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Karaman’ın Sesi
Medeni Yavuzaslan
Henüz tanışmamış olan var mı içinizde? Ya da adını ilk kez duyan?
Eğer bu iki sorunun cevabı da hayır ise, siz Karamanlı değilsiniz demektir.
 
Tam 38 yıl önce, 14 Şubat 1977’de bir öğretmenin kurduğu gazete, kırk yıla yakın bir 
süredir KARAMANIN SESİ olmaya devam ediyor. Adı güzel derler ya; 
KARAMANIN SESİ. Bizim sesimiz yani, Karamanlıyım diyen herkesin sesi, nefesi…
 
Aynı öğretmen bununla da yetinmiyor. Önce radyo, daha sonra da televizyon yayını-
na geçiyor. KGRT bu yıl tam 23 yaşında. Bütün bunların ne zorluklarla, hangi maddi 
imkansızlıklarla yapıldığını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Bir hayalin, bir 
idealin peşinde koşan bir Ailenin öyküsü bu...
 
Haddim olmayarak; YAVUZASLAN Destanı desem, çok da abartmamış olurum diye 
düşünüyorum. Yirmi yıllık İKEV Yönetciliğim süresince, hemen her etkinliğimizde, 
yanı başımızda hep onlar vardı. Sunuculuk görevini üstlendiğim tüm organizasyon-
larda, 18 Ekim 2007’de, 25 yaşında iken kaybettiğimiz Arif Kerem YAVUZASLAN 
kardeşimin kamerasından sesimizi duyurabildik sizlere. Onun sayesinde evlerinize 
konuk olabildik İKEV olarak.  
 
Kaç yıl yaşadığın değil, yaşadığın sürece hayata ne güzellikler kattığın önemlidir 
söyleminin, en güzel örneklerinden biridir Arif Kerem Kardeşim… Kendisini, bu 
vesile ile rahmetle anıyor, gülen yüzünü hiç unutmuyor, mekanının cennet olmasını 
diliyorum…
Ondan sonra da, kamera hiç boş kalmadı. Kamera bir bayrak gibi el değiştirdi. KARAMANIN SESİ olmaya devam ettiler hep, 
yılmadan, durmadan…
 
Önce Karamanlı, daha sonra İKEV Yönetim Kurulu Üyesi ve İKEV Postası Genel Yayın Sorumlusu olarak; 
başta Medeni YAVUZASLAN olmak üzere, tüm YAVUZASLAN Ailesi mensuplarına ve KGRT çalışanlarına sonsuz teşekkür ve 
şükranlarımı sunarım.
 
Medeni Ağabey,
Baba yadigarımsın, seni çok seviyor, sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür diliyorum.
Senin sesin bizim sesimiz oldu hep, KARAMANIN SESİ oldu…
Karamanlıyım diye gururla haykıran herkesin sesi oldu…
En derin sevgi ve saygılarımla,
Mehmet Başar
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Kurban Bağışı
Her zaman bizleri destekleyen İKEV dostları bu bayramda da bizleri unutmadılar 
ve kurban bağışlarını vakfımıza yaptılar. 

-         Gülten-Melih Kurtçuoğlu 
-         Kadriye Özerler Ailesi
-         Nuran Uyar
-         Saime Çakılcı
-         Ali Güç
-         Mehmet Başar
-         Mert Başar
-         Nuri Erdoğan Üyetürk ve eşi.

Allah hayırlarını kabul etsin. Kendilerine teşekkür ederiz. İKEV YÖNETİM KURULU

asabalı  Kızın ÖyküsüGasabalı  Kızın ÖyküsüG

Bizim bir kızımız vardı…vardı diyorum çünkü kendisinin aramızdan 
ayrılmasına az kaldı. Kızımız Emine Güven Mayorov…

Görüşmeye geldiği günü hatırlıyorum desem yalan olur… Ama ilk 
öğrenci toplantısı itibarı ile onu çok iyi hatırlıyorum. Cin gibi bakan 
iri zeytin göz, dimdik, özgüven tepelerde biz kızımız. Boğaziçi 
Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliğinde okuyor. Ama hedefi 
öğretmen olmak değil. Zaten çok kısa bir süre sonra onun Boğaziçi 
tarihinde bir ilki başararak “Moleküler Biyoloji ve Genetik” 
bölümüne geçtiğini öğreniyoruz. Bu geçiş tabii ki benim tek satırda 
yazdığım kadar kolay olmuyor. Emine çok uğraş veriyor, resmen 
bürokrasi ve bilgisi ile savaşıyor ama sonunda istediği oluyor. Artık 
kızımız iyi bir genetikçi olma yolunda. Kendisi de biz de çok 
mutluyuz.
 
Emine hiçbir toplantımızı kaçırmıyor, devamlı yeni gelen öğrenci
lerimize yol gösteriyor, çok sıcak, olgun ve bilgili birisi. Emine’nin 
başarılarının önü-ardı kesilmiyor. Kendi kendine staj yerleri buluyor, 
yurt dışı araştırmalarına katılıyor vs... Ama gittiği yerler öyle sıradan 
yerler değil. Örneğin Almanya Heidelberg’ten (genetik konusunda 
çok ünlü bir okul) doktora için kabul aldı. Münih, Viyana, Dublin ve 
Boston’da düzenlenen alanının en prestijli kongrelerinde sunumlar 
yaptı.
 
Çok çalışıyor. Çalışkan diye sakın onu sadece bilim kadını, a-sosyal 
biri sanmayın. Sporu, gezileri, fotoğrafçılığı, sineması, konseri her 
yerde eli ayağı var... Hatta doktora bitmeden evlendi bile. Yine aynı 
okuldan kendisi gibi sosyal, sempatik, kültürlü bir damat getirdi bize. 
RusGasaba’lı Alex... Çocuk yapmaya zamanları yetmedi ama okul 
bitmeden. :)

İşte kızımız Emine mezun oldu. Yüksek lisansını Koç Üniversi-
tesinde yaptı. Doktora için yurt dışından birkaç teklif gelmesine 
rağmen o burada kalmayı tercih etti. Koç Üniversitesinde doktora 
tezini de tamamladı. Artık o bir Dr. Emine Güven Mayorov.

