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4 Ayda bir yayınlanır

Değerli Meslektaşlarım;
Bahar aylarının güzelliğini hissettiğimiz ve Ramazan-ı Şerif’i sabırsızlıkla beklediğimiz bu günlerde sizleri
şahsım ve yönetimim adına yüce
yaratanımız ALLAH C.C. selamı ile
selamlıyor işlerinizde hayırlar murat
diyorum. Bildiğiniz gibi 31 Mart’ta
yerel seçimleri ülke genelinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik.
Her ne kadar İstanbul Büyükşehir
belediye başkanlığı seçimlerindeki
tartışmalar sürse de sonuçta ülkemiz
bir seçimi de başarı ile gerçekleşmiştir. Başta seçimlerin ülkemize
hayırlı olmasını temenni ediyor ve
Konya’mızda seçilen tüm belediye
başkanlarına, meclis üyelerine, muhtar ve azalara başarılar diliyorum.
Değerli üyelerimiz, 31 Mart seçimleri bizler için en büyük önemi
son beş yılda yapılan yedinci seçim
olması ve sonrasında ise 4 buçuk
yıl seçim olmamasıdır. Ülkemiz bu
son beş yılda büyük değişimlere
sahne olmuştur. Bu değişimler de
Türk Milleti’nin ne kadar büyük ve
sağduyulu olduğunu tekrar bize
göstermiştir. Daha önce belirttiğim gibi sadece son beş yılda biri
ülke yönetim sistemini başkanlık
sistemi ile değiştirdiğimiz olmak
üzere 7 tane seçim gerçekleştirdik.
Bunun yanında ülkemizde, hendek
olayları, birçok terör olayları güzel
vatanımızda gerçekleştirilmiş ve 15
Temmuz’da ülkemiz menfur darbe
girişimine maruz kalmıştır. Yine son
beş yılda Suriye’den 3 buçuk milyonu aşan mülteciler ülkemize sığınmış ve bu kardeşlerimizle evimizi,
işimizi ve aşımızı paylaşmışız. Yine
bu süre zarfında Fırat kalkanı ve Zeytindalı harekâtı olmak üzere iki sınır

ötesi operasyonunu en az can kaybı
ile başarı ile gerçekleştirerek büyük
zaferler elde etmişiz. Geçen ağustos
ayında döviz kurundaki dalgalanma
nedeni ile de ülke olarak ekonomik
sıkıntılar yaşamaya başlamış ve halende yaşamaktayız. Tüm bu olumlu
ve olumsuzluklara rağmen hala birlik ve dirlik içinde durabiliyorsak bu
muhakkak ki Cenab-ı Hak’kın bize
lütfu olan millet bilinci sayesindedir.
Bu olaylar bir başka ülke de hatta
gelişmiş ülkelerde bile gerçekleşmiş
olsaydı onların durumları şimdi
nasıl olurdu diye düşündüğümüzde
bizim büyüklüğümüzü daha iyi anlamaktayız.
Artık önümüzdeki 4 buçuk yıl
seçimsiz bir süreç bulunmaktadır. Bu
siyasi kavgalardan uzak ve enerjimizi
ülkemiz menfaatleri için kullanabileceğimiz uzun bir süre göstermektedir. Bu süre zarfında enerjimizi
birlik ve dirlik içinde ülke kalkınması
için çalışırsak daha büyük başarılara
imza atacağımız kanaatindeyim. Bu
nedenle bir an önce yapısal ekonomik reformalar faaliyete girmeli,
istikrar sağlanmalı ve üretimin çarkları hızla döndürülmelidir. Sizlerin bu
süreçte gayretli, azimli ve fedakâr bir
şekilde çalışacağınıza yapmış olduğunuz başarılı işlerden bilmekteyim.
Değerli üyelerimiz son olarak yaklaşan Daha Güçlü TÜRKİYE için çalışmalarımızın azimli ve daha verimli
olması dileği ile Ramazan ayınızı siz
ve ülkemiz için mübarek olmasını
Cenabı Allah’tan diliyorum. Hepinizi
saygı ve sevgiyle kucaklıyor Allah’a
emanet ediyorum.
Saygılarımla…
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içindekiler

Başkandan

Neden Endüstri 4.0?
PANELİ

Panelimiz, Aselsan, Mitsubishi Electric,
Ford Otosan, Mercedes-Benz Türk
ve Doruk Otomasyon gibi Ülkemizin
güzide firmalarının, konusunda uzman
yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

6

Günümüz teknolojisinin en önemli kavramlarından
olan Endüstri 4.0’la ilgili sanayicimiz ve diğer ilgilileri bilgilendirmek amacıyla 25 Nisan 2019 tarihinde Odamız
sekreteryalığında “Neden ENDÜSTRİ 4.0?” başlığıyla panel düzenlenmiştir.
Aselsan, Mitsubishi Electric, Ford Otosan, MercedesBenz Türk ve Doruk Otomasyon gibi Ülkemizin güzide
firmalarının katılımıyla iki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda;
• Endüstri 4.0 evreleri,
• Endüstri 4.0 uygulamasında Türkiye’nin yol haritası,
• Endüstri 4.0 teknolojisinde yazılım ve otomasyon,
• Endüstri 4.0 ‘da nitelikli insan kaynağı ve çalışanların entegrasyonu
gibi konular irdelenmiştir.
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panel

Endüstri 4.0’la ilgili üyelerimiz, üniversitemiz, sanayicimiz ve ilgilileri
bilgilendirmek amacıyla, ülkemizin güzide firmalarından olan Aselsan,
Mitsubishi Electric, Ford Otosan, Mercedes-Benz Türk ve Doruk
Otomasyon gibi katılımıyla iki oturumluk panel gerçekleştirildi.
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Dijitalleşme olarak adlandırılan Endüstri 4.0’ın
yaygınlaştırılmasına yönelik teknolojileri ithal etmek
yerine, bu doğrultudaki ihtiyaçlarımızı doğru tespit
edip, bu teknolojileri kendi bünyemizde üretmek ve
geliştirmek mecburiyetindeyiz.
Öğle sonrası yapılan ikinci oturumda firmaların Endüstri 4.0 Uygulamaları hakkında bilgiler verilmiştir.

Genel istihdamın %75
’inin KOBİ’lerde olduğu
ülkemizde, 30.000
üzerindeki işletmesi
ile Türkiye’nin KOBİ
başkentinin Konya
olduğunu iftiharla
söylüyoruz.

panel

Panelin açılış konuşmasını yapan
Şube Başkanımız Dr. Aziz Hakan
ALTUN, Ülkemizdeki genel istihdamın yüzde 75’inin küçük ve orta
ölçekli işletmeler olan KOBİ’lerde
görüldüğünü belirtmiştir. ALTUN
sözlerine “Tüm sanayi otoritelerinin
de belirttiği üzere bünyesinde barındırdığı otuzbinin üzerindeki KOBİ ile

Türkiye’nin KOBİ başkentinin Konya
olduğunu iftiharla dile getiriyoruz.
Her geçen gün yeni yatırımlarla büyüyen KOBİ’lerimizin devamlılığını
koruyabilmesi için, sürekli değişime
ve gelişime ihtiyaç vardır.” diyerek
devam etmiştir.
Aziz Hakan ALTUN konuşmasının
devamında günümüzde evlerimize
kadar giren dijital teknolojilerin
sanayi ve hizmet sektöründeki
KOBİ’lerden bağımsız olmasının düşünülemeyeceğini belirtmiş, “Hatta
öyle ki 2011 yılında Almanya Hannover Fuarında ilk defa terim olarak
kullanılmaya başlanan ‹4. Sanayi
Devrimi› veya yaygın adıyla ‹Endüstri
4.0› söz konusu dijital teknolojilerle
birlikte bildiğimiz anlamdaki üretim,
iş ve çalışan kavramını tamamen
değiştirecektir. Özellikle makinaların birbiriyle haberleşerek insansız
esnek üretimler yaptığı Endüstri 4.0
teknolojileriyle birlikte işçilik maliyetlerinin düşeceği, müşteriye özel
üretim olanaklarının hızlanacağı
ve otonom robotlarla birlikte emek
yoğun sektörlerin darbe göreceği
düşünülmektedir. Bu nedenle tekno-

lojik gelişime kayıtsız kalmamak için
bizlerin söz konusu Endüstri 4.0’a
hazırlık yapmak gerekliliği zorunluluktur. Ülkemizin sanayi devriminde
teknolojiyi geç yakalaması veya sanayi devrimine yönelik teknolojideki
dışa bağımlılığın getirdiği sosyal ve
ekonomik zorlukları günümüzde hep
birlikte yaşıyoruz. Bunun için Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dijitalleşme
devrimini yakalamak için bu kavramı
iyi anlamamız, hatta millileştirmeye
yönelik teknolojileri geliştirmemizde
elzem bir durumdur. Dijitalleşme
olarak adlandırılan Endüstri 4.0’ın
yaygınlaştırılmasına yönelik teknolojileri ithal etmek yerine bu doğrultudaki ihtiyaçlarımızı doğru tespit edip
bu teknolojileri kendi bünyemizde
geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bu
ekosistemi kurarken bizim gibi meslek kuruluşlarının, üniversitelerin ve
sanayicilerin ‹Sanayide Yeni Bağımsızlık Hareketi› sloganını benimseyerek, söz konusu Endüstri 4.0 teknolojilerini iyi anlamamız, avantaj ve
dezavantajlarını önümüze koyarak
bir yol haritası oluşturmamız gerekmektedir” demiştir.

Türkiye’nin yol haritası,
• Endüstri 4.0 teknolojisinde yazılım ve otomasyon,
• Endüstri 4.0 ‘da nitelikli
insan kaynağı ve çalışanların entegrasyonu gibi
konular irdelenmiştir.
Öğleden sonraki ikinci
oturumda ise firmalarda
Endüstri 4.0 uygulamalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.da
Türkiye’nin yol haritası,
• Endüstri 4.0 teknolojisinde yazılım ve otomasyon,
• Endüstri 4.0 ‘da nitelikli
insan kaynağı ve çalışanların entegrasyonu gibi
konular irdelenmiştir.
Öğleden sonraki
ikinci oturumda ise
firmalarda Endüstri 4.0
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uygulamalarıyla ilgili bil-

Dünyanın
En Büyük Sanayicileri
WIN Eurasia’da Buluştu
25. WIN EURASIA, 10 yıl aradan sonra
Metalworking, SurfaceTechnology, Welding,
IAMD, Electrotech ve CeMAT EURASIA fuarlarını tek çatı altında buluşturmuştur. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine,

otomasyondan elektrik ve ekipmanlarına,
hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi
lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan eko-sistem bir araya gelmiştir.
20 Ülkeden 1376 Katılımcı ile gerçekleştirilen Fuara Odamız üyeleri ve öğrenci üyelerimizin de katılımı sağlanmıştır. Üyelerimiz
fuar alanında bulunan stantları ziyaret etmişler, teknolojinin son yeniliklerini görme
imkânı bulmuşlardır.
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fuar

Dünyanın
En Büyük Sanayicileri
WIN Eurasia’da

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen WIN EURASIA 2019
Fuarı, 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında
TÜYAP İstanbul Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi›nde gerçekleştirilmiştir.
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yetiştirme kursları

LPG Otogaz İstasyonları

Pompacı Kursları

11-12 Nisan 2019
tarihlerinde Aksaray İl
Temsilciliğimizde, 18-19
Nisan 2019 tarihlerinde ise
Şubemizde 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.

tanıtım
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kurs

Eğitici: Mak.Müh. Metin ŞAHİN
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Arabuluculuk
Odamız ve Konya Hukuki
Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Derneği
işbirliğiyle ile “Ticari ve İşçi-İşveren
Alacaklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda
Arabuluculuk” konulu seminer
düzenlendi. Düzenlenen seminerde
Konya Hukuki Anlaşmazlıklarda
Arabuluculuk Derneği Başkanı Elife
KAZANCI, yönetim kurulu üyeleri
Avukatlar Can ÜNAL, Salih ÜNAL ve Salih
ÖZTÜRK konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde avukat-arabulucular,
üyelerimize;

Semineri

işbirliğiyle

Arabuluculuk,
Zorunlu İşçi-İşveren arasındaki
arabuluculuk,
Zorunlu Ticari arabuluculuk,
gibi konularda bilgilendirmeler
yapmışlardır. Bu bilgilendirmelerin
yanında; Dava şartı, ticari davalarda
arabuluculuk konularında da
değerlendirmeler yapılmıştır. Seminer
sonunda ise katılımcıların soruları, seminer
veren Hukarader’li Avukat-Arabulucular
tarafından cevaplandı.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2019 Bülteni

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2019 Bülteni

seminer

Ticari ve İşçi-İşveren alacaklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda

Arabuluculuk,
İşçi-İşveren arasındaki
arabuluculuk,
Ticari arabuluculuk
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Genel Merkez
Danışmanlar Kurulu
Toplantısı
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Şubeler tarafından yapılan çalışmaların
ele alındığa toplantıda, ülkedeki gelişmelerin Oda faaliyet alanlarına etkisi, akreditasyon süreçleri, asansör kontrol uygulamaları, personel eğitimleri ve şube gelir
gider durumları gibi hususların görüşüldüğü toplantıda şubemizin görüş ve önerileri
de dile getirilmiş, yetkililere aktarılmıştır.
Toplantı katılımcılara verilen yemek ikramının ardından sona ermiştir.

toplantı

47. dönemde Ankara Genel Merkez
tarafından organize edilen ve Oda çalışmalarının değerlendirildiği Oda Danışmanlar
Kurulu toplantılarına 16 Mart 2019 tarihinde yapılan toplantı ile devam edilmiştir. Bu
dönemde 3.’sü gerçekleştirilen toplantıya
Şube başkanları, Danışmanlar Kurulu Üyeleri, Sekreter ve Sayman Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri katılım sağlamıştır.

