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Başlarken

Değerli Meslektaşlarım;

2021 yılını geride bıraktığımız bu günlerde 
sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına yüce 
yaratanımız ALLAH C.C. selamı ile selamlıyor 
işlerinizde helal, hayırlı ve bereketli kazançlar 
diliyorum. Ayrıca 2022 yılının da başta ülkemiz, 
ilimiz ve sizler için hayırlara vesile olmasını yine 
Cenab-ı ALLAH’tan niyaz ediyorum. 

Değerli üyelerimiz, 2020 yılının başlarında 
başlayan Covid-19 pandemisi 2021 yılında 
da etkisini sürdürdü ve hepimizin yaşantısını 
değiştirmeye devam etti. Ülkemiz açısından 
baktığımızda tam pandemide biraz rahatladık 
derken yaz aylarında yaşanan orman yangınları 
ve sel felaketleri yine hepimizi olumsuz 
etkiledi. Sonrasında ise malumunuz dövizdeki 
oynamalarla iş hayatımızı olumsuz etkilemeye 
devam etti. Aslında ülke olarak baktığımızda son 
altı yedi yılda büyük olaylar yaşadık. Ülkemizin 
güzide şehirlerinden olan Diyarbakır’ımızın 
adını terörle anılmasını isteyen güçler 2015 
yılında başlattıkları terör eylemleri, akabinde 
hain darbe girişimi ve sonrasında yine dövizde 
yaşanan ani artışlar bunlardan bazıları idi. Tüm 
bu olumsuzluklar ve zorluklara rağmen en zor 
şartlarda bile bu süreçte terörle mücadelede 
üstün başarılar kazandık. Gerek Zeytin Dalı 
gerekse Fırat Kalkanı gibi harekâtlarla büyük 
başarılara imza attık. En önemli ise yıllarca işgal 
altında kalan Dağlık Karabağ’ı kardeş ülkemiz 
Azerbaycan’la beraber hareket ederek tekrar 
vatan topraklarına dahil ettik. Tüm bu zaferleri 
biz en zor şartlarda kazandık. Bunları buradan 
yazmamızın nedeni bu topraklarda yaşanan 
sıkıntıları ancak ve ancak birlik içerisinde 
aşabileceğimizi ve bunu da nesillerimize en iyi 
şekilde aktarmamız gerektiğini düşündüğümüz 
için yazmaktayım. 

Sevgili üyelerimiz, ülkemizin genel durumu 
ile görüşlerimizi belirttikten sonra 2020 yılında 
şube olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerden 
biraz bahsetmek isterim. 

Pandemi döneminde sizlere sadece genel 
oda hizmeti verebildik. Ama bu dönemde 
de sizlerin haklarını korumaya da gayret 
gösterdik. Özellikle şantiye şefliği, asgari 
mühendis ücreti ve TMMOB yasası gibi 
konularda hakkımızı sonuna kadar aradık. 
TMMOB’a bağlı bazı mühendis odaları 
şantiye şefliğini sadece kendi bünyelerine 
almak istemelerine şiddetle karşı çıkarak 
durumu TMMOB genel başkanlığına kadar 
taşıdık. Yine her platformda 2017 yılında SGK 
tarafından iptal edilen Asgari Mühendis Ücret 
protokolünü tekrar yürürlüğe girmesini dile 
getirdik. Bu isteklerimizi Sayın Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat KURUM 
Bey’ e kadar ilettik. Bu ve benzer haklarımızı 
ilgili olan her yerde aramaya gayret gösterdik. 

 Değerli üyelerimiz, siz ve ailelerinizin 
sağlığı her şeyden önemli olduğu bilincinden 
hareket ederek sosyal ve kültürel faaliyetleri 
bu yıl pek düzenleyemedik. Bu durum her 
ne kadar bizim canımızı sıksa da sağlık 
her şeyden önemlidir dedik. Pandemi 
kısıtlamaların azalması ile bizlerde sizlerle olan 
birlikteliğimizi sağlamak için hemen sosyal, 
kültürel ve teknik etkinliklerimize başladık. 
Son aylarda yaptığımız plaket töreni, futbol 
turnuvası, dart turnuvası ve teknik seminerler 
bu etkinliklerden bazıları idi. İnşAllah bu 
ve benzer etkinliklerimizi elimizden geldiği 
kadarı ile yapmaya gayret göstereceğiz. 