O Karaman’dan “Gasaba’dan” çıkıp nerelere gelineceğini herkese 
gösterdi. Yeri geldi morali bozuk öğrencilerimize güç verdi bu başarı. 
Sonra Emine vakfımıza üye oldu. Geldi-gitti. Öğrencilerimize 
danışmanlık yaptı. Gazetemize yazı yazdı. Yeri geldi etkinlikleri 
mizde sunuculuk yaptı. 

Sonra ne mi oldu? Emine Yönetim Kuruluna da seçildi. Artık o 
öğrenci kızımız değil, YK üyemiz Emine aramızdaydı. Ben hep “sen 
gel yönetime ben gideceğim” derdim. Gerçekten geldi, bir dönem 
beraber çalıştık. Ben ayrıldım o devam ediyordu. Yerimi emin ellere 
bırakmıştım.  

Ama Emine bu kez yurt dışından gelen çok iyi bir teklife daha fazla 
“hayır” diyemedi. Çünkü bizler de biliyoruz ki genetik çok araştırma, 
çok para isteyen bir bilim dalı. 

Emine güzel şeyler yapacak onun için kendisine daha çok değer 
verilen bir yere gitmeliydi. Nasıl olsa bir gün tüm Türkiye onun adını 
duyacaktı. Kararını verdi ve gidiyor.

Ben aslında Almanya’ya Heidelberg’e gitmesini çok isterdim. Hem 
kendim Alman ekollü olduğum için, hem de yakınlığından dolayı. 
Nedense USA beni çok korkutur. Gidenin gelmediği bir ülke orası 
benim için. Nereye mi gidiyor Emine ? NationalCancerInstitute’a… 
Yani Amerika Birleşik Devletleri Maryland Eyaleti’de bulunan 
Uluslararası Kanser Enstitüsüne. 

Gururluyuz. Gururumuz ve sevincimiz ayrılık acısından daha baskın 
geliyor.  Ben onun ablasıydım. Bence özel bir ilişkimiz vardı. Devam 
edeceğine eminim. Onu izlemeye devam edeceğiz. 

Sevgili Emine !  Kulaklarımız açık hep iyi haberlerinizi duymaya 
çalışacağız. İlk anda orada belki zorluklarınız olacak ama her yeni 
başlangıcın zorlukları vardır. Yenersiniz onları. Oraya kolay gelme-
din biliyoruz. Alışkınsın sen zorluklara. Allah gücüne güç katsın. 
Sakın kansere çare bulmadan gelme !!!

Sevgili Emine; Öğrencilerimize ve dolayısı ile vakfımıza olan 
katkılarından dolayı sana teşekkür ediyoruz. 

Sevgili damadımız Alex kızımız sana emanet. Elleriniz, yürekleriniz 
hiç ayrılmasın birbirinden. 

Sevgili Emine sana yolun açık olsun diyoruz. Bizleri unutma. 
Sevgiyle git, başarı ile dön olur mu Gasaba’na…

Nuran UYAR
0542.422 02 42
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Vakıf Hesabı Burs Hesabı

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ !  BÖYLE OLUR …

Hep diyorum ya… konu buldum mu yazmak kolay gelir bana.. Bugün 
yine konu bulmakta zorlanıyorum. Çünkü gündemin ağırlığı var 
üstümde.. sis gibi çöktü üstüme. Ama o sisi yırtıp güzel bir şeyler 
yazmak istiyordum.
 
Kara kara düşünürken Şile’deki evimizin bahçesinin önünden bir 
grup çocuk geçti. Yollar su deryası. Dünkü sağnaktan dolayı 
yollarımız kısmi olarak gölet… çocuklar bale yapar gibi ama 
bileklerine kadar su içinde geçiyorlar. Ne de olsa burası İstanbul’a 
göre bayağı keyifli. Doğanın içi, kediler, köpekler, kumrular, 
kargalar, tavşanlar, tavuklar var… ağaçtan az da olsa meyve çalma 
var… bunlara gülümserken birden kendi çocukluğum geldi aklıma. 

Karaman’da geçirdiğim çocukluk aslında bayağı bir keyifliydi. Bir 
kere güven sorunu yoktu. Tek şart akşam ezanı okunmadan evde 
olmaktı. Komşuda yemek yiyebilirdik rahatça, bunun için ne kurallı 
kaideli izinlere gerek vardı ne de formalitesi. Oradaki yemeği daha 
çok sevdiysen gidebilirdin ya da o evin çocuğu sana gelebilirdi. 
Evcilik oynarken “ deli batırık “ yapardık. Bulguru şişirir, içine de 
veren olursa biraz salça-soğan koyardık al sana batırık ! Asma zaten 
her evin bahçesinde bulunurdu. İlaçsız oldukları için yıkamazdık 
bile.. yaprakları koparır, sıkmaları sarar yerdik aman rabbim ne 
güzeldi. Huuuhuuu Sıdıka, Ayfer, Mustafa, Hayrunnisa, Ayşe …  
kulaklarınız çınlıyor mu ?