16
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1956 yılında
Saarbrücken Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olarak
Türkiye’ye dönen Mevlüt İnan,
Kütahya Azot Sanayi’nin
kuruluşunda
mühendis olarak çalışır.

19
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1974 yılında,
ilk defa 10 mm
kapasiteli mekanik
Abkant Pres ve
Giyotin Makas
imalatını
6 aylık çalışma
sonunda yapan
kuruluş.

20

Tel Kadayıf Makinesi
Boş zamanlarında tel kadayıf üretimi
yapan bir arkadaşının yanına giden Ali
İnan, bir gün arkadaşına “Yahu bunun
bir makinesini yapsanıza.” diye takılır.
Arkadaşının, “Bunun makinesi olmaz!”
demesi üzerine kafasında bir fikir
geliştirmeye başlar, Yapacağı makinenin
parçalarını hazırlamaya başlar, Ali Inan bu
makineyi tasarladığında 48 yaşındandır ve
makine üretimi konusunda hiçbir altyapıya
sahip değildir. İmkânsızlıklarla
boğuşan Ali İnan,
makineyi ancak iki
Atlara fazla
yılda tamamlar.
yük gelmemesi için,
Hatta makineye
iki pulluğun
alması gereken
ısıtma parçası
bıçak açılarını değiştirir.
için köydeki
Demirciden aldığı
evini yıkar ve
malzemelerle
ahşaplarını
satarak
tek pulluk haline getirir.
gereken parayı
Yeni pulluk, normalden
denkleştirir.
iki kat fazla
Gereken
parçaları
iş yapar.
tamamladıktan sonra

makineyi yapmaya başlar.
Yapımına evde devam ettiği
makinenin yapımı sırasında
bir olumsuzluk yaşanır. Bu
sırada baldızları eşine, “Bırak
artık, delirdi bu adam!”
demeye başlar. Bu duruma
üzülen eşini, “Merak etme,
hallolur.” diyerek teselli
eder ve çalışmayı revize
ederek 15 günde makineyi
tamamlar. Böylece ilk
“Tel Kadayıf Makinesi”ni
tamamen kendi çabalarıyla
1950 yılında yapmış olur.
İlk makinenin ardından
1952 yılında Konya Karaman
Caddesi’nin başında, 80 metrekare bir
dükkânda İnan Tel Kadayıf Fabrikası adıyla
çalışmaya başlar. Dükkânın ilk yıllarında
büyük oğlu ve bir akrabasıyla çalışır.
Zamanla çalışan sayısı 8-10 kişiye yükselir.
Tel kadayıf üretimi yapılan bu yıllarda,
bayramlarda üç vardiya 24 saat çalışıldığı
olur. Öyle ki, İnanların kadayıflarına “fabrika
kadayıfı” denir. Tel kadayıf işine uzun süre
devam ederler.
1965 yılında Konya’da ilk sanayi
kooperatifi kurulunca yavaş yavaş
sanayiye geçme düşüncesi başlar. Bu
sırada Ali İnan’ın büyük oğlu Mustafa
İnan kadayıf üretimine devam etmekte,
ortanca oğlu Mevlüt İnan ise Kütahya Azot
İşletmeleri’nde makine mühendisi olarak
çalışmaktadır. Mehmet İnan ise Ankara Gazi
Eğitim Enstitüsü Fen Bilimleri Bölümü’nden
mezun olmuştur.
Mevlüt İnan, 1932 yılında Konya
Alibeyköy’de dünyaya gelir. Orta ve lise
eğitimini Konya Sanat Enstitüsü’nde bitirir.
Okul yıllarında oldukça başarılı bir öğrenci
olan Mevlüt İnan, oldukça disiplinli ve
prensip sahibi bir kişiliğe sahiptir. Mevlüt
İnan, lise eğitiminin ardından Ankara’da
teknik öğretmenliğe gider. Askerliğini
yaptıktan sonra Mevlüt İnan, Teknik
Öğretmen okulundan bir okul arkadaşıyla
birlikte Almanya’ya gitmeye karar verir.

Mevlüt İnan, 1932 yılında Konya
Alibeyköy’de dünyaya gelir. Orta ve lise
eğitimini Konya Sanat Enstitüsü’nde bitirir.
Okul yıllarında oldukça başarılı bir öğrenci
olan Mevlüt İnan, ardından Ankara’da
teknik öğretmenliğe gider. Askerlik sonrası
Teknik Öğretmen okulundan bir arkadaşıyla
Almanya’ ya gitmeye karar verir.

Almanya’ya daha önce gitmiş bazı
yakınlarından aldıkları bilgiyle yola
koyulan iki arkadaş yanlarında çok az
bir para ile Almanya’ya gider.
Çok cüzi bir devlet bursu
olan ikili, gittikleri şehrin itfaiye
müdürüyle konuşur ve kendileri
gibi fakir birkaç Alman öğrenciyle
birlikte itfaiyecilerin karavanasından
bedava yemek alırlar. Sabah erken
saatlerde kalkıp gazetelerin arasına

ilaveleri koyarak harçlıklarını çıkarır
ve ardından okula giderler. Bu
koşullarda okuluna devam eder ve
1956 yılında Saarbrücken Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olarak Türkiye’ye döner.
Mevlüt İnan Türkiye’ye dönünce
Kütahya Azot Sanayi’nin kuruluşunda
mühendis olarak çalışır. 1960 yılında
Türkan İnan ile evlenir. Türkan İnan
tüm çalısma hayatı boyunca eşinin

en büyük destekçisi olur. Mevlüt ve
Türkan Inan çiftinin ilk çocukları Ali
Caner Inan 1962 yılında dünyaya
gelir. Ardından sırasıyla 1966 yılında
Ömer Faruk İnan, 1968 yılında
Osman Sadi İnan ve 1970 yılında
Bekir Levent İnan aileye katılır.
1960-65 yılları arasında Kütahya
Azot Sanayi nin montajında çalışan
Mevlüt İnan, 1965 yılında Konya’ya
döner.
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Hayatını rençberlik yaparak kazanan
Firma kurucusu Ali İnan, Medrese
eğitimi almış, ömrü boyunca saygın ve
düşüncelerine önem verilen sanatkar bir
insandı, asla yapamayacağım demezdi.
Her şeye cesaret edebilen, mücadeleci
bir insandı. Köyde arıza yapan iki pulluğu
demirciden aldığı malzemelerle tamir eder
ve birleştirerek iki bıçaklı tek bir pulluk
haline getirir. Atlara fazla yük gelmemesi
için bıçak açılarını değiştirdiği bu yeni
pulluk, normalden iki kat fazla iş yapar.
Ali Inan, çocuklarının daha iyi eğitim
alması için 1935 yılında Konya’ya göç eder.
Çocuklardan birini sanat okuluna diğerini
kunduracı yanına çırak verir. Kendisi de
pulluk ve benzeri tarım aletleri tamiri ile
ilgilenir.
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Konya’da babası ve kardeşleri ile
çalışmaya başlar. Bu süre zarfında firma, Yeni
Sanayi Çarşısı’nda açılan iş yerine taşınmıştır.
İnan Makina imalat, montaj, revizyon adı
altında faaliyet yürütmektedir.
1971 yılında kılavuz kolu üretimi başlar.
Kılavuz kolunun ardından kombine makas
denilen kollu makaslar da üretime dâhil olur.
Bu sırada eski müdürü Mevlüt İnan’la
irtibata geçer ve Seydişehir Alüminyum
Tesisleri’nde yapılacak çalışmada yanında
olmasını ister.

10 mm
kapasiteli
mekanik
Abkant Pres ve
Giyotin Makas
imalatı,
İNANLAR
bilgi ve
mühendislik
deneyimi
ile üretildi.
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Mevlüt İnan başta bu teklifi kabul
etmez fakat müdürünün yoğun ısrarlarına
dayanamaz ve Seydişehir Alüminyum
Tesisleri’nin kuruluşunda görev alır.
Seydişehir Alüminyum Tesisleri’ndeki işi
bitince tekrar Konya’ya döner ve babasının
yanında çalışmaya başlar.
Mevlüt İnan’ın çeşitli devlet
kademelerinde elde ettiği tecrübe ve bilgi
birikimini özel sektöre aktarma gayreti ile
1974 yılına gelindiğinde ağır tip abkant
presler ve giyotin makaslarının üretimine
başlayan firmanın adı İnan Makina Sanayi
olarak değişir.

Türkiye’de bir yerde

Mevlüt
üretilmektedir.
İnan bu
makinaları
Bu makineleri yapmaya
Alüminyum
karar verirler.
tesislerindede
görmüştür. Mevlüt
İnan, mühendis olarak
projeleri çizer, babası ve kardeşleri işlerin
takibine bakar.
Türkiye’de ilk defa 1974 yılında, 10
mm kapasiteli mekanik Abkant Pres ve
Giyotin Makas imalatını İNANLAR bilgi
ve mühendislik deneyimlerini bir araya
getirerek altı aylık bir çalışma sonunda
yapılır.
Bu arada Konya’da makina mühendisleri
odası yoktur Mevlüt İnan Konya’daki makina
mühendisi arkadaşları ile 1975 yılında
Makine Mühendisleri Odası’nın Konya
Şubesinin açılışında da görev alır.
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e
Türkiy
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Seydişehir Alüminyum

Bu dönem Türkiye sanayisinin yeni
oluştuğu bu dönemde sanayi el aletleri ve
bağ makasları üretimine başlamış, ardından
gerçekleştirdiği delik zımba presi ve kollu
demir profil makası imalatı ile de sanayi
makinesi üretir duruma geldi. Asansör
kabinleri veya sac kamyon kasalarının
yapımında ihtiyaç duyduyulan Abkant Pres
ve Giyotin Makas, Türkiye’de sadece bir yerde
vardır ve onlar da iş teslimi
için uzun süreler
vermektedir.
Asansör kabinleri
Bunun üzerine
bu makineleri
ile sac kamyon
kendileri
kasalarının yapımında
yapmaya
kullanılan Abkant Pres
karar
verirler.
ve Giyotin Makas,
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yetkilendirme kursları

Enerji Kimlik Belgesi

1980’li yılların başlarında Mevlüt İnan’ın
çocukları da yavaş yavaş öğrenimlerini
tamamlayarak çalışma hayatına atılmaya başlar. Ali
Caner İnan Konya Teknik Lisesi’nin ardından 1983
yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ni
bitirir. Ömer Faruk İnan 1991 yılında Erciyes
Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni bitirir. Osman
Sadi İnan’da Konya Teknik Lisesi’nin ardından
1993 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Makinaları
bölümü’nden mezun olur. Bekir Levent İnan ODTÜ
Endüstri Mühedisliği bölümünden mezun olur,
ardından işletme yüksek lisansı yapar. Fakat makine
imalatına hiç karışmaz. Diğer üç kardeş babalarının
yanında makine imalatına devam eder.
1980 yılına gelindiğinde kurucu Ali İnan
vefat eder. Ali İnan’ın vefatının ardından 1981
yılında Ortağı Hasan Hüseyin Uğurlu ile Mevlüt
İnan, kardeşi Mehmet İnan ile yollarını ayırır. Bu
ayrılığın ardından Mevlüt İnan, Eski Sanayi’de 250
metrekarelik bir dükkânda giyotin makas ve abkant
pres üretimine devam eder. Bu sırada Ali Caner
İnan, Üniversiteden mezun olup 1982 yılında
firmada görev almaya başlar. Makinalarda daha iyi
çalışması için bazı teknik değişiklikler yapar. Eksik
resimlerini tamamlamaya başlar. Bu dükkân yetersiz
kalınca 1984 yılında Anadolu Sanayi’de alınan
700 metrekarelik yeni atölyeye geçerler. Anadolu
Sanayi’de geçilen yer büyük vinçlerin girebildiği,
daha rahat üretim yapılabilen bir yer olur. 1991
yıında Ömer Faruk İnan ve 1994 yılında Osman Sadi
İnan’ da üniversiteyi bitirerek üretime dahil olur.
Makina resimlerinin bilgisayara geçirilmesi, fabrika
organizasyonu ile montajın düzenlenmesi ile TSE,
ISO 9001 kalite belgesi ve CE belgesi konusunda
çalışmalara başlar.
Firma Anadolu Sanayi’de altı yıl kaldıktan sonra
1994 yılında Organize Sanayi’ye taşınır.1994 den
sonra yapılan yatırımlar ile birlikte, dünyanın birçok
ülkesine ihracat yapabilir konuma gelir.2000’li

24

yıllar firmanın üretim kapasitesini arttığı yıllar olur.
Bu dönemden sonra seri üretime geçilir. 2001
ekonomik krizi İnanlar Makina’yı da etkiler. Kriz
döneminde 70 kişiyle çalışan firma neredeyse 4
ay hiç çalışmaz. Çalışanlar pazartesi-salı-çarşamba
ve perşembe-cuma-cumartesi şeklinde iki gruba
ayrılarak üretime devam edilir. O dönem yaşanan
tüm zorluklara rağmen hiç işçi çıkarmadan devam
ederler. Krizi geride bırakan firma çalışmaya devam
eder. 2014 yılına gelindiğinde firma Büsan Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki yerine taşınır.
Yılların getirdiği birikim ve kalite ile
imalata devam eden İnanlar makine bugün;
Kanada’dan Vietnam’a; Rusya, Ukrayna, ve Türk
Cumhuriyetleri’ne; Bütün Avrupa Birliği Ülkelerine;
Katar’dan, Suudi Arabistan’a; Hindistan’dan,
Bangladeş’e; kadar uzun geniş bir coğrafyaya
makine ihraç ediyor.
LAR;
atan INAN
a
z
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le
k
Devamlı il
pasiteli
10 mm ka
e
tr
e
m
3
rkiye’de ilk
si,
1974’te, Tü
Abkant Pre