Değerli üyelerimiz önümüzdeki şubat 
ayında Odamızın 15. Döneminin sonuna da 
gelmiş olacağız. Bu dönem içinde şahsıma ve 
yönetim kurulumuza vermiş olduğunuz her 
türlü destek için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür 
ederim. Son olarak daha güçlü TÜRKİYE için 
13 Şubat’ta yapılacak olan şubemiz yönetim 
kurulu seçimlerinde odamıza sahip çıkma 
adına buluşmak dileği ile hepinizi saygı 
ve sevgiyle kucaklıyor ve Allah’a emanet 
ediyorum.

Saygılarımla…
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Yenilikçi teknolojileri ve üs-

tün çözümleri ile müşterilerine 
ve iş ortaklarına birçok hizmet 
sunan Grundfos firması ile 
Odamız işbirliğiyle ‘‘Binalarda 
Akıllı Pompa Sistemleri’’ ko-
nulu seminer düzenlenmiştir. 
02.Kasım.2021 tarihinde Oda-
mız konferans salonunda ma-
kina mühendisi Rahman Çağrı 
ÇAĞLAR’ın sunumuyla gerçek-
leştirilen seminere üyelerimiz 
ve sektör temsilcileri katılım 
sağlamıştır. 

Rahman Çağrı ÇAĞLAR semi-
nerde; akıllı pompa sistemleri-
ni gücü kontrol etmek olarak 
tanımladıktan sonra pompanın 
doğru seçimi ve kontrol şekli-
nin önemini vurgulamıştır.

 Değişken devirli pompaların 
sabit debili sistemlere uygu-
lanabilirliği fark basınç uygu-
lamasının daha fazla görülme 
nedenlerini anlatan ÇAĞLAR, 
maksimum pompa verimliliği, 
pompa sistemlerinin çalışma 
prensipleri, akıllı pompa sis-
temlerinin avantajları ve enerji 
tasarrufu gibi konularda da bil-
gilendirmelerde bulunmuştur.

Seminer, katılımcıların so-
rularının yanıtlandırılmasıyla 
sona ermiştir. 

  Binalarda

Akıllı Pompa
 Sistemleri

Semineri

isbirligiyle

Değişken devirli pompaların sabit debili 
sistemlere uygulanabilirliği

Farklı basınç uygulamasının daha fazla 
görülme nedenlerini 

Maksimum pompa verimliliği
Pompa sistemlerinin çalışma prensipleri
Akıllı pompa sistemlerinin avantajları ve 

enerji tasarrufu

Akıllı PompaAkıllı Pompa

Semineri
Semineri
Semineri
Semineri
Semineri

Değişken devirli pompaların sabit debili 
sistemlere uygulanabilirliği
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Karaman’da, 1971 yılında 
doğdum. İlköğrenimimi Gazi 
İlkokulu’ nda, orta ve lise öğre-
nimimi Karaman İmam Hatip 
Lisesi’ nde tamamladım. 1989 
yılında girdiğim üniversite sı-
navında, Konya Selçuk Üni-
versitesi Makine Mühendisli-
ği bölümünü kazandım. Sekiz 
çocuklu bir ailenin en küçük 
çocuğu olarak,  üniversite me-
zunu abilerimin yanında kendi-
mi ilk yıl üniversite kazanmak 
zorunda hissettiğim için, sade-
ce puan nedeniyle son sıralara 
yazdığım makine mühendisliği 
bölümünü kazanmıştım. Şimdi 
iyi ki yazmışım diyorum, Allah’ın 
takdirinden başkası olmuyor. O 
yıllarda İmam Hatip Liselerin-
de, düz liselerin son sınıfında 
okutulan fen dersleri müfredat-
tan çıkartıldığı için bu dersleri 
görmediğimizden üniversitede 
ilk yıllarda biraz zorlandım ve 
düzenli çalışarak arayı çabuk 
kapattım. Hatta hiç unutmuyo-
rum; İbrahim Güldü Hocamızın 
girdiği teknik resim dersi final 
sınavındaki benim çizimim, ce-
vap kâğıdı olarak panoya asıl-
mıştı, ancak Hoca o çizime tam 
puan vermemişti. Odasına çıkıp 
kendisine “Hocam benim çizim-
de sanırım eksiklik olmadığı için 
panoya asmışsınız ama neden 
95 verdiniz” diye sorduğumda; 
çizim kusursuz olmaz, belki de 
benim görmediğim kusurlu bir 
yer vardır demişti. O günden 
beri bir teknik resme baktığım-
da Hocamın göremediği yeri 
görmek için bakarım. O gün ve-

