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BAŞYAZI

AKSARAY İL TEMSİLCİLİĞİ

Büyük Bölcek Mh. 34. Cd. 2434 Sk. Türk Apt. altı
No:1 D:8 AKSARAY Tel: 0850 495 0 666
Tel: 0.382 213 33 68 - Faks: 0.382 214 44 98
KARAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

Özel İdare İşhanı Kat: 1 No: 110 KARAMAN
Tel: 0850 495 0 666 - 0.338 212 99 22 - Fax: 0.338 212 99 22
AKŞEHİR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

İstasyon Cad. İstasyon Bulvarı İmren Apt. altı
No:84/B Akşehir / KONYA
Tel: 0.332 813 64 24 Faks: 0.332 813 64 24
EREĞLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Barbaros Mh. Anafartalar Cad. Dirik Sit. B Blok
No: 4/F Ereğli / KONYA
Tel: 0.332 710 26 36 Faks: 0.332 710 26 36

Yazın sıcak ve güzel günlerinden, hüznün ve güzelliğin farklı
resmedildiği sonbahar günlerine
merhaba derken sizleri şahsım ve
yönetimim adına yüce yaratanımız
ALLAH C.C. selamı ile selamlıyorum.
Mübarek Ramazan ayı ve bayramını, Kurban bayramını, menfur darbe
girişiminden milletimizin zaferi olan
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik
Günü’nü, Türk milletinin Anadolu’ya
girişi olan 26 Ağustos Malazgirt
Zaferi’ni, yine 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun
zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi milli
ve manevi değerleri yüksek olan
bereketli günleri geride bıraktık.
Maneviyatımızı güçlendiren, bizi
bir yapan, zorlukta ve yoklukta millet olma bilincini gösteren, en zor
anımızda bile birlik içinde olmayı
gösteren, en önemlisi geçmişte yaşananları örnek alarak geleceğimizi
yönlendirebileceğimiz bu mübarek
ve bereketli aylara hep beraber tekrar kavuşmayı da Cenab-ı Hak’tan
niyaz ediyorum.
Yine geçtiğimiz aylarda ülke
tarihimizde bir milat olan 24
Haziran seçimlerini gerçekleştirerek
yeni bir yönetim sistemi olan Başkanlık sistemine fiili olarak geçmiş
bulunmaktayız. Bu sistemde de biz
oda olarak her zamanki gibi devletimizin ve milletimizin yanında yer
alarak, Yüce Türk Milletini muasır
medeniyetler seviyesine çıkması
için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu nedenle yeni sistemin
ülkemize ve milletimize hayırlar
getirmesini de Cenab-ı ALLAH’tan
niyaz ediyorum.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı

Değerli üyelerimiz malumunuz
ülke ekonomimiz döviz kurlarındaki artıştan dolayı kötü günler
geçirmektedir. Biz bunun adına
ister dış güçler diyelim, ister cari
açık diyelim gerçek olan şu ki bu
aralar ekonomimizin iyi gitmediğidir. Biliyorum ki özellikle serbest
meslek ve ticaretle uğraşan üyelerimiz bugünlerde bizlerden daha
fazla zorluklar çekmektedir. Bu
zorlu günlerin en kısa sürede aşılarak üyelerimizin işlerinin tekrar
iyi olmasını temenni ediyorum. Bu
kriz yine yerli üretimin ve yerli malı
tüketiminin önemini bize tekrar
tekrar göstermiştir. Ancak bu önemi
sadece kriz zamanında anlıyor ve
idrak ediyoruz. Yerli Üret, Yerli Tüket
kavramını milli bir değer olarak
millet olarak içselleştirmediğimiz
takdirde yeni ekonomik krizler her
zaman oluşacaktır. Bundan dolayı
oda olarak üreticimizin yanında
olmaya ve yerli tüketmeye devam
etmeye çalışacağız.
Değerli üyelerimiz son olarak,
tarih bizlere gerek coğrafi konumu
gerek jeopolitik önemi nedeni ile
dünyada barışın ve güvenin, bu
topraklarda milli ve manevi değerleri daha yüksek olduğu güçlü
Türkiye olmadan sağlanmayacağını
göstermiştir. Bu nedenle daha
Güçlü TÜRKİYE için çalışmalarımızın
daha azimli ve daha verimli olması
dileği ile hepinizi saygı ve sevgiyle
kucaklıyor, Allah’a emanet ediyorum.
Saygılarımla…
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Plakalı eşanjörler,
sıcaklıkları farklı iki
akışkanın, farklı tiplerdeki
plakaların yüzeyinde
birbirlerine temas
etmeden hareket ederek,
ısı transferi yapmasını
sağlayan makinalardır.

Ekin

Endüstriyel

Plakalı
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Plakalı eşanjörler veya
plakalı ısı değiştiriciler
sıcaklıkları farklı iki akışkanın,
farklı tiplerdeki plakaların
yüzeyinde birbirlerine temas
etmeden hareket ederek, ısı
transferi yapmasını sağlayan
makinelerdir.
Plakalı eşanjörler
bulunduğu tesisatı
korumasının yanı sıra farklı
akışkanların birbirlerine
karışmadan plakalar
üzerinde ısılarını aktarması
sebebiyle ısıtma ve soğutma
işlemlerinde oldukça yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır.
Eşanjörler, bunun yanında
sistemdeki ısıtıcı veya
soğutucu kaynakları, tesisatta
zamanla biriken tortu, pislik
ve sistemde oluşan aşırı
basınçtan korumaktadır.
Eşanjörler, tesisatlarda ısıtma,

soğutma, devre ayırıcı, basınç
kırıcı gibi birçok alanda da
kullanılabilmektedir.
Teknolojinin en son
tekniklerinin kullanıldığı,
ısıtma sektöründe
kullanıcısına büyük avantajlar
sağlayan ısı eşanjörlerinin
tanıtımının yapılması amacıyla
sektörünün lider firmalarından
olan Ekin Endüstriyel ve
TTMD işbirliğiyle Odamız
Konferans Salonunda ‘Plakalı
Isı Eşanjörleri’ başlıklı bir
seminer gerçekleştirilmiştir.
Ekin Endüstriyel Endüstriyel
Koordinatörü Ozan ÇELİK’in
anlatımıyla gerçekleştirilen
seminerde ısı transfer
ilkeleri ve eşanjör çeşitleriyle
ilgili bilgiler verilmiş,
eşanjör çalışma prensibi ve
uygulama alanları hakkında
değerlendirmeler yapılmıştır.
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Semineri
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Yükünüzü hafifletiyoruz
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2014 yılında genç fikirlerle birlikte
yerli üretim hedef alınarak Arnikon
Mühendislik MESVA sanayiinde 650
m² alanda kurulmuştur. 2014 yılı genç
girişimcilik ödülüne layık görülen Arnikon Mühendislik dönemin Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve KOSGEB
Başkanı Recep Biçer’ den ödülünü almıştır.
Kurulduğu yıl olan 2014’te BÜSAN
sanayi bölgesine taşınan firma 2015
yılında aynı sanayide üretim sahasını
ikiye katlamış ve 2017 yılı sonunda
potansiyelini daha iyi ortaya çıkarmak
için Konya OSB’ye taşınarak üretim kapasitesini beklentilerin üzerine çıkarmayı başarmıştır.
Sektörde yaklaşık 15 yıllık tecrübeye sahip olan kurucu ekibimiz firmanın
kuruluşundan bugüne kadar sürekli kendini geliştiren yenilikçi ve güvenilir
bir firma olarak, sektörün diğer firmalarına ilham kaynağı olan hızlı yükselişini günümüze kadar sürdürmesini sağlamıştır.
Firmamız “Yedi kıtada, hamle yaptığımız her pazarda en iyilerin ilki olmak.” İlkesini kendi vizyonu olarak kabul etmiş ve ilerleyişinin her adımında
daha ileriyi düşündüğünü açıkça göstermiştir.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2018 Bülteni

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2018 Bülteni

Kurucu genel müdür ve şirket ortağı Bayram Bey, 2000 yılında Selçuk Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümünü kazanarak
Niğde’den Konya’ya gelmiştir. Yabancı dil
hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra 2001
yılında henüz üniversite 1. Sınıf öğrencisi
iken Konya sanayisinde iş hayatına atılmış.
Değişik sektörlerde birkaç yıl çalıştıktan sonra vinç sektöründe bir firmada 2006 yılından
2013 yılı sonuna kadar fabrika müdürlüğü görevini yürütmüş ve topladığı tecrübe ile 2014
yılında kendi firması ARNİKON mühendisliği,
işletmeci ve finans uzmanı olan ortağı M.
Sami AVCILAR Bey ile kurmuştur.
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Ürünlerimiz ve Özellikleri

Firmamızın ana ürünleri Elektrikli
Gezer vinç sistemleridir. Tavan vinçleri,
pergel vinçler ve portal vinçler genel
ürün çeşitlerimizdir.
Bununla birlikte özel mühendislik ve
tasarım gerektiren taşıma ve aktarma
sistemleri ürün yelpazemiz içerisindedir. Müşterilerimizin ihtiyacı özel tasarım ve mühendislik işi olan proses vinçleri tecrübe ve teknik kabiliyetimizin
ürünü olarak hizmet alanımız içindedir.
Elbette günümüzde artık sadece kaliteli üretim, başarılı satış rakamları için
yeterli değil. Pazar içerisindeki mevcut
pozisyonumuzu korumak ve geliştirmek için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen sektörün önemli fuarlarına katılarak, adımızı ve kalitemizi mümkün olan
herkesin kullanımına sunuyoruz.
Satış sonrası hizmetlerimiz ile müşterilerimizi yarı yolda bırakmıyoruz.
Parçaların çoğu kendi üretimimiz
olduğu için temini ve parça satışı konusunda müşterilerimizi asla yarı yolda
bırakmıyoruz.
İmalat sürecinde sürekli gelişim için
yaptığımız yatırımlara paralel olarak
birlikte çalıştığımız partner firmaların,
bizimle çalışmak için ilkelerimize uygun olup olmadığını özenle seçiyoruz.
Üretimini yaptığımız vinç sistemleri

ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına karşılık veren tesisimizde müşterilerimizin
ihtiyaçlarına göre standartların dışında,
özel vinç sistemlerinin tasarımını ve
üretimini de yapıyoruz.
Vinç sistemleri oldukça çeşitlidir ve
her ihtiyaca göre farklı sınıflara ayrılır.
Türkiye’nin yükselen değerlerinden
olan ARNİKON gelenekçi değil yenilikçi yapısı ile kendi sektör sınırlarını
aşan bir hizmet sunmaktadır. Sektöre
yeni bakış açıları kazandıran firmamız
Avrupai üretimi ülkemize taşıyarak
yurtdışında rekabeti maksimum düzeyde tutuyor ve ülkemizi Dünya’nın her
köşesinde gururla temsil ediyor.
Rakiplerine oranla çok daha hızlı
büyüyen ve gelişen firmamız başarısının büyük bir kısmını “mühendislikte
tasarım, üretimde kalite” prensibine
borçludur, fiyat politikası yerine kalite
politikası belirleyen firmamız sektörün
örnek alınan firması haline gelmiştir.
Aksamları temin aşamasında mümkün olduğunca yerli ürünlere listemizin
başında yer vermeye çalışıyoruz. Sektörde yılların tecrübe ve bilgi birikimini
yerli ürünler ve mühendislik ile buluşturduğumuzda ortaya çıkan kalite ile
müşterilerimizden her zaman olumlu
geri dönüşler aldık ve gelecekte de
alacağımızdan eminiz.
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Firmamız imalat hayatına 650 m2 alanda başlamış ve 2018 yılında artan taleplere karşılık verebilmek için 3 milyon Türk Lirası yatırım ile faaliyetlerini Konya Organize Sanayi 3. Genişleme bölgesinde
10.000 m2 alana taşınmıştır.
Bünyesinde 45 üretim çalışanı ve 10 teknik personel olmak üzere toplamda 75 kişiye iş imkânı
sunmaktadır. İnsan kaynakları birimimiz çalışanlarımızın yeterliliği ve eğitimi için tüm departmanlarımıza ayrı ayrı gelişim planları hazırlamaktadır.
Çalışanları ile bir bütün haline gelen Arnikon her
hafta salı günleri personel eğitimi ve sistem geliştirme adına ARNİKON AKADEMİ günlerini gerçekleştirmektedir. Bu program çerçevesinde akademisyenler ve profesyonellerle çalışan firma sürekli
iyileşme ve yaşam boyu eğitim anlayışı ile hem
personelini eğitmekte hem de yönetim sisteminin
gelişme ivmesini yükseltmektedir.
Personelimizle sürekli piknik, halı saha turnuvası
ve sohbet buluşmaları gibi sosyal aktiviteler düzenleyip; ‘ben değil biz’ olgusunu ön plana oturtmaktayız.