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
olarak görev yapacak olan Isı
Yalıtımı-Isıtma Tesisatı-Sıhhi Tesisat
alanlarında SMM Büro Tescil
Belgesi sahibi üyelerimiz için EKB
Kursu Düzenlenmiştir.
Binalarda enerjinin ve enerji
kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması, enerji israfının
önlenmesi ve çevrenin korunması,
binanın enerji ihtiyacı, enerji

tüketim sınıflandırması, yalıtım
özellikleri ve ısıtma/soğutma
sistemlerinin verimi konularında
bilgilendirmek için18 Mart
2019 tarihinde Odamız Eğitim
Salonlarında yetiştirme kursu
düzenlenmiştir. Makina Mühendisi
Mehmet AKCAN gözetiminde
yapılan eğitim sonunda, hak
kazanan katılımcılara, EKB Uzmanı
Belgesi verilmiştir.
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EKB Kursu

CNC Abkant Pres, Giyotin Makas ve Lazer
Kesim Makinası üretiminde, dünyada halen imal
edilen her kapasite ve büyüklüğe imza atmıştır.
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elgelendirme
ınavları
tamamlayan Odamız meslek alanlarıyla ilgili
konularda teknik personelin yetiştirilmesi
için sınav ve belgelendirilme faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda
ŞAKALAK TARIM, MEPSAN ve KONALBA
firmalarıyla, KOSKİ’de çalışan teknik
personele yönelik MYK Çelik Kaynakçısı
Belgelendirme Sınavları yapılmıştır.
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sınav

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
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Tıp dilinde “yaygın gelişimsel bozukluk” olarak
Burçin TOZOĞLU • Tehlikelere karşı duyarsızsa,
adlandırılan türlerden biri de otizmdir. Erken
• Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
Sosyolog
çocukluk döneminde (ilk üç yıl) ortaya çıkıp
yaşamının tüm dönemlerini kapsayan, bireyin
Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık göstermeksosyalleşmesini engelleyen ve zihinsel, dilsel ve motor gete olup tek başına tanı için yeterli değildir. Belirti gözlemlişimini olumsuz yönde etkileyen bir spektrum bozukluğulenen çocuklarda muhakkak çocuk psikiyatri uzmanıyla
dur. Normal bir insanın algı düzeyinden daha farklı bir algı
görüşülüp tanı almak gereklidir. Erken tanı ve erken tanı
yapısı mevcuttur. Otizm ve zeka geriliği ile ilgili olarak bir
bu süreçte çok önemlidir. Otizm tedavi şeklinde tek bir
korelasyon gözükse de aslında bu durum onların farklı bir
yöntem olmayıp çocuğa göre çeşitlilik göstermektedir.
şeye odaklanmalarından kaynaklanmaktadır. Yani otizm
Tanı alındıysa eğer bir an önce tedavi sürecine başlanmalı
bir hastalık değil, farklılıktır.
hem klinik olarak yardımı alınmalı hem de çocuğun ihtiyaçlarına binaen oluşturulmuş birçok eğitim metodunun
Otizm halk arasında down sendromu ile karıştırılmaktadır.
içinden size en uygun olanını belirleyerek uzun süreli ve
Otizmli bireyler dış görünüş olarak toplumun diğer bireysabır gerektiren özel eğitim yolu çizilmelidir.
lerinden ayrılmazken; Down sendromlu bireyler ise kısa
boylu, çekik gözlü, yassı kafalı olmak gibi dış görünüme
Dünyada 2 Nisan otizm farkındalık günü olarak besahiptirler. Bilimsel araştırmalar otizmin nedenini sadece
lirlenmiştir. Burada bizlere düşen görev toplum bilinci
tek bir faktörle açıklamamaktadır. Başka bir değişle otizm
oluşturarak bilgi yetersizliklerinin önüne geçmek, otizmi
karmaşık genetik bozukluk olarak nitelendirilmemektedir.
anlamak ve tanıtmak olacaktır. Toplum olarak temel heBu kapsamda otizme genetik olarak yatkın olan çocukların
defimiz “Otizmli bireye nasıl yaklaşılmalı?” ve “Bu bireyler
çevresel faktörlerle birlikte otizmin ortaya çıktığı kabul görtopluma nasıl kazandırılmalı?’’ konuları araştırılarak en
müştür. Günümüz dünyasında çeşitli faktörlerin ortaya çıkdoğru bilgiye ulaşmak olmalıdır. Sadece otizm için değil;
masıyla birlikte artış göstermektedir. Dünyada 2012 yılında
aile içerisinde engelli bireyi bulunan tüm ebeveynler aynı
her 150 çocuktan 1’inde görülürken, bu oran 2018 yılında
duyguları paylaşmaktadır. En büyük stres kaynaklarından
her 59 çocukta 1’e yükselmiştir.
biri çocukların bağımsız olarak kendi başlarına hareket
düzeyine ulaşıp ulaşmayacağı ve toplum tarafından kabul
görme isteğidir. Bizden beklenen ise bu çocuklara fırsat
Otizm belirtileri arasında;
eşitliği sağlamak ve toplumdaki yerlerini onlara güvenli
• 1 Yaşını doldurduğu halde işaretle gösteremiyorsa,
bir şekilde vermek olacaktır.
• İsmi söylendiğinde bakmıyorsa,
• Konuşmada yaşıtlarına göre gerilik yaşıyorsa,
• Akranları ve yetişkinlerle sosyal teması az ya da yoksa,
• Oyun kuramıyor ve kurulan bir oyuna katılım gösteremiyorsa,
• Tekrarlı davranışları varsa,
• Kendi duygularını ifade etmekte güçlük yaşıyorsa,
• Dışarıdan gelen uyaranlara aşırı tepki veriyorsa,
• Öfke nöbetleri varsa,
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işbirliğiyle

Dünya

Kadınlar Günü

etkinlik

Bayan üyelerimiz için Dünya Kadınlar Günü
etkinliği, Konya Bayır Diamond Otel’de
gerçekleştirildi. Birçok bayan üyemizin yanı sıra
etkinliğe Medova Hastanesi yetkilileri ve
Uzm. Dr. Dilek PEKER de misafir olarak katıldı.

Bayan üyelerimizin katılımıyla Dünya Kadınlar Günü etkinliği Konya Bayır Diamond Otel’de
gerçekleştirilmiştir. Birçok bayan üyemizin yanı
sıra etkinliğe Medova Hastanesi yetkilileri ve
Uzm. Dr. Dilek PEKER misafir olarak katılmışlardır. Organizasyon Şube Başkanımız Aziz Hakan
ALTUN’un selamlama konuşmasıyla başlamıştır.
Başkanımız konuşmasında;
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“Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geleneksel hale gelen etkinliğimizde bu yılda bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel
ve anlamlı günde bizlerle bir arada olduğunuz
için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Oldukça
faydalı olacağına inandığım bu toplantımıza
‘Ameliyatsız Estetik ve Kozmetolojide Güncel
Yaklaşımlar’ konulu sunumu ile bizlere katkı
sağlayacak Uzm. Dr. Dilek PEKER ’ede huzurlarınızda hoş geldiniz diyor, katılımlarından dolayı
kendilerine teşekkür ediyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünya
kadınlarının eşit, daha iyi çalışma ve yaşam
koşullarında hayatlarını idame ettirmeleri için
kutlanan bir gündür.
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8

Dünya

Kadınlar Günü

İnsan hakları temelinde erkeğiyle,
kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, insan
onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa karşı demokrasi ve adaletle mücadele etmeli, güven ve inanç ile birbirimizin sesini işitmeliyiz. Toplumsal
huzurun tesis edildiği günlere erişme
temennisiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutlar, saygılar
sunarım.” demiştir.
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etkinlik

Kadın, dünyanın en değerli varlığıdır. Çalışandır, ev hanımıdır, annedir,
eşdir yani bizim her şeyimizdir. Allah
tarafından Annelik gibi kutsal bir
görevle onurlandırılmış toplumun
yükselen değeridir. Yaşanabilir bir
dünya için, yaşantımızın en önemli
unsuru olan kadınlarımızın etkinlik
alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri
alanlarda fırsat ve imkânlardan eşit
düzeyde yararlanması son derece
önemlidir. Kadın ve erkeğe verilen
hakların, yüklenen sorumlulukların
adil bir biçimde dağıtılması toplumun
refahı ve huzuru için üstünde durulması gereken bir husustur. Bu anlamda kadınlarımız yaşamın her aşamasında aktif rol almalı, ezilmemeli, hor
görülmemelidir.

Program Dilek PEKER’in sunumuyla
devam etmiş, bayan üyelerimize yönelik vücut analiz ölçümleri Medova
Hastanesi personeli nezaretinde ücretsiz olarak yapılmıştır.
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miem yetkilendirme kursları

Asansör Mühendis
Yetkilendirme Kursu
Eğitici:
Mak.Müh. Kerem ŞAHİN

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
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kurs

Eğitici:
Mak.Müh. Kerem ŞAHİN

MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi)

Mühendis
Yetkilendirme Kursları
Odamız, uzmanlık alanlarımızla ilgili
olarak meslek içi eğitim çalışmalarına
yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Bu çalışmalar kapsamında 24-25
Ocak 2019 tarihleri arasında Asansör
Avan Proje Hazırlama Mühendis
Yetkilendirme Kursu, 26-27 Ocak 2019
tarihleri arasında Asansör Mühendis
Yetkilendirme Kursu, 26-29 Mart 2019
tarihleri arasında LPG Sorumlu Müdür
Mühendis Yetkilendirme Kursu, 2930 Nisan 2019 tarihleri arasında İş
Ekipmanları Periyodik Kontrol Kursu
düzenlenmiştir.
Asansör sistemlerinin standartlara
uygun olarak projelendirilmesi, imalatı
ve denetimleriyle, LPG sektöründe
kaliteli, güvenli ve ekonomik tesislerin
iş güvenliği kuralları çerçevesinde
kullanımı halkımızın kaliteli ve konforlu
yaşam tesisi için oldukça önemlidir.
Gerek endüstriyel tesislerde gerekse
de meskenlerde insan sağlığıyla ilgili
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hususların ön plana çıktığı iş güvenliği,
asansör ve LPG konularında yetişmiş
ve yetkili eleman ihtiyacı her geçen
gün artmaktadır. Bu konularla ilgili
Üyelerimizin bilgi birikimlerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak
ve üyelerimizin belgelendirilmelerini
sağlamak amacıyla düzenlenen
kurslarda;
• Asansör Trafik Hesapları,
• Asansör Kuyusu ve Makine Dairesinin
Genel Fiziki Özellekleri,
• LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları,
• LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları,
• LPG Piyasası Hukuk Düzenlemeleri,
• Asansörlerde Tasarım ve Risk Analizi,
• Röleve Alma, Pratik Bina Bilgileri,
• Asansör Malzemeleri, Kullanım Alanları
ve Çalışma Prensipleri,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları,
gibi konularda bilgilendirmeler
yapılmıştır. Düzenlenen kurslarda
başarılı olan üyelerimizin
yetkilendirilmeleri sağlanmıştır.

İş Ekipmanları Periyodik
Kontrol Kursu
Eğitici:
Mak.Müh. Nuri ÇETİN

LPG Sorumlu Müdür Mühendis
Yetkilendirme Kursu
Eğitici:
Mak.Müh. Ömer BIÇAK
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Asansör Avan Proje Hazırlama
Mühendis Yetkilendirme Kursu

Çocuğun yaş grubuna
göre, üfürümün
bir kalp hastalığı
olabileceği ihtimali de
değerlendirilmelidir.
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Uzm. Dr. Derya ÇİMEN

Ebeveynlerin, Çocuk Kardiyoloji Polikliniği’ne
başvurularının en büyük sebeplerinden biri,
kalpte üfürüm duyulmasıdır. Poliklinik sırası
gelinceye kadar ailelerde endişeli bekleyiş
devam eder ve sıra gelip ekokardiyografik
inceleme tamamlanınca, doktorun ağzından o sihirli sözlerin çıkmasını sabırsızlıkla
beklerler; “Gözünüz aydın, geçmiş olsun. Çocuğunuzda önemli bir kalp rahatsızlığı yok,
yalnızca masum üfürümü var.”
Ancak bu üfürümün başına getirdiğimiz masum kelimesi bile ebeveynlerin üfürümden
duydukları endişeyi ortadan kaldırmaz.

sağlık

Peki, nedir bu üfürüm?
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Kalp üfürümü basit bir ifade ile
kalp vuruları arasındaki sestir. Üfürüm kelimesi aileyi heyecanlandırsa da üfürümler, çocuklarda son
derece yaygındır ve çoğunlukla
normaldir. Bu üfürümlere çoğu
kez ‘‘masum üfürüm’’ denir ve

şiddeti düşük müzikal karakterdeki seslerdir. 2-7
yaş arasındaki çocukların en az %50’sinde masum üfürüm duyulabilir. Bununla birlikte ilk altı
ay içinde duyulan üfürümler genellikle masum
değildir. Bu nedenle mutlaka bir çocuk kalp hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
Kalpte üfürüm, genelde bir hastalık olarak
algılansa da aslında üfürüm bir muayene bulgusudur. Doktorun muayene sırasında duyduğu
kalbin normal seslerinden farklı bir sestir. Üfürüm bir kalp hastalığına işaret edebileceği gibi
masum da olabilir. Kalp hastalığına bağlı gelişen
üfürümlerde diğer belirtiler de tanı konmasına
yardımcı olur. Tanı konma sürecindeki bebekler; derideki renk değişiklikleri(maviye dönme),
solunum ve beslenme güçlükleri açısından
gözlem altında tutulmalıdır. Yaşça daha büyük
çocuklarda görülen kalp hastalığı belirtileri ise
yorgunluk, sık hastalanma, kalp hastalıklarına
bağlı renk değişimleri (morarma) olabilir.

