
1
Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi  Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2020 Bülteni



2
Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi  Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2020 Bülteni

	 Bunu	başarmak	için	alınabilecek	bir	kaç	tedbir:

1.	 Mutlaka	ev	dışında	maske	takmalıyız.

2.	 Tanımadığımız	kişilerle	görüşmemeli,	ya	da	
	 mesafeli	ve	kısa	süreli	(15	dk	altı)	görüşmeliyiz.	
	 Maskesi	yoksa	görüşmemeliyiz.

3.	 Kapalı	ortamda,	yemek,	çay,	kahve,	tatlı	için	
	 oturmamalıyız.

4.	 Dışarda	mecburen	yemek	yiyeceksek	ya	da	bir	
	 şeyler	içeceksek	açık	havada	olmalı.

5.	 AVM,	market,	kapalı	ortamlarda	15	dk’dan	
	 fazla	durmamalıyız.

6.	 Misafir	kabul	etmemeliyiz,	misafirliğe	
	 gitmemeliyiz.

7.	 Düğüne,	nişana,	eğlenciye,	kutlamaya,	şölene	
	 vs	asla	gitmemeliyiz.

8.	 Pazar	vb	insan	yığınlarında	yer	almamalıyız.

9.	 Kalabalık	araçlara	binmemeliyiz.

10.	 Günde	en	az	bir	kez	burun	ve	ağız	boşluğu	
	 temizliği	yapmalıyız.

11.	 Şüpheli	temasta	hemen	ağız	boşluğu,	burun,	
	 yüz,	el	ve	saç	temizliği,	banyo	yapmalıyız.

12.	 Ve	lütfen	sigara	içmeyelim.

	 Artık	hemen	herkesin	koronavirüs
ile	karşılaşma	şansının	oldukça	yüksek
olduğu,	hatta	hepimizin	bir	şekilde	karşılaşacağı
söylenebilir.	O	zaman	yapılması	gereken	temas	sırasında	alınacak	
virüs	yükünü	olabildiğince	düşük	tutmaya	gayret	etmektir.

VIRUS
KORONA
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Değerli Meslektaşlarım;
Sizleri yüce yaratanımız Allah 

C.C. selamı ile selamlıyor, şahsım ve 
yönetim kurulum adına saygılarımı 
sunuyorum.

      Geçtiğimiz 3 ay bizler için 
oldukça yoğun ama farklı bir süreç 
oldu. Pandemi etkisini devam etmesi 
ile bizlerde oda olarak hem çalışma 
sistemimizi hem de faaliyetlerimizi 
salgına göre belirlemek durumunda 
kaldık. Başta sizlerin ve çalışanları-
mızın sağlığını dikkate alarak sosyal 
mesafeyi korumak, hijyeni sağlamak 
ve oda işlevini en iyi şekilde yapmak 
için odamızda gerekli düzenleme-
lerimizi yaptık.  Bu dönemde bizleri 
en çok üzen, siz ve ailelerinizle kay-
naşma ve dayanışmanın sağlandığı 
sosyal ve kültürel faaliyetleri yap-
mamamız oldu.  Ayrıca yine üye 
ziyaretleri gerçekleştirmememiz 
bizleri üzmektedir. Ama bizler için siz 
ve sevdikleriniz sağlığı her şeyden 
önemli olması bu üzüntümüzü hafif-
letmektedir.

Değerli üyelerimiz, son aylarda 
dünya da ve ülkemizdeki değişimler, 
hareketler, olaylar ve gelişmeler hızlı 
bir şekilde devam etmektedir. Pan-
demi bütün dünyayı etkisine alması-
na rağmen, hala dünyada bazı dev-
letler terörü desteklemeye devam 
etmekte,  başta Doğu Türkistan’da 
Müslüman Uygur Türkleri olmak 
üzere dünya üzerinde mazlumlara 
yapılan zulümler artmakta ve terör 
devleti israil işgalini devam ettirmek-
tedir. Kısacası Covid-19 bile bunları 
durduramamıştır. 

Ülkemize baktığımızda Covid-19 
ile mücadele devam ettiğini, sınır-

larımızda terör devleti oluşturma 
sürecinin devam ettiği ve mavi 
vatanda tehditlerin sürdüğü görül-
mektedir. Bunun yanında pandemi 
ve diğer nedenlerden dolayı hala 
ekonomideki canlanmanın tam sağ-
lanamadığı ve istenilen büyümenin 
gerçekleşemediği görülmektedir. Bu 
olumsuz durumun etkisi hepimizde 
görülmektedir. Bizlerde oda olarak 
elimizden geldiği kadar ülkemizin 
yeniden daha güçlü bir kalkınma 
sağlamak için önemli gördüğümüz 
projeleri desteklemeye, ülkemizin 
çıkarı olmayan projeleri de yerinde 
eleştirmeye devam edeceğiz. Özel-
likle siz üyelerimizin mesleki hakları-
nı korumaya ve yeni mesleki alanlar 
oluşturmak için gayretlerimizi her 
alanda göstermeye devam edeceğiz. 

Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz 
gibi pandemi sürecinde bizler için 
canını dişine takarak çalışan sağlık 
çalışanlarımıza hepinizin önünde 
buradan teşekkür ederim. Onlar için 
yapılacak en büyük iyiliğin pande-
mi kurallarına uymak olacaktır. Bu 
nedenle maske, sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına dikkat ederek sağ-
lık çalışanlarımıza en büyük desteği 
sağlamış olacağız. Son olarak, milli 
ve manevi değerleri en yoğun yaşa-
dığımız ağustos ayındaki zaferlerin 
ve aşure bereketinin önümüzdeki 
yıllarda devam etmesini, dünyadaki 
ve ülkemizdeki tüm gelişmelerin va-
tanımıza ve milletimize hayırlı olması 
duası ile hepinizi saygı ve sevgiyle 
kucaklıyor Allah’a emanet ediyorum. 
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Kalite kontrolün

en önemli 

basamağı

İnceleme yapılacak 
malzemenin  bütününe 
zarar vermeden, yüzey 
veya içeride bulunan 
uygun olmayan durumları 
tesbit işlemine denilir.

Tahribatsız muayene, 
kalite kontrolün en önemli 
bölümü olup; üretimin, 
tamamlayıcı son kısmıdır.

TAHRİBATSIZ
MUAYENE
(NDT)
Nedir?

Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan 
Makina Mühendisleri Odası Tahribatsız Muayene (NDT) 
işlerini TÜRKAK akreditasyonu olan
TS EN ISO 9712 SEViYE II ve SEViYE III sertifikalı 
Makina Mühendisi personelleri marifetiyle yapmaktadır.  

Tahribatsız
Malzeme
Muayenelerimiz 
devam ediyor.

• Petro Kimya Tesisleri,
• Ulaşım ve Altyapı,
• Gıda,
• Maden,
• Demir-Çelik,
• Çelik konstrüksiyon imalatları, 
• Çelik borular, 
• Basınçlı kap imalatı, 
• Boru hattı, kompresör, pompa ve ölçüm
   istasyonları, 
• Enerji santralleri, 
• Rafineriler,
• Döküm,
• Dövme,
• Kaynak işlemleri, 
• Ürün işleme tesisleri, 
• Boya ve kaplama işleri, 
• Forklift ve istif makinalarının çatalları 
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Piri Reis  1465 yılında Gelibolu’da 
dünyaya gelmiştir.

Asıl adı Ahmed Muhyiddin Pîrî 
Bey’ dir.  Karamanlı bir ailenin 

çocuğu olan Ahmed Muhyiddin 
Pîrî’nin ailesi II. Mehmed devrinde 

padişahın emri ile Karaman’dan 
İstanbul’a göç ettirilen ailelerdendir. 

Aile bir süre İstanbul’da yaşamış, 
sonra Gelibolu’ya göç etmiştir.

Pîrî Reis’in babası Karamanlı Hacı 
Mehmet’tir. Pîrî Reis, Türk Denizcilik 

ekolünün piri sayılan Karamanlı 
Kemal Reis’in yeğenidir.

Eşsiz bir kartograf* 
ve deniz bilimleri 
üstadı;
Osmanlı deniz 
tarihinde izler 
bırakmış bir kaptan:

* Kartoğraf : Haritacı

Piri Reis, Amerika’yı gösteren 
dünya haritaları ve “Kitab-ı Bahriye” 
adlı denizcilik kitabıyla ünlüdür. 
Piri Reis eşsiz bir kartograf ve deniz 
bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, 
Osmanlı deniz tarihinde izler bırak-
mış bir kaptandır. On yaşında amcası 
Kemal Reis’in seferlerine katılmaya 
başlamıştır. Kemal Reis dönemin 
bütün Akdeniz’de nam salmış ünlü 
korsanıdır. Sonradan devlet hizmeti-
ne girmiştir. 

Piri Reis ve amcası Kemal Reis, 
uzun yıllar Akdeniz’de korsanlık yap-
mışlardır. Sicilya, Korsika, Sardunya ve 
Fransa kıyılarına yapılan akınlara ka-
tılmışlardır. 1486’da Endülüs’te Müs-
lümanların hâkimiyetindeki son şehir 
olan Gırnata’da katliama uğrayan 
Müslümanlar, Osmanlı Devleti’nden 
yardım isteyince, o yıllarda deniz aşırı 
sefere çıkacak donanması bulun-
mayan Osmanlı Devleti, Kemal Reis’i 
Osmanlı Bayrağı altında İspanya’ya 
göndermiştir. Bu sefere katılan Piri 
Reis, amcası ile birlikte Müslümanları 
İspanya’dan Kuzey Afrika’ya taşımıştır. 

Venedik üzerine sefer hazırlığı-
na girişen II. Beyazit’in Akdeniz’de 
korsanlık yapan denizcileri Osmanlı 
donanmasına katılmaya çağırması 
üzerine, 1494’te yine amcası ile bir-
likte İstanbul’da padişahın huzuruna 
çıkmış ve Osmanlı donanmasının res-
mi hizmetine girmişlerdir. 1499-1502 
yıllarında Osmanlı Donanması’nın Ve-
nedik Donanması’na karşı sağlamaya 
çalıştığı deniz kontrolü mücadelesin-
de Osmanlı gemi komutanı Piri Reis’ti. 
İnebahtı, Moton, Koron, Navarin, 
Midilli, Rodos gibi deniz seferlerinde 
görev aldı.

1511’de amcasının ölümünden 
sonra, bir süre için açık denizlere 
açılmadı ve Gelibolu’ya yerleşti. Bar-
baros Kardeşler’in yönetimi altındaki 
donanmada halasının oğlu Muhiddin 
Reis ile Akdeniz’de birtakım seferle-
re çıktıysa da daha çok Gelibolu’da 
kalarak haritaları ve kitabı üzerinde 
çalıştı. 1513 tarihli ilk dünya haritasını 
burada çizdi. 

Barbaros kardeşler, 1515 yılında 
dünyanın en büyük deniz güçlerin-
den birisini oluşturmuş ve Kuzey 
Afrika’da fetihler yapmışlardı. Piri 
Reis, Oruç Reis’in kaptanlarından 
birisi olarak Yavuz’un yardım olarak 
verdiği iki savaş gemisi ile donan-
maya geri dönmüştür. Piri Reis, 
1516-17 yıllarında İstanbul’a geldi-
ğinde tekrar Osmanlı donanması-
nın hizmetine girerek, Derya Beyi 
(Deniz Albayı) rütbesini almış ve 
Mısır seferine gemi komutanı olarak 
katılmıştır. Donanmanın bir bölümü 
ile Kahire’ye geçip Nil ırmağını çizme 
fırsatı buldu.

Piri Reis tarihli ilk dünya haritasını 
Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi 
sırasında, 1517’de padişaha sundu. 

Bu tarihten sonra Piri Reis tuttuğu 
notlardan Bahriye için bir kitap yap-
mak amacıyla Gelibolu’ya döndü ve 
1521’de Denizcilik Kitabı’nı kaleme 
aldı. 1524’de Mısır seferinde kıla-
vuzluğunu yaptığı sadrazam Pergeli 
İbrahim Paşa’nın takdiri ve desteğini 
kazanınca, 1526’da gözden geçirdiği 
Kitab-ı Bahriye’sini Kanuni’ye sundu. 
1528’de de ikinci dünya haritasını 
çizdi. Bugün elimizde olan Kuzey 

Amerika haritası bu haritanın bir 
parçasıdır. Sonraki yıllarda, güney 
sularında devlet için çalışan Piri Reis, 
Hint Kaptanlığı yapmış, Umman 
Denizi, Kızıl Deniz ve Basra Körfe-
zi’ndeki deniz görevlerinde ise yaş-
lanmıştır.

Son görevi ise, acı olaylarla biten 
Mısır Kaptanlığı’dır. 1552’de çıktığı 
ikinci seferin son durağı Basra’da, 
tamire ve dinlenmeye muhtaç do-
nanmayı bırakıp ganimet yüklü üç 
gemi ile Mısır’a döndüğü gerekçe-
siyle burada hapsedildi. Donanmayı 
Basra’da bırakması, Basra valisi 
Kubat Paşa’ya ganimetten istediği 
haracı vermemesi, Mısır Beylerbeyi 
Mehmet Paşa’nın politik hırsı yüzün-
den hizmette kusurla suçlandı, zin-
dana atıldı ve 1554’te idam edildi.

Osmanlı Türklerinde gerçek an-
lamda haritacılık Piri Reis’le başlar. 
Birçok tarihçiye göre coğrafyada 
önceki dönemlerin acemice görün-
tüsünün aksine, mükemmel bir çıkış-
tır. Örneğin Piri Reis’in Kitab-ı Bah-
riye adlı kitabı bir Türk’ün meydana 
getirdiği en önemli denizcilik eseri 
olarak dünyaca tanınmaktadır. 

Piri Reis, denizcilik 
alanında zamanının en 
önemli bilim adamları 
arasında yer almıştır.

Ana dili dışında Rumca, 
İtalyanca, İspanyolca 
hatta Portekizce bildiği 
anlaşılıyor.  Dünya 
haritasını hazırlarken, 
bu dillerdeki eserlerden 
yararlandığını kendisi 
yazmıştır.

 Ve tüm olan bitene 

karşı isyanın olsun, 

sermayen

sanatın olsun,

otur da; çiz!

Pirî Reis

Sen sustukça, 

içinde bir 

büyüyen varsa, 

kanser gibi 

etrafını sararsa; 

ölüme meydan oku!

Pirî Reis
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Dünya haritası ve Kuzey Amerika hari-
tasının çizimlerindeki isabet ve izdüşüm 
sistemindeki mükemmellik, tüm dünyada 
büyük hayranlık ve hayret uyandırmakta-
dır.

1929 yılında, Milli müzeler müdü-
rü olan Halil Edhem Eldem, Topkapı 
Sarayı’nda Piri Reis haritasını ortaya 
çıkardı. Harita o sıralar İstanbul’da araştır-
ma yapan Alman doğubilimci Prof. Paul 
Kahle tarafından incelendi ve 1931 yılında 

Leiden’de toplanan 18. Doğubilimleri 
Kongresi’nde dünya bilim çevrelerine 
sunuldu. İstanbul basınında yer alan ya-
zılardan sonra Ankara’ya taşınan harita, 
Atatürk ve tarihçileri tarafından ilgiyle 
karşılandı ve incelendi. Atatürk’ün özel ilgi 
ve emirleri ile devlet matbaasında tıpkı-
basımı yapıldı. Birinci Dünya Haritası adı 
ile anılan ve deve derisi üzerine çizilen bu 
harita dokuz renkte boyanıp resimlenmiş-
ti ve 86 cm. boyundaydı.

1552 yılında ikinci kez çıktığı Mısır 
Seferi”nin son durağı Basra’ dır.
Piri Reis, tamire ve dinlenmeye 

muhtaç donanmayı bırakıp ganimet 
yüklü üç gemi ile Mısır’a döndüğü 

gerekçesiyle burada zindana atıldı.
Donanmayı Basra’da bırakması, 

Basra valisi Kubat Paşa’ya 
ganimetten istediği haracı vermemiş 

buna  Mısır Beylerbeyi Mehmet 
Paşa’nın politik hırsı da eklenip 

Kanuni Sultan Süleyman’ a şikayet 
edilmiştir.