rilmeyen o beş puan bana çok 
şey kazandırmıştı. İkinci sınıfa 
geçtiğim yaz döneminde, henüz 
yeni öğrendiğim teknik resim 
bilgisiyle, Karaman’da bulgur ve 
tuz fabrika makinelerini üreten 
Göçmen Makine firmasında bir 
şeyler öğrenmek için vaktimi 
değerlendirmiştim. Çizdiğim 
imalat resimleri üretimde kulla-
nılmıştı ve yaz dönemi sonunda 
işyerinin sahibi rahmetli Sezai 
Göçmen amca emeğimin karşı-
lığı olarak bana bir takım elbise 
hediye etmişti.  Ben de okuldan 
mezun oluncaya kadar hep onu 
giymiştim.

Öğrencilik dönemimde bir ta-
raftan derslerime devam eder-
ken diğer taraftan da mesleğim-
le alakalı alanları keşfetmeye 
çalışıyordum.  Fuarlara gidiyor, 
firmaları çat kapı ziyaret edi-
yor, kamu kurumlarıyla irtibat 
kurmaya çalışıyordum. Bir gün 
Fakülteye giderken her gün 
önünden geçtiğim yolumun 
üzerindeki TSE’ye gitmiştim 
ve okuldan Hocam olan Fatih 
BOTSALI o dönemde TSE Böl-
ge Müdürü idi. Beni odasında 
ağırladıktan sonra ilgili olduğu-
mu görünce kuruma her zaman 
gelip arşivdeki standartları ince-
leyebileceğimi söylemişti, ben 
de o dönemde boş vakitlerimi 
TSE’de geçirerek bol bol stan-
dart dosyalarını okumuştum. 
Hatta Hocam zaman zaman 
beni saha ziyaretlerine bile gö-
türmeye başlamıştı, mühendis 
ne iş yapar yavaş yavaş öğren-
meye başlamıştım.

Teknik resim dersi 
final sınavındaki 
çizimim, cevap 
kâğıdı olarak panoya 
asılmıştı. Ancak 
hocam, o çizime tam 
puan vermemişti. 
Odasına çıkıp 
kendisine
“Hocam benim 
çizimde sanırım 
eksiklik olmadığı için 
panoya asmışsınız 
ama neden 95 
verdiniz” diye 
sorduğumda;
“Çizim kusursuz 
olmaz, belki de benim 
görmediğim kusurlu 
bir yer vardır” demişti.
O günden beri, 
karşılaştığım her 
teknik resme 
Hocamın göremediği 
kusuru, bulmak için 
bakarım. 

 İlk tasarım,
ilk imalat resmi, 
ilk talaşlı imalat, 

ilk hidrolik sistem, 
ilk İSO 9000 

çalışması, kısacası 
bir mühendisin 

görmesi ve bilmesi 
gereken her ne 

var ise İttifak 
Makine şirketinde 

uygulamalarını 
gördüm ve 
öğrendim.

Makine şirketinde 
var ise İttifak 

O yıllarda sanayi çok gelişmiş değildi ve mühendislik 
alanında fazla iş imkanı olmadığı için dördüncü sınıf-
ta akşamları Meram Yeni Yoldaki Eğitim Fakültesinde 
pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik hakkı 
da elde etmiştim. Mezuniyetimden hemen sonra yük-
sek lisansa başladım, ancak hayatın başında evlilik ha-
zırlıkları ve çalışma şartları derken devam edemedim, 
yarım bırakmak zorunda kaldım. Danışman Hocam 
Prof. Dr. Ahmet Avcı’nın da teşvikiyle sonradan çıkan 
aflardan faydalanarak 2013 yılında ancak tamamlaya-
bildim.

