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DİYORLAR Kİ; TİCARETTE GÜVEN

FAHRI ALTINOK
10’LAR Dergisi Genel Koordinatörü

Anadolu’nun merkezinde 41.000 km2’lik 
alanı kaplayan Konya, İç Anadolu’yu 
Akdeniz’e bağlayan bir geçiş yolu olan 

Toros Dağları’nın eteklerinde bulunmaktadır. 
En fazla komşu ile sahip olan Konya’nın etrafı-
nı Ankara, Eskişehir, Karaman, Antalya, Ispar-
ta, Afyon, Mersin, Aksaray ve Niğde çevrele-
mekte olup 10 milyondan fazla insana komşu 
durumundadır.  Konya sanayi 1980’lerden 
sonra çeşitli sektörlerde büyük gelişim kay-
detmiştir. Bunların arasında makine imalatı, 
otomotiv yedek parça sanayi, metal döküm, 
gıda endüstrisi, araç-üstü ekipman üretimi, 
plastik-ambalaj, araç üstü vinç ekipmanları, 
imalatı, tarım makineleri, silah sanayi ve ekip-
manları ile değirmen makinesi üretimi reka-
betçi sektörler olarak öne çıkmaktadır. Yakın 
bir geçmişte gelişim gösteren bazı sektörler 
ise yenilenebilir enerji, yazılım, savunma sa-
nayii ve ilaç sektörleridir. Konya’nın Gayrisafi 
Yurt İçi Hâsıla paylarına bakıldığında sanayi 
sektörü yüzde 26,2; tarım sektörü yüzde 18,6; 
hizmet sektörü ise yüzde 45,4 paya sahiptir.  
Konya, ülkemizde metal işleme makineleri 
sektöründe, araç üstü ekipman sektöründe, 
tarım makineleri ve ekipmanları sektöründe, 
av tüfekleri imalatında Türkiye pazarının li-
der üreticisi konumundadır. Tarım makine-
leri ve ekipmanların ülkemizin ihracatında 1. 
sıradadır. Savunma sanayi ihracatında ise 4. 
sıradadır. Traktör imalatı yapan TÜMOSAN 
da Konya’da yer almaktadır.  İSO 1.000’de 
toplam 22 firması bulunmaktadır. Bu listede 
yer alan ancak başka il odasına kayıtlı olması-
na rağmen Konya’da üretimi ve yatırımı olan 
birçok büyük şirket de bulunmaktadır. Oto-
motiv yan sanayi, döküm, ayakkabıcılık, tarım 
makineleri, savunma sanayi gibi alanlarda 7 
adet de kümelenme çalışması yürütülmekte-
dir. Türkiye’de Konya; sanayi işletmesi sayı-
sında 5., otomotiv yan sanayi ve ana metal 
imalatçıları sayısında 2., makine-ekipman 
imalatçıları sayısında 3., metal ürünleri ima-
latçı sayısında 3., gıda imalatçıları sayısında 

4.sırada yer almaktadır. Teknokent ve Inno-
park Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile inovas-
yon ve girişimcilik ekosistemini geliştirme-
ye odaklanan Konya, 48.000’i aşkın işyeri, 
400’den fazla yabancı sermayeli firması ve 11 
Organize Sanayi Bölgesi ile ülkemizin önem-
li tarım, sanayi ve ticaret merkezidir. Ayrıca, 
23 Ar-Ge ve 1 Tasarım Merkezinin bulunduğu 
Konya’da, Karapınar Enerji İhtisas ve Konya 
Teknoloji isimleri ile 2 adet de Endüstri Böl-
gesi bulunmaktadır. Bu özellikleri ile Konya, 
yüksek teknoloji odaklı üretimindeki payını 
artırmakta ve yatırımcılar için her geçen gün 
daha da cazip hale gelmektedir.   

Yüzyıllarca ticaretin ve ekonominin merkezi 
olma özelliği gösteren Konya, bu başarısını 
günümüzde de sürdürmeye devam ediyor. 
Bizlerde Konya Yenigün Gazetesi olarak Kon-
ya’mızın gelişmesine katkı sağlayan çınarları-
mızın hayatlarını dinleyerek bu tecrübelerini 
gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir 
çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. Bir-
birinden değerli çınarlarımızdan dinlediği-
mizde bugünün gelişen imkanlar içerisinde 
üretimin ve üretmenin değerinin de anlamla-
şıyor.   Konya’nın çınarlarımızın da dinlediği-
miz hikayelerinde başarı bir iş adamı olmanın 
arkasında düzenli çalışma, dürüstlük, sami-
miyet ve güven duygusunun olduğunu vur-
guluyorlar. Bunları tam anlamıyla yapan bir 
iş insanın hayatındaki başarısının daha da ar-
tacağını da belirtmeden geçemiyor. İnşallah 
yaptığımız bu güzel eserin hem günümüzde 
sanayide çalışmalarını sürdüren iş insanları-
mıza hem de gelecek iş inşalarının hayatla-
rını yönlendirmesi   açısından önemli olduğu 
inancındayım.  Bu güzel eserlerin ortaya çık-
masında emek veren çalışma arkadaşlarım 
ile birbirinden değerli tecrübelerini anlatan 
Konya’nın çınarlarına teşekkür ediyorum. Bu 
eseri inceleyen siz değerli okurlarımızın da 
önemli tecrübeler edineceğine de yürekten 
inanıyorum.

Yıl: 9 Sayı: 101
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ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ!

ABDULLAH AKIF SOLAK
Sorumlu Yazıişleri Müdürü

D
ürüstlük, samimiyet, azim, kararlılık, çalışkanlık…

Tüm bu erdemler, bizi biz yapan değerlerle yoğrulan 
özelliklerimiz…

Maziye baktığımızda, tüm bu özelliklerin Türk milletine ver-
diği gücü görmek mümkün.

Malazgirt’e bakın, İstanbul’un Fethi’ne bakın, Kurtuluş Sa-
vaşı’na bakın…

Hepsinde ve dahasında, mücadele ruhumuz, imanlı duruşu-
muz, birliktelikle yoğrulan kararlılığımız yok mu?

Bu kararlılıkta, zorluklara göğüs geren, “yapılamaz” denileni 
yapan, “başaramazlar” denileni başaran bir milli duruşu gör-
müyor muyuz?

İşte gelenekten ve köklerimizden gelen bu duruş, bugün 
Anadolu’daki başarıların geldiği temeli oluşturuyor. 

Konya sanayisinin, ticaretinin, sivil toplum ve siyaset ha-
yatının geldiği bugünkü nokta, tüm bu mücadele ruhunun 
sonucunda ortaya çıkmadı mı?

Konya tüm bu alanlarda yazdığı başarı hikayelerini, hiç de 
kolay yazmadı. 

Tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan zorlu şartlara rağmen 
Konya insanı, büyük başarılara imza attı. 

Selçuklu Başşehri Konya, kadim medeniyetin kendisine 
verdiği güçle, her alanda başarılı olmayı bildi. 
Ticaretinin temeline tarımı koyan, ancak tarımla birlikte sa-
nayisini de geliştirmeyi başaran Konya, bu gelişim sürecini 
gerçekleştirirken, büyük ve gayretli emekler ortaya koydu. 
Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında ve sonraki tarihlerden 
2000’lere kadar olan süreçte yaşanan siyasi ve ekonomik 

çalkantılar, Konya’yı adeta kamçıladı. 

O dönemlerdeki zorluklara ve imkansızlıklara rağmen sebat 
etmeyi, çalışmayı bilen isimler, bu zahmetli yolculuğun mey-
vesini belki kendisi yiyemese de sonraki nesillere güzel bir 
gelecek bıraktı. Bugün Konya sanayisinde güzel bir üretim 
ortamı varsa, bunu “Konya’nın Çınarları” diyebileceğimiz, 
şehre ve ülkeye büyük katkıları dokunan isimlere borçlu-
yuz. 
Sanayide, siyasette, sağlıkta, eğitimde ve diğer alanlarda 
önemli isimler çıkarmayı başaran Konya’nın bu sağlam te-
meller üzerine kurulması, bugünü ortaya çıkarırken, yarınlar 
adına da adeta bir ışık oluyor. 

Yenigün Gazetesi olarak, Konya’nın bu tarihi misyonunu 
geleceğe aktarmak, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamayı 
sürdürmek amacıyla, önemli başarı hikayeleri yazan ‘Çınar-
larımızı’ 10’Lar Dergimizde biraraya getirdik. 

Uzun soluklu ve sürecin ürünü olan bu esere büyük bir emek 
verilirken, her bir röportaj ve hayat hikayesi de bir o kadar 
öğretici oldu. 

Bu eseri ortaya çıkarırken yaşadığımız duyguları, siz kıymetli 
okurlarımızın da yaşayacağına olan inancım tam. Zorlu şart-
larda ayakta durmayı bilerek, üreten, ürettiren, öğreten ve 
öğrettiren bu isimlerimizin hayatlarında yaşadıkları her an, 
gelecek nesillerimiz için önemli bir tecrübe vesilesi olacak-
tır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Dergimizde yer alan “Çınarlarımı-
za” ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayatlarını kaybeden kıymetli 
büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sevgi, saygı ve 
dua ile…
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ŞEHRİMİZİN EN BÜYÜK EKONOMİK ZENGİNLİĞİ 
KONYALI MÜTEŞEBBİSLERDİR

SELÇUK ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı

K
onya Yenigün Gazetemizin 10’lar Dergisi Konya’nın 
Çınarları özel sayısında sizlerle birlikte olmaktan bü-
yük bir memnuniyet duydum. Tüm okurlarımız say-

gıyla selamlıyorum.

On bin yıllık medeniyete sahip olan olan Konya, tarihi İpek 
Yolu başta olmak üzere, dönemin diğer önemli ticaret yol-
ları üzerinde bulunmuş, batıyla doğu arasında köprü ol-
muş tarihi zenginliğini ticaret kültürü ile birleştirerek öne-
mini her dönemde artıran bir şehir olmuştur.

Tarihsel sürecinde hep önemli bir misyon üstlenen Konya, 
Selçukluların Anadolu’yu fethederek kurdukları devletin 
başkentliğini yapmasıyla dönemin ticari faaliyetlerinin çok 
yoğun olduğu bir merkez konumuna gelmiştir. Anado-
lu’nun Türk hâkimiyetinde olduğu 13. yüzyılda sosyal ve 
ekonomik hayata yön veren Ahilik kurumunun Konya’da 
ortaya çıkması şehrimizin ayrı bir özelliğidir.Yüzyıllarca 
ticaretin ve ekonominin merkezi olma özelliği gösteren 
Konya Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında da bu özelliğini 
devam ettirmiştir. 

Bugün Konya ihracatıyla, istihdamıyla, milli gelire katkısıy-
la; tüm kurumları ile işbirliği içinde ülkemizin ekonomik bü-
yüklüğünü geliştirme hedeflerine katkı sağlamak için inanç 
ve kararlılıkla çalışmaya devam eden bir şehirdir. Ticareti, 
üretimi, beşeri gücü ile Konya, küresel ekonomide bir dün-
ya markası olma yolunda ilerlemektedir.

Şehrimizin en büyük ekonomik zenginliği Konyalı mü-
teşebbislerdir. Şehrimiz bugün kalkınıyorsa bunu Konya 
sanayicisi ve tüccarına, Konya’nın çınarlarına  borçluyuz. 
Onlar bizim için günümüzün Ahileridir. 

Geçmişte tarım şehri olarak bilinen Konya; imalat sanayi-
siyle, teknoloji üretimiyle, dijital dönüşümü ile Türkiye’nin 
sürdürülebilir ekonomik büyüklüğü gerçekleştirmesi için 
en büyük katkıyı veren şehirler arasında yer almaktadır. 
İşte Konya’nın bu degişimini sağlayan tüccar ve sanayicile-
rimiz  yeni hedflere ilerleme konusunda bugün de öncülük 
etmektedir. Özellikle gençlerimizin şehrimiz ekonomisinin 
gelişimine tanıklık eden müteşbbislerimizin tecrübelerin-
den faydalanmaları büyük önem taşımaktadır.

Çınarlarımızdan alacağımız en büyük ders şehrimiz ve 
ülkemizin yaşadığı her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen 
çalışmaktan ödün vermemektir. Bu şehir ve bu ilke için ya-
pılacak her türlü fedekarlığı yaparak önümüzü açtılar. Bize 
düşen görev bayrağı her zman daha ileri taşımaktır. 

Bugün Konya olarak büyük ekonomik hedeflere büyük ka-
rarlılıkla ilerlemekteyiz. Konya’nın dış ticaretinden, istihda-
mına sanayimizin üretim yapısının dönüşümünden, beşeri 
sermayemizin güçlenmesine kadar pek çok alanda çalış-
maya devam ediyoruz. Aynı zamanda şehrimiz dünyanın 
sayılı ticaret ve üretim merkezi olma yolunda ilerlemekte-
dir. 

10’lar Dergisi Konya’nın Çınarları özel sayısında hedefleri-
mize ışık tutan müteşbbilerimiz tecrübelerini paylaştılar. 
Bugüne kadar Konya konomiine katkı sağlayan herkese 
bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Yayınlarıyla, araştırmalarıyla, yol gösterici önerileriyle Kon-
ya Yenigün Gazetemize önemli bir çalışmaya daha imza 
atmasından dolayı kutluyor, derginin hazırlanmasında ve 
yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
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KONYA SANAYİSİ, ÜRETİM VE İHRACAT İLE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MEMIŞ KÜTÜKCÜ
Konya Sanayi Odası Başkanı

G
eçmiş yıllarda tahıl ambarı olarak bilinen şehrimiz, 
bugün net bir sanayi şehir haline geldi. Şehrimi-
zin ilk sanayileşme serüveni, 1960’lı yıllarda küçük 

atölyelerde, oto tamir ve bakım servisleri ile tarım alet ve 
makinelerinin bakımını ve üretimini yapan ustalarımız ile 
başladı. O yıllarda başlayan üretim sevdası, girişimcilik 
azmi şehrimizi bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin en 
önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline getirdi. 
Bugün Konya’mız, kaliteli sanayi üretim kapasitesi, sektö-
ründe dünya markaları firmaları, lojistik yatırım avantajları 
ile Marmara Havzası’na alternatif bir il konumuna geldi.

Konya, il genelindeki 11 organize sanayi bölgesi, 80’in üze-
rindeki sanayi sitesi, 2800’den fazla ihracatçı firması ile 
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 11 ili arasında 
yer alıyor. 

İhracatımız son 10 yılda 2,5 kata yakın arttı

İhracatta son yıllarda sürekli artan bir ivme yakalamış 
durumdayız. Öyle ki, 10 yıl öncesine göre ihracatımız 2,5 
kata yakın artış kaydetti ve 2021 yılında 3 milyar dolara 
yakın ihracat gerçekleştirdik. Yine bu yılın ilk 7 ayında ih-
racatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 
artırdık ve 1 milyar 849 milyon dolar ihracat gerçekleştir-
dik. İnşallah bu yılın sonunda yeni bir ihracat rekoru kır-
mış olacağız. Üretim ve ihracatta gösterdiğimiz bu başarı 
bize,  Konyalı sanayicilerimizin üretimden hiçbir zaman 
vazgeçmediğini en somut şekilde gösteriyor. 

Sanayicilerimiz bugün dünyanın 180’den fazla ülkesine ih-
racat gerçekleştiriyor. Mozaikli bir yapıya sahip olan Kon-
ya sanayimizde, hemen her sektörde üretim yapılmakla 
birlikte, ihracatımızın ilk sırasında makine ve aksamları 
sektörü, devamında otomotiv endüstrisi, hububat, bakli-
yat ve yağlı tohumlar sektörü ile savunma sanayi geliyor. 
Ayrıca, gıda, ayakkabı, döküm, iklimlendirme, kimya, plas-
tik, araç üstü ekipmanlar en güçlü olduğumuz sektörler-
den bazıları.

Konya OSB, Konya sanayisinin gelişiminin en önemli 
göstergesi

Konyalı sanayicilerimiz tüm zor şartlara rağmen üretme-
ye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam edi-
yor. Bugün sanayi tesislerimizin yoğun olarak bulunduğu 
bölgelerden geçtiğimiz zaman insanlarımıza yeni istih-
dam sağlayacak, ülkemiz ve şehrimiz için katma değer 
oluşturacak ürünlerin üretileceği yeni sanayi tesislerinin, 
fabrikaların yükseldiğini görüyoruz. 

Konya Organize Sanayi Bölgemiz de, Konya sanayimizin 
gelişiminin en güzel örneklerinden biri. Şehrimizde sa-
nayileşmenin yoğun bir şekilde artması ile birlikte 1976 
yılında kurulan Konya Organize Sanayi Bölgemiz, 5. ge-
nişleme hamlesini gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük 
3. OSB’si olan Konya Organize Sanayi Bölgemizde, 678 
fabrika üretim faaliyetini gerçekleştiriyor. En son tahsisini 
yaptığımız 5. kısım genişleme alanında da 69 fabrikamız 
üretime başladı. 78 fabrikamızın da inşaat çalışmaları de-
vam ediyor. İnşallah en kısa zamanda onlar da üretim fa-
aliyetlerine başlayacaklar ve şehrimizin sanayi üretimine 
katkı verecekler.

Konya, orta-yüksek teknoloji üretiminde Türkiye ortala-
masının çok üzerinde

Şehir olarak, son yıllarda üretimimizde yeni bir dönemin 
eşiğindeyiz. Konyalı sanayicilerimiz, üretimde düşük tek-
noloji yerine orta-yüksek teknolojiye geçmiş durumda. 
Kapasite raporlarında Konya’nın orta-yüksek teknoloji 
üretim oranının yüzde 45,69 ile, orta-düşük (%32.2) ve 
düşük teknoloji (%20,9) üretiminden çok daha yüksek ol-
duğunu görüyoruz. 

Şehrimiz, orta-yüksek teknolojideki yüzde 45,69’luk oran 
ile yüzde 24,30 olan Türkiye ortalamasının da çok üze-
rinde yer alıyor. Şehir olarak bundan sonraki hedefimiz, 
üretimde orta-yüksek teknolojiden, yüksek teknolojiye 
geçmek. 

Dünden bugüne Konya’mızın bir sanayi şehri olmasına 
emek veren tüm sanayicilerimize, duayenlerimize teşek-
kür ediyor, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyo-
rum. 
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TARIMIN KADİM BAŞKENTİ

HÜSEYIN ÇEVIK
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve 

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

K
onya, tarıma elverişli geniş arazi yapısıyla geçmişten 
günümüze tarımın “Başkenti” olmuştur. 

Çatalhöyük’teki kazılarda da görüldüğü gibi yerleşik 
hayata geçildiği ilk çağlardan itibaren birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan Konya adeta tarımsal üretimin merkezi 
olmuştur. 

Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde tarımsal üretim ve ticare-
tinde önemi artmış, Cumhuriyet’le birlikte tarım alanında 
Türkiye’nin lokomotifi konumuna gelmiştir. 

Bugün geldiği noktada ülkemizin en geniş arazi varlığına 
sahip olup 1,8 milyon hektar alanda tarım yapılmaktadır. 
Konya’nın tarım alanı Türkiye’nin toplam tarım alanının yak-
laşık %8’ini oluşturmaktadır. İşlenen tarım alanı Konya’nın 
toplam alanının %45,5’idir. 

Bölgemiz, sahip olduğu coğrafi yapı ve ekolojik koşullar sa-
yesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden ülkemiz tarım-
sal üretiminde stratejik bir öneme sahiptir.

Hububat başta olmak üzere birçok tarımsal ürün üretimin-
de birinci sıradadır. Konya bitkisel üretim bakımından Türki-
ye’de öncü durumdadır. Toplam üretimin %90,4’ünü tahıl-
lar ve diğer bitkisel ürünler oluştururken, %7’sini sebzeler, 
%2,7’sini ise meyveler oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin tahıl üretiminin %11,5’i, buğday üretiminin %10’u, 
arpa üretiminin %15’i, kuru fasulye üretiminin %19’u, şeker 
pancarı üretiminin %31’i, havuç üretiminin %57’si Konya ta-
rafından karşılanmaktadır. 

Konya Kapalı Havzası, 3 milyon tona yakın mısır üretimi ile 
de Türkiye’nin mısır ihtiyacının yarısını karşılamaktadır. Ayçi-
çeği üretiminde Trakya’dan sonra öne çıkmaktadır. 2021 yılı 
toplam yem bitkisi üretim miktarı ise 5.088.597 ton. 2020’de 

toplamda 17.354.351 ton, 2021 yılında ise 15.648.534 ton bit-
kisel üretim yapılmıştır. 

Organik tarım üretimi de yıllara göre artış eğilimindedir. 
Üretim alanı 15.888 dekardan 48.003 dekara, üretim miktarı 
da 26.818 tondan 50.038 tona yükselmiştir. Tohum üreti-
minde ülkemizin lokomotifi konumundadır. Türkiye tohum 
üretiminin %30’u Konya’da gerçekleşmektedir. 

3 şeker fabrikasına sahip olması sebebiyle şeker panca-
rı üretiminde de liderdir. 2020 yılında şeker pancarı üreti-
minin %31,4’ü Konya’da gerçekleşmiştir. 2020 yılı üretimi 
7.228.473 ton, 2021 yılı üretimi ise 5.734.306 tondur. 

Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığı ile et, süt ve yumurta 
üretiminde de önemli bir potansiyele sahiptir. 957.478 bü-
yükbaş hayvan sayısıyla birinci, 3.058.681 küçükbaş hayvan 
sayısıyla 2.’dir. Kanatlı hayvan sayısı ise 9.853.286’dır. 1,3 mil-
yon tona yaklaşan süt üretimi, 60-65 bin ton kırmızı et üre-
timi, 7-8 bin ton beyaz et üretimi, 2,5-3 milyar adet yumurta 
üretimi, 1337 arıcılık işletmesinin toplamda 117 bin kovan 
adeti ile 1440 ton bal üretimi, 4955 ton yapağı üretimi, 1682 
ton tiftik üretimi, 204 ton keçi kılı üretimi vardır. 

Türkiye’nin toplam bitkisel ve hayvansal üretim değeri yak-
laşık 550 milyar TL, Konya üretim değeri yaklaşık 33 mil-
yar TL gerçekleşmiştir. Bitkisel üretim değeri 19,2 milyar TL, 
canlı hayvanlar değeri 13,5 milyar TL’dir. 2021 yılı bitkisel 
üretim değeri bakımından Türkiye’nin %6,32’lik, canlı hay-
van değeri bakımından %5,66’lik kısmını karşılamaktadır. 
Şehrimiz toplam tarımsal üretim değeri olarak da 6,03’lik 
oranla 1. sıradadır.
Tarımsal üretimin ve ticaretin merkezi olan Konya da lisanslı 
depoculuk yatırımları da son 10 yılda hızla gelişme göster-
miştir. Ülkemizdeki kuruluş izni verilen lisanslı depo işletme-

ZAHIRE BORSASI ESKI BUĞDAY PAZARI
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si 257’ye yükselmiş, mevcut toplam lisanslı depo kapasitesi 
8,4 milyon tona yükselmiştir. Konya’da ise 46 depo işletme-
si ile lisanslı depo kuruluş kapasitesi 3 milyon tona yaklaş-
mış, lisans kapasitesi 1,7 milyon tona ulaşmıştır. 

Ülkemizin Tarım Başkenti, Tahıl Ambarı, Tohum Üretim Mer-
kezi ve Gıda Üssü olmasının yanı sıra 1950 yılından sonra 
gelişmeye başlayan sanayisiyle birlikte tarım alet ve maki-
nelerine yönelik fabrikalar kurulmuştur. 

Tarım makineleri sektöründe Türkiye pazarının yaklaşık ola-
rak %65’ine hâkim konumdadır. Konya’nın genel makine ih-
racatı içerisinde tarım makineleri ihracatının payı %50’den 
fazladır. 

Türkiye tarım makinaları ve aletleri ihracatının %13’ünü Kon-
ya gerçekleştirmektedir. Sektör ihracatında 450 milyon do-
lar ihracat ile Ankara birinci, Konya 158,8 milyon dolar ile 
ikinci, İstanbul ise 137 milyon dolar ile üçüncü sırada.

Bitkisel ve hayvansal tarımsal üretimi ile öne çıkan Konya, 
gıda sanayisi ile de insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için gerekli olan çok çeşitli besin maddelerini üretmekte, iş-
lemekte ve çeşitlendirmektedir. 

Türkiye’de gıda ürünleri sektörü, imalat sanayi içinde en 
hızlı gelişen sektörlerden biridir. 1980’li yıllardan itibaren dış 
ticarete yönelik düzenlemelerle gıda sektörü Konya’da hız 
kazanmıştır. 

Günümüz itibariyle gıda ürünleri imalatı alanında mevcut 
işletme sayısı 931’dir. Bitkisel ve hayvansal ürünler üzerine 
kurulu çok sayıda fabrikaya sahiptir. Hemen hemen bütün il-
çelerinde gıda sektörüne ait bir üretim tesisi bulunmaktadır. 

Tarımsal ürünler ihracatı 2021 yılında %24,6 artış ile 527 mil-
yon 705 bin dolardır. Konya ihracatının ana sektörlerdeki 
dağılımındaki payda tarımsal ihracat imalat sanayiden son-
ra 2. sıradadır.

Konya, tarıma yönelik sanayisi ile de Anadolu’nun üretim 
üssü haline gelmiştir.

Tarımsal ekonomik gelişimi ve potansiyeli ile dünyaca tanı-
nan bir üretim ve ticaret merkezi haline Konya, dünyaya açı-
lan firmaları, modern ve bilimsel üretimi ve ticareti, Ticaret 
Borsası, üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri ve uluslara-
rası fuar merkezi ile dikkat çekmektedir. 

“Birlik Ruhu” anlayışıyla iş dünyası, kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, odaları ve borsası ile tarımsal üretim ve 
ticareti alanında çok sayıda köklü firma, tarımsal işletme, 
üretici, bilim adamı, sanayici çıkarmış ve başarılarıyla örnek 
olmuştur.  

KONYA TARIMINDA KÖKLÜ ÇINAR; KONYA TİCARET 
BORSASI 
Tarımsal ticareti açısından Konya’nın en köklü kurumların-
dan biri de Konya Ticaret Borsası’dır. 

25 Recep 1325/3 Eylül 1907 tarihli resmi Konya Vilayet Ga-
zetesi’ne göre Borsa, II. Abdülhamit Han’ın tahta çıkışının 
yıldönümünde 1 Eylül 1907’de törenle açılmıştır. 

1901 yılında kurulan Buğday Pazarı içerisinde hizmete açı-
lan Konya Zahire Borsası, Anadolu’da kurulan ilk borsalar-
dan biri olarak bir asrı aşan köklü geçmişiyle tarımsal üreti-

me ve ticaretine değer katmaktadır. 

Tarım, gıda ve hayvancılığa yönelik sektörel komiteleri, 
1.300’e yakın üyesi, tarımsal ticarete rekabetçilik, şeffaflık, 
derinlik katan Elektronik Satış Salonu, iştirakleri, yatırımla-
rı, A-Mükemmel seviyesinde akredite borsa özelliği, sosyal 
projeleri ve yüzyılı aşan kurum kültürüyle ülkemiz Ticaret 
Borsaları içinde etkin bir yapıdadır.  

Uluslararası arenada Türkiye’nin prestiji ve menfaatleri 
doğrultusunda değişen ve gelişen piyasa şartlarına göre; 
veri ve sunucu merkezi yenileme, akıllı teknoloji tasarım ve 
geliştirme merkezi çalışmaları, akıllı tarım teknolojilerinin 
kullanım süreçlerine ilişkin çiftçilere yönelik eğitimlerin ya-
nında Güneş Enerjisi Santrali (GES) gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları, karbon salınımı ve sıfır atık faaliyetleriyle çevre-
sel projelere katkı sunmaktadır. 

2015 yılında 100 bin ton kapasiteyle Anadolu Selçuklu Ta-
rım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ASLİDAŞ)’ı hizmete 
açarak, tarım ürünleri yatırım aracına dönüştürülmüştür. 
ASLİDAŞ’ın, 306 bin tonu aşan lisanslı depo yatırımları 
Konya Merkez ile Yunak, Çumra, Sarayönü, Ilgın, Çeltik ve 
Karapınar’dadır. 

Lisanslı depoculuk ile Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) iş-
lemlerini gerçekleştirmeye başlayan Borsa,Ürün İhtisas 
Borsası (TÜRİB) öncesinde kurduğu elektronik işlem plat-
formu ve BorsaKonya aracılık şirketi ile başta hububat ve 
fındık olmak üzere tarım emtialarının alım-satım işlemleri-
nin %65’ini gerçekleştirmiş ve tarımsal piyasaları dijitalleşti-
ren bir rol oynamıştır.  

Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım Gıda Enerji A.Ş 
(KLD) ile de bölge çiftçisine ve gıda sanayisine uzman 
kadrosu ile güvenilir, hızlı ve doğru sonuçlar ile hizmet ver-
mektedir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafın-
dan akredite olan KLD Laboratuvarı aynı zamanda Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından tohum sertifikasyonunda 
yetkili özel gıda kontrol laboratuvarıdır. 

Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı Yetkili Sınıflandırıcı Li-
sansına sahip 9 farklı ilde 59 şubede yetkili sınıflandırıcı hiz-
meti vermektedir. 

Gelinen süreçte borsamız, dünyadaki tarımsal faaliyetleri 
yakından takip ederek tarımsal ticareti belli bir standarda 
kavuşturmaya çalışmakta, tarımsal ürün ve emtialar üzeri-
ne düzenlenmiş finansal piyasalar açısından etkin bir nok-
tada hizmet vermektedir.

Anadolu’nun tarımsal kalbi Konya, dünya standartlarında 
yeni teknolojilerle üretimi, Ar-Ge faaliyetlerine önem veril-
mesi, markalaşma yolunda üretim ve pazarlama teknikleri-
nin yoğun olarak kullanılması ile tarım-gıda-tarımsal sanayi 
alanında daha güçlü konuma gelecektir. 

Tarihi geçmişiyle kadim bir tarım kültürüne sahip Kon-
ya’nın tarım alanında gelişmesine son derece önemli kat-
kılar sunacağına, şehrimizin başta tarım alanında olmak 
üzere, diğer tüm alanlardaki çınarların hayatlarına, tecrü-
belerine yer vererek gelecek nesillerin başarılarına örnek 
teşkil edecek çalışmanın faydalı olmasını yürekten diler, 
saygılarımı sunarım. 
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‘BİLGİYİ PAYLAȘACAKSIN!’‘BİLGİYİ PAYLAȘACAKSIN!’

Çıraklığını, kalfalığını ve ustalığını 
yaptığı torna mesleğinde azim ve 

kararlılıkla çalışarak bugün önemli bir 
üretici haline gelen AKKO Oto Makine 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Karakuş, “Ben hala tornacı Abdullah 
Karakuş’um” diyerek tecrübelerini 

Konya sanayisine aktarıyor  

‘‘ K
onya’da yerli ve milli 
üretimiyle büyük bir başarı 
hikayesi yazan AKKO 

Oto Makine markasının bugünlere 
gelmesi önemli bir mücadeleyi içinde 
barındırıyor. Tornalama takımları, diş 
ve kanal açma takımları, delik delme 
takımları, frezeleme takımları ve özel 
takımlar üreten AKKO, bugün ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlayan 
önemli firmalar arasına girmeyi 
başardı. Çocukluk yıllarında sanayiye 
girmeyi isteyen bu konuda ailesini 
zorlayan AKKO Oto Makine Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Karakuş, 
çıraklık, kalfalık, ustalık ve önemli bir 
üretici olarak geldiği süreci anlattı. 
Pazarcı olan babasının yanında 
küçük yaşlardan itibaren çalışan aynı 
zamanda da sanayiye giren Karakuş, 
torna mesleğine girmesiyle büyük 
bir mücadelenin de içinde buldu 
kendini. Azmederek kendini sürekli 
geliştiren ve yenileyen Karakuş, 
bugün alanında önemli bir tecrübeye 
sahip olan ve Konya sanayicisinin akıl 
danıştığı bir isim haline geldi. Çalışma 
hayatı boyunca edindiği bilgi ve 
tecrübeleri bugün Konya sanayisinin 
faydası için kullanan ve herkese 
bu konuda yardımcı olan Karakuş, 
“Bilgisini saklayan haramzadedir. 

Eğer bir bilginiz varsa bu bilgiyi 
paylaşacaksınız. Allah rızası için 
paylaşacaksınız” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Çocukluk çağım çok mutlu geçti. 

Konya’da doğdum. Babam seyyar 
meyve sebze satardı, annemin de 
tüm işi gücü yuvasıyla ilgilenmekti. 
Yokluk var mıydı, elbette vardı. Ama 
o dönemde para-pul, imkan; kimsede 
yoktu zaten. Her akşam evimize gelen 
bir sepet meyve, dünyalara değerdi. 
Babam sayesinde meyvenin sebzenin 
en güzeli bize gelirdi. Kız kardeşimle 
kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık.

İş hayatına ne zaman nasıl 
atıldınız? 

Tornacılıktan önce küçük bir iş 
maceram daha vardı. İşe başladığımda 
yaşım altıydı. Sebzeci bir babanın 
çocuğu olunca ilk işim pazarda 
sebzecilik oldu haliyle. Babamı 
ziyaret etmiştim. Önce birinin besili 
horozunu sattım, sonra babam üç 
demet maydanoz verdi elime, “Bunların 
tanesini 50 kuruştan satar mısın?” dedi. 
Satıldı elbette. Akşam babam “Al, bunu 
sen kazandın” dedi ve elime 1 buçuk 
lira koydu. Ne müthiş şey! Elimde bir 
para var ve onu ben kazandım. Şimdi 

kazandığım bu parayla güzel bir şey 
yapmam gerekti.

Küçücük bir bakkalımız var o 
zamanlar, bugünün abur cuburunu 
bulmak ne mümkün! Gidip bir paket 
çekirdek aldım. Kız kardeşimi de alıp 
terasa çıktım, köy manzarası karşısında 
oturup çekirdek çitlerken “Abim, ben 
haftaya babamla yine gider para 
kazanırım” dedim. Yıl 1970’ti ve 1990’a 
kadar babamla pazara çıktım.

Hem babanıza yardım ettiniz hem 
de sanayiye girdiniz. Bu süreç nasıl 
oldu? 

Evet, hem sanayideki işimi yaptım 
hem de babama yardım ettim. Büyük 
bir minnetle yaptım hatta. İlkokulda 
başarılı olabilirdim ancak kimden 
gördüysem, aileme “Beni ‘karalı sanat’a 
gönderin, ‘karalı sanat’ta çalışmak 
istiyorum” diye tutturdum. (Karalı 
Sanat: O dönemin sanayi koşullarında 
yağ ve pas içinde çalışırken eli yüzü 
siyaha boyanmış tornacıların zanaatı.) 
1976’da henüz 12 yaşındayken sanayide 
çırak oldum, ama ne çırak! 15 günlük 
çırakken kaynak gibi zor işlerin bile 
üstesinden gelmeye başlamıştım. 
Birkaç aylık çırakken de elimde 
kumpasla hassas işler yapmaya 
başladım. Beceri edindikçe daha da 
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‘BİLGİYİ PAYLAȘACAKSIN!’‘BİLGİYİ PAYLAȘACAKSIN!’

Çıraklığını, kalfalığını ve ustalığını 
yaptığı torna mesleğinde azim ve 

kararlılıkla çalışarak bugün önemli bir 
üretici haline gelen AKKO Oto Makine 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Karakuş, “Ben hala tornacı Abdullah 
Karakuş’um” diyerek tecrübelerini 

Konya sanayisine aktarıyor  

‘‘ K
onya’da yerli ve milli 
üretimiyle büyük bir başarı 
hikayesi yazan AKKO 

Oto Makine markasının bugünlere 
gelmesi önemli bir mücadeleyi içinde 
barındırıyor. Tornalama takımları, diş 
ve kanal açma takımları, delik delme 
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danıştığı bir isim haline geldi. Çalışma 
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tecrübeleri bugün Konya sanayisinin 
faydası için kullanan ve herkese 
bu konuda yardımcı olan Karakuş, 
“Bilgisini saklayan haramzadedir. 

Eğer bir bilginiz varsa bu bilgiyi 
paylaşacaksınız. Allah rızası için 
paylaşacaksınız” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Çocukluk çağım çok mutlu geçti. 

Konya’da doğdum. Babam seyyar 
meyve sebze satardı, annemin de 
tüm işi gücü yuvasıyla ilgilenmekti. 
Yokluk var mıydı, elbette vardı. Ama 
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bir sepet meyve, dünyalara değerdi. 
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sebzecilik oldu haliyle. Babamı 
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kazandığım bu parayla güzel bir şey 
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Küçücük bir bakkalımız var o 
zamanlar, bugünün abur cuburunu 
bulmak ne mümkün! Gidip bir paket 
çekirdek aldım. Kız kardeşimi de alıp 
terasa çıktım, köy manzarası karşısında 
oturup çekirdek çitlerken “Abim, ben 
haftaya babamla yine gider para 
kazanırım” dedim. Yıl 1970’ti ve 1990’a 
kadar babamla pazara çıktım.

Hem babanıza yardım ettiniz hem 
de sanayiye girdiniz. Bu süreç nasıl 
oldu? 

Evet, hem sanayideki işimi yaptım 
hem de babama yardım ettim. Büyük 
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gönderin, ‘karalı sanat’ta çalışmak 
istiyorum” diye tutturdum. (Karalı 
Sanat: O dönemin sanayi koşullarında 
yağ ve pas içinde çalışırken eli yüzü 
siyaha boyanmış tornacıların zanaatı.) 
1976’da henüz 12 yaşındayken sanayide 
çırak oldum, ama ne çırak! 15 günlük 
çırakken kaynak gibi zor işlerin bile 
üstesinden gelmeye başlamıştım. 
Birkaç aylık çırakken de elimde 
kumpasla hassas işler yapmaya 
başladım. Beceri edindikçe daha da 
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çok severek gidiyordum. Zaten iki aylık 
çırakken yanında durduğum kalfa gitti 
ve tornası bana kaldı. Daha fazlasını 
öğrenmek bir fırsattı.

Daha çocuk yaşta adım attığınız 
sanayideki, o zorlu dönemi çok net 
hatırlıyorsunuz. Usta çırak ilişkileri 
nasıldı?

İlk ustam muazzam iyi bir insandı. 
Severek öğretirdi ve zanaatını günden 
güne edinmemden gurur duyardı. Ama 
o dönemde ailemin bir akrabamızın 
yanında işe vermek istemesiyle 
yollarımızı ayırdık ancak hep irtibatta 
kaldık. Sanayiye adım atarken aileniz 
ustaya “Eti senin kemiği benim” der. 
Bazen ustalar bu yaklaşımla çırağa 
eziyet etmeyi de kendine hak görür. 
Sonraki ustam haksız yere el kaldırınca 
işi bıraktım. Ardından kalıp işi yapan 
Vahit Usta’mın yanına geçtim. İyisi de 
vardır ustanın kötüsü de… Ama bence 
birine bir zanaat aşılamak, iş öğretmek 
ve o işi sevdirmek; babalık kadar 
kutsal! Ancak bugün fabrikamızın 
çalışanlarına yönelik hassasiyetimin 
temelinde, zaman zaman acı ve güzel 
günlerin payı var.

Üretim serüveniniz nasıl başladı? 
Zaman zaman anlaşmazlıklar, 

haksızlıklar, uyumsuzluklar sebebiyle 
iş değiştirdim. Ama artık büyümüş ve 
zanaatımda ilerlemiştim. Ailemden 
beni evlendirmelerini istedim, bugün 

hala eşim olduğu için şükrettiğim 
o mukaddes insanla evlendik. Sırf 
masraf etmemek için düğün pilavı 
bile döktürmedim zira planlarım vardı. 
Eşimin düğünde takılan bilezikleri, 
ilk atölyemin sermayesi oldu. 1986 
yılıydı. İkinci el bir torna ve küçük 
bir atölye ile yola çıkıp piyasa işleri 
yaptım. O dönemin ihtiyaçları yedek 
parçaydı. Bir yandan babamla Muhacir 
Pazarı’nda sebze satmaya devam 
ettim. Hemen ikinci el ikinci tornayı 
da aldım. 1987’de fason imalat yapan 
bir toptancıya yedek parça üretmeye 
başladım. İş büyüyordu, yeni yatırımlar 
gerekiyordu… Puntasız taşlama 
tezgahı aldım. İş yine büyüyordu, 
Türkiye sanayisinin üretim ihtiyaçları 
artıyordu. Bilhassa otomotivde… 90’lı 
yılların başındayken  CNC furyası tüm 
imalatı kasıp kavuruyordu. O zamanlar 

CNC, aklın ve hayalin alamayacağı bir 
şey… Sahip olmak için gözüme uyku 
girmiyordu. Yıl 1996, yine eşim cefayı 
göze aldı ve bir CNC sahibi olabilmek 
için evimizi sattık. TAKSAN TLC 
630, sahip olduğumuz ilk CNC’miz, 
gözbebeğimiz… Gece-gündüz derken 
çift vardiya çalıştık ve aldığımız yüklü 
işlerle CNC, beş ayda kendini amorti 
etti. Çok şükür bizim de yeniden bir 
evimiz oldu.

Yedek parçadan takım üretimine 
geçiş süreciniz nasıl oldu? 

Bir firmadan aldığım takım, 
üreticinin hatasından dolayı kırıldı. 
Üretici firma hatasını kabul etmemek 
için direnince, o dönemdeki önemli 
bir fuara, kırılan takımı da alıp gittim 
ve firmaya “Bunu ben üreteyim de siz 
takım görün” dedim. Altyapısı 2002 

yılında başladı. Fizibilite, çok uzun bir 
araştırma, uygulama süreçleri ve çok 
büyük bir sabır sonucu her şeyi bırakıp 
takıma koştuk. Kendimizi adadığımız 
bir işti ve 2004 yılında artık bir takım 
üreticisiydik.

Çocuklarınızın işe girişi nasıl oldu? 
Çocuklarım yetişmeye başlıyordu, 

çocuk yaşta üretimin içine girdiler 
ancak hepsi kendi alanlarında 
üniversitede ihtisas yaptılar. Takım 
işine girince üniversal tezgahlardan 
kurtuldum. En iyiyi en hızlı üretmek 
için gelişmiş, ileri teknolojiler 
gerekiyordu. Döneminin en iddialı 
CNC teknolojileri parkurumuza girdi. 
Uzmanlaşmaya göre iş planı yaptık, 
uzmanların en iyisini bulup getirdik. 
Yazılım ve tasarım konusunda atılım 
yaptık. Yaptığımız her atılım, her 

yenilik, her teknolojik yatırım; bize yeni 
bir iş, yeni bir üretim, yeni bir kazanç 
olarak döndü. İhracat gücümüz arttı, 
bugün 86 ülkede AKKO takımları 
kullanılıyor. Çocuklarım Ömer, Ahmet 
ve Mustafa yetişip işin başına geldiler.

Büyük bir başarı yakaladınız ve 
ilklere imza atıyorsunuz. Elmas kesici 
de üretiyorsunuz. Bu konuda neler 
söylersiniz?

Çok şükür bugün Türkiye’de bir ilke 
imza attık ve elmas kesici üretimini 
de başardık. Şuan bu üretimi yerli 
olarak üreten tek firmayız. Bu nedenle 
gururluyuz. 

İkinci kuşak hakkında neler 
söylersiniz? 

Çok keyifle izliyorum. Yönetim 
kurulundaki işbölümleri, tartışmaları, 

bir fikrin ardından günlerce koşmaları, 
sorumluluk duyguları… Hepsini geride 
durup izliyorum ve ihtiyaç duydukları 
manevi desteği; onlara güvenerek, 
amaçlarına inanarak veriyorum. Tıp 
Fakültesi mezunu olan kızım Özlem, 
doktor olarak görev yapıyor. En küçük 
oğlum da kendini işe hazırlıyor.

Abdullah Karakuş boş 
zamanlarında neler yapar?

Doğayı çok severim. Doğanın 
engebeli yollarına uygun araçları 
kullanmayı tercih ederim.  Bir 
çiftliğimiz var. Süt ürünlerimizi, 
yumurtamızı; yazlık kışlık konservemizi 
kendimiz üretiyoruz. Annem, eşim, 
çocuklarım, gelinlerim ve torunlarımla 
bir araya gelmek benim için en büyük 
mutluluk…

Abdullah Karakuş aynı zamanda 
sanayide çözülemeyen sorunlarda da 
başvurulan bir akıl. Bu konuda neler 
söylersiniz? 

Konya sanayisinde arkadaşların 
çözemediği sorunlar olursa bana 
gelirler. Bu konuda arkadaşlara 
ücretsiz danışmanlık yaparım, elimden 
gelen yardımda bulunurum. Çünkü 
Konya sanayicisi tanıyım tanımayım 
benim kardeşlerim. Destek olmak 
zorundayım. Bilgisini saklayan 
haramzadedir. Eğer bir bilginiz varsa 
bu bilgiyi paylaşacaksınız. Allah rızası 
için paylaşacaksınız. 
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iş değiştirdim. Ama artık büyümüş ve 
zanaatımda ilerlemiştim. Ailemden 
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CNC, aklın ve hayalin alamayacağı bir 
şey… Sahip olmak için gözüme uyku 
girmiyordu. Yıl 1996, yine eşim cefayı 
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yılında başladı. Fizibilite, çok uzun bir 
araştırma, uygulama süreçleri ve çok 
büyük bir sabır sonucu her şeyi bırakıp 
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bir işti ve 2004 yılında artık bir takım 
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Çocuklarım yetişmeye başlıyordu, 

çocuk yaşta üretimin içine girdiler 
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Yazılım ve tasarım konusunda atılım 
yaptık. Yaptığımız her atılım, her 
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Büyük bir başarı yakaladınız ve 
ilklere imza atıyorsunuz. Elmas kesici 
de üretiyorsunuz. Bu konuda neler 
söylersiniz?

Çok şükür bugün Türkiye’de bir ilke 
imza attık ve elmas kesici üretimini 
de başardık. Şuan bu üretimi yerli 
olarak üreten tek firmayız. Bu nedenle 
gururluyuz. 

İkinci kuşak hakkında neler 
söylersiniz? 

Çok keyifle izliyorum. Yönetim 
kurulundaki işbölümleri, tartışmaları, 

bir fikrin ardından günlerce koşmaları, 
sorumluluk duyguları… Hepsini geride 
durup izliyorum ve ihtiyaç duydukları 
manevi desteği; onlara güvenerek, 
amaçlarına inanarak veriyorum. Tıp 
Fakültesi mezunu olan kızım Özlem, 
doktor olarak görev yapıyor. En küçük 
oğlum da kendini işe hazırlıyor.

Abdullah Karakuş boş 
zamanlarında neler yapar?

Doğayı çok severim. Doğanın 
engebeli yollarına uygun araçları 
kullanmayı tercih ederim.  Bir 
çiftliğimiz var. Süt ürünlerimizi, 
yumurtamızı; yazlık kışlık konservemizi 
kendimiz üretiyoruz. Annem, eşim, 
çocuklarım, gelinlerim ve torunlarımla 
bir araya gelmek benim için en büyük 
mutluluk…

Abdullah Karakuş aynı zamanda 
sanayide çözülemeyen sorunlarda da 
başvurulan bir akıl. Bu konuda neler 
söylersiniz? 

Konya sanayisinde arkadaşların 
çözemediği sorunlar olursa bana 
gelirler. Bu konuda arkadaşlara 
ücretsiz danışmanlık yaparım, elimden 
gelen yardımda bulunurum. Çünkü 
Konya sanayicisi tanıyım tanımayım 
benim kardeşlerim. Destek olmak 
zorundayım. Bilgisini saklayan 
haramzadedir. Eğer bir bilginiz varsa 
bu bilgiyi paylaşacaksınız. Allah rızası 
için paylaşacaksınız. 
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86 yaşına 
gelmesine 

rağmen hala 
tezgah başında 
çalışan ve işini 

takip eden 
Hantaş Hidrolik 

Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Abdullah 
Kayhan, küçük 

yaşlarda 
yaşadığı 

zorlukların 
kendine güç 

verdiğini 
söyledi 

‘‘

İ
lerlemiş yaşına rağmen hala 
tezgah başında çalışan ve işini 
takip eden Hantaş Hidrolik 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Kayhan, çocuk yaşlarda girdiği iş 
hayatında başarılı çalışmalara imza 
attı. İş aşığı kimliğiyle tanınan, işyerini 
“Benim bir çocuğum” diye tanımlayan 
Kayhan, bilgiye verdiği önemle dünya 
standartlarında üretim gerçekleştiriyor. 
Taşkentli olan ve dağlık bölgenin 
yaşam zorluklarını iliklerine kadar 
işleyen bir ailenin ferdi olarak çocukluk 
geçirdiğini belirten Kayhan, bu 
zorlukların kendini kamçıladığını, 
bugünlere gelmede en büyük etken 
olduğunu söylüyor. 

DÜŞÜNCE KALDIRAN OLMADI

Çalışma hayatına çok küçük 
yaşlarda girdim. Nane şekeri sattım. 
Hedefim bisiklet almaktı. Bir gün 
nane şekeri satıyorum, elimdeki nane 
şekerlerini elimden kaptılar. Çocuğuz 
ya. Biz de bir şey diyemedik. Anama 
gittim, yeniden sermaye istedim nane 
şekeri almak için. Anam para vermedi. 
“Kaptırmasaydın sermayeni” dedi. Biz 
çocukken düşerdik, ağlardık sızlardık 
ama anam kaldırmazdı. “Kendisi 
kalkacak” derdi. Biz bunları yaşadık.

TÜRKİYE’NİN NORMU YOK!

86 yaşındayım. Taşkentliyim. Eski 
tarihlerde Almanya’ya gittim. Türk 
gördükleri zaman burun kıvırırlardı, 
küçük görürlerdi. İktisadı bileceksin, 
teknolojiyi, kimyayı bileceksin. 
Dünyada normlar var. Herkesin bir 
normu var ama Türkiye’nin yok. Bu 
mantık dışı. Hitler’in normu var biz onu 

kullanıyoruz. Alman; benim normumu 
kullanıyorsun ama telif hakkı isterim 
diyor. 

BENİM ARKADAŞIM İŞİM

Benim hiç arkadaşım yok. Benim 
arkadaşım iş yerim. Benim partim 
bilmem neyim de yok. Benim partim 
Hantaş. Benim buradaki her bir 
cıvatada emeğim var. Benim başka işim 
gücüm yok. Bu yaşıma geldim ben hala 
çalışıyorum. Burası benim çocuğum ya. 

KENDİNİ GELİŞTİRECEKSİN

Ben Almanya’ya, yurt dışına çok 
gittim. Oralarda çok incelemeler 
yaptım. Ben 1937’liyim. 1949’dan 
beri çalışıyorum. Çocuk yaşlardan 
işe başladım. Ben usta çocuğuyum, 
usta çocuğundan çırak olmaz. Biz 
günümüzü laylaylomla geçirmedik. 
Çalışırsan olur. Bakın şimdi yapay 
zeka çıktı. Bu şov için değil, bu bilgi. 
O yüzden kendini geliştireceksin. 
Bizim bildiklerimiz ezbere değil. Ben 
çocuklarımı, torunlarımı da buna göre 
yetiştirdim. 

ESKİMEYEN USTALARA…

Ben bir tezgah aldım 225 bin Euro. 
Bu işler çeneyle yürümez. Çalışarak 
olur bu işler. Konuşarak hiçbir şey 
olmaz. “Ben eskimeyen ustayım” diyen 
bir sürü adam var. Ne eskimeyecek? 
Hiç kimse öyle düşünmesin. Eskimeyen 
bir şey varsa o da bilgidir. Bilgi 
eskimez. Bizim evimizde çok eski Tesla 
markasının bir elektronik cihazı var. 
O zamanlar bir şey değildi ama şimdi 
Tesla dünya devi oldu. Yani artık dünya 

elektronikle yönetiliyor, teknolojiyle 
yönetiliyor. İçerdeki makineler hep 
dijital, robotik sistemle çalışıyor. 
Eskiden, yaklaşık 60 çalışanımız vardı. 
Yalvara yalvara iş yaptırırdık, elemanları 
iş yapacak diye evinden alır gelirdik. 
200 mal üretirdik bu halde. Bıktım 
insandan. Şimdi her şeyi robot yapıyor. 
Yazılımını yapıyorsun teslim ediyor 
sana. Ekmek istemiyor, su istemiyor, 
öğle tatili yok, akşam 5 oldu mu ben 
gidiyorum demiyor. Şimdi eskimeyen 
ustayım diyenlere soruyorum, neren 
eskimedi? 

HEP ALAYCI 
GÖZLE BAKTILAR 

2 tane Mercedes, 3 tane BMW 
marka arabası var, içerde makine yok. 
Ee bunları nasıl aldın? Krediyle mi? 
“Canı acıyan eşek attan hızlı yürür 
derler.” O yüzden çocukları disipline 
etmiyorlar hala kuzum kuzum diyorlar 
sonra olmuyor. Ama dağlı insanları 
hep okur, tahsil eder. Biz o zorlukları 
yaşadık, gördük. Biz dağdan geldik, 
evlenirken bile bunlar cahil diye 
bakarlardı. Bana “len koca kafalı” 
derlerdi. Böyle alaycı, küçükseyici 
bakarlardı. Ama Allah razı olsun 
onlardan, onlar sayesinde çabaladım, 
çalıştım, gayret ettim, bugünlere 
geldik. 

HEP YABANCILAR ALIYOR!

Konya sanayisi iyi bir yere geldi 
ama hep yabancılar alıyor. TÜMOSAN 
kuruldu, çok sevindik, o çekiştirdi, 
bu çekiştirdi elimizden gitti. Konya 
Çimento’nun bir kısmı yabancılara 
satıldı. Bilmiyorum bu nasıl olacak.
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ama hep yabancılar alıyor. TÜMOSAN 
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Dedesi ve babasının çalışkanlığı ile kendisinin de bu güzelliklerin etkilediğini 
ifade eden  Tekbaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adil Tekbaş, “Babam ve dedem 
çalışkanlıkları ve iş disiplinleri ile bizlere güzel örnek oldular. Hayatım boyunca hep 

çalıştım. Çalışmanın karşılığını da başarı ile aldık” dedi 

D
edesi ve babasının çalışkanlığı 
ile kendisinin de bu 
güzelliklerin etkilediğini ifade 

eden Tekbaş İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Tekbaş, “Babam ve dedem 
çalışkanlıkları ve iş disiplinleri ile bizlere 
güzel örnek oldular. Babamdan ve 
dedemden öğrendiğim iş konusundaki 
disiplini ve çalışkanlığı hem yanımda 
çalıştırdığım personellere hem de 
aileme aktardım. Onlar da bizlerin bu 
güzel tecrübelerini en güzel şekilde 
günümüzde sürdürüyorlar. Babam çok 
çalışkan bir insandı. İş hayatımızda 
babamızdan çok güzel tecrübeler 
edindik.  Nafakamızı kazanırken 
gençleri de ihmal etmiyor gençlerin 
ahlak ve maneviyatının gelişmesine de 
katkı sağlamaya gayret ediyoruz“dedi 

Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz? 
İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız? 

İsmin Adil Tekbaş.  1960 
doğumluyum. Yaklaşık 45 yıldır inşaat 
sektöründe faaliyet gösteriyorum. 
Konya’da ağırlıklı olarak belediyelere 
hizmet vermekteyiz. Beton ürünleri ve 
bacaları üretiyoruz. İş hayatıma 1980 
yılında babamın yanında çalışarak 
başladım. Babam o yıl Konya’ya yeni 
göçmüştü. Babam o yıllarda inşaat 
malzemelerin mozaik kırma işlemleri 

ile uğraşıyordu. Çimento, tuğla ve Bims 
üreterek hayatımıza devam ediyorduk. 
Ben de babamın yanında işi öğrenerek 
kendimi geliştirdim. Yıllar geçtikçe 
de teknolojiye ayak uydurarak ileri 
seviyelere ulaştık.

İş hayatına başlarken ailenizin 
etkisi oldu mu?

Babam beni iş hayatına yanına 
çekerek iş hayatıma girmeme vesile 
oldu. O zamanlarda hayat şartları 
zor olduğu için çok aile hayatımız 
olmuyordu. Sürekli işimiz ile vakit 
geçirmek zorundaydık. Çünkü 
çalışmamız ve para kazanmamız 
gerekiyordu. İş hayatımıza 
başladığımızda malzeme ve gıda 
konusunda çok büyük yokluklar 
vardı.  Malzeme tedariği sağlamak için 
günlerce sıra bekliyorduk. Zor şartlarda 
çalışarak bir yerlere gelmeye gayret 
gösterdik.

İş hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

Geçmiş dönemlerde yaşanan 
enflasyonlar bizleri zorluyordu. 
Malzeme bulamadığımız için 
karaborsadan malzeme almak zorunda 
kalıyorduk. Sene içerisinde sattığımız 
ürünlerin fiyatlarında çok anı yükselişler 
meydana geliyordu.  O dönemde 

bulunan hükümetlerin politikaları 
net olmadığı için bütün ürünlerde 
üreticiler çok fazla miktarda zam 
yapıyordu. Bizlerde bu ürünleri alarak 
müşterilerimizi zorlamayacak şekilde 
satmaya gayret ediyorduk. Ticarette de 
bu anlamda zorlaşıyordu ama çalışmak 
zorundaydık her zaman. Bazen zarar 
eldik. Bazen kar elde ettik.  Geçmişte 
yaptığım şey her zaman çalışmaktı. 
Bunun sonucunda da başardığımıza 
inanıyorum.

O dönem el işçiliği daha önemliydi.  
Şuan ise makileşme yaygınlaştı 
konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

Önceden yaptığımız üretim çoğu 
el gücü ile oluyordu. Makinelerimiz 
vardı ama çok mekanik makinelerdi. 
O zaman o makinler ile ürettiğimiz 
ürünlerin iki katından fazla ürünü 
üretme imkanımız oluşuyor.

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlerdiriyorusunuz?

Son yıllarda Konya sanayisi 
başarısına başarı ekliyor. Konya 
sanayinde faaliyet gösteren 
firmalarımız Konya’nın ismini başarılı 
bir şekilde adını her alana yazdırıyor. 
Konya sanayisinin başarısını arkasında 
üretimlerin kaliteli yapılmasının yanı sıra 
AR GE’ye verilen önem var.  Konya’nın 
çoğrafi konumu da Konya sanayisine 
avantajlar kazandırıyor. Konya sanayisi  
büyümesini bundan sonra da artarak 
sürdüreceğine inanıyorum.

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
kaç kişi yetiştirdiniz? Ailenizden 
işinize devam eden var mı?

Sektörümüzde çok sayıda 
isim yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz 
elemanlarımız ile iletişimizi hiç 
koparmadık. İşlerimi oğluma devam 
ettirdim. Oğlum şirketimizi başarılı bir 
şekilde yürütüyor. Oğlum da  firmamızı 
daha yukarıya taşımak adına yoğun 
gayret gösteriyor. Bu da bir baba 
olarak beni gururlandırıyor.

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

İşlerini yaparken hakkı ile 
yapmalarını tavsiye ederim.  Usta ve 
çıraklar işlerini en iyi şekilde yapmaları 
kendilerinin  kazançlarının da artmasına 
ve sektörlerinde öne çıkmasına da katkı 
sağlayacağı inancındayım.
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bir şekilde adını her alana yazdırıyor. 
Konya sanayisinin başarısını arkasında 
üretimlerin kaliteli yapılmasının yanı sıra 
AR GE’ye verilen önem var.  Konya’nın 
çoğrafi konumu da Konya sanayisine 
avantajlar kazandırıyor. Konya sanayisi  
büyümesini bundan sonra da artarak 
sürdüreceğine inanıyorum.

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
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Sektörümüzde çok sayıda 
isim yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz 
elemanlarımız ile iletişimizi hiç 
koparmadık. İşlerimi oğluma devam 
ettirdim. Oğlum şirketimizi başarılı bir 
şekilde yürütüyor. Oğlum da  firmamızı 
daha yukarıya taşımak adına yoğun 
gayret gösteriyor. Bu da bir baba 
olarak beni gururlandırıyor.

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

İşlerini yaparken hakkı ile 
yapmalarını tavsiye ederim.  Usta ve 
çıraklar işlerini en iyi şekilde yapmaları 
kendilerinin  kazançlarının da artmasına 
ve sektörlerinde öne çıkmasına da katkı 
sağlayacağı inancındayım.
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Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra gazete ilanıyla girdiği işini sevmesiyle 
kendini geliştirerek alanında önemli bir isim haline gelen Teknik Isıl İşlem Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Büyükdişikitli, adeta işiyle yaşadığını anlatıyor ‘‘
S

ektöründe yaptığı işlerle 
önemli bir yere gelen Teknik 
Isıl İşlem Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Büyükdişikitli, iş 
hayatıyla ilgili önemli bilgiler verdi. 
1980’li yıllarda, darbe dönemlerinde 
Sanat Okulu’ndan birincilikle mezun 
olan Büyükdişikitli, askerden sonra 
önce memurluk düşünse de kendini 
sanayide buldu. Memurluk için 
başvurduğu yerlerden haber beklerken 
bu süre içerisinde çalışmayı isteyen ve 
gazetede gördüğü bir ilanla sanayiye 
başlayan Büyükdişikitli, Sanat Okulu 
mezunu olmasının da verdiği bilgiyle 
çalıştığı alanı sevdi. Bu sayede 
memurluktan gelen olumlu cevabı 
reddederek sanayide devam eden 
Büyükdişikitli, kendini geliştirerek 
alanında önemli bir usta oldu. Zorlu 
bir dönemde kendi işyerini açan ancak 
azim ve kararlılıkla mücadele eden 
Büyükdişikitli, Teknik Isıl İşlem firmasını 
bugünlere getirdi. İşini severek 
yaptığını belirten Büyükdişikitli, “Biz 
işimizle yaşıyoruz ya sevmek ne kelime. 
Gece-gündüz çalışıyoruz, işimizin 
başındayız. Yeri geliyor giriyoruz 
makinenin başına da geçiyoruz. Böyle 
gelip geçiyoruz” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1961 doğumluyum. Sanat 

Okulu mezunuyum. İş hayatına 
askerden sonra başladım. Metal 
işleri mezunuydum, askerden sonra 
gazetede ilanda gördüm. Gittim 
çalıştım hoşuma gitti. Sanat Okulu 
mezunu olunca da her işi yapıyordum. 

Kaynak yapıyordum, makinelere 
bakıyordum. Öyle olunca her işi bana 
bıraktılar. O dönem tabi adam da yok. 
Üstümüzde baskı da olunca, işi de 
mecburen öğrendik. Deneme yanılma 
yoluyla öğrendik. 

Sanayiye girişiniz nasıl oldu? 
Ben devlet memurluğunu 

düşünüyordum. Askere gitmeden önce 
başvurularda bulundum. Ereğli Şeker 
Fabrikası’ndan işe başlayabilirsiniz 
diye yazı geldi. Ben de sanayide işe 
başlamıştım. Ama işe girince orayı 
tercih etmedim, sanayiye devam ettim. 

Sizin döneminizde el işçiliği çok 
önemliydi. Ne tür zorluklar yaşadınız?

Tevfik Sumak iyi arkadaşım olur. 
Üç tekerleğimiz vardı, sacı onun 
oraya götürür, sacı keserdim. Her 
şeyi kendim yaptım. Dışarıya verecek 
paramız pulumuz yoktu. İmkansızlıklar 
içerisinde neler yapabiliriz diye 
uğraşıp durduk. 3-5 sene sonra 
dergilere bakarken fırınları gördük. 
Almanya’da üretiliyor ama fırını 
satanlara ulaşamıyoruz. Yıl 1995-96’lar. 
Üzümlü’deki tüfekçiler de hızlanmaya 
başladı o dönem. Akrabalarımız 
vardı onların vasıtasıyla Almanya’ya 
yazı yazdım. Oradan İstanbul’daki 
yetkilerine haber göndermişler 
Konya’dan biri fırın için bize yazdı 
falan diye. İstanbul’dakiler geldiler biz 
fırını aldık. 1 sene o fırını gümrükten 
çıkaramadık. 1 sene sonra geldi fırın 
işe başladık. Sonrasında işlerimiz 
hızlanmaya başladı. 

Sizin işe başladığınız dönemlerde 
siyasi ve ekonomik olarak çalkantılı 
süreler yaşandı. Bu süreçler sizi nasıl 
etkiledi?

Valla o dönemler bence daha 
iyiydi. Çünkü sanayide bir komşuluk, 
arkadaşlık ilişkileri vardı. Birlikte 
oturulur sohbet edilir, çay içilir, yemek 
yenirdi. Bunlar paranın ötesinde 
şeyler. Şimdi kimse kimseye selam 
vermiyor. Bizim o dönem kazandığımız 
dostluklar, arkadaşlıklar hala devam 
ediyor. Hatta bazen oturuyoruz, o 
günleri yad ediyoruz, konuşuyoruz. 
Bizim buradaki sanayi fırınlarında balık 
yapardık. Öyle sohbetimiz vardı. Şimdi 
insanlar birbirine kurşun atacak gibi. 

Bunun nedeni ne? O dostluklar, 
arkadaşlıklar, samimiyet neden 
kayboldu?

Para hırsı, başka bir şey değil. 
Herkes ben önde olacağım 
düşüncesiyle hareket ediyor. Çıkar 
ilişkisi aldı başını götürdü. 

Sanayiyi nasıl görüyorsunuz? 
Geldiği nokta ne durumda?

Sanayi iyi bir yere geldi. Teknoloji 
gelişti. Konya çok farklı bir yer 
ama. Bir Adana’yla bir Ankara’yla 
kıyaslayamazsınız. Oralarda kimse 
kimsenin işine mani olmaz, önüne 
geçmez. Burada 2-3 gün bir yerde 
çalışan çıkıyor dükkan açıyor senin 
de elemanını çalıyor. Konya her 
yerden farklı. Tarsus’ta çok büyük 
fabrikalara iş yapıyoruz mesela. Bu 
adamlar dev adamlar. Orada biz 
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ektöründe yaptığı işlerle 
önemli bir yere gelen Teknik 
Isıl İşlem Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Büyükdişikitli, iş 
hayatıyla ilgili önemli bilgiler verdi. 
1980’li yıllarda, darbe dönemlerinde 
Sanat Okulu’ndan birincilikle mezun 
olan Büyükdişikitli, askerden sonra 
önce memurluk düşünse de kendini 
sanayide buldu. Memurluk için 
başvurduğu yerlerden haber beklerken 
bu süre içerisinde çalışmayı isteyen ve 
gazetede gördüğü bir ilanla sanayiye 
başlayan Büyükdişikitli, Sanat Okulu 
mezunu olmasının da verdiği bilgiyle 
çalıştığı alanı sevdi. Bu sayede 
memurluktan gelen olumlu cevabı 
reddederek sanayide devam eden 
Büyükdişikitli, kendini geliştirerek 
alanında önemli bir usta oldu. Zorlu 
bir dönemde kendi işyerini açan ancak 
azim ve kararlılıkla mücadele eden 
Büyükdişikitli, Teknik Isıl İşlem firmasını 
bugünlere getirdi. İşini severek 
yaptığını belirten Büyükdişikitli, “Biz 
işimizle yaşıyoruz ya sevmek ne kelime. 
Gece-gündüz çalışıyoruz, işimizin 
başındayız. Yeri geliyor giriyoruz 
makinenin başına da geçiyoruz. Böyle 
gelip geçiyoruz” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1961 doğumluyum. Sanat 

Okulu mezunuyum. İş hayatına 
askerden sonra başladım. Metal 
işleri mezunuydum, askerden sonra 
gazetede ilanda gördüm. Gittim 
çalıştım hoşuma gitti. Sanat Okulu 
mezunu olunca da her işi yapıyordum. 

Kaynak yapıyordum, makinelere 
bakıyordum. Öyle olunca her işi bana 
bıraktılar. O dönem tabi adam da yok. 
Üstümüzde baskı da olunca, işi de 
mecburen öğrendik. Deneme yanılma 
yoluyla öğrendik. 

Sanayiye girişiniz nasıl oldu? 
Ben devlet memurluğunu 

düşünüyordum. Askere gitmeden önce 
başvurularda bulundum. Ereğli Şeker 
Fabrikası’ndan işe başlayabilirsiniz 
diye yazı geldi. Ben de sanayide işe 
başlamıştım. Ama işe girince orayı 
tercih etmedim, sanayiye devam ettim. 

Sizin döneminizde el işçiliği çok 
önemliydi. Ne tür zorluklar yaşadınız?

Tevfik Sumak iyi arkadaşım olur. 
Üç tekerleğimiz vardı, sacı onun 
oraya götürür, sacı keserdim. Her 
şeyi kendim yaptım. Dışarıya verecek 
paramız pulumuz yoktu. İmkansızlıklar 
içerisinde neler yapabiliriz diye 
uğraşıp durduk. 3-5 sene sonra 
dergilere bakarken fırınları gördük. 
Almanya’da üretiliyor ama fırını 
satanlara ulaşamıyoruz. Yıl 1995-96’lar. 
Üzümlü’deki tüfekçiler de hızlanmaya 
başladı o dönem. Akrabalarımız 
vardı onların vasıtasıyla Almanya’ya 
yazı yazdım. Oradan İstanbul’daki 
yetkilerine haber göndermişler 
Konya’dan biri fırın için bize yazdı 
falan diye. İstanbul’dakiler geldiler biz 
fırını aldık. 1 sene o fırını gümrükten 
çıkaramadık. 1 sene sonra geldi fırın 
işe başladık. Sonrasında işlerimiz 
hızlanmaya başladı. 

Sizin işe başladığınız dönemlerde 
siyasi ve ekonomik olarak çalkantılı 
süreler yaşandı. Bu süreçler sizi nasıl 
etkiledi?

Valla o dönemler bence daha 
iyiydi. Çünkü sanayide bir komşuluk, 
arkadaşlık ilişkileri vardı. Birlikte 
oturulur sohbet edilir, çay içilir, yemek 
yenirdi. Bunlar paranın ötesinde 
şeyler. Şimdi kimse kimseye selam 
vermiyor. Bizim o dönem kazandığımız 
dostluklar, arkadaşlıklar hala devam 
ediyor. Hatta bazen oturuyoruz, o 
günleri yad ediyoruz, konuşuyoruz. 
Bizim buradaki sanayi fırınlarında balık 
yapardık. Öyle sohbetimiz vardı. Şimdi 
insanlar birbirine kurşun atacak gibi. 

Bunun nedeni ne? O dostluklar, 
arkadaşlıklar, samimiyet neden 
kayboldu?

Para hırsı, başka bir şey değil. 
Herkes ben önde olacağım 
düşüncesiyle hareket ediyor. Çıkar 
ilişkisi aldı başını götürdü. 

Sanayiyi nasıl görüyorsunuz? 
Geldiği nokta ne durumda?

Sanayi iyi bir yere geldi. Teknoloji 
gelişti. Konya çok farklı bir yer 
ama. Bir Adana’yla bir Ankara’yla 
kıyaslayamazsınız. Oralarda kimse 
kimsenin işine mani olmaz, önüne 
geçmez. Burada 2-3 gün bir yerde 
çalışan çıkıyor dükkan açıyor senin 
de elemanını çalıyor. Konya her 
yerden farklı. Tarsus’ta çok büyük 
fabrikalara iş yapıyoruz mesela. Bu 
adamlar dev adamlar. Orada biz 

39



patronları tanımıyoruz, hep satın alma 
personeliyle, kalite kontrolcülerle 
muhatap oluyoruz. O adamlar 
firmalarını öyle sahipleniyorlar ki, sanki 
o fabrika kendilerinin. Pazarlığı da onlar 
yapıyorlar, hatayı da onlar bildiriyorlar. 
Burada bir sorun olduğu zaman iş 
değişiyor. İşçi ahlakı burada yok. Bunun 
da nedeni eğitimsizlik. Eskiden bir işçi 
çıktığı zaman başka yere gittiğinde 
sormadan almazdı. Şimdi alıyor adam, 
tutuyor senin müşterini de alıyor. 
Adam mesela evde parmağını kırmış, 
iş yerinde olmuş demiş. Buradan para 
alacak kendince. İspatla diyoruz yok. 
İşçi ahlakı oturmuş değil. Mesela Koç, 
kendi elemanını kendi yetiştiriyor. 
Sanat okulu var, üniversitesi var, 
bilmem neyi var. Gönlüne göre 
elemanını yetiştiriyor, eğitiyor. 

Eğitimsizlik dediniz bunu biraz 
açabilir misiniz?

Sanat Okulları’na önem verilmesi 
gerekiyor. Bir de şimdi eğitimde 
sıkıntılar var. Biz 1980’de ihtilal 
döneminde mezun olduk. Bizim bir 
atölye şefimiz vardı, 1,80 boyunda. 
Yumruğu vurdu mu yere yatardın, 
kimse de ağzını açamazdı. Ne aile 
gelirdi şikayete ne akraba gelirdi ne 
başkası. Bir gün okulun bir yerine 
beton dökülmüş, oraya da öğrenciler 
basmasın diye şerit çekilmiş. Bizim 
arkadaşın biri ayağını basmış betona. 

Biz de okullara masa sandalye yaparız. 
Atölye şefi beton dökülen yere yağını 
basan arkadaşa sandalyeyi bir vurdu. 
Sandalyenin parçası kalmadı ama 
arkadaş ağzını açamadı. Çünkü hatalı 
olduğunu biliyor. Şimdi yap bakalım 
bunu hadi. Adam pompalı tüfekle 
geliyor kim benim çocuğuma tokat 
attı diye. Şimdi usta dayağı yiyen 
arkadaşlar organizede büyük firmaların 
sahipleri. Dayak yemeyenler de, nerden 
kimin elemanını çalayım, nerden ne 
yapayım diye düşünüp duruyor. Bu 
işler böyle. 

İşinizi seviyor musunuz? 
Biz işimizle yaşıyoruz ya sevmek 

ne kelime. Gece-gündüz çalışıyoruz, 
işimizin başındayız. Yeri geliyor 
giriyoruz makinenin başına da 
geçiyoruz. Böyle gelip geçiyoruz.

İş dışında neler yapıyorsunuz? 
Herhangi bir hobiniz var mı?

Bahçe işleriyle uğraşıyorum. 
Meram’da bahçem var. Sebze meyve 
ekiyoruz. Onun dışında gezmeyi 
severim. Pandemiden dolayı son 2 
yıldır pek gezemiyoruz ama öncesinde 
yurt dışına gezmeye gidiyorduk 
arkadaşlarla. Bizimki iş gezisi ama yine 
de güzel bir şey. 

Yurt dışı gezileri size ne kazandırdı?
Yurt dışını görmek çok farklı bir 

şey. Makineler, yollar, otobanlar, binalar 
vs. Ben Tayvan’a falan bayılıyorum. 
Otobanların çoğu çift kat. Yer 
azlığından böyle çözüm bulmuşlar. 
Bir otel var mesela genelde orada 
kalıyoruz, otelin altı yol, 2. Katından da 
tren geçiyor. Oralarda mesela geceleri 
çalışıyorlar. Çok çalışıyorlar. Farklı 
tecrübeler ediniyorsunuz. 

Sanayide önemli bir isimsiniz. 
Tecrübe ve birikimleriniz kıymetli. 
Gençlere neler tavsiye edersiniz?

Gençlerimiz askere gidene kadar 
ya da okullarını bitirip belli bir seviyeye 
gelene kadar parayı düşünmeyecekler. 
Kendini yetiştirene kadar para 
düşünmeyeceksin. Sabredecekler, 
sebat edecekler. Başka yolu yok. İşçi 
geliyor, 20 yerde çalışmış. Niye ayrıldın 
oralardan diyorsun, geç gittim diye 
kızdılar ayrıldım. Yahu kızacaklar tabi. 
Böyle bir dünya yok. Çok eli boş insan 
var. Bu insanları bir şekilde çalışmaları 
sağlanmalı. Gerekirse çalışmayan 
hastanelerden faydalanamayacak. 
Almanya böyle. Almanya işsizlik maaşı 
veriyor, o adam o maaştan fazlasını 
harcıyorsa bu para nereden geldi diye 
hesap soruyor. Bizde böyle bir şey yok. 
İnsanları zorlayacağız, bizim çalışmaya 
ihtiyacımız var. Mercedes gibi, Volvo 
gibi fabrikalar yapmamız lazım. 
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Otobanların çoğu çift kat. Yer 
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tren geçiyor. Oralarda mesela geceleri 
çalışıyorlar. Çok çalışıyorlar. Farklı 
tecrübeler ediniyorsunuz. 

Sanayide önemli bir isimsiniz. 
Tecrübe ve birikimleriniz kıymetli. 
Gençlere neler tavsiye edersiniz?

Gençlerimiz askere gidene kadar 
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Kendini yetiştirene kadar para 
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kızdılar ayrıldım. Yahu kızacaklar tabi. 
Böyle bir dünya yok. Çok eli boş insan 
var. Bu insanları bir şekilde çalışmaları 
sağlanmalı. Gerekirse çalışmayan 
hastanelerden faydalanamayacak. 
Almanya böyle. Almanya işsizlik maaşı 
veriyor, o adam o maaştan fazlasını 
harcıyorsa bu para nereden geldi diye 
hesap soruyor. Bizde böyle bir şey yok. 
İnsanları zorlayacağız, bizim çalışmaya 
ihtiyacımız var. Mercedes gibi, Volvo 
gibi fabrikalar yapmamız lazım. 
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Göktaşlar firması 
kurucularından Ahmet 
Ali Göktaş  sektöründe 

başarılı firmalar arasında 
yer almasının sırrını çok 

çalışmaya bağlıyor 

‘‘

A
hmet Ali Göktaş tarafından kurulan ve 
‘Kalite ve şıklığın ortak noktası’ sloganı ile 
faaliyet gösterdiği sektörde hem Konya’da 

hem de Türkiye genelinde başarılısını ispatlamış 
Göktaşlar başarılı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. 
Şirketlerinin kuruluşundan günümüze kadar çok 
sayıda eleman yetiştirdiklerini ifade eden Ahmet Ali 
Göktaş, işletmelerinin sektörlerinin okulu olduğunu 
vurguladı. İş hayatındaki yolculuğunu anlatan Ahmet 
Ali Göktaş Konyalı genç sanayici ve ustalara da işlerini 
sevmelerini ve sevdikleri işi yapmaları konusunda 
tavsiyelerde bulundu.

Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz? İş hayatına ne zaman 
ve nasıl başladınız?

İsmim Ahmet Ali Göktaş. Taşkentliyim.  İlkokulu 
köyde okudum. Ortaokulu ise Taşkent’te yatılı olarak 
okudum.  Lise eğitimimi Hadim’de Sanat Okulu’nda 
lise eğitimine başladım ve daha sonra Konya’ya 
göç ettik. Konya Sanat Okulunda lise eğitimimi 
tamamladım.  Askere gitmeden önce 2-3 yıl gıda 
perakendeciliği yaptım. Askerden geldikten sonra 
babam bu işi yapmanın zor olduğunu söyledi. 
Dükkanımızı sattık ve Mevlana Müzesi’nin 1983 yılında 
oraya zücaciye dükkanı açtık. Daha sonra Mevlana 
Çarşısı yıkılınca biz de Toptancılar ’da dükkan açtık.  
Daha sonra İstanbul’dan mal alıp getirip satarak 
kademe kademe buralara geldik.  Bizler ticarette 
yapılmayanları yaptık. Firmamız sektörümüzde 
işyerimiz bir okul gibi.  İşyerimizde birlikte çalıştığımız 
ve bizlerden ayrılan arkadaşlarımız sektörlerimizin 
lider firmalarında başarılı bir şekilde çalışıyorlar. 
Onların firmamızdan yetişip sektörümüzün önemli 
firmalarında başarılı bir şekilde çalışmaları bizleri 
gururlandırıyor. Firma olarak 43 yıldır sektörümüzde 
faaliyet gösteriyoruz.  

İş hayatına  başlarken ailenizin etkisi oldu mu?
İş hayatına başlarken ve devam ettirirken 

babamızın manevi desteği çok aldık. Babamızdan  
dürüstlüğü, insanlarla ilişkileri öğrenmenin yanında 
ticareti de öğrendik. Yılmadan çalıştım ve buralara 
geldim. 

İş hayatında ne gibi zorluklar yaşadınız?
Bu sektörde işe başladığımızda firma sayısı azdı ve 

İthalat diye bir durum yoktu.  Bizim işe başladığımız 
dönemde alüminyum ürünler oldukça fazlaydı. 
Bizim sektöre girdiğimiz zaman bakır ürünlerinin 
son zamanıydı. Alüminyumun ardından çelik çıktı.   
Günümüzde her sektörde olduğu gibi bizim sektörde 
de aşırı bir üretim var. Bizim işe başladığımız dönemde 
üç firma vardı ve ürünlerimizi o üç firmadan almak 
zorundaydık. İşe başladığımız dönemlerde talep çoktu 
arz fazla yoktu. Şimdi ise durum tam tersi. Arz çok 
talep az. Çünkü  yurt içi ve yurt dışından gelen ürün 
çeşidi arttı. 

O dönem el işçiliği daha önemliydi. Şuan 
ise makileşme yaygınlaştı konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz?

Günümüzde teknoloji ayak uyduramayan işletmeler 
geri kalıyor. El işçiliğinin önemli olduğu dönemde 
ise ürünler daha az çıkardı ve fiyatları ise pahalıydı. 
Geçmişte bir işçinin 5 günde yaptığı işi günümüze 
makineleşme sayesinde o iş bir günde yapılıyor.  
Günümüzde ürünler makileşme ile daha kaliteli ve 
güzel şekilde ortaya çıkıyor. Günümüzdeki makineleri 
de almak için büyük sermayelere ihtiyaç var. 

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde nasıldı?
Bizim dönemimizde ustanın çırak’a karşı sevgisi, 

çırak’ın ise ustasına karşı çok saygısı vardı. Bizim 
dönemizde bir çırak işyerinden çıkacak ise ar ederdi. 
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tamamladım.  Askere gitmeden önce 2-3 yıl gıda 
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babam bu işi yapmanın zor olduğunu söyledi. 
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dürüstlüğü, insanlarla ilişkileri öğrenmenin yanında 
ticareti de öğrendik. Yılmadan çalıştım ve buralara 
geldim. 

İş hayatında ne gibi zorluklar yaşadınız?
Bu sektörde işe başladığımızda firma sayısı azdı ve 

İthalat diye bir durum yoktu.  Bizim işe başladığımız 
dönemde alüminyum ürünler oldukça fazlaydı. 
Bizim sektöre girdiğimiz zaman bakır ürünlerinin 
son zamanıydı. Alüminyumun ardından çelik çıktı.   
Günümüzde her sektörde olduğu gibi bizim sektörde 
de aşırı bir üretim var. Bizim işe başladığımız dönemde 
üç firma vardı ve ürünlerimizi o üç firmadan almak 
zorundaydık. İşe başladığımız dönemlerde talep çoktu 
arz fazla yoktu. Şimdi ise durum tam tersi. Arz çok 
talep az. Çünkü  yurt içi ve yurt dışından gelen ürün 
çeşidi arttı. 

O dönem el işçiliği daha önemliydi. Şuan 
ise makileşme yaygınlaştı konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz?

Günümüzde teknoloji ayak uyduramayan işletmeler 
geri kalıyor. El işçiliğinin önemli olduğu dönemde 
ise ürünler daha az çıkardı ve fiyatları ise pahalıydı. 
Geçmişte bir işçinin 5 günde yaptığı işi günümüze 
makineleşme sayesinde o iş bir günde yapılıyor.  
Günümüzde ürünler makileşme ile daha kaliteli ve 
güzel şekilde ortaya çıkıyor. Günümüzdeki makineleri 
de almak için büyük sermayelere ihtiyaç var. 

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde nasıldı?
Bizim dönemimizde ustanın çırak’a karşı sevgisi, 

çırak’ın ise ustasına karşı çok saygısı vardı. Bizim 
dönemizde bir çırak işyerinden çıkacak ise ar ederdi. 
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Gideceği işyerinin ustası işten ayrılış 
sebebini sorardı.  Günümüzde ise bu 
durum öyle değil. Eleman ve kalifiyeli 
eleman eksikliği var.  Eğer işveren 
bir elemanı iyi bir şekilde yetiştirmiş 
ise bir başka firma elemanını alıyor. 
Elemana aldığı paradan daha fazlasını 
teklif ediyor ve elemanını alıyor. 
Eleman da bırakıp gidiyor. Bizlerin 
elemana verdiği emek boşa gidiyor. 

 Konya sanayisinin geldiği 
noktayı nasıl değerlerdiriyorusunuz?

Bir Konyalı olarak Konya sanayicisi 
ve sanayisi ile gurur duyuyorum ve 
Konya sanayisini çok seviyorum. 
Üretim olmadan büyüme ve gelişme 
olmaz.  Konya  sanayisi ürettiği 
ürünlerdeki başarısı ile adından söz 
ettiriyor.  Bu durum da Konya’ya yeni 
yatırımların yapılmasına ve Konya’da 
istihdam sayısının artmasını sağlıyor.  

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
kaç kişi yetiştirdiniz? ailenizden 
işinize devam eden var mı?

İşletmemizde çok sayıda 
ismi sektörümüze çok sayıda 
isim kazandırdık.  Daha önce de 
belirtiğim gibi büyük firmalarda 
bizlerin yetiştirdiği çeşitli görevlerde 
çalışanlar var. Bu durum da bizleri 
gururlandırıyor. İyi firmalar iyi 
elemanlar yetiştirir ve iyi elemanları 
da büyük firmalar istihdam etmek 
ister.  4 Erkek çocuğum var. İkisi 
inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. 
2 oğlum da bu sektörde beraber 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Sizin dönemizle bugünü 
kıyaslarsak iş hayatını ve ekonomik 
hayatı nasıl değerlendirirsiniz?

Günümüzde iş hayatı ve ekonomik 
hayatı  bizim dönemize göre oldukça 
rahat. Bizim dönemimizde satacak 
iyi bir ürün ile binecek iyi bir araba 
yoktu. Maddi anlamda güçlü iyi bir 
müşteri kitlesi yoktu.  Türkiye şuanda 
her sektörde altın çağını yaşıyor.  

Bugün Konya sanayisi işçi 
bulamıyor. Bu konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz? Çözümü ile ilgili 
önerileriniz nedir?

Günümüzdeki ne yazık ki işçi 
bulamanın yanı sıra iş beğenmeme 
durumu var. İş başvurusunda bulunan 
isimler önce kendini göstermeden 
ne kadar ücret  alacağını soruyor. 
Ülkemizde iş beğenmeme durumu 
oldukça fazla. 

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Yaptıkları işi sevsinler ve işlerini 
yaparken özen göstersinler. Önce işte 
başarmak gerekiyor. Kazanç daha 
sonra geliyor. Ben hayatım boyunca 
inandım ve başardım. Konyalı  genç 
sanayiciler ve ustalar da yaptıkları işe 
inanarak  ve güvenerek çalışmaktan 
vazgeçmesinler.
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rahat. Bizim dönemimizde satacak 
iyi bir ürün ile binecek iyi bir araba 
yoktu. Maddi anlamda güçlü iyi bir 
müşteri kitlesi yoktu.  Türkiye şuanda 
her sektörde altın çağını yaşıyor.  

Bugün Konya sanayisi işçi 
bulamıyor. Bu konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz? Çözümü ile ilgili 
önerileriniz nedir?

Günümüzdeki ne yazık ki işçi 
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Ülkemizde iş beğenmeme durumu 
oldukça fazla. 
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Yaptıkları işi sevsinler ve işlerini 
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HAYATININ HAYATININ 

DÖNÜM NOKTASI DÖNÜM NOKTASI 
OLDU OLDU 

‘‘Kendi iş yerini açtığı ilk yıllarda yanında çalışan bir 
elemanın yaşadığı iş kazasının hayatının dönüm noktası 
olduğuna dikkat çeken Ahmet Saydam, yaşadığı olayın 
etkisiyle işini bırakacakken, bir büyüğünün nasihatiyle 

toparlanarak işinde başarıyı yakaladı 

K
onya’nın iş, siyaset ve sivil 
toplum hayatında yaptığı 
önemli çalışmalarla tanınan 

Ahmet Saydam, yaşadığı dikkat çeken 
anekdotları paylaştı. Başarılı bir ilkokul 
dönemi yaşayan ancak buna rağmen 
okumayı kendi isteğiyle tercih etmeyip 
sanayide iş hayatına atılan Saydam, 
meslek sahibi olarak, kamyon kasası 
imal eden önemli bir iş adamı olmayı 
başardı. Çalışma hayatıyla birlikte 
hareketli bir gençlik dönemi de geçiren 
Saydam, merhum Necmettin Erbakan 
Hoca’yı tanımasıyla siyasi çalışmalara 
da başladı. Gerek iş hayatında gerek 
siyasi hayatında büyük zorluklar 
yaşamasına rağmen yılmayan Saydam, 
o günlere ilişkin önemli bilgiler aktardı. 
Özellikle kendi işini ilk kurduğu yıllarda 
yaşadığı bir iş kazasının hayatında 
dönüm noktası olduğuna dikkat çeken 
Saydam, “1976 yılında bir iş kazası 
geçirdik. Yanımızda çalışan kalfamızın 
parmakları koptu. Sigortası da yoktu o 
dönem. 1980’de mahkeme kararı verdi 
ve bize tazminat çıktı. Genciz başımıza 
böyle bir olay geldi ve kötü bir duruma 
düştük. Tabi ben sıkıntıya girdim, 
moralim bozuldu. Evlendim falan ama 
iş kazası olunca ben çok etkilendim 
ve “hayat bizde bitti” gibi düşüncelere 
girdim. Dükkanı devraldığım hacı abi 
vardı o sıkıntımı farketmiş; 

-“Moralini bozma Allah dert 
veriyorsa dermanını da verir, işine 
gücüne bak” dedi. Ben işi gücü filan 
dağıtacaktım. Adam bize büyük bir 
cesaret verdi, moral verdi, işimize 
devam ettik” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Ahmet Saydam. 1950 

doğumluyum Konya’nın yerlisiyim. 
İlkokul mezunuyum. 1. sınıfta kaldım. 
Hayat Bilgisi kitabını babam almadı. 
Öğretmenimiz de benimle ilgilenmedi. 
Tembel bir talebe değildim ama 
kaldım. Alparslan İlkokulu yeni yapıldı 
ve 1. sınıftan tekrar başladım. 2. 
Sınıftan bir talebe geldi, talebeye bir 
soru sorulmuş matematik sorusu tam 
hatırlamıyorum soruyu ama soruyu 
çözememiş. Öğretmenden 1. sınıftan 
bir öğrenci istedi soruyu çözmek 
için. Öğretmenimiz de bana seslendi 
“Saydam git bak bakalım” dedi. Neyse 
gittim ben soruyu çözdüm. Soruyu 
ben çözünce, soruyu çözemeyen 
çocuğa çantanı topla 1. sınıfa git dedi 
bana da Saydam sen de çantanı topla 
gel 2. sınıfa buraya geleceksin dedi. 
Böylece ben açığı kapattım. Tabi bu 
durumu müdür kabul etmiyor öyle 
bir şey olmaz diye. Böyle bir hadise 
yaşadım. Tabi o dönemlerde öğretmen 
açığı da çok fazla. 4. 5. sınıftayken 
falan öğretmen olmadığı zaman, 
1. 2. sınıflara gider ders anlatırdım. 
Matematiğim iyiydi. Durum böyle 
olunca, öğretmenlerim bana seni 
okutacağız dediler. Ben okumayacağım 
dedim. Öğretmenler masraflarını biz 
karşılayacağız dediler. Ben yine yok 
dedim okumayacağım. Öğretmenin 
biri dayanamadı sordu; yavrum neden 
okumayacaksın? 

-Ben ömür boyu size borçlu kalırım 
size karşı ezik kalırım, ben kendim 
mücadele edip rüştümü kurtaracağım 

diye cevap verdim. Öğretmenler çok 
etkilendi ben öyle deyince. Sonuçta 
ben çıraklığa başladım, iş hayatına 
atıldım. 1972’de askere gittim. Orada 
da 5 bin kişinin içerisinde 3-5 kişi 
sivil ehliyetliyiz. Düdük çaldılar, sivil 
ehliyetler bir adım ileri atsın dediler. 
Oradan da aldılar bizi ve şoför ihtisas 
kursuna verdiler. Askerliği de öyle iyi 
bir asker olarak bitirdik. Böylelikle 
askerden sonra da 1974 yılında dükkan 
açarak iş hayatına devam ettik.

İşe başladığınız süreçte 
unutamadığınız ve sizi çok etkileyen 
bir dönüm noktası yaşadınız mı? 

1976 yılında bir iş kazası geçirdik. 
Yanımızda çalışan kalfamızın 
parmakları koptu. Sigortası da yoktu o 
dönem. 1980’de mahkeme kararı verdi 
ve bize tazminat çıktı. Genciz başımıza 
böyle bir olay geldi ve kötü bir duruma 
düştük. Tabi ben sıkıntıya girdim, 
moralim bozuldu. Evlendim falan ama 
iş kazası olunca ben çok etkilendim 
ve “hayat bizde bitti” gibi düşüncelere 
girdim. Dükkanı devraldığım hacı abi 
vardı o sıkıntımı farketmiş; 

-“Moralini bozma Allah dert 
veriyorsa dermanını da verir, işine 
gücüne bak” dedi. Ben işi gücü filan 
dağıtacaktım. Adam bize büyük bir 
cesaret verdi, moral verdi, işimize 
devam ettik. Bu arada malımız 
mülkümüz var ama paramız yok, 
yokluk da çekiyoruz. İşe devam ettik, 
çırpınmaya başladık. Tabi bu süreç 
devam ederken, mahallede tek arabada 
bizde hasıl oldu. Allah nasip etti, bize 
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olduğuna dikkat çeken Ahmet Saydam, yaşadığı olayın 
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önemli çalışmalarla tanınan 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Ahmet Saydam. 1950 

doğumluyum Konya’nın yerlisiyim. 
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ben çıraklığa başladım, iş hayatına 
atıldım. 1972’de askere gittim. Orada 
da 5 bin kişinin içerisinde 3-5 kişi 
sivil ehliyetliyiz. Düdük çaldılar, sivil 
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dağıtacaktım. Adam bize büyük bir 
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devam ettik. Bu arada malımız 
mülkümüz var ama paramız yok, 
yokluk da çekiyoruz. İşe devam ettik, 
çırpınmaya başladık. Tabi bu süreç 
devam ederken, mahallede tek arabada 
bizde hasıl oldu. Allah nasip etti, bize 
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imkanlar lütfetmeye başladı. Mahallede 
tek araba bizde olunca, hastası olana, 
ihtiyacı olana da koşturduk. 

Siyasette aktif bir insandınız. 
Siyasi çalışmalarınız nasıl başladı? 

Mutaassıp, muhafazakar ve 
disiplinli bir ailenin çocuğuyduk. Sabah 
namazına falan kalkamadığımızda 
annem gelir su döker ister kalk ister 
kalkma derdi, kalkar namazımızı 
kılardık. Ailemiz adeta bir hafız ailesi. 
Babam tarafı da annem tarafı da 
böyle. Fakat onların hafız olması, 
hoca olması meseleyi çözmüyormuş. 
Türkiye’nin bir İslam devleti olmadığını 
Rahmetli Erbakan Hocam ortaya attı. 
Biz tabi Erbakan Hoca söylemeyene 
kadar Türkiye’yi İslam devleti olarak 
biliyorduk. Velhasıl, gençlik yıllarımızda 
Rahmetli Erbakan Hocam siyaset 
sahnesine çıkmıştı. Uzaktan uzağa 
takip ediyordum. Aydoğdu’da bir 
seçim konuşması yapıyor Erbakan 
Hoca. Bir arkadaşım gel Erbakan 
Hoca’yı dinleyelim dedi. Biz hacı 
hoca çocuğuyuz Erbakan Hoca’nın 
ne diyeceğini biliyorum dedim. Neyse 
oturduk dinliyoruz. Allah domuz 
etini neden haram kılmış Erbakan 
Hoca bunu anlatıyor. Domuz eti 
insan vücudunda kurt yapar, koku 
yapar, domuz eti yiyen insanlar eşini 
kıskanmaz diye anlatıyor. Tabi biz 
araştırmayız, soruşturmayız, domuz 
eti haram ama bilmiyoruz. Erbakan 
Hoca meselenin nedenlerini anlatınca 
benim kafam yattı. Aktif te bir gençlik 
yaşıyordum. Hoca’dan etkilenince 
peşinden gitmeye başladık. Sonrasında 
partiye davet edildik, ilçede görev 
yaptık oradan da il yönetimine geçtik. 

Siyasi çalışmalar yaparken 
unutamadığınız anınız var mı? 

İl yönetimine girdikten sonra, 
çalışmalar yapmaya başladık. Abit 
Kıvrak’la teşkilata bir şeyler yapalım 
diye düşündük. 4-5 araba alalım, içine 
hatipler koyalım, müzikle birlikte köy 
köy, kasaba kasaba gezsinler dedik. 
Ee bunun parasını nasıl halledeceğiz 
diye düşünürken, Avrupa’ya gidelim, 
gurbetçilerden parayı toplayalım 
dedik. Nasıl bir heyecan varsa, işi gücü 
bıraktık, kapattık dükkanı, 1977 model 
kırık bir Mercedes’le Almanya’ya gittik. 
Orada Hasan Damar’la karşılaştık, daha 
öncesinden tanışıyorduk onunla. Dedi 
ki;

-Ya teşkilat çalışması için buraya 
gelen adamlar uçak biletlerini filan 
bize aldırır, siz kendiniz kırık bir 
arabayla gelmişsiniz” dedi. Bizim 
samimiyetimizi gördü orada, bize 
yardımcı oldu. Bu arada Erbakan 
Hocam hapisten çıktı sene 1986, o da 
geldi oraya. Hocama takıldık fakat ne 
uyku uyuyor ne yoruluyor. Camilerde 
toplantılar yapılıyor. Biz birbirimizin 
sırtına yaslanıyor uyuyoruz, Hocam 
hiç uyumuyor. Sonra biz Konya’ya 
geri geldik, 4 minibüs aldık teşkilat 
çalışmasına devam ettik. 

Konya’daki büyük Kudüs Mitinginde 
olan isimlerdendiniz. Neler anlatırsınız 
o günlerle ilgili? 

Kudüs Mitinginde kortej 
başkanıydım. Çok büyük bir 
organizasyondu. Yaşlı bir amca var, 
Erzurum’dan gelmiş. Tabi biz genciz o 
zamanlar. Amca dedim sen niye geldin? 

-“Ule oğlum, Allah Teala Konya’da 
İslami bir hareket oldu, sen neredeydin 
diye sorarsa, oradaydım demek için 
geldim” diye cevap verdi. Nasıl bir 
dava nasıl bir şuur, görüyor musun? 
Bunlar hiç unutulmaz. Mitingde bazı 
hadiseler cereyan etmiş. Mitingden 2 
gün sonra bizim evi bastılar. Damlarda 
asker, polis falan. Annem normalde 
arkadaşlarımız filan geldiğinde, sırtını 
döner, hoşgeldiniz bile diyemezdi. Öyle 
bir kadındı rahmetli. O gün annem bir 
celallendi! 

-Betonların altını kazın oralara silah 
gömdük diye bağırıyor. 

Anne sen git diyoruz yok durmuyor. 
-“Bir Müslüman evini nasıl böyle 

basarsınız hiç din iman yok mu sizde” 
diye bağırıyor. 

Neyse bizi biraderle götürdüler. 
Komutan koridorda gitti geldi, soru 
sorma yok, bir şey yok, bizi aldılar 
götürdüler, bir yere tıktılar. Bizden sonra 

Hasan Hüseyin Varol Hoca, Abdullah 
Büyük Hoca, Nevzat Arabacı geldi. 
İçerdeyiz ama birbirimizi görünce 
mutlu olduk. Orada çok şeyler gördük, 
öğrendik. Tabi ihtilal de olunca biz 
mimlendik, 3-4 sene evimin önünde 
polis eksik olmadı. 

Şuan ülke siyasetini nasıl 
görüyorsunuz? 

Ülkemiz sürekli borçlanıyor. Bu borcu 
da vatandaş ödüyor. Torunlarımıza 
borç bırakacağız. Çiftçiyi, üreticiyi 
desteklemek lazım. Şuan yürütülen 
politikaların tasvip edilen bir tarafı 
yok. Dönüşü olmayan hatalar yapıldı. 
Toplumda ahlaki yönde büyük bir çöküş 
var. Bu çöküş öyle bir noktaya geldi ki, 
artık herkes alıştı. Bunları söylemek bile 
suç haline geldi. İstediğin kadar paran 
pulun olsun, geleneklerin, göreneklerini 
yitirdikten sonra bir anlamı var mı?

Emekli oldunuz, şuan gününüzü 
nasıl geçiriyorsunuz? 

Emekli oldum, çarşıya falan 
da çıkmıyorum. Bahçe işleriyle 
filan vakit geçiriyorum. Bizim hiç 
televizyonumuz olmadı. İzleyip de 
neden moralimi bozayım? Çünkü sürekli 
narkozlanıyorsun.
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imkanlar lütfetmeye başladı. Mahallede 
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-Betonların altını kazın oralara silah 
gömdük diye bağırıyor. 
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yok. Dönüşü olmayan hatalar yapıldı. 
Toplumda ahlaki yönde büyük bir çöküş 
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‘LAFLA PEYNİR GEMİSİ ‘LAFLA PEYNİR GEMİSİ 
YÜRÜMEZ, ÜRETMELİYİZ’YÜRÜMEZ, ÜRETMELİYİZ’

‘‘ İdealist, vatan ve millet 
sevdalısı olmasıyla tanınan 

Diltaş Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ataman, “Lafla peynir 

gemisi yürümez. Ben 
mutlaka üretmeliyim” 
diyerek girdiği eğitim 

sektöründe, insanımızın 
bilgili, donanımlı olması için 

gayret ediyor

D
iltaş Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ataman, Konya 
eğitim sektörünün öncülerinden 

biri. Girişimci, idealist ve çalışkanlığıyla 
tanınan Ataman, çocuk yaşlarda kazandığı 
bu anlayışı bütün hayatında uygulamayı 
bildi. Ülkesini ve milletini çok seven ve 
bunun için çalışmayı kendine şiar edinen 
Ataman, ülkedeki çocukların, gençlerin iyi 
bir eğitim alması gerektiğini düşünerek, 
eğitim sektörüne atıldı. 1983 yılından 
buyana sektör içerisinde yer alan ve bugün 
Konya’nın önemli eğitim kurumlarından 
biri olarak sektördeki başarılı çalışmalarını 
sürdüren Diltaş Eğitim Kurumları’na 
büyük emekler veren Ataman, “En büyük 
kazanç, eğitimle, çocuklarımızı belli bir 
yere getirmek. Sporda, sanatta, sanayide, 
ekonomide, kültürde çocuklarımızı doğru 
eğitimle, belli bir yere ulaştırmak lazım. 
İstediğim tek şey bu” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1949 yılında Konya’da doğdum. İlkokulu, 

Ortaokulu ve Liseyi Konya’da bitirdim. 
Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi’ni 
bitirdim. İş hayatına erken başladım. Allah 
rahmet etsin annemi 5,5 yaşındayken 
kaybettim. Mecburen simit, mahalli gazete 
satarak para kazanmaya başladım. 

İş hayatınızı biraz açabilir misiniz? 
Nerelerde görevler aldınız?

1964’ten 1993’e kadar belediyede; hesap 
işleri müdürü, iktisat müdürü, personel 
müdürü, zabıta müdürü, basın müşaviri, 
belediye başkan yardımcılığı gibi görevlerde 
bulundum. 1988-1989’da Konyaspor 
perişan olmuştu. Rahmetli Kemal Katıtaş 
çağırdı Konyaspor’u ayağa kaldırın dedi, 
Ahmet Öksüz Bey başkan oldu, biz de 
asbaşkan olduk, büyük bir savaş verdik ve 
Konyaspor’u ilk defa 1. Lig’e çıkardık.

Diltaş Eğitim Kurumları’nın serüveni 
nasıl başladı? 

Hayat ibret alanlar için çok önemli. 
Asalak olmayı, başkalarının sırtından 
geçinmeyi, umursamamayı hiç yapmadım. 
Bundan dolayı çok memnunum. Çeşitli 
kamu kurumlarında, özel sektörlerde 
çalıştım. 1980’de ihtilalle dershaneler 
kapandı. Bizden önce kurulan Diltaş o 
zaman Dil Eğitim Kursuydu, burayı satın 
aldık. Kapalı olan kurumu satın almış olduk. 
Herkes kapalı yeri neden aldın diye sorunca, 
eninde sonunda açılacak dedim. 1983’te 
açıldı. Dershaneye, dershaneden okula, 
şimdi bu şekilde başarıyla devam ediyoruz. 
Azimli olduğunuz sürece yapılamayacak 
hiçbir şey yok. Yıkılırsınız, çökersiniz ama 
azminizi kaybetmezseniz ayağa tekrar 
kalkarsınız. 

Neden eğitim sektörüne girmek 
istediniz?

Türkiye’nin eğitimde ciddi sorunları 
vardı. Türkiye şuan dünyada her istediğini 
yapabiliyor mu? Yapamıyor. Bunu kabul 
etmemiz lazım. Güçlü Türkiye istiyorsanız, 
bunu güçlü insanlarla yapabilirsiniz. 
Teknolojiyi gündeme getiremezsiniz 
başarılı olamazsınız. Ben Müslüman-Türk 
olarak, ülkemin bağımsızlığına kimsenin el

süremeyeceğini, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
işaret ettiği “muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne çıkmayı” hayal ettim 
hep. Eğitim o yüzden önemli. Benim eğitim 
sektörünü tercih etmemdeki neden bu. 
Daha fazla kazanç elde edebileceğiniz bir iş 
bulabilirdik. Ama en büyük kazanç, eğitimle, 
çocuklarımızı belli bir yere getirmek. 
Sporda, sanatta, sanayide, ekonomide, 
kültürde çocuklarımızı doğru eğitimle, belli 
bir yere ulaştırmak lazım. İstediğim tek şey 
bu. 

Sizin dönemlerinizde yaşanan gerek 
ekonomik gerek siyasal zorluklar, sizi nasıl 
etkiledi? Bu konuda neler söylersiniz? 

Çağ atlama dediğiniz olay, sizin 
kendinizi geliştirdiğiniz olaydır. Peygamber 
Efendimiz ne diyor: “İki günü birbirine denk 
olan bizden değildir.” Elbette zorluklar 
olacak. Bizim görevimiz o zorlukları 
aşabilmek için çareler üretmek. Çene 
yapmak değil. Lafla peynir gemisi yürümez. 
Ben mutlaka üretmeliyim. Bir avuç 
Hollanda’nın ziraattan elde ettiği milli gelirle 
Türkiye’nin elde ettiği payı karşılaştırın. 
Biz diyoruz ki; sağlıkta, eğitimde, tarımda, 
sanayide her alanda üretmesi gerekiyor. 
Düne kadar Türkiye’nin İHA’sı, SİHA’sı yoktu. 
Şimdi var, kötü mü oldu? Adam ihracat 
yapıyor. Muharip uçak da yapılıyor. Bunların 
hepsi yapılmalı. Ne diyor Mehmet Akif: 
“Sahipsiz kalan vatanın batması haktır, sen 
sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” 
Ben vatanımı, milletimi seviyorum. Tamam 
seviyorsun da ne yapıyorsun? Vatan için ne 
yaptın, bayrak için ne yaptın? Önemli olan 
bu. Biz bunun üzerinde duruyoruz. Bunun 
partisi martisi yok. 

Eğitim sektöründe hedefl erinize 
ulaştınız mı? 

İdealsiz insan olmaz. Sürekli daha iyiye 
ulaşmak için gayret göstermeliyiz. Burada 
2 bin 700 öğrenci var, bu öğrenci sayısını 
artırmadan ziyade, nitelik olarak nasıl daha 
iyi öğrenciler yetiştirebiliriz, sürekli bunu 
düşünüyorum. Bu hedef doğrultusunda da 
çalışıyoruz. Ben gerek kamuda çalışırken 

gerek özel sektörde çalışırken, bilerek 
haram yemiş biri değilim. İnşallah bu 
kurumlar, daha uzun süreler eğitim hayatına 
katkılar sağlayacaktır. 

Sosyal hayat içerisinde de aktif bir 
insansınız. Bu durum nasıl gelişti?

Tabi çok şükür çeşitli imkanlar 
bize sunuldu. Biz de bu imkanları 
iyi değerlendirdik sanırım. Ama tabi 
girişimciliğim hep vardı. Onun katkıları 
oldu. Tabi bunlar Allah’ın bir lütfu. Siz 
hayır düşünüyorsanız, Allah sizi şerre 
götürmüyor, hayra sürüklüyor. İnşallah 
hayırlı olmaya gayret ettik. İnşallah hata 
yapmamışımdır. 

Hayatınızda unutamadığınız bir olay 
var mı? 

5,5 yaşında annemi kaybedince, babam 
okula mı versek dedi ama yaşım küçük 
olunca okula almadılar. Rahmetli babamın 
da Necati Bey İlkokulu Müdürü arkadaşıydı, 
o demiş ki bu çocuk sokaklarda kalmasın, 
okula gelsin gitsin. Ben o şekilde okula 
gidip gelmeye başladım. Okulda 1000 kişi 
falan vardı sanırım, bayrak töreninde İstiklal 
Marşı’nı tam okuyacak kim var diye sordular, 
kimse çıkmadı. Ben elimi kaldırdım, İstiklal 
Marşı’nın 10 kıtasını da okudum. Okuyunca, 
babamı çağırmışlar, bu çocuğu okula 
kaydedelim demişler. Böylelikle 5,5 yaşında 
ilkokula başladım. 

Ali Ataman özel hayatında ne yapıyor? 
Sevdiğiniz şeyler var mı?

Ben okumayı çok severim. Yaşım 78, her 
gün en az 200 sayfa kitap okurum. Başta 
Kur’an-ı Kerim okurum. Tefsirler okurum. 
Okumayı çok severim. Gezmeyi severim. 
Ama benim için gezme, çalışarak gezme. 
Sakinliği severim. Sakin bir yere gidip orada 
kitap okurum. Çocuklarımla, torunlarımla 
vakit geçirmeyi severim. Elimden 
geldiğince Allah’a kulluk yapmaya gayret 
ettiğim. Hatalarım mutlaka vardır, Allah’ım 
rahmetiyle muamele etsin. Ama hayatıma 
baktığımda; şunu da yapsaydım diyeceğim 
bir pişmanlığım olmadı.
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‘LAFLA PEYNİR GEMİSİ ‘LAFLA PEYNİR GEMİSİ 
YÜRÜMEZ, ÜRETMELİYİZ’YÜRÜMEZ, ÜRETMELİYİZ’

‘‘ İdealist, vatan ve millet 
sevdalısı olmasıyla tanınan 

Diltaş Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ataman, “Lafla peynir 

gemisi yürümez. Ben 
mutlaka üretmeliyim” 
diyerek girdiği eğitim 

sektöründe, insanımızın 
bilgili, donanımlı olması için 

gayret ediyor

D
iltaş Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ataman, Konya 
eğitim sektörünün öncülerinden 

biri. Girişimci, idealist ve çalışkanlığıyla 
tanınan Ataman, çocuk yaşlarda kazandığı 
bu anlayışı bütün hayatında uygulamayı 
bildi. Ülkesini ve milletini çok seven ve 
bunun için çalışmayı kendine şiar edinen 
Ataman, ülkedeki çocukların, gençlerin iyi 
bir eğitim alması gerektiğini düşünerek, 
eğitim sektörüne atıldı. 1983 yılından 
buyana sektör içerisinde yer alan ve bugün 
Konya’nın önemli eğitim kurumlarından 
biri olarak sektördeki başarılı çalışmalarını 
sürdüren Diltaş Eğitim Kurumları’na 
büyük emekler veren Ataman, “En büyük 
kazanç, eğitimle, çocuklarımızı belli bir 
yere getirmek. Sporda, sanatta, sanayide, 
ekonomide, kültürde çocuklarımızı doğru 
eğitimle, belli bir yere ulaştırmak lazım. 
İstediğim tek şey bu” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1949 yılında Konya’da doğdum. İlkokulu, 

Ortaokulu ve Liseyi Konya’da bitirdim. 
Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi’ni 
bitirdim. İş hayatına erken başladım. Allah 
rahmet etsin annemi 5,5 yaşındayken 
kaybettim. Mecburen simit, mahalli gazete 
satarak para kazanmaya başladım. 

İş hayatınızı biraz açabilir misiniz? 
Nerelerde görevler aldınız?

1964’ten 1993’e kadar belediyede; hesap 
işleri müdürü, iktisat müdürü, personel 
müdürü, zabıta müdürü, basın müşaviri, 
belediye başkan yardımcılığı gibi görevlerde 
bulundum. 1988-1989’da Konyaspor 
perişan olmuştu. Rahmetli Kemal Katıtaş 
çağırdı Konyaspor’u ayağa kaldırın dedi, 
Ahmet Öksüz Bey başkan oldu, biz de 
asbaşkan olduk, büyük bir savaş verdik ve 
Konyaspor’u ilk defa 1. Lig’e çıkardık.

Diltaş Eğitim Kurumları’nın serüveni 
nasıl başladı? 

Hayat ibret alanlar için çok önemli. 
Asalak olmayı, başkalarının sırtından 
geçinmeyi, umursamamayı hiç yapmadım. 
Bundan dolayı çok memnunum. Çeşitli 
kamu kurumlarında, özel sektörlerde 
çalıştım. 1980’de ihtilalle dershaneler 
kapandı. Bizden önce kurulan Diltaş o 
zaman Dil Eğitim Kursuydu, burayı satın 
aldık. Kapalı olan kurumu satın almış olduk. 
Herkes kapalı yeri neden aldın diye sorunca, 
eninde sonunda açılacak dedim. 1983’te 
açıldı. Dershaneye, dershaneden okula, 
şimdi bu şekilde başarıyla devam ediyoruz. 
Azimli olduğunuz sürece yapılamayacak 
hiçbir şey yok. Yıkılırsınız, çökersiniz ama 
azminizi kaybetmezseniz ayağa tekrar 
kalkarsınız. 

Neden eğitim sektörüne girmek 
istediniz?

Türkiye’nin eğitimde ciddi sorunları 
vardı. Türkiye şuan dünyada her istediğini 
yapabiliyor mu? Yapamıyor. Bunu kabul 
etmemiz lazım. Güçlü Türkiye istiyorsanız, 
bunu güçlü insanlarla yapabilirsiniz. 
Teknolojiyi gündeme getiremezsiniz 
başarılı olamazsınız. Ben Müslüman-Türk 
olarak, ülkemin bağımsızlığına kimsenin el

süremeyeceğini, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
işaret ettiği “muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne çıkmayı” hayal ettim 
hep. Eğitim o yüzden önemli. Benim eğitim 
sektörünü tercih etmemdeki neden bu. 
Daha fazla kazanç elde edebileceğiniz bir iş 
bulabilirdik. Ama en büyük kazanç, eğitimle, 
çocuklarımızı belli bir yere getirmek. 
Sporda, sanatta, sanayide, ekonomide, 
kültürde çocuklarımızı doğru eğitimle, belli 
bir yere ulaştırmak lazım. İstediğim tek şey 
bu. 

Sizin dönemlerinizde yaşanan gerek 
ekonomik gerek siyasal zorluklar, sizi nasıl 
etkiledi? Bu konuda neler söylersiniz? 

Çağ atlama dediğiniz olay, sizin 
kendinizi geliştirdiğiniz olaydır. Peygamber 
Efendimiz ne diyor: “İki günü birbirine denk 
olan bizden değildir.” Elbette zorluklar 
olacak. Bizim görevimiz o zorlukları 
aşabilmek için çareler üretmek. Çene 
yapmak değil. Lafla peynir gemisi yürümez. 
Ben mutlaka üretmeliyim. Bir avuç 
Hollanda’nın ziraattan elde ettiği milli gelirle 
Türkiye’nin elde ettiği payı karşılaştırın. 
Biz diyoruz ki; sağlıkta, eğitimde, tarımda, 
sanayide her alanda üretmesi gerekiyor. 
Düne kadar Türkiye’nin İHA’sı, SİHA’sı yoktu. 
Şimdi var, kötü mü oldu? Adam ihracat 
yapıyor. Muharip uçak da yapılıyor. Bunların 
hepsi yapılmalı. Ne diyor Mehmet Akif: 
“Sahipsiz kalan vatanın batması haktır, sen 
sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” 
Ben vatanımı, milletimi seviyorum. Tamam 
seviyorsun da ne yapıyorsun? Vatan için ne 
yaptın, bayrak için ne yaptın? Önemli olan 
bu. Biz bunun üzerinde duruyoruz. Bunun 
partisi martisi yok. 

Eğitim sektöründe hedefl erinize 
ulaştınız mı? 

İdealsiz insan olmaz. Sürekli daha iyiye 
ulaşmak için gayret göstermeliyiz. Burada 
2 bin 700 öğrenci var, bu öğrenci sayısını 
artırmadan ziyade, nitelik olarak nasıl daha 
iyi öğrenciler yetiştirebiliriz, sürekli bunu 
düşünüyorum. Bu hedef doğrultusunda da 
çalışıyoruz. Ben gerek kamuda çalışırken 

gerek özel sektörde çalışırken, bilerek 
haram yemiş biri değilim. İnşallah bu 
kurumlar, daha uzun süreler eğitim hayatına 
katkılar sağlayacaktır. 

Sosyal hayat içerisinde de aktif bir 
insansınız. Bu durum nasıl gelişti?

Tabi çok şükür çeşitli imkanlar 
bize sunuldu. Biz de bu imkanları 
iyi değerlendirdik sanırım. Ama tabi 
girişimciliğim hep vardı. Onun katkıları 
oldu. Tabi bunlar Allah’ın bir lütfu. Siz 
hayır düşünüyorsanız, Allah sizi şerre 
götürmüyor, hayra sürüklüyor. İnşallah 
hayırlı olmaya gayret ettik. İnşallah hata 
yapmamışımdır. 

Hayatınızda unutamadığınız bir olay 
var mı? 

5,5 yaşında annemi kaybedince, babam 
okula mı versek dedi ama yaşım küçük 
olunca okula almadılar. Rahmetli babamın 
da Necati Bey İlkokulu Müdürü arkadaşıydı, 
o demiş ki bu çocuk sokaklarda kalmasın, 
okula gelsin gitsin. Ben o şekilde okula 
gidip gelmeye başladım. Okulda 1000 kişi 
falan vardı sanırım, bayrak töreninde İstiklal 
Marşı’nı tam okuyacak kim var diye sordular, 
kimse çıkmadı. Ben elimi kaldırdım, İstiklal 
Marşı’nın 10 kıtasını da okudum. Okuyunca, 
babamı çağırmışlar, bu çocuğu okula 
kaydedelim demişler. Böylelikle 5,5 yaşında 
ilkokula başladım. 

Ali Ataman özel hayatında ne yapıyor? 
Sevdiğiniz şeyler var mı?

Ben okumayı çok severim. Yaşım 78, her 
gün en az 200 sayfa kitap okurum. Başta 
Kur’an-ı Kerim okurum. Tefsirler okurum. 
Okumayı çok severim. Gezmeyi severim. 
Ama benim için gezme, çalışarak gezme. 
Sakinliği severim. Sakin bir yere gidip orada 
kitap okurum. Çocuklarımla, torunlarımla 
vakit geçirmeyi severim. Elimden 
geldiğince Allah’a kulluk yapmaya gayret 
ettiğim. Hatalarım mutlaka vardır, Allah’ım 
rahmetiyle muamele etsin. Ama hayatıma 
baktığımda; şunu da yapsaydım diyeceğim 
bir pişmanlığım olmadı.
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Konya’da uzun yıllar kamu görevini yerine getirdikten 
sonra boş durmak istemeyen Ali Rıza Kapçı, Konya’da 
bulunan çoğu vakıf ve derneklerin bizzat yönetiminde 

görev alarak insanlığa hizmet veriyor

‘‘

K
onya’nın saygın 
hayırseverlerinden olan Ali 
Rıza Kapcı, öğrenim hayatını 

tamamladıktan sonra kamu görevini 
yerine getirdi. Emeklilik sonrası yine 
topluma yarar konusunda neler 
yapabileceğini düşünen Ali Rıza Kapcı, 
okumuş olduğu madencilik işinin 
yanında hayır işlerine de ağırlık verdi. 
Ali Rıza Kapcı, hayat hikayesini 10’LAR 
Dergisine anlattı. 

Biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Ali Rıza Kapcı. Konyalıyım, 69 
yaşındayım. İlk, orta ve lise tahsilini 
Konya’da yaptıktan sonra 1970-1974 
yılları arası İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Mühendisliği bölümünde 
okudum. Askerlikten sonra Krom 
Manyezit Tuğla Sanayi’nde 13 yıl kadar 
görev yaptım. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Halil Ürün zamanında genel 
sekreterlik ve yardımcılığı yaptım. Daha 
sonra KOSKİ Genel Müdürlüğünde 
görev yaptım. 2000 yılı sonunda da 
buradan emekli olarak ayrıldım. 

Devraldıktan sonra yeni rezerv 
arayışları içerisine girdiniz mi, 
o dönemin zorluklarından biraz 
bahseder misiniz?

Ocağı devraldıktan sonra 
işletmesine devam ederken aynı 
zamanda sahada da hala çalışmalarımız 
devam ediyor. İşletmemiz ve ülkemize 
kazandırmak için arayışlarımız devam 

ediyor. Devraldığımızda ihracat çok 
yok idi ama şu anda çıkardığımız 
ürünlerin çoğunu Amerika ve 
diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Blok 
mermerlerin de en büyük alıcısı 
olan, kendisinde bulunmayan ham 
madde olarak alan Çin’dir. Gençlik 
yıllarımızda dediğim gibi ihracat yoktu 
ve dünyaya açılamıyorduk. Tabi, burada 
çıkardığımız blok mermerlerin yaklaşık 
yüzde 80’ini Çin’e ihraç ediyoruz. 
Mermer konusunda 100’den fazla 
ülkeye, ülkemizden ihracat yaparak 
tüm dünyayla temas halinde olma 

konumuna geldik. Kalite ve fiyatta Çin 
ve İtalya’yla rekabet ettiğimiz sürece 
inşallah yolumuz açık. 

Başarınızın sırrı nedir?
İyi işler başarmanın sırrı, takip 

etmektir. Bende buraya biraz uzak 
olmasına rağmen ocağa sık sık gitmeye 
çalışıyorum. Gitmesek bile buradan 
günlük temaslar sağlıyoruz. Bir 
başka başarı sırrı, ihracat yapmaktır. 
İhracat edebilmek için de dünyadaki 
gelişmeleri ciddi şekilde sıkı takip 
etmeniz gerekir, maliyetleri minimize 

Şu an içinde 
bulunduğunuz madencilik işine 

başlayışınız nasıl oldu?
Okulum bittiği yıllarda Krom Manyezit 

Fabrikası ve Büyükşehir’de çalışmam sebebiyle 
ilk görevim kamu olduğu için işletmeciliğe geç 

adım attık. Emekli olacağım yıllarda da o dönemin 
belediye başkanı ile aramızda şöyle bir muhabbet 
geçmişti: ‘Sana ihtiyaç var, kal’ derseniz önceliğim 

halka hizmettir ancak eğer ‘siz bilirsiniz’ derseniz ‘bir 
an önce gençlere yol açılsın isterim’ demiştim. Başkan 
Bey’de bize bırakınca 26 yıllık kamu görevinden sonra 

serbest olarak çalışmaya başladım. 
Müslümanın boş bir vakti olmamalı desturuyla 

emeklilikten sonra serbest iş hayatına atıldım. Bunun 
yanında zaten okulum biter bitmez başladığım 

hayır işleriyle de hala meşgul olmaya çalışıyorum. 
Emeklilikten sonra özel bir maden işletme fabrikasında 
12-13 yıl kadar Gödene ’den çıkardığımız mermerlerin 

ihracatını yaptık. Bu çalıştığımız ocak, daha önce 
başka bir işletmeye ait bir yerdi, biz devraldık. 

2013 yılından beri de AKB Madencilik 
firmasının ocak işletmeciliğini yapıyoruz. 
Müdür olarak çalıştığım firmada, ocakta 

20 çalışan ve yakıtçıdan tamirciye 
kadar toplam 100 kişiye 

istihdam sağlıyoruz. 
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Konya’da uzun yıllar kamu görevini yerine getirdikten 
sonra boş durmak istemeyen Ali Rıza Kapçı, Konya’da 
bulunan çoğu vakıf ve derneklerin bizzat yönetiminde 

görev alarak insanlığa hizmet veriyor

‘‘

K
onya’nın saygın 
hayırseverlerinden olan Ali 
Rıza Kapcı, öğrenim hayatını 

tamamladıktan sonra kamu görevini 
yerine getirdi. Emeklilik sonrası yine 
topluma yarar konusunda neler 
yapabileceğini düşünen Ali Rıza Kapcı, 
okumuş olduğu madencilik işinin 
yanında hayır işlerine de ağırlık verdi. 
Ali Rıza Kapcı, hayat hikayesini 10’LAR 
Dergisine anlattı. 

Biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Ali Rıza Kapcı. Konyalıyım, 69 
yaşındayım. İlk, orta ve lise tahsilini 
Konya’da yaptıktan sonra 1970-1974 
yılları arası İstanbul Teknik Üniversitesi 
Maden Mühendisliği bölümünde 
okudum. Askerlikten sonra Krom 
Manyezit Tuğla Sanayi’nde 13 yıl kadar 
görev yaptım. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Halil Ürün zamanında genel 
sekreterlik ve yardımcılığı yaptım. Daha 
sonra KOSKİ Genel Müdürlüğünde 
görev yaptım. 2000 yılı sonunda da 
buradan emekli olarak ayrıldım. 

Devraldıktan sonra yeni rezerv 
arayışları içerisine girdiniz mi, 
o dönemin zorluklarından biraz 
bahseder misiniz?

Ocağı devraldıktan sonra 
işletmesine devam ederken aynı 
zamanda sahada da hala çalışmalarımız 
devam ediyor. İşletmemiz ve ülkemize 
kazandırmak için arayışlarımız devam 

ediyor. Devraldığımızda ihracat çok 
yok idi ama şu anda çıkardığımız 
ürünlerin çoğunu Amerika ve 
diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Blok 
mermerlerin de en büyük alıcısı 
olan, kendisinde bulunmayan ham 
madde olarak alan Çin’dir. Gençlik 
yıllarımızda dediğim gibi ihracat yoktu 
ve dünyaya açılamıyorduk. Tabi, burada 
çıkardığımız blok mermerlerin yaklaşık 
yüzde 80’ini Çin’e ihraç ediyoruz. 
Mermer konusunda 100’den fazla 
ülkeye, ülkemizden ihracat yaparak 
tüm dünyayla temas halinde olma 

konumuna geldik. Kalite ve fiyatta Çin 
ve İtalya’yla rekabet ettiğimiz sürece 
inşallah yolumuz açık. 

Başarınızın sırrı nedir?
İyi işler başarmanın sırrı, takip 

etmektir. Bende buraya biraz uzak 
olmasına rağmen ocağa sık sık gitmeye 
çalışıyorum. Gitmesek bile buradan 
günlük temaslar sağlıyoruz. Bir 
başka başarı sırrı, ihracat yapmaktır. 
İhracat edebilmek için de dünyadaki 
gelişmeleri ciddi şekilde sıkı takip 
etmeniz gerekir, maliyetleri minimize 

Şu an içinde 
bulunduğunuz madencilik işine 

başlayışınız nasıl oldu?
Okulum bittiği yıllarda Krom Manyezit 

Fabrikası ve Büyükşehir’de çalışmam sebebiyle 
ilk görevim kamu olduğu için işletmeciliğe geç 

adım attık. Emekli olacağım yıllarda da o dönemin 
belediye başkanı ile aramızda şöyle bir muhabbet 
geçmişti: ‘Sana ihtiyaç var, kal’ derseniz önceliğim 

halka hizmettir ancak eğer ‘siz bilirsiniz’ derseniz ‘bir 
an önce gençlere yol açılsın isterim’ demiştim. Başkan 
Bey’de bize bırakınca 26 yıllık kamu görevinden sonra 

serbest olarak çalışmaya başladım. 
Müslümanın boş bir vakti olmamalı desturuyla 

emeklilikten sonra serbest iş hayatına atıldım. Bunun 
yanında zaten okulum biter bitmez başladığım 

hayır işleriyle de hala meşgul olmaya çalışıyorum. 
Emeklilikten sonra özel bir maden işletme fabrikasında 
12-13 yıl kadar Gödene ’den çıkardığımız mermerlerin 

ihracatını yaptık. Bu çalıştığımız ocak, daha önce 
başka bir işletmeye ait bir yerdi, biz devraldık. 

2013 yılından beri de AKB Madencilik 
firmasının ocak işletmeciliğini yapıyoruz. 
Müdür olarak çalıştığım firmada, ocakta 

20 çalışan ve yakıtçıdan tamirciye 
kadar toplam 100 kişiye 

istihdam sağlıyoruz. 
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ederken kaliteden de ödün vermemek 
lazım. Bunun için de yine sektör takibi 
yapmak lazım. Teknoloji takibi yaparak 
gelişmiş makineler kullanmak gerekir. 
Her geçen gün değişen teknolojiye 
ayak uydurarak, diğer ülkelerin tercihi 
haline gelmeniz gerekir. Mermer 
sektöründe gelişen bir yer olmak için 
önce o madenin, mermerin bulunması 
gerekir. Bizim ülkemizde de beyaz 
mermerin çıkarıldığı en büyük rezerv 
yatağı Afyon’dur. Daha sonra Burdur, 
Denizli ve Bilecik, Bursa bölgeleri 
mermer konusunda önemli şehirler. 
İnşallah Konya ve Karaman’da adından 
söz ettiren bu bölgeler arasına 
girmekte.  

Gençlerimize de kendilerini iyi 
yetiştirmelerini tavsiye ediyorum. 
Türkiye artık adından söz ettiren güçlü 
bir ülke ve bizde yaptığımız işlerle ön 
plana çıkmalıyız. Hangi sektörde olursa 
olsun sıradan değil, lider olan olmalılar. 
Başta İngilizce olmak üzere yabancı dil 
öğrensinler, teknoloji konusunda geride 
kalmasınlar. 

Bu işe başladığınız zamanlarda 
madencilik işleri, şimdiye nazaran 
nasıldı?

Türkiye’de 2000’li yıllarda ve 
sonrasında madencilik ilerlemeye 
başladı. Bu ve diğer sektörlerde ihracat 
işinin kolaylaştırıldığını söyleyebilirim. 
Dünya mermer rezervlerinin 
yaklaşık olarak yarısının Türkiye’den 
karşılandığı, kaynaklardan tarafından 
söyleniyor. Dolayısıyla Türkiye, yapılan 
ocaklar, kurulan fabrikalarla mermer 
konusundan dünyada önemli bir 
konuma sahip. İtalya’yı da geride 
bırakarak Çin ve Türkiye şu an da 
üretim ve ihracatta lider ülkeler 
durumunda. Her geçen gün dünya ile 
rekabet edebilir seviyede ilerliyoruz. 

Yaptığımız işin sahada olması 
sebebiyle, yazın sıcaklardan kış 
aylarında soğuk ve yağmurdan 

etkilendiğimiz için zor bir iş. Bu yüzden 
tabi ocaklarda çalışan da bulunamıyor 
ancak, işçinin hakkını teri kurumadan 
verdiğimiz ve iş güvenliği konusunda 
güven sağladığımız için biz öyle bir 
sıkıntı yaşamıyoruz.

Geçmiş yıllardan bizimle 
paylaşmak istediğiniz bir anınız var 
mı?

Halkımız maden konularında çok 
meraklı ve duyarlı. Geçmiş yıllarda 
ve ara ara günümüzde de elinde taş 
parçasıyla gelip mermer bulduğunu ve 
dağ taşın bu mermerle dolu olduğunu 
söyleyip ‘acaba bu taşı tetkik edebilir 
miyiz’ diye gelenler oluyor. Bunların 
birçoğu gerçek dışı olsa da doğru 
olabilir diyerek değerlendiriyoruz ve 
geri çevirmiyoruz. Çoğu ekonomik 
değeri olmayan taşlar olsa da bizde 
dağdan bulduğumuz bir taşla yola 
çıktık diyerek değerlendiriyoruz. Aynı 
zamanda zaten araştırma ve inceleme 
yapan arkadaşlarımız var. 

Yapılan hayrı söylemek çok 
doğru olmayabilir ancak insanları 

bilgilendirme ve teşvik amaçlı 
yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz? 

Okulum bitip tekrar Konya’ya 
döndüğüm 1976 yılında Konya’da 
Teknik Elemanlar Derneği şubesi açıldı. 
Bende üyesi olmuştum. Yer kiralandı 
ancak derneğin dayanıp döşenmesi için 
imkân yok. Babam ve amcamların o 
dönemlerde İstanbul Caddesinde esnaf 
olması sebebiyle o işi bana vermişlerdi. 
Birkaç kapı dolaştıktan sonra hallettik. 
Öylelikle hayır işlerine başlamış olduk. 
O günden beri de Konya’da bulunan 
çoğu vakıf ve derneklerin bizzat 
yönetiminde görev alarak hizmet 
etmeye çalışıyorum. 

En önemli hayır işlerinin gençlik 
sahasında olduğunu düşünüyorum ve 
şu anda da farklı vakıflarla beraber 
gençlik merkezleri, yurtlarla, ek ders 
ve sohbetlerle gençlerin daha ahlaklı 
ve kaliteli olabilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Mezarlıklar Vakfı’nda kabir 
ve cenaze bakımlarını yapıyoruz; 
Camileri Temizleme Derneği kurduk, 
burada da camilerimizin halılarından 
bahçesine kadar temizliyoruz. Sadece 
cami değil, kurumlardan gelen talepler 
doğrultusunda medrese ve türbelerin 
temizliğini de üstleniyoruz. Sultan 
Selim ve Kapu Cami’nin eksiklerini 
gideriyoruz. Başka bir dernekle 
birlikte gelen zekatlarla ev yapıyoruz, 
inşallah yardıma ihtiyacı olan insanlara 
bu evlerin tapularını verip hayatları 
boyunca bu dertten kurtaracağız. 
İlgilendiğimiz birkaç Kur’an Kursu 
var, onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. 
Merkezde olmayan ilçelerdeki yardıma 
muhtaç insanlara yine yardımcı 
oluyoruz. Böylelikle gayret etmeye 
çalışıyoruz. 

Allah razı olsun inşallah, teşekkür 
ediyoruz. 

Bize kendimizi anlatma imkanı 
sunduğu için Yenigün Gazetesine ben 
teşekkür ediyorum. 
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ayak uydurarak, diğer ülkelerin tercihi 
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olsun sıradan değil, lider olan olmalılar. 
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başladı. Bu ve diğer sektörlerde ihracat 
işinin kolaylaştırıldığını söyleyebilirim. 
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burada da camilerimizin halılarından 
bahçesine kadar temizliyoruz. Sadece 
cami değil, kurumlardan gelen talepler 
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temizliğini de üstleniyoruz. Sultan 
Selim ve Kapu Cami’nin eksiklerini 
gideriyoruz. Başka bir dernekle 
birlikte gelen zekatlarla ev yapıyoruz, 
inşallah yardıma ihtiyacı olan insanlara 
bu evlerin tapularını verip hayatları 
boyunca bu dertten kurtaracağız. 
İlgilendiğimiz birkaç Kur’an Kursu 
var, onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. 
Merkezde olmayan ilçelerdeki yardıma 
muhtaç insanlara yine yardımcı 
oluyoruz. Böylelikle gayret etmeye 
çalışıyoruz. 
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Bize kendimizi anlatma imkanı 
sunduğu için Yenigün Gazetesine ben 
teşekkür ediyorum. 
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‘‘ 1978 yılında 
küçük bir sert 
şeker üretim 
tesisi ile 300 

metrekarelik bir 
alanda tek amacı 

kaliteli ürünler 
üreterek, tüketici 
tarafından aranır 
bir marka olmak 
ilkesi ile imalat 

hayatına başlayan 
Tatlısumak 

Şekerleme emin 
adımlarla yoluna 
devam ediyor. 

Tatlısumak 
Şekerleme 

kurucusu Ali 
Tatlısumak 

kuşaktan kuşağa 
kalitelerini 

aktardığına dikkat 
çekti 

T
atlısumak Şekerleme markası 
Ali Tatlısumak öncülüğünde, 
1978 yılında küçük bir sert 

şeker üretim tesisi ile 300 metrekarelik 
bir alanda tek amacı kaliteli ürünler 
üreterek, tüketici tarafından aranır bir 
marka olmak ilkesi ile imalat hayatına 
başladı.  Tatlısumak Şekerleme 1990 
yılında yumuşak şeker üretmeye, 2001 
yılında kokolin üretmeye başlamış ve aynı 
yıl Şoray ismini kullanmaya başladı. 2014 
yılında jöle üretim hattını da bünyesine 
katarak ürün yelpazesini genişletti.  Şoray 
Çikolata Şekerleme olarak, kullandığımız 
hammadde kalitesi, kaliteli üretim anlayışı 
ile hijyen kurallarından taviz vermeksizin 
her geçen gün ürün çeşitliliğini artırmış 
ve marka olma yolunda emin adımlarla 
devam ediyor.  Şoray Çikolata Şekerleme, 
halen Konya Organize Sanayi Bölgesinde 
toplam 20 bin metrakrelik alanda üretim 
yapmakta olup, Türkiye ‘ de yaygın 
bir bayi ağına sahip ve 5 kıtada 40 ‘a 
yakın ülkeye ihracat yapmakta.  “Bir 
Tatlı Gülümseme” sloganı ile üretim 
maratonuna devam eden firmanın  
en büyük amacı insanların ağzını 
tatlandırarak yüzlerdeki tebessümü ortaya 
çıkartabilmek. Tatlısumak Şekerleme 
Kurucusu Ali Tatlısumak başarı hikayesini 
anlattı. 

Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz? İş 
hayatına ne zaman ve nasıl başladınız?

Ben Ali Tatlısumak.  1946 
doğumluyum. İlkokulu İzzetbey İlköğretim 
Okulu’nda okudum.  İlkokulu bitirdikten 
sonra Şekerciler ’de çırak olarak işe 
başladım.  Bizim zamanımızda yaptığımız 
şekerler peynir şekeri, boyalı şekerler bir 
de akide şekeri yapardık. Askere kadar bu 
şekilde çalıştım. Askerden geldikten sonra 

bir miktar daha başkasının yanında 
çalıştım ve daha sonra kendimize 
1972 senesinde bir bakkal dükkanı 
açtık.  Bakkalımızı işletirken 
Bülent Ecevit’in başbakanlığı 
döneminde yaşanan enflasyon 
sebebiyle  bir önceki gün 
alınan ürün  ertesi gün 
alınamazdı. Bizler bu döneme 
denk geldik.  O zaman 
bakkal dükkanında veresiye 
mal da satardık.  Yaşanan 
ekonomik durumdan 
zorlandık ve bakkal 
işletmeciliğini bıraktık. 
Şekerciliğe yeniden 
döndük. Ama şekerciliğe 
döndüğümüzde 
şartlarımız zordu.  
Şekerciliğe yeniden 
1978 yılında başladım. 
Şekercilik sektöründe 
başarılı ve istikrarlı  
bir şekilde çalışırken  
büyük enflasyonlar 
ile karşı karşıya geldik. 
Günümüzde de halen bu 
enflasyonlar meydana geliyor. 
Yüksek enflasyon sebebi 
ile kazandığımız elimizden 
gidiyordu. İhracata başlamımız 
ile birlikte az da olsa rahatladık. 
İhracata başlamamız da AK Parti 
hükümetinin döneminde oldu. 
Çocuklarımın büyümesi ile birlikte 
işlerimi daha da büyüttüm. Şimdi 
işletmemizi oğlum ve torunlarım 
ile devam ettiriyorum. İşletmemiz 
kuşaktan kuşağa günümüzde 
çalışarak faaliyetlerini sürdürüyor.  

İş hayatında ne gibi zorluklar 

bir miktar daha başkasının yanında 
çalıştım ve daha sonra kendimize 
1972 senesinde bir bakkal dükkanı 
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küçük bir sert 
şeker üretim 
tesisi ile 300 

metrekarelik bir 
alanda tek amacı 

kaliteli ürünler 
üreterek, tüketici 
tarafından aranır 
bir marka olmak 
ilkesi ile imalat 

hayatına başlayan 
Tatlısumak 

Şekerleme emin 
adımlarla yoluna 
devam ediyor. 

Tatlısumak 
Şekerleme 

kurucusu Ali 
Tatlısumak 

kuşaktan kuşağa 
kalitelerini 

aktardığına dikkat 
çekti 

T
atlısumak Şekerleme markası 
Ali Tatlısumak öncülüğünde, 
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bir alanda tek amacı kaliteli ürünler 
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marka olmak ilkesi ile imalat hayatına 
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yılında jöle üretim hattını da bünyesine 
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en büyük amacı insanların ağzını 
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yaşadınız?
İş hayatımızda en büyük  zorluğumuz 

makine alırken yaşıyorduk. Bizim 
dönemimizde Konya’da makine yapan 
çok yoktu.  Makineyi işletmemize koysak 
bile makine bozulduğunda makinenin 
tamirini bilen yoktu. Avrupa’dan eski 
makineler gelirdi. Onlarla çalışarak üretim 
yapardık.  O makinelerin tamirlerinde de 
zorluklar çekerdik. Günümüzde artık kendi 
yerli makinelerimizi yapan firmalarımız var.  
Makine arızalandığında anında müdahale 
ediliyor. 

İş hayatına girdiğiniz dönemlerdeki 
zor şartlardan nasıl bahsedersiniz?

Geçmiş dönemlerde yaşanan 
enflasyonlar yukarıda da belirttiğim gibi 
bizleri çok zorluyordu. Günümüzdeki 
teknoloji o dönemde hiç yoktu. Sadece 
İstanbul’da kâğıtta sarılı şekerler 
gelirdi. Bizler de ona İstanbul şekeri 
derdik.  Teknoloji de yoktu. Teknoloji 
konusunda da bizlere yol gösterek 
yoktu.  Günümüzde bulunan teknoloji 
ile üretimler kolaylıkla gerçekleşiyor. İşe 
başladığımda günlük 150- 200 kilo şeker 
üretimi gerçekleştiriyordum. Fazla ürün 
yapsak bile satacak yer yoktu. Sadece 
Konya içine ürün veriyorduk. Daha 
sonra Konya dışına da ürün satmaya 
başlayınca hem üretimi hızlandırdık. Hem 

de Konya’nın de ürettiğimiz ürünü Konya 
dışında da satma imkanı bulduk.  Yavaş 
yavaş makileşmenin de sektörümüzde 
artması ile bizlerde hızlandık.  

Siyasi ve Ekonomik Anlamda 
Yaşanan Çalkantılar O Dönem İş 
Hayatınızı Nasıl Etkiledi?

O dönemde iktidarda bulunan partiler 
ülkemize teknolojik olarak yenilikleri 
ülkemize getirmediler. Yaşanan darbeler 
de zorluklar çektik.  Biz işadamlarını 
eğitmek adına çalışmalara imza atmadılar.  
Bizler işimizi çevremizdeki arkadaşlarımız 
ile yaptığımız sohbetlerde elde 
edindiğimiz fikirler ile  geliştirdik. 

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Geçmişte  olduğumu gibi günümüzde 
de çalışanlarım ile ilişkilerime oldukça 
önem verildim. Elemanlarım ile iletişim bu 
yönde hala devem ediyor. Benim yanımda 
babası ve oğlu çalışmış hala da çalışmaya 
devam eden elemanlarım var.  

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Konya sanayisi şuanda güzel bir 
konumda. Konya sanayicisi ürettiği 
ürünleri en kaliteli şekilde üreterek 
dünyanın dört bir tarafına Konya’dan 

ürünleri satıyor. Bu şekilde Konyalı 
sanayicisi dünyaya başarısını ispatlarken 
Konya’nın da tanıtımına ciddi katkı 
sağlıyor.  

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
kaç kişi yetiştirdiniz? Ailenizden işinize 
devam eden var mı?

Şekercilik sektörüne çok sayıda 
kalfa yetiştirdim. Şimdi de işi oğlum ve 
torunlarım devam ettiriyor. 

Sizin dönemizle bugünü kıyaslarsak 
iş hayatını ve ekonomik hayatı nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bizim dönemimizde bir dayanışma 
vardı. 19 yıl esnaflık yaptığım Toptancılar 
Sitesinde  komşularımız ile çok 
yardımlaşırdık.  Ödemelerimizde 
yaşandığımız durumlarda dayanışma 
halinde ödemeleri gerçekleştirildik.  
Ödemimizi yaptıktan sonra ödeme 
konusunda destek olan komşumuzun 
parasını kısa süre içerinde teslim ederdik. 
Geçmişteki dayanışma günümüzde yok. 

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Genç sanayici ve ustalara tavsiyem 
dürüstlükten taviz vermemeleri. Ürettiği 
ürünü en kaliteli şekilde üreterek ürününü 
satacak.
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Konya’nın köklü kuruluşlarından 
Canbilenler Döküm Makine Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin 1980 yılında 

üretim aşkıyla başladığı iş hayatı, 
bugün Avrupa’nın pek çok yerine

 hizmet veriyor

‘ÜRETMEKTEN ‘ÜRETMEKTEN 
DAHA BÜYÜK GÜÇ DAHA BÜYÜK GÜÇ 

YOK’YOK’

‘‘ Ü
retmenin verdiği aşkla, iki üniversite 
bitirdikten sonra sanayide kendi işini 
kuran Canbilenler Döküm Makina 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurucusu 
M. Bahattin Canbilen, iş hayatına başlayış 
hikayesini anlattı. Dönemin zorluklarını nasıl 
aştıklarını aktaran Canbilen, Konya sanayisi 
hakkında güncel değerlendirmelerde bulundu. 
Canbilen, gençlere diplomanın tek başına 
yeterli olmadığını söylerken ‘’Türk milleti 
zeki ve çalışkan bir millet. Bu zekiliğimizi ve 
çalışkanlığımızı üretime dönüştürdüğümüz 
zaman, dünyada yapamayacağımız bir iş yok’’ 
dedi. 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
M. Bahattin Canbilen, ilk, orta ve lise 

öğrenimimi Konya’da tamamlayıp Ankara 
ve Eskişehir’de iki fakülte bitirdim. Yüksek 
lisansımı Selçuk Üniversitesi’nde Kamu 
Yönetimi üzerine yaptım. Eğitim hayatımı 
tamamladıktan sonra da sanayide kendi iş 
yerimi açarak iş hayatına başladım. 

Yükseköğrenim gördüğünüz halde bu 
sektörde çalışmanızın bir sebebi var mı?

Benim babam memurdu. Ben dönemin 
sanat okulunda okudum, yaz tatillerinde de 
sanayide çalışarak bir altyapı oluşturmuş 
oldum. Bu işe ve üretime duyduğum ilgi 
ve ürettiklerimin kullanılabilirliğini görüp 
duyduğum gurur dolayısıyla üretim sektörüne 
yöneldim. Sanat okulunda üretmenin verdiği 
zevke varmıştım ve bunu devam ettirmek 
istedim. Okul döneminde aldığım eğitim ve 
çalışmalarımı yeterli görüp kendi iş yerimi 
açmaya karar verdim. Çalışma hayatıma da 
o dönemlerde popüler olan ticaret ile değil, 
üretmekle başladım. Hayat bir mücadeledir 
ve biz bu mücadeleye genç yaşta başlayıp 
omuzladık. 

O dönemin zorluklarından biraz 
bahseder misiniz?

Daha önce belirttiğim gibi, o dönemlerde 
iş hayatında ticaret ön plana çıkıyordu. 
Üretmek zor ve sınırlıydı. 1980 yılında 
başladığımız işimizde, enflasyondan kaynaklı 
çok sıkıntı yaşadık. Kur hareketliliğinden 
dolayı bir günde bir ürünün fiyatında yüzde 
100’e varan fiyat artışı gözlemlenebiliyordu. 
Ancak iş hacminin az olması bizim şansımız 
oldu diyebiliriz.  Bununla baş edebilmek kolay 
olmasa da üretime devam ederek başardık. 

Küçük bir iş yeriyle başlamış olduğumuz 
işimizde azmin sonucu olarak, kendi kurmuş 
olduğumuz sanayi sitesinin yanında 10 
yıldır da Organize Sanayi Bölgesindeki 
yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. 
Uluslararası çalışan şirketler statüsüne 
kavuşarak buraya da sığamaz olduk, çok 
şükür. Ülkemize sağladığımız katkıdan dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. 

Peki otomasyon sisteminin hızla 
büyümesi, sizi nasıl etkiledi?

Önceden insanlar kendi el emeğiyle 
ürettiklerini satıyorlardı, şimdi pazarın geniş 
olmasının yanında üreten sayısı da fazla. 
İşler, yüksek teknolojili makineleşme ile seri 
üretime geçmiş durumda. Durumun böyle 
olması, pazarlama ihtiyacını da doğuruyor. 
Tabi önceden yarışımız ülke içinde iken, 
ihracatla beraber dünyaya açıldık ve dünya 
pazarında da bir yarış söz konusu. Bizim 
de firmamıza ait ürettiğimiz parçalar 
ve bayiliğini yaptığımız işler var. Zaman 
tasarrufu ve üretim hızı gibi unsurları göz 
önünde bulundurarak bu pazardaki yerimizi 
korumaya çalışıyoruz. 

Genç yaşta başladığınız iş hayatındaki 
zorlukları nasıl aştınız?

Üretmek, uzun soluklu bir mücadeledir. 
Bizde bu mücadele alanında genç yaşta 
yerimiz aldık. Dönüp baktığımızda 45 
yıldır sanayi hayatının içinde olduğumuzu 
görüyoruz. Özellikle kriz dönemlerini 
üretimimizi artırarak atlattık diyebiliriz. Kriz 
dönemlerini iyi değerlendirmek, bizim için bir 
fırsat oldu. İlk olarak kendi başıma başladığım 
sektöre, kardeşlerim ile güç birliği yaparak 
beraber devam ettik. İhtiyaç duyduğum o 
desteği ve gücü kardeşlerimden ve değerli 
çalışma arkadaşlarımdan aldım. Birbirimizden 
aldığımız güç ve özverili çalışmalar 
neticesinde büyüdük ve başarılı olduk.

Dünya pazarında ihracat noktasında 
seçimleriniz hangi ülkelerden yana oluyor?

Biz hep Avrupa ülkeleriyle çalışan bir 
firmayız. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden 
teklifler aldık ancak, biz tercihimizi Avrupa 
ülkelerinden yana kullandık ve bu yönde 
devam ediyoruz. Turgut Özal döneminde 
başladığımız yurt dışı satışlarımıza, Avrupa 
ülkelerinin neredeyse tamamını kapsayacak 
şekilde devam ediyoruz. İhracatımızı daha da 
artırmayı hedefledik ve bunun için teknolojik 
yatırımlar yapıyoruz. Teknolojik yatırımın 
artmasının büyümeyle doğru orantılı 
olduğunu öngörüyoruz ve biz de bu yöndeki 
çalışma ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 

Pandemi döneminde sağlık 
çalışanlarımızın fedakârca çalışmalarına 
ara vermediği gibi, biz sanayiciler de 
maliyetlerimizde artış olması rağmen 
üretimi durdurmadan ülke ekonomisine ve 
çalışanlarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Bu da 
bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Peki günümüz Konya sanayisi hakkında 
bir değerlendirmede bulunur musunuz?

Çok önceki dönemlerde Konya’da 
sadece tarıma dayalı sanayi var iken, metal 
sanayisine geçiş de yine tarım makine 
ekipmanlarının üretimiyle oldu diyebiliriz. 

Gelişen sanayiyle beraber, ürün çeşitliliğinde 
de artış oldu. Konya’da gıda, tarım ve 
otomotiv sektörlerinde çok ciddi üretim 
yapan firmalar var. Bu firmalar, günün 
şartlarını baz alarak üretimlerine devam 
ediyor. Dolasıyla, 2021 yılı ihracat rakamlarına 
bakıldığında Konya sanayisi, metal alanında 
Avrupa ve dünyayla yarışır hale geldi. Bu 
süreç, Konyalı sanayicilerin bin bir emekle ve 
özveri ile çalışmaları neticesinde alınmıştır. 

Sektördeki çalışan sayısında yaşanan 
düşüşün sebebi sizce nedir ve önerileriniz 
nelerdir?

Gençlerin tercih ve dünyaya bakış 
açılarının değişmesiyle, yöneldikleri sektör 
ve sektörde olmak istedikleri konum 
da değişiyor. Değişen hayat şartlarında 
usta çırak ilişkisi devri kapandı ve şimdiki 
çalışanlardan da böyle bir şey istenmesi 
mümkün değil. Meslekli eğitim almış birisi 
olarak söylemeliyim ki; devlet eliyle kurulan 
okul ve eğitimlerle gençler daha rasyonel bir 
şekilde iş hayatına hazırlanmalıdır. 

İş dünyasıyla ilgili gençlere ne tavsiye 
vermek istersiniz?

Kalıcı ve uzun vadeli istihdam her zaman 
üretim sektöründe sağlanıyor. Ben de 
gençlerimizin üretim noktasında kendilerini 
geliştirme arayışı içerisinde bulunmalarını 
tavsiye ediyorum. Bazen inişli çıkışlı zamanlar 
yaşansa da bu dönemlerin geçici olduğunu 
unutmasınlar ve krizi fırsata çevirmenin 
yollarına baksınlar. Negatif yönden bakmak 
yerine, bardağın dolu tarafına baksınlar. 
Biz öyle yaptık, bu dönemleri kayıp gibi 
görmek yerine daha çok yatırım odaklı ve 
firmalarımızı geliştirmek üzerine çalıştık. 
Bugünlere gelmemizdeki en büyük 
sebeplerden biri de güçlü bir altyapıya sahip 
olmaktan geçiyor. Bunu başarmamızdaki 
unsur da okurken sanayide çalışarak günün 
şartlarını öğrenip iyi analiz etmemizden 
kaynaklandı. Mezuniyet dönemimizde de bu 
şartlara uyum sağlamaya çalıştık. Zamanı iyi 
kullanıp, sürekli kendilerine yatırım yaparlarsa 
çok daha iyi yerlere gelebilirler. 

Üniversite eğitimi almış olmak, başlı 
başına bir kariyer sağlamıyor. Bunun 
yanında kendilerini de geliştirmeleri 
gerekmektedir. Bunu da yabancı dil ve 
bilgisayar programcılığı konusunda çalışarak 
yapabilirler. Bunun yanında alacakları 
sertifikalı eğitimlerle de destekleyebilirler. 
Bunların hepsi bir arada bulunduğu zaman 
kariyeri oluşturur, yoksa diploma tek 
başına kariyeri oluşturmaz. Türk milleti 
zeki ve çalışkan bir millet. Bu zekiliğimizi ve 
çalışkanlığımızı üretime dönüştürdüğümüz 
zaman, dünyada yapamayacağımız bir iş 
yok. Bu konuda bütün gençleri kendilerini 
geliştirmeye ve üretmeye davet ediyorum. 
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Konya’nın köklü kuruluşlarından 
Canbilenler Döküm Makine Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin 1980 yılında 

üretim aşkıyla başladığı iş hayatı, 
bugün Avrupa’nın pek çok yerine

 hizmet veriyor

‘ÜRETMEKTEN ‘ÜRETMEKTEN 
DAHA BÜYÜK GÜÇ DAHA BÜYÜK GÜÇ 

YOK’YOK’

‘‘ Ü
retmenin verdiği aşkla, iki üniversite 
bitirdikten sonra sanayide kendi işini 
kuran Canbilenler Döküm Makina 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurucusu 
M. Bahattin Canbilen, iş hayatına başlayış 
hikayesini anlattı. Dönemin zorluklarını nasıl 
aştıklarını aktaran Canbilen, Konya sanayisi 
hakkında güncel değerlendirmelerde bulundu. 
Canbilen, gençlere diplomanın tek başına 
yeterli olmadığını söylerken ‘’Türk milleti 
zeki ve çalışkan bir millet. Bu zekiliğimizi ve 
çalışkanlığımızı üretime dönüştürdüğümüz 
zaman, dünyada yapamayacağımız bir iş yok’’ 
dedi. 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
M. Bahattin Canbilen, ilk, orta ve lise 

öğrenimimi Konya’da tamamlayıp Ankara 
ve Eskişehir’de iki fakülte bitirdim. Yüksek 
lisansımı Selçuk Üniversitesi’nde Kamu 
Yönetimi üzerine yaptım. Eğitim hayatımı 
tamamladıktan sonra da sanayide kendi iş 
yerimi açarak iş hayatına başladım. 

Yükseköğrenim gördüğünüz halde bu 
sektörde çalışmanızın bir sebebi var mı?

Benim babam memurdu. Ben dönemin 
sanat okulunda okudum, yaz tatillerinde de 
sanayide çalışarak bir altyapı oluşturmuş 
oldum. Bu işe ve üretime duyduğum ilgi 
ve ürettiklerimin kullanılabilirliğini görüp 
duyduğum gurur dolayısıyla üretim sektörüne 
yöneldim. Sanat okulunda üretmenin verdiği 
zevke varmıştım ve bunu devam ettirmek 
istedim. Okul döneminde aldığım eğitim ve 
çalışmalarımı yeterli görüp kendi iş yerimi 
açmaya karar verdim. Çalışma hayatıma da 
o dönemlerde popüler olan ticaret ile değil, 
üretmekle başladım. Hayat bir mücadeledir 
ve biz bu mücadeleye genç yaşta başlayıp 
omuzladık. 

O dönemin zorluklarından biraz 
bahseder misiniz?

Daha önce belirttiğim gibi, o dönemlerde 
iş hayatında ticaret ön plana çıkıyordu. 
Üretmek zor ve sınırlıydı. 1980 yılında 
başladığımız işimizde, enflasyondan kaynaklı 
çok sıkıntı yaşadık. Kur hareketliliğinden 
dolayı bir günde bir ürünün fiyatında yüzde 
100’e varan fiyat artışı gözlemlenebiliyordu. 
Ancak iş hacminin az olması bizim şansımız 
oldu diyebiliriz.  Bununla baş edebilmek kolay 
olmasa da üretime devam ederek başardık. 

Küçük bir iş yeriyle başlamış olduğumuz 
işimizde azmin sonucu olarak, kendi kurmuş 
olduğumuz sanayi sitesinin yanında 10 
yıldır da Organize Sanayi Bölgesindeki 
yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. 
Uluslararası çalışan şirketler statüsüne 
kavuşarak buraya da sığamaz olduk, çok 
şükür. Ülkemize sağladığımız katkıdan dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. 

Peki otomasyon sisteminin hızla 
büyümesi, sizi nasıl etkiledi?

Önceden insanlar kendi el emeğiyle 
ürettiklerini satıyorlardı, şimdi pazarın geniş 
olmasının yanında üreten sayısı da fazla. 
İşler, yüksek teknolojili makineleşme ile seri 
üretime geçmiş durumda. Durumun böyle 
olması, pazarlama ihtiyacını da doğuruyor. 
Tabi önceden yarışımız ülke içinde iken, 
ihracatla beraber dünyaya açıldık ve dünya 
pazarında da bir yarış söz konusu. Bizim 
de firmamıza ait ürettiğimiz parçalar 
ve bayiliğini yaptığımız işler var. Zaman 
tasarrufu ve üretim hızı gibi unsurları göz 
önünde bulundurarak bu pazardaki yerimizi 
korumaya çalışıyoruz. 

Genç yaşta başladığınız iş hayatındaki 
zorlukları nasıl aştınız?

Üretmek, uzun soluklu bir mücadeledir. 
Bizde bu mücadele alanında genç yaşta 
yerimiz aldık. Dönüp baktığımızda 45 
yıldır sanayi hayatının içinde olduğumuzu 
görüyoruz. Özellikle kriz dönemlerini 
üretimimizi artırarak atlattık diyebiliriz. Kriz 
dönemlerini iyi değerlendirmek, bizim için bir 
fırsat oldu. İlk olarak kendi başıma başladığım 
sektöre, kardeşlerim ile güç birliği yaparak 
beraber devam ettik. İhtiyaç duyduğum o 
desteği ve gücü kardeşlerimden ve değerli 
çalışma arkadaşlarımdan aldım. Birbirimizden 
aldığımız güç ve özverili çalışmalar 
neticesinde büyüdük ve başarılı olduk.

Dünya pazarında ihracat noktasında 
seçimleriniz hangi ülkelerden yana oluyor?

Biz hep Avrupa ülkeleriyle çalışan bir 
firmayız. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden 
teklifler aldık ancak, biz tercihimizi Avrupa 
ülkelerinden yana kullandık ve bu yönde 
devam ediyoruz. Turgut Özal döneminde 
başladığımız yurt dışı satışlarımıza, Avrupa 
ülkelerinin neredeyse tamamını kapsayacak 
şekilde devam ediyoruz. İhracatımızı daha da 
artırmayı hedefledik ve bunun için teknolojik 
yatırımlar yapıyoruz. Teknolojik yatırımın 
artmasının büyümeyle doğru orantılı 
olduğunu öngörüyoruz ve biz de bu yöndeki 
çalışma ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 

Pandemi döneminde sağlık 
çalışanlarımızın fedakârca çalışmalarına 
ara vermediği gibi, biz sanayiciler de 
maliyetlerimizde artış olması rağmen 
üretimi durdurmadan ülke ekonomisine ve 
çalışanlarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Bu da 
bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Peki günümüz Konya sanayisi hakkında 
bir değerlendirmede bulunur musunuz?

Çok önceki dönemlerde Konya’da 
sadece tarıma dayalı sanayi var iken, metal 
sanayisine geçiş de yine tarım makine 
ekipmanlarının üretimiyle oldu diyebiliriz. 

Gelişen sanayiyle beraber, ürün çeşitliliğinde 
de artış oldu. Konya’da gıda, tarım ve 
otomotiv sektörlerinde çok ciddi üretim 
yapan firmalar var. Bu firmalar, günün 
şartlarını baz alarak üretimlerine devam 
ediyor. Dolasıyla, 2021 yılı ihracat rakamlarına 
bakıldığında Konya sanayisi, metal alanında 
Avrupa ve dünyayla yarışır hale geldi. Bu 
süreç, Konyalı sanayicilerin bin bir emekle ve 
özveri ile çalışmaları neticesinde alınmıştır. 

Sektördeki çalışan sayısında yaşanan 
düşüşün sebebi sizce nedir ve önerileriniz 
nelerdir?

Gençlerin tercih ve dünyaya bakış 
açılarının değişmesiyle, yöneldikleri sektör 
ve sektörde olmak istedikleri konum 
da değişiyor. Değişen hayat şartlarında 
usta çırak ilişkisi devri kapandı ve şimdiki 
çalışanlardan da böyle bir şey istenmesi 
mümkün değil. Meslekli eğitim almış birisi 
olarak söylemeliyim ki; devlet eliyle kurulan 
okul ve eğitimlerle gençler daha rasyonel bir 
şekilde iş hayatına hazırlanmalıdır. 

İş dünyasıyla ilgili gençlere ne tavsiye 
vermek istersiniz?

Kalıcı ve uzun vadeli istihdam her zaman 
üretim sektöründe sağlanıyor. Ben de 
gençlerimizin üretim noktasında kendilerini 
geliştirme arayışı içerisinde bulunmalarını 
tavsiye ediyorum. Bazen inişli çıkışlı zamanlar 
yaşansa da bu dönemlerin geçici olduğunu 
unutmasınlar ve krizi fırsata çevirmenin 
yollarına baksınlar. Negatif yönden bakmak 
yerine, bardağın dolu tarafına baksınlar. 
Biz öyle yaptık, bu dönemleri kayıp gibi 
görmek yerine daha çok yatırım odaklı ve 
firmalarımızı geliştirmek üzerine çalıştık. 
Bugünlere gelmemizdeki en büyük 
sebeplerden biri de güçlü bir altyapıya sahip 
olmaktan geçiyor. Bunu başarmamızdaki 
unsur da okurken sanayide çalışarak günün 
şartlarını öğrenip iyi analiz etmemizden 
kaynaklandı. Mezuniyet dönemimizde de bu 
şartlara uyum sağlamaya çalıştık. Zamanı iyi 
kullanıp, sürekli kendilerine yatırım yaparlarsa 
çok daha iyi yerlere gelebilirler. 

Üniversite eğitimi almış olmak, başlı 
başına bir kariyer sağlamıyor. Bunun 
yanında kendilerini de geliştirmeleri 
gerekmektedir. Bunu da yabancı dil ve 
bilgisayar programcılığı konusunda çalışarak 
yapabilirler. Bunun yanında alacakları 
sertifikalı eğitimlerle de destekleyebilirler. 
Bunların hepsi bir arada bulunduğu zaman 
kariyeri oluşturur, yoksa diploma tek 
başına kariyeri oluşturmaz. Türk milleti 
zeki ve çalışkan bir millet. Bu zekiliğimizi ve 
çalışkanlığımızı üretime dönüştürdüğümüz 
zaman, dünyada yapamayacağımız bir iş 
yok. Bu konuda bütün gençleri kendilerini 
geliştirmeye ve üretmeye davet ediyorum. 
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HİÇBİR BAȘARI SİZE ALTIN HİÇBİR BAȘARI SİZE ALTIN 
TEPSİDE SUNULMUYORTEPSİDE SUNULMUYOR

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 
“Takdir edersiniz ki hiçbir başarı, size 

altın tepside sunulmuyor.” dedi.

‘‘
K

onya’nın yetiştirdiği önemli 
işadamlarından Fuzul 
Tasarruf Finansman AŞ 

Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, iş 
hayatındaki tecrübelerini okurlarımızla 
paylaştı. 1992 yılında kurulan Fuzul’de 
çalışmalarını sürdüren Akbal, o dönem 
yaşanan siyasi ve ekonomik çalkantılara 
ailesiyle birlikte göğüs germeyi bildi. 
Akbal ailesinin 2000’li yıllarla birlikte 
ortaya çıkan yeni ekonomik ve siyasal 
konjonktürü iyi değerlendirmesiyle 
Fuzul, bugün Türkiye’nin önemli 
markalarından biri hâline geldi. Konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan Akbal, 
“Takdir edersiniz ki hiçbir başarı, size altın 
tepside sunulmuyor. Hem mikro hem de 
makro diyebileceğimiz birtakım sorunlarla 
mücadele ederek markamızı bugünlere 
getirdik.” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
3 Mart 1966 Konya Kulu doğumluyum. 

Yedi çocuklu bir ailenin ortancasıyım. İlk 
ve orta eğitimimi Konya’da tamamladım. 
Daha sonra İstanbul’a geldim ve Vefa 
Lisesi’ni bitirdim. Sonrasında Ankara’da 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
eğitim aldım. Eşim de eczacı, kendisiyle 
okulda tanıştım. Üç evladımız var. Biri 
avukat, biri iç mimar, biri de diyetisyen. 

2003 yılında İstanbul Üniversitesi 
İşletme ve İktisadı Bilimler Bölümü’nden 
de lisans derecesi aldım. İstanbul Gelişim 
Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans 
Bölümü’nü tamamladım. Hâlen, Fuzul 
Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 
olarak görevimi sürdürüyorum. 2014’ten 
bu yana ise Fuzul Tasarruf Finansman 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
alıyorum. 

20’ye yakın sivil toplum kuruluşunda 
aktif olarak görev almakla beraber 
kimi STK’ların yönetiminde kimilerinin 
ise yüksek istişare kurullarında 

bulunuyorum. Türkiye’nin en yaygın ve 
aktif iş örgütlerinden biri olan MÜSİAD-
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni 
temsilen IDSB-İslam Dünyası Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği’nde Genel Sekreter 
ve TGTV-Türkiye Gönüllü Teşekküller 
Vakfı’nda Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapmaktayım. Kültürlü Gençlik 
Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 
Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(KONSİAD)Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanlığı görevlerim bulunuyor. 2020 
yılı Ocak ayından itibaren DEİK-Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu Bahreyn, Lübnan 
ve Danimarka İş Konserleri’nde Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TABA-AmCham Türk 
Amerikan İş Adamları Derneği’nde Başkan 
Yardımcısı görevine devam ediyorum. 
Ayrıca FKB-Finansal Kurumlar Birliği 
Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör 
Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum.  

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız?

İş hayatına 1988 yılında mezun 
olduğum eczacılık mesleği ile başladım. 
1992 yılında aile şirketimiz Fuzul kuruldu, 
sonrasında işler büyümeye başlayınca 
elimizi değil, yavaş yavaş gövdemizi taşın 
altına koyduk ve bugünlere kadar geldik. 

İş hayatına başlarken ailenizin etkisi 
oldu mu?

Birçok konuda olduğu gibi iş hayatına 
atılmamda da ailemin desteğini gördüm. 
Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
abim Mahmut Akbal, İspa Turizm’de iş 
hayatına başladı. Turizm şirketine birkaç 
yıl devam etti. 1992 yılında Fuzul Dış 
Ticaret kuruldu. O dönemde Balkan 
ülkeleri dağılma sürecindeydi ve birçok 
Türk firması, “O ülkelerde iş yapabilir 
miyiz?” düşüncesindeydi. Biz de Fuzul 
Dış Ticaret’i o amaçla kurduk. O yıllarda 
Balkan ülkelerinde bankacılık ve ödeme 

sistemleri oturmadığı için birçok firma gibi 
biz de o pazardan çıkmak zorunda kaldık. 
Sonrasında da Fuzul Otomotiv’i kurduk. 
Ailecek istişareler yaptık, karar aldık ve 
sonraki süreçte Fuzul bünyesine katılmış 
oldum.

İş hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

Takdir edersiniz ki hiçbir başarı, size 
altın tepside sunulmuyor. Hem mikro 
hem de makro diyebileceğimiz birtakım 
sorunlarla mücadele ederek markamızı 
bugünlere getirdik. 1992’den bu yana 
ülkemizde yaşanan hem siyasi hem 
ekonomik bazı sorunlarla 1999 yılında 
yaşanılan ve tüm Marmara’yı etkileyen 
büyük deprem bizi zorlayan süreçlerden 
oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada 
çeyrek asrı aşkın bir süredir faaliyette olan 
köklü bir şirket olarak, marka değeri ve 
itibarı konusunda rüştünü ispatlamış bir 
konumdayız. 

İş hayatına girdiğiniz dönemlerdeki 
zor şartlardan nasıl bahsedersiniz?

1990’lı yıllardan bugünlere gelene 
kadar birçok tehditle karşı karşıya kaldık. 
90’lı yıllar enflasyonun en yüksek olduğu 
zamanlardı. Dış borçlanma, ülkenin 
ekonomik durumu ve siyasi konjonktür gibi 
hususlar bizi çok tedirgin eden konulardı. 
“Bu süreci varlıklarımızı kaybetmeden 
mümkün olan en az zararla atlatalım.” 
diye düşünüyorduk. Nasılsa bu günler de 
geçer diyorduk ama tabii sürdürülebilirlik 
konusunda endişe de duyuyorduk 2000’li 
yılların başında bambaşka bir Türkiye ile 
karşılaştık. Başka bir ekonomik atmosfer 
geldi demek mümkün. Biz bugüne kadar 
ki süreçte yaşanan her türlü ekonomik ve 
siyasi anlamdaki negatiflikleri göğüsleyip 
oyunun dışına çıkmadan varlığımızı 
sürdürmek istiyorduk, aslında en büyük 
mücadelemiz de buydu. 

62
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Fuzul Tasarruf Finansman AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 
“Takdir edersiniz ki hiçbir başarı, size 

altın tepside sunulmuyor.” dedi.

‘‘
K

onya’nın yetiştirdiği önemli 
işadamlarından Fuzul 
Tasarruf Finansman AŞ 

Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, iş 
hayatındaki tecrübelerini okurlarımızla 
paylaştı. 1992 yılında kurulan Fuzul’de 
çalışmalarını sürdüren Akbal, o dönem 
yaşanan siyasi ve ekonomik çalkantılara 
ailesiyle birlikte göğüs germeyi bildi. 
Akbal ailesinin 2000’li yıllarla birlikte 
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konjonktürü iyi değerlendirmesiyle 
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markalarından biri hâline geldi. Konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan Akbal, 
“Takdir edersiniz ki hiçbir başarı, size altın 
tepside sunulmuyor. Hem mikro hem de 
makro diyebileceğimiz birtakım sorunlarla 
mücadele ederek markamızı bugünlere 
getirdik.” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
3 Mart 1966 Konya Kulu doğumluyum. 

Yedi çocuklu bir ailenin ortancasıyım. İlk 
ve orta eğitimimi Konya’da tamamladım. 
Daha sonra İstanbul’a geldim ve Vefa 
Lisesi’ni bitirdim. Sonrasında Ankara’da 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 
eğitim aldım. Eşim de eczacı, kendisiyle 
okulda tanıştım. Üç evladımız var. Biri 
avukat, biri iç mimar, biri de diyetisyen. 

2003 yılında İstanbul Üniversitesi 
İşletme ve İktisadı Bilimler Bölümü’nden 
de lisans derecesi aldım. İstanbul Gelişim 
Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans 
Bölümü’nü tamamladım. Hâlen, Fuzul 
Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 
olarak görevimi sürdürüyorum. 2014’ten 
bu yana ise Fuzul Tasarruf Finansman 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
alıyorum. 

20’ye yakın sivil toplum kuruluşunda 
aktif olarak görev almakla beraber 
kimi STK’ların yönetiminde kimilerinin 
ise yüksek istişare kurullarında 

bulunuyorum. Türkiye’nin en yaygın ve 
aktif iş örgütlerinden biri olan MÜSİAD-
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni 
temsilen IDSB-İslam Dünyası Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği’nde Genel Sekreter 
ve TGTV-Türkiye Gönüllü Teşekküller 
Vakfı’nda Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapmaktayım. Kültürlü Gençlik 
Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 
Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(KONSİAD)Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanlığı görevlerim bulunuyor. 2020 
yılı Ocak ayından itibaren DEİK-Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu Bahreyn, Lübnan 
ve Danimarka İş Konserleri’nde Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TABA-AmCham Türk 
Amerikan İş Adamları Derneği’nde Başkan 
Yardımcısı görevine devam ediyorum. 
Ayrıca FKB-Finansal Kurumlar Birliği 
Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör 
Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum.  

