşterisinin elinde 
olabilecek taahhütü ile müşteri memnuni-
yetini esas alan ve ön planda tutan bir anla-
yış sergiliyor Mustafa Gökdoğan.
Mustafa Gökdoğan, 1966 Karaman doğum-
lu. 1984 yılında Karaman'dan Konya'ya 
geldi. 1992 yılına kadar Harita sektöründe 
aile şirketi ile birlikte çalıştı. 12 metrekare 

bir dükkandan bugün 400 metrekarelik 
bir işyerine geçiş hikayesi Doğu İşhanın-
dan, Demirci'ye, Demirci'den Kemerli'ye 50 
metre karelik bir dükkana geçişle başlayıp 
devam ediyor. Gökdoğan KTO Meclis Üye-
si, aynı zamanda MÜSİAD üyeliği de var.
Mustafa Gökdoğan'ın bir kaç ay öncesinde 
hayata geçirdiği REDART'ın hoş bir hikayesi 
var. REDART'ın, ilk dört harfi olan "REDA" 
eşi ve çocuklarının baş harfleri. Resim sa-
natına yönelik istisnasız bütün malzemeyi 
bulunduran ve sanata hizmet eden işyeri-
nin kelime anlamı "Kırmızı Sanat."

Gökdoğan bu işe girmeden önce bir çok 
şehirde benzeri işletmeleri gezmiş. Me-
sela diyor Batman'da iki bin metrekarelik 
kırtasiye mağazaları vardı. Afyon'da 300-
500 metre kare alanda 2-3 katlı büyük 
kırtasiye mağazaları gördüm dolaştım. 
Konya'da bu mağazaların beşte biri ora-
nında yerler vardı. Şu anda en fazla kırta-
siye malzemesi satan üç yerden biriyim. 
Gerek alan olarak, gerekse de kırtasiye 
çeşidi olarak REDART en önde. Amacım 
Konya'ya örnek olacak bir işletme ve mar-
ka. Ben ticaretin içinden gelen biriyim. 
Burasını açarken param yoktu. Ama dost-
larımın desteği ile burasını açtım.



37

KISA HABERLER

İşyerimizde müşterinin rahat alışveriş ya-
pabileceği bir ortam oluşturduk. Alışveriş 
yapılan mekanların havalandırması önem-
li, insanlar ferah, rahat ve huzur içinde 
alışveriş yapabilecekleri yerleri daha fazla 
tercih ediyorlar. Lavabo ihtiyacı çok daha 
önemli. Bir çok işletme insanları cami tuva-
letlerine ve yakındaki işhanlarına yönlendi-
riyorlardı. Biz REDART'ta bu problemlerin 
tamamını çözdük. Aileler alışverişe geldik-
lerinde, mesela anne ile okula giden çocuk 
birlikte ne alacaklarına bakarlarken baba 
ve okula gitmeyen çocuk ne yapacak? Bir 
yerde oturmaları lazım. Bizde REDART'ta 
bunu düşünerek 3 masa ve 9 sandalyeden 
oluşan bir mini kafe yaptık. Ailenin diğer 
fertlerini beklemek isteyenleri bu mini ka-
femizde misafir ediyor, onlara ücretsiz çay-
kahve-capuccino soğuk ve sıcak içecekler-
den ne arzu ederlerse ikram ediyoruz.
Geçenlerde bir okuldan bir liste geldi. 90 
gram sıvı bir yapıştırıcı isteniyor. İstenen 
markanın üzerinde "Çocuklara satılamaz" 
ibaresi vardı. Solvent içeren bir yapıştı-
rıcı. 5988 sayılı kanun gereği, çocuklara 
satılamaz yazısını sanıyorum öğretmen 
arkadaş ya görmemişti, yada dikkatini 
çekmemişti.  Ben bu ürünü size satmam 
dedim. Konuyu Okul Müdürüne iletmiş-
ler. Okul Müdürü beni aradı, çok teşekkür 
etti, ürünü görmediğim için bilgim yoktu 
dedi. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. 

Öğrencilerimiz ve velilerimiz gönül rahat-
lığı ile REDART'ta alışveriş yapabilirler. 
Siz ve bizler, Türk Milleti ucuz mal alacak 
kadar zengin değiliz. Diyelim ki bir klasör 
alacaksınız. Bu klasörü nerede kullanaca-
ğınızı soruyoruz. Çünkü bizde 1. kalite bir 
klasör rafta on yıl. 2.ci kalite bir klasör raf-
ta 3 yıl. 3. kalite bir klasör rafta altı ay kalır.
Bir mühendis geldi. Çocukların doğum 
günleri için materyaller bulundurduğumuz 
bir bölümümüz var. Burada lisanslı peçete, 
tabak, başlık ve şapka gibi malzemeler var. 
Biz dedi bu malzemeyi hep internetten satın 
alıyoruz. Bizde var dediğimde şaşırdı. Aaaa!.. 
burada  varmış dedi. Biz bu kadar çok çeşidi 
Konya'nın parasının Konya'da kalması için 
bulunduruyoruz. Bu para burada kalsın isti-
yoruz. Güncel kitaplar, dünyaca ünlü dolma 
kalemler, tükenmez kalemler, Roller yani 
pilot kalemler, Fon kartonları, Güzel Sanatlar 
Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinin resim 
bölümlerine ait her tür ve çeşitte hobi boya 
malzemeleri, akrilik boyalar, orta kaliteden 
en üst kaliteye kadar sanat malzemeleri. Ana 
okulları için el kaslarını ve el becerilerini ge-
liştiren oyun hamurlarımız oldukça sağlıklı. 

Biz REDART olarak  kaliteli ürün satmaya 
özen gösteriyoruz. Kaçak-göçek ve merdi-
ven altı ürünler bizde kesinlikle yoktur.

Hayalim REDART'ı 
Konya'da marka yapmak!
Memnuniyet üzerine şöyle bir araştırma 
yapmışlar. Bir firmadan memnun ayrılan 
bir kişi memnuniyetini 13 kişiye, memnu-
niyetsiz ayrılanlar da 78 kişiye anlatırmış. 
Bizim hedefimiz memnun ayrılan 13 kişi. 
Bu 13 kişiye ulaşmak. Konya'da kırtasiye 
alanında bir marka yok. Hayalim, REDART'ı 
Konya'da markalaştırmak ve REDART'ın 
Franchise veren bir marka olması. Haşim 
Bayram Amerika'da mağazalar satın al-
mıştı. Deri Fabrikaları vardı. Ama  ürünler 
satılmıyordu. Kombassan'ın bir çalışanına,  
sen nerelisin diye soruyorlar, Mardin'liyim 
deyince, bulduk diyorlar, bu markanın 
adı "MARDİNİ" olsun. İtalyan markalarını 
çağrıştırdığı için müthiş satıldı. REDART'ta 
Kırmızı Sanat, Sanatın Kırmızısı. Resimle 
ilgilenenler, ressamlar, resimle ilgili ne mal-
zeme arıyorlarsa buradan tedarik edebilir-
ler. Ben bu işin çıraklığından gelmeyim tam 
25 yıldır bu işlerin içindeyim. Konya'nın en 
öndeki firmaları  bizim müşterimiz. Kitap, 
kırtasiye ve sanatsal ürünlerimizi büyük 
kurumsal firmalara veriyoruz. Konya'da bu 
sektörün gelişmesi için elimizden geleni 
yapacağız. Şu anda kırtasiye mağazamızda 
toplam 5903 ayrı çeşitten toplamda 104 bin 
kalem ürün mevcut.
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Meram'a hanım eli değdi,
Bir başka oldu Meram!..

FATMA TORU, 30 MART 2014 SEÇİMLERİ SONRASININ KONYA MER-
KEZ İLÇELERİ TARİHİNİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI. HİZMETE 
DÖNÜK YÜZÜ İLE, GAYRETİ, ÇALIŞKANLIĞI VE HALKIN İÇİNDE BİR 
BAŞKAN OLMA DURUŞU İLE DAHA ŞİMDİDEN MERAMLILARIN SEV-
Gİ VE TAKDİRLERİNİ KAZANMIŞ DURUMDA. KONYA VİZYON DERGİSİ 
OLARAK, MERAM BELEDİYE BAŞKANI FATMA TORU İLE YAPMIŞ OL-
DUĞUMUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Başkan Fatma Toru’yu kendi cümleleriyle tanıyabilir miyiz?
Gönüller sultanı Hz. Mevlana’nın ve pek çok gönül erinin hayat verdiği bu şehirde do-
ğup, şehrin değerleri ve kültürü ile yetişmiş bir kardeşinizim. Kararlı ve cesaretli bir 
yapıya sahibim. Durağanlığı pek sevmem, çalışmanın, çabalamanın, dinamik olmanın 
insanı daha canlı tutacağına inanırım. Samimi ve açık sözlü bir yapım vardır.

30 Mart’tan bugüne neler değişti, anne ve eş Fatma Toru’dan Başkan Fatma 
Toru’ya geçiş sürecinde neler yaşadınız?
19 ve 13 yaşında iki evladım ile eşim, sağ olsunlar en büyük destekçim oldular. Devral-
dığım görevin sadece bir makam değil, millete hizmet etme ve hizmetlerle dua alma 

yeri olduğu bilinci ve şuuruna sahip bir ailem var. Bu bilinç, bu süreçte fedâkar ve 
anlayışlı davranmalarında en büyük etken olmuştur. Başkanlık ile birlikte onlara 

ayırdığım zaman doğal olarak azaldı. Şehremini olarak hizmet verme noktasında-
ki misyonum, omuzlardaki yükü ve sorumluluğumu artırdı. Siyaset esasen başlı 
başına bir sorumluluk ve fedakârlıktır. 

Konya merkezin ilk kadın belediye başkanı olmak nasıl bir duygu?
Kadınların karar alma süreç ve mekanizmalarına katılımının sağlanması, sağlık-

lı bir toplum ve etkin yönetim için vazgeçilmezdir.  Toplumun gerçek mimarı 
olan kadınlarımızın yönetimin her kademesinde temsil edilmesi gerekmek-

tedir. Son 10 yılda Türkiye bu anlamda çok mesafe katetti. Kadınlarımızın 
ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda eriştiği fırsat eşitliğine yönelik AK 
Parti politikaları, bize bu yolu açtı. Siyaset, mesleki birikim ve tecrübenizi 
halkın hizmetine sunabileceğiniz yeni bir alan açıyor.

Belde-i Muhayyere olan Selçuklu başkenti şehrimizde ilk kadın metropol 
ilçe belediye başkanı olarak halkımıza hizmet vermek, benim için bir şe-
ref aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. İlk kadın metropol ilçe bele-
diye başkanlığı misyonum omuzlarımdaki yükü hayli artırdı. Meram 335 
bin nüfusuyla Türkiye’de 25 ilden daha büyük bir ilçemizdir. Meram’a ve 
Meramlıya bu makamda hizmetin en iyisini sunma gayretindeyim.
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Başkan  Fatma Toru asabi midir, esp-
rili midir? En çok sevdiği, en çok kız-
dığı şeyler nelerdir? Eşinize ve ço-
cuklarınıza başkan olduktan sonra 
zaman ayırabiliyor musunuz?
Esprinin, yerine ve zamanına göre yapıl-
masından yanayım. Açık sözlü, cesaret ve 
özgüven sahibiyimdir. Yalan, hile ve ayak 
oyunlarından hoşlanmam. 

Meram ile ilgili bir hayli projeniz var, 
şu ana kadar sizi en fazla heyecanlan-
dıran proje hangisi oldu?
Şehirler ile medeniyetler arasında kan bağı 
vardır. Şehirler medeniyetlerin adresidir. 
Şehre ruhunu veren oradaki taş, toprak 
değil, orada yaşamış önemli şahsiyetlerin 
geride bıraktıklarıdır. Bu manada Hz. Mev-
lana, Şems, Sadreddin-i Konevi Konya’ya 
değer katan ve onurlandıran birer yıldızdır. 
Belediyecilik yalnız park, yol, asfalt, parke, 
bordür değil, gönül işidir. Biz bu işe gönül 
verdik. Şehrin nabzını tutarak, geleceğe 
yön verecek bir yapılanma sürecine girdik. 
Meram’ın 20 - 30 yıllık süreçten gelen te-
mel sorunları var, beklentileri var. Temel 
sorunlara çözüm üretecek şekilde pek çok 
mega projemiz var. Bu projelerin hepsi bizi 
heyecanlandırıyor. İdealist bir yaklaşım 
ve heyecanla, ilçemizdeki kronikleşmiş 

sorunları çözecek şekilde, 15 milyon met-
rekarelik alanı yeniden planlıyoruz. Alt 
merkezler oluşturarak, Meram’ın marka 
değerini artırmayı hedefliyoruz. Gelişime 
ivme kazandıracak şehir merkezindeki 
çöküntü alanlarını yeniden şehre kazan-
dırmaya yönelik projelerimiz, yaşam ve 
çevre kalitesi yüksek yeni yaşam çevreleri, 
tarihi dokunun gün yüzüne çıkarıldığı bir 
Meram tasavvuru ve çalışması bizi olduk-
ça heyecanlandırıyor. Meram Dere’de, Altı-
napa Barajı’ndan başlayarak Dere Santral’e 
kadar olan kısımda ıslah projesine eşlik 
eden çevre düzenlemesi projemiz de bizi 
heyecanlandırıyor.

Size adaylık sürecinizden bu yana Baş-
kan Hanım diyorlar, bu hitabın sizinle 
özdeşleştiğini düşünüyor musunuz?
Başkan hanım denmesini gayet doğal 
buluyorum. Bir hanım olarak belediye 
başkanlığını ifa ediyoruz. Bu ifadenin de 
şahsımla özdeşleştiğini düşünüyorum. 
Önemli olan kamuoyunun düşüncesi ve 
bu konudaki algısıdır. 
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Meram’a kadın eli değecek diyerek 
yola çıkmıştınız, hanımlarla aranız 
da oldukça iyi. Meram Belediye Baş-
kanı olarak hanımlarla hanımlar ile 
ilgili neler yapıyorsunuz ve neler 
yapmayı düşünüyorsunuz?
Kadınların karar alma süreç ve mekaniz-
malarına katılımı sağlık bir toplum ve etkin 
yönetim için vazgeçilmezdir. Toplumumu-
zun gerçek mimarı kadınlarımızdır. Kadın 
belediye başkanı olarak kadınlarımızın biz-
den beklentileri var. Kadınlarımıza yönelik 
girişimcilik ve sosyal-kültürel projeler nok-
tasında çalışmalarımız var. Bunları daha 
sonra kamuoyu ile paylaşacağız. 

Başkan Hanım’ın Meram hayalini ve 
hedeflerini öğrenebilir miyiz?
Şehirler, yaşayan insanların medeniyet ve 
gelişmişlik göstergesidir. Meram, Konya’nın 
ortak hafızası olup, binlerce yılın ötesinden 
bugüne suyun ve yeşilin ahenkle buluştu-
ğu bir coğrafyadır. Yerel siyasetçiler olarak 
sadece oyları emanet almıyoruz. Şehrin 
geçmişini de emanet alıyor, geleceğine yön 
veriyoruz. Bizden sonraki nesillere tarihi ve 
kültürel mirası korunarak, değişim ve dönü-
şüm geçirmiş, çevre ve yaşam kalitesi yük-
sek yaşam alanları bırakmak borcumuzdur. 
İyi şehirler inşa edebilirsek, gönüllere gire-
biliriz. Meram ile ilgili hedeflerimizin ana 

nirengi noktasını, ilçenin kronik problemi 
olan imar ve mülkiyet sorunlarının çözü-
mü, Meram’ın gelişimine ivme kazandıra-
cak alt merkezlerin planlanması, yerel tica-
retin ve sanayi alanlarının kazandırılması 
oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile durağan 
bir yapıdan ziyade dinamik, sürdürülebilir 
gelişmeyi yakalamış bir Meram oluşturma 
gayretindeyiz. Meram’ı çekim merkezi ya-
pacak, bölgesel ve yerel gelişmişlik farkını 
giderecek kentsel politikaların oluşturul-
ması için çaba sarf ediyoruz. Doğal ve tarihi 
mirası koruyarak, cazibesini yitiren, yatırım 
açısından değeri düşen bölgeleri yeni fonk-
siyonlarla tekrar şehre kazandırarak kentsel 
politikalar, plan ve projeler üzerine çalışma-
larımıza ağırlık verdik.

Konya Vizyon Dergisi'ni 
nasıl buluyorsunuz?
Şehrimizde faaliyet gösteren yayın kuru-
luşları Selçuklu payitahtı olan Konya'nın 
tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlıyor. 
Bu kapsamda Konya Vizyon Dergisi de 
önemli bir görevi ifa ediyor. Şehrin vizyo-
nuna katkı sağlayan Konya Vizyon dergi-
sine yayın hayatında başarılar diliyorum.

Konya için, Meram için 
mesajınızı alabilir miyiz?
Hedefimiz günü değil, Meram’ın gelece-
ğini kurtarmak. Günü birlik değil, kalıcı 
çözümler üretmek üzere yola çıktık. Daha 
yaşanabilir bir Meram’ın inşası ve ihya-
sı için Meram ailesi iş birliği ve koordi-
nasyon içerisinde seferber olduk. Doğru 
zamanda, doğru yerde gereken adımları 
atarak, halka hizmet, Hakk’a hizmettir an-
layışı ile hizmetlerimizi Meramlıya ulaş-
tırmak için Meram’ın hizmetkârlarıyız.
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ÖRNEK BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ GİYSİ BANKASI
ÖNCELİKLE ŞUNU İFADE ETMEK İSTERİM Kİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
ÜNİVERSİTELERİN ÜÇ TEMEL MİSYONUNDAN BİRİ OLAN, TOPLUMA 
HİZMET MİSYONUNA DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYAN SOSYAL SORUM-
LULUK PROJELERİNDE SON DERECE AKTİF OLAN VE BUNU DAHA DA 
ARTIRMAYI AMAÇLAYAN BÜYÜK BİR EĞİTİM KURUMU. 

Sosyal sorumluluk anlayışı, kurumla-
rın toplum nezdinde nasıl algılandığı ile 
doğrudan irtibatlıdır. Günümüzde sosyal 
sorumluluk projeleri sadece özel kuru-
luşlar eliyle ya da kişisel teşebbüslerle ya-
pılmıyor. Sosyal sorumluluk artık kamu 
kuruluşlarının da kurumsal kimliklerinin 
parçası haline geldi. Selçuk Üniversitesi 
olarak bizler eğitim-öğretim dışında başka 
görevlerimizin bulunduğu bilinciyle hare-
ket ediyoruz. 74 bin civarında öğrencimize 
eğitim verirken araştırma-geliştirme faali-
yetlerimizi de en etkin şekilde yürütüyo-
ruz. Bunlar görev tanımımız içerisinde 
zaten var. Günümüzde bu iki temel göreve 
ilaveten, “topluma hizmet” de üniversi-

telerin temel görevlerinden biri olmuş-
tur. Bunun bilinciyle, Selçuk Üniversitesi 
olarak sosyal sorumluluk bilincinin yay-
gınlaşması için pek çok faaliyette bulu-
nuyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışının 
ve bilincinin bütün toplum katmanları 
tarafından benimsenmesi, hayırseverle-
rin çabalarının takdir edilmesi ve bu alan-
daki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi 
amacıyla değerli işadamı Ali Akkanat adı-
na iki yılda bir verilecek olan “Selçuk Üni-
versitesi Ali Akkanat Sosyal Sorumluluk 
Ödüllerini” geçen yıl hayata geçirdik. 
Bunun dışında doğrudan halka ve öğren-
cilerimize hizmet olarak görülebilecek 
çok sayıda proje ve aktivite gerçekleşti-

riyoruz. Sağlık Kasabasına ve İlkokulu-
na yönelik çok verimli bir eğitsel, sosyal 
ve kültürel içerikli sorumluluk projesini 
geçen yıl tamamladık. Ülkemizin temel 
sorunlarından biri olan ekmek israfına 
dikkat çekmek ve bu alandaki israfı ön-
lemek amacıyla bayat ekmekten yemek 
yapma yarışması düzenledik. Huzurevin-
de göz sağlığı, ağız ve diş sağlığı taramala-
rı gerçekleştirdik. Üniversitemizde eğitim 
gören yabancı uyruklu (misafir) öğren-
cilerimiz için aktiviteler düzenledik. Bu 
yazımda örneğine az rastlanan ve çok 
olumlu geri dönüşler aldığımız bir sosyal 
sorumluluk projemizi, Öğrenci Giysi Ban-
kamızı anlatmak istiyorum.

PROF.DR. HAKKI GÖKBEL

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Kurucu Başkanı

VİZYON KÖŞE
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Üniversitelerimizde eğitim gören öğrenci-
lerin çeşitli ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu 
ihtiyaçların bir kısmı devletimiz ve çeşitli 
kurumlar aracılığıyla karşılanmaktadır. 
Öğrenciler açısından en temel ihtiyaçlar 
şüphesiz nakdi destek, barınma ve giysi-
dir. Barınma ve nakdi destek konusunda 
çoğunlukla devlet eliyle verilen ciddi hiz-
metler zaten var. Ancak giysi konusun-
da öğrencilerin destek alabilecekleri ne 
devlet eliyle ne de özel kuruluşlar eliyle 
yapılan bir organizasyon ne yazık ki yok. 
İşte Giysi Bankası Projemiz bu ihtiyaçtan 
doğdu. Önceleri daha çok üniversite per-
sonelimizin destekleri ile Giysi Bankasını 
ayakta tutmayı planlamış ve bu düşün-
ceyle yola çıkmıştık. Ancak zamanla proje 
o kadar çok dikkat çekti ve kabul gördü ki; 
Konya ve İstanbul başta olmak üzere diğer 
şehirlerden hayırseverlerimiz tahmini-
mizin epey üzerinde kullanılmamış giysi, 
ayakkabı, çanta, hatta kırtasiye malzeme-
si, nevresim, optik ürünler temin ederek 
bize ulaştırdı. Şu ana kadar Giysi Bankamı-
za bağışlanan ürün sayısı 21.500’ü geçti. 
Giysi Bankamıza gelen daha az sayıdaki 
ikinci el giysiler için ise bir temizleme ve 
ütüleme ünitesi oluşturduk.
Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun değerli ablaları Ayşe Çalık’ın 
da katıldığı bir törenle geçen yıl Kasım ayın-
da açtığımız Giysi Bankası, haftanın dört 
günü hizmet veriyor. Kızlar ve erkekler için 
ayrı reyonlarımız var. Öğrencilerimiz Giy-
si Bankasına geldiklerinde, modern giyim 
mağazalarında olduğu gibi, kendilerine su-
nulan alanlardaki ürünleri inceleyip ihtiyaç 
duydukları ürünleri rahatlıkla alabiliyorlar. 
Her öğrencimize yılda 10 ürün alma hakkı 
veriyoruz. Bu imkanlardan yararlanabilme-

leri için öğrencilerimizden sadece kimlikle-
rini ve eğitim gördükleri birimden aldıkları 
ihtiyaç sahibi olduklarına dair belgeyi getir-
melerini istiyoruz. Konya’nın soğuk iklimin-
den dolayı öğrencilerimiz tarafından kaban, 
ceket, bot, mont gibi kışlık ürünler daha 
fazla tercih edildi. Bu doğrultuda öğrencileri-
mizin kış mevsiminin olumsuz şartlarından 
etkilenmelerini en aza indirme konusunda 
yol kat ettiğimizi söyleyebilirim.
Giysi Bankası Projesine üniversitemiz 
çalışanları ciddi katkılarda bulundular. 
Öğretim elemanlarımız, özellikle Nazan 
Aktaş ve Emine Esirgenler hocalar, fikir 
ve organizasyon konusunda bize destek 
verdiler, vermeye devam ediyorlar. Üni-
versitemizin Genel Sekreteri Fazilet Uyar 
Hanım bu projede çok istekli çalıştı. Ta-
nıdıkları aracılığıyla devreye giren, çeşitli 
şekillerde ürün getiren Rektör Yardım-
cılarımızdan Dekanlarımıza kadar çoğu 

yöneticimiz bu konuda ellerinden geleni 
yaptılar. Bu projede bize destek olan ha-
yırseverlerimize şükranlarımı ifade et-
mek istiyorum.
Selçuk Üniversitesi olarak yeni sosyal so-
rumluluk projelerini hayata geçirmek isti-
yoruz. Planlama aşamasında projelerimiz 
mevcut. Şu sıralar özellikle yurt dışından 
gelen öğrencilerimizle ilgili çalışmalar yü-
rütüyoruz. Bunun dışında kampüs alanla-
rında engelli öğrencilerimizin yaşamlarını 
kolaylaştırmak için bir dizi önlem aldık 
ve bunları artırarak sürdürüyoruz. Sosyal 
sorumluluk projelerimizi daha kurumsal 
yürütmek amacıyla Sosyal Sorumluluk 
Projeleri Koordinatörlüğü kurma amacı-
mız var. Önümüzdeki dönemde siz hayır-
severlerimizin destekleriyle çok değerli 
projelere hayat vereceğimize inanıyorum.

Sağlıcakla kalın.
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SELÇUK ÖZTÜRK

KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HEDEFİMİZ NİTELİKLİ GÖÇÜ 
DURDURMAK!
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 91. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ BÜYÜK BİR COŞKU İLE KUT-
LADIK. ETRAFIMIZDA YAŞANAN BÜTÜN OLUMSUZ GELİŞMELERE, KÜRESEL EKONOMİK 
KRİZLERE RAĞMEN, BUGÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, DEMOKRATİK GELİŞME VE EKO-
NOMİK KALKINMASINI BİRLİKTE SAĞLAYARAK BÖLGESİNE İSTİKRAR VE REFAHI İLE 
ÖRNEK BİR ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR.

Şüphesiz bunda, son yıllarda yakalanan 
siyasi ve ekonomik istikrarın büyük payı 
vardır. Büyük ülke olma amacı taşıyan ül-
keler, hedeflerini de büyük tutmak duru-
mundadır. Bu açıdan, Cumhuriyetimizin 
100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 
dünyanın en büyük on ekonomisi arasına 
girme hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedef 
için merkezi yönetim, yerel yönetimler, 
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ke-
netlenerek çalışmalarını sürdürmektedir. 
2023 vizyonumuzda; 500 milyar dolar ih-
racat, 2 trilyon dolar milli gelir, kişi başı 25 
bin dolar milli gelir hedeflenmektedir. Bu 
vizyonda oluşturulan hedeflere özel sektör 
olarak ulaşabileceğimizin inancı ve karar-
lılığıyla çalışmalarımıza devam etmekte-
yiz. Ülkemiz, 2023 yılına kadar yüksek ve 
sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmeli, 
bölgeler arası gelişmişlik farkını kapatma-
lı ve orta-ileri teknolojili mal üretimini de 
artırmalıdır. Mevcut yapıda ülke sanayi 
üretiminin büyük bölümünün Marmara 
bölgesinde gerçekleştirilmesi Anadolu’da 
yeni üretim merkezlerinin oluşturulmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Bu noktadan hare-

ketle Anadolu’nun üretim yükünü çekecek 
merkez şehirlerden bir tanesi de ekonomik 
gelişimi ve potansiyeli ile Konya‘dır.
“Konya’nın Ekonomik Değerler Açısından 
Diğer Şehirler ile Kıyaslaması” konulu araş-
tırmamızda yer alan çarpıcı bazı rakamları 
paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin ihraca-
tında 14. sırada olan Konya, nitelikli ürün 
çeşitliliği bakımından İstanbul, Ankara ve 
İzmir’in ardından potansiyeli yüksek 4. 
şehirdir. İhracatı, ürün çeşitliliği ve ekono-
mik yapısı Konya’ya benzeyen İzmir, Bursa, 
Adana, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Denizli 
ve Eskişehir’den oluşan 9 il incelediğimiz-
de önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’nin yıllık ihracatının %25,8’ini 
bu 9 il yapmaktadır. Konya, rekabet ettiği 
sektörler bakımından diğer illerle karşı-
laştırıldığında ihracatını en fazla artıran 
ildir. Dış politikada yaşanan belirsizlikler 
Konya ihracatını sekteye uğratsa da geçen 
yıla göre ilk yedi ayda ihracatını %18 artır-
mıştır. Komşu ülkelerdeki belirsizlik hali 
olmasaydı bu artış yaklaşık %25 düzeyinde 
olacaktı. Orta ve ileri teknolojili mal ihraca-
tı bakımından, 413 milyon dolarla 9. sırada 

yer alan Konya, bu alanda yine rekabet etti-
ği birçok ili geride bırakmıştır. Konya, 2013 
Ocak-Haziran dönemine göre konut satış-
larını artıran iki ilden biridir. İpotekli konut 
satışında da Türkiye genelinde bir azalma 
gözlenirken, Konya’nın yılsonu satışının 30 
bini bulması beklenmektedir. Konya, 2014 
verileriyle üniversitelerin şehre katkısı ba-
kımından Çok yüksek bir başarı yakalamış-
tır. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra, dört 
ve daha fazla Üniversite bulunduran 4. il 
olan Konya, bu açıdan Anadolu’da tektir. İş-
sizlik ve istihdam bakımından Türkiye’nin 
en iyi verilerine sahip olan Konya’da, 2013 
itibarıyla işsizlik oranı %4,7’ye kadar düş-
müştür. Bu veriye göre 9 il içinde en düşük, 
işsizliğe sahip il Konya’dır. Konya’nın tüm 
ekonomik olumlu rakamlarına rağmen, 
şehrimiz için son derece çarpıcı üzerinde 
düşünülmesi ve hızla tedbir alınması gere-
ken bir rakam vardır. Söz konusu 9 il içeri-
sinde Konya, nitelikli beşeri sermayenin 
en fazla göç verdiği 3. ildir. Lise veya dengi 
okul mezunları bakımından en az göç ve-
ren il olan Konya; Yüksekokul ve Fakülte 
mezunları açısından ise yüksek miktarda 
göç vermektedir. Yüksek Lisans mezunları-
nın göçü bakımından şehrimiz 4. sıradadır. 
Bizim büyümemizi artırarak sürdürebilir 
bir hale gelmemiz için nitelikli beşeri ser-
mayemizin göç etmesini durdurmalı, hatta 
göç almalıyız. Bu konuda tüm kurumların 
çalışma yapmaları gerekmektedir.

VİZYON KÖŞE
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AYŞE USTA PEKER, EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, KREŞ SAHİBİ, HEM BİR ANNE HEM DE ÇOCUK RUHUNA HİTAP EDEN BİR 
İŞKADINI. HİTAP ETTİĞİ ALAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIYLA EVLERİNE KAPANAN, BUNALAN VE GİTTİĞİ YERLERDE ÇO-
CUĞUYLA İLGİLENMEKTEN KENDİNE VE EŞİNE ZAMAN AYIRAMAYAN EV HANIMLARI. REGGİO KÜÇÜK BEBEKLERİ 
OLAN HANIMLAR TARAFINDAN KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR. REGGİO'DA BEBEKLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE EN İNCE 
AYRINTISINA KADAR HERŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ. BEBEK BEZİNİ UNUTANLAR İÇİN BEBEK BEZİNE, EMZİRME ODASINA 
VARINCAYA KADAR HEMEN HER ŞEY. HANIMLAR UNUTSA BİLE, REGGİO HİÇ BİR ŞEYİ UNUTMAMIŞ. EŞLER YEMEK-
LERİNİ YERLERKEN, ÇOCUKLAR OYNAMANIN VE REGGİO'YU KEŞFETMENİN MERAKINI YAŞIYORLAR REGGİO'DA. 
REGGİO'YA BİR HANIM ELİ DEĞDİĞİNİ GÖRMÜYOR, YAŞIYORSUNUZ. AYŞE USTA PEKER REGGİO'YU, TÜRKİYE ŞART-
LARINA UYARLARKEN KONYA'DA KENDİ ALANINDA İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR. 
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Reggio 400 metrekare kapalı bir 
alana sahip. Konya'da yalnızca 
Reggio'da bulunan Robur  ısıtma 
sistemi var. Bu sistem sıcaklığı 
sabitleyen bir sistem. Dışarısı ne 
kadar soğuk olursa olsun, ne ço-
cuklar nede anne ve babalar bu 
soğukluğu hissetmiyorlar. Reg-
gio'daki bir başka özellik 16 ka-
mera ile çocukların oyun alan-
larında neler yaptıklarının anne 
ve babaları tarafından izlenebilir 
olması. Bu özellikte modern 
cafe anlayışında Konya'da bir ilk. 

