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Duayenler

Prof.Dr.
Ali ÜNÜVAR

Değerli Meslektaşlarım;
İki yıllık zor ama üretken bir dönemi 

başarıyla geride bıraktık. Şubemizin 12. 
Dönem yönetim kurulu olarak başta 
siz değerli üyelerimiz olmak üzere, 
komisyon üyelerimiz, iş yeri temsilcile-
rimiz, danışmanlar kurulu üyelerimiz, il 
ve ilçe temsilcilik yürütme kurullarımız 
ve tüm personelimizle beraber özveri ile 
çalışarak odamızı her platformda başarı 
ile temsil ettiğimize inanıyorum. Bunun 
için emeği geçen herkese gönülden 
teşekkür ederim.

Değerli üyelerimiz, şube yönetim 
kurulu olarak bu dönem içinde pek 
çok mesleki, sosyal ve kültürel etkinlik 
yaptık. Bu etkinliklerde özellikle siz 
üyelerimiz ve değerli aileleriniz ile 
beraber olmaya, odamızı çocuk cıvıltıları 
ile süslemeye, özellikle sizleri aileleriniz 
çocuklarınız ve meslektaşlarımızla tek 
yürek haline getirip, odamızda sizlerle 
yek vücut olmaya gayret gösterdik.

Sizlerin varlığı, faaliyetlerimize gös-
termiş olduğunuz ilgi ve katılım, bizlere 
her zaman güç verdi. Birlikte güçlü ve 
etkin olmak, mesleğimize itibar kazandı-
rıp verimli bir çalışma ortamı sağlamak, 
gerek mesleki gerekse toplumsal alan-
larda sunduğumuz hizmetleri geliştirip 
iyileştirmek, üyelerimizin karşılaştığı 
sorunları ve sıkıntıları çözebilmek, kı-
sacası yer aldığımız her alanda sesimizi 
sonuna kadar duyurmak ve haklarımızı 
savunmak ancak sağlam bir birliktelik 
ve odamıza sıkı sıkıya sahip çıkmakla 
mümkündür.

Yönetim kurulu olarak yaptığımız her 
işte bu beraberliğin bize verdiği azim ve 
şevk ile daha iyiyi yapmaya çalıştık. Aldı-
ğımız her kararda üyelerimizin fikirlerini 
sorduk. Üyesine hükmeden bir yönetim 
anlayışı yerine, üyesi ile birlikte karar 
alan, üyesi ile birlikte bu kararları uygula-
yan, birlikte yönetip birlikte üreten, gü-
cünü yalnızca üyesinden alan ve yalnızca 
üyesine hesap veren bir yönetim anlayışı 
ortaya koymaya çalıştık. Yaptığımız her 
çalışmada bu ilkeler doğrultusunda 
kararlar almayı prensip edindik.

Bu bağlamda; ülkemizin ve kenti-
mizin bilim sanayi ve teknoloji alan-
larında büyümesine yardımcı olmak, 
üyelerimizin mesleki yönden kendilerini 
geliştirebilmeleri için gerekli ortamı 
hazırlamak, mesleğimizi icra ederken 

kaliteli ve yüksek standartta teknik ve 
hukuki alt yapıyı oluşturmak, üyemizin 
sosyal, mesleki ve ekonomik haklarını 
sonuna kadar savunmak en önde gelen 
amacımız olmuştur. 

Yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren üyemize ve halkımıza 
en güzel, en kaliteli hizmeti verebilmek 
için çalıştık. Kurum olarak sorumluluk-
larımızı yerine getirme bilinci içinde 
büyük çabalar sarf ettik. Kentimizdeki 
tüm kurum ve kuruluşlarla ve diğer 
meslek odaları ile sahip olunan bilgi, 
birikim ve deneyim alışverişini sağlamak 
için ortak projeler yapılarak Konya’nın 
problemlerine sahip çıktık. Üniversite, 
sanayi ve üyelerimiz arasında köprüler 
kurulup, yüksek teknoloji uygulamala-
rında sanayide yaşanan sorunların ve 
çözüm önerilerinin tartışılması için plat-
formlar oluşturduk. Daraltılan hizmet 
alanlarımız, elimizden alınmaya çalışılan 
mesleki denetimlerimiz ve kısıtlanan 
faaliyetlerimize rağmen kararlı ve güçlü 
duruşumuz, hizmet kalitemizi her geçen 
gün arttırmamız, halka hizmet Hakka 
hizmettir anlayışımız ile üyelerimizin, 
halkımızın ve kamuoyunun taktirini  
kazandığımızı zannediyorum.

Bu vesile ile iki yıllık faaliyet dönemi-
mizde öncelikle tüm çalışmalarımızda 
bizlere katkı sağlayan siz meslektaşla-
rıma, danışmanlar kurulu ve yürütme 
kurulu üyelerimize, tüm komisyon üye-
lerimize, fedakarlık ve özveri ile çalışan 
personelimize ve bizlerden desteklerini 
hiç esirgemeyen dostlarımıza gönülden 
teşekkür ediyorum. 

Bu vesile ile 16 Ocak 2016 tarihinde 
yapılacak olan genel kurulumuza ve 
17 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan 
seçimlerimize tüm üyelerimizi, dost 
ve hemşerilerimizi aileleri ile beraber 
bekliyorum. 

Bu meslek meşakkatli ve kutsal bir 
meslek, bu mesleğe hizmet etmek de 
şerefli ve onurlu bir hizmetkarlıktır diyor. 
Hepinizi sevgi ve muhabbetle kucaklı-
yor, Allah’a emanet ediyorum.

Saygılarımla.

Ö. Erdoğan DURANSOY
Makina Mühendisleri Odası

Konya Şube Başkanı
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Odamız ve Konya Teknokent 
A.Ş. işbirliğiyle “Tarım Makinele-
rinde  Marka Şehir Olma Yolunda 
Konya” konulu Panel Odamız sek-
reteryalığında gerçekleştirilmiştir. 
22 Ekim 2015 tarihinde Odamız 
Konferans Salonunda gerçekleş-
tirilen panele Konya Valisi Muam-
mer EROL, Konya Milletvekili Halit 
ETYEMEZ, Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş KÜTÜKÇÜ’nün 
yanında, Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık, Bilim, sanayi ve Teknoloji 
Bakanlıkları, Konya Ovası Proje 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu, Selçuk Üniversitesi, 
TARMAKBİR, KONTARKÜM, Ziraat 
Mühendisleri Odası, Mevlana 
Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği, TÜBİTAK ve 
TÜYAP gibi birçok kurum ve kuru-
luşun temsilci ve yetkilileri katılım 
sağlamıştır.

TARIM MAKiNALARINDA

MARKA ŞEHİR
OLMA YOLUNDA

KONYA
Paneli

5 üniversitesi, Teknokent’i, Innopark’ı ile,
23 milyon m²’lik alanlı OSB’siyle,
178 ülkeye ihracatıyla gelişen ve

büyüyen bir şehirdir Konya.
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Sanayici ve üyelerimizin yoğun ilgi 
gösterdiği panel iki oturum şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Sabah yapılan 
birinci oturumda, tarım makinaları 
sektörüne sağlanan devlet destekleri 
ele alınıp değerlendirilirken, öğleden 
sonra yapılan ikinci oturum ise Tarım 
Makinalarında Marka Şehir Olma 
Yolunda Konya başlığıyla sektörün du-
rumu ele alınmış, Konya’da bu sektörle 
ilgili bir marka çıkarmak için yapılması 
gerekenler değerlendirilmiştir.

Panelin açılışında bir konuşma 
yapan şube başkanımız Ö.Erdoğan 
DURANSOY,” Konya bünyesinde 
barındırdığı beş üniversite ile, sınırları 
23 milyon m²’ye dayanmış OSB’siyle 
Teknokent’i, Innopark’ı ile, 178 ülkeye 
ihracatıyla gelişen ve büyüyen bir 
şehirdir. Tarımın başkenti, tarım 
makinaları sektörünün üretim merke-
zidir. Böylesine önemli ve güçlü olan 
şehrimizin daha da değerli olabilmesi 
için kurum ve kuruluşlarımızın el birli-
ğiyle çalışmasına, projeler üretmesine 
ihtiyaç vardır. Bu düşünce kapsamın-
da düzenlenen bu etkinlik Konya 
Teknokent A.Ş. ile Odamız işbirliğiyle 
gerçekleştirilmektedir.

Bu panel ve benzeri çalışmalar 
sayesinde tarım makinaları imalat 
sektörünün bir kat daha ileri gidece-
ğini, tarım makinaları denince akla 
Konya’nın geleceğini ümit etmekteyiz. 

Bu etkinliğin düzenlenmesinde 11 
farklı kurum ve kuruluş bizleri destek-
lemiştir. Bu destek ve birliktelik saye-
sinde tarım makinaleri sektöründeki 
gelişme hızlanacak, bu sektör içerisin-
de şehrimiz bir marka çıkaracaktır. Bu 
vesile ile panelimizin düzenlemesinde 
katkı sağlayan kurumlara, panelistle-
rimize, katılımlarınızdan dolayı sizlere 
teşekkür eder, bu etkinliğin şehrimiz 
ve sanayicimizin geleceğine katkı sağ-
lamasını temenni ederim.” demiştir. 

