
Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
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Başkanlarımız

İsmail
ÖZKARAKAYA

Değerli Meslektaşlarım;
Ülkemizin elim terör olayları ile 

mücadele ettiği, milletimizin birlik ve 
beraberliğinin sınandığı zor ve sıkıntılı 
günlerden geçmekteyiz.

Daha önceki yazılarımda hep 
Türkiye’miz çevresindeki sıcak geliş-
melerden, komşu ülkelerdeki sıkıntı-
lardan, sınırlarımız dışındaki Türk ve 
Müslümanlara yapılan zulümlerden 
bahsederken ne yazık ki bu gün ülke-
mizde meydana gelen üzücü olaylar-
dan bahsediyoruz.

Maalesef üç yanı denizlerle dört 
yanı düşmanlarla çevrili bir ülkeyiz. Ne 
zaman güçlensek, ne zaman iç ve dış 
politikamız istikrarlı bir şekilde gelişse 
ve lider ülke durumuna yükselsek 
içimizde bir terör belasıdır patlatıyor. 
Türkiye kabuklarını kırdıkça, dünya 
dengelerinde ben de varım dedikçe, 
çevresindeki az gelişmiş ülkelere rol 
model olma yolunda sağlam adımlar 
atmaya başladıkça malum dış güçler 
hemen harekete geçiyor ve içeride 
buldukları maşalarla ülkemizi karıştırı-
yor, kaosa sürükleyip kendi iç mese-
lelerimiz ile uğraşıp dışarıda prestij 
kaybetmemize neden oluyorlar.

Ama unutulmamalıdır ki. Bu ülke 
üzerinde birileri birliğimizi, düzenimi-
zi, bayrağımızı, onurumuzu ve vatanı-
mızın bütünlüğünü bozmaya kalkarsa, 
karşısında her zaman kenetlenmiş, 
yek vücut, tek yürek olmuş, birbirine 
sıkı sıkıya bağlanmış bir Türk Halkı 
bulacaktır. Geçmişi hatırlamayanlar 
onu bir kez daha yaşamak zorunda 
kalırlar. Bu şer odakları tarih boyunca 
pek çok kez aynı taktiklerle ülkemizi 
karıştırmaya çalışmışlar her seferinde 
de hüsrana uğramışlardır.

Vatanımızın bütünlüğüne, devleti-
mizin geleceğine, birliğimize, beraber-
liğimize ve bu şanlı bayrağın göklerde 
dalgalanmasına kast edecek bütün dış 
güçler ve bu dış güçlerin taşeronluğu-
nu yapıp içeride karışıklık yaratmaya 
çalışan vatan hainleri her zaman bu 
milletten gerekli cevabı almışlardır. 
Bilinmelidir ki bu milletin öz evlatları 
“ Bayrakları bayrak yapan üstündeki 
kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır.” düsturuyla doğup 
büyümüş, şerefli ve asil insanlardır. 
Dolayısı ile hiçbir kimsenin veya hiçbir 
gücün Türk Milleti üzerinde oyun 
oynamasına ve gizli hesaplar yapma-
sına tahammülümüz yoktur. Bu millet 
bu hesapların hepsini bozup, tersine 
çevirecek güç ve kudrettedir. Ne bu 
hesapları yapan dış güçler, ne de bu 
dış güçlerin işbirlikçisi terör örgütleri 
bu milletin huzurunu bozamayacak, 
keyfini kaçıramayacaklardır.

Tarih boyunca olduğu gibi bu gün 
de bu millet içinde olduğu olaylar 
karşısında Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, 
Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle 
kendini bölmek isteyen tüm güçlere 
karşı omuz omuza, tek vücut, birlik ve 
beraberlik içinde, sağduyulu olarak 
gerekli cevabı verecektir.

Gün birlik olma günüdür. Gün 
vatana sahip çıkma günüdür ! Milli 
şairimiz Mehmet Akif’in dizeleriyle; 
“Sahipsiz olan bir vatanın batması 
haktır, Sen sahip olursan bu vatan bat-
mayacaktır.”