Öğrenciliğimin son senesinde girdiğim bir sınavla 
memuriyet hakkı da kazanmıştım ve göreve başladım. 
Asalet tasdiki sonrasında çalıştığım kurumdan DSİ’ye 
Mühendis kadrosuna kurumlar arası nakil ile geçmek 
istedim, ancak o günün şartlarında İmam Hatip Lisesi 
mezunu olmam fark edilince DSİ’nde Mühendis kad-
rosuna geçmem uygun görülmemişti.  Bu gelişmeden 
sonra memuriyetten istifa ederek özel sektörde çalış-
ma kararı aldım.
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Bunlardan bazıları; Hydrofor-
ming pres sistemi, alüminyum en-
jeksiyon için robot sitemi, dövme 
presleri için servo robot sistemi, 
deniz üstünde köprü inşasında kul-
lanılan hidrolik platform sistemi, 
servo kontrollü tam otomatik pa-
ketleme makinaları, 4 eksen HNC 
kontrollü oransal hidrolik sıvama 
pres projeleridir. TÜBİTAK destek-
li yapmış olduğumuz projelerden 
pompa test makinası, hidromo-
tor test makinası ve servomotor 
tahrikli değişken hızlı sac şekillen-
dirme pres makinası çalışmaları 
firmamızın yeni teknolojileri uygu-
lama yetkinliğini ve deneyimini üst 
seviyeye çıkarmıştı. 

Son dönemlerde ülkemizde özel-
likle savunma sanayiinde yerli üre-
time ağırlık verilmesi neticesinde 
firmamız ASELSAN ile 2011 yılında 
yaptığı anlaşma ile çözüm ortağı 
oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri envan-
terinde olan Panter silahları-
nın revizyon projesinde ve 
ilk defa yerli olarak ya-
pılan uçaksavar silah 
sistemlerinde bazı 
hidrolik parçaların 
prototip tasarım ve 
üretimini gerçek-
leştirdik. Yine Uçak 
üretim fabrikası 
olan TUSAŞ (TAİ) 
firmasına Türkiye’de 
ilk defa yapılan Atak 
helikopterlerin bir par-
çasını üretmek için sıcak 
şekillendirme presini anah-
tar teslimi yaparak teslim ettik. 
Bu çalışmalar neticesinde bugün 
ASELSAN ve Roketsan firmalarının 
da onaylı tedarikçisi olduk. Tabi bu 
işleri yaparken ülkemizin bir ihtiya-
cını yerli imkânlarla karşılamanın 
verdiği mutluluğu ekibimle birlikte 
yaşadım.

Gençlik dönemlerimden itiba-
ren üniversite de dahil sivil top-
lum kuruluşlarının pek çok kade-
mesinde görev aldım. 2010 yılına 

gelindiğinde aktif siyasetin içinde 
buldum kendimi. AK Parti Meram 
İlçe teşkilatında yönetim kurulu 
üyesi olarak aktif siyasete başla-
dım ve Ar-Ge’den sorumlu Başkan 
Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği 

görevlerinde bulundum. 2014 
yerel seçimlerinde AK 

Parti’den Meram Be-
lediyesi Meclis üye-

si seçildim ve aynı 
zamanda Konya 
Büyükşehir Meclis 
Üyesi oldum. Me-
ram Belediye Baş-
kan Vekilliği, İmar 

Komisyonu Üyeliği, 
Yerel Kalkınma Ko-

misyonu Başkanlığı 
ve Konya Büyükşehir 

Encümen Üyeliği yaptım. 
2014-2019 döneminde 5 yıl Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekil-
liği ve AK Parti Konya Büyükşehir 
Meclis Grup Başkan Vekilliği görev-
lerini yürüttüm.

Benim için bu dönemin en an-
lamlı çalışması ülkemizin göz bebe-
ği ASELSAN firmasının Konya silah 
fabrikası yatırımı ile alakalı koordi-
nasyon çalışmasını yürütmem ol-
muştur.

Bosch Rexroth firması 
ile 2004 yılında Bölge 
bayiliği anlaşması 
yaparak sektörün 
ihtiyacı olan ileri hidrolik 
uygulamalarını proje 
ve malzeme olarak 
Konya’ya kazandırmaya 
başladık.