Ermenek doğumlu olan aynı zamanda 
Minik Dehalar Kreşi'ninde sahibi olan 
eğitimci Ayşe Usta Peker, Reggio fikrinin 
nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor, "Reg-
gio bir anaokulu sistemi, adını İtalya'daki 
Reggio Emilia adlı bir şehirden alıyor. Reg-
gio fikri şöyle ortaya çıktı. Hanımlar eşle-
rinin gittiği yere gidemiyorlar ve bundan 
yakınıyorlardı. Konya'da doğum günleri 
ve benzeri günleri yapabilecek parti evi 
yoktu. Parti-cafe tarzında bir mekanda 
bulunmuyordu. Buraya gelenlerin bir kreş 
havası sezmesini de istedim. Umut etti-
ğim gibi olumlu gelişmeler oldu. Doğum 
günleri, gruplar, kahvaltılar derken 26 
Haziran'dan bu yana hizmet veriyoruz."
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Reggio, Meram Yeniyol'da keşfedilmeyi bekleyen bir me-
kan. Eşinizle ve çocuğunuzla, çay içmeye, kahvaltı yap-
maya, öğle ve akşam yemekleri yemeye gelebileceğiniz 
Konya'nın en huzurlu mekanların birisi. Özellikle ço-
cuklarınız Reggio'dan ayrılamayacaklar. Bebek sahibi ev 
hanımları, evinizde canınız mı sıkıldı? Nereye mi gitsem 
dediniz? Reggio çay içmeye sizleri bekliyor. Çocukların 
oynaması için böyle güzel, böyle merak uyandıran bir 
gemi sanırız görmediniz. Sadece çocuklar için yapılan 
gemi için bile Reggio'ya gelmeye değer. Reggio'nun İşlet-
me Müdürününde bir hanım olduğuna dikkat çeken, 
Ayşe Usta Peker, Konya'da dışarıya genel olarak erkekler 
ve gençler çıkıyor, benim hayalim ev hanımlarının eve 
kapanmaması, evde canı sıkılan hanımlar küçük bebek-
leri de olsa, çıkıp Reggio'ya gelsinler diyerek aileleleri ve  
bebek sahibi hanımları Reggio'ya davet ediyor.   

"Oyun, huzur, lezzet hiç bu kadar uyumlu olmamıştı" sloga-
nıyla yola çıkan Reggio'da iki bar'dan bir tanesi olan "Organik 
Bar"  taze sıkılmış organik ürünleriyle alanında yine Konya'da 
bir ilk. Çocuğunuz dilediği gibi özgürce oyun alanlarında oy-
narken, siz de eşinizle birlikte ana yemekler açısından da ol-
dukça zengin bir menüye sahip Reggio'nun menüsünden si-
parişlenizi verebilirsiniz. Nasıl mı? Biz sayalım, seçimizini siz 
yapın; Beef Stragonof, Söğürme Kebabı, Fajita, Çökertme Ke-
babı, Tavuk Çökertme Kebab, Köri Soslu Tavuk, Piliç Paprika, 
Kuzu Pirzola, Izgara Kasap Köfte, Kaşarlı Köfte, Sac Kavuma 
ve Tavuk Sote...Ayrıca ayrıntılı bir diet menüsü, çocuklar için 
de özel çocuk menüsü  bulunuyor.
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DR. SEYİT KARACA, KONYA KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI, DÜRÜST, ÇALIŞKAN, SAY-
GIN VE KONYA VİZYONUNDA YERALAN BİR YÖNETİCİ VE İŞADAMI. GEREK MÜTEŞEBBİSİLİ-
Ğİ, GEREKSE BULUNDUĞU GÖREVLERDE GÖSTERMİŞ OLDUĞU PERFORMANSI, İÇTENLİĞİ 
VE SAMİMİYETİ İLE DİKKAT ÇEKEN BİR DURUŞA VE YAPIYA SAHİP. KONYA VİZYON DERGİSİ 
OLARAK KENDİSİYLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Sizi tanıyabilir miyiz?
1965 yılı Haziran ayında Konya merkez Meram ilçesine bağlı Kayadibi köyünde, Karaca 
ailesinin 8 çocuğunun 7.si olarak dünyaya geldim. İlk 3 yıl sonrası Konya'da devam eden 
eğitim hayatı, 1984 yılında Konya İHL, 1990 yılında S. Ü. Tıp Fakültesi mezuniyeti sonrası 
hayat dersleri ile devam ediyor. 16 yıllık çeşitli görevlerde bulunduğum devlet memur-
luğu ile eş zamanlı olarak 1992 yılında başlayan özel 
sağlık sektörü faaliyetleri halen çeşitli işletmeler-
le devam ediyor. 1984 yılında Havva hanımla 
başlayan evlilik hayatımızda 2 erkek, 2 kız ço-
cuk olmak üzere Cenab-ı Allah 4 evlat nasip 
etti. Oğlumuzun evliliği ile gelinimiz, aka-
binde torunumuz Seyit Eymen, büyük kı-
zımızın evliliği ile de damadımız ailemize 
katılmış oldu. Son durum 3 erkek, 3 kız 
olmak üzere 6 çocuk, 1 torun nasip etti şü-
kürler olsun Yaradan. 
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Özel Selçuklu Hastanesi'nin 
hayatınızdaki yeri nedir? 
1992 yılında bir grup arkadaşın kurduğu po-
liklinikte başladığımız özel sağlık işletmeci-
liğimiz, 1994 yılında kendi arkadaşlarımızla 
kurduğumuz Deva Polikliniği ile devam etti. 
O tarihlerde hem ilimizde hem de ülkemizde 
özel işletmecilik henüz yeni ve çok fazla geliş-
mediği için, kurmuş olduğumuz işletmelerde 
ortaya koyduğumuz anlayış hızla benimsendi 
ve takdir gördü. Ancak yataklı hizmet veren 
bir kurum açmakta hep hayalimizdi. Buna 
1998 yılında Selçuklu Belediyemiz tarafından 
işletilen hastanenin özelleştirilmesi kararı bu 
amaca vesîle oldu ve 1998 yılı Haziran ayın-
dan itibaren hastanecilik faaliyetine de baş-
lamış olduk. O tarihten bugüne de her alanda 
hayatımızı etkileyen önemli bir kuruluş ola-
rak hastanemiz faaliyettedir. Çocuklarımızın 
büyüme süreci ile eş zamanlı yürüdüğü için 
onlar kadar gelişimine emek verdiğimiz bir 
yapıdır hastanemiz. Polikliniklerle beraber 
hastanemizin bana kazandırdığı en önemli 
şey, aile havası içerisinde beraber çalıştığımız 
binlerce mesai arkadaşı, yüzbinlerce hasta ve 
hasta yakını, yine binlerce çözüm ortağı ile 
tanışmak, sosyal alanda birçok insan tanımak 
işletmelerimizin bana kazandırdığı en önemli 
kazanımdır diye düşünüyorum. Kısaca bel-
ki "itibar" diye özetleyebiliriz bu kazanımı. 
Halen Konya ve Karaman Özel Selçuklu Has-
taneleri yanısıra, Net Mr görüntüleme merke-
zi, OSGEM işçi sağlığı ve iş güvenliği şirketi, 
Özel MEDOVA Hastanesi gibi ticarî işletmeler 
yanısıra, KTO meclis üyeliği, TOBB Türkiye 
Sağlık Kurumları Meclis Başkanlığı, SELSİAD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, ASKON, 
MÜSİAD, İGİAD gibi iş adamı derneklerinde 
üyelik, Türk Kanser Savaş Kurumu Derneği 
Konya Şubesi Genel Sekreterliği, Beyhekim 
Sağlık Derneği, SADAV, DÜNYEV gibi sosyal 
amaçlı yardım kuruluşlarında üyelik şu anda 
yürütmeye çalıştığımız faaliyetlerdendir. 

Başkanı bulunduğunuz TOBB Türkiye 
Sağlık Kurumları Meclisi hakkında bilgi 
verir misiniz?
2008 yılında TOBB bünyesinde sektörel mec-
lisler kurulmaya başlandı. Bizim sektöre ilişkin 
mecliste 2008 yılı Haziran ayında kurularak faali-
yet göstermeye başladı. Toplam 40 üyeli, üyeleri 
arasında ülkemizin önemli sağlık kuruluşlarının 
olduğu, ayrıca sağlık alanı ile ilgili kamu kurum-
larımızın temsilcilerinin oluşturduğu bir kurum-
dur. Temel amaç, sektörel alanda proaktif hare-
ket ederek, sorunlara ilişkin tespitler ve çözüm 
önerileri hazırlayarak kamu ile beraber sektörün 
gelişimine katkı sunmaktı. O tarihlerde ortaya 
çıkan sorunların çözümü konusunda yaptığımız 
çalışmalarla kamu erki nezdinde sektörümüzün 

"tek temsil yetkili yapısı" olarak faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı nez-
dinde 2 komisyonda sektörü temsil etmekteyiz. 
Bu vesîle ile, konu ile ilgili destekleri nedeniyle 
TOBB Başkanımıza, çalışmaları beraber yürüt-
tüğümüz bakanlıklarımızın değerli Bakanları ve 
bürokratlarına teşekkür ediyorum.

Konyadaki sağlık sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
"Sağlık sektörü" genel kavramı içerisinde "özel 
kesim" "kamu kesimi" ayrımını genel anlamda 
daha doğru bir tasnif olarak görüyorum. Bu çer-
çevede son 10 yılda kamu kurumlarımızın kay-
dettiği aşamayı hepimiz gözlemliyoruz. Ye-
tersiz olmakla birlikte önemli mesafeler 
alındı. Özel kesim olarak bizler de sayı-
sal ve nitelik anlamında önemli mesafe-
ler aldık. Ancak ilimizde sayısal çokluğa 
rağmen kapasite ve hasta hizmet payı 
anlamında daha önemli açıklar mev-
cuttur. Ayrıca artan refah seviyesi ile 
özel hastanelerden hizmet almak is-
teyen indan sayımız da artmaktadır. 
Bu insanımızın da müracaat ettiği 
zaman hizmet alabileceği alanlara 
ihtiyaç vardır. Numune hastanesi-
nin ve Karatay bölgesi şehir hasta-
nesinin tamamlanması, N.E.Ü. Tıp 
Fakültesi yeni hastanesinin yapıl-
ması, yapımı devam eden özel 
hastanelerin de hizmete başla-
masıyla ilimiz gerçekten önemli 
bir sağlık merkezi hüviyetine 
tam olarak kavuşacaktır. 

Sağlık sektörü içerisinde 
geçen uzun yıllarınız 
boyunca unutamadığınız 
bir hatıranızı bizimle 
paylaşır mısınız?
Kamuda görev yaptığım 
ve özel kesimde çalıştığım 
meslek hayatımda irili 
ufaklı o kadar çok anı vardır 
ki; mesleğin ilk günlerinde 
Batman'da bir arkadaşımı-
zın yaptığı otopside bu-
lamadığı, kafadan alınan 
yaradan giren  ancak rad-
yoloji marifetiyle omu-
rilik kanalından kuyruk 
sokumunda bulunabilen 
kurşun, annesi intihar ettiği 
halde toplum hoş karşıla-
maz diye normal ölüm ra-
poru almaya çalışan yüksek 
mühendis, ramazan bayramı 
arefe günü dağ başında yaptığı-
mız cinayet otopsisi, kabızlık şikayeti 
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ile gelip kocaman bir 
over tümörü teşhis et-
tiğimiz bir hastaya ilk 
muayene sonrasında 
karnındaki kitle nede-
niyle gayri ihtiyari "kaç 
aylık hamilesiniz" diye 
sorduğum bekar kız 
karşısında "evli deği-
lim" sorusu ile yaşadı-
ğım mahcubiyet, çene-
si çıkmış yaşlı teyzeye 
müdahale edip başa-
rısız olan KBB uzma-
nından sonra teyzenin 
çenesini yerine koyma 
sonrasında yaşadığım 
mutluluk, 112 hekimliği 
esnasında yaşadığımız 
hoşluklar, 1990'lı yıllarda yağmurlu bir 
sonbahar gecesi nöbette fenalaşan bir 
hastayı nakletmek için binbir güçlükle 
temin edebildiğimiz ambulansla hastayı 
fakülteye nakledişimiz, son oğlumun ani 
gelişen doğumunda nöbet yerine arkadaş 
bulamadığım için sağlık grup başkanın-
dan aldığım destekle doğum sonrasına 
yetişebilmem bahsedebileceğim yüzler-
ce hatıradan sadece bir kısmıdır.    

Konya bürokrasisi ve siyasetinde 
değişimini istediğiniz üç şeyi 
söyleyebilir misiniz?
İlimiz her anlamda büyüyen ancak hala 
hızla geliştirilmesi gereken alanları olan bir 
ildir. Öncelikle kamu-sivil toplum iletişimi 
çok güçlüdür. Ancak elde edilen verimin 
bu güçle aynı oranda olduğunu söylemek 
güç. Enerjimizin önemli bir kısmını bu mü-
nasebetler esnasında tabir ne kadar uygun 
olur bilmiyorum ama "sürtüşme enerjisi" 
ile kaybettiğimizi düşünüyorum. İletişimin 
hızı ile orantılı olarak oluşacak çözüm odak-
lı yaklaşımlar gücümüze güç katacaktır. 
Vatandaşına güvenen bürokrat profili her 
alanda hakim kılınmalıdır. Bürokratını güç 
durumda bırakmayacak vatandaş profili de 
hepimizin sahip olması gereken en önemli 
haslettir elbette. İktidarı ve muhalefeti baş-
ta olmak üzere siyasilerimizden başlayacak 
birlik ve beraberlik hareketi dalga dalga 
Konya'ya yayılmalıdır. Sayın Davutoğlu 
Hocamızın Başbakanlığı Konya için en iyi 
şekilde fırsata dönüştürülmeli ve haketti-
ğimiz yatırımları almalıyız diye düşünüyo-
rum. Her alanda samimiyeti esas almalıyız. 
Kalplere hükmeden bizi yaratan ise neyi 
kimden gizlemeye çalışıyoruz, neyi kimin-
le paylaşamıyoruz. Paylaşmanın bereketli 
büyümeye en önemli kaynak olduğunu 

unutmamalıyız. Bürokratlarımız siyasetin 
hızına ayak uydurmalı, siyasetimiz de bü-
rokrat kıyımına izin vermemelidir. Zor yeti-
şen değerleri kolay harcamamalıyız. Birbiri 
ile iletişim ve uyumu mutlak olan kurumlar 
bu zinciri hiç koparmamalıdır.  

2015 yılında hayata geçecek olan 
yeni hastaneniz MEDOVA hakkında 
neler söyleyeceksiniz?
En başta Konya için önemli bir kazanım 
olacak diye düşünüyorum. Tam kapasitede 
yaklaşık 650 kişinin çalışacağı, 200 yataklı, 
rutin hizmetler yanında, yenidoğan yoğun 
bakım, yetişkin yoğun bakım, KVC, Beyin 
Cerrahisi, Plastik Cerrahi gibi nitelikli işlem-
lerin de yapıldığı branşlara sahip, ilimizin 
en büyük ilçesi Selçuklumuzun gururu bir 
yatırım niteliğindedir. Bu yatırımın ilimize 
kazandırılmasında en başta Konya'ya ya-
tırım kararı alan Berk İlaç Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Seçkin Olcay ve arkadaşları-
na, Selçuklu Hastanesi yöneticilerimize, ya-
tırımın arsa temin ve alt yapı çalışmalarında 
yardımcı olan Büyükşehir ve Selçuklu Be-
lediye Başkanlarımıza ve ekiplerine, yatı-
rımın bu günlere gelmesinde emeği geçen 
proje ekiplerimiz ve hastane çalışanlarımı-
za çok teşekkür ediyorum.

Seyit Karaca'nın hayalleri ne, 
hedefleri arasında neler var? 
Bugüne kadar tek bir hedefe odaklanmaya 
çalıştım. "İyi bir insan olmak". Bu hedef sizi 
iyilerle beraber, iyi işler yapmaya vesîle kılı-
yor zaten. Öyle olunca da hayırlı faaliyetler, 
doğru işler yapan ekibin lideri olmak şart de-
ğil, sade bir üyesi olmak bile benim için en 
büyük şereftir. Kısır çekişmeler yapmamaya 
hep özen gösterdim. Zira bu tarz hareketler 
sizi de entellektüel anlamda kısırlaştırıyor. 

Zihnen kısırlaşmış in-
sanlardan da geleceğe 
dair bir şey beklemek 
çok mümkün değil. Bu 
itibarla, cemiyette, sos-
yal hayatta, ticarette, 
siyasette bu temel ilke 
üzerine hareket temel 
gayem olmuştur. Bun-
dan sonra da aynı ilkeyle 
hareket için ömür talebi 
temel duamdır. Bulun-
duğum konum, ifa etti-
ğim görev ne olursa ol-
sun. Gerek ticaret hayatı 
gerekse siyaset sadece 
sizin talebinizle elbet-
te şekillenmez. Takdir, 
arkasından talep veya 

görevlendirme ile iş yapabilmeniz müm-
kün. Ama ne olursa olsun kanaatimce ekip 
olarak hareket ve istişare hayatın en önemli 
kurallarındandır.  

Sağlık sektörü, doktorlarımız ve 
sağlık çalışanları için bir 
mesajınızı alabilir miyiz?
Yaptığımız iş son derece kutsal bir iş. Bizi ya-
ratan Allah'ın canlıya bahşettiği en önemli 
nimetlerden olan "sağlık" olgusunun de-
vamına vesîle olan önemli ekibin, hepimiz 
önemli parçalarıyız. Yaptığımız işin maddî 
karşılığını alabilmek elbette önemli, ama 
herkesin daralacağı mahşer gününde belki 
bizi en fazla rahatlatacak şeyler şifasına vesîle 
olduğumuz hastalardan ve yakınlarından 
alacağımız dualar olacaktır. Hizmet ederken 
bu ana ekseni hiç aklımızdan çıkarmaz isek, 
hasta ve yakınlarının problemlerine çözüm 
ararken bu hususu gözden kaçırmazsak hep 
kazançlı oluruz diye düşünüyorum. Zaten 
çalıştığımız fizikî ortamlar her geçen gün 
daha da iyileşiyor. Farklı düşüncelerle ken-
dimizi strese sokmanın hiç gereği yok. Has-
talarımıza ve yakınlarına da elbette bir şeyler 
söylemek lazım. Bizim medeniyetimiz, te-
şekkür, şükür, dua üzerine kurulu bir mede-
niyettir. Bunu unutmadan, aldığımız hizme-
te teşekkürü borç bilelim. Sağlık çalışanına 
hakaret hatta darp ve cinayet boyutlarına 
varan olaylar bize hiç yakışmamaktadır. 

VATANDAŞINA GÜVENEN BÜROKRAT 
PROFİLİ HER ALANDA HAKİM KILINMALIDIR.
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GÖKAY YALÇIN HAYALLERİNİ OLDUKÇA GENÇ 
YAŞTA GERŞEKLEŞTİREN, AVUKATLARIN BELİRLİ 
ALANLARDA UZMANLAŞMASI GEREKTİĞİNE 
İNANAN OLDUKÇA YOĞUN ÇALIŞAN BİR BAYAN 
HUKUKÇU,1981 KONYA DOĞUMLU. 2005 YILINDA 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ'NDEN 
MEZUN OLDUKTAN SONRA İSTANBUL BİLGİ 
ÜNİVERSİTESİ'NDE EKONOMİ HUKUKU 
ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMAK İÇİN 
İSTANBUL’A YERLEŞTİ. MESLEK HAYATINA 
AKBANK TAŞ. GENEL MÜDÜRLÜK HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ BÜNYESİNDE BAŞLADI. 3 YIL 
AKBANK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TİCARİ KREDİ 
TAKİP BÖLÜMÜNDE AVUKATLIK YAPTIKTAN 
SONRA, DENİZBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 
DAVALAR VE SÖZLEŞMELER BÖLÜMÜ’NDE 
GENEL MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDE AVUKAT 
OLARAK GÖREV ALDI. BUNLARIN YANINDA 
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNDE 
BİRÇOK KOMİSYONDA GÖREV ALARAK 
EKONOMİ VE BANKA HUKUKUNDA 
UZMANLAŞMA SAĞLADI. 
AYNI ZAMANDA İKTİSAT FAKÜLTESİ 
SON SINIF ÖĞRENCİSİ. 2012 
YILINDA MEMLEKETİ OLAN 
KONYA’YA YERLEŞEREK KENDİ 
OFİSİNİ AÇTI. ŞU ANDA DOKUZ 
KİŞİLİK PERSONEL KADROSU 
İLE BİRÇOK BANKA, VARLIK 
YÖNETİM ŞİRKETİ VE ANONİM 
ŞİRKETİN AVUKATLIK VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİYOR. 
KENDİSİ BORÇLAR VE 
TİCARET HUKUKU, İCRA 
İFLAS HUKUKU VE 
SÖZLEŞME HUKUKU 
DIŞINDA BİR ALANDA 
ÇALIŞMADIĞINI 
BELİRTİYOR. 
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YENİ BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞEN 
KEFALETTE EŞ MUVAFAKATİ UYGULAMASI
Bilindiği üzere; 
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 
Yeni Borçlar Kanunu’nda kefaletin geçerlili-
ği bakımından bir takım yeni düzenlemeler 
getirilmiştir. Bu kapsamda; evli  kişilerce ve-
rilecek kefaletlerde kefaletin geçerliliği için; 
kefalet sözleşmesinden önce veya en geç söz-
leşmenin kurulması sırasında yazılı eş rızası 
alınması gerekmekteydi. Getirilen bu yenilik-
le, eşlerin çoğunlukla hatıra binaen  yaptıkları 
kefalet sözleşmelerinin evlilik birliğinde ya-
rattığı yıkımın engellenmesi  amaçlanmıştır. 
Özellikle banka kredi sözleşmelerine kefalet-
te; kredi ödenmediği zaman kefile uygulanan 
icra işlemleri aile içi husursuzluğa, kavgalara 
hatta boşanmaya sebep olmaktadır. Getirilen 
düzenleme, sözleşme özgürlüğü ilkesi ile çe-
lişse de kanun koyucu aile birliğinin korun-
masına öncelik vermiştir.
Ailenin ekonomik olarak korunması 
amacıyla yeni TBK ile getirilmiş olan bu 
hüküm, özellikle tacirler tarafından eleş-
tirilmiş, bilhassa ticari kredi sözleşmeleri 
kapsamında alınan kefaletlerde, oldukça 
yoğun şikâyetlere neden olmuştur. Kredi 
almak için bankalara başvuran şirketlerin 
eşlerinden eş rızası talep edildiğinde, şir-
ket ortaklarından herhangi birisinin eşinin 
muvafakatının alınamaması şirketin kredi 
almasını engellemekteydi. Aile birliğinin 
korunması için getirilen düzenleme, aile 
facialarına sebebiyet vermeye başlayınca, 
Resmi Gazete’nin 11.04.2013 tarihli sayı-
sında yayınlanan 6455 sayılı Kanun’un 77. 

maddesi ile kamuoyunda sık sık tartışma-
lara neden olan TBK’nın 584. maddesinin 
(kefalet sözleşmesine ilişkin eş rızası hük-
münün) kapsamı daraltılmıştır. Buna göre;

A. Eş Rızası: 
11 Nisan 2013 tarihinden sonra alınacak 
kefaletler için geçerli olmak üzere;
• Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmelerin 
sahiplerinin bu işletme ile ilgili olarak ve-
recekleri kefaletlerde,
• Ticaret siciline kayıtlı ticaret şirketinin 
ortak ya da yöneticilerinin  (Anonim Şir-
ketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ge-
nel Müdür, Limited Şirketlerde ise Müdür 
veya Müdürler Kurulu Üyeleri) bu şirketle 
ilgili olarak verecekleri kefaletlerde,
• Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf/
sanatkârların kendi mesleki faaliyetleri ile 
ilgili olarak verecekleri kefaletlerde,
• 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu 
Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen 
Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair 
Kanun kapsamında kullanılacak krediler-
de verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım 
satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet 
kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluş-
larınca kooperatif ortaklarına kullandırıla-
cak kredilerde verilecek kefaletlerde; eş rı-
zası alınması  uygulamasına son verilmiştir. 
Bu kişiler dışında kalan evli kişiler tarafın-
dan verilecek kredilerde eş rızası aranacak-
tır. Ayrıca bu kişilerin, işletme veya mesleki 
faaliyetleri ile ilgili olmayan kefaletlerinde 
eş rızası aranmaya devam edilecektir. Ör-
neğin, bu kişilerin bir tüketici kredisine 
kefil olmaları halinde eş rızası aranacaktır.
Eş muvafakati, kefalet süresinin uzatıl-
ması ve kefalet tutarının artırılması işlem-
lerinde de geçerlidir. Ancak yasal değişik-

likten sonra eş izni aranmayan kişiler için 
bu işlemler için de  rıza alınmayacaktır. 
Ticaret siciline kayıtlı adi ortaklıklarda, şirket 
ortakları tarafından verilecek kefaletlerde eş 
rızası alınması gerekli değildir. Ancak, ticaret 
siciline kayıtlı olmayan adi ortaklıklarda şir-
ket ortakları tarafından verilecek kefaletlerde 
eş rızası alınması gerekmektedir. Ayrıca adi 
ortaklıkta, ortaklar dışında üçüncü kişilerce 
verilecek kefaletlerde de eş rızası  alınması uy-
gulamasına devam edilmesi gerekmektedir. 
Kooperatifler, Türk Ticaret Kanunu dü-
zenlemeleri gereğince, ticaret şirketi ola-
rak kabul edildikleri için, ticaret siciline 
kayıtlı olan kooperatiflerin ortak veya 
yöneticileri tarafından verilecek kefalet-
letlerde eş rızası alınması gerekli değildir. 
Bankacılık uygulamasında; kredi borcu 
tamamen ödenmeden, kefalet dışındaki 
diğer teminatların (örneğin ipotek) ser-
best bırakılması veya kefillerden birinin 
kefaletinin sona erdirilmesi durumlarında 
hak kaybı yaşanmaması bakımından işlem 
öncesinde kefillerden, teminatın serbest 
bırakılması/diğer kefilin kefaletinin sona 
erdirilmesine yönelik muvafakat alınmak-
ta, evli gerçek kişi kefillerde ise ayrıca eş rı-
zası alınmaktadır. Kendisinden muvafakat 
alınacak kefil, kefalette  eş izni alınmasına 
gerek olmayan gerçek kişilerden olması 
halinde ise, artık kefilin eşinden rıza alın-
masına gerek bulunmamaktadır. 
Kanunda yeniden düzenleme yapılmadan 
once hiçbir ayrıma gidilmeden eş izni aran-
ma şartının daha büyük aile facialarına sebep 
olduğu, birçok işadamı derneği ve esnaf oda-
larının  baskısı ile de farkedilerek yeniden bir 
düzenleme yapılması için harekete geçilmiş 
ve tarafımca yerinde olarak yukarıda belirti-
len şekilde  son halini almıştır.  
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ADVERTORİAL

ARENA RESTAURANT 13 EYLÜL 2014'TE AÇILIŞI YAPILAN, UEFA KRİTERLERİNE UYGUN 42.042 KİŞİLİK TORKU ARENA STADI 
İÇERİSİNDE YER ALIYOR. TÜM MİSAFİRLERİNE VİP AYRILIĞI YAŞATAN SALON HAFTANIN HER GÜNÜNDE MİSAFİRLERİNE 
HİZMET SUNUYOR. RESTAURANTIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ FUTBOL MÜSABAKALARININ STADIN SAHAYA EN HAKİM 
NOKTASINDAN YEMEK YENİLİRKEN İZLENEBİLİR OLMASI. DEKORUNDAN KONFORUNA, LEZZETİNDEN  ÜRÜN KALİTESİNE 
HER ŞEY EN İNCE AYRINTILARINA KADAR DÜŞÜNÜLMÜŞ. ARENA RESTAURANT TA MİSAFİRLERE, DAMAK TADINA HİTAP 
EDEN, KONYA MUTFAĞININ EN SEÇKİN ÖRNEKLERİ SUNULUYOR. BU GÖRÜNTÜSÜ VE SALON YAPISIYLA ARENA RESTAURANT, 
TOPLANTILAR VE YÜKSEK SAYIDAKİ GRUP YEMEKLERİ İÇİNDE OLDUKÇA UYGUN. MAÇ SAATLERİNDE YALNIZCA PASSOLİG 
SAHİBİ MİSAFİRLERİNE HİZMET VEREN ARENA RESTAURANT'IN HAFTANIN HER GÜNÜ 09.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA 
FAALİYETTE OLDUĞUNU, OLDUKÇA ZENGİN SERPME KAHVALTIDAN, KONYA MUTFAĞININ EN SEÇKİN LEZZETLERİNE VE 
IZGARALARINA VARINCAYA KADAR ÖZEL YEMEKLERDEN OLUŞAN BİR MENÜSÜ OLDUĞUNU DA BELİRTELİM.

Arena Restaurant, alanında bir ilk, bir öncü. Bir restauranttan canlı olarak maç seyretme duygusunun ne olduğunu keşfedebileceğiniz 
Türkiye'de başka bir örneği olmayan tek mekan. Konya Vizyon Dergisi olarak, Türkiye'de ki, ilk stad restaurantı olma özelliğini 
taşıyan Arena Restaurant'ın ortaklarından Fatih Kürkçü ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

42 KERE
MAŞALLAH!
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Fatih Kürkçü, 42 yaşında. Konya'nın yerlisi. 
Konya'da endüstriyel mutfak ve züccaciye 
alanında iş yapıyor. Yıllardan beri Konya 
pazarındaki restaurantların, cateringlerin, 
resmi kurumların, mutfakların set üstü 
malzemelerinin tedariğini gerçekleştiri-
yorlar. Babadan kalma bu meslek kendi 
ifadesiyle 1967 yılından bu yana devam 
ediyor. Arena Restaurant fikri ve teklifi Fa-
tih Kürkçü 42 yaşına girdiği günlerde gün-
deme gelmiş. 42 Plakalı Konya'nın, 42.042 
seyirci kapasiteli Torku Arena stadında ki, 
Arena Restaurant'ın işletmecilerinden biri 
de 42 yaşındaki Fatih Kürkçü. Ne mi diye-
lim? "42 kere maşallah!" pek tabi ki...
Arena restaurant üzerine yaptığımız söyle-
şinin devamını dilerseniz kendisinden din-
leyelim; İlk etapta ufkumuz ve bakış açımız 
böyle değildi. İşin içine girdikçe, herşeyin en 
güzeli Konya'mıza yakışır diyerek böyle bir 
yatırım yaptık. İlk düşüncemiz Belediye Baş-
kanımızca bu şehre kazandırılan bu yüzyılın 
en büyük eserlerinden biri olan 42 bin kişilik 
stada sadece erkeklerin değil, çocuklarımı-
zın, eşlerimizin, genç kızların ve teyzeleri-
mizin de gelebilmesiydi. Futbol maçlarında 
o ambiansı yaşamaları ve gürültüsüz bir or-
tamda bu mekanda maçları izleyebilmele-
riydi. Bunun için de güvenli bir yaşam alanı 
oluşturduk. İnşallah Konyalılar beğenirler. 
Böyle bir stadı bütün bir şehrin yaşaması 
lazım. Burasını çok kısa bir sürede bir, bir 
buçuk ayda tamamladık.  Henüz açılış yap-
madık. Son bir haftadır, on gündür faaliyet-
te. Şu an da bilen geliyor. İnşallah herkesin 
gönlünce bir yer olur. Ben yıllardır endüst-
riyel iş yaptığım için bir çok ülkeyi gezme 
fırsatım oldu. Bu işin en kalitelisini gös-
terelim istedim. İşletmemizde bardaktan 
çatala, etin-sütün ve ekibin en kalitelisi ile 

hizmet sunuyoruz. Konya'da bugüne kadar 
ne verildiyse o alındı. Olması gereken sorul-
madı. Biz şu an olması gerekeni sunuyoruz. 
Mekanımızla ilgili TRT 1 Spor Kanalında 
15-20 dakika kadar bir haber yayınlandı. 
Türkiye'de böyle bir örneği yok. Artık ailele-
lerimizi restaurantta ve güzel bir mekanda 
maç seyretmeye götürebileceğiz dediler. 
Belediye Başkanımızla birlikte seyircileri-
mizi aileleriyle birlikte maç seyretmeye da-
vet ettik. En az 20-25 bayanın gelmesini 
bekliyoruz. Torku Arena'da 90 koltuğumuz 
var. Restaurantımızın kapasitesi 250, bu ra-
kamı 300'e kadar çıkartabilme kapasitemiz 
bulunuyor. Sabah kahvaltısında sunduğu-
muz serpme kahvaltıyı yeşillikler içinde ve 

beş yıldızlı bir otelde kahvaltı yapıyor gibi 
bir sunumla sunuyoruz. Hergün Saat 09.00- 
22.30 arasında Konya'nın da yakından ta-
nıdığı hepsi deneyimli 20 personelimizle 
hizmet veriyoruz. Mutfağımıza Konya ye-
mekleri hakim. Özellikle Yaprak sarmamız 
meşhur. Ben yaprak dolma diyorum. Yeme-
yen pişman oluyor diyebilirim. Ayrıca ızgara 
çeşitlerimiz ful. Beklentilerimiz grup yemek-
leri ve grup kahvaltıları.  Misafirlerimiz için 
şunu belirtmek istiyorum; Olayı tam olarak 
stat diye görmemek lazım. İçerdeki ambi-
ans insanlara farklı bir huzur veriyor. Yemek 
kalitesiyle, mekan kalitesiyle, hizmet veren 
personel kalitesiyle bu ambiansın yaşanabil-
mesi önemli. İnşallah  herşey güzel olacak.
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KONYA'NIN EN BÜYÜK CAMİİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN YENİ OTOGAR ZEKİ ALTINDAĞ CAMİİ'NİN YAPIMINA 2003 YILINDA 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLANDI. 2005 YILINDA HAYIRSEVER ZEKİ ALTINDAĞ 
TARAFINDAN MADDİ OLARAK ÖNEMLİ BİR DESTEK SAĞLANINCA, O TARİHE KADAR YENİ OTOGAR CAMİİ OLARAK ANI-
LAN CAMİYE YENİ OTOGAR ZEKİ ALTINDAĞ CAMİİ ADI VERİLDİ. MEVLANA'NIN 737. ANMA YILI ETKİNLİKLERİNİN SON 
GÜNÜ OLAN 17 ARALIK 2010 CUMA GÜNÜ CAMİ'DE CUMA NAMAZINI KILAN BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KA-
LABALIK BİR VATANDAŞA HİTAP EDEREK CAMİNİN RESMİ AÇILIŞINI YAPTI. BAŞBAKAN'IN YANINDA BAŞBAKAN YARDIM-
CISI BÜLENT ARINÇ, DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ'DE VARDI.