Firmamız hali hazırda 30’dan fazla
ülkeye ihracat yapmaktadır. 10 ülkede
profesyonel bayilikleri bulunan firmamız, yıllık üretiminin %50’sini ihraç
etmektedir. Orta-doğu, Afrika ve Asya
ülkeleri yanı sıra; Avrupa, Amerika ve
uzak doğu ülkeleri de ihracat yaptığımız
pazarların içerisindedir.Dünya genelinin
tamamında yüksek kalite ve cazip fiyat
arayışını fırsata çeviren firmamız her
geçen gün ihracat yelpazesini genişletmekte ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Firmamız 2018 yılı ilk yarısında 15
farklı ülkede uluslar arası fuarlara katıldı
ve 30 dan fazla yurtdışı seyahatiti gerçekleştirdi.
-AR-GE ve Yenilik ÇalışmalarıTeknik ve genç bir yönetime sahip
olan firmamız tam bir mühendislik firması olarak hizmet vermektedir. Genç
girişimcilik ödülünün yanı sıra KOSGEB
ve TÜBİTAK ile iş geliştirme ve AR-GE
çalışmaları da yapan ARNİKON mühendislik bugüne kadar 2 defa KOSGEB
destekli KOBİGEL çalışması tamamlamış, onlarca AR-GE çalışmalarının kimi
tamamlanmış kimi ise büyük bir hızla
devam etmektedir. Sektörün öncü firmalarından olan firmamız yaptığı AR-GE
çalışmalarını endüstriyel uygulama ile
ülke ekonomisine kazandırarak yeniliklerin önünü açmaktadır.
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Çalıştığımız Ülkeler
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Yükünüzü hafifletiyoruz

larımızı gururla yerine getirerek, çevreye duyarlı duruşumuzdan kesinlikle
ödün vermeden, çalışanlarımızla ortak
değer kavramları üreterek, ürünlerimizle yedi kıtanın tüm iklim şartlarını
omuzlarken; vizyonumuz için var olmaktır.
Arnikon mühendislik olarak yük
kaldırmaya ve transfer etmeye ihtiyacı
olan tüm firmalara çözüm hizmeti sunmaktayız.
Demir-çelikten konstrüksiyon imalatına, makine imalatından mermercilere,
nakliyat firmalarına, gemi sektörüne
kadar yük kaldırma işinin olduğu bütün
firmalar müşteri portföyümüzdedir.
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Satışlarımızdan sonra ürünlerimizin
servis, bakım, onarım hizmetlerini de
sağlayarak üretimimiz olan her sistemin
arkasında olduğumuzu gösteriyoruz.
Stratejimiz rekabetçi fırsatların ve
tehditlerin yanı sıra organizasyonun
güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmeyi
ve daha sonra kuruluşun çevrelerinde
etkin bir şekilde rekabet etmesini nasıl
sağladığımızı belirlemeyi içerir. Stratejik
planlamamız, kuruluş varlığımızın temel nedeni olan misyonuna dayanır.
ARNİKON ailesi olarak misyonumuz;
Kalitemizi ve inovatif mühendisliğimizi
paydaşlarımızla yaşarken, sistemimizi
sürekli iyileştirerek, sosyal sorumluluk-
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ilçelerimiz

Altınekin
Genel Bilgi ve Tarihi
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Yeraltı suları bakımından
zengin olan bölgeye
buğday, şekerpancarı
gibi verimli ürünler
yetişmesinde dolayı
Altınekin adı verildi.
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5 bin yıllık geçmişe sahip Altınekin, Antik Galatya, Frigya ve lykaonia
bölgeleri arasında yer alır. Arkeolojik araştırmalarda tunç çağı ve M.Ö. II. bin
orta çağda seramik parçaları tespit edilmiştir.
Antik dönemdeki adı congussa yada pegalla olarak da bilinmektedir.
Altınekin doğusunda Aksaray, güneyinde Selçuklu ve Karatay, batısında
Sarayönü, kuzeyinde Cihanbeyli ile çevrili olup, Konya şehir merkezine
uzaklığı 65 km’ dir. Eski adıyla Zıvarık 1330/1914 yılında Saideli (Kadınhanı)
kazasına bağlı bir nahiye merkezi olmuştur. 1926 yılında İnevi (Cihanbeyli)
nahiyesine bağlanarak Kadınhanı’ ndan ayrılarak Cihanbeyli Nahiyesine
bağlanmıştır. Zıvarık adı, 1963 yılında bölgenin yeraltı suları bakımından
zengin oluşu sebebiyle buğday, şekerpancarı gibi verimli ürünlerin
yetişmesinde dolayı Altınekin adıyla değiştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde
Altınekin’ e mahkemeler, nufüs idaresi gibi tüm kamu kuruluşları kurulmuş
ve gelişmiş bir yerleşim yeri olmuştur. 4 temmuz 1987 tarihli ve 19507 sayılı
resmi gazetede yayınlanan 3292 sayılı kanunla ilçe olmuştur.
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Altınekin

Zıvarık Hanı
Merkez Ölmez Mahallesinde Aksaray - Zulmanda - Zıvarık - Sarayönü
kervan yolu üzerinde bulunur. 13. yy’ la ait eser olarak kabul edilmektedir.
Tarihi han, 2008-2009 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
restore edilerek, Mevka Projesi uygulanmaktadır. Yöreye ait yemek
kültürü yapılarak, çalışan kişiler gelir elde etmektedir.

Ali Paşa Cami
İlçe merkezinde bulunan
1854-1855 tarihinde selçuklu dönemi ahşap destekli
olarak yapılmıştır.mihrabın
ahşap çerçevesi oyma tekniği ile yapılmış olu zikzak
motifleriyle süslenmiştir.
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Yapılan araştırmalar
sonucunda buradaki
yerleşmenin 5000 yıllık
tarihi olduğu düşünülmektedir. Frig Hellenistik - Roma dönemine
ait seramik parçalarına
rastlanılmış olup, bunun yanı sıra Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı
kültür katmanlarına
sahiptir.
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Kale Höyüğü
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Altınekin
Altınekin Belediye Başkanı

Muharrem DERE
ÖZGEÇMİŞİ

Başkan’ ın Mesajı
demeden, bütün birimlerimizle yürüttüğümüz
çalışmalarda en büyük güvencemiz, siz saygı
değer hemşehrilerimizin bize olan inancı,
güvenci ve desteğidir. Sizlere, sevgili Altınekinli
hemşehrilerimize daha iyi hizmet etmek için
her zaman görüş önerilerinizi ve desteklerinizi
bekliyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve
gösterdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunarak;
“Birlik ve beraberlik içinde mutlu bir Altınekin”
diyorum.
Sevgi ve saygılarımla…
		
Muharrem DERE
		
Altınekin Belediye Başkanı

ya’daki Dogalgaz Sektörü
n
o
K
nün

Ön
cü
sü

KAYAM
AK
MÜHEND
İSLİK
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Çağdaş, şeffaf ve üretken bir belediyecilik
anlayışıyla, halkımız için en iyi hizmeti
sağlayabilmek adına yola çıktık. Bu onurlu görevde
genç ve dinamik ekibimizle birlikte yorulmadan
çalışacağız. Altınekin’e barış, huzur, kardeşlik ve
hizmet sözü verdik. Verdiğimiz her sözün sonuna
kadar arkasında olacağız.
Tüm hizmetlerde birinci sınıf olma gayreti
içerisinde, dürüst ve insan odaklı çalışmalarımızla
Altınekin için üreteceğiz. Hukuk, adalet ve doğruluk
için mücadelemizi hep sürdürdük, bu yönetim
anlayışıyla Altınekin’i hak ettiği noktaya taşıyacağız.
Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz

Şirketimiz kurucusu Mustafa KAYA 1988 yılında mekanik proje çizimi ile mekanik sektöründeki faaliyetimizi
başlatmıştır. 1993 yılında mekanik proje çizimine ilaveten taahhüt ve ticaret faaliyetlerine başlamıştır. 1995 yılında LPG Tankı montajları ve LPG Tesisatları alanında
çalışmalara başlayarak gaz sektörüne adım atmıştır.
2004 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesinde SELVA
Makarna Fabrikası’ nın doğalgaz tesisatları tamamlanarak Konya’daki ilk doğalgaz dönüşümü Kayamak Mühendislik tarafından yapılmıştır.
Konya’da doğalgaz sektörünün öncülerinden biri
olan Kayamak Mühendislik 2017 yılında RMS-C ( fabrikaların doğalgaz regülasyon ve ölçüm istasyonu ) imalatına başlamıştır. Halen Atiker 1 Sanayi Sitesinde Konya’mıza ve civar illere doğalgaz sektöründe hizmet vermeye
devam etmektedir. Allah izin verirse en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecegiz. Hedefimizde doğalgaz
sektöründeki yenilikleri takip etmek ve müşterilerine bu
yenilikleri en süratli şekilde sunmak gayreti vardır. Bu
yeni faaliyetimizin hayırlı olmasını dileriz.
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1961 Yılında Altınekin İlçesine bağlı Akıncılar
Kasabasında dünyaya geldi. İlköğretimini burada
tamamladı. Orta halli bir çiftçi ailesinin iki çocuğundan biri olan Muharrem DERE genç yaşta ailenin
sorumluluklarını üstlendi. Ticarete atıldı. Kurduğu
aile şirketi ile kısa zamanda hem iş hayatında hem
de zirai üretimde başarılı olan olan Sayın Muharrem
DERE 1978 Yılında Nermin Hanım’la evlendi. Bu
evlilikten 4 kız 1 oğlu oldu. 2009 yılındaki Mahalli
İdareler Seçimlerinde Akıncılar Beldesi’ nde Belediye
Başkanı oldu.
6360 Sayılı Kanun gereği, Akıncılar Belediyesinin
Altınekin İlçe Belediyesi ile birleşmesinden dolayı 30
Mart 2014 Tarihinde İlçe halkının büyük bir desteğini
alarak Altınekin Belediye Başkanı olarak seçildi. Halen bu görevi yürütmektedir.

17

ihracat yaptığı ülkelere
öncelik verilerek, Balkanlar,
Ortadoğu, Orta Asya
Cumhuriyetleri, Arap
Yarımadası ve Kafkasya’dan
gelen alım heyetlerine ev
sahipliği yapmıştır.
Fuar, katılımcı firma
standlarında gerçekleştirilen
dünya ve ülke lansmanları
ile önceki yıllarda olduğu
gibi bu yılda makine
sektörünün dünyaya
tanıtıldığı en önemli ve en
verimli buluşma noktası
olmuştur.
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Başkenti Konya’da bu yıl 15.
kez gerçekleştirilen fuar,
4 gün boyunca sektörün
görkemli buluşmasına ev
sahipliği yapmıştır. Her yıl
olduğu gibi 2018 yılında da
yüzlerce markanın, binlerce
makina, malzeme, ekipman,
donanım ve teknolojilerinin
sergilendiği fuar, sadece
Konya ve bölgesine değil
ülke ekonomisine de olumlu
katkılar sağlamıştır. Fuar,
ülke genelinde 60 farklı
ilden, yurtdışından ise
ilgili sektörde ülkemizin
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TÜYAP Konya Fuarcılık
A.Ş. tarafından organize
edilen ve bu yıl onbeşincisi
gerçekleştirilen Endüstri
Zirvesi Konya 15.
Uluslararası Metal İşleme
Makineleri, Kaynak, Delme,
Kesme Teknolojileri,
Malzemeler, El Aletleri Fuarı
(KONMAK 2018) 10-13 Mayıs
2018 tarihleri arasında KTOTÜYAP Konya Uluslararası
Fuar Merkezinde
gerçekleştirilmiştir.
Anadolu’nun üretim
üssü ve ülkemizin KOBİ
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552 - 745

Tarihte “Türk” adını resmî devlet adı olarak ilk defa kullanan
Göktürkler’in tarih sahnesine çıkışlarıı 542’li yıllardadır.
Çin kaynaklarındaki bilgilere göre Göktürkler ’in lideri Bumin Kağan’dır. Orta
Asya’daki Türk kavimleri arasında en bilineni Göktürklerdir. Özellikle Büyük Hun İmparatorluğu dönemindeki göçebe hayatın
etkisiyle Türk kültürünü geliştiremeyen Türk
ulusları Göktürklerle yerleşik hayata geçmiş
ve Orta Asya’daki Türk medeniyeti ve kültürünün temellerini atmışlardır. Göktürkler hakkında bilinen en önemli bilgi kendi
milletleri olan Türk kimliğini devlet adından
kullanan ilk Türk devleti olmasıdır. Türk devleti olarak anılan bu devlet Orhun Kitabelerinde belirtilen Ökük ve Türük ibaresinden
türetilerek “Göktürk” adını almıştır.
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I. Göktürk İmparatorluğu
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Hunlar döneminde bozkırlarda göçebe
olarak kurulan Göktürkler’in geçmişi, Hun
İmparatorluğunun yıkılmasıyla Asya bozkırlarında yaşayan Aşina kabilesine dayanır.
Günümüzde Moğolistan olarak belirtilen
bölgede Altay eteklerinde yaşamışlardır.
Göktürklerin tarih sahnesine çıktıkları sıralarda Orta Asya Juan-Juanların
hâkimiyetinde idi. Göktürkler de Altay dağları civarında, önemli bir siyasî güç hâlinde
Onlara bağlı olarak yaşamışlardır. Bu esnada geleneksel sanatları demircilikle uğraşan
Göktürkler, Juan Juanların silâhlarını imal
etmişlerdir.