Firmamız 
ASELSAN ile 
2011 yılında 

yaptığı anlaşma 
ile çözüm ortağı 

oldu. Türk 
Silahlı Kuvvetleri 

envanterinde 
olan Panter 
silahlarının 

revizyon 
projesinde ve 
ilk defa yerli 

olarak yapılan 
uçaksavar silah 

sistemlerinde 
bazı hidrolik 

parçaların 
prototip tasarım 

ve üretimini 
gerçekleştirdik.

uygulamalarını proje 

olan Panter 
silahlarının 

uçaksavar silah 
sistemlerinde 

ihtiyacı olan ileri hidrolik 

Bosch Rexroth firması İttifak Makine şirketinde ilk mesleki dene-
yimimi kazandım ve imalat mühendisliği ala-
nında mesleğimin uygulama temelleri orada 
atıldı diyebilirim. İlk tasarım, ilk imalat resmi, 
ilk talaşlı imalat, ilk hidrolik sistem, ilk İSO 
9000 çalışması, kısacası bir mühendisin gör-
mesi ve bilmesi gereken her ne var ise orada 
uygulamalarını gördüm ve öğrendim. Fabrika 
Müdürü Yusuf YEL abimizin emekleri üzerim-
de hayli fazladır. İyi bir mühendis olmam için 
beni zorlamasını o günlerde pek anlayama-
mıştım, ama şimdi iyi ki de zorlamış diyorum.

Daha sonra bir hidrolik firmasında iki yıl 
proje mühendisi olarak çalışma ve askerlik 
derken mezuniyetimden beş yıl sonra kendi 
şirketimi kurdum. 1998 yılında kurulan Sim-
ya Hidrolik şirketinde, o yıllarda Konya’da 
hidrolik sistemlerin makinalara uygulanma-
sında ilklere imza attık. İlk defa hidrolik sis-
temle çalışan tam otomatik matkap tezgâhı, 
tam otomatik hidrolik tahrikli rovelver torna, 
otomatik boru delme makinası, hidrolik mib-
zer uygulaması, hidrolik pancar sökme maki-
nası, hidrolik sondaj makinası o yılların basit 

ama otomasyon alanındaki yenilikleri ol-
muştur.

Bosch Rexroth firması ile 2004 yılın-
da Bölge bayiliği anlaşması yaparak 

sektörün ihtiyacı olan ileri hidrolik 
uygulamalarını proje ve malze-

me olarak Konya’ya kazandır-
maya başladık.

Hidrolik, pnömatik ve li-
neer otomasyonun olduğu 

bütün sahalar bizim uygu-
lama alanlarımız oldu. Proje-

lerimizin büyük bir kısmı daha 
önce yapılmamış olan yeni tasarım ma-
kinalardı. Yaptığımız işlerde temel esas 
verimliliği arttırmak, kontrolde insan 
faktöründen doğabilecek hata payla-
rını yok etmek, kaliteyi yükseltmek ve 
optimum maliyetlerde üretim yapmak 
olmuştur.

Özellikle Üniversite, sanayici ve 
TÜBİTAK iş birliği ile ilklerden sayıla-
bilecek projeler gerçekleştirdik. Yurt 
dışından gelen talepleri, imalatçı fir-
malarla birlikte çözüm ortağı olarak 

değerlendirmeye aldık ve yapılabilirli-
ğini ortaya koyduktan sonra üretimleri-

ni gerçekleştirdik. 

Ülkemizin 
göz bebeği 

ASELSAN firmasının 
Konya silah fabrikası 

yatırımı ile alakalı 
koordinasyon çalışmasını 

yürütmem, benim 
için bu dönemin en 
anlamlı çalışması 

olmuştur.
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Tümosan yatırımından sonra 
Konya için çok önemli olan bu 
yatırım sürecinde emeği geçen 
her kim varsa Allah ondan razı 
olsun. Bu süreçte görev almış 
olmak benim için de ayrı bir 
gurur kaynağıdır.

Bu dönemler çok yoğun geç-
mişti, bir taraftan iş hayatı, bir 
taraftan STK işleri ve bir taraf-
tan da siyaset beraber gitmeye 
başlamıştı. Hiçbirini diğerinin 
önüne geçirmeden, aldığımız 
düstur gereği iş yap, ama vitri-
nin arkasında ol anlayışı ile her 
birine gerekli vakti ayırarak iş 
hayatımı da aksatmadan çalış-
malara devam ettim.