2003 yılından bu yana Otogar Camii Yaptır-
ma ve Yaşatma Derneği Başkanlığını yürü-
ten Beyşehirli, 1974 yılından beri Konya'da 
oturan  Nihat Uyar, cami hakkında şu bilgi-
leri verdi, " Derneğimizin kuruluşundan bu 
yana Başkanlığını yürütüyorum. 2010 yılı 
Ekim ayından beri ibadete açık olan cami-
mizde 4 şubeli bir Kız Kuran kursumuz, 3 
şubeli, okuma salonlu ve kütüphaneli birde 

erkek Kuran kursumuz bulunuyor. Cami-
miz 2209 metrekare üzerine oturuyor. Her 
biri iki şerefeli 4 minaresi var. Selçuklu-Os-
manlı mimarisi tarzında yapılan camide 39 
kubbe ve birde büyük kubbe olmak üzere 
40 kubbe var. Cami 43 metreye, 51 metre 
ebadında. Aynı anda mahfeliyle birlikte 8 
bin kişi ibadet edebiliyor. İki imam, bir mü-
ezzin kadromuz var. Bunun yanı sıra Kız 

Kuran Kursumuz da 4 bayan, Erkek Kuran 
Kursumuzda 2 kadrolu görevlimiz bulu-
nuyor. Cami müştemilatında ticarethane 
yok.  Kütüphanemiz okumak isteyenlere 
açık. Pazar günleri sohbet yapılır. Sohbete 
katılanlara, kendimizin kaynattığı  çorba 
ikramımız üç yıldan bu yana devam ediyor. 
Camimiz o günlerin rakamlarıyla 4 milyon 
200 bin liraya mal oldu.
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Cami ile ilgili pek çok hatıraları-
mız var. Kul sıkışmayınca Hızır 
yetişmez derler. Cami dışındayım. 
Telefonum çaldı. Şantiyede ki gö-
revlilerden birisi, bir hayırseverin 
500 lira gibi bir yardımda bulu-
nacağını ve beni inşaat alanında 
beklediğini söyledi. İnşaat alanı-
na geldiğimde, hayırsever param 
bankada dedi, parayı bankadan 
alıp vereyim. Birlikte bankaya git-
tik. Bankadan 50 bin lira çekti. Ben 
içinden 500 lira vereceğini bekli-
yorum. 50 bin liranın tamamını 
bana teslim etti. Bir hayırsever, 
Cami bahçesindeki şadırvan için 
oldukça güzel 30 musluk hediye 
etti. Bir çeşme ustası gelmiş, Hacı 
Amca şadırvanın musluklarını tak 
diye beni aradı diyerek almış mus-
lukları, içinden üç tanesini takmış, 
geri kalan 27 tanesini almış götür-
müş, gidiş, o gidiş!

Ilgın-Yukarı Çiğilli Cami İmamı 
Ali Sabırlı, 1997 yılında Ispar-
ta Şarkikaraağaç'ta başladığı 
İmamlık görevine, Konya'da 
Hocacihan ve Sakarya mahalle-
rinde devam etmiş, bir yıl önce 
de, yeni Otogar Zeki Altındağ 
Camiine gelmiş. Ali Sabırlı Hoca 
camisi ilgili şöyle konuştu; "Bu-
rada görev yapmak çok güzel bir 
duygu. Camimize çok sayıda in-
san geliyor. Onlarla tanışıyoruz. 
Muhatap kitlemiz bir hayli fazla. 
Sabah namazlarını hatimle kı-
lıyoruz. Mukabeleler okuyoruz. 
Aşere Takrib kursumuz var.  Pa-
zar sohbetlerimiz devam ediyor"
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DR. HAMZA KÜÇÜK

KONYA İL MÜFTÜ YARDIMCISI

KUR’ÂN’IN 
İNSANA BAKIŞI
(FARKLI İNANÇLARLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA)
BİR FİLOZOFUN “SADECE ALLAH VE YIRTICI HAYVANLAR ÖRGÜTLÜ 
BİR TOPLUMUN DIŞINDA YAŞAYABİLİR” CÜMLESİNDE DE İFADE ETTİĞİ 
GİBİ İNSANIN HEMCİNSLERİYLE BİRLİKTE YAŞAMA DUYGUSU ONUN 
FITRATINDA VAR OLAN ÖZELLİĞİDİR. BU, ONUN SOSYAL BİR VARLIK 
OLDUĞUNUN DA GÖSTERGESİDİR. 

Birlikte yaşama arzusu ve isteğine sahip 
olarak doğan insan, tarih boyunca varlığı-
nı bu şekilde sürdürmüştür. Bu nedenle 
ünsiyet, medeni bir varlık olarak insanın 
en önemli hususiyetlerinden biri sayılır. 
Bu aynı zamanda insanın ancak bir top-
lum içinde kendisi gibi başka varlıklarla bir 
arada yaşayarak hayatını sürdürebileceği 
gerçeğine işaret etmektedir. İnsan tabiatı-
na en çok vurgu yapan müslüman düşü-
nürlerden biri olan İbn Haldun’a göre Allah 
insanı sosyal bir canlı olarak yaratmıştır. 
İnsanın hayatta kalabilmesi, ancak ve an-
cak medenî bir toplumda gerçekleşebile-
cek olan insanlar arası işbirliği ve ilişkiye  
bağlıdır. Nitekim insan yaratılış itibariyle 
medenîdir ve insan sözcüğü müânesetten 
türemiştir. Bu da sorumlu tutulma ve sos-

yal bir varlık olma sırrının insan fıtratına 
yerleştirilmiş olduğunu ifade eder. 
Aslında insanın bu özelliğe sahip oluşunun 
tespitindeki en sağlıklı zemin, Kur’ânî de-
ğerlerde aranmalıdır. Gerçekten de Kur’ânî 
nasslara bakıldığında toplumsal olguya 
atıfta bulunan tüm ayetleri bu cümlede 
değerlendirmek mümkündür. İnsanların 
topluca ‘Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaları 
gerektiği’ emri, “Allah, kendi yolunda (tuğ-
laları birbirine) kenetlenmiş bir yapı gibi 
saf bağlayarak savaşanları sever,” “(Toplu-
ca) yalnız sana kulluk eder yalnız Senden 
yardım dileriz” vb. mealdeki ayetler, insan-
daki, fıtrattan getirdiği bu özelliğinin pra-

tiğe dökülmüş şeklidir. Hz. Peygamber’in 
uygulamalarına baktığımızda O’nu da 
ayetlerle aynı uyumu gösteren davranışlar 
içinde olduğunu görürüz; Medine'de Müs-
lümanları toplumsal bir yapıya kavuştur-
mak için, Hz. Peygamber’in yaptığı ilk iş, 
insanları bir araya getiren ortak bir mekan, 
yani cami yapmak olmuştur. Onun gelişi 
Medine’de  yaşayan farklı grupların nifa-
kını ve çatışmasını değil, tersine, muâhât 
(kardeşlik) ve muâhede (sözleşme) giri-
şimlerini artırdı. Hz. Peygamber, insanın 
fıtratında var olan bu fıtrî duyguyu kulla-
narak, kişisel farklılıklara rağmen insanlar 
arasında iyi ilişkiler kurmanın yollarını 
aradı. Çünkü insan toplumsal bir varlıktı. 
Bu yüzden Hz. Peygamber'in yazdırdığı 
ilk metin bir savaş emirnamesi değil, bir 
barış sözleşmesi idi.
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Çağdaş antropologların ve genetik uz-
manlarının yaptığı gözlem ve araştırmalar, 
bütün insanların tek bir biyolojik ailenin 
üyesi olduklarını göstermektedir. Bilimsel 
araştırmaların ortaya koyduğu bu yargı, 
insanlığın tekbir kaynaktan geldiği tezini 
savunan Kur’ânî öğretinin yaratılış fikriyle 
uyum içindedir. Kur’ân, temel bir prensip 
olarak insanlığın tekbir nefisten yaratıldı-
ğını belirtirken, aynı zamanda onları tek 
bir ümmet olarak da kabul etmektedir:  “Ey 
insanlar!  Sizi  bir tek nefisten yaratan ve 
ondan da eşini yaratan ve  ikisinden birçok 
erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbiniz-
den sakının!...”, “İnsanlar bir tek ümmet idi. 
Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
peygamberleri gönderdi…”
Müfessirler, ayette geçen ümmet deyimi-
nin din anlamına geldiği görüşündedirler. 
Buna göre, İnsanların önceleri tek bir dine 
yani Allah'a iman ve O’na teslim olma esa-
sına dayalı fıtrat dinine inandıkları anlaşıl-
maktadır. Ancak daha sonra İnsan hayatın-
da ortaya çıkan çeşitli etkenler, fıtrat dininin 
yeniden canlandırılması için peygamberle-
rin devamını zorunlu hale getirmiştir. Böy-
le bir fıtrata sahip olmasına rağmen insan, 
tarihin çeşitli dönemlerinde bir takım amil-
lerin de etkisiyle kendi düşünce dünya-
sında çizdiği dar görüşlülüğün etkisinden 
kurtulamamıştır. Bütün insanlığı bir tarafa 
bırakarak ırk, renk, dil, din ve milliyet taas-
subunu  ön planda tutup, hemcinslerini bu 

dar çerçevede yargılama cesaretini göstere-
bilmiştir. Kur’ânî yorumla tam olarak örtüş-
mezse de Hoobes’un ünlü Homo homini 
lupus/ insan insanın kurdudur özdeyişini, 
haklı çıkartacak biçimde kimi zaman bu 
tutucu ve ayrımcı tavır, kendinden olanlara 
daha fazla hoşgörü, yardımlaşma ve onları 
üstün görme imkanı sağlarken, karşı tarafta 
onlara da o ölçüde kin, nefret, aşağılama ve 
saldırganlık duygularını geliştirmiş ve hatta 
zaman zaman bu duygular zulme varan bo-
yutlara ulaşmıştır. Nitekim dün olduğu gibi 
bu gün de, dünyanın birçok yerinde hayatî 
bir önem arz eden bu kısır ayrımcılık, varlı-
ğını halâ hissettirmektedir. Buna göre, tarih 
boyunca ilahî vahye mazhar olan bütün 
peygamberler, İnsandaki bu fıtrî duyguya 
uygun olarak onları daima bu tek dinin sa-
hibi bir olan Allah’a iman etmeye ve yalnız-
ca O’na kulluk etmeye çağırmışlardır. İnsan-
lığın tek bir ümmet olduğunun göstergesi 
olarak bütün insanlığa peygamber olarak 
gönderilen Hz. Muhammed(sav) bu gerçeği 
şöyle dile getirir: “Biz peygamberler toplulu-
ğu baba bir, anaları ayrı kardeşleriz, dinimiz 
birdir”, “İnsanlar Adem’in çocuklarıdırlar; 
Adem ise topraktandır” buyurmuştur ki, o 
da, her ne kadar şeriatleri çeşitli olsa dahi 
tek ve ortağı olmaksızın Allah'a ibadettir. 
İnsanların aynı ana babadan yaratılma, tek-
bir ümmetin üyeleri olma, getirdiği dave-
tin  evrensel ve insanlar arasında geniş bir  
hoşgörüye sahip olması gibi genel prensip-
lere dayanarak Kur’ân, yaratılış itibariyle 
bütün insanların eşit ve kardeş olduklarını 
ortaya koymuştur. Kur’ân’a göre rengi, dili, 
dini, ırkı, vatanı ve sosyal durumu ne olur-
sa olsun insan önce sırf insan olduğu için 
saygıya layık bir varlıktır. Bu kural insanlar 

arası her türlü ilişkinin temelini oluşturur. 
“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref 
sahibi kıldık….” mealindeki İsra Suesi 70. 
ayetinde İnsanın özelliğini ifade ederken 
üstünlük konusundan her hangi bir baş-
ka ayrıma gidilmeden genel olarak bütün 
insanları kapsamına alacak şekilde “Ade-
moğulları” deyiminin kullanılmış olması, 
bu konuda bütün insanların, herhangi bir 
etnik farklılığına temas edilmeden  eşit ya-
ratılışta olduklarına işaret edilmektedir.
Bir kimsenin, herhangi bir milletin yurdun-
da veya aile topluluğu içinde yaratılması, 
kendi iradesi ve seçiminin dışında ve hiç 
bir çalışma ve çabası olmadan, ilahi irade ile 
meydana gelmiş bir olaydır. Bu bakımdan 
birinin diğerine üstünlük iddia etmesi için 
hiç bir makul sebep yoktur. Bir toplumda 
yaşayan insanlar arasındaki sosyal farklılık-
lar izafidir. Toplumda değer ölçüsü tektir;  
o da takva ve salih ameldir. buna göre be-
yaz-siyah, yöneten-yönetilen, zengin-fakir, 
kadın-erkek, hür-köle hepsi birer insandır 
ve Hz. Peygamber’in deyimiyle bir tarağın 
dişleri gibi hepsinin eşit olması gerekir.
Kur’ân, insanlığı saadete kavuşturmak 
için hükümlerini, dar anlamda milliyet-
çilik, ırkçılık ve dini taassuptan etkilen-
meden en genel bir bakış açısıyla, tarafsız, 
objektif, hak ve adalet yolunu benimse-
yerek koymuştur. Adaletle davranmak, 
iyilik yapmak, ahde vefa göstermek gibi 
evrensel ilkeler, bütün insanlar içindir. 
Örneğin, her müslüman, muhatabı ister 
müslüman ister yahudi isterse hıristiyan 
veya Budist olsun, hiç bir din ve ırk ayrımı 
gözetmeden adil davranmak zorundadır. 
İnsanlığın, İslam'ın bu kuşatıcılığına olan 
ihtiyacı daima var olagelmiştir.
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RODOS’UN FETHİNDE 
OSMANLI İSTİHBARAT 
TEŞKİLATI

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

GEÇEN AY RODOS’U BİR GRUP DOSTLA GEZDİK. HÂLÂ AYAKTA BULUNAN KALENİN ÖNÜNDE 1994’TE 
BASILAN KİTABIMDA (VEZÎR-İ ÂZAM PÎRÎ MEHMED PAŞA) BURANIN FETHİ İLE İLGİLİ TESPİTLERİM 
GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ. BUNU SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİM. 

İran seferi sırasında (1514) kurulan Osmanlı 
istihbarat örgütü, Piri Mehmed Paşa vezi-
riazamlığa getirildikten sonra  (1518) ona 
bağlı olarak faaliyet gösterdi. Yavuz, Mısır’ın 
fethinden sonra bu sayede Avrupa’da olup 
bitenleri günü gününe takip etmiş; Avrupa 
hakkında önemli bilgilere vâkıf olmuştur.
Bir yerin alınmasından önce, o toprak-
lar hakkında ön bilgileri toplamak için 
teşkilâtlı haber alma örgütünden bir ele-
manın düşman tarafına gönderilmesine, 
Yavuz Sultan Selim devrinde başlanmıştır. 
Nitekim Yavuz hayatta iken, Akdeniz’de 
olup bitenleri öğrenmek için Veziriazam 
Piri Mehmed Paşa bazı Avrupa ülkeleri-
ne adamlar göndermiş; bunlar, Osmanlı 
Devleti’ne sürekli bilgi ulaştırmışlardır. 
Fethine karar verilen Rodos’ta da bir Türk 
Haber Alma Örgütü kurulmuş; aslında 
Türk olup, Şövalyeler’in itimadını kazan-
mak için din değiştirerek Hıristiyan bile 
olan, HAMMER’in Yahudi olduğunu söy-
lediği bir hekim bunun başına getirilmiştir.
Rodos’ta, Kanuni tahta çıktıktan sonra 
görevlendirilmiş başka casuslar da vardı. 
Bunların en ünlüsü, Saint-Jean Teşkilâtı’nın 
en büyüklerinden, “Grand-Groix” pâyesini 
haiz “Don Andrea d’Amaral” adındaki şö-
valyedir. Villiers de L’İsle Adam’ın Üstâd-ı 
Azam seçilmesine karşı olduğu için Rodos 
Seferi’nden önce Piri Mehmed Paşa ile işbir-
liği yapıp, adayla ilgili gizli bilgileri ona sun-
muş; bunun ve diğer Türk ajanlarının ver-
diği bilgiler ışığında Divân-ı Hümâyûn’da 
Rodos Seferi’ne karar verilmiştir.
Rodos’u fethetme kararını Veziriazam Piri 
Mehmed Paşa gizli tutmuş; hatta Rodos 
Başşövalyesi L’İsle Adam’ı şüphelendirme-
mek için ona barışçı havalarda mektuplar 
yazmıştır. Diğer taraftan adaya daha önce 
gönderdiği ve oradan elde ettiği casuslar 
aracılığıyla, adanın durumu hakkında bil-
giler toplamaya devam etmişti.

Rodos kuşatmasında (Haziran 1522), Yahu-
di Tabip ve Don Andrea d’Amaral, Türkler’le 
muhabereyi sürdürmüşler; adada olup 
bitenleri günü gününe Veziriazam’a rapor 
etmişlerdir. Bunların emrinde çalışan ve 
ada Hıristiyanlarınca cariye olarak evler-
de tutulan Türk kadınları da Şövalyeler’in 
işlerini zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmuş-
lardır. Yahudi Tabip, kaledeki hassas nokta-
ları ışıkla ve mektupla Osmanlı askerlerine 
bildirerek buraların topla vurulmasını sağ-
lamıştır.14 Eylül 1522 günü yine Türkler’e 
ok ile mektup atacağı sırada yakalanmış; 
Şövalyeler’ce parça parça edilmiştir. Adada 
kendisine iaşe ve barut mevcuduna bak-
ma görevi verilen Don Andrea d’Amaral 
kuşatma sırasında kaledekilerin savunma 
planlarını Osmanlı tarafına verdiğinden 
başka, iaşe ve barutu Veziriazam Piri Meh-
med Paşa’nın istediği gibi, umulmadık bir 
anda bitirmiş; bu yüzden önce şövalyelik-
ten atılmış; sonra idam edilmiştir.

Rodos Adası’nda kurulan Türk casusu esir 
Türk kadınları, Yahudi Hekim vasıtasıyla 
Veziriazam Piri Mehmed Paşa’dan aldık-
ları emir üzerine, bir aralık şehrin değişik 
yerlerinde aynı anda yangılar çıkartmışlar; 
fakat başkanları durumundaki bir Türk ka-
dınla birlikte yakalanarak öldürmüşlerdir. 
İşin ilginç yanı, yapılan işkencelere rağmen 
öldürülenlerin hiç birinin arkadaşlarını ele 
vermemiş olmasıdır. Onların bu azimkâr 
davranışları, Türk İstihbarat Teşkilâtı’nın çok 
iyi organize edildiğini göstermez mi? Rodos 
Kalesi, 24 Aralık 1522 günü fethedildi.
Rodos Seferi’nden önce, adada Osmanlı ca-
suslarının görevlendirilmesi, bunların verdik-
leri raporlar doğrultusunda savaş kararının 
alınması; kuşatma sırasında onlardan ayrıntılı 
bilgi akışının sağlanması; düşman hedefle-
rinin bu bilgiler doğrultusunda vurulması 
gibi durumlar, Kanunî’nin saltanat yıllarında,  
Türk İstihbarat Teşkilâtı’nın artık oturmuş bir 
kurum olduğunu göstermektedir.



63

TARİH



EYLÜL/EKİM 2014/3764

VİZYON KÖŞE

RODOS HAFIZ 
AHMED AĞA 
KÜTÜPHANESİ 

BEKİR ŞAHİN

Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ,  Doç. Dr. Caner 
Arabacı, Yazar Abdurrahman Dilipak ve 
Mustafa Erol ile beraber Marmaris’ten 
Rodos’a geçtik. Burada bir takım ziyaret-
lerde bulunduk . Bu yazımızda Rodos zi-
yaretimizle ilgili izlenimlerimizi sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Tarihî Rodos Kalesi içerisinde, diğer birçok 
Osmanlı döneminden kalma cami, ha-
mam, imaret, medrese vb. eserlerin de bu-
lunduğu bir bölgede yer alan Hafız Ahmed 
Ağa Kütüphanesi’nin etrafı yüksek duvar-
larla çevrili bir avlu içerisinde kubbeli mi-
mariye sahip 18. yüzyılda yapılmış taş bir 
binadır. İki bölümden oluşan binanın arka 
tarafı kitap deposu, ön tarafı ise okuma 
ve sergi salonu olarak kullanılmaktadır. 

Depo kısmında kitapların ahşap dolaplar 
içerisinde camlı-kapaklı raflarda muhafa-
za edilmektedir. Sonradan kütüphaneye 
gelen kitaplar dışında vakfa ait olan bütün 
kitapların deri üzeri ebru kâğıt kaplı mah-
fazaları içinde bulunmaktadır.
Kütüphane avlusunda yer alan vakfa ait 
evde yaşayan vakıf mütevelli vekili ve 
aynı zamanda kütüphane görevlisi Yusuf 
KIBRISLI bu kitapları eşiyle birlikte gözü 
gibi korumaktadır. Depoda iklimlendirme 
gayet güzel, iki adet klima ve bir adet nem 
toplama cihazı bulunmaktadır. Merkezî 
sisteme bağlı kapalı devre kamera sistemi 
ve alarm bulunmaktadır.
Vakıf kitapları arasında nadir olarak nite-
lendirilebilecek nüshaların ve kitap sanat-
ları bakımından değerli eserlerin olduğunu 
görüyoruz. Üzerinde kütüphane mührü 
bulunan kitapların, konularına göre grup-
landırılmış olup, dağılım şu şekildedir;

Kur’an-ı Kerim 17, Tefsir 74, Kıraat 9, Ha-
dis 111, Fıkıh 120, Mevâiz 22,  Meân-i ve’l-
Beyan 18,Edebiyat 41, Tarih 41, Kelam 49, 
Feraiz (Miras Hukuku) 14, Usul-ü Fıkıh 
(Fıkıh Metodolojisi) 22, Tasavvuf 45, Lügat 
32, Siyer 22, Astronomi 24, Tıp 21, Nahiv 
43, Sarf 17, Felsefe-Mantık-Hey’e 55 adettir. 
Orijinal demirbaş defterine kayıtlı toplam 
kitap sayısının 797  adet olduğunu görüyo-
ruz. Kütüphanede vakıf kitapların dışında 
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450 adet kayıtsız yazma kitap Konya Yaz-
ma Eserler Bölge Müdürlüğü uzmanları 
tarafından Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi 
envanterine kaydedilmiştir.
Kütüphanede, 1928 öncesi nadir matbu 
eser kategorisine giren kitap sayısının 982, 
1928 sonrası 119 muhtelif matbu kitabın 
bulunduğu; bu duruma göre 1240 yazma 
eser, 1101 matbu eser olmak üzere toplam 
2348 kitabın bulunduğu görülmektedir.
Ayrıca kütüphanedeki bir kolinin açılarak 
yapılan tasnif sonucunda 1910-1930 yıl-
ları arasında yayımlanmış çeşitli gazete-
ler de bu kütüphanenin önemli dermesi 
arasındadır: 1926 - 1928 yıllar arasındaki 
Rodos’ta haftalık olarak yayımlanan Selâm 
Gazetesi’nin kitaplaştırılmış olarak 15 cilt 
halinde, 1911 yılına ait Paris’te Osmanlı-
ca olarak yayınlanan İkdam Gazetesi ve  
Hakimiyet-i Milliye, Tasvir-i Efkar, Tevhid-i 
Efkar, Vakit, Akşam, Sebilü’r-Reşad, Esas 
Muhafazakar, Hilal-i Ahmer, Ahenk, Afi-
tab, Zümrüd-i Anka, Söz, Yeni Gün, Köy 
Hocası, Papağan, Karagöz, Antalya, Sırat-ı 
Müstakim isimli gazete ve mecmuaların 
bazı sayılarının olduğuna şahit oluyoruz.
Kütüphanede bulunan el yazması kitap-
lar tek tek incelenerek; Hafız Ahmed Ağa  
Kütüphane mührünü taşıyan yazmalar 
orijinal demirbaş defteri ve sınıflandır-
maya sadık kalınarak TÜYATOK (Türkiye 
Yazmaları Toplu Kataloglama Sistemi) 
standartlarına göre tespitleri yapılmış; ki-
tapların dış ve iç ölçüleri, yazı, kağıt, cilt ve 
sanatsal özellikleri kayıt altına alınmıştır. 
Bekir Şahin ve Faruk Ağartan tarafından 
hazırlanan katalogun Arapça metinleri de 
Zahit Tığlı tarafından yazılarak basımı için 
TİKA’ya teslim edilmiştir. Ümit ediyoruz 
ki kısa sürede basılır. Kitapların başlan-
gıç-bitiş bölümleri ile hat, tezhip ve cilt 
özellikleri açısından sanatsal değer taşı-
yan kısımlar dahil tüm eserler e-kitap ha-
line getirilmiştir. Çekilen toplam poz sayısı 
yaklaşık; 300.000 dir. Tarihî bir külliyenin 
parçası olarak bilim ve kültür tarihimiz açı-
sından çok önemli bir koleksiyona sahip 
olan Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi’nde 

bir dizi çalışma yapılarak hem mevcut eser-
lerin daha iyi şartlarda muhafazası hem de 
bilim dünyası ve araştırmacıların hizmetine 
sunulmasına ortam hazırlanmıştır. İsteyen 
araştırmacılara kütüphane tarafından ki-
tapların dijital kopyaları verilmektedir.
Bu çerçevede; tarihî ve turistik bir ada olan 
Rodos’ta özellikle yaz dönemi yoğun turist 
ziyareti olmaktadır. Yaklaşık ziyaretçi sayısı 
Konya Mevlana Müzesi'ne yakındır. Hafız 
Ahmed Ağa Kütüphanesi’nin de büyük ilgi 
gördüğü bilgisinden hareketle kütüphane-
nin Türk tarih ve kültürünü tanıtacak belge 
ve tertibatlarla zenginleştirilmesi ve sürekli 
irtibatın sağlanması gerekmektedir.
Rodos’a çok gittik. Orada kaldık. Çalışma-
lar yaptık. İlk gittiğimizde gördüğümüz 
tarihî eserler ile son gördüklerimiz ara-
sında bazı farklar var;
İlk gittiğimizde (2009)  bir cami hariç hepsi 
kapalı ve perişan haldeydi. İkinci gittiğimiz-
de Süleymaniye Camii’nin restorasyonu ya-
pılıyordu. Süleymaniye Medresesi etrafında 
sanki yıkılsın dercesine arkeolojik kazılar ya-
pılmaktaydı. Recep Paşa Camii adeta harap 
edilmişti. Bu gidişimizde Turistik amaçlı ve 

kısa sürelide olsa tüm camilerin iki günlü-
ğüne ziyarete açıldığını gördük, Recep Paşa 
Camii’nin de restorasyonunun başlanmış 
olduğuna şahit olduk. Karınca hızıyla da olsa 
bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Süleymaniye 
medresesi etrafındaki kazı durdurulmuş. 
Soydaşlar, bu medresenin tekrar Türk okulu 
olarak açılmasını dört gözle bekliyor. Çünkü 
burası 1972 ‘ye kadar Türk okuluydu. Burada 
ders görenler hatıralarını anlatıyor.
Murat Rei’si ziyaret ettiğimizde; Diyarbakır 
dahil pek çok bölgeden insanımızla birlikte 
Giray Han da burada yatıyor. Çok yakın za-
mana kadar buradan bizim donanmamıza 
bağlı savaş gemileri 5 pare top atarak Murat 
reisi selamlarmış, gemilerimiz Murat reisi 
selamlamak için korna çalarmış. Bu önem-
li mekân önceki gittiğimizde şarapçıların, 
esrarcıların mekânı idi. Neyse ki şimdi, 
eskisine göre biraz temizlenmiş ama yine 
de türbenin hali yürekler acısı. Daha önce 
sağlam olan iki türbe tamamen yıkılmış. 
Mezar taşları bir bir yok olmaya başlamış.
Bunu görünce ”Burası yavaş yavaş ortadan 
kaldırılıyor mu?” diye düşünmeye başladık.
Ümit ederiz ki başlanılan güzel çalışmalar kısa 
sürede bitirilir, İnsanlığın ortak mirası kültürel 
değerlere sahip çıkılır, buralara el atılır. Her şeye 
rağmen düne göre çok güzel gelişmeler var. Hiç 
değilse konsolosluğumuz, dış işlerimiz düne 
göre çok şey ile ilgileniyor, ama daha fazla ilgi 
gerekiyor. Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 
TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı önemli çalışmalar yapıyor ama, 
daha fazlası gerek. Adada Türk Tarih Kurumu, 
TDK da gelip eserlerimize sahip çıkmalı. Va-
kıflar da. Diyanet de burada olmalı.
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HAZBAHÇE, 
KONYA'NIN 
EN GÖZDE 
KAHVALTI 
MEKANLARINDAN 
BİRİSİ

HAZBAHÇE'NİN KAPTAN KÖŞKÜNDE, BU İŞTEN İYİ ANLA-
YAN, MÜŞTERİSİ İLE GÖNÜL BAĞINI HER GEÇEN GÜN DA-
HADA SAĞLAM GÖNÜL KÖPRÜLERİYLE GÜÇLENDİREN MU-
RAT YILDIZ OTURUYOR. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK 
BU HOŞ MEKANDA MURAT YILDIZ'LA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ 
RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ. 

Murat Yıldız 1971 Karatay-Çimenlik Mahallesi doğumlu. Ak-
şam Lisesini bitirdikten sonra, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümünden mezun oldu. 
Bir şirkette Fabrika Müdürlüğü yaptı. Kendi ifadesiyşle masa 
başı işler pek cazip gelmeyince 2006 yılında Hazbahçe'yi aldı. 
Burada iyi bir ivme kazandıktan sonra 2006 yılının 12 Hazi-
ran'ında Köyceğizde ki şimdi Meram Hazbahçe diye anılan 
"Damla Aile Çay Bahçesi"ni aldı.
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Hazbahçe adı nereden geliyor?
Hazbahçe ismi, mekanın eski sahipleri-
nin bir arkadaş muhabbetinde oluşan bir 
isim, bizde değiştirmedik. Yeni aldığımız 
bu yere de aynı ismi verdik. Aldığımız yer 
adeta çöldü. 8-10 masa, bir çay ocağı vardı. 
Hazbahçe'de uyguladığımız konsepti bura-
ya da uyguladık ve güzel bir trend yakaladık.

Hazbahçe'yi mekan olarak bize 
anlatır mısınız?
Burası sekiz bin metre alan üzerine kuru-
lu, Gedavet rüzgarlarının estiği, havadar, 
sakin, insanların huzur bulduğu bir me-
kan. Konseptimiz aileye yönelik olduğu 
için her iki mekanımızda da müzik yok. 
Aileler aynen evlerinde bir köşede nasıl 
rahat oturabiliyorlarsa burada da öyleler. 
Odalarımız soba ve şömineyle ısıtılıyor. 
Tamamen doğaya uygun. Bina yapımın-
da geçmişi yansıtan ahşap ve ot tuğlası 
kullanıldı. Tek gözlü evlerde yetişen şim-
di oldukça önemli yerlerde ve görevlerde 
olan müşterilerimiz sobayı yakmayın, 
çocuklarımla gelip biz yakacağız diyerek 
o nostaljiyi hem kendileri yaşıyor, hemde 
çocuklarına yaşatıyorlar.

