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           Onlar gerçek girişimci, hayallerini gerçeğe dönüştüren vatan sevdalıları. Olmayan, olmayacağı ve imkânsızı 

gerçekleştirenler. Onlar bu memleketin, bu şehrin kahramanları. Onlar belki Çanakkale’de savaşmadılar, belki 

tankların altına yatmadılar. Onlar elini taşın altına koyup ülke ekonomisine, şehrin ve bölgenin kalkınmasına ivme 

kazandırdılar. Konya’ya değer katan cesur girişimcilerimize teşekkür ederken yıl boyu devam edecek olan yazı 

dizimizde mümkün mertebe bu işletmeleri dergimizde işleyeceğiz. 

           ARICI İthalat İhracat Hediyelik Eşya Turizm ve Otomotiv Limited Şirketi faaliyetlerine 1991 yılında başlamış o 

günden bu yana klasik antika otomobiller için yedek parça tedariği, yeniden ithalatı ve ihracatı iştigal etmekte. Firma 

Avrupa pazarında hatırı sayılır şekilde anılmakta. Bunun yanında bu klasik oto yedek paçaları olarak yurtiçinde de 

www.eskifordyedekparca .com web sitesi olarak anılmakta. Klasik araba sahipleri ve meraklıları araçları için internet 

üzerinden satın alabilme ile de yedek parça tedarik edebilir veya araçları hakkında teknik bilgi edinebiliyorlar. Bu 

sektör işletme mantığı olarak düşünüldüğünde oldukça cesaret, bilgi, beceri ve kabiliyet istemekte. Bu açıdan Firma 

sahibi Habib ARICI bey’i  tebrik etmemek elde değil. 

          Habib bey ve eşi Fisun hanımın cesareti sadece bununla da kalmamış kendisi Konya Sille’de eski bir konağı 

satın alarak önce oturma amaçlı düşünerek orijinaline uygun restorasyona başlamış, sonradan gelen telkinler 

sonucunda bu mekânı butik hotel olarak tekrar rekonstrüksiyon şeklinde yeni eklemelerle turizme kazandırmıştır. 

Bina ilk alındığında kullanılmaz ve harabe halindeyken 2004 yılında başlanan restorasyon çalışmaları 9 yıl sürmüştür. 

Bir Türk Bey Konağı olan binanın restorasyonunda kullanılan her malzemenin ayrı bir yol hikâyesi var. Mesela bunlara 

örnek olarak merdiven küpeştelerinde kullanılan uzun ağaçlar bile çok zor bulunan tek parça ahşaptan üretilmiş. 

Yerdeki bir özel kırmızı dokuma halı dikkatimizi çekti, hikâyesini dinleyince buna da kalmayacağımızı düşündük. Bu 

kırmızı halı neredeyse 1 asır önce evin gelini tarafından bu konakta dokunmuş, sonra satılmış defalarca el değiştirmiş 

ama yine son olarak Habib bey tarafından tesadüfen satın alınmıştır. Bu halının hikâyesini oteli ziyarete gelen bir 

hanımın o evin gelininin kendisi olduğunu ve o halıyı kendisinin dokuduğunu söyleyinceye kadar Habib Bey de 

bilmiyormuş. Üzerine hoyratça basıp geçtiğimiz belki de dikkatimizi çekince “aa! Ne güzel halıymış” deyip 

geçiverdiğimiz bu eşyanın başkaları için ne kadar anlam ve değer taşıdığını ve hatıra barındırdığını kimse bilemez 

tabi ki… 

           Habib ARICI Bey çalışmaları ile ilgili şu görüşleri aktardı: 

“Otelimizin restorasyonu için gerekli bütün izin ve ruhsatlar çalışmalara başlamadan önce ve kanunlara uygun şekilde 

alındı. Restorasyonumuzda, konusuna vakıf sanat tarihçi ve restorasyon mimarları ile çalışılmış, taş ve ağaç ustaları ve 

diğer işler için bölgedeki yerleşik iş gücünden istifade edilmiştir. Yapılan işlerde unutulmaya yüz tutmuş demircilik, 

taşçılık, marangoz işleri ve bağdadi yapı işleri orijinallerini incelikle araştırarak uyguladık. Bulunmayan özgün yapı 

malzemeleri araştırdık getirttik, bulunmayanları da özel yaptırdık. Restorasyon çalışmaları sırasında birçok bölüm son 

görünümüne kavuşuncaya kadar defalarca yıkılıp tekrar yapıldı. 

           Dekorasyon işlerinde üfleme cam, pirinç avize ve lamba, porselen elektrik anahtarlar, tarihi döküm petekleri, 

bronz kapı /pencere kolları, antik halı ve mobilya gibi geleneksel malzemeler temin edildi. Ağaç ve mobilya işlerinde 

geleneksel sedir ağacı(katran) kullanıldı ve herhangi kimyasal işleme tabi tutulmadı. 4 veya 5 yıldızlı bir otelin oda 

dekorasyon maliyeti 5.000 TL civarındadır. Sillehan Otel’in her odasında maliyetin yukarda belirtilen rakamın 10 katı 

olduğunu da gururla ifade ediyorum. 

       Otelin odalarında konfor ve görsellik adına hiçbir masraftan kaçınmadık, ayrıca projelerimiz için hiçbir şekilde 

destek, hiybe de almadık. Odalarımızın büyük Türk devlet kurucularının isimlerini verdik. AtillaHan, BatuHan, 

BayanHan, BuminHan, BilgeHan, MeteHan, AlpteginHan, TimurlenkHan, OsmanBey, SelçukBey. Konseptimiz inanç ve 

kültür turizmi, amacımızda tarihi mirasımızı koruyup yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Yabancı misafirlerimize 

de tarih ve kültürümüzü yakından tanıma fırsatı sunuyoruz. Tüm çalışmalarda eşim aynı zamanda şirket ortağım 

Fisun hanıma da teşekkür ediyorum.   
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