Tüm şehitlerimize rahmet, aile ve 
yakınlarına sabırlar diliyor, hepinizi 
sevgi ve muhabbetle kucaklıyor, 
Allah’a emanet ediyorum. 

Saygılarımla.

Ö. Erdoğan DURANSOY
Makina Mühendisleri Odası

Konya Şube Başkanı
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Şube ve temsilciliklerimizde her yıl düzenlenen Geleneksel Gece 
yemeğimiz bu yılda üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Konya, Aksaray ve Ereğli’de düzenlenen programlarda uzun zamandır 
birbirini görmeyen üyelerimiz buluşmuş, hasret gidermişlerdir. Bunun 
yanında genç meslektaşlarımız mesleğimizin duayeni üyelerimizle 
tanışmış, camiamızın birlik ve beraberliği en üst düzeye taşınmıştır.

Geleneksel
Gecemiz

Geleneksel Gece yemeğimizde 
Şube Başkanımız Ö.Erdoğan DURAN-
SOY, misafirlerimize konuşmasının 
başında şöyle seslenmiştir: 

“Sayın başkanlarım, basınımızın 
değerli üyeleri, odamızın saygı değer 
mensupları, hepinizi şahsım ve Maki-
na Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
Yönetim Kurulum adına saygıyla se-
lamlıyorum. Düzenlemiş olduğumuz 
geleneksel gece yemeğimize hepiniz 
hoşgeldiniz.

Ramazan-ı Şerifin son günlerini 
idrak ettiğimiz bu günlerde sizlerle 
birlikte böylesi güzel bir ortamda bir 

arada olmanın mutluluğunu yaşıyo-
rum. Katılımlarınızdan dolayı hepini-
ze ayrı ayrı teşekkür ederim.Ramazan 
ayının başı rahmet, ortası mağfiret, 
sonu cehennem ateşinden kurtuluş-
tur, inşallah şu yaşadığımız günler 
yüzü suyu hürmetine rabbim hepimi-
zi cehennem azabından korur.”

Sevgili meslektaşlarım; hatırlıyo-
rum geçen yıl yine iftar yemeğimiz-
de böylesi kutsal, böylesi manevi 
yoğunluğu yüksek bir ayda özelikle 
coğrafyamıza yakın bölgelerde 
meydana gelen üzücü olayları hep 
birlikte üzüntü ile kınamıştık. 
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Türkiye olarak etrafımızdaki zulümler ve 
vahşet maalesef azalıp biteceğine, artarak 
devam etmekte. Özellikle bu olaylar sürekli 
Türkleri ve Müslümanları hedef almakta. 

Değerli dostlarım; Doğu Türkistan ‘da, 
Gazze ‘de, Mısır ’da, Myanmar ‘da, Suriye 
‘de, Irak ‘ta, Kerkük ve Musul ‘da Türklere 
ve Müslümanlara zulüm, giderek artan bir 
şiddet ile devam ediyor. Türkiye olarak zor 
günlerden geçmekteyiz, içeride olduğu 
gibi dışarıda da etrafımız ateşten bir çem-
ber ile sarılı. Bu sıkıntılı durumdan kurtul-
manın tek yolu birlik ve beraberlik içinde 
tek vücut olup gücümüzü ve dik duruşu-
muzu tüm dünyaya göstermektir.

Değerli meslektaşlarım; mühendislik ve 
mühendis profili geçmişe göre çok değiş-
miştir. Günümüzde kendini iyi yetiştirmiş, 
yenilikçi ve araştırmacı mühendislere daha 
çok ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca cevap vere-
bilmenin yolu ise iyi bir eğitimden geçmek-
tedir. Hayat boyu öğrenmek, hayat boyu 
kendini sürekli geliştirmek ve yenilemek bir 
mühendisin tek olmazsa olmazıdır.

Hayat boyu
öğrenmek,
hayat boyu

kendini sürekli 
geliştirmek

ve yenilemek
bir mühendisin

tek olmazsa
olmazıdır.