Bu sektöre ilginiz ve merakınız ne 
zaman başladı?   
Bizim sektörümüz Konya'da zoru başardı. 
Eskiden insanların dışarıda yeme -içme kül-
türü yoktu. Şimdi 70-75'lik teyzeler kahval-
tıya gelmeye başladılar. Bir kahvaltı kültürü 
oluştu. Her arz talebini oluşturur derler. Biz 
Konya'da bir talep oluşturduk. İnanın 4-5 
yıl sonra Konya restaurantları daha büyük 
müşteri kitlelerine sahip olacaklar. Bizim 
yemeklerimiz kahvaltının gölgesinde kaldı. 
Kahvaltıyı aşamadık ve kısmadık. Kahvaltı-
da da hep yeniliğe gittik. Bir yıl sucuk ızgara, 
öbür yıl pastırma koyduk. Bu yılda çılbır ko-
yacağız. Kahvaltı da değişiklikler iyi gidiyor. 
Bizim gibi işletmeler şehrin aynası aslında. 
Bu tablo şehrin gelişmişliğini gösterir. Kül-
türel açıdan, Ekonomik anlamda, hayat 
standartları anlamında bu işletmeler iş yap-
mazsa şehrin üzerine ölü toprağı serpilmiş 
olur. Konya'ya da yeni restaurantlar ve kafe-
ler açılıyor. Bu mekanlar prestijli mekanlar. 
Böyle mekanların açılması bizim mevcut 
pastamızı küçültmüyor, büyütüyor. Mesela 
David People açıldı, Cafe Kültürü gelişti. İn-
sanlar evlerinden çıkmaya başladılar. 

Dolaşan para büyüdü. Evlerinden  dışarı-
ya çıkmayan Konyalılar dışarıya çıkmaya 
başladılar. Artık evlerde oturan kalmadı. 

Özellikle kahvaltı konusunda müşteri-
lerinizce Konya'nın bir numaralı kah-
valtı mekanı olarak anlatılıyorsunuz. 
Kahvaltınızı sizden dinleyebilir miyiz?
Hazbahçe'nin olmazsa olmazı kahvaltı. 
Sunumu farklı. İnsanlar kahvaltıya keyif 
yapmak için geliyorlar. İkide bir çay al-
mak için, ekmek almak için, yiyecek bir 
başka şey almak için kalkmak diye bir şey 
yok Hazbahçe'de. Çünkü, açık büfe diye 
bir şey yok. Bizde serpme köy kahvaltı-
sı var. Bu kahvaltı 2007'de Hazbahçe ile 
başladı. Evde hanımların erindiği, mutfak 
kokar diye yapmaktan vazgeçtiği kahval-
tılıkları bize burada onlara sunuyoruz. 
Izgara sucuk, Alüminyum folyoda pas-
tırma, Kiremitte Kaşarlı Mantar, kavurma 
et, sucuklu yumurta, patates kızartması, 
menemen. Birer hafta ara ile sigara böre-
ği, sac böreği ve su böreği. Evde ne yapa-
mıyorlarsa bizde onlar var. 
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Mesela kahvaltıda kavurma yenir mi di-
yorlardı, şimdi kavurma ne zaman gele-
cek diye soruyorlar. Bizim mutfağımız 
bağımsızdır. Yemek yenen yerden uzak-
tır. Kokular müşteriyi rahatsız etmesin 
diyerek böyle bir karar aldık.

Hazbahçe'nin special'i nedir desek?
Bizim spesiyalimiz kiremitte yaptığımız 
mantar. Kırmızı ve beyaz etten, sebzeli, 
üzerine kaşar erittiğimiz farklı bir spesi-
yal. Birde tavada yaptığımız pirzola ve 
kuşbaşılı bir spesiyalimiz var. Geçen yıl 
ızgarada bir başka spesiyal sunduk. Sac 
kavurmanın ortasına etli ekmek koyarak 
değişik bir sunum oluşturduk. Normalde 
sunumu ile değişik bir görüntü oluştur-
du. Güzel tuttu. Farklı bir görüntü, insan-
lar beğeniyorlar, iyide gidiyor.

Hazbahçe'nin bir aile mekanına, sakin 
ve ferah bir ortam haline dönüşmesi 
için neler yaptınız?
Biz önce hedef kitlemizi tespit ettik. Ter-
cihimizi ailelerden yana kullandık. Ve 
böyle olması yönünde bir karar aldık. 
Yedi yıldan beri nargileden uzağız. Şimdi 
var amma yok denilmeyecek bir şekilde 
var. Yüksek müzik ortamında bir mekan 
olmayı istemedik. Sakinliği, ferahlığı ve 
huzuru bu şekilde sağladık.

Hazbahçe'de düğünlere de yer veriyorsu-
nuz, bize düğünlerden bahseder misiniz?
Düğünler geleneksel Konya düğünleri 
İsteyen alakart olarak ta ızgara-bonfile-
biftek ya da Konya Pilavı isteyebiliyor. 
Düğün sahibi ne isterse o şekilde hizmet 

veriyoruz. Ses düzeyi yüksek düğünler 
yapmak istemiyoruz. Gürültüden uzak 
kalmak isteyenler bu türden düğünleri 
tercih ediyorlar. Düğün alanımız 3500 
metrekare aynı anda 3 bin kişiye iftar  ye-
meği verebiliyoruz. Bu Ramazanda Tor-
nacılar Odası ve Elektrikçiler Odası'nın 
iftar yemekleri 3 bin, MHP'nin 2500 ki-
şilikti. Düğün alanımızın sırtını dağa ver-
miş olması, orman içinde bir düğün ya-
pılıyor havası veriyor. 2008'den itibaren 
yazın düğün yemekleri veriyoruz.

Hazbahçe ile ilgili hayalleriniz ve hedef-
leriniz konusunda neler söyleyeceksiniz?
Hayalim insanlara hizmet, insanlarla iç 
içe, insanların memnun olabilmesi oldu. 
Benim hep hizmet odaklı bir hayalim var-

dı. O memnuniyet bizim için bir ödüldür 
diye düşünüyorum. Burasını aldığımızda 
dostlarım burasını çay bahçesi yapın, ye-
mek işine girmeyin diyorlardı. İnsanlar, 
bizim diğer işletmelerden ayrı ve farklı 
olduğumuzu düşünsünler istedik. Bu 
mekanda ayrı ayrı odalar var. Aileler, mes-
lek grupları, yeni evlenen çiftler rahat et-
sinler istedik. Bildiğiniz gibi Restaurantlar 
daha resmi yerler. İnsanlar tedirgin olarak 
doymadan kalkıyorlar. Biz insanlar huzur 
içerisinde keyif alarak yemek yesinler is-
tedik. Hayallerimin yüzde seksenini ger-
çekleştirdim. 25-30 kişilik şark odalarında 
Karaoke denen sistemle sözü çıkarılmış 
müzik parçalarını, müşterilerin hep bir-
likte söyleyebilecekleri  şekilde bağımsız 
odalar oluşturmayı hayal ediyorum. Kü-
çük mutfaklı, içinde mutfak malzemesi 
olan, mangalı olan, yeterli davlumbazıyla, 
içeride kokuyu barındırmayan, yanmış 
mangalını bizim vereceğimiz, etini yeme-
ğini kendisi pişiren bir nevi kendin pişir-
kendin ye tarzında bir düşüncem daha var. 
Üçüncü bir şube daha düşünüyoruz. Yeni 
yerimiz yine Meram'da olacak. Bugün o 
görüşmeyi yaparak sizin yanınıza geldim. 
(18 Eylül 2014 Perşembe) Aslında böyle bir 
mekanı Selçuklu'da açmak isterdim. Be-
lediyenin o türden imkanları yok sanırım. 
Meram Belediyesi parkları ve bahçelerde ki 
işletmeleri destekliyor. Hanımlar günlerini 
Hazbahçe'de yapıyorlar. Doğum günü kut-
lamaları, evlilik yıl dönümleri burada yapı-
lıyor. Hazbahçe'nin şark odalarından birini 
kapatıyoruz diyorlar. Evlerde günü olan 
hanımların çektiği eziyet bitti. Bir kaç gün 
öncesinden yapılan hazırlıklar eziyet, ser-
vis eziyet.  Ev sahibi ve misafirleri küçük bir 
bedel karşılığında hoşça vakit geçiriyorlar. 
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"KONYA KAZAN BİZ KEPÇE" ADLI 
SAYFAMIZIN BU BÖLÜMÜNDE 
SİLLE SOKAKLARINDA DOLAŞTIK. 
SİLLE KONYA'NIN KÜLTÜR 
HAZİNELERİNDEN BİRİSİ. KONYA'YI 
ZİYARETE GELENLERİN, GÖRMEDEN 
GEÇEMEDİĞİ VE BİR KAÇ GÜN 
KALMAYI ARZULADIKLARI YERLERİN 
BAŞINDA GELİYOR. SİLLE'DE HER 
YER TARİH, HER YER NOSTALJİ. 
SİLLE'DE BİR ÇOK MEDENİYETİN 
İZLERİNİ BULABİLMEK MÜMKÜN. 
SİLLE SOKAKLARINDA DOLAŞIRKEN 
GÜLEÇ YÜZLÜ, HOŞ SOHBET, İÇTEN 
VE MİSAFİRPERVER SİLLELİLER 
KARŞILIYOR GELENLERİ.

Merdivenlerle caddeye inen tipik bir 
Sille sokağı. merdivenlerin sonradan 
yapıldığı her halinden belli. Sokağın 
geçmişte tamamıyla taş döşemeli bir 
sokak olduğunu hatırlatır gibi.

29 Ekim 1933 tarihli anıt, Sille Nahiyesinin 
Cumhuriyet Bayramının onuncu yılını 
kutladığı yere dikilmiş. 
Bugün için tam tamına 81 yaşında. 

Yokuş aşağı bir Sille sokağı. Taş döşemeli 
sokak, Sille taşından yapılma evler, 
Sillenin geçmişinden izler taşıyor.
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Günümüz Sillesinin restore edilmiş evlerinde işletmeye 
açılan bir cafe ve tipik bir Sille sokağı. Sohbet eden 
hanımlar ve geri planda bir aile.

Sillenin dar sokaklarından merdivenlerle bir üst sokağa 
çıkıyorsunuz. Çeşmeler, her evin önünde evlere güzellik 
veren ağaçlar, tipik bir Sille geleneği.

Yarım asır öncesinde, otobüs yokluğundan Konya'ya yayan 
gidip-gelen Silleliler, bugün o günleri hüzünle yad ediyorlar.

Yıllar önce Sillenin en önemli el sanatlarından biri olan 
ve bir çok yere ustalığını götüren testicilik tekrar 
dirilmeye ve hayat bulmaya çalışıyor.
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EROL SUNAT

İlk elveda dediğinde 
on yaşındaydı, son 
elveda dediğinde 
ise yirmialtı!
Şehit 
Mevlüt Pekdemir
Şehit Mevlüt Pekdemir'in on yaşında kaleme aldığı ilk "ELVEDA" ile bi-
ten yazısının bir bölümünde şöyle diyor; Hatıralar, hatıralar, hatıralar. 
Şu zavallı dünyaya sıkıştırılmış küçücük bir hayat parçacığı. Bu küçük 
hayat parçacığı elbet bir gün bu hayat yok olacak. Ama arkasında bir 
şeyler bırakacak. Bunlar sevdikleri ve yakınları.
Bu satırları okuyarak belki beni ve şu yalancı dünyayı tanımaya bir fırsat 
doğabilir. Arkadaşlarıma, sevdiklerime ve yakınlarıma. Elveda!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Caddesi üzerindeki üst ge-
çide Şehit Astsubay Mevlüt Pekdemir, Meram Orgeneral Tural mahallesinde 
bir sokağa da Şehit Mevlüt Pekdemir adı verildi. Ayrıca Deniz Kuvvetlerinin 
Lojistik Destek Gemileri Komodorluğunun, "TEK GEMİ EĞİTİMİ" çerçeve-
sinde 29 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Yardımcı Sınıf, Ma-
yın Gemilerinin ve S/G botlarının katıldığı bir eğitime Şehit Radar Astsb. Kd. 
Çvş. Mevlüt Pekdemir adı verildi.

Babası Recep Pekdemir: 61 yaşındayım. İki oğlum, iki kızım vardı. 30 Tem-
muz 2005 Cumartesi akşamı, saat 20.45 sularında helikopterin denize düşme-
siyle bir deniz kazasında oğlumu kaybettim. Burası imtihan dünyası, herkes 
bir şeylerle imtihan oluyor. Derler ki Allah, kimseyi evlat acısıyla terbiye etme-
sin. Allah emanetini verdi, emanetini geri aldı. Şehit olduğu ilk gün haberimiz 
olmadı. Daha sonra haberimiz oldu. Oğlumuzun şehit haberini aldığımızda, 
hanımım hadi Recep Bey iki rekat şükür namazı kılalım dedi.
Annesi İklime Pekdemir: Kalktık iki rekat şükür namazı kıldık. O gün üzerim-
de değişik bir ağırlık vardı. Uyudum, uyandım hem beynimde " ŞEHİT" kelimesi 
yankılandı. Gece yarısı 2-3 gibi telefon çaldı. Baktım gizli numara. Uyku semesi 
yanlış tuşa basmışım, telefon kapandı. Recep beyde uyuyamamıştı, kalktık bal-
kona çıktık. Çocuktan bir haber yok dedik. Kendi numarası cevap vermeyince, 
en yakın arkadaşını aradık. Teyzeciğim o görevde, onun için telefonu açmamış-
tır dedi. Oğlum sürprizlerle dolu, sürpriz yapmayı çok seven bir çocuktu. Sabah 
komşumuz aradı. Telefonu açtım kapandı. Ne oldu komşum diye ben aradın. Te-
lefonu kapattı. Eyvah dedim, bir şeyler oldu. Recep bey durumu anlamıştı. Bü-
yük damadım asker. Söylemeyin, ben söyleyeyim. Dayanamazlar demiş. Sağlık 
ekibi kapıda hazır bekliyormuş. Komşular, hısım akraba akın akın gelmeye baş-
ladılar. Annen bu yükü taşıyabilecek mi, delirir demişler.  Recep Bey işleri gereği 
çok yoğun olunca çocuklarımla daha fazla ben ilgilendim. Mevlüt yüzmeyi çok 
severdi. Milli Güvenlik Hocası da askerdi. Yüzme Hocası da. Ben denizci olmak 
istiyorum dedi. Havacı olsun istemiştim. Anne dedi ben beyazı çok seviyorum. 

30 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 
21.45'TE İZMİR-AKSAZ-ANTALYA GÜZER-
GAHINDA GÖREV UÇUŞU YAPMAK AMA-
CIYLA ANTALYA'YA GİDEN SAHİL GÜVEN-
LİK KOMUTANLIĞI'NA AİT HELİKOPTER, 
GÖREV BİTİMİNDE NEDENİ BİLİNMEYEN 
BİR ŞEKİLDE KUMLUCA İLÇESİ ADRASAN 
MEVKİİNDE DÜŞTÜ. KAZADA HELİKOPTER 
GÖREVLİSİ BAŞÇAVUŞ AYDIN CANPOLAT 
VE BAŞÇAVUŞ MEVLÜT PEKDEMİR ŞEHİT 
OLDULAR. OLAYDAN BİR HAFTA SONRA 
AYNI HELİKOPTERİN ENKAZI 120 METRE 
DERİNDE BULUNDU. HELİKOPTERİN EN-
KAZI İÇİNDE SIKIŞAN ŞEHİT PİLOTLAR DE-
NİZ PİLOT KIDEMLİ YÜZBAŞI SÜLEYMAN 
SATIR İLE DENİZ PİLOT KIDEMLİ ÜSTEĞ-
MEN BÜLENT SARIKAYA'NIN PARÇALAN-
MIŞ HALDEKİ CESETLERİ ROBOT VE DE-
RİN DALGIÇLAR TARAFINDAN ÇIKARTILDI. 



73

RÖPORTAJ

Babası Recep Pekdemir: Tornacı ve Frezeciyim. Bir ara market çalıştırdım. 
Babadan kalan kahvehanede Eniştemle birlikte 16 yıl çalıştım. Oğlum rahmetli 
olunca bıraktım, veda ettim. İnsanın her düşüşte bir kalkış yapması lazımmış. 
Oğlumun rahmetli olması bana çok şey öğretti. Bu dünyanın fani ve geçici ol-
duğunu öğrendim. Hayatıma yeni bir düzen verdim.
Annesi İklime Pekdemir: Oğlumun her anı hatıra.  Denize açıldığında, anne 
ben neredeyim biliyor musun diye sorardı. Ya İtalya'dan, ya Yunanistan’dan 
beni arardı. Gece nöbete çıkmadan önce dahi, anne nöbete çıkıyorum diye 
mutlaka arardı. Bütün anneler kaygılıdır. SAT Komandosu olmak için 9 ay 
eğitim görmüş bunu benden sakladı. Sonra elenmiş, eve geldiğinde sararmış, 
kararmış, saçlarını sıfıra vurmuştu. Hırslıydı, maceraperest bir çocuktu. Daha 
sonra ben dedi Sahil Güvenliğe gireceğim. Kalktık Akhisar'a eğitim yaptığı 
yere gittik, paraşütle uçaklardan atlıyorlar ve hareket halindeki araçlara bini-
yorlardı.  Babası bu benim oğlum diye çok gururlanmıştı. 
Babası Recep Pekdemir: Askeri okulda okurken baba bana 50 lira göndersen, 
100 lira göndersen yeter derdi. Ben o miktarların hep üzerinde gönderirdim. 
Baba bunlar sana yol, su, elektrik olarak geri dönecek derdi. Annesiyle birlikte 
tayin olduğu her yere gittik. Bir eksiği var mı yok mu, onu temin edelim diye, 
torunlarımızın elinden tutalım, gezdirelim diye.
Annesi İklime Pekdemir: Mevlüt en son Mersindeydi. Hala oğlunun düğü-
nü vardı. Gelemiyorum demişti. Ancak çıktı geldi. Dün-
ya ölümlü dünya, ne olur, ne olmaz helallik almaya gel-
dim diye anneannesini ve dedesini görmeye gelmişti. 
Ablasına da, bu gelişim bana çok ağır geldi, bir türlü 
Konya'dan ayrılmak istemiyorum demiş. Bu olaydan 
20 gün sonra Konya'ya cenazesi geldi. Giderken he-
pimizden helallik alıp gitmişti. Acılı haberi aldığımda, 
bana abdest aldırın, bu ateş sönsün dedim. Abdest 
alıp oğlumun yatağına uzandım. Allah’ım çocuğumu 
bana göster dedim. Daha uyumadım bile. Bir büyük 
askeri resmi tören. Askerlerin hepsinin boynu bükük, 
çok hüzünlüler. Ben içlerinde oğlumu arıyorum. 
Turuncu fuları vardı. O fuları eline almış, anne ben 
buradayım dedi. Rüyada asker melek demekmiş. 
Oğlumu meleklerin arasında gördüm.
Babası Recep Pekdemir: İki gün telefonla görüş-
mesem çıldırırdım. Kurban olduğum Allah sabrını 
veriyor. Rahmetliyi defnederken yanıma birisi 
indi. Ben şurada imamım dedi. Canla başla çalışı-
yor, mezarın sağındaki, solundaki otları yoluyor, 
şehidimiz rahatsız olmasın diyordu. Mezardan 
çıktık. O adam kayboldu. Etraftakilere sordum. 
Evet dediler senin yanında birini gördük amma 
şu anda burada yok.  Bir kaç gün sonra, sağdaki 
soldaki, civardaki bütün camileri aradım. Sordu-
ğum imamı kimse tanımıyordu.

Oğulsuz 
yaşanır ama, 
vatansız asla!
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KAZIM KUYUCU; 1970 YILINDA KONYA’DA DÜNYA’YA 
GELDİ. EĞİTİM HAYATINI KONYA'DA GEÇİRDİ. 
1992 YILINDAN BU YANA BİR KAMU KURULUŞUNDA 
ÇALIŞAN KUYUCU EVLİ VE ÜÇ ÇOCUK BABASI.

kazimkuyucu.com.tr
facebook/kazim.kuyucu

Fotoğrafa olan ilginiz ne zaman başladı?
Fotoğrafa olan ilgim lise yıllarına uzanıyor. 
Deklanşöre her basışta tutkuyla fotoğrafa 
bağlanıp fotoğraflar da hayatı arayan bi-
riyim. 2003 yılında dijital fotoğraf maki-
nasına sahip oldum ve daha ciddi şekilde 
fotoğrafla tanıştım. Fotoğraf bu dünya’ya 
bırakılacak kalıcı eserlerin başındadır. Bu 
güne  kadar birçok yurt içi ve yurt dışında 
bir çok fotoğrafım derece almış ve üniver-
sitelerde ve fotoğraf derneklerinde konfe-
rans şeklinde gösterilere ve kişisel sergile-
re imza attım. Yurt içi ve yurtdışında yüz 
elliye yakın fotoğrafım derece almıştır. 
2012 yılı itibarıyla Uluslararası Fotoğraf Fe-
derasyonu tarafından AFIAP (Uluslararası 
Fotoğraf Sanatçısı) unvanına layık görül-
düm. Fotoğraf, emekle yoğrulmuş ve bir 
sanat dalı olduğu için yaşam tarzım oldu. 

Çektiğim fotoğraflardaki anlatımımdan 
ve belgesel tarzı çekimlerden keyif alı-
yorum. Fotoğraf için gittiğim yer ve me-
kanlardaki kişiler, yaşam tarzları, tarihi 
ve kültürel mirasın toplumla paylaşıla-
bilmesi daha büyük bir kitleye tanıtımın 
sağlanabilmesi için bir elçi gibi çalışmayı 
kendime görev edindim. En büyük he-
deflerimden bir tanesi, çalışmalarımı bir 
belgesel haline getirerek ülke tanıtımına 
katkıda bulunmak. Amacım, fotoğrafları 
hatırlanacak anın en güzel duygularını 
kendi bakış açımla harmanlayıp objek-
tiften yansıtmak. Kızılötesi (infrared) 
ışık ve dalgaboyunu kullanarak  açtığım 
beşinci sergim için üç yıl çalıştım. Geç-
tiğimiz günlerde Kule Site'de gerçekleş-
tirdiğim fotoğraf sergim "Işığın Beyaz 
Yüzü"  adını taşıyordu.
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Aileniz çocuklarınız var mı 
fotoğrafçılığınız onlarla 
ilgilenmenize engel oluyor mu?
Aksine ailemden bana çok destek var, 
yeri oluyor üç veya dört gün evden uzak 
oluyorum fotoğraf sevdamı biliyorlar ve 
saygıları da oluyor. Çocuklarıma da fotoğ-
rafı ve fotoğraf sanatını sevdiriyorum ki 
onlarda bu sevdanın tadını alsınlar.

Fotoğraf çekmek için 
nerelere gittiniz?
Benim tarzım olarak fotoğrafta insan olması 
ve belgesel çekimler olduğu için fotoğrafı arı-
yorum ki, gittiğim yerlerden öte Türkiye'de 
gidilecek çok yer var ki tarihe bir iz bırakmak 
ve fotoğrafa katkıda bulunmak istiyorum. 

Fotoğraf dendiğinde zihninizde ne can-
lanır? İlk aklınıza gelen sözcük ne olur?
Fotoğrafa gönül verdiğim ilk zamanlar-
da hangi fotoğraf makinasını almalıyım 

hangi lensi hangi çekimlerde daha iyi 
kullanabilirim diye düşünürdüm. Şimdi 
ise; fotoğrafı hayatımın her anında yaşı-
yorum. Elimde fotoğraf makinam olma-
sa bile herhangi bir yere bakarken yada 
televizyon izlerken kısaca her anımda 
nasıl bir kadraj kurabilirim diye düşünü-
yorum. Fotoğraf dendiğinde aklıma ilk 
gelen  heyecanlı bir bakış. Bu heyecan hiç 
tükenmesin ki bizleri her zaman daha iyi-
ye yönlendirsin.

Film seyrediyor musunuz  özellikle ta-
kip ettiğiniz bir yönetmen var mı? Fotoğ-
raf çekmeye başladıktan sonra  filmleri 
nasıl bir gözle seyretmeye başladınız?
Fotoğrafta kendimi geliştirmek için kitap oku-
yorum, hergün fotoğraf izliyorum ve filmler 
izliyorum aslında filmi izlemeyip filmden 
fotoğraf çıkarıyorum. Yönetmen ve aynı za-
manda fotoğrafçı olan Nuri Bilge Ceylan'ı ta-
kip ediyorum ve filmleri bana ilham verirken 
bakış açımı da değiştiriyor, iyileştiriyor. 

FOTOĞRAFI 
HAYATIMIN 
HER ANINDA 
YAŞIYORUM.
Fotoğraf 
dendiğinde 
aklıma 
ilk gelen  
heyecanlı 
bir bakış.
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Sizce fotoğraf ve fotoğraf çekmek ne demek?
Fotoğraf özgür bir çekimdir özgür bir sanattır.  Bütün 
fotoğraflar benim için güzeldir çekilen fotoğraflarda 
duygu yüklüdür an yüklüdür, sadece teknik ve kural 
hatası olabilir. Ben fotoğrafta ışığı seviyorum ışığın beni 
kullanması değil. Işığı kullanırken, terbiye etmeyi sevi-
yorum kısaca ışığa önem veriyorum. Fotoğraftan mad-
di bir kazanç elde etmek gibi bir niyetim olmasa da za-
man zaman yerli basında fotoğraflarım yayınlanıyor ve 
kişisel sergilerim oluyor bu da benim motivasyonumu 
yüksek tutmaya yetiyor. Bence fotoğrafçılar eskiyi takip 
etmekten öte fotoğraflarını daha güçlendirmelidir. Fo-
toğrafa katkıda bulunarak kalıcı eserler bırakmalıdırlar.

Son serginiz "Işığın Beyaz Yüzü" 
fotoğraf serginizin hikayesi nedir?
"Işığın Beyaz Yüzü" yani kızılötesi üç yıllık bir çalışma-
dır. Kendimi geliştirmek için film ve fotoğraflar izlerim 
fotoğraf izlerken infrared adı altında bir fotoğraf gör-
düm ve bende bu teknik üzerine yoğunlaştım. "Işığın 
Beyaz Yüzü" Kızılötesi (infrared) fotoğraf çekimlerim. 
Farklı dalga boyunda doğadaki ışık yansımalarıdır. Bu 
ışınları tamamen yansıtan geniş yapraklı ağaçlar ve 
çimler beyaz görünmektedir. Bu çalışmamda doğayı 
başka dalga boyunda çalıştım ve sonuç olarak güzel 
bir görsellik çıktı. Bu çekimlerimi Bursa/Gölyazı, Bolu/
Yedigöller, Ayvalık, Nevşehir/Ürgüp, Konya/Beyşehir 
ve Kilistra'da çekimlerimi tamamladım. 13-15 Ekim 
2014 tarihlerinde Kule Site AVM'de sergimi açtım. 
Sergim Konya ve Konya dışından gelen fotoğrafçılar 
ve konya halkında çok güzel tepkiler toplamışken üç 
verdiğim emeğimi sergilemekten çok mutlu oldum.

Kazım Kuyucu’nun Kullandığı ekipman nedir?
Tabiki Canon’dur.

Ve son olarak okuyucularımıza neler 
söylemek istersiniz?
Yaptığınız işe gönül vermişseniz eğer daha çok 
inanıyor daha çok emek veriyorsanız, siz farkında 
olmadan sonuçları hep güzel oluyor ve başarıyı ya-
kalamış oluyorsunuz.
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MERAM ÖZEL SINAV ANADOLU LİSESİ, KAMUOYUNDA 
BİLİNEN ADIYLA SINAV AKADEMİ KOLEJİ YADA 
SINAV KOLEJİ YAKLAŞIK 20 YILLIK DERSHANECİLİK 
TECRÜBESİNİN OKULA DÖNÜŞMESİNİN BİR HİKAYESİ. 
ALTI ORTAKLI OKULUN ORTAKLARI MUSTAFA ÖZKÖK, 
TEVFİK KART, MURAT AKDENİZ, FATİH DOĞANCI, 
HÜSEYİN YILMAZ VE ORTAKLARI TEMSİLEN YÖNETİM 
KURULU BAŞKANLIĞINI YÜRÜTEN GALİP ÜNAL.

Galip Ünal, 1973 Beyşehir doğumlu. İlk ve Ortaokulu Seydişehir'de 
okumuş. Malatya Fen Lisesi mezunu. ODTÜ Matematik Öğretmen-
liği bölümünden mezun. Kendi ifadesiyle devlette hiç çalışmamış. 
Mezun olduğu dönemde özel sektörde dershanecilikte karar kılmış. 
18 yıldır dershaneciliğin içinde. Sınav Koleji ile birlikte yeni bir sayfa 
açtıkları, kendilerine yeni bir yol çizdikleri düşüncesinde. İdealim-
de sürekli öğretmen olmak vardı diyor Galip Ünal, Çok daha başka 
bölümlere gidebilmesi mümkünken, öğretmenliği tercih edişini 
bu mesleğe olan sevgisine bağlıyor. Dershaneciliğe bir girdiniz mi, 
bir daha çıkamazsınız derken de çalıştığı sektöre olan bağlılığına 
ve içtenliğine vurgu yapıyor. Galip Ünal dershanecilik macerasına 
Seydişehir Birlik Dershanesinde öğretmen olarak başlamış. 2002 
yılında Konya'ya geldiğinde İlke dershanesinde bir yıl kadar öğret-
menlik yaptıktan sonra, Kasım 2004 tarihinde ortaklarıyla birlikte 
Sınav dershanesine başlamışlar. 
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On yıl içerisinde üç dershaneleri olmuş. 
Geçtiğimiz yıl, Hükümet politikası gereğin-
ce dershanelerin kapatılma yoluna gidilip, 
özel okullar teşvik edilince, bu teşvik Galip 
Ünal ve ortaklarını hareketlendirmiş. Galip 
Ünal o anı şöyle anlatıyor; "Özel okullar teş-
vik edilince, bu bizi hem hareketlendirdi, 
hem de o potansiyeli kendimizde bulduk. 
Meram'daki VIP şubemizi okula dönüştür-
dük. Türkiye'de ilk defa bir dershaneyi Ana-
dolu Lisesine biz çevirmiş olduk. Normalde 
dershaneler önce Temel Liseye sonrada 
taahhütle  4 yıl içerisinde Anadolu Lisesi-
ne dönüşecekti. Biz bu geçişi direkt yaptık. 
Diğer dershanelerin de okula dönüştürül-
mesine örnek olsun diye birazda teşvik gör-
dük. Eylül ayında da Sınav Anadolu Lisesi 
olarak okulumuzu açtık, devam ediyoruz. 
280 kontenjanı olan Özel Sınav Akademi 
Anadolu Lisesinin şu anda 270'in üzerinde 
öğrencisi var. Kontenjanın dolmasına 3-5 
kişi kalmış durumda. Okul daha ilk yılında 
yüzde yüze yakın bir doluluk oranını yaka-
lamış bulunuyor. Özel okulların ilk yılında 
doluluk ortalamasının yüzde otuz olduğu 
düşünüldüğünde, Velilerin yaygın adıyla 
Sınav Kolejine gösterdikleri  teveccühte 
ortaya çıkıyor. Her dershanecinin haya-
linde okulculuk vardır diyen Galip Ünal, 
"Dershanelerin kapatılma süreci okul 
açma takvimini öne almamıza sebep oldu. 
Biliyorsunuz Üniversite sınavlarında reka-
bet çok ciddi boyutlara geldi. Öğrenci okul-
dan, dershaneye, dershaneden özel derse 
koşmaya başladı. Bu tempoya yürek da-
yanmaz. Hafta içerisinde akşam 22.30'dan 
önce evlerine gidemiyor çocuklar. Bizim 
konseptimiz de okul-dershane bir arada. 
11. sınıf öğrencisine 11. sınıfın derslerini 
gösterirken 9 ve 10. sınıfın derslerini de 
tekrara imkanı veriyoruz., yoğun bir ders 
programımız var. Değerler eğitimimiz var. 
Değerlerimizden taviz vermiyoruz. Öğ-
rencilerimizi topluma, vatana ve millete 
faydalı birer insan olarak yetiştirme adına, 
değerler eğitimine önem veriyoruz.