Her akşam üstü bahçesinden eşeğiyle dönen bir eşrafımız vardı. 
(çocuklarından veya torunlarından iznim yok adını veremeyeceğim o 
yüzden). Heybe elma dolu. Hepimizin bahçesinde elma olmasına 
rağmen her akşam onun geçmesini beklerdik. Yaklaşınca hep bir 
ağızdan “ hacı amca bize elma ver “ derdik. O hiç takmazdı tabii ki 
bizi..biz de önceden hazırladığımız minik taşları eşeğe atardık, eşek 
zıplamaya başlardı …eşek zıpladıkça elmalar yere düşerdi. Bizler de 
onları güle oynaya yerdik. Hacı amcam nur içinde uyu ama sana 
“ elmalarını helal et “ demeyeceğim. Ne olurdu bize birkaç elma 
verseydin ? Senin o bahçen değil bize, tüm Karaman’a yeterdi. 
Üstelik hepimiz komşu çocuklarıydık. Ama eşeğine bir özür borcu-
muz var, attığımız taşlar küçük olurdu, can acıtmazdı ama zavallı 
hayvancağızı korkutuyorduk sonuçta.  Affet bizi olmaz mı sevgili 
karakaçan !

Çocukluğumun Karaman’ından kalan en önemli izlerden biri de 
okuma alışkanlığımdır. Burada üç insanı saygı ve rahmetle anıyorum. 
Biri ilkokul öğretmenimiz güzel insan Fatma Kayan, çünkü okuma 
yazmayı öğrenir öğrenmez bizi kütüphaneye üye yapardı. Diğer ikisi 
de kütüphanede bize okuma alışkanlığını veren, sevdiren ve 
kütüphane adabını öğreten değerli büyüklerimiz Sait ve Recep 
Amcalarımız. Onları hiç unutmadım. Hep saygıyla andım. Çocukları-
ma anlattım. Kütüphane bizim için ibadethane gibiydi. 

Nasıl camiye giderken temiz-pak olursunuz, sessiz davranırsınız, 
arkanızda pislik bırakmazsınız orası öyleydi işte bizim için. Hepiniz 
ışıklar içinde uyuyun. 

Okula gitmek ayrı bir zevk. Gençler şaşıracaklar ama servis falan 
yok. Belli bir köşede bekleşirdik. Kadro tamamlanınca yola koyulur-
duk. Off nasıl enerji doluyuz bilemezsiniz. Çünkü özellikle kışın 
musluk çoğu kez donardı, annem sobada kaynayan suyu musluğa 
dökerdi ki su akabilsin. Akan suyun sıcaklığını anlatmaya gerek yok. 
Zaten o su ile yüzümüzü yıkayınca cin gibi olurduk. Sonra babam 
fırından sıcak ekmek isterdi. Bir koşu çarşıya gider “sığırtmaç “ 
denilen ekmekten (lavaşın biraz kalını, pidenin incesi) yaptırırdım. 
Dikkatinizi çekerim alırdım demiyordum, yaptırırdım diyorum çünkü 
o beklemez.. yapılacak ve koşa koşa soğumadan eve getirilecek. 
Bütün bunları yaptıktan sonra hala uyku sersemi olmaya imkan var 
mı ? Mansurdede Mahallesi ve Gazi Okulu o yaş grubu için hiçte az 
bir yol değil. Konuşa konuşa, bazen şarkılar söyleyerek, karda düşe 
kalka okula giderdik. İstasyon Caddesi o zaman tek. Birincisi, 
ikincisi, üçüncüsü yok. Sağı dolu akasya ağaçları ile geçit yapmış 
sanki yola. Koklardık ama koparmazdık. Keşke şimdiki çocuklar da 
bunları yaşayabilse…  

Yukarıda yazdıklarıma bakarsanız hepsinde birliktelik, paylaşma, 
zorluklara katlanma, gözü tokluk, yaşananlara vefa var. Bu anlat-
tıklarım 50- 55 yıl öncesine ait. Her şeyi dün gibi hatırlamam inanın 
sadece benim hafızamın gücünden değil, bırakılan izlerden. 
O arkadaşlarımın bir çoğu ile hala görüşüyor olmam bunun kanıtı 
değil mi zaten. Bir yerde karşılaşsak hala dün ayrılmışız gibi konuş-
maya devam edebiliyoruz.  

Bu konuda sayfalar yazılırmış meğer, başlayınca anladım. Ama 
sizleri de fazla sıkmak istemem. Bu kadar yeter. Ne dersiniz ?

İşte ben hep o Karaman’ı özlüyorum. Hep o güzellikleri hatırlamak 
istiyorum. Akasyalı Bulvar İstasyon Caddemizi, içinden su akan Gazi 
Okulumuzu, Kütüphanemizi, Topçu Amcamın dondurmasını, Süley-
man Bağcı Amcamın ayakkabılarını, Aykut abimizin tuhafiyecisini, 
Yahya Amcamın kuru pasta ve limonatasını, yeşilliklerini, ezanın 
canlı okunduğu harika sesli müezzin amcalarımı hepsini geri 
istiyorum. Bana geri verin bu geçmişimi… 

Her zaman ki gibi yüreğinizden sevgi, çevrenizden sevdikleriniz hiç  
eksilmesin diyorum. 

Sevgiler, saygılar. “Sürç-ü lisan ettikse af ola ! “

Nuran UYAR
0542.422 02 42

Nuran UYAR
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Karamanlı  Sanayicimiz Sami Özdağ

SARAY HOLDİNG A.Ş.

Sami Özdağ 1959 Karaman doğumlu, evli ve üç erkek çocuk babasıdır. Özdağ 
sırasıyla; Karaman Kale İlkokulu, Aksaray Ortaokulu ve Karaman Lisesi’ni 
bitirmiştir. 1977 yılında Selçuk Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünde yüksek 
öğrenimine devam ederken dönemin siyasi kargaşası nedeniyle öğrenimini yarıda 
bırakmak zorunda kalmıştır. 

Özdağ, okul hayatının bitişi ile birlikte ticari hayata atılmıştır. Müzik dinlemeyi, 
kitap okumayı, şiir yazmayı, resim yapmayı, deneme yazıları yazmayı, spor 
yapmayı, seyahat etmeyi, proje üretmeyi ve çalışmayı seven, ülkesine, milletine ve 
insanlığa aşık bir insan olan Sami Özdağ İstanbul’da ikamet etmektedir.