Geleneksel
Gecemiz

Geçmişte olduğu gibi bu günde 
Makina Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi olarak değişen teknoloji ve 
dünya şartlarını göz önünde bulundu-
rarak, üyemizin bilgi seviyesini arttırıcı 
mesleki etkinlikler düzenlemek için 
gayret sarf etmekteyiz. Teknik etkinlik-
lerin yanında siz değerli üyelerimizin 
aileleri ile birlikte katılabileceği sosyal 
ve kültürel etkinlik çalışmalarını titiz-
likle yürütmekteyiz. Böylelikle birlik ve 
beraberliğimizi ayakta tutup, tek vücut 
olabilmenin gücünü tüm dünyaya 
göstermek istiyoruz. O zaman Yunus 
‘un sözleri ile

‘’Gelin bir olalım,
zoru kolay kılalım,
sevelim sevilelim
bu dünya kimseye kalmaz’’

diyor, hepinizin Ramazan-ı Şerifini, 
Kadir gecenizi ve yaklaşan bayramınızı 
en içten dileklerimle kutluyor, bu ayın 
Türk ve İslam alemine birlik, beraberlik, 
huzur ve barış getirmesini yüce Allah 
‘tan niyaz ediyorum.” diyerek konuş-
masını sonlandırmıştır.

Başkanımız Ö.Erdoğan DURANSOY 
’un konuşmasının ardından sunulan ik-
ramlarla, üyelerimiz arasındaki muhab-
bet ve sohbet ortamı devam etmiştir.

Geleneksel 
Gecemiz, Aksaray 
İl Temsilciliğimiz 
ve Ereğli İlçe 
Temsilciliğimizdeki 
düzenlenen 
etkinliklerle de 
kutlandı.

Aksaray İl Temsilciliğimiz

Aksaray İl Temsilciliğimiz

Ereğli İlçe Temsilciliğimiz
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Mevlüt Büyükdağlıoğlu kimdir?

İlkokulu Şems Türbesi yanındaki 19 
Mayıs İlkokul bitişiği Konya Kız Tatbikat 
ilkokulunda, orta ve lise öğrenimimi 
Erkek Sanat Okulu genel öğrencisi 
olarak Motor bölümünde tamamla-
dım. O zamanlarda ilkokuldan sonra 
başlayan öğrenci genel, orta okuldan 
sonra başlayan öğrenci ise özel öğrenci 
olarak adlandırılırdı.

1967-1968 döneminde Ankara Yük-
seliş Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 
Makina Bölümü’ne başladım. 1973-
1975 yıllarında Fransa’da sinterlenmiş 
karbür (elmas uçlar) imalatında hem 
çalıştım hem de 3 stajımı bu fabrika-
da tamamladım. 1975 yılında Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
mi’sinden Makine Mühendisi olarak 
mezun oldum.

Mezuniyetten sonra? 

“1975 yılı sonlarında Meram Sana-
yi’sinde 225 m2  kapalı 225 m2 açık alanı 
olan -A- tipi iş yerinde Römork Döneri 
imalatına başladım. Deksan Makine 
Sanayi olarak 1985 yılına kadar Römork 
Dönerleri, Hidrolik ve Teleskopik silin-
dirler imalatımız devam etti.

1985 yılında Deksan Hidrolik 
Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak 
yine Meram Sanayi de 2500 m2  kapalı 
alanda imalatımıza devam ettik. 2007 
yılında 2.Organize Sanayi Bölgesine 
taşındık.10.000 m2 üzerinde 7.000 m2 si 
kapalı alanı olan işyerimizde yönetim 
kurulu başkanı olarak faaliyetlerimize 
devam etmekteyiz.” 