Ortaklarımızla birlikte asıl hedefimiz sa-
dece sınavlara hazırlanan bir okul değil, 
biz ciddi bir eğitimin yanında ülkemizin 
sanatçılara ve sporculara da ihtiyacı ol-
duğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl 
yada ondan sonraki yıl Konya bizi çok 
farklı bir okul anlayışı ile görecek. Sabah 
09.00 ile-16.00 arasında okula devam 
eden öğrencilerimiz 16.00-18.00 arasında 
kabiliyetlerine göre müzik, resim ve spor 
alanında yetişecekler. Anaokulundan Li-
seye kadar bunu taşımayı düşünüyoruz. 
Okullarımızda ki belli bir boşluğu doldur-
mak için yola çıktık. Gelecek yıl dersha-
neler kapandıktan sonra aileler bir arayış 
içerisinde olacaklar. Öğrenciler merdiven 
altı yada legal olmayan yollardan hizmet 
almaya çalışacaklar. Biz bu boşluğu dol-
durmak için geldik.
Hiçbir iş bize cazip gelmiyor çünkü eğitimci 
ve öğretmen olmak bambaşka bir şey. Onun 
için biz öğrencilerimizden ayrılamayız. Bu 
okulun misyonu, öğrencilere  9 ve 10. sınıf-
larda yabancı dil öğretmek, 11 ve 12. sınıflar-
da Üniversite sınavlarına hazırlamak. Biz 20 
yıllık bir tecrübeye sahibiz. hem okul, hem-
de dershane eğitimini aynı anda veriyoruz. 
Öğrenci okul ve dershane arasında gidip ge-
leceği zaman israfını ve kaybını yaşamıyor. 
Aynı bina içinde en etkin öğretmenler, en 

etkin kaynaklar ve etkin sistemle biz bu eği-
timi veriyoruz. Misyonumuz bu.  14 dersliği 
ve her dersliğin de öğrenci sayısı 20'yi geç-
meyen bir okul burası. Normalde derslik-
ler 24 kişi amma biz 20 rakamını aşmaya-
cağımıza dair, kamuoyuna bir söz verdik. 
Öğretmen sayımızda 30 civarında. Ayrıca 
laboratuvarlarımız ve yemek salonumuz 
var. Öğrencilerimize öğle yemeği veriyoruz. 
16'da ikindi kahvaltımız var. Yarım saat sü-
ren kahvaltıdan sonra, saat 18'e kadar etüt 
yapıyoruz. Cumartesi günü öğleye kadar 
eğitimimiz devam ediyor. Biraz yoğun bir 
ders programımız var.

Dershanelerin verdiği eğitimin yani  bir dö-
nemin sonuna geldik. Sanırım 40 yıllık bir 
süreç bu. Bundan sonra Konya'da özel okul 
sayısı hızla  artacak. Açıkçası rakiplerimi-
zin çok olması gözümüzü korkutmuyor. 
Eğitimde ortaya çıkacak rekabetle birlikte 
eğitimin kalitesi de yükselecek. bunun 
Velilere ve öğrencilere faydası da mutlaka 
olacak. Biz özel okuluz. Bunu belli bir ücret 
karşılığı yapıyoruz. Biz söz ettiğimiz proje 
ile çıtayı bir hayli yükselteceğimiz inancın-
dayız. Rekabetin olduğu yerde kalitenin 
yükselmesiyle birlikte, özel okul ücretleri 
de düşecektir diye düşünüyorum. Çünkü 
rekabet her sektörde bunu getirmiştir.
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ÇOCUK 
GELİŞİMİNDE 
BABANIN ÖNEMİ

EMİNE HARMANKAYA

Çocuklar özellikle erken çocukluk döne-
minde babalarının kendilerini izlemelerin-
den, fikir vermelerinden, yeni şeyler öğret-
melerinden, onlarla oynamaktan, kısacası 
babalarıyla birlikte olmaktan son derece ke-
yif alırlar. Ayrıca bu dönemde babalarıyla 
birlikte olan çocuklar gelişimleri için gerekli 
olan birçok bilgiyi, beceriyi ve duygusal des-
teği elde ederler. Baba çocuğun hayatında 
çeşitli alanlarda direkt ve dolaylı yollardan 
etkilidir. Evin içinde sadece varolması bile 
çocuk için önemli bir katkı sağlamaktadır. 
Babanın çocuğun hayatındaki etkisi çeşitli 
başlıklar altında ele alınabilir.

Babaların Zihinsel Gelişime Etkisi
Babalarıyla yakın ilişkisi olan çocukların 
zihinsel becerilerinde artışlar görülmek-
tedir. Araştırmalar babalarıyla yakın iliş-
ki içinde olan çocukların; dil gelişimi ve 
problem çözme testlerinde daha yüksek 
puanlar aldığını göstermektedir. Ayrıca 
yine bu çocuklar bulundukları sosyal or-
tamlarda bilişsel becerilerini diğer çocuk-
lara oranla daha iyi kullanmaktadır. Baba-
larıyla zihinsel becerileri içeren oyunlar 
oynayan çocukların çeşitli testlerden, ba-
balarıyla ilişkileri olmayan, oyunlar oyna-
mayan çocuklara göre daha yüksek puan-
lar aldığı da belirlenmiştir. (Ladd, 2000)

Babaların Duygusal ve 
Sosyal Gelişime Etkisi
Çocukların doğumla birlikte kendilerini gü-
vende ve huzurlu hissetmeleri çok önem-
lidir. En yakındaki kişiler olan anne-baba 
bu güveni sağlamada birincil derecede rol 
oynar. Erken çocukluk yılları kişiliğin teme-
linin atıldığı yıllardır. Son yıllarda yapılan 
araştırmalar sadece annenin değil babanın 
da birincil derecede çocuğun bakımında 
etkin olmasının çocukların sosyal ve duy-
gusal gelişiminde etkili olduğunu göster-
mektedir. Babalar çocuklarıyla birlikteyken 

onların çevreyle ilgili keşifler yapmalarına 
annelere göre daha çok izin vermektedir. 
Ayrıca çocuklar babalarıyla birlikte vakit 
geçirdiklerinde duyguları tanımlama, diğer 
insanların duygularını anlama gibi başlık-
larda farklı deneyimler yaşamaktadır. Etkin 
babalık yapan babaların çocukları, arkadaş 
ilişkilerinde daha az sorun yaşamakta, ko-
lay arkadaş edinmekte, sosyal becerileri 
daha çabuk öğrenmekte ve kullanmaktadır 
(Ladd, 2000). Babalarıyla erken dönemde 
yakın ve iyi ilişkiler geliştiren çocukların 
kendilerine güvenli, etraflarında olan bi-
tenleri araştıran, sorgulayan ve büyüdükçe 
daha iyi sosyal ilişkiler kuran çocuklar oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, erken 
çocukluk döneminde babasıyla yakın ve 
sağlıklı ilişkileri olan çocukların yalan söyle-
me, olumsuz, istenmeyen davranışlarda bu-
lunma ve depresyon yaşama olasılıklarının 

diğer çocuklara göre daha az olduğu belirtil-
mektedir (Rosenberg and Wilcox, 2006).
 
Babanın Model Olma Etkisi
Babalar çocukları için farkında olsalar da 
olmasalar da yaptıkları ve yapmadıklarıyla 
örnek olurlar. Birçok davranış ve alışkanlı-
ğımıza baktığımızda babamız ve annemizi 
taklit ettiğimizi görürüz. Sorunlara yaklaşım 
şeklimizde, erkekler-kadınlarla ilgili inanç-
larımızda, temizlik ve yeme alışkanlıkları-
mızda anne-babamızdan aldığımız öekler 
bulunur. Sizin çocuklarınız da onlarla ve di-
ğer insanlarla ilişkilerinizde sizin davranışla-
rınızı gözlemleyip öek alacaklardır. Şaşırtıcı 
bir hızda sizi taklit etmeye başlayacaktır. Bu 
nedenle etkin, sağlıklı bir babalık yapmak 
istiyorsanız model olma rolünüz olduğunu 
unutmamanız önemlidir.
Keyifli babalık deneyimleri dileklerimizle...

BABALAR ÇOCUKLARIN HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR. 
KENDİ BABANIZI HATIRLADIĞINIZDA BİRÇOK AÇIDAN BABANIZIN 
HAYATINIZDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLDUĞUNU ANLAYABİLİRSİNİZ. 
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KONYA'NIN EN MODERN, ANCAK EN AZ TANINAN VE BİLİNEN DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ, DEKAN PROF. DR. YAĞMUR ŞENER VE EKİBİNİN CİDDİ VE ÖZVERİLİ 
ÇALIŞMALARIYLA ÖRNEK BİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HALİNE GELMİŞ 
DURUMDA. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK ZİYARET ETTİĞİMİZ FAKÜLTEYİ SİZ 
DEĞERLİ OKURLARIMIZA BİRAZ DAHA YAKINDAN TANITMAK İSTİYORUZ.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5 
Ağustos 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 
Fakültemiz akademik personeli 2013’ün Eylül ayında Tıp 
Fakültesi bünyesinde yer alan 3 ünitlik bir ünite ile kurum içinde 
ağız-diş sağlığı poliklinik hizmetlerine başlamıştır. Konya İl Özel 
İdaresine ait Ankara Caddesi’ndeki eski Köy Hizmetleri sosyal 
tesis binası, 17.02.2013 tarihli İl Özel İdaresi Kararı ve İçişleri 
Bakanlığı’nın oluru ile Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet 
vermesi amacıyla üniversitemize tahsis edilmiştir. Yaklaşık 3000 
m2 kapalı alana sahip olan binamız, Konya İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın raporu doğrultusunda güçlendirilmiş ve Diş Hekimliği 
Fakültesi ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden dizayn edilmiştir. 
Fakültemizin binası 3 kattan oluşmaktadır. Binamız zemin 
katında Radyoloji, Ameliyathaneler ve Eğitim Birimleri, 1. katında 
Hasta Kabul ve Klinikler ve 2. katta ise Dekanlık, İdari Birimler ve 
Öğretim Üyeleri Odaları bulunacak şekilde dizayn edilmiştir. 
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Ayrıca fakülte binamızın merkezi konu-
mu ve ulaşımının her yönden tek vasıta 
ile sağlanabilir olması hastalar için büyük 
bir fırsat yaratmaktadır.  Fakültemiz güç-
lü akademik kadrosu ve 66 öğrencisi ile 
2013-2014 akademik yılında eğitime baş-
lamıştır. Fakültemiz akademik personeli; 
2 profesör, 3 Doçent, 11 Yardımcı Doçent 
olmak üzere toplam 16 öğretim üyesin-
den oluşmaktadır. Ayrıca 6 araştırma 
görevlisi, 4 doktora öğrencisi bulunmak-
tadır. Fakültemiz 2013-2014 akademik 
takvimiyle birlikte ilk eğitim faaliyetle-
rine başlayan öğrencilerimiz 2014-2015 
eğitim öğretim dönemi itibariyle 2. Sınıf 
olmuşlardır. Fakültemizde öğrencileri-
mizin kaliteli eğitim almaları için; güçlü 
akademik kadrosu yanı sıra, insan ağzına 
bire bir uyumlu modellerle çalışabilmesi 
esasına dayanan bir Fantom Laboratuvarı 
ve el becerisi çalışmalarının gerçekleşti-

rildiği modern bir Preklinik Laboratuvarı 
mevcuttur. Fakültemiz Lisans eğitiminin 
dışında doktora ve uzmanlık eğitimleri-
ne de başlamıştır. 8 ayrı Ana Bilim Dalına 
ait tetkik ve tedavi işlemlerinin yapıldığı 
kliniklerimizde toplam 43 ünit vardır. Fa-
kültemiz günlük 500 civarında hastaya 
tedavi sunabilecek kapasitededir. Radyo-
loji birimimizde bulunan modern radyo-
loji cihazlarımızla (CT-Tomografi, Panoro-
mik, Panoromik ve Sefalometrik ve RVG 
cihazları) hastalarımızın tüm ağız, diş ve 
çene görüntüleme işlemleri gerçekleştiri-
lebilmektedir. Fakültemiz ameliyathane-
sinde ise aynı anda 4 hastaya ileri cerrahi 
işlem uygulanabilmektedir.

Gün geçtikçe genişleyen akademik kad-
romuz ile yeni ve yenilikçi fakültemiz 
06.09.2014 tarihinde Sayın Başbaka-
nımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ta-
rafından hizmete açılmıştır. Yetkin diş 
hekimleri yetiştirmek ve aynı zamanda 
en yüksek kalitede bireysel ve toplumsal 
sağlık hizmetleri sunmak amacıyla, fakül-
temizde Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Prote-
tik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodon-
ti, Pedodonti, Ağız, Diş ve Çene Radyoloji, 
Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti’den 

oluşan Anabilim Dallarının tümünde hiz-
met verilmeye başlanmıştır. 
Böyle bir fakülteyi şehrimize kazandı-
ran Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Muzaf-
fer ŞEKER ve ekibine teşekkür ederiz. 
Ayrıca her zaman desteğini arkamızda 
hissettiğimiz Büyük Şehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Tahir AKYÜREK ve tüm 
belediye çalışanlarına da şükranlarımızı 
sunarız. Son olarak da fakültemizi Konya 
halkına hizmet için açma lütfunu göste-
ren Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
DAVUTOĞLU’na destekleri için minnet-
tarlığımızı sunmayı bir borç biliriz. 

FAKÜLTE BİNAMIZIN MERKEZİ KONUMU VE ULAŞIMININ 
HER YÖNDEN TEK VASITA İLE SAĞLANABİLİR OLMASI 
HASTALAR İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT YARATMAKTADIR. 
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ÜLKEMİZDE İŞ KAZALARI  
VE İŞ KAZASI KAVRAMI

AV. FAİK BİRİŞİK 

İŞ KAZALARI GÜNÜMÜZDE ÜLKELERİN EN ÖNCELİKLİ KONULARINDAN BİRİSİDİR. İŞ KAZALARI 
SONUCU GEREK MADDİ GEREKSE MANEVİ KAYIPLAR, ÖZELLİKLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELE-
RİN KALKINMA ÇABALARI ÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR. İŞ KAZASI SO-
NUCU İŞYERİNDEKİ ÜRETİM, MAKİNALAR VE ÇALIŞANLAR DA OLUMSUZ ETKİLENMEKTEDİR. 
İŞÇİNİN DE ÇALIŞMA İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK EN BÜYÜK TEHLİKE-
DİR. KAZAYA UĞRAYAN KİŞİ VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN TAMAMINI KAYBEDEBİLECEĞİ YANİ ÖLEBİ-
LECEĞİ GİBİ, GEÇİCİ VEYA SÜREKLİLİK TAŞIYAN ARIZALARA DA MARUZ KALABİLİR.

İş kazaları, gerek işveren gerekse işçi nez-
dinde olumsuz sonuçlar doğuran, aynı 
şekilde toplum bünyesinde de önemli et-
kiler gösteren yaşanması arzu edilmeyen 
bir sonuçtur. Her ne kadar iş kazası, çeşitli 
sonuçlar doğuran bir olay olarak yaşansa 
da iş kazalarının yaşanmasına sebep olan 
etkenler düşünüldüğünde yalnızca bir 
olay değil; çeşitli faktörlerin bir araya gel-
mesiyle ortaya çıkan bir sonuç olduğunu 
kabul etmek gerekmektedir. Zira her ne se-
beple olursa olsun, iş kazaları yaşanmadan 
önce tehlikenin sinyalleri görülmekte ve 
çeşitli nedenlerle bu sinyaller göz ardı edi-
lerek ard arda gelen ihmallerin sonucunda 
kaçınılmaz bir son olarak iş kazaları karşı-
mıza çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle son 
yıllarda iş kazası değil iş cinayeti olarak ni-

telendirilecek kazaların artması, toplumu 
derinden etkileyerek üzerinde düşünül-
mesi gereken bir hale getirmiştir. 

Türkiye, ölümlü iş kazalarında ilk sı-
ralarda yer alıyor. Uluslararası Çalışma 
Örgütü(ILO)’nün verilerine göre; bugün 
dünyada faal olarak çalışan işçi sayısı 3 
milyara yaklaşmaktayken, yaşanan iş 
kazaları da günde 1 milyonu geçmekte-
dir. Bununla birlikte her 15 saniyede bir, 
bir işçi iş kazası ya da meslek hastalığı 
sebebiyle ölmekte yani her yıl 2 milyon 
insan iş kazası ya da meslek hastalığı 
nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ül-
kemizde ise bu rakam, gelişen teknoloji 
ile birlikte azalması beklenirken aksine 
artış göstermektedir. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı verilerine göre günde 
yaklaşık 190 iş kazası meydana gelirken 
ülkemizde her gün 4 kişi iş kazası nede-
niyle hayatını kaybetmektedir. Her ne ka-
dar son on yılda meydana gelen iş kazası 
sayısında azalma söz konusu olsa da; iş 
kazalarının şiddeti ve iş kazası nedeniyle 
hayatını kaybeden işçi sayısında önemli 
ölçüde artış söz konusu olmuştur. Öyle 
ki, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne bağlı 
ülkelerin 2000 yılından itibaren bildir-
dikleri verilerin ortalaması alındığında 
100.000 sigortalı çalışan başına iş kaza-
sında yaşamını yitirenlerin sayısına göre 
yapılan sıralamada ülkemiz, El Salvador 
ve Cezayir’den sonra 3. Sırada yer alarak; 
ölümlü iş kazası sıralamasında AB ülkele-
rini geride bırakmaktadır. 
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Önlenebilir nitelikteki iş kazaları nede-
niyle ülke genelinde yıllık 7 milyar TL ka-
yıp yaşanmaktadır. 2013 yılında Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından iş kazaları 
hakkında yapılan sektörel incelemede, 
madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 
iş kazası geçirenlerin oranının %10,4 ve 
elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon 
sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı 
%5,2 olarak belirlenirken inşaat sektörün-
de iş kazası geçirenlerin oranı %4,3 olarak 
tespit edilmiştir.  Bu iş kazaları nedeniyle 
Türkiye’nin yıllık kaybı da 7 milyar olarak 
hesaplanmaktayken; kayba neden olan iş 
kazalarının %98’inin önlenebilir nitelikte 
olduğu tespiti de yine TÜİK verilerine da-
yanan çarpıcı gerçeklerdir. 

İŞ KAZASI KAVRAMI
Türk mevzuatında, kaza tanımlanmamış-
tır. Aslı Arapçadan gelen kaza sözcüğü 
Türk Hukuk Lugatinda; “Bir irade sonucu 
olmaksızın veya umulmayan hal dolayısıy-
la bir kimsenin veya bir şeyin arızaya veya 
zarara uğraması” olarak tanımlanmıştır. 
İş kazası, doktrinde, 506 sayılı Sosyal Si-
gortalar Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ve Yargıtay’ın kararlarında tanımlanmış-
tır. Bu tanımlamaya göre iş kazası; işçinin 
işverenin hâkimiyeti altında bulunduğu 

sırada ve işveren için yerine getirdiği işten 
ya da yaptığı iş dolayısıyla dış bir sebeple 
ansızın meydana gelen olayda uğramış 
olduğu kaza olarak belirtilmiştir.
Sorumluluk hukuku açısından iki farklı 
iş kazası kavramı vardır. Birincisi Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası anla-
mındaki iş kazası ve ikincisi Bireysel İş 
Hukuku anlamındaki iş kazasıdır. Her iki 
anlamda da iş kazası kavramı ve doğurdu-
ğu sonuçlar farklıdır. Bireysel İş Hukuku 
açısından iş kazası, işverenin işçiye karşı 
sorumlu olacağı iş kazalarını belirtmek 
için kullanılır. İşveren açısından hukuksal 
boyut kazanan iş kazasının temel yasal 
dayanaklarını 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
77. maddesi, Borçlar Kanunu’nun iş sağ-

lığı ve güvenliğini ilgilendiren maddeleri 
ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 
ilgili maddeleri oluşturmaktadır. Anılan 
yasa ve tüzüklerin diğer maddelerinde 
de iş kazaları ile ilgili çeşitli düzenlemeler 
bulunmakla beraber, işveren ile kazaya 
maruz kalan işçi arasındaki ilişkileri belir-
leyen ve işverenin görev ve sorumluluk-
larını ortaya koyan belirtilen kanun ve tü-
zük maddeleridir. Bu bağlamda, bir olayın 
iş kazası sayılabilmesinin sosyal güvenlik 
mevzuatı açısından sonuçları ile işveren 
aleyhine açılan tazminat davası bakımın-
dan sonuçları farklıdır. Sosyal güvenlik 
mevzuatı anlamında her iş kazası, aynı 
zamanda bireysel iş hukuku anlamındaki 
iş kazası olarak nitelendirilemez.
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EMİRHAN DOĞAN

BELGESEL FİLMLER BELLİ KONULAR ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARININ 
ESTETİK KAYGILARLA SEYİRCİYE YANSITILMASINA DAYANAN SİNEMA YÖNTEMİDİR. BELGESELLER, 
SİNEMANIN İLKEL OLDUĞU DÖNEMDEN BU YANA KENDİSİNİ VAR ETMİŞ BİR YÖNTEMDİR. BU YÖNÜYLE 
DRAMA SİNEMASININ ALT YAPISININ OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ BİR YERİ VARDIR. BELGESELLERİN 
GENEL OLARAK TOPLUMSAL OLAYLARA REFERANS OLMASI BEKLENİR ANCAK BUNUNLA BİRLİKTE 
YAŞAMDA REFERANS NOKTALARI OLMAYAN BİRÇOK BELGESEL DE VARDIR. BELGESELLERİN 
BİLİMSEL ÇALIŞMA METODUNA BAĞLI KALMASI ÇALIŞMANIN NİTELİĞİNİ GÖSTERİR.

FUTBOLA VERİLEN DEĞERİN YÜZDE 10’U BİLE VERİLSE 
BELGESELLERİN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKISI OLUR.

BELGESELCİLİK

Türkiye’de belgeselcilik...
Belgeseller ciddi bütçeler gerektirir. Televiz-
yonlar da ise halk bunu istiyor diye hiçbir öğ-
retici niteliği olmayan, sadece hoş ama boş 
programlar sunuluyor. Bu programlar zaman 
zaman belgesel olarak adlandırılmıştır. Nere-
deyse akvaryuma dayanmış bir kameranın 
çektiklerinin bile belgesel olarak izletildiği 
dönemleri de yaşamıştırız. Çok fazla reklam 
getirisi olmayan belgeseller Türkiye'de TRT  ve 
Üniversiteler iletişim fakülteleri olmasa yok ol-
maya mahkum olacaktır.

TV, belgeselciliği olumsuz yönde etkiliyor...
Bize hoş ama boş saatler geçiren tvler. Vahşet 
haberi izlemediğimiz gün geçmiyor. Dünyada 
da bu tür diziler izleniyor ama her ülke kendi 
kotasını belirliyor, belirli saatlerde ve belirli 
sürelerle yayın yapıyor. Ayrıca bu yapımlar 
aile yapısını korumaya yönelik olarak çok sıkı 
denetimlerden geçiyor. Artık televizyonlar 
eğitici misyonunu bırakın farklı dünyaların 
birer metası haline geliyor.

Bu anlamda topluma 
ne gibi görevler düşüyor? 
Televizyona gelecek izleyici eleştirileri, sivil 
toplum örgütlerinin çabalarıyla bir yerlere 

gelebiliriz. Futbola verilen değerin yüzde 
10’u bile verilse belgesellerin gelişimine bü-
yük katkısı olur.

Belgeselciliğe meraklı 
gençler desteklenmeli...    
Evrensel bir dil, bilgi ve birikimi hayata geçire-
bilecek kişiler gereklidir. Gençlerde desteklen-
meli ve öncelikle kendilerini görmek istedikle-
ri alanlarda evrenselliği ölçü almalı, araştırma 
yapmalı ve uygulamalılardır. Her yıl güzel ülke-
mizde TRT Belgesel ödülleri yarışması düzen-
lenmektedir. Bu yarışmada üniversite öğrenci-
lerine büyük katkı sağlamaktadır.

Belgesel çekmek benim için büyük zevk...
En son yönetmenliğini yaptığım belgesel 
KÜLTÜR MİRASI 2012 yılında vizyona girmiş-
ti ve TRT Belgesel kanalında yayınlanmıştı. 
Ardından TOPRAĞA HAYAT VEREN ELLER 
de Konya Sille'deki Çömlek Ustası Yaşar Usta-
nın hayatını anlatmıştım. İlk zamanlar büyük 
imkansızlıklarla çektiğim belgeselleri şimdi 
izlediğimde duygulu anlar yaşamıyor değilim. 
Emek verdikten sonra hiç bir işiniz hiç bir eme-
ğiniz boşa gitmez ve o yaptığınız işin karşılığını 
üzerinden uzun zaman geçse de alırsınız. 

Sevgiyle...
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ÖMER ÖZÇELİK 1967 KONYA DOĞUMLU. TAPU VE KADASTRO TEKNİKERİ, AYNI ZAMANDA İKTİSATTA OKUMUŞ.MERAM'DA İKAMET 
EDİYOR. KÜLTÜR BAKANLIĞI KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞUNDA MİSAFİRETEN NEY ÇALMIŞ. HEM NEYZEN, HEM NEY 
İMALATÇISI, HEMDE KUDÜM İMALATI YAPAN BİR USTA. BİR GÖNÜL ADAMI. İLK NEYİNİ ELİNDEN ALDIĞI SADRETTİN ÖZÇİMİ, HACI 
AMCA DİYE ADINI HÜRMETLE ANDIĞI  MEHMET NURİ KÜÇÜKİPLİKÇİ, MEHMET UĞURLU AKDOĞAN, EKREM VURAL VE TASAVVUF KO-
ROSUNDAKİ DOSTLARI NEY'İN KENDİNE HAS ALEMİNDE YOLCULUĞA ÇIKAN ÖZÇELİK'İ YALNIZ BIRAKMAMIŞLAR. NEY'İN İÇLİ VE YANIK 
SESİNE, AKORDUNA VE YAPIMINA 16 YILDIR KENDİNİ KAPTIRMIŞ ÖMER ÖZÇELİK. NEY'LİK KAMIŞLARLA TANIŞ OLMUŞ, HANGİ KA-
MIŞTAN NEY OLUR YADA OLMAZ BİLENLERDEN OLMUŞ. ÜLKEMİZDE GEZMEDİĞİ DOLAŞMADIĞI KAMIŞLIK KALMAMIŞ BİR NEY AŞIĞI.

Ney üzerine yaptığımız söyleşinin devamını gelin kendisinden dinleyelim;
Benim düzgün bir ustam yok. Ekrem Vural beyle akort üzerine çok sohbet ettim. 1991 yılında Mahmut Uğurlu 
Akdoğan ağabeyle ney yapımı konusunu, bu işin el işçiliğini ondan gördüm. Matematik olarak 9 boğumdur ney. 
26 eşit aralıktadır. Ama asla eşit 9 birimde değildir. 9 birim eşit olmayınca, 8 ek yeri ve 7 perdesinin nerede olduğu 
belli değil. Metreye göre mi ney yaparsınız? Yoksa ney'lik bir kamış nerede olur diye düşünür müsünüz?
2013 yılında iki bin kamıştan sadece 39 ney çıktı. Bunlar piyasaya dağılır delikleri açılır, hatta akortları bile verile-
bilir. Akort sadece la-si-do notalarından ibaret değil. Piyasada bu işe başlayanlar hangi perdeden anlarlar ki. Neyin 
başına konan başpare ney'in beynidir. Bu kamışı söyleten başparedir. Beni ney yapmaya 1998 yılında başlattılar. 
Ömer Erdoğdu ve Sadrettin Özçimi'nin bana çok faydası oldu. 

KEM ALETLE, KEMÂLÂT OLMAZ. 
BUNUNLA ÇOCUK ÜÇ AY ÜFLER, BIRAKIR.  
50-100 LİRAYA SATTIĞINIZ BÖYLE BİR NEYLE BİR 
GENCİN GELECEĞİNİ NASIL KARARTABİLİRSİNİZ?
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Kamışlığın arasına girip de, işin ticaretini 
düşünmeye başladın mı, aklını kaçırırsın. 
Her kamışta bir sarı lira takılı olduğunu 
bir düşünün. 15 dakikada ney yapıp anın-
da teslim edenler var Konya'mızda. Acı-
yorum arkadaşlara. Beni en çok kahreden 
insan kendi evladına kıyamazken, 800 
senelik bir geçmişi 50 lira için nasıl har-
carsınız? İnsanın ilk göz ağrısı, düt dedi, 
ya oldu ya olmadı. Kem aletle, kemâlât 
olmaz. Bununla çocuk üç ay üfler, bırakır.  
50-100 liraya sattığınız böyle bir neyle bir 
gencin geleceğini nasıl karartabilirsiniz?
Ney'den anlıyorum diyene, bu ney kamışı 
nasıl bir kamış diye sormak isterdim. Ney 
kamışı seçiminde gözüm alıştı, kendimce 
ney'lik kamışı seçen bir şablon oluşturdum.
Yüzlerce kamışı önüme dökseniz, on da-
kika onları bir seyrederim. Sonrada teker, 
teker seçerim. Kasım-Aralık ayı geldiğinde 
kesilir kamışlar. Ney'lik kamış bulmak için, 
her yıl 1500-2500 kilometre seyehatim 
olur. Çanakkale, Balıkesir-Edremit, Hayat-
Samandağ, Manisa, Muğla, Antalya, Alanya-
Anamur-Silifke, Adana-Ceyhan, Anavarza, 
Simfos gölü ney'lik kamış için dolaştığım 
yerler. 24 saatin gündüz bölümü bize ait 
olarak avcılar misali dolaşırım.  

Seçerken kamışlar üç çeşittir. Birincisi oluk 
kamışı yani yastık kamışı yaparlar, ondan 
ney  olmaz. İkincisi düz ovada olup ney 
kamışı gibi kırılan kamışlardır onlardanda 
olmaz. Ney kamışı seni çağırır. Kalın başlar, 
yukarıya doğru en az 3 metre ve üstünde 
boy atmıştır. Yeşil veya kurumaya dönük, 
tam uzuvlarıyla birlikte yakışıklıca kenar-
larına yaprak açar. Püskülünü arkaya yık-
mıştır. Birde tamam oldum diye bir püskül 
çıkarır ve kafasını yıkar. Bu kamışlar ka-
mışlıkta kendini belli eder. Kuzular arasın-
da koç gibi belli olur. Arazinin kokusunu, o 
doğal otların kokusunu kendine çeker. O 
ayrı bir güzelliktir. Ney olacak kamış Ka-
sım-Aralık aylarında kesilir. Haziran Tem-
muz aylarında nemini tam atmadan yap 
tüpüne girer ve unutulur. 
Niçin? Selülozik yapısı dolayısıyla içi yağ 
emer. Bunun sırrı, yağ asiti ile ölmesidir. 
Bu süre altı ay ile bir yıl arası devam eder. 
Ondan sonra tüpte doğrulur. Çürümemiş, 
kurumamış ve yarılmamışsa, ney yapan us-

tanın önüne gelir. Aletin dışı temizlenir, pa-
razbaneleri bağlanıp, teşhiside konduktan 
sonra, başparesini bağlamak 5-6 saatlik bir 
iştir. İçine ilk yağ asidi akıtımı yapıldıktan 
ve delindikten sonra dinlenme ve kuruma-
sı için pisliği temizlenir 2-3 gün bekler. Per-
deleri açıldıktan sonra aynen ameliyattan 
yeni çıkmış bir insan gibi, nekahat dönemi 
başlar. Akordu tutturulur. Ney doğrultma 
yağı atılır, ardından hakiki badem yağıda 
atıldıktan sonra tekrar bir nekahat dönemi-
ne girer ki, bunun süresi 24-48 saat arası bir 
süredir. Yani sabah başladım, akşam teslim 
ettim olmaz ney de. Ney yapıyorum diyen-
ler doğrultma bilmezler. Saç kurutma ma-
kinesiyle doğrulturlar kamışları. Yağ yok, 
plastik baskılarla hazırlanmış başpareleri 
takarlar. kamışın içine kargı salıp yedi delik 
açıp 15 dakikada ney yapıp ver bakalım şu 
kadar lirayı derler. Hele birde neyden hiç 
anlamıyorda, "Ustam sana teslim oldum!" 
dediniz mi, Allah etmeye 300-400 lira verir 
gidersiniz 15 dakikada yapılan ney'e.