Saray Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ imza attığı sosyal 
sorumluluk projeleri ile 10 Temmuz 2008 tarihinde TBMM tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve Milletine uluslararası düzeyde üstün hizmetlerinden, 
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamasından, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve 
sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunmasından dolayı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanınca “ TBMM üstün Hizmet Madalyası ve Beratı “ 
ile ödüllendirilmiştir.

1961 yılında aile müessesesi olarak ticarete başlayan ÖZDAĞ ailesi, 1981 
yılında çikolata, şekerleme üretimiyle endüstriyel hayata adım atmıştır. 1996 
yılında kurulan Saray Holding, bünyesindeki diğer şirketlerle Türkiye'nin ve 
dünyanın güçlü, ciddi, vizyonu geniş, güvenilir holdingleri arasına girmeyi 
başarmış, güçlü markalar yaratmaya, kaliteli ürünler üretmeye, büyük tesislerde 
binlerce kişiye iş sağlamaya, sektöründe geniş bir pazar payı oluşturmaya yön 
veren, örnek bir liderlik modeli çizmiştir. 

Saray Holding yeni yatırımlarla, çeşitli üretimlerle ve uluslararası ticaretlerle 
hızlı bir gelişim gösteren bu dinamik organizasyonunu, bugün Türkiye'nin 
sektöründeki ilk 3 firması arasına girmeyi başardı. Saray Holding A.Ş. 
İstanbul’da hem Avrupa hem de Anadolu yakasında Holding merkezlerine sahip 
olup, çatısı altında bulundurduğu şirketlerin yönetimleri de bu Holding mer 
kezlerindedir.

Saray Holding A.Ş. çatısı altında, İsviçre’de; Amerika ve Avrupa’daki marke 
ting faaliyetlerini yürütmek, o bölgelerdeki marketlerde yer alabilmek ve 
yaygınlaşmak üzere Saray International A.G. Firması kurulmuştur. Stratejik bir 
yatırım olarak Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine bir bisküvi üretim tesisi 
kurulmuş ve buradan tüm Ortadoğu ülkeleri hedeflenmiştir.

Saray Holding, İstanbul, Karaman, Kırklareli, Düzce, Denizli, Kütahya, 
Ukrayna Kiev, İsviçre, Cenevre ve Suudi Arabistan Cidde’deki 15 ayrı 
iştirakinde binlerce kişiyi istihdam ediyor.

Saray Holding, gıda başta olmak üzere mobilya, oluklu mukavva, kutu-ambalaj, 
gıda makineleri, tarım, hayvancılık ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla 
dünyanın birçok noktasında gıdanın yanı sıra çözüm ve hizmet üretiyor. Saray 
Holding A.Ş. yurt dışı yatırımlarının yanısıra yurt içinde de bir çok sektörde bir 
çok şirketle faaliyet göstermektedir.

SARAY Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. Karaman ve Kırklareli üretim tesislerinde 
yaklaşık 75.000 m2 kapalı alanda ve 450 ton kurulu kapasiteye ulaşan tesisle 
rinde çikolata, pasta, bisküvi, kek, kraker, şeker, gofret ve sakız gibi geniş bir 
sektörde 400 çeşidi aşan bir ürün portföyüne sahip olup Türkiye’de, büyük 
ulusal zincir mağazaların yanı sıra yöresel marketlerin raflarında da bulunduğu 
gibi, yurt dışında da ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, 
İngiltere, Danimarka, İsveç, Kore, Nijerya, Dubai, Suudi Arabistan, Yemen, 
Filistin, Ürdün, Malta, Gine, Angola, Malezya, Gana, Mozambik, Moritanya, 
Çin başta olmak üzere 110’u aşkın ülkeye Saray markalı ürünleri ihraç etmekte-
dir. Aynı zamanda Saray markası 120’ye yakın ülkede tescil edilmiştir. Saray 
Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. Saray Holding A.Ş.’nin lokomotif kuruluşudur. 

Türkiye’de sektöründeki önde gelen kuruluşlardan biri olan SARAY BİSKÜVİ, 
tesislerinin büyüklüğü ve teknolojisi ile dünya bisküvi ve çikolata üreticileri 
arasında yer almaktadır. 

Dünya standartlarında üretim yapan Saray Bisküvi, bir çok ulusal ve uluslar 
arası bağımsız kuruluş tarafından ödüle layık görülen ürünleriyle lezzet 
yolculuğuna hızla devam ediyor. Yenilikleri takip ederek ilerlemesini sürdüren 
markamızın aldığı sayısız ödüllerden sadece birkaçına örnek verecek olursak; 

Bürüksel International Taste&QualityInstitute yani ITQI tarafından ChocoLips 
ürünümüz ile Üstün Lezzet Ödülü’nü aldık, ayrıca TSE Kalite Ödülü, Tüketici 
Kalite Ödülü, Tüketici Teşekkür Ödülü ve Paris 11. Uluslararası Avrupa Kalite 
Ödüllerini aldık. 

Her biri kendi segmentinde lezzet ve kalite öncüsü olarak kabul edilen 400’ü 
aşkın ürün çeşidine sahip bulunan SARAY’ın AR-GE departmanı her yıl 40’ı 
aşkın yeni ürünü tüketicilerle buluşturuyor.  

Dünyanın en ileri teknolojilerinin kullanıldığı tesisleri Bölge Ülkelerinin ve 
Avrupa’nın en modern ve yüksek kapasiteli tesisleri arasındadır.
 
İHSAR Dış Ticaret A.Ş., 1995 yılında Saray Holding şirketlerinin ihracat ve 
ithalat işlemlerinin yapmak üzere kurulmuştur. 110’dan fazla ülkeye özellikle 
Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Amerika ve Doğu Avrupa’ya çok çeşitli bisküvi, 
çikolata, gofret, şekerleme ihracatı yapmaktadır.