Hizmette kusur ile suçlanarak
80 yaşını aştığı bir dönemde
1554 yılında idam edilmiştir.

 “Daha önce

  başarılmadı”

diye
başkaları seni 

zorlayacağına,

sen; zorla!

Pirî Reis
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Piri Reis’in ilk haritasının kayıp 
parçalarının aranması sırasında ise 
Topkapı Sarayı Müdürü Tahsin Öz tara-
fından yeni bir harita bulundu. Ceylan 
derisi üzerine, sekiz renkte boyanmış 
Osmanlı tarzı süslemelerle bezeli çer-
çevesiyle göze çarpan bu harita da bir 
deniz haritasıdır. Piri Reis üslubunun 
tipik bir örneği olan harita 69-70 cm 
boyutlarındadır. Çerçevenin sadece 
kuzey ve batı kenarlarında bulunma-
sı, üzerindeki notların kenara gelen 
kısımlarının yarım kalmış olması, bu 
haritanın da bir kısmının yok olduğu-
nu göstermektedir. Elimizdeki harita 
Atlas Okyanusu’nun kuzeyini, Kuzey 
ve Orta Amerika’yı kapsamaktadır. 

Bu haritalardan ilki Piri Reis’in 1513 
yılında çizdiği ve 1517’de Mısır’da 
Sultan Selim’e sunduğu haritanın bir 
parçasıdır. Parşömen üzerine çizilmiş 
olan bu haritada dağlar, nehirler, 
denizlerdeki taşlık yerler, kumlu sığ 
yerler ve görülmeyen kayalık yerler 
gösterilmiş, bölgelere ilişkin notlar 
düşülmüş, özellik gösteren bitki ve 
hayvan resimleri verilmiştir. Bu notla-
rın en ilgi çekeni Amerika’nın keşfine 
ve kıyılarına ilişkin verilen bilgilerdir. 
Pîrî Reis bu haritayı yaparken 33 hari-
tadan yararlandığını söyler. Bunların 
20’sinin kaynağı belli değildir. 8’i İslâm 
Dünyası coğrafyacılarının haritaları, 
4’ü Portekizlilerin çizdiği haritalar, biri 
de Kolomb’un haritasıdır.

 Kolomb’un çizdiği ilk Amerika haritası bugün kayıp-
tır, ancak Pîrî Reis’in Portekizlilerle yaptığı bir savaşta bu 
haritayı ele geçirmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu 
nedenle Pîrî Reis’in bu haritası, bugün elde bulunan ve 
Amerika’nın ilk haritasından yararlanılarak çizilen tek hari-
ta olma özelliğini taşımaktadır.  Kristof Kolomb 1492-1504 
tarihleri arasında Amerika’ya 4 kez sefer düzenlemiş ve 
kıyıların haritalarını yapmıştır. Ancak bu haritaların hiçbiri 
günümüze ulaşmamıştır. Bugün sadece Piri Reis’in harita-
sının içinde yer alan bölümü ile yaşamaktadır. Kolomb’la 
birlikte ikinci yolculuğa kılavuz olarak katılan Juan de 
la Cosa’nın 1500’de yaptığı dünya haritası, Contarini’nin 
1506 tarihli dünya haritası ve Martin Waldseemüller’in 
1507 tarihli dünya haritası Amerika kıtasının yer aldığı ilk 
haritalardır. Piri Reis’in haritası bu üç haritadan daha doğ-
ru olarak çizilmiştir.

Piri Reis’in haritası, Kolomb’un Amerika’yı keşfinden 
sonra yapılan haritalar içinde en isabetlisi ve bugünkü 
modern haritalara en uygun olanıdır. Projeksiyon sistemi 
şaşırtıcı derecede mükemmeldir.

İkinci harita ise 1528’de çizilen İkinci Dünya Haritası’dır. 
Pîrî Reis Birinci Dünya Haritası’ndan bundan 15 yıl sonra 
yine bir Dünya haritası çizmiştir. Bugün elimizde bulunan 
parçası Grönland, Kuzey ve Orta Amerika sahillerini gös-
teren kısmıdır. Pîrî Reis 15 yıl içerisindeki bütün keşifleri 
izlemiş, önceki haritasında bulunan hataları düzeltmiş ve 
boş bıraktığı yerleri tamamlamıştır.

Pîrî Reis, Kitâb-ı Bahriye’de ise Akdeniz, Kızıldeniz, Hint 
Okyanusu ve Çin deniziyle ilgili çok ayrıntılı bilgi vermiş 
ve böylece denizcilerin yanlarına hiçbir rehber almadan 
açık denizlerde seyahat etmelerini sağlamaya çalışmıştır.

KİTAB-I BAHRİYE

(Ege ve Akdeniz 
kılavuzu): Piri Reis 
değişik zamanlarda 
Ege, Adriyatik, İtalya, 
Fransa, İspanya ve 
Tunus limanlarında 
inceleme yapma fırsatı 
bulmuştur. Buralara 
ilişkin notlarında tarihi, 
coğrafi ve denizleriyle 
ilgili ayrıntılı bilgiler 
yer almaktadır. Bahriye 
kitabı 1521 ve 1525 
tarihlidir. Asıllarından 
kopya edilmiş nüshaları 
İstanbul, Berlin, Dresden, 
Polonya, Paris, Viyana 
ve Londra’ daki özel ve 
devlet kütüphanelerinde 
bulunmaktadır.

DÜNYA HARİTASI

1513 tarihinde I.’sini, 
1528 tarihinde de 

2.’sini hazırladığı dünya 
haritaları, renkli olarak ve 

deri üzerine yapılmıştır. 
Bugün asıl ve kopyaları 

parçalanmış halde 
nüshaları mevcuttur.Eserleri

 

Arkanda 
bıraktıklarını, onlarda bıraktığın dönüş ümidi için bile 

olsa;
düşün!

Pirî Reis

 
Gidilmeyene

giden ol,
aradığını

bulan ol, canın 
sıkıldıkça

yok ol,bazen, biraz; gez!
Pirî Reis
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Indirim Anlaşmaları

Hız Kesmiyor

Üyelerimizin daha ucuz bir şekilde hiz-

met görmesi için, Konya Şubesi olarak yap-

tığımız protokoller de pandemiye rağmen 

hız kesmeden devam etmektedir.

Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek 

için, oda olarak çeşitli firmalar ile protokol-

ler imzalayıp, indirimli hizmetler sağlamaya 

devam etmekteyiz.

En son yaptığımız Anıt Hastanesi, 

Dentapros Diş Sağliği Merkezi ile Wimble-

don Dil Akademisi anlaşmaları sayesinde 

üyelerimiz ve birinci derece yakınları, firma-

ların verdiği hizmetlerden indirimli olarak  

faydalanabilecekler.

Eğitimden, sağlığa, restorantdan, turizm 

ve otelcilik hizmetlerine, bilgisayardan te-

mizliğe farklı sektörde 21 firma ile anlaşma-

larımız devam etmektedir.

Anlaşmalı firmaları www.mmo.org.tr ad-

resindeki web sayfamızdan görebilir, üye ve 

birinci derece yakınlarına yapılacak indirim 

oranlarını öğrenebilisiniz.

Anıt Hastanesi Protokolü

 Wimbledon Dil Akademisi Protokolü

a
n

l
a

ş
m

a
l

a
r
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06 - 07 Ağustos 2020 tarihinde Aksaray İl Temsil-
ciliği, 25 - 26 Haziran 2020 tarihinde ise Şubemizde 
LPG sektöründe görev yapan personelin bilgi, beceri 
ve iş alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG’nin sürekli, 
kaliteli, ucuz, güvenli olarak ve çevreye zarar verme-
yecek şekilde kamu yararı esas alınarak tüketicinin 
kullanımına sunulmasına katkıda bulunmak amacıy-
la LPG Yetkili Personel Kursları düzenlenmiştir. 

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

Pandemide Kurs

LPG
Yetkili Personel  
Kursları

AKSARAYKONYA

Eğitimlerdevam ediyor
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Röpor
tajı

Sanayi Tipi
Tüp Patlamaları

Basının odamıza ilgisi sürüyor.

Şehrimizde meydana gelen tüp patlamaları sonrası gün-
deme oturan Sanayi Tipi Tüp Gaz Patlamalarının önlenmesi 
ve tedbirler konusunda KonTV Televizyonu, Başkanımız Dr. 
Aziz Hakan ALTUN ile bir dizi röportaj yapmıştır.  

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Altun,  değerlen-
dirmeleri ve önceden alınması gereken önlemleri de sıraladı-
ğı program, Konya kamuoyunda ilgiyle takip edilmiştir.

r
ö

p
o

r
t

a
j
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Nevin HALICI
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Konya’da  2005 yılında 
Nuray DÖNMEZ ve üyemiz 
İsmail AĞIRKAN tarafından 
kurulan NURGAZ firması 
uzman kadrosu ile daima 
müşteri memnuniyetine 
dayalı bir hizmet anlayışı 
içinde faaliyet göstermek-
tedir. 

Firma; Doğalgaz Tesisa-
tı, Mekanik Tesisat, Şantiye 
şefliği ve EKB (Enerji Kimlik 
Belgesi)  alanlarında müş-
terilerine hizmet vermek-
tedir. 2020 yılı başında 
bir diğer üyemiz Barış 
BOZKURT’un da ortak ola-
rak dâhil olduğu NURGAZ 

firması faaliyet alanlarına 
geliştirmiş ve Beyşehir 
İlçesinde de şube açmış-
tır. Doğalgaz ve Mekanik 
Tesisat konularında birçok 
marka ile vatandaşlarımıza 
hizmet veren, sektöründe 
öncü olan firmanın sahip-
lerinden Barış BOZKURT 
firma vizyonlarını;  Mühen-
dislik bilgimizi uzman kad-
rolarımızla bütünleştirip, 
geniş kitlelere ulaşabilecek 
örnek, yaygın, bütünleş-
miş bir hizmet sunmak ve 
müşteri memnuniyetini en 
üst düzeyde tutmak olarak 
tanımlamıştır.

Doğalgaz ve Mekanik Tesisat konularında öncü
Daima müşteri memnuniyeti hedefindeki firma

NURGAZ
Mühendislik

Mustafa Duru 1979 Aksaray doğum-
lu. İlk öğrenimini Aksaray’da orta ve lise 
öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan 
sonra 2004 yılında İTÜ Makine Mü-
hendisliği bölümünden mezun oldu. 
Hemen ardından vatani görevini Konya 
Bölge Jandarma Komutanlığında yeri-
ne getirdi. Asker-
lik dönüşü 2005 
yılında memleketi 
Aksaray’da Duru 
Doğalgaz ve Isı 
Sistemleri adıyla 
kendi şirketini 
kurdu.

Mustafa Duru 
meslek hayatıyla 
ilgili şöyle konuş-
tu: “Üniversiteden 
mezun olduktan 
sonra Aksaray’a 
doğalgazın ilk 
defa gelmesi 

nedeniyle herhangi bir iş başvurusu 
yapmadan kendi şirketimi kurdum. 
O zamandan bu zamana yaklaşık 15 
senedir sektörde hizmet vermekteyiz. 
Doğalgaz sektöründe evsel ve endüst-
riyel doğalgaz tesisatlarının imalatına 
ve yenilenmesine öncelik veriyoruz. 

DURU DOĞALGAZ
ve	MÜHENDİSLİK

Bunun yanında endüstriyel 
tesislerin iklimlendirme, havalan-
dırma, VRF ve fotovoltaik güneş 
enerji sistemleri dönüşümlerini 
gerçekleştiriyoruz. İş yaşamımın 
yanında evli ve iki çocuk baba-
sıyım. Hayatta en kıymetli şeyin 
sevgi dolu bir aile hayatının oldu-
ğunu söylemeden geçemeyece-
ğim. O olduktan sonra iş ve mes-
lek hayatında başarıya ulaşmak 
çok daha kolay.” dedi.
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Mühendis Yetkilendirme Kursu
Asansör Uygulama

e
ğ

i
t

i
m Meslek İçi Eğitim Merkezimiz (MİEM) tarafından 

düzenlenen mühendis yetkilendirme kurslarına 
devam edilmektedir.

22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve 
Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 
bu kurslardan Mekanik Tesisat Tasarım Kursu 07-
12.Ağustos.2020, Asansör Uygulama Mühendis 
Yetkilendirme Kursu 01-03.Temmuz.2020, 
tarihlerinde düzenlenmiştir. Düzenlenen bu 
kurslarda başarılı olan üyelerimize yetki belgeleri 
teslim edilmiştir.

Pandemi Döneminde
Sosyal Mesafeye Uygun

Kurslarımız

Tasarım Kursu
Mekanik Tesisat
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Ayasofya
Cami

oğu Roma İmparatorlu-
ğu’ nun İstanbul’a yap-
tığı en büyük yapı  olan 
Ayasofya, aynı yerde üç 
kez inşa edilmiştir.

Yunanların hâkim olduğu (MÖ 
660 - MS 73) Byzantium şehrinde, 
bugünkü Ayasofya’nun bulundu-
ğu yere yapılan dini yapı, Roma 
İmparatoru Septimius Severus 
tarafından tahrip edilmiştir.

Roma İmparatorluğu 
hâkimiyetindeki şehirde, I. 
Konstantin’in oğlu II. Konstantin 
tarafından 360 yılında aynı yere 
inşa edilen yapı, Hagia Sophia 
(Kutsal Bilgelik) olarak isimlendi-
rilmiştir.

1. Ayasofya, Doğu Roma İmpa-
ratoru Arkadios’un eşi Evdokia’nın 
Ayasofya önüne gümüş kaplamalı 
bir heykelinin dikilmesi üzerine çı-
kan ayaklanmada, yapılışından 44 
yıl sonra büyük ölçüde yıkılmıştır.

Arkadios’un ardından başa 
geçen İmparator II. Theodosios ta-
rafından mimar Ruffinos’a yeniden 
yaptırılan Ayasofya, 415’te ibadete 
açılmış, 2. Ayasofya olarak 532’ye 
kadar şehrin en büyük kilisesi ola-
rak varlığını devam ettirmiştir.

2. Ayasofya, I. Justinianus döne-
minde çıkan “Nika İsyanı» sırasında 
açılışından 117 yıl sonra 532’de 
yakılıp yıkılmıştır.

Nika İsyanından 39 gün 
sonra I. Justinianus tarafından 
Ayasofya’nın inşasına yeniden 
başlanılmış, bugüne kadar gelen 
Ayasofya’nın 532 yılında başlayan 
inşası, 537 yılında tamamlanmıştır.

Ayasofya’nın yapımını, dönemin 
ünlü bilim insanları fizikçi Miletli 
İsidoros ve Trallesli matematikçi 
Anthemius yönetmiştir. İki baş mi-
mar ile birlikte çalışan 100 mimar 
ve her mimarın emrinde 100 işçi, 
binanın yapımını 5 yıl 10 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlamıştır.

3. Ayasofya’nın yapımında 
ahşap malzeme yerine güçlü, 
çevre şartlarına ve ateşe dayanıklı 
olduğu için tuğla kullanılmıştır.

https://www.haberler.com/istanbul/
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YAPIMI İÇİN FARKLI 
MEMLEKETLERDEN TAŞLAR VE 
MERMERLER GÖNDERİLDİ
I. Justinianus, idaresindeki vali ve 

krallardan, bu büyük kilisenin ya-
pılması için kendi memleketlerinde 
bulunan harabelerden en güzel mal-
zemeleri göndermelerini istenmiştir.

İmparatorluğun her yerinden 
tapınak, hamam ve saraylardan sütun, 
korkuluk, çerçeve ve pencere parmak-
lıkları sökülüp İstanbul’a getirilmiştir. 
Bu malzemeler başta Kizikos’un 
(Aydıncık-Kapudağı Yarımadası) 
doğu sahillerindeki Belkıs harabeleri, 
Aspendos, Efesos’ta (Ayasuluk-Selçuk) 
Artemis Mabedi, Suriye’nin Ba’albek 
bölgesi olmak üzere Anadolu ve 
Suriye’nin diğer antik şehir kalıntıları 
ve eski abidelerden temin edilmiştir.

Binanın zemin duvarlarını kap-
layan beyaz mermerlerin Marmara 
Adası’ndan, yeşil somakilerin Eğriboz 
Adası’ndan, pembe mermerlerin Af-
yonkarahisar civarındaki Synada’dan, 
sarı mermerlerin Kuzey Afrika’dan, 
orta ve yan nefleri birbirinden ayıran 
dördü sağda, dördü solda bulunan 
yeşil siyah damarlı mermer sütunla-
rın Efes Diyana Mabedi’nden, yarım 

kubbe altında 8 büyük kırmı-
zı porfir sütunun ise Mızır 
Heliopolis’ten getirildiği 
düşünülmektedir.

Fil ayakları 
büyük kalker 

taşın-
dan     

     

 yapılan, duvarları tuğla olan 
Ayasofya’nın inşasında İran tarzından 
esinlenilmiştir.

Ayasofya’nın havada gibi duran 
geniş kubbesinin yapımında çok 
hafif olduğu için Rodos toprağı tercih 
edilmiş, bu topraklar kalıba dökülmüş 
ve tuğlalar elde edilmiş, bu tuğlalar 
Rodos valisi tarafından hazırlatılıp 
kısa sürede Ayasofya’nın inşaasına 
gönderilmiştir.

Ayasofya’nın kubbesi kadar iç 
süslemeleri de göz kamaştırıcıdır. 
Ayasofya’nın açılış töreni, İmparator 
I. Justinianus’un katılımıyla 27 Aralık 
537’de bir Noel günü yapılmıştır.

Kubbesi 20 yıl sonra yaşanan 
depremden zarar gören Ayasofya’nın 
doğu tarafı da 558 yılında çökmüştür. 
Miletoslu İsidoros tarafından onarılan 
kubbeye dışarıdan payandalarla des-
teklenen alçak bir kasnak eklenmiş, 
kubbe kırk pencereyle hafifletilmiş ve 
yüksekliği artırılmıştır.

4. Haçlı Seferi sırasında, İstanbul’un 
ele geçirilmesiyle Ayasofya da yağma-

lanmıştır. Bu dönemde Ayasofya, 
Roma Katolik Kilisesi’ne 
bağlı bir katedrale 

dönüştürülmüş-
tür. 

Ayasofya 
1261’de tekrar Bi-

zanslıların kontrolüne 
geçtiğinde harap, vira-

ne ve yıkılmaya yüz 
tutmuş bir durum-
daydı. İmparator II. 
Andronikos, 1317’de 
finansmanını ölen eşi 
İrini’nin mirasından 
karşılayarak binanın 
kuzey ve doğu kısım-
larına 4 adet istinat 
duvarı eklettirmiştir.

Ayasofya, ilk yapıl-
dığı haliyle bugüne 
kadar gelememiştir. 
Ayasofya, pek çok 
doğal afet, bakımsız-
lık, istila ve savaşlar 
sebeplerle tahribata 
uğramış, yeniden 
yapılmıştır.

FETHİN
SEMBOLÜ OLDU

Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
7. padişahı II. 
Mehmet’in 29 Mayıs 
1453’te İstanbul’u 
fethiyle 916 yıl kilise 
olarak hizmet veren 
Ayasofya, camiye 
dönüştürülmüştür.

Fetihle birlikte “Fatih” unvanını alan 
Fatih Sultan Mehmet, fetihten son-
raki ilk cuma olan 1 Haziran 1453’te 
cuma namazını Ayasofya’da kılmıştır.  
Bizans’ın Ayasofya’ya verdiği değer, 
Osmanlı döneminde de devam etmiş-
tir. Osmanlı döneminde padişahlar 
Ayasofya’ya çok değer vermiş, “Fethin 
Sembolü” olan Ayasofya’nın korunup 
yaşatılması için hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmamışlardır.

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’yı 
camiye çevirdikten sonra en önemli 
gelir kaynaklarını aktardığı Ayasofya 
Camisi Vakfı’nı kurmuştur.

Ayasofya’ya bir minber ve mihrap 
yaptıran Fatih Sultan Mehmet, ayrıca 
medrese ve kütüphane de eklettirmiş-
tir. Ayasofya’nın ilk minaresi de Fatih 
Sultan Mehmet döneminde yapılmış-
tır. Hızla inşa edilebilmesi amacıyla bu 
minare tuğladan inşa edilmiştir.

II. Beyazıt (1481-1512) camiye 
beyaz mermerden bir mihrap ve ku-
zeydoğu köşesine bir minare eklettir-
miştir.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-
1566) fethettiği Macaristan’daki 
getirdiği iki kandili Ayasofya’ya hediye 
etmiştir.

Ayasofya, II. Selim döneminde 
(1566-1574) yorgunluk ya da dayanık-
sızlık belirtileri gösterdiği için dün-
yanın ilk deprem mühendislerinden 
biri sayılan Osmanlı başmimarı Mimar 
Sinan tarafından eklenen dış istinat 
yapılarıyla takviye edilerek, son derece 
sağlamlaştırılmıştır.

Bu istinat yapılarıyla birlikte Sinan 
ayrıca kubbeyi taşıyan payeler ile 
yan duvarlar arasındaki boşlukları 
kemerler ile besleyerek kubbeyi iyice 
sağlamlaştırmıştır.

Ayasofya Cami
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AYASOFYA’NIN
MÜZEYE DÖNÜŞÜMÜ
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma-

sı ve yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasıyla Ayasofya’nın tarihi de 
değişmiştir.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 
1930-1935 yılları arasında halka kapa-
tılan Ayasofya’da, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emriyle bir dizi çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında 
çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir 
kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin 

ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.

Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 
tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasof-
ya, müzeye dönüştürülmüştür.

Ayasofya, 1985’te UNESCO Dünya 
Kültür Mirası listesine girmiştir.

Açılışından İstanbul’un fethine 
kadar 915 yıl kilise, 1453’ten 1934’te 
alınan kararla müze oluncaya kadar 
cami olarak kullanılan, 86 yıldır da 
müze olarak hizmet veren Ayasofya, 
Türkiye’de yerli ve yabancı turistler ta-

rafından en çok ziyaret edilen yapıların 
ilk sırasında yer almaktadır.

Ayasofya’da müze olduktan sonra 
da çeşitli dönemlerde restorasyonlar 
yapılmıştır.

Ayasofya’da Temmuz 2016’da 
düzenlenen Kadir Gecesi programında 
sabah ezanı okunmuştur.

Ekim 2016’da Ayasofya’nın ibadete 
açık olan bölümü Hünkâr Kasrı’na, Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından uzun 
yıllardan sonra ilk kez asaleten imam 
atanmıştır. 2016 itibarıyla Hünkâr Kasrı 
bölümünde vakit namazları kılınma-
ya ve minarelerinden Sultanahmet 
Camisi ile 5 vakit çifte ezan okunmaya 
başlanmıştır.

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönü-
münün kutlandığı bu yıl ise 29 Mayıs’ta 
Ayasofya içinde Fetih Suresi okunmuş-
tur. Ayasofya’nın içinde Fetih Suresi 
okunmasıyla tekrar gündeme gelen 
Ayasofya’nın cami olması konusun-
da Danıştay 10’uncu Dairesi kararını 
vermiş, 10 Temmuz 2020 tarihinde 
Danıştay, 1934 tarihli Ayasofya’nın 
müzeye dönüştürülmesi kararını iptal 
etmiştir. Böylece Ayasofya’nın cami 
olmasının önü açılmıştır. 24 Temmuz 
2020 tarihinde Cuma namazıyla birlik-
te Ayasofya-i Kebir Cami-i Müslüman-
lar için tekrar ibadete açılmıştır.

OSMANLI DÖNEMİNDE EKLENEN  DİĞER YAPILAR
Ayasofya’nın içine Osmanlı döneminde eklenen diğer 

yapılar arasında mermerden minber, hünkar mahfiline 
açılan galeri, müezzin mahfili, vaaz kürsüsü bulunmak-
tadır.

III. Murat (1574-1595), Bergama’da bulunan Helenistik 
dönemden kalma (MÖ IV. yüzyıl) Bektaşi taşından yapıl-
ma iki küpü, Ayasofya’nın ana salonuna yerleştirmiştir.

I. Ahmet (1603-1617) devrinde geniş çaplı tamir ve 
bakım çalışması yaptırılmış, mihraba besmele yazdırıl-
mıştır.

IV. Murat (1623-1640) devrinde Ayasofya’nın içi hat 
levhalarla süslenmiştir.

III. Ahmet (1703-1730) döneminde Ayasofya’nın 
hünkâr mahfili yenilenmiş, cami ortasına büyük bir top 
kandil asılmış, yine genel bir tamir ve bakım yapılmıştır.

I. Mahmut, 1739’da binanın restore edilmesini emret-
miş ve bir kütüphane ile binanın yanına bir medrese, bir 
imarethane ve bir şadırvan eklettirmiştir.

III. Selim (1789-1807) Ayasofya’da bulunan halıların 
tamamını değiştirmiş, Mehmet Esad Yesari hattı ile yazıl-
mış iki levha astırmıştır.

II. Mahmut (1808-1839) döneminde Ayasofya’da bü-
yük çaplı tamir ve bakım çalışması yapılmıştır.

Ayasofya’nın Osmanlı dönemindeki en ünlü resto-
rasyonlarından biri Sultan Abdülmecit’in emriyle mimar 
Fossati kardeşler tarafından 1847-1849 yılları arasında 
gerçekleştirilmiştir.

Kubbe, tonoz ve sütunları sağlamlaştırılmış ve bina-
nın iç ve dış dekorasyonunu yeniden elden geçirilmiştir. 
Üst kattaki galeri mozaiklerinin bir kısmı temizlenmiş, 
çok tahrip olanları ise sıvayla kaplanmış ve altta kalan 
mozaik motifleri bu sıva üzerine resmedilmiştir.

Işıklandırma sistemini sağlayan yağ lambası avizeleri 
yenilenmiştir. Kazasker Mustafa İzzed Efendi’nin (1801–
1877) eseri olan, önemli isimlerin hat sanatıyla yazılı ol-
duğu yuvarlak dev tablolar yenilenip sütunlara asılmıştır. 
Ayasofya’nın dışına yeni bir medrese ve muvakkithane 
inşa edilmiştir. Minareler aynı boya getirilmiştir.

Sultan Abdülaziz (1861-1876) ve II. Abdülhamit 
(1876-1909) devirlerinde de Ayasofya’da önemli onarım 
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Ayasofya Cami

https://www.haberler.com/ayasofya/
https://www.haberler.com/danistay/
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Üyelerimiz ve yakınlarının 

hayatındaki, önemli günleri, neşeli 

veya kederli anları paylaşıyoruz.

Düğün, nişan, hastalık, doğum-

ölüm,

işyeri açılışları gibi benzeri 

haberleri

konya@mmo.org.tr
adresine ulaştırın;

bültenimizde yayınlayalım.
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MYK Yetkisinde Yapılan Sınav
ve Belgelendirme Devam Ediyor

Odamız sınav vebelgelendirmedetam yetkilidir

 Mühendislik hizmetleri alanın-
da, kaliteli ve güvenilir hizmetin 
verilmesi ve yanlış uygulamaların 
önlenmesi için yeterli olma gereği 
ortaya çıkmaktadır. Yeterlilik, bir işi 
yapma gücünü sağlayan özel bilgi, 
ehliyet sahibi olma durumudur.

6235 sayılı yasa ile kurulmuş 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğine (TMMOB) bağlı Makina 
Mühendisleri Odası “mesleğin 
genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak” amacıyla 
bağımsız ve tarafsız bir belgelen-
dirme faaliyetinin yürütülmesi için 
TS EN ISO/IEC 17024 standardı 
kapsamında Mühendis ve mühen-
dis olmayan ara teknik elemanlara 
yönelik hazırlanan belgelendir-
me programlarını düzenleyen, 
uzmanlık alanına giren birçok 
konuda eğitim ve sınav faaliyetleri 
yapan, 19.01.2007 tarihinde Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından akredite edilmiş olan A 
Tipi Muayene Kuruluşudur.

07.10.2006 tarihinde yayınlanan 
5544 sayılı kanunla ulusal ve ulus-
lararsı meslek standartlarını temel 
alarak teknik ve mesleki alanlarda 

ulusal yeterlilikleri belirlemek ve 
belgelendirme faaliyerlerini yönet-
mek için Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) kurulmuştur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 25.05.2015 tarihinde 
yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 
birçok meslekte belge zorunlulu-
ğu başlatılmıştır ve MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunlu hale 
getirilmiştir.

Odamızda meslek alanlarıyla 
ilgili konularda,teknik personelin 
yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla 
iş birliği yaparak ilgili personeli 
belgelendirmek amacı doğrultu-
sunda 18.05.2016 tarihinde Mes-
leki Yeterlilik Kurumunda (MYK) 
akreditasyon sürecini tamamlamış-
tır. Böylece Odamız birçok meslek 
alanında konularında sınav ve 
belgelendirme yapma konusunda 
yetkilendirilmiştir. 

Firmalarımız ve Odamız arasın-
da yapılan protokoller kapsamında 
firmalarımızda çalışan ara teknik 
elaman ve işçilere yönelik  Mesleki 
Yeterlilik Kurumunda (MYK) Sınav-
ları yapılmaktadır.

Oda

mı
z, T

ÜRKAK’ın akredite ettiği

 A Tipi Sınav ve Belgelendirm
e Kur

ul
uş

ud
ur
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kurslarakurslara

Çelik Kaynakçısı

Eğitimleri devam ediyor

Odamiz

      Pandemi döneminde de, firmaların
çalışan teknik personellerine yönelik
MYK Çelik Kaynakçısı eğitimleri ve ardından  
Belgelendirme Sınavları yapılmaktadır.

     Sınav sonunda hak eden kursiyerlere
“kurs katılım ve başarı belgeleri”
verilmektedir.
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H A Z i R A N  A Y I N I N  Ü Ç Ü N C Ü  P A Z A R I
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Fahrunnisa Edige Borchardt, 2010

İlk Kadın
Makina Mühendisimiz

Edige
Altan

İlk kadın mühendis
Sabiha RIFAT,

ilk elektromekanik mühendisi
Nezihe ÖNAY ve

ilk makina mühendisi
Altan EDİGE,

kadın mühendislerin
öncüleridir.

Mühendislik mesleğinde ilk olan kadınların toplum içinde özel bir 
yeri vardır. Bu kadınlar, karakterlerinde cesaret, yaratıcılık ve liderlik 
özelliklerini taşıyan mühendislerdir. Günümüzde bile kadınlar için 
uygun olmadığını düşünenlerin olduğu mühendislik mesleğine gi-
ren ilk kadınlar, geleceğin kadınlarına örnek olmuşlar ve aynı zaman-
da erkekler kadar başarılı olabileceklerini topluma göstermişlerdir.

 Cumhuriyetin ilanından sonra, profesyonel iş hayatına her konu-
da girmeleri için kadınlar teşvik edilmişler ve desteklenmişlerdir. İlk 
kadın mühendis Sabiha RIFAT, ilk elektromekanik mühendisi Nezihe 
ÖNAY ve ilk makina mühendisi Altan EDİGE, kadın mühendislerin 
öncüleridir. Kadın mühendisler, önceleri işçiler arasında yadırganmış 
ama daha sonra “mühendis hanım” olarak saygı görmeye başlamış-
lar ve sayıları her geçen gün artmıştır.

Türkiye’de Makina ve Elektrik Mühendisliği öğretimine, İs-
tanbul Darülfünun’da, Ekim 1926’da açılan “Elektromekanik 
Enstitüsü”nde başlanmış ve elektromekanik şubesine, 1933 yılında 
kaydını yaptıran ilk kız öğrenci Nezihe ÖNYAY olmuştur.

Fen Fakültesi Elektromekanik Şubesi, 1935 yılında Yüksek Mühen-
dis Mektebi’ne devredildikten sonra, altı yıllık eğitimini tamamlaya-
rak 15 Haziran 1939’da Yüksek Mühendis Mektebi Elektromekanik 
Şubesi’nden mezun olmuştur. Şubat 1938‘de elektromekanik şubesi 
ikiye ayrılarak “Makina-Elektrik Şubesi” ile “Elektrik ve Muhabere 
Şubesi” kurulmuş ve bu şubeler ilk mezunlarını 1940’ta vermişlerdir. 
Buna göre, Nezihe ÖNYAY’ın, şubeler ayrılmadan elektromekanik 
şubesinden mezun olduğu anlaşılmaktadır.

Elektromekanik şubesinde, Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, 
Genel Mekanik, Uygulamalı Makina ve Denge, Tasarı Geometri, Tek-
noloji (Makina Elemanları), Cisimlerin Mukavemeti, Atölye, Dinamik 
ve Kinematik, Elektrokimya, Elektrik Ölçümü, Elektroteknik, Hidrolik, 
Isı Makinaları, Türbo Makinalar, Su Makinaları, Telgraf ve Telefoncu-
luk dersleri okutuluyordu. Derslerin içeriğine bakıldığında makina 
mühendisliği ağırlıklı olduğu görülmektedir. Nezihe ÖNYAY’a hem 
makina mühendisi hem de elektrik mühendisi denilebilir, fakat 
elektromekanik mühendisi olarak tanıtmak en doğrusudur.

Türkiye’de Makina ve 
Elektrik Mühendisliği 
öğretimine, İstanbul 

Darülfünun’da, Ekim 1926’da 
açılan “Elektromekanik 

Enstitüsü”nde başlanmış ve 
elektromekanik şubesine, 

1933 yılında kaydını yaptıran 
ilk kız öğrenci Nezihe ÖNYAY 

olmuştur.

https://www.tesisat.org/makine-nedir-neden-makine-muhendisligi-okunmalidir.html
https://www.tesisat.org/makine-nedir-neden-makine-muhendisligi-okunmalidir.html
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Altan’a mühendisliği,
ailedeki  mühendis 

büyükler sevdirmiştir.
Abi tekstil, 

amca mensucat 
mühendisidir.

İlk Kadın
Makina Mühendisimiz

Edige
Altan

Yüksek Mühendis Mektebi 1941’de çıkartı-
lan yasa ile Nâfıa Vekâletinden alınarak Maarif 
Vekâletine bağlanır. Daha sonra, 24 Ağustos 
1943 tarihinde Makine-Elektrik Şubesinin 
adı “Makine Şubesi” ve Elektrik ve Muhabere 
Şubesi’nin adı da “Elektrik Şubesi” olarak değiş-
tirilir. Makine Şubesi’nin altında Makina, Tayya-
re ile Deniz İnşaat kolları ve Elektrik Şubesi’nin 
altında Elektrik ile Muhabere kolları açılır. Yük-
sek Mühendis Mektebi, 12 Temmuz 1944 tari-
hinde çıkartılan yasa ile İstanbul Teknik Üniver-
sitesine dönüştürülür, İnşaat, Mimarlık, Makine 
ve Elektrik Fakülteleri oluşturulur. Dolayısıyla, 
makina mühendisi diploması da 1944 yılından 
sonra verilmeye başlanmıştır.

Makina mühendisliği diplomasını Türkiye’de 
alan ilk kadın Altan EDİGE’dir. Kırım Türklerin-
den olan albay Şehabettin EDİGE ve Fatma 
Talat EDİGE’nin dört çocuklarının en küçüğü 
olan Altan, 15 Aralık 1927 yılında İstanbul 
Beşiktaş’ta doğar. Altan, ilk öğretimini Mimar 
Sinan (Tekirdağ) ilkokulunda tamamlar. Orta-
okulu Isparta’da tamamladıktan sonra iki sene 
Alman lisesinde okur ve sonra Beyoğlu Kız 
Lisesine geçer.

Altan’ın abisi Orhan EDİGE Almanya’da me-
zun olan tekstil mühendisidir. Amcası Celalettin 
EDİGE, Sümerbank müdürlerinden mensucat 
mühendisidir ve merhum Sümerbank fabrika-
larının oluşmasında büyük emeği geçmiştir. 
Ailede mühendis büyüklerin olması, Altan’a 
mühendisliği sevdirmiştir. Liseyi bitirdiği yıl, 
15 Eylül 1947 tarihinde Teknik Üniversiteye 
girmek için başvurur ve üniversiteye başvu-
ruş kâğıdında, öncelikle Makina Fakültesine 
girmek istediğini, şayet orada yer kalmazsa 
mimarlık veya elektrik fakültelerine girmek 
istediğini belirtir. Sınavı kazanır ve 1947–1948 
öğretim yılında 2122 numara ile Makina Fakül-
tesine kaydolur.

Fakülteye devam ederken, Şişli’de Uçak 
bölümü başkanı Prof. Kudret MAVİTAN ile aynı 
apartmanda oturmaktadırlar. 1949 yılı sonunda 
uçak şubesine geçmek için dilekçe verir. Fakat 
nedense sonradan Uçak şubesinden vazgeçer 
ve 18.4.1951 tarihinde yeniden dilekçe vererek 
“1949–1950 ders yılında isteğim ile uçak şube-
sine ayrıldım. Bu kere genel makina şubesine 
kati olarak devam etmek istiyorum. Bu husus-
ta müsaadenin verilmesini saygılarımla rica 
ederim” diye yazar ve genel makina şubesinde 
devam eder[6].

Öğrencilik döneminde tasarı geometri ve 
teknik resim gibi çizim derslerinde sınıfın ba-
şarılı öğrencilerindendir. Stajını Haliç tersane-
sinde tamamlar ve hava pompaları konusunda 
çalışma yapar. Temel mühendislik derslerinin 
yanı sıra, Buhar Makinaları, Buhar Türbinleri, 
Buhar Kazanları, Soğutma, Demiryolu İşletme-
si, Fabrika Organizasyonu, Su Makinaları, Isıt-
ma ve Havalandırma, Elektrikle Tahrik, Motor 
Tekniği, Aerodinamik ve Takım tezgâhları gibi 
derslerde başarılı olur.

Kendisi de Türkiye’de ilk mühendislerden 
olan Altan’ın ablası yüksek kimya mühendisi 
Fahrunnisa EDİGE BORCHARDT, Altan için, “Çok 
çalışkan acul biriydi. Yemek yapar, dikiş diker 
her iş elinden gelirdi. Aynı anda birkaç işle bir-
den uğraşırdı. Ailece iskambil kağıdı oynardık. 
Altan’ın dizinde kitap, elinde yün işi ve iskambil 
kağıtları masanın üzerinde oyun oynardı” diyor.

Temel mühendislik 
derslerinin yanı 
sıra, Buhar 
Makinaları, 
Buhar Türbinleri, 
Buhar Kazanları, 
Soğutma, 
Demiryolu 
İşletmesi, Fabrika 
Organizasyonu, Su 
Makinaları, Isıtma 
ve Havalandırma, 
Elektrikle Tahrik, 
Motor Tekniği, 
Aerodinamik ve 
Takım tezgâhları 
gibi derslerde 
başarılı olur.

Beş yıllık öğrenim süresince, arkadaşları arasındaki uyumlu tavrı ve 
çalışkanlığı ile sevilen ve sayılan bir kişi olur. 1953 öğrenci yıllığında, 
arkadaşları Altan EDİGE’nin aynı zamanda iyi bir ev kadını olduğunu 
yazarlar. “Sınıfımızda cinsi latifin yegane temsilcisi ve üniversitemizin 
yetiştirdiği ilk kadın Makina Mühendisidir. Aynı zamanda numune 
bir ev kadını olduğunu, iki seneden beri sınıfta bizzat pişirdiği nefis 
sebze yemekleriyle ispat etmiştir. Bu sebeple sıhhatinin çok yerin-
de olduğu fark edilmektedir. Üç sene tayyareyle uçtuktan sonra bir 
tarlaya mecburî iniş yapmış ve orayı harap etmiştir. Bu tatlı kazadan 
sonra tayyare kısmını terkedip genel makinenin bağrına sığınmıştır. 
Son senelerde arkadaşlarına (AGA, Agop, Kugi) müstesna müsaade ile 
selâm verdiği müşahede edilmiştir. Eleklerindeki çengelli iğnelerin ne 
işe yaradığı tespit edilememiştir. Son zamanlarda çilingirliğe merak 
sarmış, acı kuvvetini Sacidin dolabında denemiştir” 

Altan EDİGE, derslerini, atölye çalışmalarını ve stajını 1953 yılı Ekim 
ayında tamamlar. Makina Fakültesinden mezun olarak Türkiye’de “Yük-
sek Makina Mühendisi” unvanını alan ilk kadın olur. Bu tarihten sonra 
artık “mühendis hanım”dır. 

Mezun olunca abisi ve amcasının etkisiyle olsa gerek, halıcılığın 
en zevkli numunelerinin dokunduğu, memleketimizin en eski ve en 
büyük halı fabrikası olan Kula Mensucat Fabrikasında çalışmaya başlar. 
Orada kendisi gibi mühendis olan Wilhelm BOSSELMANN ile tanışır ve 
1956 yılında evlenirler. Kula’dan sonra bir süre Adapazarı’nda çalıştık-
tan sonra eşiyle birlikte Batı Almanya’ya giderler ve Hamburg yakınla-
rındaki Ahrensburg şehrine yerleşirler.

Büyük önder Atatürk, 23 Mart 1923 günü Konya’da yaptığı konuş-
mada “Çok büyük şükranla görüyoruz ve görmekteyiz ki, her yerde 
hanımlarımız erkeklerle fikir ve nur yolunda müsabaka derecesine 
yürüyorlar. Yine şükranla ifade etmek lazımdır ki, hiçbir yerde kadın-
larımız erkeklerden aşağıda değildir. Hemen her yerde kadın ve erkek 
seviyesi arasında bir denklik görmekteyiz. Bul hal şayan-ı iftihardır. Ka-
dınlarımızın daha namüsait şartlar altında erkeklerden geri kalmayışı 
ve belki aynı şartlar altında erkeklerden ileri gidişi mucib-i mefharettir. 
Lakin kadınlarımız bununla mağrur olmalı değil, bilhassa münevver 
hanımlarımız ecnebilerin, düşmanların ve içimizdeki bedhahların ken-
dilerine atf ve isnat etmek istedikleri gayri vaki ve gayri muhik noksan-
ların hakikaten gayri varit ve gayri muhik olduğunu göstermek mec-
buriyetindedirler. Bunu fiilen, maddeten giyinişleriyle, tavrı hareketleri 
ile, her şeyleriyle izhar ve ispat eylemişlerdir” demektedir. 

Altan EDİGE, Atatürk’ün sözlerini doğrulayarak, kadınların maki-
na mühendislik alanında da erkekler kadar başarılı olabileceğini gös-
teren ilk kadın makine mühendisi olmuştur. Ne yazık ki, 1975 yılında 
büyük bir ameliyat geçirir ve kanser olduğu teşhis edilir. En verimli 
olduğu bir dönemde, çok sevdiği mühendislik mesleğini bırakmak 
zorunda kalır. Emekli olur ve 1977 yılında yakalandığı hastalığa yenik 
düşer.

https://www.tesisat.org/makina-mi-makine-mi-tdk.html
https://www.tesisat.org/makina-mi-makine-mi-tdk.html
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ASANSÖR
KONTROLLERİmİZ
DEVAM EDİYOR

Dünyayı etkisi altına alan KORONA 
veya COVİD-19 olarak bilinen solunum 
yolu bulaşıcı hastalığının, Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından “pandemi” ilan edil-
mesi sonrası, Makina Mühendisleri Odası 
olarak Teknik Personelimizin hizmetlerini, 
aksama olmaksızın devam ettirmekteyiz.

“Kontrol, tespit, ölçümler devam etme-
li” bilinciyle personellerimiz salgından en 
iyi koruyucu önlemleri alarak, bulaşmayı 
engelleyecek şekilde, tulum, eldiven, 
maske, gözlük vb. gibi güvenliklerini riske 
attırmayacak techizat ve donanımlarla 
hizmetlerine devam ediyorlar.

Kısa çalışma progrmanıda çalışan 
personelimiz, Oda hizmet, kontrol, ölçüm 
ve tespitlerinin aksamaması için, deyim 
yerindeyse, canla, başla çalışmaktalar.

 Teknik personelimize salgından 
korunma ve virüsten etkilenme-
mesi için en gelişmiş koruyucularla 
çalışırken, hizmet binamızda düzenli 
periyotlarla dezenfekte ettirilmekte-
dir. Oda girişinde dezenfektanlarımı-
zın kullandırılmasına özen göster-
mekteyiz. Uyarı levhalarıyla sosyal 
mesafeye uyulmasını da itinayla 
takip etmekteyiz.

Teknik 
personelimiz, 

esnek çalışma 
koşullarında, 

görevlerini
aksatmaksızın 

sürdürüyor.
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AZERBAYCAN
Türk Cumhuriyetleri Serisi:

Azerbaycan, Kafkasların geçiş noktası üzerin-
de, Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasın-
da, Hazar Denizi’nin batısında yer almaktadır. 
Ülkenin Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran ve 
Türkiye ile Hazar Denizi vasıtasıyla Kazakistan, 
Rusya, İran ve Türkmenistan’la sınırları bu-
lunmaktadır. Devletin resmi adı Azerbaycan 
Cumhuriyeti’dir. Ülkenin başkenti Bakü şehridir. 
Şehrin nüfusu 2,5 milyondur.

Ülkenin büyük şehirlerinden Gence 350.000, 
Sumgayt 320.000 ve Mingeçevir 100.000 kişilik 
nüfusa sahiptir. Devletin resmi dili Azerbaycan 
Türkçesidir. Ülkenin %98’i Müslüman’dır. Para 
birimi Manat’tır. Azerbaycan Cumhuriyeti üni-
ter yapıya sahip cumhurbaşkanlığı sistemi ile 
yönetilen bir cumhuriyettir. Şehirlere bağlı 65 
ilçe ve 69 yönetim birimi bulunmaktadır.

Yasama organı, 125 milletvekilinden oluşan 
Milli Meclis’tir. En yüksek kurum Cumhurbaşka-
nı ve Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilmiş 
olan Bakanlar Kurulu’dur.
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Azerbaycan coğrafyasında yapılan arkeolojik 
çalışmalar, bölgedeki insan izlerini MÖ 8.000-
6.000’li yıllara kadar takip edebilmektedir. Bölge, 
buradaki varlığı bilinen ilk kavimler olan İskit-Sa-
kalardan sonra MÖ 9. yüzyılda Manna Devleti, 
ardından da Perslerin hâkimiyetine geçmiştir. 
Medlerin yıkılmasının ardından yerine kurulan 
Ahameniş İmparatorluğu Azerbaycan toprakla-
rını da kontrol altına almış, bu süreçte bölgede 
Zerdüştlük yayılmıştır. Büyük İskender dönemin-
de Makedonya İmparatorluğu topraklarına katı-
lan bölge, İskender’in ölümüyle devletin parça-
lanmasından sonra yerine kurulan dört devletten 
Seleukos İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına 
girmiştir. Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun 
hâkimiyetine giren Azerbaycan’da kurulan Al-
banya, 252 yılında Sasani İmparatorluğu’nun 
vasalı hâline gelmiş ve uzun süre varlığını 
devam ettirmiştir. Azerbaycan, Hz. Ömer dö-
neminde İslam toprakları arasına katılmış, 
Emevi ve Abbasi dönemlerinde de büyük oran-
da Müslümanların hâkimiyetinde kalmıştır.

11. yüzyıldan itibaren Türklerin etki alanına 
girmeye başlayan bölge, 1054’te Tuğrul Bey’in, 
1076’da Alparslan’ın seferleri sonrası tamamıyla 
Selçuklu hâkimiyeti altına girmiştir. Büyük Selçuk-
lu Devleti’nden sonra bölgede 12. yüzyılda Irak 
Selçukluları ve İldenizliler, kuzeyde ise Şirvanşah-
lar hüküm sürmüştür. 1222 ve 1231’deki Moğol 
istilaları sırasında Azerbaycan büyük oranda tah-
rip edilmiş, bu süreçte Harizmşahlar’ın kısa süren 
hâkimiyeti dışında bölge Moğolların ve ardından 
İlhanlı Devleti’nin egemenliğinde kalmıştır. 14. 
yüzyılın ikinci yarısında Moğol hâkimiyetinin 
bitmesiyle Karakoyunlular ve Akkoyunlular’ın 
egemenliği altına giren Azerbaycan, 16. yüzyılın 
başlarında Safevi topraklarına dâhil olmuştur; 

18. yüzyılın ilk yarısından itibaren bölgeye 
yönelik ilgisi artan Rusya, özellikle II. Katerina 
döneminde (1768-1796) Azerbaycan’ın güne-
yine doğru ilerlemiştir. 1803-1813 yılları ara-
sında devam eden Rus-İran Savaşı sonrasında 
Gülistan Anlaşması imzalanmış ve bölgedeki 
hanlıklardan Gence, Şeki, Bakü, Derbend, Kuba 
ve Taliş Rusya’ya, Güney Azerbaycan hanlıkları 
ise İran’a bırakılmıştır. 1828 yılında ise Azerbay-
can toprakları tamamen Rusya’nın hâkimiyeti 
altına girmiştir. Çarlık Rusya’nın yıkılması ile bir-
likte 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 
ilan edilmiş, böylece tarihte Azerbaycan ismi ilk 
kez bir devlet tarafından kullanılmıştır. Osmanlı 
Devleti ile imzalanan anlaşma gereğince iç ve 
dış asayişin sağlanması için 1918 Haziran’ın-
da Bakü’ye giren Osmanlı kuvvetleri, Mondros 
Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından aynı 
yıl bölgeden çekilmiştir. 1919’da İngilizler tara-

fından işgal edilen Azerbaycan, Anadolu’da millî 
mücadelenin devam etmekte olduğu bir süreçte, 
Sovyet Rusya tarafından 27 Nisan 1920’da işgal 
edilerek SSCB’ye dâhil edilmiş, bir gün sonra da 
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ku-
rulmuştur. 12 Mart 1922’de Transkafkasya Sov-
yet Federal Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir üyesi 
olan Azerbaycan, 5 Aralık 1936 tarihinde de 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni oluş-
turan cumhuriyetten biri hâline getirilmiştir.

Sovyetler Birliği’nin 1980’lerde dağılma sü-
recine girmesiyle birlikte Azerbaycan ve Erme-
nistan arasında sınır sorunları baş göstermiş, 
özellikle Dağlık Karabağ bölgesi iki ülke arasın-
da ciddi bir gerilime neden olmuş, bu süreçte 
200.000’den fazla Azeri, Ermenistan’dan zorla 
çıkartılmıştır. Silahlı çatışmaların yaşandığı süre-
ce Moskova yönetimi önce ilgisiz kalırken, daha 
sonra Ermenilere yönelik saldırıları gerekçe gös-
tererek 19-20 Ocak 1990’da Bakü’ye girmiştir. 
Yüzlerce sivilin öldürüldüğü ve 1.000’e yakın 
Azeri’nin yaralandığı bu olay “Kara Ocak” olarak 
anılmaktadır. Moskova’nın bu askerî müdahale-
si Azerbaycan’daki bağımsızlık sürecini daha da 
hızlandırmış, devletin ismindeki “Sovyet Sosya-
list” ifadesi çıkartılarak “Azerbaycan Cumhuriye-
ti” ifadesi ve bayrak olarak da 1918-1920 yılları 
arasındaki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 
bayrağı kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim bir yıl 
sonra da, 30 Ağustos 1991 tarihinde, bağımsızlık 
kararı alınmış ve bu karar 18 Ekim’de yürürlüğe 
konulmuştur. Bağımsızlığı takip eden ilk yıllarda 
ülke, bugün hâlen çözüme kavuşturulamamış 
olan ve Ermenistan işgali altında bulunan Dağ-
lık Karabağ sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. 
Demokratik yollarla seçilerek iş başına gelen 
Ebulfez Elçibey’e karşı gerçekleştirilen askerî is-
yan neticesinde Elçibey görevinden çekilmiş, bu 
süreçte Elçibey’e destek vermeyerek darbenin 
başarılı olmasının önünü açan Haydar Aliyev ise 
Elçibey’in görevden alınmasının ardından ya-
pılan seçimler neticesinde Azerbaycan’ın yeni 
devlet başkanı olmuştur. Başkan seçilen Aliyev, 
darbenin başındaki Suret Hüseyinov’u da baş-
bakan olarak atamıştır. 1994’te bu kez Aliyev’e 
karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunan 
Hüseyinov, vatana ihanetle yargılanarak müeb-
bet hapse mahkûm edilmişse de 2005 yılında 
affedilmiştir. 1993-2003 yılları arasında devlet 
başkanlığı görevini sürdüren Haydar Aliyev’in ar-
dından, 2003 yılında devlet başkanı seçilen oğlu 
İlham Aliyev, o tarihten bu yana bu görevdedir.
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Azerbaycan, 44-52 derece doğu 
meridyenleri ile 38-42 derece kuzey 
paralelleri arasında, Kafkasların geçiş 
noktaları üzerinde, Büyük ve Küçük 
Kafkas Dağları arasında yer almaktadır. 
Bölgenin en önemli özelliği tarihi geçit 
ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. 
Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ve Rusya 
Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk 
Cumhuriyeti (390 km); güneyinde İran 
İslam Cumhuriyeti (756 km); batısın-
da Ermenistan (1.007 km) ve Türkiye 
Cumhuriyeti (Nahcivan ile 11 km sınırı 
bulunmaktadır); doğusunda ise dünya-
nın en büyük gölü kabul edilen Hazar 
Denizi (400.000 km² alan-enderin yeri 
1.025 m.) (713 km) yer almaktadır. Ülke-
nin yüz ölçümü (%11,5 orman, %1,6 su 
havzası, %50 tarıma elverişli topraklar 
ve %36,9 diğer alanlar) 86.600 km² ’dir. 

Azerbaycan’ın arazi yapısının yak-
laşık %50’sini dağlık alanlar oluştur-
maktadır. Ülkenin ortalama deniz se-
viyesinden yüksekliği 657 metredir. 

Azerbaycan, başta petrol ve doğal 
gaz olmak üzere yer altı ve yer üstü 
kaynakları itibariyle son derece zengin, 
Orta Asya, Orta Doğu ve Ön Asya’nın 
tam ortasında, tarihi ve ticari geçit yol-
larının üzerindedir. Bu özellikleri, kom-
şusu olan bölge ülkeleri ile Kafkasya 
bölgesinde çıkarları olan bölge dışı 
aktörlerin ilgi odağı haline getirmiştir.
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Azerbaycan Parlamentosu, 31 Ağustos 1991’de 
ülkenin bağımsızlığını ilan etmiştir. 18 Ekim 1991 
tarihinde de Meclis Bağımsızlık Kanununu kabul et-
miştir. Anayasa, 12 Kasım 1995 tarihinde halkoyuna 
sunularak, %91,9 evet oyu ile kabul edilmiştir. Ülke-
nin yönetim biçimi demokratik, hukuka dayalı, laik, 
üniter bir cumhuriyettir. Anayasada devletin ege-
menliğinin yegâne kaynağının halk olduğu vurgu-
lanmıştır. Anayasa, halk ve özgürlüklerin tespit ve 
düzenlenmesi açısından çağdaş bir Anayasadır. 2 
Başkanlık sisteminin egemen olduğu ülkede, Cum-
hurbaşkanlığı seçimi beş yılda bir yapılmaktadır. 
Cumhurbaşkanı, hem devletin ve hem de icranın 
başıdır. Azerbaycan Milli Meclisi 125 milletvekilin-
den oluşmaktadır. Bunların 25’i siyasi partilerden, 
100’ü ise bağımsız olarak seçilmiştir. Yasama yetkisi 
5 yılda bir yenilenen Milli Meclis’e, yürütme yetkisi 
Cumhurbaşkanına ve yargı yetkisi de bağımsız 
Mahkemelere bırakılmıştır. Ülkede 30’un üzerinde 
irili ufaklı siyasi parti faaliyet göstermektedir.
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Azerbaycan geniş tarım toprak-
larına sahiptir. Ülke topraklarının 
yaklaşık %50’si tarımsal araziler-
den, %2,5’i ise kentsel alanlardan 
oluşmaktadır. Toprakların %11,5’i 
ise ormanlık arazidir.Azerbaycan, 
ekolojik olarak çok çeşitli bir coğrafi 
yapı sergilemektedir. Ülke, deniz se-
viyesi altında düzlükler, Kafkas böl-
gesinde 4.000 metre yüksekliğinde 
dağlar, çöller ve sub-tropik alanlarla 
kaplıdır. Ülke topraklarının yarıdan 
fazlası alçak arazilerden oluşmakta-
dır. Tamamı Kafkas havzasında akan 
nehirler gemi taşımacılığına elverişli 
değildir. Sulama sistemleri su depo-
ları ile düzenlenmektedir. En büyük 
su deposu ülkenin batısındaki Kura 
nehri üzerinde yer alan Mingeçevir 
baraj gölüdür.

Azerbaycan yeraltı kaynakları 
bakımından çok zengin bir ülkedir.

Başlıca kaynakları, petrol, do-
ğalgaz, kurşun, çinko, bakır, demir 
cevheri, barit, alüminyum, kobalt, 
arsenik, mermer, kireç taşı, siyanit, 
maden tuzu ve kaya tuzudur.

Az miktarda altın ve gümüş gibi 
değerli madenler de bulunmaktadır. 
Ülkenin en büyük yeraltı zenginliği 
petroldür.

Petrol (Azerbaycan Türkçesinde 
neft) ve doğalgaz, Bahar, Kum Adası, 
Neft Taşları, Neftçala ve Sangaçal’da 
çıkarılmaktadır. Kaynakların çoğu-
nun kullanılmasına rağmen, maden-
ciliğin acil modernizasyona ihtiyacı 
vardır. Petrol ve gaz üretimi, rafine 
edilmesi ekonominin temelini oluş-
turmaktadır. Azerbaycan Cumhu-
riyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) 
verilerine göre ise ülkenin kanıt-
lanmış petrol rezervleri 17,5 milyar 
varildir. Ancak bu verilerin hesaplan-
masında kullanılan sınıflandırmalar 
Sovyet sistemine göre olup, daha 
geniştir. Ülkenin petrol rezervleri 
SOCAR verilerinde bu nedenle çok 
daha fazla görünmektedir. Ülkenin 
petrol rezervleri Ortadoğu ile kar-
şılaştırıldığında düşük düzeydedir. 
Ortadoğu’daki kanıtlanmış rezervler 
742,7 milyar varil olup, dünya topla-
mının %61,5’ine tekabül etmektedir.

Azerbaycan, ürettiği petrolün 
%70’ini ihraç etmektedir. Azer-
baycan petrolü, üç boru hattı üze-
rinden ihraç edilmektedir. Bunlar; 
1-Bakü’yü Gürcistan’ın Karadeniz 
kıyısındaki Supsa limanına bağlayan 
hat, 2- Bakü’yü Rusya’nın Novoros-
sisk limanına bağlayan hat ve 3-Aze-
ri-Çıralı-Güneşli yataklarından çıkar-
tılan petrolü 1,776 km uzunluğu ve 
yıllık 50 milyon ton ham petrol taşı-
ma kapasitesi ile Bakü’yü Tiflis üze-
rinden Ceyhan’a bağlayan BTC Ham 
Petrol Boru Hattı’dır. Bunların yanı 
sıra Batum’a demiryolu üzerinden 
petrol sevkiyatı da yapılmaktadır.
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Azerbaycan, 1990’lardan itibaren kentlerde 
yaşayan nüfusunun bir kısmını kaybetmiştir. 
Bunda çoğunluğu kentlerde yaşayan etnik 
azınlıkların ülke dışına göç etmesi önemli rol 
oynamıştır. 

Kentsel nüfusun toplam nüfusa ora-
nı 1989’da %54,2 iken, 1999’da bu rakam 
%51,1’e düşmüş, 2010’lu yıllarda bu oran tek-
rar %53’e çıkmıştır. Kentsel nüfusun artışında 
petrol sektöründeki gelişmeye bağlı olarak 
artan yeni iş olanakları etkili olmuştur. Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin nüfusu bugün itiba-
riyle yaklaşık 10 milyon kişiye yükselmiştir. 
Nüfusun %53,1’i şehirlerde, %46,9’u kırsalda 
yaşamaktadır. Nüfusun %49,8‘i erkek, %50,2’si 
ise kadındır.

Ülke nüfusunun %22,5’ini 0-14 yaş grubu, 
%68,2’sini 15-60 yaş grubu, %9,4’ünü ise 60 
yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Azerbaycan 
nüfusunun 91,6’sını Azeriler oluşturmaktadır. 

yeraltı
kaynakları

bakımından 
çok zengin 

bir ülke

Türkiye ile Azerbaycan, iki ülke ara-
sında eşine rastlanamayacak nitelikte 
bir kardeşlik bağına sahiptir. Ulu önder 
Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci bizim 
sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” 
demek suretiyle, Umummilli lider Haydar 
Aliyev’in ise “Biz bir millet, iki devletiz” 
ifadesiyle veciz şekilde tanımladıkları bu 
kardeşlik bağı gerçekten çok özgündür. 

Türkiye ile modern Azerbaycan arasın-
daki siyasi ilişkiler ilk kez Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti’nin 28 Mayıs 1918 tarihinde 
bağımsızlığını ilan etmesinden sonra baş-
lamıştır. Nuri Paşa komutasındaki Türkiye 
ve Azerbaycan askerlerinden müteşekkil 
Kafkas İslam Ordusu’nun, 1918 yılında 
Azerbaycan’ı Ermeni ve Bolşevik Rus işga-
linden kurtararak, bağımsız Azerbaycan’ın 
temellerini güçlendirmesi ise, iki ülke ara-
sındaki sarsılmaz kardeşlik bağını daha da 
güçlendirmiştir. Omuz omuza çarpışırken 
canını feda eden ve bir kısmı aynı mezar-
da yatan Anadolulu ve Azerbaycanlı şe-
hitlerimiz, bu sarsılmaz kardeşlik bağının 
ispatı olmuşlardır. 

18 Ekim 1921 tarihinde Azerbaycan’ın 
Ankara Temsilciliğinin açılışı yapılmıştır. 
Bu açılışta Azerbaycan bayrağını gönde-
re bizzat Mustafa Kemal Paşa çekmiştir. 
Azerbaycan’ın bağımsızlığının 18 Ekim 
1991 tarihinde ilan edilmesinden sonra, 
bunu ilk tanıyan devlet 1918 yılında oldu-

ğu gibi yine Türkiye Cumhuriyeti olmuş 
ve iki ülke arasında 14 Ocak 1992’de, “Dip-
lomatik İlişkilerin Yeniden kurulmasına 
İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır. 

Bugün gelinen noktada, Türkiye-Azer-
baycan ilişkileri “stratejik ortaklık” düze-
yine ulaşmıştır. 2011 yılından bu yana 
gerçekleştirilmekte olan “Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi” toplantıları, iliş-
kilerin her alanda daha da derinleşmesine 
katkı sağlamaktadır. Azerbaycan ile Tür-
kiye arasında gerçekleştirilen üst düzey 
ziyaretler ve her alandaki teknik temaslar 
yoğunluğunu korumakta, iki ülke Bakan-
lıkları arasında oluşturulan heyetler dö-
nemsel toplantılarda görüş alış verişinde 
bulunmaktadır.

Türkiye ile 
Azerbaycan, iki 

ülke arasında eşine 
rastlanamayacak 

nitelikte bir 
kardeşlik bağına 

sahiptir.
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Ülkelerimiz arasında, kardeşlik 
ve karşılıklı güven temelinde şekil-
lenen siyasi, ekonomik, ticari, kül-
türel ve askeri işbirliği, iki ülkenin 
hedeflediği başarılara birlikte ulaş-
masını kolaylaştırmaktadır. 

Türkiye ve Azerbaycan, sahip 
oldukları imkân ve kabiliyetleri, 
aynı zamanda, daha müreffeh, 
daha adil bir dünyanın teşkili için 
de seferber etmiş durumdadırlar. 
Ülkelerimiz bu amaçla, başta Bir-
leşmiş Milletler olmak üzere ulus-
lararası ve bölgesel kuruluşlarda 
yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 

İki kardeş ülke, ekonomik ve 
diğer tüm imkânlarını beşeri de-
rinlikleriyle bütünleştirip, bölgesel 
ve küresel refah ile huzura hizmet 
etmektedir. Bunun en güzel örne-
ği, geliştirdiğimiz ortak projelerdir. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 
hattıyla başlayan, Bakü-Tiflis-Erzu-
rum doğalgaz boru hattıyla devam 
eden “barış ve refah” koridorumuz, 
Bakü-Tiflis- Kars demiryoluyla yeni 
bir boyut kazanacaktır.

Artık “21. Asrın Projesi” olarak 
adlandırılan, Hazar doğalgazını 
Batı Avrupa’ya nakledecek olan 
Güney Gaz Koridoru projesi de, 
yine Türkiye ve Azerbaycan’ın im-
zasını taşımaktadır. Sözkonusu 
projenin belkemiğini oluşturan 
TANAP projesinin inşası planlandı-
ğı şekilde hızla devam etmektedir.

Bugün, Türkiye ve Azerbaycan, 
tam bağımsız ve egemen, hızla 
kalkınan,  her geçen gün büyüyen 
ve zenginleşen iki kardeş ülkedir. 
Ülkelerimiz tarih boyunca kader 
birliği içerisinde oldukları gibi, bu-

gün de ortak bir pencereden gele-
ceğe bakmakta; bugünümüzü ve 
yarınımızı elbirliğiyle şekillendir-
mektedirler.

Azerbaycan gazını 
Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya taşıyacak 
ve “Enerjinin 

İpek Yolu” olarak 
adlandırılan 

TANAP Trans 
Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi
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Beslenme alışkanlıklarının 
kötü olması kansere zemin 
hazırlıyor 
Obezite ve beslenme alışkanlıkları 

ile kanser ilişkisi birçok çalışmada gös-
terilmiştir. Özellikle mide ve kolon kan-
seri beslenme şekli ile meme kanseri 
obezite ile ilişkili bulunmuştur. Akdeniz 
tipi beslenme olarak bilinen hayvansal 
yağlardan fakir ve sebze ağırlıklı bes-
lenme kanser riskini azaltırken, batı tipi 
beslenme olarak bilinen yüksek kalori-
li, işlenmiş hayvansal ürün içeren hazır 
gıdalar kanser riskini artırmaktadır. 

Düzenli egzersizle meme 
kanseri riski %18 azalıyor 
Günümüz modern toplumunda 

kanser, kalp- damar hastalıkları ve di-
yabet gibi hastalıkların hızla artmasın-
daki önemli faktörlerden biri de hare-
ketsiz yaşam şeklidir. Özellikle büyük 
şehirlerde yaşayan insanların günlük 
aktivitesi son derece kısıtlanmış du-
rumdadır. Hareketli yaşam ve düzenli 
egzersiz kanser riskini azaltmaktadır. 
Yapılan bir araştırmada düzenli egzer-
siz yapan kadınlarda yapmayanlara 
göre meme kanseri riskinin %18 azal-
dığı gösterilmiştir. En kolay ve sürdürü-
lebilir egzersiz şekli yürüyüş yapmaktır. 
Haftanın ardışık olmayan 3 gününde 
ortalama 45 dakika orta tempolu yürü-
yüş önerilen en kolay egzersiz şeklidir.

Kanser tedavisinde en etkili 
faktör erken teşhis 
Kanserden korunmak için yap-

mamız gerekenleri yaptığımız halde 
değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri 
nedeni ile kanser oluşma riski sıfır ol-
mayacaktır.  Kanserin tedavisinde en 
etkili faktör erken teşhistir.  Ne kadar 
erken teşhis edilir ise tedavi o kadar 
kolay ve tedavi başarısı yüksek olur. Bu 
nedenle özellikle kadınlar için önerilen 
ve sağlık bakanlığınca takip edilen 
meme kanseri ve serviks kanseri için 
taramaları, erkekler için kolon kanseri 
taraması erken teşhiste önemlidir. Bi-
rinci derece yakınlarında kanser tanısı 
olan bireylerin tarama programı için 

doktora danışmaları erken tanı için 
önerilir.

Erken tanıda uzmanların en 
büyük yardımcısı teknoloji 
Teknolojik gelişmelerin tıp alanında 

kullanımı ile birlikte kanserin tanısın-
da ve tedavisinde çok ciddi ilerle-
meler kaydedilmiştir. Görüntüleme 
cihazları ile henüz çok küçük 
lezyonlar tespit edilebilmekte ve 
biyopsi alınarak tanı konulabilmek-
tedir. Endoskopi ve kolonoskopi 
uygulamaları ile mide ve kalın bağır-
saktaki polipler henüz kanserleşme-
den çıkarılabilmektedir.

Kanser tedavileri her 
geçen gün gelişiyor, yeni 
yöntemler başarılı 
sonuçlar veriyor
İlerlemiş kanser tanısı 

olan hastalarda uygulanan 
kemoterapi, immünoterapi 
ve radyoterapi tedavileri 
ile hastalığı kontrol etme 
şansı giderek artmaktadır. 
Her geçen gün yeni te-
davi seçenekleri ortaya 
çıkmakta ve bu tedaviler 
ile hastaların hem ya-
şam kalitesi artmakta 
hem de yaşam süresi 
uzamaktadır. Özellikle 
akıllı ilaç olarak da 
adlandırılan hedefe 
yönelik ilaçlar ile nor-
mal kemoterapi te-
davilerine kıyasla çok 
daha az yan etki ile 
daha başarılı sonuçlar 
alınabilmektedir.

Kanser tanısı almış 
bir hastalığın hem 
cerrahi tedavisi hem 
de kemoterapi tedavisi 
uzmanlık gerektiren bir 
alandır. Bu hastaların te-
davi ve takibinin mutlaka 
onkoloji hekimi bulanan bir 
hastanede yapılması önem-
lidir.

Doç. Dr. Ali SÜNER

Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı

Erkeklerde akciğer ve prostat 
kanseri, kadınlarda ise meme 
ve tiroid kanseri sık görülüyor

Kanser hem dünyada hem de ülke-
mizde sebebi bilinen ölümler sıralama-
sında kalp-damar hastalıklardan sonra 
ikinci ölüm sebebidir. Kanser istatistik-
lerine bakıldığında, dünyada bir yılda 
18 milyon kişiye kanser tanısı konduğu 
ve 9.5 Milyon kişinin kanser nedeniyle 
öldüğü görülmektedir.  Maalesef hem 
dünyada hem de ülkemizde kanser 
sıklığı giderek artmaktadır.  Türkiye’de 
en sık görülen kanser türleri erkeklerde 
akciğer ve prostat kanseri iken kadın-
larda meme ve tiroid kanseridir. 

Kanserden korunmak için 
yapılması gerekenler nelerdir?

Kanserden korunmak için yapılabile-
cek bazı şeyler vardır. Genetik yapımızı 
değiştirmeyeceğimiz için çevresel risk 
faktörlerini azaltmaya çalışmalıyız. Kan-
ser riskini azaltmak için yapılacaklar 
temel olarak 3 ana başlıkta toplanabilir. 
Bunlar; 

• Kanserojen maddelerden (sigara, 
   alkol, asbest gibi) uzak durmak
• Kilo kontrolü sağlamak ve beslenme 
   alışkanlıklarını düzenlemek
• Hareketli yaşamı benimsemek ve 
   düzenli egzersiz yapmak

Kanserojen maddeler
DNA hasarına neden oluyor
Kanserojen maddeler doğrudan 

DNA hasarı yaparak kanser oluşumunu 
başlatabilmektedir. Her geçen gün ma-
ruz kaldığımız kanserojen miktarı art-
maktadır. Örneğin; motorlu taşıtların 
egzoz gazları ve fabrikalardan salının 
zehirli gazlar nedeniyle soluduğumuz 
havadaki kanserojen miktarı artmakta-
dır. Ancak kanserojen maddeler içeri-
sinde en tehlikeli ve yaygın olanı siga-
radır. Hem dünyada hem de türkiye’de 
en çok ölüme sebep olan kanser, ak-
ciğer kanseridir ve akciğer kanserinin 
%85’i sigaraya bağlıdır. Sadece sigara 
kullanımının azaltılması ile her yıl bin-
lerce insanın ölümü engellenebilir. 

Modern Dünyanın Vebası

Kanser
 Kanser Nedir, Kanser Riski Nasıl Azaltılır?

Kanser doğuştan gelen genetik faktörler ve çevresel 

risk faktörlerinin etkisi ile değişime uğramış hücrelerin 

kontrolsüz olarak çoğalıp büyümesi sonucu oluşan 

hastalıklar grubudur. Normal hücreler belli bir kontrol 

altında, ihtiyaca göre çoğalırlar ve ömrünü tamamlayan 

hücreler kontrollü şekilde ölür. Hücrelerin büyümesi, 

çoğalması ve ölmesi tüm hücrelerin çekirdeğinde bulu-

nan DNA tarafından kontrol edilir. Kanser, DNA’ da olu-

şan ve düzeltilemeyen hasarlanma sonucu başlar.
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Eğitimler
devam ediyor

Teleskopik Bomlu 
Yükleyici
Eğitimi

e
ğ
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Pandemide Kurs

Powerwind Rüzgar Türbinleri firmasıyla yapı-
lan anlaşma kapsamında firmada çalışan teknik 
personele Teleskopik Bomlu Yükleyici kullanma 
eğitimi verilmiştir.

Teleskopik Bomlu Yükleyici kullanımında İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarının irdelendiği 
eğitim 11.Temmuz.2020 tarihinde Odamız 
hizmet binasında gerçekleştirilirmiştir. Eğitim 
kapsamında; 

Bağlantı aksesuarlarının kurulumu, 

Kaldırma kapasitesi ve yük taşıma kuralları,

Bozuk veya eğimli yollarda kullanım,

Periyodik bakım,

Hidrolik, güç aktarma, elektrik ve motor 
kontrolleri,

Bom uzunluğu ve yükseklik ayarı nasıl yapılır,

Koruyucu donanım ekipmanlarının kullanımı,

gibi konularda kursiyerlere bilgiler verilmiştir. 

 Eğitimlerin sonunda kursiyerlere katılım 
belgesi verilmiştir.
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Hayalim 
Hristiyanları 

cehennemden 
kurtarmaktı...

Yitip gitmesi için uğraşılan bir yaşamın 
küllerinden nasıl doğduğunu gösteren bir 

başarı öyküsü.

Ne bir dizi, ne bir film, ne de Ömer 
Seyfettin’in içimizi burkan, bize çok şey öğreten 

o acıklı hikayelerinden.

Eğer bir başarı hikayesi yazılacaksa bu 
hikayenin baş kahramanı Hüseyin Özer olmalı. 

Olmalı ki;  her başarısızlığa bir kılıf uydurma 
konusunda geliştirdiğimiz yeteneğimizi başka 

yönlere kanalize edebilelim.

Bu ismi karşımıza koyup diyebilelim ki; 
“İstendiği taktirde her şey başarılabilir.”  

Deniz esintisinde “Karışma Sen”in Sahibi 
Murat Kargılı’nın hazırladığı eşsiz balık lezzeti 

eşliğinde İngiltere’deki Sofra Lokantaları’nın 
sahibi Ünlü Şef Hüseyin Özer’le röportajımız…

Yaşamınızda hatırladığınız ilk 
mücadeleniz neydi?

Ben hayata sıfırdan değil sıfırın al-
tından başladım. Ekmek yiyip ve su 
içtiğimi bildiğim sürede başlamıştı 
mücadelem. 5 yaşında zehir verilmişti 
bana. 7 yaşında okul zamanım geldiğin-
de babam “Benim çocuğum değil” dedi. 
Annemden ayrılıp başkasıyla evlendi. 
Üvey babamın da beni okutmaya hiç 
niyeti yoktu. İstenmeyen çocuk olarak 
birkaç hayvanla birlikte bir ağanın yanı-
na verildim. “Keçi güderken çoban Celal 
emmiden okuma yazmayı öğrendim. 
Değnekle kara, toza, taşlarla taşa, ka-
yaya yazı yazmaya başladım. Tarlanın 
taşını ayıklama işine de çocukken baş-
ladım. Uzun yıllar keçi çobanlığı yaptım. 
O yaşta sırtımda odun getirmeyi bili-
yordum. Hatta o iple kendimi asmayı 
düşündüm. Ama annemle anneannemi 
düşündüm, vazgeçtim.

Sıfırın altı sizin için ne ifade edi-
yor?

Sıfırın altı şu; Okumuş, ailesi olan bi-
rinin sadece para kazanması yeterli. Bu 
sıfırdan başlamak demek. Benim ailem 
yok, okula da gitmedim. Bak dibe doğru 
düştük. Çok kötü durum yani. Aile var 
da 3 ayrı aile. Hepsi de beni öldürmek 
istiyor. Araziler var, herkesin kendi 
çocuğu var. Ben dedemin yanındayım 
ama annemin hakkını alabilirim. Eski-
den kızlara hak verilmiyordu. Öğrenildi 
ki; kızların da hakkı oluyor. O zaman 
beni yok etmek istediler. Baba tarafı 
zaten istemiyordu, analık var. O zaman 
arazi değerliydi. Şimdi öküz bile otlan-
mıyor orada. Herkes kendi yavrusunun 
hakkını korumak için başkasının yavru-
sunu, daha doğrusu beni öldürmek iste-
di. Karga da kendi yavrusunu öldürüyor.

Sıfırın altından 
zirveye çıkıp

Londra’da restoran
zinciri kuran

Hüseyin Özer’in
başarı hikayesi...

Çiğdem KURUT
RÖPORTAJ

Hüseyin ÖZER
Şef
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Köyden Ankara’ya çıkışınız 
aynı zamanda ölümden kur-
tuluş muydu?

Ankara’ya mutlu gittim. Köyde 
çok aşağılanıyordum, dayak yi-
yordum. Köyümüzde bir Şerafettin 
dayı vardı. Ben geleceğimi ona 
benzetirdim. Köyün muhtarı canı 
sıkıldıkça Şerafettin Dayı’yı yanı-
na çağırır döverdi. Onu hep ezerdi. 
Çünkü kimsesizdi. Ben de kimse-
sizdim ve beni de eziyorlardı. Ama 
ben ezilmek istemiyordum, gücüme 
gidiyordu. Zehirlenmekten, öldü-
rülmekten falan korkmuyorum. 
Çok dövüyorlardı zaten, herkes 
dövdü. Durmadan dayak yediğimi 
hatırlıyorum. İlk yediğim dayağı 

hatırlamıyorum ama sevildiğimi 
hatırlıyorum. İlk defa bir adam 
tarlada beni kucakladı, elime yeşil 
bir elma verdi. Hiç unutmuyorum. 
Aklım başımdan gitti. Kucaklanı-
yorum, seviliyorum ve bir de elma 
veriyor. Meğerse sünnet oluyormu-
şum. Sünnetten hiç haberim yok. 
Acımadı, yemin ederim zerre kadar 
acı duymadım. Birisi beni sevdi. O 
sevgi beni mahvetti. Sarhoş oldum. 
Bu yüzden gideceğim için mutluy-
dum. Ama esas gidiş sebebim bam-
başkaydı. Babam “benim oğlum 
değil” dedi. Kötü biri oldum. Bundan 
sonra annem de babamı vurmamı 
istedi. Evlatlıktan ret eden babamı 
öldüreceğim Smith Wesson taban-
canın parasını kazanmak üzere 
gidiyordum. Annem öyle istemişti. 
İstanbul’a da gönderebilirlerdi ama 

İstanbul bileti 35 lira. En ucuz bilet 
Ankara’ya. 20 liraydı o zaman. 
Gider gitmez ne yapıp edip para 
kazanıp 40 lirayı babama verilmek 
üzere geri gönderdim. Sokakta ya-
tıyordum ama parasını iki misli geri 
ödedim. Hala yaşıyor. Annem vefat 
etti.

Ankara yeni bir mücadelenin 
başlangıcı olmuş.

Ankara’da Kızılay’da tuvalette 
yattım, Ulus’ta çakmaklara benzin 
doldurdum. Aylarca Ulus’ta çorba-
cıda 75 kuruşa bir çeyrek ekmekle 
işkembe çorbası içtim. Çok suluy-
du. İçinde bir şey yoktu. 24 saatte 
sadece çorba içiyordum. Köşeyi 
dönmek benim için çeyrek ekmek 
arasına biraz ciğer koydurmaktı. 
Böyle bir mücadele.

Çocukken köşeyi dönme ha-
yaliniz var mıydı?

Çocukken ne araba planladım, 
ne ev. Hiçbir planım yoktu. Çocuk-
ken ben iyi bir insan olacağım diye 
düşünüyordum. Ev, araba gibi kü-
çük şeyler düşünmedim hiç. Herkes 
alıyor. Çalışıyorsun alıyorsun. Ben 
her çocuktan daha becerikliydim. 
Mesela dayımın oğlu okula gidiyor-
du, ben gitmiyordum. Ama mate-
matiği ben yapıyordum. Kafadan 
hem de. Tarlaya bir şey biçmeye 
gitsek ben herkesten daha iyi biçi-
yordum. Hayvanlar beni herkesten 
daha çok seviyordu. Sırtında en çok 
odunu getiren de bendim. Dayımın 
oğlu matematiğin alt alta yazıldı-
ğını göstermedi bana. Ankara’ya 
geldim. Sokak çocuğuydum. Hün-
kar Lokantası’na çalışmaya girdim. 
Rakamların alt alta yazıldığını 
gördüm. Baktım; ustam alt alta bir 
şeyler yazıyor, elde var 3, elde var 
1 diye. Aa ne kadar kolaymış. Ka-
fadan hesaplanıp oraya yazılıyor 
sanıyordum. 1 günde matematiği 
öğrendim.

Çocukluğunuzda özlem duy-
duğunuz bir şey olmadı mı?

Hiç özlem duymadım. Sadece iyi 
insan olmak istiyordum. Sanırım 
çevremde hep kötü insan gördü-
ğüm içindi. Bunlar kötü diyordum. 
Beni dövenlere falan acıyordum. 
Ben iyi bir insanım. Yaramazlık 
yapmıyordum ki. Ona rağmen yi-

yordum dayağı. Çok büyük adam 
oluyum, çok büyük işler yapayım. 
Vatanıma iyi hizmet edeyim. Onun 
için de çok okumak istiyordum. Bir 
şey olmak istiyordum. Para bir şey 
değil çünkü bir şey olmak bambaş-
ka. Tarihe geçmek istiyordum.

Ben bunların eğitimini almadım. 
Her şeyi kendi kendime öğrendim, 
geliştirdim. Okuma yazmayı da 
hesabı da yemek yapmayı da.

Eğitim alsaydınız nasıl olur-
du?

Eğitim alsaydım milletin başına 
bela olurdum. Allah bana lütfetti, 
Discovery Channel’ı gönderdi. . 
Discovery Channel beni buldu 
dünyaya mal etti. Hep Türkiye’yi 
düşündüm. Nesilden nesile gösteri-
lecek. “Türk yemeğini dünyaya ta-
nıtan diyor, Türk yemeği kebaptan 
ibaret değildir.” diyor. Museum of 
London’a bile koydular beni. Orada 
tarihi şeyler bulunur aslında. Sesli 
bölümde Bir üniversite için yaptı-
ğım 2 saatlik mülakat kaydım var. 
Bir de okusaydım ne olurdu bilmi-
yorum.

Türk yemeklerine özel bir 
değer veriyorsunuz. Lokan-
taların Türk yemekleriyle 
çıkış yaptıkları taktirde daha 
başarılı olacaklarına mı ina-
nıyorsunuz?

Kesinlikle. Müşteriler de Türk 
lokantası istiyor. Balık, kebap her 
yerde olabilir. Sofra usulü bir ye-
mek lokantasının dünyada bir ben-
zeri hala çıkmadı, yok.

Siz bir lokantaya gittiğiniz 
zaman ne yersiniz? Gururla 
sunulan yabancı yemekleri 
mi?

Kesinlikle Türk yemeği tercih 
ederim. Bu Türk’ü aşağılamaktır. 
Türk yemeğini, kültürünü, her şeyi-
ni komple aşağılıyor. Çok çirkin ve 
ayıp. Aslında devletin buna sahip 
çıkması lazım. Benim gibi köyden 
gelmiş biri, Ecnebi bir yemeği gö-
rünce lokantanın büyük bir iş yap-
tığını düşünecek. Biz ecnebiye çok 
meraklıyız ya.

Çok büyük adam 
oluyum, çok büyük 
işler yapayım, 
vatanıma iyi hizmet 
edeyim diyor, onun 
için de çok okumak 
istiyordum. Bir şey 
olmak istiyordum. 
Para bir şey değil 
çünkü bir şey olmak 
bambaşka. Tarihe 
geçmek istiyordum.

Yaşamınızda hatırladığınız ilk mü-
cadeleniz neydi?

Ben hayata sıfırdan değil sıfırın altın-
dan başladım. Ekmek yiyip ve su içtiğimi 
bildiğim sürede başlamıştı mücadelem. 5 
yaşında zehir verilmişti bana. 7 yaşında 
okul zamanım geldiğinde babam “Benim 
çocuğum değil” dedi. Annemden ayrılıp 
başkasıyla evlendi. Üvey babamın da beni 
okutmaya hiç niyeti yoktu. İstenmeyen 
çocuk olarak birkaç hayvanla birlikte bir 
ağanın yanına verildim. “Keçi güderken 
çoban Celal emmiden okuma yazmayı öğ-
rendim. Değnekle kara, toza, taşlarla taşa, 
kayaya yazı yazmaya başladım. Tarlanın 
taşını ayıklama işine de çocukken başla-
dım. Uzun yıllar keçi çobanlığı yaptım. O 
yaşta sırtımda odun getirmeyi biliyordum. 
Hatta o iple kendimi asmayı düşündüm. 
Ama annemle anneannemi düşündüm, 
vazgeçtim.

Sıfırın altı sizin için ne ifade ediyor?
Sıfırın altı şu; Okumuş, ailesi olan bi-

rinin sadece para kazanması yeterli. Bu 
sıfırdan başlamak demek. Benim ailem 
yok, okula da gitmedim. Bak dibe doğru 
düştük. Çok kötü durum yani. Aile var da 
3 ayrı aile. Hepsi de beni öldürmek istiyor. 
Araziler var, herkesin kendi çocuğu var. 
Ben dedemin yanındayım ama annemin 
hakkını alabilirim. Eskiden kızlara hak ve-
rilmiyordu. Öğrenildi ki; kızların da hakkı 
oluyor. O zaman beni yok etmek istediler. 
Baba tarafı zaten istemiyordu, analık var. 
O zaman arazi değerliydi. Şimdi öküz bile 

otlanmıyor orada. Herkes kendi yavrusu-
nun hakkını korumak için başkasının yav-
rusunu, daha doğrusu beni öldürmek iste-
di. Karga da kendi yavrusunu öldürüyor.

“Öldürmek istediler” tabiri mecazi 
anlamda mı?

Mecazi değil, gerçek anlamda.

Hep öldürülme korkusuyla yaşa-
madınız mı?

Benim aklım ermiyordu ki korkuyum. 
Zehir verildiğinde mesela; yemedim. Ana-
lığım hazırlamış, abim verdi. İnciri ısırdım, 
içinden zehir çıktı. Allah ölmemi istemedi. 
Bu abimin oğlunu ben Londra’da özel 
okulda okuttum. Adını bile söylemiyor-
dum ayıp olmasın diye. Şimdi melek gibi 
bir çocuk. Demek ki abim de saf bir adam-
mış. Annesi demiş o yapmış. Karın yağ-
dığı ilk gün 6 köy uzağa gönderildim. Yol 
açılmamıştı. Neden ? Kurtlar beni yesin 
diye. Çığı aça aça kendim döndüm. Allah 
ölmemi yine istememiş. Ben öldürülmek 
istendiğimin farkında bile değildim. Okula 
gitmem gerekirken annemin kocasından 
pat diye bana bir Ankara bileti çıktı. Çün-
kü Ankara’ya gidersem başlarından kur-
tuluyorum, Ankara’da kayboluyorum. Bel-
ki başka bir işe yarıyorum. Bizim köyde 
bir deli kız vardı. Adı Deli Kız. Adamın birisi 
Ankara’ya götürdü bıraktı geldi. Bir daha 
gelemez, Deli Kız’dan kurtulduk diyordu. 
Bunu duyuyordum. Şimdi de benden kur-
tulacaklar. Onu şimdi biliyorum, o zaman 
bilemiyordum.
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Kraliçenin komşusuyum ama 
ikinci el eşyanın üzerinde oturuyo-
rum. Sanatsal bir ruhum var ama 
resmi galeride seviyorum. Sanat 
tarihi dersleri aldım. Ben ilkokula 
gitmedim ama ilkokul kitaplarını 
bile okudum. Ne okumuşlar bakı-
yım dedim. Evim bomboştur ama 
hep kitap doludur. Kitap okumak-
tan duvara başımın izi çıkmıştır. 
Perdem yoktu çarşafı cama asıp 
perde yaptım. Yeri geldi şişeden 
içtim bardağım yoktu.

Pek çok şey yaşarken hiç 
kızgınlığınız olmadı mı?

Benim kızma adetim yok. Ben ne 
zaman kızarım? Size birisi bir şey 
yaparsa ve ben sizi koruyamazsam 
hem kendime, hem kızana kızarım. 
Koruyuculuk yapmazsam kızarım. 
Ben koruyucuyum. Çobanlık var 
ya bende; hep koruyucuyum. Boş 
durmayı sevmiyorum, üretmeyi 
seviyorum. Allah’ım bana üretme 
ömrü ver diye dua ediyorum. Yatma 
ömrü istemiyorum. İnsanlara fay-
dam olsun.

Yaşama tutunmanızda en 
etkili araç ne oldu?

Dinimiz. Eğer dindar olmasaydım 
katil olacaktım. Çok insan öldüre-
cektim. Dinim beni kurtardı. Benim 
hayat hikayem ailemi vurmam 
gerektiği şeklinde başladı. Hiç kim-
se “vurma, öldürme” demedi. Ben 
babamı vuracağım tabancanın pa-
rasını kazanmak üzere Ankara’ya 
gittim. Smith Wesson. 3 bin lira 
falandı. Ben günde 75 kuruş ka-
zanıyor, 24 saatte çeyrek ekmek, 
işkembe çorbası içiyorken Smith 
Wesson tabanca al dediler bana. 
Onun ne olduğunu daha 3 ay önce 
bir belgeselde öğrendim. Attın mı 
vurursun diyorlardı. Babamı öldüre-
ceğim. Başkaları da vardı vurulacak. 
Adam öldürmek için yetiştirildim. 
Yakalamak için jandarmalar gele-
cek. Onları da öldürmem lazım. O 
zaman kafam karıştı. Askerler de 
işin içine girdi. Kalacağım yerleri 
hesap ediyordum. Dağlarda, çete 
gibi. 10 yaşlarındayım. O zaman 
kitap okumaya başladım.

Hayatınızı da dini kitaplar mı 
değiştirdi?

Dini kitaplar. Ankara İsmet 
Paşa’da bir kömürlükte yapıyor-
dum bu planları. Cehennemde 

yanmasınlar diye tüm dünyaya 
İslamiyet’in güzel olduğunu anla-
tayım dedim. Sokaklardan cüzler 
aldım. Öğrendim dini. İngilizce öğ-
renmeye de o zaman karar verdim. 
Köşeyi dönmüştüm. Döşek var, 
lamba var. Kömürlükte. İki cebim 
de şangır şangır bozuk para dolu. 
Meyhanede bahşiş veriyorlardı. 
Ekmek kızartıyor, kül tabaklarını 
değiştiriyordum falan. Çok para 
kazandığımı düşündüm. Tuvalette 
yatıyordum, kömürlük kiraladım. 
Kömürlüğün sahibi odunları bana 
taşıttırdı. Bir kilit taktı. Ohh köşeyi 
döndüm. Ondan sonra da mahalle-
lerdeki sokaklardan cüzler, dini ki-
taplar aldım. Kitapçıya gidiyordum. 
Kitap seç diyorlardı. Ne seçeceğim, 
bilmiyorum ki. Nereden geldiğim de 
belli ya tipimden. Tavukların, horoz-
ların olduğu kitapları veriyorlardı. 
Kitapçılar yardım etmedi ama cüz 
satanlar yardım etti bana. Elif Be’yi 
öğrendim. Kuran aldım, okudum. 
İlmihaller okudum. Ben o kömür-
lükte Hristiyanları kurtarmayı kafa-
ma koydum. Küçüklük hayalim iyi 
insan olmak, kömürlükteki hayalim 
de Hristiyanları kurtarmaktı.

Basit bir hayatta büyük ha-
yaller kurmuşsunuz?

Hayat çok basit. Karnın tok, dö-
şek de buldum. Kızılay’da tuvalette 
yatıyorken 1 lira taksitle İkinci el de 
bir ceket almıştım kendime. Siyah. 
Kış geldi ceketim de var. Kömürlük 
var. Ne güzeldi. Aynısını tekrar ya-
şayabilirim. Çünkü şerefli bir hayat. 
Şerefli hayat yaşamak lazım. Kö-
şeyi dönmek şerefli hayatla olur. 
Parayla olmaz. Geriye bırakacağın 
şey şerefli hayattır. Para bıraksan 
da değeri benim için sıfır, bırakma-
san da sıfır. Değerli olan tek şey 
manevi değerlerdir. Sonra dinimizi 
öğrenince yapmam istenilen tüm 
kötülüklerden vazgeçtim. Onun 
yerine iyi bir adam olmayı seçtim. 
Babamı öldürecektim ya. Babamı 
Rolls Roys’la gezmeye götürdüm. 
Küçükken mektup yazmıştım ona. 
Seni gelip öldüreceğim diye. Yan-
lış ağaca havlıyorsun gibi bir şey 
söyledi. Ona rağmen yapmadım, 
gezmeye götürdüm.

Geriye baktığınızda keşke 
yapmasaydım dediğiniz var 
mı?

Çok yanlış yaptım ama iyi niyet-
le yaptım. Bu yüzden hiçbir keşkem 

yok. Başkasına hep kar ettirdim. 
Kendim zarar görebilirim. Ben da-
yanıklıyım. Başkası benim kadar 
dayanıklı değil. Allah beni özel ya-
ratmış. Dayanıklı. Mesela annean-
nem beni çok severdi, Allah da çok 
seviyor. Evde üç çocuk vardı. Anne-
annem bazlamayı böldü, onlara iyi 
tarafını, bana da fare yeniği tarafını 
verdi. Fındık fare bir uçtan girip 
bir uçtan çıkmış. Mikropları ölsün, 
ağzım yara olmasın diye diye önce 
ateşte ısıttı. Öbür çocuklar onu 
fare yedi diye yemez. Ben yerim. 
Anneannem bana güvenip o fare 
yeniğini verdi. Köşeyi ben o zaman 
döndüm işte. Aferin bana dedim 
çocukken. Öldüremiyorlar beni. 
Allah izin vermiyor öldürmelerine. 
İslamiyet en barışçıl, en insancıl, en 
medeni din. Avrupa’nın medeniyet 
diye yaptığı şey zaten İslamiyet’te 
var. Bizimkiler de tutuyor ecnebiliğe 
özeniyor. Önce dinine bir bak.

Sevgi hayatınızda çok büyük 
önem taşıyor. En çok açlığını 
duyduğunuz şey sevgi miy-
di?

Açlık çok çektim. Zor değil. 
Alışırsın bir zaman sonra. Sistem 
unutuyor. Sevgi açlığı da çekme-
dim. Aşağılandım ama beni hay-
vanlar seviyordu. Ben hayvanların 
arkadaşıydım. Müşterilerim sevdi 
sonra da. Ben ahmaktım, uyanık 
değil. Adım; ahmak, mankafa, 
öküz kafa. Hep böyle. Saftım ben. 
Saf olmak lazım marka çıkarmak 

Hristiyanlar 
cehennemde 

yanmasınlar diye, 
Ankara İsmet Paşa’da 

bir kömürlükte Tüm 
dünyaya İslamiyet’in 

güzel olduğunu 
anlatma planları 

yapıyordum.
Sokaklardan cüzler 

aldım. Öğrendim dini. 
İngilizce öğrenmeye 

de o zaman karar 
verdim.