  Deksan Hidrolik Gelişen teknolojiyi 
ve Türk çiftçisinin ihtiyacı olan tarım 
arabalarında ki gelişmeleri ve yenilik-
leri takip ederek 2006-2007 yıllarında 
Avrupa standartlarında özel köşebent-
ten soğuk şişirme yöntemi ile kaynak-
sız Römork Dönerleri (Turnike)’ni  
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Bu sayıdaki röportajlarımızda 
ilkini Makina Mühendisi Mevlüt 
BÜYÜKDAĞLIOĞLU ile yaptık.
Mevlüt Bey, 2.Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 10.000 m2 üzerinde 
7.000 m2 si kapalı alanda faliyet 
gösteren Deksan Hidrolik Ma-
kine Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 
yönetim kurulu başkanı...

1973-75 
yıllarında 
Fransa’da 
sinterlenmiş 
karbür (elmas uç-
lar) imalatında hem 
çalıştım hem de 3 stajımı 
bu fabrikada tamamladım.

Mevlüt
Büyükdağlıoğlu
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Mevlüt
Büyükdağlıoğlu

TUBİTAK’ın da kabul ederek des-
teklediği projemizle çiftçilerimizin 
ve sanayicilerimizin büyük ihtiyacı 
giderilmiş oldu. 

AR-GE ve İnovasyona büyük önem 
veren Firmamız ve çalışanları Türkiye 
de ilk defa ürettiği Tübitak destekli bu 
ürünün %70’lik üretimini Avrupa ve 
Asya ülkelerine ihraç etmektedir.

2012 yılında Teknik kadromuz, 
yine sanayici ve çiftçilerimize büyük 
kolaylık ve rahatlık sağlamıştır. Hidro-
likli KOMPAS sistemini geliştirmiştir. 
Damperli Zirai Römorklarda ilk defa 
uyguladığımız bu sistem, tek kademe-
de kısa stroklarda 55-60 derece devir-
me açısını ve yüksek tonajlı kaldırma 
kapasitesini, Türkiye de ilk defa DEK-
SAN kalitesiyle hizmete sunmuştur. Şu 
anda Römork imalatçılarımız Kompas 
sistemli Römorkları yurt dışına ihraç 
etmektedir. Yurtiçinde de beğeniyle 
kullanılmaktadır.

2014 yılında yine gelişen teknolojiyi 
yakından takip eden Teknik kadromuz 
ve AR-GE İnovasyon bölüm elemanla-
rımız, Türkiye de üretilmeyen ve ithal 
edilen Trayler ve Lobet imalatçıları-
mızın büyük ihtiyacı olan çok Dingilli 
Lobetlerin Dingillerini Hidrolikli olarak 
döndürme sistemlerini geliştirerek 
üretmektedir.

Anlaştığımız Treyler firmaları şim-
diye kadar 100’ün üzerinde Lobetlerin 
Döner Dingillere uygulamış Ve bu 
firmaların yurt içerisinde ve yurtdı-
şında sattığı Lobetler sorunsuz olarak 
çalışmaktadır.

Modern üretim tesisimizde 
Deksan Hidrolik Makine Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. olarak Tarım arabalarının 
Dönerleri (Turnikeleri) Frenli-Frensiz, 
Dingiller, Hidrolikli Silindirler, Teles-
kopik Silindirler, Kompas Sistemleri 
(Hidrolikli Kaldırma Sistemi),İş ma-
kinaları ,Kamyon ve çöp kamyonu 
silindirlerini, Lobet Hidrolikli Dingil 
Döndürme sistemlerini seri şekilde 
üretilmektedir.

Kırk yıllık deneyimimizle teknolo-
jik yeniliklerin öncü kuruluşu olarak, 
80 kişi çalışanımızla sanayicisi ve 
çiftçisine kaliteden ve güvenilirliğin-
den ödün vermeden, hızla değişen 
teknolojik taleplerinizde en doğru 
ve en güvenilir tercihiniz olarak 
daima yanınızda olmaya devam 
edeceğini belirtmiştir. 

Sanayicilerimizin sorunları nelerdir?