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız?

İş hayatına 1988 yılında mezun 
olduğum eczacılık mesleği ile başladım. 
1992 yılında aile şirketimiz Fuzul kuruldu, 
sonrasında işler büyümeye başlayınca 
elimizi değil, yavaş yavaş gövdemizi taşın 
altına koyduk ve bugünlere kadar geldik. 

İş hayatına başlarken ailenizin etkisi 
oldu mu?

Birçok konuda olduğu gibi iş hayatına 
atılmamda da ailemin desteğini gördüm. 
Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
abim Mahmut Akbal, İspa Turizm’de iş 
hayatına başladı. Turizm şirketine birkaç 
yıl devam etti. 1992 yılında Fuzul Dış 
Ticaret kuruldu. O dönemde Balkan 
ülkeleri dağılma sürecindeydi ve birçok 
Türk firması, “O ülkelerde iş yapabilir 
miyiz?” düşüncesindeydi. Biz de Fuzul 
Dış Ticaret’i o amaçla kurduk. O yıllarda 
Balkan ülkelerinde bankacılık ve ödeme 

sistemleri oturmadığı için birçok firma gibi 
biz de o pazardan çıkmak zorunda kaldık. 
Sonrasında da Fuzul Otomotiv’i kurduk. 
Ailecek istişareler yaptık, karar aldık ve 
sonraki süreçte Fuzul bünyesine katılmış 
oldum.

İş hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

Takdir edersiniz ki hiçbir başarı, size 
altın tepside sunulmuyor. Hem mikro 
hem de makro diyebileceğimiz birtakım 
sorunlarla mücadele ederek markamızı 
bugünlere getirdik. 1992’den bu yana 
ülkemizde yaşanan hem siyasi hem 
ekonomik bazı sorunlarla 1999 yılında 
yaşanılan ve tüm Marmara’yı etkileyen 
büyük deprem bizi zorlayan süreçlerden 
oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada 
çeyrek asrı aşkın bir süredir faaliyette olan 
köklü bir şirket olarak, marka değeri ve 
itibarı konusunda rüştünü ispatlamış bir 
konumdayız. 

İş hayatına girdiğiniz dönemlerdeki 
zor şartlardan nasıl bahsedersiniz?

1990’lı yıllardan bugünlere gelene 
kadar birçok tehditle karşı karşıya kaldık. 
90’lı yıllar enflasyonun en yüksek olduğu 
zamanlardı. Dış borçlanma, ülkenin 
ekonomik durumu ve siyasi konjonktür gibi 
hususlar bizi çok tedirgin eden konulardı. 
“Bu süreci varlıklarımızı kaybetmeden 
mümkün olan en az zararla atlatalım.” 
diye düşünüyorduk. Nasılsa bu günler de 
geçer diyorduk ama tabii sürdürülebilirlik 
konusunda endişe de duyuyorduk 2000’li 
yılların başında bambaşka bir Türkiye ile 
karşılaştık. Başka bir ekonomik atmosfer 
geldi demek mümkün. Biz bugüne kadar 
ki süreçte yaşanan her türlü ekonomik ve 
siyasi anlamdaki negatiflikleri göğüsleyip 
oyunun dışına çıkmadan varlığımızı 
sürdürmek istiyorduk, aslında en büyük 
mücadelemiz de buydu. 
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Siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan 
çalkantılar o dönem iş hayatınızı nasıl 
etkiledi?

Her kriz ya da zorlu şartlar, 
değerlendirmeyi bilirseniz ve öngörülü 
olursanız fırsatları da beraberinde getiriyor. 
Ancak bunun için mücadele etmek 
zorundasınız. Ayrıca en zorlu şartlar güçlü 
insanların doğuşuna yardımcı oluyor. 
Siyasi, ekonomik ya da toplumsal olaylarda 
gösterdiğiniz aksiyonlar sizin karar verme, 
risk alma ve öngörü gibi kaslarınızı oldukça 
geliştiriyor. Kurulduğumuz ilk yılların 
konjonktürü bizim, ekonomik, siyasi, 
sosyal ve psikolojik kaslarımızı geliştirdi. 
Şu anda doğru karar almamızı, riskleri iyi 
yönetebilmemizi o günlerdeki zorlu şartların 
tecrübesine borçluyuz.     

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Usta çırak ilişkisi bir sanayi tabiri gibi 
dursa da aslında tüm sektörlerde olan, işin 
en ince detaylarının, ahlakının ve hukukunun 
öğrenildiği bir süreç. Bizim dönemimizde 
çıraklık; ustandan işi öğrendiğin, çalışanınla 
ya da müşterinle nasıl konuşman gerektiğini 
tecrübe ettiğin bir deneyim alanıydı. Usta, 
yetiştirdiği çırağıyla çırak da iyi bir ustanın 
yanında çalışmakla gurur duyardı. İki taraf 
da birbirini en iyi şekilde temsil etmek için 
elinden geleni yapardı. Çırak, alanı ne olursa 
olsun işin ruhuna ustasının namını yaşatacak 

bir iz bırakırdı. Ustalar da aynı şekilde 
yetiştirdiği ve nam sahibi olan çırağı ile 
övünürdü. Bugün birçok sektörde usta-çırak 
ilişkisi bitmiş ya da eski değerini kaybetmiş 
olsa da birçok aile şirketinde; eğer işin 
eğitimini alarak bu alana girmediyseniz 
usta-çırak ilişkisi devam ediyor. Babanız 
veya abinizden aldığınız öğütler ve 
onların yönlendirmeleriyle iş hayatında 
deneyim kazanıyorsunuz. Ya da siz usta 
olarak çocuklarınızı yetiştiriyorsunuz. Bu 
sayede onlara, hiçbir okulun veremeyeceği 
deneyimi sahada ilk ağızdan duyarak ve 
yaşayarak öğretme ya da öğrenme fırsatı 
veriyorsunuz.   

Konya sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinse 
de Konya, sanayinin birçok alanında güçlü 
bir şekilde yer alıyor. Konya bugün; metal 
işleme makineleri, araç üstü ekipman, tarım 
makineleri ve ekipmanlarıyla av tüfekleri 
imalatında Türkiye pazarının lider üreticisi 
konumunda. Konya, Türkiye’nin tarım 
makineleri ve ekipmanları ihracatında 1. 
sırada, savunma sanayisi ihracatında ise 
4. sırada yer alıyor. Konya, Türkiye’nin 
sanayi işletmesi sayısında 5., otomotiv yan 
sanayi ve ana metal imalatçıları sayısında 
2., makine-ekipman imalatçıları sayısında 
3., metal ürünleri imalatçı sayısında 3., gıda 
imalatçıları sayısında 4. sırada yer bulunuyor. 

Ayrıca burada otomotiv yan sanayi, döküm, 
ayakkabıcılık, tarım makineleri, savunma 
sanayi gibi alanlarda yedi adet kümelenme 
çalışması yürütülüyor. Rakamlardan da 
anlaşılacağı üzere Konya, ülkemiz tarımına 
olduğu gibi sanayisine de oldukça büyük 
katkı sağlıyor. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine baktığımızda Konya sanayicisinin 
temmuz ayında gerçekleştirdiği 188,8 
milyon dolarlık sanayi ürünleri ihracatı, 
şehrin ülkemiz ekonomisine nasıl bir 
güç kattığını gözler önüne seriyor. 
İlerleyen yıllarda ülkemizin ve Konyalı 
sanayicilerimizin yatırımlarıyla bu sayıların 
daha da artacağını öngörüyorum. 

Sizin dönemizle bugünü kıyaslarsak 
iş hayatını ve ekonomik hayatı nasıl 
değerlendirirsiniz?

İş hayatına atıldığım ilk yıllarda 
ekonomik açıdan ciddi manada çalkantılı 
bir dönem mevcuttu. Yüksek faiz oranları, 
hükûmetin yaşadığı sorunlar, döviz 
kurlarında öngörülemeyen sert artışlar… 
Kısacası iş insanlarının ekonomik açıdan 
önünü göremediği bir dönemdi. Aynı 
şekilde sanayinin ana bileşenleri anlamında 
da dışa bağımlı bir süreçteydik. Aynı şekilde 
üretimden ödeme sistemlerine kadar 
teknoloji de bu denli gelişmemişti. Bunun 
yansıması olarak hız, üretim verimliliği ve 
kârlılık anlamında zorluklar da bulunuyordu. 
Bugün ise savunma sanayisi başta olmak 
üzere otomotiv gibi lokomotif denebilecek 
sektörlerde bağımsızlık anlamında ciddi 
adımlar atıyor, birçok yatırım yapılıyor. 
Gerek sanayi ürünlerinde, otomotiv ve 
teknoloji anlamında birçok ülkeye üretim 
yapıyor, ihracat gerçekleştiriyoruz. 

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Genç sanayicilere sektörü ya da alanı 
ne olursa olsun işleri ile ticari amaç yerine 
gönül bağı kurmalarını öneriyorum. Her 
ticari yapının amacı kâr elde etmek, 
hayatını sürdürmek olsa da işin temeline, 
ülkesine ve insanlarına hizmet etmeyi 
almalılar. Bu maneviyatı yakalayınca 
hem işinize duyduğunuz bağlılığınız 
daha da artıyor hem de ticari kaygılar 
gütmeden ülkeye, insanlara katma değer 
sağlayan işlere imza atabiliyorsunuz. 
Biz de Fuzul’de aynı düşünce yapısı ile 
çalışıyoruz. Ev ve otomobil sahibi olmak 
isteyenlere sağladığımız finans kaynağı 
ile insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap 
veriyoruz. Ülke ekonomimizin gayrimenkul 
ve otomotiv gibi lokomotif sektörlerinin 
çarklarının dönmesine katkıda bulunuyoruz. 
Binlerce kişiye ekmek kapısı oluyoruz. 
Günün sonunda ev ve otomobil sahibi 
yaptığımız insanların yüzündeki mutluluğu 
görmek, hayır dualarını aldığımızı bilmek 
işimizin ne kadar hassas bir terazide 
durduğunu bize hatırlatıyor. Bu dengeyi 
her zaman korumak için ben ve tüm Fuzul 
çalışanları, bütün emeklerini var güçleriyle 
ortaya koyuyor. Gençlere de bu dengeyi, 
işin sonunda alacakları iyi ya da kötü 
duaları bilerek iş yapmalarını öneriyorum. 
Bunu yapınca da Rabbim, bunun karşılığını 
fazlasıyla veriyor.
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101 yaşında 
olmasına rağmen 
büyük emeklerle 

bugünlere 
getirdiği şirketine 

her gelerek 
işini takip eden 
İşadamı Halil 

İbrahim Sayar, 
“Parayı değil 

işi sevecek. İyi 
niyetli olacak. 
Yaptığı bir işi 
ilk önce kendi 
vicdanınızda 
tartacak ve 

seveceksiniz” 
diyor

‘‘

ASIRLIK ASIRLIK 
BİR BİR 

ÇINARÇINAR

1
921’de Sille’de doğan, çalışkanlığı, iş 
ahlakı ve dürüstlüğüyle Konya’nın 
ticari, sosyal ve siyaset hayatına 

büyük katkılar sunan İşadamı Halil İbrahim 
Sayar, önemli açıklamalar yaptı. 101 yaşında 
olmasına rağmen, büyük emeklerle 
bugünlere getirdiği Halil İbrahim Sayar 
Boya Şirketi’ne her gün gelerek işini takip 
eden Sayar’ın hayatı gelecek nesillere 
de ışık tutuyor. “Sevdiğiniz işi yapın veya 
yaptığınız işi sevin” tavsiyesinde bulunan 
Halil İbrahim Sayar, “Parayı değil işi 
sevecek. İyi niyetli olacak. Yaptığı bir işi 
ilk önce kendi vicdanınızda tartacak ve 
seveceksiniz” diyor. 

İLK OLARAK 
ELEK YAPMAYA BAŞLADI 

1921’de Sille’de doğdum. İlkokulu sekiz 
senede bitirdim. Altınçeşme İlkokulu’na 
kaydedildim. O zamanlar ilkokul üç sene 

idi. Daha sonra Rehber-i Hürriyet İlkokulu’na 
gittim. Daha sonra Akif Paşa’ya ve birkaç 
okul daha değiştirerek ilkokulu sekiz senede 
bitirdim. Daha sonra eskiden lise olan 
Konya Karma Ortaokulu’na kaydoldum. 
Okuma zevkini bana Türkçe hocası Niğar 
Çetintaş isminde bir hanım aşıladı. En ön 
sırada oturuyordum. Benimle ilgileniyor. 
Teneffüs olduğu zaman bana kitap veriyor, 
bunu oku diyor. Hoşuma gidince, bitirince 
bana başka bir kitap veriyordu. O hoca 
hanımın bana verdiği okuma zevkiyle ben 
yeni başlıyordum eğitime. Çok zeki okul 
arkadaşlarım vardı. Matematik öğretmeni 
ise disiplinli ve bizimle yakından ilgilenen 
Nevsin Çılan idi. Ben ortaokulun ikinci 
sınıfından ayrılarak ticaret hayatına 
başladım. Ben dükkânda dururken babam 
devamlı köylere giderdi. Ben boş durmam 
dükkânda çalışırdım. Elek yapmaya ve soba 
altı tahtası yapmaya başladım.

BOYA İŞİNE 1938’DE 
BAŞLADIM

Bir gün elinde çantayla uzun boylu bir 
yabancı girdi dükkâna. Benjamin De Siaves 
isminde bir fabrikatör, bana, sen burada 
boya da sat dedi. Kataloğu da açınca beni 
cezbetti. Böylece boya satım işine başladım. 
Bir-iki sene böyle çalıştım. Sonra 1938’de 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışının 
ikinci senesi trenle İzmir’e gittim. Durmuş 
Yaşar Kaptanoğlu’nun boyacı dükkânını 
buldum. Selam verdim ve elini öptüm. 
Belimdeki kuşakta da 600-700 lira bir 
para var. Ben boyaları söyledim Durmuş 
amca yazdı. Kuşaktaki paraları da verdim. 
O günkü paralarla bize iki vagon boya 
yolladı. Benjamin’i bıraktım ve tamamen 
Durmuş Yaşar’la başladım çalışmaya. 
1938’den 54’e kadar o çalışma devam etti. 
1954’de Danimarkalılar ile müşterek boya 
fabrikasını kurdular. Dünyada 175 ülkede 
fabrikaları varmış. Türkiye boya yapmasını 
bilmiyor. Bana dediler ki artık Konya’da seni 
tanırız. İnşaat boyalarından sanayi boyaları 
yapmaya başladılar. Sonra otomobil 

boya fabrikasını kurdular. Sonra matbaa 
mürekkep boyasını kurdular. Aşağı yukarı 
Danimarkalılarla beş çeşit fabrika kurdular. 
Bana da sen bundan sonra bizim Konya 
Distribütörümüzsün dediler. Biz başladık 
beş çeşit boyayı satmaya. İş büyüyünce 
yetişemez olduk. Tezgâhtar aldım. Silleli 
Kunduracı Mustafa’yı babası bana getirdi 
ve teslim etti. Mustafa tezgâhtar olarak bir 
ay çalıştı. Maaşını ikinci ay 100 liradan 150 
liraya çıkardım. İki ay sonra ay ay 200-
3000-500 lira maaşını artırdım. Neticede 
benim yanımda 50 sene çalıştı. Maaşını 5-6 
bin liraya kadar çıkardım. Ev aldı, dükkân 
aldı yürüdü gitti! Çalışmak için kendiliğinden 
gelenlerden çok istifade ettik. Babamın 
aldığı Kapı Camisini geçip Vakıflar Çarşısına 
varmadan sağda 32 m2’lik dükkânı, babam 
öldükten sonra işlerin de büyümesiyle 
yandaki dükkânı da aldık ve büyüttük. 
Dükkânları yıktık ve 80 m2’lik yere yeni beş 
katlı yer yaptık.
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YİNE BANA GELİRLERDİ 

Ticaret hayatımda en çok dikkat ettiğim 
nokta herkese aynı fiyattan mal satma. 
Nalburluk yaptığım zamanlarda sermayem 
ile gider sabah Haydarpaşa’da mal alırdım. 
Mal alacağım herkes Ermeni ve Yahudi 
idi. Zaten o zamanlar Türklerin elinde ne 
ticaret var ne başka bir şey bulunuyordu. 
Ben gidip pazarlığımı yapardım. Peşin 
alırdım. Onların sattığı fiyattan burada 
getirip satardım. 30 kuruşluk bir malı 25 
kuruşa alıp burada 30 kuruşa satardım. 
Malımı 3 yaşındaki bir çocuğa da aynı 
fiyata satardım, 30 yıllık ahbabım da. 
Fiyatı beğenmeyen biri dolaşıp dolaşıp 
en sonunda yine bana gelirdi. Benim 
hakkımda şunu derlerdi, “Sayar aldanmaz, 
aldatmaz, doğruyu söyler”. Ben hayatımda 
hiçbir zaman gidip bana bayilik verin şunu 
yapın bunu yapın demedim. Çevreme 
vermiş olduğum itimadın eseridir bu 
bayilikler. Ticareti bilerek yapmanın önemi 
çok büyüktür.  

BABAM ÇOK ÇALIŞ DERDİ

Tabiî ki babamın da tavsiyeleri oldu. 
Babamın tavsiyeleri çok çalışmam ve doğru 
ticaret yapmamdı. Verdiğim sözü yerine 
getirmem ve dürüst olmam. Babasını 
hiç görmemiş biriydi. Sille’de benim 
çocukluğumda 330 civarında dükkan vardı. 
Konya alışverişe oraya giderdi. Rumların 
elinde olduğu için ticareti bilirlerdi. 
Babaannem rumlarla ticaret yapmış ve 
ticareti öğrenmiş. Bendeki bu yetenek de 
galiba buradan geliyor. 

SAYAR’IN SİYASET YILLARI

Dr. Ali Kemal Belviranlı’nın ricasıyla 
1962’de siyasete atıldık. Veysel Öksüz’lerin 
evinde Fevzi Özçimi, Dişçi Nuri ve Ali 
Kemal ihtilalden sonra Adalet Partisi’ni 
kuracağız ve hizmet edeceğiz dediler. 
İl başkanı olarak da hareketli ve imanlı, 
girişken Dr. Sait Sinan Yücesoy’u isim 
olarak belirledik. Dr. Sait Sinan da koyu 
halk partili Konya Valisi’nin kızıyla evlendi. 
Bizim karşımızda da Yeni Türkiye Partisi 
Ekrem Arıcan vardı. Konya’da DP’yi kuran 
Konya’nın yerlisi menfaatçi grup Hancılar 
da onu destekliyor. Genel seçimler yok ama 
belediye seçimleri yapılacak. İhtilalden önce 
belediye başkanlığına Hacı Kaymaklar’ın 
damadı Av. Sıtkı Bilgin getirilmişti. Ona 
yardımcı olarak da kaymakam iken Ahmet 
Hilmi Nalçacı’yı getirdiler. İhtilâl olunca 
Vali ve belediye başkanı görevden alındı. 
Nalçacı da DSİ 4.Bölge muavinliğine geçti.  
Dr. Sait Sinan Yücesoy, Av. Ziya Ezerden, 
Ecz. Mustafa Öncel, Dişçi Nuri, Fevzi Özçimi 
ve Dr. Ali Kemal Belviranlı ile 11 kişiden 
oluşan idare heyeti ile birlikte Adalet 
Partisi’ni kurduk. Şahin Otelinin arkasında 
2.Noter’in bir yeri vardı orayı kiralamıştık. 
Her toplantımıza Nalçacı katılırdı. Nalçacı 
toplantılarda “Gene siz bilirsiniz. Ama 
şöyle yaparsanız daha iyi olur” der ve bizi 
ikna ederdi. Babası öğretmen Ali Rıza 
Nalçacı idi. Köylerde öğretmenlik yapardı. 
Beş ders bitti mi çocukları evlere götürür 
Kur’an okuturdu. Toplantıda, Ankara 

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Ahmet 
Hilmi Nalçacı’yı 1963 belediye başkanlığı 
seçimlerine belediye başkan adayı olarak 
belirledik. Seçimleri kazandı ve belediye 
başkanı oldu. İlk işi Konya Şehir Planı’nı 
yapmak için ihale açmak oldu. 32 firma 
bu kent planını yapmak için katıldı. İlk üç 
firmayı jüri belirledi.

TURGUT ÖZAL İLE İLK TEMASIM

Turgut Özal ile beraber Anavatan 
Partisi’ni kurmuştuk. Özal çok kültürlü, 
şuurlu, maneviyatı yüksek biriydi. Bir 
öğretmen annenin üç tane çocuğu da 
aynı özelliklerdeydi. İstanbul’a gittiğim 

zamanlarda İskender Paşa Camii’ne 
giderdim. Mehmet Zahit Kotku Efendi’nin 
vaazına Turgut Özal ve kardeşi Korkut 
gelirdi. Yani hemen hemen manevi 
havasını oradan alan bir liderdi. İskender 
Paşa Camii’nin müdavimlerinden birisi 
de rahmetli Erbakan Hoca’ydı. Özal’ın bir 
Konya ziyareti sırasında Konya’nın ve diğer 
belediyelerin durumlarını gördüğünden 
dolayı belediye reisine belediye gelirleri 
ile ilgili sorular sordu. “Sizin gelirleriniz 
ne kadar?” dedi. Belediye reisi, “cadde 
üzerinde bulunan evlerin yıllık bina vergisi 
şu kadar, dükkan olursa şu kadar vergi alınır 
fakat bu vergileri biz alamıyoruz” dedi. 
Özal da, “Peki yolları, kanalizasyonları, su 

tesisatını kim yapıyor?” diye sordu. Belediye 
reisi, “Biz yapıyoruz efendim” deyince, Özal, 
“Bütün bu işleri siz yaptığınız halde buranın 
vergisi Maliye’ye gidiyor öyle mi?” dedi. 
Özal bu olaydan sonra, Türkiye’deki bina 
vergilerini Belediyeler alacak diye kanun 
çıkardı. Bu kanun çıktığı için belediyeler 
rahatladı ve iş yapmaya başladı.  

PARAYI DEĞİL, 
İŞİNİZİ SEVECEKSİNİZ

Gençlere tavsiyem boş durmayıp 
çalışmalarıdır. İşlerini severek yapsınlar. Eğer 
yaptığınız işi sevmezseniz vücudunuza 
da, sağlığınıza da zararı olur. Ama severek 
yaparsanız vücut da uzuvlar da memnun 
ve mutlu olur. Çalışın, çalışın, çalışın ve 
işinizi severek yapın. Parayı hiçbir zaman 
düşünmeyin. Severek yaptıktan sonra 
yaptığınız iş işe yarar, alıcı kaliteli malı tercih 
edeceği için para kendiliğinden gelir. Eğer 
para sevgisiyle başlarsanız, “nasıl ben 
köşeyi dönerim” düşüncesiyle yaptığınız 
işte sağlığınıza zarar verir. Parayı değil işi 
sevecek. İyi niyetli olacak. Yaptığı bir işi 
ilk önce kendi vicdanınızda tartacak ve 
seveceksiniz.

ONARIMDA BULUNDUĞU 
ESERLER

Babam Sıdkı Sayar, Konya’nın önde 
gelen hayır sahiplerindendi. Her hayır 
işinin içinde bulunmaya çalışırdı. Babamın 
vefatından sonra da babamın bu görevini 
üstlenmek mecburiyeti hissettim. Halk da 

tamiri gereken cami, mescit gibi tarihi ve 
dini eserlerin onarımı için bana müracaat 
etmeye başladı. Eskiden tarihi eserlerin 
tamirinde bürokratik zorluk yoktu, bunları 
gerektiği şekilde halkın da yardımıyla tamir 
ettirirdim. Yapılan tamir ve restorasyonların 
aslına uygun olması konusunda hassasiyet 
gösterirdim. Fakat günümüzde Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü bu konuda daha hassas 
davranıyor, rasgele yapılacak müdahalelere 
engel oluyor. Mesela ben, Mücellit Mahallesi 
Mescidi’ni yıkıp tamamen yeniden inşa 
ettirmiştim. O zamanlar mescidin tarihi 
başlıklı ahşap sütunları boşa çıktığı halde, 
Cami içinde muhafaza ettim. Gerçekten 
tarihi eserlerin restorasyonu yapılırken çok 

dikkatli olunması gerektiğini düşünürüm. 
Cenab-ı Hakk’ın beni böyle işlerde istihdam 
etmesinden dolayı her zaman şükrederim. 

İMAM HATİP OKULU ARAZİSİ 
NASIL ALINDI

Konya İmam Hatip Okulu’nun binasının 
bulunduğu futbol sahası (arazi) satılığa 
çıkmış. İdmanyurdu Kulübü 120 bin liraya 
Ahmet Yapıcı ile sinemacı Ceylan ile 
paylaştırıp Sillelilere satacaklar. Biz sahneye 
çıkınca, çekildiler. Bize de 20 bin lira ikram 
ettiler. 120 bin liralık arsayı 100 bin liraya 
aldık. Maddi olarak Hacı Kaymak, manevi 
olarak Hacıveyiszâde’nin emekleri çoktur.
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SAYAR’IN SİYASET YILLARI

Dr. Ali Kemal Belviranlı’nın ricasıyla 
1962’de siyasete atıldık. Veysel Öksüz’lerin 
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kuracağız ve hizmet edeceğiz dediler. 
İl başkanı olarak da hareketli ve imanlı, 
girişken Dr. Sait Sinan Yücesoy’u isim 
olarak belirledik. Dr. Sait Sinan da koyu 
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Bizim karşımızda da Yeni Türkiye Partisi 
Ekrem Arıcan vardı. Konya’da DP’yi kuran 
Konya’nın yerlisi menfaatçi grup Hancılar 
da onu destekliyor. Genel seçimler yok ama 
belediye seçimleri yapılacak. İhtilalden önce 
belediye başkanlığına Hacı Kaymaklar’ın 
damadı Av. Sıtkı Bilgin getirilmişti. Ona 
yardımcı olarak da kaymakam iken Ahmet 
Hilmi Nalçacı’yı getirdiler. İhtilâl olunca 
Vali ve belediye başkanı görevden alındı. 
Nalçacı da DSİ 4.Bölge muavinliğine geçti.  
Dr. Sait Sinan Yücesoy, Av. Ziya Ezerden, 
Ecz. Mustafa Öncel, Dişçi Nuri, Fevzi Özçimi 
ve Dr. Ali Kemal Belviranlı ile 11 kişiden 
oluşan idare heyeti ile birlikte Adalet 
Partisi’ni kurduk. Şahin Otelinin arkasında 
2.Noter’in bir yeri vardı orayı kiralamıştık. 
Her toplantımıza Nalçacı katılırdı. Nalçacı 
toplantılarda “Gene siz bilirsiniz. Ama 
şöyle yaparsanız daha iyi olur” der ve bizi 
ikna ederdi. Babası öğretmen Ali Rıza 
Nalçacı idi. Köylerde öğretmenlik yapardı. 
Beş ders bitti mi çocukları evlere götürür 
Kur’an okuturdu. Toplantıda, Ankara 

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Ahmet 
Hilmi Nalçacı’yı 1963 belediye başkanlığı 
seçimlerine belediye başkan adayı olarak 
belirledik. Seçimleri kazandı ve belediye 
başkanı oldu. İlk işi Konya Şehir Planı’nı 
yapmak için ihale açmak oldu. 32 firma 
bu kent planını yapmak için katıldı. İlk üç 
firmayı jüri belirledi.

TURGUT ÖZAL İLE İLK TEMASIM

Turgut Özal ile beraber Anavatan 
Partisi’ni kurmuştuk. Özal çok kültürlü, 
şuurlu, maneviyatı yüksek biriydi. Bir 
öğretmen annenin üç tane çocuğu da 
aynı özelliklerdeydi. İstanbul’a gittiğim 

zamanlarda İskender Paşa Camii’ne 
giderdim. Mehmet Zahit Kotku Efendi’nin 
vaazına Turgut Özal ve kardeşi Korkut 
gelirdi. Yani hemen hemen manevi 
havasını oradan alan bir liderdi. İskender 
Paşa Camii’nin müdavimlerinden birisi 
de rahmetli Erbakan Hoca’ydı. Özal’ın bir 
Konya ziyareti sırasında Konya’nın ve diğer 
belediyelerin durumlarını gördüğünden 
dolayı belediye reisine belediye gelirleri 
ile ilgili sorular sordu. “Sizin gelirleriniz 
ne kadar?” dedi. Belediye reisi, “cadde 
üzerinde bulunan evlerin yıllık bina vergisi 
şu kadar, dükkan olursa şu kadar vergi alınır 
fakat bu vergileri biz alamıyoruz” dedi. 
Özal da, “Peki yolları, kanalizasyonları, su 

tesisatını kim yapıyor?” diye sordu. Belediye 
reisi, “Biz yapıyoruz efendim” deyince, Özal, 
“Bütün bu işleri siz yaptığınız halde buranın 
vergisi Maliye’ye gidiyor öyle mi?” dedi. 
Özal bu olaydan sonra, Türkiye’deki bina 
vergilerini Belediyeler alacak diye kanun 
çıkardı. Bu kanun çıktığı için belediyeler 
rahatladı ve iş yapmaya başladı.  

PARAYI DEĞİL, 
İŞİNİZİ SEVECEKSİNİZ

Gençlere tavsiyem boş durmayıp 
çalışmalarıdır. İşlerini severek yapsınlar. Eğer 
yaptığınız işi sevmezseniz vücudunuza 
da, sağlığınıza da zararı olur. Ama severek 
yaparsanız vücut da uzuvlar da memnun 
ve mutlu olur. Çalışın, çalışın, çalışın ve 
işinizi severek yapın. Parayı hiçbir zaman 
düşünmeyin. Severek yaptıktan sonra 
yaptığınız iş işe yarar, alıcı kaliteli malı tercih 
edeceği için para kendiliğinden gelir. Eğer 
para sevgisiyle başlarsanız, “nasıl ben 
köşeyi dönerim” düşüncesiyle yaptığınız 
işte sağlığınıza zarar verir. Parayı değil işi 
sevecek. İyi niyetli olacak. Yaptığı bir işi 
ilk önce kendi vicdanınızda tartacak ve 
seveceksiniz.

ONARIMDA BULUNDUĞU 
ESERLER

Babam Sıdkı Sayar, Konya’nın önde 
gelen hayır sahiplerindendi. Her hayır 
işinin içinde bulunmaya çalışırdı. Babamın 
vefatından sonra da babamın bu görevini 
üstlenmek mecburiyeti hissettim. Halk da 

tamiri gereken cami, mescit gibi tarihi ve 
dini eserlerin onarımı için bana müracaat 
etmeye başladı. Eskiden tarihi eserlerin 
tamirinde bürokratik zorluk yoktu, bunları 
gerektiği şekilde halkın da yardımıyla tamir 
ettirirdim. Yapılan tamir ve restorasyonların 
aslına uygun olması konusunda hassasiyet 
gösterirdim. Fakat günümüzde Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü bu konuda daha hassas 
davranıyor, rasgele yapılacak müdahalelere 
engel oluyor. Mesela ben, Mücellit Mahallesi 
Mescidi’ni yıkıp tamamen yeniden inşa 
ettirmiştim. O zamanlar mescidin tarihi 
başlıklı ahşap sütunları boşa çıktığı halde, 
Cami içinde muhafaza ettim. Gerçekten 
tarihi eserlerin restorasyonu yapılırken çok 

dikkatli olunması gerektiğini düşünürüm. 
Cenab-ı Hakk’ın beni böyle işlerde istihdam 
etmesinden dolayı her zaman şükrederim. 

İMAM HATİP OKULU ARAZİSİ 
NASIL ALINDI

Konya İmam Hatip Okulu’nun binasının 
bulunduğu futbol sahası (arazi) satılığa 
çıkmış. İdmanyurdu Kulübü 120 bin liraya 
Ahmet Yapıcı ile sinemacı Ceylan ile 
paylaştırıp Sillelilere satacaklar. Biz sahneye 
çıkınca, çekildiler. Bize de 20 bin lira ikram 
ettiler. 120 bin liralık arsayı 100 bin liraya 
aldık. Maddi olarak Hacı Kaymak, manevi 
olarak Hacıveyiszâde’nin emekleri çoktur.
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Küçük yaşlarda bir usta yanında başladığı yedek parça işinde bugün oğulları 
ile birlikte Türkiye’nin büyük ihracatçı şirketleri arasında 

‘‘
1

4 yaşında bir ustanın yanında 
başladığı yedek parça işine, kriz 
döneminde açtığı dükkanıyla risk 

alan Halit Özden, Türkiye’de otomotiv 
sektöründe öncü kuruluş haline geldi. 
Tek tezgahla başlayıp şimdi 60’dan 
fazla kişiye istihdam sağlayan Özden 
Otomotiv Kurucusu Halit Özden, hayat 
hikayesini ve iş dünyasındaki tavsiyeleri 
aktardı. 

Yedek parça sektöründe sanayiye 
adım atmış ilklerden olan Halit Özden’i 
bir de kendilerinden dinleyebilir 
miyiz?

Ben Halit Özden, 66 yaşındayım. 
Ankaralıyım, 1960 yılında Konya’ya 
geldik. Babam esnaftı, ancak işi 
sanayide değildi. Dolayısıyla babadan 
kalma bir meslek değil ama ben bu 
işi, kendi çocuklarımla nesiller boyu 
taşımayı ümit ediyoruz. Bu işe 1970 
yılında, 14-15 yaşlarında başladım, hala 
devam ediyoruz. 

Neredeyse yarım asırlık bir 
serüveni olan Özden Otomotiv’in 
kuruluş hikayesini bir de sizden 
dinleyebilir miyiz?

Bu işe başladığım zaman, bu 
sektörde Konya’da 3-4 büyük firma 

vardı. Bende bunlardan birinde 1970-
1975 yılları arasında çalıştım. Askere 
gidip geldikten sonra 1978 yılında 
Eski Sanayide ilk iş yerimi açtım. Ufak 
tefek piyasa işi yaparak başladık, 
şimdi Özden Otomotiv olarak ismimizi 
duyurduk. 

O zamanlarda olan sayılı yedek 
parça üreticilerinden sizi ön plana 
çıkaran şey ne oldu?

Eskiden kargo ile yaptığımız ürünleri 
gönderemiyorduk. Gidip kendimiz 
elimizle teslim ediyorduk. İstanbul’dan 
bile iş geldiği zaman buradan o kadar 
yolu götürdüğümüz oluyordu. Yine bir 
gün arkadaşımla İstanbul’a gittiğimizde 
bir esnafın ‘fren merkezi sistemi yapar 
mısın’ sözüyle başladık 2-3 tane 
yapmaya ancak kolay değil. Bir risk 
alıyorsun ve bütün sorumluluk sana ait. 
Eski Sanayi’de 75 metrekarelik küçük 
bir dükkânda tane olarak üretmeye 
başladığımız yedek parça işine bugün 
büyük bir şirket olarak devam ediyoruz. 

 Karşınıza çıkan ve ‘fırsat’ olarak 
değerlendirdiğiniz anlar oldu mu?

Benim en büyük şansım 
diyebileceğim şey; benim eski 
çalıştığım dükkân sahibi enflasyon 

sebebiyle iş yerini kapattı. Hiç param 
yokken o adamın gelip ‘sonra ödersin’ 
diyerek iş yerini bana bırakması oldu. 
Bende kriz zamanı olduğu halde orayı 
devraldım ve işe başladım. Tabiri caizse 
kriz tam olarak fırsata çevrilmiş oldu. 
Geçmiş dönemde yaptığımız işin içine 
bir de öğrenme aşkı girince tabii farklı 
oluyordu. Daha az kazanıyorduk ama 
güzel zamanlardı. 

Neredeyse yarım asırlık bir 
serüvenden bahsediyoruz. Bu 
süreçte yanınızda çıraklıktan yetişip 
şimdi sizin gibi güzel işler çıkaran 
öğrencileriniz var mı?

Olmaz mı! İsimlerini çeşitli 
sektörlerde duyurmuş belli başlı 
10’a yakın firma sahibi olmuş isim 
sayabilirim. Hepsi de benim yanımda 
çırak olarak bu işe başlayıp kendini 
yetiştirmiş insanlar. 

O yıllarda el işçiliği göz nuruydu, 
şimdi de makineleşme sayesinde daha 
fazla üretim sağlanıyor. İki dönemi 
de yaşamış biri olarak bize aktarır 
mısınız?

Önceden üretim yapılan tezgâh 
sayısı sınırlıydı. 2-3 tane alabiliyordun 
çünkü pahalıydı. Şimdi CNC makine 
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sektöründe öncü kuruluş haline geldi. 
Tek tezgahla başlayıp şimdi 60’dan 
fazla kişiye istihdam sağlayan Özden 
Otomotiv Kurucusu Halit Özden, hayat 
hikayesini ve iş dünyasındaki tavsiyeleri 
aktardı. 

Yedek parça sektöründe sanayiye 
adım atmış ilklerden olan Halit Özden’i 
bir de kendilerinden dinleyebilir 
miyiz?

Ben Halit Özden, 66 yaşındayım. 
Ankaralıyım, 1960 yılında Konya’ya 
geldik. Babam esnaftı, ancak işi 
sanayide değildi. Dolayısıyla babadan 
kalma bir meslek değil ama ben bu 
işi, kendi çocuklarımla nesiller boyu 
taşımayı ümit ediyoruz. Bu işe 1970 
yılında, 14-15 yaşlarında başladım, hala 
devam ediyoruz. 
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serüveni olan Özden Otomotiv’in 
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Bu işe başladığım zaman, bu 
sektörde Konya’da 3-4 büyük firma 

vardı. Bende bunlardan birinde 1970-
1975 yılları arasında çalıştım. Askere 
gidip geldikten sonra 1978 yılında 
Eski Sanayide ilk iş yerimi açtım. Ufak 
tefek piyasa işi yaparak başladık, 
şimdi Özden Otomotiv olarak ismimizi 
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O zamanlarda olan sayılı yedek 
parça üreticilerinden sizi ön plana 
çıkaran şey ne oldu?

Eskiden kargo ile yaptığımız ürünleri 
gönderemiyorduk. Gidip kendimiz 
elimizle teslim ediyorduk. İstanbul’dan 
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bir dükkânda tane olarak üretmeye 
başladığımız yedek parça işine bugün 
büyük bir şirket olarak devam ediyoruz. 

 Karşınıza çıkan ve ‘fırsat’ olarak 
değerlendirdiğiniz anlar oldu mu?
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sebebiyle iş yerini kapattı. Hiç param 
yokken o adamın gelip ‘sonra ödersin’ 
diyerek iş yerini bana bırakması oldu. 
Bende kriz zamanı olduğu halde orayı 
devraldım ve işe başladım. Tabiri caizse 
kriz tam olarak fırsata çevrilmiş oldu. 
Geçmiş dönemde yaptığımız işin içine 
bir de öğrenme aşkı girince tabii farklı 
oluyordu. Daha az kazanıyorduk ama 
güzel zamanlardı. 

Neredeyse yarım asırlık bir 
serüvenden bahsediyoruz. Bu 
süreçte yanınızda çıraklıktan yetişip 
şimdi sizin gibi güzel işler çıkaran 
öğrencileriniz var mı?

Olmaz mı! İsimlerini çeşitli 
sektörlerde duyurmuş belli başlı 
10’a yakın firma sahibi olmuş isim 
sayabilirim. Hepsi de benim yanımda 
çırak olarak bu işe başlayıp kendini 
yetiştirmiş insanlar. 

O yıllarda el işçiliği göz nuruydu, 
şimdi de makineleşme sayesinde daha 
fazla üretim sağlanıyor. İki dönemi 
de yaşamış biri olarak bize aktarır 
mısınız?

Önceden üretim yapılan tezgâh 
sayısı sınırlıydı. 2-3 tane alabiliyordun 
çünkü pahalıydı. Şimdi CNC makine 
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tezgâhları var, seri üretim yapılabiliyor. 
O zamanlarda bana bin tane ürün 
siparişi gelse yapamazdım ama 
şimdi teknoloji çok güzel yerlere 
geldi. Programla yapabiliyoruz. Ama 
tabi o dönemlerde yaptığımız iş de 
ekmeğimizi çıkarmamıza yetiyordu. 

Geçmiş dönemlerde yaşadığınız bir 
iş anınızı bizimle paylaşır mısınız?

İlk dükkanımı açtığım zamanlarda 
sadece bir tane üretim tezgâhım 
vardı. Bir tane daha almam lazım ama 
para yok. Esnaf olan bir arkadaşım da 
kendisinde olmadığı halde çevresinden 
o parayı buldu, bana verdi. Öylelikle 
tezgâhı aldım. Önceden ticarette de 
günlük yaşamda da dostluk vardı, 
güven vardı. Şimdi gitsen komşu 

esnafa, kimse sana 
borç vermez. 

Siz bu 
güveni nasıl 
sağladınız, yurt 
dışına ihracatı 
hangi ülkelerle 
sağlıyorsunuz?

Doğru iş 
yaptığın zaman, 
herkes alışverişi 
senden yapar. 
Biz, yaptığımız 
işle bu güveni 
sağladık. Bu 

aslında bütün sektörlerde böyledir. 
Özellikle yurt dışından gelen müşteriler 
buna çok önem veriyor. Mesela 
Alman çalıştığımız şirket, her sene 
denetime gelir. Bir kere yalan ya 
da kötü iş yapıldığı zaman bir daha 
seninle iş yapmıyorlar. Bizde 5-6 
ülkeyle iş yaparak 65-70 kişiye burada 
istihdam sağlıyoruz. Ülkemize de katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. 

İş seyahatlerine sizde eşlik ediyor 
musunuz?

İş yaptığımız ülkelerden ziyaretlere 
geliyorlar, biz gidiyoruz. Bende 
gezmeyi seviyorum. Aynı zamanda 
arkadaş gruplarımla da geziler 
yapıyoruz. Mısır, Dubai, Çin, Rusya, 
Almanya’ya gittim. Hem iş yapmış 
oluyoruz hem de geziyorum. Yurt 
içinde de gezilerimiz oluyor. 

Eski zamandaki çırak- usta ilişkisi 
ile günümüzü kıyasladığımızda ne gibi 
farklılıklar var?

Bizim zamanımızda işe, sanat 
gözüyle bakılırdı. Daha 12-13 yaşında 
başlanırdı o işi öğrenmeye ve 18-20 
yaşında iş sahibi olunurdu. Bir de 
önceden işi yapabilecek yetenekli 
biri olduğu zaman gençlere destek 
veriliyordu. Şimdi kimsenin umurunda 
olmuyor. Aynı zamanda aileler de 
çocuklarını ustalarına teslim eder, 
‘eti senin, kemiği benim’ derlerdi. 

Şimdi kimse zora gelemiyor, çıraklara 
sesini bile yükseltemiyorsun. Bir de 
gençlerimizde tembellik sorunu var. 
Çabalamıyorlar, zaten okulu bitirene 
kadar 18 yaşına geliyorlar. Ondan sonra 
da azim etmiyorlar. Bu yüzden sanayide 
çalışacak eleman da bulunamıyor. 

Gençlere ve genç iş insanlarına 
sizde bu işin ÇINAR ’ı olarak ne 
tavsiye edersiniz?

Çalışanlara tavsiyem; ustalarının 
dediklerini yabana atmasınlar. Ben 
bile hala arada kendimi gösterip 
yanlış yapılan işe müdahale ettiğim 
oluyor. Sabretsinler. İyi şeylerin olması 
için emek lazım, emek versinler ve 
işlerini düzgün yapsınlar. İşi düzgün 
yaptıklarında, iş 
onları bulur zaten. 

Genç iş 
insanlarına 
gelecek olursak 
da onlar da 
işlerini doğru 
yapmakla birlikte 
gelen fırsatları iyi 
değerlendirsinler, 
beklemesinler. 
Bugün fırsat 
olan bir şey belki 
riskli olabilir 
ama o fırsat 
tekrar karşılarına 
çıkmayabilir. 
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yapıyoruz. Mısır, Dubai, Çin, Rusya, 
Almanya’ya gittim. Hem iş yapmış 
oluyoruz hem de geziyorum. Yurt 
içinde de gezilerimiz oluyor. 

Eski zamandaki çırak- usta ilişkisi 
ile günümüzü kıyasladığımızda ne gibi 
farklılıklar var?

Bizim zamanımızda işe, sanat 
gözüyle bakılırdı. Daha 12-13 yaşında 
başlanırdı o işi öğrenmeye ve 18-20 
yaşında iş sahibi olunurdu. Bir de 
önceden işi yapabilecek yetenekli 
biri olduğu zaman gençlere destek 
veriliyordu. Şimdi kimsenin umurunda 
olmuyor. Aynı zamanda aileler de 
çocuklarını ustalarına teslim eder, 
‘eti senin, kemiği benim’ derlerdi. 

Şimdi kimse zora gelemiyor, çıraklara 
sesini bile yükseltemiyorsun. Bir de 
gençlerimizde tembellik sorunu var. 
Çabalamıyorlar, zaten okulu bitirene 
kadar 18 yaşına geliyorlar. Ondan sonra 
da azim etmiyorlar. Bu yüzden sanayide 
çalışacak eleman da bulunamıyor. 

Gençlere ve genç iş insanlarına 
sizde bu işin ÇINAR ’ı olarak ne 
tavsiye edersiniz?

Çalışanlara tavsiyem; ustalarının 
dediklerini yabana atmasınlar. Ben 
bile hala arada kendimi gösterip 
yanlış yapılan işe müdahale ettiğim 
oluyor. Sabretsinler. İyi şeylerin olması 
için emek lazım, emek versinler ve 
işlerini düzgün yapsınlar. İşi düzgün 
yaptıklarında, iş 
onları bulur zaten. 

Genç iş 
insanlarına 
gelecek olursak 
da onlar da 
işlerini doğru 
yapmakla birlikte 
gelen fırsatları iyi 
değerlendirsinler, 
beklemesinler. 
Bugün fırsat 
olan bir şey belki 
riskli olabilir 
ama o fırsat 
tekrar karşılarına 
çıkmayabilir. 
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‘‘

Hem siyasetçi hem 
de iş adamı yönüyle 

dikkat çeken AK 
Parti İl Başkanı 

Hasan Angı, 2001 
öncesi Türkiye’nin 

ekonomi başta olmak 
üzere birçok alanda 
zorluk çektiğini ifade 
ederek, “Sanayimiz 
büyümeye devam 

ediyor. Şu an pek çok 
şeyi üretebiliyoruz” 

dedi

Y
enigün Gazetesi 10’lar Dergisi 
olarak röportajlarımıza devam 
ederken hem iş adamı hem de 

siyasetçi kimliği ile ön plana çıkan AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı ile konuştuk. 
Hasan Angı bizlere hayatındaki 
tecrübelerinden bahsederken, gençlere 
çağrıda bulunarak, doğruluk, dürüstlük 
ilkesinden vazgeçmemelerini ifade 
ediyor. 

Merhaba Hasan Bey öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz?

Merhaba 11 Haziran 1959 yılında 
Konya’ya doğdum. Babamın ismi 
Kadir. Annemin ismi Elmas. Konya’da 
Araplar Mahallesi’nde 1959’da 
dünyaya gözümüzü açmışız. Esnaf bir 
ailenin çocuğuyum.  Evli ve üç çocuk 
babasıyım. 

Eğitim hayatınızdan bahseder 
misiniz?

Lise tahsilini Konya’da 
tamamladıktan sonra 1976 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak 
Mühendisliği bölümünü kazanarak, 
eğitim hayatına devam ettim. 1984 yılına 
kadar yüksek mühendisliği tamamlayıp 
bir dönemde doktora talebeliğini 
yaparken, evlenme, arkasından askerlik, 
iş hayatım oldu. 1990 yılına kadar 
İstanbul’da kaldım. Yüksek lisansını 
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzay ve 
Havacılık dalında tamamladım.

İş dünyasına nasıl atıldınız? Bu konu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Okul tahlisinden sonra iş dünyasına 
atıldım. Firmamızın Konya 2. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde ki iş yeri faaliyeti 
oldu. 1993’de Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi kuruluş döneminde yer aldım. 
1996-2000 yılları arasında MÜSİAD 
Konya Şube Başkanlığı’nı yürüttüm. 
Sanayi Odası seçimlerinde de 
arkadaşlarımızla birlikte oda üyelikleri, 
meslek komiteleri gibi görevler 
yürüttük. Ardından Konya Sanayi Odası 
Başkanı olarak Konya Sanayisi’ne katkı 
sağlamak, sanayimizi büyütmek ve yeni 
bir bakışla yol almak adına görevler 
üstlenmiştik.

2001’den önce iş dünyası birtakım 
zorluklar yaşıyordu, o dönemi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Siyasi hayatınız 
nasıl başladı?

Türkiye’de 2001 krizi birçok 
alanda etkisini büyülttüğü dönemde 
iş dünyasında ciddi sıkıntılar yaşadı. 
Siyaseten zorluklar oluyordu. Yeni bir 
parti doğuş dönemi şarttı. Adalet ve 
Kalkınma Partisi kurulduktan sonra 
o dönemde de il başkanlığı görevi 
tebliğ edildi. 2001 Eylül’de de siyasete 
girmiş olduk. 2002 seçimleriyle 
beraber Konya’yı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde temsil etme görevi baş 
geldi. Milletvekili olarak Ankara’ya 
gittik. 2002’den 2011 yazına kadar 
TBMM’de Sanayi Ticaret Enerji Tabi 
Kaynaklar Bilgi Teknoloji Komisyonu 

ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu’nda 
yasa üzerinde emekler verdik. Birçok 
düzenlemelere katkı sağladık. Şehir 
yatırımlarını takip ediyorduk. Siyasetin 
nöbetini tutmaya çalışıyorduk. 2017 
Ekim ayında tekrar İl Başkanı olarak 
görev tebliğ edildi. Tekrar siyasette 
aktif olarak çalışmaya başladık.  Hayat 
hızla akıp gidiyor. Her dönemin kendi 
zorlukları ve kolaylıkları var. Bu şehre 
hizmet noktasında gerek sivil olarak 
gerekse siyasetçi tarafıyla bir şeyler 
yapma gayretiyle bu günlere geldik.

Türkiye’de 90’lı yıllarda yaşanan 
olaylara şahitlik ettiniz. Şuan sizce 
hayatınızda ve Konya’da ne değişti?

90’lı yıllarda Konya bir tarım 
şehriyken, daha sonra tarımsal 
mekanizasyon üretmeye başlayan, 
bunla beraber sanayinin diğer diğer 
kulvarlarında da kendini geliştirmeye 
başlayan bir şehir haline geldi. Özellikle 
TÜMOSAN’ın kuruluş dönemiyle, 
Konya’da otomotiv sanayine karşı, 
gerek motor aksamları, hatta kaportaya 
kadar birçok parça üretimiyle kendini 
geliştirmeye çalışan bir il oldu. 
Konya’nın düzenli bir yerleşkesi olması 
nedeniyle ardından daha fazla sanayi 
çarşıları, sanayi siteleri düzeyinde işlerin 
daha çok atölye bazlı yürütüldüğü 
bir dönemde üretmeye başladı. 2001 
krizine baktığımız zaman pek çok 
yatırımcıya ciddi sıkıntılar verdiğinden 
bahsedebiliriz. 2002 sonrasında 
yeniden ülkede yatırım ve üretim iştahı 
arttı. 1 ve 2’den sonra hızlı bir şekilde 
3. Sanayi Bölgemiz, yapılaşmasını hızlı 
bir şekilde tamamladı. Yeni makinaların 
geldiği, istihdamın sağlandığı dönemler 
olmuştu. Hatta o dönem Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde 
açılışlara katıldı. Ardından 4. Organize 
Sanayi Bölgesi tamamlandı. Sonrası ise 
5. Organize Sanayi Bölgesi’ne ihtiyaç 
doğdu. Eskiden baktığımız zaman tek 
bir sanayi bölgesi olan bir şehirdik. 
Daha sonra ilçelerle beraber çok büyük 
bir sanayi şehri olduk. Devlet teşviklerini 
doğru kullanan bir şehiriz.2002’den 
sonra sanayi hamleleri daha çok başladı 
diyebiliriz. Bugün Savunma Sanayi için 
herkes bir şeyler üretmek istiyor. İhracat 
rakamlarında çok hızlı bir büyümeyi 
görüyoruz. Katma değeri yükseltiyoruz. 
Ülkenin ekonomisini büyültüyoruz. 
Şehrimiz büyüyor. Bizdeki sektör 
çeşitliliği çok fazla. Gıdadan, makinaya, 
ambalajdan, teknolojik ürünlere 
kadar pek çok şeyi üretebiliyoruz. Bu 
sadece merkezde değil, ilçelerimizde 
de görüyoruz bu yatırımları. Şehir bir 
bütün halinde kalkınıp büyüyor. Pek çok 
kaliteli ürünü hem ülke içine hem ülke 
dışına sunabiliyorlar. 

Hayatınızda unutamadığınız bazı 
olaylar neler?

Ülkemiz pek çok zorluklardan geçti 
bunlar acı günlerdi aslında. 28 Şubat 
sürecinde ülkenin kalkınması için 
sevdalanmış adamları, engellemeye 
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bir sanayi şehri olduk. Devlet teşviklerini 
doğru kullanan bir şehiriz.2002’den 
sonra sanayi hamleleri daha çok başladı 
diyebiliriz. Bugün Savunma Sanayi için 
herkes bir şeyler üretmek istiyor. İhracat 
rakamlarında çok hızlı bir büyümeyi 
görüyoruz. Katma değeri yükseltiyoruz. 
Ülkenin ekonomisini büyültüyoruz. 
Şehrimiz büyüyor. Bizdeki sektör 
çeşitliliği çok fazla. Gıdadan, makinaya, 
ambalajdan, teknolojik ürünlere 
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bütün halinde kalkınıp büyüyor. Pek çok 
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Hayatınızda unutamadığınız bazı 
olaylar neler?

Ülkemiz pek çok zorluklardan geçti 
bunlar acı günlerdi aslında. 28 Şubat 
sürecinde ülkenin kalkınması için 
sevdalanmış adamları, engellemeye 
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çalıştılar. Kılık kıyafetten dolayı gençlerin okuma 
hakkı elinden alındı. Özellikle de kız çocuklarının. 
Tırnaklarıyla bir yere gelmiş insanları, sırf inançlarından 
dolayı kamu görevinden uzaklaştırma gibi birtakım 
şeyler oldu. İnsanlar ruhen bir sıkışmışlığının içerisine 
girdi. O dönemde mesleki hayatın etkilerini daha 
tam olarak silemedik. Daha yeni yeni mesleki eğitim 
okullarıyla beraber projeler hayat bulmaya başladı. 
Kat sayı problemiyle imam hatiplileri engellemeye 
çalıştılar. O dönemler unutulmadı. O çocuklar aslında 
başarılıydı. Gerek bürokrat olarak, gerekse iş adamı 
olarak ya da profesör olarak hizmet veren konumunda 
şuan. Eskiden kız çocuklarına doktorsan peruk tak 
ya da başını aç dayatması vardı. Bugün geldiğimiz 
noktada başörtülüler kamuda her türlü hizmeti 
yapıyor olması, bizi daha da ileriye taşıdı. Ülke sevdası 
olmayan insanlar bu durumdan elbette rahatsız oluyor. 

Hem iş adamı hem siyasetçi olmak nasıl bir 
duydu?

2004 yılında Siirt’e bir ziyaretimizden bahsetmek 
istiyorum. Yaşlı birini ziyaret etmiştik. Bize aman 
yavrum Siirt-Ankara uçak seferleri devam etsin dedi. 
Hastası olan var, yaşlısı olan var. Bu insanlar otobüsle 
gitmeye kalksa ne kadar sürer? Yol boyu yemesi 
içmesi de var dedi bizlere. Tabi bununla kalmadık. 
Yollar 4 katı artırıldı. 80 yılda bölünmüş yol 6100 
km iken bugün geldiğimiz nokta 28.000 kmyi aştı. 
Bunun tarihi yazıyor. Biz bu kadar yol yapmasaydık 
ihracat bu kadar çok olmazdı. Demir yollarını bu kadar 
geliştirmeseydik limanlardan konteyner çıkmazdı. 
Ulaşım bir vücudun damarları gibi. Vücudun sağlıklı 
olması için kan akışının iyi olması lazım. Demir yolu, 
hava yolu, kara yolu hepsi birbirini bağlayan bir 
bütündür. Bu hizmetler ülkenin sembolleridir. 

Hem iş adamı olmak hem siyasetçi olmak ikisi bir 
arada gitmiyor aslında. Siyasete ciddi zaman vermeniz 
lazım. İktidar partisinin içinde siyaset yapıyorsanız, 
süreçleri takip etmeniz gerekiyor. Daha çok 
siyasette vakit geçiriyorsunuz. Şehir adına yapılması 
gerekenleri takip ediyorsunuz. Vatandaşları dinlemek 
zorundasınız. Şuan da iş adamlığından çok siyasetçi 
kimliğimiz ön planda gidiyor. Gecenizi gündüze 
katmak gerekiyor. 

Mesleki ve siyasetin içinden gelen birisi olarak 
gençlere ne tavsiye edersiniz?

Gençlere bir mesaj vermek isterim. Her şeyden 
önce ailenizin kıymetini bilin. Sizin iyi bir birey olmanız 
için babanız, anneniz fedakârlık yapıyor. Onlara 
hürmet edin ve asla küçümsemeyin. Ülkenizin de 
kıymetini bilin. Güzel bir vatanda yaşıyoruz. Tarihin 
bize bıraktığı güzel mesajlar var. Şanlı tarihimizle ne 
kadar övünsek az. Önemli olan öz güvenle yürümek. 
Mutlu bir yuva kurmak. Ailenin önemli olduğunun 
farkında olmak. Hayırlı evlat talep etmek. Çalışkan 
ve dürüst olmak her zaman iyidir. Ahlaklı olmak ve 
bu erdemleri taşımak gerekir. Toplumsal değerlerin 
kıymetini bilmemiz lazım. Kulluk bilincini farkında 
olalım. O zaman daha az hatayla yürürüz. 
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Bunun tarihi yazıyor. Biz bu kadar yol yapmasaydık 
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Mesleki ve siyasetin içinden gelen birisi olarak 
gençlere ne tavsiye edersiniz?

Gençlere bir mesaj vermek isterim. Her şeyden 
önce ailenizin kıymetini bilin. Sizin iyi bir birey olmanız 
için babanız, anneniz fedakârlık yapıyor. Onlara 
hürmet edin ve asla küçümsemeyin. Ülkenizin de 
kıymetini bilin. Güzel bir vatanda yaşıyoruz. Tarihin 
bize bıraktığı güzel mesajlar var. Şanlı tarihimizle ne 
kadar övünsek az. Önemli olan öz güvenle yürümek. 
Mutlu bir yuva kurmak. Ailenin önemli olduğunun 
farkında olmak. Hayırlı evlat talep etmek. Çalışkan 
ve dürüst olmak her zaman iyidir. Ahlaklı olmak ve 
bu erdemleri taşımak gerekir. Toplumsal değerlerin 
kıymetini bilmemiz lazım. Kulluk bilincini farkında 
olalım. O zaman daha az hatayla yürürüz. 
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Yapmış olduğu işlerle Konya’da ses getiren Gökmen Otomotiv Tic.A.Ş. Kurucusu 
Hasan Gökmen, bakmış olduğu hayat penceresini bizler için araladı

‘‘‘BEDELİ ÖDENMEYEN HİÇBİR ‘BEDELİ ÖDENMEYEN HİÇBİR 
ȘEYİN SAHİBİ OLMAYIN’ȘEYİN SAHİBİ OLMAYIN’

D
aha okul yıllarında kendini 
çalışmaya adamış olan ve 
farklı sektörlerde hala çalışma 

hayatına devam eden Hasan Gökmen, 
iş dünyasına attığı ilk adımı ve hayat 
hikayesini 10’LAR Dergisine anlattı. Her 
işin bir bedeli olduğunu ifade eden 
Hasan Gökmen, aynı zamanda gençlere 
tavsiyelerde bulundu. 

Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Hasan Gökmen ben. Neslimiz, 19. 
yüzyıla kadar Konya’ya dayanıyor. 1949, 
Konya doğumluyum. İlk, orta okul ve liseyi 
Konya’da tamamladıktan sonra İstanbul 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne 
başladım. Hem okula gidip hem de 
çalışırdım. Okulun son yılı Konya’ya 
gelmemle birlikte iş hayatına başladım. 

Okurken çalışmanın zorlukları nelerdi, 
size iş hayatında katkıları oldu mu?

Tabi, olmaz mı? Çalışma hayatına ilk 
orada başladım ve çalışma hayatını, iş 
değerlerinin birçoğunu orada öğrendim. 
Sonrada geldik işimizi kurduk, ne 
kadar erken iş hayatıyla yüzleşirseniz, 
kabullenmeniz de o kadar kolay 
oluyor. Zor değil mi, elbette zor ancak 
günümüzde baktığımız zaman hayal 
dünyamız çok geniş ancak adım atmakta 
zorlanıyoruz. Bunun için erken yaşta bu 
gerçekle yüzleşmeli. 

Ticari hayata ilk olarak hangi sektörde 
başladınız?

İş hayatına ilk olarak tekstil işiyle 
başladım. Okulda son senemde 

İstanbul’da meşhur Sultan Hamam yangını 
oldu. Bende Konya’ya geldim. O yıllarda 
Konya’daki manifaturacı, perakende 
satış yapan iş adamlarının ‘bizim de 
ileride tekstilde bir üretimimiz olsun’ diye 
kurdukları bir işletme açmışlar. Rahmetli 
eniştemin desteğiyle o işin başına geçtim. 
O zamanlarda, günümüzün saygın iş 
adamları orada çalışıyor ama geleceği 
göremiyorsun. İlk ürün alımına onlarla 
gittik. Onlar alacakları ürünün siparişini 
verdiler, onlar bitirince bende sipariş 
verdim. ‘Ne yapacaksın bu kadar malı’ 
dedikleri zaman, ‘Biz böyle büyüyeceğiz, 
sizde bundan sonra malları benden 
alacaksınız ya’ dedim. Bir sene orada 
çalıştıktan sonra baktım üretim sektörüne 
geçiş yapılmıyor bende bıraktım.

İlk iş yeri açılışınız nasıl oldu, ailenizin 
bir katkısı oldu mu? 

Rahmetli Halit Baştaş ve rahmetli 
Eniştem Mehmet Çelik ile birlikte İstanbul 
Caddesinde Kale Möble Tic.A.Ş. yi 
kurarak dayanıklı Tük. Mall. Ticaretine 
başlamış olduk. Ailemin bana verdiği en 
büyük destek kendine güven ve güçlü 
bir karakter olmuştur. Uzun yıllar halı 
toptancılığı, beyaz eşya toptancılığı yaptık. 
1987 yılında Kendi iş yerimle ilgili bir atak 
yapmam gerektiğine inandım ve bir arsa 
alarak oraya kendi iş yerimi kurmak için 
kolları sıvadım. 1996 yılına kadar toptan 
day.tük.mall ticaretine devam ettim. Daha 
ilerlemek için farklı bir sektör arayışına 
girerek Otomotiv sektörüne yöneldim. 
Almış olduğumuz arsa üzerine kendi 
binamızı yaparak, bayilik müracaatına 
başvurduk. 1996 yılı sonunda benden 

binanın dış cephe fotoğraflarını ve mimari 
projesini istediler, götürdüm. Bayi müdürü 
‘bu cephe değişecek’ dedi. ‘’Ben 3 yıldır bu 
binayı yaptırıyorum. Terzide ceketi ölçüp 
biçip diktirmişim, tam sırtıma giyecekken 
sen bana ‘bunun rengini beğenmedim’ 
diyorsun’’ diye bir benzetme yaptım, 
çıktım. 3 ay  sonra halı bölge toptancılığı 
işinde bir gencin parça halı getirip ‘bunun 
burası dikilecek’ diye farklı bir üslupla 
konuşması bardağı taşıran son damla 
oldu. ‘Ben o kadar uğraştım, yer yaptım 
ama yine buradayım. Bu böyle olmaz’ 
diye düşündüm ve ‘Doğuş Otomotiv 
Bayii Geliştirme Müdürü Sn. Vedat 
Güler Beyi aradım, ‘ben ceketin rengini 
değiştirmeye karar verdim’ dedim. Çok 
memnun oldular, sizleri ziyaret edeceğiz 
dediler. Bu arada içlerinde Konyamızın 
çok önemli firmaları da dahil olmak üzere 
150 ye yakın bayilik müracatı olmuş 
ve bir çok yeri bayilik için gezmişler. 
Haziran ayında niyet sözleşmesi için beni 
çağırdılar, sözleşmeyi imzaladık. Sn. Genel 
Müdür Arif Cengiz Bey’e teşekkür ettim. 
‘ Kriteriniz neydi diye sorunca, bizim 
için maddiyattan çok vizyon ve kişilik 
daha önemlidir, namusumuzu emanet 
ediyoruz hayırlı olsun’ dedi. Güvenilirlik ve 
sürdürülebilirlik açısından tercihleri bizden 
yana oldu. Öylelikle 1997’den bu yana 
Volkswagen markasının bayiliğine devam 
ediyoruz. Oğlum Erhan Gökmen işlerin 
koordinasyonunu üstlenmiş durumda. 
Kadromuzda bir çok personelimizle çok 
uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Ben artık 
personel olarak görmüyor kendi evlatlarım 
gibi görüyor ve sonsuz güveniyorum. 
İşleyişimiz bende değil tamamen 
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kadromuzdadır. Ben olmasam da her işin 
layıkıyla yürüyeceğini bilmenin rahatlığı 
içindeyim. 

Çünkü biz büyük bir aileyiz.

Sizce günümüz ticaret dünyasında 
geçmişe kıyasla ne gibi farklar var?

Günümüzde güven problemi iş 
ve sosyal hayatta çok fazla karşımıza 
çıkan bir sorun. Artık kimse kimseye 
güvenmiyor, herkes birbirine kuşkuyla ve 
çıkar amaçlı bakıyor. Gösteriş ön planda 
ancak icraat yok. Ben buna üzülüyorum. 
Bununla ilgili yaşayıp unutamadığım bir 
anımı sizinle paylaşayım: Halı- beyaz eşya 
işi yaptığımız dönemlerde bizim de güzel 
bir yerimiz olsun diye satılık ya da kiralık 
bir yer bakmaya başladım. Tanıdığım ve 
çok sevdiğim bir dostumuzun öyle bir yeri 
vardı, ona gittim. ‘Burayı bize verir misin’ 
dedim. ‘Kiralık mı satılık mı istiyorsun’ 
sorusuna ‘fark etmez’ cevabını verince ‘O 
kadar oldun mu? deyip beni küçümser 
bir tavırla yaklaştı. Bu durum zoruma gitti. 
Çokta tanımadığım başka birinin yerine 
çekinerek gittim. ‘Hasan 300 milyondan 
bir kuruş aşağıya vermem’ dedi. Kendi 
içimde hesap kitap yaparak tekrar yanına 
gidip ‘ben sana bu parayı 4 taksitte 
ödeyebilirim’ dedim. Mülk sahibi bana 
‘gel, tapuyu al’ dedi. Ben daha hiç para 
vermeden bana bunu demesi, beni hep 
duygulandırır ve bu anı benim için milyar 
dolar sermayeden daha kıymetlidir. 

Sosyal hayatınızda neler 
yapıyorsunuz?

İş ya da eş, dostla seyahate çıkıyorum, 
gezmeyi ve yüzmeyi seviyorum. İnsanların 

arasına karışmayı severim o yüzden 
bilmediğim yerde yabancılık çekmem. 
Kendimi geliştirmek adına hareketli 
olmaya ve sağlığıma dikkat etmeye 
çalışıyorum. Eğer sağlığıma dikkat 
etmezsem işime ve aileme katkım olamaz. 
Ben sağlığımı ve ailemi çok seviyorum, 
çalışmadan yatayım o da olmaz.

Konya sanayisi hakkındaki 
düşünceleriniz neler?

Üretime başladığımız zaman bir marka 
yaratalım dedik ancak Konya’da bir marka 
değeri yaratmak çok zor. Zamanında 
yapmak isteyenler de oldu ancak olmadı. 
Konya insanımız maalesef ki kendi ürettiği 
markalara sahip çıkan bir şehir olamadı, 
buna çok üzülüyorum. Konya sanayisi ara 
mamul üretimini başarılı olarak devam 
ediyor ettirmektedir. 

Gençlere, tecrübeleriniz ışığında 
vermek istediğiniz mesajlar var mı?

Ben hayatta üç şeye çok önem verir 
ve böyle bir insan olduğumu düşünürüm: 
İnançlı, milliyetçi ve sosyal değerlere sahip. 
İnancıma elhamdülillah dikkat ederim 
ve başkalarına göre değil, anayasamız 
olan Kur’an’a göre hareket ederim. 
Milletini seven ve sosyal değerlerine 
sahip çıkan, bilinçli bir insanım. Benim 
için hayatta iyi ve kötü insan vardır. 
Yaptığı işi düzgün ve özveriyle yapan 
herkes, benim için iyi insandır. Mesela yurt 
dışında bulamadığımız bir yer olmuştu. 
Bir taksiciye sorduk ‘biliyor musun’ diye. 
Taksici ‘beni takip edin’ dedi ve verdiğimiz 
parayı da kabul etmedi. İşte dil, din, ırkı 
ne olursa olsun bizim bu insanları örnek 

almamız lazım. Bizim akıllı ve iyi insanlara 
ihtiyacımız var.

Gençlere bir de sağlıklı iletişim 
kurmaları ve değerlerinin bilincinde, 
farkında olan insanlar olarak kendilerini 
yetiştirmelerini tavsiye ediyorum. Sosyal 
medya, bilinçli kullanılmadığı zaman 
uyuşturucu madde etkisine sahiptir. Sosyal 
medya, bizde iletişim kopukluğuna sebep 
oldu, dikkat etsinler. Gençlere diyorum 
ki; uyum içinde olmanız lazım. Üç tane 
uyum var. Kişinin kendisiyle uyumu, aile 
ve sosyal çevreyle uyumu, iş çevresiyle 
uyumu; bunlar uyum sağlamıyorsa sıkıntı 
ortaya çıkar. Ben gençleri sık sık toplarım. 
Önceliklerinizin sıralaması; ‘sağlığınız, 
aileniz, işinizdir’ derim.

Bir de her şeyin bir bedeli olduğunu 
unutmayın. Merdiven basamaklarını 
teker teker değil de üçer beşer çıkmaya 
çalışırsanız düşersiniz. Bedel ödemeden 
sahip olduğunuz şey, size zarar verir. Hayal 
kurun ancak önünüze küçük hedefler de 
koyun. Şartlar ne olursa olsun, hayatla 
erken yüzleşin ve çalışarak bir yerlere 
gelin, başarılı olursunuz. Bazen buraya iş 
görüşmesine gelen genç arkadaşlara kulak 
misafiri oluyorum ‘kaç para vereceksiniz’ 
diye soruyorlar. Bende ’15 bin lira 
vereceğim, sen bize ne vereceksin’ diye 
bir soru yöneltiyorum. ‘Ben okul bitirdim’ 
diyor. Oysa ki biz 50 yıldır okul okuyoruz. 
Diploma kompleksinden kurtulup kendi 
içinize dönün, kendinizi geliştirin. 

Bu söyleşi fırsatını tarafıma sunan 
10’lar Dergisi’ne de ayrıca teşekkür eder, 
başarılarının devamını dilerim.

Teşekkür ediyoruz. 
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Konya’nın başarılı ve önemli iş adamlarından 
Atiker Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Atiker, başarısını 

“Başaracağına inanmak, başarmanın yarısıdır.”  Sözünün özetlediğini ve başarının 
arkasında bir fedakârlık, bir emek söz konusu olduğunu vurguladı ‘‘

K
onya’nın başarılı ve önemli iş 
adamlarından Atiker Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu 

Başkanı Hidayet Atiker iş hayatına 
girişini ve iş hayatındaki başarısını 
anlattı. Konya sanayisi ve Konya 
sanayicisinin geldiği nokta ile gurur 
duyduğunu ifade eden Atiker, Konyalı 
sanayicinin ürettiği ürünler ile katma 
değer üretmenin yanında çok sayıda 
Konyalı ’ya da istihdam sağladığına 
dikkat çekti. Atiker iş hayatında başarılı 
olmasını ise karşılaştığı zorluklar 
karşısında yılmamasına ve azmine 
bağladı. 

Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz? 
İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız?

İsmim Hidayet Atiker. 1951 Konya 

Meram doğumluyum. İlköğretimi, 
liseyi ve Yüksek İslam Enstitüsü’nü 
Konya’da bitirdim. Konya’da yetiştim. 
Konya’da okurken iki yıl imam 
hatiplik yaptım. Ondan sonra Yedek 
Subaylığı Edirne’de yaptım. Yedek 
subaylık dönüşünde İş ve İşçi Bulma 
Kurumunda görev aldım. Konya’da 
müdür müavini olarak görev aldım. 
Orada üç yıla yakın hizmet ettim. 
Bülent Ecevit zamanında sürgün 
edildim Erzurum’a. Bir müddet 
Erzurum’da görev yaptıktan sonra 
memurluğu bırakmaya karar verdim 
ve esnaflığa başladım. Yaz tatillerinde 
Muhacir Pazarında karpuz kavun 
sattım. Para kazanarak aileme 
destek oldum.  Konya’da ilk defa 
dokuma tezgahlarını ben kurdum. 
10 yıl dokuma tezgahlarında faaliyet 

gösterdikten sonra ben o işin ticaretine 
yöneldim. Toptan Manifatucularda 
dükkan açtım. SÜMERBANK ihalelerine 
giriyordum. Türkiye’nin önemli dokuma 
firmalarında da ikinci ve üçüncü 
numara dokuma malları alıyordum.  İş 
hayatıma kendi çabalarım ile girdim. 

İş hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız? Petrol açmak fikri nasıl 
oluştu? 

İş hayatımda işlerim hep zor oldu. 
Günümüzde de aynı şekilde devam 
ediyor. Kumaş satarak çok iyi paralar 
kazandım. SÜMERBANK ihalerine 
girdiğim için şehirlerarası çok yolculuk 
ediyordum. Bu yolcularda dinlenme 
tesislerine girerek oraları inceliyordum 
ve merakımı gideriyordum.  O 
dönemde petrol açma hayallerim 
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oluştu ve Anavatan Partisi zamanında 
şu anda petrolümün bulunduğu alana 
petrol açmak için dilekçe yazdım.  
Belediye de dilekçemi kabul ederek 
petrol ruhsatımı aldım. Ruhsatı 
aldım ama petrol açacak param 
yoktu. O zaman Türkiye’de 5 tane 
dağıtım şirketi vardı. Ben hepsine 
gittim.  Ziyaretlerimin ardından 
o dönemde Türkiye Petrolleri ile 
anlaştım. İnşaata başladım. Irak İran 
savaşı çıktı ve onlarda beklememi 
söyledi. Daha sonra savaş bitti ve 
krize girdiklerini söylediler ve bana 
yardımcı olamayacaklarını söylediler. 
Bizler Türkiye Petrolleri ile ben binayı 
yapacaktım onlar da kalan kısmını 
yapmak için anlaşmıştık. Onlar 
yapamayınca ben yeniden dağıtım 
şirketlerini gezmeye başladım. O 
dönem Mehmet Keçeciler bakandı. 
Ona giderek petrol yapma fikrimi 
aktardım. Ruhsatımı aldığımı belirttim. 
O da dönemde Petrol Ofisinden 
sorumluydu. Benim yanımda Genel 
Müdürü aradı ve yardımcı olmalarını 
söyledi. Petrol ofisi yetkileri de yerimizi 

inceledi ve çalışmalara başladılar. Mal 
alacak param yoktu, İnşaatı bitirdim. 
O dönemde  Hekimoğullarına çuval 
veriyordum ve bana bir TIR   yakıt 
verebilme durumlarını ilettim. Onlar da 
veririz dediler.  Petrolu buraya açarken 
çevremdekiler bu petrolün burada 
işlemeyeceğini  inanıyordu. Ama 
be bu petrolün burada çalışacağına 
inanıyordum.  Hekimoğullarından ilk 
ürünü aldım ve o ürün iki günde bitti. 
Daha sonra yeniden mal istedim ve 
yeniden verdiler o mal da kısa sürede 
bitti. Daha sonra aldığım ürünü de 
kısa sürede sattım. Kadir Gecesi 
günü bayilik imzalamak için Petrol 
Ofisine gittim. Petrol Ofisi ile bayiliği 
yaptım. 31 yıldır petrolümün satışı hiç 
değişmedi.  Başarılarımın arkasında 
yılmamam ve azim var. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Konya sanayicisi ve Konya 
sanayisinin başarısı ile gurur 
duyuyorum. Konya sanayicisinin 
yatırım aşkı Konya’da sanayi alanlarının 

da büyümesini sağlıyor.  Konyalı 
sanayici ürettiği ürünler ile katma 
değer üretmenin yanında çok sayıda 
hemşerimize de istihdam sağlıyor.

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Bizim dönemizde usta çırak 
ilişkisi oldukça önemli iken ne yazık 
ki günümüzde usta çırak ilişkileri 
zayıfladı.  Eski dönemdeki usta ve çırak 
ilişkileri günümüzde aranıyor. 

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
kaç kişi yetiştirdiniz? Ailenizden 
işinize devam eden var mı?

Şu anda işletmelerimi oğullarım ile 
birlikte yürütüyoruz. Hizmet sektörüne 
çok sayıda eleman yetiştirdim.  

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Şehrimizin  genç sanayicilere 
ve ustalarına tavsiyem yaptıkları 
işlerinde sabır etmeleri. Sabır ederlerse 
önleri açılır.  Asla yılmasınlar ve 
vazgeçmesinler. 
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‘RİSK ‘RİSK 
ALMAKTAN ALMAKTAN 

ASLA ASLA 
ÇEKİNMEDİM’ÇEKİNMEDİM’

‘‘Elinde imkan olmasına rağmen 
memuriyeti kabul etmeyerek iş 

hayatını özel sektörde devam ettiren 
İntermak Genel Müdürü Hüsamettin 

Sönmez, “Risk almaktan asla 
çekinmedim. Bunun da faydasını 

gördüm” dedi

Ç
ocuk yaşlarda üretmeyi, 
araştırmayı sevmesen yapısıyla iyi 
bir eğitim hayatı geçiren İntermak 

Genel Müdürü Hüsamettin Sönmez, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirdikten sonra iş hayatıyla 
tanıştı. Devlet Demir Yolları’nda başlayan 
iş hayatında, memur bir babanın çocuğu 
olmasına rağmen memuriyetin kendine 
göre olmadığını düşünerek, özel sektöre 
atılan Sönmez, kısa sürede başarıyı yakaladı. 
Bir süre farklı firmalarda çalıştıktan sonra, 
arkadaşlarıyla kendi şirketleri olan İntermak’ı 
kurduklarını anlatan Sönmez, “Risk almaktan 
asla çekinmedim. Bunun da faydasını 
gördüm” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Konyalıyım. 1957 doğumluyum. İlk ve 

Orta Öğretimi Konya’da okudum. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği 
bölümünü bitirdim. 

Gençlik dönemlerinizde yaşadığınız 
zorluklar sizi nasıl etkiledi? 

Babam adliyede memurdu. İmkanlarımız 
da dardı. İstanbul’da Milli Türk Talebeler 
Birliği’nde faaliyetlerde bulundum. Genel 
merkezde Kültür Müdürlüğü yaptım. 
1980 darbesinde kapatıldı. Necip Fazıl 
Kısakürek’in evine giderdik. Diğer yazar, 
düşünürlerle konferanslar düzenlerdik. 
Abdülhamit’in kabrine ilk levhayı ben astım. 
Orada aktif sosyal faaliyetlerde bulunduk. Bu 
faaliyetlerin çok katkısı oldu bana. Bereketli 
dönemlerdi. Aynı zamanda terörün olduğu 
zor dönemlerdi. Bu zorluklar insanları 
yetiştiriyor. 

Üniversiteden sonra iş hayatına nasıl 
başladınız? Hangi alanlarda çalışmalar 
yürüttünüz? 

Askerden sonra Devlet Demir 
Yolları’nda, TÜMOSAN’da ve başka bir 
özel şirkette çalıştıktan sonra, 1990 yılında 
arkadaşlarımızla İntermak’ı kurduk. O 
günden buyana şirketin Genel Müdürüyüm. 
1998 yılında diş tedavi malzemeleri şirketini 
de satın aldık ve o da iyi gidiyor. Türkiye’de 
çok kaliteli diş tedavi malzemesi üretiyoruz. 
İntermak’ta da, gıda makineleriyle 
başladık üretime. Sonrasında gıda katkıları, 
temizlik ürünleri, hayvan yem katkıları ile 
çeşitlendirdik üretimi. İki şirketimizin aşağı 
yukarı 50 ülkeye ihracatı var. Ortaklık 
yapımız bir profesyonel ortaklık. Aile 
şirketi değiliz. Uyumlu bir ortaklık yapımız 
var. 32 senedir devam ediyor. Ar-Ge 

departmanlarımız var. Sürekli araştırma, 
geliştirme yapıyoruz. Özellikle bu diş tedavi 
malzemelerinde oldukça başarılı işler 
yapıyoruz. Şimdi Amerika’da da bir şirket 
kuruyoruz bu alanda. Başarılı şekilde devam 
ediyoruz. 

Sosyal hayat içerisinde de faaliyetlerde 
bulunan birisiniz. Bu konuda neler 
söylersiniz? 

İş hayatıyla birlikte sosyal çalışmalarımız 
da oldu. MÜSİAD üyeliği, Meram 
Belediyesi’nde Meclis Üyeliği yaptım. 
Belediye bünyesinde benim teklifimle 
Sadrettin Konevi Araştırma Merkezi 
kuruldu. Başkanlığını da ben yürüttüm. 
Uluslararası sempozyum, kitap yayınları, 
konferanslar tertip ettik. Konya ve Türkiye 
gündemine Sadrettin Konevi’yi yeniden 
taşımış olduk. Bizden sonraki dönemlerde 
de Meram Belediyesi bu faaliyetleri devam 
ettirdi. Sonrasında Konya Sanayi Odası 
yönetimine seçildim. 2 dönemdir de 
buradaki çalışmalarımız devam ediyor. 
Ailemize ait 2 vakfın mütevellisiyim. O vakfın 
hayır işleriyle, gelir gideriyle ilgileniyorum. 
Bunun yanında yine Konya Sanayi Odası 
bünyesinde kurulan Ahi Türk diye bir Meslek 
Eğitim Şirketi’miz var oranın Yönetim Kurulu 
Başkanıyım. Konya TEKNOKENT’in Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Bu şekilde 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Memur bir babanın çocuğu olmanıza 
ve imkan olmasına rağmen memuriyet 
düşünmediniz. Bunun nedeni nedir? 

Ben biraz araştırmacıyım. Çok da kitap 
okurum. Her gün sabah mutlaka kitap 
okurum. Makine mühendisiyim ve askerden 
sonra Devlet Demir Yolları’na girdim, orada 
çok seviliyordum, salmak da istemediler. 
Ama ben orada bir şey yapmıyordum, 
bomboş oturuyordum. Devlet kapısı, bazı 
insanlar için bulunmaz nimet. Garantili 
iş. Ama ben orayı bıraktım. TÜMOSAN’a 
geldim. TÜMOSAN daha iyiydi, en azından 
bir üretim var ve makine mühendisliği 
yapıyordum. Orası da devlet kurumuydu. 
Sonra daha iyi bir ücret teklifi gelince ben 
özel sektöre geçtim. Risk almaktan asla 
çekinmedim. Bunun da faydasını gördüm. 
Sonra arkadaşlarımızla kendi iş yerimizi 
kurmuş olduk. Cenab-ı Allah size kapılar 
açıyor. Sermayem yoktu ama böyle bir kapı 
açıldı. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Sanayide çok iyi gelişmeler var. Ben 

üniversitedeyken Konya’da staj yapılabilecek 
2-3 fabrika vardı. Şimdi binlerce fabrika, 
iş yeri var. Herkesin ihtisaslaşması lazım. 
Başta dürüst iş yapmamız lazım. Kalitesiz 
iş yapmak ülkemize ve şehrimize zarar 
verir. Kaliteyle yarışmak lazım. Kaliteyi, 
iyiliği hedeflemek lazım. Konya sanayisi 
çok iyi gidiyor. Eskiden Konya tarım şehri 
denirken, şimdi sanayide de iyi noktadayız. 
Firmalarımız Ar-Ge merkezleri kuruyor. 
Üniversitelerin de büyük faydaları var. 
Üniversitelerden çıkan mühendis arkadaşlar 
da gündeme geldi ve katkılar sağladılar. 
En büyük sorunumuz mesleki eğitim. 
Burada devlete de vatandaşa da görevler 
düşüyor. Gençlerimizin kolayı ve rahatı değil, 
çalışmayı, gayreti ön plana çıkarması lazım. 
Üretirsek bölüşmek kolay ama üretemezsek 
neyi bölüşeceğiz? Geldiğimiz nokta kötü 
değil ama daha iyi olmalıyız. Gaziantep’in 
bizden daha fazla ihracatı var. Şirketlerin 
ölçekleri bizden daha büyük. Konya 
sanayisinde çok fazla bölünme oluyor. 
İşletme sayısı fazla ama ölçekler küçük. 
Bu sefer küçük işletmeler imkansızlıktan 
dolayı kaliteden fedakarlık yapıyor, ucuz 
rakamlarla mal satmaya çalışıyor. Teknik 
olarak kendilerini geliştiremiyor. Konya 
Sanayi Odası olarak bu konularda çalışmalar 
yapıyoruz. Bir yandan teknik eleman da 
yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah iyiye gidiyor, 
daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum. 

Gençlere tavsiyeleriniz neler olur? 
Benim gençlere tavsiyem mesleğinizi 

sevin ve mesleğinizle ilgili sürekli bir arayış 
içinde olun. Para, makam Allah takdir ederse 
kendiliğinden gelir. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Konya’nın manevi tarafının toplumda 

biraz daha konuşulması lazım. Konya 
Türk-İslam anlayışının mimarı olan 
şehir. Hz. Mevlana, Sadrettin Konevi, 
İbn-i Arabi gibi şahsiyetler, Türk-İslam 
anlayışının, geleneğinin mimarları. Osmanlı 
padişahlarının birçoğu Mevlevi tarikatına 
mensuptu. Şimdi tarikat deyince insanlar 
buraların kötü olduğunu düşünüyor. Fakat 
bu tarikatlar Anadolu-İslam geleneğinde 
birer okuldu buralar, terbiye yerleriydi. Bizim 
askerimiz insanlara zulüm yapmadıysa 
ve yapmıyorsa oradan aldığımız manevi 
terbiyeden dolayıdır. Bunun değerini 
bilmemiz lazım. Ben İstanbul’da okuduğum 
halde Konya’da çalışmak istedim. Bu manevi 
iklimden faydalanmak lazım. O büyük 
zatların düşüncelerinden faydalanmak lazım. 
Bunlar çok önemli bana göre.

88



H
Ü

S
A

M
E

T
T

İN
 S

Ö
N

M
E

Z

‘RİSK ‘RİSK 
ALMAKTAN ALMAKTAN 

ASLA ASLA 
ÇEKİNMEDİM’ÇEKİNMEDİM’

‘‘Elinde imkan olmasına rağmen 
memuriyeti kabul etmeyerek iş 

hayatını özel sektörde devam ettiren 
İntermak Genel Müdürü Hüsamettin 

Sönmez, “Risk almaktan asla 
çekinmedim. Bunun da faydasını 

gördüm” dedi

Ç
ocuk yaşlarda üretmeyi, 
araştırmayı sevmesen yapısıyla iyi 
bir eğitim hayatı geçiren İntermak 

Genel Müdürü Hüsamettin Sönmez, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirdikten sonra iş hayatıyla 
tanıştı. Devlet Demir Yolları’nda başlayan 
iş hayatında, memur bir babanın çocuğu 
olmasına rağmen memuriyetin kendine 
göre olmadığını düşünerek, özel sektöre 
atılan Sönmez, kısa sürede başarıyı yakaladı. 
Bir süre farklı firmalarda çalıştıktan sonra, 
arkadaşlarıyla kendi şirketleri olan İntermak’ı 
kurduklarını anlatan Sönmez, “Risk almaktan 
asla çekinmedim. Bunun da faydasını 
gördüm” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Konyalıyım. 1957 doğumluyum. İlk ve 

Orta Öğretimi Konya’da okudum. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği 
bölümünü bitirdim. 

Gençlik dönemlerinizde yaşadığınız 
zorluklar sizi nasıl etkiledi? 

Babam adliyede memurdu. İmkanlarımız 
da dardı. İstanbul’da Milli Türk Talebeler 
Birliği’nde faaliyetlerde bulundum. Genel 
merkezde Kültür Müdürlüğü yaptım. 
1980 darbesinde kapatıldı. Necip Fazıl 
Kısakürek’in evine giderdik. Diğer yazar, 
düşünürlerle konferanslar düzenlerdik. 
Abdülhamit’in kabrine ilk levhayı ben astım. 
Orada aktif sosyal faaliyetlerde bulunduk. Bu 
faaliyetlerin çok katkısı oldu bana. Bereketli 
dönemlerdi. Aynı zamanda terörün olduğu 
zor dönemlerdi. Bu zorluklar insanları 
yetiştiriyor. 

Üniversiteden sonra iş hayatına nasıl 
başladınız? Hangi alanlarda çalışmalar 
yürüttünüz? 

Askerden sonra Devlet Demir 
Yolları’nda, TÜMOSAN’da ve başka bir 
özel şirkette çalıştıktan sonra, 1990 yılında 
arkadaşlarımızla İntermak’ı kurduk. O 
günden buyana şirketin Genel Müdürüyüm. 
1998 yılında diş tedavi malzemeleri şirketini 
de satın aldık ve o da iyi gidiyor. Türkiye’de 
çok kaliteli diş tedavi malzemesi üretiyoruz. 
İntermak’ta da, gıda makineleriyle 
başladık üretime. Sonrasında gıda katkıları, 
temizlik ürünleri, hayvan yem katkıları ile 
çeşitlendirdik üretimi. İki şirketimizin aşağı 
yukarı 50 ülkeye ihracatı var. Ortaklık 
yapımız bir profesyonel ortaklık. Aile 
şirketi değiliz. Uyumlu bir ortaklık yapımız 
var. 32 senedir devam ediyor. Ar-Ge 

departmanlarımız var. Sürekli araştırma, 
geliştirme yapıyoruz. Özellikle bu diş tedavi 
malzemelerinde oldukça başarılı işler 
yapıyoruz. Şimdi Amerika’da da bir şirket 
kuruyoruz bu alanda. Başarılı şekilde devam 
ediyoruz. 

Sosyal hayat içerisinde de faaliyetlerde 
bulunan birisiniz. Bu konuda neler 
söylersiniz? 

İş hayatıyla birlikte sosyal çalışmalarımız 
da oldu. MÜSİAD üyeliği, Meram 
Belediyesi’nde Meclis Üyeliği yaptım. 
Belediye bünyesinde benim teklifimle 
Sadrettin Konevi Araştırma Merkezi 
kuruldu. Başkanlığını da ben yürüttüm. 
Uluslararası sempozyum, kitap yayınları, 
konferanslar tertip ettik. Konya ve Türkiye 
gündemine Sadrettin Konevi’yi yeniden 
taşımış olduk. Bizden sonraki dönemlerde 
de Meram Belediyesi bu faaliyetleri devam 
ettirdi. Sonrasında Konya Sanayi Odası 
yönetimine seçildim. 2 dönemdir de 
buradaki çalışmalarımız devam ediyor. 
Ailemize ait 2 vakfın mütevellisiyim. O vakfın 
hayır işleriyle, gelir gideriyle ilgileniyorum. 
Bunun yanında yine Konya Sanayi Odası 
bünyesinde kurulan Ahi Türk diye bir Meslek 
Eğitim Şirketi’miz var oranın Yönetim Kurulu 
Başkanıyım. Konya TEKNOKENT’in Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Bu şekilde 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Memur bir babanın çocuğu olmanıza 
ve imkan olmasına rağmen memuriyet 
düşünmediniz. Bunun nedeni nedir? 

Ben biraz araştırmacıyım. Çok da kitap 
okurum. Her gün sabah mutlaka kitap 
okurum. Makine mühendisiyim ve askerden 
sonra Devlet Demir Yolları’na girdim, orada 
çok seviliyordum, salmak da istemediler. 
Ama ben orada bir şey yapmıyordum, 
bomboş oturuyordum. Devlet kapısı, bazı 
insanlar için bulunmaz nimet. Garantili 
iş. Ama ben orayı bıraktım. TÜMOSAN’a 
geldim. TÜMOSAN daha iyiydi, en azından 
bir üretim var ve makine mühendisliği 
yapıyordum. Orası da devlet kurumuydu. 
Sonra daha iyi bir ücret teklifi gelince ben 
özel sektöre geçtim. Risk almaktan asla 
çekinmedim. Bunun da faydasını gördüm. 
Sonra arkadaşlarımızla kendi iş yerimizi 
kurmuş olduk. Cenab-ı Allah size kapılar 
açıyor. Sermayem yoktu ama böyle bir kapı 
açıldı. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Sanayide çok iyi gelişmeler var. Ben 

üniversitedeyken Konya’da staj yapılabilecek 
2-3 fabrika vardı. Şimdi binlerce fabrika, 
iş yeri var. Herkesin ihtisaslaşması lazım. 
Başta dürüst iş yapmamız lazım. Kalitesiz 
iş yapmak ülkemize ve şehrimize zarar 
verir. Kaliteyle yarışmak lazım. Kaliteyi, 
iyiliği hedeflemek lazım. Konya sanayisi 
çok iyi gidiyor. Eskiden Konya tarım şehri 
denirken, şimdi sanayide de iyi noktadayız. 
Firmalarımız Ar-Ge merkezleri kuruyor. 
Üniversitelerin de büyük faydaları var. 
Üniversitelerden çıkan mühendis arkadaşlar 
da gündeme geldi ve katkılar sağladılar. 
En büyük sorunumuz mesleki eğitim. 
Burada devlete de vatandaşa da görevler 
düşüyor. Gençlerimizin kolayı ve rahatı değil, 
çalışmayı, gayreti ön plana çıkarması lazım. 
Üretirsek bölüşmek kolay ama üretemezsek 
neyi bölüşeceğiz? Geldiğimiz nokta kötü 
değil ama daha iyi olmalıyız. Gaziantep’in 
bizden daha fazla ihracatı var. Şirketlerin 
ölçekleri bizden daha büyük. Konya 
sanayisinde çok fazla bölünme oluyor. 
İşletme sayısı fazla ama ölçekler küçük. 
Bu sefer küçük işletmeler imkansızlıktan 
dolayı kaliteden fedakarlık yapıyor, ucuz 
rakamlarla mal satmaya çalışıyor. Teknik 
olarak kendilerini geliştiremiyor. Konya 
Sanayi Odası olarak bu konularda çalışmalar 
yapıyoruz. Bir yandan teknik eleman da 
yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah iyiye gidiyor, 
daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum. 

Gençlere tavsiyeleriniz neler olur? 
Benim gençlere tavsiyem mesleğinizi 

sevin ve mesleğinizle ilgili sürekli bir arayış 
içinde olun. Para, makam Allah takdir ederse 
kendiliğinden gelir. 

Eklemek istedikleriniz var mı? 
Konya’nın manevi tarafının toplumda 

biraz daha konuşulması lazım. Konya 
Türk-İslam anlayışının mimarı olan 
şehir. Hz. Mevlana, Sadrettin Konevi, 
İbn-i Arabi gibi şahsiyetler, Türk-İslam 
anlayışının, geleneğinin mimarları. Osmanlı 
padişahlarının birçoğu Mevlevi tarikatına 
mensuptu. Şimdi tarikat deyince insanlar 
buraların kötü olduğunu düşünüyor. Fakat 
bu tarikatlar Anadolu-İslam geleneğinde 
birer okuldu buralar, terbiye yerleriydi. Bizim 
askerimiz insanlara zulüm yapmadıysa 
ve yapmıyorsa oradan aldığımız manevi 
terbiyeden dolayıdır. Bunun değerini 
bilmemiz lazım. Ben İstanbul’da okuduğum 
halde Konya’da çalışmak istedim. Bu manevi 
iklimden faydalanmak lazım. O büyük 
zatların düşüncelerinden faydalanmak lazım. 
Bunlar çok önemli bana göre.
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‘VİCDANLA CÜZDAN ‘VİCDANLA CÜZDAN 
ARASINA SIKIȘMAMALIYIZ!’ARASINA SIKIȘMAMALIYIZ!’

‘‘Yalıkonak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Erkan, “Biz inançlı insanlarız. 

İnancımızın gereğini yapmamız 
gerekiyor. Vicdanla, cüzdan arasına 

sıkışıp kalmamak gerekiyor. Bu kolay 
bir iş değil ama biz güven unsurunu 

ortadan kaldırırsak olmaz” diyor 

K
onya iş, siyaset ve sivil toplum 
hayatı içerisinde önemli bir yere 
sahip olan isimlerden biri de 

Yalıkonak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Erkan. Bozkır’ın bir köyünde 
doğan ve ilkokul hayatını burada 
tamamladıktan sonra, imkansızlıklar 
nedeniyle İstanbul’da abisinin yanına 
çalışmaya giden Erkan, kendini 
küçük yaşlarda iş hayatı içerisinde 
buldu. İstanbul’da seyyar satıcılıktan 
tuhafiyeciliğe kadar birçok farklı sektörde 
çalışan Erkan, son olarak tanıştığı 
gümüş işinde Türkiye’de ilklere imza 
attı. Evlendikten sonra Konya’ya dönen 
ve gümüş toptancılığına memleketinde 
devam eden Erkan, ikinci bir iş olarak ise 
inşaat sektörüne girdi. İnşaat sektöründe 
de başarıyı yakalayan Erkan, bugün 
sektörde Konya’da adından söz ettiren 
bir marka çıkardı. Gençlik yıllarında 
tanıştığı Milli Görüş hareketi içerisinde 
çeşitli görevler alan ve aktif siyaset 
içerisinde de çalışan Erkan, gerek 
iş gerek siyaset hayatında yaşadığı 
önemli deneyimleri paylaştı. Erkan, “Biz 
inançlı insanlarız. İnancımızın gereğini 
yapmamız gerekiyor. Vicdanla, cüzdan 
arasına sıkışıp kalmamak gerekiyor. Bu 
kolay bir iş değil ama biz güven unsurunu 
ortadan kaldırırsak olmaz” diyerek, 
samimi duygularla çalışmalar yapmak 
gerektiğine vurgu yapıyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1961 Konya Bozkır doğumluyum. 

İlkokuldan sonra 12 sene İstanbul’da 
kaldım. Orada çok değişik iş kollarında 
çalıştım. Seyyar satıcılıktan kuyumculuğa 
kadar birçok sektörde çalışmış olduk. 
1983’te toptan gümüş takı işine girdik. Bu 
işe ilk girenlerden biri biziz. Bu sektörde 
2018 yılına kadar falan devam ettik. 
Biz bu işe başladığımızda toptan satış 
yapan Türkiye’de yok denecek kadar 
azdı. Sonrasında inşaat işine girdik. Hem 
gümüş işi hem inşaat işine devam ettik. 

Gümüz sektörünü neden tercih 
ettiniz? İş hayatına girdikten sonra 
yaşadığınız zorluklardan bahseder 
misiniz?

Gümüş işine tamamen tevafuk 
olarak girdik. Abimin bir arkadaşı vardı 
Süryani’ydi. Onun oğlu kuyumculukla 
uğraşıyordu bizi de oraya çırak olarak 
verdiler. Gümüş takıntısı da orada başladı. 
Böylece biz o işe başlamış olduk. Gümüş 
işinin çok sıkıntısını çektik. Türkiye’de 
gümüş bilinmezdi. Sarrafları ikna etmek 
için çok uğraşıyorduk. Türkiye’nin her 
yerinde gümüş işine başlattığımız çok 
esnaf var. Zamanla gümüş işi yapan 
çoğalmış oldu. Ben İzmir’e gümüş 
pazarlamaya ilk gittiğimde 1 tane gümüş 
satıcısı yoktu. Bijuteri yapan bir arkadaşı 
gümüşe teşvik ettik ve İzmir’deki ilk 
gümüşçü dükkanını o arkadaş açtı. 
Sonrasında sektör o kadar tanındı 
ki, İzmir’de şimdi bir sürü gümüşçü 
var. Sektör genişleyince, büyük bir 
rekabet ortaya çıktı. Biz de aldığımız 
bir kararla gümüş toptan işini bırakarak 
perakendeye devam ettik. Diğer yandan 

inşaata devam ettik. Konya’da inşaat 
işinde de farklı bir konsept belirledik. Site 
içerisinde müstakil ev projelerine önem 
verdik. Konya’da en büyük site içinde 
müstakil villa projesine 15 sene önce 
başladık ve başarıyla bitirdik. Sonrasında 
da yine müstakil villa projelerine devam 
ettik. Yalıkonak Yapı olarak, bu alanda 
bilinen önemli bir marka olduk. İnşaat 
sektöründe de yine çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Okul hayatından çok iş hayatını 
tercih ettiniz. Bu tercih sizin tercihiniz 
miydi?

Biz ilkokulu köyde okuduk. İlkokuldan 
başka köyde okul yoktu. Aile şartları, 
imkanları yeterli değildi. Biz 12 yaşında 
İstanbul’un yolunu tuttuk. Orada abimler 
vardı. Az önce de bahsettiğim gibi 
seyyarlıktan tutun da farklı sektörlerde 
çalışmalar yaptık. Bizim Bozkır tarafının 
anlayışı böyleydi aslında; ilkokul biterdi, 
aileden dışarıda olan biri varsa çocuk 
onun yanına giderdi, orada çalışılırdı. 
Çünkü bizim babalarımız 6 ay İstanbul’da 
seyyarlık yapmışlar, 6 ay memlekette 
kalmışlar. Dolayısı ile bizim neslimiz de 
İstanbul’a giderdi. Oraya gidenler de 
gelmemiş. Ben de orada çalıştım, usta 
oldum, askere gittim, askerden sonra da 
gümüşün ticaretini yapma kararı aldık 
sonra öyle devam etti. Tevafuk 1985 
yılında, bir arkadaşımızın vesilesiyle 
Konya’dan evlendik ve Konya’ya yerleştik. 
Memlekete bu şekilde dönmüş olduk. 

İş hayatında nasıl bir anlayış 
belirlediniz? Biraz anlatabilir misiniz?

İnşaat sektörü zor bir sektör. Ancak, 
işi hakkıyla yaparsanız ve insanları 
memnun ederseniz çok keyifli bir iş. Biz 
de insanların hem parasını hem duasını 
almaya talip oluyoruz. İş yaparken sadece 
para kazanmayı düşünmüyoruz. İnsanları 
mutlu etmek için de gayret gösteriyoruz. 
Çünkü insanlar bir ömür biriktirdiği 
parayla ev sahibi oluyor. Bu insanları 
mutlu etmek, huzur içinde yaşatmak 
lazım. Bu bizim için en büyük şiardır. 
Buna gayret ediyoruz. Bunda da yüzde 
90’ların üzerinde başarılı olduğumuz 
kanaatindeyim. Geriye kalan yüzde 10 
için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Günümüzün ticari ve iş anlayışıyla 
ilgili neler söylersiniz? 

Biz inançlı insanlarız. İnancımızın 
gereğini yapmamız gerekiyor. Vicdanla, 
cüzdan arasına sıkışıp kalmamak 
gerekiyor. Bu kolay bir iş değil ama biz 
güven unsurunu ortadan kaldırırsak 
olmaz. Güven olmadığı yerde ticaretin 
tadı olmaz, yaptığınız hiçbir işin tadı 
olmaz. Biz birçok insanlara alışveriş 
yapıyoruz. Binayı teslim etmişsiniz, 
10 sene sonra arızanız olmuş. Devlet 
yaptığın işten 5 sene sorumlusun diyor 
ama 10 sene geçmiş. Bir binada 50 
sene gitmesi gereken bir iş 10 senede 
arıza yapmışsa o sizin hatanızdır. Orada 
cüzdana kısılmadan o işi telafi etmek 
zorundasınız. Burada anlayış, inanç, hak 
ve hukuk önemli. Bazen müşteriden 
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‘‘Yalıkonak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Erkan, “Biz inançlı insanlarız. 

İnancımızın gereğini yapmamız 
gerekiyor. Vicdanla, cüzdan arasına 

sıkışıp kalmamak gerekiyor. Bu kolay 
bir iş değil ama biz güven unsurunu 

ortadan kaldırırsak olmaz” diyor 

K
onya iş, siyaset ve sivil toplum 
hayatı içerisinde önemli bir yere 
sahip olan isimlerden biri de 

Yalıkonak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Erkan. Bozkır’ın bir köyünde 
doğan ve ilkokul hayatını burada 
tamamladıktan sonra, imkansızlıklar 
nedeniyle İstanbul’da abisinin yanına 
çalışmaya giden Erkan, kendini 
küçük yaşlarda iş hayatı içerisinde 
buldu. İstanbul’da seyyar satıcılıktan 
tuhafiyeciliğe kadar birçok farklı sektörde 
çalışan Erkan, son olarak tanıştığı 
gümüş işinde Türkiye’de ilklere imza 
attı. Evlendikten sonra Konya’ya dönen 
ve gümüş toptancılığına memleketinde 
devam eden Erkan, ikinci bir iş olarak ise 
inşaat sektörüne girdi. İnşaat sektöründe 
de başarıyı yakalayan Erkan, bugün 
sektörde Konya’da adından söz ettiren 
bir marka çıkardı. Gençlik yıllarında 
tanıştığı Milli Görüş hareketi içerisinde 
çeşitli görevler alan ve aktif siyaset 
içerisinde de çalışan Erkan, gerek 
iş gerek siyaset hayatında yaşadığı 
önemli deneyimleri paylaştı. Erkan, “Biz 
inançlı insanlarız. İnancımızın gereğini 
yapmamız gerekiyor. Vicdanla, cüzdan 
arasına sıkışıp kalmamak gerekiyor. Bu 
kolay bir iş değil ama biz güven unsurunu 
ortadan kaldırırsak olmaz” diyerek, 
samimi duygularla çalışmalar yapmak 
gerektiğine vurgu yapıyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1961 Konya Bozkır doğumluyum. 

İlkokuldan sonra 12 sene İstanbul’da 
kaldım. Orada çok değişik iş kollarında 
çalıştım. Seyyar satıcılıktan kuyumculuğa 
kadar birçok sektörde çalışmış olduk. 
1983’te toptan gümüş takı işine girdik. Bu 
işe ilk girenlerden biri biziz. Bu sektörde 
2018 yılına kadar falan devam ettik. 
Biz bu işe başladığımızda toptan satış 
yapan Türkiye’de yok denecek kadar 
azdı. Sonrasında inşaat işine girdik. Hem 
gümüş işi hem inşaat işine devam ettik. 

Gümüz sektörünü neden tercih 
ettiniz? İş hayatına girdikten sonra 
yaşadığınız zorluklardan bahseder 
misiniz?

Gümüş işine tamamen tevafuk 
olarak girdik. Abimin bir arkadaşı vardı 
Süryani’ydi. Onun oğlu kuyumculukla 
uğraşıyordu bizi de oraya çırak olarak 
verdiler. Gümüş takıntısı da orada başladı. 
Böylece biz o işe başlamış olduk. Gümüş 
işinin çok sıkıntısını çektik. Türkiye’de 
gümüş bilinmezdi. Sarrafları ikna etmek 
için çok uğraşıyorduk. Türkiye’nin her 
yerinde gümüş işine başlattığımız çok 
esnaf var. Zamanla gümüş işi yapan 
çoğalmış oldu. Ben İzmir’e gümüş 
pazarlamaya ilk gittiğimde 1 tane gümüş 
satıcısı yoktu. Bijuteri yapan bir arkadaşı 
gümüşe teşvik ettik ve İzmir’deki ilk 
gümüşçü dükkanını o arkadaş açtı. 
Sonrasında sektör o kadar tanındı 
ki, İzmir’de şimdi bir sürü gümüşçü 
var. Sektör genişleyince, büyük bir 
rekabet ortaya çıktı. Biz de aldığımız 
bir kararla gümüş toptan işini bırakarak 
perakendeye devam ettik. Diğer yandan 

inşaata devam ettik. Konya’da inşaat 
işinde de farklı bir konsept belirledik. Site 
içerisinde müstakil ev projelerine önem 
verdik. Konya’da en büyük site içinde 
müstakil villa projesine 15 sene önce 
başladık ve başarıyla bitirdik. Sonrasında 
da yine müstakil villa projelerine devam 
ettik. Yalıkonak Yapı olarak, bu alanda 
bilinen önemli bir marka olduk. İnşaat 
sektöründe de yine çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Okul hayatından çok iş hayatını 
tercih ettiniz. Bu tercih sizin tercihiniz 
miydi?

Biz ilkokulu köyde okuduk. İlkokuldan 
başka köyde okul yoktu. Aile şartları, 
imkanları yeterli değildi. Biz 12 yaşında 
İstanbul’un yolunu tuttuk. Orada abimler 
vardı. Az önce de bahsettiğim gibi 
seyyarlıktan tutun da farklı sektörlerde 
çalışmalar yaptık. Bizim Bozkır tarafının 
anlayışı böyleydi aslında; ilkokul biterdi, 
aileden dışarıda olan biri varsa çocuk 
onun yanına giderdi, orada çalışılırdı. 
Çünkü bizim babalarımız 6 ay İstanbul’da 
seyyarlık yapmışlar, 6 ay memlekette 
kalmışlar. Dolayısı ile bizim neslimiz de 
İstanbul’a giderdi. Oraya gidenler de 
gelmemiş. Ben de orada çalıştım, usta 
oldum, askere gittim, askerden sonra da 
gümüşün ticaretini yapma kararı aldık 
sonra öyle devam etti. Tevafuk 1985 
yılında, bir arkadaşımızın vesilesiyle 
Konya’dan evlendik ve Konya’ya yerleştik. 
Memlekete bu şekilde dönmüş olduk. 

İş hayatında nasıl bir anlayış 
belirlediniz? Biraz anlatabilir misiniz?

İnşaat sektörü zor bir sektör. Ancak, 
işi hakkıyla yaparsanız ve insanları 
memnun ederseniz çok keyifli bir iş. Biz 
de insanların hem parasını hem duasını 
almaya talip oluyoruz. İş yaparken sadece 
para kazanmayı düşünmüyoruz. İnsanları 
mutlu etmek için de gayret gösteriyoruz. 
Çünkü insanlar bir ömür biriktirdiği 
parayla ev sahibi oluyor. Bu insanları 
mutlu etmek, huzur içinde yaşatmak 
lazım. Bu bizim için en büyük şiardır. 
Buna gayret ediyoruz. Bunda da yüzde 
90’ların üzerinde başarılı olduğumuz 
kanaatindeyim. Geriye kalan yüzde 10 
için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Günümüzün ticari ve iş anlayışıyla 
ilgili neler söylersiniz? 

Biz inançlı insanlarız. İnancımızın 
gereğini yapmamız gerekiyor. Vicdanla, 
cüzdan arasına sıkışıp kalmamak 
gerekiyor. Bu kolay bir iş değil ama biz 
güven unsurunu ortadan kaldırırsak 
olmaz. Güven olmadığı yerde ticaretin 
tadı olmaz, yaptığınız hiçbir işin tadı 
olmaz. Biz birçok insanlara alışveriş 
yapıyoruz. Binayı teslim etmişsiniz, 
10 sene sonra arızanız olmuş. Devlet 
yaptığın işten 5 sene sorumlusun diyor 
ama 10 sene geçmiş. Bir binada 50 
sene gitmesi gereken bir iş 10 senede 
arıza yapmışsa o sizin hatanızdır. Orada 
cüzdana kısılmadan o işi telafi etmek 
zorundasınız. Burada anlayış, inanç, hak 
ve hukuk önemli. Bazen müşteriden 
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kaynaklı sorunlar oluyor, bunu 
güzellikle anlatıyoruz. İnsanlar birbirine 
güvenmeli. Güvensizlik ortamından 
Türkiye kurtulmalı. Geçmişte olan 
güven unsurunu hep birlikte yeniden 
kazanmalıyız. Hatalarımızı milimize 
etmemiz ve varsa hatalarımız telafi 
etmemiz lazım. 

Konya sanayisini ve ticarini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Konya’daki imalatçıları gördüğüm 
zaman çok keyifleniyorum. Birçok 
dostumuz, arkadaşımız, müşterimiz 
var imalat yapan. Çok güzel işlere 
imza atıyorlar. Aynı zamanda çok 
da kaliteli üretimler yapılıyor. “Konya 
malıysa kalitelidir” anlayışını oturtmuş 
durumdayız. Bu da bizi gururlandırıyor. 
İnsanlar güzel iş yapıyorlar, 
memleketimize döviz kazandırıyorlar, 
istihdam sağlıyorlar. Türkiye’yi kurtaracak 
olan imalat sektörüdür. Bu alanda da 
Konya örneği çok önemli. Allah sayılarını 
artırsın diye dua ediyoruz. Ülkemizde 
güzel şeyler oluyor. 

Son dönemde artan kira ve konut 
fiyatlarını nasıl görüyorsunuz?

Maliyetler çok arttı. Bu da tabi 
konut fiyatlarını ve kiraları etkiledi. 4+1 
bir dairenin 12 bin TL, 15 bin TL gibi 
rakamlarla kiraya verildiğini duyuyoruz. 
Ben buna çok üzülüyorum. Bu rakamlara 
kirada oturulacağına, aynı rakamlarla 
kooperatif kurulup daireler yapılabilir. 
Bu anlamda konut üretimini artırmamız 
gerekiyor. TOKİ’nin de bu konuda 
çalışmaları olduğunu duyuyoruz. Konya 
da bu konuda pay alacaktır ama TOKİ 
evleriyle bu iş çözülmez. Fiyatlar zirve 
yaptı. Tedarik sıkıntısı var. İnsanlar 
bağlantı yapamıyor. Paranızla mal 
alamıyorsunuz. Fiyatlar çok yükseldi 
ama bizde kötü bir alışkanlık var fiyatlar 
yükseldiği zaman düşmüyor. Bizim 
sektörde, çimento, seramik işi yapanlar, 
en büyük girdimiz petrol, mazot diyerek 
fiyatları yükselttiler. Mazot 30 TL’ye geldi, 
seramik ve çimento da belli bir seviyeye 
geldi. Mazot yüzde 30 düştü ancak 
seramik ve çimento fiyatları hala aynı 
yerde duruyor.  

Sivil toplum içerisinde, sosyal hayat 
içerisinde de önemli çalışmalar yaptınız. 
Bu konuda neler söylersiniz? 

1970’li yıllarda, Çarşıkapı’da 
çalışıyoruz. Milli Selamet Partisi’nin 

Sultan Ahmet Meydanı’nda mitingi vardı. 
“Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın” diye 
sloganlar atılıyordu. Ben o zaman şunu 
düşünüyordum; “Ya kardeşim karşıda 
Sultan Ahmet Camii bomboş duruyor, 
Ayasofya neden açılacak?” Ama iş o 
değilmiş. Biz o gün paydostan sonra 
o mitinge gittik. O mitingin takdimcisi 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dı. İlk kez Erbakan Hocamı 
orada dinledim. Kafamdakilerin hepsi 
altüst oldu. Geçmişe ait düşüncelerim 
tamamen değişti. Bir siyasi düşüncem 
yoktu ama o konuşma bana yeni bir 
anlayış verdi. Yeni bir ufuk açıldı bende. 
Hocamın dünya görüşü iliklerime 
kadar işlemişti. Askerden sonra, Fatih 
teşkilatında mahalle sandık görevlisi 
olarak ilk siyasi faaliyete başladım. 
Cumhurbaşkanımız o dönem Fatih İlçe 
Başkanıydı. Bu siyasi anlayış devam etti. 
1985’te Konya’ya geldim. Bütün seçim 
dönemlerinde atımızla, arabamızla 
Refah Partisi’nde çalışmalarım devam 
etti. 1993’lü yıllarda Milli Gençlik Vakfı il 
yönetimine davet edildik, orada güzel 
çalışmalar yaptık. O dönem Konya’da 
deve dişi gibi gençler yetiştirdik. Bu 
gençler devletin çeşitli kademelerinde 
görev aldılar. Şuurlu gençler yetiştirdik. 
Onlarla iftihar ediyoruz. Bu memleketin 
geleceği, inançlı ve imanlı gençlerle 
olacak. Bu gençler olmazsa olmazımız. 
Sonrasında Refah Partisi İl Yönetim 
Kurulu üyeliği için davet edildik. 
1994’te bu faaliyete başladık. Ilgın 
sorumlusuydum. Ilgın’da güzel faaliyetler 
yaptık. 1995 seçimlerinde, Eski Devlet 
Bakanımız Rıza Güneri, İl Seçim Karargah 
başkanıydı. Beni çağırdı, “yardımcım 
olur musun” dedi. Ben de kabul ettim. 
Adaylar açıklandı, Rıza Güneri Bey 
Milletvekili adayımız oldu dolayısı ile İl 
Seçim Karargah başkanlığı üzerimize 
kaldı. Ekibi kurup güzel bir çalışma 
yapmamız gerekiyordu ama tecrübemiz 
yoktu. Fakat, samimiyet olunca, Allah 
yardım ediyor. Çok güzel bir seçim 
kampanyası yaptık. Seçim Karargahımıza 
diğer partilerden gelen milletvekili 
adayları vardı, bizim çalışmalarımızı 
görüp moralleri bozuluyordu. Bizim 
gerçekten organize olmuş bir ekibimiz 
vardı. Çok güzel bir netice aldık. Ulusal 
medyada Konya Karargahıyla ilgili 
manşetler atıldı. 14’te 9 yaparak Refah 
Partisi 9 milletvekili çıkardı. Zülfikar Gazi 
o dönem il başkanımızdı ancak o da 
Çorum’dan milletvekili adayı olunca, İl 

Başkanlığı’na rahmetli Mehmet Sözer 
abimiz vekaleten atandı. Biz de seçim 
karargah başkanı olarak birlikte güzel 
bir çalışma yaptık. Seçimden sonraki 
dönemde Mehmet Sözer abimiz İl 
Başkanı olarak atandı. Kendisi de bizi 
Teşkilat Başkanı olarak yönetime davet 
etti. Biz de görevi kabul ettik ve Milli 
Görüş’ün vitrininde görünmeyen ancak 
mutfağında çalışan biri olduk. 

Milli Görüş gerek siyasi olarak 
gerek hayat görüşü olarak size neler 
kazandırdı? 

Milli Görüş camiasıyla hemhal olduk. 
Hayatımız Milli Görüş’le şekillendi, 
bundan da çok memnunum. Hayatta 
pişman olmadığım tek şey; Milli Görüş’te 
yer almaktı. İyi ki yer almışız, çalışmışız. 
Milli Görüş Hareketi’nin memleketimizin 
bugünlere gelmesinde büyük katkıları 
oldu. Milli Görüş bir mektepti, orada 
yetişti. Milli Görüş bizi yetiştirdi. Merhum 
Hocamla yakın temaslarımız oldu. Milli 
Görüş içerisindeki kıymetli abilerimizle 
yakın temaslarımız oldu. Hepsinden 
bir şeyler öğrendik. Gerek ahlaki gerek 
dünyevi gerek siyasi büyük şeyler 
öğrendik. 

Siyasette önemli çalışmalar 
yürüttünüz. Bu çalışmaları yaparken 
unutamadığınız anekdotlar var mı? 

28 Şubat bizim için bir hüzündür. 28 
Şubatçıların yaptıkları baskıları, zulümleri 
birebir yaşayan, bunlara şahit olan 
bir kardeşinizim. Başörtüsü yasağına 
direnenlere yapılan baskılar, neler gördük, 
neler yaşadık. Şimdi 28 Şubatçılarla 
kolkola olan arkadaşlarımıza üzülüyorum. 
Tamam Müslüman affedicidir ama 
yaşananları da bir kefeye koymak lazım. 
28 Şubat’ta partimiz kapatıldı. Çok 
üzülmüştük. Ama yılmadık, onlar bizim 
partimizi kapatırsa biz daha güçlü şekilde 
yeniden bir parti kurarız dedik. 

Mehmet Sözer abimiz İl Başkanıydı, 
Hacca gitmişti. Ben vekaleten il 
başkanlığı yapıyorum. Ramazan ayıydı, 
Erbakan Hocam Konya’ya mutlaka 
iftara gelirdi. Yine Erbakan Hocam 
haber etti iftara geleceğini söyledi. 
Erbakan Hocamın bir hayali vardı, derdi 
ki; “Seçmenlerin yüzde 50’den fazlasını 
partimize üye yapın.” Bu uzak bir hayal 
bir değildi. Biz bunu gerçekleştirmek 
istiyorduk. Büyük bir ilçede bunun 
yapılabileceğini kanıtlamak istiyorduk. 
Dönemin Karatay İlçe Teşkilatı, bu 

konuda büyük bir mücadele verdi. 
Seçmenin yüzde 52’sini üye kaydı yaptık. 
Erbakan Hocam iftar için Konya’ya geldi, 
havaalanında karşıladık birlikte arabaya 
bindik. Hal hatırdan sonra; “Hocam, 
bugün iftar programı var, sonra Ankara’ya 
döneceksiniz. Eğer başka bir programınız 
yoksa, Karatay İlçemizin divan toplantısı 
var, orada size bir sürprizimiz olacak” 
dedim. 

Hocam da “Bugünü Konya’ya ayırdım, 
emrinizdeyim” diye cevap verdi. 

Tabi Hocam da, sürprizi merak ediyor. 
Hatta birkaç defa sürprizin ne açıklayın 
artık filan diyor, ben de “Hocam Karatay 
İlçe Divan Toplantısı’nda açıklayacağız” 
diyorum falan. Neyse Karatay İlçe Divan 
Toplantısı’na gittik Hocamla. Orada 
Hocamdan önce söz aldım. 

-Hocam! Dedim. Siz bize bir şey 
diyordunuz, “seçmenin yüzde 50’den 
fazlasını partimize üye yapın, seçimler 
formalite olsun” diye. “Karatay İlçe 
Teşkilatı’ndaki arkadaşlarımızdan Allah 
razı olsun, büyük emek verdiler, biz 
bunu Karatay’da başardık, seçmenin 
yüzde 52’sini partimize üye yaptık. Sizin 
gösterdiğiniz hiçbir şey imkansız değil” 
dedim. Hocam ayağa kalktı alkışladı. 
Partimiz kapatılıyordu ama o gün 
yaşanan bu olay öyle bir moral oldu ki, o 
kasvetli hava biranda dağılmıştı. 

Hocamla çalışmak bir ayrıcalıktı. 
Hocamı tanıdıkça gözünüzde büyürdü. 
Genelde insanları tanıdıkça, insan 
gözünüzde sıradanlaşır. Ama Hocam 
öyle değil, adeta bir deryaydı. Hocama 
yaklaştığınızda derinliğinin arttığını 
görürdünüz. Hocam müthiş bir insandı, 
Allah rahmet eylesin. 

Bugüne kadar edindiğiniz siyasi 
tecrübeler ışığında, günümüz gençlerine 
ya da siyasilerine neler söylersiniz? 

Siyaset, insanları yönetme sanatıdır. 
Düzgün ve kaliteli insanlar siyasetin 
içerisinde olmalı. Buna her zamankinden 
çok ihtiyacımız var. Bu topraklarda 1000 
yıldır hüküm sürüyorsak, ecdadımızın 
canını, malını ortaya koymasıyla 
sağlanmış bu. Bu anlamda, memleket 
sevdalısı evlatlarımızın biraraya 
gelmesiyle siyaset yapılmalı. Memleketin 
bu hale gelmesinde Erbakan Hocamın 
büyük katkısı var. Yeni Erbakan’lar 
yetiştirmeliyiz. Devletine, milletine bağlı 
idarecilere sahip çıkılmalı. Niyet iyiyse, 
istikamet iyiyse bütün zorluklar aşılır. İyi 
niyetle çıkılan yolda hedefe varılır. 
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kaynaklı sorunlar oluyor, bunu 
güzellikle anlatıyoruz. İnsanlar birbirine 
güvenmeli. Güvensizlik ortamından 
Türkiye kurtulmalı. Geçmişte olan 
güven unsurunu hep birlikte yeniden 
kazanmalıyız. Hatalarımızı milimize 
etmemiz ve varsa hatalarımız telafi 
etmemiz lazım. 

Konya sanayisini ve ticarini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Konya’daki imalatçıları gördüğüm 
zaman çok keyifleniyorum. Birçok 
dostumuz, arkadaşımız, müşterimiz 
var imalat yapan. Çok güzel işlere 
imza atıyorlar. Aynı zamanda çok 
da kaliteli üretimler yapılıyor. “Konya 
malıysa kalitelidir” anlayışını oturtmuş 
durumdayız. Bu da bizi gururlandırıyor. 
İnsanlar güzel iş yapıyorlar, 
memleketimize döviz kazandırıyorlar, 
istihdam sağlıyorlar. Türkiye’yi kurtaracak 
olan imalat sektörüdür. Bu alanda da 
Konya örneği çok önemli. Allah sayılarını 
artırsın diye dua ediyoruz. Ülkemizde 
güzel şeyler oluyor. 

Son dönemde artan kira ve konut 
fiyatlarını nasıl görüyorsunuz?

Maliyetler çok arttı. Bu da tabi 
konut fiyatlarını ve kiraları etkiledi. 4+1 
bir dairenin 12 bin TL, 15 bin TL gibi 
rakamlarla kiraya verildiğini duyuyoruz. 
Ben buna çok üzülüyorum. Bu rakamlara 
kirada oturulacağına, aynı rakamlarla 
kooperatif kurulup daireler yapılabilir. 
Bu anlamda konut üretimini artırmamız 
gerekiyor. TOKİ’nin de bu konuda 
çalışmaları olduğunu duyuyoruz. Konya 
da bu konuda pay alacaktır ama TOKİ 
evleriyle bu iş çözülmez. Fiyatlar zirve 
yaptı. Tedarik sıkıntısı var. İnsanlar 
bağlantı yapamıyor. Paranızla mal 
alamıyorsunuz. Fiyatlar çok yükseldi 
ama bizde kötü bir alışkanlık var fiyatlar 
yükseldiği zaman düşmüyor. Bizim 
sektörde, çimento, seramik işi yapanlar, 
en büyük girdimiz petrol, mazot diyerek 
fiyatları yükselttiler. Mazot 30 TL’ye geldi, 
seramik ve çimento da belli bir seviyeye 
geldi. Mazot yüzde 30 düştü ancak 
seramik ve çimento fiyatları hala aynı 
yerde duruyor.  

Sivil toplum içerisinde, sosyal hayat 
içerisinde de önemli çalışmalar yaptınız. 
Bu konuda neler söylersiniz? 

1970’li yıllarda, Çarşıkapı’da 
çalışıyoruz. Milli Selamet Partisi’nin 

Sultan Ahmet Meydanı’nda mitingi vardı. 
“Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın” diye 
sloganlar atılıyordu. Ben o zaman şunu 
düşünüyordum; “Ya kardeşim karşıda 
Sultan Ahmet Camii bomboş duruyor, 
Ayasofya neden açılacak?” Ama iş o 
değilmiş. Biz o gün paydostan sonra 
o mitinge gittik. O mitingin takdimcisi 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dı. İlk kez Erbakan Hocamı 
orada dinledim. Kafamdakilerin hepsi 
altüst oldu. Geçmişe ait düşüncelerim 
tamamen değişti. Bir siyasi düşüncem 
yoktu ama o konuşma bana yeni bir 
anlayış verdi. Yeni bir ufuk açıldı bende. 
Hocamın dünya görüşü iliklerime 
kadar işlemişti. Askerden sonra, Fatih 
teşkilatında mahalle sandık görevlisi 
olarak ilk siyasi faaliyete başladım. 
Cumhurbaşkanımız o dönem Fatih İlçe 
Başkanıydı. Bu siyasi anlayış devam etti. 
1985’te Konya’ya geldim. Bütün seçim 
dönemlerinde atımızla, arabamızla 
Refah Partisi’nde çalışmalarım devam 
etti. 1993’lü yıllarda Milli Gençlik Vakfı il 
yönetimine davet edildik, orada güzel 
çalışmalar yaptık. O dönem Konya’da 
deve dişi gibi gençler yetiştirdik. Bu 
gençler devletin çeşitli kademelerinde 
görev aldılar. Şuurlu gençler yetiştirdik. 
Onlarla iftihar ediyoruz. Bu memleketin 
geleceği, inançlı ve imanlı gençlerle 
olacak. Bu gençler olmazsa olmazımız. 
Sonrasında Refah Partisi İl Yönetim 
Kurulu üyeliği için davet edildik. 
1994’te bu faaliyete başladık. Ilgın 
sorumlusuydum. Ilgın’da güzel faaliyetler 
yaptık. 1995 seçimlerinde, Eski Devlet 
Bakanımız Rıza Güneri, İl Seçim Karargah 
başkanıydı. Beni çağırdı, “yardımcım 
olur musun” dedi. Ben de kabul ettim. 
Adaylar açıklandı, Rıza Güneri Bey 
Milletvekili adayımız oldu dolayısı ile İl 
Seçim Karargah başkanlığı üzerimize 
kaldı. Ekibi kurup güzel bir çalışma 
yapmamız gerekiyordu ama tecrübemiz 
yoktu. Fakat, samimiyet olunca, Allah 
yardım ediyor. Çok güzel bir seçim 
kampanyası yaptık. Seçim Karargahımıza 
diğer partilerden gelen milletvekili 
adayları vardı, bizim çalışmalarımızı 
görüp moralleri bozuluyordu. Bizim 
gerçekten organize olmuş bir ekibimiz 
vardı. Çok güzel bir netice aldık. Ulusal 
medyada Konya Karargahıyla ilgili 
manşetler atıldı. 14’te 9 yaparak Refah 
Partisi 9 milletvekili çıkardı. Zülfikar Gazi 
o dönem il başkanımızdı ancak o da 
Çorum’dan milletvekili adayı olunca, İl 

Başkanlığı’na rahmetli Mehmet Sözer 
abimiz vekaleten atandı. Biz de seçim 
karargah başkanı olarak birlikte güzel 
bir çalışma yaptık. Seçimden sonraki 
dönemde Mehmet Sözer abimiz İl 
Başkanı olarak atandı. Kendisi de bizi 
Teşkilat Başkanı olarak yönetime davet 
etti. Biz de görevi kabul ettik ve Milli 
Görüş’ün vitrininde görünmeyen ancak 
mutfağında çalışan biri olduk. 

Milli Görüş gerek siyasi olarak 
gerek hayat görüşü olarak size neler 
kazandırdı? 

Milli Görüş camiasıyla hemhal olduk. 
Hayatımız Milli Görüş’le şekillendi, 
bundan da çok memnunum. Hayatta 
pişman olmadığım tek şey; Milli Görüş’te 
yer almaktı. İyi ki yer almışız, çalışmışız. 
Milli Görüş Hareketi’nin memleketimizin 
bugünlere gelmesinde büyük katkıları 
oldu. Milli Görüş bir mektepti, orada 
yetişti. Milli Görüş bizi yetiştirdi. Merhum 
Hocamla yakın temaslarımız oldu. Milli 
Görüş içerisindeki kıymetli abilerimizle 
yakın temaslarımız oldu. Hepsinden 
bir şeyler öğrendik. Gerek ahlaki gerek 
dünyevi gerek siyasi büyük şeyler 
öğrendik. 

Siyasette önemli çalışmalar 
yürüttünüz. Bu çalışmaları yaparken 
unutamadığınız anekdotlar var mı? 

28 Şubat bizim için bir hüzündür. 28 
Şubatçıların yaptıkları baskıları, zulümleri 
birebir yaşayan, bunlara şahit olan 
bir kardeşinizim. Başörtüsü yasağına 
direnenlere yapılan baskılar, neler gördük, 
neler yaşadık. Şimdi 28 Şubatçılarla 
kolkola olan arkadaşlarımıza üzülüyorum. 
Tamam Müslüman affedicidir ama 
yaşananları da bir kefeye koymak lazım. 
28 Şubat’ta partimiz kapatıldı. Çok 
üzülmüştük. Ama yılmadık, onlar bizim 
partimizi kapatırsa biz daha güçlü şekilde 
yeniden bir parti kurarız dedik. 

Mehmet Sözer abimiz İl Başkanıydı, 
Hacca gitmişti. Ben vekaleten il 
başkanlığı yapıyorum. Ramazan ayıydı, 
Erbakan Hocam Konya’ya mutlaka 
iftara gelirdi. Yine Erbakan Hocam 
haber etti iftara geleceğini söyledi. 
Erbakan Hocamın bir hayali vardı, derdi 
ki; “Seçmenlerin yüzde 50’den fazlasını 
partimize üye yapın.” Bu uzak bir hayal 
bir değildi. Biz bunu gerçekleştirmek 
istiyorduk. Büyük bir ilçede bunun 
yapılabileceğini kanıtlamak istiyorduk. 
Dönemin Karatay İlçe Teşkilatı, bu 

konuda büyük bir mücadele verdi. 
Seçmenin yüzde 52’sini üye kaydı yaptık. 
Erbakan Hocam iftar için Konya’ya geldi, 
havaalanında karşıladık birlikte arabaya 
bindik. Hal hatırdan sonra; “Hocam, 
bugün iftar programı var, sonra Ankara’ya 
döneceksiniz. Eğer başka bir programınız 
yoksa, Karatay İlçemizin divan toplantısı 
var, orada size bir sürprizimiz olacak” 
dedim. 

Hocam da “Bugünü Konya’ya ayırdım, 
emrinizdeyim” diye cevap verdi. 

Tabi Hocam da, sürprizi merak ediyor. 
Hatta birkaç defa sürprizin ne açıklayın 
artık filan diyor, ben de “Hocam Karatay 
İlçe Divan Toplantısı’nda açıklayacağız” 
diyorum falan. Neyse Karatay İlçe Divan 
Toplantısı’na gittik Hocamla. Orada 
Hocamdan önce söz aldım. 

-Hocam! Dedim. Siz bize bir şey 
diyordunuz, “seçmenin yüzde 50’den 
fazlasını partimize üye yapın, seçimler 
formalite olsun” diye. “Karatay İlçe 
Teşkilatı’ndaki arkadaşlarımızdan Allah 
razı olsun, büyük emek verdiler, biz 
bunu Karatay’da başardık, seçmenin 
yüzde 52’sini partimize üye yaptık. Sizin 
gösterdiğiniz hiçbir şey imkansız değil” 
dedim. Hocam ayağa kalktı alkışladı. 
Partimiz kapatılıyordu ama o gün 
yaşanan bu olay öyle bir moral oldu ki, o 
kasvetli hava biranda dağılmıştı. 

Hocamla çalışmak bir ayrıcalıktı. 
Hocamı tanıdıkça gözünüzde büyürdü. 
Genelde insanları tanıdıkça, insan 
gözünüzde sıradanlaşır. Ama Hocam 
öyle değil, adeta bir deryaydı. Hocama 
yaklaştığınızda derinliğinin arttığını 
görürdünüz. Hocam müthiş bir insandı, 
Allah rahmet eylesin. 

Bugüne kadar edindiğiniz siyasi 
tecrübeler ışığında, günümüz gençlerine 
ya da siyasilerine neler söylersiniz? 

Siyaset, insanları yönetme sanatıdır. 
Düzgün ve kaliteli insanlar siyasetin 
içerisinde olmalı. Buna her zamankinden 
çok ihtiyacımız var. Bu topraklarda 1000 
yıldır hüküm sürüyorsak, ecdadımızın 
canını, malını ortaya koymasıyla 
sağlanmış bu. Bu anlamda, memleket 
sevdalısı evlatlarımızın biraraya 
gelmesiyle siyaset yapılmalı. Memleketin 
bu hale gelmesinde Erbakan Hocamın 
büyük katkısı var. Yeni Erbakan’lar 
yetiştirmeliyiz. Devletine, milletine bağlı 
idarecilere sahip çıkılmalı. Niyet iyiyse, 
istikamet iyiyse bütün zorluklar aşılır. İyi 
niyetle çıkılan yolda hedefe varılır. 
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Geçmişte yaşadıkları 
zorlukların kendilerini 

perçinlemesiyle başarıyı 
yakaladıklarını ancak 

bugün aynı durumun söz 
konusu olmadığını belirten 

Okkalar İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 

Okka, “Yaşadığımızı doğru 
zannediyoruz ama biz 

kökümüzden çok uzağız” 
dedi

‘‘
E

snaf bir babanın çocuğu olan 
ve ilkokul yıllarından itibaren 
okul saatleri dışında babanın 

bakkal dükkanında çalışarak hayatı o 
yıllarda öğrenmeye başlayan Okkalar 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Okka, yaşadıkları zorlukların kendilerini 
perçinlediğini anlattı. Ülkenin bulunduğu 
şartların ve ailenin imkansızlıklarının 
okumayı zorlaştırmasına rağmen, 
çalışarak ve azmederek üniversite 
eğitimini tamamlayan Okka, 
üniversiteden sonra alanıyla ilgili 
başladığı sektörlerde, kendini 
geliştirmeyi bildi. Kısa sürede inşaat 
sektöründe kendi işini kurarak, koyduğu 
hedefler doğrultusunda çalışmalar 
yürüten Okka, bugün sektörde Konya’nın 
önemli bir markasını ortaya çıkardı. 
Yaşanan bu zorlu serüveni anlatan 
Okka, “Abim ve ben ilkokulda çalışmaya 
başladık. Okulun dışındaki saatlerde 
hep dükkanımızda çalışıyorduk. 
Akşamları da ders çalışıyorduk. Benim 
ilk dönemlerimde elektrik de yoktu. Gaz 
lambasında başladık bu işe” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1950 Konya Botsa doğumluyum. 

İnşaat mühendisiyim. İlkokula Konya 

merkezde 19 Mayıs İlkokulu’nda 
başladım. Gazi Lisesi’nde okuduktan 
sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne 
başladım orada 2 yıl devam ettim ancak 
anarşi nedeniyle okulu bırakıp Konya’da 
Mühendislik Mimarlık Akademisi’ne 
girdim, buradan da mezun oldum. 

İş hayatına ne zaman başladınız? 
Üniversiteden sonra asistan teklifi 

yapıldı bana. Ama atamalarımız uzayınca 
piyasaya çıktım. Biz esnaflıktan geliyoruz. 
Babamız bakkallık yapıyordu, biz hem 
çalıştık hem okuduk. Dolayısı ile esnaflık 
bana daha uygun geldi. 1975 yılında 
piyasa girdim ve çalışmaya başladık. 
Okul mezuniyetinden sonra staj yaptığım 
firmalar hep resmi işler yapıyordu. 
Dolayısı ile ben de ilk işe başladığımda 
resmi işler yapıyordum. Ancak sonrasında 
yap-sat yapmaya başladık ve bu şekilde 
de devam ediyoruz. 

İnşaat sektöründe Okkalar Konya’da 
önemli bir marka. Çocuklarınız da bu 
marka çatısında devam ediyorlar. Bu 
konuda neler söylersiniz? 

Biz büyük bir aileyiz. Çocuklarımızın 
dışında abilerimiz yeğenlerimiz büyük bir 
aileyiz. Abilerimiz bize yol gösteriyordu. 
Büyük oğlum Elektrik Elektronik Yüksek 

Mühendisi, küçük oğlum da Avukat. 
Büyük oğlum hep inşaat içindeydi, küçük 
oğlum da 2 yıl avukatlık yaptıktan sonra 
inşaat sektöründe devam etti. Çocuklarım 
zaten hep inşaat sektörünün içinde 
büyüdüler.

Bugünlere gelene kadar büyük 
zorluklar yaşadınız. Hem çalıştınız hem 
okudunuz. O günün zorluklarından 
bahseder misiniz?

Abim ve ben ilkokulda çalışmaya 
başladık. Okulun dışındaki saatlerde 
hep dükkanımızda çalışıyorduk. 
Akşamları da ders çalışıyorduk. Benim 
ilk dönemlerimde elektrik de yoktu. Gaz 
lambasında başladık bu işe. İlkokulu 
bitirirken sınavla bitirdik. Ortaokulu 
bitirirken de sınav yapıldı, lise bitirince de 
sınav yaptılar. Çok ciddi bir eğitim vardı. 
Bizde elektronik aygıtlar yoktu. Hesap 
makinesi, telefon yoktu. Biz hesapları 
elle yapıyorduk. Zekayı çalıştırmak 
durumundaydık. Buna mecburduk. 
Kendimizi yetiştirmek zorundaydık. 
Her şeyi kendimizden veriyorduk. Ciddi 
yarışlar vardı ve bu yarışı kazanmak 
için öğrenmek gerekiyordu. Şimdiki 
gibi test sınavları yoktu, yazılıydı 
sınavlar. O yüzden mecbur çalışmak 
durumundaydınız.
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Geçmişte yaşadıkları 
zorlukların kendilerini 

perçinlemesiyle başarıyı 
yakaladıklarını ancak 

bugün aynı durumun söz 
konusu olmadığını belirten 

Okkalar İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 

Okka, “Yaşadığımızı doğru 
zannediyoruz ama biz 

kökümüzden çok uzağız” 
dedi

‘‘
E

snaf bir babanın çocuğu olan 
ve ilkokul yıllarından itibaren 
okul saatleri dışında babanın 

bakkal dükkanında çalışarak hayatı o 
yıllarda öğrenmeye başlayan Okkalar 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Okka, yaşadıkları zorlukların kendilerini 
perçinlediğini anlattı. Ülkenin bulunduğu 
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Anarşi nedeniyle üniversite 
eğitiminizi bırakıp Konya’da devam 
etmişsiniz. Günümüzde böyle bir ortam 
yok. O günleri nasıl anlatırsınız?

Anarşinin içinde doğduk ve çok ihtilal 
gördük. 1960 ihtilalinde 10 yaşındaydım, 
ne olduğunu tam anlamıyordum belki 
ama görüyordum. 15-16 ayda hükümet 
değişiyordu. Sokakta günlük 3-5 kişi 
öldürülüyordu. Üniversitede hep boykot 
vardı. İçeriye jandarma, polis giremiyordu. 
Hükümetler buna müdahale edemiyordu. 
Bu durumda okumak da zor işti. Biz bu 
zor şartları geçtik. Üniversiteye girmek 
de zordu, mezun olmak da zordu. Şimdi 
test var, toto oynar gibi yapıyorlar, geçip 
gidiyorlar. Şuan ki eğitimi ben yürüyen 
merdivene benzetiyorum. Yürüyen 
merdivenin ilk basamağına adımı atıyorlar, 
merdiven onları götürüyor yukarda mezun 
ediyor atıyor. Diplomalı ama bilinçsiz 
gençlik yetişiyor. Bu da ciddi sıkıntılara 
neden oluyor. Gayretli, kabiliyetli olan 
gençlerimiz istisna. Ama bu gençlerimiz 
de azınlıkta. Bizim dönemimizde bu 
kadar kahvehane, pastane, restoran 
yoktu. Şimdi bir sürü ve ağzına kadar 
dolu. Gençlerimiz üniversiteden mezun 
oluyor ve işsizim diyor, kafede oturuyor. 
Gençlerimiz masa başı iş istiyor. Biz inşaat 
sektöründeyiz, ara ara personel alıyoruz. 
Yüzlerce mühendis-mimar başvuru 
yapıyor. Ama elle tutabileceğiniz 3-5 kişiyi 
geçmiyor. Diplomayı almış gencimiz ama 
mühendisliği, mimarlığı bilmiyor. Hayatın 
içerisinden gelmemiş. Bizim en büyük 
sıkıntımız bu. 

Az önce önemli şeyler söylediniz. 
Bu anlamda gençlere neler tavsiye 
edersiniz?

Gençlerimiz geçmişi kesinlikle 
öğrenmeliler. 1960’tan buyana ülke neler 
yaşadı, neler çekildi, bunları öğrenmeleri 
gerekiyor. Üniversite mezunları nasıl 
çalışıyordu, gençler o dönemlerde 
hem okuyup hem çalışıyorlardı bunları 
öğrenmeleri gerekiyor. Gençlerimizin 
kendilerini geliştirmeleri lazım, duvarı 
tırmalamaları lazım. Ama maalesef bizim 
gençlerimiz helikoptere bineyim, direk 
yukarıya çıkayım istiyor. Böyle bir dünya 
yok. Az önce de söyledim, mühendis-
mimar geliyor, şunu biliyor musun 

diyorum, bilmiyor. Peki bu gencimiz 
milletine, ülkesine nasıl faydalı olacak? 
Faydalı olabilmek için çalışması, gayret 
etmesi lazım. Şimdi okullarımız da çok 
gevşek. Okula giren çocuk bir şekilde 
mezun oluyor. Mezun olamazsa öğretmen 
suçlu oluyor. Aile baskısı da kalmadı. 
Çocuğun elinde bir telefon, akşama kadar 
onunla uğraşıyor. Çocuklarımız oturduğu 
yerden para kazanmak istiyor. Ama 
dünyada böyle bir şey yok.

Sizin dönemizdeki dostluklar, 
arkadaşlıklar, sivil toplum hayatı oldukça 
önemli. Bugün dahi önemli bir temel 
oluşturuyor bu sosyal hayat. Ancak 
şuan ki gençlerimiz bu tür çalışmalara 
çok fazla katılmıyor. Bu konuda neler 
söylersiniz?

Çok önemli bir konuya temas ettiniz. 
Gençlerimizin kendilerini geliştirmesi ve 
çalışması gerekiyor. Bu sosyal hayat için 
de geçerli. Geçmiş dönemlerde söze 
itibar vardı, güven vardı. Çek, senet, 
yazılı bir şey yoktu, söz namus demekti, 
sonuna kadar böyle giderdi. Bir mahallede 
birinin sıkıntısı varsa, o mahalle o kişinin 
sıkıntısını çözmek için el birliğiyle çalışırdı. 
Bu okulda da böyleydi, iş hayatında da 
böyleydi, her yerde böyleydi. Ama şuan 
insanlar arasında müthiş bir güvensizlik 
var. Güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. Bu 
güveni inançla sağlayabilirsiniz, kanuni 

müeyyidelerle bunu sağlayamazsınız. 
Bizim dönemimizde Konya’da 3 tane 
mahkeme vardı şuan 130 tane mahkeme 
var ve yetmiyor durmadan mahkeme 
açılıyor. Demek ki insanlarda anlayış da 
kalktı, güven de kalktı. İşler mahkemede 
bitiyor, sen ne beklersin bundan? Bir 
haftalık, 3 günlük evliler boşanıyor. 
Çocuklar anasız, babasız yetişiyor, bu 
çocuk nasıl büyüyecek? Duygu yönünde 
eksik büyüyorlar çocuklar. Aile olmazsa 
çocuk nasıl yetişecek? Televizyon 
dizileri, telefondaki saçma videolarla 
çocuklarımız hayatını kuruyor. Bu da bizim 
toplumumuza ters. Kökümüzden çok 
koptuk. Yaşadığımızı doğru zannediyoruz 
ama biz kökümüzden çok uzağız. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Gençlere şunları tavsiye ediyorum: 

Öncelikle ümitli olacaklar, hedef 
koyacaklar, hayal edecekler ve hayallerini 
yerine getirecekler. Söylediklerini 
yapacaklar, yapacaklarını söyleyecekler. 
Bugün söyleyip yarın söylediğini 
yapmazsa olmaz. Bu ülke bizim. 
Bizim insanımız zeki ve çalışkandır. 
Gençlerimizin bu zorlukların üstesinden 
gelmesi için Allah’tan korkmaları, 
aile ortamını dağıtmamaları, müsrif 
olmamaları ve sabırlı olmaları gerekiyor. 
Yeniden ayağa kalkıp yeniden biz 
olmalıyız. 
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Konya’nın asırlık çınarlarından Helvacızade A.Ş. Yönetim 
Kurulu Onursal Başkanı Kadir Büyükhelvacıgil, “Çok 

çalıştım. Hep doğruyu yapacaksın, istikametiniz doğru 
olacak. Doğruyu yaptıkça önün açılır gider” diyor

K
onya’nın en önemli 
markalarını oluşturan 
firmalardan biri hiç 

kuşkusuz Helvacızade Grubu. 
Yaklaşık 140 yıllık köklü bir firma 
olarak, Konya’nın önemli bir 
çınarı olan Helvacızade’nin bu 
başarısının arkasında ise çok 
kıymetli isimler bulunuyor. Bu 
isimlerden en önemlisi, ailenin 
ikinci kuşağı olan ve şirketi yeni 
iş kollarıyla tanıştıran Kadir 
Büyükhelvacıgil. Helvacızade 
A.Ş. Yönetim Kurulu Onursal 
Başkanı olarak şirketin genç 
kuşaklarına ışık tutan 89 
yaşındaki İşadamı Kadir 
Büyükhelvacıgil, Helvacızade’nin 
başarısı ve iş hayatıyla ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Küçük yaşlarda girdiği iş 
hayatında özverili bir çalışma 
dönemi geçirdiğini belirten 
Büyükhelvacıgil, “Hep doğruyu 
yapacaksın. İstikametiniz doğru 
olacak. Doğruyu yaptıkça önün 
açılır gider” diyor.

1933 yılında doğdum. Ufak 
yaşlardan itibaren hep çok 
çalıştığım, iyi insan yetiştirip, 

iyi hizmet etmeyi hedeflediğim 
bir hayatım oldu.  Bugün 
çocuklarım, torunlarım ve 
torunlarımın çocuklarıyla 
büyüyen ailemi mutlulukla 
izliyorum. 

GÜZEL ÜRÜNLER ÜRETTİK

Babam ve kardeşimle 
birlikte çalıştık. O günler çok 
zor günlerdi. İsmail Koç diye 
bir kalfamız vardı. Allah rahmet 
eylesin, çok iyi sanatkardı. 
Çok güzel ürün üretirdi. Bir 
de Abdullah Kurt diye bir 
çocuk vardı o da çok iyi makas 
kullanırdı

HEP DOĞRUYU YAPACAKSIN

Çok çalıştım. Hep doğruyu 
yapacaksın, istikametiniz doğru 
olacak. Doğruyu yaptıkça önün 
açılır gider. Helvayı hanımla 
birlikte yapardık. Çöğenden 
süzerdik, çöğenin suyunu 
alıp ikinci suyunu dökeriz, bir 
müddet daha kaynatırdık, sabah 
saat 4’te tekrar gideriz, yeniden 
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çocuk vardı o da çok iyi makas 
kullanırdı

HEP DOĞRUYU YAPACAKSIN

Çok çalıştım. Hep doğruyu 
yapacaksın, istikametiniz doğru 
olacak. Doğruyu yaptıkça önün 
açılır gider. Helvayı hanımla 
birlikte yapardık. Çöğenden 
süzerdik, çöğenin suyunu 
alıp ikinci suyunu dökeriz, bir 
müddet daha kaynatırdık, sabah 
saat 4’te tekrar gideriz, yeniden 
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süzeriz, sabah kaynatırlar, helvayı 
yapardık. 

SÖZÜNÜN ERİ OLACAKSIN 

Aydın’a gider incir alırdık oradan 
İzmir’e geçer yağ alırdık, Ayvalık’a 
geçer oradan zeytin yağı alırdık, 
Uzunköprü’ye geçer oradan da pirinç 
alırdık. Bu seyahat 1,5-2 gün sürerdi. 
Gece yol giderdik, gündüz alışveriş 
yapardık. Ticarette kefil olmayacaksın. 
Rahmetli babam; “kimseye kefil olma, 
kimseye imza verme. Birine yardım 
edeceksen 5 liran varsa 2 lirasını 
vereceksin yardım edeceksin ama 
kesinlikle kimseye kefil olmayacaksın” 
derdi. Babam bu kefillikten zarar 
görmüş o yüzden kefil olmayın derdi. 
Rahmetli babam; “Oğlum elinde 
armağanın varsa buyur efendi derler, 
elinde armağanın yoksa efendi uyur 
derler, paran varsa herkes yüzüne 
bakar, paran yoksa kimse yüzüne 
bakmaz, “sen adam olacaksın da ben 
görmeyeceğim” derdi.’’ Niye öyle 
söylüyorsun baba?’’ diye sorardım, 
“Ben bilirim oğlum, ben bilirim” derdi. 
Çok çalışırdık. Çalışacaksın, gücünüzün 
yettiği kadar çalışacaksınız. Sözünün 
eri olacaksın, dürüst olacaksın.

ÇOCUKLARIM ELELE VERDİ 

Helva imalatı yaptık, şeker, lokum 
yaptık. Gıda toptancılığı devam etti. 
Arkasından da ilk yağ fabrikası kuruldu. 
Sonrasında da Allah lütfetti ikinci yağ 
fabrikası kuruldu. Çocuklarımın ikisi 
de el ele verdiler, çok güzel çalıştılar, 
bugünlere getirdiler. Allah lütfetti ama 
sebepsiz olmaz, sebebini de işlediler. 
Çok çalıştılar. Herkese güler yüzle 
hizmet ettik. 
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ÇALIŞAN GENÇLİK YORULMAZ

K
aratay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, MARSAN Sanayi 
Sitesi’nde Konya Büyükşehir 

Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üye-
leri, esnaf ve çalışan gençlerle buluştu. 
Konya’nın tarımda olduğu gibi sanayide 
de öncü şehirler arasında yer aldığının 
altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Kara-
tay Belediyesi olarak Konya’nın bu ko-
numunun daha da sağlamlaştırılması ve 
ilerlemesi adına ne gerekiyorsa yapma-
ya devam edeceğiz” dedi. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 
“Simit Bizden, Çay Esnaftan” sloganıyla 
yürüttüğü buluşmaya Başkan Hasan 
Kılca’nın yanı sıra Belediye Başkan 
Yardımcıları Ramazan Şevik ve Osman 
Ciğer, Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan, 
Çalışan Gençlik Meclisi Teşkilat Başkanı 
Mesut Çivici, Çalışan Gençlik Meclisi 
üyeleri, esnaf ve çalışan gençler katıldı. 

‘KONYAMIZ SANAYİDE ÖNCÜ 
ŞEHİRLER ARASINDA’

Konya’nın sanayide çok önemli 
bir konumda olduğuna vurgu yapan 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Konya’nın bu başarısında genç esnafın 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MARSAN Sanayi Sitesi’nde Konya Büyükşehir 
Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üyeleriyle esnaf ve çalışan gençlerle bir araya geldi

büyük payı olduğunu söyledi. Başkan 
Hasan Kılca; “Konya ve Karatay, her 
alanda çok güzel gelişmeler kaydedi-
yor. Konya’mız gerçekten de üreten 
çok önemli bir güç. Konya, çok önem-
li tarım şehri ama aynı zamanda bir 
sanayi şehri. Konya, tarımsal sanayideki 

gücünü son dönemde savunma sanayi 
ve KOBİ’lerdeki yatırımlarla perçin-
lemiş oldu, pek çok alanda öncü bir 
şehir haline geldi. Konyamızdaki üretim 
bizleri gururlandırıyor. Her ay artan bir 
üretim ve ihracat ivmesi var. Bu da hem 
Konyamızın hem Karatayımızın hem de 

ülkemizin kalkınması demek. Bunda da 
en büyük pay sizlerde. Bu vesileyle üre-
time, istihdama ve ülkemizin gelişme-
sine katkı sunan tüm sanayicilerimize, 
esnafımıza ve siz gençlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. 

KARATAY İÇİN NE GEREKİYORSA 
YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Belediyeciliği yanlızca fiziki faali-
yet alanı olarak değil; sosyal, kültürel 
ve daha birçok alanı da içine alan bir 
görev olarak gördüklerinin altını çizen 
Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; 
“Karatay; Organize Sanayiyi çıkardığı-
mızda Konya sanayi sitelerinin büyük 
bir bölümüne ev sahipliği yapıyor Bizler 
de bunun bilincinde olarak Karatay 
Belediyesi olarak, tüm sanayi sitelerimi-
zi sık sık ziyaret ediyoruz. Esnafımızla, 
sanayicimizle ve üreticimizle bir araya 
geliyoruz. Hem sanayilerin site baş-
kanlarıyla hem oda başkanlarıyla hem 
de meclis üyelerimizle istişare ederek 
sanayilerimizle ilgili ne gerekiyorsa tüm 
ekiplerimizle birlikte yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Özellikle altyapısı tamam-
lanmış yerlerde gerek asfalt kaplama 
gerek parke ve bordür çalışmalarını 
aksatmadan yapıyoruz. Yine sanayile-
rimizde sıfır atık konusunda da önemli 
bir gayretin içerisindeyiz. Dolayısıyla 
Karatay’ımızın sanayisiyle, istihdamı 
ve ekonomisiyle ilerlemesi adına ne 
gerekiyorsa her türlü katkıyı sunmaya 
devam edeceğiz.”
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Babasının; “Bu memlekete 
insan gibi gel, insan gibi git” 

nasihatini hayatının merkezine 
koyarak bu günlere gelen 

Korkmaz Beton Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Korkmaz, zorlu 

hayat mücadelesini gururla 
anlatıyor

‘‘

K
onya’nın iş, siyaset ve sivil toplum 
hayatında önemli bir yere sahip 
olan Korkmaz Beton Yönetim 

Kurulu Başkanı Kemal Korkmaz, hayatına 
dair önemli bilgiler paylaştı. Okul hayatını 
Ortaokulda bırakan ve iş hayatına atılan 
Korkmaz, merhum babasıyla birlikte bir 
süre çalıştıktan sonra, aldığı MAN kamyonla 
şoförlük yaparak iş hayatını sürdürdü. 
Çalışkanlığını ve aklını kullanarak, bir 
süre sonra kendi işini yapmaya başlayan 
Korkmaz, Büyük mücadele verdiği iş 
hayatında, başarıyı yakalamayı da bildi. 
İnşaat malzemeleri sektöründe bir marka 
oluşturan ve ailesiyle birlikte bu işi başarıyla 
devam ettiren Korkmaz, “Babam; “Bu 
memlekete insan gibi gel, insan gibi git” 
derdi. O yüzden bu düşünceyle geldik 
gidiyoruz” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1956 Konya doğumluyum. 1988’de kendi 

şirketimi kurdum. O gün bugündür inşaat 
malzemesi sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 
İnşaat yap-sat yaptık. Hazır beton tesisleri 
kurduk. Konya ve Konya’nın komşu 
illerinde bu tesisleri kurduk. Yenilenebilir 
enerji sektörüne girdik. Yaklaşık 200 kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Ekonomi ne şartlarda 
olursa olsun, vergimizi öderiz, işçilerimizi 
kollarız. Bu şekilde geldik bu şekilde devam 
ediyoruz. Ülke bizim ülkemiz. Ülkemiz ne 
kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz. 
Çoluk çocuk canla başla çalışıyoruz. 

İş hayatınıza nasıl başladınız? Okul 
hayatınız oldu mu?

Biz okul hayatı filan görmedik. İlkokulu 
bitirdikten sonra, 1-1,5 sene ortaokulda 
okuduk sonra bıraktık. Babamızın yanında 

çalışmaya başladık. Askerden sonra 
babama çok ısrar ettim bana kamyon 
alsın diye. Babam bana MAN kamyon 
aldı. Kamyon şoförlüğü yaparak 
başladık. Bu işe 1984 yıllarına kadar 
devam ettim. Kamyon şoförlüğünde 
emeğimizin karşılığını alamıyorduk, 
çok da zor bir iş. Sonra ufak tefek 
esnaflığa başladık. İyi de çalıştık. Ben 
Trakya’da askerlik yaptım, Trakya’yı da 
çok severdim. Harmandan sonra 5-6 ay 
Trakya’ya mahsul götürürdüm. Ya kendi 
harmanımızı satardım ya da Borsa’dan 
alır oraya götürürdüm. Yaklaşık 1 sene 
devam ettik. Buradan giderken çok rahat 
ama gelirken sıkıntı oluyor. Kırklareli 
Beyazhisar’da beyaz çimento fabrikası 
vardı. Fabrikaya gittim, Konya’da bayileri 
olduğunu söylediler. Konya’ya gelince 
bu bayilerle görüştüm, sizin mallarınızı 
ben taşıyayım dedim. Böylelikle çimento 
taşımaya başladım. Bir süre böyle devam 
ettikten sonra, ben neden malı kendim 
alıp satmayım dedim. Gittim fabrikadan 
mal alıp kendim satmaya başladım. Malı 
alıyordum, gelirken Eskişehir’de, Bilecik’te, 
İzmit’te satıyordum. Nasibimizde varmış, 
o sektörde devam ettik, bu şekilde de 
devam ediyoruz. 

İş hayatınızdaki en büyük düsturunuz 
nedir? 

Benim işçilerim çocuklarım kadar 
kıymetli benim için. Herkese bir evlat 
gözüyle bakarız. Onlar da bana bir baba 
gözüyle bakar. Hastasıyla hasta oluruz, 
düğünleriyle eğleniriz, cenazelerinde 
üzülürüz. Babam; “Bu memlekete insan 
gibi gel, insan gibi git” derdi. O yüzden bu 
düşünceyle geldik gidiyoruz. 

‘‘
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devam ediyoruz. 

İş hayatınızdaki en büyük düsturunuz 
nedir? 

Benim işçilerim çocuklarım kadar 
kıymetli benim için. Herkese bir evlat 
gözüyle bakarız. Onlar da bana bir baba 
gözüyle bakar. Hastasıyla hasta oluruz, 
düğünleriyle eğleniriz, cenazelerinde 
üzülürüz. Babam; “Bu memlekete insan 
gibi gel, insan gibi git” derdi. O yüzden bu 
düşünceyle geldik gidiyoruz. 

‘‘
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Sizin dönemleriniz oldukça zordu. 
Teknoloji yoktu, imkansızlıklar vardı, 
ekonomik veya siyasi istikrar yoktu. Ama 
buna rağmen çalıştınız ve başardınız. Bu 
konuda neler söylersiniz?

Hakikaten o dönemler o kadar zordu ki! 
Gebze’de 24 saat mazot sırası beklediğimi 
hatırlarım. Sıra bize geldi mazot bitti. Mazot 
alamayan şoförün biri çıktı kamyonun 
kasasına, “Ben bu ellerimle oy verdim” diyerek 
levyeyle elini kırdı. Mazot yok her şey sıkıntılı. 
Doğu’ya gitmek zordu ama oraya gitmeden 
de para kazanamıyordunuz. Borcunuz var 
para kazanmanız lazım, kelle koltukta çok 
gittim-geldim Doğu’ya. Ülkenin durumu o 
günler işler acısıydı. Bugünlere çok şükür. Her 
şeyden önce insanlarımız uyandı. Gençler 
daha akıllı. Teknoloji var. Ülkemiz iyi durumda. 
Enflasyon anlamında sıkıntılarımız var ama bu 
sıkıntı dünyada var. Eğer enflasyon olmasın 
Türkiye çok iyi durumda. Ama enflasyonun 
önüne geçilemiyor. Bu durum biraz daha 
gidecek gibi görünüyor. 

Sivil toplum içerisinde neler 
yapıyorsunuz?

5 yıl Konyaspor’da yöneticilik yaptım. 5 
sezonda 7 ile 11. Sırada bitirdik ligi. O zaman 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’ti. 
5 seneden sonra 3-5 arkadaş affımızı istedik. 
2005 seçimlerinde Selçuklu Belediyesi’nde 
Meclis Üyesi seçildim. Belediye Başkan 
Yardımcılığı, Meclis Başkanvekilliği, Üst 
Kurul Hesap İşleri Başkanlığı gibi görevlerde 
bulunduk. O dönemde Selçuklu’ya yapılan 
yatırımlarda o günkü Meclis Üyeleri’nin büyük 
payları var. Sonra Konya Sanayi Odası’na 
seçildik. 2 dönem Tahir Büyükhelvacıgil 
başkanımızla yöneticilik yaptım. 1 dönem 
de mevcut başkanımız Memiş Kütükcü 
Bey’le çalıştım, sonra affımızı istedim. Konya 
Sanayi Odası’nda da güzel işlere imza attık. 
dostlarımıza güvenen insanlarız. Dostlarımızla 
bir yerlere geldik. Biz onları destekledik onlar 
bizi destekledi. 

Türkiye’nin Konya’nın sanayi noktasında 
geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz? 

Konya sanayisi çok güzel bir yere geldik. 
Büyün Organizedeki üreticilerin hemen 
hemen hepsi arkadaşımız. İftihar ediyorum 
hepsiyle. 3 vardiya çalışan arkadaşlarımız var. 
Konya’nın ihracatı 3 milyar dolarlara yaklaştı. 
Yılsonuna kadar bu rakam daha da artacak. 
İyi ki zamanında Konya Organize Sanayi 
bölgesini yapmışlar. Konya önceden tarım 
şehriydi ama artık sanayi şehri oldu. Öyle 
bir noktaya geldik ki artık yer sıkıntısı var. Bu 

konuda da prosedürler bizim istediğimiz 
gibi gitmiyor. 4. 5. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde o kadar sıkıntılar çektik ki! 
Türkiye ihracata yöneldi, yönelmesi de 
lazım. Çünkü bizim tek kurtuluşumuz bu. 

Günümüz gençliği hakkında neler 
söylersiniz? İş hayatında tecrübeli 
bir isim olarak gençlere neler tavsiye 
edersiniz? 

Gençlerimiz çok akıllı. Bütün 
gençlerimiz iyi olsun isteriz. Gençlere 
en büyük tavsiyem; sonuna kadar 
okusunlar. Şimdi o kadar boş gezen 
genç var ki! Kafelere bakıyorsunuz 
tıklım tıklım dolu. Geçenlerde bir açılış 
vardı, açılışa vakit vardı, 2-3 arkadaş 
orada bir kafe varmış çay içelim dedik. 
Girdik kafe ağzına kadar dolu. Şöyle 
bir dolandık, kimse bize yer vermedi. 
Bizim zamanımızda bulunduğumuz 
ortama böyle büyüklerimiz gelince biz 
altımızdaki tabureyi verirdik. Torunuma; 
“Yavrum siz de böyle okuyacaksanız 
okumayın” dedim. Herkes kendi evinin 
önünü temizlerse ilçemiz de, ilimiz de, 
ülkemiz de tertemiz olur. Şuan söz 
dinleme yok, birlik beraberlik yok. Biz 
1976’da Konya’ya geldik, kim ne yaparsa 
gelir babama danışırdı. Bir istişare vardı. 
Şimdi akraba akrabaya söz geçiremiyor. 
Şuan gençlik söz dinlemiyor. 

Gezmeyi sevdiğinizi biliyoruz. 
Bugüne kadar kaç ülke gezdiniz? 
Gezileriniz sırasında unutamadığınız 
anılarınız var mı? 

Gezmeyi çok severim. 85-90 
ülke gezdim bugüne kadar. Ben 
ortaokulu bile okumadım ama nereye 
gidersem giderim ülkelerin ürettiğine 
ve tükettiğine bakarım. Biz 12 arkadaş 
Rio’ya gittik. 35 kilometre sahili var, 
bu 35 kilometre içerisinde dünyada 
ne kadar 5, 7 yıldız otel varsa hepsi 
mevcut. Ama sahili çok güzel. 2-3 gün 
sonra arkadaşın biri Rio’nun içine bir 
girelim dedi. Dağdan dağa teleferik 
yapmışlar, Rio’nun üstünü gezdiriyorlar. 
Gördüklerimiz çok güzel bir de içeriye 
bakalım dedik. Otelden sonra 2 cadde 
geçtik, hiçbir evde cam yok, hep 
naylon. Yemekler dışarıda pişiyor, yolun 
ortasına çukur yapmışlar bütün pislik 
oraya akıyor. Türkiye’de gezmediğim 
belki Hakkari ile Tunceli kalmıştır. 
Onun haricinde futbolu çok severim. 
Konyaspor sevgimizi herkes bilir.
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Sizin dönemleriniz oldukça zordu. 
Teknoloji yoktu, imkansızlıklar vardı, 
ekonomik veya siyasi istikrar yoktu. Ama 
buna rağmen çalıştınız ve başardınız. Bu 
konuda neler söylersiniz?

Hakikaten o dönemler o kadar zordu ki! 
Gebze’de 24 saat mazot sırası beklediğimi 
hatırlarım. Sıra bize geldi mazot bitti. Mazot 
alamayan şoförün biri çıktı kamyonun 
kasasına, “Ben bu ellerimle oy verdim” diyerek 
levyeyle elini kırdı. Mazot yok her şey sıkıntılı. 
Doğu’ya gitmek zordu ama oraya gitmeden 
de para kazanamıyordunuz. Borcunuz var 
para kazanmanız lazım, kelle koltukta çok 
gittim-geldim Doğu’ya. Ülkenin durumu o 
günler işler acısıydı. Bugünlere çok şükür. Her 
şeyden önce insanlarımız uyandı. Gençler 
daha akıllı. Teknoloji var. Ülkemiz iyi durumda. 
Enflasyon anlamında sıkıntılarımız var ama bu 
sıkıntı dünyada var. Eğer enflasyon olmasın 
Türkiye çok iyi durumda. Ama enflasyonun 
önüne geçilemiyor. Bu durum biraz daha 
gidecek gibi görünüyor. 

Sivil toplum içerisinde neler 
yapıyorsunuz?

5 yıl Konyaspor’da yöneticilik yaptım. 5 
sezonda 7 ile 11. Sırada bitirdik ligi. O zaman 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’ti. 
5 seneden sonra 3-5 arkadaş affımızı istedik. 
2005 seçimlerinde Selçuklu Belediyesi’nde 
Meclis Üyesi seçildim. Belediye Başkan 
Yardımcılığı, Meclis Başkanvekilliği, Üst 
Kurul Hesap İşleri Başkanlığı gibi görevlerde 
bulunduk. O dönemde Selçuklu’ya yapılan 
yatırımlarda o günkü Meclis Üyeleri’nin büyük 
payları var. Sonra Konya Sanayi Odası’na 
seçildik. 2 dönem Tahir Büyükhelvacıgil 
başkanımızla yöneticilik yaptım. 1 dönem 
de mevcut başkanımız Memiş Kütükcü 
Bey’le çalıştım, sonra affımızı istedim. Konya 
Sanayi Odası’nda da güzel işlere imza attık. 
dostlarımıza güvenen insanlarız. Dostlarımızla 
bir yerlere geldik. Biz onları destekledik onlar 
bizi destekledi. 

Türkiye’nin Konya’nın sanayi noktasında 
geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz? 

Konya sanayisi çok güzel bir yere geldik. 
Büyün Organizedeki üreticilerin hemen 
hemen hepsi arkadaşımız. İftihar ediyorum 
hepsiyle. 3 vardiya çalışan arkadaşlarımız var. 
Konya’nın ihracatı 3 milyar dolarlara yaklaştı. 
Yılsonuna kadar bu rakam daha da artacak. 
İyi ki zamanında Konya Organize Sanayi 
bölgesini yapmışlar. Konya önceden tarım 
şehriydi ama artık sanayi şehri oldu. Öyle 
bir noktaya geldik ki artık yer sıkıntısı var. Bu 

konuda da prosedürler bizim istediğimiz 
gibi gitmiyor. 4. 5. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde o kadar sıkıntılar çektik ki! 
Türkiye ihracata yöneldi, yönelmesi de 
lazım. Çünkü bizim tek kurtuluşumuz bu. 

Günümüz gençliği hakkında neler 
söylersiniz? İş hayatında tecrübeli 
bir isim olarak gençlere neler tavsiye 
edersiniz? 

Gençlerimiz çok akıllı. Bütün 
gençlerimiz iyi olsun isteriz. Gençlere 
en büyük tavsiyem; sonuna kadar 
okusunlar. Şimdi o kadar boş gezen 
genç var ki! Kafelere bakıyorsunuz 
tıklım tıklım dolu. Geçenlerde bir açılış 
vardı, açılışa vakit vardı, 2-3 arkadaş 
orada bir kafe varmış çay içelim dedik. 
Girdik kafe ağzına kadar dolu. Şöyle 
bir dolandık, kimse bize yer vermedi. 
Bizim zamanımızda bulunduğumuz 
ortama böyle büyüklerimiz gelince biz 
altımızdaki tabureyi verirdik. Torunuma; 
“Yavrum siz de böyle okuyacaksanız 
okumayın” dedim. Herkes kendi evinin 
önünü temizlerse ilçemiz de, ilimiz de, 
ülkemiz de tertemiz olur. Şuan söz 
dinleme yok, birlik beraberlik yok. Biz 
1976’da Konya’ya geldik, kim ne yaparsa 
gelir babama danışırdı. Bir istişare vardı. 
Şimdi akraba akrabaya söz geçiremiyor. 
Şuan gençlik söz dinlemiyor. 

Gezmeyi sevdiğinizi biliyoruz. 
Bugüne kadar kaç ülke gezdiniz? 
Gezileriniz sırasında unutamadığınız 
anılarınız var mı? 

Gezmeyi çok severim. 85-90 
ülke gezdim bugüne kadar. Ben 
ortaokulu bile okumadım ama nereye 
gidersem giderim ülkelerin ürettiğine 
ve tükettiğine bakarım. Biz 12 arkadaş 
Rio’ya gittik. 35 kilometre sahili var, 
bu 35 kilometre içerisinde dünyada 
ne kadar 5, 7 yıldız otel varsa hepsi 
mevcut. Ama sahili çok güzel. 2-3 gün 
sonra arkadaşın biri Rio’nun içine bir 
girelim dedi. Dağdan dağa teleferik 
yapmışlar, Rio’nun üstünü gezdiriyorlar. 
Gördüklerimiz çok güzel bir de içeriye 
bakalım dedik. Otelden sonra 2 cadde 
geçtik, hiçbir evde cam yok, hep 
naylon. Yemekler dışarıda pişiyor, yolun 
ortasına çukur yapmışlar bütün pislik 
oraya akıyor. Türkiye’de gezmediğim 
belki Hakkari ile Tunceli kalmıştır. 
Onun haricinde futbolu çok severim. 
Konyaspor sevgimizi herkes bilir.
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RÜYASINDA GÖRDÜ RÜYASINDA GÖRDÜ 
FIRINCILIĞA BAȘLADI FIRINCILIĞA BAȘLADI 

‘‘

Buğday, un ve ekmekle bir başarı 
hikâyesi yarattı. Çumra’nın en eski 
esnafları arasında yer alan ve uzun 
yıllardır Çumra’da fırıncılık yapan 

Kemalettin Danışık, Çumra’da fırını 
açtığı günden bu yana yaptığı lezzetli 

ekmekler ile adından söz ettiriyor
Ç

umra’nın en eski esnafları 
arasında yer alan ve uzun 
yıllardır Çumra’da fırıncılık 

yapan Kemalettin Danışık, Çumra’da 
fırını açtığı günden bu yana yaptığı lez-
zetli ekmekler ile adından söz ettiriyor. 
Genç yaşta büyük sorumluluk üstle-
nen Danışık günümüzde de de başarılı 
bir şekilde işletmesi ile Çumralıların 
damaklarında unutulmaz lezzetler bıra-
kıyor.  Çumra’nın başarılı iş adamların-
dan ve uzun yıllardır mesleğini aşk ile 
sürdüren Özlem Unlu Mamuller Sahibi 
Kemalettin Danışık fırıncılığa rüyasında 
görerek başladığına dikkat çekti.

