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Minik avuçların sevgiyle doldugu
Nice bayramlarda
saglık, mutluluk, huzur içerisinde
bulusmak dilegiyle...
3

İçindekiler
Başkandan

3

Yağmur Suyu Kullanımı Semineri

4

Kalbin Beyne Giden Yoluna Yolcu Olmak Söyleşisi

6

Duayanlerimiz: İbrahim KILINÇOĞLU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Bülteni
Yerel Süreli Yayını

10.

Başlarken

Sayı: 81 • Yıl: 19
Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2021

Dr.Aziz Hakan Altun

Basım Tarihi: Mayıs 2021
4 Ayda bir yayınlanır

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı

MMO Konya Şubesi Adına Sahibi:

Dr. Aziz Hakan ALTUN

Basın - Yayın Halkla İlişkiler Sorumlusu:

Değerli Meslektaşlarım;

Türk Cumhuriyetleri Serisi: Türkmenistan

18

Sağlık: Gebelik Rehberi

26

Kazancı Kursu Eğitimleri

29

Mehmet Akif ERSOY

30

Dedeman Otel İle Protokol

35

Enerji Kimlik Belgesi Kursu

38

Yazi İşleri Sorumluları:

Erdal TOZOĞLU - Nurettin YILDIRAN
Haber Reklam Sorumluları

Oğuzhan PAMUKÇU - Ömer AKSOĞAN - Sevinç Sıdıka TEKİN
Bahadır DEMİRCAN - Dolunay SARI - Mustafa KARPUZCU
Sercan DOĞAN - Egemen AKCAN - Haşmet Çağrı SEZGEN
Furkan İNCELİ - M. Levent ŞAM - Mehmet AKCAN
Yücel KÜRKLÜ - Nuri ÇETİN - M. Sabri BAYSAL - B. Alper ÇİZMECİ
Furkan ÖZTÜRK - Şaban AKBABA - Serkan KAPICI

Turistik Yörelerimiz/ 5000 Yıllık Tarih: Sille

40.

Odamız tarafından taslak olarak 30 adet çıktı alınmıştır
Grafik - Dizayn :

Özdayı Reklam Karatay/KONYA Tel: 0 532 714 98 53
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KONYA ŞUBESİ
Musalla Bağları Mh. Başkılavuz Sk. No: 3 42110 - Selçuklu / KONYA
Tel: 0850 495 0 666 • 0332 238 52 70 - Faks: 0332 238 52 75
e-posta: konya@mmo.org.tr web: http://www.mmo.org.tr/konya
AKSARAY İL TEMSİLCİLİĞİ
Taşpazar Mh. 802 Sk. Sevindiler Apt. No:3/1 AKSARAY
Tel: 0850 495 0 666 • 0.382 213 33 68 - Faks: 0.382 214 44 98

Enerjinin Verimli Kullanımı ve Bir Japon Örneği

48

LPG Yetkili Personel Kursları

57

Lezzet Tarifleri: Yine Tandır

56

Yağmur Suyu Hasadı

60

Ziyaretler

64

Basından

72

Üyelerden Haberler

75

Bulmaca

76

KARAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Özel İdare İşhanı Kat: 1 No: 110 KARAMAN
Tel: 0850 495 0 666 • 0.338 212 99 22 - Faks: 0.338 212 99 22
AKŞEHİR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
İstasyon Cad. İstasyon Bulvarı İmren Apt. altı No:84/B Akşehir / KONYA
Tel: 0.332 813 64 24 - Faks: 0.332 813 64 24
EREĞLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Barbaros Mh. Anafartalar Cad. Dirik Sit. B Blok No: 4/F Ereğli / KONYA
Tel: 0.332 710 26 36 - Faks: 0.332 710 26 36

2

Bahar
ayların
güzelliğini
yaşadığımız
bugünlerde sizleri yüce yaratanımız Allah C.C.
selamı ile selamlıyor, şahsım ve yönetim kurulum
adına saygılarımı sunuyorum. Ramazan ayının
feyzi, bereketi ve rahmetinin her daim üzerinizde
olmasını yine Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Ayrıca buradan tekrar hepinizin Ramazan
bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
2021 yılının ilk çeyreği olan bu dönem yine hem
dünya hem de ülkemiz adına Covid-19 salgını
gündemi ile geçti. Temennimiz bu salgının bir an
önce bitmesiyle sizlerle eski günlerdeki gibi yüz
yüze birçok etkinliklerde buluşmak olacaktır.
Değerli üyelerimiz bildiğiniz gibi, ülkemiz
pandemide bu dönemde bir yılını doldurdu. Bu
bir yılda bizleri en çok üzen, siz ve ailelerinizle
kaynaşma ve dayanışmayı gerçekleştirdiğimiz
sosyal ve kültürel faaliyetleri yapamamız oldu.
Ayrıca yine üye ziyaretleri gerçekleştirmememiz
bizleri üzmektedir. Ama bizler için siz ve
sevdikleriniz sağlığı her şeyden önemli olması
bu üzüntümüzü hafifletmektedir. Yine bu
bir yılda dünyada yaşam şartları hastalığa
göre şekillenirken ülkemizde ve dünyada da
büyük değişimler yaşandığı ve yaşanmaya da
devam edeceği görülmektedir. Bu değişimlerin
en büyüğü şüphesiz ki insanların öncelikli
ihtiyaçlara daha da fazla önem vermesi, eğitim
ve iş hayatında dijitalleşmeye geçilmesi ve bizim
gibi mutluluğu ve hüznü sevdikleri ile paylaşan
toplumlarda sevdiklerine mesafe konulması
diye sıralayabiliriz. Bu değişim bazı sektörlerin
yaklaşık bir yıldan fazla kapalı kalmasına ve
bazı sektörlerinde yarı zamanlı çalışmasına
neden oldu. Bu durum bu sektörleri oldukça
fazla etkilerken dolaylı olarak biz mühendisleri
etkiledi. Ekonomide herbir sektör birbirine bağlı
dişli çarklar olarak düşünüldüğünde hepimiz bu
olumsuz etkiyi uzun zaman hissedeceğiz gibi
görülüyor.
Bunun yanında özellikle dünyada gıdaya ve
dayanıklı mallara artan talep nedeni ile ülkemizde
son bir yılda sanayi sektöründe üretimde ve
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ihracatta artış gözlenmiştir. Bu başarıda
biz mühendislerin büyük etkisi olduğu için
oda olarak siz üyelerimizle oldukça gurur
duyuyoruz. Bu durum son bir yılda mühendis
ihtiyaçlarını karşılamak için odamıza birçok
firmanın
başvurduğunu
gördük.
Değerli
meslektaşlarımız burada şunu da belirtmek
isterim ki bu başvurularda istenilen şartlar
özellikle yeni mezun arkadaşlarda işe gayret,
sebatlık ve sorumluluk sahibi olmak diyebilirim.
Bu nedenle ülkemizin gelişmesinde en önemli
ve en dinamik sektör olan sanayide üretimin ve
gelişimin devamlılığı için buradan özellikle yeni
mezun meslektaşlarımızdan daha fazla gayret ve
sorumluluk almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü
genç meslektaşlarımız teknolojinin olanaklarını
bizlerden daha iyi kullanabilmekte ve başarıyı
daha çabuk yakalamaktadır. Bizler çok iyi
biliyoruz ki ülkemiz bu gençlerimizin omuzlarında
yükselecektir.
Değerli üyelerimiz ülkemiz 2018 yılı Ağustos
ayında ekonomik bir sıkıntıya girmişti. Bu sıkıntı
bir çok sektörde atlatılırken döviz kurlarındaki
hareketlilikten dolayı inşaat sektöründe bu etki
hala devam ettiği görülmektedir. Buna bağlı
olarak ta serbest çalışan meslektaşlarımız bu
durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle buradan
özellikle ülke gelişimine katkıda bulunacak
yatırımların bir an önce faaliyete geçirilerek
bu sektörün canlandırılmasını devletimizden
temenni ediyoruz.
Son olarak, başta bu
yazıları kaleme aldığım bugünlerde yine dünya
devletlerinin şahit olduğu ama görmezden geldiği
İsrail zulmünü, Doğu Türkistan’da Müslüman
Uygur Türklerine ve mazlumlara yapılan bütün
zulümleri kınıyorum. Dünyada ve ülkemizdeki
tüm gelişmelerin vatanımıza ve milletimize
hayırlı olması duası ile hepinizi saygı ve sevgiyle
kucaklıyor Allah’a emanet ediyorum.
Saygılarımla…

başkandan

Kerim DEMİR

Yağmur Suyu Kullanımı
Depolanması ve Projelendirilmesi
e
n
i
l
n
O
r
e
n
i
Sem

Mak. Müh.

Hakan YAVUZ

Yağmur Suyu Kullanma Sistemi

29.Mart.2021 tarihinde Mekanik Tesisat işi yapan üyelerimize yönelik “Yağmur Suyu Kullanımı, Depolanması ve Projelendirilmesi» konulu online seminer düzenlenmiştir. Mak. Müh.
Hakan YAVUZ’un sunumuyla gerçekleştirilen
seminerde; 23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Planlı Alanlar
Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ in 57. maddesinin 7. fıkrasına (a) bendindeki yenilikler üyelerimize aktarılmıştır. Sözkonusu yönetmelik maddesinde;

seminer

“2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi
yağmur sularının, tabii zemin altında tesis
edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce
daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk
getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den
fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini
altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye
hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır,
atık su şebekesine bağlanamaz.”
denilmektedir. Bu maddeye ilişkin Mekanik
Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi’ne sahip SMM Büro Tescil Belgeli üyelerimizin yapacakları mühendislik hizmetleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
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Dr.Işıl KESKİ
N

HAN ile
ŞA

Kadın Girişimci:

Online
Söylesi

Kalbin
Beyne Giden Yoluna
Yolcu Olmak
07.Mart.2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte
Dr. Işıl KESİN ŞAHAN “Kadın Girişimci: Kalbin Beyne
Giden Yoluna Yolcu Olmak” konulu sunum yapmıştır.

Dünya Kadınlar Günü

Etkinlikleri

Kadın üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide Dr.Işıl KESİN ŞAHAN; Farkında olmak
- bilincine varmak, amaç - anlam ikilisi, etki alanımız:
Reaktif ve proaktif olmak, paradigmalar, sürekli olgunlaşma modeli ve iletişimde olgunluk döngüsü
ana başlıklarında bilgilendirmeler yapmıştır. Bu ana

Söyleşi üyelerimizin sorularının cevaplandırılmasıyla son bulmuştur.

söyleşi

Bayan üyelerimizin katılımıyla her yıl
geleneksel olarak gerçekleştirilen Dünya
Kadınlar Günü etkinliği bu yıl Covid-19 salgını
sebebiyle online söyleşi olarak yapılmıştır.

başlıklar çerçevesinde; Motivasyon düşüklüğü, süper
kahraman sendromu gibi temel kavramlar, ben ,sen
,biz paradigması nedir şirketlerde nasıl ortaya çıkar,
sinerjik yaklaşımı personele yansıtmak, düşünen şirketler düşünen yöneticiler hisseden şirketler hisseden yöneticiler, iş hayatında reaktiflik proaktiflik gibi
konularda da üyelerimize bilgiler verilmiştir.

Dr.Işıl KESKİN ŞAHAN
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Tahribatsız
Malzeme
Muayenelerimiz
devam ediyor.
ntrolün
o
k
e
t
i
l
Ka
mli
en öne ağı
basam

TAHRİBATSIZ
MUAYENE
(NDT)
Nedir?
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.
• Petro Kimya Tesisleri, • Ulaşım ve Altyapı,
• Gıda, • Maden, • 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

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.

duayenler

İbrahim
KILINÇOĞLU

Çalışma
hayatında
Dürüstlük,
Ahde Vefa,
Etiklik ve
Planlı Çalışma
ile yapılamayacak
iş, açılamayacak
kapı yoktur.
Lise hayatım boyunca hafta
sonları ve yazın Ankara İskitler
Sanayisinde hem çalışıp, hem
de okula gittim. Üniversite
öğrenimimden önce 1 yıl piyasada
çalışarak iş hayatına atılmış
oldum. Üniversite hayatım
boyunca da maddi zorluklardan
dolayı yaz aylarında hep çalıştım.
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Aslen Konya / Ilgın / Argıthanı
köyünden olup, 1964 yılında babamın işi nedeniyle bulunduğumuz
Afyonkarahisar’da ikiz eşi olarak dünyaya geldim.
İlkokulun 2 yılını Beyşehir Atatürk
İlkokulu’nda okudum. Daha sonra Akşehir’ taşındık ve eğitimime 24 Ağustos
İlkokulu’nda devam ettim. Orta öğrenimini Akşehir Merkez Ortaokulu ’nda
tamamladım.
Lise hayatına Akşehir İsmet İnönü
Endüstri Meslek Lisesi’nde başladım. 1.
Sınıftan sonra puan ortalamasına göre
teknik lise hayatım başlamış oldu. 2. Sınıftan itibaren 3 yıl Ankara Ulus Teknik
Lisesi Makine Bölümü’ nde lise öğreni-