Siyaset sonrası kendi işimin 
başında Yönetim Kurulu Baş-
kanı olarak görev yaparken, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sn. Mustafa Varanak’ın tak-
dirleri ve Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da tensipleriyle 2021 yılı Ocak 
ayı sonu itibariyle Konya Ova-

sı Projesi Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı’ na atanmam 
gerçekleşmiş oldu. Şirketimde 
oluşturduğum kurumsal yapı 
ve profesyonel yönetim saye-
sinde işler yürürken bende ar-
tık tam zamanlı olarak şu anki 
KOP İdaresi Başkanlık görevini 
ifa etmeye çalışıyorum. 27 yıllık 
profesyonel özel sektör iş ha-
yatı tecrübemi kurum yönetici-
si olarak ülkeme hizmette kul-
lanmaya gayret ediyorum.

Bu sayıda şahsıma yer ver-
miş olmanız vesilesi ile teşek-
kür ediyor, bütün meslektaşla-
rımı saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla...
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Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi olarak 
her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Halı 
Saha Futbol Turnuvasının 11.’ si VESBO firmasının 
sponsorluğu ile 16 Kasım – 07 Aralık 2021 tarihleri 
arasında 1. Organize Sanayi Özcan Halı Saha 
Tesisleri’ nde gerçekleştirilmiştir.

Dostluk ve kaynaşmanın hedeflendiği turnuvaya 
yaklaşık 60 üyemiz oyuncu olarak katılmıştır. 

Odamız tarafından gerçekleştirilen etkinliklere 
üyelerimizin ilgisi ve desteği dostluk ve kaynaşma 
hedefinin sağlanmasına yardımcı olacak en önemli 
unsur olarak görülmektedir. 

Dostluk ve
Kaynaşma
Hedefiyle...

Halı SahaHalı Saha
 Geleneksel Geleneksel
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Kuruluş amacı üyelerine ve 
topluma hizmet etmek olan 
Odamızın, sosyal etkinlik 
kapsamında üyelerine 
yönelik tertip etmiş olduğu 
sportif turnuvalardan 
olan halı saha futbol 
turnuvasında toplam 10 
müsabaka yapılmıştır. Oda 
üyelerimizin oluşturduğu 
6 takımın katılımı ile iki 
grupta yapılan müsabakalar 
sonucunda gruplarında ilk 
ikiye girenler bir üst tura 
çıkmıştır. Üst tura çıkan 
takımların oynağı yarı 
final maçlarının ardından, 
mağlup olanlar 3.lük 4.lük 
maçı, galip olan takımlar ise 
final maçı oynamışlardır.

Final maçında Liftmen 
Takımını (7-0) yenen Real 
Mekanik, 2021 yılının 
şampiyonu olmuştur. 

Real Mekanik takımının 
oyuncusu Yakup SARIŞEN 
ise 14 gol ile bu yılki 
turnuvanın gol kralı 
olmuştur. 

Final maçı sonrasında 
düzenlenen kupa ve 
madalya töreni ile 
turnuvamız sona ermiştir.

15

REAL MEKANiKERRR

Turnuva Gol Kralı 
Yakup SARIŞEN

Halı SahaHalı SahaHalı Saha
 Geleneksel GelenekselDo

stlu
k ve Kaynaşma Hedefi yle...

Boru Sistemleri

Katkılarıy
la
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Üyelerin ortak bir zeminde bir araya 
getirilmesi ile diyalogların arttırılması, 
birlik ve beraberlik ekseninde yeni 
dostlukların tesis edilmesini sağla-
mak amacıyla Odamız çeşitli etkin-
likler düzenlemektedir. Bu etkinlikler 
kapsamında Odamıza kayıtlı bayan 
üyelerimiz 13.Kasım.2021 tarihinde 
Dedeman Otel’ de biraraya gelmişler-
dir. 

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Sevinç Sıdıka TEKİN ve Dolunay 
SARI’nın öncülüğünde Kadın Üye 
Toplantısı adı altında gerçekleştirilen 
etkinlikte; üyelerimizin meslek ya-
şamlarında karşılaştığı sorunlar dile 
getirilirken, kadın üyelerin tanışma ve 
kaynaşmalarına yönelik yapılacak ça-
lışmalar değerlendirilmiş,

Odamız tarafından gerçekleştirilen 
teknik, sosyal ve kültürel etkinlikle-

re sağlanacak katkılar ele 
alınmıştır. 