‘RÜYAMDA GÖRDÜM FIRINCILIĞA 
BAŞLADIM’

Fırıncılık mesleğine başlama hika-
yesinde ifade eden Özlem Unlu Ma-
muller Sahibi Kemalettin Danışık, “1937  
Arıkören doğumluyum.  1946 yılında 
Arıkören’den Çumra’ya geçtik. İlkoku-
la Arıkören’de başladım ve Çumra’da 
devam ettim. Babam hem manifaturacı 
hem de çiftçiydi.  Arıkören’den Çum-
ra’ya göç ettikten sonra çocukluğumuz 
ve gençliğimiz Çumra’da geçti.  Babam 

1952 yılında vefat etti. Abim ise 1952 
yılının sonunda ise askere gitti. Ba-
bamın vefatının ardından manifatura 
dükkanı sattık ve bakkal dükkanı açtık.  
15 yaşında Çumraspor’a başkan oldum. 
Daha sonra muavinlik ve şoförlük yap-
tım. Askere gidip geldikten sonra hac 
yolcularını kutsal topraklara götürdüm 

şoför olarak.  Daha sonra Çumra’da 
bir taksi aldım ve burada taksicilik 
yaptım.  Bir süre taksicilik yaptıktan 
sonra çiftçiliğe başladım.  Çiftçiliğe 
birkaç sene devam ettikten sonra çiftlik 
yapmak için niyetlendim. Rüyamda 
fırıncılık yaptığımı gördüm ve fırıncılı-
ğa niyet ettim.  Daha sonra Ankara’da 
bir dostum vardı fırıncı. Onun yanına 
giderek iş hakkında bilgi aldım.  1977 
yılında fırıncılığa Çumra’da başladım. 
Çumra’da fırıncılığa başladığım günden 
bu yana kaliteden ve hijyenden asla 
taviz vermedim. Hala da vermiyorum. 
İşletmemiz Çumra’nın en eski fırınları 
arasında yer alıyor. İş hayatımda aile-
min desteğini yanımda gördüm ve her 
daim yaptığım işte de ailemin deste-
ğini hissettim. İş hayatıma başladığım 
zamanda çalıştıracak eleman bulmakta 
oldukça zorlanıyorduk. Daha önce el 
işçiliği ile daha yavaş yapılan işlemler 
günümüzdeki makine teknolojisi ile 
hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Gü-
nümüzde makineleşme teknolojisinin 
yaygınlaşması ile hem bizim fırıncılık 
sektöründe hem de diğer sektörlerde 
çalışmalar hızlı şekilde gerçekleşiyor” 
dedi.

‘‘108



K
E

M
A

LE
T

T
İN

 D
A

N
IȘ

IK

RÜYASINDA GÖRDÜ RÜYASINDA GÖRDÜ 
FIRINCILIĞA BAȘLADI FIRINCILIĞA BAȘLADI 

‘‘

Buğday, un ve ekmekle bir başarı 
hikâyesi yarattı. Çumra’nın en eski 
esnafları arasında yer alan ve uzun 
yıllardır Çumra’da fırıncılık yapan 

Kemalettin Danışık, Çumra’da fırını 
açtığı günden bu yana yaptığı lezzetli 

ekmekler ile adından söz ettiriyor
Ç

umra’nın en eski esnafları 
arasında yer alan ve uzun 
yıllardır Çumra’da fırıncılık 

yapan Kemalettin Danışık, Çumra’da 
fırını açtığı günden bu yana yaptığı lez-
zetli ekmekler ile adından söz ettiriyor. 
Genç yaşta büyük sorumluluk üstle-
nen Danışık günümüzde de de başarılı 
bir şekilde işletmesi ile Çumralıların 
damaklarında unutulmaz lezzetler bıra-
kıyor.  Çumra’nın başarılı iş adamların-
dan ve uzun yıllardır mesleğini aşk ile 
sürdüren Özlem Unlu Mamuller Sahibi 
Kemalettin Danışık fırıncılığa rüyasında 
görerek başladığına dikkat çekti.

‘RÜYAMDA GÖRDÜM FIRINCILIĞA 
BAŞLADIM’

Fırıncılık mesleğine başlama hika-
yesinde ifade eden Özlem Unlu Ma-
muller Sahibi Kemalettin Danışık, “1937  
Arıkören doğumluyum.  1946 yılında 
Arıkören’den Çumra’ya geçtik. İlkoku-
la Arıkören’de başladım ve Çumra’da 
devam ettim. Babam hem manifaturacı 
hem de çiftçiydi.  Arıkören’den Çum-
ra’ya göç ettikten sonra çocukluğumuz 
ve gençliğimiz Çumra’da geçti.  Babam 

1952 yılında vefat etti. Abim ise 1952 
yılının sonunda ise askere gitti. Ba-
bamın vefatının ardından manifatura 
dükkanı sattık ve bakkal dükkanı açtık.  
15 yaşında Çumraspor’a başkan oldum. 
Daha sonra muavinlik ve şoförlük yap-
tım. Askere gidip geldikten sonra hac 
yolcularını kutsal topraklara götürdüm 

şoför olarak.  Daha sonra Çumra’da 
bir taksi aldım ve burada taksicilik 
yaptım.  Bir süre taksicilik yaptıktan 
sonra çiftçiliğe başladım.  Çiftçiliğe 
birkaç sene devam ettikten sonra çiftlik 
yapmak için niyetlendim. Rüyamda 
fırıncılık yaptığımı gördüm ve fırıncılı-
ğa niyet ettim.  Daha sonra Ankara’da 
bir dostum vardı fırıncı. Onun yanına 
giderek iş hakkında bilgi aldım.  1977 
yılında fırıncılığa Çumra’da başladım. 
Çumra’da fırıncılığa başladığım günden 
bu yana kaliteden ve hijyenden asla 
taviz vermedim. Hala da vermiyorum. 
İşletmemiz Çumra’nın en eski fırınları 
arasında yer alıyor. İş hayatımda aile-
min desteğini yanımda gördüm ve her 
daim yaptığım işte de ailemin deste-
ğini hissettim. İş hayatıma başladığım 
zamanda çalıştıracak eleman bulmakta 
oldukça zorlanıyorduk. Daha önce el 
işçiliği ile daha yavaş yapılan işlemler 
günümüzdeki makine teknolojisi ile 
hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Gü-
nümüzde makineleşme teknolojisinin 
yaygınlaşması ile hem bizim fırıncılık 
sektöründe hem de diğer sektörlerde 
çalışmalar hızlı şekilde gerçekleşiyor” 
dedi.

‘‘ 109



M
A

H
M

U
T

 A
Y

V
A

Z
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KURULUȘ HİKAYESİKURULUȘ HİKAYESİ

‘‘Ailesinden aldığı manevi desteğin 
yanında kendi azmini de ortaya koyan 
Mahmut Ayvaz, çok çalışarak gelmiş 
olduğu noktayı anlattı. Eskiden seri 

üretim olmadığını ancak üretim yapan iş 
yeri sayısının da az olmasından kaynaklı 
bir kazanç elde ettiklerini dile getiren 
Ayvaz, günümüz sektörü hakkında da 

değerlendirmelerde bulundu

“T
ürkiye için üretim, yatırım, 
istihdam” desturuyla çıktıkları 
yolda emin adımlarla ilerleyen 

Ayvazoğlu Metal’in Kurucu ismi Mahmut 
Ayvaz, bir torna ve bir matkapla başladıkları 
işlerinin şirkete dönüşme hikayesini anlattı. 
Bu uzun ve yorucu yolculuğun en büyük 
yatırımının ‘insan’ olduğuna dikkat çeken 
Mahmut Ayvaz, şimdi yönetici koltuğunda 
oturan oğullarının en büyük yatırımı 
olduğunu ifade etti. Sağladığı istihdam 
alanıyla ülke ekonomisine destekte bulunan 
Ayvaz, yetiştirmiş olduğu 200’den fazla 
insanla da yeni üretime katkı sağlıyor. 

Sizi biraz daha yakından tanıyabilir 
miyiz?

Ben Mahmut Ayvaz. 77 yaşındayım. 
Konya’da doğup büyüdüm. İlkokulu 
bitirdikten sonra 12 yaşımda bir firmada, 
sanayi sektöründe askere gidene kadar 
çalıştım. Askerden geldikten sonra 3 yıl 
kadar daha devam ettim. 1962 yılında ilk 
işyerimizi açmakla bu sektöre firma olarak 
ilk adımı atmış olduk. 

İlk iş yerinizi açarken destek aldınız 
mı?

O yıllarda bizim anne babamızda da 
para yok. Desteği sadece yanımızda olarak 
manevi şekilde destek oluyorlardı. 1962 
yılında iş yeri dediğimiz yeri, bir torna ve bir 
matkapla açtım. Eski garajda 8 metrekarelik 
bir yerdi. O zamanlar bu iki ürünün parasını 
ödeyeceğiz diye de ömrümüz geçti. O 
dönemlerde dostluk vardı, herkes dostu 
bildiği insana kefil olabiliyordu. Kefille, 
borçla bu günlere geldik. 14 yıllık eski 
garajdaki iş yerimden sonra 1976 yılında 
Karatay Sanayi yapılınca oraya geçtim. 1983 
yılında büyük oğlum yanımda işe başladı, 
1988’de de diğer oğlumun başlamasıyla 
işler biraz daha kolaylaşmış oldu. 1993 
yılından sonra da iş hayatını yavaş yavaş 
çocuklara devrettim. Daha çok yazlıkta ve 
sosyal hayatın içinde olmaya çalışıyorum. 
Bahçemde beslemiş olduğum tavuk, hindi 
köpeklerim var. Onlarla, torunlarla meşgul 
oluyorum. 

Geçmişte yaşamış olduğunuz 
dönemde sanayi sektörünü bugünle 
kıyaslar mısınız?

Önceden ‘yedek parçadan getir de 

yenisini tak’ gibi bir sistem yoktu çünkü 
imalat yoktu. Her şey emekle yapılıyordu 
ancak arızalanan bir parçanın sıfırdan 
değişmesi gerektiği için çok para 
kazanılabiliyordu. O zamanlarda az çalışıp 
çok kazanılırken, günümüzde imal edilip 
çok çalışılıyor ancak kazanç az çünkü 
şimdi kazancın kadar masrafın da var. 
İmalat yoktu, biz de sadece piyasa işiyle 
başladık. 2000 yılında imalata başlamış 
olduk. 

Konya sanayisine baktığımız zaman 
bence Türkiye’de bir numara. Tabi değerini 
biliyor muyuz, hayır. Gerekli yatırımlarla 
desteklenmesi gerekiyor. 

Bu işe yaptığınız en büyük yatırım 
sizce nedir?

Bizim işte, 2000’li yıllara kadar imalat 
yoktu. Para kazanılıyordu ve yatırım gibi 
bir heves yoktu, ihracat olmadığından 
parayı harcayacak yer de yoktu. Dolayısıyla 
en büyük yatırımı da bu sektörde evlat 
yetiştirerek yaptığımı düşünüyorum. İş 
azmi olan, işi bilen evlatlar yetiştirmeyi ben 
yatırım olarak görüyorum. 

Sizlerde çocuklarınıza ve şimdi de 
torunlarınıza bu işi öğreten bir usta 
olarak, gençlere ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Bizim dönemimizle şimdi ki dönem, 
çağın gerekliliğinden olsa gerek çok farklı 
tabi. Biz, ustamız dükkândan çıkıp sokağı 
terk etmeden oturamazdık, dövdüğü 
zaman sesimizi çıkaramazdık. Şimdi 
ki çocuklara iyilikleri için bile olsa söz 

söyleme hakkına sahip değiliz. Oysaki 
benim yetiştirmiş olduğum 200’ün 
üzerinde sektörde insan var. Bunların 
10-15 tanesi bugün ürün imalat yaparak 
organizede kendi iş yerinin sahibi. 
Verdiğim tavsiyelere gelecek olursak, biz 
hiç banka işine bulaşmadık ve her zaman 
‘attığınız imza, sizin namusunuzdur’ 
desturuyla iş yaptık. Çocuklarıma ve 
yeni nesillere de tavsiyem budur. Ancak 
daha fazla bir tavsiye isteyecek olursanız; 
çok güvendiğimiz yanımda çalıştırmış 
olduğum, akraba dediğim insanlardan 
bile kötülük görebiliyor insan. En yakınınız 
bile size bunu yaparken insanlara ne 
tavsiyesinde bulunacaksın ki! 

Sanayi sektöründe çalışan 
bulunamamasının sebebinin ‘çok tehlikeli’ 
iş sınıfında olmasının sebep olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Tüm işyerleri az tehlikeli, tehlikeli 
ve çok tehlikeli olarak tehlike sınıflarına 
ayrılmış durumda. Kafede çalışan garson, 
az tehlikeli iş grubunda aynı ücrette asgari 
ücreti alırken burada çok tehlikeli grupta 
çalışana da aynı asgari ücret veriliyor. Hal 
böyle olunca insanlar en tehlikeli yerde 
aynı parayla çalışmak istemezler. Eğer 
Asgari ücret, tehlike sınıfına göre artış 
gösterirse çalışan bulamama ya da işsizlik 
gibi bir sıkıntıyla karşılaşılmaz. Bana şu an 
da en az 6 tane çalışan lazım ve kapı kapı 
dolaşın, sanayinin her yerinde bu böyle. 
Ülke, üretimin olduğu yerde büyür. 

Teşekkür ediyoruz. 
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‘‘Ailesinden aldığı manevi desteğin 
yanında kendi azmini de ortaya koyan 
Mahmut Ayvaz, çok çalışarak gelmiş 
olduğu noktayı anlattı. Eskiden seri 

üretim olmadığını ancak üretim yapan iş 
yeri sayısının da az olmasından kaynaklı 
bir kazanç elde ettiklerini dile getiren 
Ayvaz, günümüz sektörü hakkında da 

değerlendirmelerde bulundu

“T
ürkiye için üretim, yatırım, 
istihdam” desturuyla çıktıkları 
yolda emin adımlarla ilerleyen 

Ayvazoğlu Metal’in Kurucu ismi Mahmut 
Ayvaz, bir torna ve bir matkapla başladıkları 
işlerinin şirkete dönüşme hikayesini anlattı. 
Bu uzun ve yorucu yolculuğun en büyük 
yatırımının ‘insan’ olduğuna dikkat çeken 
Mahmut Ayvaz, şimdi yönetici koltuğunda 
oturan oğullarının en büyük yatırımı 
olduğunu ifade etti. Sağladığı istihdam 
alanıyla ülke ekonomisine destekte bulunan 
Ayvaz, yetiştirmiş olduğu 200’den fazla 
insanla da yeni üretime katkı sağlıyor. 

Sizi biraz daha yakından tanıyabilir 
miyiz?

Ben Mahmut Ayvaz. 77 yaşındayım. 
Konya’da doğup büyüdüm. İlkokulu 
bitirdikten sonra 12 yaşımda bir firmada, 
sanayi sektöründe askere gidene kadar 
çalıştım. Askerden geldikten sonra 3 yıl 
kadar daha devam ettim. 1962 yılında ilk 
işyerimizi açmakla bu sektöre firma olarak 
ilk adımı atmış olduk. 

İlk iş yerinizi açarken destek aldınız 
mı?

O yıllarda bizim anne babamızda da 
para yok. Desteği sadece yanımızda olarak 
manevi şekilde destek oluyorlardı. 1962 
yılında iş yeri dediğimiz yeri, bir torna ve bir 
matkapla açtım. Eski garajda 8 metrekarelik 
bir yerdi. O zamanlar bu iki ürünün parasını 
ödeyeceğiz diye de ömrümüz geçti. O 
dönemlerde dostluk vardı, herkes dostu 
bildiği insana kefil olabiliyordu. Kefille, 
borçla bu günlere geldik. 14 yıllık eski 
garajdaki iş yerimden sonra 1976 yılında 
Karatay Sanayi yapılınca oraya geçtim. 1983 
yılında büyük oğlum yanımda işe başladı, 
1988’de de diğer oğlumun başlamasıyla 
işler biraz daha kolaylaşmış oldu. 1993 
yılından sonra da iş hayatını yavaş yavaş 
çocuklara devrettim. Daha çok yazlıkta ve 
sosyal hayatın içinde olmaya çalışıyorum. 
Bahçemde beslemiş olduğum tavuk, hindi 
köpeklerim var. Onlarla, torunlarla meşgul 
oluyorum. 

Geçmişte yaşamış olduğunuz 
dönemde sanayi sektörünü bugünle 
kıyaslar mısınız?

Önceden ‘yedek parçadan getir de 

yenisini tak’ gibi bir sistem yoktu çünkü 
imalat yoktu. Her şey emekle yapılıyordu 
ancak arızalanan bir parçanın sıfırdan 
değişmesi gerektiği için çok para 
kazanılabiliyordu. O zamanlarda az çalışıp 
çok kazanılırken, günümüzde imal edilip 
çok çalışılıyor ancak kazanç az çünkü 
şimdi kazancın kadar masrafın da var. 
İmalat yoktu, biz de sadece piyasa işiyle 
başladık. 2000 yılında imalata başlamış 
olduk. 

Konya sanayisine baktığımız zaman 
bence Türkiye’de bir numara. Tabi değerini 
biliyor muyuz, hayır. Gerekli yatırımlarla 
desteklenmesi gerekiyor. 

Bu işe yaptığınız en büyük yatırım 
sizce nedir?

Bizim işte, 2000’li yıllara kadar imalat 
yoktu. Para kazanılıyordu ve yatırım gibi 
bir heves yoktu, ihracat olmadığından 
parayı harcayacak yer de yoktu. Dolayısıyla 
en büyük yatırımı da bu sektörde evlat 
yetiştirerek yaptığımı düşünüyorum. İş 
azmi olan, işi bilen evlatlar yetiştirmeyi ben 
yatırım olarak görüyorum. 

Sizlerde çocuklarınıza ve şimdi de 
torunlarınıza bu işi öğreten bir usta 
olarak, gençlere ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Bizim dönemimizle şimdi ki dönem, 
çağın gerekliliğinden olsa gerek çok farklı 
tabi. Biz, ustamız dükkândan çıkıp sokağı 
terk etmeden oturamazdık, dövdüğü 
zaman sesimizi çıkaramazdık. Şimdi 
ki çocuklara iyilikleri için bile olsa söz 

söyleme hakkına sahip değiliz. Oysaki 
benim yetiştirmiş olduğum 200’ün 
üzerinde sektörde insan var. Bunların 
10-15 tanesi bugün ürün imalat yaparak 
organizede kendi iş yerinin sahibi. 
Verdiğim tavsiyelere gelecek olursak, biz 
hiç banka işine bulaşmadık ve her zaman 
‘attığınız imza, sizin namusunuzdur’ 
desturuyla iş yaptık. Çocuklarıma ve 
yeni nesillere de tavsiyem budur. Ancak 
daha fazla bir tavsiye isteyecek olursanız; 
çok güvendiğimiz yanımda çalıştırmış 
olduğum, akraba dediğim insanlardan 
bile kötülük görebiliyor insan. En yakınınız 
bile size bunu yaparken insanlara ne 
tavsiyesinde bulunacaksın ki! 

Sanayi sektöründe çalışan 
bulunamamasının sebebinin ‘çok tehlikeli’ 
iş sınıfında olmasının sebep olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Tüm işyerleri az tehlikeli, tehlikeli 
ve çok tehlikeli olarak tehlike sınıflarına 
ayrılmış durumda. Kafede çalışan garson, 
az tehlikeli iş grubunda aynı ücrette asgari 
ücreti alırken burada çok tehlikeli grupta 
çalışana da aynı asgari ücret veriliyor. Hal 
böyle olunca insanlar en tehlikeli yerde 
aynı parayla çalışmak istemezler. Eğer 
Asgari ücret, tehlike sınıfına göre artış 
gösterirse çalışan bulamama ya da işsizlik 
gibi bir sıkıntıyla karşılaşılmaz. Bana şu an 
da en az 6 tane çalışan lazım ve kapı kapı 
dolaşın, sanayinin her yerinde bu böyle. 
Ülke, üretimin olduğu yerde büyür. 

Teşekkür ediyoruz. 
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İSTİKRARİSTİKRAR
Anadolu’da gıda, zahire ve 
ekmek sektöründe bir asrı 

aşan tecrübe ve bilgi birikimi 
ile, sektörün duayen kuruluşu 
ve amiral gemisi sayılabilecek 

Mutluerler Ekmek ve Unlu 
Mamullerinde güven ve 
lezzetin, geleneksel ile 

modernin eşsiz birleşiminin 
ortaya çıkış serüvenini, bizzat 
yaşamış ve önceki nesillerden 
devraldığını genç kuşaklara 

aktaran Mazlum Mutluer nev-i 
şahsına münhasır 
üslubu ile anlattı   

‘‘ O
smanlı döneminde bakliyat, 
hububat ve zahire ile temellenen 
ticari hayatın, uzun yıllar içinde 

evrilmesiyle, insan hayatının en temel ve 
zaruri gıdası olan ekmeğin hayatımızdaki 
varoluşunun hikayesini, Mutluerler Ekmek 
ve Unlu Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Mazlum Mutluer bizim ile paylaştı. Mutluerler 
Ekmek ve Unlu Mamulleri, geçmişten 
bugüne kuşaklar boyunca verilen kutlu bir 
mücadele ile ekmeğin, emekle buluşmuş 
halinin sofralarda yerini almasında Konya’da 
ve Anadolu’da öncülerinden oldu. 
Çalışanların da kuşaktan kuşağa kendileriyle 
çalışmaya devam ettiğini söyleyen Mazlum 
Mutluer, sektör konusunda bilgi verirken 
gençlere de tavsiyelerde bulundu. 

Mazlum Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben Mazlum Mutluer. 1965 yılında, 

Mevlâna Türbesi yakınlarında Bey 
Sokağı’nda ailemize ait evde doğdum. 
Konya’da geçen eğitim yıllarının ardından, 
muhasebe ve mali müşavirlik staj 
deneyimim oldu. Evliyim ve dört çocuğum 
var. Aile olarak ekmek ve gıda alanında yer 
aldığımız için, doğal olarak aynı mecrada yol 
almayı seçtim. 

Geçmişten bugüne Mutluerler ’in 
yaşam serüveninin hikayesini bizim ile 
paylaşır mısınız? 

“Mutluerler” denilince iki asra yayılmış 
bir uzun ticari serüvenden bahsediyoruz 
demektir. 

Bu hikâye, benden 5 kuşak önce 
başlayıp hala devam ediyor. Beş kuşak 
önceki dedemiz Hacı Ali Efendi Konya’da 
o yıllarda buğday, gıda, bakliyat ve zahire 
ticareti ile uğraşmış. Sonraki büyük dedemiz 
Yusuf Efendi de aynı 1800’lü yıllarda 
Konya’da ticari hayatına devam etmiş. 
Bizim firma logomuzda kuruluş yılımız 1902 
yazıyor ancak ticari hayata asıl girişimiz 
1800’lü yıllardadır. O yıllarda ticari kayıtların 
düzenli tutulamıyor olması ve savaş yıllarına 
denk gelmesi sebebiyle gelgitlerin sıkça 
yaşanması, ticari geçmişimizin kayıt altına 
alınamamasına sebep olmuştur. Bundan 
dolayı net bir tarih olan 1900’lü yılları ticari 
faaliyetimizin başlangıcı kabul ettik. 1900’lü 

yılların başında o yılların Konya’sında 
tanınmış bir isim olan dedemiz Müteahhit 
Kara Mehmet, buğday ve gıda ticaretinin 
yanı sıra dört yabancı dil (Arapça, Farsça, 
Fransızca ve İngilizce) bilen bir tüccarmış. 
1900’lü yıllarda Aziziye Camii şadırvanının 
olduğu yerde yazıhane ve satış yerimiz ve 
ayrıca üç depo ile faaliyeti devam ederken, 
Cumhuriyetin kuruluşu ile eş zamanlı olarak 
gıda üretim işini de ilave ederek yoluna 
devam etmiştir. Bu yıllarda ana iştigal 
sahamız gıda, hububat ve zahire ticaretiydi. 
Bu süreci takip eden 1950’li yıllarda 
da babam Nazım Mutluer, eski Üzüm 
Pazarı’nın köşesinde tarihi Selimiye Fırını 
ile sektöre bir başlangıç yapmıştır. Daha 
o yıllarda şubeleşmeye gidilerek 5 şube 
olarak Konya’nın çeşitli yerlerinde hizmet 
verilmeye başlanılmış. 70’li yılların başında 
Konya sanayisinde özel sektörün en büyük 
fabrikalarında 30-40 çalışan istihdam etmek 
bile zor iken, bu beş ekmek üretim tesisinde 
ve diğer müteahhitlik işlerinde Nazım 
Mutluer’in yanında 300’ü aşkın yetişmiş 
personel istihdam imkânı bulabiliyordu. 

Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde 
Mutluerler ‘in üretim portföyü yeni bir 
segmental açılım sergiledi ve unlu mamuller 
üretimine başlangıç yapıldı.  Böylece 3 
bin metrekareyi aşkın kapalı ve 2 bin 650 
metrekare açık alanda merkez üretim 
tesisimiz ve üç şube, üç franchising bayisi, üç 
yüzü aşkın ticari bayi portföyümüz ve yüz 
elliyi aşkın tecrübeli ve işinin ehli çalışanımız 
ile Konya halkına hizmet yolunda mücadele 
vermekteyiz.

  Ticari hayatınızın iki yüz yıla aşkın 
bir süreci kapsadığını söylüyorsunuz, 
bu süreçte devamlılığın sağlanmasının 
anahtar kavramı sizce nedir?

Kısaca iki kelime ile özetlemek 
gerekirse; DÜRÜSTLÜK ve AHLAK olarak 
söyleyebilirim.  

İşimizi, çalışma disiplini, dürüstlük ve 
ahlak prensipleri çerçevesinde yapmamızın 
bizi bugünlere taşıdığını düşünüyorum. 
Ticari hayatta devamlılığın finansal cephesi 
ise, atılan her adımda öz kaynak kullanımı 
yani bir diğer deyiş ile oto finansman yolunu 
tercih etmemizdir. 

 Her daim, öz sermayemizle büyürken, 
gelişme süreçlerinin hiçbir aşamasında 
borçlanma yoluna gitmedik. Kalıcı 
olmamızdaki asıl sebep, “istikrar, sabır ve 
sebat” ile alakalıdır. Kat ettiğimiz yollarda 
azmi elden bırakmayarak, çizgimizi ise hiçbir 
zaman ve hiçbir sebep ile bozmadık. Kuruluş 
yıllarımızdan bu yana gelişen teknoloji ve 
sektördeki yapısal değişiklikler, firma olarak 
bizi gerek pazarın yapısı gerek tüketici profili 
ve gerekse teknolojinin yakından takip 
edilmesine yöneltmiştir. Bu yönelimler ürün 
yelpazesi, üretim portföyü gibi alanlarda 
kendisini daha çok hissettirmektedir.  Firma 
olarak bu konularda AR-GE çalışmalarına 
hep önem verdik ve gelişime uyum 
sağlamaya özen gösterdik. 

Günümüzde artan makineleşme 
ve teknoloji, sizin sektörünüzde işinizi 
kolaylaştırdı mı?

Teknoloji her ne kadar gelişmiş olursa 
olsun, ekmeğin tekstürel yapısından dolayı 
hem fiziksel yapısı hem de görsel yönü 
tüketici beğenisine hitap eder hale getirmek 

‘‘
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Anadolu’da gıda, zahire ve 
ekmek sektöründe bir asrı 

aşan tecrübe ve bilgi birikimi 
ile, sektörün duayen kuruluşu 
ve amiral gemisi sayılabilecek 

Mutluerler Ekmek ve Unlu 
Mamullerinde güven ve 
lezzetin, geleneksel ile 

modernin eşsiz birleşiminin 
ortaya çıkış serüvenini, bizzat 
yaşamış ve önceki nesillerden 
devraldığını genç kuşaklara 

aktaran Mazlum Mutluer nev-i 
şahsına münhasır 
üslubu ile anlattı   

‘‘ O
smanlı döneminde bakliyat, 
hububat ve zahire ile temellenen 
ticari hayatın, uzun yıllar içinde 

evrilmesiyle, insan hayatının en temel ve 
zaruri gıdası olan ekmeğin hayatımızdaki 
varoluşunun hikayesini, Mutluerler Ekmek 
ve Unlu Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Mazlum Mutluer bizim ile paylaştı. Mutluerler 
Ekmek ve Unlu Mamulleri, geçmişten 
bugüne kuşaklar boyunca verilen kutlu bir 
mücadele ile ekmeğin, emekle buluşmuş 
halinin sofralarda yerini almasında Konya’da 
ve Anadolu’da öncülerinden oldu. 
Çalışanların da kuşaktan kuşağa kendileriyle 
çalışmaya devam ettiğini söyleyen Mazlum 
Mutluer, sektör konusunda bilgi verirken 
gençlere de tavsiyelerde bulundu. 

Mazlum Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben Mazlum Mutluer. 1965 yılında, 

Mevlâna Türbesi yakınlarında Bey 
Sokağı’nda ailemize ait evde doğdum. 
Konya’da geçen eğitim yıllarının ardından, 
muhasebe ve mali müşavirlik staj 
deneyimim oldu. Evliyim ve dört çocuğum 
var. Aile olarak ekmek ve gıda alanında yer 
aldığımız için, doğal olarak aynı mecrada yol 
almayı seçtim. 

Geçmişten bugüne Mutluerler ’in 
yaşam serüveninin hikayesini bizim ile 
paylaşır mısınız? 

“Mutluerler” denilince iki asra yayılmış 
bir uzun ticari serüvenden bahsediyoruz 
demektir. 

Bu hikâye, benden 5 kuşak önce 
başlayıp hala devam ediyor. Beş kuşak 
önceki dedemiz Hacı Ali Efendi Konya’da 
o yıllarda buğday, gıda, bakliyat ve zahire 
ticareti ile uğraşmış. Sonraki büyük dedemiz 
Yusuf Efendi de aynı 1800’lü yıllarda 
Konya’da ticari hayatına devam etmiş. 
Bizim firma logomuzda kuruluş yılımız 1902 
yazıyor ancak ticari hayata asıl girişimiz 
1800’lü yıllardadır. O yıllarda ticari kayıtların 
düzenli tutulamıyor olması ve savaş yıllarına 
denk gelmesi sebebiyle gelgitlerin sıkça 
yaşanması, ticari geçmişimizin kayıt altına 
alınamamasına sebep olmuştur. Bundan 
dolayı net bir tarih olan 1900’lü yılları ticari 
faaliyetimizin başlangıcı kabul ettik. 1900’lü 

yılların başında o yılların Konya’sında 
tanınmış bir isim olan dedemiz Müteahhit 
Kara Mehmet, buğday ve gıda ticaretinin 
yanı sıra dört yabancı dil (Arapça, Farsça, 
Fransızca ve İngilizce) bilen bir tüccarmış. 
1900’lü yıllarda Aziziye Camii şadırvanının 
olduğu yerde yazıhane ve satış yerimiz ve 
ayrıca üç depo ile faaliyeti devam ederken, 
Cumhuriyetin kuruluşu ile eş zamanlı olarak 
gıda üretim işini de ilave ederek yoluna 
devam etmiştir. Bu yıllarda ana iştigal 
sahamız gıda, hububat ve zahire ticaretiydi. 
Bu süreci takip eden 1950’li yıllarda 
da babam Nazım Mutluer, eski Üzüm 
Pazarı’nın köşesinde tarihi Selimiye Fırını 
ile sektöre bir başlangıç yapmıştır. Daha 
o yıllarda şubeleşmeye gidilerek 5 şube 
olarak Konya’nın çeşitli yerlerinde hizmet 
verilmeye başlanılmış. 70’li yılların başında 
Konya sanayisinde özel sektörün en büyük 
fabrikalarında 30-40 çalışan istihdam etmek 
bile zor iken, bu beş ekmek üretim tesisinde 
ve diğer müteahhitlik işlerinde Nazım 
Mutluer’in yanında 300’ü aşkın yetişmiş 
personel istihdam imkânı bulabiliyordu. 

Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde 
Mutluerler ‘in üretim portföyü yeni bir 
segmental açılım sergiledi ve unlu mamuller 
üretimine başlangıç yapıldı.  Böylece 3 
bin metrekareyi aşkın kapalı ve 2 bin 650 
metrekare açık alanda merkez üretim 
tesisimiz ve üç şube, üç franchising bayisi, üç 
yüzü aşkın ticari bayi portföyümüz ve yüz 
elliyi aşkın tecrübeli ve işinin ehli çalışanımız 
ile Konya halkına hizmet yolunda mücadele 
vermekteyiz.

  Ticari hayatınızın iki yüz yıla aşkın 
bir süreci kapsadığını söylüyorsunuz, 
bu süreçte devamlılığın sağlanmasının 
anahtar kavramı sizce nedir?

Kısaca iki kelime ile özetlemek 
gerekirse; DÜRÜSTLÜK ve AHLAK olarak 
söyleyebilirim.  

İşimizi, çalışma disiplini, dürüstlük ve 
ahlak prensipleri çerçevesinde yapmamızın 
bizi bugünlere taşıdığını düşünüyorum. 
Ticari hayatta devamlılığın finansal cephesi 
ise, atılan her adımda öz kaynak kullanımı 
yani bir diğer deyiş ile oto finansman yolunu 
tercih etmemizdir. 

 Her daim, öz sermayemizle büyürken, 
gelişme süreçlerinin hiçbir aşamasında 
borçlanma yoluna gitmedik. Kalıcı 
olmamızdaki asıl sebep, “istikrar, sabır ve 
sebat” ile alakalıdır. Kat ettiğimiz yollarda 
azmi elden bırakmayarak, çizgimizi ise hiçbir 
zaman ve hiçbir sebep ile bozmadık. Kuruluş 
yıllarımızdan bu yana gelişen teknoloji ve 
sektördeki yapısal değişiklikler, firma olarak 
bizi gerek pazarın yapısı gerek tüketici profili 
ve gerekse teknolojinin yakından takip 
edilmesine yöneltmiştir. Bu yönelimler ürün 
yelpazesi, üretim portföyü gibi alanlarda 
kendisini daha çok hissettirmektedir.  Firma 
olarak bu konularda AR-GE çalışmalarına 
hep önem verdik ve gelişime uyum 
sağlamaya özen gösterdik. 

Günümüzde artan makineleşme 
ve teknoloji, sizin sektörünüzde işinizi 
kolaylaştırdı mı?

Teknoloji her ne kadar gelişmiş olursa 
olsun, ekmeğin tekstürel yapısından dolayı 
hem fiziksel yapısı hem de görsel yönü 
tüketici beğenisine hitap eder hale getirmek 
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ciddi bir ustalık gerektirdiğinden, kalifiye 
insan gücüne yine de ihtiyaç duyulmaktadır. 
Hamuru strese sokmayan makine teknolojisi 
dünyada henüz yaygın kullanım alanına 
bilhassa teknoloji know-how’u sektör 
maliyet ortalamalarına göre ciddi ekonomik 
ve finansal yük getireceğinden pratik 
kullanım özelliği gösterememektedir.   Zaten 
tek tip ekmek üretilmemesi de ayrı ayrı 
makinelere ihtiyaç duyuracağından, sektör 
hala insan gücü ağırlıklı devam etmektedir. 
Bu bahsettiklerimizden dolayı bizim 
sektörde tamimiyle makineleşme maalesef 
kısa vadede mümkün gözükmemektedir.

Serbest piyasada yer alan 
sektörünüzde bu yıl ilk kez uygulanan un 
fiyat sabitlemesi sizi nasıl etkiledi?

Bu yıl ilk defa yapılan serbest piyasadaki 
sabitleme uygulamasıyla, devletin vermiş 
olduğu fiyat ve komisyondan dolayı fazla 
kazanamıyoruz. Anlayacağınız, aslında kırk 
tane elekten geçiyoruz ancak gelen zamdan 
dolayı vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya 
kalan biz üreticiler oluyoruz. 

 
Çok ekmek tüketen bir toplum olarak 

Konya’da ekmek ve unlu mamuller 
sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Konya’ya dışarıdan bakıldığında hamur 
işi ve ekmek tüketimi yönünden diğer 

illere göre bir artış olduğu gözlemlenir. 
Ancak bu sektörün içinde olan biri olarak 
söyleyebilirim ki, Konya’da ekmek tüketimi 
fazla iken, bunu gelip fırınlardan alan sayısı 
diğer illere göre daha az yani ters orantılıdır. 
Sebebi ise, Konya’da ev hanımı sayımızın 
daha fazla olmasından kaynaklı ekmeğini 
ve unlu gıdaları evinde yapan ya da fırınlara 
un götürerek ekmek yaptıran aile sayısı 
diğer illere göre fazlalık arz etmektedir. 
Bunun yanında etliekmek, börek vb. unlu 
gıdalar ülke ortalamalarına göre fazlalık 
göstermektedir. Bundan dolayı da ekmek 
tüketimi fazla iken, ekmek satışı diğer illere 
nazaran daha düşüktür. 

Ekmek, yüzyıllardır sofralarımızın 
vazgeçilmezi. Günümüzde ekmeğin diğer 
çeşitlerine ilgi var mı, üretimlerinizde farklı 
ekmeğe yönelme gibi bir olgu söz konusu 
mu?

Son zamanlarda bazı gıdaların insan 
sağlığını tehdit edici unsurlar ihtiva ettiği 
şeklinde, artık bu işte lobicilik anlamına 
gelebilecek ve kamuoyunda algı yaratmaya 
yönelik sözlü, yazılı ve görsel medyada 
talihsiz ve kimi zaman asılsız beyanlara 
rastlanmaktadır. Bu meyanda, ekmek karşıtı 
bir lobi yıllardır ekmeğin zararlı unsurlar 
içerdiği gibi deli saçması beyanatlar ve 
bunlara basında ve televizyonlarda yer veren 
programlar sıkça gündeme gelmektedir. 
Türk kamuoyunda bilgi eksikliği ve bilgi 
kirliliğinden dolayı tam buğday dışında 
üretilen bütün ekmeklere beyaz ekmek 
gözüyle bakılıyor. 55-65 kül değerinde 
üretilen ekmeğe beyaz ekmek deniliyor. 
Günümüzde üretilen ekmekler ise, 2 Nisan 
2013 tarihli resmî gazetede yayınlanan 
Ek-1 Ekmek Tebliği ilavesinde 70-80 kül 
oranı belirlenmiştir. Bu yüzden üretilen 
ekmeklere direkt beyaz ekmek gözüyle 
bakmamak gerekir. Ayrıca vücudun 
karbonhidrata ihtiyacı vardır ve bunun 
en kolay karşılanabileceği gıda, ekmektir. 
Bunun yanında tabi bazı rahatsızlıklardan 

dolayı diyetisyenlerin önerisiyle ekmeğin 
diğer çeşitlerine talep yaşanabiliyor. Bizde 
insanların yönelimlerine uygun siyez, kara 
buğday, yulaf, çavdar ekmeği gibi farklı 
çeşitlerde ekmek üretmekle beraber, toplam 
tüketici içindeki oranı yüzde 1-2 kadardır. 

Net bir ifade ile ekmekte ambalaj 
olayına karşıyız. Bunun başlıca sebebi ise 
ekmeği ambalaja koyduğunuzda ekmeğin 
küflenme durumu ortaya çıkacaktır. Bu 
küf oluşumunun önüne geçmek için ve 
dayanıklılığı arttırmak için doğal olmayan 
maddeler ekmeğe eklenecektir. Bu tarz 
ekmeklerin raf ömrü normal ekmeklere 
göre daha uzun olmakla birlikte içerisindeki 
koruyucu maddeler sağlığa faydalı olmadığı 
kanaatini taşıyoruz.

Türkiye de en masum ürün buğdaydır. 
Üretilen diğer ürün gruplarına nazaran 
üretim yaptığımız buğdaylarda GDO 
bulunmamaktadır. Bunun sebebi buğdayın 
genetik yapısı gereği kendine özgü bir 
bitki olup yüksek karlılık için GDO İŞLEMİ 
uygulanamamaktadır. ICC başkanı Prof. 
Dr. Hamid Köksel, kendisinin Türkiye 
İhracatçılar Birliği bünyesinde kurulan 
tanıtım gruplarında çalıştığını ve birlik 
olarak buğday ile ilgili yapılan olumsuz 
yorumlar nedeniyle çok zorluk çektiklerini 
aktararak, şöyle devam etti: “Filipinler bizim 
önemli bir pazarımız. Oraya un satmaya 
çalışırken, ‘Türkiye buğdayları GDO’lu imiş 
sizden un almayacağız.’ diyorlar. Bu artık 
çiftçimizin emeğine, ülke ekonomisine 
zarar verebilir hale geldi. Buğdayda GDO 
yok. Dünya pazarlarında da yok. Biz bunu 
Filipinler’de söylediğimizde bize; ‘Ama 
sizin profesörleriniz televizyonlarda her 
gün buğdayın GDO’lu olduğunu söylüyor. 
Demek sizin buğdayınız GDO’lu’ diyorlar. 
Bu, Türkiye ekonomisine gerçekten zarar 
verebilir hale geldi. İnsanların uzmanlığı 
olmadığı konularda konuşmaması 
lazım.” Buğdayda korkulacak hiçbir şey 
olmadığını vurgulayan Köksel, şunları 
kaydetti: “Buğdayda GDO uygulaması 

yok. Lütfen insanlar uzman oldukları 
konularda konuşsunlar. Ben nasıl kardiyoloji 
konusunda konuşmuyorsam bir kardiyoloji 
hocası da gelip buğday konusunda 
konuşmasın. Ben uluslararası bir kuruluşun 
başkanıyım. Merkezi Viyana’da ICC diye. 
Bu, 1955 yılında kurulmuş bilimsel bir 
kuruluş. Kendi kendimizi kötülemek yerine 
bu buğdaylardan biz nasıl daha fazla 
faydalanırız diye çalışalım.”

Peki Konya’yı tarım şehri olarak 
hammadde üretiminde nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bizim çocukluk yıllarımızda Konya Ovası, 
buğday ambarı olarak bilinirdi. Maalesef 
son yıllarda Konya bu özelliğini yitirmeye 
doğru gidiyor. Sebebi ise, çiftçinin buğday 
fiyatında gereken desteği almamasıdır. 
Çiftçi de değer göremeyince kazancının 
daha fazla olduğu farklı ürünlere yöneldi. 
Konya günümüzde mısır, Ayçiçek ovası 
olmaya başladı. Bu da yanlış sulama tarımı 
yapılmasından kaynaklı ülkemizi kuraklığa 
götürmekte. Günümüzde buğday, mecbur 
su görmeyen, kurak yerlere ekiliyor. Bu 
da yanlış bir sistem. Buğday üretiminin 
Konya da giderek azalmasının başlıca 
sebebi çiftçilerin mısır kazancının buğdaya 
oranlandığında daha fazla olmasıdır. Bunun 
yanı sıra çiftçiler yıllık mahsul kaldırma 
sayısını arttırmak için Ayçiçek, mısır, 
pancar gibi farklı yönelimler yapıp yılın 4 
mevsiminde de harman kaldırma mantığı ile 
buğday ekimini azaltmışlardır.

Sizin sektörünüzde iş hayatına başlayıp 
çıraklıktan yetişme insanlar var mı?

Tabi, şöyle söyleyebilirim ki kendisi iş 
hayatına bizimle başlayıp emekli olmuş, 
ardından da çocukları, torunları olarak birkaç 
kuşaktır bizimle çalışmaya devam eden 
arkadaşlarımız var. Bu, gurur verici. Ancak 
şu anda sıfırdan bu işe başlayıp yetiştirecek 
insan bulmakta zorlanıyoruz. Bizim sektör, 

tüketimden kaynaklı yılın 365 günü çalışma 
gerektiren bir meslek, zorlukları fazla. 
Kârların düşük olması sebebiyle işçilik 
maliyeti yansıtılamıyor, insanlar da bu 
yüzden sektörde çalışmak istemiyorlar. 
Daha rahat iş arıyorlar. Biz şu an 150 kişiyle 
beraber, sektördeki diğer işletmelerden farklı 
bir vardiya sistemiyle ve çalışanın hakkını 
vermeye gayret ederek çalışıyoruz ancak 
sektörde genel bir sıkıntı var. 

Gençlerimize çalışma hayatında ne gibi 
tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Alın teri, çalışma ve sabır olmadan, işin 
kolayına kaçmakla, ticari ve iktisadi hayat 
yürümez. Sadece anı ve günü kurtarabilirler. 
Bu ise uzun vadede çok menfi sonuçlar 
doğurur. Çalışma hevesi ve gayreti içinde 
olun. Yeterince İstekli ve hevesli olursanız 
ve bu motivasyonunuzu kaybetmezseniz 
kesinlikle başarırsınız. Hayatı okumasını bilin 
ve çizginizi o yönde belirleyin. Okumak 
demek, hayatın bizatihi kendisini okumaktır. 
Hayat okulunda iyi bir başarı elde edin 
ki; yönetilen değil, yöneten olun. Vakit 
kaybetmeden kendinizi bir sanat ve zanaata 
adayın ve ilerleyin. Geleceğimiz siz gençlerin 
çalışma azmi ve kararlılığı sayesinde 
şekillenip, bizi daha üst refah seviyelerine 
taşıyacaktır.

Kamuoyunda Ekmek ile İlgili Yanlış 
Bilinen Bilgiler Nelerdir? 

Ekmek sadece karın tokluğu için 
yenmemeli gerek mineral gerek vitamin 
gerek protein ve karbonhidrat anlamında 
besleyici özellikleri de göz önünde 
bulundurarak özenle tüketilmelidir.

Günümüzde kilo problemi olan kişiler 
hiçbir bilimsel bulguya dayanmadan 
kilo vermek için hemen ilk fırsatta 
hayatlarından ekmeği çıkartarak yanlış 
bir yol izlemektedirler. Burada izlenmesi 
gereken en temel yol herhangi bir gıda 
maddesini çıkartmak değil alınan toplam 
enerji miktarıdır. Günlük olarak alınan toplam 

enerji miktarını düzelterek kilo miktarımızı 
düzenleyebiliriz. Böylelikle ekmeği 
hayatımızdan çıkartma yanlışını engelleyerek 
ekmeğin sağladığı besin değerlerini de 
düzenli olarak almış oluruz.

Ekmeğin yüksek doyurucu özelliği 
sebebiyle kilo vermek isteyen kişilerde 
düzenli şekilde tüketildiğinde alınan kalori 
miktarını azalttığı için sağlıklı kilo verme 
adımlarında başarılı rol oynadığı bilimsel 
testlerde belirtilmiştir.

Bu konuda 03.04.2012 tarihinde 
Antalya’daki buğday ve ekmek kongresinde 
Amerikalı Profesör Julie Miller Jones, yapmış 
olduğu araştırmalarda bizlere ifade ettiği 
şekilde, Amerika ve Türkiye’yi kıyasladığında 
Türk insanlarının ekmek tüketim oranının 
daha fazla olduğunu fakat daha zayıf ve 
sağlıklı olduğunu öngörmüştür. Amerika 
da ise kadın ve erkeklerin üç de ikisinin 
obez olduğunu belirten Prof.  Jones 
beyin çalışması için karbonhidrata ihtiyaç 
olduğunu belirtti.

Prof. Jones, Norveç de yaptığı bir 
araştırmada ise 122 obez kadınla yaptığı 
araştırma ile ilgili olarak, kadınları iki 
gruba ayırmış ve ilk gruba ekmek ile diyet 
yaptırmış olup diğer gruba ekmeksiz diyet 
yaptırmıştır. Araştırmaların sonucuna göre 
ekmek ile diyet yapan grubun daha fazla 
kilo verdiğini gözlemlediğini belirtmiştir.
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ciddi bir ustalık gerektirdiğinden, kalifiye 
insan gücüne yine de ihtiyaç duyulmaktadır. 
Hamuru strese sokmayan makine teknolojisi 
dünyada henüz yaygın kullanım alanına 
bilhassa teknoloji know-how’u sektör 
maliyet ortalamalarına göre ciddi ekonomik 
ve finansal yük getireceğinden pratik 
kullanım özelliği gösterememektedir.   Zaten 
tek tip ekmek üretilmemesi de ayrı ayrı 
makinelere ihtiyaç duyuracağından, sektör 
hala insan gücü ağırlıklı devam etmektedir. 
Bu bahsettiklerimizden dolayı bizim 
sektörde tamimiyle makineleşme maalesef 
kısa vadede mümkün gözükmemektedir.

Serbest piyasada yer alan 
sektörünüzde bu yıl ilk kez uygulanan un 
fiyat sabitlemesi sizi nasıl etkiledi?

Bu yıl ilk defa yapılan serbest piyasadaki 
sabitleme uygulamasıyla, devletin vermiş 
olduğu fiyat ve komisyondan dolayı fazla 
kazanamıyoruz. Anlayacağınız, aslında kırk 
tane elekten geçiyoruz ancak gelen zamdan 
dolayı vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya 
kalan biz üreticiler oluyoruz. 

 
Çok ekmek tüketen bir toplum olarak 

Konya’da ekmek ve unlu mamuller 
sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Konya’ya dışarıdan bakıldığında hamur 
işi ve ekmek tüketimi yönünden diğer 

illere göre bir artış olduğu gözlemlenir. 
Ancak bu sektörün içinde olan biri olarak 
söyleyebilirim ki, Konya’da ekmek tüketimi 
fazla iken, bunu gelip fırınlardan alan sayısı 
diğer illere göre daha az yani ters orantılıdır. 
Sebebi ise, Konya’da ev hanımı sayımızın 
daha fazla olmasından kaynaklı ekmeğini 
ve unlu gıdaları evinde yapan ya da fırınlara 
un götürerek ekmek yaptıran aile sayısı 
diğer illere göre fazlalık arz etmektedir. 
Bunun yanında etliekmek, börek vb. unlu 
gıdalar ülke ortalamalarına göre fazlalık 
göstermektedir. Bundan dolayı da ekmek 
tüketimi fazla iken, ekmek satışı diğer illere 
nazaran daha düşüktür. 

Ekmek, yüzyıllardır sofralarımızın 
vazgeçilmezi. Günümüzde ekmeğin diğer 
çeşitlerine ilgi var mı, üretimlerinizde farklı 
ekmeğe yönelme gibi bir olgu söz konusu 
mu?

Son zamanlarda bazı gıdaların insan 
sağlığını tehdit edici unsurlar ihtiva ettiği 
şeklinde, artık bu işte lobicilik anlamına 
gelebilecek ve kamuoyunda algı yaratmaya 
yönelik sözlü, yazılı ve görsel medyada 
talihsiz ve kimi zaman asılsız beyanlara 
rastlanmaktadır. Bu meyanda, ekmek karşıtı 
bir lobi yıllardır ekmeğin zararlı unsurlar 
içerdiği gibi deli saçması beyanatlar ve 
bunlara basında ve televizyonlarda yer veren 
programlar sıkça gündeme gelmektedir. 
Türk kamuoyunda bilgi eksikliği ve bilgi 
kirliliğinden dolayı tam buğday dışında 
üretilen bütün ekmeklere beyaz ekmek 
gözüyle bakılıyor. 55-65 kül değerinde 
üretilen ekmeğe beyaz ekmek deniliyor. 
Günümüzde üretilen ekmekler ise, 2 Nisan 
2013 tarihli resmî gazetede yayınlanan 
Ek-1 Ekmek Tebliği ilavesinde 70-80 kül 
oranı belirlenmiştir. Bu yüzden üretilen 
ekmeklere direkt beyaz ekmek gözüyle 
bakmamak gerekir. Ayrıca vücudun 
karbonhidrata ihtiyacı vardır ve bunun 
en kolay karşılanabileceği gıda, ekmektir. 
Bunun yanında tabi bazı rahatsızlıklardan 

dolayı diyetisyenlerin önerisiyle ekmeğin 
diğer çeşitlerine talep yaşanabiliyor. Bizde 
insanların yönelimlerine uygun siyez, kara 
buğday, yulaf, çavdar ekmeği gibi farklı 
çeşitlerde ekmek üretmekle beraber, toplam 
tüketici içindeki oranı yüzde 1-2 kadardır. 

Net bir ifade ile ekmekte ambalaj 
olayına karşıyız. Bunun başlıca sebebi ise 
ekmeği ambalaja koyduğunuzda ekmeğin 
küflenme durumu ortaya çıkacaktır. Bu 
küf oluşumunun önüne geçmek için ve 
dayanıklılığı arttırmak için doğal olmayan 
maddeler ekmeğe eklenecektir. Bu tarz 
ekmeklerin raf ömrü normal ekmeklere 
göre daha uzun olmakla birlikte içerisindeki 
koruyucu maddeler sağlığa faydalı olmadığı 
kanaatini taşıyoruz.

Türkiye de en masum ürün buğdaydır. 
Üretilen diğer ürün gruplarına nazaran 
üretim yaptığımız buğdaylarda GDO 
bulunmamaktadır. Bunun sebebi buğdayın 
genetik yapısı gereği kendine özgü bir 
bitki olup yüksek karlılık için GDO İŞLEMİ 
uygulanamamaktadır. ICC başkanı Prof. 
Dr. Hamid Köksel, kendisinin Türkiye 
İhracatçılar Birliği bünyesinde kurulan 
tanıtım gruplarında çalıştığını ve birlik 
olarak buğday ile ilgili yapılan olumsuz 
yorumlar nedeniyle çok zorluk çektiklerini 
aktararak, şöyle devam etti: “Filipinler bizim 
önemli bir pazarımız. Oraya un satmaya 
çalışırken, ‘Türkiye buğdayları GDO’lu imiş 
sizden un almayacağız.’ diyorlar. Bu artık 
çiftçimizin emeğine, ülke ekonomisine 
zarar verebilir hale geldi. Buğdayda GDO 
yok. Dünya pazarlarında da yok. Biz bunu 
Filipinler’de söylediğimizde bize; ‘Ama 
sizin profesörleriniz televizyonlarda her 
gün buğdayın GDO’lu olduğunu söylüyor. 
Demek sizin buğdayınız GDO’lu’ diyorlar. 
Bu, Türkiye ekonomisine gerçekten zarar 
verebilir hale geldi. İnsanların uzmanlığı 
olmadığı konularda konuşmaması 
lazım.” Buğdayda korkulacak hiçbir şey 
olmadığını vurgulayan Köksel, şunları 
kaydetti: “Buğdayda GDO uygulaması 

yok. Lütfen insanlar uzman oldukları 
konularda konuşsunlar. Ben nasıl kardiyoloji 
konusunda konuşmuyorsam bir kardiyoloji 
hocası da gelip buğday konusunda 
konuşmasın. Ben uluslararası bir kuruluşun 
başkanıyım. Merkezi Viyana’da ICC diye. 
Bu, 1955 yılında kurulmuş bilimsel bir 
kuruluş. Kendi kendimizi kötülemek yerine 
bu buğdaylardan biz nasıl daha fazla 
faydalanırız diye çalışalım.”

Peki Konya’yı tarım şehri olarak 
hammadde üretiminde nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bizim çocukluk yıllarımızda Konya Ovası, 
buğday ambarı olarak bilinirdi. Maalesef 
son yıllarda Konya bu özelliğini yitirmeye 
doğru gidiyor. Sebebi ise, çiftçinin buğday 
fiyatında gereken desteği almamasıdır. 
Çiftçi de değer göremeyince kazancının 
daha fazla olduğu farklı ürünlere yöneldi. 
Konya günümüzde mısır, Ayçiçek ovası 
olmaya başladı. Bu da yanlış sulama tarımı 
yapılmasından kaynaklı ülkemizi kuraklığa 
götürmekte. Günümüzde buğday, mecbur 
su görmeyen, kurak yerlere ekiliyor. Bu 
da yanlış bir sistem. Buğday üretiminin 
Konya da giderek azalmasının başlıca 
sebebi çiftçilerin mısır kazancının buğdaya 
oranlandığında daha fazla olmasıdır. Bunun 
yanı sıra çiftçiler yıllık mahsul kaldırma 
sayısını arttırmak için Ayçiçek, mısır, 
pancar gibi farklı yönelimler yapıp yılın 4 
mevsiminde de harman kaldırma mantığı ile 
buğday ekimini azaltmışlardır.

Sizin sektörünüzde iş hayatına başlayıp 
çıraklıktan yetişme insanlar var mı?

Tabi, şöyle söyleyebilirim ki kendisi iş 
hayatına bizimle başlayıp emekli olmuş, 
ardından da çocukları, torunları olarak birkaç 
kuşaktır bizimle çalışmaya devam eden 
arkadaşlarımız var. Bu, gurur verici. Ancak 
şu anda sıfırdan bu işe başlayıp yetiştirecek 
insan bulmakta zorlanıyoruz. Bizim sektör, 

tüketimden kaynaklı yılın 365 günü çalışma 
gerektiren bir meslek, zorlukları fazla. 
Kârların düşük olması sebebiyle işçilik 
maliyeti yansıtılamıyor, insanlar da bu 
yüzden sektörde çalışmak istemiyorlar. 
Daha rahat iş arıyorlar. Biz şu an 150 kişiyle 
beraber, sektördeki diğer işletmelerden farklı 
bir vardiya sistemiyle ve çalışanın hakkını 
vermeye gayret ederek çalışıyoruz ancak 
sektörde genel bir sıkıntı var. 

Gençlerimize çalışma hayatında ne gibi 
tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Alın teri, çalışma ve sabır olmadan, işin 
kolayına kaçmakla, ticari ve iktisadi hayat 
yürümez. Sadece anı ve günü kurtarabilirler. 
Bu ise uzun vadede çok menfi sonuçlar 
doğurur. Çalışma hevesi ve gayreti içinde 
olun. Yeterince İstekli ve hevesli olursanız 
ve bu motivasyonunuzu kaybetmezseniz 
kesinlikle başarırsınız. Hayatı okumasını bilin 
ve çizginizi o yönde belirleyin. Okumak 
demek, hayatın bizatihi kendisini okumaktır. 
Hayat okulunda iyi bir başarı elde edin 
ki; yönetilen değil, yöneten olun. Vakit 
kaybetmeden kendinizi bir sanat ve zanaata 
adayın ve ilerleyin. Geleceğimiz siz gençlerin 
çalışma azmi ve kararlılığı sayesinde 
şekillenip, bizi daha üst refah seviyelerine 
taşıyacaktır.

Kamuoyunda Ekmek ile İlgili Yanlış 
Bilinen Bilgiler Nelerdir? 

Ekmek sadece karın tokluğu için 
yenmemeli gerek mineral gerek vitamin 
gerek protein ve karbonhidrat anlamında 
besleyici özellikleri de göz önünde 
bulundurarak özenle tüketilmelidir.

Günümüzde kilo problemi olan kişiler 
hiçbir bilimsel bulguya dayanmadan 
kilo vermek için hemen ilk fırsatta 
hayatlarından ekmeği çıkartarak yanlış 
bir yol izlemektedirler. Burada izlenmesi 
gereken en temel yol herhangi bir gıda 
maddesini çıkartmak değil alınan toplam 
enerji miktarıdır. Günlük olarak alınan toplam 

enerji miktarını düzelterek kilo miktarımızı 
düzenleyebiliriz. Böylelikle ekmeği 
hayatımızdan çıkartma yanlışını engelleyerek 
ekmeğin sağladığı besin değerlerini de 
düzenli olarak almış oluruz.

Ekmeğin yüksek doyurucu özelliği 
sebebiyle kilo vermek isteyen kişilerde 
düzenli şekilde tüketildiğinde alınan kalori 
miktarını azalttığı için sağlıklı kilo verme 
adımlarında başarılı rol oynadığı bilimsel 
testlerde belirtilmiştir.

Bu konuda 03.04.2012 tarihinde 
Antalya’daki buğday ve ekmek kongresinde 
Amerikalı Profesör Julie Miller Jones, yapmış 
olduğu araştırmalarda bizlere ifade ettiği 
şekilde, Amerika ve Türkiye’yi kıyasladığında 
Türk insanlarının ekmek tüketim oranının 
daha fazla olduğunu fakat daha zayıf ve 
sağlıklı olduğunu öngörmüştür. Amerika 
da ise kadın ve erkeklerin üç de ikisinin 
obez olduğunu belirten Prof.  Jones 
beyin çalışması için karbonhidrata ihtiyaç 
olduğunu belirtti.

Prof. Jones, Norveç de yaptığı bir 
araştırmada ise 122 obez kadınla yaptığı 
araştırma ile ilgili olarak, kadınları iki 
gruba ayırmış ve ilk gruba ekmek ile diyet 
yaptırmış olup diğer gruba ekmeksiz diyet 
yaptırmıştır. Araştırmaların sonucuna göre 
ekmek ile diyet yapan grubun daha fazla 
kilo verdiğini gözlemlediğini belirtmiştir.
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Çelik Grup 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 

Ali Çelik, 
hayatı boyunca 
hizmet etmenin 
tadını aldığını 
ifade ederek, 

“Genç yaşlarda 
çalışmanın 

meyvesini şimdi 
yiyorum” diyor 

‘‘ Ç
elik Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali Çelik  İş 
hayatına ortaokul yıllarından 

itibaren yaz tatillerini toptan manifa-
tura mağazasından mandıraya kadar, 
çeşitli yerlerde çalışarak başladı. Üni-
versite tahsilini çalışarak devam ettirdi.  
İş hayatına  1987 yılında Bursa Uludağ 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesini bitirdikten sonra İnşaat 
sektöründe sürdüren Mehmet Ali Çelik  
halen İstikbal - Bellona - Mondi mobil-
ya markalarının; Konya, Antalya, Niğde 
Aksaray, Karaman, Isparta, Burdur 
illerinin bölge bayiliğini kapsayan şir-
kette  Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
sürdürüyor. İş adamı Mehmet Ali Çelik, 
hayatı boyunca hizmet etmenin tadını 
aldığını ifade ederek, Genç yaşlarda 
çalışmam meyvesini şimdi yediğini 
ifade etti.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
10.01.1961 yılında Konya’da doğ-

dum. İlk, orta ve Endüstri Meslek Lisesi 
Elektronik bölümünü Konya’da bitirdik-
ten sonra eğitimime 3 yıl ara verdim. 
Daha sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat bölü-
münden mezun oldum. Evli ve 3 çocuk 
babasıyım. Halen Konya ilimizde 1950 
yılında temeli atılan tekstil, mobilya ve 
inşaat işiyle iştigal eden Çelik Şirketler 
Grubunda 2. kuşak olarak kardeşleri-
mizle birlikte çalışıyoruz. Büyüklerden 
aldığımız bayrağı daha yukarılara taşı-

mak için yönetim kurulu başkanı olarak 
görev yapıyorum. Bunun yanı sıra Kon-
ya’mızda, sivil toplum kuruluşlarında 
görevler aldım. Şu anda Konya Platfor-
mu Dernek Başkanlığı görevini sürdür-
mekteyim. Hizmet etmenin lezzetini 
tattım. Ömrüm yettiğince ülkemize ve 
Konya’mıza hizmetlerim bundan sonra 
da devam edecektir.

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Bursa’da üniversite eğitimimi ta-
mamladıktan sonra Konya’ya döndüm. 
Babam Tarihi Bedesten Çarşısı’nda 
manifaturacıydı. Üniversiteye gitme-
den önce halı, beyaz eşya ve mobilya 
mağazamız vardı. Üniversite eğitimi 
bitirip Konya’ya döndüğümde top-
tan halı satışı yapmaya başladık. Ben 
bu esnada inşaat sektörüne girdim. 
Konya’da inşaat ettiğimiz çok yapı var.  
Şuanda da 2. Kuşak olarak İstikbal, 
Mondi ve Bellona’nın  Bölge Bayiliğini 
yapmaktayız. 

İş hayatına başlarken ailenizin 
etkisi oldu mu?

Rahmetli babam bizleri iyi yetiş-
tirdi. Allah razı olsun. Babam bizleri  
yaz tatillerinde kendi işyerimizi değil 
de başka işyerlerinde mutlaka çalıştı-
rıldı. Farklı işyerinde çalışarak hayatı 
tanıdık.  Toptan manifatura ve tuhafiye 
de çalıştım. Elmacı’da çalıştım. Süt 
mandırasında çalıştım. Lise eğitimin 

ardından eğitimime üç yıl ara verdim.  
Ara verdiğim üç yıl zarfında da kendi 
işyerimizde çalıştım. Üniversite eğitimi 
tamamladıktan sonra da hem kendi 
işyerimizde hem de ikinci sektör olarak 
inşaat sektöründe faaliyet gösterdik.  

İş hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

İş hayatında öncelikle sebat et-
mek gerekiyor. Bizim kuşak özellikle 
babasına baba ben dinleneceğim ve 
yaz tatilinde çalışmayacağım  deme 
gibi bir lüksümüz yoktu.  Babamız ne-
reyi tarif eder ve gösterirse biz oraya 
gider ve çalışırdık. Çalışmanın bana 
çok sayıda katkısı oldu. Erken yaşta iş 
hayatına girmem insanlarla diyaloğu-
mun gelişmesini sağladı.  İş disiplini ile 
dünya görüşümün gelişmesine katkı 
sağladı. İş hayatında bir çok zorluk ile 
karşılaştık. Çok ağır şartlarda çalıştık. 
Çalışmadan asla kaçmadım. Her zaman 
yaptığım işin hakkını vermeye çalıştım.  
Genç yaşlarda çalışmam meyvesini 
şimdi yiyorum. 

Siyasi ve ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar o dönem iş 
hayatınızı nasıl etkiledi?

Bizler geçiş kuşağı olduğumuz için 
yokluğu da gördük. Varlığı da. İlko-
kul üçüncü sınıfa giderken dükkanda 
bir gün babamda bir telaş olduğunu 
gördüm. Babama telaşın sebebini 
sordum. Babam da İstanbul’a have-
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aldığımız bayrağı daha yukarılara taşı-

mak için yönetim kurulu başkanı olarak 
görev yapıyorum. Bunun yanı sıra Kon-
ya’mızda, sivil toplum kuruluşlarında 
görevler aldım. Şu anda Konya Platfor-
mu Dernek Başkanlığı görevini sürdür-
mekteyim. Hizmet etmenin lezzetini 
tattım. Ömrüm yettiğince ülkemize ve 
Konya’mıza hizmetlerim bundan sonra 
da devam edecektir.

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Bursa’da üniversite eğitimimi ta-
mamladıktan sonra Konya’ya döndüm. 
Babam Tarihi Bedesten Çarşısı’nda 
manifaturacıydı. Üniversiteye gitme-
den önce halı, beyaz eşya ve mobilya 
mağazamız vardı. Üniversite eğitimi 
bitirip Konya’ya döndüğümde top-
tan halı satışı yapmaya başladık. Ben 
bu esnada inşaat sektörüne girdim. 
Konya’da inşaat ettiğimiz çok yapı var.  
Şuanda da 2. Kuşak olarak İstikbal, 
Mondi ve Bellona’nın  Bölge Bayiliğini 
yapmaktayız. 

İş hayatına başlarken ailenizin 
etkisi oldu mu?

Rahmetli babam bizleri iyi yetiş-
tirdi. Allah razı olsun. Babam bizleri  
yaz tatillerinde kendi işyerimizi değil 
de başka işyerlerinde mutlaka çalıştı-
rıldı. Farklı işyerinde çalışarak hayatı 
tanıdık.  Toptan manifatura ve tuhafiye 
de çalıştım. Elmacı’da çalıştım. Süt 
mandırasında çalıştım. Lise eğitimin 
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mek gerekiyor. Bizim kuşak özellikle 
babasına baba ben dinleneceğim ve 
yaz tatilinde çalışmayacağım  deme 
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gider ve çalışırdık. Çalışmanın bana 
çok sayıda katkısı oldu. Erken yaşta iş 
hayatına girmem insanlarla diyaloğu-
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dünya görüşümün gelişmesine katkı 
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la yapacağını ve  eksiğin olduğunu 
söyledi. Ben de babama havaleyi yarın 
yapmasını söyledim.  Babam da olmaz 
oğlum dedi. Bugün söz verdim. Bugün 
yapmam lazım dedi. Çek ve senet’in 
kullanılmadığı bir dönemde sadece 
söz ile taahhütte bulunulmuş havale 
yapmak için. Babam o gün havalesini 
yaptı. O bende düstur oldu. Verdiğin 
sözü tutacaksın. İş hayatında krizleri 
gördüm. Ancak tedbirli olup ayağını 
yorgana göre uzatılırsa kazanılandan 
fazlası harcanmaz ise rabbim bir şekil-
de yardım ediyor ve krizler atlatılıyor. 

O dönem el işçiliği daha 
önemliydi. Şuan ise makileşme 
yaygınlaştı konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bizim sektörümüz emek yoğun 
bir sektör. Teknoloji’nin yoğun olarak 
kullanıldığı sektörlerde insan gücü az, 
teknoloji çok. Bir CNC tezgah 10 kişinin 
yaptığı bir işi tek başına yapıyor. Sana-
yici de bu durumu tercih ediyor. Bizim 
dönemizde bir yere çalışmaya girdi-
ğimiz zaman ne maaş ne de yemek 
sorardık. Ne de servis sorardık. Şimdi 
iş başvurusuna gelen arkadaş ilk olarak 
kaç para maaş alacağını soruyor.  Ne 
iş yaparsın diye sorunca da her işi ya-
parım diyor. Eğitim durumunu sorunca 
da ilkokul ve ya ortaokul diyor. Ben iş-
sizlik olduğuna inanmıyorum. Ben hala 
işyerimde personel arıyorum. Maalesef 
sebat eden ve verilen işi gerektiği gibi 
yapan kişi sayısı çok az. 

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Ben kendi işyerimizde çalışan ba-
bamın tezgâhtarından dükkânda iken 
bir yere gideceğim zaman izin alırdım.  
Patron çocuğu olduğum halde.  Babam 
sabah ben dükkanı açmaya gittiğim 
zaman benden sonra babam geldiği 
zaman beni otururken görürse bana 
kızardı. Yine tezgahtar abimiz dükkanı 
süpürürken görürse abinin elinden sü-
pürgeyi neden almıyorum diye kızardı.  
Başka işyerinde çalışırken de bize farklı 
gözle bakılacak diye korkardık ve onu 
yaptırmamak için gayret gösterirdik. 

 
Konya sanayisinin 

geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Konya sanayisi elhamdülil-
lah çok iyi yerlere geldi. Konya 
taraşlı imalatta Türkiye çapında 
bir marka haline geldi.  Konyalı 
sanayicimiz son yıllarda iyi bir 
ivme kazandı.  Bundan sonra da 
kazanacak inşallah.  

 
Bugüne kadar sektörünüzle 

ilgili kaç kişi yetiştirdiniz? 
ailenizden işinize devam eden 
var mı?

Sektörümüzde çok sayıda ki-
şinin yetişmesini sağladık. Şimdi 
de kardeşlerim ve amcaoğulla-
rım ile devam ediyoruz.  Bizler 
2. Kuşağız. Aldığımız bayrağı en 
ileriye götürdük. İnşallah 3. Ku-
şak da bizlerden sonra bayrağı 
daha iyi yerlere taşıyacaktır.  

 Genç sanayicilere veya 
ustalara tavsiyeleriniz neler 
olur?

Benim gençlere tavsiyem 
sevdikleri işleri yapsınlar. Se-
vilmeyen işte başarı zor gelir. 
Sebat etsinler. Mücadeleyi asla 
bırakmasınlar. Hayat tek düze 
değildir. İnişli çıkışlıdır. Asla pek 
etmeyerek mücadeleye devam 
etsinler.
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Konya’nın önemli işadamlarından Mehmet Katırcı,
 iş hayatında başarılı olabilmenin sırrını, “Başarmak için çok çalışmalı

 ve işinizin takipçisi olmalısınız” cümlesiyle anlatıyor 

‘‘BAȘARMAK İÇİN ÇOK BAȘARMAK İÇİN ÇOK 
ÇALIȘARAK,ÇALIȘARAK, 

İȘİNİZİ TAKİP ETMELİSİNİZİȘİNİZİ TAKİP ETMELİSİNİZ

K
atırcı Ailesinin 4. kuşak 
olarak iş ve ticaret 
hayatının içinde yer 

alan İşadamı Mehmet Katırcı ile 
bugüne kadar yaptığı yatırımları ve 
başarısının sırlarını konuştuk. 

Mehmet Katırcı başarısının 
en önemli nedenlerinin çok 
çalışarak, işini takip ettiğinden 
kaynaklandığını belirterek, 
“Başarmak için çok çalışmalı ve 
işinizin takipçisi olmalısınız. Tabi 
ki bu başarıda Babam Hasan 
Katırcı’nın çok büyük katkısı oldu. 
Babamın bana nasihatini hiç 
unutmadım. Öncellikle bana çok 
çalışmalısın ve işini takip etmelisin 
derdi.  Hatta iş yerini ne kadar erken 
açarsan bereketi de o kadar artar 
diye beni teşvik etti.  Bütün bunlar 
benim başarıma büyük etki yaptı. 
Ayrıca babamın hiç unutmadığım 
diğer bir nasihati de ev alana, 
evlenene yardım et oğlum derdi. 
Babamın bu vasiyetini yerine 
getirdikçe Allah da bize verdi.” 

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1.7. 1949 yılı Konya 

doğumluyum.  Gazi ilkokulundan 
sonra Ortaokulu terk ettim.  Kapı 
camisinin kıble tarafında babamın 
büyük demirci dükkanında çıraklığa 
başladım. 5 yıl çıraklık yaptıktan 
sonra kalfa oldum. Türkiye’de sayılı 
demircilerden olan babamla, Konya 
Karayolları, D.S.İ ve Ankara’da İller 
Bankası’nın işlerini yaptık.  1965 
yılına kadar bu dükkânda işe devam 
ettik. Ondan sonra Konya’nın ilk 
sanayisi olan eski sanayide babamın 
büyük dükkânı vardı oraya taşındık. 
Orada da kalfalığım devam etti. 
Bu arada 1968’de askerlik öncesi 
evlendim. İki yıl askerlik yaptıktan 
sonra Konya’da babamın işlerini 
takip etmeye başladım. Babam 
atölyeye girmezdi. Tüp işine 
girdik. Cıva tüplerini yaptık. Meram 
Dere’deki Hidrolik Santralin cepri 
borularını yaptık.1973 yılına kadar bu 
işleri sürdürdüm. Daha sonra kendi 
başıma Abkant Giyotik Makas Pres 
işine başladım. İşim çok büyüktü. 
Allaha şükür çok para kazanmaya 
başladım.  Eski işlerimizi tamamen 
bıraktık. 3 yıl içerisinde iki tane A tipi 
dükkân saçla doldu. Abkant pres 
ve giyotin makasın daha büyüğünü 
buldum aldım.  İşe devam ettik. 
Daha büyük Abkant Polonya malı 
büyük bir pres makinesi aldım. 
Bu arada eski PTT Başmüdürlüğü 
karşısında bir apartman satın alarak 
oraya oturdum. Eski aldığım pres 
makinelerini satarak o işleri bıraktım. 
1985 yılında Sauna Gümüşkapının 
olduğu arsayı satın aldım. Oraya 
da Sauna Gümüşkapı’yı yaptım. 
Birde Mehmet Katırcı ismine 7 katlı 
apartman yaptırdım. Türkiye’nin 
en büyük saunası olan Sauna 
Gümüşkapı’yı Konyalıların hizmetine 
sundum. Halen hizmetine devam 

eden SaunaGümüşkapı 35. yılına 
ulaştı. Kendime bir büro yaptırdım. 
Bu büroda inşaatçılığa başladım. 
Yap-Sat, iş hanı ve apartmanlar 
yaptım. Bu arada 1992 yılında 
Mehmet Katırcı Adı altında Kerkük 
Caddesine bir cami yaptırarak, 
birkaç yere su hayratında 
bulundum. Konya Müftülüğü 
karşısında 9 kattan oluşan Mehmet 
Katırcı İş Hanını yaptırdım. Şu 
anda Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ’de kiradadır. Meram 
Yakada oturduğum Katırcı Villasını 
yaptırdım. İnşaat, tarım, turizm ve 
hayvancılık sektörlerinde birçok 
projeyi hayata geçirdim. Halen 
işimin başındayım. Evli ve 6 çocuk 
sahibiyim.    

İş hayatına başlarken ailenizin 
etkisi oldu mu?

İş hayatımda benim hocam 
babamdır. Ondan çalışmayı, 
işimi takip etmeyi ve dürüstlüğü 
öğrendim. Başarmak için çok 
çalışmalı derdi. Hatta iş yerini ne 
kadar erken açarsan bereketi de 
o kadar artar derdi. Bütün bunlar 
benim başarıma büyük etki yaptı. 
Ayrıca babamın hiç unutmadığım 
bir nasihati de ev alana, evlenene 
yardım et oğlum derdi. Babamın bu 
vasiyetini yerine getirdikçe Allah’ta 
bize verdi. 

Siyasi ve Ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar o dönem iş 
hayatınızı nasıl etkiledi?

Her zaman olduğu gibi, siyasal 
ve ekonomik istikrarsızlıklar başta 
iş dünyası olarak bizleri olumsuz 
etkiledi. Zaman zaman ekonomik 
sıkıntılar yaşadık. İşlerimiz bozulmuş 
olsada toparladık ve bugünlere 
geldik. 

O dönem el işçiliği daha 
önemliydi şimdi ise makineleşmeyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Konya’da o dönemlerde el 
işçiliği yoğun olup, daha çok el 
işçiliğine dayalı bir gelişme vardı. 
1973 yılından sonra ziraat aletleri 
ve saman makinesi yapılmaya 
başlandı.  Özellikle makine kullanma 
süreci 1970-1980 yılları arasında 
gelişmeye başladı. Konya’da 
sanayinin gelişmeye başlamasıyla 
birlikte makineleşme arttı. Bugün 
Konya ülkemizin sayılı sanayi 
kentlerinden birisi oldu. Ülkemiz 
genelinde hem üretimde hem de 
ihracatta önemli bir paya sahiptir.

Usta-Çırak İlişkisi sizin 
döneminizde nasıldı?     

İş hayatında usta çırak ilişkisi çok 
önemlidir. Çünkü çırak bir gün usta 
olacağına göre her şeyi ustasından 
öğrenir ve bunu iş hayatında 
uygular. Bizim zamanımızda çırak, 
kalfasına ve ustasına saygılı idi. 
Ustasını dinler, işine devamsızlık 
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buldum aldım.  İşe devam ettik. 
Daha büyük Abkant Polonya malı 
büyük bir pres makinesi aldım. 
Bu arada eski PTT Başmüdürlüğü 
karşısında bir apartman satın alarak 
oraya oturdum. Eski aldığım pres 
makinelerini satarak o işleri bıraktım. 
1985 yılında Sauna Gümüşkapının 
olduğu arsayı satın aldım. Oraya 
da Sauna Gümüşkapı’yı yaptım. 
Birde Mehmet Katırcı ismine 7 katlı 
apartman yaptırdım. Türkiye’nin 
en büyük saunası olan Sauna 
Gümüşkapı’yı Konyalıların hizmetine 
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Bu büroda inşaatçılığa başladım. 
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Caddesine bir cami yaptırarak, 
birkaç yere su hayratında 
bulundum. Konya Müftülüğü 
karşısında 9 kattan oluşan Mehmet 
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anda Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ’de kiradadır. Meram 
Yakada oturduğum Katırcı Villasını 
yaptırdım. İnşaat, tarım, turizm ve 
hayvancılık sektörlerinde birçok 
projeyi hayata geçirdim. Halen 
işimin başındayım. Evli ve 6 çocuk 
sahibiyim.    

İş hayatına başlarken ailenizin 
etkisi oldu mu?

İş hayatımda benim hocam 
babamdır. Ondan çalışmayı, 
işimi takip etmeyi ve dürüstlüğü 
öğrendim. Başarmak için çok 
çalışmalı derdi. Hatta iş yerini ne 
kadar erken açarsan bereketi de 
o kadar artar derdi. Bütün bunlar 
benim başarıma büyük etki yaptı. 
Ayrıca babamın hiç unutmadığım 
bir nasihati de ev alana, evlenene 
yardım et oğlum derdi. Babamın bu 
vasiyetini yerine getirdikçe Allah’ta 
bize verdi. 

Siyasi ve Ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar o dönem iş 
hayatınızı nasıl etkiledi?

Her zaman olduğu gibi, siyasal 
ve ekonomik istikrarsızlıklar başta 
iş dünyası olarak bizleri olumsuz 
etkiledi. Zaman zaman ekonomik 
sıkıntılar yaşadık. İşlerimiz bozulmuş 
olsada toparladık ve bugünlere 
geldik. 

O dönem el işçiliği daha 
önemliydi şimdi ise makineleşmeyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Konya’da o dönemlerde el 
işçiliği yoğun olup, daha çok el 
işçiliğine dayalı bir gelişme vardı. 
1973 yılından sonra ziraat aletleri 
ve saman makinesi yapılmaya 
başlandı.  Özellikle makine kullanma 
süreci 1970-1980 yılları arasında 
gelişmeye başladı. Konya’da 
sanayinin gelişmeye başlamasıyla 
birlikte makineleşme arttı. Bugün 
Konya ülkemizin sayılı sanayi 
kentlerinden birisi oldu. Ülkemiz 
genelinde hem üretimde hem de 
ihracatta önemli bir paya sahiptir.

Usta-Çırak İlişkisi sizin 
döneminizde nasıldı?     

İş hayatında usta çırak ilişkisi çok 
önemlidir. Çünkü çırak bir gün usta 
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yapmazdı. Şu anda çıraklık bitmiş gibidir. 
Gelinen süreçte bazı iş kollarında halen 
devam eden Usta çırak ilişkisi yeniden 
güçlendirilmelidir. 

Konya Sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Konya Sanayisinin bugün geldiği 
nokta, fevkalade güzel bir noktadır. Hemen 
hemen bütün sektörlerde üretim yaparken, 
ihracatını da yıldan yıla arttırıyor. Bugün 
şehrimiz Konya, Dünya’nın ve ülkemizin sayılı 
sanayi kentlerinden birisi olup, ekonomide 
ve istihdamda da iyi bir yerdedir. Ancak 
markalaşmaya daha çok önem vermelidir. 

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili kaç 
kişi yetiştirdiniz? Ailenizde işine devam 
eden var mı?

Bizim dönemimizde Abkant Pres işiyle 
uğraşan iki firma vardı. Bugün Konya’da 
100’ün üzerinde bu işi yapan vardır. Yüzlerce 
eleman yetiştirdim. Bu yetiştirdiğim 
elemanlardan emekli olanlarının sayısı 
çoktur. Zaman zaman bir araya gelip eski 
günlerden konuşuruz. Ailemde çocuklarım 
işleri devam ettiriyor.

Bugün Konya Sanayisi işçi bulamıyor. 
Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? 
Çözümü ile ilgili önerileriniz neler olur?

Konya Sanayisinin eleman 
ihtiyacının giderilmesi için mesleki liseler 
özendirilmelidir. Çıraklık eğitim merkezlerine 
daha çok önem verilerek, sanayinin eleman 
ihtiyacı giderilmelidir. Bir de gençlerimiz 
çalışmayı sevmiyor. Öncelikle gençlerimiz 
çalışmaya özendirilmelidir.

Mehmet Katırcı’nın Konya’nın Sosyal 
Hayatına katkıları nelerdir? 

Katırcı Ailesi olarak spora ve sosyal 
hayata katkı yapmayı severiz ve bugünde 
olduğu gibi desteklemeye devam ediyoruz. 
Babam Hasan Katırcı Konya İdman 
Yurdu Spor Kulübünün başkanlığını yaptı. 
Babamdan sonra 1978-1979 döneminde 
Konya İdman Yurdu Spor kulübünün 
yönetiminde görev aldım.  Sporun dışında 
Kerkük caddesindeki camiden sonra, Meram 
ilçesinde adıma İmam Hatip Ortaokulunu 
yaptırdım. Kovanağzında Sağlık Ocağını 
da oğlum Celalettin Hakan Katırcı yaptırdı.  
Ayrıca kirada birkaç yıl Konya’da vergi 
rekortmeni seçildim. Konya ekonomisine 
ve istihdamına yaptığım katkılardan dolayı 
mutluyum.

Genç sanayicilere ve ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Öncelikle genç sanayicilerimize çok 
çalışmalarını öneriyorum. Bunun yanında 
işlerini iyi takip ederek, dürüstlükten asla 
taviz vermemelidirler. Üretimde kalite 
vazgeçilmez olmadır. Zira dünya ve ülkemiz 
insanı kaliteli ürüne daha çok itibar ediyor. 
Profesyonellik ve kurumsallaşma şirketlerde 
ve kurumlarda başarıyı yükselten unsurlardır. 
İş yerlerinde ve şirketlerde kurumsallaşmaya 
ağırlık verilmelidir.
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‘ÇALIȘMADAN BAȘARILI ‘ÇALIȘMADAN BAȘARILI 
OLMA İMKANI YOK’ OLMA İMKANI YOK’ 

İş hayatına başlarken her çocuğun olduğu gibi ailesinin etkili 
olduğunu ifade eden Kılıç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıç çalışmadan 

başarılı olma imkanının olmadığını söyledi

‘‘

1
955 yılında Konya’da doğan İlkokul 
ortaokul ve Lise eğitimini Konya’da 
tamamlayan üniversite eğitimini ise 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesinde bitirdikten sonra Konya’ya gelerek 
muayane açan ve AK Parti’nin Konya’daki 
kurucuları arasında yer alan ve Karatay İlçe 
Başkanlığı’nın ilk başkanı olduktan sonra 
22.’ci dönemde AK Parti’den Konya Millet-
vekilliği yapan Mehmet Kılıç, tecrübelerini 
gelecek nesillere aktarmaya sürdürürken, 
inşaat , tarım ve hayvancılık alanlarında ça-
lışmaları ile de katma değer üretiyor.  Meh-
met Kılıç iş hayatındaki hikayesini anlattı. 

Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz? İş 
hayatına ne zaman ve nasıl başladınız? 

1955 yılında Konya’da doğdum. İlkokulu 
Şehit Sadık ilkokulunda bitirdim. Ortaokulu 
İmam Hatip okulunda okudum. Lise’yi de 
Akşam Lisesinde bitirdim.  İstanbul Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. 
Kılıç İnşaat Limitet Şirketi kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanıyım.  İstanbul’da  
üniversite eğitimi alırken bir taraftan da 
ticaretle uğraştım.  1985 yılında Konya’ya 
geldim ve muayene açtım. Gençliğimde ve 
çocukluk zamanımızda daima koşturarak 
bir hayat mücadelesinde olduğum için 
sadece Diş Hekimliği ile yetinmedim. 1987 
yılında bir ev sahibi olma adına kooperatif 
kurarak inşaat işine başladım.  Obruk Tarım 
A.Ş’nin kurucularından bir tanesiyim. Tarım 
ve hayvancılıkla ilgili sektörlerde uzun yıllar 
iştirak ettim.  Refah ve Fazilet Partisinde 
iki dönem Karatay İl Genel Meclisi üyeliği 

yaptım. 2002 yılında AK Parti’den Konya 
Milletvekilliği yaptım.  AK Parti’nin kurulu-
şunda Karatay İlçe Başkanlığı bana verildi.  
Milletvekilliğimin bitişin ardından 2007 
yılında Kılıç İnşaatı yeniden canlandırdık.  
Hem inşaat şirketimiz ile hem de hayvancı-
lık ile uğraşıyorum. 

İş hayatına  başlarken ailenizin etkisi 
oldu mu?

İş hayatına başlarken her çocuğun 
olduğu gibi benim ailemin de etkisi oldu. 
Rahmetli babam 15 yaşında kasap dükka-
nını bana emanet etti. Akşam Lisesinde 
eğitim aldığım süreçte bakkal dükkanı ile 
kasap dükkanı idare ederek ticarete aktif 
olarak girmiş oldum. 

Siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan 
çalkantılar o dönem iş hayatınızı nasıl 
etkiledi?

Şuanda 67 yaşım bitmek üzere. Bu 
süreçte çok  inişli çıkışlı Türkiye’de ekono-
mi, ihtilaller, ekonomik sıkıntılar ve değişik 
zamanda ortaya çıkan ekonomik krizler-
den etkilenmeme gibi imkanımız olmadı. 
Olaylardan etkilendik. Sadece Diş Hekimliği 
yapsak o kadar etkilenmezdim ama Diş 
Hekimliğinin yanında inşaat sektörü ile 
tarım ve hayvancılık ile ilgili yaptığım ça-
lışmalar sebebiyle etkiledik. 1990’lı yıllarda 
Konya’ya ithal edilen  Holstein cinsi  inekleri 
getirenlerden biriyim. Konya’da Süt Sığır 
Yetiştiricileri Birliğini kuranlardan biriyim. 
Krizler mutlaka olumlu ya da olumsuz 
etkiliyor. 

124



M
E

H
M

E
T

 K
IL

IÇ

‘ÇALIȘMADAN BAȘARILI ‘ÇALIȘMADAN BAȘARILI 
OLMA İMKANI YOK’ OLMA İMKANI YOK’ 

İş hayatına başlarken her çocuğun olduğu gibi ailesinin etkili 
olduğunu ifade eden Kılıç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıç çalışmadan 

başarılı olma imkanının olmadığını söyledi

‘‘

1
955 yılında Konya’da doğan İlkokul 
ortaokul ve Lise eğitimini Konya’da 
tamamlayan üniversite eğitimini ise 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesinde bitirdikten sonra Konya’ya gelerek 
muayane açan ve AK Parti’nin Konya’daki 
kurucuları arasında yer alan ve Karatay İlçe 
Başkanlığı’nın ilk başkanı olduktan sonra 
22.’ci dönemde AK Parti’den Konya Millet-
vekilliği yapan Mehmet Kılıç, tecrübelerini 
gelecek nesillere aktarmaya sürdürürken, 
inşaat , tarım ve hayvancılık alanlarında ça-
lışmaları ile de katma değer üretiyor.  Meh-
met Kılıç iş hayatındaki hikayesini anlattı. 

Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz? İş 
hayatına ne zaman ve nasıl başladınız? 

1955 yılında Konya’da doğdum. İlkokulu 
Şehit Sadık ilkokulunda bitirdim. Ortaokulu 
İmam Hatip okulunda okudum. Lise’yi de 
Akşam Lisesinde bitirdim.  İstanbul Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. 
Kılıç İnşaat Limitet Şirketi kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanıyım.  İstanbul’da  
üniversite eğitimi alırken bir taraftan da 
ticaretle uğraştım.  1985 yılında Konya’ya 
geldim ve muayene açtım. Gençliğimde ve 
çocukluk zamanımızda daima koşturarak 
bir hayat mücadelesinde olduğum için 
sadece Diş Hekimliği ile yetinmedim. 1987 
yılında bir ev sahibi olma adına kooperatif 
kurarak inşaat işine başladım.  Obruk Tarım 
A.Ş’nin kurucularından bir tanesiyim. Tarım 
ve hayvancılıkla ilgili sektörlerde uzun yıllar 
iştirak ettim.  Refah ve Fazilet Partisinde 
iki dönem Karatay İl Genel Meclisi üyeliği 

yaptım. 2002 yılında AK Parti’den Konya 
Milletvekilliği yaptım.  AK Parti’nin kurulu-
şunda Karatay İlçe Başkanlığı bana verildi.  
Milletvekilliğimin bitişin ardından 2007 
yılında Kılıç İnşaatı yeniden canlandırdık.  
Hem inşaat şirketimiz ile hem de hayvancı-
lık ile uğraşıyorum. 

İş hayatına  başlarken ailenizin etkisi 
oldu mu?

İş hayatına başlarken her çocuğun 
olduğu gibi benim ailemin de etkisi oldu. 
Rahmetli babam 15 yaşında kasap dükka-
nını bana emanet etti. Akşam Lisesinde 
eğitim aldığım süreçte bakkal dükkanı ile 
kasap dükkanı idare ederek ticarete aktif 
olarak girmiş oldum. 

Siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan 
çalkantılar o dönem iş hayatınızı nasıl 
etkiledi?

Şuanda 67 yaşım bitmek üzere. Bu 
süreçte çok  inişli çıkışlı Türkiye’de ekono-
mi, ihtilaller, ekonomik sıkıntılar ve değişik 
zamanda ortaya çıkan ekonomik krizler-
den etkilenmeme gibi imkanımız olmadı. 
Olaylardan etkilendik. Sadece Diş Hekimliği 
yapsak o kadar etkilenmezdim ama Diş 
Hekimliğinin yanında inşaat sektörü ile 
tarım ve hayvancılık ile ilgili yaptığım ça-
lışmalar sebebiyle etkiledik. 1990’lı yıllarda 
Konya’ya ithal edilen  Holstein cinsi  inekleri 
getirenlerden biriyim. Konya’da Süt Sığır 
Yetiştiricileri Birliğini kuranlardan biriyim. 
Krizler mutlaka olumlu ya da olumsuz 
etkiliyor. 

125



O dönem el işçiliği daha önemliydi. 
Şuan ise makileşme yaygınlaştı konuyu 
nasıl değerlendirirsiniz?

Bu duruma şöyle örnek vereyim. Koope-
ratifçiliğe ilk başladığımda muayeneden çı-
kıp  yaptığım kooperatife beton dökmek için 
gidiyordum. Günümüzde ise makineleşme 
ile birlikte birçok alanda yapılan çalışmalar 
hızlandı. Teknoloji ile işgücü de hızlandı. 

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Diş Hekimliği yaptığım zamanlarda 
muayenim olduğu yıllarda 8-10 kişinin 
yetişmesine katkı sağladım. Yetiştirdiğim 
elemanlarımdan kendi laboratuvarı olan ve 
hala çalışan elemanlarım var.  Geçmişte usta 
çırak ilişkisi ile öğrenilen sanatlar günümüz-
de kalmadı. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
değerlerdiriyorusunuz?

Konya sanayisi ve sanayicisinin başarısı 
hem bir işadamı hem de bir Konyalı olarak 
bizleri gururlandırıyor.  Konya sanayisinde 
bulunan başarılı markalar  ihracat ve istih-
dam ile Konya ekonomisi ile birlikte Türkiye 
ekonomisine katkı sağlamanın yanında 
Konya’nın da tanıtılmasını sağlıyor. Konya sa-
nayisi ve Konyalı sanayicinin başarısı inşallah 
bundan sonra artarak devam eder. 

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili kaç 
kişi yetiştirdiniz? ailenizden işinize devam 
eden var mı?

Diş Hekimi olarak çalıştığım süreçte 
sektörüme 8 tane diş teknisyeni kazandır-
dım. Yine Kılıç İnşaatı ilk kurduğum yıllarda 

beraber çalıştığımız elemanlarımdan şimdi-
leri kendi inşaat şirketi kuran ve taşeronluk 
yapan çalışanlarım var.  Geçmiş dönemde 
çalışanlarımız ile iletişimiz hala devam ediyor. 

Sizin dönemizle bugünü kıyaslarsak 
iş hayatını ve ekonomik hayatı nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bizler iş hayatımıza başladığımızda kuru 
kavaktan düdük çıkarıyorduk. Günümüzde 
çok rahat iş kurma imkanı ve iş geliştirme 
imkanı var. Devletin iş kurarken verdiği des-
tekler ve teşvikler göz ardı edilemez. 

Bugün Konya sanayisi işçi bulamıyor. 
Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? 
çözümü ile ilgili önerileriniz nedir?

Bu sorunun çözümü için Meslek Lise-
lerinin çok daha önemsenmesi gerekiyor. 
Kalifiyeli eleman konusunda bireylerin 
kendini yetiştirmesi lazım. Üniversite eğitimi 
tamamlayan isimler sadece teorik ile değil 
pratik konusunda da kendilerini geliştirmesi 
gerekiyor.  Mesleğin özverili ve gayretli olan 
isimler daha da başarılı oluyor.  Yapılan her 
işte özveri lazım.   Kişilerin yaptıkları işlere 
kendilerini vermeleri ve iyi yapmaları çok 
önemli. 

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Öncelikli tavsiyem  genç sanayicilerimi-
zin, ustalarımızın ve işadamlarımızın gayret 
göstermeleri ve çalışmaları.  Dürüstlükten 
taviz vermesinler ve tevekkül etsinler. Bunları 
yaptıktan sonra başarılı olmama gibi bir 
durum yok. Başarı kendiliğinden gelir. Çalışa-
madan başarılı olma şansımız yok. 
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imkanı var. Devletin iş kurarken verdiği des-
tekler ve teşvikler göz ardı edilemez. 

Bugün Konya sanayisi işçi bulamıyor. 
Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? 
çözümü ile ilgili önerileriniz nedir?

Bu sorunun çözümü için Meslek Lise-
lerinin çok daha önemsenmesi gerekiyor. 
Kalifiyeli eleman konusunda bireylerin 
kendini yetiştirmesi lazım. Üniversite eğitimi 
tamamlayan isimler sadece teorik ile değil 
pratik konusunda da kendilerini geliştirmesi 
gerekiyor.  Mesleğin özverili ve gayretli olan 
isimler daha da başarılı oluyor.  Yapılan her 
işte özveri lazım.   Kişilerin yaptıkları işlere 
kendilerini vermeleri ve iyi yapmaları çok 
önemli. 

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Öncelikli tavsiyem  genç sanayicilerimi-
zin, ustalarımızın ve işadamlarımızın gayret 
göstermeleri ve çalışmaları.  Dürüstlükten 
taviz vermesinler ve tevekkül etsinler. Bunları 
yaptıktan sonra başarılı olmama gibi bir 
durum yok. Başarı kendiliğinden gelir. Çalışa-
madan başarılı olma şansımız yok. 
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Kaynak makinesi üretimiyle öncü olan ve sonrasında da 
kompresör sektöründe Türkiye’nin önemli markası haline gelen Özen Kompresör 

Kurucusu Mehmet Özen “Her çeşit kaynak makinesi ürettim. Çok gecelediğim 
oldu, işi bitirmeden bırakmazdım” dedi

‘‘ T
ürkiye’nin sektöründeki 
öncülerinden olmayı başaran 
Özen Kompresör’ün temelini atan 

Mehmet Özen, hayatıyla ilgili önemli bilgiler 
paylaştı. 1948 yılında Hatıp’ta dünyaya 
gelen, ilkokul hayatının ardından 12 yaşında 
iş hayatına atılan Özen, imkansızlıklarla 
çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemleri 
yaşadığına dikkat çekti. Bobinaj ve torna 
sektöründe iyi bir usta haline gelmesinin 
ardından, küçük bir dükkan açan ve takımı 
dahi olmadan kendi işine başladığını 
anlatan Özen, çok çalışarak önemli bir 
imalatçı konumuna geldiklerini söyledi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1948 Hatıp doğumluyum. Hatıp 

önceden nahiyeydi, sonra köy, şimdi 
de mahalle. İlkokulu Hatıp’ta bitirdim, iş 
hayatına başladım. Kaynak makinesi imalatı 
yapıyorduk. Türkiye’nin en iyi kaynak 
makinesini yaptık ama o işi kardeşlerime 
bıraktım, sonra biz kompresör işine girdik 
1990 yılında. O yıldan beri kompresör 
üretimine devam ediyoruz. Bu alanda 
Türkiye’de ilk 5’in içindeyiz. Çok şükür 
çalışıyoruz. 

İş hayatına ne zaman başladınız?
1960 yılının başında, 12 yaşındayken 

çıraklığa başladım. Elektrik, motor ve bobinaj 
işinde başladım çıraklığa. Faal bir insandım. 
Allah rahmet eylesin ustam çok döverdi. En 
küçük bendim en çok dayak yiyen bendim. 
Ampul patlasa dayak yerdim. Neyse 
orada çalıştıktan sonra, buradan ayrıldım 
tornacılığa başladım. Orada da ustam çok 
iyiydi, ustalığı da çok iyiydi, esnaflığı da çok 
iyiydi. Her şeyiyle dört dörtlük öğretti. Sonra 
başka bir ustanın yanına başladım. 3 ustanın 
eğitmesiyle bir yerlere geldik. Çok kalfa, usta 
yetiştirdim. Allah selamet versin hepsi sayar, 
sever. İmalatta Konya’nın ilklerinden olmayı 
başardık. 

İş hayatındaki en büyük düsturunuz ne 
oldu? 

Dürüst çalışıyoruz. Banka bilmiyoruz, 
kredi hiç kullanmadık. 

İş hayatına erken yaşlarda başladınız. O 
dönemler ne tür sıkıntılar yaşadınız?

Babamız zengin değildi, ev tutacak 
kapasitesi yoktu. O zamanlar ulaşım 
Çaybaşı’na kadardı. Hasanköy’de 
anneannem otururdu, orada kalırdım. 
Oradan Çaybaşı’na kadar yürüyerek gider, 
oradan da işe geçerdim. Yağmur, çamur 
olurdu, ne ayakkabı kalırdı ne ayak kalırdı. 
O günlerden geçtik. Dükkan açtık, dükkanı 
da sıkıntılı açtık. Askerden geldim, askerden 
nüfus kağıdımı vermediler. Askeriyede 
çalışacaksın dediler. Askerdeyken çok 
büyük hizmetlerim oldu. Sene 1968 iş 
almışlar, makineler bozuk diye çalışmıyor. 
İşin 95 günü var, 75 gün geçmiş, işin yüzde 
60’ı duruyor, kalmış 15 gün. Rahmetlik 
Konyalı bir komutanımız vardı, beni çağırdı, 
durum böyle böyle, yaparız komutanım 
dedim.  “Nasıl yapacaksın oğlum?” dedi, 
gece-gündüz çalışacağız yapacağız 
komutanım dedim. 17 torna tezgahı var, 2’si 
çalışıyor diğer tornalar yatıyor. Bölüklerden 
tornacı topladık. Tornalara baktım 

Amerika malı. Ben bobinajcıyım hemen 
voltajlarını değiştirdim, sabah 15 torna 
makinesi çalışıyordu. Elektrik bağlantılarını 
değiştirdim, makineleri çalıştırdım. 15 
günümüz var 1 haftada işi bitirdik. Askerde 
de güzel hizmetlere imza attık. Dolayısı ile 
nüfus kağıdımı vermediler. Ağır Bakıma 
gittim, komutan illa burada çalışacaksın 
diyor. Komutanım senin rütben ne? Dedim, 
“Albayım” diye cevap verdi. Ben de “Ben 
hürgeneralim komutanım, var mı benim 
üstüme?” dedim. Sonra zar zor nüfus 
kağıdını verdi. Seydişehir Eti Alüminyum’dan 
geldiler, illa seni fabrikaya alacağız dediler. 
Yok dedim ben gelmem. 13 metrekarelik 
bir dükkan tuttum, takım, taklavat hiçbir 
şey yok. 15 gün babam dükkanın anahtarını 
vermedi. Eti Alüminyum’a git orada çalış 
diyor. Çünkü orada büyük bir maaş teklif 
ediyorlar. Ondan sonra dükkanı açtım, 35 
gün aç gittim geldim. Konya’da tipi oldu 
17 kişi öldü, o dönemlerde dükkan açtık. 
Tezgah yok, torna yok, komşunun tornasına 
gidiyordum. Hem onun işini yapıyordum 
hem kendi işimi yapıyordum. Sonra yavaş 
yavaş torna aldım, tezgah aldım derken 
kaynak makinesi yapmaya başladım. En 
iyisini yapmak için gayret gösterdim ve en 
iyisini de yaptım. 2007’ye kadar bu böyle 
devam etti. Her çeşit kaynak makinesi 
ürettim. İşi bitirmek için çok gecelediğim 
oldu. İşi bitirmeden bırakmazdım. 

Kaynak makinesinde önemli bir başarı 
elde ettiniz. Bunu nasıl yaptınız?

Gaz altı kaynak Türkiye’de yapılmazdı, 
dışarıdan gelirdi. 1990 yılının başı. Allah 
selamet versin bir arkadaşım al şu 5 bin 
TL’yi bana gaz altı kaynak makinesi yap 

dedi, 1 ay süre verdi. Ortada hiçbir şey yok. 
Kuru kavaktan düdük çıkardık. Makineyi 
yaptık, İstanbul’dan, İzmir’den şuradan 
buradan bakmaya geldiler. Böyle bir başarı 
yakaladık. 

Özen Kompresör serüveni nasıl 
başladı? 

Karatay Sanayi’de dükkan aldık, oradan 
büyüdük, BÜSAN’a geçtik. Kardeşlerimizle 
ayrılınca o dükkanı onlara verdik. 2007 
yılında tekrar soyunduk, sıfırdan kompresör 
üretimine başladık. Şükür bugünlere geldik. 
Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlıyoruz. 
Yaşım 75, hala çalışıyoruz. Üretimi kontrol 
ediyoruz, işimizin başındayız. İhracat yapan 

bir firmayız. İstanbul’da ve Amerika’da 
yerlerimiz var. Orada da personelimiz 
var, buradan mamulleri göndeririz, orada 
montajını yaparız.  

Sivil toplum hayatında veya siyasi 
anlamda çalışmalarınız oldu mu? 

1983’te çok büyük teklifler geldi, Özal’ın 
döneminde. Konya’dan 5. sırayı verdiler 
milletvekili ol diye. Babam olma dedi. Partiye 
girmedim. Hep işimle meşgul oldum. İşimi 
dört dörtlük yapmaya çalıştım. Hiçbir 
müşterimizi, dostumuzu, bilerek acıtmadık. 
Oğlum bu işlere biraz meraklı. AK Parti’de 
Meram İlçe Başkanlığı yaptı. 

Zorlu dönemlerden geçtiniz, bugün 
imkanlar çok fazla. Bugünkü gençlere 
tavsiyeleriniz ne olur?

Biz kuru kavaktan düdük çıkartıyorduk. 
Gençlerin çok çalışması lazım. Dürüst 
çalışmaları lazım. Benim hiçbir zaman kredi 
kartım olmadı, sadece emekli maaşını almak 
için kartım var o kadar. Şuan gençlerin 
hepsinde kredi kartları var, altlarında 
modelli arabalar var. Biz arabayı hayal bile 
edemezdik. Şimdi gençler şurada çalgı 
var, burada kalgı var diyor oraya gidiyor. 
Oturdukları, yedikleri yerlere verdikleri parayı 
filan düşünen yok. Ben hazırın ne olduğunu 
bilmem. Şimdiki gençler “hemen her şey 
hazır olsun” diyor. Geçen benim torun 
Kayseri’den geldi otobüsle. 4 saatte gelmiş, 
“Amma zormuş otobüsle gelmek, 4 saat 
sürdü” diye şikayet ediyor. Ben İstanbul’a 
15 saatte giderdim otobüsle. Konfor yok, 
bir şey yok. Şimdi Hızlı Tren var, uçak var. 
Şimdi imkanlar çok fazla, her şey var. Zor 
günleri anlatıyorum gençlere. Herkes 
kendinin altındakini görmesi lazım. Herkes 
kendinden yukarıdakine bakıyor, ona 
ulaşmaya çalışıyor. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
görüyorsunuz?

Konya sanayisi çok iyi durumda, daha 
iyi olması için herkes çalışıyor. Üretim 
noktasında iyi durumdayız. İhracat yapan 
birçok firmamız var. Merdiven altı üretimler 
de yok değil, bunlar sanayiye zarar veriyor. 
Ama genel anlamda Konya sanayisi iyi 
durumda. İşçi noktasında bazı sıkıntılar 
var. İşçi bulamıyoruz. Herkes kendine göre 
masa başı iş istiyor. 30 tane adam olsa 
alırım. İşsizlik var diyorlar ama fabrika da 
işçi arıyor. Avrupa hastalığımız vardı bu 
hastalığı yüzde 90 sildik. Geriye kalan 
yüzde 10’u da silmemiz lazım. 
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Kaynak makinesi üretimiyle öncü olan ve sonrasında da 
kompresör sektöründe Türkiye’nin önemli markası haline gelen Özen Kompresör 

Kurucusu Mehmet Özen “Her çeşit kaynak makinesi ürettim. Çok gecelediğim 
oldu, işi bitirmeden bırakmazdım” dedi

‘‘ T
ürkiye’nin sektöründeki 
öncülerinden olmayı başaran 
Özen Kompresör’ün temelini atan 

Mehmet Özen, hayatıyla ilgili önemli bilgiler 
paylaştı. 1948 yılında Hatıp’ta dünyaya 
gelen, ilkokul hayatının ardından 12 yaşında 
iş hayatına atılan Özen, imkansızlıklarla 
çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemleri 
yaşadığına dikkat çekti. Bobinaj ve torna 
sektöründe iyi bir usta haline gelmesinin 
ardından, küçük bir dükkan açan ve takımı 
dahi olmadan kendi işine başladığını 
anlatan Özen, çok çalışarak önemli bir 
imalatçı konumuna geldiklerini söyledi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1948 Hatıp doğumluyum. Hatıp 

önceden nahiyeydi, sonra köy, şimdi 
de mahalle. İlkokulu Hatıp’ta bitirdim, iş 
hayatına başladım. Kaynak makinesi imalatı 
yapıyorduk. Türkiye’nin en iyi kaynak 
makinesini yaptık ama o işi kardeşlerime 
bıraktım, sonra biz kompresör işine girdik 
1990 yılında. O yıldan beri kompresör 
üretimine devam ediyoruz. Bu alanda 
Türkiye’de ilk 5’in içindeyiz. Çok şükür 
çalışıyoruz. 

İş hayatına ne zaman başladınız?
1960 yılının başında, 12 yaşındayken 

çıraklığa başladım. Elektrik, motor ve bobinaj 
işinde başladım çıraklığa. Faal bir insandım. 
Allah rahmet eylesin ustam çok döverdi. En 
küçük bendim en çok dayak yiyen bendim. 
Ampul patlasa dayak yerdim. Neyse 
orada çalıştıktan sonra, buradan ayrıldım 
tornacılığa başladım. Orada da ustam çok 
iyiydi, ustalığı da çok iyiydi, esnaflığı da çok 
iyiydi. Her şeyiyle dört dörtlük öğretti. Sonra 
başka bir ustanın yanına başladım. 3 ustanın 
eğitmesiyle bir yerlere geldik. Çok kalfa, usta 
yetiştirdim. Allah selamet versin hepsi sayar, 
sever. İmalatta Konya’nın ilklerinden olmayı 
başardık. 

İş hayatındaki en büyük düsturunuz ne 
oldu? 

Dürüst çalışıyoruz. Banka bilmiyoruz, 
kredi hiç kullanmadık. 

İş hayatına erken yaşlarda başladınız. O 
dönemler ne tür sıkıntılar yaşadınız?

Babamız zengin değildi, ev tutacak 
kapasitesi yoktu. O zamanlar ulaşım 
Çaybaşı’na kadardı. Hasanköy’de 
anneannem otururdu, orada kalırdım. 
Oradan Çaybaşı’na kadar yürüyerek gider, 
oradan da işe geçerdim. Yağmur, çamur 
olurdu, ne ayakkabı kalırdı ne ayak kalırdı. 
O günlerden geçtik. Dükkan açtık, dükkanı 
da sıkıntılı açtık. Askerden geldim, askerden 
nüfus kağıdımı vermediler. Askeriyede 
çalışacaksın dediler. Askerdeyken çok 
büyük hizmetlerim oldu. Sene 1968 iş 
almışlar, makineler bozuk diye çalışmıyor. 
İşin 95 günü var, 75 gün geçmiş, işin yüzde 
60’ı duruyor, kalmış 15 gün. Rahmetlik 
Konyalı bir komutanımız vardı, beni çağırdı, 
durum böyle böyle, yaparız komutanım 
dedim.  “Nasıl yapacaksın oğlum?” dedi, 
gece-gündüz çalışacağız yapacağız 
komutanım dedim. 17 torna tezgahı var, 2’si 
çalışıyor diğer tornalar yatıyor. Bölüklerden 
tornacı topladık. Tornalara baktım 

Amerika malı. Ben bobinajcıyım hemen 
voltajlarını değiştirdim, sabah 15 torna 
makinesi çalışıyordu. Elektrik bağlantılarını 
değiştirdim, makineleri çalıştırdım. 15 
günümüz var 1 haftada işi bitirdik. Askerde 
de güzel hizmetlere imza attık. Dolayısı ile 
nüfus kağıdımı vermediler. Ağır Bakıma 
gittim, komutan illa burada çalışacaksın 
diyor. Komutanım senin rütben ne? Dedim, 
“Albayım” diye cevap verdi. Ben de “Ben 
hürgeneralim komutanım, var mı benim 
üstüme?” dedim. Sonra zar zor nüfus 
kağıdını verdi. Seydişehir Eti Alüminyum’dan 
geldiler, illa seni fabrikaya alacağız dediler. 
Yok dedim ben gelmem. 13 metrekarelik 
bir dükkan tuttum, takım, taklavat hiçbir 
şey yok. 15 gün babam dükkanın anahtarını 
vermedi. Eti Alüminyum’a git orada çalış 
diyor. Çünkü orada büyük bir maaş teklif 
ediyorlar. Ondan sonra dükkanı açtım, 35 
gün aç gittim geldim. Konya’da tipi oldu 
17 kişi öldü, o dönemlerde dükkan açtık. 
Tezgah yok, torna yok, komşunun tornasına 
gidiyordum. Hem onun işini yapıyordum 
hem kendi işimi yapıyordum. Sonra yavaş 
yavaş torna aldım, tezgah aldım derken 
kaynak makinesi yapmaya başladım. En 
iyisini yapmak için gayret gösterdim ve en 
iyisini de yaptım. 2007’ye kadar bu böyle 
devam etti. Her çeşit kaynak makinesi 
ürettim. İşi bitirmek için çok gecelediğim 
oldu. İşi bitirmeden bırakmazdım. 

Kaynak makinesinde önemli bir başarı 
elde ettiniz. Bunu nasıl yaptınız?

Gaz altı kaynak Türkiye’de yapılmazdı, 
dışarıdan gelirdi. 1990 yılının başı. Allah 
selamet versin bir arkadaşım al şu 5 bin 
TL’yi bana gaz altı kaynak makinesi yap 

dedi, 1 ay süre verdi. Ortada hiçbir şey yok. 
Kuru kavaktan düdük çıkardık. Makineyi 
yaptık, İstanbul’dan, İzmir’den şuradan 
buradan bakmaya geldiler. Böyle bir başarı 
yakaladık. 

Özen Kompresör serüveni nasıl 
başladı? 

Karatay Sanayi’de dükkan aldık, oradan 
büyüdük, BÜSAN’a geçtik. Kardeşlerimizle 
ayrılınca o dükkanı onlara verdik. 2007 
yılında tekrar soyunduk, sıfırdan kompresör 
üretimine başladık. Şükür bugünlere geldik. 
Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlıyoruz. 
Yaşım 75, hala çalışıyoruz. Üretimi kontrol 
ediyoruz, işimizin başındayız. İhracat yapan 

bir firmayız. İstanbul’da ve Amerika’da 
yerlerimiz var. Orada da personelimiz 
var, buradan mamulleri göndeririz, orada 
montajını yaparız.  

Sivil toplum hayatında veya siyasi 
anlamda çalışmalarınız oldu mu? 

1983’te çok büyük teklifler geldi, Özal’ın 
döneminde. Konya’dan 5. sırayı verdiler 
milletvekili ol diye. Babam olma dedi. Partiye 
girmedim. Hep işimle meşgul oldum. İşimi 
dört dörtlük yapmaya çalıştım. Hiçbir 
müşterimizi, dostumuzu, bilerek acıtmadık. 
Oğlum bu işlere biraz meraklı. AK Parti’de 
Meram İlçe Başkanlığı yaptı. 

Zorlu dönemlerden geçtiniz, bugün 
imkanlar çok fazla. Bugünkü gençlere 
tavsiyeleriniz ne olur?

Biz kuru kavaktan düdük çıkartıyorduk. 
Gençlerin çok çalışması lazım. Dürüst 
çalışmaları lazım. Benim hiçbir zaman kredi 
kartım olmadı, sadece emekli maaşını almak 
için kartım var o kadar. Şuan gençlerin 
hepsinde kredi kartları var, altlarında 
modelli arabalar var. Biz arabayı hayal bile 
edemezdik. Şimdi gençler şurada çalgı 
var, burada kalgı var diyor oraya gidiyor. 
Oturdukları, yedikleri yerlere verdikleri parayı 
filan düşünen yok. Ben hazırın ne olduğunu 
bilmem. Şimdiki gençler “hemen her şey 
hazır olsun” diyor. Geçen benim torun 
Kayseri’den geldi otobüsle. 4 saatte gelmiş, 
“Amma zormuş otobüsle gelmek, 4 saat 
sürdü” diye şikayet ediyor. Ben İstanbul’a 
15 saatte giderdim otobüsle. Konfor yok, 
bir şey yok. Şimdi Hızlı Tren var, uçak var. 
Şimdi imkanlar çok fazla, her şey var. Zor 
günleri anlatıyorum gençlere. Herkes 
kendinin altındakini görmesi lazım. Herkes 
kendinden yukarıdakine bakıyor, ona 
ulaşmaya çalışıyor. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
görüyorsunuz?

Konya sanayisi çok iyi durumda, daha 
iyi olması için herkes çalışıyor. Üretim 
noktasında iyi durumdayız. İhracat yapan 
birçok firmamız var. Merdiven altı üretimler 
de yok değil, bunlar sanayiye zarar veriyor. 
Ama genel anlamda Konya sanayisi iyi 
durumda. İşçi noktasında bazı sıkıntılar 
var. İşçi bulamıyoruz. Herkes kendine göre 
masa başı iş istiyor. 30 tane adam olsa 
alırım. İşsizlik var diyorlar ama fabrika da 
işçi arıyor. Avrupa hastalığımız vardı bu 
hastalığı yüzde 90 sildik. Geriye kalan 
yüzde 10’u da silmemiz lazım. 
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‘TİCARİ ‘TİCARİ 
HAYATIMIZ HAYATIMIZ 
HEP HEP 
ZORLUKLARA ZORLUKLARA 
DENK GELDİ’DENK GELDİ’

1950 yılında Elektrik-Elektronik sektöründe ticari hayatına başlayan Mehmet Yellice 
ticaret hayatını, 1999 yılından bu yana yarım asırlık bir tecrübeyle petrol sektöründe 
devam ediyor. Hizmet Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yellice ticari hayatının 

hep zorluklara denk geldiğini ancak çalışmasının karşılığını aldığın söyledi 

‘‘

1
950 yılında Elektrik-Elektronik 
sektöründe ticari hayatına başla-
yan Mehmet Yellice ticaret haya-

tını, 1999 yılından bu yana yarım asırlık 
bir tecrübeyle petrol sektöründe devam 
ediyor. Müşteri memnuniyeti ve kaliteden 
asla taviz vermeyen firma “Hizmet” ismini 
müşterilerimizin vermesi hizmet aşkının bir 
göstergesi oldu.  Hizmet Petrol Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yellice iş hayatı-
na giriş hikayesini anlattı. Konya’nın hem 
tarım hem de sanayi şehri olduğuna dikkat 
çeken Mehmet Yellice  işletmesinde çok 
sayıda  kişiye istihdam sağladığına dikkat 
çekti. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İş 
hayatına ne zaman ve nasıl başladınız?

İsmim Mehmet Yellice.  1 Ocak 1958 
yılında doğdum. İş hayatıma 8 yaşında 
babamın yanında başlayarak başladım.  10 
yaşında usta oldum. Babam Televizyon ve 
Radyo Tamirciliği yapıyordu. Uzun yıllar 
Konya’da bütün camilerin seslendirmelerini 
ücretsiz bir şekilde yaptık.  Büyük alimlere 
hizmet ettik. Allah lütfetti ve para kazandık. 
Okul yaptırdık ve camiler tamamladık. 

İş hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

İş hayatımızda buralara gelene kadar 
çok zorluklar çektik. 1960-1970 yıllarında 
milletimiz çok fakirdi. Çok zorluklar içerisin-
de geldik geçtik. Bir mahallede bir bisiklet 
bir tane anca vardı. Bugün hepimizin 
arabası var.  Allah çalışan kulunu vereceğini 
söylüyor. Bizlerde çalıştık ve sebep işledik 
Allah’ta verdi. İnşallah bundan sonra da 

ömrümüz güzel olur.  Ticari hayatımız hep 
zorluklara denk geldi.  

Siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan 
çalkantılar o dönem iş hayatınızı nasıl 
etkiledi?

Sağ partilerde çok görev aldım ve 
hizmetlerde bulundum. Yaşanan siyasi 
ve ekonomik çalkantılar bizlerin işine de 
etkiledi. Babam ile bir hafta dükkan açtık 
ve bir hafta bir ekmek parası kazanamadık. 
Bu yokluklarda sadece esnaf olarak bizler 
değil, bütün esnaflar etkilendi. Çoğu za-
man bulabilirsek evden getirdiğimiz tandır 
ekmeği ile günümüzü geçirdik. Bizden 
daha önceki esnaflar öyleye kadar Amele 
Pazarına çıkar. İş olursa işe gider. İş olmaz 
ise gelir dükkanı açarmış. Bir radyosu olan 
geçmiş zamanlarda zengin sayılırdı. Çoğu 
kişi bir sene taksit ile radyo alırdı. 

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Geçmişte okumak zor olduğu için bi-
zim dönemizde insanlar mesleklere yöne-
liyordu.  Babalar çocukların mesleklerinde 
pişmeleri için daha önce başka  ustaların 
yanına yönlendiriyordu. Ben de başka usta-
ların yanında çalıştım.  Bizim dönemimizde 
usta çırak ilişkileri oldukça güçlüydü. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Konya sanayisi çok iyi seviyelere geldi. 
Daha da iyi seviyelere gelecek. Bazı şehirler 
vardır sanayi şehridir. Bazı şehirler vardır 
tarım şehridir. Bazı şehirler vardır hayvancı-
lık şehridir. Bazı şehirler vardır memur şeh-

ridir.  Konya’mız bu anlamda hem sanayi, 
hem tarım, hem de hayvancılık şehridir.

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili kaç 
kişi yetiştirdiniz? ailenizden işinize devam 
eden var mı?

Bugüne kadar hem elektrik elektronik 
sektörün hem de petrol akaryakıt sektö-
ründe binlerce kişi yetiştirdik. Yetiştirmeye 
devam ediyoruz.

Sizin dönemizle bugünü kıyaslarsak 
iş hayatını ve ekonomik hayatı nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bizim dönemimiz zorluklar dönemiydi 
şimdi her şey çok rahat ulaşım rahat, yiye-
cek içecek çeşitli ve bol, evlerde doğalgaz, 
yollar konforlu, iletişim hızlı bu rahatlıklar 
bizim zamanımızla kıyaslanmaz, gençler 
zorluk çekmedikleri için bilemez.

Bugün Konya sanayisi işçi bulamıyor. 
Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? 
çözümü ile ilgili önerileriniz nedir?

İşçi sıkıntısı var. Verilere baktığımızda 
dört milyon işsiz var İşverenlere baktığı-
mızda dört milyon işçi arayan var. Bu da 
bizlere iş beğenmeyen bir kesimin olduğu-
nu, herkesin rahat para kazanma derdinde 
olduğunu gösteriyor.

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Genç sanayicilere, ustalara ticaretle uğ-
raşmak isteyenlere tavsiyem, birkaç alanda 
iş yapıp dağılmaktansa, tek bir alanda 
uzmanlaşıp, yaptığı işin, en iyisini yapmaya 
çalışmalarıdır.
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İşçi sıkıntısı var. Verilere baktığımızda 
dört milyon işsiz var İşverenlere baktığı-
mızda dört milyon işçi arayan var. Bu da 
bizlere iş beğenmeyen bir kesimin olduğu-
nu, herkesin rahat para kazanma derdinde 
olduğunu gösteriyor.

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Genç sanayicilere, ustalara ticaretle uğ-
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Temelleri 1996 yılında atılan 
SEDEFSAN Matbaacılık kurulduğu 
günden bu yana kaliteden ödün 
vermeden çalışmalarını aralıksız 

sürdürüyor. SEDEFSAN Matbaacılık 
Genel Müdürü Memiş Demir, 

hayatı boyunca yaşadığı zorluklar 
karşısında yeniden hayallerin 

peşinden koştuğuna dikkat çekti

‘‘ T
emelleri 1996 yılında atılan 
SEDEFSAN Matbaacılık 
kurulduğu günden bu yana 

kaliteden ödün vermeden çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. SEDEFSAN 
Matbaacılık Genel Müdürü Memiş 
Demir, hayatı boyunca yaşadığı 
zorluklar karşısında yeniden hayallerin 
peşinden koştuğuna dikkat çekti. 
Sektöründe bugün geldiği noktalara 
kadar hep mücadele içerisinde 
geçtiğine dikkat çeken Memiş Demir, iş 
hayatına giriş öyküsünü anlattı. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İş 
hayatına ne zaman ve nasıl başladınız?

İsmim Memiş Demir. 1969 yılında 
Konya Meram’da doğdum. İlkokulu 
Orgeneral Cemal Tural İlkokulunda 
tamamladım.  İki yıl Celaliye Kuran 
Kursunda eğitim aldım. İmam Hatip 
Lisesi birinci sınıftan terkim. Lise 
1’de okulu bırakmam sebebiyle 
babam kızdı bana ve askere gidene 
kadar Muhacir Pazarında pazarcılık 
yaptım.  1990 yılında askerden geldim. 
Meram’da bakkalımız vardı orada 
bakkallığa devam ettim. 1994 yılında 
hayvancılığa girdik. Sabah namazı ile 
ineklerin sütünü sağıyorduk ve daha 
sonra apartmanları gezerek o sütleri 
satıyorduk. Çardak sahibine kızarak 
üzerine para vererek hayvanlarımızı 
bir günde sattım.  Daha sonra 
ambalaj sektörüne adım atmak için 
bismillah dedim ve sektöre girişimiz 
o şekilde başladı.  Bu işe ilk girerken 
dükkan tutmak için bir dükkan 
sahibinin yanına gittik. Dükkan 
sahibi sermayemizin üzerinde para 

isteyince dükkan açmaktan vazgeçtim. 
Ertesi gün sabah hale gittiğimde 
Abdullah Tatlısumak amcaya şu anda 
yaptığım işe gireceğimi söyledim 
ve dükkan kiraları sebebi ile işe 
başlayamadığımı söyledim.  O gün 
Abdullah amca dükkanımızı tutmayı 
ve ödemeyeceğim takdirde kirasını 
ondan alıp ödememi söyledi. Ben 
de onun yanından ayrıldıktan sonra 
dükkan aramaya başladım ve 60 
metrekare dükkan tuttum. Makineleri 
aldık. Çağırdım usta makineyi kurdu. 
Makineyi çalıştırdık. 1997 yılında 
başladığım ilk işyerinde 2001 yılının 
sonuna kadar orada çalıştık.  2002 
yılının başında işyerimizi Şekercilerin 

girişine taşıdık. 2003 yılında babam 
trafik kazası yaptı. Arkasından da 
annemi kaybettik.  Şekerciler de 
bir dükkan daha tutarak makine 
parkurumuzu değiştirdik.  2007 yılına 
kadar küçük bir şekilde başladığımız 
işi devam ettirmeye çalıştık ancak 
hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı.  
Şuanda bulunduğumuz işyeri o 
dönemde satılıktı ve şu anki yerimizi 
satın aldık.  2008 yılında burada 
çalışmalarımıza başladık. Üç kardeş 
birbirimize dayanışma içerisinde 
bugünlere geldik.  2009 yılında büyük 
bir batak verdik. Üç tane büyük 
firmada büyük paramız gitti. Bunların 
bir bölümünü aldık alamadık ama 
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hayallerimizi gerçekleştirmek adına 
yılmadık.  Fuara katılım sağladım. 2011 
yılında fabrikamızda yangın çıktı. Çıkan 
yangınla büyük bir zararın içerisinde 
girdik.  Arkadaşlarımızın destekleri ile 
fabrikamızın yanan kısımlarını yeniden 
ayağa kaldırdık. 

Siyasi ve ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar o dönem iş 
hayatınızı nasıl etkiledi?

İş hayatımızda yaşanan ekonomik 
çalkantılar ve siyasi olaylar tüm 
esnafları etkilediği gibi bizleri de 
etkiledi.  Karşımıza çıkan zorluklar 
karşısında hiç yılmadık ve hep çalıştık. 
Bundan sonra inşallah ömrümüzün 
sonuna kadar bu şekilde devam 
edeceğim. 

O dönem el işçiliği daha önemliydi. 
Şuan ise makileşme yaygınlaştı 
konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

Makileşme ile verdiğimiz hizmeti 
daha hızlı bir şekilde verirken 
kazancımız da ona göre artıyor. 
Makineleşme, sanayi devrimiyle 
birlikte dünya genelinde başlayıp, 
zamanla insan gücüne duyulan ihtiyacı 
azalttı. İnsan gücü yerine makine 
gücünden yararlanmak, zamandan 
tasarruf edilmesini, işlerin daha kolay 
yapılmasını ve ülkelerin daha hızlı 
büyümesini sağladı. Makineleşme 

ülkemize daha hızlı kalkınma ve 
büyüme imkanı verdi. Makinelerin 
hayatımıza girmesiyle daha büyük işler 
daha kısa zamanda yapılarak verimli 
sonuçlar elde edildi. Fabrikanın insan 
gücüyle bir yılda yapacağı üretimi, 
makine gücüyle birkaç günde yapmak 
mümkün hale geldi. Günümüzde 
dijitalleşmenin hızla ilerlemesiyle, 
teknolojik gelişmeler gündelik 
hayatımızın yanında üretim şekillerini 
de değiştirdi. Yenileşme her zaman 
iyidir. Yenileşen kişi her zaman kazanır. 

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Bizim dönemimizde aynı 
sofrada oturarak birlikte yemek 
yenilebiliyordu. Aynı sofrada ekmek 
ve aş paylaşılabiliyordu. Patron olmak 
çalıştırdığınız kişiyi ezmek değildir. 
Patron olmak çalıştırdığın kişiye özverili 
davranmaktır. Patron olmak çalışanın 
acı ve mutlu günlerinde yanında olmak 
demektir. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlerdiriyorusunuz?

Konya sanayi sürekli üreten ve 
kendini geliştiren bir yapı içerisinde. 
Konya’mız gerçekten de üreten çok 
önemli bir güç. Konya, çok önemli 
tarım şehri ama aynı zamanda bir 
sanayi şehri. Konya, tarımsal sanayideki 

gücünü son dönemde savunma sanayi 
ve KOBİ’lerdeki yatırımlarla perçinlemiş 
oldu, pek çok alanda öncü bir şehir 
haline geldi. Konya’mızdaki üretim 
bizleri gururlandırıyor. Her ay artan 
bir üretim ve ihracat ivmesi var. Bu da 
hem Konya’mızın hem de ülkemizin 
kalkınması demek.  

 
Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 

kaç kişi yetiştirdiniz? ailenizden işinize 
devam eden var mı?

Şirketimizi kurduğumuz günden 
bu yana yanımızda  çok kişiye 
istihdam sağlarken, çok sayıda kişiyi 
de sektörümüze yetiştirdik. Şuanda 
işletmemi kardeşlerim ile birlikte 
yürütüyoruz.  

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Problemleri iş hayatında, 
problemden kaçmasınlar ve  üzerine 
gitsinler.  Bazıları problemleri 
görmezden gelir veya halı altına 
süpürür. Etik yaklaşımlardan  hiçbir 
zaman vazgeçmesinler  ve yalan 
söylemesinler. Onu sonra nasıl aklımda 
tutacağım da şey yapacağım diye 
aklınız karışır. Ve bir defa adınız 
yalancıya çıktı mı bir daha hiç 
kimse size inanmaz. Kimse sizinle 
iş yapmaz. Önünüze çıkan fırsatları 
değerlendirmeye çalışın.
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hayallerimizi gerçekleştirmek adına 
yılmadık.  Fuara katılım sağladım. 2011 
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karşısında hiç yılmadık ve hep çalıştık. 
Bundan sonra inşallah ömrümüzün 
sonuna kadar bu şekilde devam 
edeceğim. 

O dönem el işçiliği daha önemliydi. 
Şuan ise makileşme yaygınlaştı 
konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

Makileşme ile verdiğimiz hizmeti 
daha hızlı bir şekilde verirken 
kazancımız da ona göre artıyor. 
Makineleşme, sanayi devrimiyle 
birlikte dünya genelinde başlayıp, 
zamanla insan gücüne duyulan ihtiyacı 
azalttı. İnsan gücü yerine makine 
gücünden yararlanmak, zamandan 
tasarruf edilmesini, işlerin daha kolay 
yapılmasını ve ülkelerin daha hızlı 
büyümesini sağladı. Makineleşme 

ülkemize daha hızlı kalkınma ve 
büyüme imkanı verdi. Makinelerin 
hayatımıza girmesiyle daha büyük işler 
daha kısa zamanda yapılarak verimli 
sonuçlar elde edildi. Fabrikanın insan 
gücüyle bir yılda yapacağı üretimi, 
makine gücüyle birkaç günde yapmak 
mümkün hale geldi. Günümüzde 
dijitalleşmenin hızla ilerlemesiyle, 
teknolojik gelişmeler gündelik 
hayatımızın yanında üretim şekillerini 
de değiştirdi. Yenileşme her zaman 
iyidir. Yenileşen kişi her zaman kazanır. 

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Bizim dönemimizde aynı 
sofrada oturarak birlikte yemek 
yenilebiliyordu. Aynı sofrada ekmek 
ve aş paylaşılabiliyordu. Patron olmak 
çalıştırdığınız kişiyi ezmek değildir. 
Patron olmak çalıştırdığın kişiye özverili 
davranmaktır. Patron olmak çalışanın 
acı ve mutlu günlerinde yanında olmak 
demektir. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlerdiriyorusunuz?

Konya sanayi sürekli üreten ve 
kendini geliştiren bir yapı içerisinde. 
Konya’mız gerçekten de üreten çok 
önemli bir güç. Konya, çok önemli 
tarım şehri ama aynı zamanda bir 
sanayi şehri. Konya, tarımsal sanayideki 

gücünü son dönemde savunma sanayi 
ve KOBİ’lerdeki yatırımlarla perçinlemiş 
oldu, pek çok alanda öncü bir şehir 
haline geldi. Konya’mızdaki üretim 
bizleri gururlandırıyor. Her ay artan 
bir üretim ve ihracat ivmesi var. Bu da 
hem Konya’mızın hem de ülkemizin 
kalkınması demek.  

 
Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 

kaç kişi yetiştirdiniz? ailenizden işinize 
devam eden var mı?

Şirketimizi kurduğumuz günden 
bu yana yanımızda  çok kişiye 
istihdam sağlarken, çok sayıda kişiyi 
de sektörümüze yetiştirdik. Şuanda 
işletmemi kardeşlerim ile birlikte 
yürütüyoruz.  

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Problemleri iş hayatında, 
problemden kaçmasınlar ve  üzerine 
gitsinler.  Bazıları problemleri 
görmezden gelir veya halı altına 
süpürür. Etik yaklaşımlardan  hiçbir 
zaman vazgeçmesinler  ve yalan 
söylemesinler. Onu sonra nasıl aklımda 
tutacağım da şey yapacağım diye 
aklınız karışır. Ve bir defa adınız 
yalancıya çıktı mı bir daha hiç 
kimse size inanmaz. Kimse sizinle 
iş yapmaz. Önünüze çıkan fırsatları 
değerlendirmeye çalışın.
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Ömrünü ticaretle geçiren Muammer Bitim başarının sırrını, “365 gün çalışırdık gece 
gündüz demeden, bir de anne babanın duasını alırdık” diye açıklıyor

BAȘARIMZIN SIRRI ÇALIȘMAKBAȘARIMZIN SIRRI ÇALIȘMAK
‘‘

T
erzilikle başladığı iş hayatına 
1960’lı yıllarda Vakko’yla 
devam eden Muammer Bitim, 

terziliği bırakarak ticari hayata atıldı. 
İnşaattan nakliyeciliğe kadar birçok 
sektörde yer alan Bitim, iş hayatını 
10’Lar Dergisi’ne anlattı. Hayatta en 
önemli şeyin aile olduğunu dile getiren 
Muammer Bitim, iş hayatında da 
başarısının sebebinin, eşinin desteği 
olduğuna dikkat çekti. 

Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Ben Muammer Bitim. 79 
yaşındayım. Sille’de doğdum, 17 yılım 
Sille’de geçti. Sille’de gerçekten 
çok büyük bir medeniyet hakimdi. 
Terzilikle başladığım iş hayatımda tek 
bir sektörde kalmadım, zamanında 
çok iş yaptım. Bunlar; müteahhitlik, 
nakliyecilik, kireç- kum ocağı 
işletmeciliği yaptık. Bu yaşıma 
rağmen korona virüs musibetiyle 
karşılaşana kadar fidancılık yerimizde 
çalışırdım. Bu hastalığın bizde bıraktığı 
hasarlardan dolayı, şimdilik sadece 
gezip işlere göz gezdirebiliyoruz. 

Çalışma hayatınıza ilk olarak hangi 
sektörde başladınız, iş kurmada size 
destek sağlayanlar oldu mu?

Maddi olarak sıfır destekle iş 
hayatına başladık. İlk işim terzilikti. 
Askerden geldikten sonra da terziliğe 
devam ettim. Bunca yokluğa rağmen 
1965 yılından beri vergi mükellefiyiz, 
işletmelerimiz var. Çalışan değil, her 
zaman iş veren olduk. En baştan her 

şeyi kendimiz inşa edip bu günlere 
geldik. Eşim her zaman destek oldu. 

Askerlikten sonra 3 yıl kadar 
İstanbul’da kaldım. 1968 yılında 
Konya’da kardeşlerimle birlikte nakliye 
işine başladık. Daha sonra müteahhitlik 
yaptık, karayollarına yol yaptık, inşaat 
yaptık derken işleri büyüttük. Taş 
ocağı çalıştırdık, yanımızda 150 adam 
çalışıyordu. 

Yaşamış olduğunuz sıkıntılardan 
biraz bahseder misiniz?

Biz evlendiğimiz zaman hiç eşyamız 
yoktu, halı ödünç aldık, düğünden 
sonrada başına bir iş gelir diye geri 
verdik. O günlerden elhamdülillah 
bu günlere gelmemde en büyük 
destekçim eşim oldu. ‘Her başarılı 
erkeğin arkasında bir kadın vardır’ sözü 
bizim için gerçek oldu. Hatta bir gün 
eşimle olan bir anımı size anlatayım: 
Bir gün işten canım sıkkın geldim. O 
dönemlerde olan her sıkıntı anlatılmaz, 
konuşulmaz. Birine borçlanmış ve 
ödeyememiştim. Eşim bunun farkına 
varıp kolunda olan 2 bileziği benim 
ceketimin cebine koymuş. Sorduğum 
zaman, ‘senin bugün canın sıkkındı, 
maddi bir şeydir diye cebine koydum’ 
demişti. Öylelikle borcumu kapattım. 

İstanbul’da bulunduğunuz 
dönemlerde ne işle meşgul oldunuz, 
hayatınız yine ticaretle mi geçti?

Askerlikten önce terzilik yaptığımı 
söylemiştim. Askerlikten sonra 1960’lı 
dönemde de İstanbul’da 3 yıl ünlü bir 
marka olan Vakko’da terzilik yaptım. 
Daha sonra Konya’ya dönüp ticari 
hayatla tanıştım. 
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Ömrünü ticaretle geçiren Muammer Bitim başarının sırrını, “365 gün çalışırdık gece 
gündüz demeden, bir de anne babanın duasını alırdık” diye açıklıyor

BAȘARIMZIN SIRRI ÇALIȘMAKBAȘARIMZIN SIRRI ÇALIȘMAK
‘‘

T
erzilikle başladığı iş hayatına 
1960’lı yıllarda Vakko’yla 
devam eden Muammer Bitim, 

terziliği bırakarak ticari hayata atıldı. 
İnşaattan nakliyeciliğe kadar birçok 
sektörde yer alan Bitim, iş hayatını 
10’Lar Dergisi’ne anlattı. Hayatta en 
önemli şeyin aile olduğunu dile getiren 
Muammer Bitim, iş hayatında da 
başarısının sebebinin, eşinin desteği 
olduğuna dikkat çekti. 

Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Ben Muammer Bitim. 79 
yaşındayım. Sille’de doğdum, 17 yılım 
Sille’de geçti. Sille’de gerçekten 
çok büyük bir medeniyet hakimdi. 
Terzilikle başladığım iş hayatımda tek 
bir sektörde kalmadım, zamanında 
çok iş yaptım. Bunlar; müteahhitlik, 
nakliyecilik, kireç- kum ocağı 
işletmeciliği yaptık. Bu yaşıma 
rağmen korona virüs musibetiyle 
karşılaşana kadar fidancılık yerimizde 
çalışırdım. Bu hastalığın bizde bıraktığı 
hasarlardan dolayı, şimdilik sadece 
gezip işlere göz gezdirebiliyoruz. 

Çalışma hayatınıza ilk olarak hangi 
sektörde başladınız, iş kurmada size 
destek sağlayanlar oldu mu?

Maddi olarak sıfır destekle iş 
hayatına başladık. İlk işim terzilikti. 
Askerden geldikten sonra da terziliğe 
devam ettim. Bunca yokluğa rağmen 
1965 yılından beri vergi mükellefiyiz, 
işletmelerimiz var. Çalışan değil, her 
zaman iş veren olduk. En baştan her 

şeyi kendimiz inşa edip bu günlere 
geldik. Eşim her zaman destek oldu. 

Askerlikten sonra 3 yıl kadar 
İstanbul’da kaldım. 1968 yılında 
Konya’da kardeşlerimle birlikte nakliye 
işine başladık. Daha sonra müteahhitlik 
yaptık, karayollarına yol yaptık, inşaat 
yaptık derken işleri büyüttük. Taş 
ocağı çalıştırdık, yanımızda 150 adam 
çalışıyordu. 

Yaşamış olduğunuz sıkıntılardan 
biraz bahseder misiniz?

Biz evlendiğimiz zaman hiç eşyamız 
yoktu, halı ödünç aldık, düğünden 
sonrada başına bir iş gelir diye geri 
verdik. O günlerden elhamdülillah 
bu günlere gelmemde en büyük 
destekçim eşim oldu. ‘Her başarılı 
erkeğin arkasında bir kadın vardır’ sözü 
bizim için gerçek oldu. Hatta bir gün 
eşimle olan bir anımı size anlatayım: 
Bir gün işten canım sıkkın geldim. O 
dönemlerde olan her sıkıntı anlatılmaz, 
konuşulmaz. Birine borçlanmış ve 
ödeyememiştim. Eşim bunun farkına 
varıp kolunda olan 2 bileziği benim 
ceketimin cebine koymuş. Sorduğum 
zaman, ‘senin bugün canın sıkkındı, 
maddi bir şeydir diye cebine koydum’ 
demişti. Öylelikle borcumu kapattım. 

İstanbul’da bulunduğunuz 
dönemlerde ne işle meşgul oldunuz, 
hayatınız yine ticaretle mi geçti?

Askerlikten önce terzilik yaptığımı 
söylemiştim. Askerlikten sonra 1960’lı 
dönemde de İstanbul’da 3 yıl ünlü bir 
marka olan Vakko’da terzilik yaptım. 
Daha sonra Konya’ya dönüp ticari 
hayatla tanıştım. 
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Oğullarınızdan 
biri olan Uğur 
Bitim ’in de ticari 
yönden ustası 
siz olmuşsunuz 
diyebilir miyiz?

İki oğlum, iki 
kızım var. Şu anda 
Bitim Peyzaj ve Bitim 
İnşaat işletmeleriyle 
ilgileniyorlar. En küçük 
olan çocuğum Uğur Bitim, 
ticaretle uğraşıyor. Antikaları 
sevdiği için yıllardır koleksiyonculuk yapar. 
Selçuklu Antikacı ve Koleksiyoncular Derneği 
Başkanlığı yapıyor. Uğur 4-5 yıl önce bir beyin 
ameliyatı oldu. Ben hep ondan sonra beynî 
fonksiyonları açıldı diyorum. Önceden de ticari 
zekâsı vardı. Küçük yaşlarda bir yere ticaret 
yapmaya gittiğinde iş yapmadan gelmezdi. 
Konya’da da yeni sayılabilecek antika 
pazarını kurmayı başardılar. Meram ilçesinde 
Melikşah Pazar Yerinde her aynın ikinci pazar 
günü, antika pazarı kuruluyor. Antikacılar 
ile vatandaşları bir araya getiren antika 
pazarında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
Döneminden pek çok eser bulunuyor. Konya 
ve çevre illerden pek çok antikacının geldiği 
antika pazarda, antika eşyalar sergileniyor. 
Plaklar, radyolar, fotoğraf makineleri, lambalar, 
tablolar, saatler, bakır eşyalar ve paraların 
da olduğu pek çok antika eşyalar pazarda 
yerlerini alıyor. Uğur bu işe gönül verip 
Konya’da öncü olan isimlerden. Hatta elinde 
Türkiye’de tek olan eserler de mevcut. 

Bu çalışma azminizin kaynağı ve başarının 
sırrı sizce nedir?

Hayatta çalışmak kadar güzel bir şey. Genç 
yaşta ne ekerse yaşlanınca da onu biçiyorsun 
ve genç yaşta nasıl başlarsan, bütün ömründe 
o şekilde geçiyor. Biz zamanında çok çalıştık, 
şimdi de çocuklarımız bizden örnek aldılar 
onlar çalışıyorlar. Başarımızın sırrı, çalışmak. 
365 gün çalışırdık gece gündüz demeden, bir 
de anne babanın duasını alırdık. Bu sektörde 
başarının sırrı, ticareti öğrenmek, iyi ticaret 
yapmaktır. Küçük oğlum Uğur Bitim, daha 
3 yaşlarında simit satmaya başladı. Ticaret 
yapmaya gider, eli hiç boş dönmezdi. Bugün 
Konya’da öncülük yapmış olduğu dernekler 
var. Kendi kendini yetiştirmesini bildi. Ben 
gençlere de çok çalışmalarını öneriyorum 
çünkü emeksiz yemek olmaz. 

Oğullarınızdan 

kızım var. Şu anda 
Bitim Peyzaj ve Bitim 
İnşaat işletmeleriyle 
ilgileniyorlar. En küçük 
olan çocuğum Uğur Bitim, 
ticaretle uğraşıyor. Antikaları 
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Oğullarınızdan 
biri olan Uğur 
Bitim ’in de ticari 
yönden ustası 
siz olmuşsunuz 
diyebilir miyiz?

İki oğlum, iki 
kızım var. Şu anda 
Bitim Peyzaj ve Bitim 
İnşaat işletmeleriyle 
ilgileniyorlar. En küçük 
olan çocuğum Uğur Bitim, 
ticaretle uğraşıyor. Antikaları 
sevdiği için yıllardır koleksiyonculuk yapar. 
Selçuklu Antikacı ve Koleksiyoncular Derneği 
Başkanlığı yapıyor. Uğur 4-5 yıl önce bir beyin 
ameliyatı oldu. Ben hep ondan sonra beynî 
fonksiyonları açıldı diyorum. Önceden de ticari 
zekâsı vardı. Küçük yaşlarda bir yere ticaret 
yapmaya gittiğinde iş yapmadan gelmezdi. 
Konya’da da yeni sayılabilecek antika 
pazarını kurmayı başardılar. Meram ilçesinde 
Melikşah Pazar Yerinde her aynın ikinci pazar 
günü, antika pazarı kuruluyor. Antikacılar 
ile vatandaşları bir araya getiren antika 
pazarında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
Döneminden pek çok eser bulunuyor. Konya 
ve çevre illerden pek çok antikacının geldiği 
antika pazarda, antika eşyalar sergileniyor. 
Plaklar, radyolar, fotoğraf makineleri, lambalar, 
tablolar, saatler, bakır eşyalar ve paraların 
da olduğu pek çok antika eşyalar pazarda 
yerlerini alıyor. Uğur bu işe gönül verip 
Konya’da öncü olan isimlerden. Hatta elinde 
Türkiye’de tek olan eserler de mevcut. 

Bu çalışma azminizin kaynağı ve başarının 
sırrı sizce nedir?

Hayatta çalışmak kadar güzel bir şey. Genç 
yaşta ne ekerse yaşlanınca da onu biçiyorsun 
ve genç yaşta nasıl başlarsan, bütün ömründe 
o şekilde geçiyor. Biz zamanında çok çalıştık, 
şimdi de çocuklarımız bizden örnek aldılar 
onlar çalışıyorlar. Başarımızın sırrı, çalışmak. 
365 gün çalışırdık gece gündüz demeden, bir 
de anne babanın duasını alırdık. Bu sektörde 
başarının sırrı, ticareti öğrenmek, iyi ticaret 
yapmaktır. Küçük oğlum Uğur Bitim, daha 
3 yaşlarında simit satmaya başladı. Ticaret 
yapmaya gider, eli hiç boş dönmezdi. Bugün 
Konya’da öncülük yapmış olduğu dernekler 
var. Kendi kendini yetiştirmesini bildi. Ben 
gençlere de çok çalışmalarını öneriyorum 
çünkü emeksiz yemek olmaz. 

Oğullarınızdan 

kızım var. Şu anda 
Bitim Peyzaj ve Bitim 
İnşaat işletmeleriyle 
ilgileniyorlar. En küçük 
olan çocuğum Uğur Bitim, 
ticaretle uğraşıyor. Antikaları 
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Lise ve üniversitede aldığı teknik eğitimi iş hayatında 
başarıyla uygulayan Has Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Muammer 

Deveci, “Konya’da 2-3 tane pompa üreticisi vardı ama teknikten 
uzaktılar. İçlerinde makine mühendisi olan sadece ben vardım. 

Dolayısı ile ben pompa üretimine teknik getirdim” dedi ‘‘
S

anayici bir babanın oğlu olarak 
1958 yılında Uluırmak’ta dünyaya 
gelen, başarılı bir okul hayatının 

ardından, Makine Mühendisi olarak iş 
hayatına atılan Muammer Deveci, sanayiye 
tekniği getirerek, önemli bir başarı yakaladı. 
Makine mühendisi olmasının verdiği teknik 
bilgiyle, ülkenin ihtiyacı olan pompa alanına 
girerek, yaptığı kendi modellerle kısa sürede 
markalaşmayı bilen Deveci, Has Pompa 
markasını bugünlere getirdi. Günün şartlarını 
iyi okuyarak, termal sondaj ve GES işlerine 
de girerek, o alanlarda da önemli bir yere 
gelen Deveci, bu başarının sırrını anlattı. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
1958 yılında Konya Uluırmak’ta doğdum. 

Konya’nın yerlisiyiz. İlk, orta tahsilimi 
Uluırmak’ta, liseyi Teknik lise Elektrik 
Bölümü’nde okuduktan sonra, Üniversite 
eğitimi için İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği’ne gittim. Orada siyasi 
olaylardan dolayı okuyamadık sonrasında 
Konya Selçuk Üniversitesi Makine 
Mühendisliği’ne başlayarak buradan mezun 
oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği’ni de ikinci üniversite olarak 
sonradan bitirdim. 

Okul hayatınız nasıl şekillendi? 
Sonrasında iş hayatına nasıl başladınız ve 
bu serüven nasıl devam etti? 

O dönemde siyaset çok sığdı. Solcular 
sağcıları, sağcılar solcuları okutmazdı. 
Böyle bir dönem vardı. Biz de tam bu 
döneme denk geldik. Liseyi teknik olarak 
okuduğumuz için üniversiteyi de teknik 
alanda okumak bize büyük bir kazanç oldu. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra, daha önce 
ben bir Amerika firmasında staj yapmıştım, 
askerden sonra geldim bu işe başladım. 
Babam sanayiciydi, iyi bir tornacıydı ama 
bu meslekte değildi. Pompa üretimine ben 
başladım. Tabi kolay olmadı. Tezgah yoktu. 
Konya’da 2-3 tane pompa üreticisi vardı 
ama teknikten uzaktılar. İçlerinde makine 
mühendisi olan sadece ben vardım. Dolayısı 
ile ben pompa üretimine teknik getirdim, 
yeni bir soluk kazandırdım. Tekniğin üretime 
girmesinden kaynaklı bir ivme oldu. Çok 
iyi bir üretim yaptık. Kalite konusunda da 
hassas biriyim. Öyle olunca, pompa işince 
ciddi bir potansiyele ulaştık. Türkiye’de iyi 
bir kabul gördü sonra da ihracata başladık. 
Yurt dışı fuarlarına çok katılırdım. 1990’larda 
1. Organizedeki yeri yaptırdık. 1991 yılında 
İtalyan bir firmayla işbirliği yaptık. Türkiye’de 
pompa ithalatını ilk biz yaptık o yüzden 
ciddi firmalara tedarik sağladık. O dönem 
çiftçiler yeni bir yön arıyorlardı. Orada ciddi 
bir boşluk oluştu ve o boşluğu dolduran bir 
firma olduk. Suyun önemi arttı, öyle olunca 

teknik kullanıma yönelindi. Bu da bizim 
doğru zamanda doğru işe girmemizi sağladı 
ve iyi bir potansiyele ulaştık. İtalyanlarla 
da işbirliğine 17 yıl devam ettik. Bu arada 
Türkiye’de jeotermal alanda bir ivme oldu. 
Biz yeni bir şirket daha kurarak, jeotermal su 
kaynaklarının sondajını açmaya başladık. Bu 
alanda da ciddi bir ekipman ve iş potansiyeli 
oluşturduk. Türkiye’deki ekipman ve 
büyüklük yönünden 3 firmadan birisi olduk. 
Türkiye’nin her yerine yetişemez olduk. 
Kontrol zafiyeti oluştu, suistimale açıktı. 
Öyle olunca, özellikle Özal dönemindeki 
ortaya çıkan potansiyeli, 2000’li yıllarda 
daraltmak zorunda kaldık. Öyle ki; aynı 
anda Türkiye’nin 5-6 yerinde şantiyelerimiz 
oluşuyordu. Çok yoğun dönemlerdi. 20 
yıl neredeyse çocuklarımı hiç göremedim. 
Sanayinin zayıf olduğu bir dönemde, biz 
böyle bir imkana kavuştuk. Kendimizi 
işin içerisinde kaybettik. Biz maddiyattan 
ziyade, yeni bir şey yapabilme, istihdam 
sağlayabilme duygusuyla hareket ettik. 
2015’lerden sonra GES projeleri açılmaya 
başladı. Dolayısı ile Konya Alibeyhüyüğü’ne 
12 megavatlık bir GES projesi kurduk. 
Konya’nın en büyük projelerinden biri oldu. 

Konya’nın geçmişteki birikimi bugün 
gelinen noktayı nasıl etkiledi? 

Konya bir iç havza etrafı dağlarla çevrili. 
Dağların diğer kısmındaki sular denize 
dökülüyor, bu tarafındaki sular ise kapalı 
havzaya dökülüyor. Konya yeraltı suyu 
bakımından dünyanın en zengin yerlerinden 
biri. Böyle bir imkanı var çünkü kapalı havza. 
Ama son dönemdeki ekim politikalarından 
kaynaklı olarak, su tüketimi arttı. Bu da 
bizim sektörün pompalarıyla sağlandı. 
Çiftçi suyu bulunca, daha çok yeşil bitkiye 
yöneldi. Dolayısı ile Konya’daki sulanabilir 
araziler büyük oranda arttı. Sulanabilir arazi 

artınca, çok su isteyen ürüne de büyük bir 
eğilim oldu. Böylece Konya, Türkiye’nin en 
büyük şeker pancarı merkezi, dünyanın en 
büyük havuç üretim merkezlerinden biri, en 
önemli fasulye üretim merkezlerinden biri 
oldu. Buna bağlı olarak Konya, dünyanın 
en önemli tarım makineleri üreticilerinden 
biri oldu. Tarım sanayiyi, sanayi tarımı 
sürükledi. Konya’daki bu tarım imkanı tarım 
makinelerini geliştirdi ve ihracat yapmamızı 
sağladı. Makineler geliştikçe de tarım 
gelişti. Bu iki durum Konya’yı geliştirdi. 
Konya, Türkiye’nin en büyük otomotiv 
sektörüne sahipti. Tamir veya tornacılık 
anlamında. Konya tamire dönük en büyük 
sanayiye sahipti. Bu altyapıdan kaynaklanan 
sanayicilik, yavaş yavaş otomotiv yedek 
parça üretimini de beraberinde getirdi. 
Piston, sekman, silindir, un değirmenleri, 
silindir kapakları, yataklar gibi yedek parça 
üretimleri gerçekleştirilmeye başlandı. 
Dolayısı ile otomotiv yedek parçalarında 
Konya, Türkiye’nin lokomotif şehri haline 
geldi. 

Siyasetle ilgilendiniz mi? 
Siyasette Mehmet Sözer’le birlikte 

Refah Partisi’nde bulundum. Fakat 
etrafımda yardımcı olmadığından 
dolayı, zamansızlıktan dolayı siyasetle 
ilgilenemedim. İşlerimle uğraşıyordum bu 
yüzden siyaseti devam ettiremedim. Konya 
Sanayi Odası’nda 2 dönem Meclis Üyeliği 
yaptım. 

Siyaset dışında gençlik yıllarınızda 
herhangi bir uğraşınız oldu mu? 

Lise yıllarında atletizm yaptım, 
derecelerim var bu alanda. Futbol 
oynadım. Ama inanışımızdan dolayı futbola 
soğuk bir bakışımız da oldu. Esasında 
iyi bir liberoydum. O dönem lisansım da 
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Lise ve üniversitede aldığı teknik eğitimi iş hayatında 
başarıyla uygulayan Has Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Muammer 

Deveci, “Konya’da 2-3 tane pompa üreticisi vardı ama teknikten 
uzaktılar. İçlerinde makine mühendisi olan sadece ben vardım. 

Dolayısı ile ben pompa üretimine teknik getirdim” dedi ‘‘
S

anayici bir babanın oğlu olarak 
1958 yılında Uluırmak’ta dünyaya 
gelen, başarılı bir okul hayatının 

ardından, Makine Mühendisi olarak iş 
hayatına atılan Muammer Deveci, sanayiye 
tekniği getirerek, önemli bir başarı yakaladı. 
Makine mühendisi olmasının verdiği teknik 
bilgiyle, ülkenin ihtiyacı olan pompa alanına 
girerek, yaptığı kendi modellerle kısa sürede 
markalaşmayı bilen Deveci, Has Pompa 
markasını bugünlere getirdi. Günün şartlarını 
iyi okuyarak, termal sondaj ve GES işlerine 
de girerek, o alanlarda da önemli bir yere 
gelen Deveci, bu başarının sırrını anlattı. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
1958 yılında Konya Uluırmak’ta doğdum. 

Konya’nın yerlisiyiz. İlk, orta tahsilimi 
Uluırmak’ta, liseyi Teknik lise Elektrik 
Bölümü’nde okuduktan sonra, Üniversite 
eğitimi için İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği’ne gittim. Orada siyasi 
olaylardan dolayı okuyamadık sonrasında 
Konya Selçuk Üniversitesi Makine 
Mühendisliği’ne başlayarak buradan mezun 
oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği’ni de ikinci üniversite olarak 
sonradan bitirdim. 

Okul hayatınız nasıl şekillendi? 
Sonrasında iş hayatına nasıl başladınız ve 
bu serüven nasıl devam etti? 

O dönemde siyaset çok sığdı. Solcular 
sağcıları, sağcılar solcuları okutmazdı. 
Böyle bir dönem vardı. Biz de tam bu 
döneme denk geldik. Liseyi teknik olarak 
okuduğumuz için üniversiteyi de teknik 
alanda okumak bize büyük bir kazanç oldu. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra, daha önce 
ben bir Amerika firmasında staj yapmıştım, 
askerden sonra geldim bu işe başladım. 
Babam sanayiciydi, iyi bir tornacıydı ama 
bu meslekte değildi. Pompa üretimine ben 
başladım. Tabi kolay olmadı. Tezgah yoktu. 
Konya’da 2-3 tane pompa üreticisi vardı 
ama teknikten uzaktılar. İçlerinde makine 
mühendisi olan sadece ben vardım. Dolayısı 
ile ben pompa üretimine teknik getirdim, 
yeni bir soluk kazandırdım. Tekniğin üretime 
girmesinden kaynaklı bir ivme oldu. Çok 
iyi bir üretim yaptık. Kalite konusunda da 
hassas biriyim. Öyle olunca, pompa işince 
ciddi bir potansiyele ulaştık. Türkiye’de iyi 
bir kabul gördü sonra da ihracata başladık. 
Yurt dışı fuarlarına çok katılırdım. 1990’larda 
1. Organizedeki yeri yaptırdık. 1991 yılında 
İtalyan bir firmayla işbirliği yaptık. Türkiye’de 
pompa ithalatını ilk biz yaptık o yüzden 
ciddi firmalara tedarik sağladık. O dönem 
çiftçiler yeni bir yön arıyorlardı. Orada ciddi 
bir boşluk oluştu ve o boşluğu dolduran bir 
firma olduk. Suyun önemi arttı, öyle olunca 

teknik kullanıma yönelindi. Bu da bizim 
doğru zamanda doğru işe girmemizi sağladı 
ve iyi bir potansiyele ulaştık. İtalyanlarla 
da işbirliğine 17 yıl devam ettik. Bu arada 
Türkiye’de jeotermal alanda bir ivme oldu. 
Biz yeni bir şirket daha kurarak, jeotermal su 
kaynaklarının sondajını açmaya başladık. Bu 
alanda da ciddi bir ekipman ve iş potansiyeli 
oluşturduk. Türkiye’deki ekipman ve 
büyüklük yönünden 3 firmadan birisi olduk. 
Türkiye’nin her yerine yetişemez olduk. 
Kontrol zafiyeti oluştu, suistimale açıktı. 
Öyle olunca, özellikle Özal dönemindeki 
ortaya çıkan potansiyeli, 2000’li yıllarda 
daraltmak zorunda kaldık. Öyle ki; aynı 
anda Türkiye’nin 5-6 yerinde şantiyelerimiz 
oluşuyordu. Çok yoğun dönemlerdi. 20 
yıl neredeyse çocuklarımı hiç göremedim. 
Sanayinin zayıf olduğu bir dönemde, biz 
böyle bir imkana kavuştuk. Kendimizi 
işin içerisinde kaybettik. Biz maddiyattan 
ziyade, yeni bir şey yapabilme, istihdam 
sağlayabilme duygusuyla hareket ettik. 
2015’lerden sonra GES projeleri açılmaya 
başladı. Dolayısı ile Konya Alibeyhüyüğü’ne 
12 megavatlık bir GES projesi kurduk. 
Konya’nın en büyük projelerinden biri oldu. 

Konya’nın geçmişteki birikimi bugün 
gelinen noktayı nasıl etkiledi? 

Konya bir iç havza etrafı dağlarla çevrili. 
Dağların diğer kısmındaki sular denize 
dökülüyor, bu tarafındaki sular ise kapalı 
havzaya dökülüyor. Konya yeraltı suyu 
bakımından dünyanın en zengin yerlerinden 
biri. Böyle bir imkanı var çünkü kapalı havza. 
Ama son dönemdeki ekim politikalarından 
kaynaklı olarak, su tüketimi arttı. Bu da 
bizim sektörün pompalarıyla sağlandı. 
Çiftçi suyu bulunca, daha çok yeşil bitkiye 
yöneldi. Dolayısı ile Konya’daki sulanabilir 
araziler büyük oranda arttı. Sulanabilir arazi 

artınca, çok su isteyen ürüne de büyük bir 
eğilim oldu. Böylece Konya, Türkiye’nin en 
büyük şeker pancarı merkezi, dünyanın en 
büyük havuç üretim merkezlerinden biri, en 
önemli fasulye üretim merkezlerinden biri 
oldu. Buna bağlı olarak Konya, dünyanın 
en önemli tarım makineleri üreticilerinden 
biri oldu. Tarım sanayiyi, sanayi tarımı 
sürükledi. Konya’daki bu tarım imkanı tarım 
makinelerini geliştirdi ve ihracat yapmamızı 
sağladı. Makineler geliştikçe de tarım 
gelişti. Bu iki durum Konya’yı geliştirdi. 
Konya, Türkiye’nin en büyük otomotiv 
sektörüne sahipti. Tamir veya tornacılık 
anlamında. Konya tamire dönük en büyük 
sanayiye sahipti. Bu altyapıdan kaynaklanan 
sanayicilik, yavaş yavaş otomotiv yedek 
parça üretimini de beraberinde getirdi. 
Piston, sekman, silindir, un değirmenleri, 
silindir kapakları, yataklar gibi yedek parça 
üretimleri gerçekleştirilmeye başlandı. 
Dolayısı ile otomotiv yedek parçalarında 
Konya, Türkiye’nin lokomotif şehri haline 
geldi. 

Siyasetle ilgilendiniz mi? 
Siyasette Mehmet Sözer’le birlikte 

Refah Partisi’nde bulundum. Fakat 
etrafımda yardımcı olmadığından 
dolayı, zamansızlıktan dolayı siyasetle 
ilgilenemedim. İşlerimle uğraşıyordum bu 
yüzden siyaseti devam ettiremedim. Konya 
Sanayi Odası’nda 2 dönem Meclis Üyeliği 
yaptım. 

Siyaset dışında gençlik yıllarınızda 
herhangi bir uğraşınız oldu mu? 

Lise yıllarında atletizm yaptım, 
derecelerim var bu alanda. Futbol 
oynadım. Ama inanışımızdan dolayı futbola 
soğuk bir bakışımız da oldu. Esasında 
iyi bir liberoydum. O dönem lisansım da 
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verilmeyince sebep oldu, futbolu devam 
ettirmedim. 

Ticari hayat içerisinde ülke ve dünya 
ekseninde yaşanan sıkıntılar sizi nasıl 
etkiledi? 

Hayat içerisinde önemli kesintilerimiz de 
oldu. Büyük zararlar gördüğümüz dönemler 
de oldu. 1970 muhtırası, 24 Ocak kararları ve 
1980 ihtilali, 1994-1995 krizi, 2001 krizi gibi 
olaylar neticesinde tüm mal varlığınız yer 
altına iniyordu. Çünkü sanayicilik böyledir. 
Malınız olsa, malınız değer kazanır ama 
sanayiciler üretip vadeli sattığı için, alınan 
çekler-senetler pul oldu. Bu tip zamanların 
çok büyük etkileri oldu ve bizi çok geriletti. 
Tabi bu olaylar bize şunu da öğretti; sadece 
sanayici olmak yetmiyor, tüccarlığı da 
öğrenmek gerekiyormuş. Bunu dayak 
yiyerek öğrendik. Mesela Alarko’ya pompa 
verirken Alarko böyle bir krizde bizi fersah 
fersah geçti. Çünkü biz vadeli pompa 
satmaya cesaret edemezken onlar vadeli 
pompa sattı ve büyük paralar kazandılar. 
Bu tip krizlerden sonra köpükten dolayı 2-3 
sene sonra piyasa eski haline dönermiş biz 
bunu sonradan öğrendik. Ama onlar bu 
durumu biliyormuş. 

Konya’nın sanayisini, tarımını gelinen 
noktada nasıl görüyorsunuz? Avantajları 
ve dezavantajları bakımından Konya 
hakkında neler söylersiniz? 

Konya’nın kozmopolit olmayan bir 
yapısı var. Herkes birbirini tanıyor, biliyor. Bu 
otokontrol sağlıyor. Konya’nın kökeninde 
bir saflığı, kötülükten uzaklığı vardır. Bu 

çok güzel bir durum. İnsanlar başka bir 
şehirden buraya geldikleri zaman, kendilerini 
kontrol edecek bir tanıdıkları olmadığı için, 
kötülükleri daha rahat yaparlar. Ama bir 
Konyalı’da bu öyle olmaz. Bu durumun 
şöyle bir dezavantajı da var, herkes 
birbirini tanıdığı için, Konya’da dedikodu 
ve kıskançlık krizi biraz yüksek. Onun o 
tezgahı var, bunun bu arabası var gibi 
şeyleri çok yaşıyoruz ve Konya’ya bu durum 
zarar verdi. Konya’da aile yapısı, geniş aile 
yapısına haizdi önceden. Çocuklar, anne 
ve babalarıyla birlikte yaşıyordu. Bu bir 
anlamda iyi, çünkü babanın gölgesi sürekli 
çocukların üzerinde ve yol gösteriyordu. 
Ancak bir dezavantajı da oldu, bisiklet 
dahi almaya yetkili olmayan bir nesil yetişti. 
Çocuklar babadan dolayı kendilerini pasivize 
ettiği için kardeşler babadan sonra çabucak 
ayrılıyorlar ve çok bölünmeli işyerleri 
ortaya çıktı. Bu da rekabete neden oldu. 
Dolayısı ile büyük işletmeler kuramadık 
ve KOBİ ölçeğinde kaldık. Kendimizle 
mücadeleden dolayı enerjimizi kaybettik 
ve dışarıya karşı enerjimiz olmadı. 
Dışarıdaki firmalar büyüdüler ama biz 
küçük kaldık. Önemli firmalarımız bir 
diğer nesle aktarılamadı. Çünkü baba 
gidince çocuklar birbirine düştü. Konya 
bunu çözmeli eğer çözemezse elindeki 
büyük imkanı kaybeder. Konya sanatkarlık 
altyapısına sahip olduğu için çok güzel 
bir taklit yeteneğine sahip. Bu çok güzel 
bir avantajdır. Bizim 
ticaretimiz 

iyi değil ama üretimimiz iyidir. Yeni nesil 
yabancı dili kullandı ve Konyalı ihracatı, 
tüccarlığı öğrendi. Bu belli bir zaman 
ve bedel karşılığı oldu. Konya’nın eksik 
taraflarından biri de buydu. Bir diğer 
konu; Konya İstanbul’a uzak kaldı yani ana 
pazarlara uzak kaldı. Ticaretin merkezlerinin 
olduğu yerler birbirini destekleyen yerlerdir. 
Bursa’nın ve Adapazarı’nın gelişmesinin 
nedeni İstanbul’dur. Bu nedenle bizim 
gelişmemiz biraz zaman aldı, uzun sürdü. 
Ama Konya bu potansiyeli yakalamış 
görünüyor. Seviniyoruz ama Konya 
bulunduğu konum itibari ile hakkını tam 
elde edebilmiş değil. Konya 11 şehre 
komşu olan tek şehir. Türkiye’nin geçiş 
güzergahı üzerindesiniz. Bu Konya’ya çok 
büyük imkan veriyor ama tam anlamıyla 
değerlendiremiyoruz. Konya limana 
ulaşırsa, potansiyelini 3’e 4’e katlar. Taşucu 
Limanı’na 220 kilometre uzaklıktayız, 
burası bol ama Konya burayı sahiplenmiyor. 
Böyle potansiyel eksiklerimiz var. Konya 

hiçbir dönem siyasetteki etkinliğini 
kullanamadı. 

Gençlere tavsiyeleriniz ne olur? 
Gençlerimize ilk tavsiyem 

dürüst olmalılar. Çünkü bu durum 
kendilerine güven getirir. Dürüst 
insanın çekineceği, kurgulayacağı bir 

şey olmaz. Ufak tefek meselelere takılıp 
arkalarına bakmasınlar. Arkalarına 
bakarlarsa önlerini göremezler. Ders alıp 
yollarına devam etmeliler. Beynin arkaya 
takılı kalması, beyni daraltır. Çok araştırıp 
okusunlar. Fazla bilgiden dolayı beyne 
bir zarar gelmez. Ben bundan dolayı hiç 
zarar görmedim. Rahat ve komplekssiz 
olmak sizi her zaman 1 puan öne geçirir. 
Çok araştırsınlar, çok eksenli 
düşünsünler. Ellerinde 
internet gibi bir imkan var. 
Örneğin traktörü de merak 
etmeliler uçağı da merak 
etmeliler. Bunlardan bir gün 
istifade ederler. Gençlerimiz 
ne yapıyorlarsa en iyisini, 
en güzelini hedeflemeliler. 
Bu ilk başta size para 
kazandırmayabilir ama 
sonrasında ciddi bir marka ve 
maddi imkan kazandırır. Önce 
Türkiye’de sonra dünyada 1 
numaralı olmalıyız iddiasında 
olmalılar. Yaptıkları işi sevecekler 
ya da sevdikleri işi yapacaklar. 
Bir işi sevmiyorsanız orada 
başarı olmaz. Her şeyi yerinde 
ve zamanında 
kullanacaklar, 
yapacaklar. 
Herkese, her 

şeye değeri kadar zaman ayıracaksınız. Her 
şey ölçülü olacak. Bir dakikamızı bile boşa 
vermeden kendimizi işe vereceğiz. Kafamızı 
kuma gömmeyeceğiz, Çin’de varsa en iyisi 
Çin’e gideceğiz bakacağız. Komşumuz ne 
yapıyorsa onu yapmayacağız. Başka bir 
şeyi, daha iyisini yapacağız. İtalya’da öyledir 
mesela. Yaptığınız işi bir başkası yapıyorsa 
izin verilmiyor. Talep varsa ancak öyle izin 
veriliyor. Diploma sizi bilgili yapmaz, sizin 
önünüzü açar o yüzden diplomaya takılıp 
kalmayacaksınız. Ben inşaat mühendisiyim 
bu işi yapacağım diye bir şey yok. Olur 
ya baba zoruyla gitmişsinizdir, başarılı 
olamazsınız. Sevdiğiniz işi yapacaksınız. 
İşinizle ilgili tüm bilgileri öğrenmek farz-ı 
ayn. Çalışmak neden ibadet? İnsanlara 
faydalı oluyorsunuz. “Sizin en hayırlı olanınız 
insanlara en hayırlı olandır” buyuruyor 
Allah (C.C.) bu anlamda gençler zamanını 
iyi kullanmalı. Bunun yanında mutlaka 
bir hobileri olsun. Çünkü işten, ailevi 
durumlardan dolayı daraldığınız olabilir. 
Dinlenmek için bir hobiniz olmalı. 