mini tamamladım.
Lise hayatım boyunca hafta sonları ve yazın Ankara İskitler Sanayisinde
hem çalışıp hem de okula devam ettim. 1982 yılında Ankara Ulus Teknik
Lisesi’ nden Makine Teknikeri olarak
mezun oldum.
Daha sonra üniversite hayatından
önce 1 yıl piyasada çalışarak iş hayatına atılmış oldum. 1983 yılında üniversite imtihanına girerek Hacettepe
Üniversitesi Zonguldak Mühendislik
Fakültesi Makine Bölümü’ nü kazandım ve Üniversite hayatım böylece
başlamış oldu.
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İbrahim
KILINÇOĞLU
Maddi zorluklar içinde yazın çalışıp okul zamanı da
okula devam ettim. 1987 yılında üniversiteyi bitirerek
Makine Mühendisi diplomasını aldım.
Üniversite den sonra Askere gidinceye kadar Akşehir de Saltıkoğlu saraciye ile birlikte çanta imalatında
çalıştım. 1988 yılında Ankara Polatlı Topçu okulundan
Topçu Asteğmen olarak Asteğmenlik okulunu tamamladım ve Elazığ 1308 Ağır Bakım tamir Fabrikasında
Topçu Asteğmen olarak göreve başladım ve 1989’ un
sonunda terhis oldum.
1989 sonunda askerden sonra Ankara da Dilek mutfak cihazları firmasında mühendislik hayatına başladım. Burada 6 ay kadar çalışıp tecrübe sahibi olmak için
elimden geleni yaptım ve 1990 yılının ortasında memleketimde olan Supar Supap ve Parça Sa. Tic. A.Ş. ye
transfer oldum ve Supar benim için bir dönüm noktası
oldu. Otomotiv sanayisinde önemli bir yeri olan supar
da sistemli ve planlı çalışmanın temelleri atılmış oldu.
1990 yılının kasım ayında Demet Hn. ile evlendim ve
1992 ve 1995 yılında Büşra Nurdan ve Müzeyyen isminde iki kızım oldu.
Supar daki çalışma hayatımda otomotiv ve kalite
yönetim sistemleri konusunda gerek TSE, gerek Renault Otomobil Fabrikası ve gerekse Danışmanım olarak
çalışan Sn. Tamer Tunçdöken beyden gerekli eğitimleri aldım ve uygulamaların içinde bulundum. Supar da
Kalite yönetim Liderliğinin yanı sıra her departmanda
belirli süreler ek olarak liderlik yaptım. 1990 yılından
2007 yılına kadar “Ahde vefa gereği” Supar A.Ş ye 17
yıl hizmet ettim. Çalışmalarım sırasında dürüstlük ve
planlı çalışmadan ödün vermeden görev yaptım. Robert Bosch’ un en meşhur sözü olan “İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim.”
Sözü gibi ben de “Dürüstlükten vazgeçmektense iş
kaybetmeyi yeğlerim” düsturu ile çalıştım ve bazen iş
kaybettim ancak dürüstlüğün çoğu kapıyı sonuna kadar açtığını tecrübe ettim.
Supar’ dan ayrıldıktan sonra Sn Sevda Kayhan Yılmaz Hanımefendinin destekleri ve Altun Döküm firma
sahiplerinden Merhum Mehmet Altun Bey’ in destekleri ile Kayahan hidrolikte proje sorumlusu danışman
olarak Kalite yönetim Sistemi konusunda danışmanlık
hayatına başlamış oldum. 2009 yılının nisan ayında
SGK dan emekli oldum. Emekli olduktan sonra danışmanlık hizmetlerine devam ettim.
2008 yılında TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme
A.Ş. den IRCA onaylı ISO 9001 baş denetçilik eğitimi
alarak Kalite yönetim sistemi konusunda baş denetçilik
hayatım başlamış oldu ve sözleşmeli baş tetkikçi olarak
halen devam etmekteyim.
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“Dürüstlükten
vazgeçmektense
iş kaybetmeyi
yeğlerim”
düsturu ile
çalıştım ve bazen
iş kaybettim
ancak
dürüstlüğün çoğu
kapıyı sonuna
kadar açtığını
tecrübe ettim.

2014 yılında Konya
Beyşehir Huğlu
sanayicilerinden
AKDAŞ ailesi ile
tanıştım. 2018 yılının
başlarına kadar
danışmanlık hizmetim
devam etti ve savunma
sanayi projeleri için
temeller atıldı.

2007 ile 2018 yılları arasında Konya sanayinde çeşitli sektörlerdeki küçük büyük birçok firmaya yönetim danışmanlığı yaptım.
2014 yılında Konya Beyşehir Huğlu sanayicilerinden AKDAŞ ailesi
ile tanıştım. 2018 yılının başlarına kadar danışmanlık hizmetim devam etti ve savunma sanayi projeleri için temeller atıldı. 2018 yılında dostum ve arkadaşım Sn. Selim Akdaş’ ın güzel projelere imza
atmak amaçlı birlikte çalışma teklifini aldım. Bu tarihten itibaren
Akdaş ailesinin Konya’ daki Konya Teknokent Teknoloji geliştirme
merkezinde bulunan AR-GE ofisini şube olarak hayata geçirdik.

13

Akdaş savunma sanayine yönelik çalışmalarına ben
ve ekibim olarak güzel imzalar attık ve atmaya devam
etmekteyiz.
2020 nin başında AR-GE ofisini üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde ve Organize
sanayi ile iç içe olmasını sağlayacak şekilde
İnnopark Teknoloji geliştirme bölgesine taşıdık.
2018 yılından bugüne kadar Akdaş olarak
Savunma Sanayi Başkanlığı’ nın önderliğinde Güvenlik kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda özgün tasarımlı projelere imza attık.
Üniversite Sanayi iş birliği çerçevesinde
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim görevlilerinden Sn. Prof. Dr. Mete Kalyoncu Hocam’ ın destekleri ile çeşitli Ar-ge projelerini
yürüttük ve yürütmekteyiz. Bu projeler içinde Milli piyade tüfeklerine uyumlu münferit
kullanıma haiz 40 mm. lik Tüfek altı Bombaatar
ve Tamburalı Bombaatar tasarımlarını tamamladık ve
Güvenlik kuvvetlerimizin (TSK, Polis Teşkilatı vb.) hizme-

tine yerli ve milli olarak ürünlerimizi sunduk. Yeni projelere devam etmekte olup ömrümüzün geri kalanında da
bilgi paylaşımına önem vermeye devam edeceğiz.
Halen Akdaş ailesinde Genel Koordinatör olarak, TUVNORD’ da Sözleşmeli baş
Tetkikçi olarak ve bilginin sadakası olarak paylaşmak düsturu ile ihtiyacı olan birçok
sanayi kuruluşuna hizmet vermekteyim. Bu kuruluşlardan
biri olan ve dünyanın birçok
ülkesine ihracat yaparak Türkiye’ mizin kalkınmasına katkıda bulunan AH&MET Asansörleri de yer almaktadır.
Çalışma hayatında Dürüstlük, Ahde Vefa, Etiklik ve planlı
çalışma ile yapılamayacak iş ve açılamayacak kapı yoktur.

Akdaş Ailesi
savunma sanayine
yönelik çalışmalarına
ben ve ekibim olarak
güzel imzalar attık ve
atmaya devam
etmekteyiz.

Akdaş ailesinin
Konya’ daki
Konya Teknokent
Teknoloji geliştirme
merkezinde bulunan
AR-GE ofisini şube
olarak hayata
geçirdik.
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mabeyn
helvacısı
tarihi

Makina Mühendisi Osman GÖÇER tarafından Kurulan Tarihi Mabeyn Helvacısı Gedavet
Parkı Yürüyüş yolu üzerinde faaliyete başladı.
Sahibi üyemiz olan Osman GÖÇER firması ve
ürünleri hakkında şunları söyledi: “Helvanın
diğer tatlılara göre daha çok tercih edildiğini
bilinmesiyle Konya’da olması gereken bir lezzet düşüncesi ile Helva işine başladık.
Helvanın sırrı el lezzeti yani aşçılıktır. Aşçılığa kaliteli üründe eklenince tadına doyum olmayan bir lezzet ortaya çıkmaktadır.
Sade, çikolatalı, antep fıstıklı ve böğürtlenli
irmik helvası olmak üzere 4 çeşit helvamız bulunmaktadır. Ayrıca Helva tabanına kullanılan
dondurmalar ise keçi sütlüdür.
Baklava ve şerbetli tatlılara nazaran helva
hafif bir tatlı olduğu için daha çok tercih edilmektedir.
Ürünlerimiz herkes tarafından beğenilmektedir. Amacımız Konya’mızda Marka haline
gelerek ileryen süreçte şubeleşmeyi hedeflemekteyiz.
Son olarak Üyesi olduğum Makina Mühendisleri Odası üyelerine ve meslektaşlarıma
özel indirimlerle hizmet etmeye devam edeceğim.”

MUSTAFA GÜLTEKiN

kurdu ve bu firmayı 2009 yılına kadar işletti. Bu tarihten
itibaren mekanik tesisat proje ve müteahhitlik işleri yaptı. 2021 yılının başında kurduğu Mustafa GÜLTEKİN Ltd.
Şti. firmasıyla yeniden doğalgaz malzemesi ve vida civata
hırdavat satış işlerine başladı. Firma, Konya ve bölgesinde faaliyet gösteren doğalgaz firmalarının ve imalatçıların taleplerine en hızlı zamanında, en kaliteli şekilde karşılama anlayışıyla hizmetlerine devam etmektedir.

firmalar

1977 yılında Konya’da dünyaya gelen Mustafa GÜLTEKİN, ilkokul, ortaokul ve lise öğreniminin ardından 1995
yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenimine devam etti. Öğrencilik döneminde
öğrenimine devam ederken çeşitli firmalarda pazarlama
ve imalat üzerine çalıştı. 2001 tarihinde mezun olduktan
sonra askerlik görevini Sivas’ta tamamladı. Askerliğin
ardından doğalgaz malzeme satışları üzerine bir firma

İNŞAAT MAKİNA MİMARLIK
MÜHENDİSLİK MEDİKAL
SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
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tanıtım

Türk Cumhuriyetleri Serisi

Türkmenistan

Yönetim şekli tek baskın parti sistemine dayanan
bir cumhuriyet olup, ülkede 2006 yılında 1991’den
beri başta olan, Türkmenbaşı olarak bilinen Saparmurat Niyazov’un ölmesinin ardından 2007’de başa geçmiş Kurbankulu Berdimuhammedov cumhurbaşkanlığı görevini yürütmektedir.
Ülkenin etnik yapısı, %85 Türkmen, %5 Özbek,
%4 Rus ve %6 diğer milletlerden oluşmaktadır. Ülkede, Türkmence, Özbekçe ve Rusça yaygın olarak konuşulmaktadır. Dini yapısı itibarıyla, %92 Müslüman,
%6 Hristiyan, %2 diğer dinlere mensuptur.
Ülkenin sektörel bileşenleri, %17,7 tarım, %39,2 endüstri, %43,2 hizmet sektörüdür. Temel ihraç ürünleri gaz, ham petrol, petrokimya, pamuk lifi ve tekstildir Türkmenistan dünyanın en büyük dördüncü
doğalgaz rezervlerine sahiptir. 1993’ten 2017’ye kadar
Türkmenistan’da vatandaşlar devlet tarafından sağlanan elektrik, su ve doğalgazdan ücretsiz olarak yararlanmışlardır.

Türkmenistan, bağımsız Türk devletlerinden birisi
olarak TÜRKSOY’un üyesi olup aynı zamanda Türk Keneşi gözlemci ülkelerinden biridir.
Türkmenistan adı, etnik ad olarak «Türkmen» ve
Farsçadaki «yeri» veya «ülke» anlamına gelen
“-stan”
ekinden oluşur. «Türkmen» adı Türk’ten gelir. “-men”
eki mitolojik anlamda Türk hanedanı sistemi dışındakilere atıf niteliğindedir. Bununla beraber bazı bilim insanları bu ekin, Türkmen’in anlamını «saf Türkler» veya
«Türk Türkleri» şeklinde vurgulayıcı nitelikte olduğunu
savunmaktadırlar. İbn-i Kesir gibi Müslüman tarihçiler
Türkmenistan etimolojisinin «Türk» ve «iman» kelimelerinden geldiğini öne sürerek, bölgede iki yüz bin hane
halkının 971 yılında İslam’a geçişini vurgularlar.
Türkmenistan 1991’de yapılan Bağımsızlık Referandumu ardından Sovyetler Birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Bunun sonucunda 27 Ekim 1991’de
kabul edilen Anayasanın 1.maddesinde devletin adı
«Türkmenistan» olarak belirlenmiştir.

Türkmenistan, kuzeybatısında Kazakistan, kuzeyinde ve batısında Özbekistan, güneydoğusunda Afganistan,
güneybatısında İran bulunan; batısında Hazar Denizi olan Orta Asya’da
bağımsız bir Türk devleti. Ülkenin
başkenti, aynı zamanda en gelişmiş
şehri olan Aşkabat’tır. 6 milyon nüfusu ile Orta Asya cumhuriyetleri arasında nüfusu en düşük olan devlet
Türkmenistan’dır. Ülkenin çoğunluğu
ise Karakum Çölü’yle kaplıdır.

Türkmenistan bayrağı, bağımsızlığını
ilan ettiği 1991 tarihinde “ulusal
bayrak” olarak kabul edilmiştir.
Bayrağın sol tarafında kalın bir şerit
olarak uzanan “Türkmen halısı”
motifi yer almaktadır. Çapraz olarak
dizayn edilen yarım hilal İslamiyeti,
beş yıldız ise Türkmen vilayetlerini
simgelemektedir.

Orta ve Erken Modern Çağ

Türkmenistan yüzyıllardır medeniyetlerin kesişim noktası olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türkmenistan sınırları içinde yer
alan Merv şehri Orta Asya’daki en eski vaha şehirlerinden biridir. Orta Çağ’da Merv, İslam dünyası için
de en önemli şehirlerden biri olmakla beraber, İpek
Yolu üzerindeki en önemli noktalardandır. 1881
yılında Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edilen
Türkmenistan, daha sonra Orta Asya’daki Bolşevik karşıtı harekette önemli rol oynamıştır. 1925’te
Türkmenistan, Sovyetler Birliği’ne dahil devletlerden biri olarak, Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olmuştur. 1991’de ise Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır.
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MS 8. yüzyılda Türk dilleri konuşan Oğuz
boyları Moğolistan’dan günümüz Orta Asya’sına gelip yerleşmişlerdir. Boylar konfederasyonunun bir parçası olan Oğuzlar,
modern Türkmen nüfusunun etnik temelini
oluşturmuşlardır.
10. yüzyılda Türkmen adı ilk defa, İslam’ı
kabul eden ve günümüz Türkmenistan’ını
işgal eden Oğuz boyları için kullanılmıştır. Orada, bugünün İran ve Türkmenistan
topraklarında yaşayan ve yine Oğuz boylarından oluşan Selçuklu İmparatorluğunun
egemenliği altındalardı. İmparatorluğun
hizmetindeki Oğuz boyları, batıya yani günümüz Azerbaycan ve Türkiye’nin doğusuna doğru gerçekleştirdikleri göç sayesinde
Türki kültürünün yayılmasında önemli bir
rol oynamışlardır.

12. yüzyıla gelindiğinde Türkmenistan ve
diğer topluluklar Selçuklu İmparatorluğu’nu
devirmişlerdir. Sonraki yüzyılda Moğollar,
Türkmenlerin yerleştiği kuzey topraklarını
ele geçirerek Türkmenleri güneye dağıtmış,
dolayısıyla yeni Türkmen aşiretleri arasında
bir dizi bölünme yaşanmış ve birçok göçebe
Türkmen aşireti ortaya çıkmıştır. 16.yüzyıla kadar bu aşiretlerin çoğu Özbek Hanlığının, Hive Hanlığı ve Buhara Hanlığının kontrolü altındaydılar. Türkmen askerleri de o
dönemde Özbek ordusunda önemli bir yer
kaplıyorlardı.

Türkmenistan

19. yüzyılda Türkmen boylarından
biri olan Yomut Türkmenlerinin isyan ve
ayaklanmaları sonucu bu Türkmen grup
Özbek yöneticiler tarafından dağıtıldı.
1855’te Teke Türkmen boyu, Hive Hanlığı yöneticisi Muhammed Emin Han’ın işgalci ordusunu, 1861’de de Nasreddin Şah’ın işgalci
Fars ordusunu yendi.
19. yüzyılın ikinci yarısında, günümüz toprakları Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan sınırlarına dahil olan Hive Hanlığı’nın
temel askeri ve politik gücü, kuzeydeki Türkmenlere bağlıydı. Paul R. Spickard’ın söylediği üzere, «Rus fethinden önce Türkmenler
biliniyordu ve Orta Asya köle ticaretine karıştıkları için korkuluyorlardı.»

Rus hakimiyeti
Ruslar, Türkmen bölgelerini 19. yüzyılın
sonlarına doğru işgal etmeye başladı. Ruslar şu an ismi Türkmenbaşı olan, eski adıyla Krasnovodsk’taki Hazar Denizi üstünden,
Özbek Hanlıklarını aşmışlardı. 1879’da Rus
güçleri, Türkmenistan’ın Ahal bölgesini
fethetmek için olan ilk girişimlerinde Teke
Türkmenleri tarafından mağlup edilmişlerdi. Ancak 1881’de Türkmen topraklarındaki
son direniş de Göktepe Savaşında kırılınca
kısa bir süre sonra Türkmenistan’da Özbek
topraklarıyla beraber Rus İmparatorluğu’na
dahil edildi. 1916’da Rus İmparatorluğunun I. Dünya Savaşına katılması, Rus İmparatorluğu içindeki Orta Asya devletlerinin
çoğunu sarsan askerlik karşıtı bir isyanla
Türkmenistan’da yankı buldu.
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1917 Rus Devrimi’nin doğrudan etkisinin az
olmasıyla birlikte, 1920’lerde Türkmen birlikleri
yeni kurulan Sovyetler Birliği yönetimine karşı Basmacı Hareketi’ne dahil oldular.
1980’lerde Rusya’yı sallayan büyük liberalleşme hareketinin bile Türkmenistan’a etkisi görece ufak oldu. Türkmenistan 1990’da Moskova
yönetiminin sömürgeci niteliğindeki müdahalelerine karşı doğan milliyetçi bir hareketlenme
yaşadı. Türkmenistan’ın komünist lideri Saparmurat Niyazov’un Sovyetler Birliği yanlılığına
rağmen, Ekim 1991’de Sovyetler Birliği’nin parçalanmaya başlaması, onu bağımsızlık için milli
referandum çağrısına zorladı. 26 Kasım 1991’de
Sovyetler Birliği’nin varlığı tamamen sona erdi.

seçimlerinde yalnızca Niyazov’un partisi temsil edilmiş
olmakla beraber, herhangi bir uluslararası seçim gözlem
grubu da yer almamıştır. 2005’ten sonra tek aday olarak
iktidara gelen Niyazov, Aşkabat dışındaki tüm hastaneleri ve yerel kütüphaneleri kapatarak diktatörlük etmiştir.
2006 yılında keyfi politika değişiklikleri, petrol ve gaz sektörü dışındaki ekonomik çıktıların azalması ve bölgesel
ve uluslararası kuruluşlardan soyutlanma eğilimlerinin
yoğunlaşmıştır. 2006 yılı sonunda Niyazov’un ani ölümüyle ülkede ciddi bir iktidar boşluğu oluşmuştur. Geçici
hükûmet başkanı seçilen Kurbankulu Berdimuhammedov, 2007 Şubat ayı başlarında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştır. 2012’de yapılan seçimlerde de
%97 oy çoğunluğu ile yeniden seçilen Berdimuhammedov
cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmektedir.

Bağımsızlık sonrası dönem
Türkmenistan, Sovyet sonrası dönem boyunca neredeyse tüm uluslararası konularda tarafsız bir pozisyon benimsedi. Niyazov da Şanghay
İşbirliği Örgütü gibi bölgesel örgütlere üyelikten
kaçındı. Niyazov yönetimde kontrolü sağlamak
amacıyla ülkedeki ulusal örgütler ve kamu çalışanları üzerinde ciddi kısıtlamalar getirmişti.
2002’de Niyazov’a karşı yapılan suikast girişiminden sonra Niyazov, hükûmet görevlilerini
görevden alma ve medyaya yeni sınırlamalar
getirerek güvenlik önlemlerini artırdı.
Yaşanan suikast girişimiyle alakalı olarak
Niyazov’un, hem karşılıklı birtakım anlaşmazlıklar hem de Özbekistan’ın bu suikast girişiminde
rol oynadığını ima etmesi nedeniyle 2000 ve
2004 yılları arasında Özbekistan ve Türkmenistan arasında ciddi gerilimler yaşandı. 2004
yılında yapılan ikili antlaşmalar dostane ilişkileri yeniden tesis etti. Aralık 2004 ve Ocak 2005
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Türkmenistan

nüfusu az olan ülkenin düşündüğü adımlardır. devlet başkanı
Bermuhamedov’un çıkarttığı kararname gereğince 8 çocuklu
kadına büyük bir ikramiye de verilmesi kararlaştırılmıştır. Yine bu
kadınlar uçak dahil tüm ulaşım hizmetlerinden ve devletin sağladığı
temel ihtiyaçlardan bedava ve kotasız yararlanma hakkına sahip
olmaktadırlar. Nüfus artışını teşvik için çok çocuklu ailelere yönelik
daha pek çok avantajlı politika uygulanmaktadır. Örneğin çocuk
sayısı 3 olan aileye başkent Aşkabat’tan dayalı döşeli yeni bir daire
ve bir binek araç tahsis edilmektedir. Son olarak evlilik kurumunun
yaygınlaşması adına düğün merkezleri kurulmakta ve toy merkezi
denilen bu düğün salonlarında gençler ücretsiz olarak düğünlerini
yapmaktadırlar.

Demografi

2012 sayımına göre nüfusun %85.6’sını Türkmenler, %5.8’ini Özbekler, 5.1’ini Ruslar oluşturur.

Ülke nüfusu Temmuz 2020 tahminlerine göre 5.528.627 kişidir. Buna karşın bu
kaynakta ülkede son 10 senedir devam
etmekte olan dış göç nedeniyle nüfusun
tahmin edilenden 1 ila 2 milyon kişi daha az
olabileceği de not edilmiştir.

Türkmenistan’ın resmî dili olan Türkmence, Türkî dillerin Şaz koluna mensuptur. Dil, soysal açıdan ilişkili olduğu Azerice ve Türkçe ile
birlikte Oğuz dil grubunu oluşturur. Ethnologue’a göre Türkmen
Türkçesi, Türkmenistan’da yaşayan Türkmenler ile İran, Afganistan ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan Türkmenler tarafından yaklaşık
6 milyon toplam konuşana sahiptir. Türkmenistan’ın %72’sinin Türkmen Türkçesi konuştuğu tespit edilmiştir.

Türkmenistan son yıllarda nüfus artışını
teşvik etme yollarını denemektedir. Özellikle
çocuklu ailelere ekonomik avantajlar ve 8
çocuk doğuran kadına devlet üstün hizmet
nişanı verilmesi gibi hamleler

İslam inancına sahip bireyler Türkmenistan nüfusunun %89’unu
oluşturmaktadır. Toplumun %9’u ise Doğu Ortodoks Kilisesi’ne
bağlıdır. Geriye kalan %2’nin dini bilinmemektedir. Pew Research
Center’ın 2009 tarihli araştırmasına göre Türkmenistan nüfusunun
%93.1’i Müslümandır.

Coğrafya
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar Denizi,
kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan’la çevrilidir. Ülkenin en uzun sınırı Özbekistan ile, en kısa sınırı ise Kazakistan iledir. En yüksek
yerleri Köyten Dağı (3319 m.) ve Kopet Dağı (2942 m.)’dır.
Hazar Denizi’nin hemen yanıbaşında yer alan ve tuz yönünden zengin olan Karaboğaz
Gölü, Türkmenistan toprakları içinde yer alır. Türkmenistan akarsu yönünden fakirdir. Etrek ırmağının bir bölümü Türkmenistan’ın içinde yer almaktadır. Tejen ve Murgap adlı akarsuları Karakum Çölü içinde kaybolmaktadır. Amu Derya ırmağının çok
az bir kısmı Türkmenistan sınırları içinde yer alır. Bunun dışında önemli bir akarsuyu
yoktur. Ancak su ihtiyacının karşılanması için 1300 km uzunluğundaki Karakum kanalı
yapılmıştır. Bu kanal güneydedir.
Topraklarının beşte dördünü Karakum Çölü kaplamaktadır. Güney kısmında Kopet
dağ kütlesi ve yaylalar yer alır. Topraklarının %3.5’i tarım alanı, % 17’si otlak, kalanı
ya kısmen otlak olarak kullanılabilen çöl veya tamamen çöldür. Türkmenistan’a kurak
ve sıcak bir iklim hâkimdir. Yaz aylarında sıcaklık bazen 50 dereceye kadar çıkar. Kış
aylarında ise bazen -25 dereceye kadar düştüğü olur.
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Ekonomi
Türkmenistan ekonomisi büyük ölçüde doğal gaz
satışına ve pamuk üretimine bağlıdır. Madencilik haricindeki sanayi azdır. Türkmenistan dünyanın en büyük
dördüncü doğal gaz üreticisi durumundadır ve bu üretim nedeniyle ekonomik reforma temkinli bir yaklaşım
vardır. 1998 - 2002 yılları arasında doğal gaz satışında
ve dış borçların çevrilmesinde zorlanmasının ardından
2004 yılında işsizlik %60 seviyesine ulaşmıştır.
Saparmurat Niyazov devlet başkanı olduktan sonra
1991 yılından itibaren halka ücretsiz verilmekte olan su,
doğalgaz, elektrik ve tuz, refah seviyesindeki gerilemeye
paralel olarak Kurbankulu Berdimuhammedov’un çıkardığı bir kararname ile 1 Ocak 2019’dan itibaren ücretlendirilmeye başlanmıştır.

Turizm
Ülkedeki en önemli turistik yerler Türkmenbaşı, Avaza, Merv (Marı) ve Darvaza’dır (Cehennem Kapısı). Türkmenbaşı, limanından dolayı gelişen ticareti ve petrol
rezervinin yanı sıra sahil turizmi için oldukça uygun bir
kenttir. Merv ise 19. yüzyılda dönemin en güçlü Türkmen
boyu olan Teke Türkmenleri’nin başkentliğini yaptığı için
tarihi yerler mevcuttur.

toplam üretilmiş enerji kapasitesi 5.2 gigawatt büyüklüğündedir. Türkmenistan’ın enerji üretimi ülke içi kullanımı aşmaktadır ve fazla olan kısım ihraç edilmektedir.
2015 yılında Türkmenistan 22 milyar kilowatt saat enerji
üretmiştir ve bunun yaklaşık 3.2 milyar kilowatt saatini
ihraç etmiştir. Bu aktarımı Orta Asya elektrik ağı üzerinden yapmaktadır. Özellikle Afganistan, İran ve diğer
Orta Asya ülkelerine bu enerjiyi satmaktadır. 2013 yılında Türkmenistan, enerji sektörünü modernize etmek
ve genişletmek adına bir hamle kararı aldı. 2013-2020
arasında 14 yeni elektrik üreten doğal gaz santrali inşası planlanmıştır. Ayrıca Türkmenistan 12 adet ısıl enerjiyle çalışan santrale (thermal power plant) de sahiptir.
Türkmenistan 2020’de 27 milyar kilowatt saatlik üretim
hedefine sahipken; 2030 için 35.5 milyar kilowatt saatlik
bir enerji üretimi hedefi koymuştur.
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Dik bir duruşu, uzun ince bir boynu,
eğimli omzu, uzun bir sırtı, uzun
bacakları ve küçük sert bir kalçası
vardır. Yelesi yumuşak ve azdır. Kulakları diğer atlarınkinden uzun ve
hafif orak şeklindedir. Çoğu ahal tekenin gözlerinin etrafı siyah olduğu
için gözleri badem şeklinde görünür.
Vücudu daima hafif metalik parlar.
Kılları çok ince ve yumuşaktır. Haraketleri çok rahat ve esnektir. Hüner
ve eğitim gösterilerinde diğer atların
zorlandığı bazı zor hünerleri kolayca
başarır. Özellikle “Pas” ve “Tölt”
adlı hareketleri kolay yapar. Cesur,
zeki, duygusal ve bazen de inatçıdır,
sezgileri güçlüdür, sahibine daima
çok bağlıdır. Tek biniciye alışır, onun
en küçük imalarını bile algılarlar.

Türkmenistan, dünyanın en büyük dokuzuncu pamuk üreticisidir. Ülkenin sulanan alanlarının yarısında
pamuk ekilidir. 2011 yılında, Türkmenistan 1.1 milyon
ton ham pamuk üretmiş, üretilen bölgelerin başında ise Lebap ve Mary gelmiştir. Türkmenistan, Rusya, İran, Türkiye ve Çin başta olmak üzere pek çok ül-

Kültür

Ülke elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını kendi üretir. Ülkede son yıllarda enerji santrallerini yenileme
ve ihtiyaçları karşılama adına yeni santral yapımları
hız kazanmıştır. Enerji tesislerinin büyük kısmını Çalık
Enerji gibi Türk firmaları gerçekleştirmektedir. Ayrıca İran ve Afganistan’a da elektrik ihracatı yapılmaktadır. Ülkede elektrik piyasası tamamen enerji ve sanayi
bakanlığı denetimindedir ve elektrik üretimi tamamen
doğal gaza dayanır. 2016 Nisan verilerine göre, ülkenin

Bilim insanları Ahal Teke atını,
3000 yıl evvel insanlar tarafından
ilk evcilleştirilmiş olan at türü
olarak görürler. Ahal Teke’nin adı
Türkmenistan’ın Ahal vilayetinde
yaşayan Teke Türkmenlerinden gelmektedir ve Manas ve Dede Korkut
gibi Türk destanlarında da geçer.

Tarım

keye ham pamuk ihraç etmektedir. Ayrıca ülke önemli
bir tahıl ürünleri üreticisidir. Mary ve Balkan en gelişmiş
vilayetleridir.

Enerji

Ahal Teke bir Türkmen atıdır.

Türkmenler, yeryüzündeki tüm Türk toplulukları içinde milli kültürlerine en fazla bağlı olanlardan birisidir ki,
onların dinamik yaşam tarzı sayesinde Türk Kültürü kendisine nice Kızıl Elmalar bulmuş ve çınarın köklerinden
Osmanlı gibi sürgünler filiz verirken, o çınarın gölgesi
21.yy’ın üzerine de düşmüştür.
3000 yıllık bir gelenek olan ata binme, Ahal Teke adlı
efsanevi Türk Atını hâlâ yaşatma meselesi, Türkmen
kandaşlarımız için adeta bir milli meseledir. Biz, bizi asırlarca seferden sefere, zaferden zafere taşıyan o kadim
dostlarımızdan ayrı düşsek de Türkmenler hepimizin
adına ata sahip çıkmaktadırlar. Öyle ki dünyada “At Bakanlığı” olan tek ülkedir Türkmenistan. Dahası her yıl Nisan ayının son haftası “At Bayramı” olarak kutlanır.

Türkmenler, Yörük Kültürü’nün en önemli temsilcilerindendirler. Bu yönüyle
bu tarihsel kimlikleri bugünkü hayatlarına da yansımış ve Türkmenistan’da yarı
göçebe yaşayan önemli bir nüfus kitlesi oluşmuştur. Dahası, bu göçebelik onların
dillerinde de son derece önemli bir zenginlik ve çeşitlilik sağlamıştır.
Safkan Türk diyebileceğimiz Türkmenler, asırlar boyunca Türk Töresi’ne bağlı
yaşamışlardır. Tarih boyunca son derece disiplinli bir hayat süren ve bu disiplinleri sebebiyle öz benliklerini koruyup, hızlı bir şekilde teşkilatlanan Türkmenler,
günümüz dünyasında da kendi ülkelerinde koydukları katı kurallarla tanınmaktadırlar.Mesela Başkent Aşkabat’ta kesinlikle fotoğraf çekmenin yasak olması gibi
katı bir uygulamayla karşılaşırsınız. Bu durum, daha çok güvenlik gerekçesiyle
olup, Türkmenler kendilerini dış dünyadan olabildiğince soyutlamışlardır. Dahası, umumi mekânlarda sigara ve alkol içilemediği gibi, gece saat 23:00’dan sonra
sokağa çıkmak da yasaktır.
Anadolu Kültürü ve Türkmen Kültürü’nün benzer yönleri daha çok dini temaya
dayanmaktadır. Öyle ki tüm dini bayramlar ile sünnet düğünü gibi gelenekler,
her iki coğrafyada da kutlanma şekli bakımından benzerlik gösterir.
Buna karşılık Nevruz Bayramı, Türkiye’dekinin aksine görkemli törenlerle ve
festivallerle kutlanmakta ve tabiatın uyanışı, tıpkı eski Türk toplumlarında olduğu gibi Türkmenlere de ayrı bir ruh vermektedir.

sağlık

TÜRK KIZILAY

KONYA HASTANESi

Gebelik

Anne adaylarının yarısında hamileliğin değişik
dönemlerinde bel,bacak ve kasık ağrısı görülür
bu bir sorun olduğu anlamına gelmez.Gebelikte
özellikle son üç ayda duruş ve denge bozulur
düşme riskine karşı dikkatli olunmalı.Ayakta
hareketsiz kalmayın,sık yürüyün,otururken bel
desteği için yastık kullanın,topuklu ayakkabı
giymeyin,doktorunuza danışarak bel korsesi ve ilaç
kullanabilirsiniz.
Az ve sık yemek, yağlı gıdalardan uzak durmak
sabahları yataktan kalkmadan kraker, galeta,
meyvesuyu, beyaz leblebi atıştırdıktan sonra
kalkmak, kokulardan uzak durmak ,zencefil limon
çayı içmek faydalı, tamamen kesmek sıklıkla
mümkün değildir ancak tedavi ile azaltılabilir bazen
hastanede yatmayı ve serum tedavisi gerektirecek
kadar yoğun olabilir.
Yeni araştırmalar, besinsel faktörlerin bebeğin
gelişimini modifiye edebileceğini göstermektedir.
Günlük ek 100-300 kkal alınmalı yani iki kişilik
yemeye gerek yok Hamilelikte rutin bir diyet
programı uygulaması önerilmez ancak
kilo
aldığınızdan emin olun çünkü normal kilodaki anne
adaylarının gebelik süresince 11-16 kg almaları
gerekir.Lokmaları 20-40 kez çiğneyip yutmak
hazmı kolaylaştırır. Günde 3 lt su tüketiniz.
Mükemmel bir protein kaynağı, omega3
içerir. Balık tüketimi oldukça faydalı olmakla
birlikte haftada 340 gr’ dan fazlası ve kılıç balığı,
uskumru,kalkan,mezgit ve kabuklu deniz ürünleri
civa içerebilecekleri nedeni ile tercih edilmemeli.
Okyanus levreği, çupra,hamsi,alabalık, somon gibi
balıklardan haftada 1 yada 2 porsiyon tüketmek
hem anne hem bebek sağlığı açısından oldukça
faydalıdır.
Sigara, alkol, çay, kahve, aşırı tuz, gazlı içecekler,
sucuk, salam, sosis, az pişmiş yumurta, keçi
peyniri, pastörize edilmemiş süt ve ürünleri, krem
peynir, mevsiminde olmayan hertürlü sebze,
meyve özellikle çilek domates gibi. Karaciğer
papatya, adaçayı, ambalajlı gıdalar, fazla şekerli
karbonhidratlı gıdalar daha dikkatli tüketilmeli
(örneğin patates, ekmek, pirinç gibi).
Yoğurt, kefir, ayran, yeşil yapraklı sebzeler; roka,
tere, ekşiot, ıspanak, enginar, (ÇOK İYİ YIKAYARAK)
balık, kırmızı et, baklagiller; nohut fasulye, mevsim
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Rehberi

Gebeligin 3 temel esası :

Dogru beslenme
Düzenli egzersiz
Stresten uzak yasam
meyveleri,(GÜNDE 1 PORSİYON) yumurta, (özellikle
beyazı) ceviz, fındık, badem (çiğ tercih edilmeli),
yemekler için zeytinyağı tercih edin,hurma (günde 3
taneyi geçmeyin).Tam buğday unundan yapılmış olan
ekmek,şalgam suyu...; ilaçla zehir arasındaki tek fark
DOZDUR. Yani herşeyin FAZLASININ ZARAR olduğunu
unutmayınız...

Op.Dr. Mevlüt Okay DEMİRTAŞ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Beslenme düzeni yeterli olan ve düzenli beslenen
anne adayının ek ilaca ihtiyacı olmaz.Unutmayın aslolan
dengeli beslenme..Kalsiyum,magnezyum,balık yağı
SADECE doktorunuz gerekli görmüşse kullanabilirsiniz.
İlk 4 ay ek demir(kan ilacı) almaya gerek yoktur.
sonraki aylarda başlanmalıdır.Hemoglobin(kan değeri)
11’ den az olmamalıdır.Bebeğinde anne kanındaki
demire ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
Gebelikten ÖNCE 3 ay başlanıp gebeliğin ilk 3 ayı
boyunca kullanılmalıdır.
Yüksek
gerilim
hatları,elektrikli
battaniyeler,mikrodalga
fırın,cep
telefonu,lazer
epilasyon istenmeyen etkileri olduğuna dair kesin kanıt
olmamakla birlikte gebelikte maruziyeti kıstlanmalıdır.
Komplikasyon yoksa ,yeterli dinlenme süreleri
sağlanarak doğum eyleminin başlamasına kadar
çalışılabilir.
Aşırı yorulmamak koşulu ile faydalı.Gebelikte en ideal
spor günlük 30 dk. Açık havada yapılacak YÜRÜYÜŞTÜR.
36. Haftaya kadar gebelik üzerine herhangi bir zararlı
etkisi yoktur.
Düşük,erken
zararsızdır.

doğum

tehlikesi

,kanama

YOKSA

Gerekli durumlarda yapılabilir.Diş ve dişeti iltihapı
erken doğuma neden olabilir.Dişeti daha hassas hale
gelebileceği için dişeti kanaması görülebilir ancak bunu
doktorunuza söylemeyi ihmal etmeyin.

kötü kokulu ise ilaç kullanmak gerekebilir. Kullanılma
olasılığı 2700 kişide 1.
İstenmeyen gebelik sonuçlarının ortaya çıkmasında
başlı başına bir risk faktörüdür.
Gebelik süresince banyo yapmakta herhangi bir
sakınca yoktur. Fakat suyun sıcaklığı vücut ısısına
yakın olmalı, aşırı sıcak olmamalıdır. Süresi 15-20 dk.yı
geçmemelidir.
Gebeliğin ikinci yarısından itibaren memeyi
alttan destekleyecek, sıkmayan, pamuklu sutyenler
giyilmelidir. Gebeliğe bağlı çatlaklar için de çatlak
önleyici özel kremlerle her gün masaj yapabilirsiniz.(16.
Haftadan sonra başlayın).Sentetik, beli sıkan kıyafetler
yerine bol terletmeyen,pamuklu giysiler tercih edin.
Kanıtlanmış bir zararı olmamakla birlikte azda olsa
bebeğiniz kimyasallara maruz kalabilir özellikle ilk 3 aylık
dönemde mümkünse gebelik boyunca yapılmaması
daha uygun olur.
Bu kasları çalıştırmak,cinsel birliktelik ve orgazm için
gereklidir,normal doğuma yardımcı olur ayrıca idrar
kaçırma ve ileri yaşlarda rahim sarkmasını engeller.
KEGEL EGZERSİZLERİ Günde 3 kez, 5 dakikalık süreler
halinde bu egzersizleri yaparsanız hem kısa hem uzun
vadede faydalarını görebilirsiniz.Bu kas gruplarını
çalıştırmayı öğrenmek için ilk sefer idrara sıkışıkken
idrarınızı tek seferde değil aralıklarla yapın idrar
yapmaya ve daha sonra tutmaya yarayan kaslar doğru
kaslardır. Daha sonra bu egzersizlere idrar yokken yani
mesane boşken devam etmeniz gerekir.Unutmayın ilk
sefer dolu mesane ile yapılmasının nedeni sadece bu
kas gruplarını hissetmek için.
Bebeğiniz 4 aydan sonra sizi duyar ve hisseder
onunla bol bol konuşmayı ihmal etmeyin. Bebeğinize
enstrumental müzik ve Kuran dinletebilirsiniz.
Gebeliğin üzerine inşa edileceği 3 temel :

Yorgunluk hissi gebelikte sık görülür gün boyu kısa
uykular anne adayına önerilir.Sol yan ve bacaklarınızın
arasına yastık koyarak yatmak en uygun pozisyondur.

1- Doğru beslenme,
2- Düzenli egzersiz,

Gebelikte artar sıklıkla patolojik değildir.Yoğun ve

3- Stresten uzak yaşam.
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Eğitmen: Mak. Müh. Ali AYDEMİR

Kalorifer ve sanayi tipi kazanları
işletmekte görevli usta ve işçilere

Kazancı Kursu Eğitimleri
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğiyle ilgili
mevzuatlar kapsamında kazanların
ehliyetli kişilerce işletilmesi zorunludur.
Bu mevzuatlar gereği Odamız
tarafından birçok kurs açılmakta ve bu
kursların sonunda kalorifer ustaları
belgelendirilmektedir. Kalorifer ve sanayi
tipi kazanları işletmekte görevli usta
ve işçilerin katılımı ile Odamız eğitim
salonunda 22.Şubat – 05.Mart.2021
tarihleri arasında kurs düzenlenmiştir.
Kazancı kursu düzenlenirken buhar
kazanlarının güvenlik içinde çalışması,
kazanların ideal bir şekilde işletilmesi
ile enerji tasarrufunun sağlanması
için kazan kullanıcısının bilgilerinin
arttırılması ve belgelendirilmesi
amaçlanmıştır.
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Düzenlenen kursta;
• Sıcaklık, Isı ve Basınç,
• Yanma,
• Yakma Sistemleri,
• Isı Üretimi,
• Kazan Donanımları,
• Ek Donatım,
• Kazan İşletmeciliği,
• Kazanlarda İş Güvenliği,
• Kazan Patlamalarının Nedenleri ve
Güvenlik Önlemleri,
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile
ilgili Yasal Mevzuat konularında
bilgilendirmeler yapılmış,
kurs sonunda başarılı olan
kursiyerlere belgeleri
verilmiştir.
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eğitim

Başarıyla Tamamlandı

tanıtım

İki üç balta
ayırmaz bizi mazimizden
İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden.
Ağacın kökü madem ki derindir cidden,
Dalı kopmuş, ne olur? Gövdesi gitmiş, ne zarar?
O, bakarsın, yine üstündeki edvarı yarar,
Yükselir, fışkırıp, afak-ı perişanımıza;
Yine bir vaha serer kavrulan imanımıza.

HAYATI

Çanakkale Şehitlerine
...
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
...

Türk Milletinin bağımsızlık bildirisi olan İstiklal
Marşımızın yazarı Mehmet Akif ERSOY 1873 yılının
Aralık ayında İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel
Semti’nde doğmuştur. Doğduğu ev çıkan bir yangın
yüzünden bugün maalesef yerinde olmasa da o ev yerinde inşa edilmiş binada Mehmet Akif’i hatırlatmak
amacıyla bir levhaya yer verilmiştir. Mehmet Akif’in
annesi Buhara’dan Anadolu’ya göç etmiş Tokatlı bir
ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım (1836-1926), Arnavut kökenli babası ise Kosova’nın İpek kenti doğumlu, Fatih Camii Medresesi hocalarından Mehmed Tahir
Efendi(1826-1888)’dir. Mehmet Tahir Efendi, Mehmet
Akif’e ebcet hesabıyla doğum tarihini belirten «Ragîf»
adını verdi ama bu isim yaygın olmadığı için arkadaşları ve annesi ona «Âkif» ismiyle seslendi, zamanla bu
ismi benimsedi.
ÖĞRENİM HAYATI
İlk ve en önemli temel eğitimini ailesinden alan Akif
dört yaşında Emir Buhari Mahalle Mektebine gönderildi ve böylece tahsil hayatına başladı. Burada iki sene
okudu ve sonra üç sene ilkokul, üç sene ortaokul ve
üç sene mülkiye idadisine(lise) gitti. Devam eden yıllarda iki sene gündüzcü olarak Ahırkapı’da ve iki sene
yatılı olarak Halkalı’da olmak üzere, dört sene Baytar
Mektebi’ne günümüzün Veterinerlik Fakültesi’ne devam etti. 1893’te fakültenin ilk mezunu ve döneminin
birincisi olarak öğrenim hayatını tamamladı.
Mehmet Akif, resmi tahsilin dışında, devamlı olarak
ders okumuş ve kendisini yetiştirmiştir. Dile karşı özel
kabiliyeti bulunduğundan, devamlı çalışarak Arapça,
Farsça ve Fransızcayı, bu dillerin edebiyatlarını takip
edecek ve tercümeler yapacak kadar iyi öğrenmiştir.
Çocukken başladığı hafızlık çalışmalarını, bir müddet
ara verdikten sonra, yirmi yaşında iken kendi kendine tamamlamış ve Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiştir. Tüm
bilgi birikimi onun karakterinin ve düşüncelerinin
oluşmasında etkili olmuştur. Öğrenim hayatı boyunca
daima derslerinde birinci olan Mehmet Akif, aynı zamanda çeşitli sporlarla meşgul oluyordu. Yağlı güreş
uğraşı başta olmak üzere, gülle atar, ata biner ve çok
iyi yüzerdi.

MEMURLUK YILLARI
Okulu bitirdikten hemen sonra Ziraat Bakanlığında
(Orman ve Vaadin ve Ziraat Nezareti) memur olan Mehmet Akif’in memuriyet hayatı 20 yıl sürdü. Bakanlıktaki
ilk görevi veteriner müfettiş yardımcılığı idi. Bakanlıktaki görevinin yanı sıra önce Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinde (1906) kompozisyon (kitabet-i resmiye), sonra
Çiftçilik Makinist Mektebinde (1907) Türkçe dersleri
vermek üzere öğretmen olarak atandı.
MİLLETİYLE BİRLİKTE AĞLAYAN ŞAİR
Balkan Harbi’nin felaketli günlerinde, halkın maneviyatını kuvvetlendirmek, orduya yardım ve destek
sağlamak için ‘’Müdafaa-i Milliyye Cemiyeti’’ kurulmuştu. Buradaki görevleriyle, 1913 yılının Şubat ayı içinde,
İstanbul’da Beyazıd, Fatih ve Süleymaniye camilerinde,
cemaatlere vaaz kürsülerinden hitap ederek halkı birliğe ve orduya yardıma çağırdı.
Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra İtilaf devletleri, yurdumuzun dört bir yanını işgal etmeye başlamıştı. Türk milleti, yeniden harekete geçerek Kurtuluş
Savaşı’nı başlatmıştı. Bu durum karşısında Akif de kendi üzerine düşeni yapmış ve Millî Mücadele saflarına
katılmıştı. Gerek yazdığı şiirlerle (Çanakkale Şehitlerine,
İstiklal Marşı), gerek ise verdiği vaazlarla Millî Mücadele
döneminin kilit şahsiyetlerinden biri olmuştur. Bunun
en büyük örneği “Çanakkale şehitlerine” adlı şiiridir.
Akif’in Milli Mücadele’yi destek için gittiği yerlerden
biri de Balıkesir’dir ve buradaki Zağanos Paşa Camii’nde
vaazdan önce cemaate aşağıdaki şiiri okuyarak, halkı
vatanın bağımsızlığı için mücadeleye çağırmıştır.

Cihan alt üst olurken seyre baktın öyle durdun ya,
Bugün bir serseri, derbedersin kendi yurdunda.
Hayat elbette hakkın… Lakin ettir haykırıp ilhaak;
Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: davayı istihkaak.
Desen bin kere “insanım” o, kanmaz, hem niçin kansın?
Hayır, hürriyetin hakkın masum oldukça insansın?
Bu hürriyet, bu hak bizden bugün ahengi sa’y ister;
Nedir üç dört alın, Bir yurdun alnından boşansın ter…

Vaazını bitiren Akif, camideki binlerce insanın gönlüne vatan sevgisini, birlik ve berberlik duygusunu aşıladı. Camiyi dolduran insanların bu zor günlerde birlik
ve beraberliğine dikkat çeken Akif, onların ancak İslam
bayrağı altında bütün olabileceğini düşünerek vaazlarını bu doğrultuda vermeye çalışmıştır. Gittiği birçok şehirde, camilerde verdiği vaazlara uzak yakın demeden
birçok Anadolu insanı katılmış, vatan toprağının içinde
bulunduğu müşkül durumu Akif’in ağzından öğrenmişlerdir.
İSTİKLAL SAVAŞI’NA KATILIŞI
Bu dönemde Anadolu toprakları işgale uğramış;
Türk halkı Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak direnişe geçmişti. Bu harekete katılmak isteyen Âkif, Balıkesir’e giderek 6 Şubat 1920 günü Zağnos Paşa Camii’nde çok
heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul’a döndü. Bu arada Sebilürreşad idarehanesi, Millî Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya geçmiş
olanlarla İstanbul’daki yakınlarının gizli haberleşme
merkezi hâline gelmişti. Âkif, Kurtuluş Savaşı’nı desteklemesi nedeniyle 1920›de Dârü›l-Hikmeti›l-İslâmiye
Cemiyetindeki görevlerinden azledildi. İstanbul›da
rahat hareket etme olanağı kalmayan Mehmet Âkif,
görevinden azledilmeden az önce oğlu Emin›i yanına
alarak Anadolu›ya geçti. Sebilü›r-Reşad›ı Ankara›da
çıkarması için Mustafa Kemal Paşa’dan davet gelmişti. TBMM’nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920
günü Ankara’ya vardı. Millî Mücadele’ye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak katıldı.
Haziran ayında Burdur’dan, temmuz ayında
ise Biga’dan mebus seçildiği haberi meclise ulaştı. Âkif,
Burdur mebusluğunu tercih etti. Böylece 1920-1923 yılları arasında vekil olarak I. TBMM’de yer aldı. Meclis kayıtlarında adı “Burdur milletvekili ve İslam şairi” olarak
geçmektedir.
Halkı, Türk Kurtuluş Savaşı’na destek vermeye teşvik
etmek için 1920 yılının Kasım ayında Kastamonu’daki
Nasrullah Camii’nde verdiği vaaz, Diyarbakır’da basıldı
ve tüm vilayetlere ve cephelere dağıtıldı.
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İSTİKLAL MARŞI’NI YAZMASI
Aynı dönemde Millî Eğitim Bakanı Hamdullah
Suphi Bey’in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri
Bey kendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül nedeniyle
başlangıçta katılmayı reddettiği bu yarışmaya,
o güne kadar gönderilen şiirlerin hiçbiri yeterli bulunmamıştı ve en güzel şiiri Mehmet Akif’in
yazacağı kanısı mecliste hâkimdi. Mehmet Akif’in
yarışmaya katılmayı kabul etmesi üzerine kimi
şairler şiirlerini yarışmadan çektiler. Şairin orduya ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı
Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye’de yayımlandı.
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşımızı mecliste, İstiklal Marşı’nı yazması
için ricada bulunan Milli Hatip Hamdullah Suphi
Tanrıöver okumuştur. Marşımız mecliste ayakta
dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü
saat 17.45’te ulusal marş olarak kabul edildi. Akif,
ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye
elbise diken Dar’ül Mesai vakfına bağışladı. Zaten
başlangıçta para yüzünden yarışmaya katılmak
istemeyen Mehmet Akif, paranın bir kuruşuna
dokunmadan vatanın içerisinde bulunduğu zor
durumdan en kısa sürede kurtulabilmesi için çabalayan bir kuruma bağışlamıştır.
HASTALIĞI ÖLÜMÜ VE MEZARI

Zulmü alkışlayamam
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...
-Boğamazsın ki!
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
İrticâın şu sizin lehçede ma’nâsı bu mu?
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Düşman vatandan çıkarıldığında Ankara’dan
İstanbul’a geri döndü (1923).Abbas Halim
Paşa’nın davetleri üzerine 1925 yılına kadar kışları Mısır’da yazları İstanbul’da geçirdi. 1925’in sonlarına doğru Türkiye’den Mısır’a gitti, on bir sene
de geri dönmedi. Mehmed Akif, Mısır’da uzun
müddet kalan yabancıların tutuldukları ‘siroz’
hastalığına yakalanmıştı. Durumunun ağırlaşması
üzerine, 17 Haziran 1936’da İstanbul’a döndü.
İstanbul’da yine Abbas ve Said Halim Paşa ailelerinin yardımıyla tedavi olunmuşsa da şifa bulamayarak 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etmiştir.
İstiklal Şairi’nin cenazesi üniversiteli gençler tarafından bayrağa ve Kabe örtüsüne sarılarak, etrafında nöbete durulmuştur.
Namazdan sonra mezarlığa kadar tabutu
omuzlarda götürülen Şairin naaşı ‘İstiklal Marşı
okunarak kabrine konulmuştur. Kabri bugün Edirnekapı’daki Şehitlik’te Mehmed Akif Ersoy meydanındadır.
ESERLERİ
Şairin Safahat adı altında toplanan şiirleri, şu
bölümlerden oluşmuştur: Safahat, Süleymaniye
Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde,
Hatıralar, Asım, Gölgeler.
Şair, İstiklâl Marşı’nı Safahat’a koymamıştır.
Nedenini ise şöyle açıklar:
“Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm.”
Ruhu şad olsun.

Dedeman Oteli ile Protokol Yenilendi
Odamız, üyelerine daha kaliteli, daha uygun fiyatlı konaklama
- dinlenme - spor salonu - restorant hizmeti için, Hotel Dedeman
Konya ile İndirim Protokolü anlaşmasını yeniledi.

protokol

Konya Şube Başkanımız Dr.
Aziz Hakan ALTUN ve Hotel Dedeman Konya yetkilisi arasında imzalanan protokol, odamız hizmet
binasında gerçekleştirildi.
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MÜHENDİSLİK
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21.04.2000 yılın da kurulan firmamız araç projelendirme ve
mekanik tesisat proje ve uygulama alanlarında çalışmaya başlayan
firmamız 2004 yılın da doğalgaz ın Konya’ya gelmesiyle bu alanda
faliyetlerini hızlandırmıştır.
2018 yılından sonra inşaat sektöründe de faliyet göstermeye
başlamıştır. Firmamız hala doğalgaz , sihhi tesisat, havalandırma ve
inşaat sektörün de hizmet vermeye devam etmektedir.

OĞUZ
M Ü HE N D iSLiK

Kendinizi ve
sevdiklerinizi
koruyun
36

Taahhütlerini zamanında ve eksiksiz
yerine getirmek için gerekli ürün, bilgi, ekip
ve ekipmana sahip olan firmamız her zaman
en iyi ürünü sunmayı ve müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmeyi
amaçlamaktadır.
Oğuz Mühendislik için müşteri memnuniyeti odaklı çalışabilmenin en
önemli unsurlarından biri müşteri ve çalışan beklentilerinin karşılanmasıdır. Bu bağlamda firmamız takım çalışması ruhunu en yüksek düzeyde
benimsemektedir.
Oğuz Mühendislik adı altında, eğitimli personel kadrosuyla uzman
olan firmamız, birçok taahhüt ve projelendirme işlerini başarıyla sonuçlandırmış ve sektördeki bu durumunu gelişerek büyümeye devam
ettirmektedir.
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firmalar

OĞUZ MÜHENDİSLİK olarak 2007 yılında
Konya’da kurulmuştur. Makina Mühendisi
Murat OĞUZ tarafından kurulan firmamız,
Mekanik Tesisat olarak; Isıtma Tesisatı, Sıhhi
Tesisat, Yangın Tesisatı, Doğalgaz Tesisatı,
Havalandırma Tesisatı, Klima (VRF) Tesisatı,
Alt Yapı, Üst yapı taahhüt ve projelendirme
alanlarında hizmet vermektedir.

eğitim

Enerji Kimlik Belgesi
u
s
r
u
K

Eğitmen: Mak. Müh. Mehmet AKCAN

Enerji Kimlik Belgesi; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre,
binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari
olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya
soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Bu belge, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanmakta ve ilgili
idarece onaylanmaktadır.
BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji
tüketimine ve CO2 salınımına sahip olamamaktadır. Mevcut binalar için ise; BEP-TR yöntemine
göre enerji kimlik belgesi enerji tüketimi ve CO2 salınımı sınıfı belirlenmelidir. Gerek yeni gerekse de
mevcut binalarda EKB düzenlenmesi işinde görev
alacak mühendislerin yetkilendirilmesi amacıyla
15-18 Şubat 2021 tarihleri arasında Odamız Konferans Salonunda Enerji Kimlik Belgesi Kursu düzenlenmiştir.

Binaların enerji ihtiyacı ve
enerji tüketim sınıflandırması,
yalıtım özellikleri ve ısıtma
veya soğutma sistemlerinin
verimi bilgileri belgesi

EKB

Enerji kanun ve yönetmeliklerinin anlatıldığı
eğitimde; enerji kimlik belgesi programı BEP-TR
’in kullanımı hakkında bilgiler de verilmiştir. Eğitim
sonunda başarılı olanların yetkilendirilmeleri sağlanmıştır.
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Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı
döneminden izler
taşıyan, Konya’nın
Selçuklu ilçesine
bağlı 5 bin yıllık tarihi
yerleşim yeri Sille
Mahallesi, Aya Elena
Kilisesi, camileri,
köprüleri, evleri, testi
ve halıları ile farklı
kültürleri bir arada
yaşatıyor.

Konya’nın 8 km. kuzeybatısında yer alan Sille’deki en eski
yerleşim, kuzeyde yer alan Sızma Höyüğü’dür. Burada yapılan
araştırmalarda M.Ö. 8-7. yüzyıl
Frig uygarlığına ait kalıntılar
bulunmuştur. Antik dönemde
Sylata ya da Sylla olarak isimlendirilen Sille’nin Roma döneminde iskân gördüğü, şehir içinde
bulunan antik mimariye ait taş
eserlerden anlaşılmaktadır.
Muhtemelen kent bu dönemde,
Efes’ten doğuya giden Kral yolu
üzerindeki Konya’nın yakınında
bir durak noktasıdır. Aynı yüzyılda Aziz Paul Konya’dan geçtiği
sırada Sille’ye de uğramış olduğu
tahmin edilmektedir.

M.S. 4. yüzyılda Efes önemini kaybetmiş, Bizans’ın başkenti olan İstanbul önem kazanmıştır. İstanbul’dan Kudüs’e giden yol üzerinde de
bulunan Konya, bu dönemde de önemini korumuş Kudüs’e giden hacıların uğrak noktası olmuştur. Aya Elenia Kilisesi’nin kitabesi, yapının
bu tarihte Büyük Konstantin’in annesi Helene tarafından yaptırıldığını
belirtmektedir. Bilindiği gibi ilk Hıristiyan aristokrat olan Helene yaşamı sırasında Hz. İsa’nın gerildiği kutsal haçı bulmak amacıyla Kudüs’e
gitmiş, geçtiği yollarda birçok kilise inşa ettirmiştir. Aya Elenia Kilisesi
Sille’nin gerçekten de bu yol üzerinde bulunduğunu göstermektedir.
Bizans dönemi tarihi kaynaklarında ismi geçmeyen yerleşim, M.S.
7-10. Yüzyıllar arasında tüm diğer kentler gibi Arap akınlarına maruz
kalmıştır. Önemli bir stratejik nokta olan Gevale Kalesi bu dönemde
bölgeyi açık bir hedef haline getirmiş ve bu yüzden bölge sık sık işgal
edilmiştir. Arap akınlarının Anadolu’da sonlanması ile kent önemli bir
dini merkez olmuştur. Bölgede bulunan kaya kiliseleri ve özellikle Ak
Manastır bu önemi açıkça göstermektedir.
Sille’nin önemi 1071 yılından sonra Selçuklular’ın Konya’yı ele geçirip, başkent yapmaları ile artmıştır. Konya’daki Türk hâkimiyeti sonucunda şehirdeki gayrimüslimlerin bir kısmının kent dışına yerleştikleri
sanılmaktadır. Muhtemelen bu dönemdeki en fazla göç Konya’nın çok
yakınında bulunan Sille’ye olmuştur.
3 Temmuz 1097 yılında Sultan I. Kılıç Arslan,
Konya’ya gelen I. Haçlı ordusu yüzünden şehri
boşaltmış ve dağlara yerleşmiştir. Bölgeye gelen haçlı ordusu bir süre burada kalıp Konya
ile beraber Sille’yi de talan etmişlerdir.
Savaşların dışında dönem dönem meydana gelen doğal afetlerde bölge nüfusunu
olumsuz etkilemiştir. 1153 yılındaki Konya’da
meydana gelen büyük veba salgını tarihçilerin
belirttiği bu afetlerden birisidir.
1226 yılında Sultan I. Alâeddin Keykubat, Ermenistan seferi dönüşünde bir grup
Hıristiyan Peçenek Türkünü Konya’ya getirip, Sille’ye yerleştirmiştir. Anadolu Selçuklu
Devleti’nden sonra Konya ve çevresi Karamanoğulları Devleti’’nin hâkimiyetine girmiştir.
Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında Gevale Kalesi civarlarında yapılan mücadeleler
sonunda bölge Osmanlı toprağı olmuştur.

turistik

Sille, Fatih Sultan Mehmed, II. Beyazıd, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve
III. Murad dönemlerinde Konya Kazası’na bağlı bir karyedir. 17. Yüzyıldan itibaren Sille’nin
idari statüsünün net olmadığı görülmektedir.
Başlıca geçim kaynağı buğday, arpa ve hayvancılık olan bölgede giderek Müslüman nüfusu artmıştır. 20. Yüzyılın başlarına ait Maliye
ve Arazi Emlak Defterleri’nde Sille’nin nüfusunun %56’sı Müslüman, % 44’ü Gayr-i Müslüman olarak görülmektedir. 1923 yılından
sonra yapılan nüfus değişim politikası çerçevesinde Sille’deki Hıristiyan halk Yunanistan’a
göç etmiştir.
Sille, Selçuklu ilçesine 1989 yılında iki mahalle olarak bağlanmıştır. 1995 yılında Konya
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından kilise, manastır ve mezarlıkların
bulunduğu güney yamaçları, birinci derecede arkeolojik sit alanı, esas yerleşme alanı ise
kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bugün
Sille, Konya’nın önemli bir kültür ve turizm
merkezidir.
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Sille, erken dönemlerden itibaren zengin bir
kültürel birikime ev sahipliği yapan sayılı merkezlerden birisidir. Günümüze ulaşabilen kültür varlıklarının yanında zengin gelenek ve görenekleri
ile de üzerinde durulması gereken bir kültür merkezidir. Mevcut Türk İslam kültür zenginliklerinin
yanında 1923 yılı mübadelesi öncesinde Hıristiyan Ortodoks inançlı insanlarında kültürel zenginliklerini barındıran Sille, 19. Yüzyıldan itibaren
birçok bilim adamının dikkatini çekmiştir.
1923 yılı öncesinde Konyalı gayrimüslimlerinde hafta sonlarını Sille’de geçirdikleri, azizlerin
yortu günlerinde Sille’deki dini merkezlere geldikleri tarihi kaynaklardan öğrenilmektedir. Sille’de
başta Ak Manastır olmak üzere birçok yer sadece
Hıristiyanlar tarafından değil, Müslümanlar tarafından da saygıyla ziyaret edilmiştir. Selçuklu
döneminde Ak manastırda büyük onarımlar gerçekleştirilmiş, Ak Manatır’da bulunan bir onarım
kitabesinde Bizans imparatoru II. Andronicus ile
Selçuklu Sultanı Mesud’un isimleri birlikte yazılmıştır. Mucizevi bir olay sonrasında Mevlâna
Celâleddin-i Rûmi’nin senenin bir gününü Ak Manastır’daki mescidde geçirdiği ve ondan sonraki
Çelebilerin manastıra her yıl zeytinyağı gönderdiği tarihi kaynaklardan bilinmektedir. Manastır rahipleri ile mevleviler arasındaki bu dostluk ilişkisi
manastır terkedilene kadar devam ettirilmiştir.

El Sanatları

Testicilik

Sille tarihi, mimarisi ve yaşayan gelenek göreneklerinin yanında farklı dallarda el sanatı ürünlerinin
üretildiği önemli bir merkezdir. Bugün sandıklarda
özenle saklanan zengin kıyafetleri, dünyaca ünlü halı
ve kilimleri, hala yaşatılan testiciliği, Sille taş işçiliği ve
mumculuk Sille’nin halk sanatları açısından da ne kadar zengin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bugün büyük oranda tespit ve sergileme çalışmalarının
gerçekleştirildiği el sanatları, Selçuklu Belediyesi tarafından da yaşatılmaya çalışılmaktadır. Çekül Vakfı ile
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ortak bir projesi olarak hayata geçirdiği Metin Sözen Kent Atölyesi, yerel
ustaların yetiştirildiği ve Sille taş işçiliğinin yaşatıldığı
önemli bir merkezdir. Ayrıca Belediye tarafından gerçekleştirilen Türk İslam Sanatları ile el sanatları kursları, halı ve kilim atölyeleri ile Sille kent merkezinde
oluşturulan ve Sille el sanatı ürünlerine tahsis edilen
dükkânlar bu çalışmalardan sadece birkaçıdır.

Konya ve çevresinde çanak ve çömlek üretiminin tarihi
Tarihöncesi dönemlere kadar uzanmaktadır. Yerel hammaddenin dönemine özgü teknik ve süsleme kompozisyonları ile şekillendiği bu üretim günümüze kadar devam
etmiştir. Sille, bu üretim tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Sadece son yetmiş yılda iki yüze yakın usta çıkaran Sille,
başta Konya olmak üzere çevreye pişmiş topraktan yapılmış ürünler gönderen önemli bir merkez olmuştur. Silleli ustalar sadece Sille’de değil, yılın büyük bir bölümünü
Anadolu’nun birçok yerindeki imalathanelerde geçirerek
sanatlarını icra etmişlerdir. Kârhâne adı verilen atölyelerde küp, testi, saksı, kiremit, tuğla ve tandır başlıca üretilen ürünlerdir. Bugün sadece birkaç örneği görülebilen
kârhânelerden en ünlüsü Kiriakon (Hızır İlyas) Kilisesi’nin
bulunduğu kaya oyma komplekste kurulan imalathanedir. Günümüzde sadece bir ustanın üretim yaptığı Sille’de
kendine özgü form ve süslemeli pişmiş toprak eserler ziyaretçileri beklemektedir.

Günümüzde Türk İslam Kültür zenginliklerine
sıkı sıkı bağlı olan Sille, modern zamanların tekdüzeleştirmesine inatla direnerek hala eskiden
getirdiği bir çok geleneği yaşatmaktadır. Silleliler,
düğünlerde, asker uğurlamaları ile karşılamalarında, “Gereğiler” olarak isimlendirilen toplu bozumuna başlanmasındaki kutlamalarda, her ay
yapılan toplantılar ile her sene Eylül ayının son
pazarında gerçekleştirilen Sille günü etkinliklerinde, gelenek ve göreneklerini yaşatarak, Sille’ye
gelen misafirlere tanıtmaktadırlar. Önemli dini
günlerde de eski geleneklerin halen yaşatıldığı,
bugün etrafında herhangi bir konut kalmamasına
rağmen Mezaryaka (Kayabaşı) ile Karataş Camilerin Ramazan aylarında teravih namazı için tercih
edilmesinden anlaşılmaktadır.
Sille, yemek kültürü açısından da oldukça
önemlidir. Zengin Konya mutfağının yanında kendine özgü bazı lezzetleri de bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle düğün yemekleri, “Halfene”
denilen ortak yemekler ile “İnce manca” olarak
adlandırılan davet yemekleri, bu zengin tatların
sunulduğu birer şölendir. Büyük çoğunluğu et
yemeklerinden oluşan Sille mutfağında, yoğurt
(dolga) ve bamya çorbası, su ve süt börekleri, dolma-sarma, erişte pilavı, katmer, köşeli, kurutulmuş balık (gavinna), paça, gaygana, calla, kadayıf,
baklava ile “Kak” olarak adlandırılan kurutulmuş
meyve ve sebzeler Sille’de bulabileceğiniz lezzetlerden sadece bazılarıdır.
Sille’de müzik sözlü geleneğin önemli bir parçasıdır. Kanun, ut ve sazın kullanıldığı yörede
halen bölgenin yöresel türküleri yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bugün birçok kültürel ve bilimsel
etkinliğe ev sahipliği yapan Sille, birçok düşünür
ve ilim adamı da yetiştirmiştir.
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HALI KİLİM DOKUMACILIĞI

GİYİM KUŞAM
Günümüzde Konya ve Sille’deki müzelerde, özel koleksiyonlarda ve Sillelilerin çeyizlerinde özenle korunan Sille kıyafetleri ve aksesuarları oldukça önemlidir. Yerel Anadolu
kıyafet özelliklerini gösteren giysiler oldukça yoğun ve özenli
nakış süslemeleri ile başta Konya olmak üzere çevre bölge
kıyafetlerinden ayrılmaktadır. Günlük kullanıma ve özel günlere
göre farklılık gösteren kıyafetlerde işlev ve estetiğin birlikteliği
görülmektedir. Kadın kıyafetlerinde, günlük kıyafetler daha
sade ve yapılan işlerde kolayca kullanılabilecek şekildedir. Yün
basma, lefkayıt ve şetari olarak isimlendirilen bu kıyafetlerde
ayırıcı öğe kullanılan kumaşlardaki desenlerdir. Kadınların belirli günlerde kullandıkları kıyafetler ise oldukça süslü ve bol
aksesuarlıdır. Cuma günü erkek tarafı gelinlerinin giydiği sarka, Perşembe günü yeni gelinlerin kullandığı cubba, cumartesi
günü gündüz gelinlerin giydiği silah kürkü ve etekçe, nişanlı kızların kullandığı ferace ve frengi, cumartesi günü gecesi giyilen
mıklama ile yeni gelinlerin bir yere giderken giydikleri çiçekli bu
kıyafetlerden bazılarıdır. Kullanan kişiye ve güne göre değişen
bu özel kıyafetlere fesler, çevre denilen ipekli tüller, fes üzerine
bağlanan öbrüler, takma saçlar, altın kuşaklar, yaka kısmını kapatmaya yarayan davklar, şalvar üzerine giyilen zıbbalar, bir çeşit kol ve yaka süslemesi olan fistanlar (gaytan) ile galoş denilen
kilim desenli dokumadan yapılan ayakkabılar eşlik etmektedir.
Çeşit olarak az olmasına karşın oldukça süslü olan erkek kıyafetleri ise poşu, yelek (omuzda), gömlek (sırtta), kuşak, silahlık, şalvar, çorap ve çarıktan meydana gelmektedir. Bugün bu
kıyafetlerin en güzel örnekleri Sille Kültür Müzesi olarak kullanılan Ak (Hacı Ali Ağa) Hamam’ında sergilenmektedir.
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Türk el sanatlarının önemli bir kolu
olan halı ve kilim dokumacılığında Konya, Anadolu’daki önemli merkezlerden
birisidir. Kendine has renk ve desenlere
sahip olan Sille halı ve kilimleri ise Konya
halıcılığının haklı ününü pekiştiren bir
üretim noktası olmuştur. 19. Yüzyılda
Sille’ye uğrayan gezginler kentteki halı
ve kilim atölyelerine uğramışlar, Sille
camilerinin zengin halı koleksiyonlarını
büyük bir heyecanla tasvir etmişlerdir.
Bugün 19. Yüzyıldaki üretim kapasitesine sahip olmasa da Selçuklu Belediyesi
tarafından desteklenen kurs ve faaliyetlerle Sille’de halı ve kilim dokumacılığı
yaşatılmaya çalışılmaktadır.
Sille halıcılığında renk için kullanılan
başlıca hammadde cehri isimli bir bitkidir. Dışı yeşil, içi ise sarı renkli meyvelere
sahip dikenli bir bitki olan cehrilerin üretimi Sille’de gerçekleşmiş, üretim fazlalığı yurtiçi ve yurtdışında pazarlanmıştır.
Sille halıcılığındaki ana renkler kırmızı,
açık ve koyu yeşil, bej, açık mavi, siyah
ve sarıdır. Zeminde kullanılan halı ve
kilimlerin dışında seccadeler ve duvar
halıları ile atların eğerlerinde kullanılan
örtüler Sille’de üretilen halı ve kilim çeşitleridir. İlmekli dokumalarda yün; geçgi ve çözgü dokumalarda ise pamuğun
tercih edildiği ürünlerde dokunan eserin
boyutu ile bağlantılı olarak tek, üç veya
beş göbek motifi kullanılmıştır. Türk halı
ve kilim sanatındaki motiflerin büyük
bir ustalıkla uygulandığı Sille’de duvar
halıları ile seccadelerde Hz. Mevlana’nın
Türbesi ve Selimiye Cami’si gibi yapı tasvirleri de sıklıkla tercih edilmiştir. Bugün
bu eşsiz el sanatı örnekleri Konya’daki müzelerde ve Sille Kültür Müzesi (Ak
Hamam)’nde sergilenmektedir.
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Önlemek, Ödemekten Daha Ucuzdur

EKO KARAMAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ağustos 2012 yılında kurulmuş
olan İş Sağlığı ve Güvenliği firmamız,
Karamanda hizmet vermekte olup,
özelikle Organize Sanayi Bölgesi
ağırlıklı olmak üzere, Sanayi, İnşaat, Maden,Gıda, İmalat, Metal gibi
sektörlerde, kurumsal firmalar ile
çalışmalarına devam etmektedir. Hedefimiz, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri
Hekimi ve Sağlık Persnelleri istihdamı ile, işletmelerde olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarını önleyici
proaktif çalışmalar yaparak, bir kazayı veya hastalığı önlemenin, onun bedelini ödemekten çok çok daha ucuz
ve insancıl olacağına inanıyoruz.

Mak.Müh. Cem AKBULAK

Çünkü biz biliyoruz ki,
‘’ÖNLEMEK,ÖDEMEKTEN DAHA
UCUZDUR’’

İş Güv. Uzm.(A) / KARAMAN

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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makale

Enerjinin Verimli Kullanımı
ve Bir Japon Örneği

İsmail Hakkı KARACA / SEİSO A.Ş.

Isıtma, soğutma, elektrik ve su gibi bir çok alt bileşenden oluşan “enerji” başlığı, günümüzde günlük
kalori hesaplarının bile yapıldığı daha sofistike bir kavram haline dönüşmüştür. Ulaşımdan, su kullanımına, tüketilen yiyeceklerde harcanan enerji hesabına kadar birçok enerji tüketen faaliyet daha çok irdelenir hale gelmiştir. Küresel ısınma, iklim değişikliği, fosil kaynakların hızla tükenmesi gibi tehditlere karşın
enerji talebinin her yıl daha fazla artması, hükümetlerin ve sivil toplum örgütlerinin enerji başlığına daha
duyarlı hale gelmesini sağlamıştır.
Yeni enerji teknolojileri, enerjinin üretim, dağıtım ve tüketiminde yepyeni dönemleri açmış, bu konularda farklı yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Geçmişte yoğun kabul görmüş olan üretimin
merkezi bir noktadan yapılarak, tüketicilere boru hatları ve tankerlerle dağıtılarak ulaştırılması yöntemi
artık değişmektedir. Enerjide merkeziyetçi bir üretim ve dağıtım anlayışından “prosumer” denilen üretici-tüketicilerle âdemi merkeziyetçi bir yapıya dönüşüm daha fazla kabul görmeye başlamıştır.
Örneğin Elazığ’da kurulan merkezi bir santral olan Keban Barajı hidroelektrik santralinden üretilen
enerji, yıllarca Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılmaya çalışıldı. Bu arada oluşan yüksek bakım ve işletme maliyetleri ile uzun hatlarda zorlu iklim koşullarından dolayı meydana gelen arıza ve çökmeler
zaman zaman birçok noktaya enerji verilememesi sorunlarına yol açtı. Bu yöntem hem kamu otoriteleri
hem de halk için son derece makul bir yöntemdi. Hem yüksek maliyetli enerji yatırımları ancak kamu
tarafından yapılabiliyordu, hem de bakım ve işletme süreçleri istihdam sağlayıcı bir rol oynuyordu.
Özellikle 1990’larla birlikte ticari olarak kullanılabilir hale gelen yeni, yenilenebilir ve ucuz enerji üretim
metotları günümüzde enerji depolama teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlamasının etkisiyle son derece
yaygın hale gelmiştir. Bu teknolojiler beraberinde yıllardır enerji arz edilemeyen, merkezi sistemden
uzak köy ve yerleşim bölgelerinin sorunlarını çözmüş, dünyanın birçok noktasında enerjinin kullanılabilir
ve refah düzeyini artırıcı etkisinin hissedilmesi sonucunu doğurmuştur.
Şekil 3. Âdemi Merkeziyetçi Elektrik Üretim ve Dağıtım Sistemi Örneği
Bu sistem içinde yer alan tüketiciler çatılarında bulunan güneş panellerinden kendi ihtiyaçları olan
elektriği üretmekte, bir kombi büyüklüğünde olan batarya sistemlerinde bu elektriği gece oluşacak ihtiyaçları için depolamakta, eğer ihtiyaç fazlası enerji üretimi gerçekleştirmişlerse bu enerjiyi şebekeye satıp
diğer kullanıcıların istifadesine sunmaktadır. Böylece enerji öncelikle üretildiği yerde tüketilmekte, kayıp,
kaçak ve verimlilik sorunları minimuma indirilmektedir.
Ayrıca elektriğin bu yöntemlerle üretilebiliyor daha doğrusu daha ucuz bir yöntemle üretilebiliyor olması, elektrik bazlı ısıtma ve serinletme teknolojilerini beraberinde getirmekte ve yaygınlaştırmaktadır.
Bu gelişme fosil yakıt bağımlılığını ortadan kaldırmakta, sürdürülebilir enerji üretim ve tüketim döngüsünü sağlamaktadır.
Şekil 1. Merkezi Elektrik Üretim ve Dağıtım Sistemi Örneği
Yukarıda Şekil 1’de verilen üretim ve dağıtım yöntemi birçok enerji kaynağı için benzer biçimde uygulanmaya devam edilmektedir. Ancak bu yöntemlerin kendi içinde sahip olduğu bazı
avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır.

Avantajları
Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi
Elektrik esaslı ısıtma, serinletme, aydınlatma teknolojilerinin yaygınlaşma

Avantajları

Dezavantajları

Enerjinin depolanabilmesi

İstihdama Katkı

Yüksek Verim Kayıpları ve Sürdürülebilirlik Sorunu

Ada biçimli üretim metodolojileri

İlk Dönemlerde Uygun Maliyetli Enerji Temini

Yüksek İlk Yatırım Maliyetleri

Blokzincir esaslı merkezi SCADA sistemli üretim yönetimi sistemleri

Yüksek Yatırım Maliyetlerinin Merkezi Finansı

Yüksek Bakım Maliyetleri

Şekil 2. Merkezi Elektrik Üretim ve Dağıtım Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları
Günümüzde enerjinin verimli kullanılması konusundaki hassasiyet üst seviyelere çıkmış, bu doğrultuda
özellikle merkezi sistemler daha fazla eleştirilir hale gelmiştir. Beraberinde enerjinin depolanması ile ilgili
maliyetleri hızla düşmüş, yatırım yapılabilir seviyelere erişmiştir. Hem yeni ve yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler hem depolama sistemlerinin maliyetindeki düşüşler önümüze farklı bir yöntemi getirdi.
“Dağıtık Sistemler” denilen ve kendi içinde “ProSumer” ismi verilen üretici-tüketicileri barındıran enerji sistemleri son 10 yıldır dünya gündeminde baş sıralarda yer almaya başladı.
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Şekil 4. Âdemi Merkezi Elektrik Üretim ve Dağıtım Sistemlerinin Avantajları
Bu âdemi merkezi sistemlerin uygulanabilir hale getirdiği pasif veya enerji verimli binalar entegre bir
yaklaşımla kendi kendine yeten sürdürülebilir binalar yaygınlaşmaya başladı. Çatısında güneş panelinden
kendi elektriğini üreten, ısı pompası ile yerden ısıtma ve serinletme yapan, enerji depolama üniteleri ile
akşam veya gece ihtiyaçlarını karşılayabilen konutları sıklıkla görmeye başladık. Mimar ve inşaat mühendislerinin bu konuya ilgisi ve uygulanabilir bulması önümüzdeki dönemde bu sistemlerin daha yoğun kullanılacağının göstergesi olarak kabul edilmektedir.
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Şekil 7. Fujisawa Akıllı Şehri Yönetim Merkezi Binası Görünümü
Şekil 5. Kendi Enerji İhtiyaçlarını Kendi Karşılayan Konut Modeli
Türkiye’de halen yürürlükte olan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile çatılarda güneş panelinden
kendi elektriğimizi üretip, ihtiyaç fazlası enerjiyi şebekeye satabilmekteyiz. Bununla birlikte “öztüketim
modeli” denilen yaklaşımla tüm iç ihtiyacımızı herhangi bir izne gerek duymaksızın güneş panellerinden
karşılayabilmekteyiz. Farklı batarya teknolojilerinden birine yatırım yapıp, gece oluşacak ihtiyacın da güneş panelleri ile elde edilmesi depolanmış enerji ile mümkündür. Ancak bu depolama yatırımının pahalı
bulunması durumunda akşam ve gece saatlerinde oluşacak ihtiyaç için şebekeye bağlanarak, şebeke
elektriğinden kullanım yapmamız mümkündür. Sisteme entegre edilen çift yönlü bir sayaçla aylık olarak
üretim-tüketim hesabı tutulmakta ve şebeke ile entegre biçimde enerji kullanımı yapılabilmektedir.
Güneş Panellerinden
Üretilen İç İhtiyaç

Yerden Isıtma ve
Serinletme Sistemi

Güç (kW)

Şebekeden Alınan
Elektrik

Şehirde öne çıkan özelliklerden bir diğeri şehirde yaşayanlar için yürüyüş yolları, güvenlik sistemleri,
spor merkezleri, gelişmiş enerji yönetim merkezlerinin inşa edilmiş olmasıdır. Yine her bir ev çatısındaki
güneş panellerinden kendi elektriğini üretmekte, yüksek verimli ısı pompası ile kendi ısıtma ihtiyacını
karşılayabilmektedir.

Saat
Şekil 6. Şebekeye Entegre Güneş Santralleri ile Elektrik Üretimi
Japonya’nın Fujisawa şehrinde inşa edilen “Fujisawa Smart City” (Fujisawa Akıllı Şehir) 2000’den
fazla insanın yaşaması için inşa edilmiş dünyanın ilk sürdürülebilir mini şehirlerinden birisidir. İlk yaşamın 2019 yılında başladığı bu mini şehirde enerji verimli ve kendi kendine yeten evler inşa edilmiş,
elektrik araçlar için şarj istasyonları koyularak, şehir yönetimi tarafından paylaşımlı kullanıma uygun
elektrikli araçlar bölgede farklı noktalara konumlandırılarak kullanıma sunulmuştur.
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Şekil 8. Fujisawa Akıllı Şehri Genel Görünümü
Yine konutlarda öne çıkan enerji izleme ve yönetim sistemi hem ailelerin anlık enerji tüketimlerini
izleyebilmelerine olanak sağlamakta hem de çocukların bu konuda eğitilmesi için önemli bir araç vazifesi
görmektedir.
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Şekil 9. Evlerde Kullanılan Uzaktan İzleme ve Yönetim Modülleri
Çocuklar için enerjinin ne denli öneli bir kavram olduğunun algılanması için bazı figür ve animasyonlar ustalıkla kullanılmıştır. Örneğin evlerde bulunan monitör ve TV’lere yerleştirilen ekran koruyucularda penguen figürleri öne çıkarılmıştır. Ekranlarda yer alan ve bir buz kütlesinin üzerinde şarkı söyleyen penguenler evde enerji tüketiminin artması durumunda altlarında bulunan buz kütlesinin erimeye
başlaması ile ağlamaya başlamaktadır. Bunu gören çocuklar evde kullanılan ve enerji tüketen cihazları
ya kısmaya ya da kapatmaya çalışmaktadırlar. Bunun yapılmasından sonra penguenlerin altındaki buz
kütlesi tekrar büyümekte ve penguenler yeniden şarkı söylemeye başlamaktadır. Yine evlerde bulunan
evde sürdürülebilir tarım uygulaması yapmaya yarayan üretim cihazları ile ailenin kendi marul, maydanoz vb. yeşil bitki ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

Şekil 9. Evlerde Kullanılan Ekran Koruyucu ve Yeşil Bitki Üreteçleri
Gelişen yenilenebilir enerji ve bina yönetim teknolojileri ile enerjinin daha verimli kullanılması, sağlıklı
ve yüksek refah düzeyinde şehirlerin inşa edilmesi mümkün hale gelmektedir. Sürdürülebilir enerji tüketimi, enerjinin verimli kullanılması, gelecek nesillerin bu anlamda daha duyarlı olmaları için mühendis
ve mimarların daha dikkatli ve titiz projeler üretmesi gerekmektedir. Özellikle iyi yaşayan binalar ve iyi
yaşayan insanlar geliştirebilmek doğru enerji kaynakları ve besin tüketimini öngörerek hareket etmekle
mümkün görünmektedir. Çocuklarımızın bu doğrultuda eğitilmesi ve onlara gereken ortamların sunulması diğer önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.
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bakımını yapıp yenilemekte ve imalat sektörüne tekrar
kazandırmaktadır.

AKYÜZ CNC MAKİNA şirketi üyemiz makine mühendisi
Ahmet AKYÜZ tarafından 2018 yılı başında kurulmuş ve
faaliyetine başlamıştır.

Uzun yıllar cnc teknik servis mühendisi olarak değişik firmalarda kazandığı tecrübeyi mühendislik bilgisiyle
birleştiren Ahmet AKYÜZ 2009 yılından bu yana özel
teknik servis hizmeti vermekte, son dönemde de kendi
firma çatısı altında teknik servis ekibiyle beraber Konya
sanayisine hizmete devam etmektedir.

Firma bilgisayar kontrollü (CNC) talaşlı imalat tezgahları torna, freze v.b. makinaların bakım onarım servisi olarak hizmet vermektedir. Makinaların yerinde teknik
servisi dışında çok bakıma ihtiyacı olan hassasiyetini
kaybetmiş tezgahları kendi atölyesine getirerek komple

_
DOGANAY
MİMARLIK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
1992 Aksaray doğumlu olan Mustafa DOĞANAY ilk, orta okul ve liseyi
aksarayda tamamlamıştır. Önlisans eğitimini Aksaray Üniversitesi, Gaz ve
Tesisatı Teknolojisi MYO’ da, lisans eğitimini bölüm birincisi olarak girdiği
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisiliği Bölümü’
nde tamamlamıştır.
Aksaray İMER fabrikasında staj eğitimlerini tamamlayan Mustafa DOĞANAY doğalgaz, endistüriyel gaz , mekanik çizim seltifikalarını alarak
özel sektörde görev yapmaya başlamıştır.
Özel sektörde görev yapmaya başladıktan sonra, hala yönetim kurulu
başkanlığı yapan ismail doğanay’ın bünyesinde kurulan doğanay mimarlık ve mühendislik şirketine 2020 senesinde yönetici olarak katılarak özel sektörde mühendislik
projeleri çizmiş ve adını duyurmayı başarmıştır.
Mustafa DOĞANAY’ ın yönetici olarak görev yaptığı doğanay mimarlık ve mühendislik şirketi 2011
senesinde aksarayda kurulmuştur. Yaptığı işlerlerle insanlara güven aşılayan DOĞANAY Mimarlık
ve Mühendislik şirketi adını o yıllarda duyurmaya başlamıştır. Mühendislik ve yapım işleri yapan
Doğanay şirketi ilk olarak bünyesine mimar Bahar
GÜNDOĞAR, inş. Mühendisi Beytullah DOĞANAY,
mimar Hatice YILMAZ’ı da katarak 2021 senesine
kadar birçok başarılı projeye imza atmıştır.
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Eğitmen: Metin ŞAHİN / Makina Mühendisi

eğitim

22 - 23 Şubat 2021 tarihi
ile 08 - 09 Nisan 2021 tarihlerinde Şubemizde LPG
sektöründe görev yapan
personelin bilgi, beceri ve
iş alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG’nin sürekli, kaliteli, ucuz, güvenli olarak ve
çevreye zarar vermeyecek
şekilde kamu yararı esas
alınarak tüketicinin kullanımına sunulmasına katkıda
bulunmak amacıyla LPG
Yetkili Personel Kursları düzenlenmiştir.
Odamız eğitmenlerinden
Metin ŞAHİN tarafından verilen kursların sonunda başarılı olan kursiyerlere yetki
belgeleri verilmiştir.
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lezzetler

Lezzet
Tarifleri

Cihan bir tandır, orda renk renk ekmekler var;
Fakat ekmekçiyi gören ne yapsın tandırı, neylesin ekmegi.
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Hz. Mevlana ne güzel söylemiş. Günümüzün
insanları, yüce Mevlana’ya kulak verseler ve
mana alemindeki güzellikleri hissedebilseler, cihandaki renk renk ekmeklerin hiçbir değeri olmadığını bilirler. Dileyelim, bütün Müslümanlar
“Ekmekçiyi” görebilsin ve gönül huzuruna erişsinler.
Geçen sayılarda tandır yemekleri yazımda
Anadolu’nun birçok yerinde de tandır olduğundan söz etmiştim. Doğrusu, bir daha tandırdan
bahsetme gibi bir niyetim yoktu; ama İstanbul’a
gelince bir davete uyarak gittiğim lokanta da baş
döndürücü güzellikte bir tandır şöleniyle karşılaştım.
2010’lu yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesi
yemekleri kitabımı genişletme araştırması için
dolaştığım bölgede, Batman’da misafir olduğum değerli Ali Başhan’ın evinde, pencereden
bakarken hanımların bir tandırın başında ekmek

Mevlana
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yaptıklarını gördüm. Ancak bu tandır bir evin
bahçesinde değildi; sokağın ucundaki meydanın
köşesine inşa edilmişti. Daha enteresan olanı
mahalle tandırı olmasıydı… Mahalle sakinlerinin,
ekmekleri bittiğinde, sıra ile tandırı kullandıklarını söylendi. Yani halkan açık parasız, ortak bir
tandırdı ve Batman’da başka mahallelerde de
bu tür ortak tandırlar olduğu söylendi. Böyle bir
şeyle hiç karşılaşmamıştım; çok hoşuma gitmişti.
Geçen sayılarda söz ettiğim, ekmekle beraber
her tür yemeğin yapıldığı İç Anadolu tandırları
dışında, Siirt’in olağanüstü lezzete sahip büryani
yapılan tandır, Kastamonu kuzu kebabının yapıldığı tandır, Konya çebicinin yapılığı tandırılar
yanında Anadolu’da bilmediğimiz ekmek ve yemeklerin yapıldığı nice tandırlar vardır, kim bilir?
Nerde olduğunu hatırlamıyorum ama tandıra
balık yapıştırılarak pişirildiğini bile duydum.

Nevin HALICI
Tandırlar dışında, Anadolu’da evlerde ekmek yapılan bahçe fırınları da vardır ki, o apayrı bir konu.
Türk halkının ana yiyecek maddesinin ekmek, yemeğin ona katık olduğunu düşünürsek, fırın dışında saç ekmekleri, bazlamalar gibi, ne tür ekmekler
karşımıza çıkar.
Ağababa bir et ve yemek lokantası olmasına
rağmen Malatyalı olan sahibi Himmet Bey, Ümraniye’deki lokantasında girişine Batman’da gördüğüm
tandırı kurmuş; içeri girerken tandırın kıpkırmızı
alevleri sizi karşılıyor. Anladım ki doğu tandırları iç
Anadolu tandırlarından biraz yüksek ve ağız bölümünde bir yanı, yine biraz yüksek oluyor. Bu ekmek
yapımını kolaylaştırıyor. Böylelikle, rapata ile ekmeği tandıra yapıştırmak ve pişince eğilmeden almayı
sağlıyor.
Ağababa’da yapılan ekmek Van’ın lavaş ekmeği
kadar büyük değil, ayrıca daha da ince… Çok da
lezzetli… Döner sarılarak dürüm yapılıyor. Eve aldığım ekmek kurumadı ve sabah kahvaltısında, pey-

nir ve çayla nefis bir beraberlik sağladı. Kahvaltı
da veren lokantada bu ekmekle bir kahvaltı şöleni
yaşanabilir.
Tandırda çeşitli türde lavaş yapıldığı gibi, kalın
ekmekler ve börekler de yapılıyor. Konya tandır ekmekleri ekmek olarak yenilmesinin dışında tiritlerin
olmazsa olmazı. Çarşı ekmekleri tirit içinde çabuk
hamurlaşarak tiridin lezzetinin kaybolmasına neden oluyor; oysa tandır ekmeği ile yapılan bir tirit
ya da Konya’nın ünlü ekmek salması, istenilen nefaseti sağlıyor. Ekmek oğması için de aynı şey söylenebilir.
Sevgili okuyucularım, bu sayıda tandır ekmekleriyle, Konya’dan yoğurtlu yumurtalı tirit yapalım.
Yapımı çok kolay ve kısa sürede hazırlanan bu tirit
sarımsaklı yoğurtla çok da lezzetli .

A gız tadıyla ve
		
mutlulukla kalın.

Bu sayının lezzet tarifi

gurtlu~Yumur
o
Y
talı

Batman’da hanımların bir tandırın
başında ekmek yaptıklarını gördüm.
Bu tandır bir evin bahçesinde değil;
meydanın köşesine inşa edilmişti.
Daha enteresan olanı mahalle
tandırı olmasıydı.
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4 kisilik

Pişirme Süresi:

20 dakika

4 Yemek Kaşığı Sadeyağ

2 Su Bardağı su

4 Baş soğan (Halka doğranmış)

1 Su Bardağı Yoğurt (süzme)

4 Yemek Kaşığı Kıyma Kavurması

1 Su Bardağı Su

2 Yemek Kaşığı Salça

4 Diş Sarımsak (dövülmüş)

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Ekmek veya 4 Tandır Ekmeği
(kuşbaşı doğranmış)

4 Yumurta

¼ Su Bardağı Maydanoz (kıyılmış)
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Yapılısı

Yağla,
soğanı
kavur,
kıyma
ve salçayı koy, çevir. Tuz at.
Yumurtaları kır. Kaynar halde
suyu koy, pişir, ılımasını bekle.
Ekmekleri tepsiye veya lengeriye
yerleştir. Üzerine önce sarımsaklı
yoğurdu yay, sonra ılınan tiridi
gezdir. Maydanozları serp, sofraya
çıkar.

Yeni Baslayanlar
için
.
İstanbul çevresindeki barajların doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere düştüğü bu günlerde,
yağmur suyu hasadı tekrar gündeme geldi ve yeni
imar düzenlemesiyle birlikte 2000 m2 üzeri parsel-

Yağmur suları depoya dolduktan sonra,
depo içerisinde doğal bir çökelme gerçekleşir ve filtreyi aşan katı maddeler tankın
dibinde birikir. Bu birikintiyi oluşturan katıların, su girişi esnasında oluşacak türbülans
sebebiyle tank içerisine dağılarak bulanıklığa sebep olmalarını önlemek için tanka
su girişi yavaşlatılarak yapılır. [4] İlaveten,
yağmur filtresini aşarak su yüzeyinde biriken özkütlesi sudan küçük, polen ve benzeri
maddeler taşma aparatı vasıtasıyla temizlenir. Son olarak yüzeyin biraz altında kalan
berrak su bir pompa vasıtasıyla tekrar kullanım noktalarına aktarılır. Tanka su girişini
yavaşlatan ve taşma işlemini gerçekleştiren
aparatlar aynı zamanda tank içerisindeki suyun oksijensiz kalmasını önledikleri için filtrasyon işleminin önemli birer parçasıdır. [5]

lerde inşa edilecek yapılarda yağmur suyu hasadı
zorunlu hale getirildi.
Peki nedir yağmur suyu hasadı?

Yağmur suları arıtılıp depolandıktan sonra sulamada, tuvaletlerin rezervuarlarında,
çamaşır makinelerinde, araba yıkamada
ve soğutma kulelerinde kullanılabilir. İleri
arıtma yöntemleri ile yağmur suyunu insani kullanıma uygun hale getirmek, gerekli
olduğu durumlarda içme suyu standardına
getirmek mümkündür. Sokak, otoyol ve otopark gibi alanlardan toplanan yağmur sularına çatılardan toplanan yağmur sularından
farklı olarak kimyasal atıklar ve kalıntılar
karışabileceğinden su kalitesi olumsuz etkilenebilmektedir. [6] Bu durumlarda ilave
arıtma yöntemleri uygulamak gereklidir.
Dünyanın birçok ülkesinde seneler önce
sistemli olarak uygulanmaya başlanan,
standartları hazırlanan, ülkemizde ise henüz yaygınlaşmamış yağmur suyu hasadı
ilk yatırım maliyeti düşük, işletme maliyeti
ise sıfıra yakın, sürdürebilir ve çevre dostu
bir su tasarruf yöntemidir. Özellikle büyük
şehirlerde kanalizasyona, denizlere karışarak veya buharlaşarak israf olan yağmur
sularını toplayıp kullanmak mevcut kuraklık
tehlikesine karşı önemli bir çözüm seçeneği,
ülkemizde yeşil teknolojileri şehir hayatına
entegre etme yolunda önemli bir adım olacaktır.

makale

Şekil 1: Antik çağlardan kalma
bir sarnıç Delos, Adası Yunanistan
(G.P. Antoniou)

bu yapılara en tanıdık örnektir.

İnsanoğlu antik çağlardan bugüne sürekli olarak susuzluk problemi ile karşılaşmış, türünü devam ettirebilmek için çözüm yolları üretmiştir.
Mezopotamya’dan, Güney Amerika’ya, Avrupa’dan
Uzak Doğu’ya kadar birçok coğrafyada kuraklığa
karşı farklı medeniyetler tarafından yağmur suyu
toplamak amacıyla inşa edilmiş yapıların izine
rastlanır. [1] İstanbul’da bulunan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Yerebatan Sarnıcı

Eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de susuzluk ciddi bir tehlike olarak karşımıza çıkmakta. Bu
sebeple yağmur suyu hasadı, UNICEF verilerine
göre 2 milyar insanın temiz su kaynaklarına erişemediği günümüz dünyasında susuzluk ve kuraklığa karşı etkili bir mücadele yöntemi olarak değerlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. [2]

Şekil 2: Antik Roma’da yağmur deposu (implivium)
(Dr. Vitor Simoes)

Yağmurun yağması ile birlikte yeryüzüne düşen
suların çatı, avlu, yol ve benzeri su geçirmez yüzeylerde toplanıp, tekrar kullanım amaçlı depolanma
işlemi yağmur suyu hasadı olarak adlandırılır. En
basit hasat yöntemi çatılardan akan suların toplanmasıdır. Binaların çatılarına düşen yağmur suları eğimli yüzeylerden akarak borular vasıtasıyla
bir su deposuna aktarılır. Su deposu tesisteki alan
mevcudiyetine göre yer altına veya yer üstüne konumlandırılabilir, plastik veya betonarme olarak
seçilebilir. Toplanan sular depoya girmeden önce
yağmur suyu için özel tasarlanmış filtreler vasıtasıyla fiziksel olarak arıtılır. Böylece yüzeylerde biriken yaprak, dal, hayvan kalıntısı gibi kirleticilerin
depoya ulaşması engellenir. [3]
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Şekil 3: Konutlar için örnek yağmur suyu hasadı şeması
(3P Technik GmbH, Dr. Vitor Simoes)
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