Kalp üfürümlerinin nedeni nasıl teşhis edilir?
Çocuklarda kalpte üfürüm,
doktor muayenesinde kalbin
dinlenmesi sırasında duyulan
lk altı ay içinde duyulan
sesler ile teşhis edilir. Çocuğun
standart muayenesi yapılırüfürümler genellikle masum
ken; çocuğun gelişiminde bir
anormallik yoksa üfürümün
değildir. Bunlar mutlaka
masum üfürüm olduğu ve
bir çocuk kalp hastalıkları
sonradan çıkan bir üfürüm
olduğu söz konusuysa kesin
uzmanı tarafından
tanı koymak için akciğer filmi,
elektrokardiyografi (EKG), ekodeğerlendirilmelidir.
kardiyografi (EKO) gibi tetkikler yapılabilir.
Bu durumu çocuğu takip eden doktor izleyebasitçe kanın kalp içindeki akışı sırasında ortaya
bilir fakat çocuktaki üfürümün kesin nedenini
çıkar.
öğrenmek için çocuk kardiyoloji uzmanına gitMasum üfürümler gemek ve daha derin tetkikler yaptırmak gerekenellikle ateşli hastalıklar
bilir. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra ciddi
sırasında veya hiçbir neden
bir kalp hastalığı varsa tedavi ve takip hastalığa
olmadan meydana gelebilen
göre planlanır.

I

Çocuklarda kalp üfürümü tedavisi
Çocuklardaki üfürümler, masum
üfürüm ise hiçbir tedavi ve takibe
gerek duyulmadan genellikle yedi
yaş civarında kendiliğinden düzelir.
Masum üfürümlerde çocuğun
yaşantısında herhangi bir kısıtlama
yapmaya gerek yoktur fakat hastalığa ait üfürümler devam ederse önlem almak gerekebilir.
Çocuklardaki üfürüm tedavisinde,
bu bulgunun tedavisi değil, sebep
olan hastalığın tedavisi yapılır. Örneğin; kalp deliği nedeni ile üfürüm
duyuluyorsa deliğin ameliyat ile kapatılmasının ardından üfürüm sorunu da ortadan kalkar. Eğer üfürüm
damar darlığından kaynaklanıyorsa
balon tedavisi ile damar açıldıktan
sonra üfürüm tam olarak geçmese

Masum üfürümler

genellikle ateşli
hastalıklar sırasında
veya hiçbir neden
olmadan meydana
gelebilen şiddeti düşük
müzikal karakterdeki
seslerdir.
2-7 yaş arasındaki
çocukların en az
%50’sinde masum
üfürüm duyulabilir.

de azalır.
Çocukların kalbindeki üfürüm sorununda önemli olan hastalığın takibinin yapılmasıdır.
Kalp üfürümleri çocuklara zarar
verir mi?
Çocuklardaki üfürümlerin geneli
masum üfürümlerdir fakat üfürüm
herhangi bir kalp hastalığına bağlı
oluşuyor ise hastalığın ciddiyetine
göre tehlike yaratabilir. Çocuğun yaş
grubuna göre, üfürümün bir kalp
hastalığı olabileceği ihtimali de değerlendirilmelidir.
Örneğin; yenidoğan bir bebekte
bazen kalp hastalığı ciddi bile olsa
üfürüm duyulmayabilir. Kalpte üfürüm daha çok süt çocuklarında veya
daha büyük çocuklarda muayene
bulgusu olabilir. Çocuklarda kalpte
üfürüm sorununda hastalığın ciddiyetine göre zamana bırakılabilir ya
da acil tedavi edilmesi gerekebilir.
Çocuklarda masum üfürümler
neden olur?
Masum üfürümler, herhangi bir
hastalık olmadan ve 2-7 yaş arasındaki çocukların % 50-70’i arasında
duyulabilen üfürümlerdir. Masum
üfürümlerin genelde kalbe zararları olmadığı gibi herhangi bir tedavi
veya takibi gerekmez.
Masum üfürümü olan çocuklar

zorlanmadan spor yapabilir, oyun
oynayabilir fakat önemli olan nokta;
üfürümün masum olup olmadığının
tespit edilmesidir. Üfürümün masum
olabileceği gibi herhangi bir kalp
hastalığına bağlı olarak gelişebileceği ya da başka bir sistematik hastalığın bulgusu olabileceği unutulmamalıdır.
Çocuklarda masum üfürümün şiddeti özellikle ateşli durumlarda artar.
Kansızlık gibi altta yatan başka bir
hastalık durumunda da kalpte üfürüm ilk belirti olabilir.
Kalbinde Üfürüm Olan Çocuklarda Nelere Dikkat Edilmeli?
Üfürümün masum ya da bir hastalığa bağlı olup olmadığını anlamak amacı ile çocuk kardiyoloğuna
başvurmak ve üfürümün önemli bir
üfürüm mü yoksa masum üfürüm
mü olup olmadığını anlamak gerekir.
Üfürümün teşhisi konulduktan
sonra üfürüm masumsa çocuğun
hayatında herhangi bir kısıtlama
gerekmez ve her türlü spor-yarışma
gibi aktivitelere katılabilir, sağlıklı çocuklar gibi günlük yaşantısına devam
edebilir.
Üfürüm başka bir kalp hastalığına
veya sistemik bir hastalığa bağlı gelişmişse neden olan faktöre göre tedavisi ve takibi gerekir. Böyle bir durumda altta yatan hastalığın tipine
göre mutlaka bir uzman desteğine
başvurulmalıdır.
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Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

yetiştirme kursları

Katı, Sıvı ve Gaz Yakıtlı

Kazanların
İşletilmesi Kursu
Eğitici: Mak.Müh. Ali AYDEMİR
amaçlanmıştır.
Kurs kapsamında;
• 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.
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kurs

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğiyle ilgili mevzuatlar
kapsamında kazanların
ehliyetli 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
KATI, SIVI VE GAZ YAKITLI
KAZANLARIN İŞLETİLMESİ
KURSU düzenlenmiştir.
Düzenlenen bu kursta buhar kazanlarının güvenlik
içinde çalışması, kazanların
ideal bir şekilde işletilmesi
ile enerji tasarrufunun
sağlanması için kazan kullanıcısının bilgilerinin arttırılması ve belgelendirilmesi
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duayen

MMO Konya Şubesi Yayını Bülten’in Duayenler
Sayfası konuğu Makina Mühendisi Salih YILDIZ,
hayatını anlattı.
‘‘3 Mart 1957 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde doğdum. İlkokulu Adana Celalettin
Seyhan okulunda bitirdim. TCDD’de memur olan
babamın tayini nedeniyle 1969 yılında Konya’ya
taşındık. Eğitim hayatıma burada devam ettim
Konya Mevlana Ortaokulu’nda okudum. 1973
yılında Konya Gazi Lisesi’ne kaydoldum. Lise eğitimim 1976 yılında tamamlandı. Artık sıra yüksek
öğrettimdeydi. Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Makina Mühendisliği bölümünü
kazandım. Buradan 1981 yılında mezun
oldum. Konya Tümosan Motor Fabrikasında
Makina Mühendisi olarak meslek
hayatıma
başladım.
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Mühendislikle dolu bir hayat:
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1981-1983 yılları arasında Tümosan Bakım Onarım Müdürlüğü’nde görev yaptım.

Duayenler:

Askerlik vazifeme 1983’te Hava Harp
Okulu Komutanlığında yedek subay olarak başladım. Buradan 1984 yılında terhis
oldum.
Kamuda işe alımların durdurulması nedeniyle İstanbul’da Sifar İlaç Sanayi A.Ş.’de
Makine Mühendisi olarak 8 ay çalıştım.
Nihayet 5 Ağustos 1985 tarihinde askerlik nedeni ile ayrıldığım Tümosan Motor
Fabrikası’nda tekrar göreve başladım. Motor Mekanik atölyesinin kuruluş ve işletmeye alınması, Motor ve Traktör Montaj Atölyesi, Kalite Kontrol Giriş Muayene-Üretim
ve Son Muayene birimlerinde 2004 yılına
kadar Teknik Şef, Müdür Yardımcısı ve Müdürlük görevinde bulundum.
Tümosan’ın özelleştirilmesi üzerine 5
Şubat 2004 tarihinde Konya Orman Bölge
Müdürlüğü’ne geçtim. Araştırmacı sıfatıyla
başladığım görevime, Makine İkmal Şube
Müdürlüğün’de Makine mühendisi olarak
devam ediyorum.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesinde yönetim kurulu üyesi olarak muhtelif
yıllarda hizmet ederek katkıda bulundum. İş
hayatımın dışında meslektaşlarım ile birlikte
olduğum bu uzun süre benim için çok güzel
anılar ve güzellikler ile doludur. Bu nedenle
odamızın kuruluşundan bu güne kadar, büyük
özveriyle, hizmet eden, emek veren, tüm çalışanlara ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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Evliyim, 1 oğul, 1 kız babasıyım.’’
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“Çocuklar ve Gençler Ekseninde
Ekranlara İlişkin Doğrular ve Yanlışlar” Semineri

Odamızın düzenlemiş olduğu sosyal etkinlikler kapsamında “Çocuklar ve Gençler
Ekseninde Ekranlara İlişkin Doğrular ve Yanlışlar” konulu seminer düzenledi.
Selçuk
Üniversitesi
Öğretim
Görevlileri’nden Dr. Fatih Hilmi ÇETİN’in sunumuyla gerçekleşen seminere üye ve vatandaşlarımız yoğun katılım göstermişlerdir.
Seminerin açılış konuşmasını Şube Başkanımız Dr. Aziz Hakan ALTUN yaptı. Çocuklarımızın yetiştirilmesi ve onlara güzel bir
gelecek hazırlamanın önemini vurguladığı
konuşmada ALTUN, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelere toplumun
uyumuyla ilgili düşüncelerini aktarmıştır. Aziz
Hakan ALTUN’un konuşmasının ardından Dr.
Fatih Hilmi ÇETİN’in sunumuna geçilmiştir.

‘‘Her yerde kolayca ulaşılabilmesi sayesinde ekranlardan
kopmayan çocuklar için en
önemli sorun; gerçeklik algısının bozulmasıdır.’’ diyen Dr.
ÇETİN, şunları söyledi:
‘‘Çocuklara kurmaca gerçeklikler içinde sunulan içerikler, onları somut yaşam
pratiklerinden ve gerçekliklerden
uzaklaştırmaktadır.
Ekran bağımlılığı nedeniyle
sosyal yaşamda çok az konuşan, kendini ifade edemeyen,
yaşam becerileri gelişemeyen,
gerçeklik algısı sürekli kırılan
çocuklar ve gençlerimiz bulunmaktadır.
Sınırlandırma ve dengeli
kullanımdan başlayarak, çocuklarımızın ekran pratiklerini
kontrol etmeliyiz.”
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Program, katılımcıların yönelttiği sorularının cevaplandırılmasıyla sona ermiştir.
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Çocukların; yetişkinler ve toplumsal kurumlar tarafından korunması, kollanması gereken küçük bireyler olduğunu, sosyalleşme
ve iletişim kurma becerisinin çocukluk çağında artarak, karmaşık hale geldiğini anlatarak
sunumuna başlayan Dr. Fatih Hilmi ÇETİN, şu
görüşlere yer vermiştir:

‘‘Çocukluk çağı dönem olarak büyük önem taşımaktadır.
İletişim kurmanın önemli olduğu bu dönemde özellikle
televizyon, çocuklar için en
etkili ve tercih edilen eğlence
araçlarından birisi olarak öne
çıkmaktadır. Bunun yanında
günümüzde sosyal medya ve
diğer iletişim materyalleriyle
sanal dünyada var olan çocuk
ve genç kuşak ile karşı karşıyayız. Tabletleri ve cep telefonları
ile hızla bilgi toplayan ve kullanan bir kuşağı kaybetmemek
için çaba sarf etmeliyiz. Bunun
için de çocuklarımızla kaliteli
zaman geçirmeli, baskı kurmamalı, onları uzaktan takip
ederek, ne yaptıklarından haberdar olmalıyız. Bilmeliyiz ki
şu dönemde bazı oyunlar neredeyse bir uyuşturucu kadar
bağımlılık yapmaktadır.’’
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Makina ve imalat
sanayisinin temel üretim
aracı takım tezgahlarının
Anadolu bölgesindeki en
önemli üreticileri,
MAKTEK Konya Fuarı’nda
biraraya geldi.
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fuar

Fuarda takım tezgahları,
metal-sac işleme makineleri, tutucular-kesici
takımlar, kalite kontrol-ölçüm sistemleri, CAD/CAM,
PLM yazılımları ve üretim
teknolojileri alanlarında
faaliyet gösteren katılımcılar yer aldı