Klasik otomobil hobiniz olduğunu 
biliyoruz. Güzelde bir koleksiyonunuz var. 
Bu konuda ne söylersiniz? Bunun dışında 
herhangi bir uğraşınız var mı? 

Konyalıcayla ilgili önce hobiyle başlayan 
ve sonra devam eden ciddi bir 

çalışmam var. Konya 
gerçekten çok önemli 

bir mozaik. Bursa 
sadece Rumlar ve 

Osmanlı’yla müteşekkil. Ama Konya müthiş 
bir potansiyel. Konya’da Rumlar, Ermeniler 
var. Konya dilinde Osmanlı’da olmayan 
kelimeler var. Çünkü Konya Selçuklular’ın 
başşehri. Selçuklular’ın resmi dili Farsça. 
Farsça’dan kalma, Rumca’dan kalma 
kelimelerimiz var. Bunlar Osmanlıca’da 
yok. Mesela “Singil gidi”, “kösküyü getirdin 
mi”, “Ulen dabış”, “Muşugırık”, “irekmeği”, 
“irişki”, “sındı”, “gocuk”, “potin”, “posta” 
gibi Konya’ya has kelimeler var. Bunların 
çoğu Farsçadan gelir. Dolayısı ile böyle 
bir çalışmam var benim. Meraklıyım buna. 
Ayrıca klasik otomobil merakım var. 
Bunun yanında, traktör merakım var. Klasik 
otomobil koleksiyonumun yanında, 20 tane 
de traktör koleksiyonum var. İnşallah bu 
koleksiyonu, Konya’ya yakışır bir sergi haline 
getirmek istiyorum. Çünkü Konya bir tarım 
şehri, traktör şehri, böyle bir koleksiyonu 
yok. Türk Sanat ve Türk Halk Müziğini 
severim. Eski plaklarım ve radyom var. Her 
gün kısık sesle açar, dinlerim. 
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verilmeyince sebep oldu, futbolu devam 
ettirmedim. 

Ticari hayat içerisinde ülke ve dünya 
ekseninde yaşanan sıkıntılar sizi nasıl 
etkiledi? 

Hayat içerisinde önemli kesintilerimiz de 
oldu. Büyük zararlar gördüğümüz dönemler 
de oldu. 1970 muhtırası, 24 Ocak kararları ve 
1980 ihtilali, 1994-1995 krizi, 2001 krizi gibi 
olaylar neticesinde tüm mal varlığınız yer 
altına iniyordu. Çünkü sanayicilik böyledir. 
Malınız olsa, malınız değer kazanır ama 
sanayiciler üretip vadeli sattığı için, alınan 
çekler-senetler pul oldu. Bu tip zamanların 
çok büyük etkileri oldu ve bizi çok geriletti. 
Tabi bu olaylar bize şunu da öğretti; sadece 
sanayici olmak yetmiyor, tüccarlığı da 
öğrenmek gerekiyormuş. Bunu dayak 
yiyerek öğrendik. Mesela Alarko’ya pompa 
verirken Alarko böyle bir krizde bizi fersah 
fersah geçti. Çünkü biz vadeli pompa 
satmaya cesaret edemezken onlar vadeli 
pompa sattı ve büyük paralar kazandılar. 
Bu tip krizlerden sonra köpükten dolayı 2-3 
sene sonra piyasa eski haline dönermiş biz 
bunu sonradan öğrendik. Ama onlar bu 
durumu biliyormuş. 

Konya’nın sanayisini, tarımını gelinen 
noktada nasıl görüyorsunuz? Avantajları 
ve dezavantajları bakımından Konya 
hakkında neler söylersiniz? 

Konya’nın kozmopolit olmayan bir 
yapısı var. Herkes birbirini tanıyor, biliyor. Bu 
otokontrol sağlıyor. Konya’nın kökeninde 
bir saflığı, kötülükten uzaklığı vardır. Bu 

çok güzel bir durum. İnsanlar başka bir 
şehirden buraya geldikleri zaman, kendilerini 
kontrol edecek bir tanıdıkları olmadığı için, 
kötülükleri daha rahat yaparlar. Ama bir 
Konyalı’da bu öyle olmaz. Bu durumun 
şöyle bir dezavantajı da var, herkes 
birbirini tanıdığı için, Konya’da dedikodu 
ve kıskançlık krizi biraz yüksek. Onun o 
tezgahı var, bunun bu arabası var gibi 
şeyleri çok yaşıyoruz ve Konya’ya bu durum 
zarar verdi. Konya’da aile yapısı, geniş aile 
yapısına haizdi önceden. Çocuklar, anne 
ve babalarıyla birlikte yaşıyordu. Bu bir 
anlamda iyi, çünkü babanın gölgesi sürekli 
çocukların üzerinde ve yol gösteriyordu. 
Ancak bir dezavantajı da oldu, bisiklet 
dahi almaya yetkili olmayan bir nesil yetişti. 
Çocuklar babadan dolayı kendilerini pasivize 
ettiği için kardeşler babadan sonra çabucak 
ayrılıyorlar ve çok bölünmeli işyerleri 
ortaya çıktı. Bu da rekabete neden oldu. 
Dolayısı ile büyük işletmeler kuramadık 
ve KOBİ ölçeğinde kaldık. Kendimizle 
mücadeleden dolayı enerjimizi kaybettik 
ve dışarıya karşı enerjimiz olmadı. 
Dışarıdaki firmalar büyüdüler ama biz 
küçük kaldık. Önemli firmalarımız bir 
diğer nesle aktarılamadı. Çünkü baba 
gidince çocuklar birbirine düştü. Konya 
bunu çözmeli eğer çözemezse elindeki 
büyük imkanı kaybeder. Konya sanatkarlık 
altyapısına sahip olduğu için çok güzel 
bir taklit yeteneğine sahip. Bu çok güzel 
bir avantajdır. Bizim 
ticaretimiz 

iyi değil ama üretimimiz iyidir. Yeni nesil 
yabancı dili kullandı ve Konyalı ihracatı, 
tüccarlığı öğrendi. Bu belli bir zaman 
ve bedel karşılığı oldu. Konya’nın eksik 
taraflarından biri de buydu. Bir diğer 
konu; Konya İstanbul’a uzak kaldı yani ana 
pazarlara uzak kaldı. Ticaretin merkezlerinin 
olduğu yerler birbirini destekleyen yerlerdir. 
Bursa’nın ve Adapazarı’nın gelişmesinin 
nedeni İstanbul’dur. Bu nedenle bizim 
gelişmemiz biraz zaman aldı, uzun sürdü. 
Ama Konya bu potansiyeli yakalamış 
görünüyor. Seviniyoruz ama Konya 
bulunduğu konum itibari ile hakkını tam 
elde edebilmiş değil. Konya 11 şehre 
komşu olan tek şehir. Türkiye’nin geçiş 
güzergahı üzerindesiniz. Bu Konya’ya çok 
büyük imkan veriyor ama tam anlamıyla 
değerlendiremiyoruz. Konya limana 
ulaşırsa, potansiyelini 3’e 4’e katlar. Taşucu 
Limanı’na 220 kilometre uzaklıktayız, 
burası bol ama Konya burayı sahiplenmiyor. 
Böyle potansiyel eksiklerimiz var. Konya 

hiçbir dönem siyasetteki etkinliğini 
kullanamadı. 

Gençlere tavsiyeleriniz ne olur? 
Gençlerimize ilk tavsiyem 

dürüst olmalılar. Çünkü bu durum 
kendilerine güven getirir. Dürüst 
insanın çekineceği, kurgulayacağı bir 

şey olmaz. Ufak tefek meselelere takılıp 
arkalarına bakmasınlar. Arkalarına 
bakarlarsa önlerini göremezler. Ders alıp 
yollarına devam etmeliler. Beynin arkaya 
takılı kalması, beyni daraltır. Çok araştırıp 
okusunlar. Fazla bilgiden dolayı beyne 
bir zarar gelmez. Ben bundan dolayı hiç 
zarar görmedim. Rahat ve komplekssiz 
olmak sizi her zaman 1 puan öne geçirir. 
Çok araştırsınlar, çok eksenli 
düşünsünler. Ellerinde 
internet gibi bir imkan var. 
Örneğin traktörü de merak 
etmeliler uçağı da merak 
etmeliler. Bunlardan bir gün 
istifade ederler. Gençlerimiz 
ne yapıyorlarsa en iyisini, 
en güzelini hedeflemeliler. 
Bu ilk başta size para 
kazandırmayabilir ama 
sonrasında ciddi bir marka ve 
maddi imkan kazandırır. Önce 
Türkiye’de sonra dünyada 1 
numaralı olmalıyız iddiasında 
olmalılar. Yaptıkları işi sevecekler 
ya da sevdikleri işi yapacaklar. 
Bir işi sevmiyorsanız orada 
başarı olmaz. Her şeyi yerinde 
ve zamanında 
kullanacaklar, 
yapacaklar. 
Herkese, her 

şeye değeri kadar zaman ayıracaksınız. Her 
şey ölçülü olacak. Bir dakikamızı bile boşa 
vermeden kendimizi işe vereceğiz. Kafamızı 
kuma gömmeyeceğiz, Çin’de varsa en iyisi 
Çin’e gideceğiz bakacağız. Komşumuz ne 
yapıyorsa onu yapmayacağız. Başka bir 
şeyi, daha iyisini yapacağız. İtalya’da öyledir 
mesela. Yaptığınız işi bir başkası yapıyorsa 
izin verilmiyor. Talep varsa ancak öyle izin 
veriliyor. Diploma sizi bilgili yapmaz, sizin 
önünüzü açar o yüzden diplomaya takılıp 
kalmayacaksınız. Ben inşaat mühendisiyim 
bu işi yapacağım diye bir şey yok. Olur 
ya baba zoruyla gitmişsinizdir, başarılı 
olamazsınız. Sevdiğiniz işi yapacaksınız. 
İşinizle ilgili tüm bilgileri öğrenmek farz-ı 
ayn. Çalışmak neden ibadet? İnsanlara 
faydalı oluyorsunuz. “Sizin en hayırlı olanınız 
insanlara en hayırlı olandır” buyuruyor 
Allah (C.C.) bu anlamda gençler zamanını 
iyi kullanmalı. Bunun yanında mutlaka 
bir hobileri olsun. Çünkü işten, ailevi 
durumlardan dolayı daraldığınız olabilir. 
Dinlenmek için bir hobiniz olmalı. 

Klasik otomobil hobiniz olduğunu 
biliyoruz. Güzelde bir koleksiyonunuz var. 
Bu konuda ne söylersiniz? Bunun dışında 
herhangi bir uğraşınız var mı? 

Konyalıcayla ilgili önce hobiyle başlayan 
ve sonra devam eden ciddi bir 

çalışmam var. Konya 
gerçekten çok önemli 

bir mozaik. Bursa 
sadece Rumlar ve 

Osmanlı’yla müteşekkil. Ama Konya müthiş 
bir potansiyel. Konya’da Rumlar, Ermeniler 
var. Konya dilinde Osmanlı’da olmayan 
kelimeler var. Çünkü Konya Selçuklular’ın 
başşehri. Selçuklular’ın resmi dili Farsça. 
Farsça’dan kalma, Rumca’dan kalma 
kelimelerimiz var. Bunlar Osmanlıca’da 
yok. Mesela “Singil gidi”, “kösküyü getirdin 
mi”, “Ulen dabış”, “Muşugırık”, “irekmeği”, 
“irişki”, “sındı”, “gocuk”, “potin”, “posta” 
gibi Konya’ya has kelimeler var. Bunların 
çoğu Farsçadan gelir. Dolayısı ile böyle 
bir çalışmam var benim. Meraklıyım buna. 
Ayrıca klasik otomobil merakım var. 
Bunun yanında, traktör merakım var. Klasik 
otomobil koleksiyonumun yanında, 20 tane 
de traktör koleksiyonum var. İnşallah bu 
koleksiyonu, Konya’ya yakışır bir sergi haline 
getirmek istiyorum. Çünkü Konya bir tarım 
şehri, traktör şehri, böyle bir koleksiyonu 
yok. Türk Sanat ve Türk Halk Müziğini 
severim. Eski plaklarım ve radyom var. Her 
gün kısık sesle açar, dinlerim. 
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AȘKI ENGEL AȘKI ENGEL 
TANIMADITANIMADI

Ürettikleri ürünler sayesinde 
Türkiye’de ve dünyada önemli bir yeri olan 
Altan Bant- Kayış Firma Kurucusu Mustafa 

Binici’nin hayat hikayesini oğlu 
Ahmet Altan Binici anlattı

‘‘

Ü
retimde göstermiş olduğu 
hassasiyetle kendini tanıtan 
Altan Bant- Kayış Kurucusu 

Mustafa Binici’nin iş hayatını oğlu 
Ahmet Altan Binici anlattı. Babasının 
her zaman sözünün arkasında 
durmayı öğütlediğine değinen Altan 
Binici, iki kez yangınla mücadele 
ettiklerini ve sıfır sermayeyle tekrar 
nasıl yola başladıklarını 10’LAR 
Dergisine anlattı. 

Öncelikle siz başta olmak üzere 
şirketin yöneticisi olan babanızı da 
tanıyabilir miyiz?

Ben Ahmet Altan Binici. 
27 yaşındayım. Eğitimimi 
tamamladıktan sonra konveyör bant 
ve kayış imalatı üzerine Altan Bant- 
Kayış şirketini kurduk, burada devam 
ediyoruz. 

Babam Mustafa Binici, 61 yaşında. 
Kuruluşumuzdan önce de babamın 
sanayi ve imalat hayatı vardı, ilk 
tecrübemiz değil ancak 10 yıl kadar 
ara vermişti. Benim burayı kurmamla 
beraber tekrar başlamış oldu. Konya 
sanayisinde değirmen makinaları 
imalatı olarak iş hayatına başlamış 
olup daha sonra buzdolabı soğutma 
parçaları üretimine geçmişler. Daha 
sonra da buzdolabı yedek parça, 
iklimlendirme satış pazarlaması 
üzerine çalışmış. Babam, yaklaşık 45 
yıldır sanayi sektöründe rol oynamış 
bir isim. 

Mustafa Bey’in sektöre attığı ilk 
adımlardan bahsedebilir misiniz?

Yaklaşık 13 yaşından askerlik 
dönemine kadar değirmen 
makineleri sektöründe çalışmış. 
Askerden geldikten sonra 1980’li 
yıllarda, ailesinin desteğiyle o 
dönemlerde Türkiye sektöründe yeni 
üretime geçilen buzdolabı soğutucu 
yedek parçaları üreten atölyesini 
kurdu. Konya’da bu işi yapan bir 
firması var, kalıpları o yapıyor. 
Bakıyor ki talep fazla, yapan az. 
Kendi kalıplarını kendisi imal ederek 
bu işi yapmaya başlamış. 

Mustafa Bey ne gibi yollar kat 
ederek günümüzde adından söz 
ettiren firmalar arasına girmeyi 
başarmıştır?

Babam kriz ya da zamanının 
çalkantılı dönemleriyle baş etmiş. 
Aynı zamanda 2 kere yangın atlattık. 
Hem ülkenin zorlu zamanlarında 
geçerek hem de kendi içimizdeki bu 
facialarla boğuşarak her seferinde 
sıfırdan başlayarak bu günlere geldik. 
Çalışmayı çok seven ve ürettiğini 
kaliteli üretmeyi hedefleyen bir insan 
olması, müşteri ilişkileri ve sanayideki 
öneminin büyük olması, ona güç 
vermiş. Gücü yine kendinden almış 
diyebilirim. O yangınlarda da pes 
etmeyerek sıfırdan başlayıp geldiği 
noktayı korumuş. Müşterilerinin 
desteği ve elinde kalanları da 
satmasıyla oluşturduğu sermaye, 
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Ürettikleri ürünler sayesinde 
Türkiye’de ve dünyada önemli bir yeri olan 
Altan Bant- Kayış Firma Kurucusu Mustafa 

Binici’nin hayat hikayesini oğlu 
Ahmet Altan Binici anlattı

‘‘

Ü
retimde göstermiş olduğu 
hassasiyetle kendini tanıtan 
Altan Bant- Kayış Kurucusu 

Mustafa Binici’nin iş hayatını oğlu 
Ahmet Altan Binici anlattı. Babasının 
her zaman sözünün arkasında 
durmayı öğütlediğine değinen Altan 
Binici, iki kez yangınla mücadele 
ettiklerini ve sıfır sermayeyle tekrar 
nasıl yola başladıklarını 10’LAR 
Dergisine anlattı. 

Öncelikle siz başta olmak üzere 
şirketin yöneticisi olan babanızı da 
tanıyabilir miyiz?

Ben Ahmet Altan Binici. 
27 yaşındayım. Eğitimimi 
tamamladıktan sonra konveyör bant 
ve kayış imalatı üzerine Altan Bant- 
Kayış şirketini kurduk, burada devam 
ediyoruz. 

Babam Mustafa Binici, 61 yaşında. 
Kuruluşumuzdan önce de babamın 
sanayi ve imalat hayatı vardı, ilk 
tecrübemiz değil ancak 10 yıl kadar 
ara vermişti. Benim burayı kurmamla 
beraber tekrar başlamış oldu. Konya 
sanayisinde değirmen makinaları 
imalatı olarak iş hayatına başlamış 
olup daha sonra buzdolabı soğutma 
parçaları üretimine geçmişler. Daha 
sonra da buzdolabı yedek parça, 
iklimlendirme satış pazarlaması 
üzerine çalışmış. Babam, yaklaşık 45 
yıldır sanayi sektöründe rol oynamış 
bir isim. 

Mustafa Bey’in sektöre attığı ilk 
adımlardan bahsedebilir misiniz?

Yaklaşık 13 yaşından askerlik 
dönemine kadar değirmen 
makineleri sektöründe çalışmış. 
Askerden geldikten sonra 1980’li 
yıllarda, ailesinin desteğiyle o 
dönemlerde Türkiye sektöründe yeni 
üretime geçilen buzdolabı soğutucu 
yedek parçaları üreten atölyesini 
kurdu. Konya’da bu işi yapan bir 
firması var, kalıpları o yapıyor. 
Bakıyor ki talep fazla, yapan az. 
Kendi kalıplarını kendisi imal ederek 
bu işi yapmaya başlamış. 

Mustafa Bey ne gibi yollar kat 
ederek günümüzde adından söz 
ettiren firmalar arasına girmeyi 
başarmıştır?

Babam kriz ya da zamanının 
çalkantılı dönemleriyle baş etmiş. 
Aynı zamanda 2 kere yangın atlattık. 
Hem ülkenin zorlu zamanlarında 
geçerek hem de kendi içimizdeki bu 
facialarla boğuşarak her seferinde 
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onun yeniden ayağa kalkmasına zemin 
hazırlamış, üretimden vazgeçmemiş.

İlk ticarete başladığı yıllarda 
Türkiye’de sanayi sektörü yeni 
gelişmekte olan bir sektörmüş. Mustafa 
Binici, o zamanda kendi tasarladığı 
kalıp ve makinelerle işini seri üretime 
dökmeyi başarmış, günümüzde de 
otomatik makine ve teknolojik yatırımlar 
ile bayilik usulü çalışıp dünyanın pek 
çok yerine satışı hedeflemiş bir isimdir.

10 yıllık bir ara verdiğinden 
bahsetmiştiniz, Mustafa Binici bu 
zaman zarfında neler yapmıştır?

Bu döneme emeklilik hayatı olarak 
bakabiliriz. Hobileri olan çiçekçilikle 
ilgilendi. Ailevi sağlık sebeplerinden 
dolayı ailemizle ilgilenmek durumunda 
kaldı. Emeklilik süreci böyle geçti. 
Benim hangi işe yöneleceğimi bilmediği 
için aslında bana bir zaman tanıma 
süreci gibi de değerlendirilebilir. 2013 
yılında da benimle beraber tekrar bir 
sektöre giriş yapmış oldu. 

Babanızın hangi özellikleri onun ön 
plana çıkmasına katkı sağlamıştır?

Geleneksel olan satış işi, sonradan 
toptan satışa geçince babam da sektöre 
ayak uydurmuş. Aynı zamanda sektör 
değişip, Türkiye ve hatta dünyanın 
gelişimiyle beraber buzdolabı soğutucu 
parçalarının tercih edilen bir parça 
olmaktan çıkmasıyla birlikte diretmek 
yerine yeni ürünler üretmeye geçmiş. 
Daha önce buzdolabı soğutucu yedek 
parça imalatı yapılırken, bizde talebin 
azalmasıyla beraber kurmuş olduğumuz 
Altan Bant- Kayış olarak konveyör 
bant ve kayış imalatına yapıyoruz. Aynı 
zamanda yurt dışından gelen Türkiye’de 
üretilmeyen, spesifik parçaları üretmek 
için imalata başladık. Onun kendisinde 
ve iş yerinde yapmış olduğu bu 
yenileşme, onun büyümesine katkı 
sağlamış. Aslında babam üretme işine 
sadece para kazandığı bir yer olarak 
bakmamış. Bahsettiğim yurt dışında 
üretilen parçaları ‘biz de üretebiliriz’ 
mantığıyla bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak görmüş ve ülkesine faydalı olmak 
adına üretmiştir.  

Babanızın sektöre kazandırmış 
olduğu isimler var mı, sizin 
gelişmenizde katkıları nelerdir?

Müsaade almadan da isim vermek 
istemiyorum ancak çevremizde eş, 
dosttan herkesin iş yeri açmasını 
istemiş; kalıp malzeme ya da farklı 
dallarda yetişmelerine katkı sağlamıştır. 
Beni de yetiştiren babamdır. Yatırım, 
alt yapı ve finans konularında yardımcı 
oldu. Geri planda kaldığı yerlerde 
de tavsiye ve tecrübelerini aktarıp 
önümüzü açtı. Her zaman arkamızdaydı. 
Onun varlığıyla bu işe başlamamız 
sayesinde biz bu işe sıfırdan değil, 50 
yıllık bir tecrübeyle başlamış olduk. 
Babam olmasa iyi bir firma değil, 
sektörde yeni yeni tecrübe kazanan 
toy bir firma olurduk. Hepsi babam 
sayesinde.   

Altan Bant Kayış Şirketi olarak 
şimdiki hedeflerinizden bahseder 
misiniz? 

Almanya’ya bir depo açmayı 
hedefliyoruz. Sadece toptan değil 
perakende satışta yaparak Türk 
firması olarak yer almayı düşünüyoruz. 
Orada eş, dostumuzun da ürünlerinin 
sergilenip satıldığı bir depo düzeni 
kuruyoruz. İnşallah 2023 yılı sonunda da 
Avrupa depomuzu açmış bulunacağız. 
Onun dışında da zaten ihracatlar 
gerçekleştiriyoruz. Spesifik ürünlerin 
içerisine bünyemizde yenilerini de 
ekleyip büyümek, devamlı hedefimiz. 

Babanızın size verdiği tavsiyelerden 
birkaçını bizimle paylaşır mısınız?

Her zaman bize vermiş olduğu 
tavsiyeler; ‘’Kâr zararın kardeşidir. Zarar 
etmekte esaret ister, gerektiğinde zarar 
edip yaptığınız kârlara sayacaksınız. 
Batacak dâhi olsanız, verdiğiniz sözden 
dönmeyin. ‘’ şeklindedir. Bir keresinde 
de sırf söz verdiği için, bir müşterisine 
ürünleri teslim etmiş ve çok büyük bir 
zarardan dönmüş. Her zaman yaptığımız 
işin arkasında durmayı öğütledi, bizde 
temiz ticaret yaparak sektörde güven 
oluşturduk. 
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Baba mesleği olarak başladığı 
sanayide 40 yılı geçti

‘‘ Z
amanında Çumra’dan 
merkeze göç eden 
babasının ortaklıkla 

kurmuş olduğu iş yerinde, 
babasına yardımla başladığı 
işinde 40’ıncı yılı… Tarım 
makineleri jantları ile üretici 
ve çiftçiye olan desteğiyle 
BİLİNEN Ümit Jant’ın 1975 
yılında olan kuruluş öyküsünü 
üçüncü nesli yetiştiren ve hala 
işinin başında olan Mustafa Sinan 
Ümit anlattı. 

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz?

Ben Mustafa Sinan Ümit. Konya 
Uluırmak doğumlu, 64 yaşındayım. 
İlk olarak Çumra’dan Konya merkeze, 
babam Kadir Ümit 1943 yılında geliyor. 
Geliş sebebi Konya’daki ünlü hoca 
Hakkı Özçimi’den hafızlık eğitimi 
almakmış. Hakkı hocadan hafızlık 
eğitimi alan yaklaşık 500 kişiden 
biri de babam. Ardından kardeşi de 
hafızlık için Konya’ya gelince dedem 
de Konya’ya göç etmeye karar veriyor. 
Konya’da Ümit soyismi şimdilerde 
50’ye yakın ailede var ancak merkeze 
bu soyadı getiren ilk isim babammış. 

Siz sektöre ne zaman başladınız?
‘İş hayatına başlamam 2 şekilde 

oldu’ diyebilirim. Biri, şimdiki teknik 
lise dediğimiz, bizim zamanımızın 
sanat okuluna başlamamla gerçekleşti. 
1970’li yıllarda sanat okulundan çıkar, 
yürüyerek babamın Meram Sanayi’de 
olan dükkanına giderdim. Zaten teknik 
liseden mezun olan birinin yeri, o 
zamanlar sanayiydi. Bizde uygulamalı 

olarak babamızın yanında başladık. 
İş hayatına başlangıç sayılamaz 

tabi ancak iş hayatını görmek 
olarak adlandırılabilir. Askerlik 
görevinden sonra 1980 yılında 
ikinci askerlik dediğim iş 
hayatına başladım, askerliğe 
hala devam ediyoruz. İnşallah 
zamanı geldiğinde emekli 
oluruz. 

O yıllarda sanat okulunun 
popülaritesi var mıydı?

O yıllarda genelde imam 
hatibe gidiliyordu, sanayi işiyle 

uğraşacak olan da sanat okullarını 
tercih ediyordu. Biz tercihimizi 
sanat okullarından yana kullandık. 
Askerlikten sonra da iş hayatına 
tamamen başlamış olduk. Tabi bunda 
ailemizin emekleri de yok denilemez, 
şimdi ‘iyi ki teknik liseye göndermişler’ 
diyoruz. Jant işinde imalat yapıyoruz, 
yurt dışı bağlantılarımız da var. 

İş hayatına başlangıç yaptığınızda 
ne gibi zorluklarla karşılaştınız, 
günümüzle kıyaslar mısınız?

Makine ve tezgâh sayımız azdı, 
üretimimiz de ona göre oluyordu. 

işinin başında olan Mustafa Sinan 

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 

Ben Mustafa Sinan Ümit. Konya 
Uluırmak doğumlu, 64 yaşındayım. 
İlk olarak Çumra’dan Konya merkeze, 
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oluruz. 

popülaritesi var mıydı?
O yıllarda genelde imam 

hatibe gidiliyordu, sanayi işiyle 
uğraşacak olan da sanat okullarını 
tercih ediyordu. Biz tercihimizi 
sanat okullarından yana kullandık. 
Askerlikten sonra da iş hayatına 

İlk olarak iş yerini de babanız 
mı açmış?

Evet, babam amcamla beraber toplam 
5 ortak, 1975 yılında jant işi üzerine iş yeri 

kurmuşlar. Uzun yıllar tarım makinelerine jant 
imal ettiler.  Çocukları da bu işin içinde yetişince 

ayrılmaya karar verdiler ancak görüşmeye, 
alışveriş yapmaya da devam ettiler. Bizde 

ikinci ve üçüncü kuşak olarak hem işi devam 
ettiriyoruz hem de beraber aile ilişkimizi 

devam ettiriyoruz. Babamın Konya’ya gelip 
tekrar gitmeyişi, kardeşi ile birlikte burada 

esnaflığı öğrenmeleri, bizim bugünlere 
gelmemizi sağladı. 40 yıldır da bu 

işin içindeyim. 
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Tek makine yüzünden zaman kaybı 
ve teslimatta gecikme oluyordu. O 
dönemler teknoloji çok gelişmemişti. El 
işçiliğinin ön planda olduğu zamanlar, 
bizi de çok yıprattı. Yaşıtlarım benden 
daha genç duruyor. Makineleşme 
ile insanların yıpranma payı daha 
azaldı. Bir de ürüne olan ulaşılabilirlik 
zordu, örneğin az bulunan bir cıvata 
için İstanbul’a telefon ediyordun 
günler sonra geliyordu. Şimdi birine 
söylesem 10 dakikada bulur gelir. 
Rahmetli Turgut Özal’ın gelmesiyle 
beraber kargo diye bir olguyla tanıştık, 
önceden otobüsler bu işi üstleniyordu. 
Kargo sayesinde çok kolay bir şekilde 
adresimize geliyor. 

Önceden el emeği vardı, insan gücü 
vardı. Şimdi makineye basıp yazılım 
sayesinde ürüne ulaşabiliyorsun, o 
dönemlerde bu, hayal edilemezdi. 
Bugün bir saate halledilen iş için bir 
tam günümüzü harcadığımız oldu 
ancak hepsi hatıra oldu.  O dönemde 
krizler vardı, bu yüzden kapanan çok 
iş yeri oldu. Kur farkı yüzünden sanırım 
80’li yıllarda idi, 300 kadar fabrika 
kapandı, el değiştirdi. İşsizlik sorunu 
ortaya çıktı. 

Usta- çırak ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Biz 5-6 kişilik iş yerinde çalıştık. 
O dönemler patron kendi koltuğuna 
çekilmiyor, patron usta olup işi öğreten 
o oluyordu. Biz böyle yetiştik.

Nasıl cep telefonlarının hayatımıza 
girmesiyle trafik kazaları arttıysa, 
aynısı iş hayatında da var. Çalışan, 
‘Usta, telefon geldi evden çağırıyorlar’ 
diyor, bir şey diyemiyorsun. Bu, iyi bir 
gösterge değil, işin akışını etkiliyor. 
Cep telefonsuz iş hayatı çok farklıydı. 
Şahit olmadım ancak cep telefonlarını 
toplayan iş yerleri de varmış. Makinenin 
başında bile telefonla konuşan oluyor, 
Allah muhafaza çok iş kazasına 
sebebiyet verebilir. 

Sektörünüzde yaşanan çalışan 
sıkıntısına çözüm önerileriniz var mı?

Meslek liselerinin yaygınlaşması, 
bence çalışan sıkıntısının önüne 
geçecektir diye düşünüyorum. Meslek 
liseleri artırılmalı ki, liseden çıkan 
çocuklar da sektöre yönelsinler. 

Konya sanayisi hakkında ne 
söylemek istersiniz?

Son dönemlerde Konya ihracat 
rakamları arttı, tarım makineleri üretimi 
yönünde artık ithal etmeye başladık. 
Biz, üreten makinenin yanında bir de 
üreten makineyi de üretenler olmalıyız. 
Bunun için de Çin’i örnek almalıyız diye 
bakıyorum olaya. Çin vaktinde üretim 
makinelerini hedef almış ve o alanda 
dünyanın en iyisi olmuş. Konya2dan 
pek çok arkadaşımız da Çin’den o 
makineyi alıp üretim yapıyor ama 
o makineye de para harcıyor. Tarım 
makineleri ve vinç konusunda dünya 
pazarında Konya, iyi bir konumda. 

Tecrübeleriniz ışığında gençlere 
tavsiyeniz neler olurdu?

Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Hem 
çalışıp hem de dünyayı takip etsinler 
diyorum. Odalar Birliği Başkanımızın bir 
sözü vardı; ‘Alın teri kabul de bir de akıl 
teri lazım’ diye. Akıl teri dediğimiz şey de 
teknolojiden geçmektedir, ıskalamamak 

lazım. ‘Dünya bu işi nasıl yapıyor’ 
bunu internetten öğrenip en ucuz bir 
makineyle, cüzi bir sermayeyle bile 
başlayabilirler. Bizim zamanımızda bir 
işin yapılışını öğrenmek için yurt dışına 
mektup yazardık, aylar sonra cevap gelir 
ve çözümlemeye çalışırdık. Ellerindeki 
‘internet’ şansını iyi değerlendirsinler.
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Küçük yaşlarda matbaacılıkla başladığı iş 
hayatına, babasının teşvikiyle 

demir ticaretiyle devam eden Mustafa Şen, 
herkesin ‘yapamazsın’ demesine aldırış etmeden 

Şen Demir firmasını kurdu
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‘Y
apamazsın’ sözlerine 
aldırış etmeden başladığı 
demir ticaret işinde şimdi 

adından söz ettiren Şen Demir Firma 
Kurucusu Mustafa Şen, 70 yaşına 
rağmen hala işinin başında. İş hayatının 
yanında sosyal yaşantısıyla da pek çok 
insana örnek olan Mustafa Şen, hayat 
hikayesini 10’LAR Dergisine anlattı. 

Önce biraz sizin hayatınızı 
dinleyebilir miyiz?

Mustafa Şen. 1952 yılında, o 
zamanlar köy olan Şatır mahallesinde 
doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra 
matbaacılık sektöründe işe başladım. 
20 yaşıma kadar bu işle ilgilendikten 
sonra askere gidip geldim. Daha sonra 
Meram Sanayi’nde demir ticaretine 
başladık. Öylelikle demir sektörüne 
başlamış oldum. 50 yıla yakındır da bu 
işin içindeyim. 

Meslek hayatına matbaada 
başlamış biri olarak demir işine 
geçmenizdeki sebep neydi?

Babam vesile oldu diyebilirim 
aslında. Babam o yıllarda nakliyecilik 
yapıyor, oradan kazandığı birikimini 
de demir tüccarlarına verip demir 
getirtiyor ve satıyor. Ben askerden 
gelince matbaacılık yapmayı 
düşünüyordum ancak babamın ‘sizin 
işinizin gecesi gündüzü yok, sen 
gel esnaf ol’ dedi. Tabi önceden bu 
sektörde bir tecrübemiz yok. Ancak 
babamın ‘ben sana güveniyorum’ 
demesiyle 1973 yılında bu sektöre adım 
attık.

İş yerinizi de babanızın desteğiyle 
mi açtınız?

Evet, babam destek oldu. Tespihin 
imamesi gibi başımızdaydı ancak 
işleri karışmazdı. O yıllarda esnaftan 
da ‘siz bu işi başaramazsınız’ diyenler 
olmuştu. Esnaf, bizi esnaf yaptı. 
Elimizde olmayan malı ‘var’ diyerek 
getirmiş olduk ve sattık. Tabi o 
zaman demirleri koyacak yer yok. 50 
metrekarelik açmış olduğumuz ilk 
işyerinin yanından 400 metre karelik 
bir yer kiralayarak aldığımız demirleri 
oraya koyduk. Demir tüccarlarından 
ürün alırken demir satar konuma 
geldik. Tüccarlara demiri biz verirdik. 
Her zaman kendimizi yenileyerek çeşit 
sayımızı artırdık. 1977’de kardeşimin 
biri, 1980’ de de diğer kardeşim 
büyüdü ve beraber çalışmaya başladık. 
Bizi denetleyen ise yine babamız oldu. 
Babamın okuma yazması yoktu ancak 
ileri görüşlü bir insandı. 

1986 yılında 1. Organize Sanayi’deki 
5bin metrekarelik yerimize taşındık. 
Biz oraya taşındığımızda yine insanlar 
‘bu delirmiş mi, o kadar yere fabrika 
mı kuracak’ dediler ama orasıyla da 
yetinmeyerek 1996 yılında 16 bin 
metrelik yerimizi de açtık. 10 yıldır da 
3. Organize Sanayi’deki fabrikamızda 
imalatımız gerçekleşerek 25 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Kendimizi hep 
yukarıya taşımanın derdinde olduk. 
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Sizin ilk başladığınız dönemlerde 
sektörün ne gibi zorlukları vardı?

Ben hep ‘eskiden gardiyan 
tüccardık, şimdi garson tüccar olduk, 
hizmet ediyoruz’ diyorum. Eskiden 
tüccarlar demiri alıp yüklemesinden 
teslimatına kadar her şeyi bizler 
yapardık. Hamal varsa yükü ona taşıtır 
ama masraflardan biz de ezilirdik. 
Şimdi ise malzemeyi trene yüklüyoruz. 
Öylelikle teslim ediyoruz. Hamt olsun 
bunların Konya’da ilk başlangıcını bize 
nasip oldu. 

Osmanlı döneminde sanayi ve 
ticaret işini genellikle yabancılar 
yapmış, Türkler askerlikle uğraşmışlar. 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 
sonra da yabancıların göç politikaları 
sebebiyle dışarıya gönderilmesinden 
sonra biz, attan düşmüş gibi kalmışız. 
Sanayi sektöründe 100 yıldır yeni 
yeni kendimizi toparladığımızı 
düşünüyorum. 

Günümüzde sizin iş yeri açtığınız 
yaşlarda bir sektöre tutunmak 
büyük cesaret isteyen bir iş. Sizin 
döneminizde bunu başarmanın sırrı 
sizce neydi?

Eski zaman insanları 40’lı 
yaşlara kadar çalışıp hacca gidip 
kazandıkları para kendilerine 
ömür boyu yetiyorsa, o 
parayla köşelerine çekilip 
‘çocuklarım da kendileri 
kazansın’ diyorlardı. O 
yüzden ben bu dönemdeki 
çocukların daha şanslı 
olduğunu düşünüyorum. Bu 
dönemde baba, çocuğuna 
güveniyorsa destek 
oluyor, arkasında duruyor. 
Babamdan Allah razı olsun, 
bizde onun verdiği akıl 
sayesinde iş yerimizi açmış 
bulunduk. Biz kendimize 
güvenmezken o bana 
güvendi. Bir de esnaflık vardı 
o zamanlar ve esnaf, bir şey 
lazım olduğu zaman yardıma 
koşardı. Bir işi bilmediğimiz 
zaman yardımcımız yine 
esnaf komşularımız olurdu. 
Sabrettiğin ve sözüne itimat 
edilen biri olduğun zaman 
bu işler büyüyüp gidiyor. 

Günümüz dünyasında 
bütün iş kollarında sürekli 
bir ilerleme, yol kat etme 
gerektiriyor. Bunun için de 
yalansız ve riyasız iş yapmak 
gerekiyor. Bugün baktığımız 
zaman, teknolojiye ve çağa 
ayak uyduramamış nice 
şirketler şimdi yok. Bizim var 
olma sebebimiz de budur. 
Kendini yenilemeyenler 
başkasına taş atıyor ancak 
her şey yine sizin elinizde. 

Biraz da sosyal 
yaşantınızdan söz eder 
misiniz?

Günlük yaşantımda da 

sosyal biriyim. 1990’larda Milli Gençlik 
Vakfı’nda ciddi çalışmalarımız oldu. 
Refah Partisi döneminde çalışmalarımız 
oldu ve 10 yıl kadar Karatay’da 
meclis üyeliği yaptım. Yerel basında 
köşe yazarlığı yaptım, şimdi de yerel 
bir radyoda program sunuculuğu 

yapıyorum. Sosyal medyadan yayınlar 
yapıp hadis ayetler okuyorum. 
Bugünümü dünden daha verimli 
geçirmenin gayreti içindeyim. 

Ardınızdan gelen, yetiştirmiş 
olduğunuz evlatlarınız ya da iş 
adamları var mı?

Çocuklar yetiştiler, şimdi bu işin 
başına onlar da geçti. Bu sene bir 
de inşaat işine geçelim dediler, yap 
sat yapıyoruz. Torunlarım okuyor, 
inşallah onlar da büyüdükleri zaman 
sektöre adım atacaklardır. Yetiştirmiş 
olduğumuz başka iş insanı yok. 
Nedenini soracak olursanız, üretime 
geç başladık. Önceden yaptığımız iş de 
demir ticareti olduğu için öğretilecek iş 
vasfı yoktu. 

Önceden esnafl ar arasında bir 
dostluk söz konusuydu, esnaf esnafa 
borç verebiliyordu. Günümüzde 
bunun varlığından bahsedebilir miyiz?

Şimdi zaten meblağlar çok büyük 
olduğu için istesek de borç veremeyiz 
ancak şimdi, ‘bana şu kadar ton demir 
gönderebilir misin’ denildiği zaman 
sözüne güvendiğimiz bir insansa 
demiri gönderiyoruz. Müşterilerimizle 
aramız samimi oluyor, güven ortamı 

oluşuyor.  Günümüzde 
dolandırıcılığında fazla 
olması sebebiyle insanlar 
güvenecek birilerini arıyorlar 
ve gelip bizimle iş yapıyorlar. 

Gençlere tavsiyeniz 
nelerdir?

Benim bütün gençlere 
söylediğim şey; yalan 
söyleme, ne yaparsan yap. 
‘Mesaim doldu, gideyim’ 
demek yerine biraz daha 
kalıp özveriyle çalışırsan iş 
veren seni bırakmaz hatta 
işine ortak bile eder. İlk işe 
başladığım matbaadayken 
mesai yapardım. Bunu 
görenler ‘senin patron mesai 
ücreti de vermiyor, neden 
kalıyorsun’ diyorlardı. Şimdi 
onlar yok, biz buradayız. 
Çalışan her zaman kazanır, 
emek boşa gitmez.

Bizim şimdi ki eksiğimiz 
‘kalifiyeli eleman’ diyorlar 
oysa ki bizim sıkıntımız 
kalifiyeli iş verenin 
olmamasıdır. ‘Her şeyi ben 
bilirim’ düşüncesinden 
çıkmalıyız. Hayata, herkesin 
herkesten öğreneceği bir 
şeyler vardır desturuyla 
bakıp hem bir öğretmen 
hem de bir öğrenci 
olmalıyız. Her gün kendimizi 
yenilemeli, ileriye gitmeliyiz. 
‘Bu kadar yeter’ deyip 
duraksamaya başlarsan 
sektör seni unutur, hikâye 
olur gidersin. Yukarıdaysan 
kanat çırpmaya mecbursun 
diyorum bütün arkadaşlara. 
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düşünüyorum. 

Günümüzde sizin iş yeri açtığınız 
yaşlarda bir sektöre tutunmak 
büyük cesaret isteyen bir iş. Sizin 
döneminizde bunu başarmanın sırrı 
sizce neydi?

Eski zaman insanları 40’lı 
yaşlara kadar çalışıp hacca gidip 
kazandıkları para kendilerine 
ömür boyu yetiyorsa, o 
parayla köşelerine çekilip 
‘çocuklarım da kendileri 
kazansın’ diyorlardı. O 
yüzden ben bu dönemdeki 
çocukların daha şanslı 
olduğunu düşünüyorum. Bu 
dönemde baba, çocuğuna 
güveniyorsa destek 
oluyor, arkasında duruyor. 
Babamdan Allah razı olsun, 
bizde onun verdiği akıl 
sayesinde iş yerimizi açmış 
bulunduk. Biz kendimize 
güvenmezken o bana 
güvendi. Bir de esnaflık vardı 
o zamanlar ve esnaf, bir şey 
lazım olduğu zaman yardıma 
koşardı. Bir işi bilmediğimiz 
zaman yardımcımız yine 
esnaf komşularımız olurdu. 
Sabrettiğin ve sözüne itimat 
edilen biri olduğun zaman 
bu işler büyüyüp gidiyor. 

Günümüz dünyasında 
bütün iş kollarında sürekli 
bir ilerleme, yol kat etme 
gerektiriyor. Bunun için de 
yalansız ve riyasız iş yapmak 
gerekiyor. Bugün baktığımız 
zaman, teknolojiye ve çağa 
ayak uyduramamış nice 
şirketler şimdi yok. Bizim var 
olma sebebimiz de budur. 
Kendini yenilemeyenler 
başkasına taş atıyor ancak 
her şey yine sizin elinizde. 

Biraz da sosyal 
yaşantınızdan söz eder 
misiniz?

Günlük yaşantımda da 

sosyal biriyim. 1990’larda Milli Gençlik 
Vakfı’nda ciddi çalışmalarımız oldu. 
Refah Partisi döneminde çalışmalarımız 
oldu ve 10 yıl kadar Karatay’da 
meclis üyeliği yaptım. Yerel basında 
köşe yazarlığı yaptım, şimdi de yerel 
bir radyoda program sunuculuğu 

yapıyorum. Sosyal medyadan yayınlar 
yapıp hadis ayetler okuyorum. 
Bugünümü dünden daha verimli 
geçirmenin gayreti içindeyim. 

Ardınızdan gelen, yetiştirmiş 
olduğunuz evlatlarınız ya da iş 
adamları var mı?

Çocuklar yetiştiler, şimdi bu işin 
başına onlar da geçti. Bu sene bir 
de inşaat işine geçelim dediler, yap 
sat yapıyoruz. Torunlarım okuyor, 
inşallah onlar da büyüdükleri zaman 
sektöre adım atacaklardır. Yetiştirmiş 
olduğumuz başka iş insanı yok. 
Nedenini soracak olursanız, üretime 
geç başladık. Önceden yaptığımız iş de 
demir ticareti olduğu için öğretilecek iş 
vasfı yoktu. 

Önceden esnafl ar arasında bir 
dostluk söz konusuydu, esnaf esnafa 
borç verebiliyordu. Günümüzde 
bunun varlığından bahsedebilir miyiz?

Şimdi zaten meblağlar çok büyük 
olduğu için istesek de borç veremeyiz 
ancak şimdi, ‘bana şu kadar ton demir 
gönderebilir misin’ denildiği zaman 
sözüne güvendiğimiz bir insansa 
demiri gönderiyoruz. Müşterilerimizle 
aramız samimi oluyor, güven ortamı 

oluşuyor.  Günümüzde 
dolandırıcılığında fazla 
olması sebebiyle insanlar 
güvenecek birilerini arıyorlar 
ve gelip bizimle iş yapıyorlar. 

Gençlere tavsiyeniz 
nelerdir?

Benim bütün gençlere 
söylediğim şey; yalan 
söyleme, ne yaparsan yap. 
‘Mesaim doldu, gideyim’ 
demek yerine biraz daha 
kalıp özveriyle çalışırsan iş 
veren seni bırakmaz hatta 
işine ortak bile eder. İlk işe 
başladığım matbaadayken 
mesai yapardım. Bunu 
görenler ‘senin patron mesai 
ücreti de vermiyor, neden 
kalıyorsun’ diyorlardı. Şimdi 
onlar yok, biz buradayız. 
Çalışan her zaman kazanır, 
emek boşa gitmez.

Bizim şimdi ki eksiğimiz 
‘kalifiyeli eleman’ diyorlar 
oysa ki bizim sıkıntımız 
kalifiyeli iş verenin 
olmamasıdır. ‘Her şeyi ben 
bilirim’ düşüncesinden 
çıkmalıyız. Hayata, herkesin 
herkesten öğreneceği bir 
şeyler vardır desturuyla 
bakıp hem bir öğretmen 
hem de bir öğrenci 
olmalıyız. Her gün kendimizi 
yenilemeli, ileriye gitmeliyiz. 
‘Bu kadar yeter’ deyip 
duraksamaya başlarsan 
sektör seni unutur, hikâye 
olur gidersin. Yukarıdaysan 
kanat çırpmaya mecbursun 
diyorum bütün arkadaşlara. 
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MEDICANA, 
EVDE BAKIM 
HIZMETLERI 
ILE DAIMA 
YANINIZDA 

E
vde bakıma ihtiyacı olan hasta ve 
hasta yakınlarına destek olmak için 
Özel Medicana Konya Hastane-

si’nde Evde Bakım Birimi hizmet vermeye 
başladı. Evde Bakım Birimi kimlere hizmet 
verir? Ne tür hizmetler verir? Bu hizmetlere 
nasıl ulaşabiliriz? Bu soruların yanıtını Özel 
Medicana Konya Hastanesi Check- up ve 
Evde Bakım Birimi Uzmanı Dr. Mustafa 
Argındoğan verdi.

Medicana Konya Hastanesi olarak 
Evde Bakım hizmetleriniz nelerdir ve bu 
hizmetlerden kimler yararlanabilir?

Evde bakım birimi, sağlık hizmeti tale-
binde bulunan kişinin ihtiyacı olan tedavi, 
bakım, koruyucu hekimlik ile alakalı tüm 
hizmetlerin ev ortamında deneyimli sağlık 
personeli tarafından sunulmasıdır. Dolayısıy-
la evde bakım hizmetine başvuran yaşlı, en-
gelli, yatağa bağımlı, kronik hastalığa sahip 
ya da ameliyat sonrası iyileşme döneminde 
olan hastaların tedavilerine destek olarak 
yaşam kalitelerini arttırmak ve bu kişilerin 
sosyal hayata daha rahat uyum sağlamasına 
yardımcı olmak için profesyonel bir sağlık 
ekibi tarafından verilen hizmettir. Kişisel ba-
kım ve tedavi ihtiyacı olan yaşlı hastalar, en-
gelli bireyler, operasyon sonrası evde bakım 
ve desteğe ihtiyacı olan bireyler, parkinson, 
alzheimer, kalp, şeker ve tansiyon hastaları, 
felçli hastalar, solunum sistemi hastalığı 
olanlar, kas hastalığı olanlar, kanser hastaları, 
diyabet hastaları, fizik tedaviye ihtiyacı olan 
ortopedi ve travmatoloji hastaları, ayrıca 
yeni doğum yapmış anne ve bebekler de 
destek verdiğimiz gruplar arasındadır. 

Evde bakım birimi olarak yeni doğum 
yapan anneye ya da fizik tedavi ihtiyacı 
olan hastalara nasıl destek oluyorsunuz?

Yeni doğum yapmış annelere ve bebek-

lerine hem hastanemizde hem de evlerinde 
bakım hizmeti veriyoruz. Hastaneden tabur-
cu olduktan sonra yanında bir büyüğü ya da 
yakını olmadığı için destek isteyen annele-
rimiz oluyor. Anneye bebek bakımı ile ilgili 
eğitimler veriyoruz. Bebek nasıl emzirilir, altı 
nasıl temizlenir hatta bebeğin ilk banyosunu 
bile ekibimiz anneyle birlikte yaptırıyor. Aynı 
zamanda da sağlık hizmeti veriyoruz. Bu 
süreç, yanında refakatçisi olmayan ilk bebek 
anneleri için sancılı olabiliyor. Ama deneyimli 
ekibimiz hem annenin hem de bebeğin sağ-
lığı ile yakından ilgilenerek bu sancılı süreci 
daha rahat geçirmelerini sağlıyor. Evde fizik 
tedavi hizmeti almak isteyen hastalarımıza 
da fizyoterapist uzmanlarımız yardımcı olu-
yor.  Düzenli olarak evlerine giderek tedavi 
olmalarını sağlıyor.

Evde Bakım Hizmeti birimine 
başvuran hastalara nasıl bir sağlık hizmeti 
sunuyorsunuz?

Evde bakıma muhtaç bir hastaya 
bakmak hiç kolay değildir. Özellikle felçli ya 
da yatalak olan hastaların günlük bakımı, 
onlara bakan yakınlarını hem psikolojik 
hem de fiziksel olarak yorabilir. Evde Bakım 
Birimi olarak hastanın evde, hem tıbbi hem 
de günlük ihtiyaçlarının giderilmesinde 
yardımcı oluruz. Hastaneye gelemeyecek 
durumda oldukları için hastaların tetkik ve 
tedavilerin hepsini evlerinde yapıyoruz. 
Ayrıca; muayene, pansuman, serum takma, 
fizik tedavi, ped, sonda, kolostomi bakımı 
gibi bir çok dalda hizmet veriyoruz. Çok el-
zem durumlarda hastanın illa ki hastaneye 
gelmesi durumunda ambulansımız ve de-
neyimli ekibimiz tarafından, hasta hastane-
ye getirilerek işlemleri kontrol altında yapılır 
ve tekrar ambulans ile evine götürülür.

 
Evde tetkik tedavi derken hangi 

işlemlerden bahsediyorsunuz?
Kan tetkikleri ile hematolojik, biyokim-

ya, mikrobiyolojik tahlillerin yapılmasıdır. 
Aynı şekilde idrar ve dışkı örnekleri ile ilgili 
hastalıkların değerlendirilmesidir. Gerekti-
ğinde EKG, radyolojik görüntü hizmetleri 
de verilebilmektedir. Evde bakım hizmeti 
alan hastanın kanı hemşiremiz tarafından 
alınır ve bekletilmeden hastaneye gönderi-
lir. Kısa sürede çıkan sonuçlar değerlendi-
rilir ve ona göre uygun tedavi verilir. Daha 
önce de bahsettiğim gibi örneğin röntgen 
çekilmesi gereken bir hastanın hastaneye 
gelmesi gerektiğinde, ambulans ve sağlık 
personeli eşliğinde hastaneye getirilip, 
işlemler öncelikli olarak yapılır. İşlemler 
bittikten sonra da tekrar ambulans ile hasta 
evine götürülür. Evde sadece hemşirelik 
hizmeti almak isteyen hastalara da pan-
suman, yara bakımı, serum takma, enjek-
siyon, sonda takılması gibi ihtiyaca uygun 
uygulamalar yapılır.

Özel Medicana Konya Hastanesi’nden 
alınan evde bakım hizmetinin avantajları 
nedir?

Uzman personel tarafından yürütülen 
hizmetimiz sonucunda hasta ve yakınları 
hedefe yakın bir tedavi sonucu almaktadır. 
Gerektiğinde doktor muayenesi ve sonu-
cunda uzman branşlar ile konsülte edilebil-
mektedir. Ayrıca günlük bakımını yaparak 
hasta yakınına da konfor sağlamış oluruz. 
Çünkü yatan hastanın bakımı hem dene-
yim hem de güç gerektiren zorlukta olabilir. 
Bu anlamda biz sadece sağlık hizmeti de-
ğil, hastaya bakan yakınlarına da psikolojik 
ve fiziksel destek sağlamış oluruz. Hastala-
ra ve hasta yakınlarına tedavi aşamasında 
yalnız olmadıklarını hissettirerek yaşam 
kalitelerinin artmasını da amaçlamaktayız.

Özel Medicana Konya Hastanesi, Evde 
Bakım Birimi, sağlık hizmeti talebinde 

bulunan kişinin ihtiyacı olan tedavi, 
bakım, koruyucu hekimlik ile alakalı tüm 

hizmetlerin ev ortamında deneyimli sağlık 
personeli tarafından sunuluyor. Özel 

Medicana Konya Hastanesi Check- up ve 
Evde Bakım Birimi Uzmanı Dr. Mustafa 

Argındoğan verdi 

‘PROSTAT 
AMELIYATLARI 

ARTIK 
KORKULU RÜYA 

DEĞIL’
Ö

zel Medicana Konya Hastanesi 
Başhekimi ve Üroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Umut Gönülalan prostat 

ameliyatlarının artık korkulu rüya olmadığını, 
gelişen teknolojiler ile bu ameliyatın daha 
kolay yapıldığını ve ameliyat sonrası kişilerin 
daha çabuk ayağa kalktığını belirtti. Gönü-
lalan prostat ve ameliyatları hakkında bilgi 
verdi. Gönülalan, “ Benign Prostat Hiperpla-
zisi (BPH) iyi huylu prostat büyümesini ta-
rifleyen ve işemede güçlük, sık idrara gitme, 
kesik kesik işeme ve gece idrar yapma gibi 
şikayetlerle seyreden bir hastalıktır. Bu hasta-
lıkta ilaç tedavisi birinci seçenek olmakla 
beraber ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da 
prostat büyümesine eşlik eden böbrek yet-
mezliği veya mesane taşları gibi patolojilerin 
varlığında cerrahi tedavi gerekli olmakta-
dır. Prostat ameliyatlarının hemen hemen 
hepsinde oldukça düşük oranlarda kanama, 
idrar kanal darlığı, idrar kaçırma ve tekrar 
operasyon gerekliliği gibi komplikasyonlar 
olmakla beraber günümüzdeki gelişmeler 
sayesinde bu komplikasyonlar çok nadir 
olan komplikasyonlar haline gelmiştir. İyi 
huylu prostat büyümesinde cerrahi tedavide 
açık veya kapalı (endoskopik) yöntemler 
tercih edilir. Açık prostat ameliyatları prostat 
hacmi 100 gram üzerindeki hastalarda tercih 
edilmektedir. Bu ameliyatlarda göbek altı 
kesi ile prostata ulaşılır ve prostat çıkarılır. 
Bu ameliyat tarihsel olarak en eski yöntem 
ve günümüzde güvenle yapılan bir ameliyat 
olmakla beraber nadiren kanama, yara yeri 
problemleri ve uzun hastane yatışı gibi bazı 
dezavantajlara sahiptir. Açık ameliyatlar-
daki bu dezavantajlar nedeniyle ve güncel 
teknolojik gelişmeler sayesinde kapalı (en-
doskopik) prostat ameliyatları tanımlanmış 
ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Kapalı ameliyatlar arasında en 
uzun süredir uygulanan ve halen altın stan-
dart olan yöntem Transüretral Prostatektomi 
(TUR-P) yöntemidir. Bu yöntem monopolar 
ya da bipolar sistemlerle yapılabilmektedir. 
Özellikle bipolar sistemler ile kanama ve 
ameliyat sonrası sıvı yüklenmesine bağlı ola-
rak oluşan komplikasyonlar oldukça azalmış-
tır. Bu yöntemle hastaların hastanede kalış 
süresi ve sondalı takip süreleri kısalmakta ve 
ameliyat sonrası ağrı yakınmaları oldukça az 
olmaktadır. Bu yöntemin en önemli deza-
vantajı çok büyük prostatlara uygulanama-
masıdır” dedi.

Son yıllarda lazer teknolojisindeki 
gelişmeler lazer ile kapalı yani endoskopik 
prostat ameliyatlarının da önünü açıldığına 
dikkat çeken Gönülalan, “ Lazer kullanımın-
da farklı dalga boyundaki lazer uygulama-
ları vardır. Bu yöntemlerle prostat dokusu 
buharlaştırılmakta ve prostata bağlı tıkanıklık 

ortadan kaldırılmaktadır. Greenlight olarak 
bilinen KTP-LBO lazer uygulaması prostat 
buharlaştırmasında yaygın kullanılmıştır. 
Bunun da TUR-P operasyonlarına benzer 
avantajları vardır. Ameliyat sonrası ağrı, has-
tanede kalış süresi ve sondalı takip süreleri 
oldukça düşüktür. Kanama komplikasyonu 
da oldukça nadir olmaktadır. Ancak en bü-
yük dezavantajı büyük prostatlarda oldukça 
sabır gerektiren ve uzun olan ameliyat süre-
leridir. İyi huylu prostat büyümesi için gerek 
açık ameliyatlar gerekse kapalı (endoskopik) 
ameliyatlar ürolojide uzun yıllardır güvenle 
ve yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu ame-
liyatlarda görülen komplikasyonlar oldukça 
düşük ve ameliyatlar ile sağlanan tedavi 
başarısı ise oldukça yüksektir. Tecrübeli 
ekipler tarafından hangi ameliyat yapılırsa 
yapılsın hastaların iyileşme beklentisi başarı 
ile karşılanabilmektedir” diye konuştu.

Özel Medicana Konya Hastanesi Başhekimi 
ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan 

prostat ameliyatlarının artık korkulu 
rüya olmadığını, gelişen teknolojiler ile 
bu ameliyatın daha kolay yapıldığını ve 

ameliyat sonrası kişilerin daha çabuk ayağa 
kalktığını belirtti
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E
vde bakıma ihtiyacı olan hasta ve 
hasta yakınlarına destek olmak için 
Özel Medicana Konya Hastane-

si’nde Evde Bakım Birimi hizmet vermeye 
başladı. Evde Bakım Birimi kimlere hizmet 
verir? Ne tür hizmetler verir? Bu hizmetlere 
nasıl ulaşabiliriz? Bu soruların yanıtını Özel 
Medicana Konya Hastanesi Check- up ve 
Evde Bakım Birimi Uzmanı Dr. Mustafa 
Argındoğan verdi.

Medicana Konya Hastanesi olarak 
Evde Bakım hizmetleriniz nelerdir ve bu 
hizmetlerden kimler yararlanabilir?

Evde bakım birimi, sağlık hizmeti tale-
binde bulunan kişinin ihtiyacı olan tedavi, 
bakım, koruyucu hekimlik ile alakalı tüm 
hizmetlerin ev ortamında deneyimli sağlık 
personeli tarafından sunulmasıdır. Dolayısıy-
la evde bakım hizmetine başvuran yaşlı, en-
gelli, yatağa bağımlı, kronik hastalığa sahip 
ya da ameliyat sonrası iyileşme döneminde 
olan hastaların tedavilerine destek olarak 
yaşam kalitelerini arttırmak ve bu kişilerin 
sosyal hayata daha rahat uyum sağlamasına 
yardımcı olmak için profesyonel bir sağlık 
ekibi tarafından verilen hizmettir. Kişisel ba-
kım ve tedavi ihtiyacı olan yaşlı hastalar, en-
gelli bireyler, operasyon sonrası evde bakım 
ve desteğe ihtiyacı olan bireyler, parkinson, 
alzheimer, kalp, şeker ve tansiyon hastaları, 
felçli hastalar, solunum sistemi hastalığı 
olanlar, kas hastalığı olanlar, kanser hastaları, 
diyabet hastaları, fizik tedaviye ihtiyacı olan 
ortopedi ve travmatoloji hastaları, ayrıca 
yeni doğum yapmış anne ve bebekler de 
destek verdiğimiz gruplar arasındadır. 

Evde bakım birimi olarak yeni doğum 
yapan anneye ya da fizik tedavi ihtiyacı 
olan hastalara nasıl destek oluyorsunuz?

Yeni doğum yapmış annelere ve bebek-

lerine hem hastanemizde hem de evlerinde 
bakım hizmeti veriyoruz. Hastaneden tabur-
cu olduktan sonra yanında bir büyüğü ya da 
yakını olmadığı için destek isteyen annele-
rimiz oluyor. Anneye bebek bakımı ile ilgili 
eğitimler veriyoruz. Bebek nasıl emzirilir, altı 
nasıl temizlenir hatta bebeğin ilk banyosunu 
bile ekibimiz anneyle birlikte yaptırıyor. Aynı 
zamanda da sağlık hizmeti veriyoruz. Bu 
süreç, yanında refakatçisi olmayan ilk bebek 
anneleri için sancılı olabiliyor. Ama deneyimli 
ekibimiz hem annenin hem de bebeğin sağ-
lığı ile yakından ilgilenerek bu sancılı süreci 
daha rahat geçirmelerini sağlıyor. Evde fizik 
tedavi hizmeti almak isteyen hastalarımıza 
da fizyoterapist uzmanlarımız yardımcı olu-
yor.  Düzenli olarak evlerine giderek tedavi 
olmalarını sağlıyor.

Evde Bakım Hizmeti birimine 
başvuran hastalara nasıl bir sağlık hizmeti 
sunuyorsunuz?

Evde bakıma muhtaç bir hastaya 
bakmak hiç kolay değildir. Özellikle felçli ya 
da yatalak olan hastaların günlük bakımı, 
onlara bakan yakınlarını hem psikolojik 
hem de fiziksel olarak yorabilir. Evde Bakım 
Birimi olarak hastanın evde, hem tıbbi hem 
de günlük ihtiyaçlarının giderilmesinde 
yardımcı oluruz. Hastaneye gelemeyecek 
durumda oldukları için hastaların tetkik ve 
tedavilerin hepsini evlerinde yapıyoruz. 
Ayrıca; muayene, pansuman, serum takma, 
fizik tedavi, ped, sonda, kolostomi bakımı 
gibi bir çok dalda hizmet veriyoruz. Çok el-
zem durumlarda hastanın illa ki hastaneye 
gelmesi durumunda ambulansımız ve de-
neyimli ekibimiz tarafından, hasta hastane-
ye getirilerek işlemleri kontrol altında yapılır 
ve tekrar ambulans ile evine götürülür.

 
Evde tetkik tedavi derken hangi 

işlemlerden bahsediyorsunuz?
Kan tetkikleri ile hematolojik, biyokim-

ya, mikrobiyolojik tahlillerin yapılmasıdır. 
Aynı şekilde idrar ve dışkı örnekleri ile ilgili 
hastalıkların değerlendirilmesidir. Gerekti-
ğinde EKG, radyolojik görüntü hizmetleri 
de verilebilmektedir. Evde bakım hizmeti 
alan hastanın kanı hemşiremiz tarafından 
alınır ve bekletilmeden hastaneye gönderi-
lir. Kısa sürede çıkan sonuçlar değerlendi-
rilir ve ona göre uygun tedavi verilir. Daha 
önce de bahsettiğim gibi örneğin röntgen 
çekilmesi gereken bir hastanın hastaneye 
gelmesi gerektiğinde, ambulans ve sağlık 
personeli eşliğinde hastaneye getirilip, 
işlemler öncelikli olarak yapılır. İşlemler 
bittikten sonra da tekrar ambulans ile hasta 
evine götürülür. Evde sadece hemşirelik 
hizmeti almak isteyen hastalara da pan-
suman, yara bakımı, serum takma, enjek-
siyon, sonda takılması gibi ihtiyaca uygun 
uygulamalar yapılır.

Özel Medicana Konya Hastanesi’nden 
alınan evde bakım hizmetinin avantajları 
nedir?

Uzman personel tarafından yürütülen 
hizmetimiz sonucunda hasta ve yakınları 
hedefe yakın bir tedavi sonucu almaktadır. 
Gerektiğinde doktor muayenesi ve sonu-
cunda uzman branşlar ile konsülte edilebil-
mektedir. Ayrıca günlük bakımını yaparak 
hasta yakınına da konfor sağlamış oluruz. 
Çünkü yatan hastanın bakımı hem dene-
yim hem de güç gerektiren zorlukta olabilir. 
Bu anlamda biz sadece sağlık hizmeti de-
ğil, hastaya bakan yakınlarına da psikolojik 
ve fiziksel destek sağlamış oluruz. Hastala-
ra ve hasta yakınlarına tedavi aşamasında 
yalnız olmadıklarını hissettirerek yaşam 
kalitelerinin artmasını da amaçlamaktayız.

Özel Medicana Konya Hastanesi, Evde 
Bakım Birimi, sağlık hizmeti talebinde 

bulunan kişinin ihtiyacı olan tedavi, 
bakım, koruyucu hekimlik ile alakalı tüm 

hizmetlerin ev ortamında deneyimli sağlık 
personeli tarafından sunuluyor. Özel 

Medicana Konya Hastanesi Check- up ve 
Evde Bakım Birimi Uzmanı Dr. Mustafa 

Argındoğan verdi 

‘PROSTAT 
AMELIYATLARI 

ARTIK 
KORKULU RÜYA 

DEĞIL’
Ö

zel Medicana Konya Hastanesi 
Başhekimi ve Üroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Umut Gönülalan prostat 

ameliyatlarının artık korkulu rüya olmadığını, 
gelişen teknolojiler ile bu ameliyatın daha 
kolay yapıldığını ve ameliyat sonrası kişilerin 
daha çabuk ayağa kalktığını belirtti. Gönü-
lalan prostat ve ameliyatları hakkında bilgi 
verdi. Gönülalan, “ Benign Prostat Hiperpla-
zisi (BPH) iyi huylu prostat büyümesini ta-
rifleyen ve işemede güçlük, sık idrara gitme, 
kesik kesik işeme ve gece idrar yapma gibi 
şikayetlerle seyreden bir hastalıktır. Bu hasta-
lıkta ilaç tedavisi birinci seçenek olmakla 
beraber ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da 
prostat büyümesine eşlik eden böbrek yet-
mezliği veya mesane taşları gibi patolojilerin 
varlığında cerrahi tedavi gerekli olmakta-
dır. Prostat ameliyatlarının hemen hemen 
hepsinde oldukça düşük oranlarda kanama, 
idrar kanal darlığı, idrar kaçırma ve tekrar 
operasyon gerekliliği gibi komplikasyonlar 
olmakla beraber günümüzdeki gelişmeler 
sayesinde bu komplikasyonlar çok nadir 
olan komplikasyonlar haline gelmiştir. İyi 
huylu prostat büyümesinde cerrahi tedavide 
açık veya kapalı (endoskopik) yöntemler 
tercih edilir. Açık prostat ameliyatları prostat 
hacmi 100 gram üzerindeki hastalarda tercih 
edilmektedir. Bu ameliyatlarda göbek altı 
kesi ile prostata ulaşılır ve prostat çıkarılır. 
Bu ameliyat tarihsel olarak en eski yöntem 
ve günümüzde güvenle yapılan bir ameliyat 
olmakla beraber nadiren kanama, yara yeri 
problemleri ve uzun hastane yatışı gibi bazı 
dezavantajlara sahiptir. Açık ameliyatlar-
daki bu dezavantajlar nedeniyle ve güncel 
teknolojik gelişmeler sayesinde kapalı (en-
doskopik) prostat ameliyatları tanımlanmış 
ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Kapalı ameliyatlar arasında en 
uzun süredir uygulanan ve halen altın stan-
dart olan yöntem Transüretral Prostatektomi 
(TUR-P) yöntemidir. Bu yöntem monopolar 
ya da bipolar sistemlerle yapılabilmektedir. 
Özellikle bipolar sistemler ile kanama ve 
ameliyat sonrası sıvı yüklenmesine bağlı ola-
rak oluşan komplikasyonlar oldukça azalmış-
tır. Bu yöntemle hastaların hastanede kalış 
süresi ve sondalı takip süreleri kısalmakta ve 
ameliyat sonrası ağrı yakınmaları oldukça az 
olmaktadır. Bu yöntemin en önemli deza-
vantajı çok büyük prostatlara uygulanama-
masıdır” dedi.

Son yıllarda lazer teknolojisindeki 
gelişmeler lazer ile kapalı yani endoskopik 
prostat ameliyatlarının da önünü açıldığına 
dikkat çeken Gönülalan, “ Lazer kullanımın-
da farklı dalga boyundaki lazer uygulama-
ları vardır. Bu yöntemlerle prostat dokusu 
buharlaştırılmakta ve prostata bağlı tıkanıklık 

ortadan kaldırılmaktadır. Greenlight olarak 
bilinen KTP-LBO lazer uygulaması prostat 
buharlaştırmasında yaygın kullanılmıştır. 
Bunun da TUR-P operasyonlarına benzer 
avantajları vardır. Ameliyat sonrası ağrı, has-
tanede kalış süresi ve sondalı takip süreleri 
oldukça düşüktür. Kanama komplikasyonu 
da oldukça nadir olmaktadır. Ancak en bü-
yük dezavantajı büyük prostatlarda oldukça 
sabır gerektiren ve uzun olan ameliyat süre-
leridir. İyi huylu prostat büyümesi için gerek 
açık ameliyatlar gerekse kapalı (endoskopik) 
ameliyatlar ürolojide uzun yıllardır güvenle 
ve yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu ame-
liyatlarda görülen komplikasyonlar oldukça 
düşük ve ameliyatlar ile sağlanan tedavi 
başarısı ise oldukça yüksektir. Tecrübeli 
ekipler tarafından hangi ameliyat yapılırsa 
yapılsın hastaların iyileşme beklentisi başarı 
ile karşılanabilmektedir” diye konuştu.

Özel Medicana Konya Hastanesi Başhekimi 
ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan 

prostat ameliyatlarının artık korkulu 
rüya olmadığını, gelişen teknolojiler ile 
bu ameliyatın daha kolay yapıldığını ve 

ameliyat sonrası kişilerin daha çabuk ayağa 
kalktığını belirtti
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‘‘Pek çok yerde eğitim konusunda kendisini göstermiş olan 
değerli eğitimci Naci Atalay, çocukların başarısının eğitimcilerin başarısıyla doğru 

orantılı olduğuna değindi. Atalay, eğitim konusunda Konya’ya 
getirmiş olduğu yeniliklerden bahsetti

E
ğitimcinin başarısının ve 
öğrencilerini sevmesinin, başarı 
getireceğine inanan Atalay, onu en 

çok mutlu eden şeyin öğrencilerinin başarısı 
olduğuna dikkat çekti. 50 yıllık eğitimcilik 
hayatında Konya’daki pek çok ilkte imzası 
bulunan ve Büyük Konya Dershanelerinin 
kurucularından olan Naci Atalay, yaşam 
öyküsünü 10’LAR Dergisine anlattı.

Naci Atalay kimdir?
1955 yılında Konya’nın Ilgın ilçesinin 

İhsaniye köyünde doğdum. Ortaokul ve 
liseyi Ereğli İvriz Öğretmen Okulu’nda 
okudum. Köylerden başarılı öğrenciler 
toplanır, 6 yıl boyunca yatılı okutulup 
köylere ilkokul öğretmeni olarak 
gönderilirdi. 17 yaşımda Şanlıurfa’nın bir 
köyüne ilkokul öğretmeni olarak atandım. 
2 yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra 
ODTÜ Fizik bölümünü kazanarak Ankara’da 
5 yıl eğitim gördüm. 

ODTÜ’yü bitirince Özel Eğitim 
sektöründe çalışmaya başladım. 1986 
yılında Büyük Konya Dershanelerini kurduk. 
Rahmetli Haşim Bayram hocayla birlikte 
uzun yıllar dershane işletmeciliği yaptım. 
Hem öğretmen okulunda aldığım eğitim 
hem de aileden gelen düzen, disiplin iş 
hayatında başarılı olmamı sağladı. Mesleği 
seviyor olmam, iş hayatım boyunca 
yorulmadan istekle, heyecanla sürdürmemi 
ve büyümemizi sağladı.

‘150 BİN ÖĞRENCİYİ 
SINAVLARA HAZIRLADIK’

Şu anda Türkiye’nin en büyük ve en 
modern eğitim kampüslerinden birinde 
eğitim veriyoruz. Basketbol, jimnastik, 
voleybol, tenis kortları ve mini futbol 
sahaları olan 20 bin metrekarelik güzel bir 
kampüste eğitimimizi sürdürüyoruz.

Geriye dönüp baktığımda 150 
bin öğrencimizi sınavlara ve hayata 
hazırladığımı görüyorum. Yüzlerce doktor, 
mühendis, eczacı, öğretmen ve iş insanı 
yetiştirmek insana mutluluk veriyor. Bizi 
en çok sevindiren şey, ‘’Hocam bende 
emekleriniz çok, sınavda fizik sorularının 
tamamını doğru cevaplamışım. Hocam 

bugün buradaysam sayenizde, sizleri hiç 
unutmuyorum’’ gibi öğrencilerimin güzel 
duyguları belki de 40 yıldır mesleği severek 
sürdürmemize sebep oluyor. Bir de bana 
söylenen bu sözleri hak ettim mi diye bir 
değerlendirme yapıyorum ve ardından 
gerçekten mesleğimi çok sevdiğimi, 
öğrencileri çok sevdiğimi düşününce 
meslekte bu kadar kalıcı olmak ancak 
sevgiyle, büyük fedakarlıklarla olur diyorum. 

Konya eğitimine katkı sunduğumu ve 
çok sayıda başarılı eğitimci yetiştirdiğimi 
düşünüyorum. Şu anda Konya’daki 
başarılı özel okul ve özel öğretim kursu 
işletmecilerinin birçoğu ya benim öğrencim 
ya da bizim kurumumuzda yetişen değerli 
öğretmen arkadaşlarım…

Bizim güzel bir sloganımız var 
‘’Konya’da her 13 evden birinde üniversite 
kazanmış bir Sistemli var’’ diyoruz. Onlarca 
Türkiye birincileri çıkardık. Öyle yıllar oldu ki 
aynı sınıftan 6 Türkiye birincisi çıkardığımız 
oldu. 

Başarılarla dolu güzel yıllar…

‘EĞİTİM, PARA KAZANMAK İÇİN 
SEÇİLEN BİR SEKTÖR OLMAMALI’

Sektörün sorunlarına daha hızlı 
çözüm bulmak ve eğitimde birlikteliği 
sağlamak üzere önemli görevler aldım. 
Konya Ticaret Odası’nda Meclis Üyeliği 
ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Karatay 
Üniversitesi Kurucu Mütevellit Heyet Üyeliği 
görevlerinde bulundum. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde Eğitim Meclisi 
Üyeliği ve Özel Eğitim ve Öğretim Derneği 
(ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerim sürmekte. Bu günlerde eğitim 
sektörü de diğer sektörler gibi zorlu bir 
süreçten geçiyor. Sektör, ekonomik açıdan 
zor günler yaşıyor. Eğitim sektörü para 
kazanmak için seçilen bir sektör olmamalı. 
İdealleri olan özellikle çocukları, öğrencileri 
seven, onların başarılı olmaları için çaba 
sarf edecek insanların seçeceği meslek 
olmalı. Tüm öğrencileri kendi çocuklarından 
ayırmayan bir eğitimcinin seçeceği meslek 
olmalı. Öğretmenlik böyle düşünüldüğünde 
Tanrı Mesleği. Böyle düşünenlerin başarılı 
olduğu bir meslek.
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‘‘Pek çok yerde eğitim konusunda kendisini göstermiş olan 
değerli eğitimci Naci Atalay, çocukların başarısının eğitimcilerin başarısıyla doğru 

orantılı olduğuna değindi. Atalay, eğitim konusunda Konya’ya 
getirmiş olduğu yeniliklerden bahsetti

E
ğitimcinin başarısının ve 
öğrencilerini sevmesinin, başarı 
getireceğine inanan Atalay, onu en 

çok mutlu eden şeyin öğrencilerinin başarısı 
olduğuna dikkat çekti. 50 yıllık eğitimcilik 
hayatında Konya’daki pek çok ilkte imzası 
bulunan ve Büyük Konya Dershanelerinin 
kurucularından olan Naci Atalay, yaşam 
öyküsünü 10’LAR Dergisine anlattı.

Naci Atalay kimdir?
1955 yılında Konya’nın Ilgın ilçesinin 

İhsaniye köyünde doğdum. Ortaokul ve 
liseyi Ereğli İvriz Öğretmen Okulu’nda 
okudum. Köylerden başarılı öğrenciler 
toplanır, 6 yıl boyunca yatılı okutulup 
köylere ilkokul öğretmeni olarak 
gönderilirdi. 17 yaşımda Şanlıurfa’nın bir 
köyüne ilkokul öğretmeni olarak atandım. 
2 yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra 
ODTÜ Fizik bölümünü kazanarak Ankara’da 
5 yıl eğitim gördüm. 

ODTÜ’yü bitirince Özel Eğitim 
sektöründe çalışmaya başladım. 1986 
yılında Büyük Konya Dershanelerini kurduk. 
Rahmetli Haşim Bayram hocayla birlikte 
uzun yıllar dershane işletmeciliği yaptım. 
Hem öğretmen okulunda aldığım eğitim 
hem de aileden gelen düzen, disiplin iş 
hayatında başarılı olmamı sağladı. Mesleği 
seviyor olmam, iş hayatım boyunca 
yorulmadan istekle, heyecanla sürdürmemi 
ve büyümemizi sağladı.

‘150 BİN ÖĞRENCİYİ 
SINAVLARA HAZIRLADIK’

Şu anda Türkiye’nin en büyük ve en 
modern eğitim kampüslerinden birinde 
eğitim veriyoruz. Basketbol, jimnastik, 
voleybol, tenis kortları ve mini futbol 
sahaları olan 20 bin metrekarelik güzel bir 
kampüste eğitimimizi sürdürüyoruz.

Geriye dönüp baktığımda 150 
bin öğrencimizi sınavlara ve hayata 
hazırladığımı görüyorum. Yüzlerce doktor, 
mühendis, eczacı, öğretmen ve iş insanı 
yetiştirmek insana mutluluk veriyor. Bizi 
en çok sevindiren şey, ‘’Hocam bende 
emekleriniz çok, sınavda fizik sorularının 
tamamını doğru cevaplamışım. Hocam 

bugün buradaysam sayenizde, sizleri hiç 
unutmuyorum’’ gibi öğrencilerimin güzel 
duyguları belki de 40 yıldır mesleği severek 
sürdürmemize sebep oluyor. Bir de bana 
söylenen bu sözleri hak ettim mi diye bir 
değerlendirme yapıyorum ve ardından 
gerçekten mesleğimi çok sevdiğimi, 
öğrencileri çok sevdiğimi düşününce 
meslekte bu kadar kalıcı olmak ancak 
sevgiyle, büyük fedakarlıklarla olur diyorum. 

Konya eğitimine katkı sunduğumu ve 
çok sayıda başarılı eğitimci yetiştirdiğimi 
düşünüyorum. Şu anda Konya’daki 
başarılı özel okul ve özel öğretim kursu 
işletmecilerinin birçoğu ya benim öğrencim 
ya da bizim kurumumuzda yetişen değerli 
öğretmen arkadaşlarım…

Bizim güzel bir sloganımız var 
‘’Konya’da her 13 evden birinde üniversite 
kazanmış bir Sistemli var’’ diyoruz. Onlarca 
Türkiye birincileri çıkardık. Öyle yıllar oldu ki 
aynı sınıftan 6 Türkiye birincisi çıkardığımız 
oldu. 

Başarılarla dolu güzel yıllar…

‘EĞİTİM, PARA KAZANMAK İÇİN 
SEÇİLEN BİR SEKTÖR OLMAMALI’

Sektörün sorunlarına daha hızlı 
çözüm bulmak ve eğitimde birlikteliği 
sağlamak üzere önemli görevler aldım. 
Konya Ticaret Odası’nda Meclis Üyeliği 
ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Karatay 
Üniversitesi Kurucu Mütevellit Heyet Üyeliği 
görevlerinde bulundum. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde Eğitim Meclisi 
Üyeliği ve Özel Eğitim ve Öğretim Derneği 
(ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerim sürmekte. Bu günlerde eğitim 
sektörü de diğer sektörler gibi zorlu bir 
süreçten geçiyor. Sektör, ekonomik açıdan 
zor günler yaşıyor. Eğitim sektörü para 
kazanmak için seçilen bir sektör olmamalı. 
İdealleri olan özellikle çocukları, öğrencileri 
seven, onların başarılı olmaları için çaba 
sarf edecek insanların seçeceği meslek 
olmalı. Tüm öğrencileri kendi çocuklarından 
ayırmayan bir eğitimcinin seçeceği meslek 
olmalı. Öğretmenlik böyle düşünüldüğünde 
Tanrı Mesleği. Böyle düşünenlerin başarılı 
olduğu bir meslek.
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MERAM’DA BU MEKAN İLGİ 
ODAĞI OLACAK

M
eram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde övgüyle 

söz ettiği Meram Bağları’nı yeniden 
canlandıracak olan ve açılışa hazırlanan 
Meram Bağı Projesi’nin son durumunu 
Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, AK 
Parti Meram İlçe Teşkilat Üyeleri ve 
Meram Belediyesi Birim Müdürleriyle 
birlikte inceledi. Projede gelinen nokta 
hakkında misafirlerine bilgi veren Baş-
kan Kavuş, projenin tamamlandığında 
ilçenin yeşil dokusunu artırmasının yanı 
sıra, tarihi mirasını canlandıracağını, 
sosyal hayatına renk katacağını ve ilçe-
nin turizmine, tanıtımına önemli katkı 
sunacağını ifade etti. 

MERAM BAĞI YAZLIK ÇAY BAHÇESİ 
HİZMET VERMEYE BAŞLADI 

Meram Bağı’nın içerisinde yer alan 
yazlık çay bahçesinin hizmet vermeye 
başladığının belirten Başkan Kavuş, 
“Güzel hizmet kalitesi ve uygun fiyat 
politikası ile hizmet vereceğimiz yazlık 
çay bahçemiz hemşehrilerimize huzur 
içinde dinlenebilme ve dostlarıyla, 
yakınlarıyla en güzel şekilde vakit ge-
çirebilmelerine fırsat sunan bir mekan 
olarak tasarlandı. Misafirlerini 18 bin 
metrekarelik geniş bir alanın içinde 
bulunan üzüm bağı ve meyve ağaçla-
rıyla çevrili bir alanda ağırlayacak olan 
mekan hemşehrilerimizin ilgi odağı 

olacaktır. Bu mekanda misafirlerimizi 
en güzel şekilde ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyacağız. Şehrimize, ilçemi-
ze hayırlı olsun” diye konuştu. 

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM BAĞI 
YAKIN ZAMANDA KAPILARINI 

HEMŞEHRİLERİMİZE TAMAMEN 
AÇACAK”

        
Meram Belediyesi Meclis Üyeleri 

ve AK Parti Meram İlçe Teşkilat Üye-
lerine Meram Bağı Projesi hakkında 
da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Şehrimize 
gelen turistlerin her zaman sorduğu bir 
soru vardır; “Meram Bağları nerede?” 

Tarihi Meram’ı yeniden canlandırma projesi olan Meram Bağı’nda yazlık 
çay bahçesi hizmet vermeye başladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçenin yeşil 

dokusuna, sosyal hayatına ve turizmine katkı sunacak Meram Bağı projedinin tamamının da 
yakın zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi. 

Aslında Meram Bağları, bu 
bölgemizdeki bağı, bah-
çesi olan evlerdir. Biz de 
ilçemizin tanıtımına katkı 
sunmak adına Meram Bağı 
Projesi’ni hayata geçiriyo-
ruz. Yeni Meram Caddesi ve 
Yaka Caddesi’nin kesişimin-
de yer alan ve yıllardır atıl 
bir vaziyette duran 18 bin 
metrekarelik araziye, taş 
bina, üzüm bağı, mey-
ve bahçesi ve yazlık çay 
bahçesi kazandırdık. Alana 
bine yakın üzüm asması ve 
yaklaşık 150 adet meyve 
fidesi dikildi. Asmalarımız 
üzüm, fidanlarımız meyve 
verdiklerinde misafirlerimiz 
doğal üzümlerin ve mey-
velerin tadına bakabilecek-
ler. Yine burada yer alan 
pelit ağaçlarında sincapları 
görebiliyoruz. Yemyeşil bir 
doğanın içinde pelit ağaçla-
rının arasında ‘Tarihi Meram 
Bağları’ ambiyansının yeni-
den yaşanacağı bir ortam 
oluşturduk. Proje, büyük 
oranda tamamlandı ve en 
kısa zamanda da açılışını 
yine hep birlikte gerçekleş-
tireceğiz inşallah.”
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söz ettiği Meram Bağları’nı yeniden 
canlandıracak olan ve açılışa hazırlanan 
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EȘSİZ LEZZETLERİN, KALİTELİ 
HİZMETİN VE UYGUN FİYATIN ADRESİ; 

KAFE MERAM

2
019 yılında kurulmaya başlayan ve üç yıl gibi kısa bir 
süre içinde 9 şubeye ulaşan Kafe Meram’lar, kon-
septleri, dekorasyonları, kaliteli hizmetleri, uygun 

fiyatları ve ilçenin sosyal hayatına kazandırdığı renklerle 
sektörünün parlayan yıldızı oldu. 

 BAŞKAN KAVUŞ;  “KAFE MERAMLARIMIZ, ANI 
YAŞAMAK, HAYATI PAYLAŞMAK VE EN GÜZEL ANILARIN 

ADRESİ OLDU” 

Her bir Kafe Meram’ın eşsiz lezzetlerin, kaliteli hizmetin 
ve uygun fiyatın adresi olduğuna vurgu yapan Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, Konyalıların ve Konya’ya gelen 
misafirlerin bu özellikleriyle Kafe Meramları çok sevdiğini 

Meram Belediyesi’nin iştiraki olan Kafe Meramlar 
anı yaşamak, güzellikleri paylaşmak ve güzel anılar 
biriktirmek isteyenlerin adresi oldu. Meram Belediye 

Başkanı Mustafa Kavuş, kurulduğu 2019 yılından 
bu yana 9 ayrı şubeye ulaşan Kafe Meramların 
konseptleriyle keyifli sohbetlere ev sahipliği 

yaptığını ifade ederek, her bir şubenin eşsiz lezzet 
ve kaliteli sunumlarıyla Meram’da sektörün parlayan 

yıldızı olduğunu söyledi

ifade ederek, “Belediyemizin iştiraki 
olan Kafe Meramlar, kısa bir zaman 
içerisinde 9 şubeye ulaştı. Böylesi bir 
rekabet ortamında böylesi bir başa-
rıya ulaşmamızda verilen hizmetin ve 
sunulan hizmetlerin kalitesinin payı çok 
büyük. Çok iyi bir ekibimiz ve kusursuz 
bir hizmet anlayışımız var. Ancak insan-
lar kafelere sadece bunlar için değil, anı 
yaşamak, hayatı paylaşmak ve güzel 
anılar oluşturmak için de gidiyorlar. İşte 
bu noktada da bu işletmelerimiz insanı-
mıza güzellikler sunuyor. Konseptleri-
mizle, eşsiz lezzet ve sunumlarımızla 
keyifli sohbetlere ev sahipliği yapmaya 
devam ediyoruz” diye konuştu. 

İşte manzarasından, hizmet kalitesi-
ne her yönüyle ilçenin parlayan yıldızı; 
Kafe Meramlar; 

ALA BALIK KAFE-RESTAURANT;

Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde 
bulunan Âlâ Balık Restaurant, zengin 

menüsü, sunumları ve kaliteli hizmetiy-
le kısa sürede vatandaşların beğenisini 
topladı. Kafe-Restaurant ağırladığı mi-
safirlerine unutamayacakları lezzetler 
ve tatlar sunmasının yanında hizmette 
de eşsiz sunumlarıyla Konya’nın vaz-
geçilmez mekanlarından biri oldu. Yak-
laşık bin 500 metrekarelik bir alanda 
hizmet veren gözde mekan, yenilenen 
yüzüyle misafirlerini ağırlıyor. 

EŞSİZ MANZARA EŞLİĞİNDE 
HUZURUN ADRESİ: KAFE MERAM 

HUZUR; 

Uzun yıllar boyunca Konyalıları ve 
şehir dışından gelen misafirleri en gü-
zel şekliyle ağırlayan, yeni ismiyle ‘Kafe 
Meram Huzur’ da yeni dönemde yeni 
yüzüyle hizmet veriyor. Yaklaşık 4 bin 
metrekare bir alan üzerinde Konya’ya 
hakim bir yamaçta bulunan mekan, 
baştan sona yenilenerek yepyeni bir 
çehreye kavuştu.350 metrekare kapalı 
alanı 300 metrekare yarı açık alanı 

bulunan kafede aynı anda yaklaşık 500 
kişi hizmet alabildiği mekan, tamamen 
şeffaf bir üretim alanına sahip. ‘Kafe 
Meram Huzur’da bebek bakım odası, 
mescid ve engelliler için özel alanlar da 
mevcut. Eşsiz güzellikte Konya manza-
rasının ‘huzur teras’ ve ‘huzur bah-
çe’den oluşan iki ayrı alandan seyredi-
lebildiği kafede bulunan çocuk oyun 
alanının çevresine konulan masalarda 
aileler, çocukları oyun oynarken gönül 
rahatlığıyla hizmetlerden yararlanabi-
liyor.

‘YOK BÖYLESİ GÜZELLİK’ 
DEDİRTECEK LEZZETLERİN MEKANI; 

YENİCE PARKI

10 bin 500 metrekarelik bir alanda 
bulunan Yenice Parkı’nda, 530 metre-
kare kafe, oyun grupları, kamelyaları, 
kay kay pisti, yürüyüş yolu, spor alet-
leri, süs havuzları, dağ bisikleti parkuru 
ve Konya’da ilk defa uygulanan pergola 
salıncağı bulunuyor. Zengin menüsü ve 
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hizmet kalitesi ile kısa sürede 
en beğenilen mekanlardan biri 
haline gelen Yenice Parkı Kafe 
Meram, Meram’ın en yoğun 
nüfus barındıran bölgelerinin 
kesişiminde bulunuyor. Yenci 
Parkı Kafe Meram, sosyal hayata 
sunduğu katkı vatandaşların en 
sık uğradığı yerlerden biri haline 
geldi. 

ŞEHRİN KALBİNDE 
ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN 

VAZGEÇİLMEZ BİR ALAN; 
YENİYOL KAFE MERAM

Yeniyol Kafe Meram, 2020 
Haziran’ında başlayan revize 
çalışmalarının tamamlanmasıyla 
yeniden şehre ve şehir hayatına 
kazandırıldı. Park, yeni çehresiy-
le misafirlerinden büyük beğeni 
topladı. 5026 m² proje alanı 
içerisinde bir taraftan çocuklar 
trafik eğitimi alırlarken diğer 
taraftan aileler gönül rahatlığıy-
la vakit geçirebiliyorlar.  

HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE; 
BERLİKA KAFE MERAM

Berlika Parkı içerisinde 
bulunan alan Meram Beledi-
yesi tarafından büyük oranda 
yeniden revize edildi.  Bu revize 
sonucunda 3500 m²’ lik alan 
çocuklara yönelik trafik eğitim 
parkı olarak tasarlanarak Me-
ram’ın hizmetine sunuldu. Kafe 
Meram binasının da restore 
edildiği proje sonrasında Berlike 
Kafe Meram çocukları eğlenip 
öğrenirken ailelerinde gönülle-
rinde vakit geçirebilecekleri bir 
hale dönüştürüldü. 

MELİKŞAH VE 
HOCAFAKIH KAFE 

MERAMLAR HİZMETLERİNİ 
ÇOK DAHA 

İLERİYE TAŞIDI 

Melikşah ve Hocafakıh Park-
ları gibi bu parkların içinde bu-
lunan Kafe Meramlar da yeniden 
revize edildi. Sadece çevresinde 
bulunan pek çok mahalleye 
değil neredeyse Meram hatta 
Konya’nın tamamına en güzel 
hizmeti vermeye başlayan bu 
parklar ve içlerinde bulunan 
Kafe Meramlar adeta şehrin 
merkezinde bir orman man-
zarasıyla hizmet veriyor. Hem 
parklar hem de Kafe Meramlar 
gencinden yaşlısına herkese en 
güzel hizmeti sunuyor. Melikşah 
Kafe Meram, revize sonrasında 
Waffle Meram ismiyle misafir-
lerine en güzel waffle lezzetleri 
sunuyor.   

İLKLERİN PARKI,
 HİZMETTE DE İLK SIRADA; 

DİNO KAFE 

Bünyesinde, minyatürlerin 
yer aldığı Cihan-ı Türk, dinozor 
maketlerinin bulunduğu T-Reks 
ve masal kahramanlarının oldu-
ğu Pamuk Şekeri bölümlerini 
bulundurmasıyla bu konsepte 
Türkiye’nin ilk parkı olan 80 
Binde Devr-i Alem Parkı’nda 
bulunan Dino Kafe, çocuklar ve 
ailelerinin gönül rahatlığıyla va-
kit geçirebilmelerine ve eğlene-
bilmelerine olanak sağlıyor. Park 
bu özelliği ile sadece Konya’dan 
değil tüm Türkiye’den ziyaretçi 
çekiyor. 
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BAȘARININ SIRRI; AZİM, BAȘARININ SIRRI; AZİM, 
ÇALIȘMAK, SABIR…ÇALIȘMAK, SABIR…
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Sektöründe önemli bir marka olmayı 
başaran Çayırova Römork ve Treyler Ekipmanları 
Kurucusu Niyazi Büyükgıcık, başarılı olmak için 

çok çalışmak ve azimli olmak 
gerektiğini belirtiyor  

‘‘

O
luşturduğu politikalar 
sayesinde rekabet 
piyasasında bir adım ön 

plana çıkan yarım asırlık kuruluş 
olan Çayırova Römork ve Treyler 
Ekipmanlarının başarılarla dolu 
kuruluş hikayesini kurucusundan 
dinledik. Dış Pazar ve AR-GE 
yatırımlarıyla sektöre yön verirken 
bütün ürünlerinde 5 yıl kullanım 
garantisi sunan Çayırova’nın 
başarılarla dolu öyküsünü 
Kurucusu Niyazi Büyükgıcık 10’LAR 
Dergisine anlattı. 

Yarım asırdan fazla bir bilgi 
birikimiyle hala işinin başında bir iş 
adamı olarak Niyazi Büyükgıcık ’ı 
bir de kendisinden dinlemek isteriz.

Ben Niyazi Büyükgıcık. 74 
yaşında, Konya doğumluyum. 
Çıraklığıyla başlamış olduğum bu 
işi, yarım asırlık bir serüven olan 
Çayırova olarak devam ettiriyorum. 

İş hayatına başlayışınız nasıl 
oldu?

Öncelikle 1959-1960 eğitim 
öğretim yıllarında kazanmış 
olduğum Sanat Enstitüsü’ne 
başladım. İkinci sınıfın ilk yarısında 
ilk 4 ay içinde 50’den fazla 
devamsızlık yaparak okuldan 
atıldım. O dönemlerde eski garaj 
Konya’nın merkeziydi ve sanayi, 
ticaret işi o bölgede yoğundu. 
Bizde eski garajda 1962 yıllarında 
iş hayatına atılmış olduk. İlk olarak 
değirmen makineleriyle başladım 
sektöre daha sonra römork ve 
treyler ekipmanlarına geçmiş 
bulunduk. İş yerimi de evlendiğim 
senelerde eşime aldığım altınları 
satmakla kurdum. 1972 yılında 
bir arkadaşım da motorunu sattı, 
toplam 10 bin lira sermayeyle 
eski sanayide iş yerimizi kurduk. 
İki sene beraber çalıştıktan sonra 
iş yerini bana devretti ve 1974 
yılından beri ortak olmadan devam 
ediyoruz. Sonradan herkes kendi 
yolunu çizdi. 

Sektöre değirmen makineleri 
olarak adım attığınızı 
söylemiştiniz, iş yerinizde ne 
üretmekle işe başladınız?

1972 yılında daha önceden 
tecrübe elde ettiğimiz değirmen 
makineleri üretmekle işe başladık, 
1979 yılına kadar devam ettik. 
Yaptığımız iş sezonluktu, ticari 
zorlukları sebebiyle yan sanayi 
dediğimiz şimdiki üretim 
malzemelerine yöneldik. 43 
yıldır da bu ürünlerin üretimini 
yapıyoruz. 

Firmanıza ‘Çayırova’ ismini 
vermek nereden aklınıza geldi?

İş yerini açtığımız arkadaşımla, 
askerden önce ve biraz da 
askerden geldikten sonra beraber 
çalıştığımız bir yer vardı. Firmanın 
sahibi temiz ve kaliteli iş yapan bir 
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bir abiydi. O firmanın ismi 
Ova idi. Onu sevmemizden 
ve rehber olarak kabul 
etmemizden dolayı da 
ismimizi Çayırova yaptık. 
O günden beri de tescilli 
‘Çayırova Firması’ olarak 
devam ediyoruz. 

O dönemde yaşadığınız 
zorluklardan biraz bahseder 
misiniz?

O zamanlar yokluk diz 
boyuydu, insanlar geçim 
derdi içindeydi. Öyle 
zamanlardan geçtik ki, bizim 
yazın giyecek ayakkabı 
bulamadığımız dönemler 
olurdu. Bir tek kışın giymek 
için lastiklerimiz vardı. 
Çıraklığa başladığımda 
haftalık 5 Türk Lirası alırdık. 
Yemek ücreti ya da çalıştığın 
yerde yemekte verilmezdi. 
Bu parayla bir hafta hem yol, 
yemek paramızı çıkarır hem 
de ailemize katkı sağlamaya 
çalışırdık. Bizim evimiz 
Karaman yolu tarafındaydı, 
oradan minibüs parası 
vermemek için eski garaja 
15 kilometre yolu yürürdük. 
Hem işte yorulur hem de 
yolda yorulurduk. 

İlk işimizin zorluğu, 
değirmen makinesi 
üretmemiz sebebiyle bu işin 
dönemlik olmasıydı. Bizim 
hızlı üretim yapmamızı 
gerektiriyordu. Satılması 
gereken döneme denk 
gelmezse satamıyordun. 
Bu yüzden de aslında 1979 
yılında üretim konusunda 
farklı alana geçtik. 

O günlerdeki çalışma 
koşulları ile usta- çırak 
ilişkisini günümüzle 
kıyaslayabilir misiniz?

Ben işe başlarken 
çırak olarak başladığımı 
söylemiştim. Buna rağmen 
işe gireceğim yere iki kefil 
göstererek beni işe aldılar 
çünkü bizim dönemimizde 
böyleydi. Patronun 
yanında konuşamazdık 
bile. Günümüzde işler daha 
kurumsal ama güven yok. 
Yine de bugünün şartları 
daha iyi, beğeniyorum 
ben. Yemek, yol parası var, 
servisler var. Molalar var, iş 
elbisesi, ayakkabı veriyoruz. 
Önceden annem ellerinde 
yıkardı, günümüzde daha 
rahat tabi. Önceden bir 
de her işi bir kişi yapardı, 
günümüzde ise bütün iş 
kollarıyla farklı biri ilgileniyor. 

Benim yan tarafımda 
çalışan firmanın sahibi, 
yanımda çıraklık yaptı. 

Bunun gibi yetiştirmiş 
olduğum elemanlar da var 
ama burayı sevip burada 
emekli olan çalışan sayımız 
daha fazla. 

Sizi, sektörde diğer 
firmalardan ayıran sizce 
neydi, tavsiye niteliğinde 
bilgi verir misiniz?

İş yerimde de asılı duran 
tabloyu, unutan herkes 
için hatırlatma niteliğinde 
yazdırdım. Hayatta beş 
şey, bana hep önder 
olmuştur ve gençlere de 
hep bunu öğütlerim. Azim, 
çalışmak, sabır, sadakat 
ve kanaat. Bazı insanlar 
da dördü oluyor, beşincisi 
olmadığı için batıyor ya da 
büyüyemiyor. Bu yüzden 
bu beşi de bir insanda 
olursa, o insanın yolunun 
açılacağını düşünüyorum. İşi 
iyi bir noktaya getirmenin 
bence okumakla alakası 
yok, iş yerinde yükselmek 
için sabretmek gerek, azim 
gerek, bu dediğim beşinin 
de olması gerek. Çok zeki 
olup da şu anda emekli 
maaşıyla geçinen insanlar 
tanıyorum. O insanlar 
kendilerini çok zeki zannedip 
kurnazlık peşinde koştular, 
çalışmadılar ve sonları böyle 
oldu. Zaten bir insanın her işi 
dört dörtlük olduğu zaman 
o insanda benlik duygusu 
başlıyor. O yüzden önemli 
olan, sabredip zorluklarla 
başa çıkabilme gücüdür. 
Bununla birlikte işi zamana 
yayarak, dönemin koşullarına 
ve teknolojisine uygun 
yönetirsen kazanırsın. 

Benim en büyük 
tavsiyelerimden biri de her 
yolu aynı hızla gidemezsin, 
bunu kabul etmek gerekir. 
Yol koşullarını belirleyip ona 
göre bir hızda gitmezsen, 
bir yere çarparsın. Birincide 
‘çarpmadım’ dersin ama 
ikincide mutlaka çarparsın. 

Türkiye sanayisini 
ileriki dönemlerde nerede 
görüyorsunuz?

Türkiye, sanayi 
sektöründe arkadan gelip 
diğer ülkelerin hızını 
yakalamış bir ülkedir. 
Önceden sanatkârlar vardı, 
artık bu sektörde sanatkâr 
yetişmez ancak otomasyon 
sistemine geçildiği için 
de üretim kapasitesi arttı. 
Türkiye olarak diğer ülkelerle 
yarışıyoruz, inanıyorum 
ki 15 yıl sonra çok daha 
iyi yerlerde olacağımızı 
düşünüyorum.

168



169



N
İY

A
Z

İ 
A

D
A

B
A

LI

‘‘

Yılların mesleği, teknolojiyle yıllara meydan okuyor

KÂĞIT DEĞİLKÂĞIT DEĞİL
 TECRÜBE BASILIYOR TECRÜBE BASILIYOR

T
ecrübe ve teknolojinin 
birleşim hikayesini 
Model Ofset Matbaa 

kurucusu Niyazi ADABALI aktardı. 
Matbaacılığın zamanla yarıştığını 
ve eksiğinin hiçbir zaman 
bitmediğini söyleyen Adabalı, 
60 yıllık tecrübesini çocuklarına 
aktararak Model Ofset’i nesiller 
boyu yaşatmaya devam ediyor. 
Hayatını, tüm zorluklarına rağmen 
matbaaya adamış olan ve bugün 
‘kâğıt değil, o günün tecrübelerini 
sayfaya aktaran’ Model Ofset’in 
Kurucusu Niyazi Adabalı, yaşam 
öyküsü ve Model Ofset’in kuruluş 
hikayesini 10’LAR Dergisi anlattı. 

Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

Niyazi Adabalı. Küçük yaştan 
beri çalışıyorum. İki oğlum, bir 
kızım var. Şimdi işletme, benim 
yetiştirdiğim iki oğluma emanet 
ama yine de gidip gelmeye 
çalışıyorum. 

Model Ofset ’in kuruluş 
hikayesini bir de sizden 
dinleyebilir miyiz?

1960 yılında ilkokulu bitirdim. 
Bir hafta bile boş durmadan 
rahmetli amcamın arkadaşı olan 
Eser Matbaası’nda işe başladım. 
Dükkânı yeni açmışlar, beni 
götürdü, ‘eti senin, kemiği benim’ 
dedi. 1967 yılına kadar orada 
çalıştım. Oradan çıkıp başka bir 
matbaada işe başladım. 23 ay 
askerlikten sonra biraz daha çalıp 
Şahin Çarşısı’nda bodrum katta 
arkadaşımla ortak bir yer açtık. 
1 sene sonra kâr edemeyince 
arkadaş işi bıraktı. 6-7 yıl orayı 
işletirken bir yandan da köyde 
çiftçilikle uğraştım. Çiftçilik 
işlerinden dolayı yanımda çalışan 
kalfayı iş yerine ortak yaptım. 
Daha sonra orayı bırakıp Aziziye 
Camii’ne yakın bir yerde 20 
metrekarelik bir yer açtım ama 
orada Allah’a şükür güzel kazançlar 
kazandık diyebilirim. Böylelikle 
Model Ofset, 1969 yılında kuruldu. 
O günden sonra da Model Ofset ve 
Adabalı Ofset Matbaacılık olarak 
hizmet veriyoruz. 

İş hayatında dönüm noktası 
diyebileceğiniz anlar oldu mu?

 Dönüm noktası diyebileceğim; 
aslında ilk açtığım iş yerimi 
ortağıma devretmem oldu. Kendi 
emeklerimle açtığım iş yerimde 
ortaklıkla alakalı sıkıntı çıkınca 
devretmek ya da ortağıma 
dükkânın parasını verip satın almak 
mecburiyetinde kaldım. Dükkâna 
güvenerek de traktör almıştım, 
onun borcu da vardı. Borcumu 
ödeyebilmek adına emeğimle 
kurduğum iş yerimi devrettim ve 
borcumu kapattım. Allah buna 
karşılık bana çok daha bereketli 

olacak olan diğer iş yerini nasip 
etti. Orada kalsam bu kadar 
kazanamayacaktım.

Önceden şimdiye nazaran 
çeşidin fazla olmadığı yıllarda, 
matbaacılık hizmeti olarak en çok 
ne basılıyordu?

O zamanlar şimdiki gibi çok 
çeşit kâğıt yok, ayrıca sana gelen 
işler de sınırlıydı. Biz ilk yıllarda 
düğün davetiyesi, kartvizit, 
fatura, fiş, takvim, ve makbuzların 
baskılarını  yapardık. O dönemde 
pastacı ve baklavacının ambalaj 
işlerini yapardık. Sonradan 
işler açıldıkça bizde gelişmeye, 
teknolojinin gelişimiyle de 
işlerimizde artışa gittik. 

Genel olarak baktığımız zaman, 
matbaacılık her zaman zor bir iş 
olmuştur. 

İlk iş yıllarınızda kullandığınız 
makine nasıldı, günümüz 
teknolojisinin gelişmesi, sizin 
işlerinizde bir gerilemeye sebep 
oldu mu?

Benim iş yerimde bir tane 
tipo baskı makinem vardı. Ne 
yazacaksak, tek tek onun harflerini 
sıraya dizmen gerekiyordu. 
Fatura siparişi geldiği zaman, 
dükkânda faturaları basardık, 
harman makinesi olmadığı için 
de harmanlama işlemini evde 
çocuklarım yapardı. O yüzden 
aslında bu iş, gecesi olmayan bir iş. 

2017 yılı bizim için gerçekten 
atılım yılı oldu. Çok renkli makineye 
geçiş yaptık ve teknolojiyi takip 
etmemiz sayesinde de yıllara 
meydan okuduk diyebiliriz. Makine 
yatırımı yaparken, ambalaj ve 
ticari baskı gibi bir branşlaşmayı 
düşünmedik. Fakat şunun 
bilincindeydik. Kâğıt bitiyor. 
Kâğıt dijitale doğru gidiyor. Kâğıt 
bitiyor derken; kitap-dergi-broşür-
katalog-makbuz vs. gibi ürünlerin 
tüketiminde azalma var. Ambalajda 
bu yok, aksine karton tüketimi 
artarak devam ediyor. Kısacası 
hedeflerimiz ambalaja doğru 
ağırlık vermek. Fakat Konya’da 
ne kadar başarılı oluruz bunu da 
zaman gösterir. Arz-talep-yatırım 
dengesi ve işin bizi zorlaması 
gerekir yeni yatırım için. Katalog 
ve broşürlerde artık bir çizgimiz 
oldu. Günümüzde her sektörde 
bu böyledir, teknolojiyi ve yeniliği 
takip etmezsen yok olmaya 
mahkumsun. 

Zamanınızın zorluklarından 
bahseder misiniz?

Aslında anlatmış olduğum 
her şey, içinde yokluk ve zorluk 
barındırıyor. Hedeflerimiz vardı. 
Hedeflerimize ulaşmak için 
gece-gündüz çalıştık. Birlik ve 
beraberliğimizle Allah’ın izniyle 
hepsinin üstesinden geldik. 
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Model Ofset, 1969 yılında kuruldu. 
O günden sonra da Model Ofset ve 
Adabalı Ofset Matbaacılık olarak 
hizmet veriyoruz. 

İş hayatında dönüm noktası 
diyebileceğiniz anlar oldu mu?

 Dönüm noktası diyebileceğim; 
aslında ilk açtığım iş yerimi 
ortağıma devretmem oldu. Kendi 
emeklerimle açtığım iş yerimde 
ortaklıkla alakalı sıkıntı çıkınca 
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onun borcu da vardı. Borcumu 
ödeyebilmek adına emeğimle 
kurduğum iş yerimi devrettim ve 
borcumu kapattım. Allah buna 
karşılık bana çok daha bereketli 

olacak olan diğer iş yerini nasip 
etti. Orada kalsam bu kadar 
kazanamayacaktım.

Önceden şimdiye nazaran 
çeşidin fazla olmadığı yıllarda, 
matbaacılık hizmeti olarak en çok 
ne basılıyordu?

O zamanlar şimdiki gibi çok 
çeşit kâğıt yok, ayrıca sana gelen 
işler de sınırlıydı. Biz ilk yıllarda 
düğün davetiyesi, kartvizit, 
fatura, fiş, takvim, ve makbuzların 
baskılarını  yapardık. O dönemde 
pastacı ve baklavacının ambalaj 
işlerini yapardık. Sonradan 
işler açıldıkça bizde gelişmeye, 
teknolojinin gelişimiyle de 
işlerimizde artışa gittik. 

Genel olarak baktığımız zaman, 
matbaacılık her zaman zor bir iş 
olmuştur. 

İlk iş yıllarınızda kullandığınız 
makine nasıldı, günümüz 
teknolojisinin gelişmesi, sizin 
işlerinizde bir gerilemeye sebep 
oldu mu?

Benim iş yerimde bir tane 
tipo baskı makinem vardı. Ne 
yazacaksak, tek tek onun harflerini 
sıraya dizmen gerekiyordu. 
Fatura siparişi geldiği zaman, 
dükkânda faturaları basardık, 
harman makinesi olmadığı için 
de harmanlama işlemini evde 
çocuklarım yapardı. O yüzden 
aslında bu iş, gecesi olmayan bir iş. 

2017 yılı bizim için gerçekten 
atılım yılı oldu. Çok renkli makineye 
geçiş yaptık ve teknolojiyi takip 
etmemiz sayesinde de yıllara 
meydan okuduk diyebiliriz. Makine 
yatırımı yaparken, ambalaj ve 
ticari baskı gibi bir branşlaşmayı 
düşünmedik. Fakat şunun 
bilincindeydik. Kâğıt bitiyor. 
Kâğıt dijitale doğru gidiyor. Kâğıt 
bitiyor derken; kitap-dergi-broşür-
katalog-makbuz vs. gibi ürünlerin 
tüketiminde azalma var. Ambalajda 
bu yok, aksine karton tüketimi 
artarak devam ediyor. Kısacası 
hedeflerimiz ambalaja doğru 
ağırlık vermek. Fakat Konya’da 
ne kadar başarılı oluruz bunu da 
zaman gösterir. Arz-talep-yatırım 
dengesi ve işin bizi zorlaması 
gerekir yeni yatırım için. Katalog 
ve broşürlerde artık bir çizgimiz 
oldu. Günümüzde her sektörde 
bu böyledir, teknolojiyi ve yeniliği 
takip etmezsen yok olmaya 
mahkumsun. 

Zamanınızın zorluklarından 
bahseder misiniz?

Aslında anlatmış olduğum 
her şey, içinde yokluk ve zorluk 
barındırıyor. Hedeflerimiz vardı. 
Hedeflerimize ulaşmak için 
gece-gündüz çalıştık. Birlik ve 
beraberliğimizle Allah’ın izniyle 
hepsinin üstesinden geldik. 
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Sektörde sizin yetiştirmiş 
olduğunuz isimler var mı?

Zamanla yarışan bir meslek 
olduğu için matbaacılığı çoğu kişi 
bıraktı. Arkadaşlarımdan bile kalfalık 
döneminde bırakanlar oldu. Oğullarım, 
bu işin içinde yetiştiler. Çocuklarım 
bu işin başında oldukları için çok 
seviniyorum ancak bazen de saat 
gözetmeksizin bu kadar çalışmaları 
sebebiyle ‘’keşke sabah gidip akşam 
evlerine döndükleri bir işleri olsaydı’’ 
diyorum. Matbaacılığın eksiği bitmiyor, 
sabah 6-7’de evden çıkıp akşam geç 
saatlere kadar çalışıyorlar.

Gençlerimize tavsiye verecek 
olursanız, düstur edindiğiniz ve sizi 
bu günlere getiren birkaç prensibinizi 
bizimle paylaşır mısınız?

Çalışmak, çalışmak, çalışmak… 
Öncelikle ben hiçbir zaman ne kimsenin 
hakkını yemedim ne de kimsede tek 
kuruş hakkımı bırakmadım. Doğru 
bir insan  olup dürüst iş yaparsanız 
müşterinin güvenini kazanırsınız 
ve aslında parasız reklam almış 
olursunuz. Öyle bir esnaf oldum ki, 
para konusunda kimse bana bir şey 
diyemezdi. Ben iş yaparken malı teslim 
edip parasını öyle alırdım, bilhassa iş 
yaptıracağım zaman da önce işçiliği 
görüp daha sonra ödemesini yapardım. 
Öyle bir güven kazansınlar ki, onu 
tanımayan insanlar bile çevresine 
sordukları zaman, kefil olsunlar. İşte biz 
bunu başardığımızı düşünüyorum.
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Ata Petrol Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Koçbeker,
 iş hayatında sabırlı olmak gerektiğine dikkat çekiyor ‘‘

İȘ HAYATINDA SABIRLI OLUN!İȘ HAYATINDA SABIRLI OLUN!

A
ta Petrol Ticaret Limited 
Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı Oğuz Koçbeker 

iş dünyasında yönetebilmenin 
ve başarının bir süreci olduğunu 
belirterek, “Eğitimde bir süreç olduğu 
gibi, iş dünyasında başarılı olmanın 
ve önetebilmenin de  bir süreci 
vardır. Sabırlı olmalıdır. Aynı zamanda 
tecrübeye ve birikime çok önem 
vermelidir. Bunlar geliştiği süreçte 
başarıda arkasından gelir” dedi. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
-Konya’da 1942 yılında doğdum. 

Babam Ata Koçbeker’in işinden dolayı 
İstanbul’a gittim. 16 yıl İstanbul’da 
kaldık.  Özel Fevziye Mektepleri Işık 
İlkokulu, Ortaokulu ve liseyi bitirdim. 
Sonra Konya Lisesini bitirdim. Sonra 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesini bitirerek Coğrafya 
hocası olarak mezun oldum. Hukuk 
Fakültesinden İstatistik sertifikasını 
aldım.  1966 yılında askere giderek, 
Asteğmen olarak Meram Yeni Yolda 
Askeri depoda askerliği tamamladım. 
1966 yılında Ata Petrol merkezini 
açarak babamla birlikte sektöre girdik.  
1990 yılına kadar babamla devam ettik. 
Petrol sektöründe zirveye ulaşarak 
Türkiye genelinde ilk 10’na girdik. O 
zamanlar Petrol Ofisi bayisiydik.  Petrol 
Ofisinde büyük çalkantılar olduğu 
için Total Petrol’ün bayiliğini başladık. 
32 yıldır da Total Petrolün bayiliğini 
yapmaktayız.  1972 yılında evlendim. 
Bir oğlum ve bir kızım var. Oğlum 
şirketimizin ortağı ve yöneticisidir. 
Oğlum  İstanbul teknik üniversitesi 
mezunu , Kızım Marmara İngilizce 
öğretmenliği mezunudur. Marmara 
Üniversitesinden mezun olduktan 
sonra, Konya’da akademisyen olarak 
görev yapmaktadır.   Konya da ekmek 
sektöründe hizmet verdik. Babam 
1930 yılında Fenni Fırında işe başlıyor. 
25 yıl sonra da Cumhuriyet Ekmek 
Fabrikasını kurarak çalıştırıyor. Konya’ 
da Cumhuriyet Ekmek Fabrikası ve 
Fenni Fırın diye iki tane yerimiz vardı. 
İki yerinde teknolojisi o günkü Alman 
teknolojiydi.  Fenni Fırın yıkılıncaya 
kadar bu sektörde babamla devam 
ettik. Bu sektörde İstanbul’da iki 
şubemiz vardı. Konya’da da 5-6 
arasında etli ekmek fırınımız vardı. 
Babamla sevgi ve saygı çerçevesinde 
çalıştık. Aile şirketimizde profesyonel 
ve sorumlu olarak çalışarak bugünlere 
geldik. Halen Ata Petrol’de Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak devam 
ediyorum.  Ayrıca sosyal ve siyasal 
alanlarda da hizmetlerimiz oldu. Petrol 

ve akaryakıt sektöründe önemli bir Sivil 
Toplum Kuruluşu olan Petrol Ürünleri 
İşverenleri Sendikası’nın (PUİS) 5 
kurucusundan birisiyim. Halende 
PÜİS’te Yüksek Konsey Üyesiyim. 

İş hayatına başlarken ailenizin 
etkisi oldu mu?

-İş hayatına Babam Ata Koçbeker’le 
başladım. Bende etkisi çok büyük 
oldu. Ondan işleri devraldım.  Sonra 
devam ettirdim. Onun azmi, dürüstlüğü 
ve çalışkanlığı beni çok etkiledi. 
Babamdan çok şeyler öğrendim. 
Bugüne gelmemde bende çok büyük 
etkisi oldu. 

İş hayatınızda ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

-İş hayatımda çok şükür aile şirketi 
olduğumuz için zorluklar yaşamadık. 
Petrol bayiliği ağırlıklı işimiz oldu. 
Günümüzde petrolcülükteki yüksek 
vergilerle akaryakıta gelen zamlardaki 
ölçümlerde zam miktarlarının bizden 
alınması kazancımızı yarı yarıya 
düşürse de Rahmetli Turgut Özal’dan 
sonra bu uygulamadan vazgeçildi. 
Zararını bizler çok çektik. 

Usta çırak ilişkisi sizin 
döneminizde nasıl? 

-Bizim sektörde Usta-çırak ve 
kalfa ilişki yoktu. O zaman işçiler 
girdiği yerden çıkmazdı. İşten ayrılırsa 
çalışacağı yerde referansa önem 
verilirdi. Referanssız İşi giremezlerdi. 
Şimdi bayiler elamanları birbirlerinden 
çalıyor. Çünkü sektöre işçi girişleri 
çok olduğundan sıkıntılı bir süreci 
yaşıyoruz. Petrol istasyonunda 
çalıştıracak insan bulamıyoruz. 

Siyasi ve ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar iş hayatınızı 
etkiledi mi?

-Geçmişten bugünü siyasal ve 
ekonomik gelişmeleri değerlendirirsek 
ülkemizin gelişimi sürekli artarak 
devam etmiştir. Bütün sektörlerle 
birlikte paralel olarak akaryakıt sektörü 
de büyürken, yüksek vergilerden dolayı 
kazancımız düştü. Sektörümüzdeki 
fiyat dengesizliği bizleri büyük etki 
yaptı. Sadece bizi değil, hemen 
hemen bütün sektörleri etkilediği gibi, 
hayati bir öneme sahiptir. Akaryakıt 
sektöründe denetimler daha aktif 
olmalıdır. Gelinen noktada büyük 
firmalar devam ediyor.  Ancak bizim 

gibi bayilik yapanlar gereken tedbirler 
alınmazsa bir bir kapanır. Sektöre 
teşvikler verilerek, desteklenmesi 
gerekir.  

Konya Sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

-1950-1960 yıllarında Konya’da 
sanayi yoktu. İstanbul caddesindeki 
hanların içinde ufak tefek sanatkarlar 
vardı. Üretim yoktu. Mangal ve 
bakır işçiliği vardı. Ağırlıklı olarak 
bakırdan evde kullanılan kap kaçaklar 
üretiliyordu.  Ayrıca tamir işi vardı. 
Geldiğimiz noktada Konya sanayisinin 
olağanüstü bir gelişmesi oldu.  Hemen 
hemen her sektörde üretim yapılırken, 
ihracatını da yıldan yıla artırarak, 
ülkemizin sayılı ihracat yapan şehirleri 
arasında yerini alması önemli bir 
gelişmedir.  Ancak kurumsallaşma da 
yetersiz olduğu kadar, markalaşma 
konusunda da yeterli düzeyde 
değildir. Onun içinde markalaşmaya 
ağırlık vermelidir. Bunun yanında 
yüksek teknoloji üreten bir yapıya 
kavuşmalıdır. 

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
kaç kişi yetiştirdiniz? Ailenizde işinizi 
devam eden var mı?

-Petrol işinde bugüne kadar birçok 
kişiyle çalıştık. Birçoğu artık yönetici 
oldu. İşlerinde de çok başarılılar. 
Ailemizde oğlum Bekir Koçbeker’le 
beraber çalışıyoruz.  

Genç sanayicilere ve ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

-Herkesin klasik söylediği gibi 
ben de çok çalışmalarını öneririm. 
Birdenbire bir işte patron veya usta 
oldum diye havaya girmemelidirler. 
Eğitimde bir süreç olduğu gibi, 
iş dünyasında başarılı olmanın ve 
yönetebilmenin de bir süreci vardır. 
Sabırlı olmalıdır. Aynı zamanda 
tecrübeye ve birikime çok önem 
vermelidir. Bunlar geliştiği süreçte 
başarıda arkasından gelir. Günümüz 
koşullarına göre yapılanmalı, ayağınızı 
sağlam basmalısınız. En önemlisi de 
gücün kadar var olmalıdır.  Akaryakıt 
sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de denge değiştiriyor. O yüzden 
de özellikle enerji sektörünün en 
önemli kalemi olan petrol ürünlerinde 
tasarruflu davranarak, kontrollü bir 
enerji politikasının uygulanması şarttır.  
Her halukarda Türkiye’ye bir şey olmaz. 
Bugünü kadar ülkemiz birçok badireler 
atlatmış bir devlettir. Yeterki birlik ve 
beraberliğimiz her zaman olduğu güçlü 
olsun.
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Ata Petrol Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Koçbeker,
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İȘ HAYATINDA SABIRLI OLUN!İȘ HAYATINDA SABIRLI OLUN!

A
ta Petrol Ticaret Limited 
Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı Oğuz Koçbeker 
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etkisi oldu mu?

-İş hayatına Babam Ata Koçbeker’le 
başladım. Bende etkisi çok büyük 
oldu. Ondan işleri devraldım.  Sonra 
devam ettirdim. Onun azmi, dürüstlüğü 
ve çalışkanlığı beni çok etkiledi. 
Babamdan çok şeyler öğrendim. 
Bugüne gelmemde bende çok büyük 
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yaşadınız?

-İş hayatımda çok şükür aile şirketi 
olduğumuz için zorluklar yaşamadık. 
Petrol bayiliği ağırlıklı işimiz oldu. 
Günümüzde petrolcülükteki yüksek 
vergilerle akaryakıta gelen zamlardaki 
ölçümlerde zam miktarlarının bizden 
alınması kazancımızı yarı yarıya 
düşürse de Rahmetli Turgut Özal’dan 
sonra bu uygulamadan vazgeçildi. 
Zararını bizler çok çektik. 

Usta çırak ilişkisi sizin 
döneminizde nasıl? 

-Bizim sektörde Usta-çırak ve 
kalfa ilişki yoktu. O zaman işçiler 
girdiği yerden çıkmazdı. İşten ayrılırsa 
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verilirdi. Referanssız İşi giremezlerdi. 
Şimdi bayiler elamanları birbirlerinden 
çalıyor. Çünkü sektöre işçi girişleri 
çok olduğundan sıkıntılı bir süreci 
yaşıyoruz. Petrol istasyonunda 
çalıştıracak insan bulamıyoruz. 

Siyasi ve ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar iş hayatınızı 
etkiledi mi?

-Geçmişten bugünü siyasal ve 
ekonomik gelişmeleri değerlendirirsek 
ülkemizin gelişimi sürekli artarak 
devam etmiştir. Bütün sektörlerle 
birlikte paralel olarak akaryakıt sektörü 
de büyürken, yüksek vergilerden dolayı 
kazancımız düştü. Sektörümüzdeki 
fiyat dengesizliği bizleri büyük etki 
yaptı. Sadece bizi değil, hemen 
hemen bütün sektörleri etkilediği gibi, 
hayati bir öneme sahiptir. Akaryakıt 
sektöründe denetimler daha aktif 
olmalıdır. Gelinen noktada büyük 
firmalar devam ediyor.  Ancak bizim 

gibi bayilik yapanlar gereken tedbirler 
alınmazsa bir bir kapanır. Sektöre 
teşvikler verilerek, desteklenmesi 
gerekir.  

Konya Sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

-1950-1960 yıllarında Konya’da 
sanayi yoktu. İstanbul caddesindeki 
hanların içinde ufak tefek sanatkarlar 
vardı. Üretim yoktu. Mangal ve 
bakır işçiliği vardı. Ağırlıklı olarak 
bakırdan evde kullanılan kap kaçaklar 
üretiliyordu.  Ayrıca tamir işi vardı. 
Geldiğimiz noktada Konya sanayisinin 
olağanüstü bir gelişmesi oldu.  Hemen 
hemen her sektörde üretim yapılırken, 
ihracatını da yıldan yıla artırarak, 
ülkemizin sayılı ihracat yapan şehirleri 
arasında yerini alması önemli bir 
gelişmedir.  Ancak kurumsallaşma da 
yetersiz olduğu kadar, markalaşma 
konusunda da yeterli düzeyde 
değildir. Onun içinde markalaşmaya 
ağırlık vermelidir. Bunun yanında 
yüksek teknoloji üreten bir yapıya 
kavuşmalıdır. 

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
kaç kişi yetiştirdiniz? Ailenizde işinizi 
devam eden var mı?

-Petrol işinde bugüne kadar birçok 
kişiyle çalıştık. Birçoğu artık yönetici 
oldu. İşlerinde de çok başarılılar. 
Ailemizde oğlum Bekir Koçbeker’le 
beraber çalışıyoruz.  

Genç sanayicilere ve ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

-Herkesin klasik söylediği gibi 
ben de çok çalışmalarını öneririm. 
Birdenbire bir işte patron veya usta 
oldum diye havaya girmemelidirler. 
Eğitimde bir süreç olduğu gibi, 
iş dünyasında başarılı olmanın ve 
yönetebilmenin de bir süreci vardır. 
Sabırlı olmalıdır. Aynı zamanda 
tecrübeye ve birikime çok önem 
vermelidir. Bunlar geliştiği süreçte 
başarıda arkasından gelir. Günümüz 
koşullarına göre yapılanmalı, ayağınızı 
sağlam basmalısınız. En önemlisi de 
gücün kadar var olmalıdır.  Akaryakıt 
sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de denge değiştiriyor. O yüzden 
de özellikle enerji sektörünün en 
önemli kalemi olan petrol ürünlerinde 
tasarruflu davranarak, kontrollü bir 
enerji politikasının uygulanması şarttır.  
Her halukarda Türkiye’ye bir şey olmaz. 
Bugünü kadar ülkemiz birçok badireler 
atlatmış bir devlettir. Yeterki birlik ve 
beraberliğimiz her zaman olduğu güçlü 
olsun.
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Kevser Şekerleme İmalat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çeçen, azimle çalışmanın ve şükretmenin 

başarıyı da beraberinde getireceğine vurgu yaptı 

‘‘AZMETMEK, SABRETMEK VE AZMETMEK, SABRETMEK VE 
ȘÜKRETMEKLE BAȘARIYI GETİRİRȘÜKRETMEKLE BAȘARIYI GETİRİR

K
evser Şekerleme İmalat ve Gıda 
Sanayi Limited Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Çeçen 34 

yıldır sektörde yer aldığını ve genç kuşak 
sanayicilere de azmetmenin, sabretmenin 
başarıyı birlikte getirdiği nasihatinde 
bulunarak, “Genç kuşak sanayicilere ve 
ustalara önerim, öncelikle işlerine özen 
göstermelerini, dürüst olmalarını, emeğe 
saygı duymalarının yanında, üretimde 
kaliteye ağırlık vermeleridir. Kısaca işlerinde 
çok çalışarak azmetsinler, sabretsinler ve 
şükretsinler ki başarı birlikte gelecektir” diye 
konuştu. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
-1973 yılı Konya doğumluyum. İlk orta 

ve lise eğitimimi Konya da tamamladım. 
12 yaşında çıraklıkla sektöre başladım. 
Yaz tatillerinde çalıştım. Öğretmenlerim 
okumamı isterken, babamda mesleğe 
devam etmemi istedi. 15 yaşında sigortalı 
çalışmaya başladım. 17 yaşında iken Babam 
Hüseyin Çeçen ile beraber 50 metre kare 
iş yerinde şekerleme işine başladık.  1988 
yılında Kevser şekerlemeyi kurarak, lokum 
ve cezerye imalatına başladık. Sektörde 34 
yıla ulaştık. Şimdi üretim çeşitlerimizin içinde 
Mevlana, akide şekeri, bonbon şekeri, hurma 
şekeri, spesiyal lokum çeşitleriyle üretimimiz 
sürüyor. Bugün aynı işyerinde 4 kardeş 
olarak devam ediyoruz.  Evli olup, iki erkek 
ve 1 kız çocuk babasıyım. İki dönemdedir 
Konya sanayi meclis üyesi görevini 
sürdürüyorum. 

İş hayatına başlarken ailenizin etkisi 
oldu mu?

-İş hayatına başlamamda babamın 
cesaret vermesi benim bugüne gelmemde 
çok etkili oldu. Babamın bana öğrettiği 
Disiplinli çalışma, ahlaklı olacaksın ve dürüst 
çalışacaksın sözü iş hayatımda bir ilke oldu. 
Bu anlayışı iş yerimizde vazgeçilmez bir 
kültür haline getirdik. Bu bizim başarımızda 
çok etkili oldu. Babamızın diğer bir 
sözü olan kendinizin ve çocuklarınızın 
yemeyeceği ürünü üretmeyin derdi. Kevser 
Şekerleme olarak bu anlayışla üretimimizi 
sürdürüyoruz.  

İş Hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

-Gün geldi bayram öncesi 15 gün üretim 
yaptık. Gün geldi 6 ay üretim yaptık. Nedeni 
ise gıda ürünlerinin temininde yaşadığımız 
zorlukların yanında, tedarikinde yaşadığımız 
sorunlardır. 

Bizim işe başladığımız yıllarda 
bürokratik işlemler çok fazla idi. Bundan 
dolayı da çeşitli belgeleri almada zorluklar 
yaşadık. Bugün ise bu bürokratik işlemler 
çok hafifletildi. Sektörün en büyük 
talebi bu bürokratik işlemlerin daha da 

hafifletilmesidir. Geldiğimiz noktada 
mesleğimizin önü açık olup, üretim ve 
satışta iyi yerdedir.   

Siyasi ve Ekonomik anlamda yaşanılan 
çalkantılar o dönem iş hayatınızı nasıl 
etkiledi?

-Ülkemizdeki yaşadığımız siyasal ve 
ekonomik istikrarsızlıklar, sık sık yaşanılan 
hükümet değişiklikleri,

 takip edilen ekonomik politikalar, 
ekonomik olarak yaşanan krizler ve 
güvensizlik, dövizin yükselişleri iş hayatımızı 
olumsuz etkiledi.  Ayakta kalmakta oldukça 
zor anlar yaşamamıza rağmen, bugünlere 
geldik. Dünya birlikte yaşadığımız salgın 
süreci iş hayatımızda zorlu dönemin içerisine 
girmemize neden oldu.  Devletimizin ve 
iktidarın bizlere verdiği destelerle birlikte 
bugünlere geldik.  

O dönemde Konya’da el işçiliği 
önemliydi. Şu an ise makineleşme 
yaygınlaştı. Konuyu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

-Bizim dönemimizde lokum ve 
şekerleme imalat işi el işçiliği ve insan 
gücüyle yapılan bir iştir. Yani emek yoğun 
bir işti. Yöresel ve butik üretim yaptığımız 
için kaliteli üretimimiz gelişti. Sektördeki 
makineleşme yüzde 50’dir. İyi bir gelişmedir.  
Makineleşme üretim kapasitesini de 
yükseltiyor. 

Usta çırak ilişkisi sizin döneminizde 
nasıldı?  

-Usta çırak ilişkisi bizim dönemimizde 
oldukça önemliydi. Ustamız ne derse o 
olurdu.  Çünkü ustamız işimizde bizim 
yetişmemizi en iyi şekilde isterdi.  Sevgi ve 
saygı çerçevesinde usta- çırak ilişkisi vardı. 
Şimdi ise usta-çırak ilişkisi eskisi gibi değildir. 
Yok denecek bir duruma gelindi.  Yeniden 
usta çırak ilişkisi geliştirilerek, mesleki 
anlamda eğitim merkezleri özendirilmelidir. 

Özellikle genç kuşak bu konuda 
yetiştirilmelidir.

   
Konya sanayisinin geldiği noktayı nasıl 

değerlendirirsiniz?
-Konya sanayisi geçmişten günümüze 

iyi bir noktaya geldi.  Ekonomide, 
istihdamda, üretimde, teknolojide ve 
ihracatta şehrimiz sayılı bir kent haline 
gelerek, ülkemizde önde gelen sanayi 
ve ihracat kenti kimliğine kavuştu. 
Bugüne gelinmesinde sanayi odamızın 
geçmiş başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte, bugünkü başkanın ve 
yönetimin katkısı çoktur. Tabiki şehrimizin 
sanayicilerinin ve ustalarının da bu sürece 
katkılarını unutmamak gerekir. Çok emekleri 
vardır. Konya sanayisinin en önemli eksiği 
marka çıkaramamasıdır. Bunun yanında 
kurumsallaşmayı yeterince oluşturamamıştır. 
Halbuki bu yöndeki eksikliklerini kısa sürede 
giderecek gücü ve potansiyeli de vardır.     

Bugün Konya Sanayisi işçi bulamıyor 
bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
çözümü ile ilgili öneriniz nedir?

-Konya sanayisinin eleman sıkıntısı 
yaşadığı bir gerçektir. Bu sorunun çözümü 
için öncelikle sanayi ara elamanı yetiştiren 
mesleki okullara daha fazla ağırlık 
verilmelidir.  Bunun yanında gençlerimizin 
sanayi alanında çalışması özendirilmelidir. 
En önemlisi de çocukların yeteneği 
göre mesleki alanlarda eğitim almaları 
sağlanmalıdır.

Genç sanayicilere ve ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur? 

-Genç kuşak sanayicilere ve 
ustalara önerim, öncelikle işlerine özen 
göstermelerini, dürüst olmalarını, emeğe 
saygı duymalarının yanında, üretimde 
kaliteye ağırlık vermeleridir. Kısaca işlerinde 
çok çalışarak azmetsinler, sabretsinler ve 
şükretsinler ki başarı birlikte gelecektir.  
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Kevser Şekerleme İmalat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çeçen, azimle çalışmanın ve şükretmenin 

başarıyı da beraberinde getireceğine vurgu yaptı 

‘‘AZMETMEK, SABRETMEK VE AZMETMEK, SABRETMEK VE 
ȘÜKRETMEKLE BAȘARIYI GETİRİRȘÜKRETMEKLE BAȘARIYI GETİRİR

K
evser Şekerleme İmalat ve Gıda 
Sanayi Limited Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Çeçen 34 

yıldır sektörde yer aldığını ve genç kuşak 
sanayicilere de azmetmenin, sabretmenin 
başarıyı birlikte getirdiği nasihatinde 
bulunarak, “Genç kuşak sanayicilere ve 
ustalara önerim, öncelikle işlerine özen 
göstermelerini, dürüst olmalarını, emeğe 
saygı duymalarının yanında, üretimde 
kaliteye ağırlık vermeleridir. Kısaca işlerinde 
çok çalışarak azmetsinler, sabretsinler ve 
şükretsinler ki başarı birlikte gelecektir” diye 
konuştu. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
-1973 yılı Konya doğumluyum. İlk orta 

ve lise eğitimimi Konya da tamamladım. 
12 yaşında çıraklıkla sektöre başladım. 
Yaz tatillerinde çalıştım. Öğretmenlerim 
okumamı isterken, babamda mesleğe 
devam etmemi istedi. 15 yaşında sigortalı 
çalışmaya başladım. 17 yaşında iken Babam 
Hüseyin Çeçen ile beraber 50 metre kare 
iş yerinde şekerleme işine başladık.  1988 
yılında Kevser şekerlemeyi kurarak, lokum 
ve cezerye imalatına başladık. Sektörde 34 
yıla ulaştık. Şimdi üretim çeşitlerimizin içinde 
Mevlana, akide şekeri, bonbon şekeri, hurma 
şekeri, spesiyal lokum çeşitleriyle üretimimiz 
sürüyor. Bugün aynı işyerinde 4 kardeş 
olarak devam ediyoruz.  Evli olup, iki erkek 
ve 1 kız çocuk babasıyım. İki dönemdedir 
Konya sanayi meclis üyesi görevini 
sürdürüyorum. 

İş hayatına başlarken ailenizin etkisi 
oldu mu?

-İş hayatına başlamamda babamın 
cesaret vermesi benim bugüne gelmemde 
çok etkili oldu. Babamın bana öğrettiği 
Disiplinli çalışma, ahlaklı olacaksın ve dürüst 
çalışacaksın sözü iş hayatımda bir ilke oldu. 
Bu anlayışı iş yerimizde vazgeçilmez bir 
kültür haline getirdik. Bu bizim başarımızda 
çok etkili oldu. Babamızın diğer bir 
sözü olan kendinizin ve çocuklarınızın 
yemeyeceği ürünü üretmeyin derdi. Kevser 
Şekerleme olarak bu anlayışla üretimimizi 
sürdürüyoruz.  

İş Hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

-Gün geldi bayram öncesi 15 gün üretim 
yaptık. Gün geldi 6 ay üretim yaptık. Nedeni 
ise gıda ürünlerinin temininde yaşadığımız 
zorlukların yanında, tedarikinde yaşadığımız 
sorunlardır. 

Bizim işe başladığımız yıllarda 
bürokratik işlemler çok fazla idi. Bundan 
dolayı da çeşitli belgeleri almada zorluklar 
yaşadık. Bugün ise bu bürokratik işlemler 
çok hafifletildi. Sektörün en büyük 
talebi bu bürokratik işlemlerin daha da 

hafifletilmesidir. Geldiğimiz noktada 
mesleğimizin önü açık olup, üretim ve 
satışta iyi yerdedir.   

Siyasi ve Ekonomik anlamda yaşanılan 
çalkantılar o dönem iş hayatınızı nasıl 
etkiledi?

-Ülkemizdeki yaşadığımız siyasal ve 
ekonomik istikrarsızlıklar, sık sık yaşanılan 
hükümet değişiklikleri,

 takip edilen ekonomik politikalar, 
ekonomik olarak yaşanan krizler ve 
güvensizlik, dövizin yükselişleri iş hayatımızı 
olumsuz etkiledi.  Ayakta kalmakta oldukça 
zor anlar yaşamamıza rağmen, bugünlere 
geldik. Dünya birlikte yaşadığımız salgın 
süreci iş hayatımızda zorlu dönemin içerisine 
girmemize neden oldu.  Devletimizin ve 
iktidarın bizlere verdiği destelerle birlikte 
bugünlere geldik.  

O dönemde Konya’da el işçiliği 
önemliydi. Şu an ise makineleşme 
yaygınlaştı. Konuyu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

-Bizim dönemimizde lokum ve 
şekerleme imalat işi el işçiliği ve insan 
gücüyle yapılan bir iştir. Yani emek yoğun 
bir işti. Yöresel ve butik üretim yaptığımız 
için kaliteli üretimimiz gelişti. Sektördeki 
makineleşme yüzde 50’dir. İyi bir gelişmedir.  
Makineleşme üretim kapasitesini de 
yükseltiyor. 

Usta çırak ilişkisi sizin döneminizde 
nasıldı?  

-Usta çırak ilişkisi bizim dönemimizde 
oldukça önemliydi. Ustamız ne derse o 
olurdu.  Çünkü ustamız işimizde bizim 
yetişmemizi en iyi şekilde isterdi.  Sevgi ve 
saygı çerçevesinde usta- çırak ilişkisi vardı. 
Şimdi ise usta-çırak ilişkisi eskisi gibi değildir. 
Yok denecek bir duruma gelindi.  Yeniden 
usta çırak ilişkisi geliştirilerek, mesleki 
anlamda eğitim merkezleri özendirilmelidir. 

Özellikle genç kuşak bu konuda 
yetiştirilmelidir.

   
Konya sanayisinin geldiği noktayı nasıl 

değerlendirirsiniz?
-Konya sanayisi geçmişten günümüze 

iyi bir noktaya geldi.  Ekonomide, 
istihdamda, üretimde, teknolojide ve 
ihracatta şehrimiz sayılı bir kent haline 
gelerek, ülkemizde önde gelen sanayi 
ve ihracat kenti kimliğine kavuştu. 
Bugüne gelinmesinde sanayi odamızın 
geçmiş başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte, bugünkü başkanın ve 
yönetimin katkısı çoktur. Tabiki şehrimizin 
sanayicilerinin ve ustalarının da bu sürece 
katkılarını unutmamak gerekir. Çok emekleri 
vardır. Konya sanayisinin en önemli eksiği 
marka çıkaramamasıdır. Bunun yanında 
kurumsallaşmayı yeterince oluşturamamıştır. 
Halbuki bu yöndeki eksikliklerini kısa sürede 
giderecek gücü ve potansiyeli de vardır.     

Bugün Konya Sanayisi işçi bulamıyor 
bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
çözümü ile ilgili öneriniz nedir?

-Konya sanayisinin eleman sıkıntısı 
yaşadığı bir gerçektir. Bu sorunun çözümü 
için öncelikle sanayi ara elamanı yetiştiren 
mesleki okullara daha fazla ağırlık 
verilmelidir.  Bunun yanında gençlerimizin 
sanayi alanında çalışması özendirilmelidir. 
En önemlisi de çocukların yeteneği 
göre mesleki alanlarda eğitim almaları 
sağlanmalıdır.

Genç sanayicilere ve ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur? 

-Genç kuşak sanayicilere ve 
ustalara önerim, öncelikle işlerine özen 
göstermelerini, dürüst olmalarını, emeğe 
saygı duymalarının yanında, üretimde 
kaliteye ağırlık vermeleridir. Kısaca işlerinde 
çok çalışarak azmetsinler, sabretsinler ve 
şükretsinler ki başarı birlikte gelecektir.  
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Beyaz eşya sektöründe 
yıllardır hizmet veren Ömer 

Kamışçıoğlu, küçükken 
çalışmayı tercih ettiğini 

ifade ederek, “Ben dükkânı 
çok seviyordum. 1950’li 

yıllarda radyo tamiratı ile 
başladığımız iş serüvenine, 
Arçelik bayi olarak devam 

ediyoruz” dedi. 

‘‘
K

onya’da iş dünyasının 
önde gelen isimlerinden 
biri Ömer Kamışçıoğlu 

olarak dikkat çekiyor. 1950’li yıllarda 
rahmetli babasından aldığı emaneti, 
günümüze kadar başarıyla devam 
ettirmeyi başaran Ömer Kamışçıoğlu, 
hayatındaki önemli kesitleri bizlerle 
paylaştı. Kamışçıoğlu, iş ahlakına 
vurgu yaparken, asıl patronun müşteri 
olduğunu ifade ediyor. 

Merhaba Ömer Bey öncelikle sizi 
biraz tanıyabilir miyiz?

Merhaba 1956 yılında Konya’ya 
doğdum. Eskigaraj’da bir mahallede 
dünyaya gelmişim. 5 yaşındayken 
Meram’a taşınmışız. İlköğretimi Meram 
Şükrü Doruk’ta bitirdim. Bitirdikten 
sonra ortaokulu okudum. Ben okumayı 
pek sevmiyordum. Ben dükkânı çok 
seviyordum. Orta ikiden çıktından 
sonra koşa koşa dükkâna giderdim. 
Tatillerde devamlı gelirdim. Çalışmayı 
daha çok seviyordum.  

Ömer Kamışçıoğlu Konya ve hatta 
Türkiye’de duyulan bir isim oldu. İlk 
sektöre nasıl başladınız?

Müessesemiz 1954 yılında rahmetli 
babam tarafından kurulmuş. O 
zaman 30 metrekarelik bir alana 
sahip dükkanımız vardı. Radyo 
tamiratları yapılıyordu. Arçelik 
servisliği yapılıyordu. Daha sonra 
işlerimizi genişlettik. Ben 20 yaşlarında 
Ankara’da Genel Kurmay’da vatani 
görevimi yaptım. Ardından İstanbul 
Caddesi’nde ilk defa Arçelik tamircisi 
servisi olarak hizmet verirken babam, 
sen en başta tamirciliği öğren dedi. 
Sonra mağazaya geç dedik. Ben 

serviste 3 sene çalıştıktan sonra 
daha sonra mağazaya geçtim. 
Mağaza geçtikten sonra ben sadece 
kasaya bakmaya başladım. Kasada 
fatura kesiyordum. Müşterilerin 
tahsilatlarını yapıyordum. Zamanla 
kasaya birini aldık. Ben daha sonra 
satış departmanına geçtim. Ardından 
ekibimiz çoğalttık. Buzdolap imalatı 
yaparken daha sonra sadece satış 
yapmaya başladık.

Hayatınızda sizi diğer sektörlerden 
ayıran en büyük özellik nedir?

Tabi ben işimi çok seviyordum. 
Başkaları 100 km hızla gidiyorsa biz 
200 km hızla gitmemiz gerektiğini 
söylerdim. Devamlı yenilik peşindeyim. 
Mağazanın şeklini değiştirme, ürünlerin 
yerini değiştirme gibi farklılıklar 

yapıyordum. Hatta Konya dışına 
gittiğim zaman mağazaların vitrinine 
bakardım. Arkadaşların durumuna 
bakardım. Zamanla işimizi genişlettik 
Allah’a şükür. Belirli bir yaşa geldik. 
Şuan ben 67 yaşına geldim. Oğlum 
işimizin başına geçti. Bende saat 
12:00 gibi geliyor, akşam 17:00 gibi 
gidiyordum. 

Hayatınızda iş dünyası hakkında ne 
gibi tecrübeler edindiniz?

Tabi küçüklükten beri ticarete 
alıştığımız için biz ev adamı olamayız 
elbette. Buraya geliyoruz. Tabi saolsun 
dostlarımızda geliyor. Ziyaret ediyorlar. 
İşimizi takip etmeyi sürdürüyoruz. 
İşimizi yapmak istiyorsak birincisi 
sabır gerekiyor. İkinci bir husus 
yaptığımız işi yapabilmeliyiz. Yani 
şunu demek istiyorum bilmediğimiz 
bir işe girmememiz gerekiyor. Üçüncü 
husus ise, hırsa kapılmamak. Yani 
bulunduğumuz rızka razı olmak 
gerekiyor. Yavaş yavaş büyümek 
gerekiyor. Kimse aniden büyüyemez. 
Bazı arkadaşlar bilmediği sektöre 
giriyor. Dükkânda ki öz sermayesini 
kaybediyor. Girdiği işi beceremediği 
zaman ilk yaptığı işe de zarar vermiş 
oluyor. Onun için işimizde yavaş yavaş 
ilerlemek daha mantıklı. Çünkü kimse 
birden zengin olmaz. Olamaz. 

Konya’da iz bıraktığınızı düşünüyor 
musunuz?

Arçelik olarak Konya’da büyük 
bir iz bıraktığımı düşünüyorum. 
Müşteriler geldiği zaman mesela; 
dedelerinin ilk buz dolabını buradan 
aldığını söylüyor. Yurt dışında hatta bir 
müşterimizle Paris’te karşılaşmıştık. 
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Beyaz eşya sektöründe 
yıllardır hizmet veren Ömer 

Kamışçıoğlu, küçükken 
çalışmayı tercih ettiğini 

ifade ederek, “Ben dükkânı 
çok seviyordum. 1950’li 

yıllarda radyo tamiratı ile 
başladığımız iş serüvenine, 
Arçelik bayi olarak devam 

ediyoruz” dedi. 

‘‘
K

onya’da iş dünyasının 
önde gelen isimlerinden 
biri Ömer Kamışçıoğlu 

olarak dikkat çekiyor. 1950’li yıllarda 
rahmetli babasından aldığı emaneti, 
günümüze kadar başarıyla devam 
ettirmeyi başaran Ömer Kamışçıoğlu, 
hayatındaki önemli kesitleri bizlerle 
paylaştı. Kamışçıoğlu, iş ahlakına 
vurgu yaparken, asıl patronun müşteri 
olduğunu ifade ediyor. 

Merhaba Ömer Bey öncelikle sizi 
biraz tanıyabilir miyiz?
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Meram’a taşınmışız. İlköğretimi Meram 
Şükrü Doruk’ta bitirdim. Bitirdikten 
sonra ortaokulu okudum. Ben okumayı 
pek sevmiyordum. Ben dükkânı çok 
seviyordum. Orta ikiden çıktından 
sonra koşa koşa dükkâna giderdim. 
Tatillerde devamlı gelirdim. Çalışmayı 
daha çok seviyordum.  

Ömer Kamışçıoğlu Konya ve hatta 
Türkiye’de duyulan bir isim oldu. İlk 
sektöre nasıl başladınız?
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babam tarafından kurulmuş. O 
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tamiratları yapılıyordu. Arçelik 
servisliği yapılıyordu. Daha sonra 
işlerimizi genişlettik. Ben 20 yaşlarında 
Ankara’da Genel Kurmay’da vatani 
görevimi yaptım. Ardından İstanbul 
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Sonra mağazaya geç dedik. Ben 

serviste 3 sene çalıştıktan sonra 
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bakardım. Zamanla işimizi genişlettik 
Allah’a şükür. Belirli bir yaşa geldik. 
Şuan ben 67 yaşına geldim. Oğlum 
işimizin başına geçti. Bende saat 
12:00 gibi geliyor, akşam 17:00 gibi 
gidiyordum. 

Hayatınızda iş dünyası hakkında ne 
gibi tecrübeler edindiniz?

Tabi küçüklükten beri ticarete 
alıştığımız için biz ev adamı olamayız 
elbette. Buraya geliyoruz. Tabi saolsun 
dostlarımızda geliyor. Ziyaret ediyorlar. 
İşimizi takip etmeyi sürdürüyoruz. 
İşimizi yapmak istiyorsak birincisi 
sabır gerekiyor. İkinci bir husus 
yaptığımız işi yapabilmeliyiz. Yani 
şunu demek istiyorum bilmediğimiz 
bir işe girmememiz gerekiyor. Üçüncü 
husus ise, hırsa kapılmamak. Yani 
bulunduğumuz rızka razı olmak 
gerekiyor. Yavaş yavaş büyümek 
gerekiyor. Kimse aniden büyüyemez. 
Bazı arkadaşlar bilmediği sektöre 
giriyor. Dükkânda ki öz sermayesini 
kaybediyor. Girdiği işi beceremediği 
zaman ilk yaptığı işe de zarar vermiş 
oluyor. Onun için işimizde yavaş yavaş 
ilerlemek daha mantıklı. Çünkü kimse 
birden zengin olmaz. Olamaz. 

Konya’da iz bıraktığınızı düşünüyor 
musunuz?

Arçelik olarak Konya’da büyük 
bir iz bıraktığımı düşünüyorum. 
Müşteriler geldiği zaman mesela; 
dedelerinin ilk buz dolabını buradan 
aldığını söylüyor. Yurt dışında hatta bir 
müşterimizle Paris’te karşılaşmıştık. 
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Müşteriler mesela 30 sene 
önce ilk evlendiklerinde 
buzdolaplarını buradan 
temin ettiklerini ifade 
ediyor. Yani çoğu 
kimse eşyalarını bizden 
temin etmişler. Gerek iş 
dünyasından gerek siyaset 
dünyasından önemli 
müşterilerimiz oldu. Bu 
tür şeyler tabi çok gurur 
verici. Denk geliyoruz 
böyle güzel anlara. 
Çalışmayı sevin. İşinizi 
özenle yapın. 

Ömer Kamışçıoğlu 
olarak köklü bir 
geçmişe sahipsiniz. Peki 
hayatınızda bu kadar 
çok müşteriyi memnun 
etmeyi nasıl başardınız?

8 kişilik ekibimizle 
yola devam ediyoruz. 
30 metrekare olarak 
başladığımız iş 
hayatımızda şuan 250 
metrekare alanda en iyi 
şekilde devam ediyoruz. 
Müşterileri kırmamak 
incitmemek gerekiyor. 
Hayır dense bile onu 
süsleyerek kullanmak 
demek lazım. Müşterilerin 
gönlüne göre gitmek 
gerekiyor. Sattığınız 
ürünün arkasında 
durmak gerekiyor. 
Şuanda en büyük patron 
müşteridir. Müşteri bizim 
patronumuzdur. Onlara 
iyi davranmak gerekiyor. 
Herhangi bir üründe 
problem olduğu zaman 
onlarla birebir ilgilenmek 
gerekiyor. Ben sattım 
bittim demek olmaz. İş 
ahlakı çok önemli bir 
husus. İşimizi hala severek 
yapıyoruz. Allah’a şükür 
1950’lili yıllarda radyo 
tamiratı ile başladığımız 
iş serüvenine, Arçelik bayi 
olarak devam ediyoruz

 
Anlatmak istediğiniz 

bir anınız daha varsa 
dinlemek isteriz

Bir anımdan yine 
bahsetmek istiyorum. 
Cihanbeyli’den bir 
müşterimiz geldi. Tabi 
o zamanlar ilk çift 
kapaklı buzdolapların 
çıktığı zamanlardı. Sene 
1985’lerdi. Adamın iki eşi 
varmış. Ne gerek var çift 
kapılı buz dolaplarına 
dedi. Bende birini biri, 
diğer kapağı biri kullansın 
demiştim. Adamın çok 
hoşuna gitmişti gülmüştük. 
Buzdolabını alıp gitmişti. 
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Genç yaşta iyi bir usta olduğunu anlatan Yavuzsan Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz, “O dönem genç usta diye anılırdım. Konya’daki 

tüm köylere, diğer şehirlere traktör tamir etmeye giderdim. O dönem çok usta 
olmadığı için vali gelmiş gibi karşılarlardı köylerde” dedi‘‘

Y
enilikçi politikalarıyla teknoloji 
hızına ayak uyduran ve ihracatta 
ülkemizi temsil eden isimlerden 

olan Yavuzsan Otomotiv, sürdürdüğü AR-
GE çalışmalarıyla da yeni üretimlere kapı 
aralıyor. Nalbantlıkla başlanan ticari hayatın, 
Konya’da saygın firması ismine dönüşmesini 
sağlayan Yavuzsan Otomotiv Kurucusu 
Ömer Yavuz 10’LAR Dergisine kuruluş ve 
yaşam hikayesini aktardı. 

Konya’mızın Çınarlarından kabul 
ettiğimiz Ömer Yavuz’un hikayesini bir de 
kendisinden dinleyebilir miyiz?

Ben Ömer Yavuz. Konya’nın Tahtalı 
köyünde doğdum. 3 çocuk babasıyım. 
Kurmuş olduğum Yavuzsan Otomotiv 
Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürütüyorum.

İş hayatına ilk adım atışınız nasıl oldu?
İş hayatım, dedeme 10 yaşında yardım 

etmek ile başladı. Dedem nalbanttı, o 
dönemde bölgede tüm hayvanların 
nallarını çakardı ve köylerde çiftçilerin 
tarla sürebilmeleri için saban kurardı. 
Saban ne diye soracak olursanız, için 
saban oku dümdüz ve dosdoğru çok 
sağlam olması gereken tarımda kullanılan 
bir araç günümüzdeki pulluğun görevini 
yapmaktaydı. O yıllarda dedem, kardeşim 
Ali Yavuz ve bana hayatımda her daim 
aklımda tutacağım şu ilkeyi öğretmişti, 
‘’Evlatlarım! Saban oku gibi dosdoğru 
olunuz.’’ Dedem niye bizi dümdüz oduna 
benzetiyor derdim o yaşlarda, yıllar sonra 
anladım o cümlenin derinlikteki anlamlarını… 

Bu sektörde attığınız ilk adımlar da 
dedeniz sayesinde mi oldu?

Dedemin tabii hayatlarımıza etkisi 
çoktu. Kardeşim Ali Yavuz ile birlikte ona 
çok özenirdik. Sürekli bir şeyleri tamir etme 
ve yeni icatlar çıkarma hevesimiz vardı ve 
denemelerimiz olurdu. O yaşlarda herkes 
arabaların dışını incelerken biz kaputun altına 
bakardık meraklı gözlerle. Dedem nalbant 
olduğu için atları durdururdu, bizde ondan 
esinlenerek ‘arabanın fren mekanizması 
nasıl çalışıyor, arabayı nasıl durdururuz’ diye 
düşünürdük.

Amcam o dönem Konya’da eski garajın 
arkasında traktör tamircisiydi. Ortaokul 
döneminde de yaz aylarında amcamın 
yanında çıraklık yapardık. Okul dönemi 
bittikten sonra amcamın yanında tam 
zamanlı çalışmaya başladım. İşe olan 
yatkınlığım sayesinde kısa bir sürede 
traktörün duruşundan, çalışmasından 
arızasını tespit ederdim. O dönem genç usta 
diye anılırdım. Konya’daki tüm köylere, diğer 
şehirlere traktör tamir etmeye giderdim. O 
dönem çok usta olmadığı için vali gelmiş 
gibi karşılarlardı köylerde. Bende çok genç 
olduğum için genç usta gelmiş diye şaşırırdı 
insanlar.

O dönemde kardeşim Ali Yavuz’da 
torna ustalığını öğrenmek için başka bir iş 
yerinde kendini geliştirdi ve iyi bir tornacı 
oldu. Amcamla bu dönem ortaktık, biz farklı 
araç yedek parçaları yapmak istedik amcam 
kabul etmedi. Bizde iş olarak yollarımızı 
ayırdık ama aile bağlarımız zedelenmeden 
devam etti. Kardeşim Ali Yavuz ile birlikte 

fren yedek parça üretimine başlamaya karar 
verdik ve fren diski ve kampana parçalarında 
uzmanlaştık. 

İş hayatında yaşadığınız sıkıntılardan 
bahseder misiniz?

Hayatımız mücadele ile geçti. O yıllarda 
yerli üretime bakış açım farklıydı, yerli 
ürünler iyi olmaz gibi bir algı vardı. Tüm 
Konya’daki üretici dostlarım ile birlikte bu 
algıyı yıktık. Ülkemizi ve şehrimizi birçok 
ülkede temsil ettik ve etmeye devam 
ediyoruz. Tecrübe edinerek öğrendik, şimdi 
kolay gelen veya görünen şeylerin altında 
ağır bedeller var.

Biz işe başladığımızda bir şeyler üretmek 
çok zordu. El emeğiydi her şey. İmkanlar 
çok kısıtlıydı, şartlar ağırdı, yokluk vardı. 
Parça işleyecek elmas dediğimiz kesici takım 
bile yoktu, yabancıların çıkma elmasları 
gelirdi. Türkiye’ye her şey beden gücüne 
dayalıydı. Seri üretim yapabileceğimiz 
makinalar yoktu. Kayışlı tornalarda, Kupon 
ocaklı dökümhanelerde yer kalıbında üretim 
yapardık. 

Siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan 
çalkantılar o dönem iş hayatınızı nasıl 
etkiledi?

Biz, üretimi ve işimizi sevdiğimiz için 
siyasi ve ekonomik olarak ne olursa olsun 

sabah iş yerimizi açıp çalıştık. Hatta 1980 
darbesi günü iş yerini açmaya giderken 
yolda askerler kardeşim Ali ve beni durdurup 
‘nereye gidiyorsunuz’ dediler. ‘Çalışmaya 
gidiyoruz’ dedim. Komutan ‘bugün iş yok’ 
dedi. ‘Söz verdiğimiz ürünler var, yetişmesi 
lazım’ dedim. Komutan ‘bugün söz falan 
da yok’ deyip bana bir tokat vurmuştu. Hiç 
unutmam o günü, yediğim tokat değil de 
söz verdiğimiz ürünlerin yetişmeyeceğine 
çok üzülmüştüm ama küsmedik. Üretime 
ve çalışmaya şartlar normalleşince gittik 
yine açtık dükkanımızı, o ürünleri de 
yetiştirdik. 2 makina alıp 6 makina parası 
ödediğimiz zamanlar oldu. Hep daha fazla 
çalıştık, bunları ödeyebilmek için. Ekonomik 
çalkantılardan dolayı ciddi zararlar ettik ama 
pes etmedik. Hiçbir elemanımın 1 gün olsun 
maaşını geciktirmedim, zamanında evimizi 
satıp makina aldık. Hiçbir zaman korkmadık 
ekonomik sıkıntılardan. Ekonomik sıkıntılar 
üretimle aşılır, üretimde sevgiyle yapılır. 

O dönem el işçiliği daha önemliydi. Şu 
an ise makineleşme yaygınlaştı konuyu 
nasıl değerlendirirsiniz?

 Makineleşme, üretim hızlılığı ve insanlar 
için çok önemli. Beden gücü azaldı, 
üretimler seri hale geldi. Eskiden el işçiliğiyle 
saatlerce uğraştığımız şeyleri, bir dönem 
dakikalarla tuşlarla yapılıyordu. Şimdi de 
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Konya’mızın Çınarlarından kabul 
ettiğimiz Ömer Yavuz’un hikayesini bir de 
kendisinden dinleyebilir miyiz?

Ben Ömer Yavuz. Konya’nın Tahtalı 
köyünde doğdum. 3 çocuk babasıyım. 
Kurmuş olduğum Yavuzsan Otomotiv 
Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürütüyorum.

İş hayatına ilk adım atışınız nasıl oldu?
İş hayatım, dedeme 10 yaşında yardım 

etmek ile başladı. Dedem nalbanttı, o 
dönemde bölgede tüm hayvanların 
nallarını çakardı ve köylerde çiftçilerin 
tarla sürebilmeleri için saban kurardı. 
Saban ne diye soracak olursanız, için 
saban oku dümdüz ve dosdoğru çok 
sağlam olması gereken tarımda kullanılan 
bir araç günümüzdeki pulluğun görevini 
yapmaktaydı. O yıllarda dedem, kardeşim 
Ali Yavuz ve bana hayatımda her daim 
aklımda tutacağım şu ilkeyi öğretmişti, 
‘’Evlatlarım! Saban oku gibi dosdoğru 
olunuz.’’ Dedem niye bizi dümdüz oduna 
benzetiyor derdim o yaşlarda, yıllar sonra 
anladım o cümlenin derinlikteki anlamlarını… 

Bu sektörde attığınız ilk adımlar da 
dedeniz sayesinde mi oldu?

Dedemin tabii hayatlarımıza etkisi 
çoktu. Kardeşim Ali Yavuz ile birlikte ona 
çok özenirdik. Sürekli bir şeyleri tamir etme 
ve yeni icatlar çıkarma hevesimiz vardı ve 
denemelerimiz olurdu. O yaşlarda herkes 
arabaların dışını incelerken biz kaputun altına 
bakardık meraklı gözlerle. Dedem nalbant 
olduğu için atları durdururdu, bizde ondan 
esinlenerek ‘arabanın fren mekanizması 
nasıl çalışıyor, arabayı nasıl durdururuz’ diye 
düşünürdük.

Amcam o dönem Konya’da eski garajın 
arkasında traktör tamircisiydi. Ortaokul 
döneminde de yaz aylarında amcamın 
yanında çıraklık yapardık. Okul dönemi 
bittikten sonra amcamın yanında tam 
zamanlı çalışmaya başladım. İşe olan 
yatkınlığım sayesinde kısa bir sürede 
traktörün duruşundan, çalışmasından 
arızasını tespit ederdim. O dönem genç usta 
diye anılırdım. Konya’daki tüm köylere, diğer 
şehirlere traktör tamir etmeye giderdim. O 
dönem çok usta olmadığı için vali gelmiş 
gibi karşılarlardı köylerde. Bende çok genç 
olduğum için genç usta gelmiş diye şaşırırdı 
insanlar.

O dönemde kardeşim Ali Yavuz’da 
torna ustalığını öğrenmek için başka bir iş 
yerinde kendini geliştirdi ve iyi bir tornacı 
oldu. Amcamla bu dönem ortaktık, biz farklı 
araç yedek parçaları yapmak istedik amcam 
kabul etmedi. Bizde iş olarak yollarımızı 
ayırdık ama aile bağlarımız zedelenmeden 
devam etti. Kardeşim Ali Yavuz ile birlikte 

fren yedek parça üretimine başlamaya karar 
verdik ve fren diski ve kampana parçalarında 
uzmanlaştık. 

İş hayatında yaşadığınız sıkıntılardan 
bahseder misiniz?

Hayatımız mücadele ile geçti. O yıllarda 
yerli üretime bakış açım farklıydı, yerli 
ürünler iyi olmaz gibi bir algı vardı. Tüm 
Konya’daki üretici dostlarım ile birlikte bu 
algıyı yıktık. Ülkemizi ve şehrimizi birçok 
ülkede temsil ettik ve etmeye devam 
ediyoruz. Tecrübe edinerek öğrendik, şimdi 
kolay gelen veya görünen şeylerin altında 
ağır bedeller var.

Biz işe başladığımızda bir şeyler üretmek 
çok zordu. El emeğiydi her şey. İmkanlar 
çok kısıtlıydı, şartlar ağırdı, yokluk vardı. 
Parça işleyecek elmas dediğimiz kesici takım 
bile yoktu, yabancıların çıkma elmasları 
gelirdi. Türkiye’ye her şey beden gücüne 
dayalıydı. Seri üretim yapabileceğimiz 
makinalar yoktu. Kayışlı tornalarda, Kupon 
ocaklı dökümhanelerde yer kalıbında üretim 
yapardık. 

Siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan 
çalkantılar o dönem iş hayatınızı nasıl 
etkiledi?

Biz, üretimi ve işimizi sevdiğimiz için 
siyasi ve ekonomik olarak ne olursa olsun 

sabah iş yerimizi açıp çalıştık. Hatta 1980 
darbesi günü iş yerini açmaya giderken 
yolda askerler kardeşim Ali ve beni durdurup 
‘nereye gidiyorsunuz’ dediler. ‘Çalışmaya 
gidiyoruz’ dedim. Komutan ‘bugün iş yok’ 
dedi. ‘Söz verdiğimiz ürünler var, yetişmesi 
lazım’ dedim. Komutan ‘bugün söz falan 
da yok’ deyip bana bir tokat vurmuştu. Hiç 
unutmam o günü, yediğim tokat değil de 
söz verdiğimiz ürünlerin yetişmeyeceğine 
çok üzülmüştüm ama küsmedik. Üretime 
ve çalışmaya şartlar normalleşince gittik 
yine açtık dükkanımızı, o ürünleri de 
yetiştirdik. 2 makina alıp 6 makina parası 
ödediğimiz zamanlar oldu. Hep daha fazla 
çalıştık, bunları ödeyebilmek için. Ekonomik 
çalkantılardan dolayı ciddi zararlar ettik ama 
pes etmedik. Hiçbir elemanımın 1 gün olsun 
maaşını geciktirmedim, zamanında evimizi 
satıp makina aldık. Hiçbir zaman korkmadık 
ekonomik sıkıntılardan. Ekonomik sıkıntılar 
üretimle aşılır, üretimde sevgiyle yapılır. 

O dönem el işçiliği daha önemliydi. Şu 
an ise makineleşme yaygınlaştı konuyu 
nasıl değerlendirirsiniz?

 Makineleşme, üretim hızlılığı ve insanlar 
için çok önemli. Beden gücü azaldı, 
üretimler seri hale geldi. Eskiden el işçiliğiyle 
saatlerce uğraştığımız şeyleri, bir dönem 
dakikalarla tuşlarla yapılıyordu. Şimdi de 
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saniyelerde bilgisayarlardan yapıyoruz. Her 
şey hızlı değişiyor günümüzde. Sanayici 
olmak zor, çağa hızlı ayak uydurmak 
gerekiyor. Gelişim durduğu zaman geriye 
yolculuk başlar. Bundan dolayı kendimizi 
sürekli geliştirmeliyiz. Sanayicinin gelişimi 
maddi olarak çok pahalı çok çalışmak 
gerekiyor, manevi olarak da sanayicilik 
gönüllülük ister. 

Eski dönem ya da iş hayatınızla ilgili 
aklınızda kalmış bir anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

Bir gün ürettiğimiz ürünleri İstanbul’a 
tanıtmaya gitmeye karar verdim. Herkes 
‘ne işin var orada, burada işinin başında 
dur. Macera arama’ dedi. Kardeşim Ali 
Yavuz bu konuda büyük destek oldu. ‘Ben 
dükkandayım, sen git’ dedi. Attık çuvala 
numuneleri. 8 numune, her biri ortalama 
6,7 kilo gelir. Otobüsle İstanbul otogarına, 
oradan Aksaray’a elimde çuval, içinde ağır 
diskler… Eskiden Aksaray’daydı yedek 
parçacılar. Bir dükkânın önünde 5-6 esnaf 
otuyorlardı. Selam verdim, selamımı aldılar. 
’’Konya’dan geliyorum, disk ve kampana 
üretiyoruz, tornacıyız. 2 tane tornamız 
var, ürünlerimizde sıkıntı olmuyor özenle 
üretiyoruz. Kontrol ediyoruz. ’’ dedim. 
Esnafın biri baktı numunelere, fiyatlarını 
sordu. Bende kalsın bunlar dedi. Aklımda hiç 
para almak yoktu, geliyorum beş dakikaya 
dedi. Dükkanına girdi, geldi yanıma. ‘’Bu 
para dedi numunelerin parası, şu da 100 
tane murat 131 diskinin parası.’’ Ben çok 
şaşırdım tanımadığım birisi, ilk defa gördüğü 
bir kişiye daha almadığı ürünlerin ödemesini 
yaptı. Bir de İstanbul’un İstanbul olduğu 
zamanlar. Dolandırıcılık da çok fazlaydı o 
zaman. ‘’Ürünleri ne zaman gönderirsin’’ 
dedi. 25 gün sonra sizde olur dedim. Çıktım 
oradan, ankesörlü telefondan dükkânı, 
kardeşim Ali’yi aradım anlattım. Olanları, 
sevincimi paylaştım çünkü biz o gün Ali’yle 
dış dünyaya açılmıştık. O gün Konya’ya 
dönerken hiç uyumamıştım. 

20 gün sonra bitirdik ürünleri gönderdik 
5 günde önceden. Bende 15 gün sonra 
müşterinin yanına gittim. Yine o 5-6 esnaf 
dükkânın önünde oturuyor, rahmetli Hasan 
abi ‘’bak oğlum, sen o gün gittikten sonra 
bunların hepsi ‘senin paran gitti, unut artık 

parayı, ürünleri’ dedi, ben ‘o genç o malları 
gönderecek’ dedim. Hatta inatlaştık 1000 
markına iddiaya girdik, benim hislerimi 
yanıltmadın, gönderdin mallarımı. Hep 
böyle temiz kal, dedi. Hasan abiyle de uzun 
yıllar hem dostluk hem ticaret yaptık, sonra 
rahmetli oldu.

Allah rahmet eylesin. Peki Konya 
sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Konya sanayisini gördükçe mutlu 
oluyorum. Konya sanayisinin temelinde 
ciddi emekler var, kimse geldiği noktalara 
kolay gelmedi. Eski garajın arkasında 30 
metrekarelik dükkanlarda üretim yapardık. 
Eskiden o sanayide olan dostlarımın birçoğu 
Organize Sanayi Bölgesinde. Onlar da bana 
ayrı gurur ve mutluk veriyor.

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili kaç 
kişi yetiştirdiniz? Ailenizden işinize devam 
eden var mı, onların yetişmesinde sizin 
katkılarınız neler?

40 yıldır bizimle çalışanlar var. Bugüne 
kadar yetiştirdiğim birçok insan oldu, 
onlara her zaman işyerini, sanayiyi okul gibi 
görmelerini söylerdim. Öğrenmeye hevesli 
olanlar kendini çok geliştirdi, iyi konumlara 
geldi. Dükkân açanlar var hâlâ ara ara gelip 
bazı şeyleri danışırlar. Şu anda stajyerlere 
çok önem gösteriyoruz, insan kaynakları 
birimimiz teknik liselerde ve bazı üniversite 
bölümlerinde konferanslar veriyor, üretimi 
anlatıyor, zaman zaman fabrikamıza saha 
gezileri düzenleniyor ve misafir ediyoruz 
gençleri. Vatan ve millet için üretimi 
sevdirmemiz şart. 