Panel, programın ve sunumların de-
ğerlendirilmesi, panelistlere teşekkür 
plaketlerinin takdim edilmesi ve tüm 
misafirlere yemek ikramında bulunul-
masıyla sona ermiştir.
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SURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYISURRE ALAYI

Genel manada “para kese-
si” demek olan surre kelimesi 
Osmanlıda hac zamanında 
Harameyn’e (Mekke ve Medine) 
gönderilen Altın, para, değerli 
taşlarla süslü kaftanlar, değerli 
taşlarla yapılmış avizeler, kılıçlar, 
kandiller, inci tespihler, pırlanta 
yüzükler, elmaslar, paha biçile-
meyen Mushaflar, dokumalar, 
kadifeler, gülsuları, halı ve benze-
ri kıymetli armağanların tümüne 

verilen addır.  
Ayrıca Surre‘de bulunan en kıy-

metli hediye ise Kısve-i Şerif dir. 
Kısve-i Şerif Kabe’nin bayramlığı-
dır, örtüsüdür, surre ile giden mu-
kaddes bir emanettir.  Zilhicce’nin 
onbirinci günü, bayram sabahı 
büyük alimlerin katıldığı bir tö-
renle Dersaadet ‘den gönderilen 
Kısve-i Şerif Kabe ‘nin eski örtüsü 
üzerine örtülür. Sonra eski örtü 
altından usulünce çekilip, çıkarılır  

ve Mübarek Kabe’de yeni Kısve-i 
Şerifine bayramlığına kavuşmuş 
olurdu. 

Surre’nin bir diğer önemi 
ise Beytullah’a ve Peygamber 
efendimiz (s. a. v) olan sadakatin 
her yıl tazelendiği ve bu yüz-
den Osmanlı’nın “Harameyn’in 
hakimliğinden, Harameyn’in 
hizmetkarlığına” dönüşmesinin 
bir tezahürüdür. 

Derleyen:
Mustafa  GÜREL
Makina Mühendisi

Surre Alayı isminden 
anlaşılacağı üzere 
Surre’yi Harameyn’e 
götürecek olan 
topluluktur. 

Bu Surre Alayının oluşturulmasında 
padişah ilk iş olarak Surre Alayını en 
emin şekilde Harameyn’e götürecek 
olan Surre Emini (Emir-ül Hac) görevli-
sini tayin ederek hareketi başlatırdı. 

Surre Alayının içinde ; kervanı koru-
makla görevli askerler, Akkam adı veri-
len görevliler, mehteran bölüğü, tabip, 
eczacı, seyisler, katipler,veznedar, ahçı-
lar, surre kadısı ve adını sayamadığımız 
bir çok görevliden oluşurdu. Surre 
Alayının diğer görevleri ise Surre Alayı 
ile birlikte gidecek olan hacı adayları-
nın rahatlığını,güvenliğini sağlamak. 
Ayrıca yol güzergahı üzerinde bulunan 
su kuyularının, köprülerin, konakla-
ma tesislerinin, kutsal yerlerin bakım 
ve temizliğini yapmaktı. Alay’da iki 
adette top götürülürdü. Bu toplar hem 
güvenlik için hemde Surre Alayının 
uğrayacağı yerlere gelişlerini müjdele-
mek için kullanılırdı. Alay’da bulunan 
Akkam görevlilerinin ise başlıca görev-
leri kervana rehberlik etmek, lojistik 
destek sağlamak ve kervanı şenlendir-
mekti. Akkamların bir diğer özelliği ise 
Akkamların yalnızca Şam halkından 
olan insanlardan oluşmasıydı. 

Surre emini padişah tarafından be-
lirlendikten sonra hazırlıklar hızlı bir şe-
kilde devam ederdi. Surre Alayının en 
başında gidecek olan deve “Havutçu” 
adı verilen özel deve süsleyicileri tara-
fından  deri,gümüş,altın,kadife,ipek ve 
boncuklarla öyle bir süslerlerdi ki ahali 
bu deveyi seyretmeye gelirdi. Birde 
bu deve peygamber efendimizin (s. a. 
v) kutlu devesi “kusva” ile özleştirilir-
di. Bu devenin taşıyacağı mahmil’de 
efendimiz ve ailesini taşıyan mahmil’le 
özleştirildiği için mahmil-i şerif adını 
alırdı. Mahmil-i şerif’de kare şeklinde 
tavanlı,ahşap direkli,içinde oturma 
yeri olan,dikdörtgen gövdeli,piramit 
çatılıdır. Bu mahvil-i şerif’e  adına kisve 
denilen üzeri altın ve gümüşle bezen-
miş yazılardan oluşan,nakışlar, ipek 
püsküller ve kıymetli taşlarla süslenmiş 
atlasla kaplanırdı. Yine Hicaz’a gön-
derilecek para,altın ve gümüş sikkeler 
sağlam torbalara yerleştirilerek,diğer 
kıymetli hediyelerle birlikte develere 
yüklenirdi. 

Bütün bu hazırlıklar tamamlandık-
tan sonra padişahın emir vermesiyle, 
devenin gümüş zinciri surre eminine 

verilir, surre emini surre devesi ile padi-
şahın önüne gelip selamlamasını yapar 
ve alay tekbirlerle, tehlillerle Bab-ı 
Humayun’a kadar uğurlanırdı. Yine en 
önde surre emini, sonra surre devesi   
arkada eşya ve surre paralarını taşıyan 
boyunlarında çıngırakların olduğu 
develer, süslü püslü katırlar, Akkamla-
rın yaptığı gösteriler eşliğinde, alayın 
kendine özel bayrakları ve sancaklarıy-
la yola devam ederlerdi. Bu çok dep-
debeli çok tantanalı bir o kadarda şata-
fatlı bir geçit töreni halini alırdı. Bütün 
İstanbul yollardan,pencerelerden alayı 
seyredelerdi. Bu şatafatlı geçit töreni 
İstanbul için vezir iskelesi’ne(sirkeci) 
gelinceye kadar devam ederdi. Burda 
dualar edilir ve 21 pare top atışı yapı-
larak gemilerle üsküdar’a geçerlerdi. 
Üsküdarın harem semtinde ise burada 
toplanan hacı adayları ile birleşirler ve 
Aziz Mahmud Hüdai hz. dergahını zi-
yaret ederlerdi. Burda verilen moladan 
sonra ise kutsal Harameyn yolculuğu 
başlardı. 50 km ‘de bir mola verilirdi. 
Osmanlı her 50 km ‘de bir konaklana-
cak yerler yapmıştı. 

İstanbul Şam arası gündüzler 
yolculuk,geceleri dinlenme ile geçerdi. 
Şam’dan sonrası ise sıcaklık arttığı için 
geceleri yol alıp gündüzleri dinlenilirdi. 
Bu yolculuk 5-6 ay gibi bir süreyi 
bulurdu. Bu süre sonunda mübarek 
Mekke’ye ulaşılırdı. 

Mekke’de Mekke emiri merasim-
le mahvil-i şerifi ziyaret ederdi. Bu 
merasim mehter eşliğinde yapılır ve 
Name-i Humayun ve emanetler surre 
emini tarafından Mekke emirine teslim 
edilirdi. Orada açılan padişahın mek-
tubu önce Türkçe sonrasında arapça 
olarak okunurdu. Askerler ve kalabalık 
halk , aynı zamanda islam halifesi olan 
Osmanlı sultanına dua ederlerdi. Daha 
sonra başta Mekke emiri olmak üzere 
seyyid ve şeriflere ardından Mekke ileri 
gelenlerine hil’at giydirilirdi. 

Bayramdan önce zilhiccenin beşinci 
günü ise: Surre emini, Mekke ordu 
komutanı ve bazı görevliller Kabe’yi yı-
kamak için mescid’i haramda hazır bu-
lunurlardı. Bu topluluk önce Kabe’nin 
dört bir yanında , ikişer rekat namaz 
kılıp dua ederlerdi. Daha sonra 

Kabe’nin içine girerek, 
hurma yapraklarından 
yapılmış küçük süpür-
gelerle, zemzem suyu ve 
surre ile gelen gülsuyu 
karıştırılarak yıkama
işlemini bitirirlerdi.

 Daha sonraki zamanda ise ihramlarla 
yapılan tavaf ve ibadetlerden sonra 
mahvil-işerif Hz Adem’le Hz Havva’nın 
buluşma noktaları olan Arafat’a getiri-
lirdi. Burada  İslam halifesi ve Osmanlı 
sultanı olan padişahın adına okunan 
hutbe dinlenirdi. Dualar edilir, ardın-
dan Müzdelife ve Minaya geçilirdi. 

Hac ibadeti bittikden sonra artık 
Surre Alayı için dönüş vakti gelmiştir. 
Mekke emiri, Surre eminine yine bir 
törenle padişah’a sunulacak olan name 
ve hediyeleri teslim eder ve yolculuk 
başlar.

Bu yolculuk Rebiül-evvel 
ayının 11. günü yani 
mevlid kandili günü 
İstanbul’da sona ererdi.

Surre emini yolculuğun bitişini 
bu tarihe göre ayarlardı.  Ve mevlid 
kandili günü istanbul’da düzenlenen 
bir törenle Mekke emirinin mektubu 
Sultan Amed Camisinde padişaha arz 
edilir ve burada okunur. 

Mekke emiri tarafından surre emini-
ne teslim edilen Kabe’nin eski örtüsü 
ise Eyup sultan hazretlerinin türbe-
sinde halkın ziyaretine açılır, ardından 
ulema, meşayih, sadad ve devlet 
adamlarının katıldığı bir törenle saraya 
getirilir. Burda Hırka-ı Saadet dairesin-
de saklanırdı. Artık Surre Alayının ve 
surre emininin görevi tamamlanmıştır. 

Osmanlılarda ilk Surre Alayı elde ke-
sin bir delil olmamakla birlikte Yıldırım 
Beyazıd döneminde gönderilmiştir.  
Yavuz Sultan Selim zamanında bu iş 
için yüklü bir miktar altın belirlenerek, 
Surrenin taksim şekli belli kurallara 
bağlanmıştır ve her yıl gönderilmesine 
karar alınmıştır.  Kanuni döneminden 
başlayarakda Sadakat-ı Cevali adı 
altında, gayri müslimlerden alınan 
Cizye’nin çoğu Mekke ve Medine 
halkına tahsis edilmiştir.  Padişahlar 
arasında en çok Surre Alayı, Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından gön-
derilmiştir.  Bildiğimiz gibi Osmanlı 
padişahlarının hiç biri Hac görevini 
yerine getirememişlerdir.  İmpara-
torluğun bekası için saray ve devlet 
işlerinden ayrı kalmamak adına 8,5 
ay süren bu yolculuğu yapamadılar.  
Yerlerine vekiller gönderdiler, birde 
saçlarını gönderdiler.  Saçlar bir kutu 
içerisinde surre ile Medine’ye vardığın-
da Peygamberimizin (s.a.v.) ravzasının 
yakınına gömülürdü. 
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Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriter-
leri kapsamında ‘Sanayide Enerji Verimliliği’ 
konulu seminer düzenlenmiştir. 

02.12.2015 tarihinde Odamız Konferans Salo-
nunda düzenlenen seminerde ESCON firması 
yetkilisi Hakan ŞAHİN bir sunum yapmıştır. Su-
numda;  Enerji verimliliği, atık ısıdan enerji geri 
kazanım sistemleri, baca gazı ekonomizeri ve 
reküperatör gibi sistemleri uygulama örnekleri 
ile anlatmıştır.

Verimlilik ölçme ve kontrol sistemleri, kazan 
dairesinde verimlilik ölçme sistemleri, atık 
ısıdan elektrik üretimi yapan Organik Rankine 
Çevrimi çalışma prensibi ve uygulamaları ile 
uzaktan izleme sistemleri hakkında da bilgiler 
vermiştir.

Seminer esnasında enerji verimliliği pro-
jeleri ve bu konudaki teşvik ve destekler de 
anlatılmıştır. Konya’daki endüstriyel işletme-
lerden teknik yetkililer ile üyelerimizin katıldığı 
seminer soruların cevaplandırılması ile sona 
ermiştir.

S A N A Y İ D E

Enerji Verimliliği

se
m

in
er

fir
m

al
ar

Üyemiz Selim 
BÜYÜKDOĞAN’ın ortağı 
olduğu Çeliksaç Ziraat Ma-
kinaları 50 yılı aşkın süreden 
beri bir aile şirketi olarak 
üretimine devam etmekte-
dir. Konya Organize Sanayi 
Bölgesi Evrenköy Caddesinde 
30’a yakın çalışanıyla üre-
timde bulunan şirket tarım 
makinalarına yedek parça 
üretmektedir.

Yılların tecrübesi ve günü-
müz teknolojisini birleştirerek 
kaliteden taviz vermeden 
en mükemmele ulaşmaya 
devam etmektedir. 5000 m2’si 
kapalı 19000 m2 açık fabrika 
alanına sahip olan firma çev-
re sağlığı, iş sağlığı ve güven-
liği kurallarına bağlı kalarak 
sektöründe tüm Türkiye’de 
dürüstlük ve güvenilirliği ile 
tanınır haldedir.

Şirketin hedefi her zaman 
Türk çiftçi ve köylüsün yanın-
da olmak ve ülke ekonomi-
sine  daha uzun yıllar hizmet 
etmektir.

Tuğra Otogaz Sistemleri Üye-
miz Güner HAN  ve Esat AKATA ta-
rafından 2010 yılında kurumuştur. 
Firma Otogaz Dönüşüm Sistemleri 
alanında hizmet vermektedir.

LPG Otogaz Dönüşüm firmaları 
arasında önemli bir konumda olan 
firma alanında tecrübeli kadro-
suyla otogaz dönüşümü alanında 
hizmet vermektedir.

Müşteri memnuniyeti odaklı, 
güler yüzlü hizmet anlayışı ile 
hizmet veren firma yeni nesil araç-
lara en son teknolojiyi kullanarak 
LPG Dönüşüm ve LPG ayarlarını 
yapmaktadır. 

TUĞRA
Otogaz

Sistemleri

LPG Dönüşüm ve LPG Ayarları

ÇELiKSAÇ
ZİRAAT MAKİNALARI SANAYİ A.Ş.

d ü rü stl ü k  ve  g ü ve n i l i r l iği  i l e
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Her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen 25, 40 ve 50. Yıl plaket töreni 
26 Aralık 2015 tarihinde Novotel’de 
gerçekleştirilmiştir. Törene mesleğinde 
25, 40 ve 50. Yılını dolduran üyeleri-
miz, danışmanlar kurulu üyelerimiz 
ve aileleri yanında, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili M.Sami ŞAHİN, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
ÖZTÜRK, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş KÜTÜKÇÜ ve Meslek Odala-
rının Başkanları katılım sağlamıştır. 
Plaket töreninde toplam 33 üyemiz 
plaket almıştır. Tören şube başkanı-
mız Ö.Erdoğan DURANSOY’un açılış 
konuşmasıyla başlamıştır. DURANSOY 
yapmış olduğu konuşmada; Sayın 
başkanlarım, saygı değer üyelerimiz ve 
üyelerimizin değerli aileleri, hepinizi 
Makina Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi yönetim kurulu ve şahsım adına 
saygıyla selamlıyorum.

Meslekte 25, 40 ve 50 yılını doldur-
muş meslektaşlarımıza, mesleğimize 
yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür-
lerimizi sunacağımız gecemize hepiniz 
hoş geldiniz.

Makina mühendisliği, mesleğe baş-
ladığınız ilk günden itibaren meşakkatli 
ve zor bir meslek. Sevmeden, çaba-
layıp fedakârlık göstermeden, kendi 
özünden bir şeyler katmadan başarılı 
olmak imkânsız. Burada bulunan mes-
leğine yıllarını vermiş tüm üyelerimizi 
bu fedakârlıklarından dolayı öncelikle 
tebrik ediyorum. Sevgiyle ve özenle 
mesleğe adanmış yıllar. Mesleğinde 
kahramanlaşmış, büyük duayenler, 
makinacı neferler. Tabi onları kutlarken 
onların arkalarında dimdik duran ve 
onlara hep destek veren ailelerini de 
unutmuyor, onlara da sonsuz teşekkür-
lerimizi iletiyorum.

Meslekte 25., 40. ve 50. yıl
Plaket Töreni

to
pl

an
tı

Bu tür geceler vasıtası ile kendini 
mesleğine adamış, her tür şartta mes-
leğini ve meslek onurunu yüceltmiş, 
mesleğinde kahramanlaşmış insan-
ları bir araya getirmek bizim için çok 
önemli. Onlardan aldığımız feyz ile biz-
ler de önümüze umutla bakabiliyoruz. 
Çok yoğun çalışan siz meslektaşlarımı-
zı bir an olsun rahatlatmak, sevdikleri-
nizle iyi zaman geçirmenizi sağlamak 
bizim en önemli görevlerimizden, 
bu amaçla pek çok mesleki, sosyal ve 
kültürel etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlik-
lerde özellikle siz üyelerimiz ve değerli 
aileleriniz ile beraber olmaya çalışıyo-
ruz.  Odamızı gençlerin ve çocukların 
cıvıltıları ile süsleyip, sizleri aileleriniz, 
çocuklarınız ve meslektaşlarınızla tek 
yürek haline getirip, odamızda sizlerle 
tek vücut olmaya gayret gösteriyoruz.

Sizlerin varlığı, faaliyetlerimize 
göstermiş olduğunuz ilgi ve katılım, 
bizlere her zaman güç veriyor. Birlikte 
güçlü ve etkin olmak, mesleğimize 

itibar kazandırıp verimli bir çalışma or-
tamı sağlamak, gerek mesleki gerekse 
toplumsal alanlarda sunduğumuz hiz-
metleri geliştirip iyileştirmek, üyeleri-
mizin karşılaştığı sorunları ve sıkıntıları 
çözebilmek, kısacası yer aldığımız her 
alanda sesimizi sonuna kadar duyur-
mak ve haklarımızı savunmak ancak 
sağlam bir birliktelik ve odamıza sıkı 
sıkıya sahip çıkmakla mümkün.

Yönetim kurulu olarak yaptığımız 
her işte bu beraberliğin bize verdiği 
azim ve şevk ile daha iyiyi yapmaya 
çalışıyoruz. Bu bağlamda; ülkemizin 
ve kentimizin bilim sanayi ve tekno-
loji alanlarında büyümesine yardımcı 
olmak, üyelerimizin mesleki yönden 
kendilerini geliştirebilmeleri için gerek-
li ortamı hazırlamak, mesleğimizi icra 
ederken kaliteli ve yüksek standartta 
teknik ve hukuki alt yapıyı oluşturmak, 
üyemizin sosyal, mesleki ve ekonomik 
haklarını sonuna kadar savunmak en 
önde gelen görevimiz oluyor. 
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Meslekte 25., 40. ve 50. yıl
Plaket Töreni

Daraltılan hizmet alanlarımız, elimiz-
den alınmaya çalışılan mesleki dene-
timlerimiz ve kısıtlanan faaliyetlerimize 
rağmen kararlı ve güçlü duruşumuz, 
hizmet kalitemizi her geçen gün arttır-
mamız, halka hizmet Hakka hizmettir 
anlayışımız ile üyelerimize ve halkımıza 
en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Var oluş amacı; mesleğine ve üyesine 
hizmet etmek, meslektaşları arasındaki 
birlik ve beraberliği sağlamak olan oda-
mız, her zaman olduğu gibi bu senede 
meslek hayatında 25, 40 ve 50 yılını 
doldurmuş meslektaşlarımıza ve onların 
sevdiklerine, imkânlarının elverdiği 
ölçüde güzel bir gece hazırlamaya çalıştı. 
İstedik ki burada geçmişi şöyle bir yad 
edelim. O eski hoş sedaları bu günlere 
taşıyalım, hem tecrübelerden faydalana-
lım, hem de nereden nerelere gelmişiz 
bir görelim.

Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize 
tek tek teşekkür ediyor, daha nice güzel 
yıllara, sağlık ve mutlulukla kavuşma-
nızı diliyorum.” demiştir. Plaket töreni 
plaketlerin verilmesi ve toplu fotoğraf 
çekimiyle sona ermiştir.
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Ali ÜNÜVAR, 26.09.1949 tarihinde Konya’da 
dünyaya gelmiştir. İlkokulu Konya Necatibey ilko-
kulunda tamamladıktan ve Devrim ortaokulunu 
ilk mezun olarak bitirdikten sonra Konya Erkek 
Lisesini 1967 yılında bitirmiştir.

Aynı yıl girdiği İ.T.Ü Makina Fakültesini 1972 
yılının Haziran ayında bitiren Ünüvar yüksek 
mühendis olarak mezun olmuştur. 

Meslek hayatına Etibank 
Alüminyum Tesisleri 
Makina Teçhizat 
Fabrikasında başlayan 
ÜNÜVAR; Etüt Mühendisi, 
Endüstri Mühendisliği 
Şefi ve Etüt-Dizayn Baş 
Mühendisi unvanları ile 
görev yapmıştır.
1979 yılına kadar Etibank te-
sislerinde yaptığı bu görev-
lerin yanında Konya Devlet 
Mühendislik-Mimarlık 
Akademisinin (DMMA) 
Makina Mühendisliği 
Bölümünde Teknik Re-
sim, Malzeme Bilgisi ve 
İmal Usulleri derslerini 
de vermiştir.

Prof.Dr.

ALi
ÜNÜVAR

İş hayatımda 
kazandığım bilgi 

ve deneyimleri, 
akademik 

hayatımda 
öğrencilerime 

aktarmaya 
çalışıyorum.

19

Ali ÜNÜVAR akademik olan bu görevi 1972 yılından 
1979 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir. 

ÜNÜVAR mesleğe ilk adımı attığı o dönemleri 
bizlere şu şekilde anlatmıştır ; “Etibank Alüminyum 
tesislerinde işe başladığımda Yüksek mühendis olarak 
1270 lira maaş alıyordum. Yüksek mühendisler 9/3den 
mühendisler ise 10/3 den göreve başlarlardı. Yani bir 
mühendis ile yüksek mühendis arasında 3 yıllık maaş 
farkı vardı. Mühendisler az olduğu için değeri vardı ve 
diğer mesleklere göre almış oldukları maaş çok daha 
yüksekti. İmalat alanında çalışmaya ilgim İ.T.Ü de yapmış 
olduğum diploma travayı çalışması ve mesleğe baş-
lamış olduğum ilk yıllarda alüminyum tesislerinde ki 
çalışmalarımla oldu. Burada imalat etütleri, iş etütleri ve 
üretim planlama konularında çalışmalarda bulundum 
ve makina konstrüksiyon ve imalatı,  çelik konstrük-
siyon, talaşlı imalat, döküm, dövme, ısıl işlem ve dişli 
imalatı konularında geniş bir bilgi ve deneyim kazan-
dım. Akademik hayatımda bu bilgi ve deneyimlerimi 
öğrencilerime aktarmaya çalıştım” demiştir.

Ali ÜNÜVAR 1979 yılı güz eğitim-öğretim dönemin-
den itibaren DMMA ve Selçuk Üniversitesine katılmış, 
1985 yılı sonuna kadar öğretim görevlisi olarak çalışmış-
tır. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde başladığı 
doktora çalışmalarını 1985 yılında bitirerek doktor un-
vanını almıştır. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Makina bölümünde 1986 yılında yardımcı 
doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 1989 yılında doçent 
unvanını almış ve Fakülte kadrosuna atanmıştır.
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1989-1992 yıllarında Bölüm Başkanı 
Yardımcısı olarak görev yapmış, 1992 
yılında yeni açılan Endüstri Mühen-
disliği bölümünün ilk kurucu Bölüm 
Başkanı olarak 3 yıl süre ile bölüm yö-
netiminde görev almıştır. 1995 yılında 
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi Makina Mühendisliği 
profesörlük kadrosuna atanan ÜNÜ-
VAR o yıllarla ilgili; “Cıvıloğlu binasında 
geçirmiş olduğumuz imkânsızlıkları 
hiç unutamam. O günün zor şartları 
içerisinde yapmış olduğumuz eği-
tim-öğretim çalışmaları ve doktora 

çalışmalarında 
danışman bul-
makta zorlan-
maktaydık. Öğ-
retim görevlisi 
olarak çalışırken 
İzmir’e dersleri 
takip etmek 
için gidip 
gelmekteydim. 
Eğitimin sür-
dürülmesinde 
yaşadıklarımı 
düşündük-
çe, Makina 
Mühendisliği 

Bölümünde lisansüstü eğitim 
yapan öğrencilerimize sunduğumuz 
hizmetler ve kolaylıklar da göz önüne 
alındığında o dönemki eğitim süreci-
nin ne denli zor olduğunu ve önemli 
olduğunu ifade etmem gerekir. 
Özelikle Cıvıloğlu binasında çalıştığım 
ilk on yılda Ali ULUSOY, Mustafa Şekip 
ALP ve İbrahim GÜLDÜ hocalarımla 
ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesin-
den gelen hocalarla birlikte zorluklar 
içerisinde sürdürdüğümüz eğitimi asla 
unutamam. DMMA ve Selçuk Üniversi-
tesine katılımı kapsayan kuruluşundan 
itibaren Makina Mühendisliği bölü-
münde öğretim gören tüm Makina 

Mühendisliği öğrencileri bu süreçte 
öğrencim olmuştur.” demiştir.

 Ali ÜNÜVAR 1995-2001, Maki-
na Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 

2003-2007 ve 2007-2010 yıllarında 
iki dönem Teknik Eğitim Fakültesi 
Dekanlığı, 2001 ’den 2015 yılı sonlarına 
kadar Konstrüksiyon-İmalat Anabilim 
Dalı Başkanlığı, 2005’den yine 2015 yılı 
sonlarına kadar İmalat Sistemleri, BDT/
BDÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürlüğü, görevlerinde bulunmuş-
tur. Doktora derecesi aşamasından 
başlayan, doçentlik ve profesörlük 
unvanlarını almalarıyla son bulan bir 
süreçte danışmanlığını yaptığı çok 
sayıda öğrencisi bulunmaktadır. Takım 
Tezgâhları, Talaşlı İmalat, CAD/CAM, 
CNC takım tezgâhları, Takım ve İş bağ-
lama Düzenleri, Tesis Tasarımı, Üretim 
Yönetimi ve Organizasyonu, İmalat 
Mühendisliği ve İmalat Teknolojileri 

Cıvıloğlu binasında
yaşadığımız 
imkânsızlıkları
hayatım boyunca
unutamam.

1989-1992 yıllarında Bölüm Başkanı 

Bölümünde lisansüstü eğitim 
yapan öğrencilerimize sunduğumuz 

alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. 
Bu konularla ilgili ders notları bulun-
maktadır. Proje çalışmaları yapmak ve 
bildiri sunmak için yurt dışında bulun-
muştur. Ulusal ve uluslararası dergiler-
de yayınlanmış çok sayıda makale ve 
bildirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR bu çalışmala-
rıyla ilgili; “2000 yılından başlayarak 
kuruluş çalışmalarına büyük kısmı 
DPT projesi ile desteklenen ve çeşitli 
AB projeleri ile sağlanan hibelerle 
genişletilen CNC takım tezgahları, 
robot ve hızlı prototipleme donanım-
ları, CAD/CAM laboratuvarı, hidrolik ve 
pnömatik eğitim setlerini bünyesinde 
bulunduran İmalat Sistemleri ve BDT/
BDÜ Araştırma ve Uygulama Merkezini 
kurdum. Bu merkez Makina Bölümü 
lisans ve Yüksek Lisans eğitim ve araş-
tırma çalışmalarına ve Sanayi projele-
rine destek ve hizmet sağlamaktadır.” 
demiştir.

ÜNÜVAR; Konya Makina Mühen-
disliği Odası ile birlikte ilk oluşumuna 
karar vererek 1998 yılında Makina 
Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongre-
sinin (MATİT) düzenleme ve yürütme 
çalışmalarını organize etmiş, yürütme 
Kurulu Başkanlığını 2007 yılına kadar 
yapmıştır.

2010 
yılında ilki 
İstanbul’da 
yapılan 2.Ulu-
sal Talaşlı 
İmalat Sem-
pozyumu-
nun Makina 
Mühendis-
liği Bölümü 
işbirliğinde 
Konya’da 
düzenleme ve 
yürütme çalışmalarını organize etmiş 
ve gerçekleştirmiştir. Ulusal Talaşlı 
İmalat Sempozyumu’nun düzenleme 
çalışmalarının tümünde görev yap-
makta ve yapmaya devam etmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
tarafından organize edilen ve 1984 
yılından beri iki yılda bir yapılan UMTİK 
(Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat 
Kongresi ) bilimsel komitesinde yer al-
makta ve kongre çalışmalarına destek 
vermektedir.

Güzel sohbeti için teşekkür ettiği-
miz Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR;

“Akademik hayatta ülke-
mizin gelişmesi için Üniver-
sitelerin ve Bilimsel çalışma 

yapan kurumların devletin 
öncülüğünde belirlenen 
hedef ve stratejilere uygun 
olarak AR-GE çalışmalarını 
planlı olarak yapmaları 
ve Üniversitelerin ihtisas 
Üniversiteleri olarak belirli 
alanlara yönelmiş çalışma-
lar yapmaları gerekmekte-
dir.

Üniversite ve Sanayilerimizin tek-
noloji kullanan değil teknoloji üreten 
kurumlar olarak gelişmeleri sağlanma-
lıdır.” diyerek sözlerine son vermiştir.
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HoşgeldinHoşgeldinHoşgeldinHoşgeldinHoşgeldinHoşgeldin

Etkinligi~

Makina Mühendisleri Odası’ndan
Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Öğrencilerine

et
ki

nl
ik

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Makina Mühendisliği Bölümü ile 
Odamız işbirliği ile “Mesleğe Hoşgeldin” 
etkinliği gerçekleştirilmiştir. Makina Mü-
hendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik 
yapılan etkinlikte Odamızın tanıtımı ya-
pılmış, makina mühendisliği ve mühen-
dislerin çalışma alanları anlatılmıştır. 

Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Halil Cin Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen organizasyonda S.Ü. Ma-
kina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. 
Ali ÜNÜVAR ve öğretim görevlileri, şube 
yönetim kurulumuz ve birçok öğrencinin 
katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte bir 
sunumla katılımcılara hitap eden şube 
başkanımız Ö.Erdoğan DURANSOY:

‘Odamız, Konya, Aksaray ve Karaman 
illerini içerisinde barındıran teknik ve 
sosyal faaliyetlerini üye ve toplum men-
faatleri doğrultusunda yürüten kamu ku-
rumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
Şu an Odamıza bağlı 2400 kayıtlı üye, 
525 öğrenci üye vardır. 

Odamız, mühendislik bilimine 
olabildiğince katkı sağlamanın gayre-
tindedir. Bu gayretin devamlılığı, sizlerin 
de aramıza katılması, yenilikçi fikirlerin 
üretilmesi ile mümkün olacaktır.  

Şunu bilmenizi isterim ki seçkin bir 
üniversitenin seçkin bir bölümünde 
eğitim hayatınıza devam etmektesiniz. 
Gerek üniversitemizin imkânları gerekse 
de öğretim görevlilerinin bilgi donanım-
ları sizler için bir fırsattır. Bu fırsatı değer-
lendirip iyi bir mühendis olarak mezun 
olmak sizlerin elindedir. Öğrenciliğiniz 
boyunca Makina Mühendisleri Odası 
olarak bizler her zaman sizin yanınızda 
olacağız. Öğrenci üyelik faaliyetlerini 
hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizlerin 
bir mühendis olarak mezun olmanız için 
gerekli olan teknik ve sosyal her türlü 
bilgiye ulaşmanızda destek olacağız. 
Odamız tüm imkânlarıyla sizin mesleki 
gelişiminiz için çalışacaktır.’ demiştir.

Etkinlik, Odamızın tanıtımının yapıldı-
ğı slayt sunumu ile tamamlanmıştır.
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Yoksul bir aileden gelen, annesi 
dokumacı, babası bisiklet tamircisi 
olan Soichiro Honda, 17 Kasım 1906 
günü Japonya’nın Komyo şehrinde 
doğmuştur. Çocukluğunda hayranı 
olduğu Ford T Modeli belki de kaderini 
belirlemiştir. 

1923 depreminden kurtulduktan 
sonra yarış arabaları tasarlamaya ve 
tasarladığı bu arabalarla yarışlara 
katılmaya başlamıştır. 1936 Japon Hız 
Rallisinde bir kaza geçirince yarış ka-
riyeri bitmiştir. Bu kariyerinde yaptığı 
120 km/h lik hız rekoru 20 yıl boyunca 
kırılamamıştır.

Bu kazadan sonra Piston ringleri 
konusunda kendini geliştirmeyi amaç-
lamış ve en sonunda piston ringlerini 
tamamlayıp Toyota ya sunmuştur. Bu 
ürünlerin Toyota’nın standartlarına 
uymadığı Honda ya söylenmiş ve biraz 
daha okuması gerektiği söylenerek 
kendisi ile alay edilmiştir.

İki yıl boyunca çalışarak ringleri 
üretmeyi başarmış ve Toyota tarafın-
dan kendisine anlaşma teklif edilmiştir. 
Fabrika kurma hazırlıklarına başlayan 
Honda ya, 2. Dünya savaşına hazırla-
nan Japon hükümeti kendisine fabrika 

kurması için gereken betonu verme-
miştir. Ekip arkadaşları ile yılmayan 
Honda kendi betonunu kendi yapabi-
leceği bir süreç geliştirmiş ve kendi be-
tonunu yaparak fabrikayı kurmuştur.

Savaş sırasında fabrikası iki kere 
bombalanmış ve üretim tesisinin 
önemli bölümleri mahvolmuştur. 
Bunun üzerine bu kısımları onaran 
Honda ve ekibi ABD ordusunun attığı 
benzin tenekelerini toplayarak üreti-
minde hammadde olarak kullanmaya 
başlamıştır. Tam işler düzeldi derken 
bu sefer de bir deprem, fabrikasını 
yerle bir etmiştir. Bunun sonucunda 
Honda piston operasyonunu tama-
men Toyota ya satmıştır. 

Savaş sonrası benzin kıtlığı başlayan 
Japonya da insanlar araç kullanamaz 
hale gelmişti. Honda da kendi bisikleti-
ne küçük bir motor takarak kullanma-
ya başlamıştır. Çevresindeki insanların 
taleplerinin artması üzerine üretime 
karar vermiştir ancak sermayesi yoktur. 
Bunun üzerine Japonya da ki 18.000 
bisikletçi dükkânına mektup yazmış ve 
icadının getireceği yenilikle Japonya 
ya yeniden umut vereceğini belirtmiş-
tir. İçlerinden 5000 kişi para vermeye 

HONDA
SOICHIRO

Celalettin BAKIR
Makina Yük. Mühendisi

Basarı Hikayeleri

Bir şirket 
başkanlığın 
liyakat 
sahibine 
verilmesini 
sağlamak 
konusunda 
katı 
olduğunda 
ilerler

Kaynaklar: Wikipedia-www.asme.org, www.biyografi.net, flicker.

razı olmuş ve Honda, motorlu bisikletleri üretmeye baş-
lamıştır. İlk başlarda ağır olan motorda yenilikler yapmış 
ve “Super Cub”adını verdiği küçük ve hafif bir motorlu 
bisikleti imal etmiştir.

Honda bu icadı ile büyük başarıya ulaşmış ve ken-
disine imparatorluk nişanı verilmiştir. Ürünleri Avrupa 
dan Amerika ya kadar ihraç edilmiştir. Yetmişli yıllarda 
ise motorlu bisikleti kadar tutulan otomobili ile piyasa-
ya giriş yapmıştır. Otomobili de en az motorlu bisikleti 
kadar tutulmuş ve birçok ülkeye ihraç edilmiştir. 

1991’de öldüğünde ABS fren sistemi dahil 300’den 
fazla patenti vardı. Başarının %99 unun başarısızlık 
olduğunu söyleyen Honda, şirketinin kurumsallaşma 
çabası içinde su şu sözü söylemiştir;

“Bir şirket, eski başkanı nadiren işe karıştığında ve 
sadece ailesinden birinin yerini almasını engellemek 
konusunda değil, başkanlığın liyakat sahibine verilme-
sini sağlamak konusunda da katı olduğunda ilerler”.

Dışa dönük, renkli giyinen ve kötü işçiliğe tahammül 
etmeyip işçilerini bu konuda azarlayan, uyumsuzluğun 
bir sanatçı veya mucit için gerekli olduğunu savunan 
sıra dışı bir iş adamıydı.

Bugün Amerika da ki satışları Toyota dan fazla olan 
Honda firmasında 100.000 kişi çalışmaktadır. Soichiro 
HONDA hayatta hiçbir zaman koşullar ne olursa olsun 
vazgeçmemenin, azmin, çalışmanın önemini herkese 
göstermiştir.

Şartlar ne olursa olsun

hayatta hiçbir zaman
vazgeçmemenin önemini,
azmin başarısını,
çalışmanın gereğini
herkese göstermiştir.
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Günümüzde artan enerji talebi 
ve sürdürülebilir enerji üretimi 
gereksinimi, herkesi yenilenebi-
lir enerji kaynakları konusunda 
düşünmeye yöneltmiştir. Intech 
Global, yenilenebilir enerji sek-
töründe enerji gereksinimlerini 
ve çevresel bilinci karşılayacak 
çözümler sunan yenilikçi ve ge-
leceğe önem veren bir prensipte 
2015 yılında Konya’da üyemiz 
Emin Gürcan GÜREL, Timuçin Ko-
ray GÜZELDEREN ve Fesih BADAY 
önderliğinde hizmet vermeye 
başladı. 

Intech Global müşterilerine anahtar 
teslimi yenilenebilir enerji projeleri ve 
Rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerini 
kullanarak hayatımızı kolaylaştıracak 
yenilenebilir enerji ürün paketleri ve 
elektrik santrali projelerini hayata 
geçirmektedir. 

Intech Global mühendislik danış-
manlık alanında endüstriyel işletmele-
rin maksimum verimlilik ve minimum 
enerji tüketimi ile kaliteli çözümlere 
ulaşması için enerji verimliliği, ka-
pasite iyileştirme, yatırım ve finans 
danışmanlığı gibi konularında hizmet 
vermektedir. Yaptığı çalışmalar ile 

işletmelerin enerji ve kapasite ile ilgili 
konularda hangi noktada oldukları ve 
sorunları belirlenmekte ve sorunlar 
incelenerek işletme için en uygun 
çözümler müşteriye sunulmaktadır. 
Belirlenen çözümler gerektiğinde 
uygun destekler ve krediler ile hayata 
geçirilmektedir.

Üyemiz, Eyüpcan Meydan’ ın 2011 
senesinde kazandığı TeknoGirişim 
Projesi neticesinde, Teknovizyon 
Makine Otomotiv Metal Çelik Plastik 
Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti  2011 Nisan 
ayında kurulmuştur. Kısa zamanda 
plastik Otomotiv ve yedek parçada 
Türkiye’nin markası haline gelen 
Teknovizyon, Plastik kalıp ve baskı 
yapabilen, yani plastikle ilgili çizim-
den baskıya kadar bütün prosesleri 
% 100 olarak kendi bünyesinde ya-
pan plastik üretim tesisi imalatı diğer 
sektörlere göre zor olan otomotiv 
yedek parça üretimi konusunda 
uzmanlaşmıştır. Büsan özel organize 
sanayisinde hizmet vermektedir. 

Müşterilerinin memnuniyetini en 
ön planda tutan Teknovizyon; uygun 
fiyat, zamanında teslimat, ticari 
etik ve yüksek kalite prensipleriyle 
üretim yapmaktadır. Sipariş üzerine 
özel imalat da yapan üretim tesisi, şu 
anda otomotiv sektöründe, ülkemiz-
deki en büyük firmaların tedarikçisi 
olmuş, ürettiği parçalarla, Uzakdoğu 
ve Avrupa’dan yapılan ithalatın bir 

bölümünün önüne geçmiştir. 11 
kişilik kadrosuyla, Avrupa kalitesinde, 
Uzakdoğu fiyatlarıyla ürün üreterek, 
imkansız denilen şeylerin şirket ola-
rak üzerine yürümektedirler. 

Teknovizyon, Dünyanın en önemli 
ve büyük otomotiv fuarları olan 
Automechanika’nın dönüşümlü 
olarak İstanbul ve Frankfurt fuarların-
da stand açmaktadır. Henüz 5 yaşını 
doldurmamış olmasına rağmen, 
Tekno Vizyon Plastik Otomotiv Yedek 
Parça, şu an üretiminin % 15 kadar 
bölümünü Avrupa ülkelerine ihraç 
etmektedir. Gelecek yılki hedefleri 
içinde, ülkemizin ilk % 100 yerli araç 
tamponunu üretme amacını gerçek-
leştirmeyi planlamaktadır. 

Yeni mezun veya stajyer mühen-
dislere de her zaman kapılarının 
açık olduğunu belirten Teknovizyon  
yetkilileri, önemli olanın, basit ticari 
hesaplar yapmak yerine, insanlara 
faydalı olmak olduğunun bilinciy-
le, bu yola çıkarken Allah’ın izniyle 
toplumsal Gelişim için Sorumluluk 
Aldıklarını belirttiler.

TEKNOVIZYON 
Plastik

Otomotiv Yedek Parçada

Türkiye’nin MarkasıOtomotiv Yedek Parçada

Türkiye’nin Markası

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Konya İl Temsilciliği tarafından dü-
zenlenen seminer faaliyetlerine ‘Isı 
Pompaları’ konulu seminerle devam 
edilmiştir. 11 Kasım 2015 tarihinde Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen seminerin 
oturum başkanlığını Doç. Dr. 
Ali KAHRAMAN yürütürken, 
seminere TTMD Yönetim 
Kurulu Üyesi Orhan BAĞRAN 
konuşmacı olarak katılmış ve 
bir sunum yapmıştır.

Seminerin ilk bölümünde 
Orhan BAĞRAN, ısı pom-
palarının genel özellikleri 
ve kullanım yerleriyle, ısı 

pompası soğutma çevrimi konusunda 
bilgiler vermiştir. Hava kaynaklı ve su 
kaynaklı (toprak kaynaklı) olmak üzere 
ısı pompası çeşitlerine değinen Orhan 
BAĞRAN, havadan havaya, havadan 
suya, sudan havaya, sudan suya ısı 
pompalarının teknik özelliklerini anlat-

mış, ısı pompa-
larının kullanım 
yerlerine göre 
proje uygulamaları örnekler ile detay-
landırılmıştır.

Seminerin ikinci bölümünde ise, 
ısıtma sistemi seçimi, pompa seçimi, 

boru çapı hesabı, 
akümülasyon tankı 
ve denge kabı he-
sabı gibi konularla 
ilgili bilgilendirmeler 
yapılmış, uygulama-
larla ilgili örnekler 
verilmiştir. Seminer, 
soru-cevap bölü-
münün ardından 
tamamlandı.

se
m

in
er

Isı Pompaları
Semineri
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Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
Osmanlı topraklarında faaliyet gös-
teren yetmişten fazla Mevlevîhane 
bulunmakta idi. Gerek Çelebilik 
makamında bulunanlar, gerekse diğer 
Mevlevîhanelerdeki postnişinler ve 
Mevlevîler de, Osmanlı toplumunun 
diğer kesimleri gibi savaş yıllarının 
ortaya koyduğu siyasi, askeri, insani ve 
sosyal olumsuzluklardan rahatsızlardı; 
ülkenin güvenliği ve toplumun huzuru 
için savaş halinde olan Türk ordusuna 
elinden gelen yardım ve desteğimi 
sağlamak istiyorlardı. Bu anlamda, Os-
manlı Devletini Birinci Dünya Savaşına 
sürükleyen ve onlarca Mevlevîhane’nin 
yer aldığı coğrafyadaki Balkan sa-
vaşlarından ve Mevlevîlerin bu savaş 
esnasındaki durumları vearkasından I. 
Dünya Savaşı sırasında Mevlevîlerin ve 
Mevlevîhanelerin faaliyetleri önem arz 
etmektedir. Osmanlıyı Birinci dünya 
savaşına sokan en önemli sebeplerden 
ve cephelerden birisinin Balkan coğ-
rafyası ve bu coğrafyaya bağlı Balkan 
savaşlarının olduğu bilinmektedir. 
Balkan savaşları hem Osmanlı devleti 
üzerinde ileride telafisi mümkün olma-
yacak derin etkiler bırakmıştır, hem de 
Balkan coğrafyasındaki Balkan halkları 
arsında rekabet ve çatışmaları hızlan-
dırarak Birinci Dünya savaşının mey-
dana gelmesine ve sonunda Osmanlı 
Devletinin yıkılmasının hızlanmasına 
sebep olmuştur. 

Balkan savaşları, Osmanlı 
toplumunda siyasal, sosyal, 
kültürel ve ekonomik 
bakımdan olumsuz yönden 
derin izler bırakmıştır.

Savaş çemberinde kalan halk ve 
askeri olmayan kuruluşlar da kendi 
üzerlerine düşen sorumluluklarını ye-
rine getirmek amacıyla lojistik destek 
sağlamaya ve sağlık hizmetleri konu-
sunda yardımcı olmaya çalışmışlardır.

Bu anlamda Balkan 
savaşlarının gerçekleştiği 
coğrafyada yer alan Girit 
ve Kıbrıs Mevlevîhaneleri 
ve Konya’daki Çelebilik 
makamının bilgisi 
dâhilinde İstanbul ve diğer 
Anadolu Mevlevîhaneleri 
kendi sorumluklarını 
yerine getirmeye çaba 
göstermişlerdir. 

Bu sorumluk bakımından İstanbul 
ve Anadolu Mevlevîhanelerinin faali-
yetlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Savaşın en önemli lojistik destek-
lerinden birisi olan sağlık hizmet-
lerine ihtiyaç duyulduğu bir anda, 
Balkan savaşı yaralıları için Yenikapı 
Mevlevîhane’sinin hastaneye dö-
nüştürülmesi planlanıyor ve Galata 
Mevlevîhanesi de ayni ve nakdi 
yardımların toplanma merkezi haline 
getiriliyor. Çelebilik makamı ise bunu 
onaylayarak bu faaliyetleri içeren altı 
maddelik bir talimatname hazırlayıp 
12 Kasım 1912 tarihli tamimle diğer 
Mevlevîhanelere dağıtıyor. Daha 
sonrasında birçok Mevlevîhane gücü 
nispetinde bu tür faaliyetlere katılır 
ve böylelikle Mevlevîhaneler, savaşın 
devam ettiği sırada planlı bir şekil-
de yardım ve lojistik destek faaliyeti 
içinde bulunurlar. Bursa Mevlevî Şeyhi 
Mehmed Şemseddin, 6 Kasım 1912 
tarihinde Konya Dergâh-ı Şerifine 
gönderdiği yazısında, Bursa’daki 
Mevlevîlerin savaşın başlangıcından 
itibaren vatan için dua ettiklerini ve 
gönüllü olarak savaşa katılma kararlı-
lığında olduklarının heyecanını ifade 
eder.

Konya Çelebilik makamı tarafın-
dan 12 Kasım 1912 tarihi itibariyle 
dergâhlara gönderilen genelge doğ-

rultusunda çalışmalar başlar ve Şeyh 
Hasib Dede Çankırı Mevlevîhane’sinde 
20 Kasım 1912 tarihinde bir yardım 
defteri açıldığını ve toplanacak 
paranın Galata Mevlevîhane’sine 
gönderileceğini Konya Çelebilik 
makamına bildirir. Balkan savaşının 
başından itibaren yardımlar konusun-
da Çankırı’dan sonra Ankara, Amas-
ya, Kütahya, Urfa, Şam, Kıbrıs, Girit 
(Hanya) Mevlevîhaneleri de yoğun bir 
şekilde yardım toplama faaliyetine 
katılırlar ve her Mevlevîhane gücü nis-
petinde bu yardım kervanında yerini 
alır. Balkan savaşında Mevlevîhaneler 
yalnızca hastane açarak ve yardım 
toplayarak faaliyetlerde bulunma-
mışlardır. Yukarıda belirttiğimiz gibi 
gönüllü olarak cepheye gitmek için 
Bursa Mevlevîhane’sinden sonra 
Maraş Mevlevî şeyhlerinden Selim 
Efendi 11 Mart 1913 tarihinde “Maraş 
Gönüllü Reisi Nakîbu’l-Eşraf Ziyâ-zade 
ed-Dâi es-Seyyid Muhammed Emin” 
imzasıyla Konya Çelebilik makamından 
gönüllü teşkilatına katılmak için izin 
istemiştir. Balkan Savaşı sırasında İstan-
bul ve Anadolu’daki Mevlevîhaneler, 
millî duygular içinde elinden gelen 
yardımı yapmaya çalışırlarken savaş 
ateşinin içinde kalan heyecanlı ve 
zor günler geçiren Girit ve Kıbrıs’taki 
Mevlevîhaneler, bulundukları yerler-
de Rum ve Yunan halkına karşı Türk 
varlığının devamı yönünde olağanüstü 
çaba ve gayret içerisinde bulunurlar. 
Balkan Savaşının esas gerçekleşti-
ği işgal altında kalan topraklardaki 
Mevlevîhaneler ise düşman saldırı-
larına maruz kalmaktaydılar. Konya 
Mevlevîhanesi Şeyhi Balkanlardaki ge-
lişmeleri bu bölgedeki Mevlevîhaneler 
üzerinden takip ederek olumsuzlukları 
siyasi makamlara rapor etmekteydi.

Bütün bu faaliyetler ve yazış-
malardan anlaşıldığı üzere hem 
Konya Çelebilik Makamı, hem diğer 

Doç. Dr. Ali TEMİZEL
S.Ü. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 

1. Dünya Savaşı Yıllarında

Mevlevîlerin ve 
Mevlevîhanelerin
Yardım Faaliyetleri

Mevlevîhaneler, Balkan savaşı esna-
sında savaş bölgesindeki Müslüman 
halkın içinde bulunduğu duruma karşı 
duyarsız kalmamıştır. I. Balkan Savaşı 
sonunda Balkanlardaki galip devletler 
kendi aralarında anlaşmazlığa düşüp 
Balkanlarda II. Balkan Savaşı olarak 
bilinen savaş başlayınca Edirne ve 
Kırklareli tekrar Osmanlı’nın eline geç-
ti. Konya Mevlâna dergâhı bu haberi 
alır almaz, Edirne ve Kırklareli’nin geri 
alınması sevincini devlet ve milletle 
paylaşmak ve bütün Mevlevîlerin 
halet-i ruhîyesine tercüman olmak 
amacıyla üst düzey devlet makamla-
rına, Sadarete ve Dâhiliye Nezaretine 
tebrik telgrafları gönderdi1. 

Savaşın başından beri gelişme-
leri yakından takip etmeye çalışan 
Mevlevîhane, 29 Eylül 1913’de Bul-
garlarla İstanbul’da yapılan antlaş-
ma sonunda Kırklareli, Edirne ve 
Dimetoka’nın Osmanlı Devletine geri 
bırakılması sevincini de yine Sadarete 
ve Dâhiliye Nezaretine tebrik telgraf-
ları göndererek kutlamıştır. Balkan 
Savaşının ortaya koyduğu derin yara-
lar henüz iyileşmeden I. Dünya Savaşı 
ortaya çıkar ve Mevlevîhaneler diğer 
Türk kuruluşları gibi, ülkenin karşılaştı-
ğı problemler karşısında kendi güçleri 
nispetinde fiili olarak devlete yardımcı 
olmaya çalışırlar.  I. Dünya Savaşında 
Mevlevîhaneler ve Mevlevîlerin faa-
liyetleri hkkında kısaca şunları söyle-
mek gerekir: 14 Kasım 1914’te “cihad-ı 
mukaddes”in ilan edilmesinden sonra 
savaş şartlarında olması gereken mad-
di tedbirlerin yanı sıra halkın manevi 
yönünün de güçlendirilmesi gereki-
yordu. Kendisi de Mevlevî olan Sultan 
Reşad, “Gönüllü Mevlevî Taburu” 
veya “Mevlevî Alayı” olarak da bilinen 
“Mücahidîn-i Mevleviye” adıyla gönül-
lü bir birliğin kurulmasını istedi. 

Bilindiği üzere Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde gönüllülük sistemi 
bazen engellenmeye çalışılmışsa da 

çeşitli uygulamalarla eskiden beri 
vardı. 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Sa-
vaşında yerli halk ve gönüllü subaylar 
savaşa katılmıştı. Balkan Savaşında 
Edirne istikametinde yapılan harekâtta 
gönüllüler de yer almıştı.  

I. Dünya Savaşında da bir kısım halk 
gönüllü olarak savaşa katılmak iste-
miştir. Kafkas ve Rumeli Türkleri Irak 
ve Sina harekâtına katılmışlar, Kafkas 
cephesine Bektaşiler gönüllü bir alayla 
iştirak etmişler, I. dünya savaşından 
sonra Osmanlı Ordusunun tasfiye 
edilmesinden dolayı Yunan işgalin-
den 1920’lerin sonuna kadar Kurtuluş 
Savaşı boyunca yaklaşık bir buçuk 
yıllık sürede Batı Anadolu’da ve diğer 
yerlerde gönüllü birliklerden oluşan 
“Kuvâ-yı Milliye” ile düşman karşısında 
durulmaya çalışılmıştır.  

Birinci Dünya Savaşında ve İstiklâl 
Harbi esnasında kurulan gönüllü siste-
mi içinde Sufî kurumların rolü azımsa-
namayacak kadar önemlidir. 

Nuri Köstüklü, gönüllü sistemi 
içinde sufî grupların savaşa katılma 
isteklerinin Kabul görmesini şöyle 
özetlemektedir.

Halkın ve ordunun maneviyatını 
artırmak. 

Beyaz propaganda yapmak. 

Gerilla savaşları için eleman temin 
etmek. 

Şeyhlerin nüfuzunu kullanmak 
suretiyle ayrılıkçı ve bölücü grupların 
önüne geçmek ve onları kazanmak. 

Bilindiği gibi daha önce Balkan Sa-
vaşı sırasında birçok Mevlevîhane’nin 
maddi yardımlarının yanı sıra, gönüllü 
fiili olarak savaşa katılma konusunda 
istekleri ve bu anlamda teşkilat-

lanma çalışmaları vardı. Bu savaşın 
ardından I. Dünya Savaşında kritik 
bir sürece girilince Mevlevîlerin ve 
Mevlevîhanelerin gönüllü olma talebi, 
Padişahın onayıyla resmiyet kazanmış 
ve “Mücahidîn-i Mevleviye” veya “Gö-
nüllü Mevlevî Taburu” kurulması ko-
nusunda çalışmalara başlanmıştır.  Bu 
gönüller kuvvetinin komutanı olarak 
Mevlevîlerin Şeyhi BahâeddinVeled 
Çelebi’nin, daha sonra iki taburlu bir 
alaya dönüştürülen Mücahidîn-i Mev-
leviyye Tabur’unun I. Dünya Savaşı 
sırasında kuruluş amacı, bu alayın Şam 
ve Hicaz’da bulunma sebepleri ve 
orada geçirdiği günlere dair bilgiler 
vermektedir.

Sonuç olarak yukarıdaki açıklama-
lardan anlaşıldığı üzere Mevlevîhane 
bulanan pek çok yerde hem Balkan 
hem de Birinci Dünya savaşlarında

ilk günden itibaren 
Mevlevî ileri gelenleri, 
Şeyhleri, postnişinleri ve 
Mevlevîler, düşmana karşı 
millî bir güç olarak aktif 
bir rol içinde olmuşlardır. 

İşgaller karşısında millî mukavemet 
gücünün teşekkülü ve millî teşkilatlan-
malarda görev alan Mevlevî postni-
şinler ve Mevlevîhaneler, Büyük Millet 
Meclisi kurulduktan sonra Türkiye’nin 
siyasî ve milli oluşumunda aktif görev-
ler almışlar ve her zaman devlet yöne-
timi ve ricali ile dost kalarak ülkenin 
birlik ve bütünlüğünün korunmasına 
katkı sağlamaya çalışmışlardır.
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Odamız tarafından düzenlenen 
sosyal etkinlikler kapsamında ‘Terör 
ve katkılarımız’ konulu konferans 
düzenlenmiştir. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Caner 
ARABACI ’nın sunumuyla 30.10.2015 
tarihinde Odamız konferans salonunda 
gerçekleştirilen konferansa çok sayıda 
üyelerimiz aileleriyle birlikte katılım 
sağlamıştır.

Konferans Şube Başkanımız Ö. Erdo-
ğan DURANSOY’un açılış konuşmasıyla 
başlamıştır. DURANSOY yapmış olduğu 
konuşmada; “Değerli misafirler, Terör 
ve katkılarımız başlığıyla düzenlemiş 
olduğumuz konferansla biraraya 
gelmiş bulunuyoruz. Terör bugün 
ülkemizin en önemli sorunu haline 
gelmiştir. Hepimizi derinden üzen terör 
saldırılarının gerçek sebepleri nedir?, 

kimler bu saldırıları tetiklemektedir? bu 
ve buna benzer merak edilen birçok 
sorunun cevabını bu konferansla biraz 
daha netleştireceğiz. Yapacağı sunum-
la bizleri bilgilendirecek olan sayın 
hocamız Prof.Dr. Caner ARABACI’ya 
ve sizlere hoş geldiniz diyor şahsım ve 
yönetim kurulum adına teşekkürlerimi 
sunuyorum.

 Ülkemizin elim terör olayları ile 
mücadele ettiği, milletimizin birlik ve 
beraberliğinin sınandığı zor ve sıkıntılı 
günlerden geçmekteyiz. Maalesef üç 
yanı denizlerle dört yanı düşmanlarla 
çevrili bir ülkeyiz. Unutulmamalıdır 
ki bu ülke içinde birileri birliğimizi, 
düzenimizi, bayrağımızı, onurumuzu 
ve vatanımızın bütünlüğünü bozmaya 
kalkarsa karşısında her zaman kenet-
lenmiş tek vücut, tek yürek olmuş 
birbirine sıkı sıkıya bağlanmış bir Türk 

TERÖR

Konferansı

ve
KATKILARIMIZ

halkı bulacaktır.” demiştir. 
Prof.Dr. Caner ARABACI’nın 

sunumuyla gerçekleştirilen konfe-
ransta, İslam dininin ilk kabulünden 
Osmanlı’ya kadar uzanan süreçte 
yaşanan suikastler ve terör olayları 
anlatılmış, bu olaylarla günümüzde 
yaşanan terör olaylarının benzerliği 
ve sebepleri örneklerle irdelenmiştir. 
Konferansta ayrıca, ülkemizde ve çev-
re ülkelerde varlıklarını sürdüren PKK, 
DHKP-C, IŞID gibi terör örgütlerinin 
kimlere nasıl hizmet ettikleri, bu terör 
örgütlerinin yapmış oldukları eylem-
leri ülke içerisinde kimlerin organize 
ettiği gibi konularla ilgili katılımcılara 
bilgiler verilmiştir.

Konferans, katılımcıların Prof. 
Dr. Caner ARABACI’ya soruları ve 
bu soruların yanıtlanmasıyla son 
bulmuştur.

Ülkemiz ve çevre ülkelerde varlıklarını 
sürdüren PKK, IŞID, DHKP-C gibi terör 
örgütlerinin kimlere nasıl hizmet 
ettikleri, bu terör örgütlerinin yapmış 
oldukları eylemleri ülke içi ve dışında 
kimlerin organize ettiği gibi konularla 
katılımcılara bilgi verildi
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2004 yılından beri Jack’s Cafe 
markasıyla üyemiz Ahmet UYANIK 
önderliğinde sektörde faaliyet gös-
termekte olan işletme, 2013 yılında 
ulusal ve uluslararası markaların 
Konya piyasasına girmesiyle beraber 
kendini yenileme ihtiyacı hissetmiş 
ve cafe kimliğinden sıyrılarak konsept 

değiştirmiştir.
Jack’s Home markasıyla kendine 

has bir konsept oluşturan firma, 
ciddi bir mutfak yatırımıyla birlikte 
dünya mutfağının farklı lezzetlerini, 

eşsiz sunumlarıyla beraber Konya’ya 
sunmaktadır.

 Yine içecek ürün gamında da kah-
ve sektörünün uluslararası markalarla 
yarışır bir menüyü müşterilerine su-
nan firma bu iki menünün birleşimiyle 
birlikte Konya için yeni ve farklı bir 
değer oluşturmaktadır.

2002 yılında kuru-
lan  ve mekanik tesisat 
konusunda faaliyet 
gösteren Egemen Do-
ğalgaz, sistemli, ilkeli, 
araştırmacı çalışmaları 
ile kısa sürede büyüye-
rek bugün konusunda 
aranan firmalar arasında 
yer almaktadır.

Şirket müdürü olarak 
üyemiz Recep GÜVEN 
önderliğinde uzman 
kadrosu ile mekanik 
tesisatın önemi hu-
susunda bilinç içinde 
çalışmalarını titizlikle 
yürütmektedir.

JACK’S 
HOME

sistemli, ilkeli, araStırmacı

EGEMEN
DOGALGAZ