Takım Tezgâhları Sanayici ve
İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina
İmalatçıları Birliği (MİB) yaptıkları
iş birliğiyle makina sektörünün
Anadolu’daki en büyük buluşması
olan MAKTEK Konya Fuarı, 10-13
Nisan 2019 tarihleri arasında TÜYAP
Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde
gerçekleşmiştir.
MAKTEK Konya Fuarı’yla, teknolojik gelişme yoluyla sanayileşmeyi ve
birçok sektörün rekabet yeteneğini
doğrudan doğruya etkileme gücüne
sahip olan makina sanayisi ile imalat
sanayisinin temel üretim aracı olan
takım tezgâhları üreticilerinin ulusal

mesleki örgütleri, ilk kez önemli bir iş
birliğine imza atmışlardır.
Konya’dan yapılan ihracatta, ilk
sırayı alan ve şehrin endüstriyel
çehresine olumlu katkılarda bulunan
makina imalat sanayisi, Konya’nın
toplam ihracatında yaklaşık % 22’lik
paya sahiptir. Metal işleme alanında
Türkiye pazarının % 45’ine sahip olan
Konya’da; bükme, katlama, düzleştirme ve yassılaştırma makinaları, makas tezgâhları, caka kenet makinaları,
kompresörler ve pek çok endüstriyel
ürünün imalatı yapılmaktadır.
Sürekli gelişen be büyüyen sanayisi ile Anadolu’nun Üretim Üssü ve
ülkemizin KOBİ başkenti konumunda
bulunan Konya’da, metal işleme sektörünün ülke ekonomisindeki ağırlığı
oldukça önemlidir. Anadolu’nun
Üretim Üssü’nde üretimin tüm
evrelerinde yatırım yapan veya yapacak birçok işadamı MAKTEK Fuarı
sayesinde biraraya gelmiş, firmalar
arasında bağlantılar kurulmuştur.
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Derleyen: Mustafa GÜREL
ulaşmıştır. İlk çıkarılan pullar:
arkalarına zamk sürülerek posta gönderilerine yapıştırılmakta iken, kendiliğinden
yapışkanlı ilk pulları çıkaran ülkeler:
“Siera Leona” ve “Togo” olmuştur.
Bunun dışında, yine, dünya üzerinde
değişik pul imali sistemleri denenmiştir. Amerikalılar, plastikten pul yapmışlardır. İsviçreliler: kısmen tahtadan
pul üretmişlerdir. Doğu Almanya, bir
zamanlar, sentetik kimyasallardan
oluşan pul yapmıştır. Hollandalılar ise,
gümüş folyodan pul üretmişlerdir.

Dünyanın ilk posta pulu 6 Mayıs 1840
tarihinde İngiltere’de tedavüle çıktı.
Türkiye topraklarında ilk pul, Osmanlı
İmparatorluğu’nun Tanzimat döneminde tedavüle çıktı. Osmanlı’nın ilk posta
yasası 16 Kasım 1840 tarihinde yürürlüğe girdi; ancak 1862 yılına kadar
herhangi bir pul basılmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
çıkarılan, ilk blok pul: Atatürk’ün ölümünün I. Yıldönümü anma bloğudur.
Bu pul: İsviçre’de 100.000 adet olarak
basılmıştır.

Sultan Abdülaziz döneminde 1862
yılında basılan ilk pullar, 1 Ocak 1863
tarihinde tedavüle girdi. Osmanlı’nın
ilk pulları, dantelsiz ve dikdörtgendi. İlk
baskıda 2 adet, ikinci baskıda 4 adet,
üçüncü ve son baskıda ise 2 adet üzerlerinde padişahın tuğrasının bulunduğu pullar bastırıldı.

Pulun icadı, sonuçları açısından ilginçtir. Çünkü: pulun bulunması ile birlikte,
dünya üzerindeki posta gönderilerinin
sayısı, birden çok miktarda artmıştır.
Pul kullanılmaya başlanmadan önce,
yıllık posta gönderisi rakamı 80 milyon
civarında iken, pulun kullanılmaya
başlanmasından sonraki dönemde,
posta gönderi sayısı, yıllık 180 milyona

İlk pulların devletlerin posta idareleri
tarafından kullanılmaya başlanmasının
ardından “pul koleksiyonu” fikri doğdu.
Koleksiyon meraklıları, “yeni bir koleksiyon objesi” bulmanın heyecanı ile
yeni pulları toplamaya ve koleksiyon
oluşturmaya başladı. Fransız koleksiyoncu Georges Herpin, ilk kez 1864
yılında “Posta Pulları Koleksiyonerleri”
(Le Collectionneur de Timbres-Postes Sayı: 1, 15 Kasım 1864) adlı bir dergide
pul koleksiyonu hobisine “filateli” adını
verdi. Bu adlandırma, zamanla tüm
dünyaya yayıldı ve pul koleksiyonu
hobisinin adı haline geldi. Filatelist ise,
bilinçli olarak pul toplayan, pul koleksiyonu oluşturan veya pul hobisine
gönül vermiş insanlara verilen bir isimdir. Filatelistler; posta pulları, postadan
geçmiş normal, taahhütlü ve iadeli
taahhütlü zarf, gazete gönderi bandı,
antiye, hava mektubu, posta damgaları
ve benzeri materyalleri belli bir plan
çerçevesinde bir araya toplar.
Pulculuk, bir kültür göstergesidir. Belli
bir entelektüel seviyesinin üstünde,
araştırmacı özellikleri ön plana çıkmış,
koleksiyon bilincine sahip, ekonomik
durumları ortalamanın üstünde yer
alan kişilerin iştigal ettiği bir uğraşı
alanıdır. Bu özelliklerinden dolayı
filatelistleri, her zaman ait oldukları
toplumların önde gelen kişileri olarak
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nitelendirmek
mümkündür.
Günümüzde posta
gönderilerinde pul kullanımı, neredeyse tamamen
sona ermiştir. Pulculuk, yalnızca resmi
pullar ve koleksiyonerler tarafından
toplanan pullar şeklinde gelişmektedir,
hatta geliştiği söylenemez. Çünkü, yeni
nesillerin, pul ve pul koleksiyonculuğuna karşı gerekli ilgileri yok denecek kadar azdır. Elbette, bu durum, pul konusunda, ilgili kurumun gerekli tanıtımı
yapamamasından kaynaklanmaktadır.
Özellikle: son yıllarda: pul defterlerine
sığmayacak ölçüde basılan pullar;
koleksiyonerleri dahi zor duruma
düşürmektedir. Çünkü: pul defterlerine
sığmayacak büyüklükte basılan pullar:
defterler dışında muhafaza edilmek zorunda kalmakta ve zamanla, karışık bir
koleksiyon ortaya çıkmaktadır.
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Pul, posta idareleri tarafından taşınan
gönderi için gönderici tarafından
alınarak gönderiye yapıştırılan küçük
kâğıt parçasıdır. Farklı şekil, desen ve
görseller içerir. Gönderinin taşıma ücretini temsil eder. Yalnızca devletlerin
posta idareleri tarafından devlet adına
basılır. Bu sebeple, bayrak ve para gibi
egemenlik ve bağımsızlık sembolüdür. Devlet tarafından basılan “değerli
kâğıt” statüsündedir. Pulun üzerinde
ülke adı, nominal değeri, görsel tasarımı ve tedavül (emisyon) yılı gibi bilgiler
yer alır.
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FİLATELİ SÖZLÜĞÜ
SÜREKLİ PUL: Posta ücretlerinin ödenmesi için kullanılan pul.
RESMİ PUL: Genel ve Özel Bütçeli Daireler için Belediyenin kullandığı pullar.

SÜRŞARJ: Pulun değerini değiştirerek
veya değiştirmeksizin başka bir olayı
anmak veya pulun çıkarılış amacını
değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar,
rakamlar veya motifler basılması işlemi.

ANMA PULU: Belirli bir kişiyi ya da olayı
anmak için çıkarılan pul. Tirajları az ve
tarihleri bellidir.

VARYETE: Bir pulun değişik şekillerde
basılması, erörden farkı idarenin kontrolü altında yapılmasıdır.

ANMA BLOKU: Belirli bir olay veya kişiyi anmak üzere çıkarılan ve üzerine genellikle o olay veya kişiye ait resim ve
motifler basılan pullardır. Zımbalı veya
zımbasız bir ila birkaç pulu kapsayan,
bütün olarak basılan pul tabaklarıdır.

SANTRE: Pul resmini çevreleyen
çerçevenin pul kağıdının tam ortasına
basılması.

EK DEĞERLİ PUL: Yılda iki kez ( Türkiye
için geçerli) çıkan bu pulların nominal
değerlerine + işaretiyle bir değer daha
ilave edilir. İlave edilen bu değerin %
75’i Kızılaya % 25’i Çocuk Esirgeme
Kurumuna yardım amacıyla ödenmek
içindir.
UÇAK PULU: Posta ücret tarifesinde
uçakla gönderilecek posta maddeleri
için öngörülen ücretlerde bastırılan
ve üzerinde havacılıkla ilgili resimler
bulunan pul.
TEMATİK PUL: Kuş, çiçek, spor, meşhur
insanlar, şehirler, tablolar, otomobiller
gibi belli konuların resimlerini taşıyan
pul.
TAKSE PULU: Postaya verildiği gün
ücreti ödenmemiş veya eksik ödenmiş
gönderilerin alıcıları tarafından ödenmesi gereken miktarı gösteren pul.
FÖYYE: Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan
ve kenarlarında çoğu zaman yazılar
taşıyan küçük pul tabakası.
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ERÖR: Değerli kağıtların basımı veya
zımbalanması sırasında meydana
gelen hata.

TET -BEŞ: Birbirine ters olarak basılan
birbirinin aynı iki puldur.
PORTFÖY: Bir anma pulu için bastırılan
ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili, ilkgün zarfı, kart veya öbür
yayınların olduğu Filatelik dosya.

DANTEL: Perforaj işlemi sonrasında
pulların kenarlarında meydana gelen
dişler.
DEĞER: Postada kullanılan değerli
kağıtların üzerlerinde bulunan alırken
ödenecek maddi değer.
EMİSYON: Bir değerli kağıdın veya
pulun tedavüle çıkarılması.
ESE: Baskı durumunu pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan prova.
FORMA: Pul üzerindeki resmin milimetre olarak boyutu.

SERİ: Aynı ad altında çıkarılan pulların
her değerini içine alan takıma denir.

TİRAJ: Pul ve değerli kağıtların baskı
adedi.

BLOK: Birbirinden ayrılmamış, üstüste
veya yanyana en az 4 pulun meydana
getirdiği grup.

FİLİGRAN: Pulun sahtesinin basılmasını
önlemek için kullanılan, pul kağıdında
ışığa tutulduğunda görülebilecek yazı,
çizgi veya şekil gibi belirti.

LEJAND: Birbirinden ayrılmamış, üstüste veya yanyana en az 4 pulun meydana getirdiği grupPul üzerindeki yazılar.
WWWŞARNİYER: Pulların albüne
tutturulmasına yarayan küçük zamklı
kağıt parçası.
FİLATELİK ZARF: İlkgün veya özelgün
damgasını taşıyan özel zarf.
İLKGÜN DAMGALI ZARF: Üzerlerine bir
anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp
konuya ait ilkgün damgası ile damgalanmış, yazı ve motifler taşıyan özel
zarf.
ÖZELGÜN ZARFI: Üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga
basılan, damga konusu ile ilgili yazı ve
motifler taşıyan özel zarf.
MARJ: Pul tabakalarının ve anma
bloklarının kenarlarında veya pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız
kısımlar.
POSTA KARTI: Üzerinde ‘POSTA KARTI’
ibaresi taşıyan resimli veya resimsiz
kartlar.
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PERFORAJ: Tabakalardaki ve anma
bloklarındaki pulların birbirlerinden
kolay ayrılabilmeleri için aralarının
zımbalanması işlemi.

POŞET: İçinde monte edilmiş bantlar
olan ve posta pulu konulabilir plastik
muhafaza.
FLAM: Ücret ödeme makinalarında bulunan ve otomatik olarak pulun yanına
basılan reklam veya resim.
MAKSİMUM KART: Üzerinde büyütülmüş olarak bir posta pulundaki resim
bulunan ve ayrıca basılmış veya yapıştırılmış olarak pulun kendisini taşıyan
özel damgalı filatelik kart.
NORMAL DAMGA: Pullar postada ancak bir kez kullanılırlar. Pul yapıştırıldıktan sonra damga ile iptal edilir. Günlük
olarak kullanılan damga.
İLKGÜN DAMGASI: Pulların kullanılmaya başladığı ilkgün basılan, kendi
konusuyla ilgili yazı ve motif taşıyan
damga.
ÖZEL DAMGA: Herhangi bir pul yapıştırılmış zarfa, önemli bir olayı veya
önemli bir günü hatırlatan konusuyla
ilgili vurulan damga.
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etkinlik

Odamız tarafından desteklenen ve Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından onbirincisi düzenlenen
‘Devlerin Buluşması’ etkinliğinin bu yılki ana teması ‘GELECEĞİNİ
YÖNET’ oldu.
Konya Teknik Üniversitesi Halil Cin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet PEKER ve öğretim üyeleri,
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz H. Tayfur ASLAN, Şube Müdürümüz
M. Levent ŞAM, kurum ve kuruluş temsilcileriyle öğrenciler katıldı.
Etkinliğe birçok firma katılım sağladı. Programın ilk gününde,
Migros, Aselsan, Ekol Lojistik, Vestel, Turkcell firmalarının temsilcileri sunum yaptı. İkinci günde ise Boyner, Ülker, Oracle, FNSS firmalarının temsilcileri sunumlarını yaparak katılımcıları bilgilendirdi.
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Kunduracı babalarını çocuk yaşta kaybeden,
annelerince büyütülen iki kardeşin firması.