İhsar Dış Ticaret A.Ş. Uluslararası ilişkileri ve uluslararası pazarlardaki başarılı 
çalışmaları ile Türkiye’nin sayılı ihracat kuruluşları arasındaki yerini kısa 
sürede aldı. Profesyonel ekibi, güçlü dağıtım ağı, hızlı ve güvenilir lojistiği ile 
dünya pazarındaki çalışmalarına devam eden İhsar Dış Ticaret, ülkemiz 
ekonomisine de önemli döviz girdisi sağlamaktadır.

ENSAR Elektronik ve Mekanik Endüstri A.Ş., 1995 yılında İstanbul ve 
Karaman’da toplam 10.000 m2 kapalı alan üzerinde kurulmuştur. ENSAR; 
Gıda Makineleri, Bisküvi Fırınları, Hamur Karma Makineleri, Çikolata 
Hazırlama Makineleri, değişik ebatlı Paketleme Makineleri, imal ederek 
anahtar teslimi fabrikalar kurmaktadır. 

ENSAR sadece makine üreticisi değil aynı zamanda her türlü gıda prosesleri 
için projeler de üretmektedir. Teknolojiyi tecrübesiyle buluşturan Ensar 
Makine, yalnız Saray Holding’e değil geliştirdiği üretim çözümleriyle yatırım-
cılarımıza, sanayimize, tüm ülkemize değer katıyor. ENSAR yurt içinde ve yurt 
dışında Almanya, İran, Yemen, Moldova, Zambia, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna 
ve Romanya, Liberya gibi pazarlarda anahtar teslimi tesisler kurmuştur.

MOBSAR Mobilya 2007 yılında yaklaşık 21.000 m2 kapalı alan üzerinde 
Düzce’de kurulmuştur. İstanbul / Düzce’de Verelli markasıyla mobilya 
sektörüne taptaze bir soluk getirmiştir. Oturma ve genç odalarından yemek ve 
yatak gruplarına, karyolalardan tamamlayıcı birçok ürün ve aksesuara geniş bir 
ürün yelpazesi bulunan VERELLİ, seri üretimini başarıyla sürdürmektedir. 

İran, Irak, Suriye, Mısır, Ürdün, Libya, Yemen Suudi Arabistan, Katar, Paris 
başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracatı vardır.

OMKASAR Ambalaj Sanayi A.Ş., 1996 yılında yaklaşık 8.092 m2 alan 
üzerinde Kütahya’da kurulmuştur. Özel kesim Amerikan bax olmak üzere, CB 
ve DOPEL dalga her türlü istenilen ebatlarda, her sektör için Ambalaj ve Koli 
imal edilmektedir.
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MILKMAN Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., bölgesinin doğal 
tatlarını modern tesisleriyle sofralara taşıyan bir lezzet fabrikası. Milkman; 
UHT Süt, süt ürünleri, labne, kaşar peyniri, tereyağ, krema, ayran, süt tozu, 
çeşitli peynir türleri üretmek üzere 50.000 m2 alan üzerinde Karaman’da 
kurulmuştur. Milkman günde 200 ton pastorize süt ve süt ürünü imal kapasite 
sine sahip.

UNSAR Gıda Sanayi A.Ş., Karaman’da 10.000 m2 alan üzerinde kurulmuştur. 
Unsar en son teknolojiyi kullanarak üretimlerini yapmaktadır ve yıllık kapasi 
tesi 45.000 tondur. Üretiminin % 90’lık bölümünü bisküvilik una ayıran Unsar 
Gıda 1, 2, 4 ve 10 kg’lık ambalajlı ürünleriyle nihai tüketiciyi paket unda farklı 
bir tat ve kaliteyle tanıştırıyor.

GREENECO Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını 
ithal girdiye ihtiyaç duymaksızın elektrik üretebilen çevreci ve yenilenebilir 
enerji kaynakları ile karşılanmasına katkı vermek amacı ile 2011 yılında Saray 
Holding A.Ş. tarafından kuruldu. Firmamız lisanslandırılmış ve lisans 
aşamasında olan res, jes ve ges tipi çevreci enerji üretim çeşitleri ile Türkiye 
çapında karma bir enerji üretim portföyü kurmayı hedeflemektedir.

GREENECO Jeotermal Alanları;

DENİZLİ-SARAYKÖY-TEKKE; Enerji üretimi için Türkiye’nin en önemli 
uygun olan yerlerden biri olan sahamızdan yatırım için çalışmalarımız  
başlamış olup 2015 yılında elektrik enerjisi üretmeyi planlamaktayız.

BOLU-SEBEN-KESENÖZÜ; 4200 (42.000 dönüm) hektarlık bir jeotermal 
alana sahip olduğumuz Bolu-Seben-Kesenözü mevkiindeki alanımızda 90 C 
üstü sıcaklıklar ilk sondajlarda elde edilmiş olup, organicrankinecycle teknolo-
jisi ile 5Mw’lık bir santrali işletmeye alarak hem elektrik üretimi, hem konut 
ısıtması, hem de geri dönüşünden sera ısıtması planlanmaktadır.

MUĞLA-KÖYCEĞİZ-SULTANİYE; Dalyanın göbeğinde bir tarafı Köyceğiz 
körfezine, diğer tarafı da Köyceğiz gölüne uzanan eşsiz güzellikte 5500 
(55.000 dönüm) hektarlık bir alanımız da öncelikle modern baleonoji ve sante 
turizmine yönelik lüks bir otel kurularak işe başlanacaktır.

MUĞLA-FETHİYE-GİRMELER; Saklıkentin yolunda 4800 (48.000 dönüm) 
hektarlık eşsiz güzellikte tarih ile doğanın iç içe olduğu bir mevkideki 
alanımızda termal turizm ve gelir paylaşımı esaslı seracılık yapılması planlan-
maktadır.