ÖMER ÖZÇELİK 
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OĞUZ DEMİR 1939 DOĞUMLU. ASLEN TAŞKENTLİ. OLDUKÇA FAKİR BİR AİLENİN OĞLU. BİR SÜRE MİLLİ EĞİTİMDE MEMUR OLARAK 
HİZMET VEREN DEMİR, MEMURİYET YILLARINDA EK İŞ OLARAK YAPMAYA ÇALIŞTIĞI HEDİYELİK EŞYA SEKTÖRÜNE, MEMURİYET 
GÖREVİNDEN İSTİFA EDEREK DEVAM EDENLERDEN. 1963 YILINDAN BERİ YANİ YARIM ASRI AŞKIN BİR ZAMANDIR BU SEKTÖRDEKİ 
ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİSİ. KONUŞKAN, ZARİF, KİBAR VE GÜLERYÜZLÜ BİR ESNAF. O GÜNLERDEN BUGÜNE KADAR GEÇEN YARIM 
ASIRLIK SÜREYİ KONYA VİZYON DERGİSİ OKURLARI İÇİN ANLATTI. ŞİMDİ ONUN ANLATTIKLARIYLA SİZLERİ BAŞBAŞA BIRAKIYORUZ;

Ailem çok fakirdi. Gerçekten bir ahırda oturuyordu. Memuriyete girdiğimde yaptığım ilk iş, ailemi o ahırdan kurtarmak oldu. 
1963 yılının Konya'sında hediyelik eşya denildiğinde bu işi yapan dükkanlarda en fazla 2-3 kalem mal olurdu. Bir çok hediyelik 
eşyayı kendim ürettim.O yıllarda ağaç tornacıların yaptığı tahtadan ibrik vardı. Sonra tahta gece lambası vardı. Gece lambalarını 
boyardım, herkes bir liraya satarken, ben 110 kuruşa satardım. Daha sonra tahta tabaklar yapıldı. O tabakların içine motifler yap-
maya başladık. Türbe yaptık, semazen yaptık, Mevlana yaptık. 1958 yıllarında Şahin Otel'in altında Oriyantik diye biri vardı. Tahta 
kaşıklara kilim motifleri yapıp Amerikaya gönderirdi. Bende ağabeyimin yanında onların yaptığı kaşıklara zımpara çekerdim. O 
devrin en meşhur kaşık boyacısı Erdoğan Munis'ti. Tanesini bir liraya boyardı kaşıkların.
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Şeker ölçeği
Devamlı yenilik peşindeydim. Konya he-
diyelik eşya konusunda beni takip ederdi. 
Daima yeni şeyler aradım. Şu gördüğü-
nüz vazonun dişi ve erkek kalıpları kom-
pozisyonu bana ait. Konya'da ilk vazoyu 
çıkaran benim. Dış kalıplarını kurşundan 
döktüm, kırılması mümkün değildi. 90'lı 
yıllarda dükkana bir kız geldi . Ufak kaşık 
istedi. Ufak kaşığı Konya'da yapan yok.  12 
cm. boyunda bir tahta kaşık. Ben torna 
kalemini tutmasını bilmem. İlk gün yüz 
tane ikinci gün 200 tane, en son gün gün-
de 5500'e çıktım. Türkiye'de tahtadan ilk 
şeker ölçeğini yapan, icat eden benim. Bu 
kaşıklar şeker ölçeği olarak Türkiye'nin 
her tarafına gitti. Elektrik ütüsünden yal-
dız baskı makinesi yaptım. İlk önce evde 
çalışıyordum. Mengeneyi sabitleyecek 
masa filan yok. Annemi elma kasasına 
oturtup, mengeneyi kasaya monte eder, 
malzemeyi öyle keserdim.

Herif değil mi baksın!
Arapöldüren'de oturuyorduk. Yeni ev-
lendiğim zamanlardı. 250 gram zeytin 
aldım Çarşamba gününe kadar bitiver-
di! Hanımımla birlikte çalıştım. Kom-
şular, birde karısını çalıştırıyor herif 

değil mi baksın diyorlardı. Bana böyle 
diyenlere iş imkanı sağladım. Kendi 
mahallemden bir arsa alıp ev yaptırdım. 
Dikiş makinesi nasıl çalıştırılır bilmem. 
Amma dikiş makinelerini tamir ettim. 
70'li yıllarda Konfeksiyonculuk yaptım. 
İnsan emeği bir sermayedir. Emek vere-
nin sermayeye ihtiyacı yoktur.

Saman çöpü
Çavdar sapından hediyelik eşyalar yaptı-
ğım zamanlardı. Ve bayağı bu iş tutmuş-
tu. Kayseri'den bir alıcı geldi. Bugünün 
parasıyla 41.250 liralık bir malzeme aldı. 
Türkiye'nin her tarafında tek fiyat olan 
bir malzemeydi. Önce 40 bin lira verdi. 
1250 lira daha vereceksiniz dedim. Çı-
kardı bin lira daha verdi. 250 lira daha 
rica edebilir miyim deyince, nihayetinde 
yaptığın saman çöpü, kendini de iyi naza 
çektin dedi. Her şey paketlenmiş hazır-
dı. Çocuklar dedim şu paketleri bana bir 
getirin. Elimdeki falçata ile paket ipleri-
ni kestim, bu malzemeyi içeri götürün 
dedim. Kayserili alıcıya da, sizde dedim 
doğru Samanpazarı'na. Siz benim malı-
mı saman çöpü olarak gördükten sonra 
size satılacak malım yok. İşime olan say-
gıdan ötürü o kadar parayı teptim.
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ŞEHRİMİZDE 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN BİR HAFTAYI KAÇ LİRA İLE GE-
ÇİREBİLECEĞİNİN BİR TESPİTİNİ YAPMAK ÜZERE BUNUN İLK BÖ-
LÜMÜNÜ PAZAR ALIŞVERİŞİ İLE BAŞLATTIK.

Elli liraya dört kişilik bir aile için neler alınabilir diyerek düştük pazarın yoluna. Pazarlar hepi-
mizin vazgeçemediği, en azından ne var ne yok diye mutlaka bir uğradığı üretici ile tüketiciyi  
arasında köprü vazifesi gören mekanlar. Pazarlardan kolay vazgeçemeyişimizin sebebi sanı-
rız yılların alışkanlığı. Pazarın renkli görüntüleri artık birer tanıdık olan pazarcılar ve pazarda 
mutlaka karşılaştığımız ve ayaküstü sohbet ettiğimiz tanıdıklar. Perşembe Pazarı Konya'nın 
en renkli en hareketli pazarlarından birisi. Konya Vizyon Dergisi olarak, 4 kişilik bir aile için 
geçtiğimiz haftalarda bir pazar alışverişi yaptık. O günlerde bazı ürünler, bazı meyveler biraz 
ucuz yada pahalı olabilir. Siz bu ürünleri daha da ucuza almışta olabilirsiniz.

Ne demişler, pazar ola...
Kolay gelsin sevgili okurlar!
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4 KİŞİLİK BİR AİLENİN PAZAR ALIŞVERİŞİ

ÜRÜN ADI KG FİYATI ALINAN 
KG/ADET

TOPLAM
FİYAT

Domates 1.00 TL 3 Kg 3.00 TL

Yeşil Biber 2.00 TL 1 Kg 2.00 TL

Dolmalık Biber 2.00 TL 1 Kg 2.00 TL

Taze Fasulye 2.00 TL 1 Kg 2.00 TL

Patlıcan 1.50 TL 1 Kg 1.50 TL

Patates 1.25 TL 2 Kg 2.50 TL

Soğan 0.75 TL 2 Kg 1.50 TL

Salatalık 1.00 TL 3 Kg 3.00 TL

Kabak 1.00 TL 1 Kg 1.00 TL

Marul 2.00 TL Adet 2.00 TL

Maydanoz 1.00 TL Adet 1.00 TL

Roka 1.00 TL Adet 1.00 TL

Tere 1.00 TL Adet 1.00 TL

Üzüm 2.50 TL 2 Kg 5.00 TL

Şeftali 2.50 TL 2 Kg 5.00 TL

Kavun 1.25 TL 2.7 Kg 3.40 TL

Karpuz 0.80 TL 11.25 Kg 9.00 TL

PAZAR  TOPLAMI 45.90 TL
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BAY MEDYA
MUSTAFA GÜNDOĞAR
BAY MEDYA, 2000 SENESİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜREDE PRODÜKSİYON VE ORGANİZASYON 
SEKTÖRÜNDE KALİTENİN VE AYRICALIĞIN MARKASI OLARAK, BU ALANDA ANADOLU'DAN TÜM TÜRKİYE'YE 
HİZMET VERMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYOR.

Organizasyon sektörünün oluşumu ve 
yapılanması ile paralel olarak kendini 
geliştiren Bay Medya, hizmet yelpa-
zesini genişleterek reklam ve tanıtım 
alanında yapmış olduğu başarılı ça-
lışmaların yanı sıra Ülke Genelindeki 
Reklam ve Organizasyon Ajanslarına 
sunduğu teknik altyapı hizmetiyle 
de kendini kanıtladı. Bay Medya, yeni 
ürün ve sektörel teknolojileri sürekli 
takip ederek müşterilerine en iyisini 

sunmayı ve sektöründe öncü bir ku-
ruluş olmayı hedefliyor. Bunu yaparken 
de iş ahlâkından taviz vermemeyi ve in-
sani değerlere saygı göstermeyi her za-
man ilke edinen bir kuruluş olarak dik-
katleri üzerinde topluyor.  Profesyonel iş 
kalitesi için büyük fikirler yaratabilecek 
güçlü beyinleri ve son teknolojiyi bir 
araya getiren Bay Medya sahiplerinden 
Mustafa Gündoğar ile yapmış olduğu-
muz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Konyalıyız. 1974 yılında Konya'da doğ-
dum. Ağırlıklı olarak İstanbul'da çalış-
tım. Tonmaister'lik  yaptım. Menajerlik 
yaptım. KONTV'de çalıştım. 15 yıldır bu 
şirkette ortağım Abdurrahman Yıldız'la 
birlikte çalışıyorum.

"Bay Medya" ismi nasıl doğdu?
Şirketimizi ilk kurduğumuzda bir çok 
isim araştırdık. Ortağım Abdurrahman 
Yıldız rüyasında "Bay Medya" ismini gör-
düğünü söyleyince 1999 yılında bu ismi 
şirketimize verdik.

Çalıştığınız sektörün özelliklerini 
ve yapmış olduğunuz faaliyetleri 
anlatır mısınız? 
Sektörel açıdan düğün organizasyonları 
ve küçük açılışlarla başladık. Ankara ve 
İstanbul'da hizmet ağırlıklı, sahne sistem-
leri, ışık sistemleri, led ekranlar, protokol 
programları, alan süslemeleri, grafik tasa-
rımları, prodüksiyon ağırlıklı işler yaptık. 
Ağırlıklı olarak Bakan ve Başbakan karşıla-
ma organizasyonları, Belediyelerin temel 
atma törenleri, tanıtım ve reklam filmleri, 
grafik tasarımlar çalıştığımız konulardı. 

Organizasyonda Türkiye ile başabaş gidi-
yoruz. İlk beşe giren bir firmayız. Bir çok 
firma tedarikçilerle çalışır. Bizde her bir 
nokta tek çatı altındadır. İşi al-yap geç de-
ğil, biz detaycıyız, işin detayına bakarız. 
Öncelikle alacağımız işi sevmemiz lazım. 
Seversek her noktasıyla ilgileniyoruz. 
Müşteride zaten o yüzden bizi seviyor.

Prodüksiyon ve Organizasyon sektö-
ründe Konya nerede duruyor? Sektö-
rün sıkıntıları, açmazları ve geleceği 
konusunda neler söyleyeceksiniz?
Sektörde bir sıkıntı yok. Sıkıntı Konya'da 
olmak. Ana sıkıntıların bir tanesi bu hiz-
metin Konya'dan alınması mantığı. Biz her 
işi tek çatı altında halleden tek firmayız. 
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Bu sektör geleceği parlak bir sektör. İşini 
sağlam yapıyorsan, düzgün yapıyorsan, 
müşteriye güven veriyorsan, düzgün çalı-
şıyorsan bu sektör ölmez.

Bugüne kadar, sizi en çok heyecanlandı-
ran organizasyon hangisi oldu, bununla 
ilgili bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? 
Bizi en çok heyecanlandıran organizas-
yon Başbakan'ın Konya'yı ziyaret töreniy-
di.  2005 civarı filan. O dönemde bize bu 
işi, acaba yapabilir miyiz diye soru işareti 
ile verdiler. Biz o gün çok iyi bir iş çıkardık. 
Ankara firmaları bu işin üstesinden gele-
memişlerdi. O günden sonra Bay Medya, 
Bay Medya oldu. Ama önemli olan, Kon-
yalı yöneticilerin Konya'dan böyle bir fir-
ma çıkmasını istemeleri çok önemli.

Sektörünüz içinde bir  marka olmayı 
neye borçlusunuz?
Marka olmanın ana noktası dürüst olmak-
tır. Müşteri size güvenecek. İkincisi kalbiniz 
temiz, niyetiniz halis olacak. Üçüncüsü tek-
nolojiyi yakından takip edeceksiniz. Ve biz 
teknolojiyi cesaretle takip ettik. LED aldığı-
mızda siz manyak mısınız diyenler, bugün 
LED almak istiyorlar. Bu sektörde organi-
zasyon işini ilk yapan Kerem İşkan'dır. İkin-
ci firma biziz. Palyaçoya, balona para verilir 
mi diyorlardı. Hava üssüne organizasyonlar 

yaptık. Hafiften hafiften açılışlar yapmaya 
başladık. 2000-2005 yılları arası açılım yıl-
larıdır Konya'nın. Daha sonra iş profesyo-
nellere döndü. Türkiye'de toplamda 5 Mo-
bil ekran vardı. Mobil ekranın 2 tanesini biz 
getirdik. Bu şehri yüksek bütçelerden kur-
tardık. Bütçeleri düşürdük. 200 bin liraya 
yapılan bir organizasyonu 60-70 bin liralara 
çektik. Şehrin liderleri ve kurumları bize 
güvendiler. Bay Medya'nın yolunda yürü-
yen 20-30 firma var bugün. "Rüzgar eser, 
yaprak devindirir"  derler ya. Öyle bir şey!

Hayatınızın ayrılmaz bir parçası olan 
organizasyon ve prodüksiyon alanın-
da hayaliniz ve hedefleriniz nedir?
Hayalim Türkiye'nin 1 numarası olmak. 
Başbakan'ın organizasyon firması olma-
yı düşünüyorum. Bunu yapacak firmalar 
arasında bizde varız. 30 sabit çalışanımız 
var. Part-time çalışanlarımızla bu sayı 
150'ye kadar çıkıyor. Sakıp Sabancı şu ka-
dar daha param olsaydı bir fabrika daha 
kurardım demiş. Ne yapacaksın o kadar 
fabrikayı dediklerinde ise, insanları istih-
dam ederdim diye cevap vermiş. Bu şe-
hirden çıkan her güzel şeyi biz çıkaralım. 
Siyasetçininde, organizasyon işini yapa-
nında, iş adamınında, sanayicisininde, 
köşe yazarınında, çizerininde en iyisi bu 
şehirden çıksın. Ben her noktada şehir mil-

liyetçiliği yapmaya çalışıyorum. Bizim ço-
cuklarımızın görülmesi lazım. Konya'dan 
giden bürokratlarımız bu çocukları gör-
meli ve değerlendirmeliler. Konyalı önce 
şehrinin milliyetçiliğini yapmalı. Birgün 
gelecek Başbakan'ın organizasyon firması 
olacağız. Organizasyonda Türkiye markası 
olmak istiyorum. Ve onun içinde çok ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. Bu bizlerin becerisi 
değil. Allah bize bu yolda yürümeyi nasip 
etti ve yürüyoruz.

Konya Vizyon Dergisini 
nasıl buluyorsunuz?
Konya Vizyon Dergisi, dergi sektöründe çok 
güzel şeyler yaptı. Düğün Festivalleri, Viz-
yon Ödülleri, Eğitim Günleri cesaretli orga-
nizasyonlar. Bu da Konya Vizyon'un başarısı.

Son olarak iş dünyasına ve sektör çalı-
şanlarına bir mesajınızı alabilir miyiz?
Bu sektör ölmez, bu sektör geleceği olan 
bir sektör. Bu sektörde bugün çalışanlar, 
kendini geliştirenler geleceğin patronları 
olacaklar. 15 yıl önce başladığımız sek-
törde bugün 30-40 firma var. Bunlar Bay 
Medya'nın doğurduğu firmalar. Bu sektör 
trilyonluk yatırımlar istiyor. Bu sektörde 
yer almak isteyenler öncelikle bizim gibi 
firmalarda işi görecekler, yetişecekler on-
dan sonra da bu işte varım diyecekler.  
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CELALETTİN BERBEROĞLU, KONYA DOĞUMLU. ANNE DEDESİ-
NİN KUMKÖPRÜDE, BABAANNESİNİN ÇİMENLİKTE BAĞI OLAN-
LARDAN, TÜRBE ÖNÜNDEN EVLERİ VARMIŞ. ANNE TARAFI KAF-
KASLARDAN GELMİŞ. BERBEROĞLU'NUN KEÇE AŞKI AİLEDEN 
GELME. DEDESİ KÜLAHÇILARIN ALİ DİYE ANILAN BİR KEÇE US-
TASI. BABASI BİR SÜRE KEÇECİLİK YAPTIKTAN SONRA HALLAÇ-
LIKTA KARAR KILMIŞ. İLK USTASI BABASI. CELALETTİN USTA 
AYNI ZAMANDA ON YAŞINDAN BERİ SEMAZEN. POSTNİŞİN MUS-
TAFA HOLAT'IN YETİŞTİRDİĞİ İLK SEMAZENLERDEN.
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Celalettin Usta, keçe ustası olduğu ka-
dar aynı zamanda bir gönül adamı. Keçe 
onun anlatımıyla maddi ve manevi 
alemleri dolaşıyor bir bir. Sözü ona bıra-
karak Keçe ve keçeciliği ondan aktarma-
ya başlayalım isterseniz; Keçe hemen 
hemen insanların bulduğu ilk tekstil 
maddelerinden biri. İlk defa Ebubekir 
Rebabi isimli bir Arabın bulduğu üzeri-
ne rivayetler var. Bu yüzden Keçeciler 
biz piri olan, pirli bir mesleğiz derler. 
Ancak keçeyi biz Türkler göçebe bir top-
lum olduğumuz için çok yoğun olarak 
kullanmış ve bütün dünyaya tanıtmı-
şız. Sufiler yaşadıkları hayat içerisinde 
keçeye özel bir yer ayırmışlar, günlük 
hayatlarında keçe kullanmışlardır. Ke-
çeden yapılma Seccadeler, Mevlevilerin 
tennurelerinin etekleri keçedendi. Keçe-
cilik sevgisi bizde aileden gelme. Benim 
genlerimde var. Keçeyi seviyorum, ölün-
ceye kadar keçe yapmaya devam edece-
ğim. Çocukluğumda Keçeciler içinde, 
şimdiki Kadınlar Pazarının köşesinde 
keçeci dükkanımız vardı. O yıllarda 20-
30 kadar keçeci dükkanı vardı Keçeciler 
içinde. O günler güzel günlerdi. Dostluk 
vardı, arkadaşlık vardı.  

Keçeciliğe Sikke yaparak başladım. Ba-
bamdan yardım aldım. Daha sonra keçe-
nin modern boyutlarını keşfettim. 50'ye 
yakın ürünü yurt dışına gönderiyoruz. 
Yurt içinden ve dışından keçeciliği öğren-
mek isteyenlere keçeyi öğretiyorum. Bir 
çok öğrencim var. Misyonumuz keçeyi 
bizden sonraki nesillere emanet etmek. 

Keçe aslında yok olmaya yüz tutmuş bir 
sanat değil. Bu işi öğrenenler aç kalmazlar.
Hiç kimse tek başına keçeci olamaz. 
Keçe benden bize bir köprüdür. Yünü 
alacaksınız, yıkayacaksınız, tarayacak-
sınız, nakışlayacaksınız, pişireceksiniz, 
tepeceksiniz, keseceksiniz ve yıkaya-
caksınız. Kimse ben keçeciyim diye 
ortaya çıkmasın, çünkü bu iş bir ekip 
işidir. İnsana çalışma disiplinini öğretir. 
Renklerle oynar, insanın içinde var olan 
güzellikleri ortaya çıkarır, sabrı ve sabırlı 
olmayı öğretir. İnsan vücudundaki sta-
tik elektriği dengeler, bu sayede insanı 
rahatlatır. Sıcakta giyersen sıcağı, soğuk-
ta giyersen soğuğu geçirmez. Bir nevi 
termos görevi gibi bir görevi vardır. Os-
manlı döneminde yağ ile şişirilen keçe 
zırh olarak kullanılmış, kılıcın kolay 
kesemediği bir malzeme olarak rağbet 
görmüş, günümüzde ise ortopedide ve 
sanayide kullanılıyor. 
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STRATEJİK AÇIDAN 
MARKA PAZARLAMASI

DENİZ BAĞCE

Özellikle ürünlerini gençlere yönelik tasar-
layan ve onlara satma amacı güden şirketler, 
klasik olarak kullanılan pazarlamanın bir kat 
ötesine gitmeleri gerekmektedir. Yeni neslin 
davranışı hareketi ve iletişimini algılayan bu 
tip şirketler amaca ulaşmaya yakınlardır. Bu 
tanıma uygun ve yardımcı olma açısından 
kendisini geliştirmiş olan şirketlerden birisi Yo-
uth Republic şirketidir. Bu şirketin 10 yıllık bir 
geçmişi bulunmaktadır ve özelliği ise gençleri 
hedef noktası seçerek onların özellikle kullan-
dıkları markaların Pazar paylarını ve markala-
rın performansını arttırmayı kendilerine amaç 
bilmişlerdir. Şirketin asıl önemli noktası 360 
derece pazarlamadır. Burada not düşmek isti-
yorum - 360 derece pazarlama konusuna diğer 
yazımda değineceğim çünkü çok kapsamlı ve 
detayı oldukça önemli bir konu olduğundan 
dolayı –  Bu şirketten biraz olsun faydalanan 
pazarlama uzmanları aslında bu noktaya da 
dikkat etmelidirler. Gençlik anlaşılırlık açısın-
dan, takip edilirlik noktasından ve hedefte 
yakalanması manasında gerçek anlamda zor 
bir hedef kitledir ve markalar  bu yolda önemli 
çabalar harcamaktadırlar. Yukarıda da değin-
diğim gibi tek bir genç profili asla akla gelme-
melidir. Türkiye kapsamında oldukça geniş 
bir kitleden bahsediyorum. Gözlemler doğrul-
tusunda birisi A markası derken diğeri B mar-
kası diyebilmektedir. Yani hiçbirisi birbirinin 
aynısı değillerdir, çok hızlı değişen bir kitleden 
bahsediyorum, çevreden hemen etkilenen ve 
oldukça da etkileyen bir kitleden. Evet birçok 
şirket ve marka ise onları kendilerine “trend 
belirleyici olarak” görmekte ve stratejilerini 
buna göre belirlemektedirler. Bu kapsamda bir 
takım gençlerle iletişim kurmak isteyen orta 
ölçekli bir markanın, her şeyden önce onları 
çok iyi anlaması gerekmektedir. Bunun yararı 
ise bilgiye herkesten hızlı ulaşmaları ve yayma-
larıdır. Olumlu ya da olumsuz yaşadıkları her 
deneyimi hızla paylaşıyorlar. 
Günümüz gençliği yıllarca markalar arasın-
da büyüyen hangi markanın daha Samimi 
olduğunu ya da olmadığını da hemen anlı-
yorlar. Gençliğin markalara sadakatleri çok 
düşük aynı zamanda duygusal bağ kurmak 
zordur. Ve işletmeler olarak genç kuşağa ger-
çekçi avantajlar sunulmalıdır. Lakin yalnızca 

avantaj sunulursa, ikili ilişkiler olarak bağlar 
oldukça inceliyor ve daha iyi teklif aldıkla-
rında arkalarına bile bakmıyorlar.
Unutmayalım ki tüketim ve iletişim çağının 
çocukları olan bu gençliğe her ne sunuyor-
sanız onu yakalamanız ve ödüllendirmeniz 
gerekmektedir. Örnek verecek olursak, en 
sevdikleri diziyi izlemek için 1 hafta beklemek 
yerine, internetten anında indirip, bir gün 
sonra çevirisi ile izlemeyi doğal karşılayan bir 
guruptan söz edildiğini hatırlatmak isterim. 
Ve ayrıca en etkili reklam mecrası olarakta bi-
linen kulaktan kulağa pazarlama, internet ve 
promosyonlar. Son dönemde özellikle gençli-
ğe yönelik pazarlama faaliyetlerinin arttığını 
bilinmekle birlikte şirketlerin bu konudaki 
yaklaşımları nasıl? gibi bir soru soracak olur-
sam. Kitlesel iletişim alanları küçülürken, 
gençliğin kitle iletişim aracı olarak kullandığı 
markasal pazarlama ona ters orantılı olarak 
büyümektedir. Geçtiğimiz yıllarda bıraktığı-
mız kriz dönemini göz önüne alırsak birçok 
büyük şirketler, tüketiciyle birebir iletişime 
geçebilecekleri platformlarda bulunabilmek 
açısından markalarını tüketiciyle doğrudan 

iletişime geçerek ve geçirerek tanıtabilmek 
için farklı arayışlara girmişlerdir. Ve tüm bu 
nedenlerden dolayı markalar, indirgenmiş en 
az bütçeyle en efektif pazarlama medyasının 
arayışındadırlar. Türkiye nüfusunun yarısı 28 
yaşın altında olmakla birlikte hem bugünün, 
hem de geleceğin müşterileri olarak, birçok 
marka gençlerle onların dilinden iletişim kur-
mak istemektedir. Öte yandan gençler gitgi-
de konvansiyonel alanlardan uzaklaşıyor ve 
onları artık TV, gazete, dergi ve internet gibi 
kitle iletişim araçları yakalıyor... Tam tersine 
markalar, hayat çemberlerinin içerisine girip 
deneyim yaşatmak ya da online dünyada kar-
şılarında olmayı tercih ediyor. Bu yöntemler 
geleneksel pazarlamadan daha ucuz ve etkili 
olduğu için de talep artıyor.
Son olarak gençlik pazarlaması eski sezon in-
dirimlerinin değil yeni sezon jenerasyonun 
dili olmaktadır. Markalaşmış bir gençlik pa-
zarlama iletişiminde ve marka stratejisinde 
en etkin cümlenin başlangıç ve sonuç bö-
lümünün tamamını kapsamaktadır. Marka-
laşmak, gençliğin dilini iyi bilmekten onlara 
odaklı hareket etmekten geçmektedir. 

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YÜZYILIN VE GELECEĞİN MARKASI OLMANIN ÖN KOŞULLARINDAN 
BİRİSİ;GENÇLERİN DİLİNDEN ANLAMAKTIR. TÜRKİYE NÜFUS YOĞUNLUĞU OLARAK BÜYÜK BİR 
ÇOĞUNLUĞUNUN GENÇLERDEN OLUŞTUĞU BİR COĞRAFYAYA SAHİPTİR. VE BU ÖZELLİĞİN 
ŞİRKETLER AÇISINDAN GENÇLERE YÖNELİK ÖZELLİKLERİN VE BEKLENTİLERİN TAM ANLAMI İLE 
DOĞRU BİR ŞEKİLDE KAVRAYABİLMEK BÜYÜK BİR ÖNEM TEŞKİL ETMEKTEDİR.
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Kartal Bey, merhaba. Bu sayımızda-
ki röportajımızı da sizinle yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bir önceki 
sayımızda, yoğunluğunuzdan dolayı, 
Cihan Bey ile yaptığımız röportaja 
katılamamıştınız, Cafe Extrablatt’ın 
“Türkiye İşletme Koordinatörü” ola-
rak size ve nezdinizde Cafe Extrablatt 

markasına tekrarlamak üzere, Kon-
ya’mıza hoşgeldiniz diyoruz.
Ben de sizlere merhaba diyorum, hoş-
bulduk diyorum. Bu güzel şehirde 
bulunmanın eşsiz mutluluğunu yaşı-
yoruz. Ne kadar misafirperver bir yakla-
şımla karşılaştığımızı anlatamam. Tüm 
Konya’lılar bizi çok sevdi, biz de onları 
çok sevdik. İyi ki gelmişiz Konya’ya. 
Gerçekten çok mutluyuz.

Cafe Extrablatt’ın Türkiye İşletme Ko-
ordinatörü olarak Türkiye’deki ikin-
ci şubenizi açtınız. Konya’lıları neler 
bekliyor Cafe Extrablatt’da ? Bunu as-
lında bir önceki röportajımızda Cihan 
Bey’den dinlemiştik fakat “Türkiye İş-
letme Koordinatörü” olarak sizden de 
ayrıca dinleyebilir miyiz? Sakın yanlış 
anlamayın, teyid etmek amacıyla sor-
muyorum bu soruyu, daha da geniş yel-
pazede anlatırsınız düşüncesiyle tekrar 
size de sormak istiyorum aynı soruyu.

(Gülüyor) Öncelikle çok teşekkür ede-
rim, evet Türkiye’deki ikinci şubemizi 
açtık ve çok doğru bir ilde çok doğru 
bir yatırım olarak açmanın mutluluğu-
nu ve huzurunu yaşıyoruz her daim. 
Cihan Bey’in de bahsettiği gibi sabah 
kahvaltısından akşam yemeğine ka-
dar, günün her saatinde geniş menü 
seçeneğimizle sevgili Konya’lıların 
ve Konya’ya gelen herkesin hizme-
tindeyiz. Şu anda öğrenci ağırlıklı bir 
müşteri kitlemiz mevcut. Biz herkesi, 
tüm Konya’lıları bekliyoruz. Ev ha-
nımlarını arkadaşları ile birlikte kah-
valtıya, öğle yemeğine, çay - kahve 
içmeye, tatlı yemeye, iş adamlarımızı 
iş toplantıları ve yemeklerine, çalışan 
her kesimden arkadaşlarımızı mutla-
ka bekliyoruz. Kapımız herkese açık, 
tüm kitleyi ayrı ayrı mutlu edebilecek 
bir mekana sahibiz. Herkes kendisini 
evinde gibi rahat hissedebilir burada, 
bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.

KARTAL SOLMAZ
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Kahvaltıya gelen bir müşteriniz stan-
dart bir kahvaltı mı yapacak yoksa 
alternatif lezzetler bulabilecek mi ?
Kahvaltı konusunda çok fazla alterna-
tiflerimiz mevcut. İsterse hızlı kahvaltı 
alabilir, isterse zengin içerikli kahvaltı 
menümüzü tercih edebilir, tamamen 
müşterimizin isteğine ve kahvaltı için 
ayıracağı zamana bağlı. Hızlı kahvaltı-
mız ile çok hızlı bir şekilde kahvaltısını 
yaparak bizden ayrılabilir. Zengin kah-
valtımız ile rahat rahat keyifli bir şekil-
de kahvaltısını yapabilir. Simit, gözle-
me, bazlama, pizza, omlet, menemen, 
çılbırlarımızdan tadabilir. Dediğim gibi 
çok fazla alternatifimiz mevcut, nere-
deyse yok yok… 

Öğle yemeğinde farklılıklarınız var mı?
Tüm yiyeceklerde olduğu gibi öğle 
yemeğinde de inanılmaz derecede 
zengin bir menüye sahibiz. Çok fazla 
çeşitli salatalarımız mevcut ve hepsi 
birbirinden lezzetli. “Sağlıklı Yemek-
ler” diye bir kategorimiz var ki.. Diyette 
olanlara ya da sağlığına çok fazla özen 
gösterenlere özel olarak hazırlanmış 
bir menü, kesinlikle spor yapanlara ve 
diyette olanlara tavsiye ederim. Tabii 
ki tüm bunların dışında balık çeşitleri-
miz, steaklerimiz, köftelerimiz, kebap-
larımız, fajitalarımız, sandviç ve wrap-
lerimiz, burgerlerimiz, pizzalarımız, 
şinitzellerimiz, makarnalarımız inanıl-
maz değişik çeşit zenginliği ile mev-
cut. Hepsi birbirinden muhteşem… 
Ve öyle bir etli yaprak sarmamız var ki.. 
Tadına doyamayacaklar. Enginarımızı 
mutlaka denemeliler derim ben….
Çok memnun kalacağınızı ve bizden 
vazgeçemeyeceğinizi şimdiden söyleye-
bilirim… Tabii bu kadar yiyeceği yediniz. 
Üzerine çay, kahve içip tatlı yemek de 

isteyebilirsiniz. Yine iddialı bir menüye 
sahibiz bu konuda da… Tadına doyama-
yacağınız lezzetlere sahip tatlı menümüz 
de.. Sıcak içeceklerimizde de çeşitlerimiz 
inanılmaz… Yani geldiğinizde sizi hemen 
bırakmayacağız… 

Yiyeceklerin sonu gelmeyecek gibi 
görünüyor, o kadar fazla çeşide sa-
hipsiniz ki ve hepsini o kadar lezzetli 
anlattınız ki Kartal Bey… Bize gelip 
yemek, görmek, yaşamak düşüyor…
Çok güzel bir sohbetti ama maalesef 
ki bitirmek zorundayız. Öncelikle bu 
röportaj için vakit ayırdığınız ve bizi 
kırmadığınız için çok teşekkür ederiz 
Kartal Bey, ardından nezaket ve ince-
liğiniz için çok teşekkür ederiz.
Ne demek. Dediğim gibi seve seve ve 
büyük bir keyifle röportaj yapıyorum si-
zinle. Asıl ben hem kendim hem de mar-
kamız Cafe Extrablatt adına çok teşekkür 
ederim, başlangıcımızdan itibaren hep 
yanımızda olduğunuz ve bizi bu kadar 
sıcaklıkla karşıladığınız için. Kapımız  her 
zaman açık. Yine bekleriz.

Çok naziksiniz, tekrar çok teşekkür-
ler. Özellikle gelecek röportajları-
mız için bize sonuna kadar açık kapı 
bıraktığınız için ayrıca çok teşekkür 
ederiz. İyi günler diliyoruz.
Size de iyi günler. Tekrar görüşmek üzere.