Maddi anlamda her şeyi 

alabilecek güce sahip his-
settiğinizde ne düşündü-
nüz?
Para ilk akmaya başlayınca he-
men Hüseyin Özer Eğitim Vakfı’nı 
kurdum. Bu arada yığılmış para 
da yoktu. Birikimim de yoktu. Kü-
çükken bulaşık yıkadığım zaman-
larda bir arsa almıştım. O arsayı 
sattım. Benim en büyük nimetim 
odur işte. Vakıf kurmak. İbadet 
gizli olur. Kimse de bilmiyordu. 
Uğur Dündar ortaya çıkardı. De-
ğilse asla da söylemezdim. 

Kıyafetinizle, tarzınızla fark-
lı bir kişiliğiniz var?

Dedemin mintanı bu benim. 
Ben köylü çocuğuyum. Müşteri-
lere davranışım da öyle. Keçilere 
koyunlara sahip çıkıyorum ya; 
müşterilere de öyle sahip çıkıyo-
rum. Dedemin mintanı böyleydi. 
Yakasız. Bunda rahat ediyorum. 
Kendimle barışığım. İngiltere 
rüzgarlı bir yer. Yakayı kapatıyo-
rum. Bunu keşfettim. Japon İssey 
Miyake’nin markası bana uyuyor.

Rahat para harcayamıyor 
musunuz?

Vicdanım sızlar. Ben parayı 
kolay harcayamam. Vakfı olan bir 
insan çok para harcayabilir mi? 
Mütevazi yaşar. Şöyle; lokantaya 
gitmem gerekiyorsa giderim de 
faturasına bakmam. Amma da 
kazık derim.

En son kendinize ne aldı-
nız?

Şu ara bir ihtiyacım yok. Alsam 
alsam bir gömlek alırım.

Hep güler 
yüzlü müsü-
nüz?

Yaşadığım ha-
yat güzel ya, şerefli 
bir hayat yaşadım ya 
ben. Tabi ki bu beni gül-
dürüyor. Gördüğünüz gibi 
ben hikayeme gülüyorum. Psiki-
yatrların beni araştırması lazım. 
Gelsinler bulsunlar. Kalemi sol 
ellerine alıp tik atsınlar; “olmamış, 
olmamış” diye. Katil olsaydım 
idealdim ben. Tam onlara göre. Ki-
taba uygun. Benim yaşadığım ha-
yat onların hiçbir kitabına uygun 
değil. Para akılla olmuyor. Güzel-
lik akılla oluyor. Ruhu iyi besle-
yeceksin. Doğru düzgün insanın 
paraya çok ihtiyacı olmaz. Bir 
yumurta, az peynirle karın doyar. 
Ruhu doyurmak gerek. Küçükken 
ben hep kuru ekmekle doydum. 
Gerçi hiçbir zaman tam doyma-
dım da. Kuru ekmekle doyulur 
ama sevgiyle beslenilir. Beni hay-
vanlar çok sevdi. Sevgiyi oradan 
aldım. Önüne gelen beni dövüyor-
du zaten. Sevaptır diye sanırım. 
Karşı da gelemiyordum. Çünkü 
bu sefer daha çok dövüyorlardı. 
Daha fazla dayak yemeyim diye 
dayak yemeye razı oluyordum. 
Ankara’da bir lokantada çalışır-
ken bir çocuk bana saldırdı. Elini 
tuttum. İtsem düşecek. Burnumu 
kanattı. Küçücük çocuk burnumu 
kanattı diye herkes güldü. Ona 
bile karşı gelmedim. İşyerlerinde 
çok çalışıyordum. Çok çalışma 
diye üç dört çırak beni götürüyor-
du, tuvalette ayaklarıma tekmey-
le vurup dövüyordu. Ankara’da da 
çok dayak yedim ben.

Çok mu vicdan sahibisiniz?
Futbol takımı tutmam, ayrım 

yapamam. Tutsam da yenilen ta-

kı-
mı 

tutarım. Köydeki Şerafettin 
Dayı’yı tuttuğum gibi. Londra’dan 
geldim Şerafettin Dayı’yı, buldum. 
Bana matematiği göstermeyen 
kuzenimle beraber görüştük. 
İstanbul’da iş vermek istedim. 
Kabul etmedi, gelmedi köyden. 
Aslında ben daha çok bencilim. 
Kendi vicdanımı besliyorum. İç 
dünyamı. Millet vicdanını besliyor 
ben vicdanımı. Benim yaptığım 
parayla satın alınamaz. Bu ko-
nularda planladığım her şeyi 
yapmak ilk işim oldu. Benim 
evime gelseniz bomboştur. Hırsız 
girmez. En fakir adam benim. 
En iyi mahallede olsam da evim 
bomboştur.

Hüseyin ÖZER
Şef

Açlık çok çektim. 
Zor değil. Alışırsın 
bir zaman sonra. 
Sevgi açlığı 
da çekmedim. 
Aşağılandım ama 
beni hayvanlar 
seviyordu. Ben 
hayvanların 
arkadaşıydım. 
Müşterilerim sevdi 
sonra da. 
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için. Ben tek bir günde matematik 
öğrendim. O kadar kolaymış ki. O 
kadar safım ki; bileğim kesik. Bu 
yüzden 3 parmağım hep yara oldu. 
Sinir kesikti. Buna rağmen askere 
gittim. O kadar safım ki; bunu bile 
kullanmadım. Parmağım koptu, geri 
tutturdum. Otla bağladım. Benim 
hayatım mucize dolu. Mucizelerle 
yaşıyorum.

Ve İngiltere macerası..
Ankara’da hayata tutunmayı ve 

mücadele etmeyi öğrendikten son-
ra İstanbul’a gitmeye karar verdim. 
Zaman su gibi akıp giderken vatani 
görevimi tamamladıktan sonra 
Londra’ya gitmeye karar verdim. 
Bu kez uçak bileti alacak param 
yoktu. Otobüsten başka seçene-
ğim yoktu ve günlerce süren bir 
yolculuğunun sonunda Londra’ya 
vardım. Londra’da ilk işim bir İngi-
lizce kursuna yazılmak oldu. Aynı 

zamanda bir dönercide çalışmaya 
başladım. Yıllar sonra çalıştığım bu 
dükkanı satın aldım. Dönerci dük-
kanını lüks bir restoranta dönüştür-
düm. Sağlıklı ve lezzetli yemekler 
yapmak için diyet hocaları tuttum. 
Yaklaşık 30 yıl iş yapmayan ve 
sürekli kapanan dükkanın kapısın-
da uzun müşteri kuyrukları oluştu. 
Buradan yola çıkarak farklı Türk 

yemekleri geliştirdim. Büyükelçiler 
ve diğer devlet adamları rahat ve 
güvenli bir şekilde yemek yiyebil-
sinler diye dükkanımın camlarını 
kurşun geçirmez yaptım.

Cafe açma fikri nasıl gelişti?
Ekonomik krizlerin yaşandığı 

dönemlerde sağlıklı ve ekonomik 
yemekler yapmak için Cafe’leri icat 
ettim. Yemeklerin fiyatını müşterile-
rimiz belirliyordu. Cafe zinciri böyle-
ce kurulmuş oldu. Ancak sonrasın-
da bazı sebeplerle Cafe’leri satmak 
zorunda kaldım. Özer ve Sofra 
restoranlarımız, başkent Londra’nın 
en işlek ve önemli merkezlerinde 
hizmet verdi. Aralarında Türk İngiliz 
Ticaret Odası’nın da bulunduğu 
Londra’daki tüm sivil toplum kuru-
luşlarına yıllardır sponsorluk yapa-
rak, destek verdim. Restoranlarımız 
her yıl ‘Michelin Guide’ tarafından 
tavsiye edilen “Dünyanın ilk ve tek 
Türk lokantası seçildi. Restorantla-
rımızda müşterilerimize Türkiye’yi 
tanıtan broşürler dağıtıp Londra’da 
dünyaya Türk yemeklerini ve Türk 

misafirperverliğini tanıtıyoruz. Tüm 
dünyada satılan “Sofra Cook Book” 
adlı İngilizce bir yemek kitabım da 
bulunuyor.

Orada da sorun yaşadınız mı?
İngiltere’de yalnız başımayım. 

Kahramanım. Orada tek başıma 
PKK’yla savaşıyorum. Ölümden 
korkunca savaş yapılamaz. Para 
eser değildir. Bir şey yapacaksın, 
tarih yazacak. Sadece basit bir 
kavganın içine girersem ondan 
korkarım. Korumam gereken benim 
ismim. Bir de yemeğim var. Hep 
mücadele ettim, İngiltere’de de mü-
cadele ediyorum.

Yeni sofralar kurmayı düşü-
nüyor musunuz?

İstanbul’da Murat Kargılı’yla aça-
cağız. Ben işletme kısmına karış-
mak istemiyorum. Sadece insana 
öğreteyim, dünyaya yayılsın. Ço-
cukluğumdan beri kendi kendime 
öğretmenlik yaptım, moral verdim. 
Psikologluk da yaptım. Eğitimi iyi 
biliyorum, beceriyorum. Çabuk 
öğretiyorum. Yanımdan mezun 
olanların hepsi Sterlin milyoneri. 
Müşteriyi çocuk gibi seveceksin. 
Müşteri bende bebektir, kuzudur. 
Sahip çıkacaksın. Türk kültüründe 
bu var. Fransa’da, İtalya’da bu yok. 
Paranı almaya çalışır. Sağmak için 
vardır. Biz de onlara ileriye gitmiş 
gibi bakıyoruz. Aslında Türk Kül-
türü çok ileride. İnsanlık var. Kendi 
kültürümüze sahip çıkacağız. O da 
lokantacılıkla olur. Lokanta yurt 
dışında Türk’ün evi. İçimizde olan-
ları dışımıza çıkarmamız gerekir. 
Kendi kendime onu yaptım. İçimde 
olanı dışarı çıkardım. Yeni Sofra’lar 
kurulmaya devam edecek.

Kendimi Türkiye Cumhuriyeti 
için feda ediyorum. Varım, hazırım. 
Çocukken verdiğim sözü yerine 
getiriyorum. Vatanım için milletim 
için faydalı, iyi, güzel, büyük bir 
insan olmak istiyordum. Sözümde 
durdum. Onun için çalışıyorum.

Hüseyin ÖZER
Şef

Restorantlarımızda 
müşterilerimize 
Türkiye’yi tanıtan 
broşürler dağıtıp 
Londra’da 
dünyaya Türk 
yemeklerini ve Türk 
misafirperverliğini 
tanıtıyoruz.
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Yanma sonucu oluşan atık gazların bacalar vasıta-
sıyla atmosfere tahliye edildiği gaz yakan cihazlarda; 
bacaların çap, yükseklik, izolasyon, kanal bağlantıla-
rı, montaj şekli gibi çeşitli fiziksel durumları çalışma 
güvenliği ve verimliliği etkileyen önemli faktörlerdir. 

Baca tasarım, imalat ve montajlarının doğru 
şekilde yapılmaması, baca projelendirilme işlerininin 
hatalı yapılması sonucunda doğalgaz bacalarında 
yetersiz çekiş gibi, bağlantı-birleşme noktalarında 
atık gaz sızıntıları gibi çeşitli problemler meydana 
gelmektedir. Bununla birlikte, yanma işlemi olumsuz 
olarak etkilemekte ve verimsiz yanma sonucu enerji 
kaybı, yangın ve zehirlenmeler yaşanmakta, insan 
sağlığını, çevreyi ve enerji maliyetlerini olumsuz et-
kileyen birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Uygun 
olmayan bacalar nedeniyle her yıl bir çok yangın ve 
zehirlenme olayları gerçekleşmektedir.

 Dogalgaz Bacalari
Uygunluk Kontrolleri

Yetkili gaz dağıtım şirketleri, yukarıda 
belirtilen sebeplerden dolayı gaz yakan 
cihazların bacalarının fiziksel durum ve 
çekiş hesaplarının kontrollerini kapsa-
yan uygunluk raporu istemektedirler.

Baca uygunluk incelemesi genellikle;

• Yetkili gaz dağıtım şirketinin gaz 
açımı öncesi,

• Yeni bir kazan ve baca sistemi 
kurulumu,

• Mevcut baca sisteminin yeni bir 
kazanla kullanılması (kazan değişimi),

• Mevcut bacanın tadilat, tamirat, 
revizyonu,

gibi durumlar için talep edilmektedir.

TS 7363 Doğalgaz - Bina İç Tesisatı 
Projelendirme ve Uygulama Kuralları 
Madde 9.4’ göre yakıcı cihazlara ait 
bacaların kesit ve yükseklikleri ile baca 
montajı ve konumlandırıldığı yerin 
uygunluğu ve sızdırmazlık kontrolleri 
akredite baca kontrol firmaları tarafın-
dan yapılmalıdır. 

A tipi muayene kuruluşu olan Oda-
mız da bu konuda akredite ve tarafsız 
bir kurum olarak deneyimli personeliyle 
doğalgazlı cihazların bacalarından 
kaynaklanabilecek tehlikeleri saptamak 
amacıyla bu tür bacaların kontrollerini 
yapmaktadır.

Odamız tarafından
yapılmaya

devam ediliyor
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Firmamız Haziran ayında Makine Mühendisi ve A Sı-
nıfı İş Güvenliği Uzmanı İhsan Sabri Dursun tarafından 
Karaman’da açılmıştır.

Son 9 yılı Enerya Enerji A.Ş. Bakım Onarım Müdürü 
olarak geçen yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübemizi siz-
lerle paylaşmanın heyecanı ile mekanik tesisat proje 
& taahhüt;  müşavirlik ve iş güvenliği alanlarında çalış-
maktayız. Tescilli  SMM bürosu olan firmamızın  Ağus-
tos ayında Enerya Karaman sertifika süreci tamamlan-
mış olup EPDK Yapım Hizmet Sertifikası başvuru süreci 
devam etmektedir. Bölgemizde yetişmiş personel ek-
sikliği hissedilen doğalgaz alt yapı, işletme & bakım ve 
projelendirme alanında taahhüt, teknik destek, eğitim 
ve kontrol hizmetleri de vermeyi planlamaktayız. 

Mali kaygılar taşımadan mevzuat ve teknik yeterli-
liklerden taviz vermeden,  takdir edilmekten öte taklit 
edilen çalışmalara imza atmayı hedeflemekteyiz.

Karaman’da kendinden emin, güçlü adımlarla gelen bir firma

ISICAK
Mekanik Tesisat Projesi Tanzim ve Taahhüdü

Firmamız M. Özkul SESİ-
GÜR  tarafından, 1994 yılı-
nın nisan ayında, mekanik 
tesisat projesi  tanzimi ve 
mekanik tesisat  taahhüdü 
faaliyetleri yapmak üzere 
kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana 
mühendislik etiği, müşteri 

memnuniyeti, kaliteli mü-
hendislik hizmeti vermeyi 
şiar edinmiş ve bu yoldan 
hiç şaşmadan bu günlere 
kadar gelmiştir.

Bundan sonrada,bu 
vizyon ve misyonu dahada 
geliştirerek devam ettirme-
yi  hedeflemekteyiz.
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Beyşehir Belediye Başkanı Adil BAYINDIR

Odamıza Ziyaretler

Bizleri misafir eden ve 
ziyaretimize gelen tüm 

kurum, kuruluş
ve üyelerimize

teşekkürü borç biliriz.

Karaman Temsilciliğimizin
Karaman Valisi
Mehmet Alpaslan IŞIK
Ziyareti

Karaman Belediye Başkanı Savaş KALAYCI

Karaman Temcilciği Başkanı
Mak. Müh. Şaban KILINÇ

Odamızdan Ziyaretler
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11 Mayıs 2020

2 Haziran 2020
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Konya Yetkili Bayi
Adil İş Mak. Yed. Par. ve Lastik San. Tic. A.Ş
www.adilismakinalari.com
0542 588 61 47    adil@adilismak.com
Karatay Sanayi Bahçeli Sk. No:43 Karatay/Konya