MERSİN-SİLİFKE-KEBEN; Mersin’in en turistik ilçesi Silifke’nin Göksu 
kanyonunun eteklerinde 3500 (35.000 dönüm) hektarlık alanı ile bu bölgede 
termal ve doğa turizmini canlandıracak projeler yapılacaktır.

KONYA-KARAPINAR-ÜZECİK DAĞI; Konya’nın değişik doğal güzellikle 
rine sahip ve tarih ile iç içe geçmiş Karapınar İlçesinin Üzecik dağı mevkiinde 
4500 (45.000 dönüm) hektarlık alanımızda termal ve doğa turizmi ile seracılık 
yapılması planlanmaktadır..

ÖZDAĞ Tarımsal Ürünler ve Hayvancılık Gıda San. Tic. A.Ş., Saray 
Holding’in en genç ve dinamik iştiraklerinden biri ve 171.000 m2 alana sahip 
tesislerinde modern tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütmektedir.  

10.000 baş besi hayvanı projesinin, Pilot olarak 500 başlık büyükbaş hayvan 
çiftliği projesi 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

500.000 adetlik meyve bahçesi projesinin, ilk etapta 20.000 ağaçlık modern 
elma bahçesi, 2009 yılında tarımsal faaliyetlerimizin başlangıcı olmuştur. 
Özellikle hayvan besleme, et ve süt işleme ile meyve tarımı üzerine yatırımlar 
halen devam etmektedir.

TREND Emtia Dağıtım ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. pazarlama, satış ve 
dağıtım konularda hizmet vermek üzere 2008 yılında Saray Holding A.Ş.'nin 
çatısı altında yer alan ve Türkiye'de, sektöründeki önde gelen kuruluşlardan 
biri olan Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin; satış dağıtım pazarlama 
reklam faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. 

GÖKTUĞ İht. Mad. Şek. San ve Tic. A.Ş. Eldenele markalı ürünlerle, rekabetçi 
piyasa koşullarına ve para birimine uygun olarak, yüksek kalite ve yüksek 
tüketici memnuniyeti hedefli satış yapmak üzere 2011 yılı başında kurulmuştur.

Saray Holding A.Ş.’nin bazı sosyal sorumluluk projeleri:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi
Binası Bağışı        
               
Adnan Özdağ Gıda Teknoloji Okulu Bağışı  
           
2.000.000 m2 Orman Yapım Projesi  
                  
Sosyal Konutlar Projesi

Üniversite Öğrencilerine Burs  
             
Kültür Yayınları Sponsorluğu   
            
Trafik Eğitim Parkı    
                                       
Cami Bağışı

Yetim Projesi  
                            
Günlük Yemek Dağıtımı     
                     
Gıda Paketleri Yardımı  
                           
Sağlık Yardımı

Şair Bekir Sıtkı Erdoğan Mezarı Başında Anıldı
Şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı.
Karamanlı Şair Bekir Sıtkı Erdoğan, ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı. Şehir mezarlığında düzen-
lenen törene Karamanlı şairler, yazarlar, gazeteciler ile vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların 
ardından Bekir Sıtkı Erdoğan için Kur-an’ı Kerim okunarak dualar edildi.

Aruz ve hece vezniyle şiirler yazmış olan Bekir Sıtkı Erdoğan, en çok halk şiiri tarzında yazdığı koşmalarla 
ismini duyurmuştur. Aruzla yazdığı şiirlerinde Yahya Kemal - Faruk Nafiz karışımı bir şiiri devam ettirmiştir. 
Ayrıca rubai türünde şiirleri de vardır. Hece şiiriyle halk tarzı şiiri ustaca bağdaştırmış, Anadolu’nun ve 
Anadolu insanının ruhunu duygulu bir şekilde yansıtmıştır. Sıla, aşk, ölüm şiirinin başlıca konularını teşkil 
etmektedir.

Bekir Sıtkı Erdoğan
Bekir Sıtkı Erdoğan, 1926 yılında Karaman'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu 
Erdoğan, kıta subaylığı yaptı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesini de bitiren Erdoğan, 
Heybeliada Deniz Lisesi, İstanbul Alman Lisesi ve Marmara Koleji'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Aruz, 
hece ve serbest vezinle şiirler yazan Erdoğan'ın şiirlerinden bazıları bestelenirken, rubai türündeki şiirleri  
de birçok dergide yayımlandı.



Hatice Nur YELGEÇ

Suat YILDIRIM

Mehmet BAŞAR

İSTANBUL KARAMANLILAR EĞİTİM KÜLTÜR ve
SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI ADINA

Muharrem SELEK

Suat YILDIRIM

Mehmet BAŞAR 

Emine MAIOROV

Emel SAĞLAMER

Adem KIRNAZ

Faruk ALKAN

İlker BACAK

Salli YEŞİLDAŞ

Hemşerimiz
Kamil Zenginli’nin eniştesi,

Mustafa Kıramanlıoğlu
28.08.2015 tarihinde İstanbul’da

Hemşerimiz Merhum Ahmet Şen’in torunu,
Ayşen Candaş’ın oğlu,

Diş Hekimi Zinnur Ahmet Candaş
29.08.2015 tarihinde İstanbul’da

Vefat Etmişlerdir.
Değerli Hemşerilerimiz, Merhum ve Merhumelere

Allah’tan Rahmet, Kederli Ailelerine Başsağlığı ve Sabır Dileriz.