Göktürkler, 530’lu yıllarda Çin ile diplomatik ilişkiler kuracak güce erişmişlerdir.
Göktürkler ’in ilk hükümdarı Bumin
Kağan’dır. Bumin, 540 yılında kabilenin yönetimine geçerek Aşina kabilesinin başı, yani
Han’ı olmuştur. Bumin, bir Türk boyu olan Töleslerin isyanını bastırması karşılığında Juan
Juan Kağan’ının kızı ile evlenmek istemiştir.
Bu isteğinin kabaca geri çevrilmesi üzerine
Bumin, üst üste vurduğu darbelerle Onların
bütün topraklarını ele geçirmiş ve kağanlarını da öldürmüştür. 552 yılında meydana
gelen bu olayla Göktürk İmparatorluğu’nun
temelleri atılmıştır. İl-Kağan unvanını alan
Bumin, devletinin merkezi olarak da, Büyük
Hun İmparatorluğu’nun merkezinin bulunduğu Ötüken’i (Orhun ırmağının hemen batısı) seçmiştir.
Türk devlet geleneğine göre devlet doğu
ve batı olmak üzere iki kanat hâlinde teşkilatlanmaktaydı. Bununla birlikte devletin
batı kanadı doğunun yüksek hâkimiyetini
tanımak durumundaydı.
Bumin doğuda kağan olduğu zaman, küçük kardeşi İstemi de Yabgu unvanıyla devletin batı kanadının başına geçmiştir (552576).
Bumin Kağan’ın devleti kurduğu yıl içerisinde ölmesi üzerine yerine önce Ko-lo (Kara),
Ko-lo’nun sonrasında ise Mukan, Kağan olmuştur. İstemi Yabgu devletin batı kanadını

Türklerdeki milli şuuru daha
da perçinlerdi. Türklerin
bu devirde içine düştükleri hüzün ve
kederin, acıklı ve
ibret dolu ifadelerini Orhun
Kitabeleri’nde
görmek mümkündür.
681 yılında
Aşena
ailesinden Kutluğ
Kağan, Çin’in kuzeyine yerleşmiş
Türk boylarını yeniden toparlamayı başarmıştır. Çin, Kitan ve Uygurlarla
yapılan savaşlar sonucu Ötüken ormanında Göktürk Kağanlığı yeniden
güçlenmiştir. Kutluğ, devleti yeniden
düzenlemiş ve güçlendirmiştir. Bu
sebeple Kutluğ Kağan İlteriş (İli derleyen) adını almıştır.

İlteriş Kağan 692 yılında öldüğü
zaman Göktürk İmparatorluğu eski
haşmet ve gücüne erişmiş bulunuyordu. Yerine biri 8 yaşında Bilge, diğeri 7
yaşında olan Kültigin adlı oğullarının
yaşlarının küçüklüğü sebebiyle, kardeşi Kapağan, kağan oldu (692 – 716).
Bu dönemde kağanlığının sınırları

okyanustan Maveaünnehirdeki Temir
Kapığı/Demirkapıya kadar ulaşmış,
İpek yolunun büyük bir kısmı denetim
altına alınmıştır.
Kapkanın, ölümünün ardından
Göktürk Kağanlığının başına oğlu
Ünal (İnel) geçmiştir. Ancak Kutluğ’un
oğlu Bilge, Ünal’ın kağanlığını kabul
etmemiştir. Boy beyleri Bilgeyi kağan
ilan etmişler, Ünal ise öldürülmüştür. Yeni kağan başa geçince kardeşi Kültigin’e ordunun komutanlığını
verirken, babasının baş veziri olan
Tonyukuk’a vezirlik görevini vermiştir.
Eski Türk devlet anlayışına göre iyi
bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı: Bilgelik ve Alplik. Bu iki kardeşten
Bilge Kağan, Bilgelikle; Kültigin ise
Alpliği ve cesareti ile şöhret kazanmıştır.
Bilge Kağan zamanında devlet,
eski güç ve itibarına kavuşmuştur. Çin
ile ittifak hâlinde olan güçlü Moğol
kabileleri ve Basmılların oluşturduğu
tehdit ortadan kaldırılmıştır.
Böylece doğuda ve batıda kağanlık sınırları doğal
sınırlarına
kavuşmuştur.
Bilge Kağan devri İkinci
Göktürk İmparatorluğu’nun
en parlak devri olmuştur
(716-734). Bu başarılar, üç
Göktürk büyüğünün; Tonyukuk, Bilge ve Kültigin’in
azim, gayret ve hepsinden
önemlisi uyumlu çalışmaları
ile elde edilmiştir.
İpek Yolunun kilit noktası olan Çungaryanın Çinin
denetimine geçmesi, batıda Türgişler’in gün geçtikçe güçlenmesi, önce Tonyukuk’un 725, sonra
Kültigin’in 731 yılında ölümü II. Göktürk kağanlığını önlenemez bir çöküşe
sürüklemiştir. İki büyük yardımcısını
kaybeden Bilge Kağan da 734 yılında
vefat etmiştir. Bilge Kağan’dan sonra
gelen Kağanlar ülkeyi toparlayama-
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GÖKTÜRKLER

yönetirken, Mukan Kağan’da
devletin doğu kanadının yönetmiştir (553572). Mukan Kağan,
devleti daha da
güçlendirerek ,
hâkimiyetini genişletmiş ve Çin
üzerinde baskı
kurmuştur. İstemi Yabgu’da
kısa zamanda,
Altayların batısını Isık göl ve Tanrı dağlarına kadar
hâkimiyeti altına almış,
batıdaki sınırları Kırım’a
kadar genişletmiştir. Batıdaki
bu genişleme sonucunda, Orta Çağ’ın
en büyük iki devleti Sasani ve Bizans
imparatorlukları ile ilişkiler kurulmuştur. İpek Yolu’nu ellerinde tutan Akhun
devleti, Sasanilerle iş birliği yapılarak
ortadan kaldırılmıştır. Bu ilişkilere rağmen Göktürkler’le Sasaniler’in arası
İpek Yolu meselesinden dolayı bozulmuştur.
Mukan Kağan’ın 572 yılında ölmesi
üzerine Göktürk tahtına kardeşi Tapo
geçmiştir. Ağabeyinden sağlam bir
devlet düzeni devralan Tapo, daha çok
kültür meseleleri ile uğraşmıştır. Göktürk Kağanlığının doğu kanadında bu
dönemde zayıflama belirtileri görülmüştür. Yine bu dönemde kağanlığın
batı kanadının başında bulunan Tardu, ihtirası yüzünden doğunun üstünlüğünü tanımamış, devlet 582 yılında
resmen ikiye bölünmüştür. 582 yılında ikiye ayrılan bu iki Göktürk devleti,
hâkimiyet mücadelesi yüzünden birbirlerinin düşmanı hâline gelmişlerdir. Bu düşmanlık sonucunda her iki
tarafta güç kaybetmiştir. Hakanlığa
bağlı Türk ve yabancı boylar etrafa
dağılmaya başlamış, bir kısmı ise Çine
sığınmıştır. Bunun sonucunda 630 yılında her iki Göktürk devleti de aynı yıl
içerisinde Çin’e bağlanmıştır.
50 yıl süren esaret hayatında Türk
budununu toparlama çalışmaları ve
Çine karşı başkaldırma hareketleri
gözlenir. Bunlardan en ünlüsü Göktürk prensi “Kür-şad” ve kırk çerisinin
isyan denemesidir.

II.Göktürk İmparatorluğu
(Kutluk Dönemi)
630 yılında başlayan 50 yıllık esaret döneminde Çin, Türk kavimlerini
durmadan yerinden oynatır, parçalar
ve bölerdi. Yapılan ayaklanmalar da
çok kanlı bir şekilde bastırılırdı. Ancak
bu baskı ve şiddet dönemi Türklerin
milli benliklerini yok edemez, aksine
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Devlet Yönetimi ve Ordu
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Türk töresine uyan devletin başı Kağan
unvanlı hükümdardır. Kağanda Bilgelik,
erdemlilik ve Alp’lık aranırdı. İl denilen
ülkeyi, bilgili, kahraman, özü sözü bir erdemli devlet başkanı yönetirdi. Kağan’ın
görevleri arasında savaş gücüyle devleti
kurma ve düze koyma, yeni alınan yerlere iskân, töre yani kanunları düzenlemek,
halkın doyurup giydirmek vardı. Ülke
geniş bölge teşkilatları gereğince Doğu
ve Batı olmak üzere ikili devlet sistemine
göre idare edilirdi. Kağanın eline Katun
denirdi. Kağandan sonra gelen en yüksek
rütbe yabguluktur.
Göktürk, devlet idaresinin en soylu,
tecrübeli Türk boylarının elinde kalmasına dikkat etmişlerdir. Önceleri sayısı bir
olan Yabgu’ya, devlet genişledikçe ihtiyaç
çoğalmış, Batı Türkistan gibi bölgelere yenileri atanmıştır. Şehzadelere Tigin veya
Tegin, Şad; eşlerine Konçuy adı verilirdi.
Tiginler’i, genel valilik, başkomutanlık
gibi önemli memuriyetlere göre yaparlardı. Boy hükümdarına Kan (Han) denmekteydi. Tarkan, Çur, Apa, Tudun büyük
memuriyetlerdendir.
Göktürk ordusu, yükselme döneminde
Asya’nın ne güçlü askeri kuvvetiydi. Ordunun üçte ikisi süvari, biri de piyadeydi.
Akınlarda ve savaşlarda süratli hareket etmek esastı. Gece ve gündüz sıkı yürüyüşle
yol alan ve atlarına nöbetleşe binen Türk
süvarisi, hiç ümit edilmedik anda, hiçbir
haber alma şansı bırakmadan düşman ordusuna saldırırdı. Savaşta düşman askeri
miktarı yüzbinleri bulsa bile, Türk ordusu
kırdırılamazdı. Bozkır taktiği ile ilk önce
geri çekilirdi. Merkez üssünden ayrılan
düşman, vurkaç ve gerilla savaş ile yıpra-

Kie Li’nin ölmesiyle siyasi düzeni dağılan
Doğu Göktürkler, bulundukları bölgeye dağıldılar. Türk hakanlarının soyundan gelen
Prenslerde genellikle Çin’de görevlendirilerek
asimile ediliyorlardı.

Sanat ve Edebiyat
Orta Asya’ da yapılan araştırma ve kazılarda Göktürkçe yazılı eserler bulunmuştur. Para, taş ve ağaç üzerine yazılan metinlerde, para ve taşlar üzerine yazılanlar
günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. İlk
Türk abidelerinde yazılara altıncı yüzyılda
rastlanmıştır. Bunlar kısa metinlerdir. Elde
kalan Bengü Anıtları, Orhun Yazıtları veya
Türük Bengü Taşları’da denen üç büyük
yazıttır. Taşların üzeri oyulmak suretiyle
yazılar kazınmıştır. Bu yazıtlar; Göktürk
Kağanı Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adlarına yazılıp, dikilmiştir. Yazıtlar
kireç taşına yontularak yazıldığından zaman ve açık havanın tahribatına maruz
kalıp bozulmuştur. Bu yüzden bazı satırları ve birçok kelimeleri okunamaz durumdadır. Kültigin’in Kitabesi, içlerinden en az
zarar görenidir.
Orhun abidelerinin yazıldığı Göktürk
alfabesi 38 harflidir. Türklerin milli alfabesi olan bu yazı sisteminde 4 sesli, 9
birleşik, 25 de sessiz harf bulunmaktadır.
Kelimeler birbirinden iki noktayla ayrılır.
Türklerin İslam dinini kabulünden önce
yazılan Orhun Abideleri, içerik olarak Türk
tarihi ve kültürü bakımından önemlidir.
Abidelerde; Türklerin yabancıların siyasetine alet olduğu zamanlarda bozulduğu, devlet kademelerinde bilgili ve
ehli olmayan kadronun iş başına getirildiği zaman idare sisteminin iyi çalışmayıp,
ahalide hoşnutsuzluk görüldüğü yabancı
kültürün Türk birliğini zedeleyip, kişiliğini
kaybettirdiği, hitabet sanatına uygun bir
anlatımla verilmiştir.
Türk milletinin en zor şartlarda bile
içinden kuvvetli şahsiyetle çıkıp, ülkeyi
kurtarıp, devleti yeniden kurup, güçlendirdiğini anlatabilen abidelerde devlet
tecrübesi yanında Türklüğün bağımsızlık
fikrini de görmek mümkündür. Ayıca bu
yazıtların yazılması Kağanların, millete
hesap vermesidir.