Ailemizden işe devam edenler 
var, onlara ilk öğrettiğim şey benimde 
dedemden öğrendiğim, ‘’Evlatlarım, saban 
oku gibi dosdoğru olunuz’’ ilkesidir. Onlara 
bıraktığımız uzman danışmanlar ile beraber 
oluşturduğumuz aile anayasası var, ağır 
bir anayasa ciddi eğitimlerin ve stajların 
tamamlanması gerekiyor şirkete başlangıç 
için. Danışmanlarımız bu konuyu ve anayasa 
kurallarını yakından takip ediyor. Yavuzsan 
şu an ikinci nesle geçiş sürecinde. Yüzde 90 
seviyesinde bu süreci tamamladık. İnşallah 
2022 yılının sonuna kadar Yüzde 100 
oranında süreci bitireceğiz. 

Sizin dönemizle bugünü kıyaslarsak 
iş hayatını ve ekonomik hayatı nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bizim dönemimizde her şey değerliydi. 
Ulaşılabilirlik zordu. Faks ile sipariş alırdık. 
Şimdi her şey mailden, bilgisayarlardan 
hallediliyor. Gitmeye gerek bile kalmıyor. 
Hayatımız yollarda, toplantılarda geçti. 
Tercüman bulamazdık, şu an bunların 
hepsi çevrimiçi. Dünyanın öbür ucuyla 
anında çok rahat iletişime geçilebiliyor. 
Uçaklar bu kadar sık değildi, sevkiyatlar 
için tır beklerdik. Makina bozulurdu 
Avrupa’dan usta ve parça beklerdik. Makina 
alırdık, kurulum için ustasını beklerdik. 
Aylarımızı alırdı. Şimdi birçok makinanın 
ustası Türkiye’de var, parçaları Türkiye’de 
üretiliyor. 

Bugün Konya sanayisi işçi bulamıyor. 
Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz, 
çözümü ile ilgili önerileriniz nedir?

Konya sanayisi çok büyüdü ama 
nüfus aynı başka şehirlerden göç almamız 
gerekiyor, fabrika konumlarında da 
yanlışlıklar yapıyoruz. Sanayiler hep aynı 
bölgede yoğunlaşıyor, bundan dolayı 
birçok sıkıntıda ortaya çıkıyor. Trafik, 
çevre kirliliği gibi konularda Avrupa’daki 
yerleşimleri göz önünde bulundurmalıyız. 
Oradaki birçok fabrika farklı ilçeler ve 
köylerde. Bundan dolayı köyden kente 
göç de olmuyor. Konya’nın ilçelerinde 
iş bulamayan birçok insan var aslında. 
Tarım veya hayvancılıktan dolayı şehre 
gelemiyorlar, kış mevsiminde sanayide 
çalışan yaz döneminde ilçe ve köylerine 
giden birçok insan var. Biraz daha yayılımlı 
fabrika yerleşim modeline geçersek hem 
tarım hem sanayiyi geliştirebiliriz bu şekilde. 

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Benim ilk tavsiyem ‘Saban oku gibi 
dosdoğru olmaları.’ İş sevgisi çok önemli. 
İşe olan sevgi, onlara elbet bir gün başarıyı 
getirecektir. Vatan ve millet sevdası her 
zaman ön planda tutulmalı. Sanayicilik ani 
hareketleri kaldırmaz, sabırlı ve tutumlu 
hareket edilmeli. Hayat sıralamaları önce 
iş, sonra eş olmalı ve her daim çalışmak 
çalışmak çalışmak….
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saniyelerde bilgisayarlardan yapıyoruz. Her 
şey hızlı değişiyor günümüzde. Sanayici 
olmak zor, çağa hızlı ayak uydurmak 
gerekiyor. Gelişim durduğu zaman geriye 
yolculuk başlar. Bundan dolayı kendimizi 
sürekli geliştirmeliyiz. Sanayicinin gelişimi 
maddi olarak çok pahalı çok çalışmak 
gerekiyor, manevi olarak da sanayicilik 
gönüllülük ister. 

Eski dönem ya da iş hayatınızla ilgili 
aklınızda kalmış bir anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

Bir gün ürettiğimiz ürünleri İstanbul’a 
tanıtmaya gitmeye karar verdim. Herkes 
‘ne işin var orada, burada işinin başında 
dur. Macera arama’ dedi. Kardeşim Ali 
Yavuz bu konuda büyük destek oldu. ‘Ben 
dükkandayım, sen git’ dedi. Attık çuvala 
numuneleri. 8 numune, her biri ortalama 
6,7 kilo gelir. Otobüsle İstanbul otogarına, 
oradan Aksaray’a elimde çuval, içinde ağır 
diskler… Eskiden Aksaray’daydı yedek 
parçacılar. Bir dükkânın önünde 5-6 esnaf 
otuyorlardı. Selam verdim, selamımı aldılar. 
’’Konya’dan geliyorum, disk ve kampana 
üretiyoruz, tornacıyız. 2 tane tornamız 
var, ürünlerimizde sıkıntı olmuyor özenle 
üretiyoruz. Kontrol ediyoruz. ’’ dedim. 
Esnafın biri baktı numunelere, fiyatlarını 
sordu. Bende kalsın bunlar dedi. Aklımda hiç 
para almak yoktu, geliyorum beş dakikaya 
dedi. Dükkanına girdi, geldi yanıma. ‘’Bu 
para dedi numunelerin parası, şu da 100 
tane murat 131 diskinin parası.’’ Ben çok 
şaşırdım tanımadığım birisi, ilk defa gördüğü 
bir kişiye daha almadığı ürünlerin ödemesini 
yaptı. Bir de İstanbul’un İstanbul olduğu 
zamanlar. Dolandırıcılık da çok fazlaydı o 
zaman. ‘’Ürünleri ne zaman gönderirsin’’ 
dedi. 25 gün sonra sizde olur dedim. Çıktım 
oradan, ankesörlü telefondan dükkânı, 
kardeşim Ali’yi aradım anlattım. Olanları, 
sevincimi paylaştım çünkü biz o gün Ali’yle 
dış dünyaya açılmıştık. O gün Konya’ya 
dönerken hiç uyumamıştım. 

20 gün sonra bitirdik ürünleri gönderdik 
5 günde önceden. Bende 15 gün sonra 
müşterinin yanına gittim. Yine o 5-6 esnaf 
dükkânın önünde oturuyor, rahmetli Hasan 
abi ‘’bak oğlum, sen o gün gittikten sonra 
bunların hepsi ‘senin paran gitti, unut artık 

parayı, ürünleri’ dedi, ben ‘o genç o malları 
gönderecek’ dedim. Hatta inatlaştık 1000 
markına iddiaya girdik, benim hislerimi 
yanıltmadın, gönderdin mallarımı. Hep 
böyle temiz kal, dedi. Hasan abiyle de uzun 
yıllar hem dostluk hem ticaret yaptık, sonra 
rahmetli oldu.

Allah rahmet eylesin. Peki Konya 
sanayisinin geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Konya sanayisini gördükçe mutlu 
oluyorum. Konya sanayisinin temelinde 
ciddi emekler var, kimse geldiği noktalara 
kolay gelmedi. Eski garajın arkasında 30 
metrekarelik dükkanlarda üretim yapardık. 
Eskiden o sanayide olan dostlarımın birçoğu 
Organize Sanayi Bölgesinde. Onlar da bana 
ayrı gurur ve mutluk veriyor.

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili kaç 
kişi yetiştirdiniz? Ailenizden işinize devam 
eden var mı, onların yetişmesinde sizin 
katkılarınız neler?

40 yıldır bizimle çalışanlar var. Bugüne 
kadar yetiştirdiğim birçok insan oldu, 
onlara her zaman işyerini, sanayiyi okul gibi 
görmelerini söylerdim. Öğrenmeye hevesli 
olanlar kendini çok geliştirdi, iyi konumlara 
geldi. Dükkân açanlar var hâlâ ara ara gelip 
bazı şeyleri danışırlar. Şu anda stajyerlere 
çok önem gösteriyoruz, insan kaynakları 
birimimiz teknik liselerde ve bazı üniversite 
bölümlerinde konferanslar veriyor, üretimi 
anlatıyor, zaman zaman fabrikamıza saha 
gezileri düzenleniyor ve misafir ediyoruz 
gençleri. Vatan ve millet için üretimi 
sevdirmemiz şart. 

Ailemizden işe devam edenler 
var, onlara ilk öğrettiğim şey benimde 
dedemden öğrendiğim, ‘’Evlatlarım, saban 
oku gibi dosdoğru olunuz’’ ilkesidir. Onlara 
bıraktığımız uzman danışmanlar ile beraber 
oluşturduğumuz aile anayasası var, ağır 
bir anayasa ciddi eğitimlerin ve stajların 
tamamlanması gerekiyor şirkete başlangıç 
için. Danışmanlarımız bu konuyu ve anayasa 
kurallarını yakından takip ediyor. Yavuzsan 
şu an ikinci nesle geçiş sürecinde. Yüzde 90 
seviyesinde bu süreci tamamladık. İnşallah 
2022 yılının sonuna kadar Yüzde 100 
oranında süreci bitireceğiz. 

Sizin dönemizle bugünü kıyaslarsak 
iş hayatını ve ekonomik hayatı nasıl 
değerlendirirsiniz?

Bizim dönemimizde her şey değerliydi. 
Ulaşılabilirlik zordu. Faks ile sipariş alırdık. 
Şimdi her şey mailden, bilgisayarlardan 
hallediliyor. Gitmeye gerek bile kalmıyor. 
Hayatımız yollarda, toplantılarda geçti. 
Tercüman bulamazdık, şu an bunların 
hepsi çevrimiçi. Dünyanın öbür ucuyla 
anında çok rahat iletişime geçilebiliyor. 
Uçaklar bu kadar sık değildi, sevkiyatlar 
için tır beklerdik. Makina bozulurdu 
Avrupa’dan usta ve parça beklerdik. Makina 
alırdık, kurulum için ustasını beklerdik. 
Aylarımızı alırdı. Şimdi birçok makinanın 
ustası Türkiye’de var, parçaları Türkiye’de 
üretiliyor. 

Bugün Konya sanayisi işçi bulamıyor. 
Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz, 
çözümü ile ilgili önerileriniz nedir?

Konya sanayisi çok büyüdü ama 
nüfus aynı başka şehirlerden göç almamız 
gerekiyor, fabrika konumlarında da 
yanlışlıklar yapıyoruz. Sanayiler hep aynı 
bölgede yoğunlaşıyor, bundan dolayı 
birçok sıkıntıda ortaya çıkıyor. Trafik, 
çevre kirliliği gibi konularda Avrupa’daki 
yerleşimleri göz önünde bulundurmalıyız. 
Oradaki birçok fabrika farklı ilçeler ve 
köylerde. Bundan dolayı köyden kente 
göç de olmuyor. Konya’nın ilçelerinde 
iş bulamayan birçok insan var aslında. 
Tarım veya hayvancılıktan dolayı şehre 
gelemiyorlar, kış mevsiminde sanayide 
çalışan yaz döneminde ilçe ve köylerine 
giden birçok insan var. Biraz daha yayılımlı 
fabrika yerleşim modeline geçersek hem 
tarım hem sanayiyi geliştirebiliriz bu şekilde. 

Genç sanayicilere veya ustalara 
tavsiyeleriniz neler olur?

Benim ilk tavsiyem ‘Saban oku gibi 
dosdoğru olmaları.’ İş sevgisi çok önemli. 
İşe olan sevgi, onlara elbet bir gün başarıyı 
getirecektir. Vatan ve millet sevdası her 
zaman ön planda tutulmalı. Sanayicilik ani 
hareketleri kaldırmaz, sabırlı ve tutumlu 
hareket edilmeli. Hayat sıralamaları önce 
iş, sonra eş olmalı ve her daim çalışmak 
çalışmak çalışmak….
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Çumra’nın kalkınmasında büyük emeği olan Şakiroğulları olarak anılan 
Raman Turan’ın hayatını anlatan Çumralı Gazeteci Sedat Ulupınarlı, Turan’ın bugünlere 

gelmesindeki en büyük etkenin, çalışkanlığı ve dürüstlüğü olduğunu söyledi. Ulupınarlı, ‘’ 
Ramazan Turan teknolojiyi kullanarak tarım ve çiftçilik alanda hep örnek oldu. Kardeşi Ömer 
Turan ile ortaya koydukları çalışma ve üretme gayreti sayesinde hem yurt dışında hem yurt 

içinde örnek çiftçi olarak öne çıkmış ve özellikle Çumra çiftçisinin gelişmesi ve
 kazanması için büyük gayretler sarf ettiler’’ dedi

‘‘
H

alk arasında dürüstlüğü, 
samimiyeti, çalışkanlığı, 
vatanseverliği, ahlakı ve 

yardımsever oluşu ile tanınan Şakiroğulları 
Şirketi, Çumra’da Şakiroğulları lakabıyla 
doğup büyüyen, bugün hem ülke çapında 
hem de yurt dışında bazı ülkelerde ortaya 
koyduğu dürüst, ilkeli ve üreten çiftçilik 
anlayışıyla ön plana çıkan bir kuruluş… 
Konya’nın iz bırakan çiftçilerinden biri olan 
ve Çumra’nın kalkınmasında büyük emeği 
olan isimlerden Şakiroğulları’nı Çumralı 
Gazeteci ve Kültür İnsanı Sedat Ulupınarlı 
anlattı: 

ÇUMRA’NIN YÜZAKI

Ramazan Turan, Çumra’da iz 
bırakanlardan birisi olan, ilçe tarımının 
öncülerinden Şakiroğulları şirketinin 
kurucusu ve aynı zamanda halk arasında 
dürüstlüğü, samimiyeti, çalışkanlığı, 
vatanseverliği, ahlakı ve yardımsever oluşu 
ile tanınan birisidir. Çumra’da Şakiroğulları 
lakabıyla doğup büyüyen ve bugün hem 
ülke çapında hem de yurt dışında bazı 
ülkelerde ortaya koyduğu dürüst, ilkeli 
ve üreten çiftçilik anlayışıyla öne çıkan 
Ramazan Turan ve kardeşi Ömer Turan 
Çumra’nın yüz akı ve örnek simalarından 
birisi.

1956 yılında Bozkır İlçesi Kızılçakır 
Köyünde dünyaya gelen Ramazan Turan, 
dönemin şartları gereğince babası ve 
ailesiyle birlikte 1957 yılında Çumra’ya göç 
eder. İlkokulu ve ortaokulunu Çumra’da 
okuyan Ramazan Turan Konya’da 
Alüminyum mutfak eşyaları yapan bir iş 
yerinde çalışmaya başlar ve 3 yıl kadar 
burada çalışır. Burada çalışırken Çumra’da 
yapımına başlanan Sanayi Sitesine 
üye olur ve iş hayatına atılır. Askerlik 
hizmetinden sonra kardeşi Ömer Turan 
ile birlikte Çumra’da tarla kiralayarak 
çiftçilik işine başlarlar. Onların en büyük 
desteği, babalarının vasiyeti ve en büyük 
sermayeleri de dürüstlükleridir.

HİÇ AYRILMADILAR

Şakiroğulları olarak bilinen Ramazan 
Turan ve kardeşi, Çumra’da bugüne 
kadar dürüst çalışma, kaliteli hizmet 

ve ürün üretme, çiftçilikte teknolojiyi 
kullanma konularında hep örnek oldu. 
Babalarından kendilerine kalan en büyük 
mirasın ve vasiyetin “çalışma azmi ve 
dürüstlük çizgisi” olduğunu her zaman 
söyler ve bugüne kadar bu çizgiden hiç 
ayrılmadıklarını ve babalarının bu vasiyetine 
uydukları için buralara kadar geldiklerini 
anlatırlardı.

1985 yılına kadar kiraladıkları tarlalarda 
çiftçilik işi yapan Turan kardeşler 1985 
yılında Şakiroğulları olarak bilinen şirketi 
kurdu ve otomobil ve traktör alım satım 
işine başladılar. İşlerindeki samimiyet 
ve dürüstlüklerinin semeresini almaya 
başlayan Turan kardeşler, 1988 yılında 
Türk Fiat Traktör Bayiliğini aldı ve işleri 
artık sadece traktör alım satımına döndü. 
1990 yılında Konya şubelerini açan Turan 
kardeşler kendilerini ispatlamaya ve ortaya 
koydukları hizmet anlayışıyla özellikle 
Konya’da gündem olmaya başladılar.

YAPTIKLARI TESİS, BÖLGENİN 
KALKINMASINI SAĞLADI

Bundan sonraki yıllarda bir tarım 
memleketi olan Çumra’da çiftçinin ve 
bölgenin malını değerlendirmek ve daha 
çok kazanmasına zemin hazırlamak için 
Şakiroğulları Bakliyat Eleme Tesislerini 
kurdular. Çumra’nın temel ürünü olan 
buğdayı, buğday olarak değil un olarak 
değerlendirmek için un sektörüne giren 
Ramazan Turan ve kardeşi 1998 yılında 
Doğru Yol Partisinde İlçe Başkanı seçildi ve 
siyasete girdi. Siyasete girmekteki amaç 
aslında Çumra’ya ve Çumra çiftçisine 
daha fazla hizmet etmek ve Çumra’yı 
kalkındırmaya çalışmaktı.

1988 Şakiroğulları Kolektif Şirketi, 
1997 yılında Şakiroğulları Un ve Gıda 
Sanayii, 2009 yılında da şu anda devam 
etmekte olan Ramazan Turan Tarım Gıda 
Hayvancılık Petrol Nakliye İthalat İhracat 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketini kurdu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA 
ÖRNEK ÇİFTÇİ

Ramazan Turan imkânları elverdiği 
ölçüde tarım ve çiftçilik alanında modern 
ve teknik anlamda çalışmış ve teknolojiyi 

kullanarak bu alanda hep örnek olmuştur. 
Kardeşi Ömer Turan ile ortaya koydukları 
çalışma ve üretme gayreti sayesinde 
hem yurt dışında hem yurt içinde örnek 
çiftçi olarak öne çıkmış ve özellikle Çumra 
çiftçisinin gelişmesi ve kazanması için 
büyük gayretler sarf etmişlerdir. 2010 
yılından bu yana 10 bin tonu kendileri 
olmak üzere 10 bin tonda çiftçilere 
sözleşmeli olarak ürettirdikleri sanayilik 
patatesleri Frito Lay firmasına satmakta 
ve 10 bin ton kapasiteli birde soğuk hava 
deposu bulunmakta. 

2006 yılında Çumra Kaymakamı 
Osman Taştan’ın tavsiyesi üzerine Karatay 
İlçesi İsmil Kasabasında kendilerine ait 
olan tarla üzerine tam bodur elma, şeftali, 
nektarin, armut ve erik meyvelerini üretmek 
üzere toplamda 140 bin adet fidan ekerek 
damlama sistemleri ve ekipmanlarıyla 
meyveciliğe başlandı ve bölge halkına 
meyvecilik konusunda destek verip tanıtım 
yaptılar. Ayrıca 2007 yılından bu yana anaç 
(elit) tohumluk patatesleri kendi tohumluk 
ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli 
belgeleri yıllık 3000 ton tohumluk patates 
üretmeye başladı. Yapmış oldukları bütün 
bu yatırım ve çalışmalar için hiçbir kurum 
ve kuruluştan hibe ve destek almadıklarını 
beyan etti.

2004 yılında Romanya’ya giden 
Ramazan Turan ve kardeşi Ömer Turan, 
o ülkelerin topraklarının verimli olduğunu 
görünce orada 8 yıl kadar havuç ekimi 
başta olmak üzere tarım işleri yaptı. 
Dünyanın neresinde tarıma dayalı bir 
sistem varsa onu ülkeye ve Çumra’ya 
getirmenin gayretinde olan Turan kardeşler 
kendi sistemlerinde yüzlerce insana da 
çalışma imkânı sağlayarak istihdama katkı 
yapıyor. Çumra Şeker Fabrikası ile de 
ortak iş yapan Şakiroğulları, 2012 yılında 
Bordo Şalgam Suyu tesislerini kurdular. 
Şakiroğulları Ramazan Turan ve Ömer 
Turan öncülüğünde başta Çumra ve Konya 
olmak üzere tüm yurt çapında çiftçilere 
hizmet etmeye devam etmektedir. Bütün 
çiftçilere ve gençlere çalışmayı, üretmeyi 
ve dürüst olmayı tavsiye eden ve bu alanda 
Çumra’nın ve Çumra çiftçisinin öncüsü 
ve gururu olan Ramazan ve Ömer Turan 
kardeşlere çiftçilerimiz ve Çumra’mız adına 
teşekkür ederim. 
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Çumra’nın kalkınmasında büyük emeği olan Şakiroğulları olarak anılan 
Raman Turan’ın hayatını anlatan Çumralı Gazeteci Sedat Ulupınarlı, Turan’ın bugünlere 

gelmesindeki en büyük etkenin, çalışkanlığı ve dürüstlüğü olduğunu söyledi. Ulupınarlı, ‘’ 
Ramazan Turan teknolojiyi kullanarak tarım ve çiftçilik alanda hep örnek oldu. Kardeşi Ömer 
Turan ile ortaya koydukları çalışma ve üretme gayreti sayesinde hem yurt dışında hem yurt 

içinde örnek çiftçi olarak öne çıkmış ve özellikle Çumra çiftçisinin gelişmesi ve
 kazanması için büyük gayretler sarf ettiler’’ dedi
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samimiyeti, çalışkanlığı, 
vatanseverliği, ahlakı ve 

yardımsever oluşu ile tanınan Şakiroğulları 
Şirketi, Çumra’da Şakiroğulları lakabıyla 
doğup büyüyen, bugün hem ülke çapında 
hem de yurt dışında bazı ülkelerde ortaya 
koyduğu dürüst, ilkeli ve üreten çiftçilik 
anlayışıyla ön plana çıkan bir kuruluş… 
Konya’nın iz bırakan çiftçilerinden biri olan 
ve Çumra’nın kalkınmasında büyük emeği 
olan isimlerden Şakiroğulları’nı Çumralı 
Gazeteci ve Kültür İnsanı Sedat Ulupınarlı 
anlattı: 

ÇUMRA’NIN YÜZAKI

Ramazan Turan, Çumra’da iz 
bırakanlardan birisi olan, ilçe tarımının 
öncülerinden Şakiroğulları şirketinin 
kurucusu ve aynı zamanda halk arasında 
dürüstlüğü, samimiyeti, çalışkanlığı, 
vatanseverliği, ahlakı ve yardımsever oluşu 
ile tanınan birisidir. Çumra’da Şakiroğulları 
lakabıyla doğup büyüyen ve bugün hem 
ülke çapında hem de yurt dışında bazı 
ülkelerde ortaya koyduğu dürüst, ilkeli 
ve üreten çiftçilik anlayışıyla öne çıkan 
Ramazan Turan ve kardeşi Ömer Turan 
Çumra’nın yüz akı ve örnek simalarından 
birisi.

1956 yılında Bozkır İlçesi Kızılçakır 
Köyünde dünyaya gelen Ramazan Turan, 
dönemin şartları gereğince babası ve 
ailesiyle birlikte 1957 yılında Çumra’ya göç 
eder. İlkokulu ve ortaokulunu Çumra’da 
okuyan Ramazan Turan Konya’da 
Alüminyum mutfak eşyaları yapan bir iş 
yerinde çalışmaya başlar ve 3 yıl kadar 
burada çalışır. Burada çalışırken Çumra’da 
yapımına başlanan Sanayi Sitesine 
üye olur ve iş hayatına atılır. Askerlik 
hizmetinden sonra kardeşi Ömer Turan 
ile birlikte Çumra’da tarla kiralayarak 
çiftçilik işine başlarlar. Onların en büyük 
desteği, babalarının vasiyeti ve en büyük 
sermayeleri de dürüstlükleridir.
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Şakiroğulları olarak bilinen Ramazan 
Turan ve kardeşi, Çumra’da bugüne 
kadar dürüst çalışma, kaliteli hizmet 

ve ürün üretme, çiftçilikte teknolojiyi 
kullanma konularında hep örnek oldu. 
Babalarından kendilerine kalan en büyük 
mirasın ve vasiyetin “çalışma azmi ve 
dürüstlük çizgisi” olduğunu her zaman 
söyler ve bugüne kadar bu çizgiden hiç 
ayrılmadıklarını ve babalarının bu vasiyetine 
uydukları için buralara kadar geldiklerini 
anlatırlardı.

1985 yılına kadar kiraladıkları tarlalarda 
çiftçilik işi yapan Turan kardeşler 1985 
yılında Şakiroğulları olarak bilinen şirketi 
kurdu ve otomobil ve traktör alım satım 
işine başladılar. İşlerindeki samimiyet 
ve dürüstlüklerinin semeresini almaya 
başlayan Turan kardeşler, 1988 yılında 
Türk Fiat Traktör Bayiliğini aldı ve işleri 
artık sadece traktör alım satımına döndü. 
1990 yılında Konya şubelerini açan Turan 
kardeşler kendilerini ispatlamaya ve ortaya 
koydukları hizmet anlayışıyla özellikle 
Konya’da gündem olmaya başladılar.
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memleketi olan Çumra’da çiftçinin ve 
bölgenin malını değerlendirmek ve daha 
çok kazanmasına zemin hazırlamak için 
Şakiroğulları Bakliyat Eleme Tesislerini 
kurdular. Çumra’nın temel ürünü olan 
buğdayı, buğday olarak değil un olarak 
değerlendirmek için un sektörüne giren 
Ramazan Turan ve kardeşi 1998 yılında 
Doğru Yol Partisinde İlçe Başkanı seçildi ve 
siyasete girdi. Siyasete girmekteki amaç 
aslında Çumra’ya ve Çumra çiftçisine 
daha fazla hizmet etmek ve Çumra’yı 
kalkındırmaya çalışmaktı.

1988 Şakiroğulları Kolektif Şirketi, 
1997 yılında Şakiroğulları Un ve Gıda 
Sanayii, 2009 yılında da şu anda devam 
etmekte olan Ramazan Turan Tarım Gıda 
Hayvancılık Petrol Nakliye İthalat İhracat 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketini kurdu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA 
ÖRNEK ÇİFTÇİ

Ramazan Turan imkânları elverdiği 
ölçüde tarım ve çiftçilik alanında modern 
ve teknik anlamda çalışmış ve teknolojiyi 

kullanarak bu alanda hep örnek olmuştur. 
Kardeşi Ömer Turan ile ortaya koydukları 
çalışma ve üretme gayreti sayesinde 
hem yurt dışında hem yurt içinde örnek 
çiftçi olarak öne çıkmış ve özellikle Çumra 
çiftçisinin gelişmesi ve kazanması için 
büyük gayretler sarf etmişlerdir. 2010 
yılından bu yana 10 bin tonu kendileri 
olmak üzere 10 bin tonda çiftçilere 
sözleşmeli olarak ürettirdikleri sanayilik 
patatesleri Frito Lay firmasına satmakta 
ve 10 bin ton kapasiteli birde soğuk hava 
deposu bulunmakta. 

2006 yılında Çumra Kaymakamı 
Osman Taştan’ın tavsiyesi üzerine Karatay 
İlçesi İsmil Kasabasında kendilerine ait 
olan tarla üzerine tam bodur elma, şeftali, 
nektarin, armut ve erik meyvelerini üretmek 
üzere toplamda 140 bin adet fidan ekerek 
damlama sistemleri ve ekipmanlarıyla 
meyveciliğe başlandı ve bölge halkına 
meyvecilik konusunda destek verip tanıtım 
yaptılar. Ayrıca 2007 yılından bu yana anaç 
(elit) tohumluk patatesleri kendi tohumluk 
ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli 
belgeleri yıllık 3000 ton tohumluk patates 
üretmeye başladı. Yapmış oldukları bütün 
bu yatırım ve çalışmalar için hiçbir kurum 
ve kuruluştan hibe ve destek almadıklarını 
beyan etti.

2004 yılında Romanya’ya giden 
Ramazan Turan ve kardeşi Ömer Turan, 
o ülkelerin topraklarının verimli olduğunu 
görünce orada 8 yıl kadar havuç ekimi 
başta olmak üzere tarım işleri yaptı. 
Dünyanın neresinde tarıma dayalı bir 
sistem varsa onu ülkeye ve Çumra’ya 
getirmenin gayretinde olan Turan kardeşler 
kendi sistemlerinde yüzlerce insana da 
çalışma imkânı sağlayarak istihdama katkı 
yapıyor. Çumra Şeker Fabrikası ile de 
ortak iş yapan Şakiroğulları, 2012 yılında 
Bordo Şalgam Suyu tesislerini kurdular. 
Şakiroğulları Ramazan Turan ve Ömer 
Turan öncülüğünde başta Çumra ve Konya 
olmak üzere tüm yurt çapında çiftçilere 
hizmet etmeye devam etmektedir. Bütün 
çiftçilere ve gençlere çalışmayı, üretmeyi 
ve dürüst olmayı tavsiye eden ve bu alanda 
Çumra’nın ve Çumra çiftçisinin öncüsü 
ve gururu olan Ramazan ve Ömer Turan 
kardeşlere çiftçilerimiz ve Çumra’mız adına 
teşekkür ederim. 
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Konya’da yaptığı işlerle adından 
söz ettiren İş Adamı Sefer Durmaz, 

“Ticaretin bir tadı vardı. Şimdi 
kimsenin kimseye itimadı yok. 
Peşin alıp satma imkanı da çok 

yok” diyor 
‘‘

ESKİDEN ESKİDEN 
TİCARETİN TİCARETİN 

BİR TADI BİR TADI 
VARDIVARDI

D
önemin imkansızlıklarına rağmen 
okuyan ve üniversite eğitimini 
tamamlamasının ardından 

çeşitli ideallerle kendini geliştiren Sefer 
Durmaz, yaşadığı bazı olumsuzluklar 
nedeniyle hevesinin kırılmasıyla, gittiği 
Ankara’dan Konya’ya dönüş yaptı. Ziraat 
Mühendisi olması nedeniyle Konya’da 1971 
yılında Meram Süt Fabrikası’nda 4,5 yıl 
çalışan ve sonrasında yağmurlama sistemi 
satışına başlayan Durmaz, bu alanda 
kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. İş 
hayatını otomobil sektörüne de girerek 
çeşitlendiren Durmaz, bir süre iki işi de 
aynı anda başarıyla götürdü. Ancak 
günün şartları nedeniyle önce sulama 
sistemi işini, 2000’li yılların başında da 
otomotiv sektörünü bırakan Durmaz, bu 
süre içerisinde Konya iş hayatında ismini 
duyurmayı bildi. Ticaret ve iş hayatıyla ilgili 
önemli açıklamalarda bulunan Durmaz, 
tüm zorluklara rağmen o dönemlerde 
ticaretin bugünden daha zevkli olduğuna 
değiniyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1944 Aşağı Hadim doğumluyum. 4 

yaşındayken İçeri Çumra’ya yerleşmişiz. 
İlk ve ortaokulu İçeri Çumra’da, Liseyi de 
Konya Lisesi’nde tamamladım. Sonrasında 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni 
bitirdim 1966’da. Askerliği yedek subay 
olarak yaptım. 

İş hayatına nasıl başladınız?
İş hayatına askerden sonra Zirai 

Mücadele’de başladım. Orada 1 
sene çalıştıktan sonra Ankara’da 
lisan kursuna gittim. Amacım 
Zirai Araştırma Enstitüsü’ne 
girmekti. Oraya girmek de torpil 
gerektiriyordu. Tabi o dönem 
bilim adamlarının Amerika’ya, 
Meksika’ya gitmesi de modaydı. 
Oraya bursumuz çıkmıştı 
fakat o gün Amerika’dan 
dönen arkadaşlar istihdam 
olamayınca, hevesimiz kırıldı ve 
Amerika’ya gitme bursumuzu 
reddettik ve memuriyet de 
yapmayacağım dedim. Çumra’da 
biraz arazimiz vardı, hiçbir şey 
yapmasam orayı çalıştırır hayatımı 
götürürüm dedim. Konya’ya döndüm. 
Meram Süt Fabrikası vardı o dönem, 
bazı kooperatifler yapmışlar ama öyle 
duruyormuş. Konya Süt Kurumu diye bir 
kooperatif vardı. Rahmetli Mehmet Ortaer 
gibi 8-10 arkadaşla birlikte kooperatif 
eliyle Meram Süt Fabrikası’nı ayağa 
kaldıralım dediler. Biz orayı süt alımı 
yapacak şekilde tamamladık. Fabrikayı 
süt işler hale getirdik. Fakat sütü bir türlü 
çoğaltamadık. Çünkü para sıkıntısı vardı. 
Çiftçiye avans verilmesi lazımdı. Konya’da 
500 ton süt ancak vardı. Onu da birçok 
mandıra paylaşınca, süt miktarını yeteri 
kadar artıramadık. Artırma şansımız da 
yoktu. Netice itibariyle 1971’de başladık 
ve 4,5 yıl çalıştıktan sonra oradan istifa 
ettim ve kendi işimi kurdum. Ziraatçı 
olmam nedeniyle araziye karşı hevesim 
vardı. Adana’da Sabancı Holding’in 
Pilsa diye yağmurlama sistemi yapan 

fabrikası vardı. Bir vesile ile arkadaşlar 
oranın bayisi olur musun dediler. Ben 
de yaparım dedim ve eski bayinin 10-15 
senede yıllık 750 bin TL’den fazla ciroları 
olmamış. Bana 1,5 milyon TL’lik ciroya 
yükseltirsen bu iş tutacaktır dediler. 
Karaman Caddesi’nde bir yer tuttuk, o 
sene 15 milyon TL’nin üzerinde ciro yaptık. 
O yıllar yağmurlamanın revaçta olduğu 
bir dönem yaşandı. Kendi muhitimiz 
olduğu için Çumra’nın bu konuda büyük 
katkıları oldu. Bu süreç 1990’a kadar 
devam etti. Bu yıldan sonra Karaman 
Yolu’ndaki dükkandan ayrıldık Nalçacı’ya 
geldik. 1984’te, Rahmetli Özdemir 
Sabancı büyük bir adamdı. Mitsubishi’nin 
Türkiye distribütörü oldu. Türkiye’de 
her yerde bayilik vermek için çalışmalar 
başladı. Rahmetli “Konya bayiliğini yapar 
mısın?” dedi. Severek yaparım dedim 
ve Mitsubishi’ye başladık. Mitsubishi’de 
Türkiye’nin 1 numaralı bayisi biz olduk.  Bu 
iki iş devam ederken, zaman içerisinde 
Pilsa’yı bıraktık. Mitsubishi bayiliği de 
2000’li yıllara kadar devam etti. Şimdi 
oğlum bilgisayar işi üzerine uğraşıyor, 
sigorta işiyle uğraşıyor. Ben de buraya 
gelip gidiyorum.

Sefer Durmaz sivil toplum hayatı 
içerisinde faaliyetlerde bulundu mu? 
Siyasette yer aldınız mı?

Yani sivil toplum çalışmaları içerisinde 
yer almadım. Siyasette de hiç yer 
almadım. Benim karakterime göre değil bu 
çalışmalar. Arkadaş guruplarım var, onlarla 
oturup kalkarız. 

Sefer Durmaz’ın hobileri var mı?
Okumayı çok severim, aşırı severim. 

Ama yaş ilerledi, okuduğumuzu 
unutuyoruz. Herkes gibi emekli hayatı 
yaşamaya çalışıyoruz. Ailemize vakit 
ayırıyoruz. 

Gençlere neler tavsiye 
edersiniz?

Şuan eğitim düzeyi yerlerde 
sürünüyor. Benim de torunlarım 

var durum hiç açıcı değil. Bir sürü 
üniversite açıldı ama kalite yok. 

Çalışmadan, kendini geliştirmeden 
hiçbir öğrenci başarıyı yakalayamaz. 

Çocukların durumu da zor. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra ne yapacak? Kendini 
geliştirecek bir ortamı yakalayamıyor. 
Aile avantajını herkes kullanamıyor. 
Çalışmadan da, kafede oturmayla 
bu hayat bitmez. Türkiye’nin gençliği 
maalesef sıkıntı yaşıyor. Çalışmak, üretmek 
ve bir şeyler yapmak zorundayız. Gelinen 
Türkiye şartlarında çalışanlar da karşılığını 
alamıyor. Çalışan haklı, çalıştıran haklı 
herkes kendince haklı ama sıkıntılar 
var. Memleketimiz güzel bir memleket. 
Konya güzel bir yer. Her konuda güvenli 
bir yer. Memleketin bir ucundan tutmak, 
memlekete faydalı olmak gerekiyor. 
Herkes bu konuda karınca, kararınca 
elinden geleni yapmalı. Yaşam şartları 
zorlaşıyor, az parayla geçinilmiyor çok 
para alma şansı kalmıyor. Onun için herkes 
bir çıkış yolu aramak mecburiyetinde. 

İlk ve ortaokulu İçeri Çumra’da, Liseyi de 
Konya Lisesi’nde tamamladım. Sonrasında 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni 
bitirdim 1966’da. Askerliği yedek subay 

İş hayatına nasıl başladınız?
İş hayatına askerden sonra Zirai 

Mücadele’de başladım. Orada 1 
sene çalıştıktan sonra Ankara’da 

girmekti. Oraya girmek de torpil 

Meksika’ya gitmesi de modaydı. 

olamayınca, hevesimiz kırıldı ve 

yapmayacağım dedim. Çumra’da 

yapmasam orayı çalıştırır hayatımı 
götürürüm dedim. Konya’ya döndüm. 
Meram Süt Fabrikası vardı o dönem, 
bazı kooperatifler yapmışlar ama öyle 
duruyormuş. Konya Süt Kurumu diye bir 
kooperatif vardı. Rahmetli Mehmet Ortaer 
gibi 8-10 arkadaşla birlikte kooperatif 

sürünüyor. Benim de torunlarım 
var durum hiç açıcı değil. Bir sürü 

üniversite açıldı ama kalite yok. 
Çalışmadan, kendini geliştirmeden 

hiçbir öğrenci başarıyı yakalayamaz. 
Çocukların durumu da zor. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra ne yapacak? Kendini 
geliştirecek bir ortamı yakalayamıyor. 
Aile avantajını herkes kullanamıyor. 
Çalışmadan da, kafede oturmayla 

Sizin döneminizle bugünü 
kıyaslarsak neler söylersiniz?
Bizim dönemlerimiz daha kıymetliydi. 

Bir güven ortamı vardı. Mesela yağmurlamaya 
başladığımızda, cirolarımız kısa sürede yükseldi. 

Tarım iyiydi. Hükümet tarımı gözetiyordu. Çiftçi para 
kazanıyordu. Çiftçi daha fazla üretmek için yağmurlamaya 

geçti. Ama bugün tarım farklı noktaya geldi. Girdi maliyetleri 
çok yükseldi. Su sıkıntısı nedeniyle damlama sulama 

sistemlerine geçildi. Firmalar çoğaldı evet ama eskiden 
şöyle bir avantaj vardı; Alışveriş yapılırdı ve harmana senet 

yapılırdı. Senetler protesto edilmezdi, herkes borcuna sadıktı. 
Ticaretin bir tadı vardı. Şimdi kimsenin kimseye itimadı yok. 
Peşin alıp satma imkanı da çok yok. Enflasyon memleketi ve 
tüm dünyayı sardı. Şimdiki durum eskiye göre pek iyi değil 

ticari anlamda. Ticarette yozlaşma var. Girdilerde fiyat 
dengesizlikleri var. Üretimi artırmaya dönük politikalar iyi 

yürütülemedi. Dünyanın her yerinde çiftçi desteklerle 
yaşar. Hollanda bugün Konya kadar ama et 

üretiminde, süt üretiminde, peynir üretiminde 
çok iyi yerde. Bunu kooperatifler yapıyor ve 

devlet de takviye veriyor. Biz o dengeyi 
yakalayamadık. 

‘‘

‘‘
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Konya’da yaptığı işlerle adından 
söz ettiren İş Adamı Sefer Durmaz, 

“Ticaretin bir tadı vardı. Şimdi 
kimsenin kimseye itimadı yok. 
Peşin alıp satma imkanı da çok 

yok” diyor 
‘‘

ESKİDEN ESKİDEN 
TİCARETİN TİCARETİN 

BİR TADI BİR TADI 
VARDIVARDI

D
önemin imkansızlıklarına rağmen 
okuyan ve üniversite eğitimini 
tamamlamasının ardından 

çeşitli ideallerle kendini geliştiren Sefer 
Durmaz, yaşadığı bazı olumsuzluklar 
nedeniyle hevesinin kırılmasıyla, gittiği 
Ankara’dan Konya’ya dönüş yaptı. Ziraat 
Mühendisi olması nedeniyle Konya’da 1971 
yılında Meram Süt Fabrikası’nda 4,5 yıl 
çalışan ve sonrasında yağmurlama sistemi 
satışına başlayan Durmaz, bu alanda 
kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. İş 
hayatını otomobil sektörüne de girerek 
çeşitlendiren Durmaz, bir süre iki işi de 
aynı anda başarıyla götürdü. Ancak 
günün şartları nedeniyle önce sulama 
sistemi işini, 2000’li yılların başında da 
otomotiv sektörünü bırakan Durmaz, bu 
süre içerisinde Konya iş hayatında ismini 
duyurmayı bildi. Ticaret ve iş hayatıyla ilgili 
önemli açıklamalarda bulunan Durmaz, 
tüm zorluklara rağmen o dönemlerde 
ticaretin bugünden daha zevkli olduğuna 
değiniyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1944 Aşağı Hadim doğumluyum. 4 

yaşındayken İçeri Çumra’ya yerleşmişiz. 
İlk ve ortaokulu İçeri Çumra’da, Liseyi de 
Konya Lisesi’nde tamamladım. Sonrasında 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni 
bitirdim 1966’da. Askerliği yedek subay 
olarak yaptım. 

İş hayatına nasıl başladınız?
İş hayatına askerden sonra Zirai 

Mücadele’de başladım. Orada 1 
sene çalıştıktan sonra Ankara’da 
lisan kursuna gittim. Amacım 
Zirai Araştırma Enstitüsü’ne 
girmekti. Oraya girmek de torpil 
gerektiriyordu. Tabi o dönem 
bilim adamlarının Amerika’ya, 
Meksika’ya gitmesi de modaydı. 
Oraya bursumuz çıkmıştı 
fakat o gün Amerika’dan 
dönen arkadaşlar istihdam 
olamayınca, hevesimiz kırıldı ve 
Amerika’ya gitme bursumuzu 
reddettik ve memuriyet de 
yapmayacağım dedim. Çumra’da 
biraz arazimiz vardı, hiçbir şey 
yapmasam orayı çalıştırır hayatımı 
götürürüm dedim. Konya’ya döndüm. 
Meram Süt Fabrikası vardı o dönem, 
bazı kooperatifler yapmışlar ama öyle 
duruyormuş. Konya Süt Kurumu diye bir 
kooperatif vardı. Rahmetli Mehmet Ortaer 
gibi 8-10 arkadaşla birlikte kooperatif 
eliyle Meram Süt Fabrikası’nı ayağa 
kaldıralım dediler. Biz orayı süt alımı 
yapacak şekilde tamamladık. Fabrikayı 
süt işler hale getirdik. Fakat sütü bir türlü 
çoğaltamadık. Çünkü para sıkıntısı vardı. 
Çiftçiye avans verilmesi lazımdı. Konya’da 
500 ton süt ancak vardı. Onu da birçok 
mandıra paylaşınca, süt miktarını yeteri 
kadar artıramadık. Artırma şansımız da 
yoktu. Netice itibariyle 1971’de başladık 
ve 4,5 yıl çalıştıktan sonra oradan istifa 
ettim ve kendi işimi kurdum. Ziraatçı 
olmam nedeniyle araziye karşı hevesim 
vardı. Adana’da Sabancı Holding’in 
Pilsa diye yağmurlama sistemi yapan 

fabrikası vardı. Bir vesile ile arkadaşlar 
oranın bayisi olur musun dediler. Ben 
de yaparım dedim ve eski bayinin 10-15 
senede yıllık 750 bin TL’den fazla ciroları 
olmamış. Bana 1,5 milyon TL’lik ciroya 
yükseltirsen bu iş tutacaktır dediler. 
Karaman Caddesi’nde bir yer tuttuk, o 
sene 15 milyon TL’nin üzerinde ciro yaptık. 
O yıllar yağmurlamanın revaçta olduğu 
bir dönem yaşandı. Kendi muhitimiz 
olduğu için Çumra’nın bu konuda büyük 
katkıları oldu. Bu süreç 1990’a kadar 
devam etti. Bu yıldan sonra Karaman 
Yolu’ndaki dükkandan ayrıldık Nalçacı’ya 
geldik. 1984’te, Rahmetli Özdemir 
Sabancı büyük bir adamdı. Mitsubishi’nin 
Türkiye distribütörü oldu. Türkiye’de 
her yerde bayilik vermek için çalışmalar 
başladı. Rahmetli “Konya bayiliğini yapar 
mısın?” dedi. Severek yaparım dedim 
ve Mitsubishi’ye başladık. Mitsubishi’de 
Türkiye’nin 1 numaralı bayisi biz olduk.  Bu 
iki iş devam ederken, zaman içerisinde 
Pilsa’yı bıraktık. Mitsubishi bayiliği de 
2000’li yıllara kadar devam etti. Şimdi 
oğlum bilgisayar işi üzerine uğraşıyor, 
sigorta işiyle uğraşıyor. Ben de buraya 
gelip gidiyorum.

Sefer Durmaz sivil toplum hayatı 
içerisinde faaliyetlerde bulundu mu? 
Siyasette yer aldınız mı?

Yani sivil toplum çalışmaları içerisinde 
yer almadım. Siyasette de hiç yer 
almadım. Benim karakterime göre değil bu 
çalışmalar. Arkadaş guruplarım var, onlarla 
oturup kalkarız. 

Sefer Durmaz’ın hobileri var mı?
Okumayı çok severim, aşırı severim. 

Ama yaş ilerledi, okuduğumuzu 
unutuyoruz. Herkes gibi emekli hayatı 
yaşamaya çalışıyoruz. Ailemize vakit 
ayırıyoruz. 

Gençlere neler tavsiye 
edersiniz?

Şuan eğitim düzeyi yerlerde 
sürünüyor. Benim de torunlarım 

var durum hiç açıcı değil. Bir sürü 
üniversite açıldı ama kalite yok. 

Çalışmadan, kendini geliştirmeden 
hiçbir öğrenci başarıyı yakalayamaz. 

Çocukların durumu da zor. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra ne yapacak? Kendini 
geliştirecek bir ortamı yakalayamıyor. 
Aile avantajını herkes kullanamıyor. 
Çalışmadan da, kafede oturmayla 
bu hayat bitmez. Türkiye’nin gençliği 
maalesef sıkıntı yaşıyor. Çalışmak, üretmek 
ve bir şeyler yapmak zorundayız. Gelinen 
Türkiye şartlarında çalışanlar da karşılığını 
alamıyor. Çalışan haklı, çalıştıran haklı 
herkes kendince haklı ama sıkıntılar 
var. Memleketimiz güzel bir memleket. 
Konya güzel bir yer. Her konuda güvenli 
bir yer. Memleketin bir ucundan tutmak, 
memlekete faydalı olmak gerekiyor. 
Herkes bu konuda karınca, kararınca 
elinden geleni yapmalı. Yaşam şartları 
zorlaşıyor, az parayla geçinilmiyor çok 
para alma şansı kalmıyor. Onun için herkes 
bir çıkış yolu aramak mecburiyetinde. 

İlk ve ortaokulu İçeri Çumra’da, Liseyi de 
Konya Lisesi’nde tamamladım. Sonrasında 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni 
bitirdim 1966’da. Askerliği yedek subay 

İş hayatına nasıl başladınız?
İş hayatına askerden sonra Zirai 

Mücadele’de başladım. Orada 1 
sene çalıştıktan sonra Ankara’da 

girmekti. Oraya girmek de torpil 

Meksika’ya gitmesi de modaydı. 

olamayınca, hevesimiz kırıldı ve 

yapmayacağım dedim. Çumra’da 

yapmasam orayı çalıştırır hayatımı 
götürürüm dedim. Konya’ya döndüm. 
Meram Süt Fabrikası vardı o dönem, 
bazı kooperatifler yapmışlar ama öyle 
duruyormuş. Konya Süt Kurumu diye bir 
kooperatif vardı. Rahmetli Mehmet Ortaer 
gibi 8-10 arkadaşla birlikte kooperatif 

sürünüyor. Benim de torunlarım 
var durum hiç açıcı değil. Bir sürü 

üniversite açıldı ama kalite yok. 
Çalışmadan, kendini geliştirmeden 

hiçbir öğrenci başarıyı yakalayamaz. 
Çocukların durumu da zor. Üniversiteyi 
bitirdikten sonra ne yapacak? Kendini 
geliştirecek bir ortamı yakalayamıyor. 
Aile avantajını herkes kullanamıyor. 
Çalışmadan da, kafede oturmayla 

Sizin döneminizle bugünü 
kıyaslarsak neler söylersiniz?
Bizim dönemlerimiz daha kıymetliydi. 

Bir güven ortamı vardı. Mesela yağmurlamaya 
başladığımızda, cirolarımız kısa sürede yükseldi. 

Tarım iyiydi. Hükümet tarımı gözetiyordu. Çiftçi para 
kazanıyordu. Çiftçi daha fazla üretmek için yağmurlamaya 

geçti. Ama bugün tarım farklı noktaya geldi. Girdi maliyetleri 
çok yükseldi. Su sıkıntısı nedeniyle damlama sulama 

sistemlerine geçildi. Firmalar çoğaldı evet ama eskiden 
şöyle bir avantaj vardı; Alışveriş yapılırdı ve harmana senet 

yapılırdı. Senetler protesto edilmezdi, herkes borcuna sadıktı. 
Ticaretin bir tadı vardı. Şimdi kimsenin kimseye itimadı yok. 
Peşin alıp satma imkanı da çok yok. Enflasyon memleketi ve 
tüm dünyayı sardı. Şimdiki durum eskiye göre pek iyi değil 

ticari anlamda. Ticarette yozlaşma var. Girdilerde fiyat 
dengesizlikleri var. Üretimi artırmaya dönük politikalar iyi 

yürütülemedi. Dünyanın her yerinde çiftçi desteklerle 
yaşar. Hollanda bugün Konya kadar ama et 

üretiminde, süt üretiminde, peynir üretiminde 
çok iyi yerde. Bunu kooperatifler yapıyor ve 

devlet de takviye veriyor. Biz o dengeyi 
yakalayamadık. 

‘‘

‘‘

189



DEVLETİMİZE DEVLETİMİZE 
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Konya’nın 
önemli makine 

üreticilerinden olan 
Hilalsan kapılarını 
10’LAR dergisine 
açtı. Hilalsan’ın 
Yönetim Kurulu 
Başkan Seyit Ali 

Coplan, geçmişten 
günümüze kadar 

uzanan ticari 
geçmişini ve 

bilinmeyen yönlerini 
anlattı.  Coplan 
devlete bir vefa 
borcu olduğunu 

söyledi 

‘‘
K

onya’nın önemli makine 
üreticilerinden olan Hilalsan 
kapılarını 10’LAR dergisine 

açtı. Sac işleme makinelerinde dünyanın 
önde gelen kuruluşlarından olan 
Hilalsan’ın Yönetim Kurulu Başkan 
Seyit Ali Coplan, geçmişten günümüze 
kadar uzanan ticari geçmişini ve 
bilinmeyen yönlerini anlattı.  Memlekete 
bir vefa borcu olduğuna dikkat çeken 
Coplan, memlekete katma değer 
kazandırmaktan ötürü memnun 
olduğunu söyledi.

Sizi kısaca tanıyabilirmiyiz?
1958 yılında Sarayönü’nde dünyaya 

geldim. 1966 yılında Konya’ya göç ettik. 
Dar gelirli bir ailede yetiştim. İlk, orta 
ve lise tahsilimi Konya’da tamamladım. 
Üniversiteyi maddi durumumuz olmadığı 
için okuyamadım. Eğitim enstitüsünü 
kazanmıştım. Ama okuyamadım. 
Çünkü gerçekten fakir bir aileydik. Ben 
ayakkabımın olmadığını bilirim. Zeytinle 
peynir aynı anda soframızda olmadı. 
Ama sonsun şükürler olsun ki babam 
bize hiç haram lokma yedirmedi, bize 
dürüstlüğü miras bıraktı. Annem ve 
babam bize dürüstlük ve doğruluk 
olarak çok büyük miras bıraktı. 

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız? İş hayatına başlarken 
ailenizin etkisi oldu mu?

Ticarete 7 yaşında başladım. 
Ticarete başladığımda para neydi onu 
bilmiyordum. Babam bana  madeni 1 
TL sermaye verdi. Hala gittim nohut 
aldım. Onu ikindiye kadar sattım. Akşam 
elime geçen para ise 3 tane 25 kuruştu. 
7 yaşımdan sonra parayı öğrendim. 
Simit aldım sattım. Hayatım boyunca 
hep ticaretle uğraştım. Askerden 
geldikten sonra çay ocağı işletmeye 
başladım. İşler iyi gitmedi orayı sattım. 
Dayımgil, sac kesim işleri yaparlardı 
oraya girdim. 1,5 yıl orada çalıştım. 1,5 
yıl sonra bıraktım hep aklımda olan 
ticaretle uğraşmaya başladım. Bir 
ortakla manuel sac makasları üretmeye 
başladık. Azmettik, çalıştık. Cenab-ı 
Allah yardım etti. Sonra ortağımla 
ayrıldık. 1984 yılında tam anlamıyla 
başladık işe. 2000 yılında da makine 
sektörüne girdik. Ben, hiçbir zaman 
‘şunu yapacağım, şöyle başardım, 
şunu yaptım’ diye kelime kullanmadım. 
Ama çok çalıştım. Elhamdülillah 
dosdoğru olmaya çalıştım. Hiçbir zaman 
eğilmedim. Para, çıkar, menfaat için 
duruşumu değiştirmedim. 1984 yılında 
dükkanı açtım, ilk ihracatımı aynı sene 
yaptım. O zaman memlekette ihracatını 
kimse bilmezdi. Ben Suudi Arabistan’a 
ihracat yaptım. Gösteriş ve riyadan 
Allah’a sığınırım, mütevazi olmaya 
gayret gösteririm. Ama sektörümde 
en iyi olmak için çalışırım. Herkes aynı 
şeyi söyler ama ben hakikaten A sınıfı 
makine yaparım.  Hayatım boyunca 
çizgimi hiç bozmadım. Benim bu millete 
ve vatandaşlarımıza ahde vefa borcum 
var.  Bugün elhamdülillah 40 ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyorum.  
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makine yaparım.  Hayatım boyunca 
çizgimi hiç bozmadım. Benim bu millete 
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Siyasi ve ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar o dönem iş 
hayatınızı nasıl etkiledi?

Siyasi ve ekonomik olaylar her 
esnafı ve vatandaşı etkilediği gibi 
bizleri de etkiledi. Ticari hayatımızda 
çok sayıda kriz ve badireler 
atlattık.  Yokluklar çektik. Gün geldi 
paramız olmadı. Gün geldi maaşları 
ödeyemedik.  Ama esnaflığımızındın ve 
dürüstlüğümüzden taviz vermedik.  

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

Geçmişteki usta çırak ilişkisi ile 
günümüzdeki usta çırak ilişki arasında 
ilişkiyi karşılaştırmak abes. Günümüzde 
ne yazık ki usta takılmıyor.  

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
kaç kişi yetiştirdiniz? Ailenizden 
işinize devam eden var mı?

Bugüne kadar çok sayıda 
sektörümüze eleman yetiştirdim ve 
yetiştirmeye de devam ediyorum. 
Şu anda oğlum ve kızım ile işleri 
yürütüyoruz. 

‘‘
‘‘

Konya sanayisinin 
geldiği noktayı nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
Konya sanayisinin geniş bir ürün 

yelpazesine sahip olması. Diğer bir ifade 
ile makine sanayinden kimyaya, tekstilden 

otomotiv yedek parçaya, elektrikelektronikten 
gıdaya, ambalajdan döküm ve ayakkabıdan cam 

sanayisine kadar 80`in üzerinde değişik ürün 
üretiliyor. Üretimde başı ise otomotiv yan sanayi, 

makine, tarım makineleri, gıda, ayakkabı ve yeni yeni 
gelişmekte olan tekstil alanları çekiyor. Özellikle son 

on yılda, dünya pazarlarındaki payı giderek artan 
otomotiv yedek parça sanayiinde gerek kalite 
ve gerekse üretim kapasitesi olarak iddialı bir 

konuma gelindi. Ülkedeki en önemli motor 
supap, motor piston ve gömlek, krank, 

dişli ve conta fabrikaları Konya`da 
bulunuyor. 
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Küçük yaşlardan beri iş hayatının içerisinde olan ve yenilikleri takip ederek bugün 
Konya’da alanında önemli bir marka ortaya çıkaran Köprülü Mobilya ve Köprülü Oto Yönetim 

Kurulu Başkanı Süleyman Köprülü, “Ticareti seviyoruz. Ben ticaret aşığıyım” diyor 

K
onya’nın önemli iş 
adamlarından Köprülü 
Mobilya ve Köprülü Oto 

Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Köprülü, küçük yaşlarda başladığı iş 
hayatında, Konya’da iz bırakan önemli 
bir isim oldu. Niğdeli olmasına rağmen, 
ailesinin Konya’ya gelmesiyle Konya’da 
doğan, büyüyen ve iş hayatına da 
Konya’da atılan Köprülü, memleketi 
olarak gördüğü Konya ticaretine katkı 
sağlayan bir isim oldu. Aile mesleği 
olan halı sektöründe işe başlayan 
sonrasında mobilya ve otomobil 
sektörüne girerek iş alanını genişleten 
Köprülü, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla 
sürdürdüğü ticari hayatına bugün dahi 
aynı şevk ve azimle devam ediyor. 
Ticareti ve iş hayatını çok sevdiğini 
belirten Köprülü, “Ticareti seviyoruz. 
Ben ticaret aşığıyım. Bazen çocuklarım: 
“Baba erkenden dükkana gidiyorsun 
hiç mi durmazsın” derler. 53 senedir hiç 
durmam dükkanı açarım, 53 senedir de 
aynı heyecanla işime gelirim. Bu para 
değil, para ikinci planda” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Aslen Niğdeliyiz ama 1956’da 

Konya’da doğdum, Konya’da büyüdüm. 
Konya’da 50 yıldır ticaretin içindeyim. 

İş hayatınız ne zaman başladı? 
Hangi sektörlerde bulundunuz? 

1953’te ailem Konya’ya yerleşmiş. 

Ailemin esas mesleği halıcılık. Konya’da 
o dönemde halı işine girmiş ailem 
dolayısı ile Konya’da halı sektöründe 
önemli bir yere gelmişiz. Konya’nın 
köylerine “harmandan harmana” 
diye tabir edilen ödeme şartıyla halı 
satışı yapardık. Benim çocukluğumda 
böyleydi. 1968’den itibaren de 
halının yanına mobilyayı koyduk. 
Türkiye’nin, Konya’nın gelişmesiyle, 
birbirini tamamlayan sektör olduğu 
için mobilya sektörüne girdik. 1980’li 
yıllarda da Arçelik bayiliğini dahil ettik. 
Kardeşlerimizle birlikte bu sektörlerde 
2000’li yıllara kadar devam ettirdik. 
2000’li yıllarda da BMW Otomobilinin 
bayiliğini aldım. Konya’mıza bu dünya 
markası otomobili de dahil etmiş olduk. 
Bu arada 2007 yılında kardeşlerimizle 
işlerimizi ayırdık. Otomotiv ve mobilya 
sektöründe çocuklarımızla birlikte 
devam ediyoruz. Biz ilk dönemlerde 
ben çocukken, Karaman Yolu’nda 
halıcılık yapıyorduk. Sonra mobilyayı da 
işimize ilave edince Bedesten Çarşısı’na 
geldik. 1980’li yıllarda Alaaddin 
Caddesi’ne geldik, 2000’li yıllardan 
sonra da Ankara Yolu’na geçtik.

Ticaret sizin için ne ifade ediyor? 
Konuyla ilgili neler söylersiniz? 

Ticaretin şekli sürekli değişiyor. 
Çağa ayak uydurmanız gerekiyor. 
Ticaretin, sanayinin içinde olup da 
çağa ayak uydurmazsanız ayakta 

kalamazsınız. Yenilikleri sürekli takip 
etmek zorundasınız. Bizde de ticari 
serüven sürekli değişti, gelişti. Yeniliği 
takip ettik, bugünlere geldik. Ticareti 
seviyoruz. Ben ticaret aşığıyım. Bazen 
çocuklarım: “Baba erkenden dükkana 
gidiyorsun hiç mi durmazsın” derler. 53 
senedir hiç durmam dükkanı açarım, 
53 senedir de aynı heyecanla işime 
gelirim. Bu para değil, para ikinci 
planda. Ben işimi seviyorum. Kimi 
denizi sever, kimi başka bir şeyi sever, 
ben işimi severim, işimin hastasıyım. 

BMW gibi önemli bir markanın 
bayiliğini aldınız ve başarıyla 
yürütüyorsunuz. Bu süreç nasıl oldu?

Çocukluktan beri otomobili 
seviyordum. Kısmet oldu 2000 yılında 
BMW’ye müracaat ettim. Birkaç firma 
arasında bizi tercih ettiler ve bayiliği 
almış olduk. Şerefimizle, gururla bu 
dünya markası otomobili Konya’ya 
getirdik ve başarıyla temsil ettik. 
Etmeye de devam ediyoruz. 

Ticari hayatınızda önemli 
tecrübeler edindiniz, belki zorluklar 
yaşadınız. Ama başarılı da oldunuz. 
Bunu nasıl sağladınız? 

Ticaret risktir. Dikkat edeceksin 
ve kafanı çalıştıracaksın. Ben BMW 
bayiliğine ilk başladığımda 2-3 tane 
araba koyamazdım. Ama azmettik, 
mücadele ettik. Ben bayilik aldığım ilk 
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dönemde Konya’da 5 tane BMW yoktu. 
BMW zaten bir dünya markası, adamlar 
otomobili iyi yapıyor, kendini satıyor. 
Ama biz de sebebini işledik, bizim de 
şahsi çalışmalarımızla, dürüstlüğümüzle 
Konya’da BMW markasını iyi bir yere 
getirdik. Konya’da kendi segmentinde 
zaman zaman birinciliğe oturuyoruz. 

Süleyman Köprülü iş aşığı. Ama 
işin dışında neler seviyorsunuz? 

25’li 30’lu yaşlarda Konya gençleri 
olarak bir gurup arkadaş siyasete 
girdik. Hemen hemen 30 sene siyasette 
bulundum. Demokrasi adına siyasete 
girdim. İktidar kadar muhalefet 
de gerekli diye siyasete girdik. Bu 
anlamda iktidardan ziyade muhalefette 
görev aldım. 30 yıl siyaset içerisinde 
bulundum. Maddi bir beklentimiz 
olmadan, şahsi çıkarlarımız olmadan 
siyaset yaptık. Düzgün siyaset, düzgün 
ticaret hayatını benimsedim ve 
hayatımı da bu yönde şekillendirdim. 

Arkadaş gurubunuz var sürekli 
oturuyorsunuz. Bu dostluklar devam 
ediyor mu?

Hem siyasetten hem ticaretten 
30 senenin üstünde olan dostlarımız 
var. Bu arkadaşlarımızla biz zaman 
zaman yemekli sohbetler yapıyoruz. 
Bu sohbetler içerisinde Türkiye’nin, 

Konya’mızın ticaretini, siyasetini ele 
alıyoruz. Herkes kendine göre fikirlerini 
söyler, ortak noktada buluşuruz. Bu 
ülke hepimizin. Biz bunları yapmak 
zorundayız. Biz belli bir yaşa geldik, 
bundan sonra da tecrübelerimizi 
gençlere aktarmaya özen gösteriyoruz. 

Konya’nın ve Türkiye’nin sanayi 
noktasında geldiği durumu nasıl 
görüyorsunuz?

Bulunduğumuz sektörlerden dolayı, 
sanayicilerimizin belki yüzde 80’i bizim 
dostlarımız. Sanayicilerimizle içiçeyiz. 
Sizinle yaptığımız sohbetleri biz iş 
adamlarımızla da yapıyoruz. Konulara 
hakimiz. Konya sanayisi muhteşem 
ilerliyor. Arkadaşlarımızın yolu açık 
olsun. Konya’mızı gururla temsil 
ediyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. 
Belki biz göremeyiz ama, bunu 
söylemiş olayım, 20 yıl sonra dünya 
devi bir Konya göreceksiniz. Yeni nesil 
o kadar güzel geliyor ki; daha tahsilli, 
daha bilgili, daha kültürlü nesiller 
geliyor. 2-3 ay önce Gaziantep’e gittim, 
Sanayisini 2-3 gün gezdim. Müthiş 
bir sanayi yapmışlar. Temel mesleğim 
halıcılık olduğu için, halıcılık konusunda 
mesela müthiş bir yere gelmiş. 
Dünyada halı konusunda birinci olmayı 
başarmış. Bu durum gurur veriyor. 
Dolayısı ile, Konya’nın da 20 sene 

sonra otomotiv yedek parçada, tarım 
makinelerinde veya farklı alanlarda 
dünyada ilk sırada yer alacağından hiç 
kuşkum yok. 

Gençlere tavsiyeleriniz neler olur?
Çalışmak, çalışmak, çalışmak…Tabi 

ki gençlerimiz gezsin, sosyal hayatları 
olsun. Ama bu hayatı yaşamak için de 
para lazım. Parayı nasıl bulacaksınız? 
Çalışacaksınız. Önce iş, sonra eş, sonra 
çocuk…Benim anlayışım bu. İş olmadan 
hiçbir şey olmaz. Ben buraya gelen 
gençleri de bazen yokluyorum. Biz 
gençken çekinirdik, konuşamazdık. 
Gençlerimiz çok rahat konuşuyor. 
Gençlerimiz daha özgüvenli, daha 
tahsilli, daha bilgili. Bu büyük bir 
gelişme. Onun için geleceğimiz iyi. 
Gençlerimizin büyük bir kısmı tahsilli, 
kültürlü. Kendilerini iyi geliştirmiş 
gençlerimiz geliyor, dolayısı ile hiç 
kimse karamsar olmasın, aydınlık 
Türkiye bizi bekliyor. Bunun yanında, 
siyasilerimizin, memurumuzun, 
işçimizin, sanayicimizin dolayısı ile 
herkesin üzerine düşeni yapması lazım. 
Çünkü bu vatan, bu bayrak bizim. Biz 
birlik olursak, beraber olursak kimse 
bir şey bize yapamaz. Bu yüzden 
gençlerimiz birlik ve beraberlik 
içerisinde yollarına devam etsinler. 
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dönemde Konya’da 5 tane BMW yoktu. 
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ediyor mu?

Hem siyasetten hem ticaretten 
30 senenin üstünde olan dostlarımız 
var. Bu arkadaşlarımızla biz zaman 
zaman yemekli sohbetler yapıyoruz. 
Bu sohbetler içerisinde Türkiye’nin, 

Konya’mızın ticaretini, siyasetini ele 
alıyoruz. Herkes kendine göre fikirlerini 
söyler, ortak noktada buluşuruz. Bu 
ülke hepimizin. Biz bunları yapmak 
zorundayız. Biz belli bir yaşa geldik, 
bundan sonra da tecrübelerimizi 
gençlere aktarmaya özen gösteriyoruz. 

Konya’nın ve Türkiye’nin sanayi 
noktasında geldiği durumu nasıl 
görüyorsunuz?

Bulunduğumuz sektörlerden dolayı, 
sanayicilerimizin belki yüzde 80’i bizim 
dostlarımız. Sanayicilerimizle içiçeyiz. 
Sizinle yaptığımız sohbetleri biz iş 
adamlarımızla da yapıyoruz. Konulara 
hakimiz. Konya sanayisi muhteşem 
ilerliyor. Arkadaşlarımızın yolu açık 
olsun. Konya’mızı gururla temsil 
ediyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. 
Belki biz göremeyiz ama, bunu 
söylemiş olayım, 20 yıl sonra dünya 
devi bir Konya göreceksiniz. Yeni nesil 
o kadar güzel geliyor ki; daha tahsilli, 
daha bilgili, daha kültürlü nesiller 
geliyor. 2-3 ay önce Gaziantep’e gittim, 
Sanayisini 2-3 gün gezdim. Müthiş 
bir sanayi yapmışlar. Temel mesleğim 
halıcılık olduğu için, halıcılık konusunda 
mesela müthiş bir yere gelmiş. 
Dünyada halı konusunda birinci olmayı 
başarmış. Bu durum gurur veriyor. 
Dolayısı ile, Konya’nın da 20 sene 

sonra otomotiv yedek parçada, tarım 
makinelerinde veya farklı alanlarda 
dünyada ilk sırada yer alacağından hiç 
kuşkum yok. 

Gençlere tavsiyeleriniz neler olur?
Çalışmak, çalışmak, çalışmak…Tabi 

ki gençlerimiz gezsin, sosyal hayatları 
olsun. Ama bu hayatı yaşamak için de 
para lazım. Parayı nasıl bulacaksınız? 
Çalışacaksınız. Önce iş, sonra eş, sonra 
çocuk…Benim anlayışım bu. İş olmadan 
hiçbir şey olmaz. Ben buraya gelen 
gençleri de bazen yokluyorum. Biz 
gençken çekinirdik, konuşamazdık. 
Gençlerimiz çok rahat konuşuyor. 
Gençlerimiz daha özgüvenli, daha 
tahsilli, daha bilgili. Bu büyük bir 
gelişme. Onun için geleceğimiz iyi. 
Gençlerimizin büyük bir kısmı tahsilli, 
kültürlü. Kendilerini iyi geliştirmiş 
gençlerimiz geliyor, dolayısı ile hiç 
kimse karamsar olmasın, aydınlık 
Türkiye bizi bekliyor. Bunun yanında, 
siyasilerimizin, memurumuzun, 
işçimizin, sanayicimizin dolayısı ile 
herkesin üzerine düşeni yapması lazım. 
Çünkü bu vatan, bu bayrak bizim. Biz 
birlik olursak, beraber olursak kimse 
bir şey bize yapamaz. Bu yüzden 
gençlerimiz birlik ve beraberlik 
içerisinde yollarına devam etsinler. 
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Kuyumculuğu en ince detaylarıyla çekirdekten yetişerek öğrenen ve sektörde başarıyı 
yakalayan İşadamı Şeref Nalçacıgil, yaptığı çalışmalarla sektörün otoritesi oldu 

‘‘ KUYUMCULUĞUN KUYUMCULUĞUN 
OTORİTESİOTORİTESİ

K
uyum sektörünün 
duayenlerinden, Konya’nın 
yetiştirdiği önemli 

işadamlarından Şeref Nalçacıgil, 
kuyumculuk sektörünün kalbi İstanbul 
Kapalıçarşı’da sektörün tüm detaylarını 
çekirdekten öğrenerek bugünlere 
geldi. İdealist kimliğiyle ve sektördeki 
yetişmiş zekasıyla Konya’ya dönen 
Nalçacıgil, 1963 yılında ilk mağazası; 
Filiz Kuyumcusu’nu hiçbir maddi 
destek almadan, Mevlana Caddesi’nde 
açtı. Burada yeni iş geliştirme ve iş 
ahlakı konularında ilklere imza atan 
Nalçacıgil, sektördeki gelişimini 
sürdürerek 1980 yılında şu anki 
adresinde bulunan mağazasını açtı. 
Nalçacıgil’in yeni açtığı mağaza 
mimarisinin özgünlüğü ve ilk asansörlü 
vitrin sistemini kullanmasıyla estetik 
ve fonksiyonelliği sadece mücevher 
tasarımlarında değil satış yaptığı 
mekânlarda da örnek olarak, sektördeki 
diğer işletmelerin dikkatini çekti. 
Meslek hayatı boyunca kendini sürekli 
geliştiren ve yenileyen Nalçacıgil, 
meslekte adeta bir otorite olmayı 
başardı. Nalçacıgil’in bu örnek hayat 
hikayesini oğlu Ender Nalçacıgil, şöyle 
anlatıyor; 

MESLEKTE OTORİTE OLDU 

-Babam Şeref Nalçacıgil
Kuyum sektöründe;
Bir duayen...
Bir otorite...
Bir öncü...
Bugüne kadar sektöre yetiştirdiği 

insan kaynağı ve müşterilerine 
kusursuz hizmet sunma hedefi en çok 
babamın meslek aşkıyla anlatılabilir. 
Bu aşkın temelleri, Şeref Nalçacıgil’in 
eniştesi, kuyumcu Mehmet Ali 
Erdoğdular’ın yanında çalışmaya 
başlamasıyla atıldı. Öyle ki; kuru gıda 
ticareti yapan babasının yanında 
çalışmak yerine iş disipline çok 
saygı duyduğu eniştesinin yanında 
bu işi öğrenmek için uğraş verdi. 
Kuyumculuk konusundaki azminin 
ve gelecekte ustalık derecesinde 
yakalayacağı başarısının ilk sinyallerini 
henüz üç aydır çalıştığı bu yeni 
alanda tek başına yaptığı yüzük 
imalatıyla gösterdi.  Mehmet Ali 
Bey’in İstanbul’a taşınma kararı ve 
ısrarıyla kendisini kuyumculuğun 
kalbi İstanbul Kapalıçarşı’da buldu. 
Atölyeciliğin bütün aşamalarında 
bulundu, mesleğin tüm detaylarını 
öğrenme fırsatını yakaladı. Bir süre 
sonra, manevi duyguları ağır bastı; 
anne ve babasının ısrarlarıyla 1963 
yılında İstanbul’dan memleketi 
Konya’ya dönme kararı aldı. Aynı yıl 
ilk mağazası; Filiz Kuyumcusu’nu 
hiçbir maddi destek almadan, Mevlana 
Caddesi’nde açtı. Yeni iş geliştirme ve 
iş ahlakı konularında ilklere imza attı. 
Örneğin; Anadolu’nun ilk bilezik imalat 
atölyesini kurdu. “Beğenilmeyen ürün 
bana aittir.” diyerek, fatura veya fiş 
sormadan, gün kısıtlaması koymadan 

iade alıp, para iadesi yapmasıyla 
bugün için yasalarla korunan pek 
çok tüketici hakkını daha o yıllarda 
kendi tabi iş ahlakı olarak belirledi ve 
benimsedi.  Müşteri memnuniyetini 
ilk sıraya koydu, müşterisine ve işine 
olan yüksek saygısını elli yıl önceden 
göstermiş oldu.  1980 yılında şu anki  
adresinde bulunan mağazasını açtı. 
Mağaza mimarisinin özgünlüğü ve ilk 
asansörlü vitrin sistemini kullanmasıyla 
estetik ve fonksiyonelliği sadece 
mücevher tasarımlarında değil satış 
yaptığı mekânlarda da göstererek, 
sektördeki diğer işletmeler için de 
örnek teşkil etti. Şeref Nalçacıgil’in 
mesleki anlamdaki otoritesini ise 
yaşanmış bir olayla anlatmak uygun 
olur: İstanbul’dan bir eski altın para 
koleksiyoncusu ziynetlerine değer 
biçtirmek üzere ziyaretine geldiğinde, 
kendisine söylediği ilk söz şöyleydi: 
“Beni İstanbul’dan Atasay Kamer 
gönderdi. Türkiye’de buna değer 
biçilebilen sadece beş kişi varmış, biri 
de sizmişsiniz.”

SİYASETİN DİKKATİNİ ÇEKTİ 

-1984 yılında dönemin Başbakanı 
Turgut Özal’ın mağazaya yaptığı 
ziyaret ve karşılıklı sohbetleri sırasında 
Şeref Nalçacıgil’in sektörün sıkıntıları 
konusunda başbakanı bilgilendirmesi 
Özal’ın dikkatini çekti ve kendisinden 
bu konularda bir rapor hazırlamasını 
rica etti. Hazırladığı ve Başbakan’a 

sunduğu rapor kuyumculuk sektörünü 
rahatlatacak bir adım olan TPKK’nın 
17. maddesinde değişiklik yapılmasına 
vesile oldu.

SOSYAL SORUMLULUK
 PROJELERİNİ DESTEKLEDİ 

-Eğitim için her zaman öncelikli 
bir konu oldu. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde aldığım lisans 
eğitimimin ardından maddi-manevi 
fedakârlıklarla beni Birleşik Devletler’e 
yüksek lisans eğitimi almam için 
gönderdi. Binlerce öğrencinin eğitimine 
sponsorluk verdi ve eğitim dâhil pek 
çok sosyal sorumluluk projelerine 
bizzat önderlik etti, desteklerini sundu.

NALÇACIGİL SOYADINI 
MARKA YAPTI

-Kendisini değil ailesini önceledi. 
“Nalçacıgil” soy isminin bir marka 
değeri taşıması için uğraştı. Anne, 
baba ve kardeşlerine bu değerli 
uğraşları ile kıymeti ölçülemeyecek 
değerler kazandırdı.  İki kardeşini 
kendi imkânlarıyla okuttu, onları 
evlendirdi, kurup büyüttüğü şirketine 
ortak olarak aldı.  Kardeşlerinden birini 
1997 yılında kambiyo hizmetleri veren 
Nalçacıgil Altın ve Döviz A.Ş.’nin başına 
atadı. Diğer kardeşini ise İstanbul 
Kapalıçarşı’ya toptan kuyumculuk 
işiyle meşgul olması için gönderdi. 
Kardeşlerinin çalışmalarından beklediği 
verimi alamadı fakat aile kurumunu 
profesyonellikten ve iş sevgisinden de 
önce gözetilmesi gereken bir kıymet 
olarak gördü ve iş profesyonelliğinin 
gereğini yapmadı. Döviz A.Ş’nin 
başındaki kardeşi, habersiz, izinsiz 
bir yurt dışı seyahati sırasında, o 
zamanki adıyla İMKB bugünkü adıyla 
Borsa İstanbul’da, yüklü miktarda 
hisse senedi alımı yapıp yatırdıklarının 
tamamına yakınını kaybetti. Bu alımdan 
sonra doğan zarar bir domino etkisi 
yarattı ve  katlana katlana muazzam bir  
rakama ulaştı. Zararın telafisi için, Döviz 
A.Ş.’nin 2007 yılında kapatma kararı 
alındı. Uzun yıllar boyunca, büyük 
emeklerle inşa edip markalaştırdığı 
soy ismine leke gelmesin diye, hiç 
zorunlu olmadığı halde, varını yoğunu 
ortaya koyarak kardeşinin borçlarını 
kapattı. Gerisi tam bir trajedi oldu…  O 
kardeşler, mal paylaşımı konusunda 
anlaşamadılar ve Nalçacıgil markasını 
yaratan Şeref Nalçacıgil’i mahkeme 
verdiler. Mahkeme temyiz aşamasında 
halen devam etmektedir.

EN BÜYÜK GURURUM OLDU 

-Her zaman fevkalade iyi bir 
evlat, eş, baba, aile büyüğü olarak 
kalabilmek için didindi.  Takdir edenler 
ve etmeyenler oldu. Yüce Allah hepsini 
de biliyor... Kendimi tanıttığımda, soy 
ismimle ilgili sordukları zaman bu 
dünyada benim için en büyük gurur; 
“Evet, oğluyum…” diyebilmektir..!
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Kuyumculuğu en ince detaylarıyla çekirdekten yetişerek öğrenen ve sektörde başarıyı 
yakalayan İşadamı Şeref Nalçacıgil, yaptığı çalışmalarla sektörün otoritesi oldu 

‘‘ KUYUMCULUĞUN KUYUMCULUĞUN 
OTORİTESİOTORİTESİ

K
uyum sektörünün 
duayenlerinden, Konya’nın 
yetiştirdiği önemli 

işadamlarından Şeref Nalçacıgil, 
kuyumculuk sektörünün kalbi İstanbul 
Kapalıçarşı’da sektörün tüm detaylarını 
çekirdekten öğrenerek bugünlere 
geldi. İdealist kimliğiyle ve sektördeki 
yetişmiş zekasıyla Konya’ya dönen 
Nalçacıgil, 1963 yılında ilk mağazası; 
Filiz Kuyumcusu’nu hiçbir maddi 
destek almadan, Mevlana Caddesi’nde 
açtı. Burada yeni iş geliştirme ve iş 
ahlakı konularında ilklere imza atan 
Nalçacıgil, sektördeki gelişimini 
sürdürerek 1980 yılında şu anki 
adresinde bulunan mağazasını açtı. 
Nalçacıgil’in yeni açtığı mağaza 
mimarisinin özgünlüğü ve ilk asansörlü 
vitrin sistemini kullanmasıyla estetik 
ve fonksiyonelliği sadece mücevher 
tasarımlarında değil satış yaptığı 
mekânlarda da örnek olarak, sektördeki 
diğer işletmelerin dikkatini çekti. 
Meslek hayatı boyunca kendini sürekli 
geliştiren ve yenileyen Nalçacıgil, 
meslekte adeta bir otorite olmayı 
başardı. Nalçacıgil’in bu örnek hayat 
hikayesini oğlu Ender Nalçacıgil, şöyle 
anlatıyor; 

MESLEKTE OTORİTE OLDU 

-Babam Şeref Nalçacıgil
Kuyum sektöründe;
Bir duayen...
Bir otorite...
Bir öncü...
Bugüne kadar sektöre yetiştirdiği 

insan kaynağı ve müşterilerine 
kusursuz hizmet sunma hedefi en çok 
babamın meslek aşkıyla anlatılabilir. 
Bu aşkın temelleri, Şeref Nalçacıgil’in 
eniştesi, kuyumcu Mehmet Ali 
Erdoğdular’ın yanında çalışmaya 
başlamasıyla atıldı. Öyle ki; kuru gıda 
ticareti yapan babasının yanında 
çalışmak yerine iş disipline çok 
saygı duyduğu eniştesinin yanında 
bu işi öğrenmek için uğraş verdi. 
Kuyumculuk konusundaki azminin 
ve gelecekte ustalık derecesinde 
yakalayacağı başarısının ilk sinyallerini 
henüz üç aydır çalıştığı bu yeni 
alanda tek başına yaptığı yüzük 
imalatıyla gösterdi.  Mehmet Ali 
Bey’in İstanbul’a taşınma kararı ve 
ısrarıyla kendisini kuyumculuğun 
kalbi İstanbul Kapalıçarşı’da buldu. 
Atölyeciliğin bütün aşamalarında 
bulundu, mesleğin tüm detaylarını 
öğrenme fırsatını yakaladı. Bir süre 
sonra, manevi duyguları ağır bastı; 
anne ve babasının ısrarlarıyla 1963 
yılında İstanbul’dan memleketi 
Konya’ya dönme kararı aldı. Aynı yıl 
ilk mağazası; Filiz Kuyumcusu’nu 
hiçbir maddi destek almadan, Mevlana 
Caddesi’nde açtı. Yeni iş geliştirme ve 
iş ahlakı konularında ilklere imza attı. 
Örneğin; Anadolu’nun ilk bilezik imalat 
atölyesini kurdu. “Beğenilmeyen ürün 
bana aittir.” diyerek, fatura veya fiş 
sormadan, gün kısıtlaması koymadan 

iade alıp, para iadesi yapmasıyla 
bugün için yasalarla korunan pek 
çok tüketici hakkını daha o yıllarda 
kendi tabi iş ahlakı olarak belirledi ve 
benimsedi.  Müşteri memnuniyetini 
ilk sıraya koydu, müşterisine ve işine 
olan yüksek saygısını elli yıl önceden 
göstermiş oldu.  1980 yılında şu anki  
adresinde bulunan mağazasını açtı. 
Mağaza mimarisinin özgünlüğü ve ilk 
asansörlü vitrin sistemini kullanmasıyla 
estetik ve fonksiyonelliği sadece 
mücevher tasarımlarında değil satış 
yaptığı mekânlarda da göstererek, 
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ŞEREF NALÇACIGİL KİMDİR?

1946 yılında Konya’da doğdu. 
İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da 
tamamladı. Lisede başlayan futbol 
sevdası kendisini Konyaspor Genç 
Takımı’nda futbol oynamaya, 
ardından da Fenerbahçe Genç 
Takımı’na sürükledi. Burada bir 
dönem antrenmanlara devam 
ederek üç resmi maça çıktı. 
Çok sevdiği üstadının teşvikiyle 
kuyumculukla tanıştı. Başlarda, 
öğrencilik dönemlerinde, yaz 
tatilleri boyunca çalıştığı bu 
alan, 1960 yılında İstanbul 
Kapalıçarşı’da çalışmaya 
başlamasıyla tam anlamıyla 
mesleği haline geldi. Vatani 
görevini tamamladıktan sonra 
aile bağlarının Konya’da olması 
nedeniyle Konya’ya döndü.

1963’te Mevlana caddesinde 
ilk dükkânını kuyumculuk ve 
hediyelik eşya üzerine açtı. 1970 
yılında Sarraflar Çarşısı’nda ikinci 
mağazasını, 1983 yılında ise 
kardeşleriyle şirketleşme kararı 
alıp şu anda faaliyette olan ŞEREF 
NALÇACIGİL ULUSLARARASI 
MÜCEVHERAT VE KUYUMCULUK 
SAN. TİC. AŞ’yi kurdu. 1993 
yılında İstanbul’da aynı şirkete 
bağlı toptan şubesini açtı. 
1997 yılında diğer kardeşinin 
denetiminde mesleğiyle entegre 
olan döviz şirketi, NALÇACIGİL 
ALTIN VE KAMBİYO ŞİRKETİ’Nİ 
kurdu. 2008 yılında kardeşleriyle 
iş ahlâkı konusunda anlaşmazlıklar 
nedeniyle ortaklığa son vererek iş 
yaşamına tek başına devam etme 
kararı aldı. 2012 yılında Yapıcı İş 
Merkezi’nde ikinci şubesini açtı.

Halen, Konya Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (Kosiad) 
yönetim kurulu üyeliği çalışmaları 
devam etmektedir. Önceki yıllarda 
Konyaspor As Başkanlığı, üç yıl 
boyunca Konya Belediyesi meclis 
başkanlığı, bütçe komisyonu 
başkanlığı, belediye reis vekilliği 
görevlerinde bulunan Şeref 
Nalçacıgil, 1969 yılında eşi Perihan 
Hanımla hayatını birleştirerek 
evliliklerinden Emel, Ender 
ve Emre isminde üç çocukları 
olmuştur. Mesleğine olan ilgisi 
kendisini her zaman bu alandaki 
yeniliklere, araştırmalara sevk 
etmiştir. Bu sebeple mesleğiyle 
ilgili sık sık yurt dışı fuarlara 
katılmayı ve takı tasarlamayı 
çok seven Şeref Nalçacıgil halen 
mesleğine ilk günkü heyecanıyla 
devam etmektedir.
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ahlaki terbiyeden 
beslenerek 

bugün Konya’nın 
öne çıkan 

İşadamlarından 
biri haline gelen 

Helvacızade 
Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı 

olan Tahir 
Büyükhelvacıgil, 
“samimiyet ve 

gayret” vurgusu 
yapıyor

KUȘAKTAN KUȘAĞA KUȘAKTAN KUȘAĞA 
GELEN BAȘARI HİKAYESİGELEN BAȘARI HİKAYESİ

‘‘ K
onya sanayisinin önemli 
isimlerinden biri de hiç 
şüphesiz Tahir Büyükhelvacıgil. 

Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Tahir Büyükhelvacıgil, 
geçmişten ve geleneklerinden 
beslenerek sürdürdüğü ticari hayatında 
büyük başarılar yakaladı. Daha küçük 
yaşlarda girdiği iş hayatında, büyük 
zorluklar yaşayan, bu zorluklardan 
ders çıkarmasını bilen Büyükhelvacıgil 
ve kardeşi Mevlüt Büyükhelvacıgil 
elele vererek, babaları Kadir 
Büyükhelvacıgil’den aldıkları ticari 
düsturla önemli bir yere geldiler. Ticari 
başarısının yanında sosyal alanda 
da büyük başarılar yakalayan Tahir 
Büyükhelvacıgil, genç yaşta Konya 
Ticaret Odası (KTO) ve Konya Sanayi 
Odası (KSO) ile tanıştı. Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği’nde (MÜSİAD) 
Konya Şubesi’nde kurucular arasında 
yer alan Büyükhelvacıgil, 2 dönem 
KSO Başkanlığı görevi yürüttükten 
sonra, Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Başkanlığı görevini de başarıyla 
sürdürdü. Halen KSO Meclis Başkanlığı 
ve Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 
sürdüren Büyükhelvacıgil, iş ve sosyal 
hayatındaki başarısının babası Kadir 
Büyükhelvacıgil’in öğüt ve öğretileriyle 
geldiğini anlatıyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
1958 yılında Konya’da doğdum. 

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksek Okulu İngilizce Bölümünden 

mezun oldum. 1888’den beri faaliyet 
gösteren ve kurumsallaşmış bir aile 
şirketi olan Helvacızade Gıda İlaç 
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş Grubu’nun; 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütüyorum. 

 (Helvacızade A.Ş, 1997 yılından 
bu yana Türkiye’nin 500 büyük sanayi 
kuruluşu arasında birçok yıl yer almıştır).

 Helva imalatı ve Gıda toptancılığı 
ile çalışmalarına  başlayan,1991 yılında 
Konya’da bir ilk olarak kurulan, Zade 
Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisler’inde 
ZADE markası ile yemeklik sıvı yağ 
üretimi ve ZADE VİTAL markası ile 
besin destekleri ve beşeri ilaç üretimi 
yapmaktayız. 

İş hayatına başlama serüveninizi 
anlatabilir misiniz? 

Öncelikle Allah’a ne kadar şükretsek 
az. Biz hep doğru olmayı, dürüst olmayı, 
çalışmayı öğrendik. 5 yaşında dükkana 
geldik. O günlerden bugünlere birlik 
ve beraberlik içinde çok çalıştık. 1967-
1968 yıllarında Karatay Belediyesi’nin 
olduğu yerde dükkanımız vardı. Orada 
helva, lokum, şeker imalatı yapardık. 
Helvaları falan çok kaliteli yapardık. 
Tahini falan bol atılırdı. Ahilik kültürü tam 
manasıyla yaşanıyordu. Biri bir ürünü iyi 
ve kaliteli yapmazsa, esnaf ve vatandaş 
o kişiyi barındırmazdı. Müthiş dürüst 
bir ticaret vardı. Konya’nın başkent 
oluşu nedeniyle bu anlamda çok farklı 
bir şehirdi. Her sektörde duayen, çok 
değerli insanlar, ustalar vardı. Biz bu 
anlamda müthiş bir kültür öğrendik. 
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Başta anne ve babanızın evde verdiği 
terbiye çok önemli. Mahalleye çıkınca 
mahalle, iş hayatına girince iş hayatı 
terbiye veriyordu. Bunlar çok önemliydi. 
1972’de Toptancılar Çarşısı’na geldik. 65 
metrekarelik yerden, 600 metrekarelik 
2 dükkana geçince, “Bu dükkanlar dolar 
mı?” diyorduk. Ama Elhamdülillah o 
dükkanlar doldu hatta yetmedi. Ama çok 
çalıştık. Çocukluğumuzu, gençliğimizi 
bilmedik ama bugünleri de o çalışmalara 
borçluyuz. Toptancılar Çarşısı’nda Mevlüt 
Bey’le 07:00’da dükkanı açardık, bu 
saati hiç geçirmezdik. Dükkanı çarşıda 
ilk biz açardık. Akşamları da 22:00’a 
kadar falan dükkan açık kalırdı, bize 
“Nöbetçi toptancı” derlerdi. Çünkü 
işimiz bitmezdi. Konya’da ilk servis 
aracını biz aldık, müşterinin ayağına 
ürün götürüyorduk. Her hafta iki kardeş 
ilçe ilçe mal satmaya giderdik. Bu 
esnada doğru ilişki, doğru söz, doğru 
fatura düsturuyla hareket ettik. İnsanlar 
da bizden hizmet alabilmek için sıra 
beklerlerdi. Elhamdülillah kimseyi 
incitmedik ticarette. Babam, “Müşteri 
her zaman haklıdır, haksız olduğu 
yerde de haklıdır” derdi. Bu felsefeyle 
çalıştık, müşterimizi incitmemeye özen 
gösterirdik. Bu vesileyle hala o günkü 
dostluklar devam ediyor. 

Türkiye’ye Zade ve Zade Vital 
adında iki önemli marka kazandırdınız. 
Bu süreci anlatabilir misiniz? 

Ailenin özünde hep imalatçılık 
vardı. Bu nedenle ülkenin durumunu 
da göz önünde bulundurarak, imalata 
girelim istedik. “En iyi iş bildiğiniz iş” 
diye düşündük ve gıda sektöründe 
devam ederek, yağ imalatına girme 
kararı aldık. İmkanlarımız da o zamanlar 
ona yetiyordu, Konya’da 60 ton/ gün  

kapasiteli bir yağ fabrikası kurduk. 
O dönemde bu fabrika, en yüksek 
teknolojiydi. Allah orada, hiç aklımızın 
alamayacağı güzellikler lütfeyledi. Doğru, 
dürüst ve kaliteli ürün ortaya çıkınca, 
müşterilerimiz çok beğendi. Ürünlerimiz 
hep takdir gördü biz de hep uyum 
sağlamaya çalıştık. Büyük karlar elde 
edelim diye düşünmedik. Dolayısı ile 
aza kanaat etmek bize bereket getirdi. 
Sonrasında ikinci yağ fabrikası kuruldu. 
O fabrikayla birlikte daha güzel imkanlar 
sunma gayretinde olduk. Sonrasında 
Zade Vital markası kuruldu. Aslında 
rahmetli dedem döneminde susamın 
sıkılıp yağının elde edilmesiyle başlayan 
serüven, Ayçiçek yağı, zeytin yağı, mısır 
yağı ile devam ettikten sonra çörek otu 
yağı derken besin gıda takviyeleri ile 
Zade Vital markası doğdu. Bu sadece 
bizim değil, bütün çalışanlarımızın 
başarısıydı. Çalışma arkadaşlarımıza 
da bu anlamda teşekkür ediyoruz. 
Ahirete irtihal edenlere de Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Hep birlikte, ekibimizle, 
çalışanlarımızla Allah bu şehre bu 
ülkeye güzellikler sunmaya bizi Rabbim 
vesile kıldı. Zade Vital, kategori lideri 
oldu. İlaç ithal eden bir ülkeyken, ihraç 
eden konuma geldik. Mevlüt Bey’in 
gayretleriyle Amerika’da şirket kurduk, 
orada da faaliyetlerimiz devam ediyor. 
Bu başarıların hepsinin altında çok 
çalışmak, dürüst olmak, doğru olmak 
var. Ürünlerimiz hakkında 1 kez bile 
şikayet almadık. Bu büyük bir bahtiyarlık. 
Soframıza almayacağımız, çocuklarımıza 
yedirmeyeceğiz malı asla üretmedik, 
satmadık. Zade’nin 75-80 ülkeye, Zade 
Vital’in 20-25 ülkeye ihracatı var. Bunlar 
ülkemize döviz getirme noktasında 
güzel şeyler. Bir de Zade Vital tarafında 
üretilen ürünlerin hammaddelerin çoğu 

ülkemizde bulunan hammaddeler. Bu da 
çok güzel bir şey. Önemli olan hizmet 
etmekti. Oturduğunuz yerden bir şey 
olmaz. Biz de bunu başardık. Saygı 
sevgiyi, birlikteliği ve sürdürülebilirliği 
getirdi. Dedemle başlayan bu serüven 
aşağı yukarı 140 yıla yaklaştı. Bu çalışma 
süreci kolay değil. Bir şirketi uzun yıllar 
sürdürülebilir kılmak kolay değil. Bunu 
da devletimize borçluyuz. Devletimizin 
önderliğinde şirketlerimiz büyüyor, 
Konya’mız büyüyor. 

Markalarınızla ilgili sizi 
gururlandıran bir anınız var mı? 

2003 yılında Dubai’deyiz. 100 
ülkeden 300 şirket sahibi var. O 
toplantıya da ben gittim. Orada, 
“Dünyada çok modern bir tesis var, 
rafinasyonda en başarılı tesis, o tesisi 
burada alkışlamak istiyoruz” dediler. Ben 
hangi firma ki acaba diye düşünürken, 
“Helvacızade Türkiye” deyince çok mutlu 
oldum. Dünya, tesisin teknolojisini ve 
kalitesini yeniden teyit edince, gurur 
duymuştum. İnşallah nesiller boyu 
bu tesisler, Konya’mıza, Türkiye’mize, 
insanlığa hizmet etmeye devam eder. 

Babanız Sayın Kadir 
Büyükhelvacıgil, Konya ticaretine, 
iş hayatına önemli bir iz bıraktı. Siz 
de ondan öğrendiklerinizle yolunuza 
devam ediyorsunuz. İş hayatına 
girdiğiniz ilk dönemlerde babanızla 
ilgili unutamadığınız bir anekdot var 
mı? 

Babam birgün bana üç tekerleklinin 
içinde 50 torba sabun getirtti. Ağustos 
ayı ve çok sıcak. Kan ter içinde kaldım. 
“Baba bir gazoz alıyım” dedim, bana 
bir baktı ama hiç ses etmedi. Aradan 
yarım saat geçti, sabunu indirdik, iş 

bitti çağırdı beni; “git şuradan pazarlık 
et gazoz al gel” dedi. Günün parasıyla 
gazoz 60 kuruş muydu neydi, perakende 
de 75 kuruş falandı, pazarlık yaptım 1 
kasa gazozu aldım geldim, gazozu önce 
çalışanlara sonra müşterilere dağıttı, 1 
tane gazoz kaldı onu da babamla ikimiz 
içtik. Bunlar güzel öğretilerdi.

Babanız çalışma hayatında nasıl 
biriydi? 

Babam bir dakika boş durdurmazdı. 
Boş duran olduğu zaman hemen 
dükkanı süpürttürürdü. “Boş duran adam 
dedikodu eder” derdi. Toptancılarda 24 
sene çalıştık. Çok güzel günler geçirdik. 

Tahir Büyükhelvacıgil iş hayatı 
dışında sosyal hayat ve eşraf içerisinde 
de başarıyla öne çıkan bir isim. Bu 
konuda neler söylersiniz? 

Babamın bize öğrettiği en önemli 
şey şuydu; “Hesap vermek çok 
önemli” derdi. Hesap veren kişi hesap 
sormayı bilir. İnsanların hayatlarında 
kırılma anları vardı. 1986’da Ticaret 
Odası seçimleri vardı. Kız kardeşimin 
kayınbabasıydı rahmetli Mehmet 
Acartürk amca babama, “Kadir, Tahir 
Ticaret Odası seçimlerine girecek” 
dedi. Dolayısı ile onun çok büyük 
emeği var, o dönem Ticaret Odası’nın 
en genç Meclis Üyelerinden biri olarak 
o sürece de başlamış oldum. Bu 
süreci ben çok önemsiyorum çünkü 
sosyal hayat insanın gelişimine katkı 
sağlıyor. Sonraki süreçte, malumunuz 
MÜSİAD’ın da kurucu başkanvekilliği 
görevini yürüttük. Annem MÜSİAD’a 
gidip gelirken bazen söylenirdi. Ama 
MÜSİAD Konya ticaretine, ekonomisine 
çok şeyler kazandırdı. Arkadaşlarımızla 
hep birbirimizi geliştirdik bu da Konya’yı 

geliştirdi. Oradaki tüm arkadaşların bu 
konuda çok büyük emekleri var. O sosyal 
hayatın içerisinde olmak bize avantajlar 
sağladı. Bir de biz aile olarak, hiç talep 
eden olmadık. Hep görevler bizlere 
verildi. Duracağımız yeri hep bildik. 
Şerefle güzel görevler yaptık. Konya 
Sanayi Odası Başkanlığı görevinde 
bulunduk. Cumhurbaşkanımızın 
tensipleriyle Türk Standartları Enstitüsü 
Başkanlığı görevimiz oldu. Bu görevleri 
işimize zarar vermeden yapmaya çalıştık. 
Niyet halis olunca, Allah güzellikler 
veriyor. Dolayısı ile sosyal hayat 
içerisinde olmak önemli, bu konuda da 
sanayicilerimize işlerini aksatmadan, 
sosyal hayatın içinde olmalarını tavsiye 
ediyorum. 

Ülke ve Konya sanayisinin geldiği 
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bir şirketin sağladığı katkıları 
anlatmaya kitaplar yetmez. Her kesime 
katkı sağlıyor. Bir sanayi tesisi inanılmaz 
bir zincir. Ülkeler zaten üretimleriyle 
güçlü, markalarıyla güçlü. Konya’mızın 
daha iyi markalar çıkarmasını her 
zaman isteriz. Bu anlamda, şehrimizin 
sakinlerinin Konya markalarına sahip 
çıkması gerekiyor. Su kaynağında 
güçlüdür. Şehrimizde markalarımız ne 
kadar güçlü olursa, dünyada da o kadar 
güçlü olurlar. Türkiye olarak üretmemiz 
gerekiyor. Refah payımızın artması, 
insanlarımızın daha mutlu olması için 
üretmemiz gerekiyor. O yüzden sanayi 
tesislerini küçümsememek gerekiyor. 
Orada öyle bir emek var ki! Tüketicinin 
isteklerine cevap bulmaya çalışıyoruz. 
Allah ülkemize zeval vermesin, rahmet 
ve bereketini daim kılsın. Mühim olan 
Allah’a kul olabiliyor muyuz? Bunlara 
bakmamız gerekiyor.

Helvacızade’nin bir asrı aşan köklü 
başarısının altında yatan nedir size 
göre? 

İş anne-babadan geliyor. Bugün 
topluma baktığınızda, kötü olaylara 
baktığınızda, ailedeki eksikliği 
görüyorsunuz. Aile huzuru olmayınca 
bütün topluma yansıyor. Biz bu 
konuda anne ve babamıza bize bu 
imkanı tanıdıkları için müteşekkiriz. 
Dolayısı ile bu ortamda şekillenen bir iş 
hayatı var. Biz hep birlik ve beraberlik 
içerisinde büyüdük. Biz ailemizde 
hep bunu gördük. Peygamber 
Efendimiz “Yazın” diyor. Aile şirketi 
de olsa, ortaklık da olsa bunu yazmak 
gerekiyor. Her şey yazsıyla başlıyor. 
Şirketlerin yazılı anayasası olmalı bu 
anlamda. Benim ailemin bir kültürü var, 
babamdan aldığım bir iş kültürü var, 
onu bozmadan kurallar manzumesini 
oluşturduk ve problem olmuyor. 

Gençlerimize tavsiyeleriniz neler 
olur, neler yapmalılar?

Hepimiz sonuna kadar öğreneceğiz. 
Biliyoruz dediğimiz zaman yanıldık 
demektir. Gençler çok güzel ve güçlü 
geliyor ama geleneklerimizden, 
özümüzden de kopmamamız 
gerekiyor. Çevremizdekilerin 
tecrübelerinden faydalanmamız 
gerekiyor. Bilgiye ve tecrübeye 
ihtiyacımız var. Her türlü bilgiye 
ulaşabiliyoruz ama bu bilgilerin ne 
kadarı doğru? Her bilgi araştırmaya 
muhtaç. Bunu araştırırken de 
edinilmiş bir tecrübeye ihtiyacı var. 
Dolayısı ile genlerimiz, edindikleri 
bilgiyle yetinmemeli ve tecrübeye 
de başvurmaları gerekiyor. Örf, adet 
ve geleneklerimizi devam ettirmeleri 
gerekiyor. Her şey asla para değildir.
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Başta anne ve babanızın evde verdiği 
terbiye çok önemli. Mahalleye çıkınca 
mahalle, iş hayatına girince iş hayatı 
terbiye veriyordu. Bunlar çok önemliydi. 
1972’de Toptancılar Çarşısı’na geldik. 65 
metrekarelik yerden, 600 metrekarelik 
2 dükkana geçince, “Bu dükkanlar dolar 
mı?” diyorduk. Ama Elhamdülillah o 
dükkanlar doldu hatta yetmedi. Ama çok 
çalıştık. Çocukluğumuzu, gençliğimizi 
bilmedik ama bugünleri de o çalışmalara 
borçluyuz. Toptancılar Çarşısı’nda Mevlüt 
Bey’le 07:00’da dükkanı açardık, bu 
saati hiç geçirmezdik. Dükkanı çarşıda 
ilk biz açardık. Akşamları da 22:00’a 
kadar falan dükkan açık kalırdı, bize 
“Nöbetçi toptancı” derlerdi. Çünkü 
işimiz bitmezdi. Konya’da ilk servis 
aracını biz aldık, müşterinin ayağına 
ürün götürüyorduk. Her hafta iki kardeş 
ilçe ilçe mal satmaya giderdik. Bu 
esnada doğru ilişki, doğru söz, doğru 
fatura düsturuyla hareket ettik. İnsanlar 
da bizden hizmet alabilmek için sıra 
beklerlerdi. Elhamdülillah kimseyi 
incitmedik ticarette. Babam, “Müşteri 
her zaman haklıdır, haksız olduğu 
yerde de haklıdır” derdi. Bu felsefeyle 
çalıştık, müşterimizi incitmemeye özen 
gösterirdik. Bu vesileyle hala o günkü 
dostluklar devam ediyor. 

Türkiye’ye Zade ve Zade Vital 
adında iki önemli marka kazandırdınız. 
Bu süreci anlatabilir misiniz? 

Ailenin özünde hep imalatçılık 
vardı. Bu nedenle ülkenin durumunu 
da göz önünde bulundurarak, imalata 
girelim istedik. “En iyi iş bildiğiniz iş” 
diye düşündük ve gıda sektöründe 
devam ederek, yağ imalatına girme 
kararı aldık. İmkanlarımız da o zamanlar 
ona yetiyordu, Konya’da 60 ton/ gün  

kapasiteli bir yağ fabrikası kurduk. 
O dönemde bu fabrika, en yüksek 
teknolojiydi. Allah orada, hiç aklımızın 
alamayacağı güzellikler lütfeyledi. Doğru, 
dürüst ve kaliteli ürün ortaya çıkınca, 
müşterilerimiz çok beğendi. Ürünlerimiz 
hep takdir gördü biz de hep uyum 
sağlamaya çalıştık. Büyük karlar elde 
edelim diye düşünmedik. Dolayısı ile 
aza kanaat etmek bize bereket getirdi. 
Sonrasında ikinci yağ fabrikası kuruldu. 
O fabrikayla birlikte daha güzel imkanlar 
sunma gayretinde olduk. Sonrasında 
Zade Vital markası kuruldu. Aslında 
rahmetli dedem döneminde susamın 
sıkılıp yağının elde edilmesiyle başlayan 
serüven, Ayçiçek yağı, zeytin yağı, mısır 
yağı ile devam ettikten sonra çörek otu 
yağı derken besin gıda takviyeleri ile 
Zade Vital markası doğdu. Bu sadece 
bizim değil, bütün çalışanlarımızın 
başarısıydı. Çalışma arkadaşlarımıza 
da bu anlamda teşekkür ediyoruz. 
Ahirete irtihal edenlere de Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Hep birlikte, ekibimizle, 
çalışanlarımızla Allah bu şehre bu 
ülkeye güzellikler sunmaya bizi Rabbim 
vesile kıldı. Zade Vital, kategori lideri 
oldu. İlaç ithal eden bir ülkeyken, ihraç 
eden konuma geldik. Mevlüt Bey’in 
gayretleriyle Amerika’da şirket kurduk, 
orada da faaliyetlerimiz devam ediyor. 
Bu başarıların hepsinin altında çok 
çalışmak, dürüst olmak, doğru olmak 
var. Ürünlerimiz hakkında 1 kez bile 
şikayet almadık. Bu büyük bir bahtiyarlık. 
Soframıza almayacağımız, çocuklarımıza 
yedirmeyeceğiz malı asla üretmedik, 
satmadık. Zade’nin 75-80 ülkeye, Zade 
Vital’in 20-25 ülkeye ihracatı var. Bunlar 
ülkemize döviz getirme noktasında 
güzel şeyler. Bir de Zade Vital tarafında 
üretilen ürünlerin hammaddelerin çoğu 

ülkemizde bulunan hammaddeler. Bu da 
çok güzel bir şey. Önemli olan hizmet 
etmekti. Oturduğunuz yerden bir şey 
olmaz. Biz de bunu başardık. Saygı 
sevgiyi, birlikteliği ve sürdürülebilirliği 
getirdi. Dedemle başlayan bu serüven 
aşağı yukarı 140 yıla yaklaştı. Bu çalışma 
süreci kolay değil. Bir şirketi uzun yıllar 
sürdürülebilir kılmak kolay değil. Bunu 
da devletimize borçluyuz. Devletimizin 
önderliğinde şirketlerimiz büyüyor, 
Konya’mız büyüyor. 

Markalarınızla ilgili sizi 
gururlandıran bir anınız var mı? 

2003 yılında Dubai’deyiz. 100 
ülkeden 300 şirket sahibi var. O 
toplantıya da ben gittim. Orada, 
“Dünyada çok modern bir tesis var, 
rafinasyonda en başarılı tesis, o tesisi 
burada alkışlamak istiyoruz” dediler. Ben 
hangi firma ki acaba diye düşünürken, 
“Helvacızade Türkiye” deyince çok mutlu 
oldum. Dünya, tesisin teknolojisini ve 
kalitesini yeniden teyit edince, gurur 
duymuştum. İnşallah nesiller boyu 
bu tesisler, Konya’mıza, Türkiye’mize, 
insanlığa hizmet etmeye devam eder. 

Babanız Sayın Kadir 
Büyükhelvacıgil, Konya ticaretine, 
iş hayatına önemli bir iz bıraktı. Siz 
de ondan öğrendiklerinizle yolunuza 
devam ediyorsunuz. İş hayatına 
girdiğiniz ilk dönemlerde babanızla 
ilgili unutamadığınız bir anekdot var 
mı? 

Babam birgün bana üç tekerleklinin 
içinde 50 torba sabun getirtti. Ağustos 
ayı ve çok sıcak. Kan ter içinde kaldım. 
“Baba bir gazoz alıyım” dedim, bana 
bir baktı ama hiç ses etmedi. Aradan 
yarım saat geçti, sabunu indirdik, iş 

bitti çağırdı beni; “git şuradan pazarlık 
et gazoz al gel” dedi. Günün parasıyla 
gazoz 60 kuruş muydu neydi, perakende 
de 75 kuruş falandı, pazarlık yaptım 1 
kasa gazozu aldım geldim, gazozu önce 
çalışanlara sonra müşterilere dağıttı, 1 
tane gazoz kaldı onu da babamla ikimiz 
içtik. Bunlar güzel öğretilerdi.

Babanız çalışma hayatında nasıl 
biriydi? 

Babam bir dakika boş durdurmazdı. 
Boş duran olduğu zaman hemen 
dükkanı süpürttürürdü. “Boş duran adam 
dedikodu eder” derdi. Toptancılarda 24 
sene çalıştık. Çok güzel günler geçirdik. 

Tahir Büyükhelvacıgil iş hayatı 
dışında sosyal hayat ve eşraf içerisinde 
de başarıyla öne çıkan bir isim. Bu 
konuda neler söylersiniz? 

Babamın bize öğrettiği en önemli 
şey şuydu; “Hesap vermek çok 
önemli” derdi. Hesap veren kişi hesap 
sormayı bilir. İnsanların hayatlarında 
kırılma anları vardı. 1986’da Ticaret 
Odası seçimleri vardı. Kız kardeşimin 
kayınbabasıydı rahmetli Mehmet 
Acartürk amca babama, “Kadir, Tahir 
Ticaret Odası seçimlerine girecek” 
dedi. Dolayısı ile onun çok büyük 
emeği var, o dönem Ticaret Odası’nın 
en genç Meclis Üyelerinden biri olarak 
o sürece de başlamış oldum. Bu 
süreci ben çok önemsiyorum çünkü 
sosyal hayat insanın gelişimine katkı 
sağlıyor. Sonraki süreçte, malumunuz 
MÜSİAD’ın da kurucu başkanvekilliği 
görevini yürüttük. Annem MÜSİAD’a 
gidip gelirken bazen söylenirdi. Ama 
MÜSİAD Konya ticaretine, ekonomisine 
çok şeyler kazandırdı. Arkadaşlarımızla 
hep birbirimizi geliştirdik bu da Konya’yı 

geliştirdi. Oradaki tüm arkadaşların bu 
konuda çok büyük emekleri var. O sosyal 
hayatın içerisinde olmak bize avantajlar 
sağladı. Bir de biz aile olarak, hiç talep 
eden olmadık. Hep görevler bizlere 
verildi. Duracağımız yeri hep bildik. 
Şerefle güzel görevler yaptık. Konya 
Sanayi Odası Başkanlığı görevinde 
bulunduk. Cumhurbaşkanımızın 
tensipleriyle Türk Standartları Enstitüsü 
Başkanlığı görevimiz oldu. Bu görevleri 
işimize zarar vermeden yapmaya çalıştık. 
Niyet halis olunca, Allah güzellikler 
veriyor. Dolayısı ile sosyal hayat 
içerisinde olmak önemli, bu konuda da 
sanayicilerimize işlerini aksatmadan, 
sosyal hayatın içinde olmalarını tavsiye 
ediyorum. 

Ülke ve Konya sanayisinin geldiği 
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bir şirketin sağladığı katkıları 
anlatmaya kitaplar yetmez. Her kesime 
katkı sağlıyor. Bir sanayi tesisi inanılmaz 
bir zincir. Ülkeler zaten üretimleriyle 
güçlü, markalarıyla güçlü. Konya’mızın 
daha iyi markalar çıkarmasını her 
zaman isteriz. Bu anlamda, şehrimizin 
sakinlerinin Konya markalarına sahip 
çıkması gerekiyor. Su kaynağında 
güçlüdür. Şehrimizde markalarımız ne 
kadar güçlü olursa, dünyada da o kadar 
güçlü olurlar. Türkiye olarak üretmemiz 
gerekiyor. Refah payımızın artması, 
insanlarımızın daha mutlu olması için 
üretmemiz gerekiyor. O yüzden sanayi 
tesislerini küçümsememek gerekiyor. 
Orada öyle bir emek var ki! Tüketicinin 
isteklerine cevap bulmaya çalışıyoruz. 
Allah ülkemize zeval vermesin, rahmet 
ve bereketini daim kılsın. Mühim olan 
Allah’a kul olabiliyor muyuz? Bunlara 
bakmamız gerekiyor.

Helvacızade’nin bir asrı aşan köklü 
başarısının altında yatan nedir size 
göre? 

İş anne-babadan geliyor. Bugün 
topluma baktığınızda, kötü olaylara 
baktığınızda, ailedeki eksikliği 
görüyorsunuz. Aile huzuru olmayınca 
bütün topluma yansıyor. Biz bu 
konuda anne ve babamıza bize bu 
imkanı tanıdıkları için müteşekkiriz. 
Dolayısı ile bu ortamda şekillenen bir iş 
hayatı var. Biz hep birlik ve beraberlik 
içerisinde büyüdük. Biz ailemizde 
hep bunu gördük. Peygamber 
Efendimiz “Yazın” diyor. Aile şirketi 
de olsa, ortaklık da olsa bunu yazmak 
gerekiyor. Her şey yazsıyla başlıyor. 
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12 yaşında başladığı iş hayatında azmiyle 
dikkat çeken ve 20’li yaşlarda ilk iş 
yerini açmayı başaran Sumak Metal 

Kurucusu Tevfik Sumak, “Biz hevesliydik, 
ustamız gittiğinde bile eve gitmez mesai 

almadan çalışırdık” dedi

‘‘
F

irma girişinde yer alan dev 
Eyfel Kulesi, masalarda 
bulunan minik kuzu figürleri 

ve birbirinden ilginç objeler... Metalin 
hayatımızın her alanında yer aldığını 
kanıtlarcasına estetik, sağlam ve bir o 
kadar da sanatsal duruşu.  Bu duruşu 
ve metale şekil veren teknolojisiyle ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlayan 
Sumak Grup firma sahibi Tevfik Sumak 
’la konuştuk. Büsan Organize Sanayi 
Bölgesinde 6 bin metrekarelik kapalı 
alanıyla başta İngiltere, Almanya ve 
Fransa olmak üzere birçok ülkeye 
yaptığı ihracatla ülke ekonomisine 
katkı sağlayan Sumak Metal Kurucusu 
Tevfik Sumak, hayat hikayesini 10’LAR 
Dergisine anlattı. Üretim teknolojisi 
ile Konya’ya yön veren Sumak Metal, 
yakından takip ettiği makine teknolojisi 
ve yılların vermiş olduğu tecrübeyle 
emin adımlarla ilerlemeye devam 
ediyor. Konya sanayisinin artık Avrupa 
ile yarışabilecek konuma geldiğini ifade 
eden Sumak, başarı sırlarını paylaşırken 
gençlere de tavsiyelerde bulundu. 

Konya’nın isminden söz ettiren 
isimlerinden olan Tevfik Sumak’ı bir de 
kendinden dinleyebilir miyiz?

İsmim Tevfik Sumak. 28 Ocak 1962 
yılında Konya’da doğdum. İlkokulu 
okuduktan sonra ticaret hayatına 12 
yaşında başladım. Çıraklığını yaptığım bu 
işte 11-12 yıl kadar çalıştıktan sonra ilk iş 
yerimi 20’li yaşların başında bir ortakla 
beraber açtım. 

2008 yılında ortaklıktan 
ayrılıp şimdiki şirketimizi kurduk. 
Sumak Grup bünyesinde 75 kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Bunun yanında 
ürettiklerimizin yüzde 30-40’ı ihraç 
ediliyor, geri kalanı yurt içinde satılıyor. 
Fason çalıştığımız firmalar da var. 
Bu yılda inşallah gübre dağıtma 
makinesi üretimine başlayacağız. 
O yıldan bu yana durmadan devam 
ediyoruz. Sumak Metal Değirmen 
Makineleri Şirketi 2008 yılında 
kurularak faaliyetlerine başladı. Büsan 
Özel Organize Sanayi’ndeki toplam 
6 bin metrekare kapalı alanda CNC 
Lazer Kesim ve Büküm üretimini 
sürdürmekteyiz. Sumak Metal’in 
kuruluşu her ne kadar 2008 yılında olsa 
da sanayi sektöründe ki faaliyetimiz 
çeyrek asra yaklaşıyor. Küçük yaşlardan 
beri bu sektörün içinde bulunmuş birisi 
olarak bu süre içerisinde sağladığımız 
birikim ve deneyimi Sumak Metal’de 
ortaya koyduk ve başta Almanya, 
İngiltere, Fransa, Letonya, Hindistan 
ve Pakistan olmak üzere birçok ülkeye 
lazer kesim metal ürünleri, Halı Yıkama 
Makineleri, Mobilya Aksesuarları, Tarım 
Makineleri ve Değirmen Makinaları 
ihraç ederek milli ekonomimize büyük 
bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

O dönemde, iş yeri açabilmek için 
yaşınız çok genç. Birilerinin desteği 
oldu mu?

Konya’da beraber yetiştiğimiz bir 
arkadaşım vardı. Onunla birlikte karar 
verdik. Yaşımız genç gibi gözükse 

de aslında yılların verdiği bir bilgi 
birikimimiz vardı. Bir de sadece bir 
işe odaklanmadan iş yerindeki her 
şeyi yapmak için uğraşırdık. Askerden 
geldikten sonra da ‘hep böyle çalışacak 
mıyız yoksa başka bir yol mu çizeceğiz’ 
diye düşündük ve karar verdik. İş yeri 
tuttuk, elimizde olan eşlerimizin olan 
altınlarını bozdurup kirayı ödedik, 
kaynak ve anahtar takımı almayla 
işe başladık. Biz hevesliydik, ustamız 
gittiğinde bile eve gitmez mesai 
almadan çalışırdık. ‘Ne öğrenebiliriz’ 
ona bakardık. Bu işe ilk başladığımızda 
boyumuz tezgâha yetmezdi, 
ayağımızın altına tabure koyar öyle 
çalışırdık. Tek amacımız öğrenmekti. 
Şimdi geriye dönüp baktığımız 
zaman ‘iyi ki’ diyebiliyorsak bu günler 
sayesinde oldu. 

İşe başladığınız yıllardaki kriz ve 
zorluklara rağmen başarılı olmanızın 
sebebi sizce nedir?

Bu işe başlarken ve iş yeri 
açtığımızda tabi zorluklarla karşılaştık. 
Daha çok genç olduğumuz için ciddiye 
almayanlar da oldu. Ancak yılmadık. 
Herkes işin kendisine gelmesine 
beklerken biz, insanların ayaklarına 
gittik. Ticaret yapmak o yıllarda 
zordu. Bizim sektörde çoğu çalışan, 
müşteri beklerken biz kendi müşterileri 
potansiyelimizi kendimiz oluşturduk. 
Bence zaten başarılı olmamızın en 
büyük sırrı bu. Müşteri beklemedik, 
şehir şehir ve sadece merkezlerde 
değil ilçeleri, köyleri gezerek kendi 
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müşterimizi kendimiz bulduk. Türkiye’de 
gezmediğimiz un fabrikası kalmadı. 
Kendimizi tanıttık. İş yapamasak bile 
reklamımızı yapmış olduk. Şimdi yurt 
dışında iş yaptığımız gibi Türkiye’de de 
hatırı sayılır bir yerimiz var. 

O dönemde kriz olduğu doğru, 
ihracat fazla değildi ancak bunun 
yanında bir de sektörde açık vardı. 
Yani üretimin olduğu yerde satış 
oluyordu. İlk işimizi de sağ olsun Yılmaz 
Değirmen Makineleri ’ne fason üretim 
yaparak gerçekleştirdik. Kriz dönemini 
de çok şükür böyle atlatmış olduk. 
1987 yılında açtığımız iş yerimizin ilk 
ihracatını 1990 yılında yaptık. Demek ki 
iyi işler yapıyoruz ki talep oluyor diye 
çok sevinmiştik ve iş yerini açtıktan 
çok kısa bir süre içerisinde bu ihracatı 
gerçekleştirmekte ayrı bir sevinç 
kaynağı oldu. Devamı da ardından geldi 
zaten.

Makineleşme, sizin sektörünüzü 
nasıl etkiledi?

Önceden bir işin bütün yapım 
aşamaları insan emeğine bakıyordu. 
İş yerindeki bütün iş kollarını bilmek 
zorundaydın ve her iş için ayrı 
ustalık gerekiyordu. Şimdi ise bir işte 
uzmanlaşmak bile iş bulmak için yeterli.

Aynı zamanda insan eli değmeden 
pek çok iş halloluyor. Şimdiki nesil 
daha şanslı. Örneğin, önceden oksijenle 
kestiğimiz saç kabarma yapardı, 
pürüzler oluşurdu onu düzeltmekle 
uğraşırdık. Çalışma azmi olduktan 
sonra bütün zorluklar aşılıyor tabi. 
Şimdi ise makineler var, imkanlar daha 
fazla. Bizim bugün yeni diye aldığımız 
makine, elimize ulaşmadan daha yenisi 
bile üretilebiliyor. Teknolojinin hızına 
yetişmek imkânsız. Ürün satmak için 
müşterinin ayağına gitmiyorsunuz, 
teknoloji her yönden kolaylık sağlıyor. 
Teknolojiyi takip eden firmalar da tabii 
günümüzde bir adım öne çıkıyor.

Sektöre adım attığınız dönemlerde 
aklınızda kalan bir anınız var mı?

Biz makineyi ürettikten sonra 
sıcak olmasın diye montajlama işini 
akşam, mesai bitimi yapardık. Gece 
saat 1-2’ye kadar onu hallederdik. 
Tabi yoruluyorsun, kepek çuvallarının 

üstünde yatardık. Sabah iş yerine 
geliyorsun yine çalışıyorsun. Yorulmak 
nedir bilmeden çalışırdık çünkü 
hevesliydik. Bunlar, hatırladıkça 
duygulandığım anılardır. Ürettiğimiz 
bir ürüne bile sanat eseri gibi bakıp 
duygulandığım olmuştur çünkü bu işin 
üretiminden montajına kadar kendimiz 
yapardık. Güzel günlerdi. 

Günümüzde gençlerinin sektöre 
taleplerinin olmama sebebi sizce 
nedir?

Bizim o yaşlarda yaptıklarımızla 
günümüz gençlerini kıyasladığımızda 
aynı yaşlarda yapılan ve istenen şeyler 
daha farklı. Gençlerimiz liseyi bitirdikten 
sonra eğer üniversite okumuyorsa o 
yaşlardaki bir gencin sanayide sıfırdan 
bir işe başlaması zor. Bu işi öğrenmek 
için dükkânın her işine koşturmak 
lazım, biz öyle bu günlere geldik ama 
o yaşta bir gence bir şey demeye 
kalksan zoruna gider. Sektörümüzde 
de gençlerden talep olmuyor. Ama 
bilmediğin işi yapmakta çok zor. Her 
dönemin kendi içinde zorluğu farklı 
tabi ancak iyi yerlere gelebilmek için o 
zorluklarla mücadele etmek gerekir. 

Sektörde yetiştirmiş olup Sumak 

Metal gibi nam salmış firma sahibi 
isimler var mı, gençlere bu konuda 
tavsiyeleriniz neler?

Benim yetiştirmiş olduğum sektörün 
değerli isimleri var, çocuklarım 
hakeza işlerin başındalar. Geçmişte 
düşünüp ona göre bir yol izleyerek 
büyüttük onları da. Benim gençlere 
tavsiyem; okumak için değil, gerçek 
bir hedef doğrultusunda okusunlar. 
Başladıkları işe de vakit geçirmek 
için değil, ustalaşmak için başlasınlar. 
Dünya küresel bir köy haline geliyor, 
teknolojiyi sadece telefon oynamaktan 
ibaret değil, bilgi için de kullansınlar. 
Bir işi yapabilmek için, o işin mutfağını 
bilmek lazım. İş hayatında da merdiven 
basamaklarını ikişer üçer değil tek tek 
çıkmalarını öneririm. Dil öğrensinler. 
İnsanlar da makineleşmeye doğru 
gidiyor durumda. İnsan ilişkilerini iyi 
tutmaları önemli. İhracat yapmalarını 
tavsiye ediyorum ancak ihracat 
yapmak için de az önce saydığım 
kriterleri bünyelerinde bulundurmaları 
gerekecektir. 

Vermiş olduğunuz bilgiler ve 
ülkemize sunduğunuz katkılardan 
dolayı teşekkür ederiz.

İlginiz için ben teşekkür ederim. 
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de gençlerden talep olmuyor. Ama 
bilmediğin işi yapmakta çok zor. Her 
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tabi ancak iyi yerlere gelebilmek için o 
zorluklarla mücadele etmek gerekir. 
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Metal gibi nam salmış firma sahibi 
isimler var mı, gençlere bu konuda 
tavsiyeleriniz neler?

Benim yetiştirmiş olduğum sektörün 
değerli isimleri var, çocuklarım 
hakeza işlerin başındalar. Geçmişte 
düşünüp ona göre bir yol izleyerek 
büyüttük onları da. Benim gençlere 
tavsiyem; okumak için değil, gerçek 
bir hedef doğrultusunda okusunlar. 
Başladıkları işe de vakit geçirmek 
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teknolojiyi sadece telefon oynamaktan 
ibaret değil, bilgi için de kullansınlar. 
Bir işi yapabilmek için, o işin mutfağını 
bilmek lazım. İş hayatında da merdiven 
basamaklarını ikişer üçer değil tek tek 
çıkmalarını öneririm. Dil öğrensinler. 
İnsanlar da makineleşmeye doğru 
gidiyor durumda. İnsan ilişkilerini iyi 
tutmaları önemli. İhracat yapmalarını 
tavsiye ediyorum ancak ihracat 
yapmak için de az önce saydığım 
kriterleri bünyelerinde bulundurmaları 
gerekecektir. 

Vermiş olduğunuz bilgiler ve 
ülkemize sunduğunuz katkılardan 
dolayı teşekkür ederiz.

İlginiz için ben teşekkür ederim. 
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Konya’nın en eski etliekmek 
dükkanlarından olan Abacı Etliekmek 

Kurucu ve Sahibi Veli Ortaabacı, 
bugünlere gelmesinde başta hanımı 
olmak üzere ailesinin büyük katkıları 

olduğuna dikkat çekti 

‘‘
1

975 yılında esnaf lokantası olarak 
başladığı işindeki yılların vermiş 
olduğu tecrübeyi nesilden nesle 

aktaran Veli Nadir Ortaabacı, Abacı 
Etliekmek’in doğuş hikayesini anlattı. 
Odun ateşinin verdiği lezzeti ete ve 
etliekmeğe yansıtan Veli Ortaabacı, 
sektörün durumu ve işletmelerini 
getirmiş oldukları nokta hakkında bilgi 
verdi. 

Konya’nın en eski işletmecilerinden 
Veli Ortaabacı’yı bir de kendisinden 
dinleyebilir miyiz?

Ben Veli Nadir Ortaabacı. 
Konyalıyım. 2 oğlum, 2 kızım var. 
1975’ten beri esnaflık yapıyorum. Aynı 
zamanda insanlara faydalı olabilme 
konusunda da hayırlar yapmaya 
çalışıyoruz. 

Etliekmek işletmeciliği işine nasıl 
başladınız?

Öncelikle söylemeliyim ki işlerimde 
ve günlük yaşamımda işlerimi, bankaya 
hiç adım atmadan hallettim. Babam 
zaten lokantacıydı. Bende ilk iş yerimi 
1975 yılında, eski garaj tarafında 
bir esnaf lokantası olarak açtım. 
Kayınvalidem, manifaturacı dükkânı 
açmak istedi ancak kabul etmedim. 
Yanıma bir delikanlı aldım, bilmediği 
püf noktaları ona da öğrettim. Üç gün 
beraber pişirdik, haftanın geri kalan 
günleri o yaptı. Aldığımız lokanta, iflas 
etmiş bir yerdi. Elhamdülillah biz köklü 
bir işletme olarak devam ediyoruz. 
Bütün çalışmalarım, gelecek nesillere, 
çocuklarıma bir şeyler bırakabilmek 
içindi. Çok çalıştım, çalışmaktan dolayı 
çocuklarımın nasıl büyüdüğünü bilmem 

ama tabi her şey onlar için. 

İşletmenizin yıllar içinde Konya’da 
köklü bir iş yeri olmasının sırrı nedir, 
sizi diğer iş yerlerinden ayıran özellik 
nedir?

Esnaflık işi, güven gerektirir. Güven 
sarsıldığı zaman tekrar iş yapamazsın. 
Aynı zamanda iyi ve güzel iş fazla 
gözükmez ancak kötü yapılan iş, çabuk 
dillendirilir. Babamın bana öğrettiğini 
bende çıraklarıma, çocuklarıma 
öğretiyorum.

Ben hanımıma yardımcı olmaya 
çalıştım hep. O, mutlu olunca bana 
da yardımcı oldu. Hanımına verdiğin 
para, sana rızık olarak geri döner. Helal 
kazanmaya çalıştım, işimi güzel yaptım. 
Ailemin bu konudaki katkısı çok büyük. 
Tabi etliekmek ve diğer lezzetleri 
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yapmanın da püf noktaları var, bunları 
uyguladım. Ürünü normal fiyatının üstünde 
veren iş yerleri var, onlar gibi yapmak 
yerine makul olan ne ise öyle çalıştım. Hala 
da öyle çalışırız. Etliekmeğin orijinal hali 
böyle değil, günümüzde değişti. Önceden 
‘’hiç mi etliekmek kenarı yemedin’’ derlerdi. 
Kenarları daha kalın olurdu. Ancak şimdi 
talep ve güncel etliekmek ince olduğu için 
öyle yapıyoruz. Bir de şimdiki işletmelerde 
elektrikli, doğalgazlı fırınlar çıktı. Biz 
kurulduğumuz günden bugüne kadar 
meşe odunuyla pişiriyoruz. Meşe yandığı 
zaman kor olur ve o korda pişen her şeyin 
tadı farklı olur. 

İlk iş zamanlarınızda yaptığınız 
lezzetlerle şimdiki arasında bir talep farkı 
var mı?

Önceden yapılan hayırlar ya da 
ziyafetler daha farklı oluyordu. Mesela 
kuzu, koyun getirip pişirtenler oluyordu. 
Önceden buna benzer çalışmalarımız daha 
fazlaydı. Koyunun dişi erkek olmasından 
kaç yaşında olduğuna kadar her şeyi 
pişme süresine etki eder, bunları bilmek 
lazım. Şimdi daha çok, insanların gelip 
yiyip gidiyorlar ya da paket servis ya da 
iç harcını getirip yaptıranlar oluyor. Bu 
çalışmalarda da yine ustalık gerektiren 
noktalar oluyor yoksa eti mahvetmiş 
olursunuz. 

Sizin, yanınızda yetişip şimdi bu işin 
ehli olan insanlar var mı?

Ben babamdan öğrendiğim bu mesleği 
3. kuşak olacak olan oğullarıma aktardım. 
Bu, tabi ki çok büyük bir gurur. Ayrıyeten 
Beyaz Saray Lokantası işletmecisi olsun 
buna benzer lokanta işletmecilerinden 
yanımda yetişmiş günümüz ustaları da var. 

Şimdi bir iş yeri açacak olsanız nasıl 
bir yer açardınız?

Özellikle Konya’da tatlıyı seven 
insan çok. Antep’ten bir usta getirip 
şeker hastalığı olanlar için özel olacak 
şekilde bir tatlıcı açardım. Günümüzde 
sil baştan etliekmek dükkânı açmak para 
kazandırmaz. Etliekmeğin yapımından 
satışına kadar bir dükkâna 4 kişi gerekir. 
Bunların maaşları ve giderler derken para 
kazandırmaz. Ekmek arası kavurma gibi 
ürünler çok gidiyor, böyle bir yer açılabilir. 
Tabi işletmenin yeri de çok önemli.

Gençlere ne tavsiye edersiniz?
Okumak güzel şeydir ancak hayatı 

okumalarını da tavsiye ediyorum. Ellerinde 
meslekleri olsun, bunun için de mesleğin, 
sektörün içinde olmak gerekir. Günümüzde 
bakıyoruz, okulunu okumuş ancak o işi 
yapamıyor. Bunun için işte sektörün içinde 
en küçük ve önemsiz gibi görünen işten 
başlayıp sonradan yükselmeleri gerekir. 
Yoksa yaptıkları iş, buzun üstüne bina 
dikmek olur. Ben hala bu yaşa gelmiş biri 
olarak, yanımda çalışanlara yanlış yaptıkları 
yerlerde müdahale ediyorum. Ancak bize 
de öğretilen oydu. Ustalarına kızmasınlar, 
Allah’ın izniyle çalıştıktan sonra gerisi gelir. 

Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. 
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Konya’nın önemli işadamlarından Tekelioğlu Cıvata 
Yönetim Kurulu Başkanı Veli Tekelioğlu, başarmak için bir hedef 

belirleyerek, planlı çalışmalar yapmak gerektiğini söylüyor 

‘‘HEDEFİNİZ YOKSA SAMAN HEDEFİNİZ YOKSA SAMAN 
ÇÖPÜ GİBİ OLURSUNUZ!ÇÖPÜ GİBİ OLURSUNUZ!

K
onya’nın önemli 
işadamlarından Tekelioğlu 
Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı 

Veli Tekelioğlu, iş ve sosyal hayatıyla 
ilgili önemli açıklamalar yaptı. 1974’te 
ticarete atılan babasının yanında iş 
hayatına başlayan Tekelioğlu, okul 
hayatından arta kalan vakitlerde 
çalışan bir isim oldu. Üniversiteyi bitirip 
askerliğini yaptıktan sonra, babasının 
yanında iş hayatına devam eden 
Tekelioğlu, 1989 yılında babasından 
devraldığı şirketi büyütmeyi başardı. 
Ailesiyle birlikte 1989 yılından buyana 
şirketi yöneten Tekelioğlu, sanayide 
de hatırı sayılır isimler arasına girdi. 
Konya Sanayi Odası, Konya Organize 
Sanayi Bölgesi gibi önemli kuruluşlarda 
görevleri de olan Tekelioğlu, başarmak 
için bir hedef doğrultusunda planlı, 
programlı çalışmalar yapmak 
gerektiğini söylüyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Mustafa Veli Tekelioğlu, 1963 

yılında Altınekin’de doğdum. İlk 
okulu köyde bitirdim. 1974 yılında 
ailemle birlikte Konya’ya geldim. 
Konya’da da 1981 yılında İmam Hatip’i 
bitirdim. Sonrasında Ankara İktisadi 
ve Ticari Bilimler Akademisi Ekonomi 
Fakültesi’ne gittim. 1985 yılında da 
üniversiteyi bitirdim. Sonra askerliği 
yaptım ve evlendim. 1’i kız 3’ü erkek 
olmak üzere 4 çocuğum var. 

İş hayatına girişinizi nasıl 
anlatırsınız? 

Mesleğimiz baba mesleği. İmam 
Hatip’ten itibaren babamın sanayideki 
dükkanına gider gelirdim. Babam şuan 
yaptığımız işin ticaretini yapıyordu. Ben 
de askerden sonra tamamen işe geçtim 
ve ürünlerimizi köy köy, kasaba kasaba 
pazarladım. Müşterilerimizi tanımış 
oldum, pazarı tanımış oldum. Ülkemin 
köylerini, kasabalarını tanımış oldum. 
Türkiye’nin hemen hemen her yerine o 
dönemde pazarlama yaptık. 1989 yılının 
ortasında şirketin yönetimini babamdan 

devraldım. O tarihten beri de şirketi 
ben yönetiyorum. 1993 yılında da 
üretime başladık. Şirketimiz aile şirketi. 
Kardeşlerim ve çocuklarımız birlikteyiz. 
1989’dan beri bu şekilde devam ediyor. 

İş hayatına babanızın yanında 
başladınız ve ailenizle de devam 
ettirdiniz. Bu konuda bilgi verir 
misiniz?

Ailemizin iş hayatı 1974’te başladı. 
İlk işyerimiz Karatay Sanayi’deydi. 
Orada bir kaportacı dükkanının 
yazıhanesinde küçük bir alanda 
yağ, cıvata, gaz gibi ürünler satarak 
başladık. Daha sonra, Eski Sanayi’de bir 
ortakla birlikte toptan civatacılık işine 
başladık. 1980’de de Tekman Civata’yı 
kurduk. Orada da bir ortağımızla 
birlikte devam ettik, 1989 yılında da 
ortağımızdan ayrılarak, aile şirketi 
olarak ticareti sürdürdük. 

Şuan geldiğiniz noktada şirketiniz 
ne durumda? 

Şuan 3 şirketimiz var. Tekelioğlu 
Cıvata, burada üretim yapıyoruz ve 
ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. 
Ticaret yaptığımız firmamız olan 
Tekman Cıvata şirketimiz var, orada ad 
65 kişi çalışıyor, yurtiçine pazarlama 
yapıyoruz, ithalat da yapıyoruz. Bir 
de MVT diye bir şirketimiz var, bu 
şirketimiz de ihracat yapıyor. Hem 
kendi ürünlerimizi hem de farklı 
ürünleri yurt dışına pazarlıyor. 

Dünü ve bugünü değerlendirecek 
olursak neler söylersiniz? 

Bugünün imkanları 1980’li 1990’lı 
yıllara göre çok daha kolay. İş yapma 
azmi olan insanlar için bugün iş 
yapmak, o günün şartlarına göre çok 
daha kolay. Fakat eski dönemlerde, 
insanların ahlaki seviyesi, şimdiye göre 
çok daha sıkıydı, insanlar etik kurallara 
bağlı olarak hareket ediyorlardı. 
Günümüzde ahlaki kurallara bağlılık 
biraz daha gevşedi. Bu anlamda 
zorluk var. O dönem ülkenin genel 

ekonomik durumu da çok zayıftı. 
Günümüzde Türkiye’nin ekonomisi 
derinleşti, daha sağlıklı hale geldi. 
Ülkedeki ekonomik dalgalanmalardan, 
dünyadaki dalgalanmalardan daha az 
etkilenir duruma geldik. Ülkenin üretim 
kapasitesi arttı. Ama imkanları tam 
olarak kullandık mı kullanmadık mı 
noktasına bakacak olursak, maalesef 
biz dünyadaki gelişim hızına ayak 
uyduramadık. 1970’li yıllarda Türkiye’de 
uygulanan ekonomi politikalarına 
benzer bir ekonomi politikası, 
Güney Kore’de de uygulandı. Onlar 
ülkelerinin sanayilerinin gelişmesine, 
büyümesini sağladılar ama biz bunu iyi 
kullanamadık. O trendi yakalayamadık. 
Günümüzde özellikle otomotiv 
sanayinde elektrikli araca geçiş söz 
konusu. Ülkemizin bu konuda yaptığı 
büyük bir umut. Ancak burayı da 
ihmal edersek, bu treni de kaçırırız. 
TESTAŞ diye bir fabrikamız var mesele, 
kurulduğu dönemde çok modern 
bir tesisti ancak öksüz kaldığı için 
bugün geri kalmış bir fabrika oldu. 
Ama TESTAŞ’la aynı anda kurulan 
Tayvan’daki bir fabrika, şuan dünyanın 
çip ihtiyacının büyük bir kısmını 
karşılayan bir hale gelmiş. Buna benzer 
birçok tesisimizi örnek verebiliriz. 
Bu tesisler siyasi çekişmelere kurban 
edilmişler. Bizim bakış açımızı 
değiştirmemiz gerekiyor. Hiçbir 
siyasi mülahaza gütmeden, ülkemizin 
çıkarlarına katkı sağlayacak bir 
zihniyeti ortaya koymamız gerekiyor. 

Cemiyet hayatında bulunan 
bir isimsiniz. Bu anlamda ne tür 
faaliyetleriniz oluyor? 

Sivil toplum kuruluşlarında 
faaliyetlerimiz oluyor. Konya Sanayi 
Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesiyim, 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Yönetim Kurulu Üyesiyim, Altınekinliler 
Derneği’nde görev yapıyoruz. 
MÜSİAD’da da üyeyim ve bir dönem 
yönetim kurulu üyeliği yaptım. Cemiyet 
hayatı tarafı da böyle.
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Konya’nın önemli işadamlarından Tekelioğlu Cıvata 
Yönetim Kurulu Başkanı Veli Tekelioğlu, başarmak için bir hedef 

belirleyerek, planlı çalışmalar yapmak gerektiğini söylüyor 

‘‘HEDEFİNİZ YOKSA SAMAN HEDEFİNİZ YOKSA SAMAN 
ÇÖPÜ GİBİ OLURSUNUZ!ÇÖPÜ GİBİ OLURSUNUZ!

K
onya’nın önemli 
işadamlarından Tekelioğlu 
Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı 

Veli Tekelioğlu, iş ve sosyal hayatıyla 
ilgili önemli açıklamalar yaptı. 1974’te 
ticarete atılan babasının yanında iş 
hayatına başlayan Tekelioğlu, okul 
hayatından arta kalan vakitlerde 
çalışan bir isim oldu. Üniversiteyi bitirip 
askerliğini yaptıktan sonra, babasının 
yanında iş hayatına devam eden 
Tekelioğlu, 1989 yılında babasından 
devraldığı şirketi büyütmeyi başardı. 
Ailesiyle birlikte 1989 yılından buyana 
şirketi yöneten Tekelioğlu, sanayide 
de hatırı sayılır isimler arasına girdi. 
Konya Sanayi Odası, Konya Organize 
Sanayi Bölgesi gibi önemli kuruluşlarda 
görevleri de olan Tekelioğlu, başarmak 
için bir hedef doğrultusunda planlı, 
programlı çalışmalar yapmak 
gerektiğini söylüyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Mustafa Veli Tekelioğlu, 1963 

yılında Altınekin’de doğdum. İlk 
okulu köyde bitirdim. 1974 yılında 
ailemle birlikte Konya’ya geldim. 
Konya’da da 1981 yılında İmam Hatip’i 
bitirdim. Sonrasında Ankara İktisadi 
ve Ticari Bilimler Akademisi Ekonomi 
Fakültesi’ne gittim. 1985 yılında da 
üniversiteyi bitirdim. Sonra askerliği 
yaptım ve evlendim. 1’i kız 3’ü erkek 
olmak üzere 4 çocuğum var. 

İş hayatına girişinizi nasıl 
anlatırsınız? 

Mesleğimiz baba mesleği. İmam 
Hatip’ten itibaren babamın sanayideki 
dükkanına gider gelirdim. Babam şuan 
yaptığımız işin ticaretini yapıyordu. Ben 
de askerden sonra tamamen işe geçtim 
ve ürünlerimizi köy köy, kasaba kasaba 
pazarladım. Müşterilerimizi tanımış 
oldum, pazarı tanımış oldum. Ülkemin 
köylerini, kasabalarını tanımış oldum. 
Türkiye’nin hemen hemen her yerine o 
dönemde pazarlama yaptık. 1989 yılının 
ortasında şirketin yönetimini babamdan 

devraldım. O tarihten beri de şirketi 
ben yönetiyorum. 1993 yılında da 
üretime başladık. Şirketimiz aile şirketi. 
Kardeşlerim ve çocuklarımız birlikteyiz. 
1989’dan beri bu şekilde devam ediyor. 

İş hayatına babanızın yanında 
başladınız ve ailenizle de devam 
ettirdiniz. Bu konuda bilgi verir 
misiniz?

Ailemizin iş hayatı 1974’te başladı. 
İlk işyerimiz Karatay Sanayi’deydi. 
Orada bir kaportacı dükkanının 
yazıhanesinde küçük bir alanda 
yağ, cıvata, gaz gibi ürünler satarak 
başladık. Daha sonra, Eski Sanayi’de bir 
ortakla birlikte toptan civatacılık işine 
başladık. 1980’de de Tekman Civata’yı 
kurduk. Orada da bir ortağımızla 
birlikte devam ettik, 1989 yılında da 
ortağımızdan ayrılarak, aile şirketi 
olarak ticareti sürdürdük. 

Şuan geldiğiniz noktada şirketiniz 
ne durumda? 

Şuan 3 şirketimiz var. Tekelioğlu 
Cıvata, burada üretim yapıyoruz ve 
ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. 
Ticaret yaptığımız firmamız olan 
Tekman Cıvata şirketimiz var, orada ad 
65 kişi çalışıyor, yurtiçine pazarlama 
yapıyoruz, ithalat da yapıyoruz. Bir 
de MVT diye bir şirketimiz var, bu 
şirketimiz de ihracat yapıyor. Hem 
kendi ürünlerimizi hem de farklı 
ürünleri yurt dışına pazarlıyor. 

Dünü ve bugünü değerlendirecek 
olursak neler söylersiniz? 

Bugünün imkanları 1980’li 1990’lı 
yıllara göre çok daha kolay. İş yapma 
azmi olan insanlar için bugün iş 
yapmak, o günün şartlarına göre çok 
daha kolay. Fakat eski dönemlerde, 
insanların ahlaki seviyesi, şimdiye göre 
çok daha sıkıydı, insanlar etik kurallara 
bağlı olarak hareket ediyorlardı. 
Günümüzde ahlaki kurallara bağlılık 
biraz daha gevşedi. Bu anlamda 
zorluk var. O dönem ülkenin genel 

ekonomik durumu da çok zayıftı. 
Günümüzde Türkiye’nin ekonomisi 
derinleşti, daha sağlıklı hale geldi. 
Ülkedeki ekonomik dalgalanmalardan, 
dünyadaki dalgalanmalardan daha az 
etkilenir duruma geldik. Ülkenin üretim 
kapasitesi arttı. Ama imkanları tam 
olarak kullandık mı kullanmadık mı 
noktasına bakacak olursak, maalesef 
biz dünyadaki gelişim hızına ayak 
uyduramadık. 1970’li yıllarda Türkiye’de 
uygulanan ekonomi politikalarına 
benzer bir ekonomi politikası, 
Güney Kore’de de uygulandı. Onlar 
ülkelerinin sanayilerinin gelişmesine, 
büyümesini sağladılar ama biz bunu iyi 
kullanamadık. O trendi yakalayamadık. 
Günümüzde özellikle otomotiv 
sanayinde elektrikli araca geçiş söz 
konusu. Ülkemizin bu konuda yaptığı 
büyük bir umut. Ancak burayı da 
ihmal edersek, bu treni de kaçırırız. 
TESTAŞ diye bir fabrikamız var mesele, 
kurulduğu dönemde çok modern 
bir tesisti ancak öksüz kaldığı için 
bugün geri kalmış bir fabrika oldu. 
Ama TESTAŞ’la aynı anda kurulan 
Tayvan’daki bir fabrika, şuan dünyanın 
çip ihtiyacının büyük bir kısmını 
karşılayan bir hale gelmiş. Buna benzer 
birçok tesisimizi örnek verebiliriz. 
Bu tesisler siyasi çekişmelere kurban 
edilmişler. Bizim bakış açımızı 
değiştirmemiz gerekiyor. Hiçbir 
siyasi mülahaza gütmeden, ülkemizin 
çıkarlarına katkı sağlayacak bir 
zihniyeti ortaya koymamız gerekiyor. 

Cemiyet hayatında bulunan 
bir isimsiniz. Bu anlamda ne tür 
faaliyetleriniz oluyor? 

Sivil toplum kuruluşlarında 
faaliyetlerimiz oluyor. Konya Sanayi 
Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesiyim, 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Yönetim Kurulu Üyesiyim, Altınekinliler 
Derneği’nde görev yapıyoruz. 
MÜSİAD’da da üyeyim ve bir dönem 
yönetim kurulu üyeliği yaptım. Cemiyet 
hayatı tarafı da böyle.
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Altınekinlisiniz memleketinizi, 
Konya’yı sevdiğinizi biliyoruz. Yardım 
çalışmaları da yapıyorsunuz. Bu 
konularda neler söylersiniz? 

Altınekin sevdalısı, Konya sevdalısı, 
Türkiye sevdalısı biriyim. Bu bizim 
geleneklerimizde olan bir şey. 
Altınekin’de olduğum zaman oraya, 
Konya’da olduğum zaman Konya’ya, 
yurt dışında olduğum zaman da ülkeme 
hizmet ediyorum. Ben olaya böyle 
bakıyorum. Ama bunu başarmak için 
donanımlı olmak gerekiyor. Bu anlamda 
çocuklarımızı iyi eğitmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Çocuklarımızı görgü ve 
bilgi sahibi olarak eğitemezsek, dünya 
ile rekabet edemezler. Onun için bizim 
en kısa zamanda eğitim sistemimizi 
stabil hale getirip, çocuklarımıza 
emek vermemiz gerekiyor. Bunun için 
de herkesin karınca kararınca, kendi 
imkanları ölçüsünce katkı sağlaması 
gerekiyor. Biz de dededen, babadan 
yardımseverliği, insanlarla işbirliği 
yapmayı öğrendik. Bu bizim insanımızın 
özünde olan bir şey, sadece bize has bir 
özellik değil. Biz hep beraber yürümeyi 
seven insanlarız. Bu çerçevede de aile 
olarak önce Altınekin’den başlayarak, 
imkanlarımız ölçüsünde eğitim 
konusunda çeşitli destekler veriyoruz. 

Birlik ve beraberlik ruhu, sizin 
neslinizi cemiyet hayatına yer 
edinmenizi sağladı. Ancak bugün 
gençler bu tür organizasyonlar 
içerisinde çok fazla yer almıyorlar. Bu 
konuda neler söylersiniz?

Eğitimli insanlar, zaten örgütlü 
insanlardır. Teşkilatçı insanlardır. Bir 
insan eğitim almışsa, teşkilatçılığı da 
öğrenmiş olur. Takım olarak hareket 
edilmesi gerektiğini eğitim alırken zaten 
öğrenir. Bu anlamda, işle ilgili veya farklı 

örgütler, birlik ve beraberliği sağlamak 
için kurulmuş yerlerdir. Dolayısı ile 
eğitimsiz bir insan zaten teşkilatçı 
olamaz. Eğer bir takım halinde hareket 
ediliyorsa o toplumun önüne de hiç 
kimse geçemez. Dünyada bireyselcilik 
öne çıkarılmaya çalışılmış ve toplumlara 
da empoze edilmiş. Ama bireyselciliğin 
bugün doğru olmadığını hepimiz 
biliyoruz. 

Şehrimizi ve ülkemizi 
değerlendirecek olursak neler 
söylersiniz?

Konya gerçekten kadim bir şehir. 
Selçuklu devletinin başkentliğini yapmış 
bir şehir. Biz istemeyi sevmeyen, her 
işi kendimiz yapmayı isteyen, her 
zorluğun altından kendimiz kalkmaya 
çalışan bir şehiriz. Ben bunun kıymetli 
olduğunu düşünüyorum. Zaman 
zaman bu durumun dezavantajı 
olduğunu söylüyorlar ama biz 
sağlam bir karaktere sahip bir şehiriz. 
Şehrimiz bir kültür, hoşgörü şehri. Hz. 
Mevlana’yı tüm dünyada tanımayan 
yok. Mevlana’nın felsefesini, fikirlerini 
özellikle entelektüel çevreler biliyorlar. 
Bunlar Konya için müthiş avantajlar. 
Konya üreten bir şehir. Çalışkan, 
kanaatkar insanlarımız var. Bu da çok 
önemli. Hırslıyız ama hırsımızı kontrol 
edebilen bir şehiriz. Rabbim bu şehre, 
bu şehrin bulunduğu coğrafyaya 
mükemmel imkanlar vermiş. Büyük 
tarım alanlarımız var. Hayvancılık için 
müsait alanlarımız var. Sanayimiz hızla 
gelişiyor, bundan sonra çok daha hızla 
gelişecek. Konya biraz ihmal edilmiş 
ama artık dünya ile entegre oldu, 
bundan sonra Konya’nın önüne kimse 
geçemez. Türkiye olarak baktığımız 
zaman; Türkiye dünyada en güzel 
yerde bulunuyor jeopolitik olarak. 

Bu da Rabbimin bize bir nimeti. Bu 
coğrafya sarhoşları kaldırmaz. Sarhoşlar 
bu coğrafyada tarihe gömülür. Bu 
coğrafyada yaşıyorsanız uyanık olmak 
zorundasınız. Biz bu coğrafi avantajımızı 
kullanırsak, iyi bir yere geliriz. İnsan 
kaynağı olarak dünyanın hiçbir 
yerinde olmayan bir insan kaynağına 
sahibiz. 3 kıtayı birbirine bağlayan bir 
noktadayız. Bu jeopolitik avantajı, tarihi 
avantajı, insan kaynağı avantajını iyi 
kullanırsak önümüzde kimse duramaz. 
Biz, Osmanlı döneminde de önceki 
dönemlerde de dünyada utanç vesilesi 
olacak hiçbir şey yapmamışız. Bu 
nedenle, dünyanın herhangi bir yerine 
gittiğim zaman, ben başımı asla öne 
eğmem. Ama bir Fransız başka bir yere 
gittiği zaman, başını öne eğer çünkü 
katliam yapmıştır. Bizim bu anlamda 
anlımızda hiçbir çizik yok. Onun için, 
eğer insanımızı iyi eğitirsek, başımıza 
da dirayetli insanlar seçersek, bizim 
önümüzde kimse duramaz. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Özellikle gençlere şunu söylüyorum; 

çalışmak çok önemli. Ama bu çalışmayı 
planlı, programlı ve bir hedefe matuf 
bir şekilde yapmalıyız. Eğer yaptığımız 
çalışmalar bir hedefe yönelik değilse, 
nehrin içinde yüzen bir saman çöpü 
gibi nereye gideceğimiz belli olmaz. 
Ama planlı, programlı ve hedefe doğru 
bir çalışma yaparsak, başarılı oluruz. 
Gençlerimiz günümüzde rekabet 
edebilmeleri için mutlaka yabancı dil 
öğrensinler. Mutlaka geleneklerimize, 
dinimize, örfümüze sahip çıksınlar. 
Ben Müslüman-Türk ve Konyalı olarak 
ağır birisiyim. Taş yerinde ağırdır. Bu 
özellikleri koruyarak yolumuza devam 
etmeliyiz. Onun için herkes değerlerine 
sahip çıkmalı.

216

HAYALDE
KALMASIN

0332 245 25 65 erkanbasargayrimenkul



Altınekinlisiniz memleketinizi, 
Konya’yı sevdiğinizi biliyoruz. Yardım 
çalışmaları da yapıyorsunuz. Bu 
konularda neler söylersiniz? 

Altınekin sevdalısı, Konya sevdalısı, 
Türkiye sevdalısı biriyim. Bu bizim 
geleneklerimizde olan bir şey. 
Altınekin’de olduğum zaman oraya, 
Konya’da olduğum zaman Konya’ya, 
yurt dışında olduğum zaman da ülkeme 
hizmet ediyorum. Ben olaya böyle 
bakıyorum. Ama bunu başarmak için 
donanımlı olmak gerekiyor. Bu anlamda 
çocuklarımızı iyi eğitmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Çocuklarımızı görgü ve 
bilgi sahibi olarak eğitemezsek, dünya 
ile rekabet edemezler. Onun için bizim 
en kısa zamanda eğitim sistemimizi 
stabil hale getirip, çocuklarımıza 
emek vermemiz gerekiyor. Bunun için 
de herkesin karınca kararınca, kendi 
imkanları ölçüsünce katkı sağlaması 
gerekiyor. Biz de dededen, babadan 
yardımseverliği, insanlarla işbirliği 
yapmayı öğrendik. Bu bizim insanımızın 
özünde olan bir şey, sadece bize has bir 
özellik değil. Biz hep beraber yürümeyi 
seven insanlarız. Bu çerçevede de aile 
olarak önce Altınekin’den başlayarak, 
imkanlarımız ölçüsünde eğitim 
konusunda çeşitli destekler veriyoruz. 

Birlik ve beraberlik ruhu, sizin 
neslinizi cemiyet hayatına yer 
edinmenizi sağladı. Ancak bugün 
gençler bu tür organizasyonlar 
içerisinde çok fazla yer almıyorlar. Bu 
konuda neler söylersiniz?

Eğitimli insanlar, zaten örgütlü 
insanlardır. Teşkilatçı insanlardır. Bir 
insan eğitim almışsa, teşkilatçılığı da 
öğrenmiş olur. Takım olarak hareket 
edilmesi gerektiğini eğitim alırken zaten 
öğrenir. Bu anlamda, işle ilgili veya farklı 

örgütler, birlik ve beraberliği sağlamak 
için kurulmuş yerlerdir. Dolayısı ile 
eğitimsiz bir insan zaten teşkilatçı 
olamaz. Eğer bir takım halinde hareket 
ediliyorsa o toplumun önüne de hiç 
kimse geçemez. Dünyada bireyselcilik 
öne çıkarılmaya çalışılmış ve toplumlara 
da empoze edilmiş. Ama bireyselciliğin 
bugün doğru olmadığını hepimiz 
biliyoruz. 

Şehrimizi ve ülkemizi 
değerlendirecek olursak neler 
söylersiniz?

Konya gerçekten kadim bir şehir. 
Selçuklu devletinin başkentliğini yapmış 
bir şehir. Biz istemeyi sevmeyen, her 
işi kendimiz yapmayı isteyen, her 
zorluğun altından kendimiz kalkmaya 
çalışan bir şehiriz. Ben bunun kıymetli 
olduğunu düşünüyorum. Zaman 
zaman bu durumun dezavantajı 
olduğunu söylüyorlar ama biz 
sağlam bir karaktere sahip bir şehiriz. 
Şehrimiz bir kültür, hoşgörü şehri. Hz. 
Mevlana’yı tüm dünyada tanımayan 
yok. Mevlana’nın felsefesini, fikirlerini 
özellikle entelektüel çevreler biliyorlar. 
Bunlar Konya için müthiş avantajlar. 
Konya üreten bir şehir. Çalışkan, 
kanaatkar insanlarımız var. Bu da çok 
önemli. Hırslıyız ama hırsımızı kontrol 
edebilen bir şehiriz. Rabbim bu şehre, 
bu şehrin bulunduğu coğrafyaya 
mükemmel imkanlar vermiş. Büyük 
tarım alanlarımız var. Hayvancılık için 
müsait alanlarımız var. Sanayimiz hızla 
gelişiyor, bundan sonra çok daha hızla 
gelişecek. Konya biraz ihmal edilmiş 
ama artık dünya ile entegre oldu, 
bundan sonra Konya’nın önüne kimse 
geçemez. Türkiye olarak baktığımız 
zaman; Türkiye dünyada en güzel 
yerde bulunuyor jeopolitik olarak. 

Bu da Rabbimin bize bir nimeti. Bu 
coğrafya sarhoşları kaldırmaz. Sarhoşlar 
bu coğrafyada tarihe gömülür. Bu 
coğrafyada yaşıyorsanız uyanık olmak 
zorundasınız. Biz bu coğrafi avantajımızı 
kullanırsak, iyi bir yere geliriz. İnsan 
kaynağı olarak dünyanın hiçbir 
yerinde olmayan bir insan kaynağına 
sahibiz. 3 kıtayı birbirine bağlayan bir 
noktadayız. Bu jeopolitik avantajı, tarihi 
avantajı, insan kaynağı avantajını iyi 
kullanırsak önümüzde kimse duramaz. 
Biz, Osmanlı döneminde de önceki 
dönemlerde de dünyada utanç vesilesi 
olacak hiçbir şey yapmamışız. Bu 
nedenle, dünyanın herhangi bir yerine 
gittiğim zaman, ben başımı asla öne 
eğmem. Ama bir Fransız başka bir yere 
gittiği zaman, başını öne eğer çünkü 
katliam yapmıştır. Bizim bu anlamda 
anlımızda hiçbir çizik yok. Onun için, 
eğer insanımızı iyi eğitirsek, başımıza 
da dirayetli insanlar seçersek, bizim 
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14 yaşında açtığı iş yerini zaman içerisinde 
büyüterek bugün dünyanın pek çok yerine 

ihracat yapan bir konuma getiren Yaşar Gürbüz, 
“Önceden insanlar arasında saygı vardı. Ben 4 
yıllık çıraklık hayatımda bir kere bile ustamla 

karşılıklı oturmuş değilim” diyor

‘‘ G
enç yaşında elektrikçi 
olarak başladığı işinde 
kendi malzemesini üretmek 

için yola çıkan Yaşar Gürbüz, ürettiği 
plastik malzeme ve ham maddelerle 
dünyaya açıldı. Konya’nın bilindik 
iş insanlarından olan Yaşar Gürbüz, 
bugün Avrupa’dan aldığı atıktan 
plastik malzeme üreterek pek çok 
ülkeye ihraç ediyor. Hayat hikayesini 
10LAR Dergisi’ne anlatan Yaşar 
Gürbüz, gençlere de tavsiyelerde 
bulundu. 

Yaşar Gürbüz’ü daha yakından 
tanıyabilir miyiz?

Ben Yaşar Gürbüz. 61 yaşında, 
Konyalıyım. 10 yaşında ilkokulu 
bitirip o yaşta elektrikçi çırağı olarak 
çalışma hayatına başladım. Kendi 
dükkanımı açtığımda 14 yaşındaydım. 
Kapu Camii civarında bir elektrik 
üzerine açtığım bir dükkanla işe 
başladım. 1987 yılında Anadolu 
Sanayi’nde elektrik borusu imalatına 
başladık. Daha sonraları da plastik, 
geri dönüşümden plastik üretim 
tesisimize geçtik. 

14 yaşında bir iş yeri sahibi 
olmak, günümüz şartlarında hem 
riskli hem de zor bir süreç. Bunu 
nasıl başardınız?

Sadece günümüzde değil, o 
dönemin şartlarında da zor oldu. Biri 
gelip de çocuk yaşta birini ciddiye 
almayabilir. Eniştemi yanıma ortak 
olarak alıp, onu gelenlere ustamız 
olarak gösterdim. Tabi asıl işi yapan 
bendim. 

Günümüzde eski usta-çırak 
ilişkisi kaldı mı?

Önceden insanlar arasında saygı 
vardı. Ben 4 yıllık çıraklık hayatımda 
bir kere bile ustamla karşılıklı 
oturmuş değilim. Şimdi çalışan 
bulmakta, iş yapmakta zorlaştı. 
Günümüz dünyası makineleşmeye 
doğru gitse de en azından bizim 
sektörde hala bu makineleri 
kullanacak insan gücüne ihtiyaç 
var. O yüzden gençlere tavsiyem, 
çok çalışsınlar. Ben çok çalışarak 
bir yerlere geldim, onlar da azimle 
çalışsınlar, neler üretebileceklerini 
düşünsünler. 
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İlk elektrik işiyle çalışma hayatına 
başlayıp sonradan geri dönüşüm 
plastik imalatı işinde çığır açmayı 
nasıl başardınız?

İmalat işine zaten elektrik borusuyla 
başlamıştık. Elektrik işine 2002 yılına 
kadar devam ettik. Elektrik işiyle 
uğraşırken ürün bulmada sıkıntı 
çıkıyordu, parayı veriyordun ürünü 
alamıyordun. Bizde o zamanlar elektrik 
borusu ihtiyacımız olunca öncelikle 
onu üretmeye başladık. Bu arada 1994 
yılında poşet imalatına geçtik ve o 
yıldan bu yana poşet ve plastik çeşitleri 
imalatı gerçekleştiriyoruz. 

Bu iş, tek başına halledilebilecek 
kolaylıkta bir iş değil. Her bölümünde 
ayrı ustalık, bilgi birikimi gerektiren 
bir sektör. Benim makine mühendisi, 
kimya mühendisi, işletme ve sektörde 
eğitimini almış 4 oğlum var. Böylelikle 
hep beraber hallediyoruz. Zaten 
ham maddeyi de atıklardan kendimiz 
oluşturup kendimiz işliyoruz. Her şeyi 
kendimiz yaptığımızdan dolayı başarılı 
olduğumuzu düşünüyorum.

 
Her ne kadar ‘plastik ürün imalatı’ 

denilse de ürettiğiniz ürünler 
hakkında bilgi verir misiniz?

İşletmemizde tüm süreç Avrupa 
standartlarında yürütülüyor. Tesiste 
Sıfır Atık Projesi kapsamında yurt 
içinden aldıkları plastik atıkları 
işliyoruz. Yurt dışından ithalatını 
yaptığımız atıkları da dönüştürüyoruz. 
Ürettiğimiz bu ham maddeler, orijinal 
ürünlerin ikamesinde kullanılıyor. 

Tarımsal sulama, otomotiv yedek 
parça, endüstriyel tüketim ürünleri 
ve çöp torbaları da üretiyoruz. Atık 
dönüşüm ürünleri dışında gıda ile 
teması olan jelatin gibi plastik malzeme 
üretimi de yapıyoruz. Türkiye’de gıda 
teması olan madde üretiminde ilk 5’te 
yer alıyoruz.

 

İmal ettiğiniz plastiği sıfırdan 
değil de geri dönüşüm ürünlerinden 
elde ediyorsunuz. Bu konuda ne gibi 
sıkıntılarla karşılaştınız?

Dediğiniz gibi biz, hurdaya çıkmış 
malzemeyi alıp tekrar dönüşüme katkı 
sağlıyoruz. Bu yüzden her zaman bizde 
bir ham madde sıkıntısı oldu. Daha 
önceki yılarda Avrupa’nın hurdasını Çin 
alıyordu. 2018 yılında Çin, Avrupa’dan 
atık almayı yasaklayınca bize bir kapı 
açıldı. 2018’den bu yana da bu konuda 
çok sıkıntımız yok. 

Aynı zamanda ürettiğimiz plastik 
için ham maddenin dönüşümsel 
atık olması sebebiyle atık 
maddelerin ayrıştırılması konusunda 
bir sıkıntı var. Burada o iş için 
çalışanlarımız var ancak her plastikte 
dönüştürülemeyebiliyor. 

İmalat için yurtdışından atık 
alıyorsunuz, üretilen ürünlerde bir 
ihracat söz konusu mu?

 İthal ettiğimiz atıkların tonunu 
350 avroya aldığımız plastik atıktan 
dönüştürdüğümüz ham maddeyi, 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin, 
Hindistan ve Malezya gibi ülkelere 900 
avroya satıyoruz. 17 ülkeye ihracatımız 
var ve burada oranımız yüzde 95 
seviyesinde. Tabi ülkemize de katkı 
sağlamaktan mutluyuz. 

2020 yılında kurmuş olduğunuz 
yeni üretim tesisindeki Güneş 
Enerji Santrali hakkında bilgi verir 
misiniz, başka ne gibi yatırımlar 
düşünüyorsunuz?

Buraya 2021 yılının son aylarında 
taşındık. Bizim bu üretim tesisinde 
harcadığımız enerjinin çoğunu bu 
santralden karşılayarak tasarruf 
elde etmiş oluyoruz. Biz santrali 
yaptırdığımızda 5 yılda amorti etti 
ancak şimdi elektriğin fiyatından dolayı 
iki buçuk yılda kendini amorti ediyor. 
Tabi her ay değişiklik gösterse de 
bayramlar gibi 3-4 gün çalışmadığımız 
zaman dilimlerinde fazla enerji 
depoladığımız da oluyor. Bunları 
Medaş’a da sattığımız oluyor. 

Buraya makine tahsisi ve teknoloji 
alanında yatırımlar düşünüyoruz. 
Zaten bizim ürettiğimiz ürünlerde 
satamama gibi bir durum söz konusu 
değil, ürettiğin sürece talebi olan bir 
sektörün içindeyiz. 

Zaman ayırdığınız için teşekkür 
ederiz. 

Ben teşekkür ederim. 
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BABASININ VASİYETİ, ONA BABASININ VASİYETİ, ONA 
ÖNDER OLDU ÖNDER OLDU 

‘‘Yaşar Karatoprak oğullarıyla 
birlikte Konya Sanayisinde üretim 
konusunda katkı sağlarken dünya 

pazarında da Türkiye’yi temsil ediyor. 
Karatoprak tecrübesini evlatlarına 

aktarırken Konya sanayisine de nitelikli 
elemanlar kazandırıyor

B
abasının vefatından sonra 
11 yaşında iş hayatına atılan 
Yaşar Karatoprak, iş hayatında 

tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere 
gelebilmeyi ümit etti. 14 yaşında baş 
kalfa olma statüsüne ulaşan Karatoprak, 
hayatında çektiği sıkıntıları anlattı. 
‘Yaşadıklarımız, zorluktan da öteydi’ 
diyen Yaşar Karatoprak, bugün 5 
oğluyla birlikte Konya Sanayisinde 
üretim konusunda katkı sağlarken 
dünya pazarında da Türkiye’yi temsil 
ediyor. 

Biraz kendinizden ve iş hayatına 
nasıl başladığınızdan bahseder 
misiniz?

Ben Yaşar Karatoprak. 1959, 
Konya merkez doğumluyum. 1971 
yılında ilkokulu bitirdim, babam vefat 
etti. Onun hastalığında usta, babamı 
ziyarete gelmişti. Babam da ‘eğer vefa 
edersem oğlan sana emanet’ demiş. 
Babamın öyle deyip vefatı üzerine, 
onun tavsiyesiyle Mevlüt Kanat ustanın 
yanında bu işe başlamış bulunduk. 1971 
yılında çıraklıkla başladığım işte, 1979 
yılında askere gidene kadar çalıştım. 
Çok küçük yaşta başladım ve 14 buçuk 
yaşında baş kalfa oldum. Sigorta 
başlangıcımda o yıllarda yapılmıştı. Bu 
8-9 yıllık süreç içerisinde işe 8-9 gün bile 
işe gitmemezlik yapmadım, izin zaten 
yoktu. Ona rağmen toplam 103 gün 
sigorta yapmışlar, emekli olacağımda 
bakınca durumu anladım. 

İlk iş yerinizi açmanız nasıl oldu?
Eski çalıştığım iş yeriyle aramızda bir 

dükkân vardı, orada bir iş yeri açtım. İlk 
olarak piyasa işi yapmakla işe başladım. 
Yanımdaki dükkân çok iş yapardı, 
dua ederdim ‘Allah’ım oraya iş gelsin 
de onun yapamadıklarından da biz 
kazanalım’ diye, şimdi 5 tane işletmemiz 
var. Ankara’dan ürün almaya kendim 
gider getirirdim. 

Çalışan ve iş veren olarak o 
dönemdeki zorlukları değerlendirir 
misiniz?

Ben haftalık 30 liraya çalışıyordum, 
arkamızdaki kuru fasulye- pilav satan 
işletmede yemek ücreti 35 liraydı. Karın 
tokluğuna bile çalışıyor değildik. Bu 
günlere böyle geldik. Ustadan sonra iş 
yerine gidersek azar işitirdik. Sabah 7’de 
iş yerine gittiğimde bile, karnım ağrıyor 
numarası yapardım hiçbir zaman 
affetmezdi. Kulağımdan tutar dışarı 
çıkarır, milletin içinde ‘güneşi gördün 
mü, bak şuraya gelse öğle olacak’ 
diye eliyle gösterirdi. Başımızda durur, 
gazetenin ortasına delik açıp gazete 
okur gibi bizi gözetlerdi. Usta ‘işi bırak’ 
demeden bırakamazdık. Akşam da bizi 
beş yolun orta bırakırdı, oradan saat 
akşam en erken saat 10’da Çaybaşı’na 
kadar yürüyerek giderdim. İş yerinde 
çay içmek falan hayaldi. Esir, bizden 
daha özgürdü. Askerden geldikten 
sonra da dükkân açmaya karar verdim. 
Bulgaristan’la iş yaptığım insanlara 
bakıyorum hiç asilik, kızgınlık yok 

çünkü onlar, komünizmle sindirilmişler; 
bizim insanımızda yoklukla sindirilmiş 
olduklarından ses çıkarmazlardı. Çok 
zorluk yaşadık, zorluktan da öteydi 
bizim o dönem yaşadıklarımız.

Bir şeyi ürettiğin zaman bir de onu 
düzeltmekle uğraşırdın, akşama kadar 
sadece birkaç ürün imali için uğraşırdık. 
Alet edevat çok pahalıydı. El testeresiyle 
kesim yapardık, akşama kadar kolumuz 
kopardı. Telefon görüşmesi için bile 
saatlerimizi harcadığımız olurdu. 

Sizin yetiştirmiş olduğunuz 
kimseler var mı, gençlere 
tavsiyeleriniz neler?

Epey var. Yaklaşık 15-20 kalfam şu 
an işletme sahibi oldu. 5 oğlumu da ben 
yetiştirdim, hepsi de bu sektörde farklı iş 
kollarında işin başına geçtiler ve üretim 
yapıyorlar. Geri dönüşüm, pres imalat 
gibi üretimler yapıyorlar.  Büyük oğlum 
Kore’yle iş yapıyor, dünya pazarına 
açıldılar. Avusturya, Bulgaristan ve 
Almanya’da da şirketlerimiz var. 