Karaman Eşrafından Bursalıoğlu Ailesi'nden,
Rıfat ve Naciye Bursalıoğlu’nun oğlu, Güngör, Ünal, Gülay, Nurşen, 

Nihal, Hasanbey Bursalıoğlu’nun abileri, 
Aysel Bursalıoğlu’nun eşi, Şebnem Bursalıoğlu’nun babası

Erol Bursalıoğlu
29.08.2015 tarihinde İstanbul’da

Karaman Eşrafından Hemşerimiz
Kolacı Emin Gür

11.09.2015 tarihinde Karaman’da

Hemşerimiz
Ali Doğruer ve Ahmet Doğruer’in babası

Yunus DOĞRUER ( Terzi Yunus )
20.07.2015 tarihinde Ankara’da

AYBETTİĞİMİZ HEMŞERİLERİMİZK

UTLU HABERLERM
Onursal Başkanımız Suat Sözer’in Torunu Selin ve Gökçe Kayar’ın oğlu URAZ 15.09.2015 tarihinde dünyaya gelmiştir.

İKEV Olarak Yeni Doğan Bebeğimize Sağlıklı Uzun Ömür Dileriz. 
Gönderdiğiniz Takdirde Sizlerinde Mutlu Haberleriniz ve Fotoğraflarınız Yayınlanacaktır.
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KARAMANLI YUNUS EMRE
Yunus Emre’yle ilgili bütün kaynak ve belgelerde, atalarının Horasan’dan gelerek 
Karaman eyaleti topraklarına yerleştiği ve Yunus’un Karaman’da doğup yaşadığı 
açıkça belirtilmektedir. E. J. W. Gibb ile Fuat Köprülü onüçüncü yüzyılın ikinci 
yarısı ile ondördüncü yüzyılın ilk yıllarında yaşadığını ileri sürmüşlerdir. (Prof 
Ş.Tekindağ, Y. Emre Hakkında Araştırma, Belleten, no:117, Ocak 1966)

Gölpınarlı da, bir mecmuadaki kayda bakarak 1320 yılını kabul etmiştir. (Adnan 
Erzi, Belleten, Türk Tarih Kurumu, Sayı 53, s. 85-89). Şikari’den öğrendiğimize 
göre de Yunus’un ölüm tarihini 1320 yılından sonralarda aramak gereklidir. Yavuz 
Sultan Selim döneminin 871 nolu Konya il yazıcı defterindeki belge Başbakanlık 
Arşivindedir.

Bu belgenin 235. sayfasında Yunus’un bağlı bulunduğu aile reisi İsmail Hacı’nın, 
cemaati ile birlikte Horasan’dan Larende’ye (Karaman’ın eski ismi) gelerek burada 
yerleşip yurt edindiği yazılıdır. Bu belgede adı geçen Hacı İsmail Köyü, Yunus 
Emre’nin dedesi olan Hacı İsmail tarafından kurulmuştur ve Karaman’a 25 Km. 
uzaklıktadır. Yine bu belgede Yunus Emre’nin, Karamanoğlu İbrahim Bey’den 
Yerce adındaki yeri satın aldığı ve ölünce mülkünün çocuklarına miras kaldığı
belirtilmektedir.

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Karaman’a gelişinden bahisle “Kirişçi Baba 
Caminde Yunus Emre Hazretleri merkadi (mezarı) bulunmakladır. “Anın Türkice 
tasavvufane ebyat-ı eş’arı, ilahiyat-ı meshur-i afak’tır.” diyerek Yunus Emre’nin 
türbesi, tekkesi ve zaviyesinden bahsetmektedir. (Evliya Çelebi, Seyahatname, C. 
IX, s:315)

Daha önce açıklandığı şekilde, Yunus’un yaşadığı döneme ait Konya Salnamele 
rinde, Karaman’lı Yunus Emre’den defalarca bahsedilmektedir. Yunus Emre, 
sanıldığı gibi okuma-yazması olmayan cahil bir kişi değildir. Eldeki belgelerin 
incelenmesi sonucunda şeyh soyundan olduğu, kendisinin de bu bilgili, mal mülk 
sahibi aile içinde yetiştiği, Karamanoğulları Sarayında hatırı sayılır bir kişi olduğu 
anlaşılır.

Türbesiyle, tekkesiyle, zaviyesiyle, köyüyle, satın aldığı topraklarıyla, atasıyla 
kısacası herşeyiyle Yunus Emre Karaman’lıdır ve bu topraklarda yatmaktadır. 
O’nun çağlara seslenen, ışık tutan, sevgi, hoşgörü ve barış dolu mısraları 
günümüzde hala güncelliğini korumaktadır.

YAŞADIĞI ÇAĞ

XIII. Yüzyılda Anadolu’da dört devlet vardı: İlhanlılar, Bizans, Trabzon Rum 
İmparatorluğu, Selçuklular. Bu devletlerin en güçlüsü olan Selçuklular bile, çeşitli 
nedenlerle, daha çok da ülkeyi sürekli bir savaş alanına çeviren Haçlı Seferleri 
yüzünden, Anadolu’da siyasal bütünlüğü sağlayamamış, bir denge kuramamıştı. 
1220’de İzzeddin Keykâvus’un ölümü üzerine Selçuklu tahtına çıkan Alâeddin 
Keykubad çevresindeki birçok beyliği kendisine bağladı. Konya Selçuklu 
Devleti’nin bu toparlanma çabaları sırasında Moğol akınları başladı.

1237’de Alâeddin Keykubad ölünce, yerine Gıyaseddin Keyhusrev geçti. Bu güçsüz 
hükümdar Sadettin Köpek adlı vezirin etkisiyle ülkeyi çok kötü bir yönetim 
düzenine soktu. Moğol akınlarının etkisiyle Anadolu’ya göçmüş, Selçuklular’a 
sığınmış bulunan Türkmenler de bu kötü yönetimden büyük oranda etkileniyorlardı. 
Bir yandan devletin sömürücülüğü, bir yandan Moğollar, bir yandan sayıları 
arttıkça artan eşkiyalar, soyguncular, halkın mistik inançlara yönelmesine yol 
açmaktaydı. Karnını doyuramayacak kadar yoksul insanların yanı sıra hiç kimse 
zaten malından, mülkünden, yarınından emin değildi.