Rıza BÜYÜKZEREN’in sanat okulundaki öğretmen arkadaşları 1958
yılı sonlarına doğru, içinde demircilik tesviyecilik, motorculuk gibi
birçok alanda hizmet verecek bir iş
yeri açma fikrini ortaya atarlar. Rıza
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firmalar

Rıza ve Yılmaz BÜYÜKZEREN,
dokuz kuşak Konyalı bir ailenin çocukları olarak Konya’da dünyaya gelir.
Konya tabiriyle “Türbe önünde evi,
Meram’da bağı” olanlardan. Kunduracılık yapan babalarını henüz
çocuk yaşta kaybeden iki
kardeşi, anneleri büyütür.
O yıllarda orta ve lisenin
birlikte okunduğu sanat
okuluna yazılmaları, iki
kardeşin ömür boyu sürecek beraberliğinin de başlangıcı olur. Büyük kardeş
Rıza BÜYÜKZEREN 1949
yılında sanat okulundan
mezun olduktan sonra çeşitli imalat işlerinde çalışır.
Çankırı’da sanat okuluna
bağlı olarak Demircilik Öğretmenliği yapar ve ardından askere gider. Askerden
döndükten sonra Konya
Sanat Enstitüsü Demircilik
Bölümü’nde toplam yedi
yıl öğretmenlik görevinde
bulunur.
Küçük kardeş Yılmaz
BÜYÜKZEREN ise 1951
yılında sanat okulunun
Motor Bölümü’nden diploma aldıktan
sonra Konya Şeker Fabrikasının kuruluşunda çalışır ve b u arada motorhanede teknik eleman olarak çalışmaya
devam eder.
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BÜYÜKZEREN de bu fikri destekler.
Fakat yıl sonunda kanun değişikliği
olup öğretmenlere çift maaş uygulaması başlayınca arkadaşlarının çoğu
memurluktan istifa etmekten vaz-

geçer. Rıza BÜYÜKZEREN ise kararını
vermiştir ve memurluktan ayrılacak,
kardeşiyle ortak iş yerini kuracaktır.
“YILMADAN ÇALIŞAN KARDEŞLER”
Rıza BÜYÜKZEREN ilk
atölyelerini 1959 yılında açar.
Firma başlangıçta yılmadan
çalışan kardeşler anlamında
“YILMAZ KARDEŞLER” olarak
kurulur, fakat başka bir firmayla isim benzerliği olduğu
için “YILMAZ KARDEŞ” olarak
değiştirilir. İki kardeşin maddi
gücü yeterli olmadığınndan,
önce Hapishane Caddesi’nde,
Konya’nın tanınmış ailelerinden “Bardakçılar”ın bir
deposunu kiralarlar. Böylece Rıza BÜYÜKZEREN bir
çırağıyla birlikte çalışmaya
başlar. İş yeri açılır açılmaz
büyük ilgiyle karşılaşınca, küçük kardeş Yılmaz da Konya
Şeker Fabrikası’ndaki işinden
ayrılarak ağabeyinin yanına
katılır. Kaporta ve kaynak
atölyesi olarak açılan işyerinde ağırlıklı olarak o yıllarda Türkiye’ye
ithal edilen araçların bakım ve tamir
işlerini yaparlar. Ağabey kaporta, küçük kardeş ise motor işlerine bakmaktadır. Bu yıllarda en çok Konya Şeker

Fabrikası’nda çalışmakta olan Land
Rover marka araçların bakım ve tamir
işlerini yaparlar. Kaportası alüminyum
olan araçların hasar gören parçalarını
sacdan yaparak kısa sürede isimlerini
duyurmayı başarırlar.
İLK DAMPER BİRLİK KİREMİT
TUĞLAYA YAPILIR.
İki kardeşin çalışma hayatına yön
verecek gelişmeler, 1960 yılında
Konya’da Almalar’ın kurduğu Birlik
Kiremit Fabrikası’nın tamir işlerini almalarıyla başlar. Bu fabrika o yıllarda
İstanbul’dan bir firmaya kamyonları
için damper yaptırmaktadır. Fabrika
yetkilileri yaptıkları işleri beğendikleri
Büyükzeren Kardeşler’e bu damperlerden daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu ve bunları yapıp yapamayacak-

larını sorar. Damperleri inceleyerek
yapabileceklerini söyleyen iki kardeş
böylece ilk damperlerini 1960 yılında
imal eder. Bu işten o güne göre
oldukça iyi para kazanırlar ve böylece
damper yapımı işine girerler. Damper
imalatı arttıkça kaporta ve tamir işleri
yavaş yavaş azalır.
Damper işinin artmaya başladığı
dönemde imalat için gerekli yer
sıkıntısı baş gösterir. Tam bu süreçte Meram Sanayi Kooperatifi’nin
kurulması üzerine iki kardeş ayrı ayrı
yazılarak yer alır ve sanayi dükkanına
taşınır. İki Kardeş Meram Sanayi’den
400’er metrekare yan yana 2 yer
alırlar ve toplam 800 metrekarelik
bir alanda üretim imkanına kavuşur.
Meram Sanayi’deki yere geçildiğinde
kaporta işi terkedilir. 1970’li yılların
başında damper üretimi işi artarak

devam eder. Bu dönemde 30 çalışanla, aylık 10 damper üretme kapasitesine ulaşılır. Meram Sanayi’deki
yere geçildikten sonra işlerin gelişimi
daha da hızlanır ve büyük şirketlerle
görüşmeler başlar. Bazı markalarla
anlaşmalar yapılır.
İLK PLATFORM 1973’TE YAPILIR
Damper işlerinin yoğun şekilde
devam ettiği bu dönemde fabrika
sayısında ve kapasitede hızlı bir artış
olur. Bunun sonucunda dampersiz
kamyon ve tırlar için platform sistemleri yapma gereği ortaya çıkar. 1973
yılında ilk platform üretimi gerçekleştirilir. Yabancı ülkelerde bilinen
bu platformların o zamanlar henüz
Türkiye’de imalatı yoktur. Var olanlar
da devlet kuruluşlarında ithal edilerek
karşılanmaktadır.
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“Türbe önünde evi,
Meram’da bağı”
olanlardan.

YILMAZ KARDES,
DAMPER
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Türkiye’de platform imalatını ilk
yapan firmalardan biri olduklarını belirten Mehmet BÜYÜKZEREN, “Damperli ile damper siz araçların arasında
2,5 ton kadar ağırlık farkı oluyor ve
bazen bu fark 4 tona kadar çıkabiliyor.
Nakliyeciler için 100 kilo yükün bile
değerli olduğunu dikkate alırsak bu
oldukça önemli bir ayrıntı. Platform
imal ettiğimiz ilk yıllarda un fabrikaları
ve tüccar, buğdayı helezonla boşaltırdı. Bu da yüzde 2 ila 5 arasında ürün
kaybına yol açardı.

Platform sayesinde bu kayıpların
önüne geçildiği gibi zamandan da
önemli ölçüde tasarruf edilmeye başlandı. Bu yüzden firmamızın sloganını
“Zaman Kazandırır” olarak belirledik’’
dedi.
Platform iamalıtına geçilse de
1970’li yıllar boyunca damper üretimi
yoğun şekilde devam eder. Bunun yanında Birlik Kiremit Tuğla Fabrikası’nın
tamir ve bakım işleri, ayrıca konveyör
bant, traktör kepçesi, hidrolik kepçeler gibi sipariş üzerine farklı işler de
yapılmaya devam edilir. 1974-1975
yıllarında Ankara Çamlıdere Barajı’nın

“İLERİDE BURAYA SIĞAMAZ,
BÜYÜYEMEZSİNİZ”
Dönemin Konya Belediye Başkanı
Yılmaz KULLUK, 1975 yılında belediye
araçları için beş tane damper siparişi
verir. Damperler teslim edildikten
sonra Rıza ve Yılmaz BÜYÜKZEREN’i
yanına çağırarak “1. Organize Sanayi
Bölgesi’nde yerler var, herkes yer
alıyor ama sizin başvurunuz yok.
Paranızın yarısını verip, diğer yarısını
da peşinatınız sayıp oradan size yer
vereceğim” der. Abi Kardeş bu teklife
başta sıcak bakmazlar.
Çünkü Meram’da oturmaktadırlar
ve Başkan’ın bahsettiği 1. Organize
Sanayi Bölgesi Meram’a yaklaşık 17
km uzaklıktadır. Teklifi kabul etmediklerini söylediklerinde Başkan, “Bakın
hala 400 metrekarede çalışıyorsunuz,
ileride buraya sığmaz olursunuz, büyüyemezsiniz” der ve zorlaya zorlaya
ikna eder iki kardeşi. Böylece 1975
Yılında 1200 metrekarelik bir arsa alırlar 1. Organize Sanayi Bölgesi’nden ve
temelini atarlar. Temel atılmasından
sonra Meram’daki bahçelerine ev yapmaya karar verirler, iş yerini bırakıp bir
süre o evin inşaatıyla ilgilenirler.
1980 yılında 12 Eylül Darbesi’nde
işler durunca bu proje de beklemeye
alınır.

1985 ÜRETİMDE DÖNÜM NOKTASI
1980’li yılların ikinci yarısı
Türkiye’nin her alanda önemli değişimler yaşadığı yıllardır. Bu değişim
yıllarının araç ve nakliye sektörüne
de yansımaları olur. Özellikle 1985
yılında yurt dışından araç getirme
bir yıllığına serbest bırakılınca,
Avrupa’dan binlerce ikinci el kamyon,
TIR ve çekici getirilir. Bu sürecin kendileri ve sektör için önemli bir dönüm
noktası olduğunu belirten Mehmet
BÜYÜKZEREN, “O zamana kadar daha
çok BMC ve Ford’a damper yapılıyordu. 10 tonluk araçlara göre çalışırken
bir andan 40-50 tonluk araçlar geldi.
Altı teker iki dingil araçlar önce üç
dingile çıktı. Otobüs, kamyon modelleri değişti. Gelen araçlarla rekabet
için daha iyi ürünler yapmak durumunda kalındı. 1985’ten sonra hem
araçlar hem damperler hıza değişti.’’
diye anlattı.
Meram Sanayide’ki yerin artık
yetmemeye başladığı 1989 yılında 1.
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yere
taşınır firma. 1. OSB’ye gelindiğinde
üretimin yüzde 20’si platform, yüzde
80’i damper şeklinde devam etmektedir ve 20 kişilik bir ekip vardır.
Firma 1.OSB’ye taşındıktan hemen
sonra Rıza ve Yılmaz BÜYÜKZEREN
çocuklarını toplayarak “Biz iki kişi
beş oğlana baktık, bundan sonra

beş oğlan iki kişiye bakacaksınız.
Sağlığımızda, yokluğumuza alışın, işi
öğrenin” derler.
Böylece firmanın yönetimi ikinci
kuşağa devredilir. Anneleri ve Babaları kardeş olan bu beş kuzenin tamamı
babaları tarafından sanat okuluna
gönderilmiş ve işi devam ettirmek
için hazırlanmışlardır. Hepsi öğrenimlerini tamamlayarak firmada görev
almaya başlamıştır. OSB’ye geçildiği
dönem sadece firmanın yönetim
yapısında değil, imalat şeklinde de
değişiklikler gerçekleşir. 1940’lardan beri çekirgeli sistemle çalışan
damperler, önden teleskopik silindirli
hale gelmeye başlar ve yine 1989’
dan sonra çeşitlenen araçlarla birlikte
kasa tipi damper denilen daha büyük
boyutlu damperlere dönüşüm olur.
O yıllara kadar kasacı ve damperci
ayrıyken bu gelişmeyle birlikte kasacılar da ister istemez damperci olmak
durumunda kalır.
İşler bu şekilde devam ederken,
1997 yılında değişen trafik kanunu ile
yeni bir evreye geçilir. Yeni Trafik Kanunu ağır yük taşıyan araçlara ciddi
cezalar ve tonaj sınırı getirince hafif
ticari araçların önemi artar. Bu yasa
ile yeni arayışlara girdiklerini belirten
Mehmet BÜYÜKZEREN “Böylece daha
hafif kasalar yapmak için araştırmalara başladık. Seydişehir Alüminyum

Tesisleri’nden özel alaşım daha hafif
bir alüminyum aldık kasalar daha
hafif olsun diye. Tabi Seydişehir
1960’lı yılların teknolojisiyle yapıldığı
için üretilen malzemenin kalitesi
Avrupa’dan çok farklı, o yüzden
uymadı. Biz Kasaları hafifletmeye çalışırken bir yandan kamyon firmaları

Belediye Başkanı
Yılmaz KULLUK:
Bakın hala 400
metrekarede
çalışıyorsunuz.
İleride buraya
sığamaz olur ve
büyüyemezsiniz.
da hafif araçlar üretmeye başladı. Bu
arada biz de alüminyum temini için
Avrupa’ya yöneldik. Orada bir firmayla ortak proje geliştirdik ve hem
malzeme, hem proje transferi yaptık.
4-5 yıl boyunca değişik projeler ürettik. Mesela ana şasesi alüminyumdan
treyler ürettik. Avrupa araçlarının üst
yapılarının yüzde 90’ı alüminyumdur.
Tabi alüminyum pahalı bir malzeme
ve işlemesi de zor. Bu şekilde 20-25
araç yaptık, fakat o sırada “hardox”
ve “weldox” dediğimiz İsveç çelikleri
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firmalar

Şu an damperlerin
% 70, % 80’i İsveç
çeliğinden yapılıyor ve
bu anlamda büyük bir
ithal bağımlılığı var.

yapımında kullanılan özel kamyonların kaya damperleri de Yılmaz
Kardeş’te yapılır.
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girdi piyasaya. Aşınmaya ve eğilmeye mukavemetli bu çeliklerle birlikte
alüminyumun önemi azaldı ve biz
de üretimde alüminyum kullanmayı
bıraktık. Şu an yapılan damperlerin
yüzde 70-80’i bu gibi İsveç çelikleriyle yapılıyor ve bu anlamda büyük bir
ithal bağımlılığı var.” diye konuştu.