Tavsiye olarak da anlattıklarımı 
tavsiye ederim. Yaptıkları işi düzgün 
yapsınlar, sözlerini yerine getirip ahlaklı 
olsunlar. Türkiye büyümeye müsait 
bir mevkide, bunu değerlendirsinler. 
Ülkemizin doğu tarafındaki ülkeler 
gelişmemiş ve bize muhtaç olan ülkeler, 
Araplar bizim için iyi bir pazar bunu 
unutmasınlar. 

O dönemle günümüz Konya’sını 
karşılaştırır mısınız, Konya’nın 
günümüz sektöründeki yeri nedir?

O zamanlarda üretim çok çok azdı. 
O yüzden insanların zam gelmesi de 
çok umurunda olmuyordu çünkü her 
yılbaşı yüzde 100 zam geleceği bilinirdi 
ve zaten üreten ve gelişen bir ülke, 
şehir olmadığın için ona göre işimizi 
hallederdik. Önceden ‘bizim Avrupa’yla 
aramızdaki fark 150-200 yılda 
kapanmaz’ derlerdi. İlk Avrupa’ya 1996 
yılında gittiğimde her şeyin fotoğrafını 
çektim, örnek alıp yapabilmek 
için. Gerçekten insani sorumluluk 
bakımından da insanlar, sosyal 
sorumluluk bilinciyle hareket ediyorlar, 
örnek almamız lazım. Makineleşme 
konusunda da az zamanda çok yol kat 
ederek Avrupa’yı sollamamıza inşallah 
az kaldı.

Günümüzde de bakıyorum, 
Konya’da herkes mesaili çalışıyor, üretim 
ve iş var. Kalite ve çeşit yönüyle Konya’yı 
beğeniyorum. Ahlaklı çalışıp ülkeme 
değer katan herkesin Allah yardımcısı 
olsun. Ahlaklı çalışma diyorum çünkü 
başımdan geçen şu olayı da anlatayım: 
Arabistan’a iş için gittim. Orada 
çalıştığım adam aldığı malları göstererek 
‘bunları görüyor musun, hepsini iyi diye 
Türk malı gönderdiler ve hepsi kötü 
çıktı. Senin diğer ülkelerle bağlantın 
var, bana diğer ülke ürünlerinden 
getirir misin’ dedi. Ahlaksızlık, ithalat- 
ihracat yaptığın zaman sadece senin 
ayıbın olmuyor, ülkeni kötü göstermiş 
oluyorsun. Tanımadığım halde işini iyi 
yaptığı için ‘Allah razı olsun’ dediğim 
isimler de var tabi.
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BABASININ VASİYETİ, ONA BABASININ VASİYETİ, ONA 
ÖNDER OLDU ÖNDER OLDU 

‘‘Yaşar Karatoprak oğullarıyla 
birlikte Konya Sanayisinde üretim 
konusunda katkı sağlarken dünya 

pazarında da Türkiye’yi temsil ediyor. 
Karatoprak tecrübesini evlatlarına 

aktarırken Konya sanayisine de nitelikli 
elemanlar kazandırıyor

B
abasının vefatından sonra 
11 yaşında iş hayatına atılan 
Yaşar Karatoprak, iş hayatında 

tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere 
gelebilmeyi ümit etti. 14 yaşında baş 
kalfa olma statüsüne ulaşan Karatoprak, 
hayatında çektiği sıkıntıları anlattı. 
‘Yaşadıklarımız, zorluktan da öteydi’ 
diyen Yaşar Karatoprak, bugün 5 
oğluyla birlikte Konya Sanayisinde 
üretim konusunda katkı sağlarken 
dünya pazarında da Türkiye’yi temsil 
ediyor. 

Biraz kendinizden ve iş hayatına 
nasıl başladığınızdan bahseder 
misiniz?

Ben Yaşar Karatoprak. 1959, 
Konya merkez doğumluyum. 1971 
yılında ilkokulu bitirdim, babam vefat 
etti. Onun hastalığında usta, babamı 
ziyarete gelmişti. Babam da ‘eğer vefa 
edersem oğlan sana emanet’ demiş. 
Babamın öyle deyip vefatı üzerine, 
onun tavsiyesiyle Mevlüt Kanat ustanın 
yanında bu işe başlamış bulunduk. 1971 
yılında çıraklıkla başladığım işte, 1979 
yılında askere gidene kadar çalıştım. 
Çok küçük yaşta başladım ve 14 buçuk 
yaşında baş kalfa oldum. Sigorta 
başlangıcımda o yıllarda yapılmıştı. Bu 
8-9 yıllık süreç içerisinde işe 8-9 gün bile 
işe gitmemezlik yapmadım, izin zaten 
yoktu. Ona rağmen toplam 103 gün 
sigorta yapmışlar, emekli olacağımda 
bakınca durumu anladım. 

İlk iş yerinizi açmanız nasıl oldu?
Eski çalıştığım iş yeriyle aramızda bir 

dükkân vardı, orada bir iş yeri açtım. İlk 
olarak piyasa işi yapmakla işe başladım. 
Yanımdaki dükkân çok iş yapardı, 
dua ederdim ‘Allah’ım oraya iş gelsin 
de onun yapamadıklarından da biz 
kazanalım’ diye, şimdi 5 tane işletmemiz 
var. Ankara’dan ürün almaya kendim 
gider getirirdim. 

Çalışan ve iş veren olarak o 
dönemdeki zorlukları değerlendirir 
misiniz?

Ben haftalık 30 liraya çalışıyordum, 
arkamızdaki kuru fasulye- pilav satan 
işletmede yemek ücreti 35 liraydı. Karın 
tokluğuna bile çalışıyor değildik. Bu 
günlere böyle geldik. Ustadan sonra iş 
yerine gidersek azar işitirdik. Sabah 7’de 
iş yerine gittiğimde bile, karnım ağrıyor 
numarası yapardım hiçbir zaman 
affetmezdi. Kulağımdan tutar dışarı 
çıkarır, milletin içinde ‘güneşi gördün 
mü, bak şuraya gelse öğle olacak’ 
diye eliyle gösterirdi. Başımızda durur, 
gazetenin ortasına delik açıp gazete 
okur gibi bizi gözetlerdi. Usta ‘işi bırak’ 
demeden bırakamazdık. Akşam da bizi 
beş yolun orta bırakırdı, oradan saat 
akşam en erken saat 10’da Çaybaşı’na 
kadar yürüyerek giderdim. İş yerinde 
çay içmek falan hayaldi. Esir, bizden 
daha özgürdü. Askerden geldikten 
sonra da dükkân açmaya karar verdim. 
Bulgaristan’la iş yaptığım insanlara 
bakıyorum hiç asilik, kızgınlık yok 

çünkü onlar, komünizmle sindirilmişler; 
bizim insanımızda yoklukla sindirilmiş 
olduklarından ses çıkarmazlardı. Çok 
zorluk yaşadık, zorluktan da öteydi 
bizim o dönem yaşadıklarımız.

Bir şeyi ürettiğin zaman bir de onu 
düzeltmekle uğraşırdın, akşama kadar 
sadece birkaç ürün imali için uğraşırdık. 
Alet edevat çok pahalıydı. El testeresiyle 
kesim yapardık, akşama kadar kolumuz 
kopardı. Telefon görüşmesi için bile 
saatlerimizi harcadığımız olurdu. 

Sizin yetiştirmiş olduğunuz 
kimseler var mı, gençlere 
tavsiyeleriniz neler?

Epey var. Yaklaşık 15-20 kalfam şu 
an işletme sahibi oldu. 5 oğlumu da ben 
yetiştirdim, hepsi de bu sektörde farklı iş 
kollarında işin başına geçtiler ve üretim 
yapıyorlar. Geri dönüşüm, pres imalat 
gibi üretimler yapıyorlar.  Büyük oğlum 
Kore’yle iş yapıyor, dünya pazarına 
açıldılar. Avusturya, Bulgaristan ve 
Almanya’da da şirketlerimiz var. 

Tavsiye olarak da anlattıklarımı 
tavsiye ederim. Yaptıkları işi düzgün 
yapsınlar, sözlerini yerine getirip ahlaklı 
olsunlar. Türkiye büyümeye müsait 
bir mevkide, bunu değerlendirsinler. 
Ülkemizin doğu tarafındaki ülkeler 
gelişmemiş ve bize muhtaç olan ülkeler, 
Araplar bizim için iyi bir pazar bunu 
unutmasınlar. 

O dönemle günümüz Konya’sını 
karşılaştırır mısınız, Konya’nın 
günümüz sektöründeki yeri nedir?

O zamanlarda üretim çok çok azdı. 
O yüzden insanların zam gelmesi de 
çok umurunda olmuyordu çünkü her 
yılbaşı yüzde 100 zam geleceği bilinirdi 
ve zaten üreten ve gelişen bir ülke, 
şehir olmadığın için ona göre işimizi 
hallederdik. Önceden ‘bizim Avrupa’yla 
aramızdaki fark 150-200 yılda 
kapanmaz’ derlerdi. İlk Avrupa’ya 1996 
yılında gittiğimde her şeyin fotoğrafını 
çektim, örnek alıp yapabilmek 
için. Gerçekten insani sorumluluk 
bakımından da insanlar, sosyal 
sorumluluk bilinciyle hareket ediyorlar, 
örnek almamız lazım. Makineleşme 
konusunda da az zamanda çok yol kat 
ederek Avrupa’yı sollamamıza inşallah 
az kaldı.

Günümüzde de bakıyorum, 
Konya’da herkes mesaili çalışıyor, üretim 
ve iş var. Kalite ve çeşit yönüyle Konya’yı 
beğeniyorum. Ahlaklı çalışıp ülkeme 
değer katan herkesin Allah yardımcısı 
olsun. Ahlaklı çalışma diyorum çünkü 
başımdan geçen şu olayı da anlatayım: 
Arabistan’a iş için gittim. Orada 
çalıştığım adam aldığı malları göstererek 
‘bunları görüyor musun, hepsini iyi diye 
Türk malı gönderdiler ve hepsi kötü 
çıktı. Senin diğer ülkelerle bağlantın 
var, bana diğer ülke ürünlerinden 
getirir misin’ dedi. Ahlaksızlık, ithalat- 
ihracat yaptığın zaman sadece senin 
ayıbın olmuyor, ülkeni kötü göstermiş 
oluyorsun. Tanımadığım halde işini iyi 
yaptığı için ‘Allah razı olsun’ dediğim 
isimler de var tabi.
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Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Genç, “Bugüne 

kadar hiç para kazanma hırsına 
kapılmadım. Hep en iyi makineyi 

üretmek için çalıştım. Öz sermayemizle 
ve müşterimizin memnuniyeti bizleri 

bugünlere getirdi” diyor

‘‘
T

ürkiye’nin önde gelen tarım 
makineleri üreticilerinden 
Şakalak Tarım Makineleri 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Genç, önemli açıklamalarda bulundu. 
İşin mutafından yetişerek, bugün 
Türkiye’nin en büyük tesislerini 
Konya’ya kazandıran Yusuf Genç, 
“Bugüne kadar hiç para kazanma 
hırsına kapılmadım. Hep en iyi makineyi 
üretmek için çalıştım. Öz sermayemizle 
ve müşterimizin memnuniyeti bizleri 
bugünlere getirdi” diyor

Yusuf bey öncelikle tarım 
makineleri sektörünü biraz 
değerlendirebilir misiniz?

Türkiye olarak otomobil üretiminde 
çok gerideyiz. Özellikle Avrupa’nın 
çok gerisindeyiz. Lakin zirai aletlerde 
bunu söyleyemeyiz. Avrupa ve ABD 
ile kıyas edersek tarım makinelerinde 
aynı seviyedeyiz. Hatta öne geçtiğimiz 
alanlar var. Bunu gördüklerimize 
ve ortadaki ürünlerden yaptığımız 
kıyaslara göre söylüyoruz. Yurt dışına 
sık gidiyoruz, fuarlara katılıyoruz. 
Dolayısıyla fuarlarda çok fazla gezme 
imkânı bulup, sektörü yakından takip 
etme imkânına sahip oluyoruz. Bu 
sebeple tereddüt etmeden şunu 
söyleyebilirim; dünya pazarında bu işi 
yapan, yani tarım makineleri üreten 
ülkelerle, Türkiye’yi karşılaştırırsak 
kesinlikle geride değiliz. Bizim 
ürünlerimiz Almanya başta olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesine gidiyor. 
Gelişmiş olarak tanımlanan Avrupa 
ülkelerine makine gönderiyorsak, 
sektörümüzde onlardan geride değiliz 
demektir.  

Biraz da Şakalak markasından 
bahsedebilir misiniz?

Üretime ilk Karatay Sanayi’de 

150 metrekarelik bir binada başladık. 
Yılların verdiği emekle bugün 
60 bin metrekare alanda üretim 
yapıyoruz. Ürün gamımız ikiye 
ayrılıyor bir toprak işleme bir ekim. 
Toprak işleme grubundaki pulluk 
ve freze gibi ürünleri 4. Organize 
Sanayi Bölgemiz’deki fabrikamızda 
üretiyoruz. Ana merkezimiz de ekim 
makineleri üretiyoruz. Bugünlere 
gelirken hep müşteri memnuniyetini 
ön planda tuttuk ve müşterilerimizi 
üzmeme gayreti gösterdik. Çiftçimizin 
yüzünü kara çıkarmadık. Ve hep öz 
sermayemizle büyüdük. Fabrikaları öz 
sermayemizle inşa ettik, yatırımlarımızı 
öz sermayemizle yaptık. Başarımızda 
bunun payı yüksektir.

İhracat durumunuz ne düzeyde? 
Çalıştığımız ülkeler ve potansiyel 

üretimlerimize baktığımız zaman bizim 
açımızdan bir problem görünmüyor. 
Dünya’nın her yerine ihracat yapıp ürün 
gönderebilecek güce sahibiz. Mesela 
dünya pazarında fiyat düşüklüğü 
ve daha birçok avantajları ile büyük 
yer tutan Çin pazarına ben buradan 
tarım makinesi gönderebiliyorum. 
Üretici noktasında kesinlikle bir 
problem olduğunu düşünmüyorum. 
Burada üreticiyi frenleyen bana göre 
gümrük maliyetleri başta olmak üzere, 
ülkemizdeki işçi ve vergi maliyetleri. 
Örneğin Avrupa’ya ürün gönderiyoruz, 
AB’ye üye değiliz fazladan gümrük 
masrafı çıkıyor. Diğer ülkelere 
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Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Genç, “Bugüne 

kadar hiç para kazanma hırsına 
kapılmadım. Hep en iyi makineyi 

üretmek için çalıştım. Öz sermayemizle 
ve müşterimizin memnuniyeti bizleri 

bugünlere getirdi” diyor

‘‘
T

ürkiye’nin önde gelen tarım 
makineleri üreticilerinden 
Şakalak Tarım Makineleri 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Genç, önemli açıklamalarda bulundu. 
İşin mutafından yetişerek, bugün 
Türkiye’nin en büyük tesislerini 
Konya’ya kazandıran Yusuf Genç, 
“Bugüne kadar hiç para kazanma 
hırsına kapılmadım. Hep en iyi makineyi 
üretmek için çalıştım. Öz sermayemizle 
ve müşterimizin memnuniyeti bizleri 
bugünlere getirdi” diyor

Yusuf bey öncelikle tarım 
makineleri sektörünü biraz 
değerlendirebilir misiniz?

Türkiye olarak otomobil üretiminde 
çok gerideyiz. Özellikle Avrupa’nın 
çok gerisindeyiz. Lakin zirai aletlerde 
bunu söyleyemeyiz. Avrupa ve ABD 
ile kıyas edersek tarım makinelerinde 
aynı seviyedeyiz. Hatta öne geçtiğimiz 
alanlar var. Bunu gördüklerimize 
ve ortadaki ürünlerden yaptığımız 
kıyaslara göre söylüyoruz. Yurt dışına 
sık gidiyoruz, fuarlara katılıyoruz. 
Dolayısıyla fuarlarda çok fazla gezme 
imkânı bulup, sektörü yakından takip 
etme imkânına sahip oluyoruz. Bu 
sebeple tereddüt etmeden şunu 
söyleyebilirim; dünya pazarında bu işi 
yapan, yani tarım makineleri üreten 
ülkelerle, Türkiye’yi karşılaştırırsak 
kesinlikle geride değiliz. Bizim 
ürünlerimiz Almanya başta olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesine gidiyor. 
Gelişmiş olarak tanımlanan Avrupa 
ülkelerine makine gönderiyorsak, 
sektörümüzde onlardan geride değiliz 
demektir.  

Biraz da Şakalak markasından 
bahsedebilir misiniz?

Üretime ilk Karatay Sanayi’de 

150 metrekarelik bir binada başladık. 
Yılların verdiği emekle bugün 
60 bin metrekare alanda üretim 
yapıyoruz. Ürün gamımız ikiye 
ayrılıyor bir toprak işleme bir ekim. 
Toprak işleme grubundaki pulluk 
ve freze gibi ürünleri 4. Organize 
Sanayi Bölgemiz’deki fabrikamızda 
üretiyoruz. Ana merkezimiz de ekim 
makineleri üretiyoruz. Bugünlere 
gelirken hep müşteri memnuniyetini 
ön planda tuttuk ve müşterilerimizi 
üzmeme gayreti gösterdik. Çiftçimizin 
yüzünü kara çıkarmadık. Ve hep öz 
sermayemizle büyüdük. Fabrikaları öz 
sermayemizle inşa ettik, yatırımlarımızı 
öz sermayemizle yaptık. Başarımızda 
bunun payı yüksektir.

İhracat durumunuz ne düzeyde? 
Çalıştığımız ülkeler ve potansiyel 

üretimlerimize baktığımız zaman bizim 
açımızdan bir problem görünmüyor. 
Dünya’nın her yerine ihracat yapıp ürün 
gönderebilecek güce sahibiz. Mesela 
dünya pazarında fiyat düşüklüğü 
ve daha birçok avantajları ile büyük 
yer tutan Çin pazarına ben buradan 
tarım makinesi gönderebiliyorum. 
Üretici noktasında kesinlikle bir 
problem olduğunu düşünmüyorum. 
Burada üreticiyi frenleyen bana göre 
gümrük maliyetleri başta olmak üzere, 
ülkemizdeki işçi ve vergi maliyetleri. 
Örneğin Avrupa’ya ürün gönderiyoruz, 
AB’ye üye değiliz fazladan gümrük 
masrafı çıkıyor. Diğer ülkelere 
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gönderiyoruz, yüzde 38 oranına kadar 
vergi maliyetleri çıkıyor. Bir de bunlara 
işçi maliyetlerindeki yükseklik girince 
ister istemez üreticiler olarak kendimizi 
frenlemek zorunda kalıyoruz. İhracat 
yapan firmalara kolaylık sağlansa ben 
eminim ki tüm sektörlerin ihracat 
hacmi daha fazla genişleyecektir. 

5. Organize Sanayi Bölgesi’nde de 
bir yatırımınız var galiba? 

Evet. Büyük ölçüde tamamlandı. 
Bina tamamlandıktan sonra orada ne 
yapacağımıza karar vereceğiz. 

Sektörün sorunları neler?
Vasıflı eleman ve teknik personel 

anlamında büyük sıkıntılar çekiyoruz. 
Gençlerimiz sanayilere yönlendirilmeli, 
burada tecrübe sahibi hale getirilmeli. 
Okullarla işbirliği içerisinde olunmalı. 
Firmamıza makine mühendisi 
arkadaşlar geliyor. Okulu bitirmiş ama 
pratikte bir şey bilmiyor. Üniversitede 
verilenle kalmış sadece. Bunun için 
bir çözüm bulunmalı. Suriyelilerden 
kalifiyeli, teknik personeller seçilip, 
uygun şartlarda istihdam edilmeli. 
Çünkü bu sorun Konya sanayisine zarar 
veriyor. 

Peki geleceğe yönelik hedefl eriniz 
neler? 

Hiçbir zaman para kazanma hırsına 
kapılmadım. Hep daha iyi makineyi 
yapmak için çalıştım. Ülkemizin en iyi 
makinelerini üretmesini istedim. Türk 
çiftçimizin yerli makineleri kullanması, 
yabancılara ihtiyacı olmaması için 
çalıştım. Çok şükür makinelerimiz bu 
gün Avrupa ile yarışır teknolojide. 
Biraz daha sosyal yaşantınıza dönecek 
olursak, spor camiasında yakından 
tanınıyorsunuz, 

Sivil toplum geçmişinizden 
bahsedebilir misiniz? 

Konyaspor’da güzel işler yaptık. 
O tarihlerde Konyasporumuz’u 
kayyumdan aldık ve çok fazla 
borcu vardı. Biz arkadaşlarımızla 
kulübün borcunu temizledik ve 
şampiyon yapıp süper lige çıkarttık. 
Takım birinci ligdeyken de bir yıl 
yöneticilik yaptım ve sonrasında 
görevi arkadaşlara devrettik. Ama 
takımın şampiyonluğunu gördüm 
çok şükür.  STK çalışmalarımız oldu 
mu başka? Bahsettiğim üzere 9 yıl 
Konyaspor’da yönetim kurulu üyeliği 
yaptım. Konyasporuumuz’da bana 
göre de önemli ve başarılı görevlerde 
bulundum. Yine Emniyetspor’da 
başkan yardımcılığı, Jandarma 
Vakfı’nda başkan yardımcılığı 
görevlerinde bulundum. Konya Sanayi 
Odası’nda görevlerde bulundum. 
TARMAK-BİR’de Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptım. Onun dışında hayır 
işlerine koşturuyoruz. Allah nasip 
etti sağlık ocağı, karakol yaptırdık. 
Şehrimizin ihtiyaçlarına bize düşenler 
noktasında elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz. 

YUSUF GENÇ KİMDİR?

10 Temmuz 1952’de 
dünyaya geldim. İlköğrenim 

hayatımı yine Konya da 
tamamladıktan sonra bir torna 
ustasının yanında çırak olarak 

çalışma hayatına başladım. 
Devamında 1975 yılında 
Şakalak Tarım Makinaları 
A.Ş.’nin temeli olan 150 

metrekarelik torna dükkânını 
açtım. 1975 yılında başlayarak 

aralıksız devam eden 
gelişimimiz sonrası 1977 yılında 
Şakalak Tarım Makineleri AŞ’yi 
kurduk. 1977 yılından bugüne 
ülkemiz ve Konya’ya hizmet 

etmenin yanında üretimimizin 
yüzde 40’lık kısmını yurt dışına 

ihraç eden bir firma haline 
geldik. En modern tezgâhlar 
ve dönem teknolojisinde bir 
üretim tesisiyle çalışıyoruz. 

Başlıca üretimlerimizi mibzer 
dediğimiz ekim makineleri 

oluşturuyor. Bugün sektörde 
teknoloji yatırımı ve üretim 

kapasitesi ile liderler 
arasındayız.
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hacmi daha fazla genişleyecektir. 

5. Organize Sanayi Bölgesi’nde de 
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Biraz daha sosyal yaşantınıza dönecek 
olursak, spor camiasında yakından 
tanınıyorsunuz, 

Sivil toplum geçmişinizden 
bahsedebilir misiniz? 

Konyaspor’da güzel işler yaptık. 
O tarihlerde Konyasporumuz’u 
kayyumdan aldık ve çok fazla 
borcu vardı. Biz arkadaşlarımızla 
kulübün borcunu temizledik ve 
şampiyon yapıp süper lige çıkarttık. 
Takım birinci ligdeyken de bir yıl 
yöneticilik yaptım ve sonrasında 
görevi arkadaşlara devrettik. Ama 
takımın şampiyonluğunu gördüm 
çok şükür.  STK çalışmalarımız oldu 
mu başka? Bahsettiğim üzere 9 yıl 
Konyaspor’da yönetim kurulu üyeliği 
yaptım. Konyasporuumuz’da bana 
göre de önemli ve başarılı görevlerde 
bulundum. Yine Emniyetspor’da 
başkan yardımcılığı, Jandarma 
Vakfı’nda başkan yardımcılığı 
görevlerinde bulundum. Konya Sanayi 
Odası’nda görevlerde bulundum. 
TARMAK-BİR’de Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptım. Onun dışında hayır 
işlerine koşturuyoruz. Allah nasip 
etti sağlık ocağı, karakol yaptırdık. 
Şehrimizin ihtiyaçlarına bize düşenler 
noktasında elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz. 

YUSUF GENÇ KİMDİR?

10 Temmuz 1952’de 
dünyaya geldim. İlköğrenim 

hayatımı yine Konya da 
tamamladıktan sonra bir torna 
ustasının yanında çırak olarak 

çalışma hayatına başladım. 
Devamında 1975 yılında 
Şakalak Tarım Makinaları 
A.Ş.’nin temeli olan 150 

metrekarelik torna dükkânını 
açtım. 1975 yılında başlayarak 

aralıksız devam eden 
gelişimimiz sonrası 1977 yılında 
Şakalak Tarım Makineleri AŞ’yi 
kurduk. 1977 yılından bugüne 
ülkemiz ve Konya’ya hizmet 

etmenin yanında üretimimizin 
yüzde 40’lık kısmını yurt dışına 

ihraç eden bir firma haline 
geldik. En modern tezgâhlar 
ve dönem teknolojisinde bir 
üretim tesisiyle çalışıyoruz. 

Başlıca üretimlerimizi mibzer 
dediğimiz ekim makineleri 

oluşturuyor. Bugün sektörde 
teknoloji yatırımı ve üretim 

kapasitesi ile liderler 
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1955 yılında besicilik ile başladığı iş 
hayatında iflasın eşiğine gelen Yusuf 
Kayağızlı, arkadaşının kuracağı işe 

ortak olarak şanssızlığını şansa çevirdi. 
Çumra’da başladığı traktör ticaretinde 

sonradan Konya ve Türkiye’nin sesi haline 
gelen Kayağızlı Traktör firması, 
nesilden nesle aktardığı 

bilgi ve tecrübelerle 8 
şubede markaların 
distribütörlüğünü 
yapmaya devam 

ediyor  

‘‘

B
esicilikle başladığı iş hayatına, 
hayvanların hastalıktan telef 
olmasıyla dönüm noktası 

haline getiren Yusuf Kayağızlı, traktör 
sektörüne giriş hikayesini anlattı. Eski 
dönemlerde çok sıkıntı çektiklerini 
dile getiren Kayağızlı, borç para ile 
besiciliğe başladığını oradan da bir 
arkadaşı vasıtasıyla traktör ticareti 
sektörüne başladığını ifade etti. Her 
şeyin dürüst çalışmakla çoğaldığını 
söyleyen 93 yaşındaki Yusuf Kayağızlı 
gençlere de iş hayatında tavsiyelerde 
bulundu. 

Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Ben Yusuf Kayağızlı. Bozkır 
Kayağızlı köyünden geldiğimiz için bu 
soyadı almışız. 1929 yılında doğdum, 
dedem muhtarmış. ‘2-3 geç yazdıralım 
da askere geç gitsin’ diye 1931 doğumlu 
olarak yazdırmışlar. 

Çalışma hayatına hangi sektörde 
ve nasıl başladınız?

1953 yılında Bozkır’dan Çumra’ya 
geldik. Şimdiki oturduğumuz evi, 
çalışarak kendimiz yaptık. Birkaç yıl 
işçi olarak çalıştıktan sonra annemin 
köydeki tarlalarını satarak ahır yaptık. 
Buradan 4, köyden de 4 tane öküz 
aldım. 5 ay sonra parasını ödemek için 
sözleştik ancak öküze yem almak için 
bile para yoktu. Borç ile arkadaşımdan 
saman, yem aldım. Öylelikle besicilik 
yapmaya başladım. Buraya o 
dönemlerde Araplar gelip koyun 
ihraç ediyorlardı. Çumra’da besicilik 
işi yapanlar da Erzurum’a büyük baş 
almaya giderlerdi. 6 liram vardı, ‘beni 
de götürün ama çok param yok’ dedim, 

beraber gittik. Borç yaparak 40 dana 
aldık, burada eşin dostun yardımıyla 
besledik. Bir sonraki gidişimizde de 
arkadaşla beraber senet karşılığı 
daha fazla hayvan aldık derken benim 
hayvanlar hastalandı. Ankara’dan 
veteriner getirdik, baktı ve bilirkişilerle 
beraber veba olduğuna karar verdiler. 
Hayvanları öldürdüler. 

Traktör sektörüne geçişiniz nasıl 
oldu?

Her işte bir hayır var derler, bizim 
hayrımızda herhalde bu hastalık 
sayesinde oldu. Hayvancılıkla uğraşımız 
ufak tefek devam ederken arkadaşımın 
birinin Ferguson traktör bayiliğini 
almayı düşünmesiyle bende onun 
peşine düştüm. Ankara’da milletvekili 
tanıdığı vardı, onun yazdığı bir 
mektupla İstanbul’a gittik, derdimizi 
anlattık.  Ferguson marka temsilcileri, 
‘size bayiliği verelim ancak 4 ay 
traktör veremeyiz, İngiltere’den geç 
gelir’ dediler. Bizde boş dönmemek 
adına oradan gelirken başka bir yerde 
gördüğümüz 4 motoru alıp satış için 
getirdik. Sattık, tekrar getirdik derken 
işlere 1955 yılında başlayıp devam 
ettik. Ortağım olan arkadaş besiciliğe 
ağırlık verdiği için o besiciliğe devam 
etti, bizde besiciliği bırakıp bu işe 
yöneldik. Massey Ferguaon bayiliğini 
alarak Çumra’nın ve ardından 8 şubeyle 
Konya’nın en iyi traktör satıcılarından 
biri haline geldik. 

O dönemin zorluklarından 
bahseder misiniz?

Bizin ekmek bulamadığımız 
zamanlar oldu. Köyün kahvehanesine 
gittiğimiz zaman herkes çay içerdi, çay 

da 10 kuruştu. Garson gelip ‘ne içersin’ 
dediği zaman, çay içecek paramız 
olmayınca ‘ben oruç tutuyorum’ 
derdim. İş bulamadım, hamamlarda 
tuvalet temizledim. 1 kilogram yün lazım 
oldu, komşuya gittim. ‘Yarın koyun yünü 
kırpacağız, gel’ dedi. 1 kilo yün için 5 gün 
koyun kırptık, belimde oluşan ağrının 
verdiği hasar hala durur. Biz bugünlere 
kolay gelmedik ama kimsenin malında, 
parasında da hiç gözümüz olmadı.

O dönemin ne kadar zorluğu olsa 
da insanların sözlerine güveniliyordu. 
İnsanların sözleri senet yerine geçerdi. 
Adam mal aldığı zaman kala borcunu 
harman zamanı verirdi. Eğer borcunu 
denkleştiremezse, kalan borcu için 
müsaade ister kabul edilmezse elinde 
olan mahsul ya da makine ne varsa 
onu verirdi. Ne bankaya gidilirdi ne de 
yalan iş yapılırdı. Şimdi o insanlar yok, 
borçlanırsan da alamıyorsun. Esnaflık 
günümüzde çok zor. 

Başlamış olduğunuz bu ticari hayatı 
kimler devam ettiriyor?

Benim 1 oğlum var, adı İsmail. Onun 
da 3 oğlu var. Biri veteriner, biri traktör 
satıyor, diğeri de çiftçilikle iş hayatına 
devam ediyor. Hepsi aslına farklı meslek 
grupları gibi gözükse de birbiriyle ilintili. 
Onların başında biz de kumandanlığa 
devam ediyoruz. 

Bu kadar meşakkatli yollar aşmış 
biri olarak gençlere tavsiyeniz neler 
olurdu?

Sabır ve dürüstlük…
Yaptığın işi düzgün yapacaksın 

ve onun bunun malında gözün 
olamayacak. Kendi bileğinin hakkıyla 
kazanacaksın. 
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1955 yılında besicilik ile başladığı iş 
hayatında iflasın eşiğine gelen Yusuf 
Kayağızlı, arkadaşının kuracağı işe 

ortak olarak şanssızlığını şansa çevirdi. 
Çumra’da başladığı traktör ticaretinde 

sonradan Konya ve Türkiye’nin sesi haline 
gelen Kayağızlı Traktör firması, 
nesilden nesle aktardığı 

bilgi ve tecrübelerle 8 
şubede markaların 
distribütörlüğünü 
yapmaya devam 

ediyor  

‘‘

B
esicilikle başladığı iş hayatına, 
hayvanların hastalıktan telef 
olmasıyla dönüm noktası 

haline getiren Yusuf Kayağızlı, traktör 
sektörüne giriş hikayesini anlattı. Eski 
dönemlerde çok sıkıntı çektiklerini 
dile getiren Kayağızlı, borç para ile 
besiciliğe başladığını oradan da bir 
arkadaşı vasıtasıyla traktör ticareti 
sektörüne başladığını ifade etti. Her 
şeyin dürüst çalışmakla çoğaldığını 
söyleyen 93 yaşındaki Yusuf Kayağızlı 
gençlere de iş hayatında tavsiyelerde 
bulundu. 

Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Ben Yusuf Kayağızlı. Bozkır 
Kayağızlı köyünden geldiğimiz için bu 
soyadı almışız. 1929 yılında doğdum, 
dedem muhtarmış. ‘2-3 geç yazdıralım 
da askere geç gitsin’ diye 1931 doğumlu 
olarak yazdırmışlar. 

Çalışma hayatına hangi sektörde 
ve nasıl başladınız?

1953 yılında Bozkır’dan Çumra’ya 
geldik. Şimdiki oturduğumuz evi, 
çalışarak kendimiz yaptık. Birkaç yıl 
işçi olarak çalıştıktan sonra annemin 
köydeki tarlalarını satarak ahır yaptık. 
Buradan 4, köyden de 4 tane öküz 
aldım. 5 ay sonra parasını ödemek için 
sözleştik ancak öküze yem almak için 
bile para yoktu. Borç ile arkadaşımdan 
saman, yem aldım. Öylelikle besicilik 
yapmaya başladım. Buraya o 
dönemlerde Araplar gelip koyun 
ihraç ediyorlardı. Çumra’da besicilik 
işi yapanlar da Erzurum’a büyük baş 
almaya giderlerdi. 6 liram vardı, ‘beni 
de götürün ama çok param yok’ dedim, 

beraber gittik. Borç yaparak 40 dana 
aldık, burada eşin dostun yardımıyla 
besledik. Bir sonraki gidişimizde de 
arkadaşla beraber senet karşılığı 
daha fazla hayvan aldık derken benim 
hayvanlar hastalandı. Ankara’dan 
veteriner getirdik, baktı ve bilirkişilerle 
beraber veba olduğuna karar verdiler. 
Hayvanları öldürdüler. 

Traktör sektörüne geçişiniz nasıl 
oldu?

Her işte bir hayır var derler, bizim 
hayrımızda herhalde bu hastalık 
sayesinde oldu. Hayvancılıkla uğraşımız 
ufak tefek devam ederken arkadaşımın 
birinin Ferguson traktör bayiliğini 
almayı düşünmesiyle bende onun 
peşine düştüm. Ankara’da milletvekili 
tanıdığı vardı, onun yazdığı bir 
mektupla İstanbul’a gittik, derdimizi 
anlattık.  Ferguson marka temsilcileri, 
‘size bayiliği verelim ancak 4 ay 
traktör veremeyiz, İngiltere’den geç 
gelir’ dediler. Bizde boş dönmemek 
adına oradan gelirken başka bir yerde 
gördüğümüz 4 motoru alıp satış için 
getirdik. Sattık, tekrar getirdik derken 
işlere 1955 yılında başlayıp devam 
ettik. Ortağım olan arkadaş besiciliğe 
ağırlık verdiği için o besiciliğe devam 
etti, bizde besiciliği bırakıp bu işe 
yöneldik. Massey Ferguaon bayiliğini 
alarak Çumra’nın ve ardından 8 şubeyle 
Konya’nın en iyi traktör satıcılarından 
biri haline geldik. 

O dönemin zorluklarından 
bahseder misiniz?

Bizin ekmek bulamadığımız 
zamanlar oldu. Köyün kahvehanesine 
gittiğimiz zaman herkes çay içerdi, çay 

da 10 kuruştu. Garson gelip ‘ne içersin’ 
dediği zaman, çay içecek paramız 
olmayınca ‘ben oruç tutuyorum’ 
derdim. İş bulamadım, hamamlarda 
tuvalet temizledim. 1 kilogram yün lazım 
oldu, komşuya gittim. ‘Yarın koyun yünü 
kırpacağız, gel’ dedi. 1 kilo yün için 5 gün 
koyun kırptık, belimde oluşan ağrının 
verdiği hasar hala durur. Biz bugünlere 
kolay gelmedik ama kimsenin malında, 
parasında da hiç gözümüz olmadı.

O dönemin ne kadar zorluğu olsa 
da insanların sözlerine güveniliyordu. 
İnsanların sözleri senet yerine geçerdi. 
Adam mal aldığı zaman kala borcunu 
harman zamanı verirdi. Eğer borcunu 
denkleştiremezse, kalan borcu için 
müsaade ister kabul edilmezse elinde 
olan mahsul ya da makine ne varsa 
onu verirdi. Ne bankaya gidilirdi ne de 
yalan iş yapılırdı. Şimdi o insanlar yok, 
borçlanırsan da alamıyorsun. Esnaflık 
günümüzde çok zor. 

Başlamış olduğunuz bu ticari hayatı 
kimler devam ettiriyor?

Benim 1 oğlum var, adı İsmail. Onun 
da 3 oğlu var. Biri veteriner, biri traktör 
satıyor, diğeri de çiftçilikle iş hayatına 
devam ediyor. Hepsi aslına farklı meslek 
grupları gibi gözükse de birbiriyle ilintili. 
Onların başında biz de kumandanlığa 
devam ediyoruz. 

Bu kadar meşakkatli yollar aşmış 
biri olarak gençlere tavsiyeniz neler 
olurdu?

Sabır ve dürüstlük…
Yaptığın işi düzgün yapacaksın 

ve onun bunun malında gözün 
olamayacak. Kendi bileğinin hakkıyla 
kazanacaksın. 
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Konya sanayisinin köklü firmaları arasında yer alan Işık Bakır Sanayi ve Ticaret 
AŞ kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmaları ile adından söz ettiriyor. Şirket 

günümüzde 3 kardeşin dayanışması ile yoluna emin adımlarla ilerliyor 

BİRLİKTELİKLERİ BİRLİKTELİKLERİ 
BAȘARILARINI ARTIRIYOR BAȘARILARINI ARTIRIYOR ‘‘

K
onya sanayisinin köklü firma-
ları arasında yer alan Işık Bakır 
Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu-

ğu günden bu yana başarılı çalışmaları 
ile adından söz ettiriyor.   Günümüzde 
Işık Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş Zeki 
İşıkçeviren, Ali Osman Işıkçeviren ve 
Süleyman Işıkçeviren Işık Bakır Sana-
yi’yi ileriye taşımak adına yoğun emek 
harcıyor. Işık Bakır Sanayi ve Ticaret 
A.Ş Sahiplerinden Zeki Işıkçeviren 
firmalarını ve iş hayatına giriş hikayesini 
anlattı. 

 Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
iş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız?

1952 doğumluyum. İş hayatına 
ilkokulu bitirdikten sonra başladım. 
Merhum babamızın mesleği ağaç 
tornacılığıydı. Ben askerde iken 1972 
yılında Bakır Hadde ile imalata başladı. 
Askerden geldikten sonra ben 1986 
yılına kadar Çıkrıkçılar içinde ağaç 
tornacılığına devam ettim. 1986 yılında 
babamın yanına geldim.  Ağaç tornacı-
lığı dede mesleğimiz.  

İş hayatında ne gibi zorluklar 
yaşadınız?

İş hayatımızda imalat kuruluş ve 
teknoloji alanında zorluklar yaşadık. Bu 
gelişmeler yavaş yavaş gerçekleştirildi. 
Ancak bizler yılmadan ve azimle işlet-
memizi rahmetli babam ve kardeşlerim 
ile buralara getirdik. 

Siyasi ve ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar o dönem iş 
hayatınızı nasıl etkiledi?

Geçmiş dönemlerde enflasyon ve 
devalüasyon oldukça yüksekti.  1973 
yılında babam Ergani’ye bakır almaya 
gittiğinde bakır 15 liraydı ve karne ile 
veriliyordu. Konya’nın kapasitesine 
göre bakır veriliyordu.  Bu durumu 
Ticaret Odası ile Sanayi Odası belirli-
yordu. Ergani gittikten sonra 3-4 gün 
sıra bekliyor. İstanbul’dan gelen büyük 
firmalar babamın alacağı bakırdan 
işledikten sonra elde edeceği paradan 
fazlasını teklif ediyorlar.  Babam da bu 
Konya’nın hakkı diyerek hakkını satmı-

yor. Ürünleri getirip burada işleyerek 
Konya’nın hakkını da yetirmiyor. 

O dönem el işçiliği daha önem-
liydi. Şuan ise makileşme yaygınlaştı 
konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

Günümüzde makilileşme sayesinde 
üretimler seri halde gerçekleştiriyor. 
Makineleşme sanayi devrimi ile birlikte 
dünya genelinde başlayıp, zaman-
la insan gücüne ihtiyaç duymamayı 
sağlamıştır. İnsan gücü yerine makine 
gücünden faydalanılmıştır. Hem insan 
gücünden hem de zamandan tasarruf 
sağlayarak işlerin daha kolay yapılması 
ülkelerin daha hızlı büyümesini sağla-
mıştır.  Makinelerin hayatımıza girmesi 
ile birlikte daha büyük işler daha kısa 
zamanlarda yapılmaya başlanmış ve 
daha verimli sonuçlar elde edilmiştir. 
Bir fabrikanın insan gücüyle bir yılda 
yapacağı üretimi makine gücüyle bir 
kaç günde yapmak mümkündür.

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
nasıldı?

İşletmemiz Konya Sanayisinde 
usta- çırak ilişkisinin yaşandığı nadir 
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Konya sanayisinin köklü firmaları arasında yer alan Işık Bakır Sanayi ve Ticaret 
AŞ kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmaları ile adından söz ettiriyor. Şirket 

günümüzde 3 kardeşin dayanışması ile yoluna emin adımlarla ilerliyor 

BİRLİKTELİKLERİ BİRLİKTELİKLERİ 
BAȘARILARINI ARTIRIYOR BAȘARILARINI ARTIRIYOR ‘‘

K
onya sanayisinin köklü firma-
ları arasında yer alan Işık Bakır 
Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu-

ğu günden bu yana başarılı çalışmaları 
ile adından söz ettiriyor.   Günümüzde 
Işık Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş Zeki 
İşıkçeviren, Ali Osman Işıkçeviren ve 
Süleyman Işıkçeviren Işık Bakır Sana-
yi’yi ileriye taşımak adına yoğun emek 
harcıyor. Işık Bakır Sanayi ve Ticaret 
A.Ş Sahiplerinden Zeki Işıkçeviren 
firmalarını ve iş hayatına giriş hikayesini 
anlattı. 
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gelişmeler yavaş yavaş gerçekleştirildi. 
Ancak bizler yılmadan ve azimle işlet-
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Siyasi ve ekonomik anlamda 
yaşanan çalkantılar o dönem iş 
hayatınızı nasıl etkiledi?

Geçmiş dönemlerde enflasyon ve 
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yılında babam Ergani’ye bakır almaya 
gittiğinde bakır 15 liraydı ve karne ile 
veriliyordu. Konya’nın kapasitesine 
göre bakır veriliyordu.  Bu durumu 
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sıra bekliyor. İstanbul’dan gelen büyük 
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yor. Ürünleri getirip burada işleyerek 
Konya’nın hakkını da yetirmiyor. 

O dönem el işçiliği daha önem-
liydi. Şuan ise makileşme yaygınlaştı 
konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

Günümüzde makilileşme sayesinde 
üretimler seri halde gerçekleştiriyor. 
Makineleşme sanayi devrimi ile birlikte 
dünya genelinde başlayıp, zaman-
la insan gücüne ihtiyaç duymamayı 
sağlamıştır. İnsan gücü yerine makine 
gücünden faydalanılmıştır. Hem insan 
gücünden hem de zamandan tasarruf 
sağlayarak işlerin daha kolay yapılması 
ülkelerin daha hızlı büyümesini sağla-
mıştır.  Makinelerin hayatımıza girmesi 
ile birlikte daha büyük işler daha kısa 
zamanlarda yapılmaya başlanmış ve 
daha verimli sonuçlar elde edilmiştir. 
Bir fabrikanın insan gücüyle bir yılda 
yapacağı üretimi makine gücüyle bir 
kaç günde yapmak mümkündür.

Usta çırak ilişkisi sizin dönemizde 
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İşletmemiz Konya Sanayisinde 
usta- çırak ilişkisinin yaşandığı nadir 
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işletmelerden biriyiz. Ben ve kardeş-
lerim bizzat imalatta yer alarak usta 
çırak ilişkisini devam ettirmeye devam 
ettiriyoruz. Genelde usta çırak ilişkisi 
zayıfladı. Çıraklık bitti. Eski zamanlarda 
usta çırak ilişkisi aranıyor. 

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Konya sanayisi sadece bir alanda 
değil birçok iş kolunda üretim yaparak 
hem istihdama katkı sağlıyor hem de 
yeni iş kolları ile çarkların durmamasını 
sağlıyor.  Konya sanayisi sektör ola-
rak oldukça geniş ve zengin.  Türkiye 
Konya’nın Çin’i durumunda. Konya, 
nitelikli sanayi üretim alt yapısı ve ürün 
çeşitliliği ile Türk sanayisinin önde 
gelen şehirleri arasında yer alıyor. Kon-

yalı sanayiciler ve çalışanlar  ürettiği 
ürünler, hem yurt içinde hem de yurt 
dışında kalitesini ispat etmiş, tercih 
edilen ürünler haline gelmiştir. TOBB 
Sanayi Veritabanı’na kayıtlı toplam 3 
bin 926 üründen bin 542’sini üretebil-
me kapasitesine sahip olan Konya ürün 
çeşitliliği bakımından ülkemizde 6. sıra-
da yer alması da son derece önemli bir 
gelişme. Şehrimizin ürün desenindeki 
bu çeşitlilik çok önemli bir avantaj. 

Bugüne kadar sektörünüzle ilgili 
kaç kişi yetiştirdiniz? ailenizden 
işinize devam eden var mı?

İşletmemizde kendisi emekli olmuş 
şimdi de çocukların emekli olduğu 
çalışanlarımız var. Sektörümüze de çok 
sayıda nitelikli personeller gerçekleştir-

dik.  Günümüzde işletmemizi kardeşle-
rim ve yeğenim ile devam ettiriyoruz. 

Bugün Konya sanayisi işçi 
bulamıyor. bu konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz? Çözümü ile ilgili 
önerileriniz nedir?

Şu anda sektörümüzün yaşadığı en 
büyük sorunların başında ara eleman 
sorunu geliyor. Bu sorunun çözümü 
için devletimizin  4+4+4 sistemin-
den vazgeçip 4+4 açık lise ve meslek 
okullarını hayata geçirmesi istihdam 
için büyük önem taşıyor. Mesleki devlet 
desteği ve teşvikine mutlaka devam 
edilmeli. Biz sanayicilerin ciddi yetişmiş 
elemana ihtiyacı var. Bu eleman ihtiyacı 
karşılanırsa sanayimiz doğru bir ivme 
kazanacaktır
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çalışanlarımız var. Sektörümüze de çok 
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rim ve yeğenim ile devam ettiriyoruz. 

Bugün Konya sanayisi işçi 
bulamıyor. bu konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz? Çözümü ile ilgili 
önerileriniz nedir?

Şu anda sektörümüzün yaşadığı en 
büyük sorunların başında ara eleman 
sorunu geliyor. Bu sorunun çözümü 
için devletimizin  4+4+4 sistemin-
den vazgeçip 4+4 açık lise ve meslek 
okullarını hayata geçirmesi istihdam 
için büyük önem taşıyor. Mesleki devlet 
desteği ve teşvikine mutlaka devam 
edilmeli. Biz sanayicilerin ciddi yetişmiş 
elemana ihtiyacı var. Bu eleman ihtiyacı 
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Zeki Kaya Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kaya, 
“Alışverişte kesinlikle dürüst olacaksın. Dürüst insan hiçbir zaman hırs yapmaz. 

Ben de bu ticarette hiç hırs yapmadım” diyor‘‘ G
ünümüzün otomobil sektöründe 
marka olan iş adamı Zeki Kaya, 
11 Nisan 1951 günü dünyaya 

gelir. Mehmet ve Rabia Kaya çiftinin 
beşinci çocuğu olan Zeki Kaya, Çumra’nın 
Süleymaniye köyünde doğdu. Zeki Kaya’nın 
dünyaya geldiği ve en güzel çocukluk 
yıllarını geçirdiği Süleymaniye köyü 35 
hanelik tipik bir ova köyüdür. Haneler eski 
taş evlerden oluşmaktadır. Çardak denilen 
bölmeleri ünlüdür ve evler genelde iki 
katlıdır.  Bu iki katlı evlerin girişinde iki oda 
bulunmakta üst katta da klasik iki oda 
bulunmaktadır. Çocukluğunda bol bol kuzu 
güttüğünü anlatan konuğumuz Zeki Kaya, 
bir de o çok sert ve uzun geçen kış aylarını 
unutamamaktadır. Çünkü o zamanlar bir 
kar yağışının başlaması ile o yağışın en 
az beş altı gün durmadan devam ettiğini 
hatırlamaktadır. Zeki Kaya, hayatıyla ilgili 
unutamadıklarını şöyle anlatıyor;

O KORKUYU UNUTMUYORUM

Yanılmıyorsam daha 5-6 yaşlarında idim, 
yeni sünnet olmuştum. Ama bir süre sonra 
tarlada çalışmaya başlamıştım. Tarlada 
çalışırken bir gün küreğin sapı aniden 
sünnet olduğum yere değdi ve yeniden 
çok fena bir şekilde kanama başladı. O 
günkü, o anki korkumu, heyecanımı hiç 
unutamıyorum. Bir de o zamanlar çocukluk 
işte, dağlarda kırlarda çok güzel çiçekler, 
otlar olurdu, biz de onları toplardık. Mesela 
domalan toplardık. Bir sarnıç vardı. Oradan 
su alırdık. İçme suyunu oradan kullanırdık. 
Yıl 1955-1956 idi. Harman sürerdik, düvene 
biner onu sürerdik… Çardağımız vardı, 
rüzgâr beklenirdi… Harman yerinde rüzgâr 
çıksın da savuralım diye.

ÖĞRETMEN LAKABI TAKILMIŞTIR

Babamın bütün dünyası benim okumam 
içindi. Öyle ki tam 400 dönüm tarlamız 
vardı. Babam okuyan insanı çok severdi. 
Aslında babam o yıllarda ilkokuldan sonra 
askeri okulun imtihanlarına girmiş ve bu 
imtihanları kazanarak askeri okula gitmeye 
hak kazanmış. Ama o esnada annesi ölmüş, 
ardından da babasını kaybetmiş. Arka 
arkaya gelen iki acı ölüm olayından sonra 
babamın bir daha okuma şansı kalmamış. 
Hayatın zorlukları ardından da geçim 
derdine dalmış. Ama babam çok bilgiliydi. 
Babama köyde hep “öğretmen” derlerdi 
öyle ki babam köyde okuma yazma 

bilmeyene okuma yazma öğretirdi. Benim 
okumam için de bütün tarlayı tapanı, işini 
gücünü bıraktı ve benimle Konya’ya geldi…

ÖNCE AKÇEŞME İLKOKULU ARDINDAN 19 
MAYIS’A GİTTİM

İlkokulda ilk iki sene Akçeşme 
İlkokulu’na gittim. İlk öğretmenim Muazzez 
hoca hanım idi. 3. sınıfa geçtiğim zaman 
beni 19 Mayıs İlkokulu’na kayıt ettirdiler. Yani 
babam Cumhuriyet Ekmek Fabrikası’nda 
iken Akçeşme İlkokulu’na gidiyordum. 3. 
sınıfı 19 Mayıs İlkokulu’nda okuduktan sonra 
4. ve 5. sınıfları ise Necati Bey İlkokulu’nda 
okudum.

HAFIZ OLMAMI İSTİYORLARDI
Babam daha sonra Hacı Fettah 

Mezarlığı’nın orada bir ev satın aldı. 
Yanılmıyorsam 1962-1963 yıllarıydı… 
İlkokulda en çok sevdiğim derslerin başında 
matematik ve tarih dersleri gelirdi. Resim 
dersini ise pek sevmezdim. Bir de benim 
ezberim çok iyi idi. Ezber işinde çok 
başarılıydım. Daha ilkokulda iken Kur’an-ı 
Kerim’i ezberlemiş hatim inmiştim. O 
zamanki hocam benim için “illa bu oğlanı 
hafız yapalım” demişti. Ama ben de 
okumak istiyordum ve “okula gideceğim” 
diye tutturmuştum.

BİLGİ YARIŞMALARINA HEP BENİ 
SOKUYORLARDI

İlkokulda iken de hapishanenin yani 
eski hapishanenin olduğu yere Cumhuriyet 
Ekmek Fırını’nın olduğu yere yürüyerek 
gider gelirdim. Hocalarım sınıflar arası bilgi 
yarışmalarına hep beni sokarlardı. Başarılı 
bir öğrenci sayılırdım, öyle haylaz filan 
değildim. Yazları ise yine kendi köyümüze 
gidiyor, hayvanları güdüyor, onlara 
bakıyordum. Tabii çok sevdiğim oyun gibi 
gördüğüm düveni sürüyordum.

HARIMDA BOL BOL TOP 
OYNUYORDUK

Babamın Hacı Fettah Mezarlığı’nın 
orada aldığı ev iki katlı kerpiçten bir ev idi. 
Bizim birader hala o evde oturur. Bahçesi 
vardı, evin dışı kara sıvadan idi. Evimizi 
de kendimiz sıvamıştık. Hacı Fettah 
Mezarlığı’nın oraları bilenler, orada doğup 
yaşayanlar iyi bilirler… Orada Harım diye bir 
yer vardır. Orada da arkadaşlarla birlikte bol 
bol top oynardık.

DEVRİM ORTAOKULU’NA GİTTİM AMA 
İKİNCİ SINIFTA DEVAMSIZLIK YAPINCA

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul için 
babamlar beni Devrim Ortaokulu’na kayıt 
ettirdiler. Devrim Ortaokulu’nun açılışının 
ikinci yılında biz bu okula başlamıştık. 
Ama ikinci sınıfta ben bu okuldan ayrılmak 
zorunda kaldım. Çünkü okuldan tam 18 
gün kaçmışım ve devamsızlıktan kalmıştım. 
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hatırlamaktadır. Zeki Kaya, hayatıyla ilgili 
unutamadıklarını şöyle anlatıyor;

O KORKUYU UNUTMUYORUM

Yanılmıyorsam daha 5-6 yaşlarında idim, 
yeni sünnet olmuştum. Ama bir süre sonra 
tarlada çalışmaya başlamıştım. Tarlada 
çalışırken bir gün küreğin sapı aniden 
sünnet olduğum yere değdi ve yeniden 
çok fena bir şekilde kanama başladı. O 
günkü, o anki korkumu, heyecanımı hiç 
unutamıyorum. Bir de o zamanlar çocukluk 
işte, dağlarda kırlarda çok güzel çiçekler, 
otlar olurdu, biz de onları toplardık. Mesela 
domalan toplardık. Bir sarnıç vardı. Oradan 
su alırdık. İçme suyunu oradan kullanırdık. 
Yıl 1955-1956 idi. Harman sürerdik, düvene 
biner onu sürerdik… Çardağımız vardı, 
rüzgâr beklenirdi… Harman yerinde rüzgâr 
çıksın da savuralım diye.

ÖĞRETMEN LAKABI TAKILMIŞTIR

Babamın bütün dünyası benim okumam 
içindi. Öyle ki tam 400 dönüm tarlamız 
vardı. Babam okuyan insanı çok severdi. 
Aslında babam o yıllarda ilkokuldan sonra 
askeri okulun imtihanlarına girmiş ve bu 
imtihanları kazanarak askeri okula gitmeye 
hak kazanmış. Ama o esnada annesi ölmüş, 
ardından da babasını kaybetmiş. Arka 
arkaya gelen iki acı ölüm olayından sonra 
babamın bir daha okuma şansı kalmamış. 
Hayatın zorlukları ardından da geçim 
derdine dalmış. Ama babam çok bilgiliydi. 
Babama köyde hep “öğretmen” derlerdi 
öyle ki babam köyde okuma yazma 

bilmeyene okuma yazma öğretirdi. Benim 
okumam için de bütün tarlayı tapanı, işini 
gücünü bıraktı ve benimle Konya’ya geldi…

ÖNCE AKÇEŞME İLKOKULU ARDINDAN 19 
MAYIS’A GİTTİM

İlkokulda ilk iki sene Akçeşme 
İlkokulu’na gittim. İlk öğretmenim Muazzez 
hoca hanım idi. 3. sınıfa geçtiğim zaman 
beni 19 Mayıs İlkokulu’na kayıt ettirdiler. Yani 
babam Cumhuriyet Ekmek Fabrikası’nda 
iken Akçeşme İlkokulu’na gidiyordum. 3. 
sınıfı 19 Mayıs İlkokulu’nda okuduktan sonra 
4. ve 5. sınıfları ise Necati Bey İlkokulu’nda 
okudum.

HAFIZ OLMAMI İSTİYORLARDI
Babam daha sonra Hacı Fettah 

Mezarlığı’nın orada bir ev satın aldı. 
Yanılmıyorsam 1962-1963 yıllarıydı… 
İlkokulda en çok sevdiğim derslerin başında 
matematik ve tarih dersleri gelirdi. Resim 
dersini ise pek sevmezdim. Bir de benim 
ezberim çok iyi idi. Ezber işinde çok 
başarılıydım. Daha ilkokulda iken Kur’an-ı 
Kerim’i ezberlemiş hatim inmiştim. O 
zamanki hocam benim için “illa bu oğlanı 
hafız yapalım” demişti. Ama ben de 
okumak istiyordum ve “okula gideceğim” 
diye tutturmuştum.

BİLGİ YARIŞMALARINA HEP BENİ 
SOKUYORLARDI

İlkokulda iken de hapishanenin yani 
eski hapishanenin olduğu yere Cumhuriyet 
Ekmek Fırını’nın olduğu yere yürüyerek 
gider gelirdim. Hocalarım sınıflar arası bilgi 
yarışmalarına hep beni sokarlardı. Başarılı 
bir öğrenci sayılırdım, öyle haylaz filan 
değildim. Yazları ise yine kendi köyümüze 
gidiyor, hayvanları güdüyor, onlara 
bakıyordum. Tabii çok sevdiğim oyun gibi 
gördüğüm düveni sürüyordum.

HARIMDA BOL BOL TOP 
OYNUYORDUK

Babamın Hacı Fettah Mezarlığı’nın 
orada aldığı ev iki katlı kerpiçten bir ev idi. 
Bizim birader hala o evde oturur. Bahçesi 
vardı, evin dışı kara sıvadan idi. Evimizi 
de kendimiz sıvamıştık. Hacı Fettah 
Mezarlığı’nın oraları bilenler, orada doğup 
yaşayanlar iyi bilirler… Orada Harım diye bir 
yer vardır. Orada da arkadaşlarla birlikte bol 
bol top oynardık.

DEVRİM ORTAOKULU’NA GİTTİM AMA 
İKİNCİ SINIFTA DEVAMSIZLIK YAPINCA

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul için 
babamlar beni Devrim Ortaokulu’na kayıt 
ettirdiler. Devrim Ortaokulu’nun açılışının 
ikinci yılında biz bu okula başlamıştık. 
Ama ikinci sınıfta ben bu okuldan ayrılmak 
zorunda kaldım. Çünkü okuldan tam 18 
gün kaçmışım ve devamsızlıktan kalmıştım. 
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O zaman bir başkomiser vardı; Ali Koca. 
Onun oğlu vardı Uğur Koca. Onunla 
sigara içiyordum. Onunla sigara içmek için 
de Alaaddin Tepesi’ne gidiyorduk. Yine 
o zamanlar Alaaddin tepesine gidiyor 
Teksas Tommiks okuyorduk. O günlerden 
bir gündü; işte babam eve benden evvel 
gelmişti. O zamana kadar da babam beni 
hiç ama hiç dövmemiş, bana bir kez dahi 
olsun hiç vurmamıştı. Ama o gün ben eve 
girdiğimde babam çok kızgındı. Okuldan 18 
gün kaçtığımı öğrenmişti. Sopa palaskayı 
hazırlamış beni dövecekti, bunu anladım. 
Önce beni karşısına aldı ve okuldan bu 
kadar gün kaçmamın sebebini sordu ve ben 
daha bunun cevabını vermeden, okuyup 
okumayacağımı sordu… Ben de o anda 
babama “okumayacağım” deyince beni 
dövmekten vazgeçti.

BABAM BENİ BİSİKLETÇİ MEHMET 
USTA’NIN YANINA VERDİ

Babamın arkadaşı Mehmet Uğul vardı. 
Kendisinin bisikletçi ve kaynak dükkânı 
vardı. Bu dükkân Sarı Yakup Caddesi’nde 
idi. Eskiden Konya’nın sanayisi oralarda 
idi. Ben “okumayacağım” dediğim için de 
babam beni okuldan alıp onun yanına verdi 
ve ben babamla yaptığımız o görüşmenin 
ve verdiğimiz kararın ertesi günü bu 
dükkânda çalışmaya başladım. Artık 
bisiklet kaynakçılığı yapıyordum. Sarı ping 
yapıyordum, bu alüminyum kaynak işi idi.

DAHA SONRA SANAT OKULU GECE 
BÖLÜMÜNE GİTTİM

Ortaokul ikinci sınıfta 16 yaşında 
çocukça yaptığım devamsızlık sonrası 
ortaokuldan ayrılmak zorunda kalmıştım. 
Ama daha sonra Sanat Okulu gece 
bölümüne gittim 1.5 yıl filan da burada 
okudum. Sanat okulunda iken bir kaynak 
hocamız vardı, çok iyi bir hoca idi. Bizimle 
bire bir ilgilenirdi.

SANAYİDE ÇOK İYİ KAYNAK 
USTALARI VARDI

O zamanlar sanayide çok iyi kaynak 
işi yapan ustalar vardı. Mesela Mancı Galip 
gibi, Çete Usta gibi, Tornacı Hacı Ahmet 
Ford Servisi ikizler, Frenci Kara Ahmet, 
yine Frenci Memiş usta, Karasörcü Bursalı 
Ahmet, Döşemeci Yaşar, Kaportacı Sait gibi 
çok başarılı ustalar vardı…

MOTORUN ZİNCİRİNİ TAKARKEN ELİMİN 
PARÇALANDIĞINI FARK EDEMEDİM

Jawa marka bir motorum vardı. Onu 
öyle çok seviyor ona öyle bir bakıyordum 
ki anlatamam, bunu tarif bile edemem. Bir 
gün motorun zinciri çıkmış onu takıyordum. 
Taktıktan sonra bir baktım ki elim kan 
içinde daha sonradan anladım ki meğer o 
zinciri takerken kendimi kaybetmişim, elimi 
parçalamışım. Ama diyorum ya sanayide 
çalışırken öyle bir işime dalardım ki kendimi 
kaybederdim. Yani işimi çok seviyordum.

5 LİRALIK BİR DEPO KAYNAĞINA O GÜN 
TAM 50 LİRA VERMİŞLERDİ

Mesela çok zor olan depo kaynağını bile 
o yaşlarda çok iyi hatasız yapabiliyordum. 
Bir gün cumartesi akşamıydı ve sanayi 
kapanıyordu… Biz de elbiselerimizi filan 
giymiştik. Tam bu arada  bir şehirlerarası 
otobüs, dükkanın önüne yanaştı. Otobüsün 
deposu damlatıyormuş. Ama biz üstümüzü 
çıkarmış, elimizi yüzümüzü yıkamıştık… 
Şoför bu deponun kaynağını yapmam için 
adeta bana yalvardı yakardı. Kıramadım ben 
de tekrar soyundum ve üstümü değiştirdim 
Yolcular üzerinde iken deponun kaynağını 
yaptım. Hiç unutmuyorum, bana 5 lira 
verse yeteceği halde tam tamına 50 lira 
para verdi. O aldığım 50 lira o gün için öyle 
büyük bir para idi ki parayı arkadaşlarla 
harcaya harcaya bitirememiştik.

KENDİMİZE FIRTINA BEŞLER DİYORDUK

O zaman çok iyi bir arkadaş grubumuz 
vardı. Kadir Pekmezci, Tüccar Terzi 
Şerafettin, Hatunsaraylılar ziraat aletleri 
rahmetli Hüseyin Ambar ile yine rahmetli 
olan katip Ali çok iyi arkadaşlarımdı… Biz 

kendi kendimize fırtına beşler diye isim 
koymuştuk. O zamanlar Yeni Sinema, 
Şahin Sineması, Park ve Rüya sinemaları 
vardı… Bir de unutamadığım karayolları 
kahvehanesi vardı. Bu arada babam daha 
sonra evimizin bulunduğu mahallemizde 
bir orloncu dükkanı açtı. Yaklaşık bir sene 
bu dükkâna gitti geldi. Orlon ip filan sattı. 
Babam o zamanlar mahallemizde de Hacı 
Mehmet Ali diye biliniyordu.

VATANİ GÖREVİM İÇİN 
İZMİR’E GİTTİM DAHA SONRA İSTANBUL 

SELİMİYE KIŞLASI

1971 yılında İzmir Bornova’ya vatani 
görevimi yapmak için gittim. Ehliyetim 
vardı. 20 gün burada acemi birliğinde 
kaldıktan sonra İstanbul Selimiye Kışlası’na 
gönderildim. 1. Ordu Kurmay Başkanı Faik 
Türün paşam vardı... Daha sonra 2. Ordu 
Komutanı oldu. Selahattin Demircioğlu 
Tümgeneral Kurmay Başkanı idi. Paşamızın 
hanımı beni çok sevmişti. Mesela o 
zamanlar beni evlendirmeye bile kalkmıştı 
Bana kız bulmuş. Mesela hanımefendi bir 
gün bana “yavuklun var mı?” diye sormuştu. 
Ben yavuklunun daha ne olduğunu tam 
bilemediğim için kendisinin bu sorusuna 
“bilmiyorum efendim” demiştim. O da 
benim durumumu anlayıp daha da açık 
konuşmuş ve “nişanlın var mı, sevdiğin kız 
var mı?” diye sorusunu tekrarlamıştı. Bir gün 
de daha paşanın yeni makam şoförlüğünü 
yapıyordum. Arabada hanımefendi de 
vardı. Ben araba ile geri geri giderken 
heyecanımdan kaldırıma çıkmıştım. 
Paşa tabii bu duruma çok kızmıştı. Bana 
bağırmaya başladı. O zaman hemen 
hanımefendi devreye girdi ve heyecandan 
kaldırıma çıktığımı söyleyip beni savundu.

PAŞAM DAHİ OLMASA BÜYÜKLERİN 
MAÇINA SARI MEHMET’İN OYNADIĞI 

MİLLİ MAÇLARA GİDİYORDUM

Yine bir gün Trakya’da subayların atışları 
vardı. Lüleburgaz’daki bu atışlara paşalar 
da katılıyorlardı. Ben o atışlar sırasında 
paşanın makam arabasını yıkıyordum. 
Alay komutanımız da atışlarda başarılı olan 
subaylara kupalarını törenle veriyordu. Ben 
misafirhanenin önünde arabayı yıkarken 
aracın teybini de açmış müzik dinliyordum. 
Askerler arasında camoka diye bilinen bir 
albay yanıma geldi ve  “burası garaj değil 
niye arabayı burada yıkıyorsun’ diyerek 
bana bağırdı, kulağımdan tuttu… Ben de 
korkumdan yalan söyledim ve bunun 
bana paşamın emri olduğunu söyledim. 

Bu sözü duyunca kulağımı bıraktı ve bana 
da dokunmadı. O zamanlar yatakhaneler 
soğuktu, komutanımız askerleri adeta el 
üstünde tutar, onların haklarını korurdu… 
Mesela yatakhaneleri kontrol eder, eğer 
yatakhaneler soğuksa “niye bu sobalar 
yanmıyor?” diye yetkililere kızardı. 
İstanbul’da iken zaman zaman büyük 
maçlara da gittiğimiz oluyordu. Paşa 
olmasa da biz yine elbiselerimiz ile maçlara 
giderdik.  O zaman muhtıra verilmişti 
sıkıyönetim vardı. Fenerbahçe’nin milli 
maçlarına dahi giderdik. Hatta bizim Konyalı 
Sarı Mehmet milli takımda forma giyiyordu. 
Türkiye’nin İtalya milli maçını da asker iken 
gidip seyretmiştim.

BENİ MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜNDEN 
ALMASINLAR DİYE GECELERİ KAYNAK 

İŞİ YAPIYORDUM

Bir gün garaja kaza yapmış bir araç 
geldi. Kaynakçı arıyorlardı ama bir türlü 
bulamıyorlardı. Alüminyum kaynak 
yapılacaktı. Bunu ben bildiğim için ortaya 
çıktım ve o alüminyum kaynağını çok 
güzel bir şekilde ve de hemencecik yaptım. 
Başçavuş bunu görmüş.  Tutturdu “seni 
buraya alacağız garajda senin gibi adama 
ihtiyacımız var” diye… Hatta bunu paşaya 
çıkıp durumu aktaracağım filan diyordu. 
Ben de paşanın makam şoförü olduğumu 
gerekirse geceleri bile gelip çalışacağımı 
söyleyip başçavuşu ikna ettim. Selimiye 
Kışlası’nda idik o zaman. Gerçekten de 
sırf beni paşanın makam şoförlüğünden 
almasınlar diye gerektiği zaman geceleri 
bile gidip çalışıyor kaynak işlerini 
yapıyordum.

ASKERDE İKEN NİŞANLANDIM DÖNÜŞTE 
İSE EVLENDİM

Askerdeyken izinli geldiğim zaman 
nişanlanmışım. Askerlik dönüşü ise hemen 
evlendim. 1973 yılında Hediye Hanımla 
evlendim ve bu evlilikten Faruk, Fuat ve 
Burak isimlerinde üç tane oğlum var.

ÖNCE TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMAYA 
DAHA SONRA DA ARABA ALIP SATMAYA 

BAŞLADIM

Askerlik dönüşü ticari taksi alarak 
şoför olarak çalışmaya başladım. Bir sene 
böyle çalıştıktan sonra yeni bir araba daha 
aldım. O zaman da Marangozlar hattında 
çalışıyordum. Chevrolet marka steyşın tipi 
bir araba idi. 57 model idi. Ayda bin lira 
bin lira taksit ile bu arabanın da borcunu 

ödüyordum. Daha sonra bir tane daha 
hatlı araba aldım. Daha sonra 1980 yılında 
Köşk galeriye girerek altı ay süre ile kendi 
hissemle araba alıp satmaya başladım. 
O zaman da Zekai Eşsiz, Mehmet Çelik, 
Mehmet Erman ve Nafiz Toydemir vardı. Yıl 
1983’te de Zekai Eşsiz, Mehmet Erman ve 
ben üçümüz bu işi yaptık.

96’DA ZEKİ KAYA OTO GALERİ’Yİ AÇTIM

Yıl 1996’ya geldiğimiz zaman Galericiler 
içinde Zeki Kaya Oto Galeri’yi açtım.Burada 
Avrupa araba üzerine ticaret yapıyordum. 
2002 yılında ise şu anda bulunduğumuz 
eski borsa binasının bulunduğu sanayideki 
arsamızı aldık. Burayı da Selami Candan, 
Lütfi Karaoğlu ve ben üçümüz almıştık. 
2006 yılında Selami Candan bu ortaklıktan 
kendi isteği ile ayrıldı. Ve biz de 2007 yılının 
altıncı ayında buradaki petrol istasyonunu 
hizmete açarak otomobil sektörünün 
yanında bu işi de yapmaya başladık. 1996-
1998 yılları arasında ikinci el otomobil ithalatı 
yaptım.

İKİ DÖNEM KTO MECLİS ÜYELİĞİ YAPTIM

Tabii ticaretimiz sürekli devam ederken 
bizde cemiyet işlerine gücümüz yettiği 
ölçüde katılıyor, eşe dosta tanıdık tanımadık 
insanlara hizmet etmeye çalışıyorduk. Bu 
arada Konya Ticaret Odası seçimlerine 
katıldık ve iki dönem arka arkaya odanın 
meclis üyeliğini yaptım.

BABAM BENİ KONTROL EDERMİŞ

1984 yılında ilk Avrupa arabamı 

satmıştım. Nuri Reçber vardı. Nuri usta 
bana malı verir “Sat git paranı kazan ondan 
sonra benim paramı öde” derdi. Bana çok 
güvenirdi. Onun bana yaptığı bu iyilikleri hiç 
unutmuyorum. Nuri ustanın bir de söylediği 
“40’ına geldin mi kıtır kıtır 50’sine geldin mi 
artık adım adım geri gidersin’ derdi. Onun 
bu sözünü hiç aklımdan çıkartmam. Bir de 
babam rahmetli ben galericilik yaparken 
benim ticari geleceğimin kaygısıyla 
ben dükkânda yokken dükkâna gelir, 
arkadaşlara benim durumumu sorarmış. 
Öyle ki en az haftada bir-iki defa gelip 
ortaklara beni sorarmış.

SEDAT BUCAK’A 
BİLE ARABA SATMIŞTIM

Oto alım satım işi yaparken pek 
çok ünlü isme de araba sattım. Ya da 
onların arabalarını aldım. Mesela Belediye 
Başkanlarımızdan Ahmet Öksüz’e, Halil 
Ürün’e araba satışım oldu. Tabii şimdi ki 
Belediye Başkanımız Tahir Bey’e de başkan 
olmadan önce araba satmıştım. Bir de 
siyasetçilerden DYP’li milletvekili Sedat 
Bucak’a araba satmıştım.

ALIŞVERİŞTE DÜRÜST OLACAKSIN

Eskiden o kadar çok çalışırdım ki ayın 30 
gününün en az 20 günü ticaret yapmak için 
yollarda olurdum. Eskişehir, Mersin Ankara 
hiç durmadan araba piyasasını kontrol 
eder, araba alır satardım. Bu ticarette 
haddini bileceksin. Tamahkâr olmayacaksın. 
Sahtekâr olmayacaksın. Bir söz verdin 
mi o sözünde ne pahasına olursa olsun 
duracaksın, sözünden dönmeyeceksin. 
Alışverişte kesinlikle dürüst olacaksın. 
Dürüst insan hiçbir zaman hırs yapmaz. Ben 
de bu ticarette hiç hırs yapmadım. Tam 30 
yıldan bu yana galericilik yapmaktayım.  

BİRÇOK ÜNLÜYE ARABA SATTI

Tabii sporla da yakından ilgilendim. 
Mesela Konyalı olan ve halen Sivasspor’da 
forma giyen Yasir’in halasının eşiyim. 
Spor dünyasından birçok ünlü futbolcuya 
da araba sattım. Mesela Fenerbahçeli 
oyunculardan Kayhan, Suat, Boliç, Bülent, 
Engin, İlker, bugün Beşiktaş’ın kalesini 
koruyan kaleci Rüştü’ye de araba satmıştım. 
Sanat dünyasından tiyatro ve film sanatçısı 
Zeki Alaysa da müşterim idi. Bugün yine 
çocuklarımın başında ticaret yaparken 
en büyük tutkum zevk aldığım otomobil 
dünyasının içerisindeyim.    
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O zaman bir başkomiser vardı; Ali Koca. 
Onun oğlu vardı Uğur Koca. Onunla 
sigara içiyordum. Onunla sigara içmek için 
de Alaaddin Tepesi’ne gidiyorduk. Yine 
o zamanlar Alaaddin tepesine gidiyor 
Teksas Tommiks okuyorduk. O günlerden 
bir gündü; işte babam eve benden evvel 
gelmişti. O zamana kadar da babam beni 
hiç ama hiç dövmemiş, bana bir kez dahi 
olsun hiç vurmamıştı. Ama o gün ben eve 
girdiğimde babam çok kızgındı. Okuldan 18 
gün kaçtığımı öğrenmişti. Sopa palaskayı 
hazırlamış beni dövecekti, bunu anladım. 
Önce beni karşısına aldı ve okuldan bu 
kadar gün kaçmamın sebebini sordu ve ben 
daha bunun cevabını vermeden, okuyup 
okumayacağımı sordu… Ben de o anda 
babama “okumayacağım” deyince beni 
dövmekten vazgeçti.

BABAM BENİ BİSİKLETÇİ MEHMET 
USTA’NIN YANINA VERDİ

Babamın arkadaşı Mehmet Uğul vardı. 
Kendisinin bisikletçi ve kaynak dükkânı 
vardı. Bu dükkân Sarı Yakup Caddesi’nde 
idi. Eskiden Konya’nın sanayisi oralarda 
idi. Ben “okumayacağım” dediğim için de 
babam beni okuldan alıp onun yanına verdi 
ve ben babamla yaptığımız o görüşmenin 
ve verdiğimiz kararın ertesi günü bu 
dükkânda çalışmaya başladım. Artık 
bisiklet kaynakçılığı yapıyordum. Sarı ping 
yapıyordum, bu alüminyum kaynak işi idi.

DAHA SONRA SANAT OKULU GECE 
BÖLÜMÜNE GİTTİM

Ortaokul ikinci sınıfta 16 yaşında 
çocukça yaptığım devamsızlık sonrası 
ortaokuldan ayrılmak zorunda kalmıştım. 
Ama daha sonra Sanat Okulu gece 
bölümüne gittim 1.5 yıl filan da burada 
okudum. Sanat okulunda iken bir kaynak 
hocamız vardı, çok iyi bir hoca idi. Bizimle 
bire bir ilgilenirdi.

SANAYİDE ÇOK İYİ KAYNAK 
USTALARI VARDI

O zamanlar sanayide çok iyi kaynak 
işi yapan ustalar vardı. Mesela Mancı Galip 
gibi, Çete Usta gibi, Tornacı Hacı Ahmet 
Ford Servisi ikizler, Frenci Kara Ahmet, 
yine Frenci Memiş usta, Karasörcü Bursalı 
Ahmet, Döşemeci Yaşar, Kaportacı Sait gibi 
çok başarılı ustalar vardı…

MOTORUN ZİNCİRİNİ TAKARKEN ELİMİN 
PARÇALANDIĞINI FARK EDEMEDİM

Jawa marka bir motorum vardı. Onu 
öyle çok seviyor ona öyle bir bakıyordum 
ki anlatamam, bunu tarif bile edemem. Bir 
gün motorun zinciri çıkmış onu takıyordum. 
Taktıktan sonra bir baktım ki elim kan 
içinde daha sonradan anladım ki meğer o 
zinciri takerken kendimi kaybetmişim, elimi 
parçalamışım. Ama diyorum ya sanayide 
çalışırken öyle bir işime dalardım ki kendimi 
kaybederdim. Yani işimi çok seviyordum.

5 LİRALIK BİR DEPO KAYNAĞINA O GÜN 
TAM 50 LİRA VERMİŞLERDİ

Mesela çok zor olan depo kaynağını bile 
o yaşlarda çok iyi hatasız yapabiliyordum. 
Bir gün cumartesi akşamıydı ve sanayi 
kapanıyordu… Biz de elbiselerimizi filan 
giymiştik. Tam bu arada  bir şehirlerarası 
otobüs, dükkanın önüne yanaştı. Otobüsün 
deposu damlatıyormuş. Ama biz üstümüzü 
çıkarmış, elimizi yüzümüzü yıkamıştık… 
Şoför bu deponun kaynağını yapmam için 
adeta bana yalvardı yakardı. Kıramadım ben 
de tekrar soyundum ve üstümü değiştirdim 
Yolcular üzerinde iken deponun kaynağını 
yaptım. Hiç unutmuyorum, bana 5 lira 
verse yeteceği halde tam tamına 50 lira 
para verdi. O aldığım 50 lira o gün için öyle 
büyük bir para idi ki parayı arkadaşlarla 
harcaya harcaya bitirememiştik.

KENDİMİZE FIRTINA BEŞLER DİYORDUK

O zaman çok iyi bir arkadaş grubumuz 
vardı. Kadir Pekmezci, Tüccar Terzi 
Şerafettin, Hatunsaraylılar ziraat aletleri 
rahmetli Hüseyin Ambar ile yine rahmetli 
olan katip Ali çok iyi arkadaşlarımdı… Biz 

kendi kendimize fırtına beşler diye isim 
koymuştuk. O zamanlar Yeni Sinema, 
Şahin Sineması, Park ve Rüya sinemaları 
vardı… Bir de unutamadığım karayolları 
kahvehanesi vardı. Bu arada babam daha 
sonra evimizin bulunduğu mahallemizde 
bir orloncu dükkanı açtı. Yaklaşık bir sene 
bu dükkâna gitti geldi. Orlon ip filan sattı. 
Babam o zamanlar mahallemizde de Hacı 
Mehmet Ali diye biliniyordu.

VATANİ GÖREVİM İÇİN 
İZMİR’E GİTTİM DAHA SONRA İSTANBUL 

SELİMİYE KIŞLASI

1971 yılında İzmir Bornova’ya vatani 
görevimi yapmak için gittim. Ehliyetim 
vardı. 20 gün burada acemi birliğinde 
kaldıktan sonra İstanbul Selimiye Kışlası’na 
gönderildim. 1. Ordu Kurmay Başkanı Faik 
Türün paşam vardı... Daha sonra 2. Ordu 
Komutanı oldu. Selahattin Demircioğlu 
Tümgeneral Kurmay Başkanı idi. Paşamızın 
hanımı beni çok sevmişti. Mesela o 
zamanlar beni evlendirmeye bile kalkmıştı 
Bana kız bulmuş. Mesela hanımefendi bir 
gün bana “yavuklun var mı?” diye sormuştu. 
Ben yavuklunun daha ne olduğunu tam 
bilemediğim için kendisinin bu sorusuna 
“bilmiyorum efendim” demiştim. O da 
benim durumumu anlayıp daha da açık 
konuşmuş ve “nişanlın var mı, sevdiğin kız 
var mı?” diye sorusunu tekrarlamıştı. Bir gün 
de daha paşanın yeni makam şoförlüğünü 
yapıyordum. Arabada hanımefendi de 
vardı. Ben araba ile geri geri giderken 
heyecanımdan kaldırıma çıkmıştım. 
Paşa tabii bu duruma çok kızmıştı. Bana 
bağırmaya başladı. O zaman hemen 
hanımefendi devreye girdi ve heyecandan 
kaldırıma çıktığımı söyleyip beni savundu.

PAŞAM DAHİ OLMASA BÜYÜKLERİN 
MAÇINA SARI MEHMET’İN OYNADIĞI 

MİLLİ MAÇLARA GİDİYORDUM

Yine bir gün Trakya’da subayların atışları 
vardı. Lüleburgaz’daki bu atışlara paşalar 
da katılıyorlardı. Ben o atışlar sırasında 
paşanın makam arabasını yıkıyordum. 
Alay komutanımız da atışlarda başarılı olan 
subaylara kupalarını törenle veriyordu. Ben 
misafirhanenin önünde arabayı yıkarken 
aracın teybini de açmış müzik dinliyordum. 
Askerler arasında camoka diye bilinen bir 
albay yanıma geldi ve  “burası garaj değil 
niye arabayı burada yıkıyorsun’ diyerek 
bana bağırdı, kulağımdan tuttu… Ben de 
korkumdan yalan söyledim ve bunun 
bana paşamın emri olduğunu söyledim. 

Bu sözü duyunca kulağımı bıraktı ve bana 
da dokunmadı. O zamanlar yatakhaneler 
soğuktu, komutanımız askerleri adeta el 
üstünde tutar, onların haklarını korurdu… 
Mesela yatakhaneleri kontrol eder, eğer 
yatakhaneler soğuksa “niye bu sobalar 
yanmıyor?” diye yetkililere kızardı. 
İstanbul’da iken zaman zaman büyük 
maçlara da gittiğimiz oluyordu. Paşa 
olmasa da biz yine elbiselerimiz ile maçlara 
giderdik.  O zaman muhtıra verilmişti 
sıkıyönetim vardı. Fenerbahçe’nin milli 
maçlarına dahi giderdik. Hatta bizim Konyalı 
Sarı Mehmet milli takımda forma giyiyordu. 
Türkiye’nin İtalya milli maçını da asker iken 
gidip seyretmiştim.

BENİ MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜNDEN 
ALMASINLAR DİYE GECELERİ KAYNAK 

İŞİ YAPIYORDUM

Bir gün garaja kaza yapmış bir araç 
geldi. Kaynakçı arıyorlardı ama bir türlü 
bulamıyorlardı. Alüminyum kaynak 
yapılacaktı. Bunu ben bildiğim için ortaya 
çıktım ve o alüminyum kaynağını çok 
güzel bir şekilde ve de hemencecik yaptım. 
Başçavuş bunu görmüş.  Tutturdu “seni 
buraya alacağız garajda senin gibi adama 
ihtiyacımız var” diye… Hatta bunu paşaya 
çıkıp durumu aktaracağım filan diyordu. 
Ben de paşanın makam şoförü olduğumu 
gerekirse geceleri bile gelip çalışacağımı 
söyleyip başçavuşu ikna ettim. Selimiye 
Kışlası’nda idik o zaman. Gerçekten de 
sırf beni paşanın makam şoförlüğünden 
almasınlar diye gerektiği zaman geceleri 
bile gidip çalışıyor kaynak işlerini 
yapıyordum.

ASKERDE İKEN NİŞANLANDIM DÖNÜŞTE 
İSE EVLENDİM

Askerdeyken izinli geldiğim zaman 
nişanlanmışım. Askerlik dönüşü ise hemen 
evlendim. 1973 yılında Hediye Hanımla 
evlendim ve bu evlilikten Faruk, Fuat ve 
Burak isimlerinde üç tane oğlum var.

ÖNCE TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMAYA 
DAHA SONRA DA ARABA ALIP SATMAYA 

BAŞLADIM

Askerlik dönüşü ticari taksi alarak 
şoför olarak çalışmaya başladım. Bir sene 
böyle çalıştıktan sonra yeni bir araba daha 
aldım. O zaman da Marangozlar hattında 
çalışıyordum. Chevrolet marka steyşın tipi 
bir araba idi. 57 model idi. Ayda bin lira 
bin lira taksit ile bu arabanın da borcunu 

ödüyordum. Daha sonra bir tane daha 
hatlı araba aldım. Daha sonra 1980 yılında 
Köşk galeriye girerek altı ay süre ile kendi 
hissemle araba alıp satmaya başladım. 
O zaman da Zekai Eşsiz, Mehmet Çelik, 
Mehmet Erman ve Nafiz Toydemir vardı. Yıl 
1983’te de Zekai Eşsiz, Mehmet Erman ve 
ben üçümüz bu işi yaptık.

96’DA ZEKİ KAYA OTO GALERİ’Yİ AÇTIM

Yıl 1996’ya geldiğimiz zaman Galericiler 
içinde Zeki Kaya Oto Galeri’yi açtım.Burada 
Avrupa araba üzerine ticaret yapıyordum. 
2002 yılında ise şu anda bulunduğumuz 
eski borsa binasının bulunduğu sanayideki 
arsamızı aldık. Burayı da Selami Candan, 
Lütfi Karaoğlu ve ben üçümüz almıştık. 
2006 yılında Selami Candan bu ortaklıktan 
kendi isteği ile ayrıldı. Ve biz de 2007 yılının 
altıncı ayında buradaki petrol istasyonunu 
hizmete açarak otomobil sektörünün 
yanında bu işi de yapmaya başladık. 1996-
1998 yılları arasında ikinci el otomobil ithalatı 
yaptım.

İKİ DÖNEM KTO MECLİS ÜYELİĞİ YAPTIM

Tabii ticaretimiz sürekli devam ederken 
bizde cemiyet işlerine gücümüz yettiği 
ölçüde katılıyor, eşe dosta tanıdık tanımadık 
insanlara hizmet etmeye çalışıyorduk. Bu 
arada Konya Ticaret Odası seçimlerine 
katıldık ve iki dönem arka arkaya odanın 
meclis üyeliğini yaptım.

BABAM BENİ KONTROL EDERMİŞ

1984 yılında ilk Avrupa arabamı 

satmıştım. Nuri Reçber vardı. Nuri usta 
bana malı verir “Sat git paranı kazan ondan 
sonra benim paramı öde” derdi. Bana çok 
güvenirdi. Onun bana yaptığı bu iyilikleri hiç 
unutmuyorum. Nuri ustanın bir de söylediği 
“40’ına geldin mi kıtır kıtır 50’sine geldin mi 
artık adım adım geri gidersin’ derdi. Onun 
bu sözünü hiç aklımdan çıkartmam. Bir de 
babam rahmetli ben galericilik yaparken 
benim ticari geleceğimin kaygısıyla 
ben dükkânda yokken dükkâna gelir, 
arkadaşlara benim durumumu sorarmış. 
Öyle ki en az haftada bir-iki defa gelip 
ortaklara beni sorarmış.

SEDAT BUCAK’A 
BİLE ARABA SATMIŞTIM

Oto alım satım işi yaparken pek 
çok ünlü isme de araba sattım. Ya da 
onların arabalarını aldım. Mesela Belediye 
Başkanlarımızdan Ahmet Öksüz’e, Halil 
Ürün’e araba satışım oldu. Tabii şimdi ki 
Belediye Başkanımız Tahir Bey’e de başkan 
olmadan önce araba satmıştım. Bir de 
siyasetçilerden DYP’li milletvekili Sedat 
Bucak’a araba satmıştım.

ALIŞVERİŞTE DÜRÜST OLACAKSIN

Eskiden o kadar çok çalışırdım ki ayın 30 
gününün en az 20 günü ticaret yapmak için 
yollarda olurdum. Eskişehir, Mersin Ankara 
hiç durmadan araba piyasasını kontrol 
eder, araba alır satardım. Bu ticarette 
haddini bileceksin. Tamahkâr olmayacaksın. 
Sahtekâr olmayacaksın. Bir söz verdin 
mi o sözünde ne pahasına olursa olsun 
duracaksın, sözünden dönmeyeceksin. 
Alışverişte kesinlikle dürüst olacaksın. 
Dürüst insan hiçbir zaman hırs yapmaz. Ben 
de bu ticarette hiç hırs yapmadım. Tam 30 
yıldan bu yana galericilik yapmaktayım.  

BİRÇOK ÜNLÜYE ARABA SATTI

Tabii sporla da yakından ilgilendim. 
Mesela Konyalı olan ve halen Sivasspor’da 
forma giyen Yasir’in halasının eşiyim. 
Spor dünyasından birçok ünlü futbolcuya 
da araba sattım. Mesela Fenerbahçeli 
oyunculardan Kayhan, Suat, Boliç, Bülent, 
Engin, İlker, bugün Beşiktaş’ın kalesini 
koruyan kaleci Rüştü’ye de araba satmıştım. 
Sanat dünyasından tiyatro ve film sanatçısı 
Zeki Alaysa da müşterim idi. Bugün yine 
çocuklarımın başında ticaret yaparken 
en büyük tutkum zevk aldığım otomobil 
dünyasının içerisindeyim.    
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Çumra’nın kalkınmasında zamanında büyük emeği olan 15 isimden 
biri olan saygın iş adamlarından Zeki Sayıcı, iş hayatını anlattı. Aynı zamanda sosyal 

yaşantısından da söz ettiren Sayıcı, iş dünyası hakkında tüyolar verdi

15 KİȘİNİN KURDUĞU İȘLETME, 10 15 KİȘİNİN KURDUĞU İȘLETME, 10 
BİN KİȘİYE İSTİHDAM SAĞLIYORBİN KİȘİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR‘‘

Y
aptığı yatırımlarla Çumra’dan baş-
layarak bugün ülkesinin kalkınma-
sında büyük payı olan Zeki Sayıcı, 

iş hayatını anlattı. ÇUM-PAŞ ve ÇUM-SAN’ın 
Çumralıların da desteğiyle ilçelerinde 15 
arkadaş ortaklığıyla kurulduğunu ifade 
eden Sayıcı, ‘önceden bankacılar iş verenleri 
kapılarından kovarlardı, bugün onlar iş ve-
renlerin peşinde’ dedi. İlçesi için 15 arkada-
şın emekleriyle kurulan fabrikalar gelişerek 
bugün 10 bin kişiye istihdam sağıyor. 

Zamanında Çumra’nın kalkınmasında 
büyük emeği olan isimlerden Zeki Sayıcı’yı 
bir de kendinden dinleyebilir miyiz?

Ben Zeki Sayıcı. 1942 yılında, Bozkır So-
ğucak Köyünde doğdum. Çumra’da okulu 
bitirdikten sonra sanat okuluna gittim. Farklı 
sektörlerde çalıştım. İş hayatına ailemin 
yaptığı işle başladım. Çiftçilik, değirmen, 
kamyonculuk, bakkal ve manifaturacılık 
yaptım. Kardeşimle ortak olarak Çum-
ra’da petrolcülük, oto lastik ve oto ticaret 
işleri yaptık. Bunun dışında farklı işletmeler 
kurduk. 81 yaşındayım. Şimdi de emeklilik 
hayatı yaşıyorum. 

Kurmuş olduğunuz işletmelerden biraz 
bahseder misiniz, kimlerin desteği oldu?

Şahsi ve iş le ilgili işlerimde her zaman 
ailemle birlikte karar aldım. Fabrika kurar-
ken her zaman hizmet edebilmek için o 
günün şartları hangi sektöre elverişli ise 15 
arkadaşımla birlikte o şekilde Çumramı-
za kazandırmaya çalıştık. Bin 500 ortaklı 
yem fabrikası kurduk, buradaki hissem 10 
binde 8’dir. ÇUM-PAŞ Yem Fabrikası’nın 
yanında ÇUM-SAN Un Fabrikasını kurduk. 
Bu iki tesis içerisinde hayvancılık ve yonca 
kurutma tesisi olarak da çalıştık. Yaptığımız 
çalışmaları, Avrupa’daki çalışan kardeşleri-
mizin ve Çumra halkının desteğiyle yaptık. 
Biz 15 arkadaş bu işe başlarken ‘büyük hisse 
almayacağız’ dedik ve almadık. Kurulan 
fabrikaların borçlarına biz kefil olduk. Bu 
şirketlerin sürekliliği için yüzde 25 PANKO-
BİRLİK, yüzde 15’te Konya Valiliğine ortaklık 
hissesi verdik. 1999’da şirket yönetiminden 
ayrıldım, şirketi büyük ortak olan PANKO-
BİRLİK gibi firmalar idare etti. Benim gibi 
10 binde 8 hissesi olup da hissesini devre-
den ikinci kişi yoktur. Temellerini bizim 15 
arkadaş olarak attığımız ve şu anda Recep 
Konuk’ a ait olan fabrikada, bugün 10 bin 
işçi çalışıyor. Tabi Recep Konuk, bizden 
sonra işleri çok daha büyüttü. Çocuklarımın 
‘biz kendimiz çalışacağız’ demelerinden 
dolayı işletmelerim kirada, bende emeklilik 
hayatını 6 ay Konya’da 6 ay Anamur’da 
geçiriyorum. Benim şahsi işletmelerimde 
çalışanların yüzde 70’i beni arar, hepsine 
teşekkür ediyorum.

Biraz da sosyal yaşantınızdan 
bahseder misiniz?

1950’de milletvekili olan Ziraat Meslek 
Okulu mezunu Ali Rıza Ercan başkanlığın-
da kurulan Demokrat Parti yönetiminde 
rahmetli babam da görev alıyordu. Bende 
siyasetin içinde olan bir babanın oğlu olarak 
1973’ten itibaren Adalet Partisi 2. Başka-
nı, sonradan da İlçe Başkanlığı’nı yaptım. 
1977’de Belediye Meclis Encümen üyeliği 
1989- 94 yıları arasında da Çumra Belediye 
Başkanlığı yaptım. Tabii 1989- 94 arasındaki 
başkanlığım Adalet Partisinin devamı olan 
Doğru Yol Partisi’ndendi. Zira 1980 ihtilali 
ile Adalet Partisi kapatılmıştı. Sonradan 
AP’sinin açılmasına karar verildi. Adalet 
Partisi delegeleri olarak toplandığımızda 
bizler DYP’nin AP ismi ile devam etmesi ile 
arzuluyorduk ama Sayın Genel Başkanımız 
Demirel’in isteği doğrultusunda partinin 
DYP olarak devamına karar verildi. Ben 
1970’li yıllarda Çumra Ziraat Odası meclis 
üyesi idim. Daha sonra yönetim kurulunda 
bulundum. Konya Sanayi Odası meslek ko-
mitesi üyeliği ve Konya Sanayi Odası meclis 
üyeliği, Konya Sanayi odası yönetim kurulu 
üyeliklerinde de bulunduk. Türkiye Yem Sa-
nayicileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Petrol 
Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Genel 
Başkan Yardımcılığı yaptım. 

Usta çırak ilişkisi geçmiş yıllarda 
nasıldı?

Geçmiş yıllardaki usta- çırak ilişkisine 
bakacak olursak; baba, oğlunu işe verirken 
‘eti senin, kemiği benim’ derdi. Ustalar da 
ahiliğe uygun olarak çocukları yetiştirirdi. 
Çocuklar da gayret sarf eder, usta olmak 
için birbirleriyle yarışırdı. 28 Şubat hadisele-
ri, imam hatip ve sanat okullarını kapatarak 
usta çıraklık ilişkilerini bitirdi. Şimdi usta 
olmayı değil, ne kadar para alacaklarını 
düşünüyorlar. İşçi bulamama sorununa ge-
lecek olursak, bunun sebebi de sanayicilerin 
toplanıp bir çıraklık okulu kurmamasıdır. 
Böyle bir okul kurulursa, inanıyorum 5 yılda 
bu sıkıntı çözülür. 

Geçmişte yaşadığınız zorluklardan 
bahsedip günümüzle kıyaslar mısınız?

Bu işin zorluk kısmına gelecek olursak, 
Türkiye’de ne iş yaparsan yap zorlukları 
var. 1960-80 ihtilalleri, 24 Ocak ve 5 Nisan 
kararları gibi önümüze birçok sıkıntı çıktı, 
ülkedeki bütün kitleleri zora soktu. Türki-
ye’de ne zaman bir yatırım yapacak olsak, 
içeriden ve dışarıdan yapılan çelmelerle 
işler kötüye gitmiştir. Sayın Demirel’in ‘ülke 
70 sente muhtaç’ deyimi çok yerinde bir 
ifadeydi.  Ülkemizde çiftçi, esnaf, tüccar 
ve sanayicilerden büyük işletme sayısı 5’i 
geçmezken bugün çok daha büyük pek 

çok işletme var. Önceden bankalar kapı-
dan kovar, devlette çok destek veremezdi. 
Ancak şimdi bankalar, işletmelerin peşinde 
koşuyor. Devlet desteği, işletmelerin yanı 
başında. 

 Çiftçilik, ticaret ve savunma sanayisi de 
dahil sanayilerimizde üretim artık çok daha 
fazla. Tarımda da diğer sektörlerde olduğu 
gibi, el işçiliğinin fazla olduğu dönemlerde 
hasadı ekim ayında elimizle, orak ve tırpan-
larla yapardık. Şimdi ise, ürünün ekiminde 
toplanmasına kadar her şeyi makine ile 
el değmeden halledebiliyorsunuz. Dekar-
da 200-300 kilogram aldığımız buğday, 
günümüzde 1 tona ulaşabiliyor. Dekarından 
1 ton aldığımız pancarın makineyle ekilip 
hasadının yapılması sayesinde bu sayı 10 
tona kadar ulaşabilmekte. Rahmetli Özal, 
Tarım Bakanına ‘’500 kilogram mısır ve soya 
istiyorum’’ dediği zaman üretilemiyordu 
çünkü mısır, ülkemizde enderdi, şimdi ise 8 
ton mısır üretiliyor.  Bunu tüm sektörlerde 
diyebilir. Makineleşmenin yaygınlaşması, 
verimi arttırdı. İnsanların işi kolaylaştı ve 
inşaat mühendisleri masa başında, ziraat 
mühendisleri kendi ofislerinden sanki iş ba-
şındaymış gibi kontrol edebiliyorlar. Dilekçe 
ve yazı yazdırmak için arzuhalci sırası bekle-
mek yok, her şey internetten hallediliyor.

Konya sanayisinin durumunu 
değerlendirir misiniz?

Eskiden Konya Sanayisi dediğimiz 
zaman Larende Caddesi ve Eski garaj kena-
rındaki birkaç demirci, nalbant, han işleriyle 
uğraşanlardan ibaretti. Konya Sanayisi bu-
gün devletin de desteğiyle yurt dışına ihraç 
eder duruma geldi. Savunma sanayiinde de 
kullanılan helikopter, uçakların parçaları üre-
tiliyor. Bazen dışarıdan ambargo uygulansa 
da Konyalı sanayicilerden Allah razı olsun, 
kendi emekleriyle destek almadan işler ba-
şarıyorlar. 81 yaşındayım, bu becerilerinden 
dolayı gözlerinden, ellerinden bile öperim. 
Bütün çok çalışan esnafımıza, işletmelere, 
Konya’nın ve ülkemizin büyümesinde katkısı 
olan herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. 
Konya basının da dürüst ve kaliteli işler 
yaptığına olan inancım tamdır. 

Gençlerimize tecrübelerinizden tavsiye 
verir misiniz? 

Gençlerimize tavsiyelerim: Hiçbir şeyden 
korkmadan yürümesin, koşsunlar. Kendileri-
ne, büyük firmaları örnek alsınlar. Türkiye’de 
ilk 5’te yer alan Aydınlar Otomotiv gibi 
birçok kişiye istihdam sağlayan abilerini 
örnek alsınlar. Onlar için koşma vakti. Koş 
arkadaş koş, emekli olmayı değil, koşmayı 
düşün. Eğer çalışırsanız, başarırsınız. İleriye 
dönük yatırımlar yapın, hayatın içinde olun 
ve günümüz teknolojisini takip edin. 
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Çumra’nın kalkınmasında zamanında büyük emeği olan 15 isimden 
biri olan saygın iş adamlarından Zeki Sayıcı, iş hayatını anlattı. Aynı zamanda sosyal 

yaşantısından da söz ettiren Sayıcı, iş dünyası hakkında tüyolar verdi

15 KİȘİNİN KURDUĞU İȘLETME, 10 15 KİȘİNİN KURDUĞU İȘLETME, 10 
BİN KİȘİYE İSTİHDAM SAĞLIYORBİN KİȘİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR‘‘

Y
aptığı yatırımlarla Çumra’dan baş-
layarak bugün ülkesinin kalkınma-
sında büyük payı olan Zeki Sayıcı, 

iş hayatını anlattı. ÇUM-PAŞ ve ÇUM-SAN’ın 
Çumralıların da desteğiyle ilçelerinde 15 
arkadaş ortaklığıyla kurulduğunu ifade 
eden Sayıcı, ‘önceden bankacılar iş verenleri 
kapılarından kovarlardı, bugün onlar iş ve-
renlerin peşinde’ dedi. İlçesi için 15 arkada-
şın emekleriyle kurulan fabrikalar gelişerek 
bugün 10 bin kişiye istihdam sağıyor. 

Zamanında Çumra’nın kalkınmasında 
büyük emeği olan isimlerden Zeki Sayıcı’yı 
bir de kendinden dinleyebilir miyiz?

Ben Zeki Sayıcı. 1942 yılında, Bozkır So-
ğucak Köyünde doğdum. Çumra’da okulu 
bitirdikten sonra sanat okuluna gittim. Farklı 
sektörlerde çalıştım. İş hayatına ailemin 
yaptığı işle başladım. Çiftçilik, değirmen, 
kamyonculuk, bakkal ve manifaturacılık 
yaptım. Kardeşimle ortak olarak Çum-
ra’da petrolcülük, oto lastik ve oto ticaret 
işleri yaptık. Bunun dışında farklı işletmeler 
kurduk. 81 yaşındayım. Şimdi de emeklilik 
hayatı yaşıyorum. 

Kurmuş olduğunuz işletmelerden biraz 
bahseder misiniz, kimlerin desteği oldu?

Şahsi ve iş le ilgili işlerimde her zaman 
ailemle birlikte karar aldım. Fabrika kurar-
ken her zaman hizmet edebilmek için o 
günün şartları hangi sektöre elverişli ise 15 
arkadaşımla birlikte o şekilde Çumramı-
za kazandırmaya çalıştık. Bin 500 ortaklı 
yem fabrikası kurduk, buradaki hissem 10 
binde 8’dir. ÇUM-PAŞ Yem Fabrikası’nın 
yanında ÇUM-SAN Un Fabrikasını kurduk. 
Bu iki tesis içerisinde hayvancılık ve yonca 
kurutma tesisi olarak da çalıştık. Yaptığımız 
çalışmaları, Avrupa’daki çalışan kardeşleri-
mizin ve Çumra halkının desteğiyle yaptık. 
Biz 15 arkadaş bu işe başlarken ‘büyük hisse 
almayacağız’ dedik ve almadık. Kurulan 
fabrikaların borçlarına biz kefil olduk. Bu 
şirketlerin sürekliliği için yüzde 25 PANKO-
BİRLİK, yüzde 15’te Konya Valiliğine ortaklık 
hissesi verdik. 1999’da şirket yönetiminden 
ayrıldım, şirketi büyük ortak olan PANKO-
BİRLİK gibi firmalar idare etti. Benim gibi 
10 binde 8 hissesi olup da hissesini devre-
den ikinci kişi yoktur. Temellerini bizim 15 
arkadaş olarak attığımız ve şu anda Recep 
Konuk’ a ait olan fabrikada, bugün 10 bin 
işçi çalışıyor. Tabi Recep Konuk, bizden 
sonra işleri çok daha büyüttü. Çocuklarımın 
‘biz kendimiz çalışacağız’ demelerinden 
dolayı işletmelerim kirada, bende emeklilik 
hayatını 6 ay Konya’da 6 ay Anamur’da 
geçiriyorum. Benim şahsi işletmelerimde 
çalışanların yüzde 70’i beni arar, hepsine 
teşekkür ediyorum.

Biraz da sosyal yaşantınızdan 
bahseder misiniz?

1950’de milletvekili olan Ziraat Meslek 
Okulu mezunu Ali Rıza Ercan başkanlığın-
da kurulan Demokrat Parti yönetiminde 
rahmetli babam da görev alıyordu. Bende 
siyasetin içinde olan bir babanın oğlu olarak 
1973’ten itibaren Adalet Partisi 2. Başka-
nı, sonradan da İlçe Başkanlığı’nı yaptım. 
1977’de Belediye Meclis Encümen üyeliği 
1989- 94 yıları arasında da Çumra Belediye 
Başkanlığı yaptım. Tabii 1989- 94 arasındaki 
başkanlığım Adalet Partisinin devamı olan 
Doğru Yol Partisi’ndendi. Zira 1980 ihtilali 
ile Adalet Partisi kapatılmıştı. Sonradan 
AP’sinin açılmasına karar verildi. Adalet 
Partisi delegeleri olarak toplandığımızda 
bizler DYP’nin AP ismi ile devam etmesi ile 
arzuluyorduk ama Sayın Genel Başkanımız 
Demirel’in isteği doğrultusunda partinin 
DYP olarak devamına karar verildi. Ben 
1970’li yıllarda Çumra Ziraat Odası meclis 
üyesi idim. Daha sonra yönetim kurulunda 
bulundum. Konya Sanayi Odası meslek ko-
mitesi üyeliği ve Konya Sanayi Odası meclis 
üyeliği, Konya Sanayi odası yönetim kurulu 
üyeliklerinde de bulunduk. Türkiye Yem Sa-
nayicileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Petrol 
Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Genel 
Başkan Yardımcılığı yaptım. 

Usta çırak ilişkisi geçmiş yıllarda 
nasıldı?

Geçmiş yıllardaki usta- çırak ilişkisine 
bakacak olursak; baba, oğlunu işe verirken 
‘eti senin, kemiği benim’ derdi. Ustalar da 
ahiliğe uygun olarak çocukları yetiştirirdi. 
Çocuklar da gayret sarf eder, usta olmak 
için birbirleriyle yarışırdı. 28 Şubat hadisele-
ri, imam hatip ve sanat okullarını kapatarak 
usta çıraklık ilişkilerini bitirdi. Şimdi usta 
olmayı değil, ne kadar para alacaklarını 
düşünüyorlar. İşçi bulamama sorununa ge-
lecek olursak, bunun sebebi de sanayicilerin 
toplanıp bir çıraklık okulu kurmamasıdır. 
Böyle bir okul kurulursa, inanıyorum 5 yılda 
bu sıkıntı çözülür. 

Geçmişte yaşadığınız zorluklardan 
bahsedip günümüzle kıyaslar mısınız?

Bu işin zorluk kısmına gelecek olursak, 
Türkiye’de ne iş yaparsan yap zorlukları 
var. 1960-80 ihtilalleri, 24 Ocak ve 5 Nisan 
kararları gibi önümüze birçok sıkıntı çıktı, 
ülkedeki bütün kitleleri zora soktu. Türki-
ye’de ne zaman bir yatırım yapacak olsak, 
içeriden ve dışarıdan yapılan çelmelerle 
işler kötüye gitmiştir. Sayın Demirel’in ‘ülke 
70 sente muhtaç’ deyimi çok yerinde bir 
ifadeydi.  Ülkemizde çiftçi, esnaf, tüccar 
ve sanayicilerden büyük işletme sayısı 5’i 
geçmezken bugün çok daha büyük pek 

çok işletme var. Önceden bankalar kapı-
dan kovar, devlette çok destek veremezdi. 
Ancak şimdi bankalar, işletmelerin peşinde 
koşuyor. Devlet desteği, işletmelerin yanı 
başında. 

 Çiftçilik, ticaret ve savunma sanayisi de 
dahil sanayilerimizde üretim artık çok daha 
fazla. Tarımda da diğer sektörlerde olduğu 
gibi, el işçiliğinin fazla olduğu dönemlerde 
hasadı ekim ayında elimizle, orak ve tırpan-
larla yapardık. Şimdi ise, ürünün ekiminde 
toplanmasına kadar her şeyi makine ile 
el değmeden halledebiliyorsunuz. Dekar-
da 200-300 kilogram aldığımız buğday, 
günümüzde 1 tona ulaşabiliyor. Dekarından 
1 ton aldığımız pancarın makineyle ekilip 
hasadının yapılması sayesinde bu sayı 10 
tona kadar ulaşabilmekte. Rahmetli Özal, 
Tarım Bakanına ‘’500 kilogram mısır ve soya 
istiyorum’’ dediği zaman üretilemiyordu 
çünkü mısır, ülkemizde enderdi, şimdi ise 8 
ton mısır üretiliyor.  Bunu tüm sektörlerde 
diyebilir. Makineleşmenin yaygınlaşması, 
verimi arttırdı. İnsanların işi kolaylaştı ve 
inşaat mühendisleri masa başında, ziraat 
mühendisleri kendi ofislerinden sanki iş ba-
şındaymış gibi kontrol edebiliyorlar. Dilekçe 
ve yazı yazdırmak için arzuhalci sırası bekle-
mek yok, her şey internetten hallediliyor.

Konya sanayisinin durumunu 
değerlendirir misiniz?

Eskiden Konya Sanayisi dediğimiz 
zaman Larende Caddesi ve Eski garaj kena-
rındaki birkaç demirci, nalbant, han işleriyle 
uğraşanlardan ibaretti. Konya Sanayisi bu-
gün devletin de desteğiyle yurt dışına ihraç 
eder duruma geldi. Savunma sanayiinde de 
kullanılan helikopter, uçakların parçaları üre-
tiliyor. Bazen dışarıdan ambargo uygulansa 
da Konyalı sanayicilerden Allah razı olsun, 
kendi emekleriyle destek almadan işler ba-
şarıyorlar. 81 yaşındayım, bu becerilerinden 
dolayı gözlerinden, ellerinden bile öperim. 
Bütün çok çalışan esnafımıza, işletmelere, 
Konya’nın ve ülkemizin büyümesinde katkısı 
olan herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. 
Konya basının da dürüst ve kaliteli işler 
yaptığına olan inancım tamdır. 

Gençlerimize tecrübelerinizden tavsiye 
verir misiniz? 

Gençlerimize tavsiyelerim: Hiçbir şeyden 
korkmadan yürümesin, koşsunlar. Kendileri-
ne, büyük firmaları örnek alsınlar. Türkiye’de 
ilk 5’te yer alan Aydınlar Otomotiv gibi 
birçok kişiye istihdam sağlayan abilerini 
örnek alsınlar. Onlar için koşma vakti. Koş 
arkadaş koş, emekli olmayı değil, koşmayı 
düşün. Eğer çalışırsanız, başarırsınız. İleriye 
dönük yatırımlar yapın, hayatın içinde olun 
ve günümüz teknolojisini takip edin. 
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ÇUMRA OSB 
YATIRIMCININ ODAĞINDA

T
arım şehri olan Çumra, son 
dönemlerde sanayisiyle de ön 
plana çıkmaya başladı. Özellikle 

Çumra Organize Sanayi Bölgesi’yle atılan 
adımlar, ilçedeki sanayi üretimine büyük 
katkı sağlıyor. Çumra Organize Sanayi 
Bölgesi, 1995 yılında 1 milyon metrekarelik 
bir alan üzerinde kuruldu. 1997 yılında 
imar planı ve parselasyon planı yapılan 
Çumra OSB’nin 2001 yılında sanayi par-
sellerinin tahsisine başlandı. 2015 yılında 
altyapı çalışmaları yapılan Çumra OSB’nin 
2020 yılında 8 milyon 500 bin metre-
karelik genişleme alanı Çumra Organize 
Sanayi Bölgesi adına tescil edildi. İmar ve 
parselasyon planları Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylanan Çumra 
OSB’nin toplam alanı 9 milyon 500 bin 
metrekare. Çumra OSB’de genişleme 
alanı ile birlikte yaklaşık 400 adet sanayi 
parseli bulunuyor. Çumra Belediye Başka-

nı Recep Candan da Çumra OSB’nin ge-
lişmesi ve yatırımcıların bölgeye gelmesi 
konusunda büyük bir gayret gösteriyor. 

44 SANAYİ PARSELİ BULUNUYOR

1 milyon metrekarelik alana sahip olan 
Çumra OSB’de 44 sanayi parseli bulu-
nuyor. Bu parseller 44 yatırımcıya tahsis 
edilmiş durumda. Bu yatırımcılardan ise 
24 tanesi üretim aşamasına geçerken, 
yatırımcıların 15 tanesi inşaat, 5 tanesi ise 
proje ve ruhsat aşamasında. Bu yatırımcı-
ların da gerekli işlemleri tamamlamasın-
dan sonra kısa sürede üretime geçmesi 
bekleniyor. 

ÇUMRA OSB KRİTİK ÖNEME SAHİP

Çumra OSB konumu itibariyle ol-
dukça stratejik bir öneme sahip. Genç 

9 milyon 500 bin metrekarelik bir alana sahip olan ve İmar ve
 parselasyon planları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 

Çumra OSB, yatırımcıların göz bebeği haline geldi

ve dinamik bir nüfusa sahip olan Çumra, 
bu avantajını Çumra OSB için değerlen-
diriyor. Ayrıca bölgenin ulaşım ve enerji 
avantajları, düz arazi yapısı ve bölgesel 
teşvik imkânlarının da olması yatırımcıla-
rın bölgeye olan ilgisini artırıyor. 

ULAŞIM İMKANLARI ÇOK FAZLA 

Çumra Organize Sanayi Bölgesi Kon-
ya-Çumra Karayolu üzerinde olup Çumra 
güzergâhının 30 kilometresinde yer alıyor. 
Ulaşım imkânları bakımından oldukça 
rahat olan Çumra OSB Konya-Çumra bö-
lünmüş yol ve Konya-Karaman hızlı tren 
hattı üzerinde bulunuyor. Konya-Kara-
man-Mersin Yoluna 4 km mesafede olan 
Çumra OSB, Mersin Limanına 355 km, 
Konya merkeze 30 km, Karaman’a 85,9 
Km, Konya Havalimanına 50 km, Konya 
Tren Garına 35 km mesafede olmasıyla 
büyük avantaj sağlıyor. Ulaşım imkânları-
nın avantajlı olması, genç iş gücü, uygun 
iklim yapısı, deprem riskinin az olması ve 
teşvikler nedeniyle Çumra OSB, yatırımcı 
taleplerinin artarak devam ettiği bir cazi-
be merkezi konumuna gelmiş durumda.

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

Son dönemde ihracat odaklı bir 
ekonomi modeli belirleyen Türkiye, bu 
kapsamda ihracata büyük önem veriyor. 
Ülke politikasının yanında üreticilerin de 
ihracat odaklı yaptığı çalışmaların artması, 
ihracat imkanlarının da önemini artırdı. 
Bu anlamda Çumra OSB, ihracat yapacak 
veya yapmayı planlayan üretici için de 
büyük avantajlar sağlıyor. Modern ulaşım 
altyapısı ile Mersin limanına hem hızlı tren 
hem de karayolu ile en ekonomik ve seri 
ulaşım imkânıyla ihracat potansiyeli yük-
sek olan Çumra OSB, bölgenin parlayan 
yıldızı olamaya aday. Bu nedenle Çumra 
OSB sanayiciler için cazip bir yatırım 
bölgesi durumunda.

MODERN ALTYAPIYA SAHİP OLACAK

Çumra OSB’nin 8.5 milyon metrekare-
lik alanında yol, elektrik, aydınlatma, içme 
suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma 
tesisi, fiber internet, telekom ve doğalgaz 
altyapılarının kısa sürede tamamlanıp 
faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 
Çumra OSB’de demir yolu lojistik hattı 
oluşturabilmek için çalışmalar devam 
ederken, bu altyapıların bölgeye kazandı-
rılması ile Çumra OSB’nin daha değerli bir 
hale geleceği düşünülüyor.

BÖLGE YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ 
BİR ÜS OLABİLİR

Son dönemde artan yenilenebilir 
enerji yatırımlarından Çumra bölgesi 
de nasibi alıyor. Bu kapsamda bölgede 
birçok yenilenebilir enerji yatırımı bulunu-
yor. Özellikle Çumra’nın bir tarım bölgesi 
olması nedeniyle biyogaz üretim tesisle-
rinin sayısı giderek artıyor. Bundan dolayı 
Çumra OSB’nin yakın bir dönemde yeni-
lenebilir enerji yatırımlarına ev sahipliği 
yapacağı öngörülüyor. 
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ÇUMRA OSB 
YATIRIMCININ ODAĞINDA
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nın avantajlı olması, genç iş gücü, uygun 
iklim yapısı, deprem riskinin az olması ve 
teşvikler nedeniyle Çumra OSB, yatırımcı 
taleplerinin artarak devam ettiği bir cazi-
be merkezi konumuna gelmiş durumda.

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

Son dönemde ihracat odaklı bir 
ekonomi modeli belirleyen Türkiye, bu 
kapsamda ihracata büyük önem veriyor. 
Ülke politikasının yanında üreticilerin de 
ihracat odaklı yaptığı çalışmaların artması, 
ihracat imkanlarının da önemini artırdı. 
Bu anlamda Çumra OSB, ihracat yapacak 
veya yapmayı planlayan üretici için de 
büyük avantajlar sağlıyor. Modern ulaşım 
altyapısı ile Mersin limanına hem hızlı tren 
hem de karayolu ile en ekonomik ve seri 
ulaşım imkânıyla ihracat potansiyeli yük-
sek olan Çumra OSB, bölgenin parlayan 
yıldızı olamaya aday. Bu nedenle Çumra 
OSB sanayiciler için cazip bir yatırım 
bölgesi durumunda.

MODERN ALTYAPIYA SAHİP OLACAK

Çumra OSB’nin 8.5 milyon metrekare-
lik alanında yol, elektrik, aydınlatma, içme 
suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma 
tesisi, fiber internet, telekom ve doğalgaz 
altyapılarının kısa sürede tamamlanıp 
faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 
Çumra OSB’de demir yolu lojistik hattı 
oluşturabilmek için çalışmalar devam 
ederken, bu altyapıların bölgeye kazandı-
rılması ile Çumra OSB’nin daha değerli bir 
hale geleceği düşünülüyor.

BÖLGE YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ 
BİR ÜS OLABİLİR

Son dönemde artan yenilenebilir 
enerji yatırımlarından Çumra bölgesi 
de nasibi alıyor. Bu kapsamda bölgede 
birçok yenilenebilir enerji yatırımı bulunu-
yor. Özellikle Çumra’nın bir tarım bölgesi 
olması nedeniyle biyogaz üretim tesisle-
rinin sayısı giderek artıyor. Bundan dolayı 
Çumra OSB’nin yakın bir dönemde yeni-
lenebilir enerji yatırımlarına ev sahipliği 
yapacağı öngörülüyor. 
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özel açıklamalarda bulundu. Pandemi 
nedeniyle vefat eden Merhum Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz’ın yerine 
belediye meclisinde yapılan seçimde 
ilçede göreve başladığını ifade eden 
Başkan Candan, “Yapılan seçimle Cum-
hur İttifakı’nın tabii ortak adayı olarak 
belediye başkanlığı görevini üstlen-
miş olduk. Belediye başkanlığı görevi 
manevi yönden, sorumluluğu ağırlığı 
olan bir görev. Bu görevi de layıkıyla 
yapabilme anlamında mesai kavramını 
gözetmemeye gayret ederek elimizden 
geldiğince gayret gösteriyoruz. Meclis 
üyesi arkadaşlarımız, parti teşkilatımız, 
Cumhur İttifakı diğer ilçe yönetimi, MHP 
teşkilatımızda tam uyumlu vaziyette 
bugüne kadar geldik” diye konuştu. 

SORUNLARA ÇÖZÜM BULUYORUZ

Görevde iki yılı doldurduklarını ifade 

eden Başkan Candan, “Bizim belediye 
başkanlığında iki temel çalışma prensi-
bimiz öne çıktı. Birincisi rutin belediye-
cilik çalışmalarını sürekli iyileştirmeye 
gayret etmek. Yani giderleri kısmak 
tasarruf etmek gelirleri mümkün oldu-
ğu kadar artırmak, geliri artırıcı işlem-
lere yoğunlaşmak bir taraftan hizmet 
verimliliğini arttırmak, personel verim-
liliği, hizmet verimliliği ve dolayısıyla 
da halkımızın daha çok mutluluğunu 
sağlayacak şekilde yoldur, kaldırım-
dır, park bahçe gibi rutin belediyecilik 
hizmetlerini dediğim gibi başladığımız 
noktadan birkaç basamak daha yukarı-
ya taşımak. İkinci temel amacımız bun-
dan daha ayrı olarak Çumra’mızın bazı 
kronikleşmiş sorunlarını uzun vadeli ve 
kalıcı olarak çözecek bir takım büyük 
projelerimizi başlamak, takip etmek ve 
sonuçlandırmak. Biz bu amaçla yola 
çıktık” dedi. 

ÇUMRA CAZİBE MERKEZİ 
HALİNE GELİYOR

“Çumra merkezde bir kentsel dönü-
şüm planlıyoruz” diyen Başkan Candan, 
“Biz buna ‘Şehir Merkezi Dönüşüm 
Projesi’ diyoruz. Eski binaların yıkılarak 
yeni toplu konut alanı yapılması değil. 
Yani bunu kastetmiyoruz. Buradaki 
şehir merkezi dönüşümünden amacı 
kastettiğimiz şey Çumra’nın tam gö-
beği merkezinde eski kamu binalarının 
olduğu alanda eski hükümet binasının 
yenilenmesi adliye binasının yenilenme-
si, belediye binasının yenilenmesi, yeni 
bir şehir meydanı oluşturulması ve bu 
şehir meydanının altına da bir kapalı 
otoparkın yapılmasını hedefliyoruz. 
Çumra merkezdeki aşağı yukarı otuz bin 
metrekarelik bir alan eski kamu binala-
rının yer aldığı, işte hükümet binasının, 
postanenin, Türk Telekom’un Kızılay 
binasının, ziraat odasının, askerlik şu-
besinin ve jandarmanın da yer aldığı bir 
alan. Fakat burada kamu binaları, eko-
nomik ömürlerini doldurmuş. Yetmiş yıl-
lık binalar var. Buranın bir dönüşümüme 
tabi tutulması gerekiyor. Çevre Şehircilik 

Tüm yatırımları en kısa zamanda tamamlayıp Çumra’yı cazibe merkezi haline 
getireceklerini ifade eden Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, daha yaşanabilir 
bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, sanayi, turizm, tarım ve birçok alanda 

Çumra’nın 100 yılına hitap edecek çalışmalar yaptıklarını söyledi

Bakanımız Murat Kurum ve Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, her ikisi de bu projemizi destek 
verdiler. Ve tabii bu proje bir günde 
ya da bir yıl daha hayata geçecek bir 
çalışma değildi. Şimdi bunlara başladık 
ve adım adım yürüyoruz. Bunlardan 
ilk somut sonucumuzu yeni hükümet 
binamızın İçişleri Bakanlığı tarafından 
yatırım programına alınmasıyla elde 
etmiş olduk. Şimdi o binamızın inşaatına 
başlanacak. O yapıldıktan sonra eski 
hükümet binamız yıkılacak. Yeni adliye 
binamızın parselinin yerini oluşturduk. 
Adalet Bakanlığı’yla protokol yaptık. 
Yeni adliye binamızın projesini eskiyi 
revize ederek onu tabii belediye olarak 
biz üstlenerek projemizde hazırladık. O 
da 2023 yatırım programına girebile-
cek hale gelmiş oldu. Yani biz belediye 
olarak orada üzerimize düşen altyapı ve 
imar düzenlemelerini yapmış olduk. Ta-
bii bunlar dediğim gibi Çumra’mız açı-
sından artık bundan sonraki elli yüz yıla 
hitap edecek işler” ifadelerini kullandı. 

ÇATALHÖYÜK ZİYARETÇİLERİ
 DAHA DA ARTACAK

Konya’dan gelen ziyaretçilerin sadece 
Çatalhöyük’e gelmesini yeterli görme-
diklerini ifade eden Başkan Candan, “Ça-
talhöyük, Meke Gölü’nü, hatta Yerköprü 
Şelalesi’ni de içine alan bir tur yapıla-
rak tanıtım açısından daha da olumlu 
olacağını düşünüyoruz. Tarihi yerlerimizi 
ziyaretçilerimize göstermemiz gereki-
yor. Çatalhöyük on bin yıllık dünyanın 
bilinen ilk şehir hayatının yaşandığı bir 

yer. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın buraya ziyaretçi karşıla-
ma merkezi planlaması da bizleri mutlu 
etti. Geçen sene başlayan inşaat şu an 
bitme aşamasına geldi. Yılsonuna kadar 
biteceğini ümit ediyoruz.  Harika bir eser 
ortaya çıkıyor. Çatalhöyük’te ziyaretçi-
lerin artması yönünde önemli bir proje” 
dedi. 

ÇATALHÖYÜK TÜRKİYE’NİN DEĞERİ 

“Çatalhöyük sadece Çumra’mızın 
değil, Konya’mızın, Türkiye’mizin bir de-
ğeri” diyen Başkan Candan, “Çatalhöyük 
tanıtılacak ama aynı zamanda mesela biz 
de orada ziyaretçilere, turistlere satılmak 
üzere çini üretimi yapıyoruz. KOMEK 
üzerinden Büyükşehir Belediyesi yapıyor 
ama biz de mütevazi olarak yapıyoruz. 
Halı kilim üretim yapıyoruz. Kendi öz 
kültürümüzü tanıtıyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde yapılan Çatalhöyük’ü tanıtma 
günlerine de yoğun ilgi vardı. Çatalhö-
yük’ü ülke gündeminde çok daha yoğun 
göreceğimizi, çok daha yoğun ziyaretçi 
ağırlayacağımızı hem Konya’mızın hem 
de Çumra’mızın turizm gelirlerinden bu 
anlamda daha çok pay alacağını da ümit 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.  

DÖRT MİLYON METREKARELİK 
ALANDA 150 SANAYİ TESİSİ

2020 yılında ben göreve geldik-
ten sonra Çumra OSB’nin 8,5 milyon 
metrekarelik alanın tapusunu aldıklarını 
belirten Başkan Candan, “İmar düzenle-
mesini yaptıktan sonra geçtiğimiz Nisan 

ayında sanayicilerimize tahsis yapabilir 
hale geldi.  Yaklaşık iki ay kadar önce 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesiyle Çumra OSB teşvikli OSB haline 
geldi.  Bu kapsama girince Konya’dan 
çok yoğun bir sanayici ilgisiyle karşı kar-
şıya kaldık. Yaklaşık 900 sanayi firması 
bize başvuru yaptı. Elimizde 300 civa-
rında sanayi parselimiz vardı.  Başvuran 
sanayicilerimizi belirli kriterlere göre 
eledik. Önceliğimiz gerçek sanayiciler, 
ihracatçılar, üreticiler olsun dedik. Şu 
anda kriterlerini tamamlamış yaklaşık 
150 sanayi tesisimizin ön tahsis işlemle-
rini yapacak noktaya geldik. Burada bu 
150 firma yaklaşık dört milyon metreka-
relik bir alana tekabül ediyor” dedi. 

ÇUMRA OSB ALTERNATİF OLDU

“Çumra OSB, Konya merkezdeki or-
ganizelerin bir devamı durumuna geldi. 
Alternatif oldu. Böyle olunca da yoğun 
ilgiyle karşılaştık”diyen Başkan Can-
dan, “Bu durum sadece Çumra’yı değil 
Konya’yı da ilgilendiriyor. Çünkü Konya 
OSB’ler doldu. Çumra OSB Konya’ya 30 
kilometre mesafede. Duble yolun yanın-
dan geçtiği hızlı trenin ve yük taşımacı-
lığına ilişkin demir yolu hattının içinden 
geçtiği bir organize. Mersin Limanı’na 
en uygun, en ucuz demir yolu hattıyla 
ulaşımın mümkün olduğu bir konumda 
olmamız hasebiyle bu bizi bir anda hani 
Konya’nın diğer taşra ilçelerindeki orga-
nizelerden ayırdı” ifadelerini kullandı.  

ESKİ KAPALI ÇARŞILAR 
DÖNÜŞÜYOR
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nedeniyle vefat eden Merhum Çumra 
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belediye meclisinde yapılan seçimde 
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manevi yönden, sorumluluğu ağırlığı 
olan bir görev. Bu görevi de layıkıyla 
yapabilme anlamında mesai kavramını 
gözetmemeye gayret ederek elimizden 
geldiğince gayret gösteriyoruz. Meclis 
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Cumhur İttifakı diğer ilçe yönetimi, MHP 
teşkilatımızda tam uyumlu vaziyette 
bugüne kadar geldik” diye konuştu. 

SORUNLARA ÇÖZÜM BULUYORUZ
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eden Başkan Candan, “Bizim belediye 
başkanlığında iki temel çalışma prensi-
bimiz öne çıktı. Birincisi rutin belediye-
cilik çalışmalarını sürekli iyileştirmeye 
gayret etmek. Yani giderleri kısmak 
tasarruf etmek gelirleri mümkün oldu-
ğu kadar artırmak, geliri artırıcı işlem-
lere yoğunlaşmak bir taraftan hizmet 
verimliliğini arttırmak, personel verim-
liliği, hizmet verimliliği ve dolayısıyla 
da halkımızın daha çok mutluluğunu 
sağlayacak şekilde yoldur, kaldırım-
dır, park bahçe gibi rutin belediyecilik 
hizmetlerini dediğim gibi başladığımız 
noktadan birkaç basamak daha yukarı-
ya taşımak. İkinci temel amacımız bun-
dan daha ayrı olarak Çumra’mızın bazı 
kronikleşmiş sorunlarını uzun vadeli ve 
kalıcı olarak çözecek bir takım büyük 
projelerimizi başlamak, takip etmek ve 
sonuçlandırmak. Biz bu amaçla yola 
çıktık” dedi. 

ÇUMRA CAZİBE MERKEZİ 
HALİNE GELİYOR

“Çumra merkezde bir kentsel dönü-
şüm planlıyoruz” diyen Başkan Candan, 
“Biz buna ‘Şehir Merkezi Dönüşüm 
Projesi’ diyoruz. Eski binaların yıkılarak 
yeni toplu konut alanı yapılması değil. 
Yani bunu kastetmiyoruz. Buradaki 
şehir merkezi dönüşümünden amacı 
kastettiğimiz şey Çumra’nın tam gö-
beği merkezinde eski kamu binalarının 
olduğu alanda eski hükümet binasının 
yenilenmesi adliye binasının yenilenme-
si, belediye binasının yenilenmesi, yeni 
bir şehir meydanı oluşturulması ve bu 
şehir meydanının altına da bir kapalı 
otoparkın yapılmasını hedefliyoruz. 
Çumra merkezdeki aşağı yukarı otuz bin 
metrekarelik bir alan eski kamu binala-
rının yer aldığı, işte hükümet binasının, 
postanenin, Türk Telekom’un Kızılay 
binasının, ziraat odasının, askerlik şu-
besinin ve jandarmanın da yer aldığı bir 
alan. Fakat burada kamu binaları, eko-
nomik ömürlerini doldurmuş. Yetmiş yıl-
lık binalar var. Buranın bir dönüşümüme 
tabi tutulması gerekiyor. Çevre Şehircilik 
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Altay, her ikisi de bu projemizi destek 
verdiler. Ve tabii bu proje bir günde 
ya da bir yıl daha hayata geçecek bir 
çalışma değildi. Şimdi bunlara başladık 
ve adım adım yürüyoruz. Bunlardan 
ilk somut sonucumuzu yeni hükümet 
binamızın İçişleri Bakanlığı tarafından 
yatırım programına alınmasıyla elde 
etmiş olduk. Şimdi o binamızın inşaatına 
başlanacak. O yapıldıktan sonra eski 
hükümet binamız yıkılacak. Yeni adliye 
binamızın parselinin yerini oluşturduk. 
Adalet Bakanlığı’yla protokol yaptık. 
Yeni adliye binamızın projesini eskiyi 
revize ederek onu tabii belediye olarak 
biz üstlenerek projemizde hazırladık. O 
da 2023 yatırım programına girebile-
cek hale gelmiş oldu. Yani biz belediye 
olarak orada üzerimize düşen altyapı ve 
imar düzenlemelerini yapmış olduk. Ta-
bii bunlar dediğim gibi Çumra’mız açı-
sından artık bundan sonraki elli yüz yıla 
hitap edecek işler” ifadelerini kullandı. 

ÇATALHÖYÜK ZİYARETÇİLERİ
 DAHA DA ARTACAK

Konya’dan gelen ziyaretçilerin sadece 
Çatalhöyük’e gelmesini yeterli görme-
diklerini ifade eden Başkan Candan, “Ça-
talhöyük, Meke Gölü’nü, hatta Yerköprü 
Şelalesi’ni de içine alan bir tur yapıla-
rak tanıtım açısından daha da olumlu 
olacağını düşünüyoruz. Tarihi yerlerimizi 
ziyaretçilerimize göstermemiz gereki-
yor. Çatalhöyük on bin yıllık dünyanın 
bilinen ilk şehir hayatının yaşandığı bir 

yer. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın buraya ziyaretçi karşıla-
ma merkezi planlaması da bizleri mutlu 
etti. Geçen sene başlayan inşaat şu an 
bitme aşamasına geldi. Yılsonuna kadar 
biteceğini ümit ediyoruz.  Harika bir eser 
ortaya çıkıyor. Çatalhöyük’te ziyaretçi-
lerin artması yönünde önemli bir proje” 
dedi. 

ÇATALHÖYÜK TÜRKİYE’NİN DEĞERİ 

“Çatalhöyük sadece Çumra’mızın 
değil, Konya’mızın, Türkiye’mizin bir de-
ğeri” diyen Başkan Candan, “Çatalhöyük 
tanıtılacak ama aynı zamanda mesela biz 
de orada ziyaretçilere, turistlere satılmak 
üzere çini üretimi yapıyoruz. KOMEK 
üzerinden Büyükşehir Belediyesi yapıyor 
ama biz de mütevazi olarak yapıyoruz. 
Halı kilim üretim yapıyoruz. Kendi öz 
kültürümüzü tanıtıyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde yapılan Çatalhöyük’ü tanıtma 
günlerine de yoğun ilgi vardı. Çatalhö-
yük’ü ülke gündeminde çok daha yoğun 
göreceğimizi, çok daha yoğun ziyaretçi 
ağırlayacağımızı hem Konya’mızın hem 
de Çumra’mızın turizm gelirlerinden bu 
anlamda daha çok pay alacağını da ümit 
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mesini yaptıktan sonra geçtiğimiz Nisan 

ayında sanayicilerimize tahsis yapabilir 
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rini yapacak noktaya geldik. Burada bu 
150 firma yaklaşık dört milyon metreka-
relik bir alana tekabül ediyor” dedi. 
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“Çumra OSB, Konya merkezdeki or-
ganizelerin bir devamı durumuna geldi. 
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OSB’ler doldu. Çumra OSB Konya’ya 30 
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dan geçtiği hızlı trenin ve yük taşımacı-
lığına ilişkin demir yolu hattının içinden 
geçtiği bir organize. Mersin Limanı’na 
en uygun, en ucuz demir yolu hattıyla 
ulaşımın mümkün olduğu bir konumda 
olmamız hasebiyle bu bizi bir anda hani 
Konya’nın diğer taşra ilçelerindeki orga-
nizelerden ayırdı” ifadelerini kullandı.  

ESKİ KAPALI ÇARŞILAR 
DÖNÜŞÜYOR
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Çumra’da eski kapalı çar-
şılarının dönüşüme gireceğini 
ifade eden Başkan Candan, 
“Çumra’da  Sönmezler Çarşısı 
ve Yılmazlar Çarşısı dediğimiz 
her birinde 40-50 civarında es-
nafımızın olduğu kapalı çarşılar 
var. Bu çarşıları da biz adına 
‘modern bedesten’ diyeceğimiz 
yahut açık çarşı şekline dönüş-
türmek istedik. Aynı zamanda 
bu iki çarşının yapacağımız 
yeni iş merkezimizin de tam 
karşısına geliyor. Dolayısıyla bu 
iki çarşımızın da cephe iyileştir-
mesini malum Konya merkezde 
Büyükşehir Belediyemizin yap-
tığı cephe iyileştirme çalışması-
nı küçültülmüş bir örneğini de 
biz burada uygulayacağız. Mec-
lis kararımızı aldık. Yine Murat 
Kurum Bakanımızın desteğiyle 
projesini de hazırlattık. Dolayı-
sıyla yeni iş merkezi inşaatımız 
bir taraftan başlarken diğer 
taraftan da eski iki tane kapalı 
çarşımızı modern açık çarşı 
haline getirip o bölgeyi yaya 
trafiğinin, alışverişin bir cazibe 
merkezi haline getirmeyi hedef-
liyoruz” şeklinde konuştu.

ÇUMRA’DA YILLAR 
SONRA ‘TARIM BAYRAMI’ 
HEYECANI YAŞANIYOR

Çumra Belediyesi geçmiş 
yıllarda düzenlenen ve ilçe halkı 
tarafından yoğun ilgi ile karşıla-
nan Tarım Bayramı etkinliklerini 
bu yıl yeniden düzenleyecek.

Tarım şehri Çumra’da yıllar 
sonra ‘Tarım Bayramı’ etkin-
likleri yeniden düzenlenecek. 
Özellikle çiftçi nüfusun ağırlıklı 
olduğu ilçede geçmiş yıllarda 
düzenlenen etkinlikler halk ta-
rafından beğeni ve yoğun ilgi ile 
karşılanıyordu. Şimdi ise ilçede 
bu heyecan tekrar yaşanıyor. 
Çumra Belediye Başkanı Av. 
Recep Candan, Çumra halkına 

bu müjdeli haberi sosyal medya 
hesabından duyurdu. 

İçerinde bir çok kapsamlı 
etkinliğin olacağı Çumra Çatal-
höyük Tarım Bayramı’nda farklı 
kategorilerin olacağı yarışmalar 
da düzenlenecek. Çumra’nın 
çiftçi memleketi olması hase-
biyle yarışmanın içeriği ilçeye 
has; Kavun, Şeker Pancarı, 
Denelik Mısır ve Çerezlik Kabak 
ürünlerinin değerlendirilmesi ile 
oluşturulacak. Yarışmada farklı 
kategorilerde dereceye girecek 
olan yetiştiricilere sırlamaya 
göre ödüller verilecek. Konuya 
ilişkin açıklamalarda bulunan 
Çumra Belediye Başkanı Av. Re-
cep Candan; 10 Bin Yıllık Tarım 
Şehri Çumra’mızda özlediğimiz 
‘Tarım Bayramımızı’ yeniden 
gerçekleştiriyoruz… Coğrafi işa-
ret aldığımız, artık tescilli olarak 
marka haline gelene Çumra 
kavunumuzun da tanınırlığını 
daha da arttırmak için öncesin-
de güzel bir yarışma yapmak 
istedik… Eşsiz bir coğrafya da 
yaşıyoruz. İlçemizde bereketli 
topraklarımızın bizlere sunduğu 
yöremize has bir çok ürünü-
müz bu vesile geçmiş yıllarda 
olduğu gibi Çumra’mızın tüm 
tarımsal değerlerini muhafaza 
etmek için çaba sarf ediyoruz. 
Tarımsal ürünlerimizin korunup 
gelecek nesillere de aktarılması 
için yaptığımız bu etkinlikler 
faydalı olacak. Biz bu etkinlik-
lerin sürdürülebilirliği açısından 
gelecek yıllarda da yapmayı 
planlıyoruz. Ben bölgemizdeki 
çiftçilerimizin de etkinliğimizde 
olmalarını istiyor ve kendilerini 
davet ediyorum.” dedi. Yarış-
ma ile ilgili müracaatlar Çumra 
Belediyesi Bası Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğünden veya 
internet üzerinden online ger-
çekleştirilecek.
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‘modern bedesten’ diyeceğimiz 
yahut açık çarşı şekline dönüş-
türmek istedik. Aynı zamanda 
bu iki çarşının yapacağımız 
yeni iş merkezimizin de tam 
karşısına geliyor. Dolayısıyla bu 
iki çarşımızın da cephe iyileştir-
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ürünlerinin değerlendirilmesi ile 
oluşturulacak. Yarışmada farklı 
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olan yetiştiricilere sırlamaya 
göre ödüller verilecek. Konuya 
ilişkin açıklamalarda bulunan 
Çumra Belediye Başkanı Av. Re-
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Şehri Çumra’mızda özlediğimiz 
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ret aldığımız, artık tescilli olarak 
marka haline gelene Çumra 
kavunumuzun da tanınırlığını 
daha da arttırmak için öncesin-
de güzel bir yarışma yapmak 
istedik… Eşsiz bir coğrafya da 
yaşıyoruz. İlçemizde bereketli 
topraklarımızın bizlere sunduğu 
yöremize has bir çok ürünü-
müz bu vesile geçmiş yıllarda 
olduğu gibi Çumra’mızın tüm 
tarımsal değerlerini muhafaza 
etmek için çaba sarf ediyoruz. 
Tarımsal ürünlerimizin korunup 
gelecek nesillere de aktarılması 
için yaptığımız bu etkinlikler 
faydalı olacak. Biz bu etkinlik-
lerin sürdürülebilirliği açısından 
gelecek yıllarda da yapmayı 
planlıyoruz. Ben bölgemizdeki 
çiftçilerimizin de etkinliğimizde 
olmalarını istiyor ve kendilerini 
davet ediyorum.” dedi. Yarış-
ma ile ilgili müracaatlar Çumra 
Belediyesi Bası Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğünden veya 
internet üzerinden online ger-
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Konya’nın tanınmış işadamlarından merhum Adnan Ağırbaşlı’yı anlatan 
oğlu Süleyman Vehbi Ağırbaşlı, “Çevresine ve insanlara sürekli yardım etmeye çalışan 

sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışan dürüst bilgili bir insandı” diyor

DÜRÜST, BİLGİLİ BİR İNSANDI

K
onya’nın önemli 
işadamlarından biri de Merhum 
Adnan Ağırbaşlı. 1937 yılında 

Konya’da dünyaya gelen, medreseleri 
olan bir ailenin çocuğu olarak dini 
hassasiyetlerle büyüyen ve ilk mektep 
yıllarında da dini eğitimini babasından 
alan merhum Adnan Ağırbaşlı, iş 
hayatından oldukça başarılı bir isimdi. 
Üniversite eğitimi alan, dile yatkınlığı 
nedeniyle 5 dil konuşabilen Ağırbaşlı, 
başarılı şekilde müteahhitlik yaparken, 
sonrasında Arçelik Bayiliği ile de 
adından söz ettirdi. Merhum Adnan 
Ağırbaşlı’yı anlatan oğlu Süleyman 
Vehbi Ağırbaşlı, “Çevresine ve insanlara 
sürekli yardım etmeye çalışan sürekli 
yeni şeyler öğrenmeye çalışan dürüst 
bilgili bir insandı” diyor.

Önce kısaca sizi tanıyalım?
Ben Süleyman Vehbi Ağırbaşlı.1965 

yılında doğdum. Adnan Ağırbaşlının 
büyük oğluyum. Bir de benden iki 
yaş küçük erkek kardeşim var. İlk 
orta ve lise öğrenimimi Konya’da 
tamamladım. Üniversiteyi Ankara 
Gazi üniversitesi İktisadi Bilimler 

fakültesinde tamamladım. Ayrıca 
Selçuk Üniversitesinde iktisat ana 
bilim dalında yüksek lisans yaptım. 
İki çocuk babasıyım. Halen Konya’da 
Mevlana Caddesi’nde Arçelik bayiliği 
yapmaktayım.

Adnan Ağırbaşlı ağabeyin anne 
ve babası kimler, kökleri ve ailesi 
hakkında bilgiler verir misiniz?

Babam üç kuşak Kapu Camiinde 
imamlık yapmış olan Sarıhafızzade 
Süleyman Vehbi hocanın oğludur. 
Babaannem Hayriye Ağırbaşlı’dır. Dört 
kardeşin babam, en küçükleriydi. En 
büyük amcam emekli emniyet amiriydi; 
İzmir’de vefat etti. İkinci amcam 
emekli albaydı, oda İstanbul’da vefat 
etti. Halam emekli öğretmen, halen 
İzmir’de yaşıyor. Babamların sülalesi 
“Sarıhafız” lakabıyla tanınıyor. Soyadı 
kanununda bu lakabı alamadıkları için 
Ağırbaşlı soyadını almışlar. Dedeleri 
ve babaları Kapu Camiinde imamlık 
yapmış. Aynı zamanda İsmet Paşa 
İlkokulu’nun arkasındaki evlerinin 
karşısında medreseleri varmış ve orada 
talebe okuturlarmış. Kökenleri Konya 

merkezdir.

Adnan ağabey ne zaman ve nerede 
dünyaya gelmiş, çocukluğuna dair size 
naklettiklerini anlatır mısınız?

Babam 1937 yılında Konya’da 
dünyaya gelmiş. Medreseleri olan 
bir ailenin çocuğu olarak dini 
hassasiyetlerle büyümüş ve ilk mektep 
yıllarında da dini eğitimini babasından 
almış. Çocukluğuna dair pek çok 
hatırasını anlatırdı. Mesela babasının 
atları varmış ve babam iyi bir at 
binicisiymiş. Bir gün arabadan ürken 
attan düşmüş. Üzerinden düştüğü atın 
kendisini terk etmediğini ve yerden 
kalkmasını beklediğini, kırık koluna 
rağmen atın üzerine tekrar binip eve 
gittiğini anlatırdı. Çocukluğunda ve 
öğrenciliğinde hep çalışkan ve okul 
birincisi olduğunu da anlatırdı. Aynı 
zamanda çocukluğunda sosyal yönünün 
de çok güçlü olduğunu ve kolay 
arkadaşlıklar kurabildiğini belirtirdi.

Hangi okullarda tahsil görmüş?
İlkokulu Çukur Mektep’te 

tamamladıktan sonra Lise öğrenimini 
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Konya Erkek Lisesinde yapmış. Daha 
sonra da ODTÜ’de mimarlık tahsili 
görmüş.

ODTÜ’ye nasıl başlamış?
Babam önce bir yıl İstanbul 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 
okumuş. Fakat mimar olmayı da çok 
istiyormuş. Ertesi yıl ODTÜ açılınca 
Eczacılık Fakültesini bırakıp oraya 
kayıt yaptırmış. Babam ODTÜ’nün 
ilk öğrencisidir ve okul numarası da 
1’dir. Okula ilk başladığında, hazırlık 
okumamak için yabancı dil sınavını 
geçmesi gerektiği için çok yoğun 
çalıştığını ve başardığını anlatırdı.

Üniversite yıllarına dair anlattığı 
hatıraları da vardır, sizden dinleyebilir 
miyiz?

Babam ODTÜ de okurken son sınıfta 
bütün sınıfı mimari eserleri incelemek 
üzere İtalya’ya götürmüşler. Babamın dil 
yeteneği çok fazlaydı. Yaklaşık 5 dili çok 
iyi derecede konuşabiliyordu. İtalya’ya 
giderken de gemide seyahat boyu 
İtalyanca öğrenmeye çalışmış. Gemiden 
ve inince aklına gelen kelimelerle 
İtalyanca konuşmaya çalışmış. İtalyanlar 
ilk önce çok gülmüşler ancak bir 
hafta sonra bütün sınıfa ve hocalarına 
tercümanlık eder hale gelmiş.

Hangi tarihte evlenmiş, askerlik 
görevini ne zaman nerede yapmış? Eşi 
ve eşinin ailesiyle ilgili bilgiler verir 
misiniz?

Babam 1963 yılında evlenmiş. 

Askerlik görevini İzmir Bornova’da 
yedek subay olarak yapmış. Annem 
Konya’nın eski Avukatlarından Mehmet 
Ali Apalı’nın kızı ve Sivaslı Ali Kemali’nin 
torunudur.

Ve tabi siz çocuklarını da merak 
ediyoruz. Kardeşinizle ilgili bilgiler 
verir misiniz?

Sohbetin başında kendimden 
bahsettim. Kardeşim Mehmet Ali 
Ağırbaşlı 1967 doğumludur. Kardiyolog 
Doktordur. İstanbul Medeniyet 
üniversitesi Kardiyoloji bölümünde 
Prof. Dr. Öğretim görevlisi olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şimdi sizin yönetiminizde olan 
ticarethaneyi ne zaman ve hangi 
şartlarda kurduğunu anlatır mısınız?

Babam Adnan Ağırbaşlı mimar 
olarak ve müteahhit olarak Konya ve 
çeşitli şehirlerde hizmet vermişti. Ben 
de babamla beraberdim. İnşaat işleri 
yaparken bitirmiş olduğumuz bir binada 
Arçelik bayiliği ile ilgili bir teklif geldi. 
Bizde onu değerlendirerek bayi olduk. 
Bu yıl 30 senemiz ve başarıyla devam 
ediyoruz.

Adnan Beyin, ülkemizin meşhur 
işadamı merhum Vehbi Koç ile 
dostluk mesabesinde ilişkisinin 
olduğunu biliyoruz. Bu hususta neler 
anlatabilirsiniz?

Babam ODTÜ’den mezun olduktan 
sonra Ankara’da kalıp Ulus’taki Koç 
Han’da ilk bürosunu açmış. O tarihte 

aynı handa işyeri olan Vehbi Koç’un 
kendi bürosunu sık sık ziyaret ederek 
nasihatte bulunduğunu anlatırdı.

Yüksek Mimar olarak hangi 
projelerde imzası var?

Mimar olarak İlk önce Ankara’da 
mesleğe başlamış ve orada çeşitli 
taahhüt işleri yapmış. Antalya Aksu’daki 
Tarım Okulunu, Adıyaman Besni’de 
Deprem Evlerini, Adapazarı’ndaki Tank 
Palet fabrikasının ikmal inşaatlarını 
yapmış. Sonra da Konya’ya taşınmış. 
Siyasete girince de resmî işler 
yapmayı bırakıp ‘yap sat’ diye tabir 
edilen müteahhitlik işlerine başlamış. 
Konya’nın merkezi yerlerinde pek çok 
proje tamamladı.

Adnan Beyin siyaset dünyamızdaki 
ağabeyliğinden bahsetmemek olmaz. 
Siyasete ne zaman ve hangi şartlarda 
girdiğini, ne tür görevler yaptığını 
anlatır mısınız?

Babam 1973 yılında Adalet Partisi İl 
Başkanı olarak siyasete girdi. 1980 yılına 
kadar da İl Başkanı olarak görevde 
kaldı. 80 ihtilalinde yasaklı olunca bir 
süre ara verdi. Daha sonra Doğru Yol 
Partisinde tekrar siyasi hayata geri 
döndü. Burada iki dönem İl Başkanlığı 
yaptıktan sonra Merkez Karar Kurulu 
üyeliğine seçildi ve iki dönem görev 
yaptı. Siyaseti her zaman bir hobi 
olarak gördü ve memlekete hizmet 
vesilesi olarak nitelerdi. Parti ve görüş 
ayırmadan bir çok kişiye yardım etmeye 
çalışırdı.
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Konya’nın tanınmış işadamlarından merhum Adnan Ağırbaşlı’yı anlatan 
oğlu Süleyman Vehbi Ağırbaşlı, “Çevresine ve insanlara sürekli yardım etmeye çalışan 

sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışan dürüst bilgili bir insandı” diyor

DÜRÜST, BİLGİLİ BİR İNSANDI

K
onya’nın önemli 
işadamlarından biri de Merhum 
Adnan Ağırbaşlı. 1937 yılında 

Konya’da dünyaya gelen, medreseleri 
olan bir ailenin çocuğu olarak dini 
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yılında doğdum. Adnan Ağırbaşlının 
büyük oğluyum. Bir de benden iki 
yaş küçük erkek kardeşim var. İlk 
orta ve lise öğrenimimi Konya’da 
tamamladım. Üniversiteyi Ankara 
Gazi üniversitesi İktisadi Bilimler 

fakültesinde tamamladım. Ayrıca 
Selçuk Üniversitesinde iktisat ana 
bilim dalında yüksek lisans yaptım. 
İki çocuk babasıyım. Halen Konya’da 
Mevlana Caddesi’nde Arçelik bayiliği 
yapmaktayım.

Adnan Ağırbaşlı ağabeyin anne 
ve babası kimler, kökleri ve ailesi 
hakkında bilgiler verir misiniz?

Babam üç kuşak Kapu Camiinde 
imamlık yapmış olan Sarıhafızzade 
Süleyman Vehbi hocanın oğludur. 
Babaannem Hayriye Ağırbaşlı’dır. Dört 
kardeşin babam, en küçükleriydi. En 
büyük amcam emekli emniyet amiriydi; 
İzmir’de vefat etti. İkinci amcam 
emekli albaydı, oda İstanbul’da vefat 
etti. Halam emekli öğretmen, halen 
İzmir’de yaşıyor. Babamların sülalesi 
“Sarıhafız” lakabıyla tanınıyor. Soyadı 
kanununda bu lakabı alamadıkları için 
Ağırbaşlı soyadını almışlar. Dedeleri 
ve babaları Kapu Camiinde imamlık 
yapmış. Aynı zamanda İsmet Paşa 
İlkokulu’nun arkasındaki evlerinin 
karşısında medreseleri varmış ve orada 
talebe okuturlarmış. Kökenleri Konya 

merkezdir.

Adnan ağabey ne zaman ve nerede 
dünyaya gelmiş, çocukluğuna dair size 
naklettiklerini anlatır mısınız?

Babam 1937 yılında Konya’da 
dünyaya gelmiş. Medreseleri olan 
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Konya Erkek Lisesinde yapmış. Daha 
sonra da ODTÜ’de mimarlık tahsili 
görmüş.

ODTÜ’ye nasıl başlamış?
Babam önce bir yıl İstanbul 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 
okumuş. Fakat mimar olmayı da çok 
istiyormuş. Ertesi yıl ODTÜ açılınca 
Eczacılık Fakültesini bırakıp oraya 
kayıt yaptırmış. Babam ODTÜ’nün 
ilk öğrencisidir ve okul numarası da 
1’dir. Okula ilk başladığında, hazırlık 
okumamak için yabancı dil sınavını 
geçmesi gerektiği için çok yoğun 
çalıştığını ve başardığını anlatırdı.

Üniversite yıllarına dair anlattığı 
hatıraları da vardır, sizden dinleyebilir 
miyiz?

Babam ODTÜ de okurken son sınıfta 
bütün sınıfı mimari eserleri incelemek 
üzere İtalya’ya götürmüşler. Babamın dil 
yeteneği çok fazlaydı. Yaklaşık 5 dili çok 
iyi derecede konuşabiliyordu. İtalya’ya 
giderken de gemide seyahat boyu 
İtalyanca öğrenmeye çalışmış. Gemiden 
ve inince aklına gelen kelimelerle 
İtalyanca konuşmaya çalışmış. İtalyanlar 
ilk önce çok gülmüşler ancak bir 
hafta sonra bütün sınıfa ve hocalarına 
tercümanlık eder hale gelmiş.

Hangi tarihte evlenmiş, askerlik 
görevini ne zaman nerede yapmış? Eşi 
ve eşinin ailesiyle ilgili bilgiler verir 
misiniz?

Babam 1963 yılında evlenmiş. 

Askerlik görevini İzmir Bornova’da 
yedek subay olarak yapmış. Annem 
Konya’nın eski Avukatlarından Mehmet 
Ali Apalı’nın kızı ve Sivaslı Ali Kemali’nin 
torunudur.

Ve tabi siz çocuklarını da merak 
ediyoruz. Kardeşinizle ilgili bilgiler 
verir misiniz?

Sohbetin başında kendimden 
bahsettim. Kardeşim Mehmet Ali 
Ağırbaşlı 1967 doğumludur. Kardiyolog 
Doktordur. İstanbul Medeniyet 
üniversitesi Kardiyoloji bölümünde 
Prof. Dr. Öğretim görevlisi olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şimdi sizin yönetiminizde olan 
ticarethaneyi ne zaman ve hangi 
şartlarda kurduğunu anlatır mısınız?

Babam Adnan Ağırbaşlı mimar 
olarak ve müteahhit olarak Konya ve 
çeşitli şehirlerde hizmet vermişti. Ben 
de babamla beraberdim. İnşaat işleri 
yaparken bitirmiş olduğumuz bir binada 
Arçelik bayiliği ile ilgili bir teklif geldi. 
Bizde onu değerlendirerek bayi olduk. 
Bu yıl 30 senemiz ve başarıyla devam 
ediyoruz.

Adnan Beyin, ülkemizin meşhur 
işadamı merhum Vehbi Koç ile 
dostluk mesabesinde ilişkisinin 
olduğunu biliyoruz. Bu hususta neler 
anlatabilirsiniz?

Babam ODTÜ’den mezun olduktan 
sonra Ankara’da kalıp Ulus’taki Koç 
Han’da ilk bürosunu açmış. O tarihte 

aynı handa işyeri olan Vehbi Koç’un 
kendi bürosunu sık sık ziyaret ederek 
nasihatte bulunduğunu anlatırdı.

Yüksek Mimar olarak hangi 
projelerde imzası var?

Mimar olarak İlk önce Ankara’da 
mesleğe başlamış ve orada çeşitli 
taahhüt işleri yapmış. Antalya Aksu’daki 
Tarım Okulunu, Adıyaman Besni’de 
Deprem Evlerini, Adapazarı’ndaki Tank 
Palet fabrikasının ikmal inşaatlarını 
yapmış. Sonra da Konya’ya taşınmış. 
Siyasete girince de resmî işler 
yapmayı bırakıp ‘yap sat’ diye tabir 
edilen müteahhitlik işlerine başlamış. 
Konya’nın merkezi yerlerinde pek çok 
proje tamamladı.

Adnan Beyin siyaset dünyamızdaki 
ağabeyliğinden bahsetmemek olmaz. 
Siyasete ne zaman ve hangi şartlarda 
girdiğini, ne tür görevler yaptığını 
anlatır mısınız?

Babam 1973 yılında Adalet Partisi İl 
Başkanı olarak siyasete girdi. 1980 yılına 
kadar da İl Başkanı olarak görevde 
kaldı. 80 ihtilalinde yasaklı olunca bir 
süre ara verdi. Daha sonra Doğru Yol 
Partisinde tekrar siyasi hayata geri 
döndü. Burada iki dönem İl Başkanlığı 
yaptıktan sonra Merkez Karar Kurulu 
üyeliğine seçildi ve iki dönem görev 
yaptı. Siyaseti her zaman bir hobi 
olarak gördü ve memlekete hizmet 
vesilesi olarak nitelerdi. Parti ve görüş 
ayırmadan bir çok kişiye yardım etmeye 
çalışırdı.
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Adnan Ağabeyin hayır 
hizmetlerinden de bahsedelim. 
Mesela ömrünün son yıllarında 
bendenizin de kurucuları arasında 
yer aldığı YEBAV’ın (Yaşlı ve Engelli 
Eğitim Bakım Araştırma Vakfı) 
kuruluşuna büyük emekler vermiş 
önemli mesafeler kat etmişti. YEBAV 
ile başkaca hayır hizmetlerinden 
bahseder misiniz?

Siyaseti bıraktıktan sonra, yaşlı 
ve engellilere hizmet edebilecek 
eleman yetiştirmek amacıyla YEBAV 
vakfını kurdu. Bu konuda büyük emek 
harcadı. Selçuk Üniversitesi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol 
neticesinde Selçuk Üniversitesi 
içerisinde yer alan vakıf kampüsünde 
inşaatlara başlama çalışmaları halen 
devam ediyor. Bunun yanı sıra bir çok 
vakıf ve hayır kuruluşunda aktif olarak 
yer aldı.

Vefatına da sebep olan hastalık 
süreci nasıl seyretti?

Babam 20 Kasım 2015 tarihinde, 
uzun yıllar mücadele ettiği bir hastalık 
sebebiyle vefat etti ve Konya’da 
Musalla Mezarlığında anne- babasının 
yanına defnedildi. Hastalığını işlerini 
terk etmek için- bahane yapmadı. 
Hatta hastalığının kimse farkına bile 
varmadı. Çevresine ve insanlara 
sürekli yardım etmeye çalışan sürekli 
yeni şeyler öğrenmeye çalışan dürüst 
bilgili bir insandı. Bize de bu yönde 
telkinlerde bulunurdu. Allah rahmet 
eylesin mekânı cennet olsun.
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Besicilikten şirket yöneticiliğine uzanan bir hikâye…

AL-SAN’IN KURULUȘ HİKAYESİ: 
AHMET ALBAYRAK 

B
aba mesleği olan besicilikle iş 
hayatına atılmış olan ve daha 
sonrasında kardeşi Mustafa 

Albayrak ile birlikte Konya’ya besicilik 
alanında pek çok yenilik getirmiş olana 
Ahmet Albayrak’ın hikayesini yeğeni 
Numan Albayrak anlattı. Konya’nın ilk 
büyükbaş besiciliğine öncülük eden 
Al-San, 1965 yılında Lübnan’a 
yapmış oldukları ihracat sayesinde 
de Türkiye’nin ilk canlı hayvan 
ihracatları arasına girmiş durumda. 
Al-San bünyesinde 1995 yılında 
üretime başlayan Meram Un 
Fabrikaları bugün, yılların vermiş 
olduğu tecrübeyle en kaliteleri 
buğdaylardan çeşitli unlar 
üretmekte. 

Sizi biraz tanıdıktan 
sonra amcanız 
Ahmet Albayrak ’ı 
tanıyabilir miyiz?

Numan 
Albayrak. 
Babam ve 

kardeşlerinin kurmuş olduğu Meram Un 
Fabrikalarında yönetim kurulu başkanlığı 
yapıyorum. Amcam Ahmet Albayrak, 
aynı zamanda teyzemle de evliydi, bu 
yüzden aile bağlarımız daha kuvvetli oldu. 
Hayatımız her zaman beraber geçti. 

Amcam Ahmet Albayrak, 
1935 yılında doğmuştur. 

Öncelikli olarak Konya’ya 
nasıl göç ettiklerini 
anlatayım. Amcam 
daha 4-5 yaşlarında 
iken önce Çumra’da bir 
köye ardından da Konya 
merkeze göç etmişler. 

Bahsettiğim dönem 1940’lı 
yıllar ve o zaman küçükbaş 
hayvancılık Konya’da 

yaygın bir meslek. 
Amcamın sadece 

ilkokulu okuma 
imkânı olmuş 
ancak ilkokul 
diplomasını 
da 3 yılda 
vermişler. 

O kadar zeki bir insandı. Dedemler bu 
işle uğraşırlarken babam ve amcamlar 
da yaşları 10-15 olduğu zaman dedemin 
yanında işi öğrenerek hayvancılık işiyle 
uğraşmışlar. Mücadeleci yapıları sayesinde 
çok meşakkatli olan yolları birlikte aşmayı 
başarmışlar. 

Amcanız bu sektörde hangi iş koluyla 
daha çok ilgilenmiş?

Hayvanların bakımından satılmasına 
kadar beraber yürütülen bir anlayış varmış. 
Tabi işlerinde daha işletme olamaması 
sebebiyle birlikte hareket ediliyormuş, her 
şey beraber yönetiliyormuş. Daha sonra 
büyükbaş hayvancılığına geçilmiş, işler 
büyümüş. Amcam, finansal ve yönetim 
konularına daha çok ağırlık vererek 
işletmenin pazarlama ve yönetimini amcam 
üstlenmiş. Ek iş olarak ve merkezle irtibat 
olsun denilerek manifaturacılıkta yapmışlar. 
Konya’da o yıllarda baktığımız zaman 
mükellef olarak amcamın vergi numarası, 
bin numaranın altında idi. Anlayacağınız 
ticarete çok çok eski yıllarda başlamışlar. 
Sırf postanede sıra beklememek için 

A
H

M
E

T
 A

LB
A

Y
R

A
K

alanında pek çok yenilik getirmiş olana 
Ahmet Albayrak’ın hikayesini yeğeni 
Numan Albayrak anlattı. Konya’nın ilk 
büyükbaş besiciliğine öncülük eden 
Al-San, 1965 yılında Lübnan’a 
yapmış oldukları ihracat sayesinde 
de Türkiye’nin ilk canlı hayvan 
ihracatları arasına girmiş durumda. 
Al-San bünyesinde 1995 yılında 
üretime başlayan Meram Un 
Fabrikaları bugün, yılların vermiş 
olduğu tecrübeyle en kaliteleri 
buğdaylardan çeşitli unlar 

Sizi biraz tanıdıktan 
sonra amcanız 
Ahmet Albayrak ’ı 
tanıyabilir miyiz?

yüzden aile bağlarımız daha kuvvetli oldu. 
Hayatımız her zaman beraber geçti. 

Amcam Ahmet Albayrak, 
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Öncelikli olarak Konya’ya 
nasıl göç ettiklerini 
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daha 4-5 yaşlarında 
iken önce Çumra’da bir 
köye ardından da Konya 
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NUMAN ALBAYRAK ALİ KABAKULAK

Konya sanayisini sektörünüz 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teknolojik gelişim ve yatırımlar 
açısından geçmişe nazaran büyük bir 
yol kat edildi. Biz yaklaşık 130 kişilik bir 
ekiple çalışıyoruz. Bunlardan emekli olan 
ya da ayrılanların yerini yeni nesil alınıyor. 
Özellikle son yıllarda gelen kuşaklarda işe 
bakış açısında farklılıklar gözlemliyoruz. 
Konuda uzman olmadan işin başına 
geçmek isteme arzusu bu kuşakta hâkim. 
Bilhassa son dönemlerde nitelikli insan 
gücüne olan ihtiyaçta bu anlamda bir 
sorun yaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesi 
üretecek, yeni işler başaracak kalifiyeli 
eleman ihtiyacını doğurdu. Biz de Türkiye 
olarak bu konularda yoğunlaşmalıyız. 

Al-San olarak baba ve amcanızın 
yanında yetişmiş sektör öncüsü insanlar 
var mı?

Öncelikle bizim yetişmemizde baba 
ve amcamın çok emeği var. Zaten 
Al-San olarak geçmişten günümüze 
kadar birçok insana öncülük edip iyi 
yerlere gelmesinde büyük bir emek sarf 
etmişlerdir. Al-San önceden bir okul 
olarak görülüp şimdi nasıl ki üniversite 
bitirmek, o sektörde büyük bir gelişme 
ise o günlerde de o görevi üstlenmiş. 
Bizim buraya gelip çalışanlar, övgüyle 
bahsederlermiş. Günümüzde de yıllardır 
yanımızda çalışmaya devam eden 
çalışanlarımız var. 

Teşekkür ediyoruz.

amcam ev telefonu için müracaat etmiş. 
Kendi iş yerlerinde bir telefon olsun 
istemişler çünkü farklı şehirlere ticaret için 
bile postanelerde saatlerce bekledikleri 
olmuş. Bunun için de günümüze kıyasla 
bir otomobil parasına, Konya’da ilk alınan 
telefonlardan olan 458’inci telefonu almışlar. 
İyi hatırlıyorum numarası da 14 58 idi. 

Besicilikten un sektörüne geçiş nasıl 
sağlanmış?

Biz de üçüncü kuşak olarak 1980’li 
yılların sonuna doğru onların yanında 
işe başladık. Arz- talep doğrultusunda 
yem sektöründe de ham madde sıkıntısı 
doğunca bizde yem ticaretine geçmiş 
olduk. Daha sonra gıda toptancılığı yaptık. 
Konya denilince akla gelen ilk sektör olan 
tarım ve un sanayisinde biz de yerimizi 
aldık. Şimdiki yerimizi satın alarak inşaatına 
başlandı ve 1995 yılında da üretime 
başlamış olduk. Önceden üretim teknolojisi 
anlamında makineler yurt dışından alınırken 
Türkiye’de de değirmen makineleri ve 
sanayi sektörünün gelişmesiyle beraber 
işler daha kolay hale gelmiş. Bizde 
makinelerimizde yüzde 80-90 oranında 
yerli üretim makinelerini kullandık. Artık 
Türkiye’de makine üretim noktasında 
Avrupa ile yarışır hale gelmiştir. Bizim de 
yapmış olduğumuz bütün işler ardında 
başarıyı getirdi. İhracat ve diğer işlerde 
önde yer almak, her zaman bize avantaj 
sağlamıştır. Atalarımızdan öğrendiğimiz 
değerler sayesinde bizde başarı 
hikayemizi yazmaya ve büyütmeye devam 

ediyoruz. Al-San olarak baktığımızda da 
sektörde Türkiye’nin ilk 15’in içerisinde 
bulunmaktayız. 

Dönemin zorlu koşullarına rağmen bu 
başarılarının sırrı sizce nedir?

Türkiye’de ihracat döneminin 
kolaylaştırılması bile 1980’li yıllarda 
olmasına rağmen onlar 1965 yılında ilk 
ihracatlarını gerçekleştirmişler. Daha sonra 
Konya’ya getirdikleri ilklere ve dönemin 
saygın insanlarından olmalarına bakacak 
olursak, ben bu başarılarının sebebinin 
vizyon olduğunu düşünüyorum. Ticari zekâ, 
özgüven ve cesaretleri sayesinde bu işe 
başlamışlar. İşte kazandıkları tecrübe ve 
uzmanlaşma, insan ilişkileri ve dürüstlükleri 
de bu sektörde öncü olmalarına ışık 
tutmuştur.   

Geçmişe nazaran çalışan- iş veren 
ilişkileri nasıl değişiklik gösterdi?

Eski dönemlerde saygı daha fazlaydı. 
Sadakat vardı. Bir işi öğrendiğin yere olan 
saygın ve minnetin ömür boyu sürerdi. 
Günümüzde bu gibi faktörlerin yanında 
insan ilişkilerinin de azalmış olduğunu 
gözlemliyorum. İnsanlar da robotlaşmış 
durumda diyebiliriz. Önceden insanlar 
iş hayatına adapte olmaya çalışırlarken 
görüştüğüm büyük firmalar, yeni gelen 
kuşak için farklı ve yeni bir çalışma 
modeli hazırlıyorlar. Böylelikle insanlar 
iş hayatına değil, artık iş hayatı insanlara 
uyum sağlama durumunda kalacak gibi 
gözüküyor. 
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O kadar zeki bir insandı. Dedemler bu 
işle uğraşırlarken babam ve amcamlar 
da yaşları 10-15 olduğu zaman dedemin 
yanında işi öğrenerek hayvancılık işiyle 
uğraşmışlar. Mücadeleci yapıları sayesinde 
çok meşakkatli olan yolları birlikte aşmayı 
başarmışlar. 

Amcanız bu sektörde hangi iş koluyla 
daha çok ilgilenmiş?

Hayvanların bakımından satılmasına 
kadar beraber yürütülen bir anlayış varmış. 
Tabi işlerinde daha işletme olamaması 
sebebiyle birlikte hareket ediliyormuş, her 
şey beraber yönetiliyormuş. Daha sonra 
büyükbaş hayvancılığına geçilmiş, işler 
büyümüş. Amcam, finansal ve yönetim 
konularına daha çok ağırlık vererek 
işletmenin pazarlama ve yönetimini amcam 
üstlenmiş. Ek iş olarak ve merkezle irtibat 
olsun denilerek manifaturacılıkta yapmışlar. 
Konya’da o yıllarda baktığımız zaman 
mükellef olarak amcamın vergi numarası, 
bin numaranın altında idi. Anlayacağınız 
ticarete çok çok eski yıllarda başlamışlar. 
Sırf postanede sıra beklememek için 
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alanında pek çok yenilik getirmiş olana 
Ahmet Albayrak’ın hikayesini yeğeni 
Numan Albayrak anlattı. Konya’nın ilk 
büyükbaş besiciliğine öncülük eden 
Al-San, 1965 yılında Lübnan’a 
yapmış oldukları ihracat sayesinde 
de Türkiye’nin ilk canlı hayvan 
ihracatları arasına girmiş durumda. 
Al-San bünyesinde 1995 yılında 
üretime başlayan Meram Un 
Fabrikaları bugün, yılların vermiş 
olduğu tecrübeyle en kaliteleri 
buğdaylardan çeşitli unlar 

Sizi biraz tanıdıktan 
sonra amcanız 
Ahmet Albayrak ’ı 
tanıyabilir miyiz?

yüzden aile bağlarımız daha kuvvetli oldu. 
Hayatımız her zaman beraber geçti. 

Amcam Ahmet Albayrak, 
1935 yılında doğmuştur. 