SELÇUKLU DEVLETİ’Nİ OLDUKÇA SARSAN BABAİLER 
AYAKLANMASI BÖYLE BİR DÖNEMDE PATLAK VERDİ.

Moğol akınlarından kurtulmak için Horosan’dan Amasya’ya gelip yerleşen 
Melâmeti Tarikatı Şeyhi Baba İlyas’ın halifesi Baba İshak köy köy dolaşıp halka 
Gıyasettin Keyhusrev’in kötülüklerini anlatmış, bir kurtarıcı, bir peygamber olarak 
görülmeye başlanmıştı. Kısa sürede çevresine yolunda can vermeye hazır binlerce 
insan topladı.

1238’de Türkmenler Baba İshak’ın yönetiminde ayaklanarak Selçuklu Devleti’ne 
karşı çıktılar. Kadın erkek, büyük bir inançla savaşan Babailer önce Sivas’daki 
Selçuklu ordusunu yendiler, Tokat’ı, Amasya’yı alıp Kırşehir’e doğru yürüdüler. 

Kırşehir yakınlarında Selçuklular’ın devşirme ordusuyla giriştikleri savaşta yenik 
düştüler. Binlerce Türkmen kılıçtan geçirildi. Baba İshak, 1240’da Amasya’da 
asıldı. Ertesi yıl da Baba İlyas öldürüldü.

Anadolu’da birliğin bozulduğu, Moğol ordularının yakıp yıktığı, insanların 
umutsuzluğa kapıldığı XIII. Y.Y’da Yunus Emre şiirleriyle bir sevgi seli oluştur-
muş, insanlara manevi huzuru, sevgi ve hoşgörü gibi evrensel değerleri anlatmıştır.

YUNUS FELSEFESİ

Yunus Emre şiirlerinde “gönül kırmamak” konusuna ayrı bir önem verir ve 
şiirlerinde bu konuyu özenle işler. Hiçbir canlıyı incitmemeli, gönül almalı, 
büyüklük taslamamalı, geçimli olmalı, bilgili olmalı. Herkes ayıbını ve kötülüğünü 
görebilmeli ve bunları düzeltmek için çaba göstermelidir.

“Bir kez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil”

Yunus Emre’ye göre insanlar, din, mezhep, ırk, millet, renk, mevki, sınıf farkı 
gözetilmeksizin sevilmeyi hak etmektedirler.

“Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepisinden eyice
Bir gönüle girmektir.”

YUNUS’UN DİLİ

Yunus’un şiirleri incelendiğinde duru bir Türkçe olduğu görülür. Ama bazı 
şiirlerinde İran, Hint ve Yunan mitolojilerinden gelen terimlere, din yoluyla giren 
bir çok yabancı sözcüklere de rastlanır. Bu da, Yunus’un yüksek kültür ve bilgi 
birikiminin bir göstergesidir. Yabancı sözcüklerle ya da bazı terimlerle süslenen 
söyleyişlerinde de doğaldır ve halka yakındır. Yabancı dil ögelerini, yerli yerinde 
kullanmış olduğundan yadırganmamıştır.

Yunus bilgilidir, usta bir sanatçıdır. Sözün değerini bilir, şiirin nasıl söyleneceğini 
nağme gibi işler. Bir derviş olarak, insanlık anlayışının en yüce noktasına 
erişmiştir. Bununla birlikte dünyadan kopmaz. Dünya, güzellikleri, dağları ve 
ovaları, bitki ve hayvanlarıyla O’nu hep çekmiştir. Yunus’un şiir ve ilahilerini içine 
alan “Yunus Divanı”ve “Risalet-ün Nushiyye” adlı eserleri bize ulaşabilmiştir.

VARLIĞIN BİRLİĞİ

Yunus, insanın ervah (ruh) olarak evren kurulmadan önce Tanrı ile beraber 
olduğunu belirtir:

“Bu cihana gelmeden sultan-ı cihanda idim
Sözü gerçek hükmü revan ol hükm-i sultanda idim
Halayık bunda gelmeden gökler melaik dolmadan
Bu mülke bünyad olmadan mülkü yaradanda idim”

Yunus yere, göğe sığmayan Tanrı’yı insanda bulur:

“Bu tılsımı bağlayan, cümle dilden söyleyen
Yere göğe sığmayan, girmiş bu can içinde
Baştan ayağa derin Hak’tır seni tutmuş
Hak’tan ayrı ne vardır, kalma güman içinde

Yunus artık tasavvufun sırrını açıklamaktan çekinmez olur:

“Tanrı kadim, kul kadim, ayrılmadım bir adım
Gör kul kim, Tanrı kimdir, anla ey sahib-kabul”

YARATILIŞ FELSEFESİ

Yunus Emre 13. Yüzyılda kainatın yaratılışını dört kıtayla özetlemiş bir bilgedir.

Yer gök yaratılmadan/ Hak Bir gevher eyledi /Nazar kıldı gevhere/ Sığmadı devr eyledi
Gevherden buğ çıkardı/ Ol buğdan gök yarattı/ Gökyüzünün bezeğin/ Çok ilduzlar eyledi
Göğe eyitti dön dedi / Ay ü gün yürsün dedi/ Suyu muallak dutup/ Üstünü yer eyledi
Yer çalkandı durmadı/ Bir dem karar kılmadı/ Yüce yüce dağları/ Hak çöksiler eyledi

Astrofizikçilerin 20. Yüzyıldaki Big Beng Teorisi’ne ne kadar benziyor, değil mi?

Yunus, tevekkülcü anlayışa karşı çıkar. O’nda yaşamın coşkusu ve sevinci görülür. 
O’na göre insan, sürekli bir değişim içindedir ve buna yeniden doğma denilmekte-
dir. Ölmek de bir bakıma yeniden doğmaktır. Ölmek ve böylece sonsuzda yaşamak
“mukadder” olduğuna göre, yaşadığı sürece faydalı işler yapmak, yapıtlar bırakmak 
gerekir.
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