2008 yılında
TÜBİTAK’la
Mobil Platform Projesi
yapılır.

firmalar

2000’li yıllarda kaya ve hafriyat
tipi damperler yapılmaya başlanır. O
yıllara kadar manuel olan damper ve
platform sistemleri PLC’li sistemlere
dönüştürülür.
2004 - 2005 yıllarında damper
üretimi yavaş yavaş azalırken,
platform üretiminde artış görülür.
Yine 2004-2005 yıllarında fabrikayı
büyüterek üretim alanının iki katına
çıkaran YILMAZ KARDEŞ, yeni makineler alarak damper konusunda
yeni çalışmalara başlar. Bu dönemde
Mercedes’le bağlantı kurularak 60
civarında araç yaparlar. Mercedes bir
süre sonra araç üstü ekipmanlar için
belli standartlar getirir. Bununla ilgili
verilen eğitimlere Yılmaz Kardeş de
katılır. 2009 Krizine kadar ihracata 2
bin 500 araç teslim edilir. Bu dönemde ayda 60 Kamyon damperi ve
20’ye yakın platform üretimi 50 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilir. 2008
yılında TÜBİTAK’la mobil platform
projesi yapılır.

ÜRETİMİMİZİN YARISI YURT İÇİNE,
YARISI YURT DIŞINA
2008 Yılında 500 adedi bulan
damper üretimi, küresel krizin
etkisiyle 2009 yılında 50 adete kadar
düşer. Mercedes 5-6 ay kapalı kalır.
Bu gelişme üzerine hep birlikte ortak
bir karar aldıklarını belirten Mehmet
BÜYÜKZEREN, şunları söyledi:
‘‘2006’da dorse damperini bırakıp kamyon damperlerine ağırlık
vermiştik. Tabi ki platformlar da
yapıyorduk. 2009 krizi ile birlikte
mecburen platforma ağırlık vermeye
başladık. 2012’ye geldiğimizde çeşit
sayımızda önemli bir artış vardı.
Platforma ağırlık vermeye başlayınca
yurt dışı gezi ve fuar çalışmalarımızda hız kazandı.
Bu gün üretimimizin yarısını yurt
içine yarısını yurt dışına şeklinde
planlıyoruz. Bu anlamda 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte
platform üretimi, yerini damper üretimine bırakır.’’2008 yılında Yılmaz
BÜYÜKZEREN. 2012 yılında da Rıza
BÜYÜKZEREN vefat eder. Çalışma hayatlarında Rıza BÜYÜKZEREN imalat
ve tasarım ağırlıklı olarak, Yılmaz
BÜYÜKZEREN ise satın alma, müşteri
ilişkileri, resmi dairelerle olan işleri
takip etmiştir.
Rıza ve Yılmaz Kardeşlerin hedefi, piyasada rakiplerinden üstün
özelliklere sahip, kaliteli ürünleri
yapmak ve ilklerden olmak, esnaf
ve sanatkârlıklarını işe yansıtmaktır.
‘‘Yılmaz Kardeş’’ markasını tercih
edenlerin ayrıcalıklı olduklarını
hissettirmek amacıyla çalışılnıştır.
2010’dan itibaren nakliye sektöründe önemli değişiklikler olduğunu

belirten BÜYÜKZEREN;
“Biz yılda yaklaşık 150 platform
yaparken eskiden bunun 120 tanesi
10 metre kamyon boşaltma, 30
tanesi TIR boşaltmaydı. Şimdi 150
tanenin 10 tanesi kamyon boşaltma,
25-30 tanesi 12 metre boyunda ara
model (hem treyler boşaltma hem
kamyon boşaltan model) 120 tanesi
de TIR boşaltma. Taşımada TIR’ların
sayısındaönemli bir artışı oldu.’’ dedi.
Yeni dönemde bir başka bir
projeye imza atacaklarını belirten,
Yönetim Kurulu Başkanı BÜYÜKZEREN; şeker fabrikalarında boşaltılan pancarın üzerindeki toprağı,
pürçekleri temizleyen ve istifleten
mobil rampa imalatı planladıklarını,
bu konuyla ilgili Rusya ile anlaşma
yaptıklarını, ifade ederek,
‘‘Bu imalatın başlaması daha
büyük bir yere geçmemize vesile

Bugün 3 bin m2 alanda
36 çalışanımızla
hizmete devam ederken,
20’ye yakın ülkeye
platform ihracımız
sürüyor.
olacak. Ayrıca şu anda test aşamasında olan kantarlı platform yaptık.
İlk tepkiler gayet iyi. Bu gün 3 bin
metrekare alan üzerinde 36 çalışanımızla hizmete devam ediyoruz. Hali
hazırda 20’ye yakın ülkeye platform
ihracımız ise devam ediyor.’’ şeklinde
konuştu.

Konya’daki yaşama yön verecek bilgi ve birikimlerin neler olabileceği,
bunların ortaya çıkarılması için yapılabilecek çalışmalar konuşuldu

(Konya il Koordinasyon Kurulu)

2019 yılı 2. iKK Toplantısı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çatısı altında
faaliyetlerine devam eden Konya İl
Koordinasyon Kurulu (İKK) 2019 yılı 2.
Toplantısını 04.Nisan.2019 tarihinde
Şehir Plancıları Odası ev sahipliğinde
gerçekleştirmiştir.
Konya ve bölge illerinde ikamet
eden mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil eden Meslek Odalarının
yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda tamamlanan yerel
seçimler değerlendirilmiştir.
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Ülkemizin birlik ve beraberliğe en
çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde
kurumlar arası dayanışmanın
önemine tüm katılımcılar vurgu
yapmışlardır. Karşılıklı anlayış ve
dayanışmayla kurumlar arasında
sağlanacak uyum ve işbirlikleriyle
vatandaşlarımızın hayatlarında
kolaylık sağlayacağı, bu işbirliklerinin
şehirlerimizin kalkınmasına
vesile olacağı belirtilmiştir. Bu
düşünceler çerçevesinde toplantısını
gerçekleştiren Konya İl Koordinasyon
Kurulu (İKK) temsilcileri gerek
şehir gerekse de ilçelerimizde
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vatandaşlarımızın teveccühü
ile göreve getirilen belediye
başkanlarımıza her konuda destek
olunması, özellikle mühendislik
camiası olarak vatandaşlarımızın
daha kaliteli ve konforlu bir yaşam
sürmelerini sağlayacak projelerde
üreterek idarelerimizle işbirlikleri
yapılmasını kararlaştırmışlardır.
Toplantı kapsamında; TMMOB’ye
bağlı tüm mühendis, mimar ve şehir
plancılarını mesleki, ekonomik, sosyal
ve kültürel alanlarda temsilcileri olarak, onların hak ve çıkarlarının halkımızın çıkarları temelinde korunacağı
ve geliştirileceği, Konya’daki yaşama
yön verecek bilgi ve birikimlerin neler
olabileceğinin ortaya konulmasının
sağlanması için çalışmalar yapılacağına değinilmiştir.
Meslek odalarından oluşan Konya
İl Koordinasyon Kurulu olarak şehirlerimizin geleceği ile ilgili yapılacak her
türlü çalışmaya ışık tutmanın, ilgililere
meslek disiplinleriyle ilgili teknik destek sağlamanın Konya İl Koordinasyon
Kurulunun öncelikli çalışma hedefi
olacağı belirtilmiştir.
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TİYATRO ETKİNLİĞİ

Fehim Paşa
Konağı
Konya Devlet Tiyatrosu
sanatçıları tarafından üyelerimiz
ve ailelerine özel sahnelendi.
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Düzenlenen tiyatro etkinliğinde “FEHİM PAŞA
KONAĞI” isimli oyun Konya
Devlet Tiyatrosu sanatçıları
tarafından üyelerimiz ve
ailelerine özel sahnelenmiştir. Yaklaşık 300 kişini izlediği
oyunda, eski kabadayılardan
olan Rasim’in oğlu çıtkırıldım
Yusuf’un Fehim Paşa Konağı’ndaki harem de Karagöz
oynatarak, taklit yaparak
başladığı serüven Fehim
Paşa’nın kızı Mihriban’a aşık
olmasıyla devam etmiştir.
Kâh çıtkırıldım, kâh Tuzsuz
Deli Bekir, kâh Ferhat, kâh
Şirin olan Yusuf’un Fehim
Paşa Konağı’nda yaşadığı
olaylar komedi tarzında sahnelenmiştir.
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tiyatro

Odamız tarafından üyelerimiz ve ailelerine yönelik
düzenlenen sosyal faaliyetler hız kesmeden devam
etmektedir. Tüm sosyal
etkinliklerini geleneksel hale
dönüştüren odamız 04 Ocak
2019 tarihinde düzenlemiş
olduğu tiyatro etkinliği ile
yine üyelerimizi bir araya
getirmiş, sosyal etkinliklerine
bir yenisini eklemiştir.

“İslam’da Ticaret Hukuku” konulu seminer, Odamız Hizmet Binası’nda, üyelerimiz
ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
Seminere Konya Selçuk Dini Yüksek
İhtisas Merkezi Müdürü Hüseyin AKINCI
konuşmacı olarak katıldı.
Birçok üyemizin ve vatandaşımızın
ilgiyle takip ettiği seminerin selamlama
konuşmasını Şube Başkanımız Dr. Aziz
Hakan ALTUN yaptı.
Başkan ALTUN konuşmasında şunları
söyledi:
“Kişinin manevi gelişmesinin yanında
yeryüzünde adil ve iyi davranışlar üzerine kurulu bir hayat sürmesi ve gelecek
nesillere bu mirası aktarması ancak Kuran-ı
Kerim’in ışığı altında Peygamber efendimizin bize çizip önder olduğu aydınlık yolda
onun sünnetlerini iyi bilip onu iyi tanıyıp
sevmekle mümkündür.’’

Günümüz ticaret hayatının
merak edilen konuları ve
İslam’a göre dikkat edilmesi
gereken hususlar hakkında
bilgiler verildi.

ALTUN konuşmasını, katılımcılara
ve Hüseyin AKINCI’ya teşekkür ederek
tamamladı.
Seminerin sunum bölümünde, Hüseyin
AKINCI, izleyenler aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili bilgi verdi:
• Kredi kartıyla ilgili tartışmalı konular
• Altın hesabı ve vadeli altın işlemleri,
• Günümüz konut ve taşıt finansman
teknikleri,
• Borç yapılandırma (erken ödeme ve
öteleme),
• Hisse senedi alım satımıyla ilgili meseleler,
• Kira sertifikaları uygulamaları,
• Metal borsaları ve teverruk,
• Döviz vadeli ve emtia vadeli işlem
sözleşmeleri.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kredi kartı
Altın hesabı
Konut ve Taşıt Finansmanı
Borç Yapılandırma
Hisse Senedi
Kira Sertif ikaları
Metal Borsaları
Döviz - Emtia Vadeli İşlem

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2019 Bülteni

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2019 Bülteni

seminer

Makina Mühendisleri Odası Konya
Şubesi’nin düzenlediği etkinlik ve faaliyetlerde her daim “Halka Hizmet Hakka
Hizmettir” düsturuyla hareket edildiğini

ifade eden ALTUN, ‘‘MMO Konya Şubemiz,
çalışmalarını bu temel üzerine oturtmuş,
üye ve toplum yararına pek çok faaliyetin
planlanmasında, oluşumunda ve gerçekleştirilmesinde her zaman etkin rol oynamaya gayretini sergilemiştir.” dedi.
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Domateslerin kabukları sertleşti,
maydanozlar ağaç gibi oldu,
nanelerin ise kokusu yok..