Öncelikli olarak Konya’ya 
nasıl göç ettiklerini 
anlatayım. Amcam 
daha 4-5 yaşlarında 
iken önce Çumra’da bir 
köye ardından da Konya 
merkeze göç etmişler. 

Bahsettiğim dönem 1940’lı 
yıllar ve o zaman küçükbaş 
hayvancılık Konya’da 

yaygın bir meslek. 
Amcamın sadece 

ilkokulu okuma 
imkânı olmuş 
ancak ilkokul 
diplomasını 
da 3 yılda 

NUMAN ALBAYRAK ALİ KABAKULAK

Konya sanayisini sektörünüz 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teknolojik gelişim ve yatırımlar 
açısından geçmişe nazaran büyük bir 
yol kat edildi. Biz yaklaşık 130 kişilik bir 
ekiple çalışıyoruz. Bunlardan emekli olan 
ya da ayrılanların yerini yeni nesil alınıyor. 
Özellikle son yıllarda gelen kuşaklarda işe 
bakış açısında farklılıklar gözlemliyoruz. 
Konuda uzman olmadan işin başına 
geçmek isteme arzusu bu kuşakta hâkim. 
Bilhassa son dönemlerde nitelikli insan 
gücüne olan ihtiyaçta bu anlamda bir 
sorun yaşıyoruz. Teknolojinin gelişmesi 
üretecek, yeni işler başaracak kalifiyeli 
eleman ihtiyacını doğurdu. Biz de Türkiye 
olarak bu konularda yoğunlaşmalıyız. 

Al-San olarak baba ve amcanızın 
yanında yetişmiş sektör öncüsü insanlar 
var mı?

Öncelikle bizim yetişmemizde baba 
ve amcamın çok emeği var. Zaten 
Al-San olarak geçmişten günümüze 
kadar birçok insana öncülük edip iyi 
yerlere gelmesinde büyük bir emek sarf 
etmişlerdir. Al-San önceden bir okul 
olarak görülüp şimdi nasıl ki üniversite 
bitirmek, o sektörde büyük bir gelişme 
ise o günlerde de o görevi üstlenmiş. 
Bizim buraya gelip çalışanlar, övgüyle 
bahsederlermiş. Günümüzde de yıllardır 
yanımızda çalışmaya devam eden 
çalışanlarımız var. 

Teşekkür ediyoruz.

amcam ev telefonu için müracaat etmiş. 
Kendi iş yerlerinde bir telefon olsun 
istemişler çünkü farklı şehirlere ticaret için 
bile postanelerde saatlerce bekledikleri 
olmuş. Bunun için de günümüze kıyasla 
bir otomobil parasına, Konya’da ilk alınan 
telefonlardan olan 458’inci telefonu almışlar. 
İyi hatırlıyorum numarası da 14 58 idi. 

Besicilikten un sektörüne geçiş nasıl 
sağlanmış?

Biz de üçüncü kuşak olarak 1980’li 
yılların sonuna doğru onların yanında 
işe başladık. Arz- talep doğrultusunda 
yem sektöründe de ham madde sıkıntısı 
doğunca bizde yem ticaretine geçmiş 
olduk. Daha sonra gıda toptancılığı yaptık. 
Konya denilince akla gelen ilk sektör olan 
tarım ve un sanayisinde biz de yerimizi 
aldık. Şimdiki yerimizi satın alarak inşaatına 
başlandı ve 1995 yılında da üretime 
başlamış olduk. Önceden üretim teknolojisi 
anlamında makineler yurt dışından alınırken 
Türkiye’de de değirmen makineleri ve 
sanayi sektörünün gelişmesiyle beraber 
işler daha kolay hale gelmiş. Bizde 
makinelerimizde yüzde 80-90 oranında 
yerli üretim makinelerini kullandık. Artık 
Türkiye’de makine üretim noktasında 
Avrupa ile yarışır hale gelmiştir. Bizim de 
yapmış olduğumuz bütün işler ardında 
başarıyı getirdi. İhracat ve diğer işlerde 
önde yer almak, her zaman bize avantaj 
sağlamıştır. Atalarımızdan öğrendiğimiz 
değerler sayesinde bizde başarı 
hikayemizi yazmaya ve büyütmeye devam 

ediyoruz. Al-San olarak baktığımızda da 
sektörde Türkiye’nin ilk 15’in içerisinde 
bulunmaktayız. 

Dönemin zorlu koşullarına rağmen bu 
başarılarının sırrı sizce nedir?

Türkiye’de ihracat döneminin 
kolaylaştırılması bile 1980’li yıllarda 
olmasına rağmen onlar 1965 yılında ilk 
ihracatlarını gerçekleştirmişler. Daha sonra 
Konya’ya getirdikleri ilklere ve dönemin 
saygın insanlarından olmalarına bakacak 
olursak, ben bu başarılarının sebebinin 
vizyon olduğunu düşünüyorum. Ticari zekâ, 
özgüven ve cesaretleri sayesinde bu işe 
başlamışlar. İşte kazandıkları tecrübe ve 
uzmanlaşma, insan ilişkileri ve dürüstlükleri 
de bu sektörde öncü olmalarına ışık 
tutmuştur.   

Geçmişe nazaran çalışan- iş veren 
ilişkileri nasıl değişiklik gösterdi?

Eski dönemlerde saygı daha fazlaydı. 
Sadakat vardı. Bir işi öğrendiğin yere olan 
saygın ve minnetin ömür boyu sürerdi. 
Günümüzde bu gibi faktörlerin yanında 
insan ilişkilerinin de azalmış olduğunu 
gözlemliyorum. İnsanlar da robotlaşmış 
durumda diyebiliriz. Önceden insanlar 
iş hayatına adapte olmaya çalışırlarken 
görüştüğüm büyük firmalar, yeni gelen 
kuşak için farklı ve yeni bir çalışma 
modeli hazırlıyorlar. Böylelikle insanlar 
iş hayatına değil, artık iş hayatı insanlara 
uyum sağlama durumunda kalacak gibi 
gözüküyor. 
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DAVA, GÖNÜL VE 
MÜCADELE ADAMIYDI

M
illi Görüş Hareketi’nin 
Konya’daki öncülerinden, 
Milli Görüş Lideri Merhum 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın dava ve 
yol arkadaşı, şehrin efsane isimlerinden 
Ali Güneri, Konya’da önemli bir iz 
bıraktı. 2021 yılında koronavirüs 
tedavisi gördüğü Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde Hakk’a yürüyen Güneri, 
1936 doğumluydu. İlkokulu, ortaokulu 
Ticaret Lisesinin orta kısmı olaraktan-
Konya’da okuyan, ortaokulu bitirdikten 
sonra tahsile üç yıl ara veren Merhum 
Güneri, Kur’an kursuna ve Arapça 
okumaya başladı. Üç seneden sonra 
liseyi okumak için İstanbul’a giden 
Güneri, İtalyan Koleji’nde okudu. 
Okuldan sonra Konya’ya dönerek 
ticarete başlayan Merhum Güneri, 
babadan ve dededen kalma, tahin, 
helva ve şekerli mamuller ticareti 
ile meşgul oldu. O yıllarda Konya’da 
Kur’an-ı Kerim hocası olan İsmail 
Karaçam ile beraber 7-8 arkadaşıyla 

hadis ve tefsir dersleri gören Güneri, 
Konya ve ülke siyasetinde de önemli 
bir isim oldu. Merhum Güneri’yi anlatan 
oğlu Devlet Eski Bakanı Teoman Rıza 
Güneri, “Babam, elini sıkı yumruk 
yapar ve böyle tuttuğun iş senindir 
derdi. Ticaret olsun, diğer faaliyetler 
olsun her işin planlı ve disiplinli takip 
edilmesini severdi. Söz verdiğinde 
onu mutlaka yerine getirirdi. Siyasetini 
yaparken de ticaretini yaparken de 
arkadaş ilişkilerin, akrabalarla ve 
ailesiyle ilişkilerini aksatmazdı. Sıkıntıda 
olanların her türlü sıkıntısını imkanları 
ölçüsünde gidermeye gayret ederdi” 
diyor.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Merhum Ali Güneri’nin oğluyum, 

1960 doğumluyum, Konya İmam Hatip 
Lisesi ve İTÜ Makine Mühendisliği 
mezunuyum. 20. ve 21. Dönemlerde 
Konya Milletvekilliği ve 54. Erbakan 
Hükümetinde Devlet Bakanlığı yaptım. 

Kardeşlerimle birlikte çocuk yaşımızdan 
itibaren babamızın ve dedemizin ticari 
faaliyetlerinin içinde de yer aldık.

Merhum;

Nasıl biriydi, hayatı ve ne işlerle 
meşgul olurdu?

Babam. İş hayatına 20 yaşlarında 
başlamış, rahmetli dedem Rıza 
Güneri’nin başlattığı şeker, reçel ve 
helva imalatı işini büyütmüş, kalitesini 
artırmış. Sonra daha ileri noktaya 
taşımak için Gesaş helva fabrikasının 
kuruluşuna öncülük etmiştir. 

Babamın hayatında 1969 yılından 
sonra tek meşguliyeti siyaset oldu 
diyebilirim, ancak o ana kadar yoğun 
bir ticari faaliyetin içindeydi. Siyasi 
faaliyetinde de, ticari faaliyetinde de 
oldukça sıra dışı, yenilikçi, atak, kaliteye 
ve niteliğe önem veren bir yapısı vardı. 
Ticari hayatında çeşitli işler ve atılımlar 
yaptı. Toptan bakkaliye ile birlikte 
şeker, reçel, tahin ve helva imalatı yaptı. 
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Bu işi bir üst seviyeye taşıyabilmek için 
Gesaş Helva Fabrikasının kuruluşuna 
öncülük etti. Türkiye’nin sanayideki 
o günkü seviyesi düşünülürse Gesaş 
birkaç açıdan önemli bir yatırımdır. 
Öncelikle sektördeki insanların birbirine 
güvenerek sermayelerini birleştirmeleri 
açısından ilk ciddi örneklerden biridir. 
İkincisi ise yurt dışında araştırmalar 
yapılıp bazı teknikler satın alınmıştır. 
Babam, Rahmetli Rasim Çöğen abiyle 
beraber Lübnan’ın savaşta ateş 
altında olduğu dönemde Beyrut’a 
gidip formüler satın aldıklarını çok iyi 
hatırlıyorum. Helva paketlenmesi riskli 
bir üründür. Sürekli yağını bırakır.  O 
güne kadar Koska dahil Türkiye’de 
kimse paket helva işine girememişti. 
İlk paket helvayı Gesaş yaptı. O zaman 
Koska’nın sahibi babamla görüşüp 
sektör adına tebrik ve takdirlerini 
sunmuştu. 

Babam aynı zamanda Ambalaj 
sektörüne girdi ve Teneke kutu 
üretimi yaptı, Siyasette yoğun 
olduğu dönemde işinin yürütülmesini 
ortaklarına bıraktı. Siyaseti 
inancının emri diye yapıyordu, cihat 
olduğuna inandığı için yapıyordu, 
bunun için ortaklarından işiyle çok 
ilgilenemediğinden dolayı helallik ister, 
parada da ortağız, sevapta da ortağız” 
diyerek esprili bir şekilde gönüllerini 
alırdı. Ortaklarında rahmetli İbrahim 
Laleli abi onun için kardeşten öteydi, 
birbirlerini çok severlerdi. Babamın 
eksikliğini hissettirmeden canla başla 

çalışırdı. Çok iyi ahlaklı bir insandı. 
Babam zamanda 1968 de ilk 

inşaatını yaparak inşaat sektörüne de 
adım attı. 1980 li yıllarda Aygaz tüp 
ve beyaz eşya ticareti bizim kardeşler 
olarak abimin başkanlığında ilk 
sorumluluk aldığımız iş oldu. Babam bu 
işten itibaren bize yetki ve sorumluluk 
verdi uzaktan takip etti, genel 
nasihatleri dışında nerdeyse hiç direk 
müdahale etmedi. 

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başlamıştı? İş yerini nasıl kurdu?

Şeker, helva imalathanemiz Aziziye 
Camisinin şadırvanının karşısında 5 katlı 
bir bina idi. Babam dedemle beraber 
çalışmaya başladığı zaman bu bina 
tek katlı küçük bir imalathane imiş. 
Babam sonra dedemi ikna ederek, o 
binayı 5 katlı olarak büyütmüş, En iyi 
helva ve susam ustalarını araştırmış, 
İstanbul’da bulduğu en iyi ustaları 
yüksek maaşlarla Konya’ya getirmiş 
ve piyasanın en kaliteli tahini ve 
tahin helvası yapılmaya başlanmıştı. 
Biz de çocukluğumuzda iş yerine 
sıklıkla giderdik, o ustaları ve imalat 
süreçlerini çok iyi hatırlıyorum. Bizzat 
o imalatlarda yardımcı olarak çalışırdık. 
Öyle bir dönem geldi ki siparişlere 
yetişemez olduk. Babam işinde kıskanç 
değildi, hep bana olsun düşüncesi hiç 
olmadı, onun için diğer bazı helvacılara 
da ustamızı göndererek onların da 
kaliteli helva yapmalarını sağladı, bir 
dönem geldi, o imalathanelere fason 

olarak iş verdi. O ustalarımızı ben de 
çok sever ve takdirle izlerdim; Helvacı 
Numan usta, Susam ve tahinci Niyazi 
usta. Sabah namazından sonra işe 
başlarlar, büyük bir titizlikle çalışırlar, 
işin püf noktalarını bize de gösterirlerdi.

O dönemle bugünü kıyaslarsak 
iş hayatını ve ekonomik hayatı nasıl 
değerlendirirsiniz?

Dedemin ve Babamın döneminde 
ve çevrelerinde ticari hayatın, insani 
ve ahlaki yönü bütün iş başarılarının 
ve maddi kazançlarının üstünde 
değerlendirilmesi gereken yönüdür. 
Bugünkü anlayıştan çok farklı manevi 
bir iklim hakimdi. Bugün aynı sektörde 
“rakip” olarak nitelendirilen ilişki o 
zaman tam bir kardeşlik ve dayanışma 
ilişkisiydi, Aziziye Camii civarı esnafları, 
helva, şeker üreticileri arasındaki 
komşuluk ve kardeşlik ilişkileri bugünkü 
neslin maalesef anlayamaz hale geldiği, 
aklımıza geldikçe içimizi sürur kaplayan 
güzel, kardeşane örneklerin her an 
yaşandığı bir atmosfer, anlatmaya 
kelimeler yetmez. Hiç kimsenin 
emanet (borç) talebi geri çevrilmez, 
kimse kimsenin müşterisini kendisine 
çevirmeye çalışmaz, herkes birbirinin 
işini ve insanlığını över, sık sık birbirini 
ziyaret eder, sevinçler de, üzüntüler de 
hemen candan paylaşılır, sıkıntılı olanın 
sıkıntısı hemen giderilmeye çalışılır. 
Yardım talep edenler de kesinlikle boş 
çevrilmezdi. Herkes aldığı emaneti söz 
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Öncelikle sektördeki insanların birbirine 
güvenerek sermayelerini birleştirmeleri 
açısından ilk ciddi örneklerden biridir. 
İkincisi ise yurt dışında araştırmalar 
yapılıp bazı teknikler satın alınmıştır. 
Babam, Rahmetli Rasim Çöğen abiyle 
beraber Lübnan’ın savaşta ateş 
altında olduğu dönemde Beyrut’a 
gidip formüler satın aldıklarını çok iyi 
hatırlıyorum. Helva paketlenmesi riskli 
bir üründür. Sürekli yağını bırakır.  O 
güne kadar Koska dahil Türkiye’de 
kimse paket helva işine girememişti. 
İlk paket helvayı Gesaş yaptı. O zaman 
Koska’nın sahibi babamla görüşüp 
sektör adına tebrik ve takdirlerini 
sunmuştu. 

Babam aynı zamanda Ambalaj 
sektörüne girdi ve Teneke kutu 
üretimi yaptı, Siyasette yoğun 
olduğu dönemde işinin yürütülmesini 
ortaklarına bıraktı. Siyaseti 
inancının emri diye yapıyordu, cihat 
olduğuna inandığı için yapıyordu, 
bunun için ortaklarından işiyle çok 
ilgilenemediğinden dolayı helallik ister, 
parada da ortağız, sevapta da ortağız” 
diyerek esprili bir şekilde gönüllerini 
alırdı. Ortaklarında rahmetli İbrahim 
Laleli abi onun için kardeşten öteydi, 
birbirlerini çok severlerdi. Babamın 
eksikliğini hissettirmeden canla başla 

çalışırdı. Çok iyi ahlaklı bir insandı. 
Babam zamanda 1968 de ilk 

inşaatını yaparak inşaat sektörüne de 
adım attı. 1980 li yıllarda Aygaz tüp 
ve beyaz eşya ticareti bizim kardeşler 
olarak abimin başkanlığında ilk 
sorumluluk aldığımız iş oldu. Babam bu 
işten itibaren bize yetki ve sorumluluk 
verdi uzaktan takip etti, genel 
nasihatleri dışında nerdeyse hiç direk 
müdahale etmedi. 

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başlamıştı? İş yerini nasıl kurdu?

Şeker, helva imalathanemiz Aziziye 
Camisinin şadırvanının karşısında 5 katlı 
bir bina idi. Babam dedemle beraber 
çalışmaya başladığı zaman bu bina 
tek katlı küçük bir imalathane imiş. 
Babam sonra dedemi ikna ederek, o 
binayı 5 katlı olarak büyütmüş, En iyi 
helva ve susam ustalarını araştırmış, 
İstanbul’da bulduğu en iyi ustaları 
yüksek maaşlarla Konya’ya getirmiş 
ve piyasanın en kaliteli tahini ve 
tahin helvası yapılmaya başlanmıştı. 
Biz de çocukluğumuzda iş yerine 
sıklıkla giderdik, o ustaları ve imalat 
süreçlerini çok iyi hatırlıyorum. Bizzat 
o imalatlarda yardımcı olarak çalışırdık. 
Öyle bir dönem geldi ki siparişlere 
yetişemez olduk. Babam işinde kıskanç 
değildi, hep bana olsun düşüncesi hiç 
olmadı, onun için diğer bazı helvacılara 
da ustamızı göndererek onların da 
kaliteli helva yapmalarını sağladı, bir 
dönem geldi, o imalathanelere fason 

olarak iş verdi. O ustalarımızı ben de 
çok sever ve takdirle izlerdim; Helvacı 
Numan usta, Susam ve tahinci Niyazi 
usta. Sabah namazından sonra işe 
başlarlar, büyük bir titizlikle çalışırlar, 
işin püf noktalarını bize de gösterirlerdi.

O dönemle bugünü kıyaslarsak 
iş hayatını ve ekonomik hayatı nasıl 
değerlendirirsiniz?

Dedemin ve Babamın döneminde 
ve çevrelerinde ticari hayatın, insani 
ve ahlaki yönü bütün iş başarılarının 
ve maddi kazançlarının üstünde 
değerlendirilmesi gereken yönüdür. 
Bugünkü anlayıştan çok farklı manevi 
bir iklim hakimdi. Bugün aynı sektörde 
“rakip” olarak nitelendirilen ilişki o 
zaman tam bir kardeşlik ve dayanışma 
ilişkisiydi, Aziziye Camii civarı esnafları, 
helva, şeker üreticileri arasındaki 
komşuluk ve kardeşlik ilişkileri bugünkü 
neslin maalesef anlayamaz hale geldiği, 
aklımıza geldikçe içimizi sürur kaplayan 
güzel, kardeşane örneklerin her an 
yaşandığı bir atmosfer, anlatmaya 
kelimeler yetmez. Hiç kimsenin 
emanet (borç) talebi geri çevrilmez, 
kimse kimsenin müşterisini kendisine 
çevirmeye çalışmaz, herkes birbirinin 
işini ve insanlığını över, sık sık birbirini 
ziyaret eder, sevinçler de, üzüntüler de 
hemen candan paylaşılır, sıkıntılı olanın 
sıkıntısı hemen giderilmeye çalışılır. 
Yardım talep edenler de kesinlikle boş 
çevrilmezdi. Herkes aldığı emaneti söz 
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verdiği tarihten önce ödemeye çalışırdı. 
Bunun yanında alacaklı olan borçluyu 
hiç sıkıştırmaz, imkânın olunca verirsin 
derlerdi. Çok zaman ödeme zorluğu 
çekenlerin borcu siliniverirdi.

İşle ilgili yaşadığı ya da hayatında 
aklınızda kalan bir hikayesi var mıdır?

Çok hikayeler var, hepsi de bize 
örnek olan, gurur duyduğumuz 
hikayeler. Babam siyasi gücünü 
ticaretinde hiçbir zaman kullanmadı, 
teneke kutu imal ettiğimiz dönemde 
hammadde ye büyük bir zam gelmişti. 
Ortağımız Rahmetli İbrahim Laleli 
abi, “eyvah çok büyük zam geldi, 
paramız da vardı keşke bir iki gün 
önce akıl etseydik de demir çelikten 
teneke levha alsaydık” dediğinde 
babam, “İbrahim’im o zamdan haberim 
vardı, Sanayi Bakanı Abdülkerim 
Doğru’yu ziyaretimde zam geleceğine 
şahit olmuştum, ama o bilgiyi 
ticaretimizde kullanmamızın helal 
olmadığını düşündüğümden size hiç 
bahsetmedim” demişti. Vefatından 
sonra kendisinin anıldığı bir TV 
programında Konya eski Büyükşehir 
Belediye Başkanı Halil Ürün de “Ali abi 
bizden hiçbir zaman şahsıyla ilgili bir 
talepte bulunmadı” demişti.

Sonuçta piyasaya bereket 
hakimdi. Ashabın en zenginlerinden 
Abdurrahman bin Avf RA Hazretlerinin 
nasıl zengin oldun sorusuna verdiği 
cevaplardan birisi de çok düşük karla 
satış yaptığını söylediğini okuduğum 
da babamların dönemindeki bereketin 
bir sebebinin de bu olduğunu 
idrak ettim. Gerçekten çok az karla 
satış yapılırdı. Dedemin babamla 
beraber maliyet hesabı çıkarıp şöyle 
konuştuklarını çok iyi hatırlıyorum. 
Üretilen şekerin temel hammaddesi toz 
şekerdi. Konya Şeker Fabrikasından 
toz şeker 75 kg’lık bez çuvallarda 
alınırdı. Boş çuvallar çok düşük bir 
fiyatla satılırdı. Maliyet hesabı yapıp, 
maliyetine satış fiyatı ayarlandıktan 
sonra çuval bize kar olarak kalıyor, 
çok şükür, Allah CC bereket versin 
demişlerdi.

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün 
durumu ve sektörde Türkiye, dünya 
gözünde Konya nasıl bir yerde?

Konya sanayisi çok atak, dünyaya 
açılmış, ihracat yapabilen bir seviyeye 
geldi. Ben Konya Sanayisinin satmamız 

gereken fiyatı değil biraz üstünü 
söyleyelim, pazarlıkla o fiyata inelim. 
Bazı müşterilerde şunu yaşadık; abim 
belirlediğimiz satış fiyatının biraz 
üstünde bir fiyatı müşteriye söylerdi, 
pazarlık esnasında kademe kademe 
fiyatı düşürürdü, daha belirlediğimiz 
fiyata inmeden müşteri tamam derse, 
abim telaşlanır belirlediğimizden 
fazla fiyata satmak içine sinmez ve 
kendiliğinden biz sana bir de dolap 
yapalım, bir de şunu ekleyelim diyerek, 
aradaki farkı kapatacak miktarda, 
müşteriye ek hizmetler verirdi.  

Babam, elini sıkı yumruk yapar 
ve böyle tuttuğun iş senindir derdi. 
Ticaret olsun, diğer faaliyetler olsun her 
işin planlı ve disiplinli takip edilmesini 
severdi. Söz verdiğinde onu mutlaka 
yerine getirirdi.

Siyasetini yaparken de ticaretini 
yaparken de arkadaş ilişkilerin, 
akrabalarla ve ailesiyle ilişkilerini 
aksatmazdı. Sıkıntıda olanların her 
türlü sıkıntısını imkanları ölçüsünde 
gidermeye gayret ederdi.

Bugün babamızın başlattığı inşaat 
sektöründeki işimizi aile şirketi olarak 
yürütüyoruz. Ailemiz genişledi, 
kardeşler olarak çalışırken çocuklarımız 
da dahil oldu hep beraber çalışıyoruz 
elhamdülillah. Çocuklarımız kendilerini 
daha da iyi geliştirdiler, yurt içi yurt 
dışında yüksek tahsillerini tamamladılar, 
yabancı dilleri iyi seviyede, mesleki 
bilgi ve gayretleri gayet iyi. Ama bizi 
asıl memnun eden, bizim babamızdan, 
dedemizden gördüğümüz ve 
öğrendiğimiz kardeşler arasında saygı, 
sevgi, hoşgörü ve dayanışma şimdi 
kuzenler arasında da aynen devam 
ediyor elhamdülillah. Çocuklarımız 
helali-haramı biliyor ve dikkat ediyorlar, 
merhamet, nezaket, hayırseverlik gibi 
hasletlerinin olması, sağlam inançlı 
ve ibadetlerine düşkün olmaları 
dünyanın bütün zenginliklerine sahip 
olmalarından daha önemli bizim için. 
Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. 
Rabbim evlatlarımızı ve Ümmet-i 
Muhammed’i iki cihanda aziz ve 
bahtiyar etsin.

Konya’mızın ticari tarihine ışık tutan, 
tarihe çok değerli bir kayıt bırakacak 
olan bu güzel girişiminiz ve yayınınızda 
babamıza da yer verdiğiniz için Abim 
Mehmet Güneri, kardeşlerim Mustafa 
ve İbrahim Güneri ve bütün ailemiz 
adına da Yenigün Gazetesi ailesine çok 
teşekkür ederiz.

gelişmesinde kırılma noktası olarak 
MÜSİAD’ın kuruluşu ve Anadolu 
esnafını, sanayicisini, yurt içi yurt dışı 
fuarlarla tanıştırmasını görüyorum. 
İki günü eşit olan ziyandadır temel 
dünya görüşümüzden hareketle Konya 
sanayicimiz kendisini geliştirmeye 
devam etmelidir, daha iyi kalite, daha 
iyi satış sonrası hizmet yönünde sürekli 
kendini geliştirmelidir. Sanayi ve Ticaret 
Odalarının ve iş insanı derneklerinin 
faaliyetlerini iyi takip etmeli, dünyadaki 
gelişmelerin gerisinde kalmamalı, 
inovasyon ve Ar-Ge’ye önem vermeli, 
bütçe ayırmalılar. Dijital ortamda 
gelişen iletişim araçlarından, yönetim 
ve işletme programlarından azami 
şekilde istifade etmeliler. Bilgiye 
ulaşmak artık çok kolay, bilgiyi 
kullanmak, teknolojiyi takip etmek 
gerekiyor. Tabii kurumsallaşmak ve 
profesyonel kadrolar kurmak, iş yerinin 
yönetimini bilimsel kurallara bağlamak, 
şirketlerinin ömrünü uzatmak için 
kurallar geliştirmek faydalı olacaktır.

Bugün Konya sanayisi işçi 
bulamıyor. Bu konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz? Çözümü ile ilgili 
önerileriniz nedir?

28 Şubat sürecinde İmam Hatip 
Liselerinin önünü kesmek isteyen 
zihniyet beraberinde meslek okullarını 
da mahvetti. Meslek okulları yeni 
bir düzenlemeyle tekrar ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde dizayn edilip 
yaygınlaştırılmalıdır. Hem meslek 
okulları hem üniversiteler sanayi ile 
iç içe hale getirilmelidir. Gençlerin 
tamamının üniversiteyi hedefledikleri 
eğitim sisteminden, daha erken meslek 
ve iş sahibi olunacak bir düzenlemeye 
geçilmeli. Gerekirse iş yerinde 
çalışırken aynı zamanda üniversiteyi 
okuyor olabildiği, sanayi-üniversite 
ilişkileri kurulmalıdır. 

Merhum babanızın size tavsiyeleri 
var mıydı?

Babamız, aile birliğimize ve 
kardeşler arası dayanışmamıza çok 
önem verir ve özen gösterirdi. Dört 
erkek kardeşiz ilk üçümüzün arasında 
1’er yaş fark var ama babamızdan 
aldığımız terbiye ile bu yakın yaş 
farkına rağmen büyüğe saygı ve 
severek itaat bizim yapımıza tamamen 
yerleşti elhamdülillah. 

Rahmetli babamız çok cömertti, 
ticaretinde de cömertti, uzun pazarlığı 
sevmezdi, alırken de satarken de 
kendinden fedakârlık eder, karşı tarafı 
memnun etmeyi tercih ederdi. Bize 
bıraktığı iş ahlakından şöyle bir örnek 
verebilirim. Kardeşler çalışırken abim 
Mehmet Güneri hep başımızda oldu; 
abim içimizde en yumuşak huyludur, 
inşaat işiyle de uğraşmaktayız. 
Daireler için belirlediğimiz satış 
fiyatları vardır. Mehmet abim müşteri 
kendisiyle pazarlık ederken ısrarlarına 
hiç dayanamaz ve bazen maliyetinin 
altında fiyatlara verirdi. Biz de zarar 
etmemek için dedik ki, müşteriye direk 
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verdiği tarihten önce ödemeye çalışırdı. 
Bunun yanında alacaklı olan borçluyu 
hiç sıkıştırmaz, imkânın olunca verirsin 
derlerdi. Çok zaman ödeme zorluğu 
çekenlerin borcu siliniverirdi.

İşle ilgili yaşadığı ya da hayatında 
aklınızda kalan bir hikayesi var mıdır?

Çok hikayeler var, hepsi de bize 
örnek olan, gurur duyduğumuz 
hikayeler. Babam siyasi gücünü 
ticaretinde hiçbir zaman kullanmadı, 
teneke kutu imal ettiğimiz dönemde 
hammadde ye büyük bir zam gelmişti. 
Ortağımız Rahmetli İbrahim Laleli 
abi, “eyvah çok büyük zam geldi, 
paramız da vardı keşke bir iki gün 
önce akıl etseydik de demir çelikten 
teneke levha alsaydık” dediğinde 
babam, “İbrahim’im o zamdan haberim 
vardı, Sanayi Bakanı Abdülkerim 
Doğru’yu ziyaretimde zam geleceğine 
şahit olmuştum, ama o bilgiyi 
ticaretimizde kullanmamızın helal 
olmadığını düşündüğümden size hiç 
bahsetmedim” demişti. Vefatından 
sonra kendisinin anıldığı bir TV 
programında Konya eski Büyükşehir 
Belediye Başkanı Halil Ürün de “Ali abi 
bizden hiçbir zaman şahsıyla ilgili bir 
talepte bulunmadı” demişti.

Sonuçta piyasaya bereket 
hakimdi. Ashabın en zenginlerinden 
Abdurrahman bin Avf RA Hazretlerinin 
nasıl zengin oldun sorusuna verdiği 
cevaplardan birisi de çok düşük karla 
satış yaptığını söylediğini okuduğum 
da babamların dönemindeki bereketin 
bir sebebinin de bu olduğunu 
idrak ettim. Gerçekten çok az karla 
satış yapılırdı. Dedemin babamla 
beraber maliyet hesabı çıkarıp şöyle 
konuştuklarını çok iyi hatırlıyorum. 
Üretilen şekerin temel hammaddesi toz 
şekerdi. Konya Şeker Fabrikasından 
toz şeker 75 kg’lık bez çuvallarda 
alınırdı. Boş çuvallar çok düşük bir 
fiyatla satılırdı. Maliyet hesabı yapıp, 
maliyetine satış fiyatı ayarlandıktan 
sonra çuval bize kar olarak kalıyor, 
çok şükür, Allah CC bereket versin 
demişlerdi.

Konya sanayisinin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün 
durumu ve sektörde Türkiye, dünya 
gözünde Konya nasıl bir yerde?

Konya sanayisi çok atak, dünyaya 
açılmış, ihracat yapabilen bir seviyeye 
geldi. Ben Konya Sanayisinin satmamız 

gereken fiyatı değil biraz üstünü 
söyleyelim, pazarlıkla o fiyata inelim. 
Bazı müşterilerde şunu yaşadık; abim 
belirlediğimiz satış fiyatının biraz 
üstünde bir fiyatı müşteriye söylerdi, 
pazarlık esnasında kademe kademe 
fiyatı düşürürdü, daha belirlediğimiz 
fiyata inmeden müşteri tamam derse, 
abim telaşlanır belirlediğimizden 
fazla fiyata satmak içine sinmez ve 
kendiliğinden biz sana bir de dolap 
yapalım, bir de şunu ekleyelim diyerek, 
aradaki farkı kapatacak miktarda, 
müşteriye ek hizmetler verirdi.  

Babam, elini sıkı yumruk yapar 
ve böyle tuttuğun iş senindir derdi. 
Ticaret olsun, diğer faaliyetler olsun her 
işin planlı ve disiplinli takip edilmesini 
severdi. Söz verdiğinde onu mutlaka 
yerine getirirdi.

Siyasetini yaparken de ticaretini 
yaparken de arkadaş ilişkilerin, 
akrabalarla ve ailesiyle ilişkilerini 
aksatmazdı. Sıkıntıda olanların her 
türlü sıkıntısını imkanları ölçüsünde 
gidermeye gayret ederdi.

Bugün babamızın başlattığı inşaat 
sektöründeki işimizi aile şirketi olarak 
yürütüyoruz. Ailemiz genişledi, 
kardeşler olarak çalışırken çocuklarımız 
da dahil oldu hep beraber çalışıyoruz 
elhamdülillah. Çocuklarımız kendilerini 
daha da iyi geliştirdiler, yurt içi yurt 
dışında yüksek tahsillerini tamamladılar, 
yabancı dilleri iyi seviyede, mesleki 
bilgi ve gayretleri gayet iyi. Ama bizi 
asıl memnun eden, bizim babamızdan, 
dedemizden gördüğümüz ve 
öğrendiğimiz kardeşler arasında saygı, 
sevgi, hoşgörü ve dayanışma şimdi 
kuzenler arasında da aynen devam 
ediyor elhamdülillah. Çocuklarımız 
helali-haramı biliyor ve dikkat ediyorlar, 
merhamet, nezaket, hayırseverlik gibi 
hasletlerinin olması, sağlam inançlı 
ve ibadetlerine düşkün olmaları 
dünyanın bütün zenginliklerine sahip 
olmalarından daha önemli bizim için. 
Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. 
Rabbim evlatlarımızı ve Ümmet-i 
Muhammed’i iki cihanda aziz ve 
bahtiyar etsin.

Konya’mızın ticari tarihine ışık tutan, 
tarihe çok değerli bir kayıt bırakacak 
olan bu güzel girişiminiz ve yayınınızda 
babamıza da yer verdiğiniz için Abim 
Mehmet Güneri, kardeşlerim Mustafa 
ve İbrahim Güneri ve bütün ailemiz 
adına da Yenigün Gazetesi ailesine çok 
teşekkür ederiz.

gelişmesinde kırılma noktası olarak 
MÜSİAD’ın kuruluşu ve Anadolu 
esnafını, sanayicisini, yurt içi yurt dışı 
fuarlarla tanıştırmasını görüyorum. 
İki günü eşit olan ziyandadır temel 
dünya görüşümüzden hareketle Konya 
sanayicimiz kendisini geliştirmeye 
devam etmelidir, daha iyi kalite, daha 
iyi satış sonrası hizmet yönünde sürekli 
kendini geliştirmelidir. Sanayi ve Ticaret 
Odalarının ve iş insanı derneklerinin 
faaliyetlerini iyi takip etmeli, dünyadaki 
gelişmelerin gerisinde kalmamalı, 
inovasyon ve Ar-Ge’ye önem vermeli, 
bütçe ayırmalılar. Dijital ortamda 
gelişen iletişim araçlarından, yönetim 
ve işletme programlarından azami 
şekilde istifade etmeliler. Bilgiye 
ulaşmak artık çok kolay, bilgiyi 
kullanmak, teknolojiyi takip etmek 
gerekiyor. Tabii kurumsallaşmak ve 
profesyonel kadrolar kurmak, iş yerinin 
yönetimini bilimsel kurallara bağlamak, 
şirketlerinin ömrünü uzatmak için 
kurallar geliştirmek faydalı olacaktır.

Bugün Konya sanayisi işçi 
bulamıyor. Bu konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz? Çözümü ile ilgili 
önerileriniz nedir?

28 Şubat sürecinde İmam Hatip 
Liselerinin önünü kesmek isteyen 
zihniyet beraberinde meslek okullarını 
da mahvetti. Meslek okulları yeni 
bir düzenlemeyle tekrar ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde dizayn edilip 
yaygınlaştırılmalıdır. Hem meslek 
okulları hem üniversiteler sanayi ile 
iç içe hale getirilmelidir. Gençlerin 
tamamının üniversiteyi hedefledikleri 
eğitim sisteminden, daha erken meslek 
ve iş sahibi olunacak bir düzenlemeye 
geçilmeli. Gerekirse iş yerinde 
çalışırken aynı zamanda üniversiteyi 
okuyor olabildiği, sanayi-üniversite 
ilişkileri kurulmalıdır. 

Merhum babanızın size tavsiyeleri 
var mıydı?

Babamız, aile birliğimize ve 
kardeşler arası dayanışmamıza çok 
önem verir ve özen gösterirdi. Dört 
erkek kardeşiz ilk üçümüzün arasında 
1’er yaş fark var ama babamızdan 
aldığımız terbiye ile bu yakın yaş 
farkına rağmen büyüğe saygı ve 
severek itaat bizim yapımıza tamamen 
yerleşti elhamdülillah. 

Rahmetli babamız çok cömertti, 
ticaretinde de cömertti, uzun pazarlığı 
sevmezdi, alırken de satarken de 
kendinden fedakârlık eder, karşı tarafı 
memnun etmeyi tercih ederdi. Bize 
bıraktığı iş ahlakından şöyle bir örnek 
verebilirim. Kardeşler çalışırken abim 
Mehmet Güneri hep başımızda oldu; 
abim içimizde en yumuşak huyludur, 
inşaat işiyle de uğraşmaktayız. 
Daireler için belirlediğimiz satış 
fiyatları vardır. Mehmet abim müşteri 
kendisiyle pazarlık ederken ısrarlarına 
hiç dayanamaz ve bazen maliyetinin 
altında fiyatlara verirdi. Biz de zarar 
etmemek için dedik ki, müşteriye direk 
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Gönül adamı ve gariban dostuydu 
Yardımseverliğiyle bilinen merhum 

İş İnsanı Ali Şeker’i en yakın arkadaşı 
Gazeteci Kemal Soylu ve oğlu 

Muhammed Şeker anlattı. Soylu ve 
Şeker, merhum Şeker’in iş hayatındaki 
başarısına ve hayırsever bir iş insanı 

olmasına dikkat çektiler

GÖNÜL 
ADAMI VE 
GARİBAN 

DOSTUYDU

E
rzurum’un Tekman ilçesi Durnagöl köyünden 
6 yaşında çıkıp bugün kırmızı et sektörünün 
en büyük şirketlerini Türk ekonomisine kazan-

dıran Ali Şeker’in yükseliş öyküsünde garip guraba ve 
fakir fukara dostu olması dikkat çeker. Daha çocuk-
luk yıllarında o gün kazandığı üç-beş kuruşu, o gün iş 
yapamayan arkadaşları ile “ben eve ekmek götürürken, 
arkadaşım evine ekmek götüremiyorsa ben o ekme-
ği nasıl yiyeceğim” diyerek paylaşan bir Ali Şeker. O 
yıllarda et kombinalarının çöpe attıkları bağırsak başta 
olmak üzere diğer hayvansal atıkları toplayarak, yurt 
dışına özellikle de Çin’e ihraç etmesiyle Sakatat sek-
törünün dev ismi haline gelen Ali Şeker, iş hayatındaki 
amansız yarışını hayır işlerinde de sürdürdü. İlk ciddi 
hayrını bugünlere gelmesinde dönüm noktası olan 
Konya’da “ben sokaklarda çok kaldım, sokakta kalmanın 
ne zor olduğunu iyi bilirim” diyerek bir öğrenci yurdu 
yaptırarak başlatan Ali Şeker, ardından Erzurum’un 
kuş konmaz kervan geçmez bölgelerine ard ardına kız 
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kuran kursları ve yurtlar yaptırdı. 14 yılın 
sonunda bu sayı 45 kuran kursu, yurt ve 
camiye ulaştı. Bugüne kadar bu kurs ve 
yurtlardan 10 binin üzerinde bölge insanı 
eğitim aldı. Yüksek öğrenim kazanıp da 
okuyamayanlara burslar verdi. Doktor 
olandan tutunda, savcı, hakim, öğret-
men, mühendis olanına kadar bir çok 
genç bugün bu yere gelişini hayır sever 
işadamı Ali Şeker’e borçlu. Türkiye’nin 
dört bir yanında kurduğu tesisleri ile 
binlerce insana iş kapısı açan Ali Şeker’in 
ölmeden birkaç yıl önce kendi adına kur-
duğu vakıf sayesinde, hala kuran kursları, 
camileri, yurtlar yapılıyor ve öğrencile-
rinde bursları verilmeye devam ediyor. 
Ali Şeker’in 25 yıllık arkadaşı, dostu ve 
sırdaşı Kemal Soylu kendisi için şunları 
söylüyor; “Ali Şeker gibi mert, sözünün 
eri, dürüst, çalışkan ve hayır hasenat 
ehli bir insanı ben hayatımda ilk defa 
gördüm. Para kazanmayı, mallar, mülkler 
alıp lüks içeriğinde yaşamak için değil, 
garip gurabayı, fakir fukarayı sevindir-
mek için düşünen bir insandı. Kendisin-
den biri bir talepte bulunsa, kendisinde 
olmasa bile başkasından ister yine o 
insanı boş çevirmezdi. Yapacağı çok 
daha güzel hayalleri vardı. Ancak talihsiz 
hastalık onu 56 yaşında aramızdan aldı. 
Mekanı cennet olsun.” 

İSMİNİ YAŞATACAĞIZ

 Bugün sektöründe Türkiye’nin en 
büyük kuruluşlarını başına genç yaşta 
geçen Ali Şeker’in oğlu Muhammed 
Şeker’de babası için “Kendi çocukluğu 
yoklukla geçtiği için bizim istediğimizi iki 
etmeden alırdı. Ancak lüks ve gösteriş-
ten kaçınırdı. Çok iyi bir baba çok iyi bir 
arkadaştı. Kendisinin kurduğu gerek Ali 
Şeker Vakfı olsun, gerek diğer şirketler 
olsun onun izinde aynen devam edecek. 
İşimizde dürüstlükten, doğruluktan ve 
kaliteden asla ödün vermeyeceğiz. Ali 
Şeker adı yaşatmanın sorumluluğunu 
hep taşıyacağız” diyerek babasına olan 
duygularını dile getirdi. 
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Gönül adamı ve gariban dostuydu 
Yardımseverliğiyle bilinen merhum 

İş İnsanı Ali Şeker’i en yakın arkadaşı 
Gazeteci Kemal Soylu ve oğlu 

Muhammed Şeker anlattı. Soylu ve 
Şeker, merhum Şeker’in iş hayatındaki 
başarısına ve hayırsever bir iş insanı 

olmasına dikkat çektiler

GÖNÜL 
ADAMI VE 
GARİBAN 

DOSTUYDU

E
rzurum’un Tekman ilçesi Durnagöl köyünden 
6 yaşında çıkıp bugün kırmızı et sektörünün 
en büyük şirketlerini Türk ekonomisine kazan-

dıran Ali Şeker’in yükseliş öyküsünde garip guraba ve 
fakir fukara dostu olması dikkat çeker. Daha çocuk-
luk yıllarında o gün kazandığı üç-beş kuruşu, o gün iş 
yapamayan arkadaşları ile “ben eve ekmek götürürken, 
arkadaşım evine ekmek götüremiyorsa ben o ekme-
ği nasıl yiyeceğim” diyerek paylaşan bir Ali Şeker. O 
yıllarda et kombinalarının çöpe attıkları bağırsak başta 
olmak üzere diğer hayvansal atıkları toplayarak, yurt 
dışına özellikle de Çin’e ihraç etmesiyle Sakatat sek-
törünün dev ismi haline gelen Ali Şeker, iş hayatındaki 
amansız yarışını hayır işlerinde de sürdürdü. İlk ciddi 
hayrını bugünlere gelmesinde dönüm noktası olan 
Konya’da “ben sokaklarda çok kaldım, sokakta kalmanın 
ne zor olduğunu iyi bilirim” diyerek bir öğrenci yurdu 
yaptırarak başlatan Ali Şeker, ardından Erzurum’un 
kuş konmaz kervan geçmez bölgelerine ard ardına kız 
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kuran kursları ve yurtlar yaptırdı. 14 yılın 
sonunda bu sayı 45 kuran kursu, yurt ve 
camiye ulaştı. Bugüne kadar bu kurs ve 
yurtlardan 10 binin üzerinde bölge insanı 
eğitim aldı. Yüksek öğrenim kazanıp da 
okuyamayanlara burslar verdi. Doktor 
olandan tutunda, savcı, hakim, öğret-
men, mühendis olanına kadar bir çok 
genç bugün bu yere gelişini hayır sever 
işadamı Ali Şeker’e borçlu. Türkiye’nin 
dört bir yanında kurduğu tesisleri ile 
binlerce insana iş kapısı açan Ali Şeker’in 
ölmeden birkaç yıl önce kendi adına kur-
duğu vakıf sayesinde, hala kuran kursları, 
camileri, yurtlar yapılıyor ve öğrencile-
rinde bursları verilmeye devam ediyor. 
Ali Şeker’in 25 yıllık arkadaşı, dostu ve 
sırdaşı Kemal Soylu kendisi için şunları 
söylüyor; “Ali Şeker gibi mert, sözünün 
eri, dürüst, çalışkan ve hayır hasenat 
ehli bir insanı ben hayatımda ilk defa 
gördüm. Para kazanmayı, mallar, mülkler 
alıp lüks içeriğinde yaşamak için değil, 
garip gurabayı, fakir fukarayı sevindir-
mek için düşünen bir insandı. Kendisin-
den biri bir talepte bulunsa, kendisinde 
olmasa bile başkasından ister yine o 
insanı boş çevirmezdi. Yapacağı çok 
daha güzel hayalleri vardı. Ancak talihsiz 
hastalık onu 56 yaşında aramızdan aldı. 
Mekanı cennet olsun.” 

İSMİNİ YAŞATACAĞIZ

 Bugün sektöründe Türkiye’nin en 
büyük kuruluşlarını başına genç yaşta 
geçen Ali Şeker’in oğlu Muhammed 
Şeker’de babası için “Kendi çocukluğu 
yoklukla geçtiği için bizim istediğimizi iki 
etmeden alırdı. Ancak lüks ve gösteriş-
ten kaçınırdı. Çok iyi bir baba çok iyi bir 
arkadaştı. Kendisinin kurduğu gerek Ali 
Şeker Vakfı olsun, gerek diğer şirketler 
olsun onun izinde aynen devam edecek. 
İşimizde dürüstlükten, doğruluktan ve 
kaliteden asla ödün vermeyeceğiz. Ali 
Şeker adı yaşatmanın sorumluluğunu 
hep taşıyacağız” diyerek babasına olan 
duygularını dile getirdi. 
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Dağsan Amca olarak bilinen Konya’nın sevilen isimlerinden 
Halil İbrahim Dağ’ın hayatını, torunu Faruk Dağ anlattı

KONYA’NIN DEDESİ:
HALİL İBRAHİM DAĞ 

H
ayatını ticaretten çok hayır 
işleri ile geçirmiş olan Kon-
ya’nın dedesi ve aynı zaman-

da güneş enerji sistemlerini Türkiye’ye 
kazandıran isimlerden olan Halil İbra-
him Dağ’ın hayatını, torunu Solimpeks 
Yenilenebilir Enerji Sistemleri’nin Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk 
Dağ 10’LAR Dergisine anlattı. 

Öncelikle sizi daha sonra dedeniz 
Sayın Halil İbrahim Dağ’ın hayatını 
sizden dinleyebilir miyiz?

Ben Faruk Dağ. Halil İbrahim Dağ’ın 
torunuyum. Dedemden kalma mesle-
ği devam ettiriyoruz. Dedem, Çumra 
Karkın kasabasında dünyaya gelmiştir. 
Kendisini Karkın kasabasından 1971 
yılında 4 oğlu ile Karkın kasabasından 
Konya’ya taşınmıştır.  

Mesleğe olan ilk adımı ne şekilde 
olmuş?

Bu mesleğe Halil İbrahim Dağ kar-
deşi İsmail Dağ ile birlikte 1973 yılında 
başlamıştır.  İlk başladığı yıllarda güneş 
enerjisi çok kullanılan ve yaygın bir 
enerji çeşidi değildi. Dedem ve oğulla-

rının çalışmaları ve gayretleri sayesinde 
Türkiye’de güneş enerji sistemi yaygın-
laştı ve kullanılır hale geldi. 

O dönemde güneş enerjisi yaygın 
olmadığı halde Halil Bey bu sektöre 
nasıl cesaret edebilmiş?

Dedem ve kardeşi İsmail Dağ, ufku 
çok geniş ve ileri görüşlü insanlardı. 
Yeniliklere açık oldukları için yurt dışın-
da bazı fuarlarda gördükleri bu ürünü 
Konya da üretmeye başlamışlar. 

Sosyal yaşamında ne gibi işlerle 
meşgul olmuştur?

Dedemi ticari yanından çok, sosyal 
yaşantısını anlatmak daha doğru olur. 
Ticari ve iş hayatı yok denecek kadar 
azdır. Konya’da 17 cami, 3 kuran kursu 
yapılmasına öncülük etti. Ve birçok 
derneklerde üyelikleri oldu, başkanlık-
lar yaptı. Kur’an Kurslarının işletilmesi 
ve kursların işletilmesinde çok fayda 
sağladı. Birçok garibana iş buldu. Fakir 
insanları evlendirdi. Küsleri barıştırdı. 
Şehir dışından Konya’ya gelip imkâ-
nı olamayan öğrencilere yardım etti. 
Bu yüzden de Konya’nın dedesi oldu. 
İnsanlar onu, sanayici iş adamı ola-
rak değil sosyal faaliyetlerde öncülük 
eden biri olarak tanırdı. İlkokul mezu-
nu olmasına rağmen, yöneticilik vasfı 
taşıyan biri oldu ve önemli görevlerde 
bulundu. Karatay Belediyesi’nde meclis 
üyeliği yaptı. Refah Partisi’nde il yöne-
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timinde bulundu. Bu süreçte kendi-
sinden en çok faydalanan insanlar, 
hep garipler oldu. Fakir ve yöneticiler 
arasında bir köprü vazifesini üstlen-
di. Belediye meclislerinde Konya’ya 
faydası olan tüm işlerde bulunmaya 
çalıştı. Binlerce insanı evinde ağırladı. 
Cumhurbaşkanımızı bile evinde ağır-
lamış bir insandı.

O dönemlerden bir anınız varsa 
bizimle paylaşabilir misiniz?

Sosyal yaşamından bir kesit 
paylaşayım. 1990 yıllarda öğrenciler 
öğrenim kredisi almaları için kefil 
getirme şartı vardı. Yani kefil imzası 
olmadan öğrenciler kredi alamazlardı. 
Dedemin her sene kefil olarak imza-
ladığı öğrenci sayısı 500 ün üzerinde 
idi. Bu yüzden sadece Konya’da değil 
aslında Türkiye’nin her yerinde ona 
hala dua eden insanlar var. Bulun-
muş olduğu Partide haftalık nöbetler 
olurdu. Diyelim ki haftalık nöbetlerde 
milletvekillerinin ziyaretine 10 kişi 
geliyorsa dedemin nöbetlerinde ziya-
retine 100- 150 kişi geliyordu. Çünkü 
Dedem, oraya halini arz etmeye gelen 
her insan ile birebir ilgilenir, ihtiyacını 
giderirdi. İnsanların ona çok güven-
mesi sebebiyle de yardım yapılacak 
olan büyük bir meblağı bile ona gözü 
kapalı verirlerdi. Elindeki tüm gelir-
leri ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Her 
gittiğimiz ortamda mutlaka çevresine 
toplanan halini hatırını soran bir grup 
insan olurdu. 

Dedem Koronavirus hastası ol-
duğunda ihtiyaçlarını karşılamak için 

Hasta hanede yanında ben bulun-
dum.   Vefatına 3 gün kala şöyle bir 
olaya şahit oldum: Bir telefon geldi 
telefondaki şahıs evi için kömür 
istiyordu. 500 kilo kömürü çok hasta 
olmasına rağmen temin etti ve ihtiyaç 
sahibine göndertti. Yoğun bakıma 
girmeden, ölümüne sayılı saatler kala, 
kâğıt kalem istedi. Çabuk ve hızlı bir 
şekilde ‘’ben vefat edersem 7 bin 500 
lira Ankara’da bir ihtiyaç sahibine, 2 
bin 500 Konya’daki camiye ve bin lira 
da her ay verdiğim birine verilecek’’ 
yazıp öylece yoğun bakıma girdi ve 
vefat etti. Vefat ederken bile ardında-
ki yardıma ihtiyacı olanları düşünürdü. 

Halil İbrahim Dağ, oğullarına ve 
siz torunlarına ne gibi nasihatlerde 
bulundu?

Bize her zaman verdiği öğüt; 
‘’Ticarette helal kazanç çok önemlidir, 
yaptığınız işte başkasını aldatmayın. 
Aldatılsanız bile mazlum halde Allah 
bunun mükafatını verir.’’ şeklinde 
olmuştur. Şahsiyetli, Şefkatli, Namazı-
na çok dikkatli, ihtiyaç sahibi insanları 
araştırır, Hafızası kuvvetli, emin bir 
insandı. Onun çevresinden yararlanıp 
işini meşru yollardan halletmek iste-
meyen akrabalarına da asla müsama-
ha göstermezdi. Miras olarak baba-
sından kalma köyde bir tarlası, bir ev 
ve arabasını bıraktı. Bu da bizim için 
bir onurdur. Ondan kalan en önemli 
miras, onun ahlakıydı. Onun ismini 
zikrettiğimiz her ortamda hayırlı bir 
insan olarak anılması bizim için bir 
şeref ve izzet kaynağıdır. 
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Dağsan Amca olarak bilinen Konya’nın sevilen isimlerinden 
Halil İbrahim Dağ’ın hayatını, torunu Faruk Dağ anlattı
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O dönemde güneş enerjisi yaygın 
olmadığı halde Halil Bey bu sektöre 
nasıl cesaret edebilmiş?

Dedem ve kardeşi İsmail Dağ, ufku 
çok geniş ve ileri görüşlü insanlardı. 
Yeniliklere açık oldukları için yurt dışın-
da bazı fuarlarda gördükleri bu ürünü 
Konya da üretmeye başlamışlar. 

Sosyal yaşamında ne gibi işlerle 
meşgul olmuştur?

Dedemi ticari yanından çok, sosyal 
yaşantısını anlatmak daha doğru olur. 
Ticari ve iş hayatı yok denecek kadar 
azdır. Konya’da 17 cami, 3 kuran kursu 
yapılmasına öncülük etti. Ve birçok 
derneklerde üyelikleri oldu, başkanlık-
lar yaptı. Kur’an Kurslarının işletilmesi 
ve kursların işletilmesinde çok fayda 
sağladı. Birçok garibana iş buldu. Fakir 
insanları evlendirdi. Küsleri barıştırdı. 
Şehir dışından Konya’ya gelip imkâ-
nı olamayan öğrencilere yardım etti. 
Bu yüzden de Konya’nın dedesi oldu. 
İnsanlar onu, sanayici iş adamı ola-
rak değil sosyal faaliyetlerde öncülük 
eden biri olarak tanırdı. İlkokul mezu-
nu olmasına rağmen, yöneticilik vasfı 
taşıyan biri oldu ve önemli görevlerde 
bulundu. Karatay Belediyesi’nde meclis 
üyeliği yaptı. Refah Partisi’nde il yöne-
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timinde bulundu. Bu süreçte kendi-
sinden en çok faydalanan insanlar, 
hep garipler oldu. Fakir ve yöneticiler 
arasında bir köprü vazifesini üstlen-
di. Belediye meclislerinde Konya’ya 
faydası olan tüm işlerde bulunmaya 
çalıştı. Binlerce insanı evinde ağırladı. 
Cumhurbaşkanımızı bile evinde ağır-
lamış bir insandı.

O dönemlerden bir anınız varsa 
bizimle paylaşabilir misiniz?

Sosyal yaşamından bir kesit 
paylaşayım. 1990 yıllarda öğrenciler 
öğrenim kredisi almaları için kefil 
getirme şartı vardı. Yani kefil imzası 
olmadan öğrenciler kredi alamazlardı. 
Dedemin her sene kefil olarak imza-
ladığı öğrenci sayısı 500 ün üzerinde 
idi. Bu yüzden sadece Konya’da değil 
aslında Türkiye’nin her yerinde ona 
hala dua eden insanlar var. Bulun-
muş olduğu Partide haftalık nöbetler 
olurdu. Diyelim ki haftalık nöbetlerde 
milletvekillerinin ziyaretine 10 kişi 
geliyorsa dedemin nöbetlerinde ziya-
retine 100- 150 kişi geliyordu. Çünkü 
Dedem, oraya halini arz etmeye gelen 
her insan ile birebir ilgilenir, ihtiyacını 
giderirdi. İnsanların ona çok güven-
mesi sebebiyle de yardım yapılacak 
olan büyük bir meblağı bile ona gözü 
kapalı verirlerdi. Elindeki tüm gelir-
leri ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Her 
gittiğimiz ortamda mutlaka çevresine 
toplanan halini hatırını soran bir grup 
insan olurdu. 

Dedem Koronavirus hastası ol-
duğunda ihtiyaçlarını karşılamak için 

Hasta hanede yanında ben bulun-
dum.   Vefatına 3 gün kala şöyle bir 
olaya şahit oldum: Bir telefon geldi 
telefondaki şahıs evi için kömür 
istiyordu. 500 kilo kömürü çok hasta 
olmasına rağmen temin etti ve ihtiyaç 
sahibine göndertti. Yoğun bakıma 
girmeden, ölümüne sayılı saatler kala, 
kâğıt kalem istedi. Çabuk ve hızlı bir 
şekilde ‘’ben vefat edersem 7 bin 500 
lira Ankara’da bir ihtiyaç sahibine, 2 
bin 500 Konya’daki camiye ve bin lira 
da her ay verdiğim birine verilecek’’ 
yazıp öylece yoğun bakıma girdi ve 
vefat etti. Vefat ederken bile ardında-
ki yardıma ihtiyacı olanları düşünürdü. 

Halil İbrahim Dağ, oğullarına ve 
siz torunlarına ne gibi nasihatlerde 
bulundu?

Bize her zaman verdiği öğüt; 
‘’Ticarette helal kazanç çok önemlidir, 
yaptığınız işte başkasını aldatmayın. 
Aldatılsanız bile mazlum halde Allah 
bunun mükafatını verir.’’ şeklinde 
olmuştur. Şahsiyetli, Şefkatli, Namazı-
na çok dikkatli, ihtiyaç sahibi insanları 
araştırır, Hafızası kuvvetli, emin bir 
insandı. Onun çevresinden yararlanıp 
işini meşru yollardan halletmek iste-
meyen akrabalarına da asla müsama-
ha göstermezdi. Miras olarak baba-
sından kalma köyde bir tarlası, bir ev 
ve arabasını bıraktı. Bu da bizim için 
bir onurdur. Ondan kalan en önemli 
miras, onun ahlakıydı. Onun ismini 
zikrettiğimiz her ortamda hayırlı bir 
insan olarak anılması bizim için bir 
şeref ve izzet kaynağıdır. 
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Konya’nın çok değerli hocalarından Tahir 
Büyükkörükçü ’nün yanında hizmete başlayıp hayatını 

insana adamış bir isim, Hasan Burhan Bezirci. Konya’nın 
köklü ailelerinden Sarıcalarlı Hacı Veli Bezirci Efendi’nin de 
torunu olan Hasan Bezirci’nin ticari ve sosyal hayatını kızı 

Hatice Hanım’ın eşi Namık Yolcu anlattı

KONYA’NIN 
MANEVİ 

ÇINARLARINDAN 
‘HASAN BURHAN 

BEZİRCİ’
H

asan Burhan Bezirci, 1942 
yılında Araplar mahallesinde 
dünyaya geldi. Sarıcalar 

köyünden olan ve Kapu Camii’ye pek 
çok faydası bulunmuş Hacı Veli Bezirci 
Efendi’nin torunlarındandır. İlkokulu 
Cumhuriyet İlkokulu’nda bitirdi. Okul 
hayatından sonra babası Sadrettin 
Efendi tarafından Bedesten Çarşısı 
içinde şekercilik ve tekstil sektöründe 
işe başlatılarak sosyal ve ticari hayata 

adım atmıştır. Ankara’da askerliğini 
yaptıktan sonra harfiyat, nakliyat ve 
kum ocağı işletmeciliğine başlamıştır. 
1961 yılında Yeniyayla köyünden Şerife 
Tekelioğlu ile evlenmiş, Hamdi ve 
Hatice isminde 2 evladı vardır. 

Sosyal yaşantısında Kapu Cami, 
Celaliye Kur’an Kursu, Anadolu Vakfı, 
Milli Gençlik Vakfı, Mahmut Sami 
Ramazanoğlu İmam Hatip gibi kurs ve 
camilerin yapım ve restorasyonlarında 
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emeği vardır. Tahir Büyükkörükçü Hoca 
Efendi’nin ilminden yıllarca yakinen 
faydalanmış ve hizmetinde bulunmuştur. 
Titiz, cömert ve hayırsever bir şahsiyetti. 
İslami hassasiyetleri olan ve çevresi 
tarafından sevilip sayılan biriydi. Ömrü her 
zaman iyilik ve insanlara yardım etmekle 
geçmiş, yıllarca Konya eşrafına ve Konya 
maneviyatına faydalı olmak için çalışmıştır.

2010 yılında ağır bir kalp krizi geçirmiştir. 
Ben damadı Namık Yolcu olarak kızı olan 
eşim Hatice ile birlikte şöyle bir anısına 
şahit olduk: 2010 yılında kalp rahatsızlığı 
geçirdiği sırada Ankara’da hastanenin 
bodrum katında, hiçbir iletişim aracının 
olmadığı bir yoğun bakımda ağır bir 
tedavi gördü. Kızı Hatice Hanım yanına 
ihtiyaçlarını karşılamak için girerdi. O 
günlerde Konya’mızın manevi mimarı Tahir 
Büyükkörükçü Hoca vefat etmişti ama 
üzülmemesi için hocası ve şeyhinin vefatını 
Hasan Bezirci’den gizlemiştik. Aynı günün 
akşamında eşim Hatice Hanım, babasının 
yanına girdiği zaman ‘’Kızım, Konya’dan 
haber mi var? Tahir Hoca Efendi nasıl, yoksa 
vefat mı etti?’’ diyerek bizi hayretler içerisine 
düşürmüştü. Hiçbir iletişim aracı olmayan ve 
ağır bir tedavi gören bir insanın bunu nasıl 
bildiği bizi çok etkilemişti. Manevi bağı olan 
hocasının vefatını, yine manevi bir ilhamla 
öğrenmiş. Bu anı şaşkınlık içinde hep hatırlar 
ve hüzünleniriz. 

Uygulanan tedaviler sonucu, yine 
mucizevi bir şekilde 2017 yılına kadar 
yaşamıştır. Çok sevdiği Necmettin Erbakan’ın 
doğum günü olan 29 Ekim 2017 yılında vefat 
etmiştir. Araplar Kabristanında meftundur.
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Merhum Hasan Kulu’yu anlatan oğlu Mustafa Kulu babasının kişiliği ve hayırseverliği ile 
örnek olduğuna dikkat çekti. Babasının çalışkanlığı, ileri görüşlülüğü ve zekasıyla çevresindekileri 
hayran bıraktığına ifade eden Kulu, “Babam gündemi, siyaseti çok iyi takip eder ve analiz yapardı. 

Vefatından kısa bir süre önce kendisini ziyarete gelen ilahiyat hocaları babamın feraseti ve ileri 
görüşlülüğüne şaşırdıklarını söylemişlerdi” dedi 

KİȘİLİĞİ VE HAYIRSEVERLİĞİ 
İLE ÖRNEK OLDU 

1
933 yılından itibaren iş hayatına 
yeni tecrübeler ekleyerek günü-
müze kadar, gelişerek ve büyü-

yerek gelen Hasan Kulu Orman Ürünleri 
A.Ş., “Kaliteli ürün, Memnun müşteri” 
anlayışı ile her geçen gün lider konu-
munu sağlamlaştıran öncü bir firma ko-
numunda. Hasan Kulu Orman Ürünleri 
A.Ş kurucusu ve sahibi merhum Hasan 
Kulu’yu oğlu Mustafa Kulu anlattı. 

‘İHTİYACI OLANLARIN YARDIMINA 
KOŞAR, SORUNLARI ÇÖZERDİ’

İşadamı Mustafa Kulu, babası  mer-
hum Hasan Kulu’nun insanların ihtiyaç-
larını çözmek için yardıma koştuğunu 
ve pek çok kişinin sorunlarını çözdüğü-
nü ifade ederek, “ Babam rahmetlinin 
asıl ismi Hasan Hüseyin Kulu’dur. Fakat 
amcam Muharrem ayının 10. Günü do-
ğunca dedesi Fahriefendi Hoca Hüseyin 
ismini koymuş. Babamda Hasan Kulu 
olarak bilinmiş. 1942 yılında doğan ba-
bam ilkokuldan sonra dedemin yanında 
evlerin altındaki atölyede küçük yaşta 

marangoz olarak çalışmaya başlamış. 
Büyük amcam Ali Kulu da imam hatip 
lisesinde okur ve atölyeye yardım 
edermiş. Toplam beş kardeşler. Halam 

Fatma Pelinceler amcam hafız Ahmet 
Kulu ve babam vefat etti. Ali amcam ve 
mimar Hüseyin amcama Allah hayırlı 
ömürler versin. Dedem Mehmet Kulu 
Fahri Kulu hocanın büyük oğlu ve an-
nesi genç yaşta vefat etmiş. Daha sonra 
da teyzesi de analığı olmuş.  1908-1982 
yokluk yıllarında marangozluğu meslek 
edinmiş hem babasına hem ailesine 
bakmış.  Babam rahmetli ile ilgili birçok 
olay var. Çünkü problemli işleri çöz-
meyi severdi. İhtiyacı olana Allah için 
yardım eder. Bu hususta samimiydi ve 
gövdesini koyardı.  Yok iken bile birinin 
bir ihtiyacını çözmek için çabalardı. Yok 
iken verirdi. Kamyon alacak kamyoncu, 
dükkan açacak esnaf, küs olanlar her 
türlü iş babama gelir ve akıl alınırdı. 
Ömer Polat abi babamı çok sever ve 
beraber otururken yaşlı bir amca baba-
ma gelmiş. Hasan beni evlendir demiş.  
Ömer abi gülmüş. Babam işin aslını bi-
liyormuş. Evi kadının üzerine yaparsan 
olur demiş. Adam razı olmuş gitmişler 
istemişler iş olmuş. Arkadaşlıkları çok 
samimi idi. Hepsi ölünceye kadar 30-40 H
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yıl sürmüş. Hiç birbirlerini kırmamışlar. 
Salih Tunçlar abi Allah uzun ömürler 
versin birbirimize alnımızı kırıştırmadık 
hiç dedi. Bana belki 30 yıl Muzaffer 
Apak abi rahmetli kalfası ve ortağı idi. 
Genç yaşta yanında çalışırken tırnağını 
makineye kaptırır. Ama birbirlerinden 
asla şikâyetçi olmazlar. Daha sonra 
ortaklık yaptılar. Daha niceleri. Babamın 
vefatından bir sene sonra bir amca gel-
di. Başsağlığında ağladı. Bizde hüzün-
lendik. Emekli imam imiş. Gençliğinde 
ev yaptırmak için babama gelmiş. O za-
manlar evin çoğu işi ahşaptı. Çatı kalıp 
taban kapı pencere vs. Belki yüzde 40 
ahşap. Babamla anlaşmışlar maaşından 
peyderpey ödeyecekmiş. Malzemeler 
gitmiş. İnşaat yapılırken maaş alınca 
babama gelirmiş. Babam da önce işçi-
lerin ücretini ödemesi söyler ve parayı 
almazmış.  En son borçları bitince yine 
hoca para getirir. Babam hocaya sen 
hassas insansın. Belki eve uzun süredir 
et almamışındır. Bu parayı da eve harca 
öbür ay gel dermiş. Babam rahmetlinin 
Rabbi telanın baki biraz olağanüstü sa-
yılabilecek olaylara da ikramı olmuştur.  
Allah razı olsun babam küçük yaşlar-
da iken yeni ergen yaşlarda dedem 
inşaattan çatıdan düşüp sakatlanmış ve 
iş yükü babama kalmış. Babamın hem 
nadir bulunan bir zekası hem de çalış-
kanlığı sayesinde genç yaşta birçok kişi 
çalıştıran ve büyük işler alan bir esnaf 
olmuş. Zekâsı ile alakalı Dinekli Avni Çe-
tin abinin hikayesini anlatmak isterim. 
Avni abi inşaatının kapı ve pencerelerini 
yaptırmak üzere babamı çağırır. Babam 
metre ile ölçer fakat not almaz. Avni 
abi uyarır. Babam ben kafamda tuta-
rım gerek yok der. Avni abi inanmaz 
ve tutamayacağına yanlış yapacağına 
dair iddiaya girerler. Babam kazanır. 

1974’lerde Marangozluktan kerestecili-
ğe geçer. Cesareti ve nasibi sayesinde 
çabuk ilerler. Turgut Özal döneminin 
hızlı büyümesinden faydalanır. Rahmetli 
Özal’ı çok severdi. 90’lı yıllar bizimde 
iş hayatına katıldığımız zamanlardı kar-
deşimle beraber. Fakat o zamanlarda 
ekonomik bozukluktan zararla geçen 
yıllar oldu. Yaşanan sıkıntılarda babam 
işi yavaşlatmadı son hız ile çalışmaya 
devam etti. 2002 yılının Ağustos’unda 
kalp krizi sonucu vefat etti” ifadelerini 
kullandı.

‘BABAM CÖMERTLİKTE
 AKARSU GİBİYDİ’

Rahmetli babasının cömertlikte 
akarsu gibi olduğuna dikkat çeken Mus-
tafa Kulu, “Babam rahmetli cömertlikte 
akarsu gibiydi. Merhamet yönündeki 
tüm hayatı buna bir örnekti. O kadar 
üstün ve özel hallere sahipti. Mesela 15-
30 kişi çalıştırdığı zamanlarda birinde 
işçilerden birinin dükkanın aşçısının 
pişirdiği yemeği yemediğine fark etmiş. 
Sonra onu yanına çağırıp neden yeme-
diğini sormuş ve işçiye yevmiyesinin 
dışında para vermiş ve sen git dışarıdan 
ye diye göndermiş. İnsanların hallerin-
den, durumlarından hemen anlar ve 
ihtiyaçlarını giderildi. Dedem 13 yıl ka-
dar felçli ve yatalak bir zaman geçirdi. 
Babam işe giderken sabahları dedemin 
elini öper, saçını sakalını sıvazlar sever 
ve dedemin elini öper, saçını sakalını sı-
vazlar sever ve dedeme harçlık para ve-
rirdi. Rahmetli dedem o paraya inanıl-
maz mutlu olurdu. Felçli yatalak paraya 
ne ihtiyacı var demezdi.  Babacığımın 
üstün halleri bu sayfalara sığmayacak 
kadar çoktur. Tüm sülalenin kışlık odu-
nunu mutlaka güzden gönderir, sülale 

de ihtiyacı olanları asla unutmaz, maddi 
ve manevi sürekli herkesi görür göze-
tirdi. Mesela akrabalarımızdan biri ciddi 
anlamda ihtiyaçlıydı. Düzenli olarak bir 
iki ayda bir erzak ve et alarak onlara ye-
meğe gidilir. Eti özellikle çok fazla alırdı 
ki kalanı onlara uzun süre yetişsin diye 
ve böylece gönül incitmeden hayrını 
da yapmış olurdu. Çocukları çok sever 
büyüklere aşırı hürmet ederdi” şeklinde 
konuştu.

‘BABAM ÇALIŞKANLIĞI VE ZEKASI 
İLE HAYRAN BIRAKIRDI’

Babasının çalışkanlığı, ileri görüş-
lülüğü ve zekasıyla çevresindekileri 
hayran bıraktığına ifade eden Kulu, “ 
Babam gündemi , siyaseti çok iyi takip 
eder ve analiz yapardı. Vefatından kısa 
bir süre önce kendisini ziyarete gelen 
ilahiyat hocaları babamın feraseti ve 
ileri görüşlülüğüne şaşırdıklarına ifade 
etmişlerdi. Çünkü babam ilkokul me-
zunu olmasına rağmen ileri görüşü ve 
zekasıyla ayrıca pek çok konuya olan 
çalışkanlığıyla kendisine hayran bırakıl-
dı. Vefatından 5-6 yıl sonra bir vesileyle 
karşılaştığımız Salih Odabaşı Hoca 
babamla ilgili bir anısını çok duygula-
narak anlattı.  Babam bir gün yüklü bir 
meblağ parayı hocanın masasına koy-
muş ve bu yıl çok kazandım elhamdü-
lillah. Siz bu parayı imam hatipteki bu 
çocuklar için ve okul için harcayın diye 
söylemiş. Salih hoca ben ne daha önce 
ne de daha sonra böyle kendiliğinden, 
istemeden para getiren görmedim dedi. 
Hakikaten de sayılamayacak kadar çok 
örnek halleri vardı. Allah cc ebeden 
daimen razı olsun. Cennetle Ali makam-
lara eriştirsin. Örnek hallerini yaşamayı 
bizlere de nasip etsin” 
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munu sağlamlaştıran öncü bir firma ko-
numunda. Hasan Kulu Orman Ürünleri 
A.Ş kurucusu ve sahibi merhum Hasan 
Kulu’yu oğlu Mustafa Kulu anlattı. 

‘İHTİYACI OLANLARIN YARDIMINA 
KOŞAR, SORUNLARI ÇÖZERDİ’

İşadamı Mustafa Kulu, babası  mer-
hum Hasan Kulu’nun insanların ihtiyaç-
larını çözmek için yardıma koştuğunu 
ve pek çok kişinin sorunlarını çözdüğü-
nü ifade ederek, “ Babam rahmetlinin 
asıl ismi Hasan Hüseyin Kulu’dur. Fakat 
amcam Muharrem ayının 10. Günü do-
ğunca dedesi Fahriefendi Hoca Hüseyin 
ismini koymuş. Babamda Hasan Kulu 
olarak bilinmiş. 1942 yılında doğan ba-
bam ilkokuldan sonra dedemin yanında 
evlerin altındaki atölyede küçük yaşta 

marangoz olarak çalışmaya başlamış. 
Büyük amcam Ali Kulu da imam hatip 
lisesinde okur ve atölyeye yardım 
edermiş. Toplam beş kardeşler. Halam 

Fatma Pelinceler amcam hafız Ahmet 
Kulu ve babam vefat etti. Ali amcam ve 
mimar Hüseyin amcama Allah hayırlı 
ömürler versin. Dedem Mehmet Kulu 
Fahri Kulu hocanın büyük oğlu ve an-
nesi genç yaşta vefat etmiş. Daha sonra 
da teyzesi de analığı olmuş.  1908-1982 
yokluk yıllarında marangozluğu meslek 
edinmiş hem babasına hem ailesine 
bakmış.  Babam rahmetli ile ilgili birçok 
olay var. Çünkü problemli işleri çöz-
meyi severdi. İhtiyacı olana Allah için 
yardım eder. Bu hususta samimiydi ve 
gövdesini koyardı.  Yok iken bile birinin 
bir ihtiyacını çözmek için çabalardı. Yok 
iken verirdi. Kamyon alacak kamyoncu, 
dükkan açacak esnaf, küs olanlar her 
türlü iş babama gelir ve akıl alınırdı. 
Ömer Polat abi babamı çok sever ve 
beraber otururken yaşlı bir amca baba-
ma gelmiş. Hasan beni evlendir demiş.  
Ömer abi gülmüş. Babam işin aslını bi-
liyormuş. Evi kadının üzerine yaparsan 
olur demiş. Adam razı olmuş gitmişler 
istemişler iş olmuş. Arkadaşlıkları çok 
samimi idi. Hepsi ölünceye kadar 30-40 H
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yıl sürmüş. Hiç birbirlerini kırmamışlar. 
Salih Tunçlar abi Allah uzun ömürler 
versin birbirimize alnımızı kırıştırmadık 
hiç dedi. Bana belki 30 yıl Muzaffer 
Apak abi rahmetli kalfası ve ortağı idi. 
Genç yaşta yanında çalışırken tırnağını 
makineye kaptırır. Ama birbirlerinden 
asla şikâyetçi olmazlar. Daha sonra 
ortaklık yaptılar. Daha niceleri. Babamın 
vefatından bir sene sonra bir amca gel-
di. Başsağlığında ağladı. Bizde hüzün-
lendik. Emekli imam imiş. Gençliğinde 
ev yaptırmak için babama gelmiş. O za-
manlar evin çoğu işi ahşaptı. Çatı kalıp 
taban kapı pencere vs. Belki yüzde 40 
ahşap. Babamla anlaşmışlar maaşından 
peyderpey ödeyecekmiş. Malzemeler 
gitmiş. İnşaat yapılırken maaş alınca 
babama gelirmiş. Babam da önce işçi-
lerin ücretini ödemesi söyler ve parayı 
almazmış.  En son borçları bitince yine 
hoca para getirir. Babam hocaya sen 
hassas insansın. Belki eve uzun süredir 
et almamışındır. Bu parayı da eve harca 
öbür ay gel dermiş. Babam rahmetlinin 
Rabbi telanın baki biraz olağanüstü sa-
yılabilecek olaylara da ikramı olmuştur.  
Allah razı olsun babam küçük yaşlar-
da iken yeni ergen yaşlarda dedem 
inşaattan çatıdan düşüp sakatlanmış ve 
iş yükü babama kalmış. Babamın hem 
nadir bulunan bir zekası hem de çalış-
kanlığı sayesinde genç yaşta birçok kişi 
çalıştıran ve büyük işler alan bir esnaf 
olmuş. Zekâsı ile alakalı Dinekli Avni Çe-
tin abinin hikayesini anlatmak isterim. 
Avni abi inşaatının kapı ve pencerelerini 
yaptırmak üzere babamı çağırır. Babam 
metre ile ölçer fakat not almaz. Avni 
abi uyarır. Babam ben kafamda tuta-
rım gerek yok der. Avni abi inanmaz 
ve tutamayacağına yanlış yapacağına 
dair iddiaya girerler. Babam kazanır. 

1974’lerde Marangozluktan kerestecili-
ğe geçer. Cesareti ve nasibi sayesinde 
çabuk ilerler. Turgut Özal döneminin 
hızlı büyümesinden faydalanır. Rahmetli 
Özal’ı çok severdi. 90’lı yıllar bizimde 
iş hayatına katıldığımız zamanlardı kar-
deşimle beraber. Fakat o zamanlarda 
ekonomik bozukluktan zararla geçen 
yıllar oldu. Yaşanan sıkıntılarda babam 
işi yavaşlatmadı son hız ile çalışmaya 
devam etti. 2002 yılının Ağustos’unda 
kalp krizi sonucu vefat etti” ifadelerini 
kullandı.

‘BABAM CÖMERTLİKTE
 AKARSU GİBİYDİ’

Rahmetli babasının cömertlikte 
akarsu gibi olduğuna dikkat çeken Mus-
tafa Kulu, “Babam rahmetli cömertlikte 
akarsu gibiydi. Merhamet yönündeki 
tüm hayatı buna bir örnekti. O kadar 
üstün ve özel hallere sahipti. Mesela 15-
30 kişi çalıştırdığı zamanlarda birinde 
işçilerden birinin dükkanın aşçısının 
pişirdiği yemeği yemediğine fark etmiş. 
Sonra onu yanına çağırıp neden yeme-
diğini sormuş ve işçiye yevmiyesinin 
dışında para vermiş ve sen git dışarıdan 
ye diye göndermiş. İnsanların hallerin-
den, durumlarından hemen anlar ve 
ihtiyaçlarını giderildi. Dedem 13 yıl ka-
dar felçli ve yatalak bir zaman geçirdi. 
Babam işe giderken sabahları dedemin 
elini öper, saçını sakalını sıvazlar sever 
ve dedemin elini öper, saçını sakalını sı-
vazlar sever ve dedeme harçlık para ve-
rirdi. Rahmetli dedem o paraya inanıl-
maz mutlu olurdu. Felçli yatalak paraya 
ne ihtiyacı var demezdi.  Babacığımın 
üstün halleri bu sayfalara sığmayacak 
kadar çoktur. Tüm sülalenin kışlık odu-
nunu mutlaka güzden gönderir, sülale 

de ihtiyacı olanları asla unutmaz, maddi 
ve manevi sürekli herkesi görür göze-
tirdi. Mesela akrabalarımızdan biri ciddi 
anlamda ihtiyaçlıydı. Düzenli olarak bir 
iki ayda bir erzak ve et alarak onlara ye-
meğe gidilir. Eti özellikle çok fazla alırdı 
ki kalanı onlara uzun süre yetişsin diye 
ve böylece gönül incitmeden hayrını 
da yapmış olurdu. Çocukları çok sever 
büyüklere aşırı hürmet ederdi” şeklinde 
konuştu.

‘BABAM ÇALIŞKANLIĞI VE ZEKASI 
İLE HAYRAN BIRAKIRDI’

Babasının çalışkanlığı, ileri görüş-
lülüğü ve zekasıyla çevresindekileri 
hayran bıraktığına ifade eden Kulu, “ 
Babam gündemi , siyaseti çok iyi takip 
eder ve analiz yapardı. Vefatından kısa 
bir süre önce kendisini ziyarete gelen 
ilahiyat hocaları babamın feraseti ve 
ileri görüşlülüğüne şaşırdıklarına ifade 
etmişlerdi. Çünkü babam ilkokul me-
zunu olmasına rağmen ileri görüşü ve 
zekasıyla ayrıca pek çok konuya olan 
çalışkanlığıyla kendisine hayran bırakıl-
dı. Vefatından 5-6 yıl sonra bir vesileyle 
karşılaştığımız Salih Odabaşı Hoca 
babamla ilgili bir anısını çok duygula-
narak anlattı.  Babam bir gün yüklü bir 
meblağ parayı hocanın masasına koy-
muş ve bu yıl çok kazandım elhamdü-
lillah. Siz bu parayı imam hatipteki bu 
çocuklar için ve okul için harcayın diye 
söylemiş. Salih hoca ben ne daha önce 
ne de daha sonra böyle kendiliğinden, 
istemeden para getiren görmedim dedi. 
Hakikaten de sayılamayacak kadar çok 
örnek halleri vardı. Allah cc ebeden 
daimen razı olsun. Cennetle Ali makam-
lara eriştirsin. Örnek hallerini yaşamayı 
bizlere de nasip etsin” 
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Özbey Grup Kurucu ismi Hasan Özbey’i Özbey Grup Onursal Başkanı Abdullah 
Özbey anlattı. Abdullah Özbey, babasının bir işi 40 ölçüp 1 biçtiğine dikkat çekerken 

kendilerine bırakmış olduğu başarının sırlarından da 10’LAR Dergisine bahsetti

Y
aşadığı bölgenin kalkındırılması 
adına madencilikle başladığı sektö-
re farklı yatırımlarla devam ederek 

bugün ismini duyurmuş bir şirket olan Özbey 
Grup Kurucusu Hasan Özbey’in hayat hika-
yesini oğlu Abdullah Özbey anlattı. Abdullah 
Özbey, babasının bir işi 40 ölçüp 1 biçtiğine 
dikkat çekerken kendilerine bırakmış olduğu 
başarının sırlarından da 10’LAR Dergisine 
bahsetti. 

Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Abdullah Özbey. Özbey Grubun 

Onursal Başkanıyım. Özellikle madencilik, gıda 
ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 
1964 yılından beri baba mesleği olan kömür 
madenciliğiyle uğraşıyoruz. Bunun yanında 
krom ve tuz madenciliği, et ve hayvancılık 
sektöründe yer aldık. Şu anda çelik konstrük-
siyon olmakla beraber inşaat sektöründe ve 
madenciliğe devam ediyoruz.

Özbey Grubun kurucusu olan babanız 
Hasan Özbey’den bahseder misiniz?

Babam 1930 Ermenek doğumludur. Küçük 
yaşta babasını kaybetmiş biri olarak abisi ve 
kardeşleriyle birlikte erken yaşlarda iş hayatına 
atılmış ve hiç boş zamanı yokmuş. İlk mesleği 
olan terziliğin yanında askere gidene kadar 
da zücaciye ürünleri alıp satmakla uğraşmış. 
Askerlikten sonra da 1964 yılında kardeşiyle 
beraber madencilik sektörüne başlamaya 
karar vererek ortaklarıyla beraber bu işe adım 
atarlar. 

Terzi işinden madenciliğe geçişi nasıl 
olmuş?

Ermenek’te zaten devletin çalıştırmış 
olduğu ve özel sektöre ait ocaklar var. Özel 
sektördeki bir ocak, ruhsatını satışa çıkarınca 
kardeşleriyle ve 5 ortakla beraber böyle bir 
faaliyete başlıyorlar. Aslında babam okumak 
istemiş ancak dedemin erken vefat etmesi 
dolayısıyla onlarla ilgilenen dayısı ‘’bak oğlum 
okuyan sadece kendini kurtarır, sen herkesi 
kurtaracaksın’’ demesiyle böyle bir işe adım 
atılmış. Ancak önceden bu işi yapmadıkları 
için hiçbir deneyim ve uzlaşma alanı yok diğer 
bir anlatımda alelade bir girişle başlanmıştır. 
O zamanlar yıl 1964. Bakıyorlar en bilgili ve 
zengin maden çıkarılan bölge, Zonguldak. 
Gidip Zonguldak’ta işi öğreniyorlar ve orada 
çalışan ekipleri Ermenek’e getiriyorlar. Burada 
kömür üreticiliğine başlıyorlar. O günden bu 
güne kadar da burası, bölgeyi kalkındıran ve 
10 bin kişinin emekli olmasına olanak sağlayan 
bir şirket olmuştur.  1990’lı yıllarda bir otomobil 
markasının distribütörlüğünü alarak farklı bir 
sektöre daha adım atılmış. Bu sektörde de 6 
yıl çalışılarak aynı dönemde petrol bayiliğiyle 
hizmet verilmiş. Bunun gibi yatay ve dikey 
olarak farklı sektörlerde ilerleme kaydedilmiş. 
Her zaman çalışmaktan yana olmuş babam. 
Kazandığıyla da yeni bir sektöre adım atmış. 
Bu dönemler belirli arayışların ve tercihlerin 
dönemidir. Babam Hasan Bey’ in kurmuş oldu-
ğu holding ve şirketler şöyle ki;  Özbey Grup, 
Özbeyler Petrol A.Ş. ,Özkar Madencilik A.Ş 
,Özkar Kömür Madencilik Ltd. Şti. ,Özbey ,Özkar Kömür Madencilik Ltd. Şti. ,Özbey 

TİCARETİN GÖBEĞİNDE: 
HASAN ÖZBEY 

Madencilik Ltd. Şti. Ermenek Cenne Linyit Ltd. 
Şti. ,Ozbey Mining CO.KOSOVA ,Borneo Öz-
bey CO.Endonesya , HSN Holding A.Ş , Konet 
A.Ş.  ,Anamera A.Ş ,Meran A.Ş , Artek inşaat 
A.Ş , Cihanbeyli Madencilik Tuz A.Ş.

O günün şartlarıyla şimdi arasında ne gibi 
farklar var?

O zaman ki iş şartlarıyla şimdilerde fark 
ve ayrıntı var. Bugün ticaret daha kolay şimdi 
para var, o zaman para yok. İş alanı çok olduğu 
için ticarette hiç zorlanmamışlar. O dönemde 
zaten üretim kadar tüketimde fazlaydı ve çıka-
rılan kömür, bölgeye ancak yetiyordu. Ticaret 
anlamında zaten o bölgede fazla yapılabilecek 
sektör yok. Babamların bulunduğu Taşeli böl-
gesinin coğrafi yapısı, endüstriyel tarıma elve-
rişli değil, hayvancılık yapılamıyor. O bölgede 
halkın desteği sayesinde aslında madencilik ve 
ticaret devam etmiş diyebiliriz. Makineleşmeye 
baktığımız zaman o yıllarda kömür, madenden 
yerleşim yerine kadar yol olmayan yerlerden 
at arabalarıyla taşınıp oradan da kamyonlarla 
sevkiyat yapılıyormuş. O zamanlar insan gücü 
çok ucuzken teknolojiyle birlikte makine gücü 
ucuzlamış durumda. Dağlık bölge olması ve 
kömürün kullanım alanının az olması da başka 
bir zorluk sebebi.  

Babanız ilk ihracatını nereye ve nasıl 
gerçekleştirmiş?

İlk kömür ihracatımız, Türkiye’nin de yurt 
dışına ilk kömür ihracatı olan yıllarda oldu. 
Tabi ihracat nasıl yapılacak bunun hakkında 
da çok bir bilgi yokmuş. O dönemin enerji 
bakanından alınan izinle 1994 yılında Kıbrıs’a 
ilk kömür ihracatı gerçekleştirilmiş. Türkiye’nin 
ilk ihracatçılarından olmasının sebebi de bazen 
uyumadan bile işinin başında olması ve çok 
çalışmasıydı. ‘Benden sonra bu işleri devam et-
tirecek beş tane evlat verdi Allah bana’ diyerek 
bu işleri de bizlere bıraktı. 

Sadece madencilikle kalmayıp yatay ve 
dikey iş kollarına atılım olmuş, bunun sebebi 
nedir?

Madencilik sektöründe taşlar yerine otur-
duktan sonra yine o bölgenin kalkınması için 
inşaat sektörüne başlanarak ihtiyaç olan okul 

ve binalar yapılmış, sosyal sorumluluk proje-
lerinde de yer alınmış. O kömürün taşınırken 
nakliyede en çok ihtiyaç olan petrol yüzünden 
petrol işine başlanılmış. Sonrasında da o kolda 
ilerlenerek petrol toptan satış işine giriliyor. As-
lında dediğim gibi farklı sektörlere atılımın en 
büyük sebebi, boş durmadan sürekli üretme 
ve kalkındırma gayesi içinde olmak. 

Babanızın aile üyeleri dışında 5 farklı 
kişiyle daha ortak olduğunu söylemiştiniz, 
ortaklık hala devam ediyor mu?

Günümüzde bile aile ortaklıklarının dağıl-
ması çok olağan iken biz, kuruluş yılımız olan 
1964 yılından beri devam ediyoruz. Ben ikinci 
kuşak olsam da üçüncü kuşaklardan da bu işe 
başlayanlar var. Hala ortaklığımızın devam et-
mesinin sebebi ve sırrı ise, samimi, birbirimize 
karşı dürüst ve paylaşımcı bir yapı içerisinde 
olmamızda yatmaktadır. Buna ilaveten baktığı-
mız zaman kar paylaşımlarının adil olmaması, 
hesaplarda aldatmaca, hırs ve şahsi egolar 
günümüzde işletmelerin bölünme sebebidir. 
Bizim iş yerimizde bizi farklı şu gerçekler so-
mut olarak sıralayabilirim şöyle ki bütün hesap 
bütün şeffaflığıyla ortada ve bütün ortaklar 
görmesi gerekeni olduğu gibi gördüğü için 
ortaklığımız devam etmektedir. 

Hasan Özbey’in iş hayatı dışında hobileri 
nelerdi?

Arıcılık yapardı. Fidancılık yapar, bitkilerle 
ilgilenirdi. Babam ne ekse yetişir tutmayan 
fidan olduğuna şahit olmadık. 

Hasan Bey’in size bırakmış olduğu ve 
sizin de gençlere vermek istediğiniz mesajlar 
var mı?

Bu sorununuz çok önemlidir çünkü Ba-
bam Hasan Bey’in 1998- 2002 yıllarında şirket-
teki yönetimini biz oğullarına bıraktı. Aslında 
hayattayken özellikle son 13 yılında bizim şirke-
tin başında bulunarak daha iyi öğrenmemiz 
adına sadece toplantılara katılırdı ve tecrübele-
rini aktarırdı. ‘Kıyafetinize önem gösterin’ derdi 
ve titizdi. Babamızdan öğrendiğimiz en önemli 
iş kurallarını da ben gençlere tavsiye etmek 
istiyorum; Ticarette en önemli şey dürüst olup 
müşteriyi aldatmamaktır. Daha sonra yalandan 
yanlıştan kaçmakla başarı ulaşılır. Müşteri sana 
inanacak güvenecek ki ticarette devamlı hale 
gelebilesiniz. Babam ilk iş hayatında da terzi 
olmasından kaynaklı hep şöyle tavsiye ederdi, 
‘Bir işte 40 ölçüp 1 biçeriz, yoksa kalıba başka 
türlü oturtamazsınız. Biçtiğin yanlış ise, kumaş 
boşa gider’ derdi. Bende gençlere yine baba-
mın önerilerini tavsiye ediyorum. 

Allah rahmet eylesin. Sizlere de 
vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür 
eder, babanızın ışığında başarılı bir hayat 
diliyorum. 

Bize verdiklerini anlatmak olağan üstü bir 
nitelik taşımaktadır Şöyle ki şu hususu özellikle 
vurgulamak istiyorum Babam Hasan Bey’in 
öyküsü ve yaşam çizgisi gerçekten şaiyane 
dikkat ve hayranlıktır. Bizler de bu mümtaz 
şahsiyetin yaptıklarından ve eserlerinden hız 
ve ilham alarak görevimize devam etmekteyiz.
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Özbey Grup Kurucu ismi Hasan Özbey’i Özbey Grup Onursal Başkanı Abdullah 
Özbey anlattı. Abdullah Özbey, babasının bir işi 40 ölçüp 1 biçtiğine dikkat çekerken 

kendilerine bırakmış olduğu başarının sırlarından da 10’LAR Dergisine bahsetti

Y
aşadığı bölgenin kalkındırılması 
adına madencilikle başladığı sektö-
re farklı yatırımlarla devam ederek 

bugün ismini duyurmuş bir şirket olan Özbey 
Grup Kurucusu Hasan Özbey’in hayat hika-
yesini oğlu Abdullah Özbey anlattı. Abdullah 
Özbey, babasının bir işi 40 ölçüp 1 biçtiğine 
dikkat çekerken kendilerine bırakmış olduğu 
başarının sırlarından da 10’LAR Dergisine 
bahsetti. 

Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Abdullah Özbey. Özbey Grubun 

Onursal Başkanıyım. Özellikle madencilik, gıda 
ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 
1964 yılından beri baba mesleği olan kömür 
madenciliğiyle uğraşıyoruz. Bunun yanında 
krom ve tuz madenciliği, et ve hayvancılık 
sektöründe yer aldık. Şu anda çelik konstrük-
siyon olmakla beraber inşaat sektöründe ve 
madenciliğe devam ediyoruz.

Özbey Grubun kurucusu olan babanız 
Hasan Özbey’den bahseder misiniz?

Babam 1930 Ermenek doğumludur. Küçük 
yaşta babasını kaybetmiş biri olarak abisi ve 
kardeşleriyle birlikte erken yaşlarda iş hayatına 
atılmış ve hiç boş zamanı yokmuş. İlk mesleği 
olan terziliğin yanında askere gidene kadar 
da zücaciye ürünleri alıp satmakla uğraşmış. 
Askerlikten sonra da 1964 yılında kardeşiyle 
beraber madencilik sektörüne başlamaya 
karar vererek ortaklarıyla beraber bu işe adım 
atarlar. 

Terzi işinden madenciliğe geçişi nasıl 
olmuş?

Ermenek’te zaten devletin çalıştırmış 
olduğu ve özel sektöre ait ocaklar var. Özel 
sektördeki bir ocak, ruhsatını satışa çıkarınca 
kardeşleriyle ve 5 ortakla beraber böyle bir 
faaliyete başlıyorlar. Aslında babam okumak 
istemiş ancak dedemin erken vefat etmesi 
dolayısıyla onlarla ilgilenen dayısı ‘’bak oğlum 
okuyan sadece kendini kurtarır, sen herkesi 
kurtaracaksın’’ demesiyle böyle bir işe adım 
atılmış. Ancak önceden bu işi yapmadıkları 
için hiçbir deneyim ve uzlaşma alanı yok diğer 
bir anlatımda alelade bir girişle başlanmıştır. 
O zamanlar yıl 1964. Bakıyorlar en bilgili ve 
zengin maden çıkarılan bölge, Zonguldak. 
Gidip Zonguldak’ta işi öğreniyorlar ve orada 
çalışan ekipleri Ermenek’e getiriyorlar. Burada 
kömür üreticiliğine başlıyorlar. O günden bu 
güne kadar da burası, bölgeyi kalkındıran ve 
10 bin kişinin emekli olmasına olanak sağlayan 
bir şirket olmuştur.  1990’lı yıllarda bir otomobil 
markasının distribütörlüğünü alarak farklı bir 
sektöre daha adım atılmış. Bu sektörde de 6 
yıl çalışılarak aynı dönemde petrol bayiliğiyle 
hizmet verilmiş. Bunun gibi yatay ve dikey 
olarak farklı sektörlerde ilerleme kaydedilmiş. 
Her zaman çalışmaktan yana olmuş babam. 
Kazandığıyla da yeni bir sektöre adım atmış. 
Bu dönemler belirli arayışların ve tercihlerin 
dönemidir. Babam Hasan Bey’ in kurmuş oldu-
ğu holding ve şirketler şöyle ki;  Özbey Grup, 
Özbeyler Petrol A.Ş. ,Özkar Madencilik A.Ş 
,Özkar Kömür Madencilik Ltd. Şti. ,Özbey ,Özkar Kömür Madencilik Ltd. Şti. ,Özbey 
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Madencilik Ltd. Şti. Ermenek Cenne Linyit Ltd. 
Şti. ,Ozbey Mining CO.KOSOVA ,Borneo Öz-
bey CO.Endonesya , HSN Holding A.Ş , Konet 
A.Ş.  ,Anamera A.Ş ,Meran A.Ş , Artek inşaat 
A.Ş , Cihanbeyli Madencilik Tuz A.Ş.

O günün şartlarıyla şimdi arasında ne gibi 
farklar var?

O zaman ki iş şartlarıyla şimdilerde fark 
ve ayrıntı var. Bugün ticaret daha kolay şimdi 
para var, o zaman para yok. İş alanı çok olduğu 
için ticarette hiç zorlanmamışlar. O dönemde 
zaten üretim kadar tüketimde fazlaydı ve çıka-
rılan kömür, bölgeye ancak yetiyordu. Ticaret 
anlamında zaten o bölgede fazla yapılabilecek 
sektör yok. Babamların bulunduğu Taşeli böl-
gesinin coğrafi yapısı, endüstriyel tarıma elve-
rişli değil, hayvancılık yapılamıyor. O bölgede 
halkın desteği sayesinde aslında madencilik ve 
ticaret devam etmiş diyebiliriz. Makineleşmeye 
baktığımız zaman o yıllarda kömür, madenden 
yerleşim yerine kadar yol olmayan yerlerden 
at arabalarıyla taşınıp oradan da kamyonlarla 
sevkiyat yapılıyormuş. O zamanlar insan gücü 
çok ucuzken teknolojiyle birlikte makine gücü 
ucuzlamış durumda. Dağlık bölge olması ve 
kömürün kullanım alanının az olması da başka 
bir zorluk sebebi.  

Babanız ilk ihracatını nereye ve nasıl 
gerçekleştirmiş?

İlk kömür ihracatımız, Türkiye’nin de yurt 
dışına ilk kömür ihracatı olan yıllarda oldu. 
Tabi ihracat nasıl yapılacak bunun hakkında 
da çok bir bilgi yokmuş. O dönemin enerji 
bakanından alınan izinle 1994 yılında Kıbrıs’a 
ilk kömür ihracatı gerçekleştirilmiş. Türkiye’nin 
ilk ihracatçılarından olmasının sebebi de bazen 
uyumadan bile işinin başında olması ve çok 
çalışmasıydı. ‘Benden sonra bu işleri devam et-
tirecek beş tane evlat verdi Allah bana’ diyerek 
bu işleri de bizlere bıraktı. 

Sadece madencilikle kalmayıp yatay ve 
dikey iş kollarına atılım olmuş, bunun sebebi 
nedir?

Madencilik sektöründe taşlar yerine otur-
duktan sonra yine o bölgenin kalkınması için 
inşaat sektörüne başlanarak ihtiyaç olan okul 

ve binalar yapılmış, sosyal sorumluluk proje-
lerinde de yer alınmış. O kömürün taşınırken 
nakliyede en çok ihtiyaç olan petrol yüzünden 
petrol işine başlanılmış. Sonrasında da o kolda 
ilerlenerek petrol toptan satış işine giriliyor. As-
lında dediğim gibi farklı sektörlere atılımın en 
büyük sebebi, boş durmadan sürekli üretme 
ve kalkındırma gayesi içinde olmak. 

Babanızın aile üyeleri dışında 5 farklı 
kişiyle daha ortak olduğunu söylemiştiniz, 
ortaklık hala devam ediyor mu?

Günümüzde bile aile ortaklıklarının dağıl-
ması çok olağan iken biz, kuruluş yılımız olan 
1964 yılından beri devam ediyoruz. Ben ikinci 
kuşak olsam da üçüncü kuşaklardan da bu işe 
başlayanlar var. Hala ortaklığımızın devam et-
mesinin sebebi ve sırrı ise, samimi, birbirimize 
karşı dürüst ve paylaşımcı bir yapı içerisinde 
olmamızda yatmaktadır. Buna ilaveten baktığı-
mız zaman kar paylaşımlarının adil olmaması, 
hesaplarda aldatmaca, hırs ve şahsi egolar 
günümüzde işletmelerin bölünme sebebidir. 
Bizim iş yerimizde bizi farklı şu gerçekler so-
mut olarak sıralayabilirim şöyle ki bütün hesap 
bütün şeffaflığıyla ortada ve bütün ortaklar 
görmesi gerekeni olduğu gibi gördüğü için 
ortaklığımız devam etmektedir. 

Hasan Özbey’in iş hayatı dışında hobileri 
nelerdi?

Arıcılık yapardı. Fidancılık yapar, bitkilerle 
ilgilenirdi. Babam ne ekse yetişir tutmayan 
fidan olduğuna şahit olmadık. 

Hasan Bey’in size bırakmış olduğu ve 
sizin de gençlere vermek istediğiniz mesajlar 
var mı?

Bu sorununuz çok önemlidir çünkü Ba-
bam Hasan Bey’in 1998- 2002 yıllarında şirket-
teki yönetimini biz oğullarına bıraktı. Aslında 
hayattayken özellikle son 13 yılında bizim şirke-
tin başında bulunarak daha iyi öğrenmemiz 
adına sadece toplantılara katılırdı ve tecrübele-
rini aktarırdı. ‘Kıyafetinize önem gösterin’ derdi 
ve titizdi. Babamızdan öğrendiğimiz en önemli 
iş kurallarını da ben gençlere tavsiye etmek 
istiyorum; Ticarette en önemli şey dürüst olup 
müşteriyi aldatmamaktır. Daha sonra yalandan 
yanlıştan kaçmakla başarı ulaşılır. Müşteri sana 
inanacak güvenecek ki ticarette devamlı hale 
gelebilesiniz. Babam ilk iş hayatında da terzi 
olmasından kaynaklı hep şöyle tavsiye ederdi, 
‘Bir işte 40 ölçüp 1 biçeriz, yoksa kalıba başka 
türlü oturtamazsınız. Biçtiğin yanlış ise, kumaş 
boşa gider’ derdi. Bende gençlere yine baba-
mın önerilerini tavsiye ediyorum. 

Allah rahmet eylesin. Sizlere de 
vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür 
eder, babanızın ışığında başarılı bir hayat 
diliyorum. 

Bize verdiklerini anlatmak olağan üstü bir 
nitelik taşımaktadır Şöyle ki şu hususu özellikle 
vurgulamak istiyorum Babam Hasan Bey’in 
öyküsü ve yaşam çizgisi gerçekten şaiyane 
dikkat ve hayranlıktır. Bizler de bu mümtaz 
şahsiyetin yaptıklarından ve eserlerinden hız 
ve ilham alarak görevimize devam etmekteyiz.
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Kombassan Holding’in kurucusu Haşim Bayram yakalandığı koronavirüse 
yenik düştü. Haşim Bayram’ı anlatan dostları ve sevenleri Haşim Bayram’ın iyi bir lider 

olduğunu, çok gayretli ve çalışkan bir isim olduğunu ve yatırımcı 
bir ruha sahip olduğuna dikkat çektiler

ANADOLU’DA İZ BIRAKMIȘTI

1
989 yılında Kombassan Holding’i 
kuran Haşim Bayram yakalandığı 
koronavirüse yenik düştü. Haşim 

Bayram Anadolu’da iz bırakan, öncü 
bir girişimciyle ön plana çıkıyor. Vatan 
millet aşkıyla yanıp kavrulan Bayram, 
Türk bayrağını Avrupa’nın birçok 
ülkesinde de dalgalanmasını sağladı. 
Bayram, Anadolu sermayesinin büyük 
şirket modellerine dönüşmesi için 
öncülük eden, bu toprakların insanının 
potansiyelini, inanç ve ideallerini ilmek 
ilmek dokuyan ve onlarca yatırıma 
dönüştürmesini de sağladı. Anadolu 
insanının ufkunu ve vizyonunu 
değiştiren Bayram’ın samimiyetine 

ve olağanüstü çabalarına yakınındaki 
isimler de şahitlik etti. Merhum Haşim 
Bayram’ı sevenleri  anlattı. 

‘İYİ BİR LİDER, İYİ BİR İNSANDI’

Haşim Bayram’ın hem öğrencisi 
hem de patronu olduğuna dikkat çeken 
Osman Arıcı merhum Haşim Bayram’ı 
şu şekilde anlattı: “Haşim Bayram 
hocam ile Kombassan Holding’in 
kuruluşunda birlikte çalışma imkanı 
buldum. Haşim Bayram iyi bir liderdi. 
İyi bir öğretmen ve mühendisti. 
Binlerce öğrenci yetiştirdi. Haşim 
Bayram Hoca Konyalının ufkunu açtı ve 

Konya’nın Konya dışında yurtdışında 
tanınmasına ve Türk bayrağının 
dalgalanmasını sağladı. İslam dünyası 
ile ilişkileri oldukça güçlüydü. Haşim 
Bayram Hoca sanata ve sanatçıya 
da önem verildi. İyi bir lider, iyi bir 
insandı.”

 ‘ÇOK GAYRETLİ VE ÇALIŞKAN 
BİR İSİMDİ’

Mimar Mehmet Dolular ise Haşim 
Bayram’ın çok gayretli ve çalışkan bir 
isim olduğuna dikkat çekerek, “Merhum 
Haşim Bayram ile hayata geçirdiği 
bazı projelerin inşatlarında mimar 
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olarak birlikte görev yaptık. Haşim 
Hoca ile birlikte yurt içinde ve yurt 
dışında çok sayıda projede çalıştık. 
Haşim Bayram çok gayretli ve çalışkan 
bir isimdi. Haşim Hoca gençliğinden 
bu yana hep hizmetlerde bulunan bir 
isimdi. Pratik bir zekaya sahipti. Hocaya 
en büyük darbe 28 Şubat’tan geldi. 
Haşim Bayram sevilen ve mütevazı bir 
insandı” diye konuştu. 

‘YATIRIMCI RUHU 
OLAN BİR İNSANDI’

 Merhum Haşim Bayram’ın yakın 
dostlarından ve bir dönem beraber 
çalışma imkanı bulduğu Namık Güler 
de, Merhum Haşim Bayram’da yatırımcı 
ruhu olduğuna dikkat çekerek, 
“Merhum Haşim Bayram ile tanışmamız 
Konya Sanayi Bölge Müdürlüğünde 
kısa süre müdürlük yaptığım dönemde 
tanışma imkanı bulduk. Haşim Bayram 
Hoca ile birlikteliğimiz öğretmenlik 
mesleğinde açığa alınmasının ardından 
İstanbul’da beraber bir fabrikada 
beraber çalışmamız ile başladı. Haşim 
Bayram hocam İstanbul’da bizimle 
birlikte belli bir süre çalıştıktan sonra 
işyerinden ayrılarak Konya’ya döndü 
ve dershanelerde çalışmaya başladı. 
Haşim Bayram Hoca Kombassan’ı 
kurduktan sonra matbaa kurdu ve 
bizim de beraber çalışmamızı teklif 
etti. Bizler de teklifini kabul ederek 
İstanbul’dan Konya’ya dönerek Haşim 
Hoca ile birlikte çalışmaya başladık. 
Haşim Bayram Hoca da yatırım ruhu 
vardı. Haşim Bayram hırslı ve istekliydi” 
dedi. 

‘KONYA EKONOMİSİNİN 
BÜYÜMESİNDE 

BÜYÜK EMEKLERİ OLDU’ 

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk, merhum iş 
insanı Haşim Bayram’ın Konya’nın 
sanayileşmesinde ve Konya 
ekonomisinin büyümesinde büyük 
emekleri olduğunu belirterek, “Bizim 
gençlik yıllarımızın Haşim Bayram’ı 
başarılı öğrencilerini seven ve onlara 
çok ciddi katkısı olan bir öğretmendi. 
Biz kendisini bir eğitimci ve hoca 
olarak tandık. Ben kendisinden eğitim 
almadım ama lise yıllarında efsane bir 

öğretmendi. Girişimciliği ile beraber 
hem şehrimize hem de ülkemize 
ekonomik anlamda büyük katkıları 
oldu. Şehrimizin sanayileşmesinde 
şehrimizin ekonomisinin büyümesinde 
büyük emekleri oldu. Şehrimizde çok 
ortaklı modelin oluşmasında çok büyük 
katkıları oldu” dedi.

 ‘KONYA SANAYİSİNİN 
GELİŞMESİNE BÜYÜK EMEK VERDİ’ 

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Kombassan Holding’in 
kurucusu merhum Haşim Bayram’ın 
Konya sanayisinin gelişmesinde 
büyük emekleri olduğunu söyledi. 
Kütükcü, “Bugün binlerce kişiye 
istihdam oluşturan, üreten ve ihracat 
gerçekleştiren, ülkemizin nadide 

kurumlarından olan Kombassan 
Holding’in kurucusu Haşim Bayram 
hocamız, Konya’mızın sanayi alt 
yapısının gelişmesine büyük emek 
vermiştir. Konya’mız ve Konya 
sanayimiz için yaptığı hizmetler 
gerçekten takdire şayandır. Haşim 
Bayram hocamıza bir kez daha 
Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm 
sevenlerine başsağlığı diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

‘OLAĞANÜSTÜ ÇABASI 
VE GAYRETİ VARDI’ 

Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı da 
merhum Haşim Bayram’ın olağanüstü 
çabası olduğuna dikkat çekerek, 
“Konya çok önemli bir ismini yitirdi. 
Haşim Bayram Konya’da çok ortaklı 
bir yapının mimarı olarak muhafazakâr 
insanların tasarruf kültürünü oluşturdu. 
Çok ortaklı yapının neler yapabileceğini 
gösterdi. Bu yönünün yanında lisede 
bizim hocamız olması sebebiyle 
Kimya’yı öğrencilerine sevdirmek 
ve Kimya’yı üniversite sınavlarında 
çok net yapmak ile ilgili büyük bir 
çabalar içerisindeydi. Öğrenciye 
bir kimya dersi nasıl sevdirilir, 
öğrenciler kimyayı okurken nasıl 
anlar, yaşar, hissederi Haşim Bayram 
çok iyi yapıyordu. Kimya’ya hevesim 
olmamasına rağmen Haşim Bayram 
ile birlikte Kimya’yı sevdim. Kimya’da 
elementleri ve birleşenleri öğrendim. 
Kimya’yı anlayacak ve anlatacak 
durumda hissetim. Sonraki yıllarda 
hem biz hem de bizlerden sonraki 
arkadaşlarımızın gittiği dershanelerde 
dershaneler Haşim Bayram Hocayı ders 
vermeye çağırdılar. Kendisi de Büyük 
Konya Dershanesinin kurucusuydu. 
Konya’da şu anda pek çok yönetici ve 
akademisyen olan insanlar üniversiteyi 
kazanmışlarsa bunu Haşim Bayram’ın 
Kimya derslerine borçlular. Hayatının 
konu alındığı Kimyacı dizisi ile bir neslin 
nitelikli olabileceğini, nasıl eğitime 
odaklanabileceğini göstergesi Haşim 
Bayram’ın eğitime verdiği önemdi. 
Haşim Bayram’ın en önemli özelliği bir 
şeye odaklandığında onu herkese ikna 
eder, kabullendirirdi. Olağanüstü çabası 
ve gayreti vardı” ifadelerini kullandı.
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sanayileşmesinde ve Konya 
ekonomisinin büyümesinde büyük 
emekleri olduğunu belirterek, “Bizim 
gençlik yıllarımızın Haşim Bayram’ı 
başarılı öğrencilerini seven ve onlara 
çok ciddi katkısı olan bir öğretmendi. 
Biz kendisini bir eğitimci ve hoca 
olarak tandık. Ben kendisinden eğitim 
almadım ama lise yıllarında efsane bir 

öğretmendi. Girişimciliği ile beraber 
hem şehrimize hem de ülkemize 
ekonomik anlamda büyük katkıları 
oldu. Şehrimizin sanayileşmesinde 
şehrimizin ekonomisinin büyümesinde 
büyük emekleri oldu. Şehrimizde çok 
ortaklı modelin oluşmasında çok büyük 
katkıları oldu” dedi.

 ‘KONYA SANAYİSİNİN 
GELİŞMESİNE BÜYÜK EMEK VERDİ’ 

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Kombassan Holding’in 
kurucusu merhum Haşim Bayram’ın 
Konya sanayisinin gelişmesinde 
büyük emekleri olduğunu söyledi. 
Kütükcü, “Bugün binlerce kişiye 
istihdam oluşturan, üreten ve ihracat 
gerçekleştiren, ülkemizin nadide 

kurumlarından olan Kombassan 
Holding’in kurucusu Haşim Bayram 
hocamız, Konya’mızın sanayi alt 
yapısının gelişmesine büyük emek 
vermiştir. Konya’mız ve Konya 
sanayimiz için yaptığı hizmetler 
gerçekten takdire şayandır. Haşim 
Bayram hocamıza bir kez daha 
Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm 
sevenlerine başsağlığı diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

‘OLAĞANÜSTÜ ÇABASI 
VE GAYRETİ VARDI’ 

Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı da 
merhum Haşim Bayram’ın olağanüstü 
çabası olduğuna dikkat çekerek, 
“Konya çok önemli bir ismini yitirdi. 
Haşim Bayram Konya’da çok ortaklı 
bir yapının mimarı olarak muhafazakâr 
insanların tasarruf kültürünü oluşturdu. 
Çok ortaklı yapının neler yapabileceğini 
gösterdi. Bu yönünün yanında lisede 
bizim hocamız olması sebebiyle 
Kimya’yı öğrencilerine sevdirmek 
ve Kimya’yı üniversite sınavlarında 
çok net yapmak ile ilgili büyük bir 
çabalar içerisindeydi. Öğrenciye 
bir kimya dersi nasıl sevdirilir, 
öğrenciler kimyayı okurken nasıl 
anlar, yaşar, hissederi Haşim Bayram 
çok iyi yapıyordu. Kimya’ya hevesim 
olmamasına rağmen Haşim Bayram 
ile birlikte Kimya’yı sevdim. Kimya’da 
elementleri ve birleşenleri öğrendim. 
Kimya’yı anlayacak ve anlatacak 
durumda hissetim. Sonraki yıllarda 
hem biz hem de bizlerden sonraki 
arkadaşlarımızın gittiği dershanelerde 
dershaneler Haşim Bayram Hocayı ders 
vermeye çağırdılar. Kendisi de Büyük 
Konya Dershanesinin kurucusuydu. 
Konya’da şu anda pek çok yönetici ve 
akademisyen olan insanlar üniversiteyi 
kazanmışlarsa bunu Haşim Bayram’ın 
Kimya derslerine borçlular. Hayatının 
konu alındığı Kimyacı dizisi ile bir neslin 
nitelikli olabileceğini, nasıl eğitime 
odaklanabileceğini göstergesi Haşim 
Bayram’ın eğitime verdiği önemdi. 
Haşim Bayram’ın en önemli özelliği bir 
şeye odaklandığında onu herkese ikna 
eder, kabullendirirdi. Olağanüstü çabası 
ve gayreti vardı” ifadelerini kullandı.
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KONYA’NIN ÇINARI: BOTSALI AİLESİ

B
otsalı ailesinin beş kuşaktır devam 
eden ticari hayatının başlayışı ve 
devam ediş süreci 

Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

1955 yılında Konya’da doğdum. 1966’da 
Konya OndokuzMayıs İlkokulu’ndan, 1973 
yılında Konya Maarif Kolejinden mezun 
oldum. Makine mühendisliği lisans ve 
yüksek lisans derecelerimi ODTÜ Makine 
Mühendisliği Bölümünden aldım. Makine 
mühendisliği alanında doktora eğitimime 
ODTÜ’de başladım, Selçuk Üniversitesi’nde 
tamamladım. 2022 yılında yaş haddinden 
emekli oluncaya kadar KDMMA/Selçuk 
Üniversitesi/Konya Teknik Üniversitesi Ma-
kine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve 
Dinamiği Anabilim Dalında yardımcı doçent, 
doçent ve profesör olarak görev yaptım. 
Üniversitedeki görevimin yanı sıra 1985-1997 
yılları arasında TSE Konya Bölge Müdürlüğü, 
2004-2012 yılları arasında Konya Teknokent 
kurucu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini yaptım. 2014 yılından 
hu yana ise Konya Sanayi Odasının önderli-
ğinde Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde 
kurulan InnoPark adlı Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinin Genel Müdürlüğü görevini yü-

rütmekteyim. 1985 yılından bu yana bölge 
ve ülke sanayiine kalite, standardizasyon, 
inovasyon, teknoloji ve ürün geliştirme ko-
nularında danışman, yönetici, eğitici, mentör 
olarak hizmet etmeye çalıştım. 100’e yakın 
özel sektör, kamu sektörü projesinde proje 
yürütücüsü, danışman, araştırmacı olarak 
görev aldım. 1997-2007 yılları arasında Tek-
nolojik Hizmetler Ltd. ünvanlı bir danışmanlık 
şirketi kurarak Konya ve Türkiye ölçeğinde 
200 den çok sanayi firmasına kalite, çevre, iş 
sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği, teknoloji 
geliştirme konularında yönetim danışmanlığı 
yaptım. Konya bölgesindeki 100’e yakın bü-
yük sanayi kuruluşunun kurumsallaşmasında 
görev aldım. Evli ve üç çocukluyum. 

Soyisminiz Konya’nın Botsa köyünden 
mi gelmekte?

Evet, ailenin kökleri Botsa köyüne daya-
nır. Konya’nın eskiden Hatunsaray nahiyesine 
bağlı olan Botsa Köyü, şimdi Meram ilçesinin 
bir mahallesidir. Botsa köyünün adı 1970’li 
yıllarda Güneydere olarak değiştirilmiş, 
köyün isteği üzerine köyün eski ismi tekrar 
geri verilmiştir. Botsa Köyü ile komşuları olan 
Gilisıra (Kilistra-yeni adı Gökyurt) ve Detse 
(yeni adı Yeşildere) köyleri Konya’nın en eski 
köylerinden olup yaklaşık 2000 yıllık tarihe 

sahiptirler. Saint Paul’un çıkmış olduğu yol-
culukta bu yörede 6 yıl kaldığı biliniyor.

Botsalı’lar Konya’nın tanınmış ve köklü 
ailelerinden biridir. Ailenin Konya’ya göç edip 
yerleşmesini sağlayan Hacı Mehmet Emin 
Botsalı 1864’te Konya’nın Meram ilçesine 
bağlı Botsa köyünde doğmuştur. Babamın 
dedesi olan müderris Hacı Emin, 1934’te 
soyadı kanunu çıktığında çocukları ve daha 
sonra gelecek olan nesli bu köye ait oldu-
ğunu hiçbir zaman aklından çıkarmasın diye 
Botsalı soyadını alıyor, köyle irtibatını hiç 
kesmiyor, adeta köyün Konya’daki temsilcisi 
oluyor. Köyden şehre ilk göç edenlerden 
olması ve itimat edilir kişiliği nedeniyle, köy-
den gelenlere her konuda yardımcı oluyor. 
Aileden ticaret, sanayi, eğitim, bilim, mülkiye, 
bürokrasi alanlarında Konya’ya ve ülkemize 
önemli hizmetleri olan çok sayıda insan ye-
tişmiştir. Ailenin fertlerinden bazıları, ülkemiz 
dışında ABD, Rusya, Sibirya, İran, Afganistan, 
Irak, Libya, Yunanistan, Mısır gibi birçok ülke-
de diplomat, akademisyen, mühendis olarak 
görev yapmış veya yapmaktadır. 

Dedemin babası olan Mehmet Emin 
Efendi genç yaşta deniz yoluyla hacca 
gidiyor. İlginç bir hac hikayesi var: 

Bir dağ köyü olan Botsa’da arazinin 
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az olması nedeniyle gençler çalışmak için 
İzmir’e giderlermiş. İzmir’e gidenler, eli para 
tutunca mutlaka bir mülk edinir ve oraya 
yerleşirlermiş. Mehmet Emin Botsalı, çalış-
mak için değil tahsil yapmak için köyden 
ayrılarak Manisa Kırkağaç’a gidiyor. Medre-
sede ilim tahsil ediyor. Medreseden icazetini 
aldıktan sonra bir süre Kırkağaç’ta ticaretle 
iştigal ediyor. Ticaretten elde ettiği kazançla 
mal ve mülk ediniyor. 1893 yılında hacca git-
meye niyetleniyor. Hacca gitme kararını ani 
verdiği ve mevsim çok soğuk geçtiği için he-
lalleşmek üzere Botsa’ya gidemeden deniz 
yoluyla İzmir’den gemiyle Mısır üzerinden 
Mekke’ye hareket ediyor. Babasına hitaben, 
neden Konya’ya uğramadan hacca gittiğini 
açıklayıp helallik isteyen bir mektup kaleme 
alıyor. Osmanlıca yazılmış bu mektup, o 
dönemde edep, haya ve nezaketin, anne 
ve babaya saygı ve hürmetin ne düzeyde 
olduğu konusunda önemli ayrıntılar içeren, 
günümüz gençlerinin mutlaka okuması 
gereken edebî bir metin niteliğindedir.

Ailenizde ticarete ilk adımı Mehmet 
Emin Bey mi attı?

Dedemiz Hacı Emin, ticaret hayatına 
medreseyi tamamladığı Kırkağaç’ta başlıyor. 
Hac dönüşü köyüne geri dönüyor. Ancak, 
köy hayatına alışamadığı için Konya’ya taşın-
maya karar veriyor.  Konya’ya göç etmek ni-
yetiyle çok sayıda arazi kiralıyor. O yıl mahsul 
çok bereketli oluyor. Hacı Emin Botsalı, kal-
dırdığı mahsulden eline geçen sermaye ile 
Konya’da bir ticarethane açıyor. Konya’daki 
bir çok binayı inşa eden Alman müteahhide 
Hükümet Meydanındaki eski Üniversite Ki-
tabevinin bulunduğu binayı yaptırıyor. Hacı 
Emin Botsalı’nın Kırkağaç’ta başlayan ticari 
hayatı Konya’da devam ediyor.

Babanız İsmet Botsalı Bey hakkında 
neler söylemek istersiniz?

Hacı Emin dedemizin Hasan Hilmi ve 
Hüseyin Avni adında iki oğlu ve Şefika ve Şe-
rife isimli iki kızı oluyor.  Dedem olan Hasan 
Hilmi Efendi öğretmen, Hüseyin Avni amca-
mız ise postanede memur iken her ikisini de 
istifa ettirerek ticarethanesine ortak alıyor. 
Dedem Hasan Hilmi ile babaannem Rahime 
Botsalı’nın yaşayan tek oğlu babam Mehmet 
İsmet Botsalı’dır. Babam 1922 doğumludur. 
Babam Mehmet İsmet Botsalı Konya’nın 
en eski sanayicilerinden biridir. Etrafındaki 
herkese yardımcı olan, çok sevilen, ağırbaşlı, 
güler yüzlü, kibar bir iş adamı idi. 1948’de 
Konya’daki ilk ithalatçı belgesi alan kişidir. 
1948 yılında Konya’da bir iplik bükümhanesi 
kuruyor. Babam İsmet Botsalı, İtalya’dan 
ithal ettiği makinelerle kurduğu iplik bü-
kümhanesinin üretim kapasitesini kendi imal 
ettiği makinelerle geliştirerek konusunda 
Türkiye çapında iş yapar duruma gelmiştir. 
Altınbaşak tescilli markası ile dikiş ipliği üreti-
mi yapmış, iplik büküm işletmesi bünyesinde 
boya, kasarlama, gaze vb. tesisleri kurmuş-
tur. Uzun süre, ince halı veya Ladik/Bünyan 
Halısı denilen halılarda kullanılan çift büküm-
lü ipliklerin üretimini ve Türkiye’nin her tara-
fına satışını yapmıştır. O tarihlerde Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. şeker çuvallarının 
ağzını dikmek için portatif çuval ağzı dikiş 
makinası ithal ediyor. Ancak, Türkiye’de bu 
makinalarda kullanılan ipliği üreten bir firma 
olmadığı için makinada kullanılan ipliği de 
çok yüksek fiyatlarla ithal ediyor. Türkiye’nin 
her tarafını araştırıyorlar bu ipliği yaparsa  
Konya’daki İsmet Botsalı yapar diyorlar. Nite-
kim İsmet Botsalı Fischbein markalı portatif 
çuval ağzı dikiş makinelerinde kullanılan 
ipliği ve çuval yan dikişini yapan makinalarda 
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B
otsalı ailesinin beş kuşaktır devam 
eden ticari hayatının başlayışı ve 
devam ediş süreci 

Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

1955 yılında Konya’da doğdum. 1966’da 
Konya OndokuzMayıs İlkokulu’ndan, 1973 
yılında Konya Maarif Kolejinden mezun 
oldum. Makine mühendisliği lisans ve 
yüksek lisans derecelerimi ODTÜ Makine 
Mühendisliği Bölümünden aldım. Makine 
mühendisliği alanında doktora eğitimime 
ODTÜ’de başladım, Selçuk Üniversitesi’nde 
tamamladım. 2022 yılında yaş haddinden 
emekli oluncaya kadar KDMMA/Selçuk 
Üniversitesi/Konya Teknik Üniversitesi Ma-
kine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve 
Dinamiği Anabilim Dalında yardımcı doçent, 
doçent ve profesör olarak görev yaptım. 
Üniversitedeki görevimin yanı sıra 1985-1997 
yılları arasında TSE Konya Bölge Müdürlüğü, 
2004-2012 yılları arasında Konya Teknokent 
kurucu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini yaptım. 2014 yılından 
hu yana ise Konya Sanayi Odasının önderli-
ğinde Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde 
kurulan InnoPark adlı Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinin Genel Müdürlüğü görevini yü-

rütmekteyim. 1985 yılından bu yana bölge 
ve ülke sanayiine kalite, standardizasyon, 
inovasyon, teknoloji ve ürün geliştirme ko-
nularında danışman, yönetici, eğitici, mentör 
olarak hizmet etmeye çalıştım. 100’e yakın 
özel sektör, kamu sektörü projesinde proje 
yürütücüsü, danışman, araştırmacı olarak 
görev aldım. 1997-2007 yılları arasında Tek-
nolojik Hizmetler Ltd. ünvanlı bir danışmanlık 
şirketi kurarak Konya ve Türkiye ölçeğinde 
200 den çok sanayi firmasına kalite, çevre, iş 
sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği, teknoloji 
geliştirme konularında yönetim danışmanlığı 
yaptım. Konya bölgesindeki 100’e yakın bü-
yük sanayi kuruluşunun kurumsallaşmasında 
görev aldım. Evli ve üç çocukluyum. 

Soyisminiz Konya’nın Botsa köyünden 
mi gelmekte?

Evet, ailenin kökleri Botsa köyüne daya-
nır. Konya’nın eskiden Hatunsaray nahiyesine 
bağlı olan Botsa Köyü, şimdi Meram ilçesinin 
bir mahallesidir. Botsa köyünün adı 1970’li 
yıllarda Güneydere olarak değiştirilmiş, 
köyün isteği üzerine köyün eski ismi tekrar 
geri verilmiştir. Botsa Köyü ile komşuları olan 
Gilisıra (Kilistra-yeni adı Gökyurt) ve Detse 
(yeni adı Yeşildere) köyleri Konya’nın en eski 
köylerinden olup yaklaşık 2000 yıllık tarihe 

sahiptirler. Saint Paul’un çıkmış olduğu yol-
culukta bu yörede 6 yıl kaldığı biliniyor.

Botsalı’lar Konya’nın tanınmış ve köklü 
ailelerinden biridir. Ailenin Konya’ya göç edip 
yerleşmesini sağlayan Hacı Mehmet Emin 
Botsalı 1864’te Konya’nın Meram ilçesine 
bağlı Botsa köyünde doğmuştur. Babamın 
dedesi olan müderris Hacı Emin, 1934’te 
soyadı kanunu çıktığında çocukları ve daha 
sonra gelecek olan nesli bu köye ait oldu-
ğunu hiçbir zaman aklından çıkarmasın diye 
Botsalı soyadını alıyor, köyle irtibatını hiç 
kesmiyor, adeta köyün Konya’daki temsilcisi 
oluyor. Köyden şehre ilk göç edenlerden 
olması ve itimat edilir kişiliği nedeniyle, köy-
den gelenlere her konuda yardımcı oluyor. 
Aileden ticaret, sanayi, eğitim, bilim, mülkiye, 
bürokrasi alanlarında Konya’ya ve ülkemize 
önemli hizmetleri olan çok sayıda insan ye-
tişmiştir. Ailenin fertlerinden bazıları, ülkemiz 
dışında ABD, Rusya, Sibirya, İran, Afganistan, 
Irak, Libya, Yunanistan, Mısır gibi birçok ülke-
de diplomat, akademisyen, mühendis olarak 
görev yapmış veya yapmaktadır. 

Dedemin babası olan Mehmet Emin 
Efendi genç yaşta deniz yoluyla hacca 
gidiyor. İlginç bir hac hikayesi var: 

Bir dağ köyü olan Botsa’da arazinin 

M
E

H
M

E
T

 İ
S

M
E

T
 B

O
T

S
A

LI
 

MEHMET İSMET BOTSALI EMİN SERTAÇ BOTSALI

az olması nedeniyle gençler çalışmak için 
İzmir’e giderlermiş. İzmir’e gidenler, eli para 
tutunca mutlaka bir mülk edinir ve oraya 
yerleşirlermiş. Mehmet Emin Botsalı, çalış-
mak için değil tahsil yapmak için köyden 
ayrılarak Manisa Kırkağaç’a gidiyor. Medre-
sede ilim tahsil ediyor. Medreseden icazetini 
aldıktan sonra bir süre Kırkağaç’ta ticaretle 
iştigal ediyor. Ticaretten elde ettiği kazançla 
mal ve mülk ediniyor. 1893 yılında hacca git-
meye niyetleniyor. Hacca gitme kararını ani 
verdiği ve mevsim çok soğuk geçtiği için he-
lalleşmek üzere Botsa’ya gidemeden deniz 
yoluyla İzmir’den gemiyle Mısır üzerinden 
Mekke’ye hareket ediyor. Babasına hitaben, 
neden Konya’ya uğramadan hacca gittiğini 
açıklayıp helallik isteyen bir mektup kaleme 
alıyor. Osmanlıca yazılmış bu mektup, o 
dönemde edep, haya ve nezaketin, anne 
ve babaya saygı ve hürmetin ne düzeyde 
olduğu konusunda önemli ayrıntılar içeren, 
günümüz gençlerinin mutlaka okuması 
gereken edebî bir metin niteliğindedir.

Ailenizde ticarete ilk adımı Mehmet 
Emin Bey mi attı?

Dedemiz Hacı Emin, ticaret hayatına 
medreseyi tamamladığı Kırkağaç’ta başlıyor. 
Hac dönüşü köyüne geri dönüyor. Ancak, 
köy hayatına alışamadığı için Konya’ya taşın-
maya karar veriyor.  Konya’ya göç etmek ni-
yetiyle çok sayıda arazi kiralıyor. O yıl mahsul 
çok bereketli oluyor. Hacı Emin Botsalı, kal-
dırdığı mahsulden eline geçen sermaye ile 
Konya’da bir ticarethane açıyor. Konya’daki 
bir çok binayı inşa eden Alman müteahhide 
Hükümet Meydanındaki eski Üniversite Ki-
tabevinin bulunduğu binayı yaptırıyor. Hacı 
Emin Botsalı’nın Kırkağaç’ta başlayan ticari 
hayatı Konya’da devam ediyor.

Babanız İsmet Botsalı Bey hakkında 
neler söylemek istersiniz?

Hacı Emin dedemizin Hasan Hilmi ve 
Hüseyin Avni adında iki oğlu ve Şefika ve Şe-
rife isimli iki kızı oluyor.  Dedem olan Hasan 
Hilmi Efendi öğretmen, Hüseyin Avni amca-
mız ise postanede memur iken her ikisini de 
istifa ettirerek ticarethanesine ortak alıyor. 
Dedem Hasan Hilmi ile babaannem Rahime 
Botsalı’nın yaşayan tek oğlu babam Mehmet 
İsmet Botsalı’dır. Babam 1922 doğumludur. 
Babam Mehmet İsmet Botsalı Konya’nın 
en eski sanayicilerinden biridir. Etrafındaki 
herkese yardımcı olan, çok sevilen, ağırbaşlı, 
güler yüzlü, kibar bir iş adamı idi. 1948’de 
Konya’daki ilk ithalatçı belgesi alan kişidir. 
1948 yılında Konya’da bir iplik bükümhanesi 
kuruyor. Babam İsmet Botsalı, İtalya’dan 
ithal ettiği makinelerle kurduğu iplik bü-
kümhanesinin üretim kapasitesini kendi imal 
ettiği makinelerle geliştirerek konusunda 
Türkiye çapında iş yapar duruma gelmiştir. 
Altınbaşak tescilli markası ile dikiş ipliği üreti-
mi yapmış, iplik büküm işletmesi bünyesinde 
boya, kasarlama, gaze vb. tesisleri kurmuş-
tur. Uzun süre, ince halı veya Ladik/Bünyan 
Halısı denilen halılarda kullanılan çift büküm-
lü ipliklerin üretimini ve Türkiye’nin her tara-
fına satışını yapmıştır. O tarihlerde Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. şeker çuvallarının 
ağzını dikmek için portatif çuval ağzı dikiş 
makinası ithal ediyor. Ancak, Türkiye’de bu 
makinalarda kullanılan ipliği üreten bir firma 
olmadığı için makinada kullanılan ipliği de 
çok yüksek fiyatlarla ithal ediyor. Türkiye’nin 
her tarafını araştırıyorlar bu ipliği yaparsa  
Konya’daki İsmet Botsalı yapar diyorlar. Nite-
kim İsmet Botsalı Fischbein markalı portatif 
çuval ağzı dikiş makinelerinde kullanılan 
ipliği ve çuval yan dikişini yapan makinalarda 
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kullanılan ipliği üreterek Türkiye’deki tüm 
şeker fabrikalarına satmaya başlıyor. İsmet 
Botsalı, daha sonra Fischbein makinalarının 
Türkiye distribütörlüğünü alarak bu maki-
naların Türkiye’nin her tarafına yayılmasını 
sağlıyor. Türkiye’deki tüm un, yem, gübre vb. 
üreticileri bu makinaları kullanmaya başlıyor. 
İsmet Botsalı,  1970’de Konya’da pamuktan 
iplik üreten 1.000 iğlik bir kamgarn pamuk 
iplik fabrikası kuruyor. Kurduğu fabrika o dö-
nemde Konya’daki bir elin parmağı sayısınca 
sanayi tesisinden biri idi.

Babam Mehmet İsmet Botsalı 10 Nisan 
2016 tarihinde 94 yaşında hakka yürüdü. 
Rahmetli babam Mehmet İsmet Botsalı, 
Türkiye’nin en eski sanayi kuruluşlarından 
biri olan, dedesi Hacı Emin Botsalı tarafından 
kurulan Teksima Tekstil Makine Sanayii’nin 3. 
nesil yöneticisi idi. Babam uzun yıllar Konya 
Ticaret Odası’nda meclis ve yönetim kurulu 
üyeliği yapmış, Konya Sanayi Odası’nın 
kurucularından biri olmuştur. Rahmetli 
babam Mehmet İsmet Botsalı, Konya Sanayi 
Odası’nda da meclis ve yönetim kurulu 
üyeliklerinde bulunmuştur.

Babanız İsmet Bey’in paylaşmak 
istediğiniz bir hatırası var mı?

Hacı Mehmet Emin Botsalı’nın kurduğu 
ticari işletme, torunu Mehmet İsmet Botsa-
lı’nın işin başına geçmesi ile yeniden büyü-

meye başlıyor. Mehmet İsmet Botsalı, çorap 
ve fanila örmede, halı ve kilim dokumada 
kullanılan iplikleri üretme sevdasına kapılı-
yor. Babam kendi kaleme aldığı hatıratında 
iplik bükümhanesi kurma macerasını şöyle 
anlatıyor:” Evlendim, askerliği ikmal ettim ve 
dükkânda işe başladım. Babam beni İstan-
bul’a mal almaya gönderdi. Bu, İstanbul’a ilk 
defa gidişimdi. Babamın devamlı alışveriş 
yaptığı çok dürüst ve güvenilir bir tüccar 
olan Kirkor Manukyan Efendinin dükkânına 
gittim. Kendimi tanıttım, ihtiyacımız olan 
iplikleri satın almaya geldiğimi söyledim. Kir-
kor Efendi, “Biz iplikleri kendi fabrikamızda 
büküyoruz görmek ister misin?” diye öğün-
dü. “Evet, çok merak ediyorum fabrikanızı 
görebilir miyim?” dedim. Beraberce Kirkor 
Efendi’nin fabrikasına gittik. Fabrikadaki 
makineleri ve kullanılan teknolojiyi gözümde 
çok büyütmüşüm. Gördüğüm makineleri 
oldukça basit buldum. Ben bu işi yapabilirim 
dedim. Fabrikadaki makineleri epeyce tetkik 
ettim. Daha sonra bu makineleri ithal eden 
İstanbul’daki ithalatçı firmayı buldum. Gay-
rimüslim olan firma sahibinden iplik büküm 
makineleri ve bunların ithalat muamelatı 
hakkında izahat aldım ve keyfiyetle alakalı 
malumatı hemen telefonla pederime intikal 
ettirdim.  Pederimden bir büküm makinesi 
ithal etmek için izin istedim. “Sen kafayı 
takmışsın izin veriyorum ama aldatılmandan 

korkuyorum. Onun için İstanbul’da Kul-
lukzâde Hacı Mahmut Efendi’ye gideceksin 
muameleyi onun nezaretinde yaptıracak-
sın.” dedi Mahmut amcaya uğradım, oğlu 
Faik’e “Hasan amcanın oğlu Avrupa’dan bir 
makine getirtecekmiş alakadar ol.” dedi. 
Beraber gittik, Faik de pazarlığa dâhil oldu. 
Faik, gayrimüslim olan ithalatçı firma sahibi 
için “Çok dürüst bir insan. Tam manasıyla 
güvenebilirsin” dedi. İthalatçı, akreditif aça-
cağız hangi banka aracılığıyla yapalım diye 
sordu. İş Bankası veya Yapı Kredi bankası 
olabilir dedim. İthalatçı: “Olmaz. Olmaz.” 
dedi. “O bankalar muamele bilmezler yarın 
makinen gelir ardiyede kalır, paran boşa 
gider. Sonra bize kabahat bulursun. Akrediti-
fi Banca Commerciale Italiana aracılığıyla 
açmamız lazım. Bunlar bu işi çok iyi bilirler” 
dedi. Bize söylenene mecburen uyduk. 
Muamelatı tamamladık. İstediğimiz iplik 
büküm makinesi üç ay sonra geldi. Evimizin 
bahçesine bir yer yaptırıp makineyi oraya 
kurduk. Büküm makinesini çalıştırıp para 
kazanmaya başladık. Makina babamın çok 
hoşuna gitti. Keşke daha evvel getirseydik 
dedi. İthalatçı, ikinci makineyi ithal ede-
ceğimizde Banka Di Roma’yı tavsiye etti. 
Ben o dönemde bu işleri sadece gayrimüs-
limlerin ve yabancı bankaların yapmasına 
çok içerlemiştim. Ama o zamanlar Avrupa 
firmaları ile iş yapmak için yabancı dil bilmek 
gerekiyordu. Yabancı dili de sadece gayri-
müslimlerin çocukları öğreniyorlardı. Ben 
çocuklarımın yabancı dil bilmesini çok arzu 
ederdim. Bu arzum gerçekleşti. Çocuklarım 
Fatih ve Emine’nin Konya Maarif Koleji’nde 
okuması kısmet oldu. Her ikisi de profesör 
oldu. Çocuklarımın çok iyi seviyede yabancı 
dil bilmeleri, yabancı dillerini kullanarak diğer 
memleketlerdeki muhatapları ile devamlı ir-
tibat halinde olmaları beni çok mutlu ediyor. 
Memleketimizde her şey gelişti. Türk Banka-
ları dünyanın en iyi iş yapan bankaları oldu. 
Bunlar çok güzel gelişmeler. Şimdi, eskiden 
Avrupa’dan ithalatını yaptığımız iplik büküm 
makinelerinin bilgisayar kontrollü olan çok 
gelişmiş modellerini imal edip Avrupa’ya ve 
dünyanın birçok yerine ihraç eder duruma 
geldik.  Bu günleri gösterdiği için yüce 
Allah’ıma şükrediyorum.” 

Şirketinizin, Türkiye’deki en eski 4. 
sanayi şirketi olduğu doğru mu?

Bir araştırmaya göre Hacı Emin Bot-
salı’nın kurduğu işletme; Ali Muhittin Hacı 
Bekir, Vefa Bozacısı ve Çöğenler Helva-
cılıktan sonra Türkiye’deki aile şirketleri 
arasında kuruluş tarihi itibarıyla en eski 
dördüncü sanayi müessesesi unvanına 
sahiptir. Hacı Emin Efendinin kurduğu 
müessesenin Konya Ticaret ve Sanayi 
Odası kayıtlarındaki kuruluş tarihi 1893’tür. 
Hacı Emin Efendinin kurduğu müessese 
nesilden nesile geçerek bugüne kadar ha-
yatiyetini devam ettirmiştir.  Şirket bugün 
Hacı Emin’in torununun oğlu Emin Sertaç 
Botsalı tarafından yönetilmekte olup şirke-
tin adı: Teksima Tekstil Makine Sanayii’dir. 
Teksima Tekstil Makine Sanayii halen Kon-
ya 1. Organize Sanayi bölgesinde yerleşik 
olup firma; bilgisayar kontrollü iplik büküm 
makineleri başta olmak üzere çeşitli tekstil 
makinelerinin üretimini, satış ve ihracatını 
yapıyor. Teksima, alanında ülkemizdeki 
en büyük firma konumunda. Ağabeyim 
Sertaç Botsalı’nın Endüstri Mühendisliğin-
de doktora eğitimi almış oğlu Ahmet Reha 
ile Elektrik Elektronik Mühendisi  olan oğlu 
Süha işletmenin 5. nesil yöneticileri olmaya 
hazırlanıyor. Küçük ağabeyim Hilmi Botsalı 
babamla birlikte çalışmakta iken ayrılarak 
kendi şirketlerini kurdu. Halen oğlu makine 
mühendisi Safa Botsalı ile birlikte Cle-
angross ve Bolluca Tekstil ünvanlı  işletme-
lerinde ata mesleği olan iplikçiliği devam 
ettiriyor.  Bu işletmeler, iplik bükümü, 
iplikten temizlik mopu imalatı, endüstri-
yel temizlik kimyasalları imalatı, temizlik 
malzemeleri ve ambalaj malzemeleri 
ticareti ile iştigal ediyor. Ürettiği ürünleri 
Türkiye’nin her tarafına satıyorlar, kısmen 
ihracat ve e-ticaret de yapıyorlar. En küçük 
kardeşimiz Emine Yeniterzi ise Türk Dili ve 
Edebiyatı profesörü. 

Aile şirketinde çalışmanın zorlukları 
ve avantajlı yanları nelerdir, sizden 
beklentiler hangi düzeydeydi? 

Bana göre ülkemizde aile şirketlerinin 
karşılaştığı en önemli sorun işletmede 
aile fertlerinin sayısının artması ile şirketin 

sürdürülebilirliğinin yara alması bu nedenle 
şirketin büyümesinin belli zaman sonra 
doyuma ulaşması. Nitekim dedemizin 
kurduğu işletme de bu nedenle ayrılmalar 
yaşandı. Son yıllarda bir çok aile işletmesi 
bu konuda profesyonel kuruluşlardan 
danışmanlık alarak bu sorunun üstesinden 
geliyor. Aile şirketi olmanın avantajı ise 
temiz ve uzun bir geçmişe sahip olması, 
ailenin sahip olduğu değerlere sahip çıka-
rak işletmenin bu değerleri yeni nesillere 
aktarmasını mümkün kılması. Günümüzde 
eğitim sistemindeki aksaklıklar nedeniyle 
gençlere değerler eğitimi eskisi kadar etkili 
biçimde verilemiyor.  Toplumdaki  değer 
erozyonu da genç nesillerin değerlerinde 
bozulmalara neden olabiliyor. Bu nedenle, 
özellikle Anadolu’daki aile işletmelerinin 
aile fertlerinin değerler eğitimini aldığı bir 
kurum niteliğini de taşıdığına inanıyorum.  

Aile şirketinde görev almak bir 
zorunluluk mu, iş hayatının içinde olmak 
size neler kattı?

Ben ve ağabeylerim ilkokul çağından 
itibaren üniversiteye gidinceye kadar tatil-
lerde ve ders dışı zamanlarda hep baba-
mın işletmesinde çalıştık. İplik fabrikamız 
varken hepimiz belirli zamanlarda gece 
vardiyasını kontrol etmek için fabrikada 
yatıp kalktık. Kahvehane, kıraathane vb. 

boş işlere zamana ayırma fırsatımız hiç 
olmadı. Çocukluğumuz ve gençliğimiz iş 
hayatında geçti.  Şahsen, iş hayatımdaki 
başarıda babamın işletmesinde aldığım 
görgü ve deneyim ile edindiğim networ-
kün önemli rolü olduğuna inanıyorum. 
Aile işletmeleri, aile fertlerinin iş hayatına 
hazırlanması konusunda ailenin gençlerine 
önemli bir fırsat sağlıyor. Bu nedenle, bizim 
mevcut anlayışımıza göre aile fertlerinin 
aile şirketinde görev alması bir gereklilik 
gibi görülüyor. Ancak batı ülkelerinde bu-
nun tam tersi aile şirketinde aileden olan 
kişilerin sayısının mümkün seviyede az 
tutulması tercih ediliyor. Ülkemizdeki mev-
cut anlayışın bu doğrultuda değişmekte 
olduğunu görüyoruz. Nitekim, ülkemizin 
büyük şirketlerinden birinin kurucusu yurt 
dışında katıldığı eğitimde aile şirketinde 
aile fertlerinin sayısının mümkün olan en 
düşük düzeyde tutulmasının anlatıldı-
ğından bahsederek: “Eğitim aldığımda 
grubumuzda aileden 15 kişi çalışıyordu. 
Eğitimden döner dönmez 5 yıl içerisinde 
şirketteki aile fertlerinin sayısını 5’e indir-
meyi hedefledik. Bu hedefi gerçekleştirdik. 
Bu sayede şirketimiz çok sağlıklı bir yapıya 
kavuştu. Çok hızlı büyüdük. “ diyor.  

Vermiş olduğunuz bilgiler için 
teşekkür ediyorum. 
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kullanılan ipliği üreterek Türkiye’deki tüm 
şeker fabrikalarına satmaya başlıyor. İsmet 
Botsalı, daha sonra Fischbein makinalarının 
Türkiye distribütörlüğünü alarak bu maki-
naların Türkiye’nin her tarafına yayılmasını 
sağlıyor. Türkiye’deki tüm un, yem, gübre vb. 
üreticileri bu makinaları kullanmaya başlıyor. 
İsmet Botsalı,  1970’de Konya’da pamuktan 
iplik üreten 1.000 iğlik bir kamgarn pamuk 
iplik fabrikası kuruyor. Kurduğu fabrika o dö-
nemde Konya’daki bir elin parmağı sayısınca 
sanayi tesisinden biri idi.

Babam Mehmet İsmet Botsalı 10 Nisan 
2016 tarihinde 94 yaşında hakka yürüdü. 
Rahmetli babam Mehmet İsmet Botsalı, 
Türkiye’nin en eski sanayi kuruluşlarından 
biri olan, dedesi Hacı Emin Botsalı tarafından 
kurulan Teksima Tekstil Makine Sanayii’nin 3. 
nesil yöneticisi idi. Babam uzun yıllar Konya 
Ticaret Odası’nda meclis ve yönetim kurulu 
üyeliği yapmış, Konya Sanayi Odası’nın 
kurucularından biri olmuştur. Rahmetli 
babam Mehmet İsmet Botsalı, Konya Sanayi 
Odası’nda da meclis ve yönetim kurulu 
üyeliklerinde bulunmuştur.

Babanız İsmet Bey’in paylaşmak 
istediğiniz bir hatırası var mı?

Hacı Mehmet Emin Botsalı’nın kurduğu 
ticari işletme, torunu Mehmet İsmet Botsa-
lı’nın işin başına geçmesi ile yeniden büyü-

meye başlıyor. Mehmet İsmet Botsalı, çorap 
ve fanila örmede, halı ve kilim dokumada 
kullanılan iplikleri üretme sevdasına kapılı-
yor. Babam kendi kaleme aldığı hatıratında 
iplik bükümhanesi kurma macerasını şöyle 
anlatıyor:” Evlendim, askerliği ikmal ettim ve 
dükkânda işe başladım. Babam beni İstan-
bul’a mal almaya gönderdi. Bu, İstanbul’a ilk 
defa gidişimdi. Babamın devamlı alışveriş 
yaptığı çok dürüst ve güvenilir bir tüccar 
olan Kirkor Manukyan Efendinin dükkânına 
gittim. Kendimi tanıttım, ihtiyacımız olan 
iplikleri satın almaya geldiğimi söyledim. Kir-
kor Efendi, “Biz iplikleri kendi fabrikamızda 
büküyoruz görmek ister misin?” diye öğün-
dü. “Evet, çok merak ediyorum fabrikanızı 
görebilir miyim?” dedim. Beraberce Kirkor 
Efendi’nin fabrikasına gittik. Fabrikadaki 
makineleri ve kullanılan teknolojiyi gözümde 
çok büyütmüşüm. Gördüğüm makineleri 
oldukça basit buldum. Ben bu işi yapabilirim 
dedim. Fabrikadaki makineleri epeyce tetkik 
ettim. Daha sonra bu makineleri ithal eden 
İstanbul’daki ithalatçı firmayı buldum. Gay-
rimüslim olan firma sahibinden iplik büküm 
makineleri ve bunların ithalat muamelatı 
hakkında izahat aldım ve keyfiyetle alakalı 
malumatı hemen telefonla pederime intikal 
ettirdim.  Pederimden bir büküm makinesi 
ithal etmek için izin istedim. “Sen kafayı 
takmışsın izin veriyorum ama aldatılmandan 

korkuyorum. Onun için İstanbul’da Kul-
lukzâde Hacı Mahmut Efendi’ye gideceksin 
muameleyi onun nezaretinde yaptıracak-
sın.” dedi Mahmut amcaya uğradım, oğlu 
Faik’e “Hasan amcanın oğlu Avrupa’dan bir 
makine getirtecekmiş alakadar ol.” dedi. 
Beraber gittik, Faik de pazarlığa dâhil oldu. 
Faik, gayrimüslim olan ithalatçı firma sahibi 
için “Çok dürüst bir insan. Tam manasıyla 
güvenebilirsin” dedi. İthalatçı, akreditif aça-
cağız hangi banka aracılığıyla yapalım diye 
sordu. İş Bankası veya Yapı Kredi bankası 
olabilir dedim. İthalatçı: “Olmaz. Olmaz.” 
dedi. “O bankalar muamele bilmezler yarın 
makinen gelir ardiyede kalır, paran boşa 
gider. Sonra bize kabahat bulursun. Akrediti-
fi Banca Commerciale Italiana aracılığıyla 
açmamız lazım. Bunlar bu işi çok iyi bilirler” 
dedi. Bize söylenene mecburen uyduk. 
Muamelatı tamamladık. İstediğimiz iplik 
büküm makinesi üç ay sonra geldi. Evimizin 
bahçesine bir yer yaptırıp makineyi oraya 
kurduk. Büküm makinesini çalıştırıp para 
kazanmaya başladık. Makina babamın çok 
hoşuna gitti. Keşke daha evvel getirseydik 
dedi. İthalatçı, ikinci makineyi ithal ede-
ceğimizde Banka Di Roma’yı tavsiye etti. 
Ben o dönemde bu işleri sadece gayrimüs-
limlerin ve yabancı bankaların yapmasına 
çok içerlemiştim. Ama o zamanlar Avrupa 
firmaları ile iş yapmak için yabancı dil bilmek 
gerekiyordu. Yabancı dili de sadece gayri-
müslimlerin çocukları öğreniyorlardı. Ben 
çocuklarımın yabancı dil bilmesini çok arzu 
ederdim. Bu arzum gerçekleşti. Çocuklarım 
Fatih ve Emine’nin Konya Maarif Koleji’nde 
okuması kısmet oldu. Her ikisi de profesör 
oldu. Çocuklarımın çok iyi seviyede yabancı 
dil bilmeleri, yabancı dillerini kullanarak diğer 
memleketlerdeki muhatapları ile devamlı ir-
tibat halinde olmaları beni çok mutlu ediyor. 
Memleketimizde her şey gelişti. Türk Banka-
ları dünyanın en iyi iş yapan bankaları oldu. 
Bunlar çok güzel gelişmeler. Şimdi, eskiden 
Avrupa’dan ithalatını yaptığımız iplik büküm 
makinelerinin bilgisayar kontrollü olan çok 
gelişmiş modellerini imal edip Avrupa’ya ve 
dünyanın birçok yerine ihraç eder duruma 
geldik.  Bu günleri gösterdiği için yüce 
Allah’ıma şükrediyorum.” 

Şirketinizin, Türkiye’deki en eski 4. 
sanayi şirketi olduğu doğru mu?

Bir araştırmaya göre Hacı Emin Bot-
salı’nın kurduğu işletme; Ali Muhittin Hacı 
Bekir, Vefa Bozacısı ve Çöğenler Helva-
cılıktan sonra Türkiye’deki aile şirketleri 
arasında kuruluş tarihi itibarıyla en eski 
dördüncü sanayi müessesesi unvanına 
sahiptir. Hacı Emin Efendinin kurduğu 
müessesenin Konya Ticaret ve Sanayi 
Odası kayıtlarındaki kuruluş tarihi 1893’tür. 
Hacı Emin Efendinin kurduğu müessese 
nesilden nesile geçerek bugüne kadar ha-
yatiyetini devam ettirmiştir.  Şirket bugün 
Hacı Emin’in torununun oğlu Emin Sertaç 
Botsalı tarafından yönetilmekte olup şirke-
tin adı: Teksima Tekstil Makine Sanayii’dir. 
Teksima Tekstil Makine Sanayii halen Kon-
ya 1. Organize Sanayi bölgesinde yerleşik 
olup firma; bilgisayar kontrollü iplik büküm 
makineleri başta olmak üzere çeşitli tekstil 
makinelerinin üretimini, satış ve ihracatını 
yapıyor. Teksima, alanında ülkemizdeki 
en büyük firma konumunda. Ağabeyim 
Sertaç Botsalı’nın Endüstri Mühendisliğin-
de doktora eğitimi almış oğlu Ahmet Reha 
ile Elektrik Elektronik Mühendisi  olan oğlu 
Süha işletmenin 5. nesil yöneticileri olmaya 
hazırlanıyor. Küçük ağabeyim Hilmi Botsalı 
babamla birlikte çalışmakta iken ayrılarak 
kendi şirketlerini kurdu. Halen oğlu makine 
mühendisi Safa Botsalı ile birlikte Cle-
angross ve Bolluca Tekstil ünvanlı  işletme-
lerinde ata mesleği olan iplikçiliği devam 
ettiriyor.  Bu işletmeler, iplik bükümü, 
iplikten temizlik mopu imalatı, endüstri-
yel temizlik kimyasalları imalatı, temizlik 
malzemeleri ve ambalaj malzemeleri 
ticareti ile iştigal ediyor. Ürettiği ürünleri 
Türkiye’nin her tarafına satıyorlar, kısmen 
ihracat ve e-ticaret de yapıyorlar. En küçük 
kardeşimiz Emine Yeniterzi ise Türk Dili ve 
Edebiyatı profesörü. 

Aile şirketinde çalışmanın zorlukları 
ve avantajlı yanları nelerdir, sizden 
beklentiler hangi düzeydeydi? 

Bana göre ülkemizde aile şirketlerinin 
karşılaştığı en önemli sorun işletmede 
aile fertlerinin sayısının artması ile şirketin 

sürdürülebilirliğinin yara alması bu nedenle 
şirketin büyümesinin belli zaman sonra 
doyuma ulaşması. Nitekim dedemizin 
kurduğu işletme de bu nedenle ayrılmalar 
yaşandı. Son yıllarda bir çok aile işletmesi 
bu konuda profesyonel kuruluşlardan 
danışmanlık alarak bu sorunun üstesinden 
geliyor. Aile şirketi olmanın avantajı ise 
temiz ve uzun bir geçmişe sahip olması, 
ailenin sahip olduğu değerlere sahip çıka-
rak işletmenin bu değerleri yeni nesillere 
aktarmasını mümkün kılması. Günümüzde 
eğitim sistemindeki aksaklıklar nedeniyle 
gençlere değerler eğitimi eskisi kadar etkili 
biçimde verilemiyor.  Toplumdaki  değer 
erozyonu da genç nesillerin değerlerinde 
bozulmalara neden olabiliyor. Bu nedenle, 
özellikle Anadolu’daki aile işletmelerinin 
aile fertlerinin değerler eğitimini aldığı bir 
kurum niteliğini de taşıdığına inanıyorum.  

Aile şirketinde görev almak bir 
zorunluluk mu, iş hayatının içinde olmak 
size neler kattı?

Ben ve ağabeylerim ilkokul çağından 
itibaren üniversiteye gidinceye kadar tatil-
lerde ve ders dışı zamanlarda hep baba-
mın işletmesinde çalıştık. İplik fabrikamız 
varken hepimiz belirli zamanlarda gece 
vardiyasını kontrol etmek için fabrikada 
yatıp kalktık. Kahvehane, kıraathane vb. 

boş işlere zamana ayırma fırsatımız hiç 
olmadı. Çocukluğumuz ve gençliğimiz iş 
hayatında geçti.  Şahsen, iş hayatımdaki 
başarıda babamın işletmesinde aldığım 
görgü ve deneyim ile edindiğim networ-
kün önemli rolü olduğuna inanıyorum. 
Aile işletmeleri, aile fertlerinin iş hayatına 
hazırlanması konusunda ailenin gençlerine 
önemli bir fırsat sağlıyor. Bu nedenle, bizim 
mevcut anlayışımıza göre aile fertlerinin 
aile şirketinde görev alması bir gereklilik 
gibi görülüyor. Ancak batı ülkelerinde bu-
nun tam tersi aile şirketinde aileden olan 
kişilerin sayısının mümkün seviyede az 
tutulması tercih ediliyor. Ülkemizdeki mev-
cut anlayışın bu doğrultuda değişmekte 
olduğunu görüyoruz. Nitekim, ülkemizin 
büyük şirketlerinden birinin kurucusu yurt 
dışında katıldığı eğitimde aile şirketinde 
aile fertlerinin sayısının mümkün olan en 
düşük düzeyde tutulmasının anlatıldı-
ğından bahsederek: “Eğitim aldığımda 
grubumuzda aileden 15 kişi çalışıyordu. 
Eğitimden döner dönmez 5 yıl içerisinde 
şirketteki aile fertlerinin sayısını 5’e indir-
meyi hedefledik. Bu hedefi gerçekleştirdik. 
Bu sayede şirketimiz çok sağlıklı bir yapıya 
kavuştu. Çok hızlı büyüdük. “ diyor.  

Vermiş olduğunuz bilgiler için 
teşekkür ediyorum. 
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Konya Ticaret Odası eski yöneticilerinden, ayakkabıcı, imalatçı, petrolcü, 
otomobil bayii, girişimci bir iş adamı olan Konya’nın adı eskimeyen çınarlarından 

rahmetli Mehmet Bayır’ın yaşam öyküsünü üçüncü nesil 
torunu Ahmet Haki Bayır anlattı

‘İȘİNE AȘIK 
BİR GÖNÜL İNSANIYDI’

K
onya’nın önemli iş adamları arasın-
da yer alan Konya Ticaret Odası 
eski yöneticilerinden, ayakkabıcı, 

imalatçı, petrolcü, otomobil bayii, girişimci 
bir iş adamı olan Konya’nın adı eskimeyen 
çınarlarından rahmetli Mehmet Bayır’ın ya-
şam öyküsünü üçüncü nesil torunu Ahmet 
Haki Bayır anlattı. Bayır rahmetli dedesi 
Mehmet Bayır’ın başarıları ile dolu bir iş 
geçmişi olduğuna dikkat çekti. Bayır, “De-
dem Mehmet Bayır, 1945 senesinde Konya 
Araplar Mahallesi’nde doğmuş. İlkokulu 
okuduktan sonra o zamanki adıyla Ticaret 
Mektebi’ne dahil olmuş ancak ticaret yap-
ma hevesi onu orta ikinci sınıfa kadar tuta-
bilmiştir. Buradan sonra baba mesleği olan 
ayakkabıcılığa ilk adımını atmıştır. Dedem 
Mehmet Bayır’ın babası Cumhuriyetin ilk 

yıllarındaki ilk ayakkabıcılarından birisiydi. 
Kara lastik, mes, çizme satarmış. Dedem 
Mehmet Bayır ise Konya Kapu Cami civa-
rında ayakkabıcılık yaparak başladığı işine 
Kunduracılar Sanayi Sitesinde toptancı-
lık yaparak devam etmiştir. Rahmetlinin 
hatırası şu an Aykent Sanayi Sitesi yanında 
Güven Ayakkabı olarak hala dimdik ayakta 
durmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
başlayan bu çalışma şu anda dördüncü 
kuşağın elinde torunu Mehmet Agah Bayır 
ve babam Mustafa Sabri Bayır’ın elinde bü-
yüyerek devam etmektedir. Türk ve dünya 
insanının kullanımına sunulan yaklaşık 20 
marka patentinin de sahibi olmuşlardır. De-
dem Mehmet Bayır otomobil sektöründe 
Renault Konya bayiliğini uzun süre devam 
ettirmiştir daha sonraları Citroen ve Renault 

truck bayiliği yapmıştır” ifadelerini kullandı.

‘DEDEM ÇALIŞMAYI ÇOK SEVERDİ’

Gönül insanı rahmetli dedesi Mehmet 
Bayır’ın çalışmayı çok sevdiğine dikkat çe-
ken torunu Ahmet Haki Bayır, “Dedem Türk 
insanına yeni iş kapıları açmak onun yegâne 
amacıydı. Bu vesileyle Konya’da akaryakıt 
istasyonları açmış, Nalçacı Caddesi’nde 
hâlâ hizmet vermekte olan Konya’nın ilk al-
kolsüz beş yıldızlı oteli olan Bayır Diamond 
Oteli’nin yapımında bizzat bulunmuştur. İş 
hayatının farklı dönemlerinde farklı sektör-
lere de el atmış birisiydi. Gaziantep’te hâlâ 
çalışmalarına devam eden Baymel Poliüre-
tan Kimya Fabrikası’nı kurmuştur. Konya’da 
varlığını sürdüren Kontem Cam Fabrikası’nı 
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da açmış ve çalışmaları iş ortakları tara-
fından yürütülmektedir.  Dedem Mehmet 
Bayır Konya Ticaret odası Yönetim Kuru-
lu’nda 8 yıl merkez kurul üyeliği yapmıştır. 
Kendisinin içinde okuma isteğinin kalması 
dolayısıyla Konya Mehmet Bayır İmam ha-
tip Orta Okulu’nu açarak Türk gençliğinin 
yetişmesine katkıda bulunmuştur. Dedem 
Mehmet Bayır’ın başarılarla dolu iş yaşam 
öyküsü bu şekildedir. Ama onu Mehmet 
Bayır yapan şey bana kalırsa onun çalışan-
larına yaklaşımı, hayırseverliği, iş disiplini 
ve özellikle mütevaziliğiydi. Verdiği sözü 
tutar işçinin alnının teri kurumadan maaşını 
hemen işçiye verirdi. Kendi babasının 
nasihatinin böyle olduğunu bizlere anlatırdı. 
Cenaze, düğün ya da davet edildiği açılış-
lara uzak yakın demeden mutlaka katılır, 
gönül alır, hatır bilirdi. Kendi içindeki bazı 
disiplinler onun iş hayatına da sirayet et-
mişti. Rahmetli dedem asla borçlu kalmayı 
istemezdi. Tüm işlerini kendi öz sermayesi 
ile borçlanmadan yapmıştır. Gösterişli 
bir hayattan her zaman uzak durmuş ve 
ailesine de bunu aşılamıştır. Mütevazı kişiliği 
onu bilinen, tanınan ve sevilen birisi haline 
getirmiştir. Bizlere hep babasının söylediği 
‘borcunuzla kimseyi üzmeye, kimseyi sıkın-
tıya sokmaya, hakkınız yok’ derdi. 95 yıldır, 
dört kuşak halinde ayakkabıcılık işlerimiz 
hâlâ devam ediyor. Neredeyse bir asıra 
yaklaşan bu başarının temelinde sanırım 
bu yatıyor. Bizler tüm Konya’nın sevdiği, 
saydığı ve bildiği Mehmet Bayır’ın evlatları 
ve torunları olarak ondan aldığımız vicdani 
dürüstlükle onun emanetlerini en iyi şekilde 
koruyup çoğaltmaya ve üretmeye devam 
edeceğiz. Tüm gayemiz de ona layık ve 
onu gururlandıracak bireyler olmaktır” 
şeklinde konuştu.  

MERHUM MEHMET BAYIR’IN 
UNUTULMAYAN SÖZLERİ:

Bizim her şeyden, herkesten daha çok 
çalışmak gibi gaye sahibi olmamız gerekli.  
Bizim sabah sekiz akşam beş çalışmaları-
mız olamaz. Bizim Cumartesi, Pazar gibi 
lüksümüz olmamalı. Özellikle gençlerimizin 
bugün daha fazla çalışabilir, daha fazla 
iş yetiştirebilirim diye düşünmesi gerekir. 
Ancak unutmayın bizim bir o kadar da her 
şeyden, herkesten daha çok mütevazı ol-
mamız lazım. 10 yaşımdan beri toplasan 10 
sabah saat 10’a kadar yatmadım, uyuma-
dım.  Hep çalıştım, hep yollardaydım.
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Konya Ticaret Odası eski yöneticilerinden, ayakkabıcı, imalatçı, petrolcü, 
otomobil bayii, girişimci bir iş adamı olan Konya’nın adı eskimeyen çınarlarından 

rahmetli Mehmet Bayır’ın yaşam öyküsünü üçüncü nesil 
torunu Ahmet Haki Bayır anlattı

‘İȘİNE AȘIK 
BİR GÖNÜL İNSANIYDI’

K
onya’nın önemli iş adamları arasın-
da yer alan Konya Ticaret Odası 
eski yöneticilerinden, ayakkabıcı, 

imalatçı, petrolcü, otomobil bayii, girişimci 
bir iş adamı olan Konya’nın adı eskimeyen 
çınarlarından rahmetli Mehmet Bayır’ın ya-
şam öyküsünü üçüncü nesil torunu Ahmet 
Haki Bayır anlattı. Bayır rahmetli dedesi 
Mehmet Bayır’ın başarıları ile dolu bir iş 
geçmişi olduğuna dikkat çekti. Bayır, “De-
dem Mehmet Bayır, 1945 senesinde Konya 
Araplar Mahallesi’nde doğmuş. İlkokulu 
okuduktan sonra o zamanki adıyla Ticaret 
Mektebi’ne dahil olmuş ancak ticaret yap-
ma hevesi onu orta ikinci sınıfa kadar tuta-
bilmiştir. Buradan sonra baba mesleği olan 
ayakkabıcılığa ilk adımını atmıştır. Dedem 
Mehmet Bayır’ın babası Cumhuriyetin ilk 

yıllarındaki ilk ayakkabıcılarından birisiydi. 
Kara lastik, mes, çizme satarmış. Dedem 
Mehmet Bayır ise Konya Kapu Cami civa-
rında ayakkabıcılık yaparak başladığı işine 
Kunduracılar Sanayi Sitesinde toptancı-
lık yaparak devam etmiştir. Rahmetlinin 
hatırası şu an Aykent Sanayi Sitesi yanında 
Güven Ayakkabı olarak hala dimdik ayakta 
durmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
başlayan bu çalışma şu anda dördüncü 
kuşağın elinde torunu Mehmet Agah Bayır 
ve babam Mustafa Sabri Bayır’ın elinde bü-
yüyerek devam etmektedir. Türk ve dünya 
insanının kullanımına sunulan yaklaşık 20 
marka patentinin de sahibi olmuşlardır. De-
dem Mehmet Bayır otomobil sektöründe 
Renault Konya bayiliğini uzun süre devam 
ettirmiştir daha sonraları Citroen ve Renault 

truck bayiliği yapmıştır” ifadelerini kullandı.

‘DEDEM ÇALIŞMAYI ÇOK SEVERDİ’

Gönül insanı rahmetli dedesi Mehmet 
Bayır’ın çalışmayı çok sevdiğine dikkat çe-
ken torunu Ahmet Haki Bayır, “Dedem Türk 
insanına yeni iş kapıları açmak onun yegâne 
amacıydı. Bu vesileyle Konya’da akaryakıt 
istasyonları açmış, Nalçacı Caddesi’nde 
hâlâ hizmet vermekte olan Konya’nın ilk al-
kolsüz beş yıldızlı oteli olan Bayır Diamond 
Oteli’nin yapımında bizzat bulunmuştur. İş 
hayatının farklı dönemlerinde farklı sektör-
lere de el atmış birisiydi. Gaziantep’te hâlâ 
çalışmalarına devam eden Baymel Poliüre-
tan Kimya Fabrikası’nı kurmuştur. Konya’da 
varlığını sürdüren Kontem Cam Fabrikası’nı 
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da açmış ve çalışmaları iş ortakları tara-
fından yürütülmektedir.  Dedem Mehmet 
Bayır Konya Ticaret odası Yönetim Kuru-
lu’nda 8 yıl merkez kurul üyeliği yapmıştır. 
Kendisinin içinde okuma isteğinin kalması 
dolayısıyla Konya Mehmet Bayır İmam ha-
tip Orta Okulu’nu açarak Türk gençliğinin 
yetişmesine katkıda bulunmuştur. Dedem 
Mehmet Bayır’ın başarılarla dolu iş yaşam 
öyküsü bu şekildedir. Ama onu Mehmet 
Bayır yapan şey bana kalırsa onun çalışan-
larına yaklaşımı, hayırseverliği, iş disiplini 
ve özellikle mütevaziliğiydi. Verdiği sözü 
tutar işçinin alnının teri kurumadan maaşını 
hemen işçiye verirdi. Kendi babasının 
nasihatinin böyle olduğunu bizlere anlatırdı. 
Cenaze, düğün ya da davet edildiği açılış-
lara uzak yakın demeden mutlaka katılır, 
gönül alır, hatır bilirdi. Kendi içindeki bazı 
disiplinler onun iş hayatına da sirayet et-
mişti. Rahmetli dedem asla borçlu kalmayı 
istemezdi. Tüm işlerini kendi öz sermayesi 
ile borçlanmadan yapmıştır. Gösterişli 
bir hayattan her zaman uzak durmuş ve 
ailesine de bunu aşılamıştır. Mütevazı kişiliği 
onu bilinen, tanınan ve sevilen birisi haline 
getirmiştir. Bizlere hep babasının söylediği 
‘borcunuzla kimseyi üzmeye, kimseyi sıkın-
tıya sokmaya, hakkınız yok’ derdi. 95 yıldır, 
dört kuşak halinde ayakkabıcılık işlerimiz 
hâlâ devam ediyor. Neredeyse bir asıra 
yaklaşan bu başarının temelinde sanırım 
bu yatıyor. Bizler tüm Konya’nın sevdiği, 
saydığı ve bildiği Mehmet Bayır’ın evlatları 
ve torunları olarak ondan aldığımız vicdani 
dürüstlükle onun emanetlerini en iyi şekilde 
koruyup çoğaltmaya ve üretmeye devam 
edeceğiz. Tüm gayemiz de ona layık ve 
onu gururlandıracak bireyler olmaktır” 
şeklinde konuştu.  