Menemen

Extrablatt
Kahvaltı Tabağı

Bazlama Tost; 
Dilli ve kaşarlı

Peynir-jambonlu 
fırında ekmek ve 
göz yumurta

Hızlı Kahvaltı
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ZAMANI GERİ ALMAYA 
NE DERSİNİZ ?

GÖKÇEN ALTUNTAŞ

Her ne kadar hepimizin hayali formda sıkı 
ve ince bir vücuda sahip olmak olsa da ,ço-
ğumuz spor yapamayacak kadar tembeliz ya 
da spora  vakit ayıramayacak kadar yoğunuz. 
Her yeni gün; spora başlamaya, akşamları 
yürüyüşe çıkmaya, hatta eve egzersiz aletleri 
almaya karar verebiliyoruz. Fakat yeterince 
kararlı değiliz! Yoğun çalışma temposu tüm 
gün bilgisayar başında oturmak da bizi mis-
kin ve yorgun birine dönüştürüyor. Egzer-
siz yapmadan da kilo alamayacağımıza dair 
kendimizi kandırmaya başlıyoruz. Sonuç; di-
yet yapmamıza rağmen kendini bırakmış bir 
vücut, oturmaktan kaynaklanan selülitler ve 
katlanan göbek bölgesi. Teknoloji ilerledikçe 
spor yapmaya üşenenler için pratik alterna-
tifler sunuluyor. Micro Plus ise söz konusu 
alternatiflerin başını çekiyor. Kasların çalış-
masını sağlayan bu elektro terapi, bölgesel 
incelmenin yanı sıra sıkılaşmayı ve zayıfla-

mayı da destekliyor. Micro Plus ile vücuttaki 
bütün kas grupları bir seansta 76 saat spor 
yapmış kadar kuvvetleniyor.
Micro Plus kas gruplarını sıkılaştırma, topar-
lama sağlarken vücutta özellikle fibroplastlar 
ve kolojen dokuları uyarıyor. Ciltte yenilen-
meyi sağlıyor, aynı zamanda lenf yataklarını 
açıyor. Buda kan dolaşımı hızlandıkça selüli-
tin ortadan kalktığını gösteren bir uygulama 
modeli. Elektroterapi hem fizik tedavi ala-
nında hem spor sakatlıklarının rehabiitasyo-
nunda hem de estetik amaçlı uygulamalarda 
olan etkileri ve güvenirliği kanıtlanmış bir 
yöntemdir. Son derece bir konforlu bakım. 
Herhangi bir rahatsızlık yok. Yan etkisi yok. 
Eğer kişide hamilelik, şeker hastalığı, yüksek 
tansiyon, açık kalp ameliyatı yoksa cihazı ra-
hatlıkla uygulayabiliyoruz.
Ciddi bir sonuç almak için 12 seans paket prog-
ram öneriyoruz. Kişi haftada 2 gün geliyor ve 

toplam altı haftada  sonuç elde etmeye başlıyo-
ruz. Formda kalmak için yılda 3 kere koruma 
programı adı altında kişiyi görmek istiyoruz. 
Spor yaparken nasıl protein ağırlıklı besleni-
yorsak, Micro Plus uygulaması yaptırırken de 
protein ağırlıklı beslenmeye özen göstermek 
gerekiyor. Bol su alıp, bitki çaylarımızı atla-
mamamız lazım.

''Miracle of the machine" olarak adlandırdı-
ğımız bir ila üç beden arası daralma sağlayan  
Micro Plus yöntemi ile yüz gençleştirme işle-
mi de yapıyoruz. Micro Plus'a tanık olmaları 
için önce uygulamayı yüzün yarısına yapıyo-
ruz ve kişi gördüğü fark sonrasında genelde 
gözlerine inanamıyor. 12 seanslık süreç içeri-
sinde cilt sarkmaları tedavi ediliyor ve topar-
lanma sağlanıyor. Micro Plus Türkiye'de de 
zerafet sahibi kadınların ve bakımlı erkekle-
rin güzellik ve bakım sırrı olacak.

NEŞTERSİZ GENÇLEŞME YÖNTEMİ OLARAK TANITILAN 
MİCRO PLUS CİHAZI İLE DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ? 
VICTORIA BECKHAM, ANGELINA JOLIE GİBİ ÜNLÜLERİN DE 
TERCİH ETTİĞİ YÖNTEM ZAYIFLAMA, SELÜLİT VE CİLT 
SIKILAŞTIRMA ETKİSİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR.

"MİCRO PLUS İLE VÜCUTTAKİ BÜTÜN KAS GRUPLARI 
BİR SEANSTA 76 SAAT SPOR YAPMIŞ KADAR KUVVETLENİYOR"
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YEPYENİ BİR BÖLÜM, 
YEPYENİ BİR HEYECAN VE

 İLK OLMANIN VERDİĞİ MUTLULUK… 
BENİM KİMSENİN BİLMEDİĞİ 

YÖNÜMÜ GÖREN, BİLEN VE BUNU 
ORTAYA ÇIKARAN, MODA AŞKIMI, 

YAŞAM TARZIMI, TUTUKUMU  FARK 
EDEN SEVGİLİ ARKADAŞIM 
VOLKAN ÇAKIR İLE BİR İLKE 

İMZA ATIYORUZ…
  

ÖYLE Kİ, ZAMANIN HIZINA MEYDAN 
OKUMAYA ÇALIŞIRKEN İNSANLAR, 

MODACILAR EVRENİN SAATİNİ 
HIZLICA AKITMAK PEŞİNDELER. 
BUGÜN BİZDE, ONLARA UYUP 
EZELİ VE EBEDİ DÖNGÜSÜNÜ 

DEĞİŞTİREMEDİĞİMİZ TABİATIN 
VE EVRENİN SONBAHARINA, 

KIŞINA KIZMAK, KARINA 
YAĞMURUNA  ÖFKELENMEK YERİNE, 

DIŞARDAKİ SOĞUĞU UNUTUP,  
İÇİMİZE YENİ BİR MODA HEYECANI 

SERPİŞTİRELİM NE DERSİNİZ?

  
BENİM TARZIMDA EDİNDİĞİM 
FELSEFE; GİYİNMESİNİ BİLEN 

KADIN KENDİNE YAKIŞANI; 
KISKANÇ KADINLAR İSE 

BAŞKASINA YAKIŞANI GİYER
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Özel davet ve kokteyllerin konusu işinizle ilişkili bir 
tanıtım, hatrı sayılır müşterinizin bir daveti ya da çok 
sevdiğiniz iş arkadaşınızın nikah sonrası organizas-
yonu olabilir. Bu özel davetlere katılmanız hem sizin 
hem de karşınızdaki kişi açısından ne kadar önemliy-
se, nasıl katıldığınızın önemi de oldukça büyük. Yeni 
insanlar tanıyacağınız, belki de yeni iş ortaklıklarının 
doğacağı kokteyllerde giydiğiniz kıyafetin etkisinin ne 
denli büyük olduğunu hatırlatmak isterim. Bu neden-
le, bu türden kutlamalara gündelik kıyafetinizle ya da 
alışverişe gider gibi bir stille katılmanız, organizasyon 
ve organizasyon sahiplerine verdiğiniz değeri ortaya 
koyarak, saygı duymadığınız anlamına gelen bir davra-
nış sergileyecek, hoş olmayan bir görünüm içinde ola-
caksınız. Çok abartılı görünüm ise, bu tür davetler için 
gereksiz ve uygunsuz olacaktır.Ve yine, aşırı makyaj ya 
da çok gösterişli saçlar kokteyller için uygun olmayan 
tercihler arasında yer alıyor. Gecenin büyük bölümün-
de sohbet esnasında ya da yiyecek ve içeceklerinizle 
ayakta duracağınız için rahat ayakkabı ve kesimi rahat 
olan kıyafet tercih etmeniz, kendinizi iyi hissetmeniz 
açısından isabetli bir davranış olacaktır.

ÇALIŞAN KADININ SOSYAL AKTİVİTELERİNDEN, 

HATTA KATILMAZSA OLMAZLARINDAN 

KOKTEYLLERE, NASIL KATILDIĞINIZIN ÖNEMİ 
OLDUKÇA BÜYÜK

İKİLİ SAKS MAVİ TAKIM İLE HEM 

ÇOK RAHATIM HEMDE BU SENENİN 

MODASI OLAN CROP TOP (KISA 

ÜST) VE PÜSKÜL DETAYLARINI 

AYAKKABIYLA BİR ARADA 

KULLANARAK DİKKATİ DETAYLARA 

ÇEKMEYE ÇALIŞTIM. İLLAKİ MODA 

SEZONUNDAKİ BU ÇILGINLIĞA 

AYAK UYDURUP CROPTOP'LARDAN 

EDİNMEK GİBİ BİR NİYETİNİZ 

VARSA SİZE  TAVSİYEM, 

ÖNCELİKLE KISA ÜSTLERLE 

BÜTÜN MİDEYİ GÖSTERMEK 

GİBİ BİR ZORUNLULUĞUNUZ 

OLMADIĞINI BİLMENİZ; AŞIRI KISA 

OLMAYAN BİR TİŞÖRT, GÖMLEK 

VEYA BÜSTİYER SEÇİP, YÜKSEK 

BEL ETEK YA DA PANTOLONLA 

KOMBİNLEYEBİLİRSİNİZ.
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Gece dışarı çıkarken ya 
da yemeğe gidiyorsam 

mutlaka topuklu giyiyorum. 
Ama gündüz hep düz 

giyiyorum.Hafta sonu, hafta 
içi ofiste giyemediklerinizi 
hafta sonu giyebilirsiniz. 

Daha rahat ve renkli giyinin. 
Nasıl hissediyorsanız 
öyle giyinmeniz lazım. 
Hafta sonu kişinin asıl 

kimliklerini belirtir bence.
Ben her zaman sade saç 
ve makyajdan yanayım. 
Eğer günlükse ve gece 

çıkılmıyorsa tabii. 
HAFTASONU 

VAZGEÇİLMEZİM; TREND 
DOLGU TOPUK SNEAKERS

Rahat bir kıyafet ve 
spor ayakkabılar...

Kafeye mi 
gidiyorsunuz, 

sinemayamı mı yoksa 
arkadaşlarınızla mı 

beraber olacaksınız?  
ben hafta sonu 
rahat giyinmek 

taraftarıyım.

YAŞASIN HAFTASONU GELDİ… EN ZEVKLİ ŞEY STRESTEN, 

İŞTEN BİRAZ UZAKLAŞIP EN YAKIN ARKADAŞLARLA 

BULUŞUP KAFA DAĞITMACA OLUYOR. BU HAFTA SONU İÇİN 

BENİM SEÇTİĞİM KOMBİNLER RAHAT VE SALAŞ KOMBİNLER. 

SPOR ŞIK BİR GÖRÜNÜM HER ZAMAN HOŞUMA GİTMİŞTİR. 

Moda konusunda büyük konuşmamak gerekmiş. Çünkü şu anda bahsettiğim  tren-
de ilk olarak "O ne yaa? Topuklu spor ayakkabı mı olurmuş?" deyip, şu anda 
ölüp bitmekteyim. Neden bahsediyorum tabi ki; dolgu topuk sneakerslarımdan. 
Bu ayakkabılar bana göre modanın en büyük keşiflerinden biri. Hem topuklu, 
hem spor hem de rahat. Şimdi bu güzelliklere hayran olmayalım da ne olalım 
dimi? Son zamanlarda sneakerslara bayılanların sayısı her geçen gün artıyor. 
Bu ayakkabıların öncüsü İsabel Marant diyebiliriz. Ancak birçok marka artık bu 
sneakersları üretiyor. Şahsen ben haftasonları  ayaklarımdan düşürmüyo-
rum. Sokak modası da sneakerslarla dolup taşıyor. Sneakerslar taytlarla, 
skinny pantolonlarla, eteklerle ve elbiselerle.. kısacası herşeyle kombin-
lenebiliyor. Ama ben en çok tayt ve skinny 
pantolonlarla yapılan lookları beğeniyor ve 
tercih ediyorum. Bu ayakkabılar yapısı 
gereği ayakta biraz hacimli görünüyor. 
O yüzden üstü dar tutmakta fayda 
görüyorum. İyi hoş da bu ayakkabılar 
nasıl giyilir diyenler için de ilham olur 
diye ben deri zımbalı ceket ve salaş 
bir t-şörtle kullandım.  Gördüğünüz 
gibi sneakers modası sokaklarda ve 
ünlülerin dünyasında hız kesmeden 
devam ediyor. 
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SPOR, BENİM YAŞAM TARZIM, OLMAZSA OLMAZIM. 

HAFTA İÇİ 5 GÜN XTREME SAĞLIK KULÜBÜNDE SPOR 

YAPIYORUM. PİLATESTEN, KARDİYOYA KADAR TÜM 

SPOR DALLARIYLA UĞRAŞMAYA ÇALIŞIYORUM.

Spor yapmaya karar vermişsek yaptığımız en büyük hata  nedense elimiz eski 
ve kullanmadığımız kıyafetlere gidiyor. “Nasılsa bir iki saatliğine giyeceğim 
ve yıkanacak” ya da “nasılsa kimse görmeyecek” gibi bir mantığınız var-

sa bundan kurtulmalıyız.Çünkü seçtiğiniz doğru spor kıyafetinin size geri 
dönüşleri çok önemli. Bunlardan başlıcası sağlık ve motivasyon. Doğru 
seçtiğiniz spor kıyafeti size kendinizi daha enerjik hissettirebilir. Benim 
tercihim spor yaparken açık renk , rahat ve şık kıyafetlerdir.Bu çekimde 

kullandığım tüm kıyafetlerim; Porsche Design Sport Adidas

Yaptığınız spor branşına uygun ayakkabı seçimi, sizi saatlerce 
ayakta tutan ayak sağlığınız için çok önemlidir. Yanlış ayakkabı 

ile saatlerce spor yapmak bel ve boyun problemlerine sorun 
olabilir. Spor yaparken ayağınıza takılacak, hareketlerinizi 
engelleyecek kadar bol giyinmemek daha doğru bir tercih-
tir. Eğer dar kıyafet tercih etmişsek içinde rahatça hareket 

edebileceğimiz, oturup kalkmamıza izin verecek esneklikte 
olması kan dolaşımının gerçekleşmesi için de gereklidir.

Pilates yapacaksanız 
şort yada geniş 

paçalı bir eşofman 
altı giymemenizi 
öneririm. Pilates 
topuna hakim 

olabilmek için spor 
taytlar yada paçası 

lastikli yada daralan 
eşofman altları 

ideal. T-shirt olarak 
pamuk oranı fazla 
olan penyeler ve 
Clima Cool ve Dri 
Fit gibi ter ve ısı 

dengesini sağlayan 
kumaşlardan 

yapılmış t-shirtleri 
ve eşofmanları sizi 

rahat ettirir. 

Ayakkabı en önemli 

parça. Öncelikle 

salona giderken 

giydiğiniz ayakkabı ile 

salonda kullandığınız 

ayakkabının ayrı olması 

gerekiyor.  Bunun 

dışında ayakkabının 

hafif -mümkünse fitness 

için üretilmiş- ve ayağı 

tam kavrayan yani tam 

ayağın numarasında 

olmasında çok büyük 

fayda var. Doğru 

ayakkabı yapılan sporun 

kalitesini arttırıyor ve 

sakatlanma riskini 

azaltıyor. 
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ÇALIŞAN KADINLARIN YAŞADIĞI SIKINTILAR ARASINDA 

EN ÇOK DERT EDİNDİĞİ KONU; BELİRLİ ZAMAN 

SONRA KOMBİN EDECEK KIYAFET GARDROBUN DA 
BULAMAMASIDIR.

İşe giderken giyim konusunda ne yapacağınızı ve nasıl yetişeceğinizi bil-
miyorken, bunun üzerine bir de zaman zaman katılmanız gereken 

iş toplantı & yemekleri eklenmektedir. Önemli bir görüşme, iş 
yerinizde yapılacak bu toplantı, ciddiyet ve saygı teşkil ediyor. 
Sizin de bu durumda ciddi gö-
rünümü elden bırakmamanız 

ve öyle hazırlanmanız gerek-
mektedir. Kadınların bu durumda abartıdan uzak dur-

maları gerekir. Sade görünümle şıklığı yakalamak sizin de benim 
gibi ilk tercihiniz olmalıdır. Zaman zaman giyinme odama gömülme-

den, dolabın içinde birbirine uyan siyah parçaları seçiyorum ve güne 
öyle başlıyorum. Bugün olduğu gibi… Nedense hepimizin kurtarıcısıdır 

siyah. Kendisine yakıştığını düşünen de var, aksine yakışmadığını düşü-
nende. Özellikle "Siyahların kadınıyım" diyenler az değil diye düşünüyorum. 
Bir çok marka ve tasarımcıların defilelerinde izliyoruz tek renk giyinmeyi 
buradaki altın kural tek renk giyinip tek bir abartı yapmak, benim ruj de-
tayım gibi… Sizde benim gibi iş toplantınızda feminen havanızın karşı-
nızdakilere yansımasını istiyorsanız; giyeceğiniz siyah dar paça pantolon 
,deri detaylı şık bir bluz ve yüksek topuklu ayakkabılarınızla bunu yaka-
layabilirisniz. Çalışan bir kadın olarak iş toplantısına  giderken kendinden 
emin, modern ve çağdaş bir görünüm sergileyerek; karşınızdaki kişilere 
pozitif bir izlenim bırakmış olursunuz. Baştan aşağı siyah giyerek şık 
olmak kolay gibi görünse de bu stilde özensizlik ve şıklığın arasında 
ince bir çizgi bulunuyor. Biraz resmi ve de şık olunmalıdır. Tabi rahat bir 
kıyafet olması rahat hareket etmenizi sağlayıp görüşmenizi de olumlu 
etkileyecektir. Bu ayrıntıyı es geçmemenizi öneririm. Aksi halde ken-
dinizi rahat hissetmediğiniz bir kıyafet ne kadar güzel ve şıkta olsa iş 
görüşmenize odaklanmanızı etkileyecek önemli bir husustur. 

Peplum bluz; İlk 
kez 1940’lı yıllarda 

karşılaştık peplumla. 
Etekle ceket arasında 
üçüncü bir parça gibi 
duran peplum, şeker 
olmasına şeker de 
sanki biraz zordur 
kullanması. İster 
etek, ister elbise, 
ister ceket ya da 

bluz olsun peplumun 
çok şeker olduğunu 
kabul etmek gerek.  

Peplum ne yazık 
ki her vücut tipine 

yakışmıyor; örneğin 
geniş kalçalarınız 

varsa peplumu 
sadece uzaktan 

sevmenizi öneririm. 
ve eşofmanları sizi 

rahat ettirir. 
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KIŞ MEVSİMİNİN EN GÜZEL TARAFI ŞEHİRDE 

PEK ÇOK KONSER VE ETKİNLİKLERİN 

BAŞLIYOR OLMASIDIR HİÇ KUŞKUSUZ. 

GİDİLEN ETKİNLİĞE UYGUN BİR KOMBİN 

YAPMAK SON DERECE ÖNEMLİ. 
GİTTİĞİNİZ KONSERİN GECE Mİ 

GÜNDÜZ MÜ OLDUĞU VEYA 

NE TÜR BİR KONSERE GİTTİĞİNİZ DE 

ELBETTE GİYECEĞİNİZ KIYAFETLER İÇİN 
BELİRLEYİCİ OLACAK.

Sonbaharın gelmesi, havaların serinlemesi ile yazın üst raflara kaldırdığımız jean’ler tekrar kral-
lıklarına geri dönüyor. Sıcaklarda pas vermediğimiz jean’lerinizle aranızı düzeltin. Modumuza, 
programımıza uymakta usta olan jean’leri giymenin tam vakti.  Hangi jean’ler moda, nasıl giy-
meli, neyle kombinlemeli bu oldukça dikkat edilmelidir.
Benim üzerimdeki boyfriend jean’ler oldukça tehlikeli parçalardır. Öyle bol ve salaş ki bu 
jean’ler, evden yırtık dökük birşeyle çıkmışızın aksine ‘ne yaptığımızı biliyoruz, çok da şık ol-
duk!’ edasıyla çıkmak için biraz çaba gerektiriyor. Boyfriend jean’i kombinlemek için diğer par-
çaları seçerken odaklanmanız gereken unsur; jean’in salaşlığını kırmak olmalı. Bu yüzden diğer 
parçaları seksi öğelerden seçmekte fayda var: zarif bir stiletto gibi! Serin sonbahar günlerinde 
deri ceketlerle kombinlendiğinde çok şık durduğunu da göz önünde bulundurun. Siyah Deri ce-
ket; Gardrobunuz için en iyi yatırım siyah deri ceket olduğunu söyleyebilirim. Siyah deri hemen 
her parçaya uyduğu gibi, tarzına asilik, şıklık ve çekicilik katacaktır.

Rock veya pop konserine gidiyorsanız Jean, bady ve stiletto 

giyip gecenin en şık bayanı olabilirsiniz. Ben bu gece şehrimize 

gelen Duman konserine gidiyorum. 
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Deri Çeket 
kullanırken 

dikkatli olmamız 
gereken; Deri 

ceketler kesinlikle 
kumaş ve türevi 

pantolon veya etek 
ile giyilmemelidir. 
Derinin ruhuna 
aykırıdır!Deri 

ceketiniz koyu 
renk ise kesinlikle 

içerisine koyu renkler 
giyilmemelidir. Aksi 

takdirde içinde 
boğulur ve göz 

yorucu bir görüntü 
oluşturabilirsiniz. Hiç 

hoş değil!

Deri ceketler 
kombinlenebileceği 

ayakkabılar ile 
giyilmeli. Özellikle 

bu kış deriler en çok 
ince topuklu botieler 
ile kullanılacak ve 

dar paça pantolonlar 
ile mükemmel 

uyumlu olacaklar.
90’lar zamanında 
deri tayt veya deri 

pantolonlar ile 
kombinlenen ve o 
dönemin favorisi 

olan bu tarz bundan 
sonra oldukça 

demode. Bu yüzden 
aynılaşmayın!
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KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK, BU SAYIMIZDA DA SOKAĞIN NABZINI TUTMAYA DEVAM EDER-
KEN HALKIMIZA, "BİR KONYALI OLARAK BAŞBAKANIMIZ SAYIN AHMET DAVUTOĞLU'NDAN 
BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR?" DİYE SORDUK. KİMİNLE KONUŞSAK, KONYA'DAN BİR BAŞBA-
KAN ÇIKMASININ KONYA'YI ÇOK MUTLU ETTİĞİNİ, GURUR VERİCİ OLDUĞUNU VE SEVİNDİK-
LERİNİ SÖYLEDİ. BİR ÇOK VATANDAŞIMIZA GÖRE SAYIN DAVUTOĞLU KONYA'DAN ÇIKAN İLK 
BAŞBAKAN OLARAK KABUL GÖRÜYOR. KONYA'NIN YEPYENİ PROJELERLE DONANACAĞINA 
İNANANLAR, KONYA'NIN TALİHİ DÖNDÜ DİYENLER, ARTIK BİZİMDE BİR BAŞBAKANIMIZ OLDU 
DİYENLER, KONYA'YA YENİ BİR HEYECANIN GELECEĞİNE İNANDIKLARINI SÖYLEDİLER. BİZDE 
SORULARIMIZI YÖNELTTİKLERİMİZLE OLDUKÇA KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

EMİNE HARMANKAYA

OSMAN TEZCAN
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SOKAĞIN NABZI

MUHARREM TEZCAN 
50 YAŞINDA

SAYIN AHMET DAVUTOĞLU 
TÜRKİYEMİZİN BAŞBAKANI 
SEÇİLDİ. BUNDAN BİR KON-
YALI OLARAK GURURLU 
VE MUTLUYUZ. HÜKÜMET 
ŞİMDİYE KADAR KONYA'MI-
ZA ELİNDEN GELEN HER 
TÜRLÜ GAYRETİ SARFEDE-
REK HAVALİMANI, HIZLI 

TREN VE YENİ STADYUM GİBİ PRO-
JELER GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR. SAYIN BAŞBAKANIMIZDAN 
BEKLENTİLERİMİZ HALKI İLGİLENDİREN YENİ PROJELERLE 
KONYA'MIZI BİR DÜNYA KENTİ HALİNE GETİRMELERİDİR. 
BUNUN DIŞINDA EMEKLİ MAAŞLARININ DÜZENLENEREK 
HALKIN GELİR DÜZEYİNİN DENGELENMESİNİ İSTİYORUM.

AHMET FUAT 
ODABAŞI
30 YAŞINDA

SAYIN BAŞBAKANIMIZ-
DAN TEDES'LERLE İLGİLİ 
DÜZENLEME BEKLİYORUZ. 
YABANCI PLAKALARA 
CEZA KESİLMEZKEN 
42 PLAKALARA CEZA 
KESİLİYOR. MERAM 

YENİYOL'DAKİ YOL KENERINDAKİ 
AĞAÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ. DAHA GÖRSELLİĞİ UYGUN 
YENİ AĞAÇLAR DİKİLMESİ. MERAM TARAFINA OLAN ULA-
ŞIM ŞEKLİNE DÜZENLEME. TRAMVAYIN MERAM TARAFINA 
GELMESİ. MEVLANANIN ORDAKİ KESİLEN AĞAÇLARIN 
TEKRAR DİKİLMESİ. BİLİM MERKEZİ VE ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGELERİNE ULAŞIMIN KOLAYLAŞTIRILMASI. 

SERAP TERZİ 
27 YAŞINDA

BİR KONYALI OLARAK 
BAŞBAKANIMIZIN KONYA-
LI OLMASI GURUR VERİCİ. 
ILK OLARAK KONYA İLE 
İLGİLİ BEKLENTİLERİM, 
DEVLET HASTANELE-
RİNİN MERKEZE DAHA 
YAKIN OLUP ULAŞIMIN 
KOLAY OLMASI. DAHA 

SONRA ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE ÖNEM VERİLMESİ. 
ÖZELLİKLE MEVLANA VE ÇEVRESİ. ASGARİ ÜCRETE VE 
EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILMASI. KPSS DE DAHA 
ÇOK KADRO AÇILMASI. TEKRAR HAYIRLI OLSUN.

HALİL GÜNGÖR
27 YAŞINDA

BİR KONYALI OLARAK BAŞ-
BAKANIMIZDAN BEKLENTİ-
LERİMİZDEN ÖNCE  KENDİ 
ŞEHRİMİZDEN BİR BAŞBA-
KAN ÇIKMASI GERÇEKTEN 
SEVİNDİRİCİ BİR DURUM 
KENDİSİNE HAYIRLI UĞUR-
LU OLSUN DEMEK İSTİYO-
RUM. BEKLENTİ OLARAK 

TA ZATEN ŞEHRİMİZ YETERİ 
KADAR ÜLKEMİZDE GEREKEN DEĞERİ GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜ-
YORUM. BAŞBAKANIMIZIN DA BU DEĞERİ ARTIRACAĞINI DÜŞÜ-
NÜYORUM. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN HIZLANDIRIL-
MASINI İSTİYORUM. TEKRAR HAYIRLI UĞURLU OLSUN.

AV. AHMET ATEŞ
56 YAŞINDA

SAYIN BAŞBAKANIMIZDAN 
TÜRKİYE İÇİN BARIŞ KAR-
DEŞLİĞİN TESİSİ KONU-
SUNDA DÜZENLEMELER 
YAPMASINI İSTİYORUZ. 
TÜRKİYE'NİN İÇİNDE 
BULUNDUĞU DURUM-
DAN KARDEŞCE BARIŞ 
İÇİNDE YAŞAYABİLECE-

ĞİMİZ GÜNLERİN GELECEĞİNİ ÜMİT 
EDİYORUZ. SAYIN BAŞBAKANIMIZDAN KONYA'YI İLERİYE 
GÖTÜRECEK YENİ PROJELER BEKLİYORUZ. SAYIN AHMET 
DAVUTOĞLU BAŞBAKAN OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ VE 
GURURLUYUZ. ALLAH YARDIMCISI OLSUN.

Bir Konyalı olarak 
Başbakanımız 
Sayın Ahmet 

Davutoğlu'ndan 
beklentileriniz 

nelerdir?
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iPhone 6 
iPhone 6, 6.9mm kalınlığa, 129 
gram ağırlığa sahip. iPhone 6, 4.7 
inç Retina HD (326ppi) ekrana sa-
hip. Apple, iPhone 6'da da büyüyen 
boyutlara rağmen tek elle kulla-
nım unsurunu güzel bir şekilde 
sunmayı başarıyor. iPhone 6, daha 
kıvrımlı köşelerle geliyor. Metal 
gövde tasarımı bu modelde de ko-
runmuş. Ekran boyutu büyürken 
çözünürlükte de değişikliğe gidildi 
ve Apple, 750 x 1334 çözünürlük 
oranıyla karşımıza çıktı. Apple, A8 
çipsetinde, çift çekirdekli bir işlem-
ciye yer veriyor. ARM v8 tabanlı 
1.4GHz değerdeki bu işlemci, Po-
werVR GX6650 GPU ve 1GB RAM 
ile destekleniyor. Arkaplanda açık 
olan uygulamaları, arka arkaya iki 
kez Home tuşuna basarak görebili-
yor ve yönetebiliyorsunuz. Ayrıca 
bu ekranda, arama gerçekleştirdiği-
niz son kişileri de görebiliyorsunuz. 
HealthKit isimli sağlık uygulaması-
nı da unutmayalım. Tansiyon bilgi-
nizde kalp ritminize kadar birçok 
detay listeleniyor. 

LG 55EA980V
LG 55EA980V, OLED teknolojisine sahip, aynı zamanda Curved yani 
kavisli ekranı bulunan akıllı bir televizyon. Bu kıvrım uzun bilimsel 
araştırmalar sonucunda belirlenmiş ve insan gözüne en uygun açıda 
şekillendirilmiş. Tasarım olarak yay şeklini andıran bir yapıya sahip 
olan televizyon, aynı zamanda kağıt gibi inceliği ile dikkat çekiyor. Te-
levizyonun ekranı 4.3 mm inceliğinde. Öte yandan dünyanın 55 inç 
boyutundaki ilk Curved OLED TV'si olan bu ürün 4 renk teknolojisini 
kullanıyor. Bu teknoloji WRGB olarak adlandırılıyor. Bu sayede daha 
canlı renkler sunabiliyor. Öte yandan OLED teknolojisi sayesinde netlik 
anlamında LED televizyonlardan 1000 kat daha net görüntü oluşturu-
labiliyor. Ayrıca her bir pikseli kendisi de ışık kaynağı olan OLED TV’nin 
kontrastı sonsuz olarak tanımlanıyor. TV’nin her bir noktası aynı açıda 
olduğundan gözün algılayabileceği en mükemmel izleme açısına sahip. 
Bu arada televizyon THX, TUV, VDE, Intertek ve UL gibi dünyaca ünlü 
görüntü kalitesi sertifikalarına sahip. Full HD yani 1920x1080 piksel 
çözünürlük sunuyor. Televizyonun arka paneli uçaklarda da kullanılan 
karbon fiber malzemeden üretilmiş. Bu malzeme ürüne hem hafiflik 
hem de sağlamlık kazandırıyor. Bütünleşik olarak hem karasal hem de 
uydu alıcıya sahip olan televizyon bu sayede ek uydu alıcı ihtiyacını da 
ortadan kaldırıyor. Televizyonun ayak işlevi gören standında hoparlör 
sistemi de yer alıyor. 40W gücündeki bu hoparlörler ses kalitesini ciddi 
anlamda artırıyor. Polarize gözlükler LG’nin geliştirdiği FPR – Cinema 3D 
teknolojisini kullanıyor. Televizyon aynı zamanda internet (kablolu ve 
kablosuz) bağlantısına da sahip. Televizyona yerli ve yabancı birçok uy-
gulama yüklenebiliyor. Bu sayede birçok içeriğe akıllı TV arayüzünden 
ulaşabiliyorsunuz. Televizyonla beraber LG’nin Sihirli Kumanda adını 
verdiği özel kumandası da veriliyor.
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TP-Link TL-WA850RE
TL-WA850RE kodlu cihaz temelde 
bir kablosuz ağ mesafe artırıcı. Power-
line olarak tabir edilen elektrik hattı 
üzerinden internet taşımaya yönelik 
cihaz, bulunduğunuz yerdeki kab-
losuz ağın etki mesafesini artırıyor. 
Gerekli olan enerjiyi takıldığı elektrik 
prizinden alıyor. Böylece yanınızda 
adaptör taşımak zorunda kalmıyor-
sunuz. Üzerinde bulunan ve dairesel 
olarak yerleştirilen LED lambalar sa-
yesinde bağlantı ve durumla ilgili bil-
gilerin ed alınabildiği cihaz ethernet 
bağlantısına da sahip. Bu sayede kab-
losuz ağı kablolu olarak kullanma im-
kanı da sunan cihazın kurulumu çok 
kolay. Üniversal yani marka bağımsız 
olarak birçok cihazla eşleşebilen TL-
WA850RE, WPS özelliğine de sahip. 
Dairesel LED lambaların ortasında 
bulunan tuşa bastığınızda yakınlarda 
olan ve WPS özelliği bulunan ürün-
lerle haberleşebilen ürün otomatik 
olarak kurulum yapıyor. WPS özelliği 
olmayan bir modemle haberleşmek 
istediğinizde cihazın arayüzü imda-
dınıza yetişiyor. Ethernet kablosu ile 
bilgisayar bağlantısı yaptıktan sonra 
tarayıcıdan http://tplinkextender.net 
adresine girerek gerekli ayarlara yapa-
biliyorsunuz. 