Malzemeler

Nevin HALICI

Pazarlarda her şey taze, günlük toplanmış ve solmamış pörsümemiş olur. çoğu
kişi pazarı bu yüzden tercih eder, Nalçacı Pazarı’nda olduğu gibi yeşillikleri büyük
tezgahlardan almayı değilde kadınların önlerine açtıkları yerlerden almayı tercih
eder.
Marketlerden aldığım ve bir süre soğuk havalı da olsa depolarda bekleyen yeşilliklerin tadında bir değişiklik olduğunun farkındayım. Perşembe günü kurulan ve evime
yakın olan Nalçacı Pazarı’nda, bir hanımın önündeki
yeşilliklere eğildim. Dereotunun tadına baktım,
markettekileriyle aynı tattaydı. Anlayacak yaştaydı, “ Dereotunun eski tadı kalmadı; seninkilerde
öyle, neden? diye sordum. Gülerek yüzüme baktı, “Tohumlar değişti abla” dedi ve konuşmaya
devam etti. “ Domateslerin kabukları sertleşti,
maydanozlar ağaç gibi oldu, nanelerin kokusu
yok, kabağa aşılanmış karpuzu kes, salatalık
gibi sert; tavuklar bile naylon oldu, çocuklarıma yedirmiyorum. o tavukların yumurtalarını
bile yedirmiyorum, eşim kümes yaptı kendi tavuklarımızı, yumurtalarımızı kullanıyoruz. Şimdiki tohumlar İsrail tohumu” bu kadar bilinçli bir
pazarcı karşısında doğrusu şapka çıkarmak gerekirdi. Geçen yıl da kavata türü domates ararken karşıma günümüzdeki bütün domateslerin İsrail tohumu
olduğunu söylediler. Bütün sebzelerin farklı yapılarda
olduğunu, sadece soğanın eski tadını taşıdığını tarımcı bir
dostum söylemişti. Sarımsakların Çin, maydanozların İtalyan,
Havuçların Fransa, patateslerin Almanya, Fransa, Hollanda tohumlarıyla elde edildiğini de eklemişti.
Geçen yıllarda İsrail’in Güneydoğu’daki mayınlı araziyi temisleyip doğal tarım
yapacağı söylentileri vardı. İsrail madem doğal ürünlere yöneliyor, bize neden farklı tohum veriyor ve biz neden alıyoruz?
Doğrusu elli yıl öncesinin Türk Mutfağı tadı artık o zamanlardaki gibi değil. bir

kabak dolmasına veya kabak mücverine misler gibi
kokan kendi tadında bir dere otu doğrayamazsanız
neye yarar? Tavuk suyu olmadan pilav yapmam, diyen ev hanımları ne yapacaklar? Soğan dışında hepsi
farklı hale dönüşen sebzelerle dolmalar, sarmalar ne
gibi bir lezzet verecek?
Günümüzde eski tadı elde tmek için ev hanımları
baharatlara başvuruyor, çeşitli yollar deniyorlar. Ne
varki artık o eski tadı bulmak mümkün değil.
Yiyeceklerin değişimiyle artık gelecek nesiller farklı bir biyolojik yapıya sahip olacaklar. Eskiye dönüş
mümkün değil gibi görünüyor. Evlerde anneler dikkat etse de, çocuklar dışarı yiyecekleriyle her tür yapıdaki ve tadı da değişmiş yiyeceklerle farklı bir insan
yapısına dönüşecekler.
Allah hayırlara dönüştürsün diyelim. Yine de elimizden geldiğince mutfaklarımızda saf ve temiz besinler kullanmaya dikkat edelim.

4 kişilik

Yapılışı:
Eti yıka, yağ, tuz ve domalan dışındaki
malzemelerle tencereye koy. Suyu İlave et,
ateşe koy. Kaynamaya başlayınca yüzüne
biriken kefini al, etler yumuşayıncaya kadar
haşla. Domalanları ayıkla, doğra, yıka. Yağ
ve tuz ile ete ilave et. Domalanları da yumuşayınca soğanları çıkar, tabağı düzenle.
Safranlı prinç pilavı ile sofraya al.

Beraberinde:
Safranlı Pirinç Pilavı

Sevgili okuyucularım, bu sayıda domalanlı yahni
yapalım. Domalanla bozdu diyeceksiniz ama hiçbir yerde rastlamadığım bu yahni nefis oldu. Sevgili
Ayfer Yavi’nin bayıldığım ve kitap haline getirilecek
gece yarısı yemekleri serisi gibi ben de domalanı bol
bulunca domalan serisi yapıyorum. Kaynaklarda göremediğim bu yahni eğer kaydedilmemişseTürk mutfağına ve sizlere âcizane bir armağan olsun.
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yemek köşesi

Çocuktan değil de pazardan al haberi… Bahar geldi, yaza giriyoruz, yaz sebzemeyvelerine kavuştuk derken, bütün sebze ve meyvelerin farklı tellerden çaldığını
görüyoruz.

• ½ Kilo kuzu böbrek yatağı eti
• 2 iri soğan (kabukları alınmış)
• 1 parça çubuk tarçın
• 2-3 tane karabiber
• 2-3 tane kakule
• 3 su bardağı su
• 1 çay kaşığı tuz
• ½ kilo domalan
• 1 yemek kaşığı sade yağ
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yetiştirme kursları

Transpalet Kursu

UNILEVER firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında firmada çalışan teknik personele Transpalet
eğitimi verilmiştir.
Transpalet kullanımında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarının irdelendiği eğitimler 22 Ocak,
12 Şubat, 01 Mart, 17 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında ayrıca;
• Bağlantı aksesuarlarının kurulumu,
• Transpalet çatallarının yere mesafesi ve yükü
bekletme süresi,
• Kaldırma kapasitesi ve yük taşıma kuralları,
• Bozuk veya eğimli yollarda transpalet kullanımı,
• Patlayıcı madde riski bulunan malzemelerin taşınması,
• Transpaletin periyodik bakımı,
• Vinç manevra ve hareket çeşitleri,
gibi konularda kursiyerlere bilgiler verilmiştir. Eğitimlerin sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2019 Bülteni

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2019 Bülteni

kurs

Eğitici: Mak.Müh. Ali AYDEMİR
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Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında, ilçe merkezine 4 km. uzaklıkta, az tuzlu sulu,
Türkiye’nin en derin gölüdür, Salda. Yer yer seyrelmiş karaçam ve meşe ormanıyla çevrili
Salda Gölü, turkuaz renkli berrak ve duru suyuyla
‘Türkiye’nin Maldivleri’’ adıyla ünlenmiştir.

Salda Gölü. Burdur ilinin yaklaşık 60 km. batısında
yer alır. Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınır. Suyunun temizliği ve
turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra,
güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük
kumsallar alanın turizm amaçlı kullanımına imkan
vermektedir. Etrafında az sayıda yerleşim alanı bulunan göl kıyıları yöredeki en önemli turizm merkezi
olarak kullanılmaktadır.
Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye
başlayan yedi beyaz ada, gölün güzelliğine bir başka
güzellik katar. Gölün doğusunda Yeşilova ilçesi,
güneybatısında Salda, kuzeybatısında Doğanbaba ve
kuzeydoğusunda Kayadibi köyleri yer almaktadır.
Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil
bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı
sonuçlara sebep olmaktadır. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor.
Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik,
tavşan, tilki ve yaban domuzuna, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Göl 1989’da SİT Alanı ilan edilmiş, ancak kısıtlı yapılaşmaya izin vermek amacıyla 1992’de koruma derecesi düşürülmüştür. Alana ait Sulak Koruma Bölgesi
Sınırları belirlenmiş olup Ulusal Sulak Alan Komisyonu
tarafından onaylanmıştır.
Son 20 yıldır, göl seviyesinde 3-4 metreyi bulan bir
çekilme olmuştur. Hâlen çekilme devam etmektedir.
Göl kenarında 10’a yakın turistik tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin bazılarının arıtma tesisi olmasına
karşın, bir kısmı yetersiz kalmakta veya çalıştırılmamaktadır. Göl çevresindeki yerleşimlerin atık suları
gölü besleyen derelere verilmekte , bu durum ise
gölde kirliliğe neden olmaktadır.
Havzada yer alan tarım alanların sulanmasında
gölü besleyen derelerin suları kullanılmaktadır. Devlet
Su İşleri’nin bir projesi, Değirmendere üzerinde küçük
bir barajın inşasını öngörmektedir. Bu barajın su tutma kapasitesi 1,6 hm3 olacaktır.

Salda Gölü etrafındaki arazilerde dikenli keler,
tilki, yaban domuzu, kara tosbağası gibi memeliler
görülmektedir. İç su balıkları açısından önemlidir.
Gölde 3 endemik balık türü yaşamaktadır. Nesli dünya
ölçeğinde tehlike altında bulunan Aphanius anatoliae
bu türlerden birisidir.
Kış aylarında önemli sayılarda barındırdığı pasbaş
patka ve dik kuyruk ördek Salda Gölü’nün uluslararası
öneme sahip sulak alanlar içerisinde yer almasını sağlamaktadır. Küçük batağan, bahri, kara boyunlu batağan, karabatak, büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, yeşilbaş
ördek, elmabaş patka, sakarmeke, karabaş martı gölde görülen diğer su kuşlarındandır. Alan, kışın büyük
sayılarda pasbaş patka ve dikkuyruk barındırır.
Salda Gölü, bitkiler açısından zengin bir göldür.
Alanda 18 bitki çeşidi tespit edilmiştir. Bunlardan
bir tür sığır kuyruğu olan Verbascum dudleyanım ve
Verbascum flabellifolium türlerinin bilinen dünya
dağılımları alanın güney kıyılarıyla sınırlıdır.
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Tarım ve günübirlik turizm etkinlikleri alandaki
başlıca geçim kaynağını oluşturmaktadır.
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İKK ile
Konya Büyükşehir
Belediyesi Toplantısı
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) çatısı altında faaliyetlerine devam eden İKK (Konya İl
Koordinasyon Kurulu) olarak, 09 Ocak 2019 günü Konya Büyükşehir Belediyesi ile toplantı yapılmıştır.

tadır. Bu durum, ileriki yıllarda turistik
tesislerden kaynaklanan hem katı atık
ve su kirliliğinin hem de görsel kirlilik
probleminin artmasını kaçınılmaz
kılacaktır. Bu nedenle çevre problemlerine karşı şimdiden gerekli tebbirler
alınmalı, eşsiz değerdeki Salda Gölümüz, genç kuşaklara aynı güzellikleriyle
aktarılabilmelidir.

toplantı

Bunun yılda 1,16 hm3‘ü, 3 km. uzunluğundaki bir sulama kanalıyla taşınarak, Yeşilova’yla göl arasındaki 182 km2
tarım arazisinin sulanmasında kullanılacaktır. Bu projenin göl üzerindeki
olası etkileri incelenmemiştir. Bölgenin
sahip olduğu turizm potansiyeli, turistik
yatırımların göl çevresinde her geçen
gün daha da artmasına neden olmak-
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Ziyarette Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY ile görüşülüp, fikir alışverişinde bulunulmuştur.
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Odamızdan Ziyaretler

Odamızdan Ziyaretler

Konya Valisi Cüneyit Orhan TOPRAK

Meram Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ
(İl Koordinasyon Kurulu ile)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cem ZORLU

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet PEKYATIRMACI
(İl Koordinasyon Kurulu ile)

Karaman Belediye Başkanı Savaş KALAYCI

Özgür SOMUNCU, Erdal BAŞTAN, Cengiz AYÇİÇEK
Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü
Prof.Dr. Ahmet AVCI, M. Aker KESİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Levent BOZKURT, Osman KÜÇÜKSUCU, Ali CEVİZ
Selçuk Üniversitesi

Recep Emre ÜNAL / Selçuk Üniversitesi

Süleyman Nazif ÖNAL / Selçuk Üniversitesi
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Haşmet Çağrı Sezgen / KTO Karatay Üniversitesi
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Prof. Dr. Ahmet SAMANCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Odamızdan Ziyaretler
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Necla YILDIZ / Selçuk Üniversitesi

Dr. Mustafa TINGIR, Dr. Ali ÖZTÜRK
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Yasin BİLEN / KONTİMDER Başkanı

Mehmet ÜNLÜGÜL
Sıhhi Tesisatçılar ve Kaloriferciler Odası Başkanı

Hatice KESİN / Şakalak Tarım Makinaları

Emre TEKİN / Tekinoğulları İklimlendirme

Mevlüt İnan, Ömer Faruk İNAN / İnanlar Makina

Vatan ÖZKAYA, Atilla TEKMAN
Taegutoc Kesici Takımlar

Aslan KORKMAZ / Konal İnşaat

Hayrettin SEVİMLİ / Başaran Hidrolik
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Mustafa AKKAYA / Aktes Mühendislik

Mustafa KAVAS / Roves Makina
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Odamızdan Ziyaretler

Zeki YAYLACI, Yusuf IŞIK / Işık Profil Boru

Odamıza Ziyaretler

Ali EHLİZ / Selçuklu Mühendislik
KTO Karatay Üniversitesi
Fen Bil.Ens. Md. Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ
Sosyal Bil. Ens. Md. Dr. Ö.Ü. Fatma Didem TUNÇEZ
TSE Konya Böl. Koordinatörü Mehmet YILDIRIM

Ali KÖSTEKLİ / Ferah Etliekmek

Turhan ULUSOY / Ulusoy İklimlendirme

Konya Arabulucukul Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

Ertuğrul ÇERÇİ / Gelişim Solar Enerji

Murat GÜZEL / Selçuklu Kongre Merkezi Satış Md.

Funda OLGUN / Kent Plaza
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Konya Devlet Tiyatroları İdari Müdürü Haydar ASLAN

Rebi DAĞOĞLU / Aldağ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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Konya Devlet Tiyatroları Müdürü Doğan DOĞRU
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Levent Tunç / Kent Plaza

İyi Parti Konya Büyüksehir Bld. Bşk. Adayı
Oğuz ŞİMŞEK

Bağımsız Türkiye Partisi Konya İl Başkanı
Hasan Hüseyin BİLGİ

Üyelerimiz ve yakınlarının hayatındaki,
önemli günleri, neşeli veya kederli anları
paylaşıyoruz.
Düğün, nişan, hastalık, dogum-ölüm,
Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2019 Bülteni

işyeri açılışları gibi benzeri haberleri
konya@mmo.org.tr

Dünya
Paylaştıkça
Güzel
Yaklaşmakta olan
Ramazan Bayramınızı kutlar,
size, ailenize ve ülkemize
hayırlar getirmesini dileriz.
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Odamıza Ziyaretler

adresine ulaştırın; bültenimizde
yayınlayalım.
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