MERHUM MEHMET BAYIR’IN 
UNUTULMAYAN SÖZLERİ:

Bizim her şeyden, herkesten daha çok 
çalışmak gibi gaye sahibi olmamız gerekli.  
Bizim sabah sekiz akşam beş çalışmaları-
mız olamaz. Bizim Cumartesi, Pazar gibi 
lüksümüz olmamalı. Özellikle gençlerimizin 
bugün daha fazla çalışabilir, daha fazla 
iş yetiştirebilirim diye düşünmesi gerekir. 
Ancak unutmayın bizim bir o kadar da her 
şeyden, herkesten daha çok mütevazı ol-
mamız lazım. 10 yaşımdan beri toplasan 10 
sabah saat 10’a kadar yatmadım, uyuma-
dım.  Hep çalıştım, hep yollardaydım.
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Biberci Şirketler Grubu kurucusu merhum Mehmet Biberci’yi oğlu Bülent Biberci 
anlattı. Biberci babasının ikramda bulunmaktan çok hoşlandığını belirterek kazancının 

büyük bölümünü işine yatırdığını söyledi

‘KAZANCINI YATIRIMA AKTARDI’

1
967’de Mehmet Biberci tarafından 
kurulan Biberci İnşaat, 1996 yılında 
kurumsallaşma çalışmalarına hız 

vererek şirketlerinin sayısını arttırmış 
ve faaliyet alanlarını genişletti.  Firma 
günümüzde , Biberci Şirketler Grubu olarak 
faaliyetlerine devam ediyor.  Firmanın 
uzmanlık alanları; yol, köprülü kavşak, 
su-kanalizasyon, doğalgaz ve benzeri 
enerji nakil hatları gibi işleri kapsayan 
altyapı faaliyetleri ile alışveriş merkezi, otel, 
rezidans ve konut projeleri gibi üstyapı 
inşaat faaliyetleridir. Firma  kuruluşundan 
beri gelirini kendi faaliyeti ile ilgili yatırıma 
çevirmeye devam ediyor.  Bunu yaparken 
hem faaliyeti ile ilgili yeni işlere hem de 
faaliyet konusu işlerin tedarikçiliğine önem 
veriyor. Firmanın  Hedefi ; her zaman 
güçlü, uzman ve alanında söz sahibi bir 
firma olmak.  Biberci Şirketler Grubunun 
kurucusu Merhum Mehmet Biberci’yi 
oğlu Bülent Biberci anlattı. Babasının iş 
hayatında prensipli olduğuna dikkat çeken 
Biberci, babasının ikramda bulunmaktan 
hoşlandığına da dikkat çekti. 

‘DUVAR USTALIĞINDAN MÜTEAHİTLİĞE 
ULAŞTI’

Biberci Şirketler Grubu kurucusu 
Mehmet Biberci’yi oğlu Bülent Biberci 
anlattı. Babasının küçük yaşlarda köyde 
hafızlığa başladığını ve 15 yaşına doğru 
Derbent ’ten Konya’ya geldiğine dikkat 
çekerek, “Bizler Derbentliyiz. Babam küçük 
yaşlarda köyde hafızlığa çalışıyormuş.  15 
yaşına doğru Derbent’ten Konya’ya gelmiş. 
Konya’daki akrabalarımız ve büyüklerimiz 
babam ile yakından ilgilenmişler. Babam 
her köyden şehire gelen kişiler gibi iş 
hayatına işçilik ve amelelik yaparak 
başlamış. Babam amelik yaparken iki taş 
ustası babama duvar yapmayı öğretmiş. 

Babam kabiliyetli bir isimdi. Babam yaptığı 
güzel işlerin ardından tercih edilen bir isim 
haline gelmiş. Annem anlatıyor babamın 
bir çekici ve manası olduğunu söyler. 
Babam 1950’lı yıllarda bu çalışmaları 
yapmış. Babamın güzel işler yaptığı gören 
müteahhitler babama taşeronluk için işler 
vermişler.  Eskiden şehrimizde ve ülkemizde 
dayanışma oldukça fazlaymış. İşini düzgün 
yapan temiz ahlaklı kişiler daha önceki 
varlıklı ve iş bilen kişiler tarafından korunur, 
gözetilir ve ilerlemesine, öğrenmesine, 
gelişmesine yardım ederlermiş.  Babam 
benim ilkokulu dışarından tamamlamış. 
Sanat okulunda kalfa yetiştiren kurslara 
gitmiş ve dışarından diploma almış.  Resmi 
kurumlar başta olmak üzere özel şirketlerin 
de işlerini alarak işlerini yapmış.  Babam işi 
öğrendikten sonra taşeronluk yapmaya 
başlamış. Babam Konya’nın kanalizasyon 
işlerini de yapmış.  Eskiden şehirlerin alt 
yapısı makinalar olmadığı için kazma, 
kürek, bel ile yapılırmış. Genellikle Konya’nın 
köylerinden ve doğudan işçiler geliyordu.  
1977 yılında iş makineleri ülkemizde 
çoğalmaya başladı. Babam da 1977 yılında 
bir iş makinesi aldı ve işler hızlandı. Babam 
da taşeronluktan müteahhitlere geçiş yaptı. 
Çoğunlukla Konya Belediyesi olmak üzere 

karayolların taş ocağı işlerine başladı. Babam 
Konya’da kooperatifçilik anlamında da 
çalışmalara imza attı ve Konya’ya çok sayıda 
kooperatif inşa etti.  1990’lı yıllarda şuanda 
petrolümüzün bulunduğu bur arsa bizim 
bahçemizdi ve bu alanda 1990 yılında petrol 
açarak bu sektörde de faaliyet göstermeye 
başladı. Babam petrol açtıktan sonra yavaş 
yavaş işleri kardeşime devretti ve  kardeşim 
farklı sektörlerde işine devam ettiriyor” 
ifadelerini kullandı.

‘BABAM İKRAMI SEVERDİ’

Babasının insanlara ikramı sevdiğine 
dikkat çeken Bülent Biberci, “Babamın 
en büyük özelliği çok ikram severdi. 
Bizim Kayalıpark’ta  yazahanemiz vardı.  
Babam sabah yaptığı işleri gezer, öğleden 
sonra ise yazahaneye gelirdi.  Ben de 
yazları yazahanede bekçilik yapardım. 
Yazahanemize gelen herkese babam 
ikramda bulunurdu. Babam verdiği sözü 
mutlaka tutardı. İktisatlı bir insandı. Kazancını 
hep mesleğin gelişmesi için öncelikli olarak 
ona aktarıldı. Babam’dan sır saklamayı ve 
az konuşmayı öğrendim. Bizlere hayatta 
tedbirli olmayı hep öğütlerdi. Babam planlı 
ve programlı bir insandı” dedi.
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Biberci Şirketler Grubu kurucusu merhum Mehmet Biberci’yi oğlu Bülent Biberci 
anlattı. Biberci babasının ikramda bulunmaktan çok hoşlandığını belirterek kazancının 

büyük bölümünü işine yatırdığını söyledi

‘KAZANCINI YATIRIMA AKTARDI’

1
967’de Mehmet Biberci tarafından 
kurulan Biberci İnşaat, 1996 yılında 
kurumsallaşma çalışmalarına hız 

vererek şirketlerinin sayısını arttırmış 
ve faaliyet alanlarını genişletti.  Firma 
günümüzde , Biberci Şirketler Grubu olarak 
faaliyetlerine devam ediyor.  Firmanın 
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enerji nakil hatları gibi işleri kapsayan 
altyapı faaliyetleri ile alışveriş merkezi, otel, 
rezidans ve konut projeleri gibi üstyapı 
inşaat faaliyetleridir. Firma  kuruluşundan 
beri gelirini kendi faaliyeti ile ilgili yatırıma 
çevirmeye devam ediyor.  Bunu yaparken 
hem faaliyeti ile ilgili yeni işlere hem de 
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‘DUVAR USTALIĞINDAN MÜTEAHİTLİĞE 
ULAŞTI’

Biberci Şirketler Grubu kurucusu 
Mehmet Biberci’yi oğlu Bülent Biberci 
anlattı. Babasının küçük yaşlarda köyde 
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Konya’nın yetiştirdiği önemli iş 
adamlarından Ankara Aktif Metropolitan 

Otel sahibi Çumralı Merhum Mehmet 
Camızcı’yı anlatan Zeki Sayıcı, “Konya ve 
çevresini traktör, kamyon sahibi yapan 

isimlerdendir” dedi

KONYA VE 
ÇEVRESİNİ 

TRAKTÖR SAHİBİ 
YAPTI

K
onya’nın yetiştirdiği önemli iş 
adamlarından Ankara Aktif 
Metropolitan Otel sahibi Çumralı 

Merhum Mehmet Camızcı’yı, Zeki Sayıcı 
şöyle anlatıyor;

Mehmet Camızcı, Ankara’nın Bala ilçesi 
Sofular köyünden Çumra Apasaraycık 
köyüne gelen babası ve Hadimli Emine 
Hanım’ın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.  
İş hayatına nakliyecilikle başladıktan sonra 
abisi Hasan Hüseyin Camızcı ve çiftlikleri 
olan komşuları Ali Aslan ve Mustafa Şahin 
ile 1970 yılında dörtlü ortaklık kurmuşlardır. 
Konya ve çevresini traktör, kamyon sahibi 
yapan isimlerdendir. Ortaklıkları güzel 
bir şekilde devam ederken, ortaklardan 
Mustafa Şahin’in oğlu ve Hasan Hüseyin 
Camızcı’nın damadı olan Faruk Şahin vefat 
etti. Bu vefattan sonra ortaklığı bitirme 
kararı aldılar ve herkes kendi, yoluna devam 
etti. Bu süreçten sonra Mehmet Camızcı, 
damadı Mehmet Nükte ile iş yapmaya 
başladı. Beraber fırın işletmeciliği gibi farklı 
sektörlerde iş yaptılar ve işin bir kısmını 
İstanbul, Ankara ve Antalya’ya taşıdılar. 

Mehmet Camızcı çok hayırsever bir 
insandı, birçok yere hayırda bulundu. Ayrıca 

hanımının akrabalarından evi olmayanları da 
ev sahibi yaptı. Hastalık yüzünden Ankara’da 
bir süre tedavi gördükten sonra, çoklu 

organ yetmezliğine bağlı olarak 90 yaşında 
vefat etti. Cenazesi Ankara’dan Konya’ya 
getirilerek Çumra’ya defnedildi. 
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                           Babası merhum Mehmet Çağlak’ın çok çalışkan biri 
olduğunu, ömrünün çalışmakla geçtiğini anlatan oğlu 

Osman Çağlak, babasının “Çalışın kimseye muhtaç olmayın” 
öğüdünün kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti

‘ÇALIȘIN, KİMSEYE 
MUHTAÇ OLMAYIN!’

G
ıda sektöründe 
Konya’nın ulusal 
markalarından 

olan Çağlak, 1965 yılında 
başladığı serüvende başarıyla 
bugünlere kadar geldi. 
Tereyağ üretimiyle başlayan 
Çağlak, Türkiye’nin önemli 
süt merkezi olan Konya’da 
4 katlı 12 bin metrekare 
kapalı, 10 bin metrekare 
açık alana sahip fabrikada 
ürün çeşitliliğini de artırarak 
üretimini sürdürüyor. 
Modern makina, ekipman, 
laboratuvar ve tecrübeli 
ekibi ile son derece hijyenik 
koşullarda, kaliteli ve 
sağlıklı ürünler üreterek 

hizmet veren Çağlak’ın 
temelini atan ise merhum 

Mehmet Çağlak. Çalışkanlığıyla 
ön plana çıkan merhum Mehmet 

Çağlak, küçük yaşlarda girdiği iş 

hayatını azimle sürdürerek, basamakları 
tek tek çıkmayı bildi. Çocuklarının da iş 
hayatına girmesiyle Çağlak markasını 
büyüten merhum Mehmet Çağlak, 
bugün Konya’nın önemli markalarından 
birinin temellerini atmış oldu. Bugün 
çocukları ve torunları ile başarılı şekilde 
üretimi sürdüren Çağlak markası, 
merhum Mehmet Çağlak’ın “Yemediğinizi 
yedirmeyin” anlayışıyla yoluna devam 
ediyor. Merhum Mehmet Çağlak’ı anlatan 
oğlu Osman Çağlak, “Babam çok çalışkan, 
hırslı biriydi. Çalışmayı çok severdi. 
İmkanı, gücü olsaydı, Konya’nın en büyük 
işadamlarından biri olurdu” diyor.

ASKERDEN SONRA 
KONYA’YA YERLEŞTİ 

Merhum Mehmet Çağlak’ın Aksaray 
Çağlak Köyü’nde doğduğunu belirten 
oğlu Osman Çağlak, “Babam askerden 
sonra Konya’ya yerleşmiş. Ben Konya’da 
doğdum” dedi. 
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ön plana çıkan merhum Mehmet 
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OSMAN ÇAĞLAK

PEKMEZCİ MEHMET, ZEYTİNCİ 
MEHMET OLDU! 

Merhum Mehmet Çağlak’ın iş 
hayatına nasıl başladığını ve hangi 
sektörlerde çalışmalar yürüttüğünü 
anlatan Osman Çağlak, “Babam rahmetli 
pazarda seyyar satıcılık yaparmış. 
Pekmez satarmış. O zamanlar babama 
pekmezci Mehmet derlerdi. Ben 
babamın yanında 7 yaşında çalışmaya 
başladım. O dönem babam zeytin 
satmaya başladı ve babam Zeytinci 
Mehmet oldu. Bursa’dan falan zeytin 
getirir, Çağlak adıyla satardı. Sonra 
orada bir dükkan vardı onu aldık. Orada 
bakliyat, gıda ürünleri satmaya başladık. 
O dönemler kaymak alırdık, bir bakır 
kap içerisinde yağ yapıp satıyorduk. 
Rahmetli annem babamla yoğururdu 
yağı satarlardı. Dükkanımızın bulunduğu 
yer 1977’de yıkıldı, ben askerden geldim 
eski toptancılarda dükkan açtık. Burada 
da üretim yapmaya başladık” diye 
konuştu. 

ÇOK ÇALIŞKAN BİRİYDİ 

Merhum Mehmet Çağlak’ın çok 
çalışkan biri olduğunu, hiç durmadan, 
yorulmadan çalıştığını belirten Osman 
Çağlak, şu bilgileri paylaştı, “Babam 
çok çalışkan, hırslı biriydi. Çalışmayı çok 
severdi. İmkanı, gücü olsaydı, Konya’nın 
en büyük işadamlarından biri olurdu. 
İlkokula gitmeden okumayı-yazmayı 
öğrenmiş. Akıllı bir insandı. Uyumayı 
filan sevmezdi, çalışırdı. 20 saat filan 
çalışırdı. Dedem de öyleydi. Dedem de 
çok çalışırdı. Tarlada, tapanda çalışırdı. 

Ben hatırlarım. Babam da oradan alışmış 
olacak ki, babam da çalışmayı çok 
severdi.”

GÜZEL ÖĞÜTLER VERİRDİ

Merhum Mehmet Çağlak’ın hem 
çocuklarına hem de torunlarına öğütler 
verdiğini, o öğütler doğrultusunda 
da hayatlarını sürdürdüklerini belirten 
Osman Çağlak, “Babam “çalışın kimseye 
muhtaç olmayın” derdi. Faize girmeyin, 
hileli iş yapmayın derdi. Biz de çok 
şükür bu işlere hiç girmedik. Yaptığımız 
iş gıda olduğu için, babam hep şunu 
derdi; kendi yemediğinizi yapmayın, 
satmayın. Biz de bu doğrultuda çalıştık 
hep, kaliteden ödün vermeden, kendi 
yemediğimiz hiçbir ürünü yapmadık 
bugüne kadar. Çağlak markasının en 
büyük amacı da bu zaten. Burası bir 
aile şirketi. Bize nasıl nasihat verdiyse, 
torunlara da öyle nasihatler verirdi. 
Şimdi biz de torunlar da bu nasihatler 
ile yola devam ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

AİLESİNE 
ÇOK DÜŞKÜNDÜ

Merhum Mehmet Çağlak’ın ailesine 
çok düşkün olduğunu anlatan Osman 
Çağlak, “Babam ailesine, çocuklarına, 
torunlarına çok düşkün biriydi. Babam 
bizi, kızlarını, torunlarını hiç bırakmadı. 
Babam çalıştı çabaladı bizi de bir yerlere 
getirdi. Biz de çocukları bir yerlere 
getirdik. Kurulu düzenimiz var çok şükür, 
çocuklarımız burada dedelerinin mirasını 
yaşatıyorlar” dedi.

278



                           Babası merhum Mehmet Çağlak’ın çok çalışkan biri 
olduğunu, ömrünün çalışmakla geçtiğini anlatan oğlu 

Osman Çağlak, babasının “Çalışın kimseye muhtaç olmayın” 
öğüdünün kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti

‘ÇALIȘIN, KİMSEYE 
MUHTAÇ OLMAYIN!’

G
ıda sektöründe 
Konya’nın ulusal 
markalarından 

olan Çağlak, 1965 yılında 
başladığı serüvende başarıyla 
bugünlere kadar geldi. 
Tereyağ üretimiyle başlayan 
Çağlak, Türkiye’nin önemli 
süt merkezi olan Konya’da 
4 katlı 12 bin metrekare 
kapalı, 10 bin metrekare 
açık alana sahip fabrikada 
ürün çeşitliliğini de artırarak 
üretimini sürdürüyor. 
Modern makina, ekipman, 
laboratuvar ve tecrübeli 
ekibi ile son derece hijyenik 
koşullarda, kaliteli ve 
sağlıklı ürünler üreterek 

hizmet veren Çağlak’ın 
temelini atan ise merhum 

Mehmet Çağlak. Çalışkanlığıyla 
ön plana çıkan merhum Mehmet 

Çağlak, küçük yaşlarda girdiği iş 

hayatını azimle sürdürerek, basamakları 
tek tek çıkmayı bildi. Çocuklarının da iş 
hayatına girmesiyle Çağlak markasını 
büyüten merhum Mehmet Çağlak, 
bugün Konya’nın önemli markalarından 
birinin temellerini atmış oldu. Bugün 
çocukları ve torunları ile başarılı şekilde 
üretimi sürdüren Çağlak markası, 
merhum Mehmet Çağlak’ın “Yemediğinizi 
yedirmeyin” anlayışıyla yoluna devam 
ediyor. Merhum Mehmet Çağlak’ı anlatan 
oğlu Osman Çağlak, “Babam çok çalışkan, 
hırslı biriydi. Çalışmayı çok severdi. 
İmkanı, gücü olsaydı, Konya’nın en büyük 
işadamlarından biri olurdu” diyor.

ASKERDEN SONRA 
KONYA’YA YERLEŞTİ 

Merhum Mehmet Çağlak’ın Aksaray 
Çağlak Köyü’nde doğduğunu belirten 
oğlu Osman Çağlak, “Babam askerden 
sonra Konya’ya yerleşmiş. Ben Konya’da 
doğdum” dedi. 

                           Babası merhum Mehmet Çağlak’ın çok çalışkan biri 
olduğunu, ömrünün çalışmakla geçtiğini anlatan oğlu 

Osman Çağlak, babasının “Çalışın kimseye muhtaç olmayın” 
öğüdünün kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti

‘ÇALIȘIN, KİMSEYE 
MUHTAÇ OLMAYIN!’

olan Çağlak, 1965 yılında 
başladığı serüvende başarıyla 
bugünlere kadar geldi. 
Tereyağ üretimiyle başlayan 
Çağlak, Türkiye’nin önemli 
süt merkezi olan Konya’da 
4 katlı 12 bin metrekare 
kapalı, 10 bin metrekare 
açık alana sahip fabrikada 
ürün çeşitliliğini de artırarak 
üretimini sürdürüyor. 

hizmet veren Çağlak’ın 
temelini atan ise merhum 

Mehmet Çağlak. Çalışkanlığıyla 
ön plana çıkan merhum Mehmet 

Çağlak, küçük yaşlarda girdiği iş 

OSMAN ÇAĞLAK

PEKMEZCİ MEHMET, ZEYTİNCİ 
MEHMET OLDU! 

Merhum Mehmet Çağlak’ın iş 
hayatına nasıl başladığını ve hangi 
sektörlerde çalışmalar yürüttüğünü 
anlatan Osman Çağlak, “Babam rahmetli 
pazarda seyyar satıcılık yaparmış. 
Pekmez satarmış. O zamanlar babama 
pekmezci Mehmet derlerdi. Ben 
babamın yanında 7 yaşında çalışmaya 
başladım. O dönem babam zeytin 
satmaya başladı ve babam Zeytinci 
Mehmet oldu. Bursa’dan falan zeytin 
getirir, Çağlak adıyla satardı. Sonra 
orada bir dükkan vardı onu aldık. Orada 
bakliyat, gıda ürünleri satmaya başladık. 
O dönemler kaymak alırdık, bir bakır 
kap içerisinde yağ yapıp satıyorduk. 
Rahmetli annem babamla yoğururdu 
yağı satarlardı. Dükkanımızın bulunduğu 
yer 1977’de yıkıldı, ben askerden geldim 
eski toptancılarda dükkan açtık. Burada 
da üretim yapmaya başladık” diye 
konuştu. 

ÇOK ÇALIŞKAN BİRİYDİ 

Merhum Mehmet Çağlak’ın çok 
çalışkan biri olduğunu, hiç durmadan, 
yorulmadan çalıştığını belirten Osman 
Çağlak, şu bilgileri paylaştı, “Babam 
çok çalışkan, hırslı biriydi. Çalışmayı çok 
severdi. İmkanı, gücü olsaydı, Konya’nın 
en büyük işadamlarından biri olurdu. 
İlkokula gitmeden okumayı-yazmayı 
öğrenmiş. Akıllı bir insandı. Uyumayı 
filan sevmezdi, çalışırdı. 20 saat filan 
çalışırdı. Dedem de öyleydi. Dedem de 
çok çalışırdı. Tarlada, tapanda çalışırdı. 

Ben hatırlarım. Babam da oradan alışmış 
olacak ki, babam da çalışmayı çok 
severdi.”

GÜZEL ÖĞÜTLER VERİRDİ

Merhum Mehmet Çağlak’ın hem 
çocuklarına hem de torunlarına öğütler 
verdiğini, o öğütler doğrultusunda 
da hayatlarını sürdürdüklerini belirten 
Osman Çağlak, “Babam “çalışın kimseye 
muhtaç olmayın” derdi. Faize girmeyin, 
hileli iş yapmayın derdi. Biz de çok 
şükür bu işlere hiç girmedik. Yaptığımız 
iş gıda olduğu için, babam hep şunu 
derdi; kendi yemediğinizi yapmayın, 
satmayın. Biz de bu doğrultuda çalıştık 
hep, kaliteden ödün vermeden, kendi 
yemediğimiz hiçbir ürünü yapmadık 
bugüne kadar. Çağlak markasının en 
büyük amacı da bu zaten. Burası bir 
aile şirketi. Bize nasıl nasihat verdiyse, 
torunlara da öyle nasihatler verirdi. 
Şimdi biz de torunlar da bu nasihatler 
ile yola devam ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

AİLESİNE 
ÇOK DÜŞKÜNDÜ

Merhum Mehmet Çağlak’ın ailesine 
çok düşkün olduğunu anlatan Osman 
Çağlak, “Babam ailesine, çocuklarına, 
torunlarına çok düşkün biriydi. Babam 
bizi, kızlarını, torunlarını hiç bırakmadı. 
Babam çalıştı çabaladı bizi de bir yerlere 
getirdi. Biz de çocukları bir yerlere 
getirdik. Kurulu düzenimiz var çok şükür, 
çocuklarımız burada dedelerinin mirasını 
yaşatıyorlar” dedi.
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Mili Görüş Hareketi içerisinde yetişen ve Refah Partisi döneminde 
İl Başkanlığı yapan merhum Mehmet Sözer, yaptığı çalışmalar ve Konya siyasetine 

kazandırdıklarıyla bugün “Efsane İl Başkanı” olarak anılıyor 

EFSANE BAȘKAN! 

K
onya’da iş, siyaset ve sosyal 
hayatıyla büyük bir iz bırakan, 
temsil ettiği Milli Görüş 

hareketinde “Efsane il başkanı” olarak 
anılmayı başaran merhum Mehmet 
Sözer, herkesçe sevilen ve sayılan bir 
isimdi.  Mili Görüş Hareketi içerisinde 
yer alan ve Refah Partisi döneminde İl 
Başkanlığı yapan merhum Sözer, Milli 
Görüş camiasının önemli isimlerindendi. 
2015 yılında Hakk’a yürüyen Sözer, son 
zamanlarda kendini insanları irşat etme, 
birikimlerini paylaşma ve Türk halkının 
Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında 
toplanmaları için birlik olması gerektiğini 
düşünerek uğraş veriyordu. Merhum 
Mehmet Sözer’i anlatan dava arkadaşı 
Hidayet Onur, “Mehmet Sözer abi, Konya 
siyasetine yön veren bir insandı” dedi.

MEHMET SÖZER’LE 
13 YAŞINDA TANIŞTIM 

Onur, merhum Mehmet Sözer’le 
13 yaşındayken tanıştığını söyledi. O 
dönem Mehmet Sözer’in hızlı bir genç 
olduğuna dikkat çeken Onur, “Mehmet 
Sözer abi Milli Selamet’in Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu üyesiydi. Ondan sonra 
zaman zaman bir araya gelirdik. Konya’da 
konferanslar yapılırdı, o konferanslara 
köylerden, şuradan buradan adam toplar 
getirirdi. Refah Partisi döneminde de 
Mehmet Abiyle İl Genel Meclisi Üyeliği 
yaptık” dedi.  

KONYA’DA ÇIĞIR AÇTI 

Mehmet Sözer’in siyasetteki etkisine 
dikkat çeken Onur, “28 Şubat gibi bir 
ceberut dönemde biz bu görevleri yaptık. 
Başörtüsü sorunlarının çıktığı dönemlerdi. 
Mehmet Sözer abi aksiyon adamıydı. Bir 
mesele olduğu zaman hemen o meseleye 
odaklanır ve çözerdi. Refah Partisi’nin il 

başkanıydı. Efsane il başkanıydı. Mehmet 
abi teşkilatçı bir insandı. Mehmet abiyi 
özlüyoruz. Mehmet Sözer abi Konya’da 
bir çığır açtı. Cumhuriyet döneminde 
1000 kilometre yol yapılmıştı Konya’da. 
Mehmet Sözer’in teşvikleriyle Konya’ya 
kısa sürede 1000 kilometre yol 
kazandırıldı. Mehmet Sözer abinin bu 
konuda katkısı çok büyük” diye konuştu. 

KONYA’YA YÖN VERDİ

“Mehmet Sözer abi ferasetli bir 
Müslümandı” diyen Onur, bu durumun 
Konya siyasetine de yansıdığını söyledi. 
Bu konuyu örnekle açıklayan Onur, 
şu bilgileri aktardı, “Vefatından evvel, 
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 
vardı. Seçimde tarafımızın belli olması 
lazımdı. Bir gün bahçesinde otururken 
sordum, “nasıl bir yol izleyeceğiz? 
Hidayet dedi; “Bir tarafta PKK var bir 
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tarafta Ekmeleddin İhsanoğlu var bir 
tarafta da bizim bağrımızdan çıkan bir 
yiğidimiz var. Aklın yolu bir, biz Tayyip 
Bey’i destekleyeceğiz” demişti. Bu fikir 
o zaman çok ilgi uyandırdı ve o dönem 
Cumhurbaşkanı’mızın seçilmesinde 
Konya’da Mehmet Sözer abinin çok 
büyük katkıları oldu. Mehmet Sözer abi 
geçmişi de iyi biliyordu, geleceği de iyi 
öngörüyordu. Siyasete yön veren bir 
insandı.”

HAKSIZLIĞA KARŞI DURURDU 

Merhum Mehmet Sözer’le birçok 
anısının olduğunu ancak kendini 
etkileyen bir hadiseyi anlatan Onur, 
“Mehmet Sözer abiyle Meram’da İl Genel 
Meclisi Üyesiydik. 28 Şubat’ta Konya’da 
bir okulumuzda seviye tespit sınavı 
vardı. Oradaki bir öğretmen çocuğu 
başörtüsünden dolayı uzaklaştırmış. 
Bunun haberini alınca, hemen beni aradı 
toplandık ve Kon TV’ye haber verdi. 
Burada bir zulüm var, biz buna karşı 
geleceğiz dedi ve okula gittik. Biz okula 
gidince okulun müdürü arka kapıdan 
kaçmıştı. O günkü mücadeleyi hiç 
unutmam. Basında büyük bir ses getirdi o 
mücadele. Konya sahipsiz değil dedik ve 
nerede haksızlık varsa Mehmet Sözer abi 
oradaydı” ifadelerini kullandı. 

MEHMET SÖZER KİMDİR?

Mehmet Sözer, son dönemde 
aktif kullandığı sosyal medya 
hesaplarından kendini şöyle 
anlatıyordu:

Mehmet Sözer “1951 yılında 
Konya’nın, eskiden merkez 
köyü, şimdi Konya’mızın en 
güzel mahallesi olan Kozağaç 
Mahallesinde doğmuşum. 1959 
yılında ilköğretimini Meram 
Selçuklu daha sonra orta ve 
liseyi açık öğretimde okudum. 
Askerlik jandarma olarak vazifemi, 
sırasıyla Tunceli, Bilecik Mardin’de 
tamamladım.

Başlıca iştigal ettiğim işler 
terzilik, gıda ve mandıra, mobilya, 
beyaz eşya, sıhhi tesisat toptan 
dağıtım, çeşitli bayiliklerdir.

Konya’da faizsiz sisteme dayalı 
konut sahibi olma modeli, büyük 
hizmet ve yörünge olarak toplam 
5 bin konutun, yöneticiliğini ve 
başkanlığını yaptım, bitirdim, 
anahtarları teslim ettim. Siyasi 
olarak da sırasıyla Kozağaç 
Mahallesi temsilciliği, Milli Selamet 
Partisi Gençlik Kolları Merkez İlçe 
Başkanlığı, Refah Partisi İl Kurucu 
yönetim kurulu üyeliği, Refah 
Partisi Meram kurucu üyeliği ve ilçe 
başkanlığı, Refah Partisi Konya İl 
Başkanlığı yaptım. Merhum Erbakan 
hocam başbakan iken ben de 
Konya İl Başkanıydım. Refah Partisi 
kapanınca, Fazilet Partisi’nde il 
müfettişliği görevlerinde bulundum. 
Yine sırasıyla Meram’ın ilk 
büyükşehir meclis üyeliği ve Meram 
meclis üyeliği, Meram İl Genel Meclis 
üyeliği görevlerinde bulundum.

Merhum Erbakan hocanın 
kervanına 1969 yılında küçük yaşta 
katıldım, 2000 yılında saçlarım 
ağarmış olarak 28 Şubat darbesi ile 
mecburi resmi olarak sonlandırdım. 
Gayri resmi olarak da hala Milli 
Görüş’ün izinde devam ediyorum. 
Evliyim; 2 erkek, 2 kız 4 çocuğum 
var…”
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yer alan ve Refah Partisi döneminde İl 
Başkanlığı yapan merhum Sözer, Milli 
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2015 yılında Hakk’a yürüyen Sözer, son 
zamanlarda kendini insanları irşat etme, 
birikimlerini paylaşma ve Türk halkının 
Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında 
toplanmaları için birlik olması gerektiğini 
düşünerek uğraş veriyordu. Merhum 
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Hidayet Onur, “Mehmet Sözer abi, Konya 
siyasetine yön veren bir insandı” dedi.

MEHMET SÖZER’LE 
13 YAŞINDA TANIŞTIM 

Onur, merhum Mehmet Sözer’le 
13 yaşındayken tanıştığını söyledi. O 
dönem Mehmet Sözer’in hızlı bir genç 
olduğuna dikkat çeken Onur, “Mehmet 
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Yönetim Kurulu üyesiydi. Ondan sonra 
zaman zaman bir araya gelirdik. Konya’da 
konferanslar yapılırdı, o konferanslara 
köylerden, şuradan buradan adam toplar 
getirirdi. Refah Partisi döneminde de 
Mehmet Abiyle İl Genel Meclisi Üyeliği 
yaptık” dedi.  

KONYA’DA ÇIĞIR AÇTI 

Mehmet Sözer’in siyasetteki etkisine 
dikkat çeken Onur, “28 Şubat gibi bir 
ceberut dönemde biz bu görevleri yaptık. 
Başörtüsü sorunlarının çıktığı dönemlerdi. 
Mehmet Sözer abi aksiyon adamıydı. Bir 
mesele olduğu zaman hemen o meseleye 
odaklanır ve çözerdi. Refah Partisi’nin il 

başkanıydı. Efsane il başkanıydı. Mehmet 
abi teşkilatçı bir insandı. Mehmet abiyi 
özlüyoruz. Mehmet Sözer abi Konya’da 
bir çığır açtı. Cumhuriyet döneminde 
1000 kilometre yol yapılmıştı Konya’da. 
Mehmet Sözer’in teşvikleriyle Konya’ya 
kısa sürede 1000 kilometre yol 
kazandırıldı. Mehmet Sözer abinin bu 
konuda katkısı çok büyük” diye konuştu. 

KONYA’YA YÖN VERDİ

“Mehmet Sözer abi ferasetli bir 
Müslümandı” diyen Onur, bu durumun 
Konya siyasetine de yansıdığını söyledi. 
Bu konuyu örnekle açıklayan Onur, 
şu bilgileri aktardı, “Vefatından evvel, 
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 
vardı. Seçimde tarafımızın belli olması 
lazımdı. Bir gün bahçesinde otururken 
sordum, “nasıl bir yol izleyeceğiz? 
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tarafta Ekmeleddin İhsanoğlu var bir 
tarafta da bizim bağrımızdan çıkan bir 
yiğidimiz var. Aklın yolu bir, biz Tayyip 
Bey’i destekleyeceğiz” demişti. Bu fikir 
o zaman çok ilgi uyandırdı ve o dönem 
Cumhurbaşkanı’mızın seçilmesinde 
Konya’da Mehmet Sözer abinin çok 
büyük katkıları oldu. Mehmet Sözer abi 
geçmişi de iyi biliyordu, geleceği de iyi 
öngörüyordu. Siyasete yön veren bir 
insandı.”

HAKSIZLIĞA KARŞI DURURDU 

Merhum Mehmet Sözer’le birçok 
anısının olduğunu ancak kendini 
etkileyen bir hadiseyi anlatan Onur, 
“Mehmet Sözer abiyle Meram’da İl Genel 
Meclisi Üyesiydik. 28 Şubat’ta Konya’da 
bir okulumuzda seviye tespit sınavı 
vardı. Oradaki bir öğretmen çocuğu 
başörtüsünden dolayı uzaklaştırmış. 
Bunun haberini alınca, hemen beni aradı 
toplandık ve Kon TV’ye haber verdi. 
Burada bir zulüm var, biz buna karşı 
geleceğiz dedi ve okula gittik. Biz okula 
gidince okulun müdürü arka kapıdan 
kaçmıştı. O günkü mücadeleyi hiç 
unutmam. Basında büyük bir ses getirdi o 
mücadele. Konya sahipsiz değil dedik ve 
nerede haksızlık varsa Mehmet Sözer abi 
oradaydı” ifadelerini kullandı. 

MEHMET SÖZER KİMDİR?

Mehmet Sözer, son dönemde 
aktif kullandığı sosyal medya 
hesaplarından kendini şöyle 
anlatıyordu:
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Konya’nın, eskiden merkez 
köyü, şimdi Konya’mızın en 
güzel mahallesi olan Kozağaç 
Mahallesinde doğmuşum. 1959 
yılında ilköğretimini Meram 
Selçuklu daha sonra orta ve 
liseyi açık öğretimde okudum. 
Askerlik jandarma olarak vazifemi, 
sırasıyla Tunceli, Bilecik Mardin’de 
tamamladım.

Başlıca iştigal ettiğim işler 
terzilik, gıda ve mandıra, mobilya, 
beyaz eşya, sıhhi tesisat toptan 
dağıtım, çeşitli bayiliklerdir.

Konya’da faizsiz sisteme dayalı 
konut sahibi olma modeli, büyük 
hizmet ve yörünge olarak toplam 
5 bin konutun, yöneticiliğini ve 
başkanlığını yaptım, bitirdim, 
anahtarları teslim ettim. Siyasi 
olarak da sırasıyla Kozağaç 
Mahallesi temsilciliği, Milli Selamet 
Partisi Gençlik Kolları Merkez İlçe 
Başkanlığı, Refah Partisi İl Kurucu 
yönetim kurulu üyeliği, Refah 
Partisi Meram kurucu üyeliği ve ilçe 
başkanlığı, Refah Partisi Konya İl 
Başkanlığı yaptım. Merhum Erbakan 
hocam başbakan iken ben de 
Konya İl Başkanıydım. Refah Partisi 
kapanınca, Fazilet Partisi’nde il 
müfettişliği görevlerinde bulundum. 
Yine sırasıyla Meram’ın ilk 
büyükşehir meclis üyeliği ve Meram 
meclis üyeliği, Meram İl Genel Meclis 
üyeliği görevlerinde bulundum.

Merhum Erbakan hocanın 
kervanına 1969 yılında küçük yaşta 
katıldım, 2000 yılında saçlarım 
ağarmış olarak 28 Şubat darbesi ile 
mecburi resmi olarak sonlandırdım. 
Gayri resmi olarak da hala Milli 
Görüş’ün izinde devam ediyorum. 
Evliyim; 2 erkek, 2 kız 4 çocuğum 
var…”
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1970’li yıllarda girdiği hediyelik eşya, hurma, şekerleme satışıyla perakende 
sektöründe büyük bir başarı elde eden merhum Hacı Murat Özgüven, Türkiye’ye 

hurmayla tanıştıran isimlerden biri olarak biliniyor 

Merhum iş hayatına nasıl ve nerede 
başlamış?

1972-1973’te dedem Konya 
Otogarı’nda perakendecilikle bu işe 
başlamış. Hediyelik eşya filan da var. 
Dışarıdan alıp satarak bu işe başlamış. 
Dükkan 6-7’ye çıkınca üretim yapma 
ihtiyacı doğuyor. Böylelikle imalat 
da başlamış. O zaman da ihracat 
yapmışlar. 2000 yılına kadar böyle bir 
süreç yaşandı. Eski Otogar kapanınca 
perakende dükkanları azaldı biz de 
üretimi Şekerciler Sanayi’ye taşıdık. 
O dönem Afra gibi market zincirleri 
de başlayınca, piyasa bizi üretime itti. 
Üretim de arttı. 

TÜRKİYE’YE HURMAYI TANITTI

1
970’li yıllarda girdiği hediyelik 
eşya, hurma, şekerleme satışıyla 
perakende sektöründe büyük 

bir başarı elde eden merhum Hacı 
Murat Özgüven’in bıraktığı miras, 
3. kuşağın ellerinde emin adımlarla 
büyüyerek yoluna devam ediyor. Konya 
Eski Otogarı’nda başlayan perakende 
ticaretini gelişen ve değişen zamana 
ayak uydurarak sürdüren ve sonrasında 
üretime geçerek Giba’yı büyük bir 
marka haline getiren merhum Özgüven, 
çocuklarının ve torunlarının da işe 
girmesiyle, büyük bir gurur yaşadı. 
Dürüst, doğru ve kaliteli ticaretten 
asla taviz vermeden, ömrünün sonuna 
kadar bu düsturla hareket eden 
merhum Özgüven’i anlatan torunu Giba 
Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Özgüven, dedesinin öğütleriyle 
ticari hayatlarını sürdürdüklerini söylüyor.

Merhum dedeniz Hacı Murat 
Özgüven’i kısaca tanıtabilir misiniz? 

Dedem 1932 doğumluydu. 2016’da 
vefat etti babam da 2017’de vefat etti. 

Vefatına 6 ay kalaya kadar her gün 
dükkana geldi gitti. 

Dedeniz gerek ticarette gerek 
sosyal hayat içerisinde nasıl bir insandı? 

Dedem işini iyi takip ederdi. Para 
saymayı çok severdi, iyi para sayardı. 
Cebinde sürekli bozuk para, hurma, 
şeker taşırdı. Böyle değişik huyları 

vardı. Kapu Cami’ni hiç bırakmadı. 50 
sene falan, ekibi vardı, her gün sabah 
Kapu Camii’ne giderdi. Oradan çıkar 
dükkanı açarmış. Sonra eve gelirdi 
biraz dinlenirdi, sonra yeniden işe 
gelirdi. Sabahları gazeteleri okurdu. 
Haftada bir tıraş olurdu, tertipli düzenli 
bir adamdı. Arabistan’a kendisi gider 
hurmayı kendisi alırdı. Her yıl umreye 
giderdi. Arabistan’da çok itibar 
sahibiydi. Orada çok seveni vardı. Ne 
isterse gönderirlerdi. Çok mal aldı geldi 
oradan. Türkiye’ye hurmayı ilk tanıtan 
kişilerden biriydi. Kimse bilmeden hurma 
getirir satardı. 60-70 metrekarelik 
dükkan vardı oraya doldururdu 
hurmayı satardı. Babam ve amcam 
da askere gitmeden önce dedemin 
yanında çırak olarak başlamışlar işe. 
Askerden sonra da devam etmişler. 
Babam imalata çok karışmazdı. 
Babam amcamla birlikte perakendeye 
bakarlardı. Sonra babam imalata 
geçti, amcam perakendeye devam 
etti. Babam iyi hesap bilirdi. Kafadan 
çarpar, böler, toplardı. Babam garantici 
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biriydi. İş hayatında riske girmeyi çok 
sevmezdi. Asıl işi tezgahtarlık olduğu 
için müşteriyle ilişkileri çok iyiydi. Hiç 
aklına gelmeyecek adamlarla aklına 
gelmeyecek sohbetler yapardı. Satış 
yönü çok iyiydi. Altından girer üstünden 
çıkar istediği malı, istediği fiyata satardı.

Dedenizin size öğütleri olur muydu? 
Yemediğini yedirmeyeceksin 

derdi. Önce kendimiz yiyeceğiz sonra 
başkasına yedireceğiz derdi. Zekat 
konusunda tembihleri olurdu. Eksiği olur 
yükseği olur fark etmezsiniz, zekatınızı 
yüzde 5’ten hesap edin derdi. Ben 
dedemin o öğüdüyle hareket ediyorum. 
Görmediğiniz, hesap edemediğiniz 
rakamlar olur, unuttuğunuz olur derdi, 
işinizi garantiye alın derdi. Hayır işlerini 
severdi. Gençlik merkezi yaptırdı 
mesela. Babam da hayırsever bir 
insandı. 

Ticari hayat içerisinde ne gibi 
zorluklar yaşadılar? 

2000 krizinde filan çok sıkıntı 
çektiler. İmalat durdu, her gün fiyat 
listeleri yapılırdı. Mal satılmazdı. Fiyatlar 
çok hızlı değişirdi. Ama o günler de 
geldi geçti. Şurada 5-6 senede bile kaç 
tane kriz geçirdik. Ama bizim kendi 
perakendemiz olduğu için krizden çok 
etkilenmedik. 

Dedeniz ve babanız siyaset 
içerisinde yer aldılar mı? 

Dedem de babam da siyasetle 
ilgilenmemişler hiç Sadece oy 
verirlerdi. Tabi onda da hiç düşünceleri 
değişmemiş. İşte Menderes’le 
başlamışlar, Özal’la devam etmişler, 
Erbakan Hoca, sonra da AK Parti’yle 
devam ettiler. Ama aktif olarak hiç 
siyasetin içerisinde olmadılar. Sağ 
kesimdeki partileri desteklediler. Ama 
dedemin siyasilerle ikili ilişkileri çok 
iyiydi. Oturup kalkarlardı. Ama hiç 
Meclis üyesi olayım, şöyle olayım böyle 
olayım dememiş. Hep işleriyle, ticaretle 
ilgilenmişler. 

Dedenizin döneminde ticaret 
nasılmış anlatır mıydı? 

Ticaret onların döneminde güvene 
dayalıymış. Çek, senet, bilmem ne 
bilmezlermiş. O dönem ticareti 
böyleymiş. Kimse sorsanız aynı şeyi 
söyler. Çünkü o zamanlar usul öyleymiş. 
Şimdi insanlar nakit para bile taşımıyor. 
Yıllarca defterlere hesap tutmuşlar. 
Biz de onların bıraktığı bayrağı ileri 
taşımaya çalışıyoruz. 

Merhum Hacı Murat Özgüven, 
ailesine karşı nasıldı? 

Dedem bizi çok severdi. Rahmetli 
babam ve amcam Konya fuarına 
çıkarlardı. Gece 12’de fuarın kapıları 
açılırmış. Ben ağlarmışım, dedem gece 
12’de fuara götürürdü. Arabistan’dan 
torunlarına koli koli oyuncak getirirdi. 
Herkese getirirdi, kimseyi ayırmazdı. 
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Besicilikten şirket yöneticiliğine uzanan bir hikâye…

AL-SAN’IN KURULUȘ HİKAYESİ: 
MUSTAFA ALBAYRAK 

B
esicilikle başlanıp Türkiye’nin 
sayılı şirketleri arasına gir-
miş Al-San Şirketinin doğuş 

hikayesini Numan Albayrak anlattı. 
1995 yılında Al-San bünyesinde kuru-
lan Meram Un, bugün Türkiye’nin dört 
yanında mutfağın ustalarının en büyük 
yardımcısı. 1998 yılında üretim hacmini 
500 tona çıkararak mutfak lezzetleri-
nin olmazsa olmazı olan Meram Un ve 
Al-San Grubunu kuran isimlerden olan 
Mustafa Albayrak’ın hayat hikayesini 
oğlu Numan Albayrak 10’LAR Dergisine 
anlattı. 

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben Numan Albayrak. 64 yaşın-

dayım. Babam Mustafa Albayrak ve 
kardeşlerinin kurmuş olduğu Meram Un 
Fabrikalarında yönetim kurulu başkan-
lığı yapıyorum.  1980’li yıllardan beri bu 
sektörde hizmet veriyoruz.

Babam 1931 doğumlu, kendisi 8-10 
yaşlarındayken Çumra’nın köyüne göç 
etmişler. Yaklaşık 5 yıl orada kaldıktan 
sonra Konya merkeze gelmişler. 15 

yaşından itibaren kendini hayat müca-
delesinin içinde bulmuş. Dedemler o 
dönemde küçükbaş hayvancılığıyla ge-
çimlerini sağlarlarmış. Babam, ilkokulu 

hiç okumamasına rağmen Konya’da 
pek çok ilklere imza atmışlar. Konya’ya 
ticari anlamda büyükbaş besiciliğini 
de ilk getiren isimlerdendir. Babam ve 
kardeşleri sanırım küçük yaşta bu işlere 
başlamaları sebebiyle her zaman Kon-
ya’da ve Türkiye’de parmakla gösteri-
lecek insan olmuşlar, pek çok ilke imza 
atmışlar.

O dönemin zorlu koşulları 
hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Tabi o zamanlar ne iş varsa bera-
ber yapmışlar, bakım işlerini birlikte 
büyütmüşler. Zaten aile olmak da bunu 
gerektirir. Ancak babam işler biraz 
daha büyüdükten sonra iş bölümünde 
babam seyahat ederek hayvanların 
satışı konusuyla ilgilenmiş. Babam eski 
yıllarla ilgili hep anlatırdı: Önceden tabi 
ulaşım zor, imkanlar kısıtlı. 1950’li yıllar-
da Erzurum ya da Kars gibi şehirlerden 
trenle hayvan getirirlermiş. Babam, 
hayvanlarla aynı vagonda kendisine 
bir yatak yaparak seyahat edermiş. Bu 
yolculuk 10 günleri alırmış. 
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O dönemde ev telefonları bile yok, 
iletişimsizlik var. Ben 8 yaşlarımdayken 
babamla beraber postaneye telefonla 
iş görüşmesi için giderdik, 10 saat bek-
lemenin ardından bazen görüşemeden 
geldiğimiz zamanlar olurdu. O yüzden 
farklı şehirlerle irtibat kurmak, mal alıp 
satmak zor süreçlermiş. Konya, jeopo-
litik konumuyla ülkenin ortasında yer 
almasıyla da ayrı bir zorluk sebebiymiş. 
Buna rağmen Türkiye’nin hayvan ihra-
catının yapıldığı ilk dönemlerde yine 
bu satışlardan birini babam gerçekleş-
tirmiş. Babamın pasaportunu buldum, 
1965 ve 1966 yıllarında 2 kez Lübnan’a 
giderek ilk ihracatını gerçekleştirmiş. 
Babama öyle büyük bir saygı duymuş-
lar ki babamı zamanla Lübnan’da kar-
şılayan isim, oranın eski maliye bakanı 
olmuş. 

Konya’da büyükbaş ticaretinde 
babanız ve amcanızın önayak 
olduğunu söylemiştiniz. Bununla ilgili 
yapılan başka ilklerde var mı? Bu ilkler 
nasıl karşılanmış?

Babamlar büyükbaş besi ve tica-
ret işine Konya’da ilk başlayan kişiler 
arasında yer alıyorlar. Konya’ya ilk 
geldiklerinde hayvanların kalacağı ahır 
yokmuş. İlk ahır inşasını ve ilk açık besi 
sistemini Konya’ya getiren onlar olmuş. 
Hep çevreye örnek olmuşlar. Sonradan 
ahırların içerisinde odacıklarda kalan 
çobanlar için yine modern bir şekilde 
ahırın yanına lojman inşa ederek bu 

sistemi Konya’ya kazandırmışlar. Her 
zaman insana değer vermişler. İnsanlar 
da tabi babamlara çok saygı duymuş-
lar. Mesela babam Erzurum’a gidip 
orada ticaret yapacağında babam gelip 
satış yapmadan bölgenin hiçbir tüccarı 
mal almaz, babam beklenirmiş. 

Bir aile şirketi olmanıza 
karşın profesyonelliğinizi nasıl 
koruyorsunuz?

Evet bir aile şirketiyiz ama yine 
büyüklerimizden öğrendiğimiz bir şey 
var: duygusallıkla mantık işlerini birbi-
rinden ayrı tutmak. Biz de tam olarak 
bunu yapıyoruz. Bizim ardımızdan da 
üçüncü kuşaklar geliyor. Onlar ortak 
ama herkes aynı zamanda kendi işinin 
başında. Aile şirketi adı altında yalnız 
profesyonel bir ekip işi olarak görü-
yoruz. Ortaklık çatısı altında herkes 
kendi haklarını korurken birincil olarak 
şirketin çıkarlarını ön planda tutuyoruz. 
Babam vefat etmeden önce de kendi 
oğlu ve torunlarının bu işin başında 
olduklarını gördü ve bize verdiği bayra-
ğın dalgalandığını gördü. 

Konya’yı jeopolitik konum olarak 
sektörünüzde değerlendirebilir 
misiniz?

Konya, kaliteli buğday ve un üreti-
minde bereketli bir şehir. Un dediğimiz 
zaman sadece ekmek olarak bakma-
mak gerek. Pastalık ve diğer çeşitler 
için ayrı ayrı üretilen unların elde 

edilmesi açısından bu topraklar çok 
verimli. Ayrıca uzun yıllardır tarımla uğ-
raşıldığı için tecrübe fazla. Un sanayisi 
anlamında teknoloji olarak diğer böl-
gelerden daha gelişmiş durumdayız. İç 
Anadolu bölgesinin, ihracat noktasında 
olumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. 
Ülkenin orta kesiminde olması sebebiy-
le hem mali açıdan hem de zamansal 
anlamda dezavantajı olan bir şehir. 

Babanızın yanında yetişmiş biri 
olarak, onlardan öğrenmiş olduğunuz 
ticaret ahlakı nedir?

Ben babam ve amcamla ticaret 
yapıp onların eğitiminden geçmiş biri 
olarak bu günlere geldim. Onların 
ticaretteki altın kuralı diyebileceğim 
şey; kimsenin hakkının yenilmeme-
si olmuştur. Ticaret yaptıkları insana 
sadık olarak verdiğin sözü tam vakti ve 
saatinde yerine getirirlerdi ve bize de 
bunu aşıladılar. İnsana verdikleri değer, 
sadece müşterileri ile kısıtlı kalmamış-
tır. 1960’lı yıllarında sonunda sigorta 
sistemi yeni ortaya çıkmışken bütün 
çalışanları, onların bir isteği olmadan 
sisteme kaydettirmiş ve şimdi o sayede 
emekli olup hayır duaları aldığımız in-
sanlar var. Eski çalışanların bile minnet 
duyması, çok güzel bir duygu. Bunun 
yanında sosyal yaşantısı ile de insanla-
rın hayır dualarını almış insanlardandır. 

Vermiş olduğunuz bilgiler için 
teşekkür ediyoruz. 
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delesinin içinde bulmuş. Dedemler o 
dönemde küçükbaş hayvancılığıyla ge-
çimlerini sağlarlarmış. Babam, ilkokulu 

hiç okumamasına rağmen Konya’da 
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de ilk getiren isimlerdendir. Babam ve 
kardeşleri sanırım küçük yaşta bu işlere 
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ya’da ve Türkiye’de parmakla gösteri-
lecek insan olmuşlar, pek çok ilke imza 
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O dönemin zorlu koşulları 
hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Tabi o zamanlar ne iş varsa bera-
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yıllarla ilgili hep anlatırdı: Önceden tabi 
ulaşım zor, imkanlar kısıtlı. 1950’li yıllar-
da Erzurum ya da Kars gibi şehirlerden 
trenle hayvan getirirlermiş. Babam, 
hayvanlarla aynı vagonda kendisine 
bir yatak yaparak seyahat edermiş. Bu 
yolculuk 10 günleri alırmış. 
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O dönemde ev telefonları bile yok, 
iletişimsizlik var. Ben 8 yaşlarımdayken 
babamla beraber postaneye telefonla 
iş görüşmesi için giderdik, 10 saat bek-
lemenin ardından bazen görüşemeden 
geldiğimiz zamanlar olurdu. O yüzden 
farklı şehirlerle irtibat kurmak, mal alıp 
satmak zor süreçlermiş. Konya, jeopo-
litik konumuyla ülkenin ortasında yer 
almasıyla da ayrı bir zorluk sebebiymiş. 
Buna rağmen Türkiye’nin hayvan ihra-
catının yapıldığı ilk dönemlerde yine 
bu satışlardan birini babam gerçekleş-
tirmiş. Babamın pasaportunu buldum, 
1965 ve 1966 yıllarında 2 kez Lübnan’a 
giderek ilk ihracatını gerçekleştirmiş. 
Babama öyle büyük bir saygı duymuş-
lar ki babamı zamanla Lübnan’da kar-
şılayan isim, oranın eski maliye bakanı 
olmuş. 

Konya’da büyükbaş ticaretinde 
babanız ve amcanızın önayak 
olduğunu söylemiştiniz. Bununla ilgili 
yapılan başka ilklerde var mı? Bu ilkler 
nasıl karşılanmış?

Babamlar büyükbaş besi ve tica-
ret işine Konya’da ilk başlayan kişiler 
arasında yer alıyorlar. Konya’ya ilk 
geldiklerinde hayvanların kalacağı ahır 
yokmuş. İlk ahır inşasını ve ilk açık besi 
sistemini Konya’ya getiren onlar olmuş. 
Hep çevreye örnek olmuşlar. Sonradan 
ahırların içerisinde odacıklarda kalan 
çobanlar için yine modern bir şekilde 
ahırın yanına lojman inşa ederek bu 

sistemi Konya’ya kazandırmışlar. Her 
zaman insana değer vermişler. İnsanlar 
da tabi babamlara çok saygı duymuş-
lar. Mesela babam Erzurum’a gidip 
orada ticaret yapacağında babam gelip 
satış yapmadan bölgenin hiçbir tüccarı 
mal almaz, babam beklenirmiş. 

Bir aile şirketi olmanıza 
karşın profesyonelliğinizi nasıl 
koruyorsunuz?

Evet bir aile şirketiyiz ama yine 
büyüklerimizden öğrendiğimiz bir şey 
var: duygusallıkla mantık işlerini birbi-
rinden ayrı tutmak. Biz de tam olarak 
bunu yapıyoruz. Bizim ardımızdan da 
üçüncü kuşaklar geliyor. Onlar ortak 
ama herkes aynı zamanda kendi işinin 
başında. Aile şirketi adı altında yalnız 
profesyonel bir ekip işi olarak görü-
yoruz. Ortaklık çatısı altında herkes 
kendi haklarını korurken birincil olarak 
şirketin çıkarlarını ön planda tutuyoruz. 
Babam vefat etmeden önce de kendi 
oğlu ve torunlarının bu işin başında 
olduklarını gördü ve bize verdiği bayra-
ğın dalgalandığını gördü. 

Konya’yı jeopolitik konum olarak 
sektörünüzde değerlendirebilir 
misiniz?

Konya, kaliteli buğday ve un üreti-
minde bereketli bir şehir. Un dediğimiz 
zaman sadece ekmek olarak bakma-
mak gerek. Pastalık ve diğer çeşitler 
için ayrı ayrı üretilen unların elde 

edilmesi açısından bu topraklar çok 
verimli. Ayrıca uzun yıllardır tarımla uğ-
raşıldığı için tecrübe fazla. Un sanayisi 
anlamında teknoloji olarak diğer böl-
gelerden daha gelişmiş durumdayız. İç 
Anadolu bölgesinin, ihracat noktasında 
olumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. 
Ülkenin orta kesiminde olması sebebiy-
le hem mali açıdan hem de zamansal 
anlamda dezavantajı olan bir şehir. 

Babanızın yanında yetişmiş biri 
olarak, onlardan öğrenmiş olduğunuz 
ticaret ahlakı nedir?

Ben babam ve amcamla ticaret 
yapıp onların eğitiminden geçmiş biri 
olarak bu günlere geldim. Onların 
ticaretteki altın kuralı diyebileceğim 
şey; kimsenin hakkının yenilmeme-
si olmuştur. Ticaret yaptıkları insana 
sadık olarak verdiğin sözü tam vakti ve 
saatinde yerine getirirlerdi ve bize de 
bunu aşıladılar. İnsana verdikleri değer, 
sadece müşterileri ile kısıtlı kalmamış-
tır. 1960’lı yıllarında sonunda sigorta 
sistemi yeni ortaya çıkmışken bütün 
çalışanları, onların bir isteği olmadan 
sisteme kaydettirmiş ve şimdi o sayede 
emekli olup hayır duaları aldığımız in-
sanlar var. Eski çalışanların bile minnet 
duyması, çok güzel bir duygu. Bunun 
yanında sosyal yaşantısı ile de insanla-
rın hayır dualarını almış insanlardandır. 

Vermiş olduğunuz bilgiler için 
teşekkür ediyoruz. 
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Sarıcalarlı Hacı Veliler sülalesine mensup, Konya’nın en büyük ailelerinden Bezirciler 
ailesinin ferdi. Dava ve gönül insanı işadamı merhum Mustafa Bezirci’yi oğlu İsa Bezirci 

anlattı. İsa Bezirci babasının gönüllerde taht kurduğuna dikkat çekti

‘GÖNÜLLERDE TAHT KURMUȘTU’

S
arıcalarlı Hacı Veliler sülalesine 
mensup, Konya’nın en büyük 
ailelerinden Bezirciler ailesinin 

ferdi. Dava ve gönül insanı işadamı merhum 
Mustafa Bezirci’yi oğlu İsa Bezirci anlattı. 
Babasının insanların sorunları çözümünde 
büyük çaba gösterdiğini ifade eden Bezirci, 
babasının bir gönül, dava adamı ve kültür 
insanı olduğunu vurguladı.

 ‘GÖNÜL VE STK ADAMIYDI’

Babası Mustafa Bezirci’nin Konya’ya  
ve Konyalılara büyük hizmetler yaptığını 
ifade eden İsa Bezirci, “ Babam Mustafa 
Bezirci 1939 Konya doğumluydu. 
Babam Hacıveliler sülalesine mensup 
Bezirciler ailesinin bir ferdiydi.  Bezirciler 
sülalesi olarak Selçukluya bağlı Sarıcalar 
Mahallesinde ikamet etmekteyiz. Konya’nın 
en eski ve köklü sülalesinden bir tanesiyiz.  
Babam 1960 yılında Sarıcalar’da çiftçilik, 
hayvancılık ve tarım ile başladığı işine 
1970 yıllarda kum ocağı işletmeciliği, 
hafriyatçılık, nakliyatçılık ile devam etti. 
Babamın başladığı bu işler günümüzde 
de devam etmekte. Konya’da çok sayıda 
yol yapım işini alarak bunları başarılı bir 
şekilde tamamladı.  1970 yılından itibaren 
de siyasette bulundu. Siyasette ilk olarak 
1970 yılında Adalet Partisi Merkez İlçe 
Yönetim Kurulunda siyasete başladı. Daha 
sonra İlçe Başkanı olarak devam etti. Uzun 
yıllar ilçe başkanlığı görevini yürütürken 
1980 yılındaki ihtilalde yasaklı döneme 
girdi.  1983 yılında DoğruYol Partisi kurucu 

üyesi olarak siyasete devam etti. Konya’da 
uzun dönem DoğruYol Partisi İl Başkanlığını 
yaptı.  Babamın Konya’da ilçeler dahil 
birçok yere hizmet etti. Babam vatandaşa 
hizmet ederken her türlü insana elinden 
geldiğince hizmet eden bir kişiydi. Onun 
için sevene çoktu. Milletvekili adaylıkları 
oldu ama milletvekili olamadı.  Babamın 
aday olması için başka partilerden de 
talep oldu ama onları da kabul etmedi.  
Ömrünü millete hizmet yolunda geçirdi. 
Babam herkesin gönlünde taht kurmuştu.  
Babam Ticaret Odası Meclis Üyeliği ile bir 
çok vakıf ve STK’da görevlerde bulundu.  
Yine aile vakfımız olan Bezirci Hacı 
Veliağa Vakfı var. Bu vakfın çeşitli kiralık 

işyerleri var. Buralardan gelen paralar ile 
de öğrencilerin okumasında burs olarak 
yardım ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere de 
vakfımız destek oluyor. Babam bu vakfın da 
başkanlığını yaptı ve 2007 yılında vefat etti. 
Babamın Konya’da bir ismi var. Bizler de 
onu babamın bizlere kazandırdığı ahlakla 
ticaretimizi yapmaya gayret ediyoruz.  
Bizler üç kardeşiz.  3 kardeş çalışmalarımızı 
birlikte sürdürüyoruz” dedi.

‘BABAMIN İLETİŞİMİ GÜÇLÜYDÜ’

Babasının insanlarla iletişimin güçlü 
olduğuna dikkat çeken İsa Bezirci, 
“Babamın insanlarla iletişimi oldukça 
güzeldi. Yanında çalıştırdığı elemanları 
kendi yakınları gibi görürdü. Hiçbir bir 
zaman bir işçi statüsünde çalışanlarını 
görmedi.  Babama kum ve çimento 
konusunda cami, Kura’an Kursu ve 
mezarlıkları yaptıran hayırseverler gelip bu 
konuda destek isterdi. Babam bu konuda 
gelen talepleri geri çevirmez ve talep edilen 
miktarda ihtiyaçları karşılardı. Bu konuda 
dedem babama vasiyette bulunmuş. 
Babam da bizlere vasiyette bulundu. Bizim 
de bu konuda ailecek ve sülalecek katkımız 
mevcut. Babam bizlere iyi yetişmemizi 
sağladı. Kendisine müteşekkiriz. Babam 
bizlere ticarette ve hayatta her zaman 
dürüst olmayı öğretti. Ticarette dürüstlüğün 
en kazanç olduğunu öğretti. Hiçkimseye 
karşı kimseye kibirli olmamız gerektiğini 
öğretti. Mütevazi olmayı öğretti. ” diye 
konuştu.
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Üçler Mezarlığı’nın meşhur Ağlayan Hocası Mehmet 
Canbilen ’in iş hayatında oldukça başarılı ve kendisinden 

söz ettirmiş ismi Müştak Canbilen’in hayatını, yeğeni 
Bahattin Canbilen anlattı

YAPTIĞI YOLLAR 
HİZMETE ÇIKTI

M
üştak Canbilen, tam hatır-
lamamakla beraber 1920’li 
yıllarda doğmuş ve o günün 

zorlu yaşam şartlarına rağmen çalışma-
nın verdiği azimlere, Konya’da örnek 
olmuş isimlerden biri Müştak Canbilen 
’dir. Dedem olan Müştak Bey’in babası 
Mehmet Canbilen de emekli olduktan 
sonra yaptıkları ve Allah dostu olma-
sından kaynaklı, vefat ettikten 
sonra ‘Ağlayan Hoca’ laka-
bıyla bilinir. O da Konya için 
değer sayılabilecek isimlerden 
olmuştur. Geçmişimizle gurur 
duyan bir aileyiz. 

Müştak Canbilen, bizim 
için çok farklı bir değerdir. 
Konya’da ön plana çıkmış 
ve ailemizi güzel bir şekilde 
temsil etmiştir. Öncelikle Boz-
kır- Konya yolunun müteah-
hitliğiyle başlayıp uzun yıllar 
müteahhitlik hizmeti veren bir 
firmanın sahipliğini yapmıştır. 
Maddi çıkarının yanında in-
sanların merkeze gidip işlerini 
daha kolay halledebilmele-
ri adına bu işi üstlenmiştir. 
Bugün ki şartlar olmadığın-
dan yol yapımında kullanılan 
malzemelerin taşımacılığını 
hayvanlarla yapmışlar. Yol 
yapımına ilave olarak inşaat 
sektöründe de yol kat ederek 
sektörde öncülerden olmuş. 
Çalışma azmi, çevresindekile-
re örnek olmuştur. 

Meram Sanayii’nin yapımını hatırlı-
yorum. Konya’nın ilk sanayi sitelerinden 
olan Meram Sanayi’nin yapımında da 
o şartlarda büyük zorluklarla müca-
dele etmişti. Beton karma makineleri 
olmadığı için elde beton harcı yapıp 
döktükleri betonlarla çalıştılar. Oradaki 
işletmelerin barakadan çıkıp birer dük-
kân haline gelmesine yardımcı oldular. 

Bu yapılanlar hepimize birer örnek ve 
öncü oldu. Bu sektördeki diğer insan-
lar da Müştak Canbilen’den örnek alıp 
daha iyilerini yapmak için çabaladılar. 
Daha sonra ev inşaatlarına başladılar. 
Kule Site’nin arkasındaki toptan gıda 
satışının yapıldığı bölgeyi yaptılar. Mü-
teahhitlik hizmetlerinde büyük emekler 
verdiler.  

Sosyal hayatına bakacak 
olursak, parti ve sivil toplum 
örgütlerinde de aktif rolle 
alarak insanlara hizmet et-
meyi kendine destur edinmiş 
bir isim olmuştur. Ekip olarak 
Adalet Partisi ve Demokrat 
Parti döneminde aktif görev-
ler yapmışlar. Yaşadığı yıllarda 
sanayi gelişmemişti ve sanayi 
bölgeleri yeni inşa ediliyordu. 
Konya2da sanayinin gelişmesi 
ve 1. Organize Sanayi Bölge-
si, Meram Sanayi bölgesinin 
kurulması ve yapılaşmasında 
büyük emeği vardır. Yokluğun 
olduğu yıllarda, insanların el 
emeğiyle bir yerlere gelme-
ye çalıştığı yıllarda insanlara 
faydalı olmak adına çok emek 
sarf etmiştir. Sanayi Odası 
meclis Başkanlığı yapmıştır. 

1995 yılında vefat etti. 
Yaptıkları eserler de bugün 
bir gurur kaynağı olmakta. 
Konya’nın geçmişinde bu tür 
insanlar hep var, hepsini rah-
metle yad ediyorum. 

M
Ü

Ș
T

A
K

 C
A

N
B

İL
E

N

MEHMET CANBİLEN

287



İş hayatıyla, aile yaşantısıyla, hayata bakış açısıyla Konya’da önemli bir iz bırakan 
merhum Mehmet Orhan Atsan’ın “Para sizin gücünüz olmasın siz paranın gücü olun. 

Mücadele gücünüzü asla kaybetmeyin” öğüdü evlatlarına ışık tutuyor

‘MÜCADELE GÜCÜNÜZÜ 
ASLA KAYBETMEYİN!’

K
onya’nın önemli iş adamların-
dan Merhum Mehmet Orhan 
Atsan 2020 yılının Ekim ayın-

da, 82 yaşında vefat etti. İş ahlakıyla, 
dürüstlüğüyle, hayata vizyoner bakış 
açışıyla Konya iş dünyasında önemli 
bir isim olmayı başaran merhum Atsan, 
65 yıllık iş hayatı boyunca edindiği 
tecrübelerle ailesine ve etrafına adeta 
ışık tuttu. İyi ve çalışkan bir iş adamı 
olmasının yanında, yoğun iş sevgisine 
rağmen iyi bir baba, iyi bir eş olmayı 
başaran merhum Atsan, yoğun iş tem-
posunda ailesini asla unutmadı. Tüm 
hayatını yorulmadan çalışarak geçiren 
ve aile bireylerine her anlamda rol mo-
del olan merhum Atsan, geride güzel 
hasletler bıraktı.  Merhum Mehmet 
Orhan Atsan’ı anlatan kızı Ayşe Atsan, 
merhum babasının, “Akşam zekât verir-
ken sabah zekât alan duruma gelebi-
lirsiniz. Para sizin gücünüz olmasın siz 
paranın gücü olun. Mücadele gücünüzü 
asla kaybetmeyin” öğüdünün aklından 
çıkmadığını söylüyor. 

MERHAMETLİ, ADALETLİ
 VE GÖNLÜ GENİŞ

Babam 1938 doğumluydu, 2020 
yılı Ekim ayında vefat etti. Annem 86 
yaşında hayatta. Babam sağlık sorun-
ları nedeni ile vefat etti. Hastalığını 
kabullenmekte zorlandığı için hastalığı 
döneminde psikiyatri desteği aldık. 
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu babamla 
yapmış olduğu 45 dakikalık ilk görüş-
mesinden sonra sana babanı 3 kelime 

ile anlatabilirim demişti; Merhametli, 
Adaletli, Gönlü Geniş. Gerçekten baba-
mı yakinen tanıyan dostları adalet ve 
merhamet duygusunun canım babamı 
en doğru anlatan sıfatlar olduğunu ha-
len söylerler. Disiplin, hayatının vazge-
çilmez kuralıydı. Ama; sevgiyle disiplin, 
ben babamı öyle tanımlıyorum. Sevgi 
dolu bir aile ortamında büyümemin 
tek mimarıdır. Evlatlarının hayattaki en 
büyük şansı Mehmet Orhan Atsan gibi 
bir babaya sahip olmaları. En mahrem 
konuları bile çok rahat şekilde çekin-
meden konuşabilirdik. Jenerasyon 
farkımıza rağmen iletişim ve etkileşim 
sorunumuz hiç olmadı. Çünkü bir o 
kadar demokrattı.  Saygıdan mütevellit 
hata yapmamak için maksimum dü-
zeyde hassasiyet gösterirdik. Babamın 
güvenini, sevgisini kaybetmemek be-
nim için çok önemliydi. Kendisinin bana 
olan güvenini de son nefesine kadar 
hep hissettim, hep hissettirdi. 7’den 
70’e herkesle ortak payda oluşturmak 
babamın en kıymetli özelliklerinden idi. 

HARAMA HELALE ÇOK
 DİKKAT EDERDİ 

Babam 1.5 yaşında iken annesini ve 
kardeşini doğum esnasında kaybet-
miş.  Babamın ailesel anlamda eko-
nomik gücü devrin şartlarında gayet 
iyiymiş; ancak özlük üveylik durumları 
nedeniyle ticaret hayatına zamanın 
milletvekillerinden birinden borç para 
alarak atılmış. Bulgur, zeytin, akü, araba 
lastiği, peynir, mandıra gibi birçok iş 

alanında faaliyette bulunmuş; ancak 
otomotiv sektörü hayatında hep vardı. 
Ben babamın iş hayatında yoruldum 
dediğini hiç duymadım. Babam hep 
şunu derdi: “Harama helale dikkat ede-
rek ve çok çalışarak gelinebilecek en 
üst yer burası. Önüme sayısız fırsatlar 
geçti. Bunun 10 katı daha maddi güce 
sahip olabilirdim ama ben Allah’ın razı 
olmayacağı bir işe girmedim. Allah’ın 
razı olmadığı şeyleri yapmadığınız 
zaman Allah yardım eder.” O yüzden 
mesela ülkede yaşanan krizleri hep en 
az sıkıntı ile atlattığını söylerdi. 

PARA SİZİN GÜCÜNÜZ OLMASIN 

Babam tevazu sahibi, azimli, cesur, 
kararlı, hırslı, inançlı, risk almayı, gele-
ceği okumayı, büyük oynamayı tercih 
eden, hayırsever, iyiliksever, prensipleri 
olan ve o doğrultuda devam eden bir iş 
insanı olarak bilinir. İşine tutkuyla bağlı 
oluşu ve detaycılığının gücü sayesinde 
sayısız başarıya imza atmıştır. İlgi odağı 
olmaktan her zaman çekinirdi. Ayrıca 
hatalarından ders almasını bilen, insan-
lara hatalarından ders almalarını öğüt-
leyen bir iş insanı idi. Müşteri odaklı 
olan ticaret anlayışında sorun değil hep 
çözüm odaklı olmuştur. Tüm sorunları 
inovatif şekilde çözüme kavuşturma-
yı tercih ederdi. Başarı odaklı olmayı 
tavsiye eder ve “başarının temelinde 
zorluklarla mücadele var ama pes 
etmek yok” derdi. Okumayı ve okut-
mayı çok severdi.  Sayısını bilmediğim 
kadar öğrenciye burs verdi mesleğinin 
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başında olanlara “ilk hedefiniz para 
değil insan kazanmak olsun” derdi. 
“Akşam zekât verirken sabah zekât 
alan konumuna gelebilirsiniz. Para 
sizin gücünüz olmasın siz paranın 
gücü olun. Mücadele gücünüzü asla 
kaybetmeyin” derdi. Mehmet Or-
han Atsan isminin baş harflerinden 
oluşan MOAATS isimli şirketimiz ile 
babacığımın en sevdiği sektör olan 
otomotiv sektöründe, onun öğrettiği 
etik ve ilkeler ışığında adını ve anısını 
yaşatıyoruz.

BU DÖNEMİN KIYMETİNİ BİLİN 

Babam geçmiş dönemin siyasi ve 
ekonomi sürecini günümüz ile sürekli 
kıyaslardı. İçinde bulunduğumuz 
dönemin paha biçilemez bir dönem 
olduğunu, kıymetini bilmemiz gerek-
tiğini söylerdi. İnsanların sosyo kültü-
rel ve sosyo ekonomik olarak yaşam 
kalitesinin arttığını söylerdi. Günü-
müzde alt, orta ve üst sınıf arasında 
çok fark olmadığını söylerdi. Eskiden 
böyle değilmiş. Yani bugün biri bir 
araba alıyorsa, maddi durumu daha 
kötü olan birinin de farklı ödeme şe-
killeriyle iyi kötü bir araba alabildiğini 
anlatırdı. İşçinin, çalışanın hakkının 
zamanında verilmesi gerektiğini 
söylerdi hep. “İşçilere emek verin, bu 
konuda samimi olursanız karşınızda-
ki nankörlük yapmaz” derdi. Benim 
yanıma giren emekli olarak çıkar diye 
düşünürdü. “İşçilerle, personelle aile 
gibi olacaksınız ama sınırları da bile-
ceksiniz, rolleri karıştırmayın, herkes 
duracağı yeri bilmeli” derdi. Olması 
gerekenin bu olduğunu söylerdi. 

HER ŞEY BİR YANA
 EVLATLARI BİR YANA

Babam evlatlarına aşırı düşkündü. 
Evlatları bir yana, her şey bir yanaydı. 

İş dahil hiçbir şey ailesinin önüne 
geçemezdi. Ailenin birliğine, bütün-
lüğüne hep önem verirdi. “Napolyon: 
Para, para, para dermiş ben de uyum, 
uyum, uyum diyorum” derdi. Aile 

onun için ilk sıradaydı. İyi bir eş, iyi 
bir baba, iyi bir aile reisi, iyi bir dede, 
iyi bir iş insanı, iyi bir patron, iyi bir 
aile büyüğüydü. Ailesiyle vakit ge-
çirmek onun için çok kıymetliydi. 

GÜNDEMİ SIKI TAKİP EDERDİ 

Babam günlük açık oturumları 
ve haberleri izler, günlük gazeteleri 
sürekli okur; yani ekonomik, siyasi 
ve sosyal gündemi çok sıkı takip 
ederdi. Kişisel ve mesleki gelişime 
çok önem verir ve çevresine de 
tavsiye ederdi. Babam vefalı bir 
insandı. Babamın etrafında sürekli 
değişen değil, uzun vadeli arkadaş-
lıklar, dostluklar vardı; mutlulukların 
da mutsuzlukların da paylaşıldığı. 
Benim yakın çevrem sürekli sohbet 
etmek, tecrübelerinden faydalan-
mak isterler; dolayısı ile babama sık 
sık ziyaret gerçekleştirirlerdi. 

SAĞLIK SORUNLARI
 NEDENİYLE VEFAT ETTİ 

Babam, aile ortamındaki uyumu 
çok önemserdi. “İçini dışına dışını 
içine sarın ama ailesel hassasiyetleri 
her koşulda koruyun çünkü aile her 
şeydir” derdi. Aile bireylerinin birbir-
lerine daima sahip çıkmasını, destek 
olmasını, birlik beraberlik içerisinde 
olmamızı tavsiye ederdi. Ancak en 
hassas noktası olan ailesi ve çocuk-
ları imtihanı oldu. 2 yıl sağlık so-
runları ile mücadele etti. Keşke tek 
mücadelesi sağlık sorunları olsaydı. 
Kırgınlıkları ağır geldi babama. Bu 
süreçte onu asla yalnız bırakmadık. 
O bizim en büyük şansımız ve en 
kıymetlimizdi. Hayatının son dönem-
lerinde sürekli beraber olmak onun 
için de çok değerliydi. Her anında 
yanında olmanın verdiği huzur paha 
biçilemez. Son nefesine kadar ettiği 
dualar beni inanılmaz güçlendiriyor 
ve iyi hissettiriyor. Yalnız babamın 
hasta halini görmek ve yaşamak çok 
zordu. Allah mekanını cennet ve 
sevenleriyle beraber etsin.

AYȘE ATSAN
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İş hayatıyla, aile yaşantısıyla, hayata bakış açısıyla Konya’da önemli bir iz bırakan 
merhum Mehmet Orhan Atsan’ın “Para sizin gücünüz olmasın siz paranın gücü olun. 

Mücadele gücünüzü asla kaybetmeyin” öğüdü evlatlarına ışık tutuyor

‘MÜCADELE GÜCÜNÜZÜ 
ASLA KAYBETMEYİN!’

K
onya’nın önemli iş adamların-
dan Merhum Mehmet Orhan 
Atsan 2020 yılının Ekim ayın-

da, 82 yaşında vefat etti. İş ahlakıyla, 
dürüstlüğüyle, hayata vizyoner bakış 
açışıyla Konya iş dünyasında önemli 
bir isim olmayı başaran merhum Atsan, 
65 yıllık iş hayatı boyunca edindiği 
tecrübelerle ailesine ve etrafına adeta 
ışık tuttu. İyi ve çalışkan bir iş adamı 
olmasının yanında, yoğun iş sevgisine 
rağmen iyi bir baba, iyi bir eş olmayı 
başaran merhum Atsan, yoğun iş tem-
posunda ailesini asla unutmadı. Tüm 
hayatını yorulmadan çalışarak geçiren 
ve aile bireylerine her anlamda rol mo-
del olan merhum Atsan, geride güzel 
hasletler bıraktı.  Merhum Mehmet 
Orhan Atsan’ı anlatan kızı Ayşe Atsan, 
merhum babasının, “Akşam zekât verir-
ken sabah zekât alan duruma gelebi-
lirsiniz. Para sizin gücünüz olmasın siz 
paranın gücü olun. Mücadele gücünüzü 
asla kaybetmeyin” öğüdünün aklından 
çıkmadığını söylüyor. 

MERHAMETLİ, ADALETLİ
 VE GÖNLÜ GENİŞ

Babam 1938 doğumluydu, 2020 
yılı Ekim ayında vefat etti. Annem 86 
yaşında hayatta. Babam sağlık sorun-
ları nedeni ile vefat etti. Hastalığını 
kabullenmekte zorlandığı için hastalığı 
döneminde psikiyatri desteği aldık. 
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu babamla 
yapmış olduğu 45 dakikalık ilk görüş-
mesinden sonra sana babanı 3 kelime 

ile anlatabilirim demişti; Merhametli, 
Adaletli, Gönlü Geniş. Gerçekten baba-
mı yakinen tanıyan dostları adalet ve 
merhamet duygusunun canım babamı 
en doğru anlatan sıfatlar olduğunu ha-
len söylerler. Disiplin, hayatının vazge-
çilmez kuralıydı. Ama; sevgiyle disiplin, 
ben babamı öyle tanımlıyorum. Sevgi 
dolu bir aile ortamında büyümemin 
tek mimarıdır. Evlatlarının hayattaki en 
büyük şansı Mehmet Orhan Atsan gibi 
bir babaya sahip olmaları. En mahrem 
konuları bile çok rahat şekilde çekin-
meden konuşabilirdik. Jenerasyon 
farkımıza rağmen iletişim ve etkileşim 
sorunumuz hiç olmadı. Çünkü bir o 
kadar demokrattı.  Saygıdan mütevellit 
hata yapmamak için maksimum dü-
zeyde hassasiyet gösterirdik. Babamın 
güvenini, sevgisini kaybetmemek be-
nim için çok önemliydi. Kendisinin bana 
olan güvenini de son nefesine kadar 
hep hissettim, hep hissettirdi. 7’den 
70’e herkesle ortak payda oluşturmak 
babamın en kıymetli özelliklerinden idi. 

HARAMA HELALE ÇOK
 DİKKAT EDERDİ 

Babam 1.5 yaşında iken annesini ve 
kardeşini doğum esnasında kaybet-
miş.  Babamın ailesel anlamda eko-
nomik gücü devrin şartlarında gayet 
iyiymiş; ancak özlük üveylik durumları 
nedeniyle ticaret hayatına zamanın 
milletvekillerinden birinden borç para 
alarak atılmış. Bulgur, zeytin, akü, araba 
lastiği, peynir, mandıra gibi birçok iş 

alanında faaliyette bulunmuş; ancak 
otomotiv sektörü hayatında hep vardı. 
Ben babamın iş hayatında yoruldum 
dediğini hiç duymadım. Babam hep 
şunu derdi: “Harama helale dikkat ede-
rek ve çok çalışarak gelinebilecek en 
üst yer burası. Önüme sayısız fırsatlar 
geçti. Bunun 10 katı daha maddi güce 
sahip olabilirdim ama ben Allah’ın razı 
olmayacağı bir işe girmedim. Allah’ın 
razı olmadığı şeyleri yapmadığınız 
zaman Allah yardım eder.” O yüzden 
mesela ülkede yaşanan krizleri hep en 
az sıkıntı ile atlattığını söylerdi. 

PARA SİZİN GÜCÜNÜZ OLMASIN 

Babam tevazu sahibi, azimli, cesur, 
kararlı, hırslı, inançlı, risk almayı, gele-
ceği okumayı, büyük oynamayı tercih 
eden, hayırsever, iyiliksever, prensipleri 
olan ve o doğrultuda devam eden bir iş 
insanı olarak bilinir. İşine tutkuyla bağlı 
oluşu ve detaycılığının gücü sayesinde 
sayısız başarıya imza atmıştır. İlgi odağı 
olmaktan her zaman çekinirdi. Ayrıca 
hatalarından ders almasını bilen, insan-
lara hatalarından ders almalarını öğüt-
leyen bir iş insanı idi. Müşteri odaklı 
olan ticaret anlayışında sorun değil hep 
çözüm odaklı olmuştur. Tüm sorunları 
inovatif şekilde çözüme kavuşturma-
yı tercih ederdi. Başarı odaklı olmayı 
tavsiye eder ve “başarının temelinde 
zorluklarla mücadele var ama pes 
etmek yok” derdi. Okumayı ve okut-
mayı çok severdi.  Sayısını bilmediğim 
kadar öğrenciye burs verdi mesleğinin 
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başında olanlara “ilk hedefiniz para 
değil insan kazanmak olsun” derdi. 
“Akşam zekât verirken sabah zekât 
alan konumuna gelebilirsiniz. Para 
sizin gücünüz olmasın siz paranın 
gücü olun. Mücadele gücünüzü asla 
kaybetmeyin” derdi. Mehmet Or-
han Atsan isminin baş harflerinden 
oluşan MOAATS isimli şirketimiz ile 
babacığımın en sevdiği sektör olan 
otomotiv sektöründe, onun öğrettiği 
etik ve ilkeler ışığında adını ve anısını 
yaşatıyoruz.

BU DÖNEMİN KIYMETİNİ BİLİN 

Babam geçmiş dönemin siyasi ve 
ekonomi sürecini günümüz ile sürekli 
kıyaslardı. İçinde bulunduğumuz 
dönemin paha biçilemez bir dönem 
olduğunu, kıymetini bilmemiz gerek-
tiğini söylerdi. İnsanların sosyo kültü-
rel ve sosyo ekonomik olarak yaşam 
kalitesinin arttığını söylerdi. Günü-
müzde alt, orta ve üst sınıf arasında 
çok fark olmadığını söylerdi. Eskiden 
böyle değilmiş. Yani bugün biri bir 
araba alıyorsa, maddi durumu daha 
kötü olan birinin de farklı ödeme şe-
killeriyle iyi kötü bir araba alabildiğini 
anlatırdı. İşçinin, çalışanın hakkının 
zamanında verilmesi gerektiğini 
söylerdi hep. “İşçilere emek verin, bu 
konuda samimi olursanız karşınızda-
ki nankörlük yapmaz” derdi. Benim 
yanıma giren emekli olarak çıkar diye 
düşünürdü. “İşçilerle, personelle aile 
gibi olacaksınız ama sınırları da bile-
ceksiniz, rolleri karıştırmayın, herkes 
duracağı yeri bilmeli” derdi. Olması 
gerekenin bu olduğunu söylerdi. 

HER ŞEY BİR YANA
 EVLATLARI BİR YANA

Babam evlatlarına aşırı düşkündü. 
Evlatları bir yana, her şey bir yanaydı. 

İş dahil hiçbir şey ailesinin önüne 
geçemezdi. Ailenin birliğine, bütün-
lüğüne hep önem verirdi. “Napolyon: 
Para, para, para dermiş ben de uyum, 
uyum, uyum diyorum” derdi. Aile 

onun için ilk sıradaydı. İyi bir eş, iyi 
bir baba, iyi bir aile reisi, iyi bir dede, 
iyi bir iş insanı, iyi bir patron, iyi bir 
aile büyüğüydü. Ailesiyle vakit ge-
çirmek onun için çok kıymetliydi. 

GÜNDEMİ SIKI TAKİP EDERDİ 

Babam günlük açık oturumları 
ve haberleri izler, günlük gazeteleri 
sürekli okur; yani ekonomik, siyasi 
ve sosyal gündemi çok sıkı takip 
ederdi. Kişisel ve mesleki gelişime 
çok önem verir ve çevresine de 
tavsiye ederdi. Babam vefalı bir 
insandı. Babamın etrafında sürekli 
değişen değil, uzun vadeli arkadaş-
lıklar, dostluklar vardı; mutlulukların 
da mutsuzlukların da paylaşıldığı. 
Benim yakın çevrem sürekli sohbet 
etmek, tecrübelerinden faydalan-
mak isterler; dolayısı ile babama sık 
sık ziyaret gerçekleştirirlerdi. 

SAĞLIK SORUNLARI
 NEDENİYLE VEFAT ETTİ 

Babam, aile ortamındaki uyumu 
çok önemserdi. “İçini dışına dışını 
içine sarın ama ailesel hassasiyetleri 
her koşulda koruyun çünkü aile her 
şeydir” derdi. Aile bireylerinin birbir-
lerine daima sahip çıkmasını, destek 
olmasını, birlik beraberlik içerisinde 
olmamızı tavsiye ederdi. Ancak en 
hassas noktası olan ailesi ve çocuk-
ları imtihanı oldu. 2 yıl sağlık so-
runları ile mücadele etti. Keşke tek 
mücadelesi sağlık sorunları olsaydı. 
Kırgınlıkları ağır geldi babama. Bu 
süreçte onu asla yalnız bırakmadık. 
O bizim en büyük şansımız ve en 
kıymetlimizdi. Hayatının son dönem-
lerinde sürekli beraber olmak onun 
için de çok değerliydi. Her anında 
yanında olmanın verdiği huzur paha 
biçilemez. Son nefesine kadar ettiği 
dualar beni inanılmaz güçlendiriyor 
ve iyi hissettiriyor. Yalnız babamın 
hasta halini görmek ve yaşamak çok 
zordu. Allah mekanını cennet ve 
sevenleriyle beraber etsin.

AYȘE ATSAN
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Can İnşaat Kurucusu Merhum Osman Can’ı anlatan oğlu Remzi Can, 
“Eksik iş kabul etmezdi, onun için her şey tam olacaktı” dedi

EKSİK İȘ KABUL ETMEZDİ!

M
obilya işiyle sektöre ilk adımlarını 
atan Osman Can’ın iş strateji-
leri sayesinde kriz dönemlerini 

rahat atlattığını söyleyen oğlu, Can inşaat 
Yönetim Kurulu Başkanlarından Remzi Can, 
babası Osman Can’ın Can İnşaatı kurma 
serüvenini 10’LAR Dergisine anlattı. 

Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Remzi Can. Can İnşaat Şirketler 
Grubu’nun 3 yöneticisinden biriyim. 

Osman Can’ın 3 oğlu olarak kurmuş 
olduğu inşaat şirketini 1987’den bu 

yana yönetiyoruz. Konya merkezli 
inşaatlar yapıyoruz, bu şekilde 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. 

Babanız Osman Can’ı 
ve Can İnşaatın kuruluş 
hikayesini bir de sizden 
dinleyelim.

Uzun yıllar yurt dışında 
kaldıktan sonra 1985 
yılında Konya’ya yerleşti. 
2 yıl kadar sonra da şimdi 
de bünyesinde bulunmuş 
olduğumuz Can İnşaatı 
kurdu. Şirketin tohumla-
rının atıldığı yıllarda biz 
ilkokul, lise öğrenimleri-
mize devam ediyorduk. 

Gece gündüz demeden uzun yıllar şirketi 
için mücadele etti, büyütmeye çalıştı. Bizde 
belirli bir yaşa geldikten sonra ‘Can İnşaatı 
daha iyi nerelere getirebiliriz’ bunun arayışı 
içerisine girerek işe başladık. Bundan 2 yıl 
önce de korona virüs sebebiyle babamızı 
kaybettik. En güzel özelliklerinden biri de 
yedirmeyi çok seven bir insandı. Her yıl ra-
mazan aylarında eşi dostu toplar 500-600 
kişilik masalar kurar ve iftar davetlerinde 
bulunurdu. Kul hakkına çok önem veren 
birisi olarak biz onun bu yanını miras olarak 
aldık, inşallah biz de çocuklarımıza bunu 
bırakacağız. Babamızın ayak izlerini takip 
ederek onun mirasını en güzel şekilde zir-
veye taşımanın arayışı içindeyiz. ‘Zirve sizin 
için neresi’ diye soracak olursanız zirvenin 
bir sonu yok, bizler için ilerleyebildiğimiz en 
üst seviyedir. 

Şirket kurmadan önce de inşaat 
sektöründe mi çalışıyordu?

Dediğim gibi şirket kurmadan önce 
zaten yurt dışında, Norveç’teydi. O süreçte 
de mobilya işiyle uğraşıyordu. Mobilyada 
bildiğiniz üzere inşaat sektörünün alt dalıdır. 
Yurt dışından geldikten sonra inşaat konu-
sunda daha meraklı olduğundan dolayı bu 
sektöre yoğunlaşmış. İlk olarak tek ve 2 katlı 
villalar yapmak suretiyle işe başlıyor. Babam 
bu konuyla ilgili bir eğitim almadı ancak bu 
işin içerisinde bir eğitim aldığını söyleyebili-

M
obilya işiyle sektöre ilk adımlarını 
atan Osman Can’ın iş strateji-
leri sayesinde kriz dönemlerini 

rahat atlattığını söyleyen oğlu, Can inşaat 
Yönetim Kurulu Başkanlarından Remzi Can, 
babası Osman Can’ın Can İnşaatı kurma 
serüvenini 10’LAR Dergisine anlattı. 

Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Remzi Can. Can İnşaat Şirketler 
Grubu’nun 3 yöneticisinden biriyim. 

Osman Can’ın 3 oğlu olarak kurmuş 
olduğu inşaat şirketini 1987’den bu 

yana yönetiyoruz. Konya merkezli 
inşaatlar yapıyoruz, bu şekilde 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. 

MERHUM OSMAN CAN’IN OĞULLARI REMZİ, RAHMİ, ALİ CAN KARDEȘLER

rim. İnşaat sektöründeki çevresinin yardım-
larıyla ve onlardan görmüş olduğu yanlışları 
kendisi de yapmamaya gayret ederek bu 
şirketi kurduktan sonra da eğitiminin içeri-
sine disiplin de ekleyerek şirketini büyütme 
yoluna gitmiştir. Hep daha iyisini yapma 
yolunda ilerlemiştir. 

Can İnşaatın adından söz ettiren 
bir şirket olmasında babanızın 
hangi yönlerinin etkisi olduğunu 
düşünüyorsunuz?

Babam bizin için bir duayendi. İşte 
olduğumuz zaman babamız değil; iş 
arkadaşımız, patronumuz olurdu. Böyle bu 
disiplinle yetiştik. İşinden ve kalitesinden 
ödün vermez, bizimde vermemize izin ver-
mezdi. Eksik iş kabul etmezdi, onun için her 
şey tam olacaktı. Pazarlık ortamına müdahil 
olup fiyatı 4 olan şeyi, 3’e indirir sonra da 5 
lira verip çıkardı. Pazarlık konusunda merha-
metliydi. Bize karşı da hem otoriter hem de 
merhametliydi. Bir binanın yapımında çatıyı 
görmeden diğer binanın temelini kazdır-
mazdı. Böyle olması sebebiyle de inişli çıkışlı 
değil, her zaman yükselen bir şirket olduk. 
Bu ülkede çeşitli krizler olurken gerektiğin-
de nakitte kalarak, gücümüz 50-60 bina 
yapmaya müsaitse bunun dışına çıkmaya-
rak krizleri iyi yönettik. Öz sermayemizle 
çalışarak kredi işine bulaşmadan bu günlere 
geldik. İş hayatındaki bu yönleri, Can İnşaa-
tın bu günlere gelebilmesinde ve büyüme-
sinde en büyük etken. Birikim yapmak ve 
büyümek zor ancak iflas etme konusu çok 
kolay olduğu için yanlış adımlar şirketi kötü 
durumlara getirebiliyor. 

Osman Can’ın yetiştirmiş olduğu 

sektörde hala devam eden insanlar var mı?
Babamız bize bir baba olmaktan ziyade 

bu işi öğreten bir usta olmuştur. Tabi bizim 
dışımızda bu işi öğrettiği kişiler de oldu. 
Bunun haricinde babamın iş dünyasında 
dostluk kurup hala çalışmaya devam ettiği-
miz, ortaklıklar kurduğumuz şirketler var. 

Geçmiş yıllarda inşaat sektöründeki 
sıkıntılarla günümüz arasında ne gibi 
değişiklikler var?

Babamın zamanında cep telefonları 
yoktu, insanlara ulaşmak ev telefonu ya da 
yüz yüze mümkündü. Müşteri ile aradaki 
iletişim daha sınırlıydı. Malzeme çeşit nok-
tasında tedarikçilerde çeşit sayısı parmakla 
gösterilebilecek kadardı. Bu sıkıntıları vardı 
ancak bu işi yapanlar, sanatkâr sayılabilecek 
kadar ‘usta’ insanlardı. Şimdi de sanatkâr 
kalmadı. Ancak günümüz teknolojisinin gel-
diği nokta, bir ağacı tahta olarak makinenin 
içine koyup masa- sandalye olarak alabili-
yorsunuz. 

Son zamanlara ihracatımızda artış oldu. 
Günümüzde inşaat sektöründe yaşanan 
eleman sıkıntısı sebebiyle göçmenler bu 
iş gücünü almış durumda. Yüksek risk ve 
sigortasız işçi çalıştırma gibi durumlar da 
işin içine girince çalışan tabi inşaat sektö-
rüne yönelmiyor. Bir de binanın yapımına 
başlanmadan önce 6 aylık ya da yıllık bir 
mali hesap yapılır ve risk payı da içine dahil 
edilir ancak inşaat malzemelerindeki sürekli 
artış sebebiyle biz artık aylık bir hesap bile 
yapamıyoruz. 

Tekrardan başınız sağ olsun. Röportaj 
için teşekkür ediyorum.

Sağ olun, biz teşekkür ederiz. 
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Can İnşaat Kurucusu Merhum Osman Can’ı anlatan oğlu Remzi Can, 
“Eksik iş kabul etmezdi, onun için her şey tam olacaktı” dedi

EKSİK İȘ KABUL ETMEZDİ!

M
obilya işiyle sektöre ilk adımlarını 
atan Osman Can’ın iş strateji-
leri sayesinde kriz dönemlerini 

rahat atlattığını söyleyen oğlu, Can inşaat 
Yönetim Kurulu Başkanlarından Remzi Can, 
babası Osman Can’ın Can İnşaatı kurma 
serüvenini 10’LAR Dergisine anlattı. 

Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Remzi Can. Can İnşaat Şirketler 
Grubu’nun 3 yöneticisinden biriyim. 

Osman Can’ın 3 oğlu olarak kurmuş 
olduğu inşaat şirketini 1987’den bu 

yana yönetiyoruz. Konya merkezli 
inşaatlar yapıyoruz, bu şekilde 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. 

Babanız Osman Can’ı 
ve Can İnşaatın kuruluş 
hikayesini bir de sizden 
dinleyelim.

Uzun yıllar yurt dışında 
kaldıktan sonra 1985 
yılında Konya’ya yerleşti. 
2 yıl kadar sonra da şimdi 
de bünyesinde bulunmuş 
olduğumuz Can İnşaatı 
kurdu. Şirketin tohumla-
rının atıldığı yıllarda biz 
ilkokul, lise öğrenimleri-
mize devam ediyorduk. 

Gece gündüz demeden uzun yıllar şirketi 
için mücadele etti, büyütmeye çalıştı. Bizde 
belirli bir yaşa geldikten sonra ‘Can İnşaatı 
daha iyi nerelere getirebiliriz’ bunun arayışı 
içerisine girerek işe başladık. Bundan 2 yıl 
önce de korona virüs sebebiyle babamızı 
kaybettik. En güzel özelliklerinden biri de 
yedirmeyi çok seven bir insandı. Her yıl ra-
mazan aylarında eşi dostu toplar 500-600 
kişilik masalar kurar ve iftar davetlerinde 
bulunurdu. Kul hakkına çok önem veren 
birisi olarak biz onun bu yanını miras olarak 
aldık, inşallah biz de çocuklarımıza bunu 
bırakacağız. Babamızın ayak izlerini takip 
ederek onun mirasını en güzel şekilde zir-
veye taşımanın arayışı içindeyiz. ‘Zirve sizin 
için neresi’ diye soracak olursanız zirvenin 
bir sonu yok, bizler için ilerleyebildiğimiz en 
üst seviyedir. 

Şirket kurmadan önce de inşaat 
sektöründe mi çalışıyordu?

Dediğim gibi şirket kurmadan önce 
zaten yurt dışında, Norveç’teydi. O süreçte 
de mobilya işiyle uğraşıyordu. Mobilyada 
bildiğiniz üzere inşaat sektörünün alt dalıdır. 
Yurt dışından geldikten sonra inşaat konu-
sunda daha meraklı olduğundan dolayı bu 
sektöre yoğunlaşmış. İlk olarak tek ve 2 katlı 
villalar yapmak suretiyle işe başlıyor. Babam 
bu konuyla ilgili bir eğitim almadı ancak bu 
işin içerisinde bir eğitim aldığını söyleyebili-

M
obilya işiyle sektöre ilk adımlarını 
atan Osman Can’ın iş strateji-
leri sayesinde kriz dönemlerini 

rahat atlattığını söyleyen oğlu, Can inşaat 
Yönetim Kurulu Başkanlarından Remzi Can, 
babası Osman Can’ın Can İnşaatı kurma 
serüvenini 10’LAR Dergisine anlattı. 

Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Remzi Can. Can İnşaat Şirketler 
Grubu’nun 3 yöneticisinden biriyim. 

Osman Can’ın 3 oğlu olarak kurmuş 
olduğu inşaat şirketini 1987’den bu 

yana yönetiyoruz. Konya merkezli 
inşaatlar yapıyoruz, bu şekilde 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. 

MERHUM OSMAN CAN’IN OĞULLARI REMZİ, RAHMİ, ALİ CAN KARDEȘLER

rim. İnşaat sektöründeki çevresinin yardım-
larıyla ve onlardan görmüş olduğu yanlışları 
kendisi de yapmamaya gayret ederek bu 
şirketi kurduktan sonra da eğitiminin içeri-
sine disiplin de ekleyerek şirketini büyütme 
yoluna gitmiştir. Hep daha iyisini yapma 
yolunda ilerlemiştir. 

Can İnşaatın adından söz ettiren 
bir şirket olmasında babanızın 
hangi yönlerinin etkisi olduğunu 
düşünüyorsunuz?

Babam bizin için bir duayendi. İşte 
olduğumuz zaman babamız değil; iş 
arkadaşımız, patronumuz olurdu. Böyle bu 
disiplinle yetiştik. İşinden ve kalitesinden 
ödün vermez, bizimde vermemize izin ver-
mezdi. Eksik iş kabul etmezdi, onun için her 
şey tam olacaktı. Pazarlık ortamına müdahil 
olup fiyatı 4 olan şeyi, 3’e indirir sonra da 5 
lira verip çıkardı. Pazarlık konusunda merha-
metliydi. Bize karşı da hem otoriter hem de 
merhametliydi. Bir binanın yapımında çatıyı 
görmeden diğer binanın temelini kazdır-
mazdı. Böyle olması sebebiyle de inişli çıkışlı 
değil, her zaman yükselen bir şirket olduk. 
Bu ülkede çeşitli krizler olurken gerektiğin-
de nakitte kalarak, gücümüz 50-60 bina 
yapmaya müsaitse bunun dışına çıkmaya-
rak krizleri iyi yönettik. Öz sermayemizle 
çalışarak kredi işine bulaşmadan bu günlere 
geldik. İş hayatındaki bu yönleri, Can İnşaa-
tın bu günlere gelebilmesinde ve büyüme-
sinde en büyük etken. Birikim yapmak ve 
büyümek zor ancak iflas etme konusu çok 
kolay olduğu için yanlış adımlar şirketi kötü 
durumlara getirebiliyor. 

Osman Can’ın yetiştirmiş olduğu 

sektörde hala devam eden insanlar var mı?
Babamız bize bir baba olmaktan ziyade 

bu işi öğreten bir usta olmuştur. Tabi bizim 
dışımızda bu işi öğrettiği kişiler de oldu. 
Bunun haricinde babamın iş dünyasında 
dostluk kurup hala çalışmaya devam ettiği-
miz, ortaklıklar kurduğumuz şirketler var. 

Geçmiş yıllarda inşaat sektöründeki 
sıkıntılarla günümüz arasında ne gibi 
değişiklikler var?

Babamın zamanında cep telefonları 
yoktu, insanlara ulaşmak ev telefonu ya da 
yüz yüze mümkündü. Müşteri ile aradaki 
iletişim daha sınırlıydı. Malzeme çeşit nok-
tasında tedarikçilerde çeşit sayısı parmakla 
gösterilebilecek kadardı. Bu sıkıntıları vardı 
ancak bu işi yapanlar, sanatkâr sayılabilecek 
kadar ‘usta’ insanlardı. Şimdi de sanatkâr 
kalmadı. Ancak günümüz teknolojisinin gel-
diği nokta, bir ağacı tahta olarak makinenin 
içine koyup masa- sandalye olarak alabili-
yorsunuz. 

Son zamanlara ihracatımızda artış oldu. 
Günümüzde inşaat sektöründe yaşanan 
eleman sıkıntısı sebebiyle göçmenler bu 
iş gücünü almış durumda. Yüksek risk ve 
sigortasız işçi çalıştırma gibi durumlar da 
işin içine girince çalışan tabi inşaat sektö-
rüne yönelmiyor. Bir de binanın yapımına 
başlanmadan önce 6 aylık ya da yıllık bir 
mali hesap yapılır ve risk payı da içine dahil 
edilir ancak inşaat malzemelerindeki sürekli 
artış sebebiyle biz artık aylık bir hesap bile 
yapamıyoruz. 

Tekrardan başınız sağ olsun. Röportaj 
için teşekkür ediyorum.

Sağ olun, biz teşekkür ederiz. 
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Konya’nın önemli isimleri arasında yer alan başarısı, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile 
bilinen Merhum Reşat Yel’i damadı işadamı Mustafa Akkese anlattı. Akkese merhum  

kayınbabasının doğru, dürüst ve başarılı bir isim olduğunu ifade etti

DOĞRU DÜRÜST 
VE BAȘARILI BİR İSİMDİ

K
onya’nın önemli isimleri 
arasında yer alan başarısı, 
çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile 

bilinen Merhum Reşat Yel’i damadı işa-
damı Mustafa Akkese anlattı. Merhum 
Reşat Yel’in doğru, dürüst ve başarılı 
bir isim olduğuna dikkat çeken Akkese, 
“Reşat Yel benim kayınbabamdı. Reşat 
Yel 1919 doğumlu 1992 yılında 73 yaşın-
da vefat etti. Merhum kayınbabam oku-
mak istemiş ama babası itiraz etmiş. 
Babasının itirazına karşı Lise eğitimini 
tamamlamış. Liseyi bitirdikten sonra 
1940’lı yıllarda 8 yıl memuriyet yapmış. 
Daha sonra evlenmiş. 1950’li yıllar-
da ticarete başlamış. Babası buğday 
tüccarı olduğu halde buğday ticareti ile 
uğraşmamış. Konya’ya gelerek Acen-

tacılığa başlamış.  Acentacılığa devam 
ederken BMC kamyonlarının bayiliğini 
almış. BMC kamyonlarının alım satımı-
nı gerçekleştirmiş. Daha sonra mazot 
atölyesi tamir atölyesi açmış. Ondan 
sonra ise Massey Ferguson’un traktö-
rünün Konya Bayiliğini alıp Eski Garaj 
ve Nalçacı’da uzun yıllar çalışmalarını 
sürdürdü. Doğru, dürüst ve başarılı 
bir insandı.  Hayatında hiç   DOLAR 
EURO’da parasını tutmazdı. Borçlu 
ticareti sevmezdi. Çek ve senet ile işi 
yoktu. 1970’lı yıllarda petrolcülüğe baş-
ladı ve o alanda da hizmet etti. Kimse-
nin hakkını yemeyen dürüst bir insandı. 
O dönemde karaborsadan traktör ve 
lastik satışı vardı. Merhum kayınbabam 
böyle satış yapmaz müşterilerini sıraya 

koyar ve sırayla satardı. Düzgün insan-
lara ehemmiyet verildi. İyi bir ticaret 
erbabıydı. Giyim ve kuşamında dikkat 
ederdi. Devamlı kravat takar ve gömlek 
giyerdi. Allah rahmet eylesin” ifadeleri-
ni kullandı.

HERKES İLE ARASINI İYİ TUTARDI 

Merhum Reşat Yel’den ticaret  ile 
ilgili tecrübeleri de öğrendiğine dikkat 
çeken Akkese, “ Merhum kayıbabam 
Reşat Yel’den dürüstlüğü öğrendik. 
Kimsenin malında gözü olmamayı 
öğrendik.  Kazandığı  paranın karşılığını  
tam olarak devlete öderdi. Faturalı tam 
keserdi. Güzel bir ticareti vardı. Herkes 
ile arasını çok iyi tutardı” dedi.
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Konya’nın önemli isimleri arasında yer alan başarısı, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile 
bilinen Merhum Reşat Yel’i damadı işadamı Mustafa Akkese anlattı. Akkese merhum  

kayınbabasının doğru, dürüst ve başarılı bir isim olduğunu ifade etti

DOĞRU DÜRÜST 
VE BAȘARILI BİR İSİMDİ

K
onya’nın önemli isimleri 
arasında yer alan başarısı, 
çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile 

bilinen Merhum Reşat Yel’i damadı işa-
damı Mustafa Akkese anlattı. Merhum 
Reşat Yel’in doğru, dürüst ve başarılı 
bir isim olduğuna dikkat çeken Akkese, 
“Reşat Yel benim kayınbabamdı. Reşat 
Yel 1919 doğumlu 1992 yılında 73 yaşın-
da vefat etti. Merhum kayınbabam oku-
mak istemiş ama babası itiraz etmiş. 
Babasının itirazına karşı Lise eğitimini 
tamamlamış. Liseyi bitirdikten sonra 
1940’lı yıllarda 8 yıl memuriyet yapmış. 
Daha sonra evlenmiş. 1950’li yıllar-
da ticarete başlamış. Babası buğday 
tüccarı olduğu halde buğday ticareti ile 
uğraşmamış. Konya’ya gelerek Acen-

tacılığa başlamış.  Acentacılığa devam 
ederken BMC kamyonlarının bayiliğini 
almış. BMC kamyonlarının alım satımı-
nı gerçekleştirmiş. Daha sonra mazot 
atölyesi tamir atölyesi açmış. Ondan 
sonra ise Massey Ferguson’un traktö-
rünün Konya Bayiliğini alıp Eski Garaj 
ve Nalçacı’da uzun yıllar çalışmalarını 
sürdürdü. Doğru, dürüst ve başarılı 
bir insandı.  Hayatında hiç   DOLAR 
EURO’da parasını tutmazdı. Borçlu 
ticareti sevmezdi. Çek ve senet ile işi 
yoktu. 1970’lı yıllarda petrolcülüğe baş-
ladı ve o alanda da hizmet etti. Kimse-
nin hakkını yemeyen dürüst bir insandı. 
O dönemde karaborsadan traktör ve 
lastik satışı vardı. Merhum kayınbabam 
böyle satış yapmaz müşterilerini sıraya 

koyar ve sırayla satardı. Düzgün insan-
lara ehemmiyet verildi. İyi bir ticaret 
erbabıydı. Giyim ve kuşamında dikkat 
ederdi. Devamlı kravat takar ve gömlek 
giyerdi. Allah rahmet eylesin” ifadeleri-
ni kullandı.

HERKES İLE ARASINI İYİ TUTARDI 

Merhum Reşat Yel’den ticaret  ile 
ilgili tecrübeleri de öğrendiğine dikkat 
çeken Akkese, “ Merhum kayıbabam 
Reşat Yel’den dürüstlüğü öğrendik. 
Kimsenin malında gözü olmamayı 
öğrendik.  Kazandığı  paranın karşılığını  
tam olarak devlete öderdi. Faturalı tam 
keserdi. Güzel bir ticareti vardı. Herkes 
ile arasını çok iyi tutardı” dedi.
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Ömrünü çiftçinin gelişmesine harcayan, bu uğurda büyük gayretler sarfederek
 Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya Şeker’in bugünlere gelmesinde büyük emekleri 

olan merhum Seyit Koyuncu, bugün yaptığı hizmetlerle hayırla yad ediliyor 

HAYATINI ÇİFTÇİYE VAKFETTİ

K
onya’nın ve Türkiye’nin önemli 
markası Konya Şeker’in temellerini 
atan, Konya ve Türk çiftçisinin 

gelişmesi için verdiği büyük mücadeleyle 
önemli izler bırakmış bir isim: Merhum Seyit 
Koyuncu. 

1944’te İçeri Çumra da doğan merhum 
Koyuncu, iyi bir çiftçi ve üreticiydi. Çiftçiliği, 
toprağı, üretmeyi çok sevmesi nedeniyle, 
çiftçiliğin iyi bir noktaya gelmesini kendine 
ilke edinen merhum Koyuncu, hayatını hep 
bu uğurda harcadı. Konya çiftçilerinin birlik 
ve beraberlik içinde olmasını sağlayarak, 
kooperatifleşmeyi savunan, bu konuda 
başarılı işlere imza atan merhum Koyuncu, 
uzun süre Pancar Ekicileri Kooperatifi ve 
Konya Şeker’in Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürüttü. Bu süre zarfında dikkat çeken 
çalışmalar yapan, Konya Şeker’in bugünlere 
gelmesini sağlayan sağlam temelleri atmayı 
başaran Koyuncu, bugün Konya’da yaptığı 
hizmetler nedeniyle hayırla yad ediliyor. 
Merhum Seyit Koyuncu’yu anlatan oğulları 
Murat ve Süleyman Koyuncu ile damadı 
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, merhum 
Koyuncu’nun hayatını çiftçiye, Pancar 
Ekicileri Kooperatifine ve Konya Şeker’e 
vakfettiğine dikkat çekiyor. 

ÇOK HASSASTI 

Kayınbabası merhum Seyit Koyuncu’yu 
anlatan 26. Dönem Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Mehmet Babaoğlu, Koyuncu’nun iyi bir 
ağa ve aile reisi olduğunu söylüyor. Çiftçi 
için büyük emekler verdiğini, bu çalışmaları 
yürütürken de çok büyük hassasiyetler 
gösterdiğini anlatan Babaoğlu, merhum 
Koyuncu’yu şöyle anlatıyor; 

-Seyit Koyuncu bir ağaydı. İyi bir 
aile reisiydi. Gecesi gündüzü Pancar 
Kooperatifi ve Konya Şeker’di. Hep kendi 
arabasıyla gider gelirdi, bu konularda çok 
hassastı. Pancar Kooperatifi’nin, Konya 
Şeker Fabrikası’nın güvenlik görevlileri bizi 
tanımazdı. Çocukları bile bu kurumlara 
2 veya 3 kez gitmiştir. Abisi Rahmetli 
Haydar Koyuncu, Anavatan Partisi’nde 2 
dönem milletvekilliği yapmıştı. Rahmetli 
Haydar Koyuncu yeğeni Murat’a beni 
Şeker fabrikasına götür diyor ve gidiyorlar. 
Fabrika girişinde güvenlikçiler durduruyorlar. 
Haydar amca Murat’ı göstererek, “Bu 
Seyit Koyuncu’nun oğlu” diyor güvenlik 
görevlisine. Güvenlik görevlisi de buyurun 
diyor içeri alıyor. Güvenlik görevlileri Haydar 
Koyuncu’yu da tanımıyor, Murat Koyuncu’yu 
da tanımıyor. Haydar Koyuncu da fabrikanın 
kurucularından. Seyit Koyuncu, Konya 
Şeker’le ilgili akıllara bir şey gelmesin diye 
ailesini hiç karıştırmazdı işlere. 

Seyit Koyuncu, “Çiftçinin elinden dirgeni, 
beli elinden atacağız” derdi. Çiftçinin 
teknolojiyle gelişmesini isterdi hep. Bu 
anlamda kendini Konya Şeker’e, çiftçiye 
vakfetmiş biriydi. 

BAŞARILI BİR İNSANDI 

-1994 yılında zarar eden bir fabrikayı 
Özelleştirme İdaresi’nden alınması ve kısa 
süre sonra kapasitesini neredeyse iki katına 
çıkaran bir Şeker fabrikası yönetimi var. 
Tabi bu süreçte bir de şu var; 1995 yılından 
itibaren pancar fiyatlarının alım bedellerinin 
devlet tarafından yüksek açıklanıp, şeker 
fiyatlarının düşük kaldığı, fabrikanın yüzde 1 
bile kar edemediği bir dönemde, fabrikanın 
kapasitesi iki katına çıkıyor. Dolayısı ile Şeker 
fabrikasının şu an geldiği nokta, o temeller 
sayesindedir. Konya Şeker, KİT kapsamında 
özelleştirilen fabrikalar içerisinde ilk 
başarılı örnektir. O dönemin Bakanı Ekrem 
Pakdemirli, “23 şeker fabrikamız toplam 
625 milyar TL zarar ediyor, Konya Şeker tek 
başına 400 Milyar TL kar ediyor. Demek ki 
onun başındaki kişi çok akıllı birisi” diyerek 
Konya Şeker’i örnek gösteriyor. O dönem, 
ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönem. 
Mesela sağlık sektöründe, BAĞ-KUR’lular, 
SSK’lılar ciddi manada ilaç kuyruğunda 
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bekliyorlardı. “Parayı vermezsen seni 
tedavi etmeyiz” gibi bir yaklaşım vardı. 
Bu dönemde, SÜ Tıp Fakültesi ile Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi anlaşma yaptı, 
çiftçi muayenesini oluyordu, faturayı 
kooperatif ödüyordu. Seyit Koyuncu, 
bu modellerin geliştirilmesini sağladı. 
Şekersüt’le ilgili çok önemli gelişmeler onun 
döneminde katedildi. Pancar Yem Fabrikası 
devlet fabrikası olarak kurulmuştu ancak 
iflas etmişti. O dönemin valisinin; “Seyit 
Bey burayı da alın da iyileştirin” demesi 
üzerine burayı da alıp iyileştirme yoluna 
gitti. 1995’lerde Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ile işbirliği yapılarak, “Konya’da 
mısır mı yetiştirilir?” denilen bir dönemde, 
Konya’da mısırın bu noktaya gelmesinde 
önemli bir pay sahibi oldular. 

Çiftçilerin ürünlerinin her zaman 
değerinde satılmasını isterdi. Süt ve yem 
fabrikalarından sonra bir yağ fabrikası 
kurulması fikrinin temelleri de o dönemde 
atılmıştı. Şeker Yağ adı altında 1998’de 
şirket kurulmuştu. İnsanların fikirlerine 
çok değer verirdi. Konusunda uzman 
insanlarla çok istişare ederdi. Dolu dolu, çok 
güzel bir miras bıraktı. 1999 yılında seçimi 
kaybetmesiyle, ceketini aldı çıktı. Sonrasında 
ailede Şeker Fabrikası hiç gündeme 
gelmedi, böyle tertemiz bir şekilde bıraktı. 

KONYA SİVİL TOPLUM 
PLATFORMU’NDA EMEKLER VERDİ 

-Seyit Koyuncu’nun işi Pancar 
Kooperatifi ve Konya Şeker’di. Kooperatif ve 
Konya Şeker evin bir çocuğu gibiydi. Konya 
Sivil Toplum Platformu’nun kuruluşuna da 
öncülük etmişti. Bisiklet Federasyonu’nda 
yönetimdeydi ve Konya sporuna da 
destek verdi. O yönleri de vardı. Çiftçinin, 

kooperatifin, Konya Şeker’in daha iyi yerlere 
gelmesi için siyasetle diyalogları iyiydi. 
Kendisi siyasete hiç girmedi, hiçbir bağı 
yoktu ama çiftçinin iyi olması için, sorunların 
çözümü için siyasetle diyalog kurardı. 
Doğru olan da buydu zaten. 

MAKİNELEŞMEYE KATKI VERDİ 

-Makineleşmeye büyük katkıları oldu. 
Pancar hasat makinelerinin çiftçiye hizmet 
vermesi, makineleşmenin yaygınlaşması 
konusunda büyük çabaları oldu. Konya’yla 
ilgili her şeyi takip ederdi. 

HİÇBİR AKRABASI, EŞİ, DOSTU KONYA 
ŞEKER’DEN İŞ ALAMAZDI

-Hiçbir akrabasının Şeker Fabrikası’ndan 
iş almasına müsaade etmezdi. Bu nedenle 
akrabaları kırıldılar ama bu konuda çok 
hassastı. Eşinin, dostunun, akrabalarının 
Şeker Fabrikası ile ilgili ihalelere girmesine 
izin vermezdi.

YARDIMSEVER BİRİYDİ

-İyi bir babaydı, iyi bir aile reisiydi. Her 
şeyden öte ağaydı, gönlü zengin biriydi. 
Duygusal bir insandı. Çok yardımsever 
biriydi. Çiftçilerin, dar gelirli insanların 
gelirlerini artırmak için neler yapılabilir 
konusunda hep mücadele etti. 

BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAKARDI

Merhum Koyuncu’yu anlatan oğlu Murat 
Koyuncu, merhum Seyit Koyuncu’nun 
otoriter biri olduğu söyledi. Koyuncu, 
merhum babasını şöyle anlatıyor; 

-Babamızdan bir fiske bile yemeden 

büyüdük ama korkardık da. Bir bakışı 
yeterdi. Öyle bir insandı. Otoriter biriydi. 
Fabrikada cami var biliyorsunuz; fabrikanın 
müdürleri falan Seyit Bey camiye gidiyor biz 
de görünelim diyerek namaza gidiyorlar. Bir 
süre sonra camiye gelmemeye başlıyorlar. 
Tabi Babam bunu fark ediyor ve “Niye 
gelmez oldunuz camiye” diye soruyor. 
Onlar da, “Hoca bizi direk cehenneme 
gönderiyor, gelsek ne olacak?” gibi bir 
şey diyorlar. Babam da hocaya gidiyor, 
“Ya bu adamlar namaza ısınıyorlardı, niye 
direk cehenneme gönderiyorsun, cenneti 
de anlat biraz” demiş. Dolayısı ile hayata 
olumlu yaklaşırdı. Olumsuz bakmazdı. 
Bardağın dolu tarafına bakmaya çalışırdı. 

TİCARETİNİZİ DÜZGÜN 
YAPIN DİYE ÖĞÜTLERDİ

-Üniversiteden geldim, iş yerine 
başladım. Oturttu karşısına, “sakın kefil 
olma” dedi. Çok kazanacağım diye 
uğraşma, babamdan kalan bana yetti 
benden kalan da size yeter derdi. Helalinden 
kazanın, bu malınız bu dünyaya yeter, 
ticaretinizi düzgün yapın diye nasihatlerde 
bulunurdu. 

HAYIR İŞLERİNE ÖNEM VERİRDİ

Etrafındaki herkesi sağlık ocağı ve okul 
yapımına katkıya davet ederdi. Bu yolla 
epey imkan kazanıldı. Vefat etmeden kısa 
bir süre önce de kendi imkânları ile Selçuklu 
Esenbahçe siteleri içinde yer alan Seyyid 
Camii inşaatını tamamlamıştı. 

01 Mart 2008’de vefat ederek İçeri 
Çumra kabristanlığında çok sayıda 
sevenleriyle son yolculuğuna uğurlandı. 
Allah rahmet eylesin.
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Ömrünü çiftçinin gelişmesine harcayan, bu uğurda büyük gayretler sarfederek
 Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya Şeker’in bugünlere gelmesinde büyük emekleri 

olan merhum Seyit Koyuncu, bugün yaptığı hizmetlerle hayırla yad ediliyor 

HAYATINI ÇİFTÇİYE VAKFETTİ

K
onya’nın ve Türkiye’nin önemli 
markası Konya Şeker’in temellerini 
atan, Konya ve Türk çiftçisinin 

gelişmesi için verdiği büyük mücadeleyle 
önemli izler bırakmış bir isim: Merhum Seyit 
Koyuncu. 

1944’te İçeri Çumra da doğan merhum 
Koyuncu, iyi bir çiftçi ve üreticiydi. Çiftçiliği, 
toprağı, üretmeyi çok sevmesi nedeniyle, 
çiftçiliğin iyi bir noktaya gelmesini kendine 
ilke edinen merhum Koyuncu, hayatını hep 
bu uğurda harcadı. Konya çiftçilerinin birlik 
ve beraberlik içinde olmasını sağlayarak, 
kooperatifleşmeyi savunan, bu konuda 
başarılı işlere imza atan merhum Koyuncu, 
uzun süre Pancar Ekicileri Kooperatifi ve 
Konya Şeker’in Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürüttü. Bu süre zarfında dikkat çeken 
çalışmalar yapan, Konya Şeker’in bugünlere 
gelmesini sağlayan sağlam temelleri atmayı 
başaran Koyuncu, bugün Konya’da yaptığı 
hizmetler nedeniyle hayırla yad ediliyor. 
Merhum Seyit Koyuncu’yu anlatan oğulları 
Murat ve Süleyman Koyuncu ile damadı 
Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, merhum 
Koyuncu’nun hayatını çiftçiye, Pancar 
Ekicileri Kooperatifine ve Konya Şeker’e 
vakfettiğine dikkat çekiyor. 

ÇOK HASSASTI 

Kayınbabası merhum Seyit Koyuncu’yu 
anlatan 26. Dönem Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Mehmet Babaoğlu, Koyuncu’nun iyi bir 
ağa ve aile reisi olduğunu söylüyor. Çiftçi 
için büyük emekler verdiğini, bu çalışmaları 
yürütürken de çok büyük hassasiyetler 
gösterdiğini anlatan Babaoğlu, merhum 
Koyuncu’yu şöyle anlatıyor; 

-Seyit Koyuncu bir ağaydı. İyi bir 
aile reisiydi. Gecesi gündüzü Pancar 
Kooperatifi ve Konya Şeker’di. Hep kendi 
arabasıyla gider gelirdi, bu konularda çok 
hassastı. Pancar Kooperatifi’nin, Konya 
Şeker Fabrikası’nın güvenlik görevlileri bizi 
tanımazdı. Çocukları bile bu kurumlara 
2 veya 3 kez gitmiştir. Abisi Rahmetli 
Haydar Koyuncu, Anavatan Partisi’nde 2 
dönem milletvekilliği yapmıştı. Rahmetli 
Haydar Koyuncu yeğeni Murat’a beni 
Şeker fabrikasına götür diyor ve gidiyorlar. 
Fabrika girişinde güvenlikçiler durduruyorlar. 
Haydar amca Murat’ı göstererek, “Bu 
Seyit Koyuncu’nun oğlu” diyor güvenlik 
görevlisine. Güvenlik görevlisi de buyurun 
diyor içeri alıyor. Güvenlik görevlileri Haydar 
Koyuncu’yu da tanımıyor, Murat Koyuncu’yu 
da tanımıyor. Haydar Koyuncu da fabrikanın 
kurucularından. Seyit Koyuncu, Konya 
Şeker’le ilgili akıllara bir şey gelmesin diye 
ailesini hiç karıştırmazdı işlere. 

Seyit Koyuncu, “Çiftçinin elinden dirgeni, 
beli elinden atacağız” derdi. Çiftçinin 
teknolojiyle gelişmesini isterdi hep. Bu 
anlamda kendini Konya Şeker’e, çiftçiye 
vakfetmiş biriydi. 

BAŞARILI BİR İNSANDI 

-1994 yılında zarar eden bir fabrikayı 
Özelleştirme İdaresi’nden alınması ve kısa 
süre sonra kapasitesini neredeyse iki katına 
çıkaran bir Şeker fabrikası yönetimi var. 
Tabi bu süreçte bir de şu var; 1995 yılından 
itibaren pancar fiyatlarının alım bedellerinin 
devlet tarafından yüksek açıklanıp, şeker 
fiyatlarının düşük kaldığı, fabrikanın yüzde 1 
bile kar edemediği bir dönemde, fabrikanın 
kapasitesi iki katına çıkıyor. Dolayısı ile Şeker 
fabrikasının şu an geldiği nokta, o temeller 
sayesindedir. Konya Şeker, KİT kapsamında 
özelleştirilen fabrikalar içerisinde ilk 
başarılı örnektir. O dönemin Bakanı Ekrem 
Pakdemirli, “23 şeker fabrikamız toplam 
625 milyar TL zarar ediyor, Konya Şeker tek 
başına 400 Milyar TL kar ediyor. Demek ki 
onun başındaki kişi çok akıllı birisi” diyerek 
Konya Şeker’i örnek gösteriyor. O dönem, 
ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönem. 
Mesela sağlık sektöründe, BAĞ-KUR’lular, 
SSK’lılar ciddi manada ilaç kuyruğunda 
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bekliyorlardı. “Parayı vermezsen seni 
tedavi etmeyiz” gibi bir yaklaşım vardı. 
Bu dönemde, SÜ Tıp Fakültesi ile Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi anlaşma yaptı, 
çiftçi muayenesini oluyordu, faturayı 
kooperatif ödüyordu. Seyit Koyuncu, 
bu modellerin geliştirilmesini sağladı. 
Şekersüt’le ilgili çok önemli gelişmeler onun 
döneminde katedildi. Pancar Yem Fabrikası 
devlet fabrikası olarak kurulmuştu ancak 
iflas etmişti. O dönemin valisinin; “Seyit 
Bey burayı da alın da iyileştirin” demesi 
üzerine burayı da alıp iyileştirme yoluna 
gitti. 1995’lerde Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ile işbirliği yapılarak, “Konya’da 
mısır mı yetiştirilir?” denilen bir dönemde, 
Konya’da mısırın bu noktaya gelmesinde 
önemli bir pay sahibi oldular. 

Çiftçilerin ürünlerinin her zaman 
değerinde satılmasını isterdi. Süt ve yem 
fabrikalarından sonra bir yağ fabrikası 
kurulması fikrinin temelleri de o dönemde 
atılmıştı. Şeker Yağ adı altında 1998’de 
şirket kurulmuştu. İnsanların fikirlerine 
çok değer verirdi. Konusunda uzman 
insanlarla çok istişare ederdi. Dolu dolu, çok 
güzel bir miras bıraktı. 1999 yılında seçimi 
kaybetmesiyle, ceketini aldı çıktı. Sonrasında 
ailede Şeker Fabrikası hiç gündeme 
gelmedi, böyle tertemiz bir şekilde bıraktı. 

KONYA SİVİL TOPLUM 
PLATFORMU’NDA EMEKLER VERDİ 

-Seyit Koyuncu’nun işi Pancar 
Kooperatifi ve Konya Şeker’di. Kooperatif ve 
Konya Şeker evin bir çocuğu gibiydi. Konya 
Sivil Toplum Platformu’nun kuruluşuna da 
öncülük etmişti. Bisiklet Federasyonu’nda 
yönetimdeydi ve Konya sporuna da 
destek verdi. O yönleri de vardı. Çiftçinin, 

kooperatifin, Konya Şeker’in daha iyi yerlere 
gelmesi için siyasetle diyalogları iyiydi. 
Kendisi siyasete hiç girmedi, hiçbir bağı 
yoktu ama çiftçinin iyi olması için, sorunların 
çözümü için siyasetle diyalog kurardı. 
Doğru olan da buydu zaten. 

MAKİNELEŞMEYE KATKI VERDİ 

-Makineleşmeye büyük katkıları oldu. 
Pancar hasat makinelerinin çiftçiye hizmet 
vermesi, makineleşmenin yaygınlaşması 
konusunda büyük çabaları oldu. Konya’yla 
ilgili her şeyi takip ederdi. 

HİÇBİR AKRABASI, EŞİ, DOSTU KONYA 
ŞEKER’DEN İŞ ALAMAZDI

-Hiçbir akrabasının Şeker Fabrikası’ndan 
iş almasına müsaade etmezdi. Bu nedenle 
akrabaları kırıldılar ama bu konuda çok 
hassastı. Eşinin, dostunun, akrabalarının 
Şeker Fabrikası ile ilgili ihalelere girmesine 
izin vermezdi.

YARDIMSEVER BİRİYDİ

-İyi bir babaydı, iyi bir aile reisiydi. Her 
şeyden öte ağaydı, gönlü zengin biriydi. 
Duygusal bir insandı. Çok yardımsever 
biriydi. Çiftçilerin, dar gelirli insanların 
gelirlerini artırmak için neler yapılabilir 
konusunda hep mücadele etti. 

BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAKARDI

Merhum Koyuncu’yu anlatan oğlu Murat 
Koyuncu, merhum Seyit Koyuncu’nun 
otoriter biri olduğu söyledi. Koyuncu, 
merhum babasını şöyle anlatıyor; 

-Babamızdan bir fiske bile yemeden 

büyüdük ama korkardık da. Bir bakışı 
yeterdi. Öyle bir insandı. Otoriter biriydi. 
Fabrikada cami var biliyorsunuz; fabrikanın 
müdürleri falan Seyit Bey camiye gidiyor biz 
de görünelim diyerek namaza gidiyorlar. Bir 
süre sonra camiye gelmemeye başlıyorlar. 
Tabi Babam bunu fark ediyor ve “Niye 
gelmez oldunuz camiye” diye soruyor. 
Onlar da, “Hoca bizi direk cehenneme 
gönderiyor, gelsek ne olacak?” gibi bir 
şey diyorlar. Babam da hocaya gidiyor, 
“Ya bu adamlar namaza ısınıyorlardı, niye 
direk cehenneme gönderiyorsun, cenneti 
de anlat biraz” demiş. Dolayısı ile hayata 
olumlu yaklaşırdı. Olumsuz bakmazdı. 
Bardağın dolu tarafına bakmaya çalışırdı. 

TİCARETİNİZİ DÜZGÜN 
YAPIN DİYE ÖĞÜTLERDİ

-Üniversiteden geldim, iş yerine 
başladım. Oturttu karşısına, “sakın kefil 
olma” dedi. Çok kazanacağım diye 
uğraşma, babamdan kalan bana yetti 
benden kalan da size yeter derdi. Helalinden 
kazanın, bu malınız bu dünyaya yeter, 
ticaretinizi düzgün yapın diye nasihatlerde 
bulunurdu. 

HAYIR İŞLERİNE ÖNEM VERİRDİ

Etrafındaki herkesi sağlık ocağı ve okul 
yapımına katkıya davet ederdi. Bu yolla 
epey imkan kazanıldı. Vefat etmeden kısa 
bir süre önce de kendi imkânları ile Selçuklu 
Esenbahçe siteleri içinde yer alan Seyyid 
Camii inşaatını tamamlamıştı. 

01 Mart 2008’de vefat ederek İçeri 
Çumra kabristanlığında çok sayıda 
sevenleriyle son yolculuğuna uğurlandı. 
Allah rahmet eylesin.
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Çumra’nın en büyük tüccarlarından merhum Şükrü Yavuz’u oğlu Ahmet Yavuz anlattı. 
Babasının Çumra tarımı ile ilgili çiftçilere yenilik kazandırmak adına çalışmalar  da 
gerçekleştirdiğini ifade ederek babasının ufkunun geniş bir insan olduğunu belirtti 

‘BABAM UFKU GENİȘ
 BİR İNSANDI’

Ç
umra’nın en büyük 
tüccarlarından merhum Şükrü 
Yavuz’u oğlu Ahmet Yavuz 

anlattı.  Babasının 1338 doğumlu olduğunu 
ve 4 Temmuz 1992 tarihinde vefat ettiğini 
ifade eden Ahmet Yavuz babasının Çumra 
ve çevresinde Polisin Şükrü lakamı ile 
tanındığına dikkat çekti. Babasının Çumra 
tarımı ile ilgili çiftçilere yenilik kazandırmak 
adına çalışmalar  da gerçekleştirdiğini ifade 
ederek babasının ufkunun geniş bir insan 
olduğunu ifade etti. 

‘BABAM UFKU GENİŞ BİR İNSANDI’

Çumra’nın en büyük tüccarlarından 
merhum Şükrü Yavuz’u oğlu Ahmet 
Yavuz anlattı. Babasının ufku geniş bir isim 
olduğunu ifade ederek, “Babam Çumra’da 
polisin Şükrü lakabı ile anılırdı. Merhum 
dedem seferberlik döneminde polismiş. 
Dedem medrese mezunu bir insandı. 
Dedem medrese mezunu olunca okuma 
yazma öğrenmesine ve ticarete atılmasının 
babamın dedem vesile olmuş. Dedem 
Çumra’ya 1940 yılında gelmiş. Babam da 

1944 yılında Çumra’ya gelmiş. Dedemin 
Hükümet Caddesi üzerinde yaptırmış 
olduğu bir yer vardı. Orada babam ve 
dedem kahvecilik ve otel işletmeciliği 
yapmış. Babam 1950 yılından sonra toptan 
bakkaliye işine girmiş. Bakkaliye işini 
yaparken kömürcülük ve diğer iş alanları 
ile de ilgilenmeye başlamış.  1960 yılında 
da Zahirecilik işine girmiş. Babam ölünceye 
kadar da bu işler meşgul oldu. Bizler 
de babamızdan devir aldığımız buğday 
arpa alım satım işini günümüzde devam 
ettiriyoruz. Aile mesleğini günümüzde 
ben devam ettiriyorum.  Babam kendisine 
gelen ya da derdini söyleyen kişiyi 
geri çevirmezdi. Babamın vefat edene 
kadar işinden ayrılmadı. Babam aldığı 
malın parasını gününde hemen öderdi. 
Yanında çalıştırdığı işçilerin parasını da 
teri soğumadan ödemeye özen gösterildi. 
Çumra ve bölgesinin en büyük esnafıydı. 
Babamın ufku geniş bir isimdi” dedi.

‘BABAMDAN TİCARET VE 
TİCARET AHLAKI İLE İLGİLİ 

TECRÜBELER EDİNDİK’

Babasından ticaret ve ticaret ahlakı ile 
ilgili çok tecrübe edindiğine ifade eden 
Ahmet Yavuz, “Babamdan ticaret ve 
ticaret ahlakı ile ilgili çok bilgi ve tecrübeler 
edindik. Bu edindiğimiz ticaret ahlakı 
ile bilgi ve tecrübelerimizi şimdi de aynı 
şekilde devam ettirmeye gayret ediyoruz. 
Babamın döneminin yaşında siyasi ve 
ekonomik olaylar babamın hayallerinin 
bazılarının gerçekleşmesine de engel 
olduğunu biliyorum.  Babamın çalışanları 
ile ilişkisi çok iyiydi.   Yine babam 
Çumra’da tarım anlamında çok sayıda ilk 
uygulamanın gerçekleşmesini sağladı. 
Babam Çumralı çitçilerin gübre ve gübre 
çeşitleri ile tanışması için cebimden gübre 
alarak dağıtıyordu.  Kendisine getiren 
her malı alırdı. Babam kimseye yukardan 
bakmazdı. Babam kendisinin yanına 
gelen kişiye ikramda bulunmadan asla 
yanından ayrılmasına izin vermezdi.  Ben 
de günümüzde babamın bazı güzellikleri 
aktarmaya gayret ediyorum. Günümüzde 
genç sanayici ve işadamlarına tavsiyem 
dürüstlükten asla taviz vermesinler” diye 
konuştu.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan 10’lar 
Dergimize rahmetli ‘Zeki Dayı’ lakaplı babasını anlattı. Baykan babasının yardımsever 
birisi olduğunu, hayatında hep titiz davrandığını ifade etti. İşte o satırlardan bazıları…

BABAMA ‘ZEKİ DAYI’ DERLERDİ
Z

eki Dayı lakabına sahip olan 
babam ilkokul mezunu olmasına 
rağmen adeta entelektüel 

bir taşralı olarak sadece biz evlat ve 
yakınlarında değil onu tanımış ayaküstü 
de olsa iki laf etmiş herkeste iz bırakmış 
müstesna bir kişilikti. Son yıllarda 
yaşadıklarını en azından bize anlattıklarının 
ve bizim bildiklerimizin kalem kağıda 
dökülmesi için çok ısrar ettim ama bir türlü 
ikna edemedim. Hep boş ver kim bilecek 
deyip savuşturdu ama öyle bilinmesi 
gereken yaşanmışlıkları vardı ki iş başa 
düştü deyip bazılarını kısa hikaye bazılarını 
ise bu yazıda olduğu gibi anlatım olarak 
yazmaya başladım. Görev yoğunluğunda 
nasıl fırsat buluyorsun diye soranlar 
olduğunda ise uçak yolculuklarımızı 
işaret ediyorum. Yani havada yazıyorum! 
Anamdan doğalı çalıştım derdi babam. 
Hakikaten de ilerlemiş yaşları dahil aklım 
erdiğinden bu yana Pazar günleri dahil 
hiç boş durduğunun boş kaldığının şahidi 
olmadık. Son pandemi süreci hariç her gün 
iş yerine geldiği gibi haftada bir gün de 
ilçe ziyaretleri yapmaktan geri kalmamıştı. 
Her pazar öğleden önce mutlaka muhacir 
pazarına gider öğleden sonra ise Çaybaşı 
‘nda evimizin arkasındaki bahçede yaz kış 
kendisine bir iş bulurdu. 

‘BABAM İŞTEN KORKMAZDI’

‘Sen işten korkmayacaksın iş senden 
korkacak’ cümlesi ondan çokça duymaya 
alıştığımız öğütlerdi. Hayat ona öyle 
tecrübeler kazandırmıştı ki adeta her 
cümlesinde ders çıkartılacak bir şeyler 
bulunurdu. Mesela söze ‘para dil öğretir 
ayakkabı yol öğretir’ diye başlıyorsa 
kesinlikle geçmişini çok iyi bildiği ama 
servet ya da şöhret sahibi olduktan 
sonra farklı bir dünyaya evrilen birisinden 
bahsetmesini beklerdik. Yine “oturduğu ahır 
sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü” deyimi 
ile de tahmin edeceğiniz gibi olduğundan 
farklı görünmeye çalışanları anlatır, “şimdi 
rağbet güzel ile zengine” diyorsa da 
toplumda biraz farklı yerlerde olanlara 
yalakalık yapan birisi varsa onu kibarca 
uyarıyor olurdu. Bir gün bir yakınının 

vefatı sebebiyle başsağlığı dilemek için 
tanıştığımızdan bu yana dostluğundan hep 
keyif aldığım Karatay Belediyesi önceki 
başkanı Mehmet Şen beyefendiyi aradım. 
Selamlaşıp taziye dileklerimi ilettikten sonra 
“Ben de sizi arayacaktım” dedi. Hayırdır 
başkanım diye sorma ihtiyacı hissettim. 
“Çikolata almak için sizin dükkana 
uğramıştım. Parasını öderken gramajından 
eksik hesapladıklarını görünce bir yanlışlık 
olduğunu düşünerek kasadaki arkadaşı 
uyarmak istedim ancak ambalaj darasının 
gramajdan düşüldüğünü söylediklerinde 
bu zamanda böyle esnaf kalmış mı diye 
düşünmeden edemedim” diyerek yaşadığı 
olayı anlatınca babacığımın ticarette örnek 
bazı uygulama ve nasihatleri üzerine kısa 
da olsa biraz sohbet ettik.

Bu uzun sürenin aynı zamanda 
çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık 
süreçlerinde şehrin temel dinamiklerinden 
gerek mübarek zatları, gerek eşrafı gerekse 
renkli simaları yakından tanıması fırsatını 
sağlamış olması ve yeri geldikçe bizlere 
de yaşanmışlıklardan sık sık bahsetmesi 
sebebiyle oldukça geniş bir hafızamız 
oluştu.

‘BİRLİKTE MAÇ İZLERDİK’

 Mesela birlikte televizyonda maçları 
izlerken oynanan futbolu hiç beğenmez; 
Nerede o Covmen’er (Konyaspor ya da 
İdmanyurdu ‘nun futbolcusu) korner 
atarken bile penaltı gibi tehlike olurdu 
diye söze başlar en son Altay’lı Büyük 
Mustafa’nın eskiler gibi top oynadığından 
bahsederdi. Yıllar sonra Milli Takım ‘ın 
Konya ‘da oynanan bir maçına gitmiş 
ve yeni stada olan beğenisini sıklıkla dile 
getirmişti. Kuran eğitiminin yasak olduğu 
çocukluğunda Hacı Fettah ‘ta bulunan Hacı 
Veyiszade hocamızın kız kardeşinin evinin 
önünde oyun oynar gibi yaparak birer ikişer 
kapıdan içeri süzüldüklerini gülerek anlatır. 
Yine çocukluğunda Mevlana Hazretleri 
‘nin Kızı ya da müridi olarak bilinen 
Fahrünisa Sultan ‘ın kabirlerinin bulunduğu 
Çaybaşı Camisinin imamı Hafız amcadan 
(Prof Dr. SaimSakaoğlu hocanın babası) 
dinlediklerini naklederdi. Ladik’li Hacı 
Ahmet Ağa ve Hacıveyiszade Hoca’mıza 
ait öyle çok şey anlatmışlığı vardır ki 
hatırladıklarımız bir değil birkaç kaç yazı 
konusu olur. 

‘HAYIR İŞLERİNDE ÖNDE OLURDU’

Abdullah Büyük Hoca ‘nın çok genç 
dönemlerinde mahallemizde bulunan 
Yolcu Oğlu Mescidi ‘nde başladığı 
sohbetlerini sonrasında Sultan Selim 
ve Kapu camileri ‘nde hiç kaçırmamış 
olup yine Mustafa Özkafa Beyefendi 
‘nin merhum babaları Süleyman Özkafa 
Hocamızın da nasihatlerinden sıkça istifade 
etmişliği vardı. Son yıllarda Esader isimli 
hayır kuruluşu bünyesinde Durmuş Sert 
hoca öncülüğünde faal olarak hizmetlerde 

Z
E

K
İ 

B
A

Y
K

A
N

‘ARALIKSIZ TİCARİ HAYATIN
 İÇERİSİNDE YER ALDI’

Esnaf ağzı ile “müşteriye cebinde parası 
var nasıl olsa diye fazla mal yüklemeyin, 
taşıyacağı kadar yük verin. Satsın bir 
daha gelsin almaya” öğüdünü anlattım 
kendisine. Toptancılar çarşısında bizim 
iş yerinden birkaç dükkân ötede aynı işi 
yaptığımız komşumuzun başka bir yere 
taşınmış olmasından tecrübesiz bir genç 
olarak ben mutlu olurken Rahmetli Babam 
“enayi bırak sevinmeyi üzül keşke aynı 
işi yapan beş on dükkan bir arada olsak 
piyasa olur rekabet olur daha güzel olur” 
sözleri ile adeta ders vermişti bize. Ambalaj 
malzemeleri satan bir komşumuzun bazı 
ürünlerinin bizim çeşidimiz içerisinde de 
satılabileceğini söylendiğinde “o onun 
kısmeti herkes işine baksın” cevabını 
vermiş olması da hatıralarımız arasındadır. 
Eski Buğday pazarında önce çıraklık ile 
başladığı bakırcılığa daha askere gitmeden 
16, 17 yaşlarında kendi dükkanını açarak 
devam etmiş askerlik sonraki zamanlarda 
uzun yıllar Aziziye camisi civarında 
bulunan Şeyh Ahmet Efendi Çarşısı ‘nda, 
ortak oldukları amcamın vefatı ile de 
1983 yılından ahirete yolculadığımız 2020 
yılına kadar Toptancılar Çarşısı ‘nda olmak 
üzere yaklaşık 75 yıl aralıksız ticari hayatın 
içerisinde bulunmuştu.

MEHMET BAYKAN

bulunmuştu. Gerek mahallesinde bulunan 
Külahcı gerekse Toptancılar camisinin 
eksiklerini gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak 
için hem çevreden katkı sağlamak hem 
de kendi imkanlarına seferber etmekten 
ve yine özellikle Ramazan aylarında hayır 
kuruluşlarına öncülük ederek kapı kapı 
yardım toplamaktan ve katkı sağlamaktan 
keyif alırdı. Cenab-ı Allah serveti herkese 
verir ama hayır yapmak kısmet işi diyerek 
beklenen katkıyı yapma cömertliğini 
gösteremeyenlere “Rabbim sehavet 
damarlarını açsın” diye dua eder ama 
kimler olduğunu asla paylaşmazdı.

‘TANIMADIĞI İNSANLARI 
BİLE NOT EDERDİ’

Sahip olduğumuz statüler gereği 
doğal olarak eşten dosttan tanıdığı 
tanımadığı insanlardan gelen talepleri 
bıkıp usanmadan not alır ve titizlikle bize 
iletir, bununla da kalmaz ilk görüşmemizde 
“Filanın tayin işine baktın mı ya da sıkıntısını 
çözebildin mi?” diye takibini yapardı. 
Bazan baba tamam sen görevini yaptın 
gerisi Allah Kerim kendini yorma bu kadar 
dediğimizde “darda kalanın sıkıntısını 
çözenden Allah da razı olur kulu da. 
Bu da bir nevi zekat sayılır sen bir daha 
bak bakalım” diyerek bizi teşvik edici 
nasihatlerde bulunurdu. 

‘SALGIN DÖNEMİNDE KAYBETTİK’

İlerlemiş yaşına rağmen 
hareketliliğinden hiçbir şey kaybetmemiş 
bir insan olarak pandemi süreci ile birlikte 
eve kapanmış olmak çok ağrına gitmişti. 
Vakit namazlarına cemaate gidememekten 
duyduğu rahatsızlığın yanı sıra pazar 
günleri gençliğinde pirinç ve zeytin de 
sattığı muhacir pazarına gidemiyor olmak 
da ayrı bir üzüntü kaynağı olmuştu. 
Yine garip geçen iki bayram ayrı bir 
hüzne sebep olmuş camiler cemaate 
açıldığı günlerde çok sevinmiş, yürümeyi 
unutmuşuz camiye gidip gelirken yengeç 
gibi yan yan yürüdüğümü hissediyorum” 
demişti. Bu süreçte birçoğumuz 
yakınlarımızı kaybetmenin acısını yaşadık. 
Sadece salgın hastalığın kendisi değil 
etkileri de sevdiklerimizi aldı götürdü. 

‘BİR FATİHA OKURSANIZ SEVİNİRİM’

21 Ağustos günü Cuma namazından 
sonra geçirdiği kalp krizinden yaklaşık 
otuz altı saat sonra 1938 yılında Taşkent’te 
başlayıp türlü güzellikler içerisinde 
yaşanmış dünya hayatı 23 Ağustos pazar 

günü sabah ezanlarında sona ererek 
tebessümlerin en güzeli yüzüne yansımış 
hali ile gerçek aleme uğurladık babacığımı. 
Bu satırları okuyacak olanlardan 
istirhamımız odur ki; aklınıza geldikçe 
Konya ‘nın Zeki Dayı ‘sından bir Fatiha 
gönderiverin olmaz mı?

‘ARABULUCU TAYİN EDİLİRDİ’
Uzlaşmacı kişiliği, babacan tavırları ile 

kimin ne sorunu varsa gelir, akıl danışır; 
aralarında bir mesele olanlar tarafından 
arabulucu tayin edilirdi. Çarşı camisinin, 
mahalle camisinin eksikleri ondan sorulur, 
Ramazan ayı geldi mi vakıfların, Kur-an 
kursu yöneticilerinin önüne düşüp esnaftan 
zekat toplanmasına yardımcı olur, bir yetim 
evlenecekse mutfak eşyasından çeyizine 
destek sağlanır kısacası bilcümle iyilik ve 
hayır işlerinde işi gücü bırakıp yola düşerdi. 
En çok severek yaptığı hayırlı işlerden 
biriside gençler evlenirken ön ayak olmaktı. 
Bazan dünür başı hazan kızını taliplisine 
vermeye pek gönüllü olmayan babalara 
ikna edici olarak devreye girer ve düğün 
yapılana kadar da elini çekmezdi. Bir gün 
yine gönülsüz bir babayı ikna etmek için 
dükkanına gitmişti. Orası burası derken 
her itirazına bir cevap verdi. Adamcağız 
köşeye sıkışmış biraz yumuşamıştı ama 
hala teslim olmamıştı. “Bak Zeki dayı.” 
dedi “Sen hacısın, Müslüman adamsın. 
Oğlanı araştırdım, namaz kılınıyormuş. 
Ben namaz kılmayan adama kız vermem 
daha üstüme gelme!” “Bana bak! Senin 
de oğlun var ve bildiğim kadarıyla daha 
namaz kılmıyor, benim oğlan gibi cumalık! 
Kendi oğlunda aramadığını elin oğlunda 
neden ararsın. Bunlar bizim çocuklarımız 
ise vakit saatleri dolunca kılacaklar inşallah.” 
deyince son kalesi de yıkılan adamcağız: 
“Doğru söylersin, yapacak bir şey kalmadı 
perşembe akşamı buyursunlar şerbet 
içmeye ... “ dedi.

‘YİNE BİR PAZAR GÜNÜYDÜ’

Bir pazar günüydü. Çocuklar, torunlar 
her hafta sonu olduğu gibi toplanmış 
gelmişler, akşam yemeği için mutfakta 
hazırlıklar yapılıyor. Bu arada bir haftanın 
değerlendirmesi yapılıp muhabbetin dibine 
vuruluyordu. İkindi ezanı okunmaya başladı. 
Camiye gitmeye niyetlenmişken “Baba!” 
dedi oğlu: “Cemaat olalım hep beraber 
kılalım ikindiyi.” “Tamam ! “ dedi. Mahalle 
camisinin imamının, cemaatinin onu 
görmeden rahat edemez olduğunu bilse de 
evde cemaat olup evlatlarına, torunlarına 
imamlık etmenin daha güzel olduğunu 
düşündü. 

Herkes hazırlıklarını yaptı, namaz için 
sünnetler kılındı ve kamet getirilerek namaz 
kılındı. Selam verip dua edildikten sonra 
herkes koltuklara oturunca oğlu: “Baba 
son tahiyatta anıma hızlı okudun ki ben 
Rabbena’yı yetiştiremeden selamı verdin. 
Biraz yavaş okusan daha iyi olmaz mı?” 
deyince kafasının tası attı Zeki Dayı’nın. 
“Bana bak! Beş vakit namazı kırkından 
sonra buldun! Biz ilkokuldan beri namaz 
kılıyoruz. Senden mi öğreneceğiz nasıl 
namaz kılınacağını, kıldırılacağını?!” deyip 
basıverdi fırçayı. 

‘TİCARETİ İÇİN SEYAHAT YAPARDI’

“Hacı, her cuma seni burada 
görüyorum. Elinde çantayla ne iş 
yapıyorsun?” diye soran delikanlıya 
şöyle bir baktı ve ... Rahmetli babasının 
manifatura satmaya geldiği zamanlardan 
beri bilirdi buraları. Kendisi de daha on 
beş yaşındayken bir kış günü emmisi ile 
birlikte geldikleri Kulu’nun Ankara yoluna 
bakan bir köyünde bahar gelene kadar 
kap kalaylamışlar, boş kaldıkça yoldan 
geçen otobüslere bakıp onlardan birisinden 
sonralan eski garaj olarak anılacak günün 
otogarında ineceği günü hayal edip 
durduğunu anlatacaktı sonraları. Yıllar yılları 
kovalamış, işler gelişmiş sistem değişmişti. 
Biraz pazarlama, tahsilat bahanesi ile 
biraz da haftada bir olsa da dükkandan 
çıkmış olmak, eski dostlar ile muhabbet 
etmek faslından Kulu, Cihanbeyli ‘ye gidip 
geliyordu.

‘PAZAR KURULURDU’

 Ta eskilerden beridir birçok ilçede 
olduğu gibi Kulu’da da pazar kurulur 
köyden kasabadan o gün ilçeye gelenler 
ile bir başka kalabalık yaşanır, normal 
ticaret de bu kalabalıktan nasibini alırdı. 
İşte böyle bir cuma günü gene Kulu ‘ya 
gelmiş ve işlerine bakıyordu Zeki Dayı. 
“Ne iş yapıyorsun?” diye soran genci 
hemen tanıdı. Eski müşterilerinden birisinin 
oğluydu ve babasının elinden tutup 
dükkanına geldiği zamanları, çocukluğunu 
biliyordu ama delikanlı baba dostunu 
tanıyamamıştı. Bond çantasına rağmen 
yaş itibarıyla da pazarlamacı olduğunun 
tahmini biraz zordu. “Sünnetçiyim!” dedi. 
Pazar yerinde sünnet yaparım, her hafta 
gelirim daha önce beni görmedin hiç 
herhalde. Ben seni tanıyor gibiyim ama 
çıkaramadım diyerek bir de pas attı. Pası 
almak nerde burnu bir karış havalardaydı 
karşısındakinin! “İyi o zaman yaz geliyor, 
bizim İsveçliler de gelmeye başlar yakında. 
Çok sünnet yapılır köyde, birkaç kartını 
verirsen seni arayalım. Şöyle bir elini cebine 
atar gibi yaptı: “Kartım kalmamış, haftaya 
bu saatte burada buluşalım o zaman 
vereyim” diye cevap verdi.

‘DELİKANLI NİHAYET HATIRLAMIŞTI’

Tesadüf o pazar bir ahbabın torunu 
sünnet olacaktı. Hayırlı olsun ziyareti 
esnasında sünnetçiden kart istedi 
başına talih kuşu kondu diyerek ve aldığı 
kartvizitleri bir hafta sonra aynı anda 
aynı yerde buluştuğu delikanlıya verdi. 
“Bak bakalım.”dedi. “İyi bak bana; sen 
beni tanıyamadım amma ben senin 
baba dostunum.” Evet delikanlı nihayet 
hatırlamıştı rahmetli babasının dostu 
büyüğünü ... Sırtından ter boşandı, mahcup 
oldu; ama iş işten geçmişti!
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan 10’lar 
Dergimize rahmetli ‘Zeki Dayı’ lakaplı babasını anlattı. Baykan babasının yardımsever 
birisi olduğunu, hayatında hep titiz davrandığını ifade etti. İşte o satırlardan bazıları…

BABAMA ‘ZEKİ DAYI’ DERLERDİ
Z

eki Dayı lakabına sahip olan 
babam ilkokul mezunu olmasına 
rağmen adeta entelektüel 

bir taşralı olarak sadece biz evlat ve 
yakınlarında değil onu tanımış ayaküstü 
de olsa iki laf etmiş herkeste iz bırakmış 
müstesna bir kişilikti. Son yıllarda 
yaşadıklarını en azından bize anlattıklarının 
ve bizim bildiklerimizin kalem kağıda 
dökülmesi için çok ısrar ettim ama bir türlü 
ikna edemedim. Hep boş ver kim bilecek 
deyip savuşturdu ama öyle bilinmesi 
gereken yaşanmışlıkları vardı ki iş başa 
düştü deyip bazılarını kısa hikaye bazılarını 
ise bu yazıda olduğu gibi anlatım olarak 
yazmaya başladım. Görev yoğunluğunda 
nasıl fırsat buluyorsun diye soranlar 
olduğunda ise uçak yolculuklarımızı 
işaret ediyorum. Yani havada yazıyorum! 
Anamdan doğalı çalıştım derdi babam. 
Hakikaten de ilerlemiş yaşları dahil aklım 
erdiğinden bu yana Pazar günleri dahil 
hiç boş durduğunun boş kaldığının şahidi 
olmadık. Son pandemi süreci hariç her gün 
iş yerine geldiği gibi haftada bir gün de 
ilçe ziyaretleri yapmaktan geri kalmamıştı. 
Her pazar öğleden önce mutlaka muhacir 
pazarına gider öğleden sonra ise Çaybaşı 
‘nda evimizin arkasındaki bahçede yaz kış 
kendisine bir iş bulurdu. 

‘BABAM İŞTEN KORKMAZDI’

‘Sen işten korkmayacaksın iş senden 
korkacak’ cümlesi ondan çokça duymaya 
alıştığımız öğütlerdi. Hayat ona öyle 
tecrübeler kazandırmıştı ki adeta her 
cümlesinde ders çıkartılacak bir şeyler 
bulunurdu. Mesela söze ‘para dil öğretir 
ayakkabı yol öğretir’ diye başlıyorsa 
kesinlikle geçmişini çok iyi bildiği ama 
servet ya da şöhret sahibi olduktan 
sonra farklı bir dünyaya evrilen birisinden 
bahsetmesini beklerdik. Yine “oturduğu ahır 
sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü” deyimi 
ile de tahmin edeceğiniz gibi olduğundan 
farklı görünmeye çalışanları anlatır, “şimdi 
rağbet güzel ile zengine” diyorsa da 
toplumda biraz farklı yerlerde olanlara 
yalakalık yapan birisi varsa onu kibarca 
uyarıyor olurdu. Bir gün bir yakınının 

vefatı sebebiyle başsağlığı dilemek için 
tanıştığımızdan bu yana dostluğundan hep 
keyif aldığım Karatay Belediyesi önceki 
başkanı Mehmet Şen beyefendiyi aradım. 
Selamlaşıp taziye dileklerimi ilettikten sonra 
“Ben de sizi arayacaktım” dedi. Hayırdır 
başkanım diye sorma ihtiyacı hissettim. 
“Çikolata almak için sizin dükkana 
uğramıştım. Parasını öderken gramajından 
eksik hesapladıklarını görünce bir yanlışlık 
olduğunu düşünerek kasadaki arkadaşı 
uyarmak istedim ancak ambalaj darasının 
gramajdan düşüldüğünü söylediklerinde 
bu zamanda böyle esnaf kalmış mı diye 
düşünmeden edemedim” diyerek yaşadığı 
olayı anlatınca babacığımın ticarette örnek 
bazı uygulama ve nasihatleri üzerine kısa 
da olsa biraz sohbet ettik.

Bu uzun sürenin aynı zamanda 
çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık 
süreçlerinde şehrin temel dinamiklerinden 
gerek mübarek zatları, gerek eşrafı gerekse 
renkli simaları yakından tanıması fırsatını 
sağlamış olması ve yeri geldikçe bizlere 
de yaşanmışlıklardan sık sık bahsetmesi 
sebebiyle oldukça geniş bir hafızamız 
oluştu.

‘BİRLİKTE MAÇ İZLERDİK’

 Mesela birlikte televizyonda maçları 
izlerken oynanan futbolu hiç beğenmez; 
Nerede o Covmen’er (Konyaspor ya da 
İdmanyurdu ‘nun futbolcusu) korner 
atarken bile penaltı gibi tehlike olurdu 
diye söze başlar en son Altay’lı Büyük 
Mustafa’nın eskiler gibi top oynadığından 
bahsederdi. Yıllar sonra Milli Takım ‘ın 
Konya ‘da oynanan bir maçına gitmiş 
ve yeni stada olan beğenisini sıklıkla dile 
getirmişti. Kuran eğitiminin yasak olduğu 
çocukluğunda Hacı Fettah ‘ta bulunan Hacı 
Veyiszade hocamızın kız kardeşinin evinin 
önünde oyun oynar gibi yaparak birer ikişer 
kapıdan içeri süzüldüklerini gülerek anlatır. 
Yine çocukluğunda Mevlana Hazretleri 
‘nin Kızı ya da müridi olarak bilinen 
Fahrünisa Sultan ‘ın kabirlerinin bulunduğu 
Çaybaşı Camisinin imamı Hafız amcadan 
(Prof Dr. SaimSakaoğlu hocanın babası) 
dinlediklerini naklederdi. Ladik’li Hacı 
Ahmet Ağa ve Hacıveyiszade Hoca’mıza 
ait öyle çok şey anlatmışlığı vardır ki 
hatırladıklarımız bir değil birkaç kaç yazı 
konusu olur. 

‘HAYIR İŞLERİNDE ÖNDE OLURDU’

Abdullah Büyük Hoca ‘nın çok genç 
dönemlerinde mahallemizde bulunan 
Yolcu Oğlu Mescidi ‘nde başladığı 
sohbetlerini sonrasında Sultan Selim 
ve Kapu camileri ‘nde hiç kaçırmamış 
olup yine Mustafa Özkafa Beyefendi 
‘nin merhum babaları Süleyman Özkafa 
Hocamızın da nasihatlerinden sıkça istifade 
etmişliği vardı. Son yıllarda Esader isimli 
hayır kuruluşu bünyesinde Durmuş Sert 
hoca öncülüğünde faal olarak hizmetlerde 
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‘ARALIKSIZ TİCARİ HAYATIN
 İÇERİSİNDE YER ALDI’

Esnaf ağzı ile “müşteriye cebinde parası 
var nasıl olsa diye fazla mal yüklemeyin, 
taşıyacağı kadar yük verin. Satsın bir 
daha gelsin almaya” öğüdünü anlattım 
kendisine. Toptancılar çarşısında bizim 
iş yerinden birkaç dükkân ötede aynı işi 
yaptığımız komşumuzun başka bir yere 
taşınmış olmasından tecrübesiz bir genç 
olarak ben mutlu olurken Rahmetli Babam 
“enayi bırak sevinmeyi üzül keşke aynı 
işi yapan beş on dükkan bir arada olsak 
piyasa olur rekabet olur daha güzel olur” 
sözleri ile adeta ders vermişti bize. Ambalaj 
malzemeleri satan bir komşumuzun bazı 
ürünlerinin bizim çeşidimiz içerisinde de 
satılabileceğini söylendiğinde “o onun 
kısmeti herkes işine baksın” cevabını 
vermiş olması da hatıralarımız arasındadır. 
Eski Buğday pazarında önce çıraklık ile 
başladığı bakırcılığa daha askere gitmeden 
16, 17 yaşlarında kendi dükkanını açarak 
devam etmiş askerlik sonraki zamanlarda 
uzun yıllar Aziziye camisi civarında 
bulunan Şeyh Ahmet Efendi Çarşısı ‘nda, 
ortak oldukları amcamın vefatı ile de 
1983 yılından ahirete yolculadığımız 2020 
yılına kadar Toptancılar Çarşısı ‘nda olmak 
üzere yaklaşık 75 yıl aralıksız ticari hayatın 
içerisinde bulunmuştu.
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bulunmuştu. Gerek mahallesinde bulunan 
Külahcı gerekse Toptancılar camisinin 
eksiklerini gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak 
için hem çevreden katkı sağlamak hem 
de kendi imkanlarına seferber etmekten 
ve yine özellikle Ramazan aylarında hayır 
kuruluşlarına öncülük ederek kapı kapı 
yardım toplamaktan ve katkı sağlamaktan 
keyif alırdı. Cenab-ı Allah serveti herkese 
verir ama hayır yapmak kısmet işi diyerek 
beklenen katkıyı yapma cömertliğini 
gösteremeyenlere “Rabbim sehavet 
damarlarını açsın” diye dua eder ama 
kimler olduğunu asla paylaşmazdı.

‘TANIMADIĞI İNSANLARI 
BİLE NOT EDERDİ’

Sahip olduğumuz statüler gereği 
doğal olarak eşten dosttan tanıdığı 
tanımadığı insanlardan gelen talepleri 
bıkıp usanmadan not alır ve titizlikle bize 
iletir, bununla da kalmaz ilk görüşmemizde 
“Filanın tayin işine baktın mı ya da sıkıntısını 
çözebildin mi?” diye takibini yapardı. 
Bazan baba tamam sen görevini yaptın 
gerisi Allah Kerim kendini yorma bu kadar 
dediğimizde “darda kalanın sıkıntısını 
çözenden Allah da razı olur kulu da. 
Bu da bir nevi zekat sayılır sen bir daha 
bak bakalım” diyerek bizi teşvik edici 
nasihatlerde bulunurdu. 

‘SALGIN DÖNEMİNDE KAYBETTİK’

İlerlemiş yaşına rağmen 
hareketliliğinden hiçbir şey kaybetmemiş 
bir insan olarak pandemi süreci ile birlikte 
eve kapanmış olmak çok ağrına gitmişti. 
Vakit namazlarına cemaate gidememekten 
duyduğu rahatsızlığın yanı sıra pazar 
günleri gençliğinde pirinç ve zeytin de 
sattığı muhacir pazarına gidemiyor olmak 
da ayrı bir üzüntü kaynağı olmuştu. 
Yine garip geçen iki bayram ayrı bir 
hüzne sebep olmuş camiler cemaate 
açıldığı günlerde çok sevinmiş, yürümeyi 
unutmuşuz camiye gidip gelirken yengeç 
gibi yan yan yürüdüğümü hissediyorum” 
demişti. Bu süreçte birçoğumuz 
yakınlarımızı kaybetmenin acısını yaşadık. 
Sadece salgın hastalığın kendisi değil 
etkileri de sevdiklerimizi aldı götürdü. 

‘BİR FATİHA OKURSANIZ SEVİNİRİM’

21 Ağustos günü Cuma namazından 
sonra geçirdiği kalp krizinden yaklaşık 
otuz altı saat sonra 1938 yılında Taşkent’te 
başlayıp türlü güzellikler içerisinde 
yaşanmış dünya hayatı 23 Ağustos pazar 

günü sabah ezanlarında sona ererek 
tebessümlerin en güzeli yüzüne yansımış 
hali ile gerçek aleme uğurladık babacığımı. 
Bu satırları okuyacak olanlardan 
istirhamımız odur ki; aklınıza geldikçe 
Konya ‘nın Zeki Dayı ‘sından bir Fatiha 
gönderiverin olmaz mı?

‘ARABULUCU TAYİN EDİLİRDİ’
Uzlaşmacı kişiliği, babacan tavırları ile 

kimin ne sorunu varsa gelir, akıl danışır; 
aralarında bir mesele olanlar tarafından 
arabulucu tayin edilirdi. Çarşı camisinin, 
mahalle camisinin eksikleri ondan sorulur, 
Ramazan ayı geldi mi vakıfların, Kur-an 
kursu yöneticilerinin önüne düşüp esnaftan 
zekat toplanmasına yardımcı olur, bir yetim 
evlenecekse mutfak eşyasından çeyizine 
destek sağlanır kısacası bilcümle iyilik ve 
hayır işlerinde işi gücü bırakıp yola düşerdi. 
En çok severek yaptığı hayırlı işlerden 
biriside gençler evlenirken ön ayak olmaktı. 
Bazan dünür başı hazan kızını taliplisine 
vermeye pek gönüllü olmayan babalara 
ikna edici olarak devreye girer ve düğün 
yapılana kadar da elini çekmezdi. Bir gün 
yine gönülsüz bir babayı ikna etmek için 
dükkanına gitmişti. Orası burası derken 
her itirazına bir cevap verdi. Adamcağız 
köşeye sıkışmış biraz yumuşamıştı ama 
hala teslim olmamıştı. “Bak Zeki dayı.” 
dedi “Sen hacısın, Müslüman adamsın. 
Oğlanı araştırdım, namaz kılınıyormuş. 
Ben namaz kılmayan adama kız vermem 
daha üstüme gelme!” “Bana bak! Senin 
de oğlun var ve bildiğim kadarıyla daha 
namaz kılmıyor, benim oğlan gibi cumalık! 
Kendi oğlunda aramadığını elin oğlunda 
neden ararsın. Bunlar bizim çocuklarımız 
ise vakit saatleri dolunca kılacaklar inşallah.” 
deyince son kalesi de yıkılan adamcağız: 
“Doğru söylersin, yapacak bir şey kalmadı 
perşembe akşamı buyursunlar şerbet 
içmeye ... “ dedi.

‘YİNE BİR PAZAR GÜNÜYDÜ’

Bir pazar günüydü. Çocuklar, torunlar 
her hafta sonu olduğu gibi toplanmış 
gelmişler, akşam yemeği için mutfakta 
hazırlıklar yapılıyor. Bu arada bir haftanın 
değerlendirmesi yapılıp muhabbetin dibine 
vuruluyordu. İkindi ezanı okunmaya başladı. 
Camiye gitmeye niyetlenmişken “Baba!” 
dedi oğlu: “Cemaat olalım hep beraber 
kılalım ikindiyi.” “Tamam ! “ dedi. Mahalle 
camisinin imamının, cemaatinin onu 
görmeden rahat edemez olduğunu bilse de 
evde cemaat olup evlatlarına, torunlarına 
imamlık etmenin daha güzel olduğunu 
düşündü. 

Herkes hazırlıklarını yaptı, namaz için 
sünnetler kılındı ve kamet getirilerek namaz 
kılındı. Selam verip dua edildikten sonra 
herkes koltuklara oturunca oğlu: “Baba 
son tahiyatta anıma hızlı okudun ki ben 
Rabbena’yı yetiştiremeden selamı verdin. 
Biraz yavaş okusan daha iyi olmaz mı?” 
deyince kafasının tası attı Zeki Dayı’nın. 
“Bana bak! Beş vakit namazı kırkından 
sonra buldun! Biz ilkokuldan beri namaz 
kılıyoruz. Senden mi öğreneceğiz nasıl 
namaz kılınacağını, kıldırılacağını?!” deyip 
basıverdi fırçayı. 

‘TİCARETİ İÇİN SEYAHAT YAPARDI’

“Hacı, her cuma seni burada 
görüyorum. Elinde çantayla ne iş 
yapıyorsun?” diye soran delikanlıya 
şöyle bir baktı ve ... Rahmetli babasının 
manifatura satmaya geldiği zamanlardan 
beri bilirdi buraları. Kendisi de daha on 
beş yaşındayken bir kış günü emmisi ile 
birlikte geldikleri Kulu’nun Ankara yoluna 
bakan bir köyünde bahar gelene kadar 
kap kalaylamışlar, boş kaldıkça yoldan 
geçen otobüslere bakıp onlardan birisinden 
sonralan eski garaj olarak anılacak günün 
otogarında ineceği günü hayal edip 
durduğunu anlatacaktı sonraları. Yıllar yılları 
kovalamış, işler gelişmiş sistem değişmişti. 
Biraz pazarlama, tahsilat bahanesi ile 
biraz da haftada bir olsa da dükkandan 
çıkmış olmak, eski dostlar ile muhabbet 
etmek faslından Kulu, Cihanbeyli ‘ye gidip 
geliyordu.

‘PAZAR KURULURDU’

 Ta eskilerden beridir birçok ilçede 
olduğu gibi Kulu’da da pazar kurulur 
köyden kasabadan o gün ilçeye gelenler 
ile bir başka kalabalık yaşanır, normal 
ticaret de bu kalabalıktan nasibini alırdı. 
İşte böyle bir cuma günü gene Kulu ‘ya 
gelmiş ve işlerine bakıyordu Zeki Dayı. 
“Ne iş yapıyorsun?” diye soran genci 
hemen tanıdı. Eski müşterilerinden birisinin 
oğluydu ve babasının elinden tutup 
dükkanına geldiği zamanları, çocukluğunu 
biliyordu ama delikanlı baba dostunu 
tanıyamamıştı. Bond çantasına rağmen 
yaş itibarıyla da pazarlamacı olduğunun 
tahmini biraz zordu. “Sünnetçiyim!” dedi. 
Pazar yerinde sünnet yaparım, her hafta 
gelirim daha önce beni görmedin hiç 
herhalde. Ben seni tanıyor gibiyim ama 
çıkaramadım diyerek bir de pas attı. Pası 
almak nerde burnu bir karış havalardaydı 
karşısındakinin! “İyi o zaman yaz geliyor, 
bizim İsveçliler de gelmeye başlar yakında. 
Çok sünnet yapılır köyde, birkaç kartını 
verirsen seni arayalım. Şöyle bir elini cebine 
atar gibi yaptı: “Kartım kalmamış, haftaya 
bu saatte burada buluşalım o zaman 
vereyim” diye cevap verdi.

‘DELİKANLI NİHAYET HATIRLAMIŞTI’

Tesadüf o pazar bir ahbabın torunu 
sünnet olacaktı. Hayırlı olsun ziyareti 
esnasında sünnetçiden kart istedi 
başına talih kuşu kondu diyerek ve aldığı 
kartvizitleri bir hafta sonra aynı anda 
aynı yerde buluştuğu delikanlıya verdi. 
“Bak bakalım.”dedi. “İyi bak bana; sen 
beni tanıyamadım amma ben senin 
baba dostunum.” Evet delikanlı nihayet 
hatırlamıştı rahmetli babasının dostu 
büyüğünü ... Sırtından ter boşandı, mahcup 
oldu; ama iş işten geçmişti!
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