• Vasıflı eleman yetersizliği,
• Kalitesiz üretim yapan haksız 

rekabetin kontrol altına alınamama-
sı, denetlenememesi

• Dev firmalardan istenen çevre 
sağlığı ve iş güvenliği vesairenin biz 

kobilerden de aynı ölçüde istenmesi
• İşçi - işveren uyuşmazlığında 

yargıya intikal eden her davanın 
işveren aleyhine sonuçlanmasıdır.
Bu konularda çözüm önerileriniz?

• Acilen yatılı çıraklık okulları ve 
Teknik okulların açılması ve sayısının 
artırılması

• Teknik Öğretmen okullarının 
ilavesi ve bu okullara talebin artması 
için okul mezunlarından vergi indi-
rimi, üniversiteye giriş puanlarının 
(Teknik bölümlerin) lise mezunlarına 
göre daha düşük olması gibi iyileşti-
rici, özendirici kuralların getirilmesi

• Belediyeler, Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Üniversite ve Sanayicilerin 
işbirliği ve katkıları ile yukarıda bah-
settiğimiz okulların hayata geçiril-
mesi olmalıdır.
Tavsiyeleriniz nelerdir?

Genç Sanayici ve İmalatçı mes-
lektaşlarım  AR-GE ve inovasyona 
çok önem vermeliler. Bunu sayede 
marka ve kalitelerini koruyabilirler, 
daima yükselirler  ve rekabet güçleri 
artar.

Meslektaşlarıma  
marka ve kalitelerini 
koruyabilmeleri 
için AR-GE  ve 
inovasyona çok 
önem vermelerini 
tavsiye ediyorum. 
Bunu yaptıkları 
durumda, daima 
yükselirler  ve 
rekabet güçleri 
artar.

AR-GE  ve inovasyon çalışmalarımızla, 2012 yılında damperli zirai 
römorklarda Türkiye de ilk defa uyguladığımız Hidrolikli KOMPAS sistemini 
geliştirdik. Tek kademede kısa stroklarda 55°-60° devirme açısını ve yüksek 

tonajlı kaldırma kapasitesini, DEKSAN kalitesiyle hizmete sunduk.
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Elektrik piyasasında yürürlüğe giren serbest tüketici 
limiti kanunu ile aylık elektrik kullanımı sayaç başına 
373 kw/h düzeyinde ve en az 130 TL üzerinde olan 
konut ve ticari işletmeler artık istedikleri elektrik 
sağlayıcı firmayı seçebilmektedirler.

Elektrik sağlayıcı firmalardan 
birisi olan ve Konya’nın Doğal-
gaz dağıtımını da yapan Enerya 
Konya ile Odamız arasında yapılan 
protokolle artık Odamız elektriğini 
Enerya Konya’dan satın alacaktır.

Odamızda gerçekleştirilen imza 
töreninde Enerya Konya Bölge Mü-
dürü Arif KÖSEN; ”Odamızın elektrik 
hizmeti alımıyla bizleri tercih 
etmesinden dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Doğalgaz sektöründeki 
tecrübe ve hizmet kalitemizi elekt-
rik sektöründe de göstermekteyiz. 
Enerya olarak Konya’da bulunan 
tüm Oda üyelerine aynı hizmeti 
kaliteli bir şekilde sunmayı hedefle-

mekteyiz.” demiştir. Şube Başka-
nımız Ö.Erdoğan DURANSOY ise; 
Elektrik ücretleriyle ilgili Odamıza 
ve üyelerimize sunmuş olduğunuz 
cazip imkânlardan dolayı teşekkür 
ederim. Özellikle Enerya ve Oda-
mızın ortak payda da buluştuğu 
başta Doğalgaz olmak üzere birçok 
benzer çalışma alanımız vardır.

Mesleğimizle ilgili Enerya ve di-
ğer kurumlarımızın yapmış olduğu 
her türlü faaliyet ve girişimi destek-
lemeye gayret etmekteyiz. Kurum-
larımız arasında yapılacak benzer 
işbirlikleriyle hem meslektaşlarımı-
zın mesleki çıkarlarını gözetmekte 
hem de Konya’mızın gelişeceğini 
düşünmekteyiz.” demiştir.
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