Türk Hakanı Yehu’nun oğlu olan Kür-Şad’da,
Çin sarayında muhafız olarak görev yapıyordu.
Bu cesur Türk prensi, Çin İmparatoru’na karşı
bir ihtilal düşünüyordu. Kendisi gibi cesur 39
arkadaşıyla birlikte hareket ederek Çin imparatorunu öldürmek için plan yaptı. Amacı
imparatoru sarayın dışında bir fırsatını bulup
öldürmekti.
İmparatorun Şehre ineceğini öğrenen KürŞad, şehirdeki hazırlıklarını tamamladı. Ancak
gece kopan fırtına nedeniyle plan bozuldu.
Kür-Şad, planı bozulsa da amacına ulaşmak
düşüncesindeydi. 39 arkadaşıyla birlikte Çin
sarayını basan Kür-Şad ve 39 çerisi, efsanevi
bir mücadele göstererek yalnızca 40 kişiyle
Çin ordusuyla savaştılar. Çin tarihi kaynaklarında bile Kür-Şad ve 39 yiğidinin yüzlerce
Çinli askeri öldürdüğü kaydedilmiştir. Kür-Şad,
bu suikast girişiminde başarılı olamasa da,

Türklüğün yenilmez ruhunu ve esir edilemez
karakterini bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oldu. Kür-Şad’ın bu efsanelere konu
olan mücadelesi ve kahramanlığı, diğer Türk
boylarını ateşleyerek dirençlerini ve davalarını
daha da kuvvetlendirdi.
Devletin Doğu kanadını yöneten İşbara
Han’ın Çin İmparatorluğuna gönderdiği yazı
şöyledir:
“Size bağlı kalacak, haraç verecek kıymetli
atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem. Dalgalanan saçlarımı sizinkine benzetemem. Halkıma Çin giysileri giydiremem
adetlerimi, kanunlarımızı değiştiremem.
İmkân yoktur. Çünkü bu bakımlardan milletim
fevkalade hassastır, adeta çarpan tek bir kalp
gibidir…”
Göktürk Kağanı’ndan Bizans elçisine verilen cevap:
”O Romalılar siz değil misiniz ki on dilde
konuşursunuz ve herkesi aldatırsınız? Siz Romalılar bizim elçilerimizi Kafkaslar üzerinden
Bizans’a götürüyorsunuz ve Roma’ya gidilecek başka yol yoktur diyorsunuz? Yani biz,
yollar geçilmez, her taraf arızalı, dağlık taşlık
zannedelim de Roma İmparatorluğuna hücum etmeyelim mi? Böyle düşüneceğimizi
mi sanıyorsunuz? Fakat biz Dinyeper nehrinin
nerede bulunduğunu, Tuna’nın nereye aktığını iyi biliriz.”

si

Bilge Kağan Yazıtına Göre
Hakanlığın Yeniden Diriliş Hikaye-

“Türk Tanrısı ve kutsal yer, su şöyle yapmışlar şüphesiz ki: Türk halkı yok olmasın diye,
halk olsun diye, babam İlteriş Hakanı, annem
İlbilge Hatun’u göğün tepesinde tutup yukarı
kaldırdılar şüphesiz. Babam 17 erle başkaldırmış. ‘başkaldırıyor’ diye haber alıp şehirdekiler
dağa çıkmış, dağdakiler şehre inmiş, derlenip
toplanıp 70 kişi olmuşlar. Tanrı güç verdiği için
babamın askerleri kurt gibi imiş, düşmanları
koyun gibi imiş. Doğuya ve batıya sefer edip
derlemiş toplanmış. Hepsi 700 kişi olmuşlar.”
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mıştır. Nihayet Uygurlar 745’te Ötüken’e
girerek Göktürk Kağanlığına son vermişlerdir.

Büyük Türk Kahramanı:
Kürşad ve
Kahramanlık Hikayesi

GÖKTÜRKLER

tılıp, ani baskınla yok edilirdi. Göktürklerin
bayrak ve tuğlarının tepesinde altından
yapılmış kurt başlı heykel bulunurdu. Tuğ
ile davul da bağımsızlık sembolleriydi.
Göktürklerin başkenti Ötüken’dir. Burası
Orhun Irmağı ile Selenge Irmağı’nın tarım
kolu arasında, ormanlar içinde bitki örtüsü
ve suyu bol bir şehirdi. Ötüken’den başka
Barshan, Çargelen-Çumgal, Çaldıvar, Atbaş, Şirdakbeg, Nanageldi, Fergana, Yassıkugart, Çikircik başlıca Göktürk şehirleridir.
Göktürklerde karar, seçim, insan ve hayvan
sayımı için ziyafetli devlet meclisi seviyesinde “Kengeş Meclisi” toplanırdı.

Kurslar
Kurslar
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık
meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından
alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi
ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Bilirkişilik temel eğitimine
katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve
İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen
diğer şartları
da sağlamaları halinde,
almış oldukları sertifika
ile birlikte
bilirkişilik
yapmak üzere
başvuruda
bulunabileceklerdir.

Odamız, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu
kapsamında bilirkişilik eğitimlerinin düzenlenmesiyle ilgili T.C. Adalet Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiştir.
Adalet sistemimiz için oldukça önemli
olan bilirkişilik işlerinin uzman ve ehil
insanlar tarafından gerçekleştirilmesinin
sağlanması amacıyla düzenlenen bilirkişilik eğitimleri odamıza yapılan müracaatlar
kapsamında değerlendirilerek hafta içi
gündüz grubu, hafta sonu grubu ve hafta
içi akşam gurubu olarak programlandırılmaktadır.
Bakanlık tarafından yapılan bu yetkilendirme kapsamında düzenlenen “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ” ‘nin sonuncusu
27-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eğitime 24 kişi katılım sağlamıştır.

Eğitici: Dr. Yalçın BOSTANCI
Günümüzde bilim, teknoloji ve
mühendislik uygulama alanlarında
meydana gelen hızlı değişim süreci,
örgün eğitim kurumlarında verilen
bilgilerin zaman içerisinde atıl hale
gelmesine yol açmaktadır. Bireyin
hem kendi gelişimini sağlaması hem
de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal ve bilimsel gelişime
yardımcı olabilmesi için sürekli eğitim
zorunluk haline gelmiştir.
Gelişen sanayimiz de kendi gelişimini mesleki olarak sağlayan teknik
elemanlara ihtiyaç her geçen gün
artmaktadır. Teknik elemanların sürekli eğitimlerle bilgi birikimlerini geliştirmek için çalışmalarına devam eden
Odamız, Hizmet binamızda oluşturulan bilgisayar laboratuvarlarında
üyelerimize ve öğrencilerimize

Solidworks Eğitim Kursu
yönelik bilgisayar kurslarının düzenlenmesine devam etmektedir. Bu çerçevede düzenlenen kursların sonuncusu 12-13 Mayıs 2018
tarihleri arasında yine
Odamızda gerçekleştirilmiş, SOLIDWORKS
programıyla ilgili
kursiyerler bilgilendirilmiştir.
Kurs kapsamında;
arayüz tanıtımı ve
Sketch, Part Design,
sac metal tasarımı,
çelik konstrüksiyon
bağlantılar ve kaynaklı
birleştirmeler, yüzey

Eğitici: Mak.Müh. Doğuş ÜNSAL
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Eğitici: Mak.Müh. Ali AYDEMİR

04-05 Haziran 2018 tarihlerinde Aksaray İl Temsilciliğimizde, 09-10 Temmuz
2018 tarihlerinde ise Aksaray İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz İstasyonları Pompacı
Kursları düzenlenmiştir. LPG sektöründe

görev yapan personelin bilgi, beceri ve iş
alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG’nin
sürekli, kaliteli, ucuz, güvenli olarak ve
çevreye zarar vermeyecek şekilde kamu
yararı esas alınarak tüketicinin kullanımına

sunulmasına katkıda bulunmak amacıyla
düzenlenen kurslarda Odamız eğitmenlerinden Metin ŞAHİN eğitmen olarak görev
yapmıştır. Kurların sonunda başarılı olan
kursiyerlere yetki belgeleri verilmiştir.

Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Sınavı
07 Ekim 2006 tarihinde
yayımlanan 5544 sayılı
kanunla, ulusal ve
uluslararası meslek
standartlarını temel
alarak teknik ve mesleki
alanlarda ulusal yeterlilikleri
belirlemek ve belgelendirme
faaliyetlerini yönetmek için
Mesleki Yeterlilik Kurumu
kurulmuştur.
16 Mayıs 2016
tarihinde Mesleki Yeterlilik
Kurumu’nda akreditasyon
sürecini tamamlayan Odamız

Eğitici: Mak.Müh. Volkan ERDEM

meslek alanlarıyla ilgili
konularda teknik personelin
yetiştirilmesi için sınav ve
belgelendirilme faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. Bu
kapsamda 08 Ağustos
2018 tarihinde ARNİKON,
09 Ağustos 2018 tarihinde
Aksaray Hedef ve Devran
Mekatronik firmalarında
çalışan teknik personele
yönelik MYK Çelik Kaynakçısı
Belgelendirme Sınavları
yapılmıştır.

Transpalet Kullanma Eğitimleri

Kazanların işletilmesi Kursu
yetli kişilerce işletilmesi zorunludur. Bu
mevzuatlar gereği Odamız tarafından
birçok kurs açılmakta
ve bu kursların sonunda kalorifer ustaları
belgelendirilmektedir.
Kalorifer ve sanayi tipi
kazanları işletmekte
görevli usta ve işçilerin katılımı ile Odamız
eğitim salonunda 30
Temmuz – 08 Ağustos
2018 tarihleri arasında KATI, SIVI VE GAZ
YAKITLI KAZANLARIN
İŞLETİLMESİ KURSU
düzenlenmiştir. Bu

Eğitici: Mak.Müh. Metin ŞAHİN

modelleme, montaj tasarımı gibi konuları
işlenmiştir. Düzenlenen kursun sonunda
katılımcılara ‘katılım belgesi’ verilmiştir.

Katı, Sıvı ve Gaz Yakıtlı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğiyle ilgili
mevzuatlar kapsamında kazanların ehli-

LPG Otogaz istasyonları Pompacı Kursları

kurs düzenlenirken buhar kazanlarının
güvenlik içinde çalışması, kazanların
ideal bir şekilde işletilmesi ile enerji
tasarrufunun sağlanması için kazan
kullanıcısının bilgilerinin arttırılması ve
belgelendirilmesi amaçlanmıştır.
Düzenlenen kursta;
• Sıcaklık, Isı ve Basınç, • Yanma,
• Yakma Sistemleri, • Isı Üretimi,
• Kazan Donanımları, • Ek Donatım,
• Kazan İşletmeciliği, • Kazanlarda
İş Güvenliği, • Kazan Patlamalarının
Nedenleri ve Güvenlik Önlemleri, • İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Yasal
Mevzuat konularında bilgilendirmeler
yapılmış, kurs sonunda başarılı olan
kursiyerlere belgeleri verilmiştir.

UNILEVER ve firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında firmada
çalışan teknik personele Transpalet kullanma eğitimleri verilmiştir.
Transpalet kullanımında İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarının
irdelendiği eğitimler 03 Mayıs
2018, 09 Mayıs 2018, 08 Haziran
2018 ve 05 Temmuz 2018 tarihlerinde Odamız Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Eğitim
kapsamında ayrıca;
• Bağlantı Aksesuarlarının
Kurulumu,
• Transpalet Çatallarının Yere
mesafesi ve Yükü Bekletme Sü-

resi,
• Kaldırma Kapasitesi ve
Yük Taşıma Kuralları,
• Bozuk veya Eğimli Yollarda Transpalet Kullanımı,
• Patlayıcı madde riski
bulunan malzemelerin taşınması,
• Transpaletin Periyodik
Bakımı,
• Koruyucu Donanım Ekipmanlarının Kullanımı,
gibi konularda kursiyerlere bilgiler verilmiştir. Eğitimlerin sonunda kursiyerlere
katılım belgesi verilmiştir.
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6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03 Ağustos
2017 tarihinde Resmi Gazete›de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe
göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen
her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika
sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu
yönetmelik gereği Bilirkişilik Temel Eğitimi
almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklardır.

devam ediyor

Eğitici: Mak.Müh. Ali AYDEMİR
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işbirliğiyle

Odamız ve Unites Tesisat
Teknolojileri firması işbirliğiyle
“Yangın Söndürme Sistemleri
Çalışma Prensipleri ve Temel Dizayn
Kriterleri “ başlıklı seminer 10 Mayıs
2018 tarihinde Odamız Konferans
Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Yangın grubundaki geniş ürün
gamıyla dikkat çeken Unites
firması yetkilileri tarafından yapılan
sunumda üyelerimiz ve sektör
temsilcilerinin bilgi birikimine
katkıda bulunulmuş, genişleyen
yangın sektöründeki ürünlerin
tanıtımı yapılmıştır. Seminerde
ayrıca, yangın tesisatının önemi,
yangın yönetmeliği, yağmurlama
sistemleri ve uygulama esasları,
sprinkler, ıslak alarm ve basınç
düşürücü vanalar, kardan mafsallı
kompansatörler, sprinkler bağlantı
hortumları ve U-flex - V-flex
bağlantı ürünleri hakkında teknik
bilgileri katılımcılarla paylaşılmıştır.
Seminer, katılımcıların konuyla
ilgili sorularına cevapların verildiği
interaktif bir bölümle sona ermiştir.
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Yangın Söndürme Sistemleri
Çalışma Prensipleri ve
Temel Dizayn Kriterleri
Semineri
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Ş

ube ve temsilciliklerimizde her yıl düzenlenen
Geleneksel Gece yemeğimiz bu yılda üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Konya ve Karaman’da 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 Gece yemeğimizde
şube başkanımız Ö.Erdoğan DURANSOY şu konuşmayı yapmıştır;
“Değerli üyelerimiz, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar
yemeği programımızda tekrar
sizlerle birlikte olmaktan büyük
gurur duymaktayız. Bildiğiniz gibi
odamız mesleki hizmetlerden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar
birçok alanda hizmet vermektedir.
Bu dönemde yapmış olduğumuz
görüşmeler, çalışmalar ve protokoller sonucunda, ikisi
mesleki biri sağlık olmak üzere üç alanda üyelerimize
yeni hizmetlerimiz olacaktır.
Bunlardan birincisi, yapmış olduğumuz protokol sonucunda HİMA akademi ile eğitim hizmetidir. Özellikle
sanayide hizmet veren üyelerimize yönelik HİMA akademinin düzenlediği kurslar ve seminerlere katılım için
indirimler sağlanmış ve üyelerimizden gelen talepler
doğrultusunda kurslar açılması sağlanacaktır. Böylece
sanayide, alanında eksikliği olan üyelerimizin bilgi ve
donanımını arttırarak uzmanlaşmasına yardımcı olmayı
hedeflemekteyiz.
İkincisi Şube Hizmet Binamızda, üyelerimizin yararlanabileceği, günlük çalışma ve iş toplantılarını düzenleyebileceği Ofis Makina hizmetidir. Ofis Makina’da
sizler, bire bir iş görüşmelerini, yeni iş bağlantılarını,
misafir/müşteri ağırlamalarını, teknik konularda bilgi
paylaşımı ve araştırmalarını, meslektaşlar ile görüşmelerini, proje çalışmalarını vb. tüm teknik çalışmalarını
yapabileceksiniz. Bir çalışma ofisinde bulunması gereken bilgisayar, yazıcı, internet, teknik yayın, doküman,
kırtasiye vb. ofis ihtiyaçları da Ofis Makina’da bulabileceksiniz. Özellikle home ofis olarak çalışan, emekli olup
iş hayatına devam eden, herhangi bir iş yeri olmayıp
danışman olarak hizmet veren veya bir iş görüşmesi
için şehir merkezini tercih eden üyeler için oldukça
faydalı olacağı düşünmekteyiz. Bu hizmeti pazartesi
gününden itibaren sizlere vermeye başlayacağız.
Son hizmetimiz ise sağlıklı yaşamla ilgilidir. Bu konuda Dr. Portakal ile yapmış olduğumuz protokol sonucunda Ramazan ayından sonra her hafta Cuma günü
öğleden sonra Diyetisyen Nisa AKIN hanımefendi üyelerimiz ve aileleri için sağlıklı yaşam için ücretsiz hizmet
verecektir. Üyelerimiz ve ailelerin sağlıklarını önemsiyor ve bu hizmetin faydalı olmasını temenni ediyoruz.
Değerli üyelerimiz, bizler daha önce olduğu gibi
Konya’mız, bölgemiz ve sizler için en iyi şekilde çalışmaya gayret göstereceğiz. Sözlerime burada son
verirken Cenab-ı Allah’tan ramazan ayının rahmeti,
bereketi ve fazileti üzerinize olması diliyor, saygılarımı
sunuyorum.”
Başkanımız Aziz Hakan ALTUN ’un konuşmasının
ardından sunulan ikramlarla, üyelerimiz arasındaki
muhabbet ve sohbet ortamı devam etmiştir.
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Geleneksel
Gece
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İŞ MAKİNALARI EĞİTİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE

Odamıza Transpalet Hediyesi
Geleneksel
Gece

Karaman Temsilciliği
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Geleneksel Gece
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Mutfak Kültürümüzde
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yemek köşesi

Kurban Bayramı
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Bir Bayram’a daha kavuştuk. Alemi İslamın, yurdumuzun, hepimizin bayramı kutlu olsun, bayram
hayırlara vesile olsun… Allah hepimize mutlulukla
yaşayacağımız bayramlar ihsan etsin.
Kurban bayramı, kurban kesen evlerdeki eski
annelerin tabiriyle zahmetli bayramdır.Allah
kabul etsin, kesilen kurbanlar bölünecek, dağıtılacak, kahvaltıya ve akşam yemeklerine hazırlanacak, az iş değil; ama zahmetli demelerine rağmen
her iş büyük bir zevkle yapılır; çünkü bütün çoluk,
çocuklar bir aradadır. Eskiden bağlı bahçeli evlerde koyunlar bir iki gün önceden getirilir, bahçeye
bağlanır, çocuklara beslettirilerek ve su verdirilerek bayramın güzellikleri öğretilir ve yaşatılırdı.
Günümüzde apartmanlarda yaşama mecburiyeti
kurbanları bağış yapma geleneğine dönüştürüyor.
Bağış da güzel şüphesiz ama mübarek kurban
etinin lezzeti hiçbir ette bulunmaz , tatmak da
güzel…
Kurban kesen kişiler genellikle kurban etiyle
oruçlarını kahvaltıda açarlar ; bu nedenle ciğer
,yürek,böbrek gibi sakatatlar ailenin zevkine göre
ızgara veya saç kavurması olarak kahvaltıya yetiştirilir.Bu arada etler de saç kavurmalık olarak
doğranarak ,öğlen yemeğine hazırlanır.Akşam için
ise hemen haşlamalık etler,ocağa vurulur.Aslında etlerin yirmi dört saatten önce yenilmemesi
tavsiye edilir ama kimse bunu dinlemez! Bilindiği
gibi Kurban bayramında et yeneceği için yemek
yapılmaz ,sadece tatlı yapılır. Annelerin zahmetli
bayram demesi boşuna değil, işin başını onlar
tutarlar ,çünkü...
Mübarek kurban eti nasıl değerlendirilir,nasıl
yenir,nasıl kaldırılır ,bir göz atalım.Başından başlayalım.Baş, ayaklarla birlikte ilk gün temizlenir; ikinci, üçüncü gün yenmek üzere paça yapılır.Başla
ayrıca baş pilavı yapılabilir.Boynuna gelince gerek
klasik mutfağımızda gerekse yerel mutfaklarımızda yine haşlama yapılır. Haşlama boyun ve onunla
yapılan bazı çorbalar nefistir; ama boyunla yapılan
ve Kurban bayramıyla özdeşleşen yemek gerdan
tatlısıdır. Hadiye Fahriye 1926 ‘lı yıllarda Kurban
Bayram’ larında bu yahninin İstanbul’da her evde
yapıldığını yazar. İstanbul mutfağında şeker ve
tarçınla, bazı yöresel mutfaklarımızda kayısı kurusu, erik kurusu, badem, tarçın konularak yapılır.
Yukarıda söylediğim gibi ciğer, yürek, böbrek gibi
sakatatlar kahvaltıya ızgara veya saç kavurması
olarak yetiştirilir. Anadolu’da akciğerler Konya’da

olduğu gibi boşa verilmez, “alaguzusu” adıyla ekşili yahni veya başka türde kullanılır,atılmaz.Boyundan ön kollara inildiğinde ön kollar saç kavurması
olarak kullanılır, az ise buttan da ilave edilir. Kaburgalar, pirzolası ızgaraya alındıktan sonra sebze
yemeklerinde veya pilav üstüne kullanmak üzere
ayrılır.Butlardan, şişkebap ve çiğ köfte yapılır. Kuru
köfte yapılacağında kaburganın yumuşak kısımlarından da biraz eklenir.Barsak ve bumbarları kokoreç ve bumbar dolması olarak hazırlanır ; ama
ne hazırlanma! Sirkelere, tuzlara yatırılan barsaklar
uzun ve zahmetli temizlik işleminden geçtikten
sonra uygulama safhasına geçer. Bumbarlar çoğu
yerde bulgur kıyma veya pirinç kıyma içiyle yapılır.
Ama annem bumbarı ciğerli iç pilavıyla doldururdu ve inanılmaz bir lezzet çıkarırdı. “Topraklarda
değil, nurlarda yatsın”. Kuyruklar ise doğranır, yağı
yemeklerde kullanılmak üzere ayrılır, kıkırdak denilen kalıntıları küplere basılır, kahvaltıda veya yat
geberlikte yenir.
Kurban etinden kışın kullanılmak üzere, Anadolu’da günümüzde de yapıldığı gibi
kıyma,kuşbaşı veya kemikli kavurma yapılabilir.
Bunlar ciğerlerden de yapılabilir. Kavurma yapılırken tadına doyulmayan ekmek salması yapılır.
Kemikler tuzlanarak veya fırınlanarak saklanır.
Sucuk ,pastırma yapılabilir.
Kurbanı başından sonuna kadar değerlendirdik diyorsunuz değil mi? Hayır, yazılı kaynaklara
geçmemiş bir yemekle size tamamlıyorum.
Karaman’da kurban kesildiğinde ciğerler kahvaltıya doğranıp hazırlanana kadar mübareğin
kulakları kesilir, ateşte ütülenir, yıkanır ve ızgara
yapılarak yenir. Yüzünüzü buruşturmayın sevgili
okuyucularım, kokoreçi bile severek yiyoruz! Tabii
kulaklar beş altı kurban kesen kalabalık ailelerde
yapılır.
Genellikle bayramın birinci günü herkes
evindedir,kurbanın dağıtılacak kısmı dağıtılır, eve
kalan üçte birlik bölüm parçalara ayrılarak kaldırılır.Birinci gün oğullar, gelinler, kızlar damatlar
bayram yemeği için ailenin büyüğünün evine
gelir .İkinci gün ancak akraba ,komşu ziyaretleri ve
bayramlaşmalar başlar.

Nevin HALICI
Gün çocukların günüdür.
Her bayramda olduğu gibi el
öpüp bahşişini alan çocuklar lunaparklara koşar. Çocukluk değil mi?
Şekerden bozulan midelerle, mutluluklar ve bayramlar bütün çocuklarındır. Bizim çocukluğumuzda
luna parklar değil, cambazlar ve
palyaçolar olurdu. Dört bayram
günü meydanlarda aynı numaraları
yapan cambazlara çocuklar doyamazdı. O zaman sokaklarda hiçbir
tehlike olmazdı, çocuklar akşamlara kadar rahat rahat oynarlardı.

Günümüzde sokaklarda binbir
tehlike kol geziyor.
Sevgili okuyucularım, bu hafta
bir bayram tatlısı uygun diyeceksiniz, doğru. Ama tatlıdan önce
bir kurban kavurması da yapalım.
Fazla etleriniz varsa saklamak
için sucuk ve kıyma kavurması
da. Bayram için başka bir tatlı düşünüyordum ama bugün sabah
yürüyüşümden dönerken Nalçacı
Caddesinde arkamdan hızlı hızlı
gelen iki hanım okuyucum olduklarını söylediler ve birisi “Hocam,

Höşmerim
Höşmerim Konya’nın inanılmaz bir lezzetidir. Rivayete göre ,bir hanım bu yemeği
denemiş, sofraya çıkarmış. Eşi “Hanım bu
ne hoş yemek” demiş. Hanım da “Hoş mu
erim?” deyince adı böyle kalmış. Hafize Ayvacı
Hanımefendi’yi dinleyelim: “Tavaya bolca kaymak konacak. Bir dabak ev unu konup kavrulacak. Bulgur bulgur dökülmesi için bir bardak
kadar su serpilecek. Pıt pıt pişirip kaşıkla bastırılacak. Tavada yağ vererek kızartılacak,bakır
sahana çevrilecek”.
Pişme Süresi: 60 dakika
1 su bardağı kaymak
½ su bardağı un (ikinci kalite)
1 yemek kaşığı tereyağı
½ su bardağı su
4 kişilik
Yeterince kaymak
3 yemek kaşığı eritilmeden sızdırılmış bal
veya 3 yemek kaşığı pudra şeker

Yapılışı
Kaymağı erit,unu ilave et, hafif ateşte karıştırarak pembeleşinceye kadar kavur. Suyu dök
,kapak ört. Suyunu çekince küçük bir tavaya
yağı ve höşmerimi koy, altı kızarıncaya kadar
kaşıkla bastırarak pişir, bir tabağa ters yüz et.
Üzerine bal, balın üzerine kaymak yerleştir,
sofraya al. (Kaymak ve bal yoksa pudra veya
toz şeker serpilebilir).

n’olur bir höşmerim verseniz” dedi.
Onu daha önce verdiğimi söylesem
de rica ettiler. Özel günler olmasa
tekrarlardan kaçarım. Ama böyle
cici ve güzel iki hanım ister de ben
“Hayır” der miyim? Bayram tatlımız
bu iki okuyucumun hatırına höşmerim olsun. Tekrar iyi bayramlar,
ağız tadıyla ve mutlulukla kalın.
Kaynak:
Halıcı N., Türk Mutfağı, Oğlak Yayınları.
Halıcı N., Konya Yemek Kültürü ve Konya
Yemekleri, Rumi Yayınları.
Sözlü Kaynak: Işık N. Karaman

Kurban
Kavurması
1 kg. koyun but eti
1 çay kaşığı kekik
200 gr. kuyruk veya 4 kaşık sadeyağ
1/2 çay kaşığı tarçın
2 soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı
Et ve kuyrukları küçük kuşbaşı doğra.
Tencereye önce kuyrukları koy, ateş üzerine
al, yağını verince eti koy. Soğanları rendele
ilâve et, kapak ört. Ara ara karıştır, et suyunu
bırakıp kaynamaya başlayınca ateşi kıs, kapağını al. Ara ara karıştırarak etler pişince tuz
ve baharatını at, karıştırarak on dakika daha
pişir, tabağa düzenle, sofraya çıkar.
Not: Kuyruk istemeyenler sadeyağla pişirebilirler.
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Aslen Erzincanlı olup 1978 yılında
Ankara’da dünyaya gelen üyemiz
Ömer Kaan MUTLU 2005 yılında
Ereğli’de açtığı ANKA MÜHENDİSLİK
VE DOĞALGAZ firmasıyla, güler
yüzü ve deneyimi ile Ereğli’nin sevilen saygın mühendisleri arasında
yerini almıştır.
2003 yılında girdiği doğalgaz sektöründe 15 yıllık bir deneyime sahip
olan Ömer Kaan Mutlu firma bünyesinde Mekanik tesisat proje çizimi ve
danışmanlığı, proje taahhüt işlerini
de yürütmektedir.
2008-2010 yılları arasında 1 dönem Ereğli İlçe Temsilciliği yürütme
kurulu üyeliği, 2012-2018 yılları arasında 3 dönem Ereğli İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreter Üyeliği
yapan Ömer Kaan MUTLU 2018 yılında Ereğli İlçe Temsilciliği yürütme
kurulu başkanlığına getirilmiştir.

Üyelerimiz ve yakınlarının
hayatındaki,
önemli günleri, neşeli veya kederli
anları paylaşıyoruz.
Düğün, nişan, hastalık, dogum-ölüm,
işyeri açılışları gibi benzeri haberleri

konya@mmo.org.tr
adresine ulaştırın;
bültenimizde yayınlayalım.
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47. dönem 1. Oda Danışmanlar
Kurulu ve 1.Sekreter-Saymanlar
Toplantıları Oda Suat Sezai Gürü
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Oda Denetleme ve Onur
Kurulu üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Oda Teknik
Görevlilerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantılarda,
tamamlanan şube ve Oda seçimlerinin ardından yönetim
kurulu üyeleri tanışmış, yeni
dönemde yapılması gereken
çalışmalar ele alınmıştır.
Toplantıda ayrıca, ülkedeki
gelişmelerin Oda faaliyet
alanlarına etkisi, akreditasyon
süreçleri, asansör kontrol uy-

gulamaları, personel eğitimleri ve
şube gelir gider durumları gibi hususlar görüşülmüştür. Toplantılara
şubemiz yetkilileri de katılmış olup,

şubemizin görüş ve önerileri şube
başkanımız Aziz Hakan ALTUN tarafından dile getirilmiş, yetkililere
aktarılmıştır.
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MÜHENDİSLİK
VE DOĞALGAZ

GENEL MERKEZ
Danışmanlar Kurulu ve
Sekreter-Saymanlar
Toplantıları
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MİEM
Mühendis
Yetkilendirme
Kursları

Özellikle şehrimizde kaliteli,
konforlu ve güvenli binaların
yapımında oldukça önemli
olan Mekanik Tesisat, Yangın
ve Doğalgaz uygulamalarında
yetişmiş ve yetkili eleman ihtiyacı
her geçen gün artmaktadır.
Üyelerimizin bilgi birikimlerinin
geliştirilmesine katkıda
bulunmak ve üyelerimizin
belgelendirilmelerini sağlamak
amacıyla düzenlenen kurslarda;

Yangın Tesisat Kursu

Eğitici: Mustafa YANARTAŞ • Mak. Müh.

Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik,
Yangın Depoları, Bina Dışı
Hidrant ve Sabit Boru Tesisatı
Tasarımı,
Yangın Suyu Deposu ve Yangın
Pompa Dairesi Tasarımı,

Doğalgaz İç Tesisat Kursu

Eğitici: Ahmet GÜVEN • Mak. Müh.
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Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama, Su
ve Hidrofor Tesisatı Tasarımı, Temiz
Su Tesisatı,
Isı Kaybı Hesapları, Kazan
Seçime ve Yerleştirilmesi, Baca
Tasarımı
Doğalgazın Tanımı ve Kullanımı,
Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme
Esasları, Doğalgaz İç Tesisat
Uygulamaları Esasları,
gibi konularda bilgilendirmeler
yapılmıştır. Düzenlenen kurslarda
başarılı olan üyelerimizin
yetkilendirilmeleri sağlanmıştır.
Mekanik Tesisat Kursu
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İndirim
Protokolleri
Üyelerimiz ve yakınlarına özel yapılan indirim anlaşmalarına devam edilmektedir. Eğitimden sağlığa, bilgisayardan giyime varana kadar
birçok sektörde birçok firmayla yapılan indirim
anlaşmalarıyla cazip şartlarda çeşitli hizmetlerden yararlanılmaktadır. Sadece üyelerimiz ve
yakınlarının yararlanabildiği bu anlaşmalara
yenileri ilave edilmiş, bu kapsamda Hidrokon
Mühendislik Akademisi (HİMA) ve Dr. Portakal
Yaşam Merkeziyle indirim anlaşmaları imzalanmıştır.
Hidrokon Mühendislik Akademisi (HİMA)
ile yapılan protokolle, Odamız ve HİMA işbirliğiyle eğitim programları planlanmakta ve
düzenlenmekte, eğitime katıla üye ve öğrenci
üyelere özel indirimler sağlanmakta, üyelerinin
uzmanlaşmasına yönelik düzenlenen eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.
Dr. Portakal Yaşam Merkeziyle yapılan protokol kapsamında ise üyelerimiz ve yakınlarına
cazip indirimler yapılmakta, firmanın vermiş
olduğu sağlık hizmetlerinden yapılan indirimler çerçevesinde yararlanılabilmektedir. Bunun
yanında Dr. Portakal Yaşam Merkezi tarafından
Odamız hizmet binasında her hafta Cuma günleri yine üyelerimiz ve yakınlarına özel ücretsiz
olarak diyetisyen hizmeti verilmektedir.
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Odamız, uzmanlık alanlarımızla
ilgili olarak meslek içi eğitim
çalışmalarına yoğun bir şekilde
devam etmektedir. Bu çalışmalar
kapsamında 14-18 Mayıs 2018
tarihinde Doğalgaza İç Tesisat
Mühendis Yetkilendirme
Kursu 10-12 Temmuz 2018
tarihlerinde Yangın Tesisatı
Mühendis Yetkilendirme Kursu,
30 Temmuz – 05 Ağustos 2018
tarihlerinde ise Mekanik Tesisat
Mühendis Yetkilendirme Kursu
düzenlenmiştir.

Eğitici: Adnan KUNTOĞLU • Mak. Müh.
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N. Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet Töreni

Mezun olan genç
meslektaşlarımıza
ömür boyu
başarılar dileriz.
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hayatlarını dereceyle tamamlayan
öğrenciler tarafından konuşmalar
yapılmıştır. Yapılan konuşmalarda;
öğrencilere verilen eğitimin kalitesi,
mezuniyet sonrası iş imkânları,
başarılı bir mühendislik hayatı için
yapılması gerekenler gibi konular ele
alınmış, genç mühendislere başarılar
dilenmiştir. Mezuniyet törenleri,
öğrencilerin slayt gösterisiyle
tanıtılmaları, diploma ve kep
atma töreni ve sunulan ikramların
ardından sona ermiştir.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü Mezuniyet
Töreni Odamız Konferans Salonunda
gerçekleştirilmiştir. 30 Haziran
2018 tarihinde öğrenim sürecini
tamamlayan genç mühendislerin
mezuniyetlerinin kutlandığı törene
öğretim görevlileri, öğrenciler ve
aileleri katılmışlardır. Coşku ve sevinç
içinde gerçekleştirilen törende şube
başkanımız Aziz Hakan ALTUN,
öğretim görevlileri ve öğrenim
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1980 Yılında Babası Ahmet BEZİRCİ
tarafından Alaaddin Caddesi’nde faaliyetine başlayan Şık Optik, 2000 yılından itibaren Üyemiz Mithat BEZİRCİ
tarafından Mevlana Caddesi’ nde faaliyetini sürdürmektedir.
Optik sektöründe Makina Mühendisliği hassasiyeti ile en iyi şekilde
hizmet vermekte.
Mithat BEZİRCİ firmasıyla ilgili
şunları söyledi: “Makine mühendisi
olmam müşterilerimize güven vermektedir.
Optik sektöründe Babadan almış
olduğumuz 30 yıllık tecrübe, müşteri
memnuniyeti ve mühendis titizliğiyle
işimize devam etmekteyiz. Özellikle
kaliteli ve uzun süreli kullana bilirliği
olan ürünleri müşterilerimize tavsiye
ediyoruz.
Firma prensibimiz markalara fazla
para vermeden daha çok sağlam ve
hesaplı ürünleri satmayı tercih ediyoruz.”

Bahane değil çözüm üretiyoruz
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EPIC
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Mühendislik

Nisan 2018’de kurulan EPIC Mühendislik, değişen piyasa koşullarına
yenilikçi bir hizmet sunabilmek için
faaliyetlerine başlamıştır. Bu süreç
boyunca fark ettik ki, firma için en
zor olan konu hizmet verdiği sektör
faaliyetlerine devam etmesinden çok
kendisini en doğru şekilde en uygun

kitleye ifade edebilmesidir.
Bir mekanik tesisat firmasının
yapması gerektiği gibi tesisat teknikleri, müşteri memnuniyeti, tecrübeli
kadro ve teknolojiye uygun firma
gibi sürekli araştırma yapıyoruz.
Bu alanda yeni olan ne varsa takip
etmeye ve bunları müşterilerimiz

için kullanılabilir şekilde uyarlamaya
çalışıyoruz.
Yapmaya çalıştığımız işin tahmin
edilenden zor bir iş olduğunu çok
iyi biliyoruz. Birçok farklı firmanın
önemli projelerini aynı anda yürütürken çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz.
Bahane değil çözüm üretiyoruz.
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Logaritmik değerleri
sürgülü cetvellerle
bulurduk.
Bazı hocalarımız
“Bu cetvelleri
kullanamayanlar
mühendis olamaz”
bile derlerdi. Biz çok
şükür kullandık ve
1977 yılında mühendis
olarak Karayolları 3.
Bölge Müdürlüğü’ de iş
hayatına başladık.

Ömür,
kırgınlıklara,
kötülüklere,
üzüntülere,
sevgisizliklere,
hırslara zaman
ayıracak kadar
uzun değil.

1952

Yılında UŞAK ilinin Banaz ilçesine bağlı
Ulupınar köyünde doğdum. Çok küçük düzeyde tarım ve hayvancılık yaparak geçimimizi sağlardık. Bazen Tek odalı evimizin köşesi çulla bölünür yeni doğan kuzu ve oğlaklarla paylaşılırdı. Hayvancılık da işte
bu düzeyde sadece ihtiyacımızı karşılayacak kadar.
İlkokulu bitirdikten sonra çok kısıtlı maddi olanaklarımıza rağmen Babamın “gömleğimi satıp seni yine
okutacağım” kararlılığı ile Sivaslı ortaokuluna kaydoldum. Sivaslı, Köyümüze 20 km uzaklıkta yaklaşık
üçte biri dağ yolu olan ve yaya olarak gidilip gelinen
bir yerdi. Şimdilerde o yaştaki çocukları markete bile
göndermekten çekiniyoruz. Oysa bu yolu karda tipide kendi başıma birçok defa yürüdüğüm olmuştur.
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duayenler

Ali AYDEMIR
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Ali AYDEMIR
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Ortaokuldan sonra parasız yatılı devlet okulu
sınavlarına girerek Aydın Sanat Enstitüsü Motor
bölümünü kazandım. Sınıfa ilk girdiğimde ikiye
bölünmüş; pistonları, krankı, supapları v.s. görünen sehpa üzerindeki motoru gördüğümde
arkadaşlara “bu motor mu?” diye sormuştum.
Şaşkınlığım O güne kadar köyümde gördüğüm
tek makine olan su değirmeninin çalışması ile
ikisi arasında ufacık bir benzerlik kuramayışımdan
kaynaklanıyordu. Ve üç yıl sonra 1971 yılında
Motor bölümünü birincilikle bitirdim.

Okula ilk girdiğimde gördüğüm motorla, o güne kadar köyümdeki tek makine olan su değirmeninin
çalışması arasında ufacık bir benzerlik kuramayışımdan dolayı
çok şaşırmıştım.

Bu okulda kazandığım arkadaşlıklar aynı
sıcaklığıyla halen devam etmektedir. Gene bu
okulda kazandığım teorik bilgi ve pratik beceriler
hayatım boyunca karşılaştığım her türlü makinaların (mekanik, elektrikli, elektronik) arızalarına
ustadan önce müdahale edebilme özgüvenini
vermiştir. 1970 li yıllarda Sanat Enstitüsü mezunlarının Almanya ya işçi olarak gidebilmelerine
tanınan olanaklardan yararlanmak için mezun
olduğum yıl Üniversite sınavlarına katılmadım.
Bir yıl Almanya için sıra bekledim, ümidimi kestiğim için 2. Yıl girdiğim üniversite sınavlarında
Konya D.M.M.A. Makine mühendisliği bölümünü
kazandım. Akademinin bu bölümü yeni açılmıştı
bu nedenle laboratuvar gibi
bazı eksikliklerimiz vardı. Elektronik hesap
makinaları yeni yeni
piyasada çoğalmaya başlamıştı.

Bizler de sahip olduk ama hocalarımız sınavlarda kullanmamıza izin vermezlerdi. Sürgülü
cetvellerimiz vardı. Logaritmik değerleri bu
cetvelleri kullanarak bulurduk. Hatta bazı hocalarımız “Bu cetvelleri kullanamayanlar mühendis
olamaz” lafını bile ederdi. Biz çok şükür kullandık
ve 1977 yılında mühendis olarak Karayolları 3.
Bölge Müdürlüğü’ de iş hayatına başladık. 19781980 yılları arasında Askerliğimi yedek Subay olarak tamamladıktan sonra yine aynı kurumda işe
başlayarak Şantiye makine mühendisliği, Bölge
Makine arazi Mühendisliği, Merkez atölye Şefliği,
Asfalt Şantiye şefliği gibi görevlerde 25 yılımı
tamamlayarak 2002 yılında emekli oldum. Kısa
bir süre özel bir şirketin yol yapım şantiyesinde
şantiye şefi olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında
Demiray ısı ismiyle kendi adıma bir iş yeri açtım.
Aynı iş yerinde Ahmet Güvenle 2005-2015 yılları
arasında Güvenay ve Güyap ısı adı altında ortak
olarak çalıştık. 2015 yılından sonra ise 2. Emekliliğimi yaşamaya başladım.

Hayatım boyunca
bardağın hep dolu
tarafına baktım.
İnsanları sevdim.
Hiç kimsede kusur
aramadım.
Para hırsım hiç olmadı, Hayatım boyunca bardağın hep dolu tarafına baktım. İnsanları sevdim.
Hiç kimsede kusur aramadım. Karşılığını fazlasıyla gördüğüme inanıyorum. Lise yıllarından
itibaren atletizm ve Türk halk müziğine olan ilgim
nedeniyle, stressiz ve ruhen zengin bir yaşantıya
sahip olabilmemin de bunlara katkısı olduğuna
inanıyorum.
Gerçekten ömür kırgınlıklara, kötülüklere,
üzüntülere, sevgisizliklere, hırslara zaman ayıracak kadar uzun değil.
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duayenler

1971 yılında Aydın Sanat
Enstitüsü Motor bölümünü
birincilikle bitirdim.
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Hacamat

Dr. Mehmet PORTAKAL

Hekim Uygulaması İle Gelen Şifa

Hekim Kontrolünde Uygulanan Hacamat,
Birçok Hastalığa Şifa
Arınma ve yenilenme deyince, ilk aklımıza gelen, detokstur. Detoks, vücuttaki
toksinlerin atılmasının genel adıdır. Toksinlerin büyük kısmı serbest radikallerdir.
Serbest radikaller, vücudu yaşlandırır, yıpratır, dayanıklılığını azaltır. Yaza vücudumuzu hazırlarken, bu serbest radikallerden kurtulmanın, ruhsal ve bedensel
arınmanın en iyi yollarından biri de Hacamat tedavisidir.
Hijyen kurallarına da dikkat ederek uygulandığında harika etkileri ve sonuçları gözlemlenen hacamat tedavisi; cilt hastalıklarına, sedef hastalığına, diyabet ve
hipertansiyon gibi süreklilik arz eden kronikleşmiş hastalıklara, migren ve sinüzite, romatizmal hastalıklara, mide-bağırsak rahatsızlıklarına, karaciğer hastalıklarına, zihinsel ve ruhsal hastalıklara, böbrek hastalıklarına, baş bel sırt ve diz ağrılarına, uyuşukluk, tembellik, hormonal bozukluklara ve prostata iyi gelmektedir.

Faydaları Nelerdir?
Nasıl Yapılır?
Hangi araç ve metotla olursa olsun kan aldırma ile ilgili uygulamalar bir
hekimin muayenesi ve tavsiyesi ile yapılmalıdır. Hacamat yaptırmaya karar
verenlerin mutlaka bir hekime danışması, hacamat yaptırmasına mani bir durum olup olmadığının incelenmesi gereklidir; bunun için de kısa sürede sonuç
veren kolay bir kan testi yeterlidir. Problem nerde yaşanıyorsa, o bölgeye uygulanır. Hekim tarafından uygun görüldükten sonra hacamat yapılacak bölgenin
sterilizasyonu sağlanır. Ardından kupalar vakumlanarak kapatılır. Kısa bir süre
vakumlama işlemi yapıldıktan sonra bölge bisturi ucu veya bir lansetle kanın
çıkabileceği şekilde çizilir. Buraya tekrar kupalar vakumlanarak kapatılır. Bundan sonra kupaların içine kan dolmaya başlayacaktır. Hekimin uygun gördüğü
ölçüde kan alma işlemi yapılmalıdır.

Ne Zaman Yapılır?
Hacamat yaptırmak için en uygun zamanlar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır.
Sünnet olan en faydalı günler Hicri 17, 19 ve 21. günlerdir. Hastalığını tedavi
amaçlı hacamat yaptıracaklarda uygun zaman beklenmesine gerek yoktur;
istenilen bir zamanda hacamat yapılabilir. Ömründe hiç hacamat yaptırmamış
birinin, daha faydalı diye uygun olan hacamat mevsimini veya hicri takvimi beklemek yerine ilk fırsatta yaptırması tavsiye edilir. Çünkü uygun günün gelmesini
beklemek kanda bulunan mevcut toksik maddelerin yayılmasına sebep olur.
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Nasıl İyileştirir?
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Hacamat, damardan kan aldırma
yönteminden tamamen farklı bir
uygulamadır. Uygulandığı bölgelerin
özelliği nedeniyle klasik, damardan
kan aldırma yönteminden farklı etkileri
vardır. Hacamatın yapıldığı bölgelerde
bulunan akupunktur noktalarının da
ciddi bir şekilde uyarılması sonucu
bu farklı etkileri ortaya çıkmaktadır.
Hacamat, vücutta yeni kan hücrelerini
hayata geçirerek, kolesterol ve kandaki
ürik asidi normale döndürür; böylece
kalp, böbrek ve karaciğer görevini
yerine getireceği için vücut sağlıklı ve

zinde olur. Vücuttaki tüm toksinler, cildin üst tabakası olan kılcal damarlarda
birikir. Toksinler Hacamat yoluyla dışarı
alındığında, vücut son derece fayda
görür. Düzenli olarak Hacamat yaptıran insanlar toksinler ve metabolik
atıklardan kurtulmuş olurlar. Vücudun
ürettiği doğal faydalı maddelerin artmasını, ağrıların azalmasını hatta yok
olmasını, vücuttan toksinli kan çıkması
sebebiyle yeni kan üretme mekanizmasının ve lenfatik sistemin harekete
geçmesini sağlar.

Kimler Hacamat Yaptırabilir?
Kalp pili takılı hastalara, aşırı heye-

canı olanlara, kan tutması olanlara,
panik atak olup sakinleşemeyenlere,
düşük tansiyonlu kişilere, pıhtılaşma
zamanı düşük kimselere, kemoterapi
görenlere hacamat yapılmaz. Eskiden
oluşmuş kataraktı olanlara, organ nakli
geçirenlere, diyaliz ve hemofili hastalarına, mens dönemindeki kadınlara,
dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın
üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara, özel durumlar dışında hamile kadınlara ve 12
aylık olana kadar çocuklara hacamat
yapılmaz. Bunun dışında herkes yılda 2
defa ila 6 defa hacamat yaptırabilir.
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sağlık

Hijyen kurallarına da dikkat ederek uygulandığında harika etkileri ve sonuçları gözlemlenen hacamat tedavisi cilt hastalıklarına, sedef hastalığına, diyabet ve
hipertansiyon gibi süreklilik arz eden kronikleşmiş hastalıklara, migren ve sinüzite, romatizmal hastalıklara, mide-bağırsak rahatsızlıklarına, karaciğer hastalıklarına, zihinsel ve ruhsal hastalıklara, böbrek hastalıklarına, baş-bel-sırt ve diz ağrılarına, uyuşukluk, tembellik, hormonal bozukluklara ve prostata iyi gelmektedir.
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TÜVTÜRK Muayene İstasyonu Açılışı
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Mimarlar Odası İftar Yemeği
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Dalgıç ve Dikmilli Derinkuyu Su
Pompaları İmalatı’nda Söz Sahibi
Toksu Pompa Sondaj Mak. Oto.
San. ve Tic. Ltd. Şti. 2006 yılında Konya’ da kurulmuştur. Firmamızın esas
faaliyet konusu dalgıç ve dikmilli
derinkuyu su pompaları imalatı ve
sondaj işletmeciliğidir. Mehmet Tok
ve Menderes Tok tarafından kurulan
firmamız yine Şirketimizin Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet TOK’un
sektördeki 35 yılı aşkın deneyimi ve
tecrübeleri sayesinde 3.5 yıllık kısa
bir süre içerisinde Türkiye geneline
ismini duyurabilmiştir.
Tarımsal sulamada etkin rol oynayan firmamız dalgıç ve dikmilli
derinkuyu su pompaları konusunda

TOKSU Ltd. Şti.

en uygun çözümlemeleri Türk çiftçisine bununla birlikte Türk tarımına
sunmaktadır. Günümüzde girdi
maliyelerinin de artmasından dolayı
firmamız, imalatında daha az enerji
ve daha az yakıtla yüksek verimli
pompalara, ulaşmayı hedeflemekte,
yönetim ve üretim sürecini bu amaç
doğrultusunda planlamaktadır.
Üretmiş olduğumuz kaliteli ürünleri yüksek müşteri memnuniyeti
çerçevesinde kaliteli servis ağımızla
desteklemekteyiz. Ayrıca firmamız
2009 yılı ile birlikte faaliyetlerine
derinkuyu sondaj işletmeciliğini de
eklemiş bulunmaktadır. 600 m kapa-

siteli sondaj makinelerimizle derinkuyu su sondajı kazımlarında kaliteli
hizmetlerimizde sürdürmekteyiz.
Bununla birlikte firmamız sektöründe Türkiye›de öncü bir kuruluş olma
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Yapmış olduğumuz protokollerle
müşterilerimizin ürün ve hizmet
alımlarında kredi ve teşvik desteklerinden faydalanmasını da sağlamaktayız. Firmamız faaliyetlerini, 4000
m2 kapalı alan üzerine kurulmuş fabrikası ve teknolojik makine parkuruyla, Konya Kostim Özel Organize
Sanayi Bölgesi’ nde sürdürmektedir.

MİT PLAKALI EŞANJÖRLER VE
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Firmamız 18 yılı aşkın mekanik tesisat sektöründeki tecrübesi ile değişen dünyada gelişmeye yönelik ana temalar konusunda etkin bir rol
oynamakta,insanların ihtiyaçlarını zamanında tesbiti ve en uygun çözüm üretmeyi amaç edinmiştir.
Sadece konutsal alanda değil endüstriyel alanda da
birçok atılım yapmış EKİCİ TEKNİK, tecrübeleriyle de
sektöre yenilikler kazandırmıştır.
Firmamız MİT PLAKALI EŞANJÖRLER VE ETNA
HİDROFOR KONYA BÖLGE BAYİLİĞİ bulunmakta
olup , yangın ,buhar,,doğalgaz,pompa,otomasy
on ve hidrofor sistemleri konusun da mekanik çözümler üreten tüm müşterilerimize teknik ve lojistik
destekçisinin olduğu,müşteri memnuniyeti odaklı
üstün hizmetiyle örnek teşkil eden bir kuruluştur.
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ETNA HİDROFOR KONYA BÖLGE BAYİİ
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Odamız konferans salonunda
gerçekleştirilen seminerin birinci
bölümünde firma ürünlerinin
tanıtımı yapılmış, sirkülasyon

pompaları, farklı tesisat
uygulamaları için ıslak rotorlu
sirkülasyon pompası seçim
teknikleri, Optima sirkülasyon
pompaları ve hidroforlarla ilgili
bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde
ise yoğuşmalı kazan ve kaskad
sistemlerin otomasyonu, yapılarda
iç konfor şartları, yoğuşmalı
kazanların avantajları gibi
konularda bilgilendirme yapılmıştır.
Seminer katılımcılara sunulan
yemek ikramının ardından sona
ermiştir.
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12 Temmuz 2018 tarihinde
Şubemiz ve BAYMAK firması
işbirliği ile “Sirkülasyon Pompaları
ve Hidrofor Seçimi” başlıklı seminer
düzenlenmiştir. Seminer iki
bölüm şeklinde gerçekleştirilmiş
olup, Emre KOÇKAN ve Buğra
EKMEKÇİBAŞI sunumlarıyla
üyelerimiz bilgilendirmiştir.
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seminer

Sirkülasyon
Pompaları ve
Hidrofor Seçimi
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Ailede

Sevgi ve Saygı
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sayısızca nimetler veren Allah ’u Teâlâ’nın
hakkında sonra ana baba hakkıdır. Peygamberimiz ‘Cennet annelerin ayakları
altındadır’ diyerek, anne sevgisinin önemini vurgulamıştır. Çocuklar, anne ve
babanın haklarını ödeyemezler.
Anne ve babalarına sevgi ve saygısı
olmayanların çevrelerine de saygıları ve
hayırları olamaz. Onun içinde iyi bir insan,
her zaman anne ve babasına karşı görevlerini dinimizin emrettiği ölçüler içerisine
yerine getirmelidir. Onları her zaman
hoşnut etmeye ve onların hayır dualarını
almaya çalışmalıdır. Onlara karşı sevgi ve
saygıyı “Anneler Günü”, “Babalar Günü”
gibi senenin sadece bir günü değil, bütün hayatı boyunca, eksiltmeden devam
ettirmelidir. Dünya ve ahiret mutluluğu
ancak böyle güzel davranışlarla kazanılır.

Ana hak
kı

Bir adam
annes
Kâbe’yi
tavaf ett ini sırtına almış
,
iriyordu.
Kâbe’nin
Bu
kendisin yakınında otu adam
i gören
rup da
(s.a.v.)’e
P
yaklaşıp eygamberimiz
: “Bu s
anamdır
ırtımdak
.
i
rum. Na Kâbe’yi tavaf
sıl, anne
e
min hak ttiriyoyebildim
kını öde
mi?” diy
e sordu.
Peygam
seni kar berimiz (s.a.v.)
: “Hayır
nında t
,
a
almada
ki zahm şırken bir nefe
etinin da
s
ödeyem
hi hakkın
edin” bu
ı
yurdu.
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Aile, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki
değerlerin yeni nesillere aktarılması
ve toplumda yaşatılmasında en
etkili olan kurumların ilkidir.

Birey dayanışmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve karşılıksız hizmet vermeyi,
hizmet etmeyi, hakkı gözetmeyi, sevgiyi, saygıyı ve merhamet etmeyi ailede
öğrenir. Burada yaşananlar, toplumun
geleceği açısından da önem arz eder.
Sosyal dayanışma ve uzlaşmanın, birlik ve
beraberliğin en güçlü dayanağı olan aile
ocağının temel esprisi sevgi ve saygıdır.
Ailede çocukların anne ve babaları
üzerinde hakları olduğu gibi anne babaların da çocukları üzerinde hakları vardır.
Ancak anne ve babaların çocuklar üzerindeki hakları daha önemli ve önceliklidir.
Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde
Allah’a kulluk ve itaatten hemen sonra
anne ve babaya iyi davranmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Bir insanın Allah’a şirk
koşması, anne ve babasına kötü davranması Allah’a karşı yapılabilecek en büyük
itaatsizlik ve isyan sayılan fiillerdendir.
Anne ve baba, çocukların hem varlık
sebebidir hem de onları sevgiyle yetiştiren büyüten ve terbiye eden insanlardır.
Gönüllerindeki sonsuz sevgi ve evlat sahibi olmanın mutluluğuyla, onların katlandıkları fedakârlıklar her türlü takdirin
üstündedir. Çocuğun bakımında, temizliğinde, eğitiminde ve her türlü ihtiyacının
karşılanmasında anne ve babaların gösterdiği ilgi ve titizliğin derecesini kelimelere dökmek âdeta imkansızdır.
Her insan için ana kucağı, baba ocağı,
sevginin huzurun sağlık ve mutluluğun
kaynağıdır. Bir düşünür bu gerçeği şu
sözleriyle ifade ediyor. “Hiç bir süs ve
ziynet, bir kadını annelik sevgi ve şefkati kadar güzelleştiremez. Anne kolları,
şefkatten yoğrulmuştur. Çocuklar orada
derin derin uyurlar.” Bu sebeple ödenmesi
en güç olan hak, bizi yaratan, yaşatan ve
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Motor Supapları A.Ş.

Güneş Motor Supapları A.Ş. 1972 yılından beri benzinli ve
dizel motorlara ait emme ve eksoz supapları üretmektedir.
Şirket faaliyetini 2012 yılından beri Konya Organize Sanayi
Bölgesinde 20000 m2 açık alan üzerine kurulmuş 10.000 m2
kapalı alana sahip, yıllık kapasitesi 5.000.000 adet motor
supabı olan üretim tesislerinde sürdürmektedir.
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Dünyaca ünlü çelik
firmalarından temin
edilen malzemeler
kalite kontrolleri
yapılarak kabul
edilmekte ve üretimi,
CNC ve PLC kontrollü
özel tezgahlarda
üretilmektedir.
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Şirket de; Üretim Planlama bölümünde bilgisayar destekli tasarım
ve yazılımlar üretilerek, üretime esas
olan operasyon planları hazırlanır,
DIN 17480 standardında öngörülen martensitic ve östenitic yapıda
yüksek alaşımlı özel supap çelikleri
hammadde olarak kullanılmaktadır.
Hammadde malzemesi, dünyaca
ünlü çelik firmalarından temin edilmektedir ve gelen malzemeler kalite
kontrolleri yapılarak depoya kabul
edilmektedir. Kabul edilen malzemelerin üretimi, CNC ve PLC kontrollü
özel tezgahlarda gerçekleştirilmek-

tedir. Ürün kalitesini güvence altına
almak amacıyla üretimin her aşamasında ürün özellikleri, operasyon
kontrol planına göre kontrol edilir.
Üretimi tamamlanan supapların
kalitesi Optik Ölçüm Test Cihazı
, Sertlik Ölçme Test Cihazı, Profil
Projektör, Ultrasonik Çatlak Kontrol
Cihazı, Yüzey Pürüzlülük Cihazı, gibi
cihazlarla donatılmış nihai ürün
kontrol laboratuarın da yüzde yüz
muayeneden geçirilip , koruyucu
ambalajı yapılarak sevkiyata hazır
hale getirilir.
Ürün kalitesi TSE tarafından 1995
yılında Türk Standartlarına Uygunluk
Belgesi ile belgelendirilmiş olup
ürettiğimiz supaplar TSE markasına
haizdir.
Güneş Supap Kalite Güvence
Sistemi yolculuğuna ilk olarak TÜV
NORD tarafından 1999 yılında ISO
9002 Kalite Güvence Sistem Belgesi
ile başlamıştır, zaman içerisinde
Ocak 2016 tarihinden itibaren de
DQS firması tarafından denetlenerek
ISO TS 16949:2009 Otomotiv Kalite
Yönetim Sistemine geçilmiştir. Standartların revize olması ile birlikte
IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015
standartlarına göre kalite yönetim
sistemi tekrar güncellenmiştir.

Ürün kalitesi
TSE tarafından
1995 yılında Türk
Standartlarına
Uygunluk Belgesi ile
belgelendirilmiş olup,
supaplarımız TSE
markasına haizdir.

Güneş Motor Supapları : Türkiye piyasasının yanında, Rusya ve Belarus da OEM
firmalarının yanında Amerika, Almanya,
Rusya, İngiltere, Çin, Mısır, Güney Afrika
gibi yaklaşık 50 ülkeye istenilen özellikte
emme ve eksoz supapları vermektedir.
Pazarımızın % 53 ü yurtiçi piyasaya, % 47
i yurtdışı piyasaya yöneliktir.

Pazarının % 53 ‘ü yurtiçi,
% 47’si yurtdışı piyasaya
yönelik olan Güneş
Supap, yıllık cirosunun
% 13 ‘ünü teknolojiye
ve insan kaynaklarına
ayırmaktadır.
Güneş Motor Supapları kullanılan malzemeden, üretime, üretimden satışa ve
satış sonrası desteğe varıncaya kadar “kaliteyi” bir yaşam felsefesi olarak benimsemiştir.
Yıllık cirosunun % 13 ‘ünü teknolojiye
ve insan kaynaklarına ayıran Güneş; yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.
Güneş Supap’ da yönetim anlayışı; tedarikçilerinden müşterilerine kadar uzanan
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Motor Supapları A.Ş.

Güneş Supap hedefini,
tedarikçilerinden müşterilerine
uzanan iş süreçlerini, profesyonellik
kriterleri içerisinde, sürekli iyileştirme
doğrultusunda, uluslararası
pazarlarda rekabet edebilecek seviye
olarak belirlemiştir.

iş süreçlerini, profesyonellik kriterleri içerisinde, sürekli iyileştirme doğrultusunda,
uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek
seviyede belirlenmiştir.
Güneş ailesine katıldığınızda; değişimin
yaşandığı farklı olmanın hissedildiği, kendi
sektöründe iç pazarda lider, dış pazarlarda
büyüyen başarılı bir şirkette olması gereken tüm özellikleri bulabilirsiniz.
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Odamıza Ziyaretler

Odamıza Ziyaretler

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım ÜNVER

TSE Konya Bölge Koordinatörü Hasan DEMİRTAŞ

MHP Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI ve MV. Adayları

Serbest Muhasebeci Mali Müş. Odası Seyit Faruk ÖZSELEK

Mimar Sinan Mühendisler Birliği
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MHP Milletvekili Aday Adayı Mustafa AYGÜN

İnşaat Mühendisleri Odası Süleyman Kamil AKIN
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Mevlana Vergi Dairesi Müdürü Hasan İPEK

Mimarlar Odası Konya Şubesi S. Armağan GÜLEÇ KORUMAZ

MHP Milletvekili Aday Adayı Celil ÇALIŞ
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Odamıza Ziyaretler

Odamızdan Ziyaretler

MHP Milletvekili Aday Adayı Ekmel TOZOĞLU

MHP Milletvekili Aday Adayı Halil AYHAN

AKP Konya İl Başkanı Hasan ANGI

Konya Büyükşehir Belediye Bşk. Uğur İbrahim ALTAY

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur ÖZALIR

MHP Milletvekili Aday Adayı Sedat GÖNCÜ
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M. Sami ŞAHİN, Simya Mühendislik

İyi Parti Gençli Kolları
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MHP Milletvekili Aday Adayı Oğuz ÇİFTÇİOĞLU

Şehir Plancıları Odası Başkanı Münir GÜNAY
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Odamızdan Ziyaretler

Odamızdan Ziyaretler

S.Ü. Mühendislik Fak. Harita Müh. • Prof. Dr. Fatih İŞCAN
Mustafa KOCAAKIN, Akın Ticaret

Rafet ÖZSAĞLAM, Kenan ÖZSAĞLAM
KSM Kamil Su Müh.Ltd.Şti.

Mutlu ÖZKAN, Hayrullah ÜÇOK, Epic Mühendislik
Furkan İNCELİ, İnceli Mühendislik

Mehmet KARATAŞ, Karataşlar Petrol Ürn. Ltd.Şti.
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Oklar Baca

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2018 Bülteni

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2018 Bülteni

Kayasu Baca

Solinox Baca
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basından...
basından...
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basından...

Üyelerimiz Miraç YALÇIN’ ın Oğlu, Üyemiz Hüseyin YALÇIN Evlendi.
Üyemiz Ahmet GÖKMEN’in Kızı Evlendi.
Üyemiz Aslan KORKMAZ’ın Oğlu Evlendi.
Üyemiz Erdal BAŞTAN’nın Kızı Evlendi.
Üyemiz Ümit KARAÇOR’un Oğlu Evlendi.
Üyemiz Melih GEZER Evlendi.
Personelimiz Mehmet Sabri BAYSAL Evlendi.
Üyemiz Memiş KÜTÜKCÜ’nün Kızı Evlendi.
Yön. Krl. Sekreter Üyemiz Adnan KUNTOĞLU’nun Oğlu, Üyemiz Mustafa KUNTOĞLU Evlendi.
Personelimiz Nuri ÇETİN Evlendi.
Üyemiz İhsan EREĞİLMEZ Evlendi.
Üyemiz Celalettin BAKIR Evlendi.

12/Mayıs/2018
13/Mayıs/2018
13/Mayıs/2018
24/Haziran/2018
23/Haziran/2018
23/Haziran/2018
7/Temmuz/2018
14/Temmuz/2018
22/Temmuz/2018
28/Temmuz/2018
28/Temmuz/2018
11/Ağustos/2018

Mutluluklar dileriz
Personelimiz Muzaffer AKŞİT Ameliyat Oldu.
Üyemiz Halil HARMAN Kalp Rahatsızlığı Geçirdi.
Üyemiz Adem ÜRE Rahatsızlandı.
Üyemiz Musa DERGİ’nin Çocukları Sünnet Oldu.

14/Mayıs/2018
24/Haziran/2018
5/Ağustos/2018

Acil şifalar dileriz

Üyemiz Mustafa ÖZKENDİRCİ Kütüphanemize Kitap Bağışladı.

21/Mayıs/2018

Üyemiz Mutlu ÖZKAN İş Yeri Açtı.
Üyemiz Mahmut Sami ŞAHİN Yeni İş yerine Taşındı.
Üyemiz Dr. Ahmet Ali SERTKAYA Selçuk Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Oldu.

25/Nisan/2018

Çok teşekkür ederiz
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Çalışmalarında başarılar dileriz
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Üyelerimiz Alişan ERDOGAN’ın Kayınbabası, M.Alper Erdoğan’ın Dededi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Nafis Esat ÖĞÜTÇÜ’nün Annesi Vafet Etmiştir.
Üyemiz Halil İbrahim ÖNEL’in Amcası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Fatih ERGÜN’ün Babası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Hasan TUTDİBİ’nin Annesi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Veli KAN’ın Kayınvalidesi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Ergun ÖRGE’nin Bacanağı Vefat Etmiştir.
Üyemiz Ertuğrul EKİCİ Vefat Etmiştir.
Üyemiz Mustafa ULUPINARLI’nın Kayınbabası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Mustafa TÜRKTEMİZ’in Annesi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Emre GÜNEY’in Babası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Orhan SAKLAN’ın Oğlu Vefat Etmiştir.
Üyemiz Ahmet ÇELİK’in Babası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Sadettin ÇELİKMIH Vefat Etmiştir.
Üyelerimiz İrfan TEKBAŞ’ın Annesi,Bahattin ÖZLER’in Kayınvalidesi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Ali ÇİMEN’in Kayınbiraderi Vefat Etmiştir.
Üyemiz İbrahim DÖNMEZ’in Babası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Selim BÜYÜKDOĞAN’ın Yeğeni Vefat Etmiştir.

Allah (C.C.)‘ den rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

9/Mayıs/2018
30/Mayıs/2018
11/Haziran/2018
18/Haziran/2018
2/ Temmuz/2018
3/Temmuz/2018
22/Temmuz/2018
23/Temmuz/2018
22/Temmuz/2018
8/Ağustos/2018
14/Ağustos/2018
17/Ağustos/2018
22/Ağustos/2018
25/Ağustos/2018
26/Ağustos/2018
26/Ağustos/2018
30/Ağustos/2018
31/Ağustos/2018
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Sağlıklı, bereketli ömürler dileriz

25/Haziran/2018
18/Haziran/2018
14/Temmuz/2018
16/Temmuz/2018
15/Ağustos/2018

Üyelerden Haberler

Üyelerimiz Mustafa KILIÇOĞLU’nun Torunu, Mehmet BOZER’in Kızı Oldu.
Personelimiz Muzaffer AKŞİT’in Kızı Oldu.
Üyemiz Osman ÖZER’in Oğlu Oldu.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyemiz Kerim DEMİR’in Torunu Oldu.
Üyemiz İsmail AĞIRKAN’ın Kızı Oldu.
Personelimiz Tayfun MÜVEZZİ’nin Oğlu Oldu.
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bulmaca
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