SONY A6000
A6000′in en önemli özelliği; dünyanın 
en hızlı AF yapan (0.06 sn.) değiştirile-
bilir lensli, APS-C dijital fotoğraf maki-
nesi olması. Hibrid AF sistemi kullanan 
A6000′de; 179 adet phase, 25 adet kont-
rast AF noktası bulunuyor. Bu kadar fazla 
sayıda AF noktası kadrajın %92′sini algıla-
yacak şekilde tasarlanmış. Yeni Bionz X iş-
lemci ile saniyede 11 kare seri çekim, daha 
doğal renkler ve bölgesel gürültü giderme 
A6000′i önceki modellerinden ayıran di-
ğer farklar. Ayrıca, A6000′deki sıkıştırma-

sız (RAW) video kaydı için ‘clean HDMI’ çıkışı fotoğraf makinesi ile video çekecek kullanıcılar 
için çok önemli bir özellik. 24.3 MP’lik CMOS APS-C sensöre sahip.

Nvidia Shield Tablet
Nvidia Shield Tablet olarak adlan-
dırılmış yeni oyun konsolu tablet 
şeklinde ve 8 inç boyutunda. Full 
HD bir IPS LCD ekrana sahip yeni 
oyun konsolunda Nvidia imzalı 
Tegra 1K işlemcisi var. Grafik iş-
lemcisi olarak da 192-core Kepler 
tercih edilmiş. 2 GB RAM’e sahip 
olan yeni oyun tableti dual bas 
yansıtma portu olan ön hoparlöre 
sahip. Video severler için HDMI 
çıkışından 4 K video yayını yapabiliyor. Donanımlarının yanı sıra tasarımı ile oyun severlerin 
ilgi odağı oluyor. HD video oynatabilme özelliği olan tabletin oyun süresi 2 ile 4 saat arasında. 
Tabletin yanında Nvidia DirectStylus 2 adı verilen özel bir kalem de bulunuyor. Kalemin yanı 
sıra tablete özel olarak hazırlanmış ve Wi-Fi Direct vasıtası ile tabletle bağlantı kuran bir oyun 
kumandası da mevcut. Kumandanın en ilgi çekici özelliği ise diğer modellerine göre gecikme 
süresi daha kısa. Sesleri kulaklıkla dinlemek isteyenler için oyun kumandasında bir jak bulunu-
yor ve çoklu oyun için mikrofon ve touchpad de bulunuyor. 

Microsoft Surface Pro 3
Laptop ve tabletlerin ayrı cihazlar olmasını sorun olarak 
değerlendiren Microsoft, bu sorunu çözmek için sene-
lerdir uğraşıyor. İlk Surface Pro'dan bu yana nihai mo-
bil bilgisayarı ortaya çıkarmayı amaçlayan firma, Sur-
face Pro 3 ile amacına hiç olmadığı kadar yaklaşıyor. 
Microsoft'un 10.6 inç'lik dokunmatik ekranı çok 
daha geniş, 12 inç'lik bir ekrana genişlettiği bir ger-
çek. Firma bu sırada ekran çözünürlüğünü de 
1920x1080'den 2160x1440'a çıkar-
mış. Piksel yoğunluğu ola-
rak ekranın 207 ppi'den 
216 ppi'ye yükseldiğini 
görüyoruz. Daha ilginç 
olan ise Microsoft'un ekran ora-
nındaki tercihi. Firma, Pro 2'nin 16:9'luk 
veya iPad'in 4:3'lük ekran oranı yerine 3:2 ekran 
oranında karar kılmış. Microsoft'a göre bu ekran oranı, Pro 3'ün MacBook Air'in 13.3 inç'lik 
16:10 ekranından daha fazla içerik gösterebilmesini sağlıyor. Bu değişiklik, tableti dik ko-
numda tuttuğunuzda, onu bir not defteri gibi kullanmanızı da kolaylaştırıyor. Surface Pro 
3, Microsoft'un şimdiye kadar sunduğu en esnek, çok yönlü cihaz olmasının yanı sıra, aynı 
zamanda melez cihazlar kategorisinin de en ikna edici üyelerinden bir tanesi.  Bir tabletin 
bir laptop'un yerine geçebilmesi için en azından bir klavyeye ihtiyacı var. Surface Pro'nun 
klavyesinin ise geliştirmeye aç olduğunu onu kullanmış olanlar bilirler. Surface 3 Pro için 
sunulan Type Cover, daha derin tuşları, daha güçlü geri beslemesi ve daha geniş track-
pad'iyle bu geliştirmeleri sunuyor.
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İrem Derici • Bir Miyiz?1

İskender Paydaş Ft. Tarkan • Hop De2

Hadise • Nerdesin Aşkım3

Murat Dalkılıç • Derine4

Rafet El Roman • Adımla Seslendi5

Atiye • Uyan da Gel6

Bora Duran • Yan Yana7

Gökhan Türkmen • Dene8

Berkay • Gel Gel9

Hande Yener • Naber10

MINECRAFT

HALF LIFE 2

FINAL FANTASY XIV
Geçmişte şehirler birbirleriyle durma-
dan savaşmış, hüküm ve hegemonya 
adına birbirleriyle yarışmışlardı. Kana 
susamış yaratık kabileleri toprakları 
yağmalamış, arkasında ise yalnızca yı-
kım bırakmıştı. Sınırların ötesinde gö-
rülmemiş düşmanlar cirit atmakta, en 
ufak bir provokasyon veya zayıflık gör-
dükleri anda saldırmaktaydı. Eorzea’nın 
geçmişi savaş ve acılarla dokunmuş bir 
halı gibiydi; ölenlerin kanlarıyla, boşa 
giden çabaların külleri ve göz yaşlarıyla 
lekelenmiş bir halı. Bu terk edilmiş yerin 
cazibesi nereden geliyordu? 

BİR KIVILCIM YETER
BELLA ANDRE
Türü: Roman 

İKİ RUH - DİRİLİŞ
AYSUN ÇELİK
Türü: Roman

KIRMIZI PAZARTESİ
GABRIEL G. MARQUEZ
Türü: Roman

KUTSAL BÜYÜ
P. C. CAST
Türü: Roman

ULYSSES
James Joyce
Basım Tarihi: 2014 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 750
Norgunk Yayıncılık
Etiket Fiyatı: 50,00 TL 

Bundan 90 yıl önce, İngilizce konuşan ülkelerde 
sansür nedeniyle basılamadığı için Paris'te basılan, 
ancak 1934'ten itibaren serbest kalan Ulysses, o 
günden bugüne 20. yüzyıl edebiyatının en etkili ki-
taplarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.
Ulysses hayatın tüm gerçeğini anlatan, gündelik haya-
tımızı en çıplak haliyle, kahramanların zihninin içinden 
gösteren bir kitap. En sıradan, tekil ayrıntıları tam ola-
rak tasvir ederek, tek bir şehir, tek bir gün ve üç kişinin 
hikâyesinden tüm insanlık haline bir ayna tutuyor. Kitap 
boyunca üsluptan üsluba geçmesiyle, içeriğindeki sayı-
sız çapraz referansla, dünya hallerine bıyıkaltından gü-
lerek, ama hiçbir zaman sempatiyi de elden bırakmayan 
bakışı sayesinde, Joyce'un tahmin ettiği gibi profesörleri 
meşgul edegeldiği gibi, kitabın güzelliğini gören pek çok 
edebiyatseveri de kendine bağladı. Armağan Ekici'nin 
çevirisi, Joyce'un mizahının, kalenderliğinin, dilindeki 
müziğin hakkını vermeyi; Ulysses hakkındaki devasa bilgi 
birikiminden yararlanarak mümkün olduğunca doğru 
aktarmayı; Joyce'un standart İngilizce ile mesafesini 
Türkçede de korumayı hedefleyen bir çeviri. 
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KONYA - İSTANBUL

10 EYLÜL 2014 - 10 EKİM 2014

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

05:40 07:00 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

08:10 09:25 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

13:40 15:00 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

23:25 00:45 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

KONYA - ANKARA

10 EYLÜL 2014 - 10 EKİM 2014

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

07:00 08:50 Konya Ankara Sincan: 08:08

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

10:30 12:15 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

18:15 20:06 Konya Ankara Polatlı: 19:06 - Sincan: 19:27

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

ANKARA - KONYA

10 EYLÜL 2014 - 10 EKİM 2014

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

11:20 13:10 Ankara Konya Duruş Yok

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

15:30 17:22 Ankara Konya Sincan: 15:39

17:00 18:52 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 EYLÜL 2014 - 10 EKİM 2014

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

06:15 07:25 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

11:40 12:55 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

21:20 22:40 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

23:30 00:40 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

TÜRK HAVA YOLLARI
AYLIK UÇAK SEFERLERİ

YÜKSEK HIZLI TREN
AYLIK TREN SEFERLERİ
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PEK YAKINDA

Tür: Komedi 
Yönetmen: Cem Yılmaz
Senaryo: Cem Yılmaz 
Yapım: 2014, TÜRKİYE
Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, 
Ozan Güven, Özkan Uğur, Tülin Özen, 
Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt

Hayatını korsan DVD'cilik ve bera-
berindeki birtakım kanunsuz işlerle 
kazanan Zafer, bir gün karısından 
büyük bir posta yer ve anlar ki bu 
işleri bırakmazsa evliliği bitecekir. 
Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden 
Zafer, ailesini geri kazanmak için 
figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' 
günlerine geri döner. Amacı o gün-
lerden gelen sinemacı dostlarıy-
la yeniden bir ekip oluşturmak ve 
1970’lerden beri çekilememiş fan-
tastik bir proje olan “Şahikalar-Kö-
tülüğün Sonu” adlı filmi çekmektir. 
Fakat kurduğu ekibin yetenekleri de 
bir noktada gelir takılır. Şimdi hepsi-
ni eğlenceli, komik ve bir o kadar da 
duygusal bir macera bekler.
Yönetmenliği ve senaryosu Cem 
Yılmaz'a ait olan yapımda Yılmaz'ın 
yanı sıra Tülin Özen, Zafer Algöz, Özkan 
Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, 
Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare 
Sürel, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi 
pek çok önemli isim yer alıyor. 

Yönetmen
Adem Kılıç
Senaryo
Engin Elgün
Yapım Yılı: 2014
Tür: Komedi
Süre: 121 dk.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ

Yönetmen
 David Leitch

Senaryo
Derek Kolstad
Yapım Yılı: 2014
Tür: Aksiyon
Süre: 101 dk.

JOHN WİCK
JOHN WICK

Yönetmen
Aytaç Ağırlar
Senaryo
Aytaç Ağırlar
Yapım Yılı: 2014
Tür: Romantik
Süre: 108 dk.

İNCİR REÇELİ 2
İNCİR REÇELİ 2

Yönetmen
Christopher Nolan
Senaryo
Jonathan Nolan 
Yapım Yılı: 2014
Tür: Bilim Kurgu
Süre: 169 dk.

YILDIZLARARASI
INTERSTELLAR

Yönetmen
Hasan Kıraç
Senaryo
Serkan Birlik
Yapım Yılı: 2014
Tür: Dram, Tarihi
Süre: 126 dk.

BİRLEŞEN GÖNÜLLER
BİRLEŞEN GÖNÜLLER

Yönetmen
Murat Şeker
Senaryo
Murat Şeker
Yapım Yılı: 2014
Tür: Komedi
Süre: 100 dk.

ÇAKALLARLA DANS
SIFIR SIKINTI

Yönetmen
David Ayer
Senaryo
David Ayer
Yapım Yılı: 2014
Tür: Dram, Savaş
Süre: 134 dk.

FURY
FURY

Yönetmen
Peter Jackson
Senaryo
Fran Walsh
Yapım Yılı: 2014
Tür: Fantastik
Süre: 120 dk.

HOBBİT: BEŞ ORDUNUN SAVAŞI
THE HOBBIT: FIVE ARMIES

Yönetmen
David Dobkin
Senaryo
Nick Schenk
Yapım Yılı: 2014
Tür: Dram
Süre: 141 dk.

Yönetmen
Francis Lawrence
Senaryo
Danny Strong
Yapım Yılı: 2014
Tür: Aksiyon
Süre: 125 dk.

YARGIÇ
THE JUDGE

AÇLIK OYUNLARI
ALAYCI KUŞ: BÖLÜM 1
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PARA AVCISI
THE WOLF OF WALL STREET

Yönetmen
Togan Gökbakar
Yapım Yılı: 2014
D Yapım
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

Yönetmen
Deniz Akçay
Yapım Yılı: 2014
Bir Film
Başka Sinema
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

Yönetmen
Wes Anderson
Yapım Yılı: 2014
20th Century Fox
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

Yönetmen
Jerome Salle
Yapım Yılı: 2014
Bir Film
Etiket Fiyatı: 
21,99 TL

Yönetmen
David Mackenzie
Yapım Yılı: 2014
Bir Film
Başka Sinema
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

Yönetmen
Selçuk Aydemir
Yapım Yılı: 2013
BKM
Etiket Fiyatı: 
19,99 TL

Yönetmen
Gary Fleder
Yapım Yılı: 2013
Medyavizyon 
Etiket Fiyatı: 
14,99 TL

Yönetmen
Kerem Deren
Yapım Yılı: 2014
Ay Yapım
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

Yönetmen
Hakan Algül
Yapım Yılı: 2014
BKM
Etiket Fiyatı: 
19,99 TL

Yönetmen
Martin Scorsese
Yapım Yılı: 2013
Medyavizyon
Etiket Fiyatı: 
24,99 TL

RECEP İVEDİK 4
RECEP İVEDİK 4

EYYVAH EYVAH 3
EYYVAH EYVAH 3

KÖKSÜZ
NOBODY'S HOME

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ
Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ
THE GRAND BUDAPEST HOTEL

SİVİL CEPHE
HOMEFRONT

SUÇ ŞEHRİ
ZULU

DÜĞÜN DERNEK
DÜĞÜN DERNEK

YÜKSEK RİSK
STARRED UP

YARININ SINIRINDA
EDGE OF TOMORROW

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu  
Yönetmen: Doug Liman
Senaryo: Christopher McQuarrie
Yapım: 2014, ABD
Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, 
Brendan Gleeson, Bill Paxton, Jonas 
Armstrong, Tony Way, Kick Gurry

Yakın gelecekte dünyayı ele geçi-
ren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok 
büyük şehri yok eder ve milyonlar-
ca insanı ölümün eşiğinde bekletir. 
Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, 
silahlarının gücüne ve de en önem-
lisi telepati yoluyla emir verme 
ve uygulama güçlerine ulaşamaz. 
Artık dünyadaki tüm ordular bu 
uzaylı sürüsüne karşı güçlerini bir-
leştirmek durumundadır ve bu güç 
birliği dışında ikinci bir şansları yok-
tur. Subay Bill Cage daha önce bu 
savaşlardan hiçbirine katılmamış 
tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı 
yeni görevi onun için bir nevi inti-
har anlamına gelmektedir. Beklenen 
olur; Cage dakikalar içerisinde öldü-
rülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni 
bir başlangıcı doğurur. Cage, sıra-
dışı bir şekilde cehennem gibi bir 
günde uyanır, kendini kırılması zor 
bir döngünün içerisinde bulur. Buna 
göre her seferinde ölüp sonrasında 
yeniden dirilip aynı savaşı bir kez 
daha tekrarlamak zorundadır. 

Warner Bross
Etiket Fiyatı: 24,99 TL
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Sevgilinizle birbirinizi kırmadan, incitmeden 
problemlerin üzerine gitme beceriniz ilişkiyi yeni-
lerek daha mutlu olmanızı sağlayacaktır. Kendi-
nizi daha özenli davranmaya yöneltme niyetiniz, 
duyguları daha da pekiştirebilir. Mesleki açıdan 
duygularınızı harekete geçirecek gelişmeler gün-
deme gelebilir. Şimdiye kadar yaptığınız ya da 
yapmayı düşündüğünüz bir işi yeniden değerlen-
direbilirsiniz. Bu aralar para işlerinde doğru he-
saplar yapmanız gerekiyor. Bağışıklık sistemini 
güçlendiren vitaminleri ihmal etmeyin.

Duygularınızın karşılıksız olması sizi hayal kırık-
lığına uğratmasın. Aslında bunun çok olağan bir 
şey olduğunu zamanla anlayacaksınız. Sevginizi 
kazanmaya çalışan biri var. Bu aralar yakın çev-
renizle ilgili ilişkileriniz ağırlık kazanacak ve sosyal 
hayatınız bir hayli hareketlenecek. Bu fırsattan ya-
rarlanın. Kalıcı dostluklar kurmanın zamanı geldi. 
İleride bu dostlukların meyvelerini toplayabilirsiniz. 
Açık ve içten olursanız her zaman siz kazanırsınız. 
Parasal konulara yönelik çalışmalarınızda ufak te-
fek terslikler olabilir.

Aşk maceraları size enerji veriyor fakat baş-
larken dikkat edin. Çok farklı ve ilginç kişiler 
dikkatinizi çekebilir. Yakın dostlarınızla birlikte 
bazı keyifli planlar peşinde koşturabilirsiniz. Bu 
planlar, çalışma ortamında başınıza bazı dertler 
açabilir. Dikkatli olmanızda yarar var. Aile içinde 
bazı konularda esnek düşünemiyor, hemen pat-
lıyorsunuz. Bu tavrınız yakınlarınızla ilişkilerinizi 
güçleştiriyor. Maddi desteğe ihtiyacınız var. Böyle 
bir arayışa girerseniz mutlaka bulacaksınız. Ger-
gin haliniz, midenizi de etkiliyor. 

Hayaller kurmak ve bunları paylaşmak konusun-
da başarılısınız. Ancak iş hayatında detay isteyen 
ve sizi daha fazla meşgul eden gelişmeleri de 
hesaba katmalısınız. Özellikle finansal koşullarda 
kullanabileceğiniz imkanlar olabilir. Bu dönemde 
çalıştığınız yerde, sözleşmeler ve düşüncelerinizi 
daha dikkat çekici şekilde ortaya koyabileceğiniz 
fırsatlar içerisindesiniz. Yakın dostlarınızdan al-
dığınız haberler, sizi oldukça mutlu edecek. Bazı 
paylaşımlara ihtiyacınız var ve sizin için gerekli 
olan tek şey; sevgi desteği.

Şu sıralar kısa ve samimi ilişkiler sizin için daha 
tatmin edici olabilir. Geçmişte kalmış bir ilişkiniz 
tekrar gündeme gelip yeniden içinizdeki ateşi 
canlandırabilir. İş yaşamında daha donanımlı 
hale gelmek için her fırsatı değerlendirmeye ça-
lışın. Bu aralar yeni bilgiler kazanmak için sıkı bir 
çalışma içine girebilirsiniz. Size birtakım konu-
larda destek olacağını söyleyenler, sizi yarı yolda 
bırakabilirler, dikkat edin. Aşırı harcamalardan 
sakınmanız, size fayda sağlayacak. Ruhunuzdaki 
yorgunluğu dinlendirmeye çalışın.

Sevgi ihtiyacınızın arttığı bu dönemde yoğunlaşan 
duygularınızdan dolayı karamsarlığa kapılıp, kaygı-
larınızı sevdiğinize mümkün olduğunca yansıtma-
yın. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin verebi-
lirseniz ve ani kararlar almazsanız sizin için herşey 
çok daha iyi olacak. Aceleci tutum içine girmeyin. 
Maddi açıdan çok büyük beklentiler içine girebilir ve 
bütçenizi aşan yatırımlarda bulunabilirsiniz. Finan-
sal konularda manevi destek almanız gerektiğini 
anlayacaksınız. Her ne kadar enerjiniz yerinde olsa 
da, hava değişimlerine karşı dikkatli olun.

Sevgilinize karşı biraz soğuk davranabilirsiniz. 
Bu durum onun size karşı gerilimli durumunu 
artıracak. Partnerinize karşı biraz daha sabırlı ve 
anlayışlı davranmalısınız, gerginliğinizi ona yansıt-
maktan kaçının ve onu zorlamayın. İş arkadaşla-
rınızla uyumlu çalışmalar yapabilir ve ürettiğiniz 
yeni fikirlerle çok takdir edilip başarılı olabilirsiniz. 
Parasal kaynaklarınızda artış gözleniyor. Aldığınız 
kiloları geri vermek sizin elinizde. Perhize devam. 
Sorunlarınızın çözümlerini bulabilmek için uzman-
lara danışmaktan çekinmeyin.

Sevgilinizin uzun süredir sizden gizlediği bir sır-
rın ortaya çıkması sizi çok rahatsız edebilir. Ama 
her şeyi bilmeniz, tüm olaylara hakim olmanız 
gerekmiyor zaten. Biraz daha toleranslı olmayı 
deneyin. Önemli ve değişik bir dönem geçiriyor-
sunuz. İş yaşamınızda beklemediğiniz olayların 
patlak vermesi, sizi bazı kararlar almaya zorla-
yabilir. Alışveriş yaparken daha akıllıca ve işinize 
yarayacak şeyler almalısınız. Kuşku ve endişe 
dolu duygu ve düşünceler, siz de psikolojik bazı 
problemlere yol açabilir.

Aşk yaşantınız sorunlu bir dönemden geçiyor. 
Duygusal arayışlar içindesiniz. Sevdiğiniz kişi-
ye her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. 
Onunla konuşmayı deneyin, ancak bu şekilde so-
runlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. İş yerinde re-
kabet halinde olduğunuz biri var. Bu ilişkinin bazı 
tartışmaları daha sonraya ertelemeniz halinde 
düzelmeye başladığını göreceksiniz. Çalışmanız 
beğeniliyor. Yakında sevineceğiniz bir ödülünüz 
olabilir. İhtiyaçlarınız dışında gereksiz harcama-
larda bulunmamaya çalışın.

Aşk hayatınızda fırtınalı bir dönem sizi bekliyor. 
Bunun nedeni, uzun zamandır yakın dostunuz 
olan kişiden artık hoşlanmaya başlamanız olabi-
lir. Ona karşı hislerinizi ilk fark ettiğinizde suç-
luluk duyabilir ve bu hisler yüzünden arkadaşlı-
ğınızı mahvedeceğini düşünebilirsiniz. Ancak, bu 
suçluluk duygusu bile, ona karşı olan hislerinizi 
değiştirmeyecek. İş yerinde endişelere kapıl-
madan, herkes açısından doğru yolu bulmaya 
çalışmalısınız. Beklediğiniz bir haberin gecikmesi 
sinirlerinizi gerebilir.

Hayatınızda bazı yenilikler yaşayabileceğiniz bir 
dönemdesiniz. Bu yenilikler aşk veya çalışma ha-
yatınızla ilgili olabilir. İleriye yönelik olarak olumlu 
ve pratik kararlar almanız olası. İşleriniz yoğun 
da olsa, bunların üstesinden gelebilecek kadar 
enerjiniz var. Özellikle yakın zamanda yapmanız 
gereken ve sizi düşündüren bazı ödemeleriniz var-
sa onlarla ilgili ferahlatıcı gelişmeler olabilir. Borç 
olarak dağıttığınız paraları geri toplamakta güçlük 
çekiyorsunuz. Sağlığınızda herhangi bir aksaklık 
olursa doktora gitmekten çekinmeyin.

Aşk ve iş yaşantısındaki sorunların aynı anda 
ortaya çıkması, bunalmanıza ve kendinizi çok 
çaresiz hissetmenize neden oluyor. Öncelikle 
sakin olun, sonra güvendiğiniz kişilerden yardım 
isteyin. Göreceksiniz her şey düzelecek. Profes-
yonel yaşamın gereklerini yerine getirmeniz ve 
saygı çerçevesinde ilişkiler kurmanız, kariyer 
hedeflerinize ulaşmanız açısından çok daha iyi 
sonuç verecektir. Alım satım meselelerinde bir-
takım sıkıntılar, önümüzdeki zamanlarda kapınızı 
çalabilir. Tedbirli olun.
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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
Mevlana 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 Sağ-
lık Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

265 10 00
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

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

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

KENT PLAZA

KULE SİTE M1 REAL
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5 YILDIZ AVM

KULESİTE
323 10 17

M1 REAL
323 10 17

KENT PLAZA
323 10 17

SELÇUKLU KİPA
323 10 17

MAKRO MARKET
233 85 00

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.rixos.com

RIXOS OTEL
221 50 00

www.bera.com.tr

OTEL BERA
444 23 72

www.hilton.com.tr

HILTON GARDEN INN
221 60 00

www.gherdanotel.com.tr

GHERDAN OTEL
251 41 41

www.selcukotel.com.tr

SELÇUK OTEL
353 25 25

www.ozkaymakotels.com

ÖZKAYMAK OTEL
237 87 20

İLK 10 LÜKS KONAKLAMA

www.rumiotel.com

HOTEL RUMİ
353 11 21

www.balikcilar.com

BALIKÇILAR HOTEL
350 94 70

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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265 12 87

265 12 87

248 37 00

248 37 00

234 31 11

234 31 11

www.samancilar.com

SAMANCILAR MOBİLYA
238 29 42

www.kenzelmobel.com

www.senfonimobilya.com

KENZEL

SENFONİ MOBİLYA

248 42 24

444 25 05

www.yuvakur.com.tr

YUVAKUR

İstanbul Cad.

www.rr.com.tr

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU

RENGARENK

351 18 66

353 89 89

www.konfull.com.tr

KONFULL

www.koprulu.com.tr

KÖPRÜLÜ MOBİLYA
342 26 42

Melikşah Mah.

www.kelebek.com.tr

AZZORA

KELEBEK MOBİLYA

323 15 66

238 07 27

www.viskolove.com

VİSKO LOVE

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

EN GÖZDE
15 FİRMA

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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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

10 KUYUMCU

www.aktekinavize.com

AKTEKİN AVİZE
247 46 60

www.kandilavize.net

KANDİL AVİZE
238 40 22

www.cobanoglu.com.tr

ÇOBANOĞLU AVİZE
235 96 41

FAVORİ AVİZE & CAM
234 32 38

AYDINLATMA

PARLAYAN
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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www.ozbagci.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES
238 38 29

Piri Mehmet Paşa Çarşısı www.misspoem.com

EMMİOĞLU TEKSTİL MİSS POEM
350 74 35 353 33 44

Kerkük Cad.

VENNA
237 53 59

Nalçacı Cad.

GUESTO
235 11 33

Uzun Bedesten İçi

BEYEFENDİ GİYİM
353 30 41

www.issilhamile.com

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI
238 97 72

Kerkük Cad.

ESİLA
238 48 62

MODAYI BELİRLEYEN 10 GİYİM FİRMASI

Beyazıt Mah.

NEVA GÜZELLİK
322 99 92

Beyazıt Mah.

BEYAZ GÜZELLİK
350 22 32

Zafer

ELİF GÜZELLİK SALONU
353 21 57

www.haberdiyet.com

DİYAMER
323 44 10

www.maviisik.net

MAVİ IŞIK
350 52 22

GÜZELLİK

EN DOĞAL
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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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

KADRAJDAKİ İLK 5 FOTOĞRAF STÜDYOSU

KUAFÖR
Beyazıt Mah.

İNTER KUAFÖR
321 40 91

Feritpaşa Mah.

CEREN SAÇ TASARIM
237 36 11

Şeyh Sadrettin Mah.

İTEZ KUAFÖR
320 77 37

M1 Real

KUAFÖR ZAZA
265 10 92

Beyazıt Mh. A Plaza

CEM DEMİR
322 72 92

Vatan Cad. Adalhan

HİKMET DURMAZ
320 38 77

DİŞ HEKİMİ

STİL
SAHİBİ
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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www.cemosalon.com

CEMO DÜĞÜN SALONU
234 08 86

www.oncudugunsalonu.com

ÖNCÜ DÜĞÜN SALONU
325 09 09

www.hazbahce.com

HAZBAHÇE
325 10 32

www.tayat.com.tr

TAYAT
325 20 21

www.atikerdeluxe.com

ATİKER DE LUXE
320 16 16

DÜĞÜN SALONU

HAYALLERİN
İLK 5

ADRESİ

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.horantamangal.com

HORANTA MANGAL
323 13 33

www.mangalyum.com

MANGALYUM
265 09 79

Ankara Cad.

TAKA RESTAURANT
237 88 02

www.guvenbalik.com

GÜVEN BALIK
324 45 46

Kule Plaza

KULE SİNİ
237 58 53

EN LEZZETLİ İLK 10 RESTAURANT

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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www.davidpeople.com

DAVID PEOPLE
0 532 742 78 77

Aziziye Mah.

HİÇ KAHVEHANESİ
351 14 17

CAFE'S
321 20 30

www.champselyseest.com

CHAMPS ELYSEES
325 17 00

Kıvılcım Yurdu İş Merkezi

ROBERT'S COFFEE
241 51 85

www.kocatepekahveevi.com.tr

KOCATEPE KAHVE EVİ
241 50 05

Yazır Mah.

CAFE İSTANBUL
261 00 97

www.gloriajeans.com.tr

GLORIA JEANS COFFEES
290 31 73

www.nevizadecafe.com

NEVİZADE
352 45 45

Kent Plaza

STARBUCKS COFFEE
246 41 40

KALDIRIM CAFE
352 53 51

Alavardı Mah.

CHARLIE CHAPLIN
324 22 34

www.kahvedunyasi.com

KAHVE DÜNYASI
290 29 04

CAFE

HUZURUN
VE KEYFİN
15 MEKANI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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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

Ankara Caddesi

ÖZKAYMAK CHEVROLET

KÖPRÜLÜ BMW

248 24 75

342 26 42

Yeni Otogar Karşısı

www.nadiravcan.com.tr

UYARARSLAN PEUGEOT

NADİR AVCAN FORD

255 33 99

238 61 03

İLK 10 OTOMOTİV FİRMASI

www.azragelinlik.com

AZRA GELİNLİK
352 67 10

www.ulgenmoda.com

ÜLGEN MODA
220 00 06

www.naringelinlik.com

NARİN GELİNLİK
353 35 34

www.senaygelinlik.com

ŞENAY GELİNLİK
353 22 52

GELİNLİK

FAVORİ
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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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

EN İYİ GÖSTEREN 5 OPTİK

PERDE - TEKSTİL
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

PASTANE
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

TATLIDA
İLK 5

DEKORDA
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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www.sistemkoleji.com

SİSTEM KOLEJİ
261 18 18

www.diltas.com

DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ
444 6 335

www.sinavkoleji.com.tr

SINAV KOLEJİ
323 23 73

www.tedkonya.k12.tr

TED KOLEJİ
244 90 93

www.lokmanhekimasml.com

LOKMAN HEKİM A.S.M.L.
211 03 03

www.dogakoleji.com

DOĞA KOLEJİ
244 01 91

www.formkampuskoleji.com

FORM KAMPÜS KOLEJİ
246 12 12

www.ideal.k12.tr

İDEAL KOLEJİ
235 25 20

www.esentepe.k12.tr

ESENTEPE KOLEJİ
241 34 83

www.odtualpkoleji.com

ODTÜ ALP KOLEJİ
324 0 542

10 POPÜLER EĞİTİM KURUMU

www.kreskonya.com

DÜŞLER BAHÇESİ KREŞ
238 69 06

www.minikdehalar.com

MİNİK DEHALAR
323 95 70

Yaka Cad.

KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU
325 00 04

www.renginegitim.com

RENGİN KREŞ
324 0 118

Meram

KAMER ANAOKULU
323 96 88

www.dolapoglukres.com

DOLAPOĞLU KREŞİ
325 01 33

www.artizcocuk.com

ARTİZ ÇOCUK
338 26 51

SEVGİ DOLU İLK 10 KREŞ

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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EMLAK - İNŞAAT

OKKALAR İNŞAAT
236 50 60

www.okkalar.com

www.sehayapi.com

SEHA YAPI
444 73 42
www.seyryapi.com

SEYR YAPI
322 14 14

www.somuncugrup.net

SOMUNCU GRUP
444 9 766

Beyşehir Çevre Yolu

KONAL İNŞAAT
247 13 50

www.misozkanlarinsaat.com.tr

MİS YAPI ÖZKANLAR
246 62 37

www.begeninsaat.com.tr

BEĞEN İNŞAAT
444 5 935

HUZURLU
VE GÜVENLİ

İLK 15
KONEV İNŞAAT
237 77 00

www.konev.com

KOMYAPI
444 3 968

www.komyapi.com.tr

TUZER EMLAK
261 00 44

Yeni İstanbul Caddesi

ADEM BULUT İNŞAAT
265 02 42

www.adembulut.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI


