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Okula başlama hem çocuk hem anne baba 
için yeni ve heyecan verici bir durumdur. 
Okula başlamadan önce zamanının büyük 
çoğunluğunu evde ve ailesi ile geçiren 
çocuk okula başlaması ile bambaşka bir 
sosyal çevreye girmektedir. Okul aslında ilk 
toplumsallaşma yeridir. Artık onun da oyun 
dışında amaçları, aktiviteleri ve sorumlulukları 
olacaktır. Aileden ayrılma endişesi, yeni 
ortama ayak uyduramama korkusu çocukların 
sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Çocuklar 
kendisinden büyüklerden zarar görme 
kaygısı yaşayabilmektedir. Bu duruma uyum 
sağlayabilmek çok önemlidir. Çocuğun daha 
önce ana sınıfı ya da kreş deneyiminin olması 
başlama sürecini kolaylaştırırken olmaması bu 
başlangıcı zorlaştırmaktadır.

Okula başlamadan ev için okula yönelik 
hazırlıklar yapılmalıdır. Sorumluluk duygusu 
geliştirilmeli, yemek ve uyku saatleri düzene 
sokulmalıdır. Okula başlarken ailecek birlikte 
okul alışverişi yapmak ve çocuğun hoşuna 
gidebilecek şeyler alınabilir. Okul hazırlığı 
anne baba ile eğlenceli bir etkinlik şeklinde 
yapılabilir. Okuldan neler öğreneceği, okulun 
kendisine neler katacağı anlatılmalıdır. 

Okulun ilk günü mümkünse anne baba 
ve çocuk okula birlikte giderek çocuğun 
kendisini yalnız hissetmemesi sağlanmalıdır. 
İlk gün mutlaka okulda gitmesi sağlanmalı ve 
özelikle ilk günlerde devamsızlık konusunda 

taviz verilmemelidir. Okula gitmek istemeyen 
çocuklarda bulantı, baş ağrısı, kusma, 
karın ağrısı görülebilir. Gerçek bir hastalık 
olmadığından emin olunarak bu belirtilerin 
okula gitmek istememekten kaynaklanması 
durumunda devamsızlık yapmasına izin 
verilmemelidir. Okula geç kalma konusunda 
da taviz verilmemelidir. 

Okul hakkında bilgi verilmeli, okulda 
yaşayabileceği şeyler anlatılmalı, olumsuz 
durumlarda anne babaya nasıl ulaşacağı 
konusu netleştirilmeli ve çocuğun kendisini 
güvende hissetmesi sağlanmalıdır. Okula 
gitmek istememesine karşı ceza, zor kullanma 
gibi davranışlar sorunu çözmeyecektir. Anne 
baba iyi bir iletişim ile okula gitmenin bir 
sorumluluk olduğunu somut ve net bir dille 
anlatmalıdır. Kıyaslama yapılmamalıdır. Okula 
gitme konusunda pazarlık ya da ikna çabasına 
girilmemelidir. İlk günlerde eve geldiğinde 
okulda yaşadıkları ile ilgili konuşulabilir. 
Okul fobisine dikkat edilmelidir. Gerekirse 
profesyonel bir psikolojik danışmanlık hizmeti 
alınmalıdır.

Her çocuk açısından okula başlamak 
oldukça hassas bir dönemdir. Bu açıdan okul 
ve öğretmen seçiminin, aile ve çocuğun 
kişiliğine, beklentilerine uygun olması 
önemlidir.

 Okullar Açılmadan Önce
 Alınacak Önlemler 

• Çocuğunuzu duygusal ve psikolojik yön-
den okula hazırlayın. Başlamadan önce okulu 
gezdirin ve öğretmenle iletişim kurmasın sağ-
layın. Eğer isterse öğretmenle vakit geçirme-
sini sağlayın. Bu çocuğun güvende hissetmesi 
açısından oldukça önemlidir. 

• İlk haftalarda biraz stres ve kaygı yaşa-
masının normal olduğunu ona anlatın. Okula 
başlamadan önce bu konuyla ilgili muhakkak 

Çocuğunuzun Fiziksel ve Ruhsal Sağlığını Kontrol Ettirin
Okul Öncesi

Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç. Dr. Zeynel Abidin TAŞBAŞ

konuşun. Normalde çocukların uyum süreci 
3 ile 21 gün arasında değişmektedir. Bu ne-
denle sabırlı olmak gerekir. 

• Çocuğunuzun fiziksel ve ruhsal sağlığını 
kontrol ettirin. Çocuk doktoru, göz doktoru 
ve diş hekimi muayeneleriyle birlikte gereki-
yorsa psikolog görüşmesini organize edin. 

• Okullar açılmadan en az bir hafta önce 
uyku ve yemek saatlerini yeniden planlayın. 
Televizyon ve bilgisayar karşısında geçirdiği 
saatleri kısıtlamaya çalışın. Yaz aylarında bu 
süreler artabiliyor. Ancak okullar açılırken bu 
zaman dilimlerinin azalması gerekiyor. 

• Ders motivasyonunu artırabilecek 
eğitim malzemeleri alın. Okul alış-
verişine birlikte çıkın ve mümkün 
olduğunca onun seçimlerine saygı 
gösterin. 

• Öğrencilik yıllarınız ile ilgili pay-
laşımlarda bulunun. Bu paylaşım 
onlara öğüt vermekten daha çok işe 
yarıyor.

Eğer iyi hazırladığınızı düşü-
nüyorsanız sınıf kapısında çok 
fazla oyalanmayın. Siz oradan 
ayrıldıktan sonra kendini iyi his-
sedecektir. Eve geldiğinde is-
terse okulda yaşadıklarıyla ilgili 
onunla konuşun. Anlatması 
konusunda zorlamayın, sabırlı 
olun, kendi istediği zaman 
anlatmasına izin verin. Çıkışta 
siz alacaksanız tam vaktinde 
orada olmaya çalışın. 

Uyum süresinin uzaması ya 
da tepkilerin şiddetli olması duru-
munda uzmanlardan yardım alın. 
Ebeveynlik çocukları sadece koru-
mak değildir. Onları gerçek hayata 
hazırlamak, sağlıklı büyümelerine yar-
dımcı olmak ve güçlendirmektir.

Aileden ayrılma endişesi, 
yeni ortama ayak 
uyduramama korkusu 
çocukların sıkıntı 
yaşamasına neden 
olmaktadır.
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Huğlu

Kooperatif

Üretim

HUĞLU Kasabası İç Anadolu Böl-
gesinde Akdeniz sınırına yakın Toros 
Dağları’nın eteğinde, Beyşehir’in şirin 
bir  kasabasıdır.  3500 kişi civarında 

nüfusuyla, 1460 rakımlı bir sanayi bel-
desidir.

Kasabanın iklimi ve coğrafi yapısı 
tarım ve hayvancılığa elverişli olma-

ması münasebetiyle kasaba halkı tüfek 
imalatından önce dönemin tarım araç 
gereçlerinin imalatı, bakım ve onarımı 
ile iştigal etmiş bunun yanında bir 
kısım halkta inşaat ustalığı yapmıştır. 
        1914 yılında Mustafa Çavuş is-
minde bir büyüğümüzün I.Dünya 
Savaşında askere alınmasından sonra 
ordudaki görevi itibariyle silahlarla 
tanışması, av tüfeği sanatımızın doğ-
masında vesile olmuştur. Huğlu insa-
nının sanata ve sanayiye yatkın olması, 
bu büyüğümüzün silah tamirciliğini 
yaygınlaştırmasına, eski dolma tüfek 
ve silahların onarımını yaparak zaman 
içerisinde de imalatına başlamasına 
sebep olmuştur. Bölgenin coğrafi ko-
numu münasebetiyle zamanla bütün 
kasaba halkının tüfek imalatına olan 
ilgisi doğal olarak artmıştır. Bu artış 
kurumsal bir çatı altında toplanmayı 
kaçınılmaz hale getirmiştir.

Firmamız bugün itibariyle 430 üyesi 
bulunan, 400 çalışanıyla güçlü bir alt-
yapıya sahip 17.000 m² si kapalı top-
lam 25.000 m² alanda faaliyet gösteren 
Entegre bir tesistir.

Yivli av tüfeği ve savunma sanayi 
odaklı çalışmalarda yapan firmamız 
“Tesis Güvenlik Belgesi” ne sahiptir.

Sürekli büyümeyi, gelişmeyi ken-
dine hedef ve vizyon edinen Huğlu 
av tüfekleri kooperatifi 1990’lı yılların 
başında kalitesini dünya pazarlarına 
da taşımak için ilk ihracatını gerçekleş-
tirmiştir.

2000’li yılların başında ivme ka-
zanan ihracatımız bugün itibariyle 
ürettiği tüfeklerin %80’ni başta Ame-
rika birleşik devletleri olmak üzere 
Fransa’dan Norveç’e, Lübnan’dan 
Botswana’ya, Şili’den Filipinlere kadar 
50’nin üzerinde ülkeye ihraç etmenin 
haklı gururunu yaşamaktadır. 

Huğlu av tüfekleri kooperatifi aynı 
zamanda ISO 9001,ISO 14001 ve OH-
SAS 18001 sistem belgelerine sahip 
olup personeline yönelik sürekli iç 
veya dış kaynaklı eğitimler gerçekleş-
tirmektedir.

Bölgede ki önemini ve değerini de 
bilen kooperatifimiz sosyal sorumlu-
luklarını da yerine getirmekte ve gerek 
bölgedeki okul ve yurtlara gerekse de 
ihtiyaç sahibi olan kişi yada kurumlara 
desteğini her daim sürdürmektedir. 

Ayrıca her yıl değişik dernek ve kurum-

larca düzenlenen fidan dikme kam-

panyalarına da katılım sağlanmakta ve 

her yıl yüzlerce fidan kooperatifimiz 

adına dikilmektedir.

1962 yılına kadar imalatçılık ev altı 
küçük atölyelerde elektriğin bile olma-
dığı ilkel şartlarda bireysel olarak de-
vam etmiş olup 16 Kasım 1962 yılında 
165 üyesi ile kurumsal bir kimliğe bü-
rünmüş ve bugün itibari ile dünyada 
bilinen ilk 10 üretici firma arasına gi-
ren, kalitesiyle ünlü Huğlu Av Tüfekleri 
Kooperatifi kurulmuştur.

Kasabaya 1971 yılında elektriğin 
geldiği düşünüldüğünde Huğlu av 
tüfekleri kooperatifi rekabet ettiği 
Avrupa ve dünyadaki gelişmiş ülkele-
rin lider markaları ile arasındaki farkı 
hızla kapatmış ve bugün itibariyle hak 
ettiği yere gelmiştir. Bu başarı kasaba 
halkının ne kadar sanatkâr, özverili ve 
vizyon sahibi olduğunun somut bir 
göstergesidir.

Kendine güvenen sanatkâr insanlar, 

yükseklerin ve gücün simgesi olan çift 
başlı kartalı kendilerine sembol seç-
mişlerdir. 

Kooperatifin kurulmasından sonra 
daha düzenli ve sistematik bir yapı 
oluşmuştur. Bu oluşum ürün yelpa-
zesini genişletmekte, kalitenin daha 
yüksek seviyelere taşınmasında büyük 
rol oynamıştır.

Tek kırma tüfek imalatı ile başlayan 
imalat, 1962 yılından sonra çifte, sek-
senli yıllara doğru süperpoze, doksanlı 
yılların başlarında da yarı otomatik ve 
pompalı tüfek imalatıyla devam etmiş 
olup edindiği bilgi ve tecrübesi ile 
kullanıcının isteği doğrultusunda zen-
gin opsiyonlarıyla sektöründe en geniş 
ürün yelpazesine sahip bir konuma 
gelmiştir. 

S.S. HUĞLU AV TÜFEKLERİ
KOOPERATİFİ

Firmamız atölye, imalat hattı, hızar-

hane ve kundak hattı, kaplama birimi 

dahil olmak üzere ihtiyaçlarını kendi 

bünyesinde tamamlayan entegre bir 
tesistir. Aylık ortalama 3500 tüfek ima-
latı kapasitesine sahip olan Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifi yaklaşık 400 çalı-
şanıyla hizmet vermektedir.

Değişik kalibre ve özellikleriyle zen-
gin ürün çeşidine sahip olan koopera-
tif birbirinden değerli ustalarıyla kalite-
yi ve müşteri memnuniyetini en üstte 
tutarak hem yurtiçi piyasasında hem 
yurtdışında kendinden söz ettirmiştir.

Kullandığı malzemeler ve ham-
madde konusunda hassas davranan 
firmamız namlu malzemesi olarak özel 
4140 namlu çeliği kullanmakta ve dolu 
gelen namlu malzemesi kendi bünye-
mizde özel tezgahlarda içi boşaltılarak 
namlu haline getirilmektedir. Kundak-
lar ceviz ağacı olarak Türkiye’nin deği-
şik bölgelerinden tedarik edilmektedir. 
Türk ceviz ağacı dünyada da kabul 
edilmiş bir kaliteye sahiptir.

Türk ceviz ağacı 
dünyada da kabul 
edilmiş bir kaliteye 
sahiptir.
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Ürünlerimiz

Huğlu süperpoze tüfekleri 
konusunda Dünya’da bilinen bir 
marka haline gelmiştir. Çelik ve 
ahşabı mükemmel bir şekilde 
birleştiren bu tasarımların altın-
da bir asırlık tecrübe ve ustalık 
yatmaktadır. Ürettiğimiz her bir 

pozenin en ince ayrıntısına kadar 
mükemmel olması için mühen-
dislerimiz ve ustalarımız yoğun 
olarak çalışmaktadırlar. Bu çalış-
maların sonucunda pozelerimiz-
de mükemmel başlık ve namlu 
uyumunu yakalayabiliyoruz.

Dünyaca ünlü Türk cevizleri 
ve İtalyan çeliğini, tecrübe ve 
ustalıkla birleştirerek süperpo-
zelerimizi nesilden nesile miras 
kalacak bir tüfek haline getiri-
yoruz.

Premium bir tüfekten ne 
beklersiniz? Güvenlik, tasarım 
ve kusursuz atış.. Huğlu çifte 
kırmalarını tecrübeli avcılar çok 
iyi tanır. Çünkü çifte kırmalarımız 
sizi asla yarı yolda bırakmaz. 

Tehlikeli avlarda bile bilirsiniz ki 
Huğlu çifte kırmaları her daim 
atışa hazır ve güvenlidir. En sarp 
av rotalarında; sağlam gövdesi 
ve birinci sınıf Türk cevizinden 
üretilmiş el kundağı ve dipçiği 

ile her türlü zorlu koşulun üste-
sinden gelebilir. Çok iyi biliyoruz 
ki çifte kırma üretmek gerçek 
bilgi ve ustalık gerektirmektedir.

Hepimiz bu tüfekleri bir 
Türk filminde ya da ücra bir köy 
kasabasında görmüşüzdür. İşte o 
gördüğümüz her tüfeğin altında 
neredeyse Huğlu imzası vardır. 
Tek kırmaların bizim içinde ayrı bir 

yeri ve önemi vardır. Huğlu’nun 
tarihi tek kırma tüfeklerin 
hikâyeleri ile doludur. Dünyaca 
bilinen bir marka haline gelme-
mizde tek kırma tüfeklerimizin 
kalitesi ve dayanıklılığı büyük 

pay sahibidir. Bizde bunu bilerek 
ve saygı duyarak, aynı ustalık ve 
aşkla ülkemizin en iyi tek kırma 
tüfeklerini üretemeye devam 
ediyoruz.

İtalyan çeliğinden üretilmiş 
namlu ve hafifletilmiş dayanıklı 
gövdeler. Tüm bu bileşenler Huğ-

lu yarı otomatik tüfeklerinde bir-
leşiyor. Bir asırlık üretim tecrübe-
miz artık avcılar için vazgeçilmez 

olan yarı otomatik grubumuzda 
sizlerin beğenisine sunuluyor.

SUPERPOZE

ÇİFTE KIRMA

TEK KIRMA

Babadan ogula miras...-

-Zor olani basarmak genlerimizde var..

E fsaneler yok olmaz, ancak yeniden yazilirlar..

YARI OTOMATİK

Kusursuz atis deneyimi amaciyla üretilmis ergonomik tasarimlar.

Hafif alaşımlar, kalite ve tasa-
rım; mükemmel atış performansı 
için pompalı gurubunda bir ara-
ya geliyor. Birinci kalite yumuşak 

ve sert plastik malzemeler Huğlu 
kalitesi ve tecrübesiyle bir araya 
getiriliyor. Defalarca atış testle-
rinden geçen pompalı tüfekle-

rimizi kendi kategorisinde en 
güvenli sınıfında yer alıyor.

POMPALI

Agresif ve sert

--

Çekicilik, görsellik, ustalık hepsini bir arada sunan yeni, PCP havalı tüfeği…

PCP HAVALI TÜFEK

Modern dünyanin yeni ürünü
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 Huğlu sektörde Türkiye’nin en 
önde gelen firmalarından olup 
gerek ülkemizde gereksede dün-
yada marka değeri yüksek olan bir 
firmadır. Firmamızı geçmişten gü-
nümüze birçok siyasetin ve halkın 
önde gelen isimleri ziyaret etmiş. 
Merhum Turgut Özal’dan Süleyman 
Demirel’e Necmettin Erbakan’dan 
Tansu Çiller’e Devlet Bahçeli’den 
Ahmet Davutoğlu’na kadar birçok 
tanınmış isim tesislerimizi ziyare-
te gelmiştir. Türkiye’nin en köklü 
ve değerli av tüfeği markası olan 
Huğlu’yu 2013 kooperatifçilik 
yılında dönemin Gümrük ve Ticaret 
bakanı Sayın Hayati Yazıcı konuş-
masında ”Ülkemizdeki başarılı 

kooperatiflerine bir örnek vermek 
istiyorum. Konya Huğlu’da kurulan 
Huğlu av tüfekleri vardır ve Kasaba-
da çalışabilecek durumda herkese 
iş imkânı sunmaktadır. Bu koope-
ratifin 600 ortağı var, 15 milyon lira 
cirosu bulunmaktadır ve 30’dan 
fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 
Küçük bir kasabada kurulan bir 
kooperatif bile uluslararası büyük-
lüğe erişmekte ve hem kurulduğu 
bölge hem de ülkemiz için önemli 
bir ekonomik değer oluşturmak-
tadır. Bunun en güzel örneğini bu 
kooperatif oluşturuyor.” Sözleriyle 
ifade etmektedir.

Başka bir örnek verirsek Dünyaca 
ünlü marka uzmanı Simon Anholt 

gerek yazdığı kitap da dünyada 
büyüyen şirketlere Huğlu’ yu örnek 
göstermiş ve yaptığı basın toplan-
tılarında ve söyleşilerde Huğlu’ dan 
bahsetmiştir. Kendisine sorulan 
bir soruda yurtdışında Türkiye’ den 
tanınmış 3 firma nedir sorusuna; 
“Arçelik, Lassa ve Huğlu “ cevabını 
vermiştir.                                       

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 
100 yıllık tecrübesi ve yüksek kali-
teyi standart haline getirmiş ürün 
yelpazesi ile tüm dünyadaki avcı, 
atıcı ve koleksiyoner dostlarımızın 
yanında olmaya devam edecektir.

AR-GE
HUĞLU MARKASIYeni makine yatırımları ile büyük bir 

makine parkına sahip firmamız ar-ge 
ye de önem vermekte ve kendini daha 

da geliştirmektedir.

Alanında uzman ar-ge ekibi günü-

müz teknolojisi ile faaliyetlerine de-
vam etmekte ve yeni ürün aşamasında 
çalışmalar yapmaktadır.

Halihazırda izin aşamasında olan 
yivli av tüfeği yakın zamanda piyasada 
ki yerini alacak ve hak ettiği seviyelere 
ulaşacaktır. 308 cal seçeneği ile usta 

ellerdeki yerini alacak tüfeğimizin 
hemen ardından ar-ge si devam eden 
diğer kalibre ve özelliklerdeki yivli av 
tüfekleri de  bu tüfeğimizi takip ede-

ceklerdir. Bolt action türünde çıkacak 
olan Ve “Ovis” ismini verdiğimiz tüfek 
zarafet, etkileyicilik ve birçok teknik 
donanımı bir arada bulundurmaktadır.

S.S. Huğlu Av Tüfekleri
Kooperatifi Başkanı
Naci TANIK

İzin aşamasındaki yivli av 
tüfeğimiz yakın zamanda piyasada 
hak ettiği seviyelere ulaşacaktır.

Ardından Ar-Ge si devam eden 
diğer kalibre ve özelliklerdeki yivli av 
tüfeklerimiz de bu tüfeğimizi takip 
edeceklerdir.
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Odamız, 10.06.2010 tarih 
ve 27657 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan “Enerji Kimlik Belgesi 
Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara 
Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ” 
kapsamında 2010 yılının Aralık 
ayından itibaren Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) Uzmanı eğitimi 
düzenlemektedir. EKB Uzmanlarına 
yönelik verilen eğitim müfredatında 
BEP-TR I yazılım programı yer 

almaktadır. 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu ve Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği 
gereği binalara verilen Enerji Kimlik 
Belgesinin (EKB) düzenlenmesinde 
kullanılmakta olan mevcut BEP-TR 
programının internetten bağımsız, 
çizim destekli ve yenilenebilir 
kaynakları içeren ikinci versiyonu 
olan (BEP-TR II) Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından kullanıma 

açılacaktır.  Bu kapsamda 
daha önce Odamız tarafından 
eğitim almış EKB uzmanlarına 
yönelik 1 (bir) günlük (BEP TR II) 
Oryantasyon Eğitimi düzenlenmiştir. 
11 Temmuz 2017 tarihinde 
Şubemiz Konferans Salonunda 
düzenlenen eğitime katılan 
uzmanlar BEP-TR programının ikinci 
versiyonunun kullanımıyla ilgili 
yetkilendirilmişlerdir.

Her geçen gün gelişim göster-
mekte olan takım ve makina sa-
nayisine, klasik yöntemler ile ayak 
uydurmak imkânsız hale gelmiştir. 
Hız, kalite ve verimliliği yakalamak 
için otomasyon sistemine yönel-
mek gerekmektedir. Otomasyon 
sisteminde tamamen yazılım des-
teği ile üretim yapılmakta, böyle-
likle hata payı azalmakta, kalite ve 
verim arttırılmaktadır. Otomasyon 
sistemlerinde makina parçalarının 
tasarımı ve imalatı için CAD /CAM 
sistemine ihtiyaç vardır. 3D para-
metrik yazılım olan SolidWorks, 

makina tasarım ve imalat sektö-
rünün bu ihtiyacını büyük oranda 
karşılayan ve en yaygın olarak kul-
lanılan programdır.

Makina imalat sektöründe hiz-
met veren üyelerimizin katılımı ile 
22-27 Ağustos 2017 tarihleri ara-
sında Odamız Bilgisayar Laboratu-
varında SolidWorks Temel Eğitimi 
düzenlenmiştir.

Eğitim kapsamında SolidWorks 
uygulamalı olarak anlatılmış;

• SolidWorks arayüzü,

• Taslaklar,

• Parça modelleme,

• Yüzey modelleme,

• Kaynak modelleme,

• Sac metal tasarım,

• Montaj modelleme,

• Teknik çizim

başlıklarında çok sayıda komut ve 
pratik kullanım teknikleriyle ilgili 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Kursun 
sonunda kursiyerlere katılım bel-
gesi verilmiştir.

07 Mayıs 2017 ile 08-09 Haziran 2017 
tarihlerinde LPG sektöründe görev yapan 
personelin bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları-
nın geliştirilmesine, LPG’nin sürekli, kaliteli, 
ucuz, güvenli olarak ve çevreye zarar ver-
meyecek şekilde kamu yararı esas alınarak 

tüketicinin kullanımına sunulmasına katkıda 
bulunmak amacıyla LPG Yetkili Personel 
Kursları düzenlenmiştir.

Odamız eğitmenlerinden Metin ŞAHİN 
tarafından verilen kurların sonunda başarılı 
olan kursiyerlere yetki belgeleri verilmiştir. 

Kurs Rüzgarı

Tüplü LPG Taşıma Personel Kursu  •  Eğitmen:  Metin ŞAHİN
LPG Pompacı Kursu  •  Eğitmen:  Metin ŞAHİN

Odamız tarafından düzenlenmiş eğitimler, tüm hızıyla devam ediyor.

SolidWorks Temel Eğitimi  •  Eğitmen:  Doğuş ÜNSAL BEP TR II Oryantasyon Eğitimi  •  Eğitmen:  Mehmet AKCAN

ku
rs
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dönemine dayanır. Bunu, yapılan çeşitli 
kazılarda çıkan tarihi eserlerden ve kita-
belerden anlamaktayız. Bugüne kadar 
bulunan yazılı taş, heykel, lahit gibi eser-
lerin çoğu Konya ve Akşehir Arkeoloji 
Müzelerinde, birçokları da Doğanhisar’ 
da açık alanlarda sergilenmektedir. 

Doğanhisar M.Ö. 500 yıllarında Met-
yos adıyla kurulmuştur. M.S. 395 yılında 
Bizans İmparatorluğunun eline geçmiş 

M.S 704-708 yıllarında Emevi ve Abbasi 
ordularının taarruzlarına uğramıştır. 
1071 Malazgirt Savaşına müteakip 
Selçukluların batıya yayılışları sırasında 
1110 yılında Doğanhisar Türk hakimiye-
tine geçmiştir. Şehrin adı Selçukluların 
arasında DOĞAN kuşuna izafeten “DO-
ĞAN KALESİ” olarak değişmiştir. Daha 
sonra Doğanhisar adını almıştır. Emevi 
ve Abbasi ordularıyla yapılan savaşlarda 
şehit olan Seyyid Ahmet’in mezarı Kızılı-
şık Mevkisinde bulunmaktadır. 

Doğanhisar’ ın Anadolu Selçuklu 
Devleti zamanında Beyşehir Liva’sına 
(İli) bağlı Doğanhisar Kazası (İlçesi) 
olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Doğan-
hisar 1298 tarihinde Karaman Oğulları 
idaresine geçmiş Fatih Sultan Mehmet 
devrinde 1473 yılında Karaman Oğulları 
saltanatına son verilerek Osmanlı İmpa-
ratorluğuna katılmıştır. Osmanlı döne-
minde Akşehir’e bağlı Nahiye (Bucak) 
durumunda idi. 1912 yılında Belediye 
Teşkilatı kurulmuş, Cumhuriyet’ten son-
ra 1957 yılında da ilçe olmuştur.

Doğanhisar’ın İlçe Merkezi Sultan 
Dağlarının Kuzey Doğuya bakan 
eteklerinde kurulmuştur. Kon-
ya İl merkezine 122 km. uzaklıkta 
bulunmaktadır. Doğuda İlçesine, 
Güneyde Hüyük İlçesine, Batıda Isparta 
İli, Kuzey Batıda İlçesine, Kuzeyde Ilgın 
İlçesi Argıthanı kasabası ile komşudur. 
İlçenin Yüzölçümü 519.5 Km. olup, de-
nizden yüksekliğin 1220 metredir. Mer-
kez Belediye sınırları 93 Km² ’dir.

Yağışlar İlkbahar ve sonbaharda 
olmak üzere 2-3 ay kadar sürer yazları 
kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlıdır, 
genel olarak karasal iklim hüküm sürer.

Doğanhisar İlçesine bağlı toplam 24 
mahalle bulunmaktadır. Toplam Nüfusu 
ise 16.984 ‹dür.

İlçe, İzmir – Konya yoluna 18 Km. 
Isparta yoluna 40 Km. uzaklıktadır. Do-
ğanhisar, Konya İline 122 Km, Akşehir 
İlçesine 45 Km uzaklıkta olup, Konya 
– Akşehir - Beyşehir ve Seydişehir İlçele-
rine günlük belirli saatlerde giden oto-
büslerle ulaşım sağlanmaktadır.

Malazgirt Savaşı sonrası Selçukluların batıya 
yayılışları sırasında 1110 yılında Doğanhisar 

Türk hakimiyetine geçmiştir.
Şehrin adı Selçukluların arasında DOĞAN 

kuşuna izafeten “DOĞAN KALESİ” olarak 
değiştirilmiştir.

Konya’nın şirin, sakin, sessiz yeşillikler içindeki köşesi...

Doğanhisar’ın Genel Görüntüsü

Davras Köyü Göleti

Gölcük Piknik Alanı
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İlçe ekonomisi tarım ve Hayvancılığa 
dayalıdır. Tarım alanlarında hububat, 
baklagiller, sebze ve meyve bitkileri 
üretilmektedir. Sanayi geliri ve sanayileş-
me yok denecek kadar azdır. İlçenin ge-
nel alanı 56.344 hektardır. Bunun 20.897 
hektarı ekilebilir tarım arazisi, 9.286 hek-
tarı çayır ve mera, 21.150 hektarı orman 
arazisidir. 1.100 hektarı göl, baraj, yerle-
şim yeri ve 3.661 hektar kullanılmayan 
arazidir. Ekilebilir 20.897 hektar tarım ara-
zisinin 4.730 hektarı akarsu, gölet ve yer 
altı suları ile sulanabilir ve 16.167 hektarı 
ise sulanamayan arazidir. İlçenin Kasaba 
ve Köylerinde yapımı devam eden gölet-
lerin tamamlanması ile sulanabilir arazi 

miktarı önemli ölçüde artacaktır.

Tarım geliri olarak vişneciliğin son 
yıllarda oldukça arttığı görülmektedir. 
Son zamanlarda elma yetiştiriciliği de 
gelişmektedir. İlçede Hayvancılık önemli 
bir gelir kaynağı durumdadır, ancak 
son yıllarda azalma görülmektedir. İlçe 
genelinde 2800 adet koyun 150 adet 
keçi olmak üzere 2850 adet küçükbaş 
hayvan ile 4800 adet büyükbaş hayvan, 
14 000 adet kümes hayvanı, 1850 adet 
Arı kovanı, 185 adet At, 98 adet Katır ve 
1210 baş Eşek bulunmaktadır. Tarımda ve 
taşımada at, eşek gibi hayvanlardan da 
yararlanıldığı görülmekte olup, tarımda 

Konya’nın şirin, sakin, sessiz yeşillikler içindeki köşesi...

makinalaşma çok azdır. Kemer ve Furunlu Köyü 
gibi orman içi köylerinde halen tarımın makina 
ile yapılmadığı görülmektedir. Bu durumdaki 
köylerde yaşayanların tarım arazisine sınırlı or-
man köylüsü olmalarından dolayı ekonomik ge-
lirleri daha düşüktür. İlçede yaşayan halkın tarım 
geliri dışında yaz aylarında başka il ve ilçelere 
ailecek giderek tarım alanlarında çalıştığı, ge-
çimlerini bu şekilde kazandıklarını da görülmek-
tedir. İlçe kasaba ve köylerinde üretilen sebze 
ve meyvenin bir bölümü dışarıya satılmakta bir 
bölümü de ilçede haftanın Salı günleri kurulan 
pazarda değerlendirilmektedir. Tarım Kredi, 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile Ticaret Odası 
Başkanlığı ve Ziraat Bankası ilçede mevcut olup, 
5 adet Tarımsal Kalkınma, 7 adet Tarımsal sulama 

Kooperatifi bulunmaktadır. İlçede ayrıca küçük 
sanayi sitesi kurulmuştur.

Doğanhisar İlçe arazisinin büyük bir 
bölümünün dağlık ve ormanlık oluşu, nüfus 
yoğunluğunun sık olması, Tarım dışında bir 
başka bir iş sahasının olmaması nedeniyle ilçe 
nüfus ve sanayi açısından gelişme göstereme-
miştir.

Nüfus’ un yaklaşık  % 25 i Çiftçilik, % 15 i Me-
mur kalanı ise işçi, emekli, esnaf vs.dir. İlçe mer-
kezinde geleneksel halde bulunan toprak işleme 
kapçılık çok az miktarda olsa devam etmektedir. 
İlçede bir aile parkı, Belediye sosyal tesisi ve Ka-
palı Spor Salonu ve stadyum bulunmaktadır.

Kasaba ve köylerinde üretilen sebze ve 
meyvenin bir bölümü dışarı da satılırken, 

diğerleri ilçe merkezinde kurulan salı 
pazarında oldukça ilgi görmektedir.

Şehirden bir görüntü

Gölcük Piknik Alanı

Davras Yörük Şenliği İlçeden bir sokak

Karaağa Göleti

Ulu Cami Ulu Cami İçi

ilç
el

er
im

iz



32

Ma
kin

a M
üh

en
dis

ler
i O

da
sı 

Ko
ny

a Ş
ub

es
i 

Ma
yıs

, H
az

ira
n, 

Te
m

m
uz

, A
ğu

st
os

 2
01

7 
Bü

lte
ni

Özgeçmişi
1968 Yılında Başköy Beldesinde 

doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Başköy 
Beldesinde tamamladı. Akşehir İsmet 
İnönü Endüstri Meslek Lisesinde okudu. 
1999 yılında askerlik görevini Şırnak 
Uludere’de yaptı ve ticaret hayatına 
atıldı.

Aroma meyve suları fabrikalarına 
ham madde temini üzerine ticaret 
hayatını devam ettirdi. 1996 yılında 
Sınırlı Sorumlu Başköy sulama koo-
peratifi yönetim kurulu Başkanlığı’na 
seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Ada-
let ve Kalkınma Partisinden Belediye 
Başkanı seçildi. 2009 yerel seçimlerinde 
Adalet ve Kalkınma Partisinden ikinci 
kez Başköy Belediye Başkanı seçildi. 
Halen Sınırlı Sorumlu Başköy Sulama 
Kooperatifi yönetim kurulu Başkanlığı ve 
30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli 
İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi 
Hareket Partisi’nden Doğanhisar Beledi-
ye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

Üyesi Olduğu Sivil Toplum Kuruluşları
S.S Başköy Sulama Kooperatifi Yöne-

tim Kurulu Başkanı,
Tarım Kredi Kooperatifi Üye,
Akşehir, Ilgın Pancar Ekiciler Koopera-

tifi Üye,
İstanbul İli Başköylüler Yardımlaşma 

ve Kültür Derneği Üye,
Konya İli Başköylüler Yardımlaşma ve 

Kültür Derneği.
Hobileri
Amatör Futbol oynamak,
Sportif amaçlı Balıkçılık.

Testiler, suyu soğuk tutma 
özelliğine sahip sağlıklı bir kaptır. 
Testiler düşük derecelerde pişi-
rildikleri için nispeten gözenekli 
kalırlar. İçlerindeki suyu hafif hafif 
gözeneklerinden dışarı vererek 
terlerler. Bu terleme olayı aynen 
insanda olduğu gibi buharlaşma 
yoluyla ısı düzenlemesi yapar, se-
rinlemeyi sağlar. Testinin geçirimli 
topraktan yapılmış, emici özellik-
leri olan, gözenekli yüzeyinden 
dışarı çıkan su, dışarıdaki sıcak 
havayla karşılaşınca buharlaşır. 
Buharlaşma sırasında su tanecik-
leri testi yüzeyindeki ısıyı da alırlar 
ve testinin sıcaklığını düşürürler.

İçindeki su ile testi arasındaki 
ısı alışverişinin azalmasından do-
layı testinin içindeki su da ısınmaz. 
Bu böylece devam ettiği ve testi-
den dışarı sızan su buharlaşmaya 
harcandığı sürece, dış ortamın tes-
tiyi ısıtması önlenmiş olur. Şüphe-

siz bu sürede testideki su da 
bir miktar azalır. Testilerin bu 
özellikleri en iyi Orta Anado-
lu gibi kara ikliminin hakim 
olduğu, kurak ve gecelerin 
serin geçtiği bölgelerde gö-
rülür. Geceleyin düşen hava 
sıcaklığı ile soğuyan su, 
sabahtan itibaren ısınan 
havanın kuru yani içindeki 
nem oranının düşük ol-
ması sebebiyle daha kolay 
buharlaşır ve testi içindeki 
suyu gün boyunca serin 
tutar.

Doğanhisar’ da testici-
lik kalite ve işçiliğiyle bir 
çok ailenin  ata yadigarı 
mesleği ve geçim kay-
naklarındandır. 

Doğanhisar
Belediye Başkanı

Abdullah KOÇ

Doğanhisar Testi’si