Kadın Üye
Toplantısı

alınmıştır. 

to
pl

an
pl

an
tı

Kadın üyelerimizin
meslek yaşamlarında karşılaştığı 

sorunlar dile getirildi.
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Odamız etkinlik alanında bulunan 
üyelerimizden mesleğinde 25, 40 ve 50 
’inci hizmet yılını dolduran meslektaş-
larımıza “HİZMET PLAKETLERİ” De-
deman Otelde düzenlenen bir törenle 
verilmiştir. 22.Ekim.2021 tarihinde ye-
mekli olarak gerçekleştirilen törene üye-
lerimiz aileleriyle katılım sağlamışlardır. 
Etkinliğe ayrıca, şubemizde önceki dö-
nemlerde başkanlık görevini yerine ge-
tirmiş olan şube başkanlarımız, Konya 
İl Koordinasyon Kurulu temsilcileri de 
davetli olarak katılmışlardır.

Plaket töreninin açılış konuşmasını 
yapan Şube Başkanımız Aziz Hakan 
ALTUN yapmış olduğu konuşmada; “Bu 
vatan için yapılacaklarının sınırı olmadı-
ğını gösteren aziz şehitlerimize Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyor gazilerimize de 
şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca, sa-
dece İslam’ı yaşamak ve yaşatmak için 
Doğu Türkistan’da 35 milyon Uygur Tür-
kü kardeşlerimize yapılan Çin zulmünü, 
işgalci İsrail devletinin Filistin’de yapmış 
olduğu terörü, dünyada Müslüman ve 
mazlum kardeşlerimize yapılan her tür-
lü zulmü kınıyor ve lanetliyorum.

Değerli Misafirlerimiz ve üyelerimiz, 
odamız bünyesinde yer alan başta ma-
kine mühendisi, endüstri mühendisi, 
uçak mühendisi olmak üzere toplamda 
16 mühendislik bölümünden üyeleri-
miz bulunmaktadır. Geçmişten günü-
müze mesleki olarak, imalattan satışa, 
ısıtma-soğutma-havalandırmadan her 
türlü mekanik tesisata, alt yapıdan üst 
yapıya, kaliteden kontrole, otomotivden 
denizciliğe, havacılıktan uzaya, satıştan 

servise kısacası hayatın her alanında 
mesleki olarak yer almaktayız. Ayrıca 
18. Yüzyılın sonunda başlayan sanayi 
devriminden bu yana yaklaşık 300 yıldır 
mesleki önemini her zaman koruyan, 
arttıran ve devletlerin gelişmesinde bü-
yük önem arz eden bir mesleğin sahi-
biyiz. 

Tüm bu zaman ve alanlarda yapmış 
oldukları başarılı çalışmalarla mesleği-
mizi onurlandıran ve bizlere bu gururu 
yaşatan başta vefat eden meslektaş-
larımızı rahmet ve minnetle yad ediyor 
ve mesleğinde 50, 40 ve 25. Yılını dol-
duran siz üyelerimiz olmak üzere tüm 
meslektaşlarımıza huzurunuzda teşek-
kür ediyorum. 

Değerli misafirlerimiz, biz STK’lar 
temsil ettiği üyelerin istek ve taleplerini 
yerine getiren, haklarını koruyan, ara-
yan ve aynı zamanda kamunun beklen-
tilerini dile getirmek için çalışan kurum-
larızdır. Bu doğrultuda başta ülkemiz ve 
ilimiz için dileklerimizi, temennilerimizi 
ve teşekkürlerimizi sizlerin huzurunuz-
da yine burada paylaşmak istiyoruz. 
Üyelerimizin yoğun talepleri doğrultu-
sunda ilk isteğimiz, 2017 yılında T.C 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tek 
taraflı fesh edilen Asgari Mühendis Üc-
reti ödenmesinin de içinde bulunduğu 
protokol için olacaktır. Protokolün iptal 
edilmesi ile üyelerimiz hak kaybı ve 
SGK prim kaybına uğramıştır. Bu ne-
denle bu kayıpların ortadan kalkması 
için tek taraflı fesh edilen bu protokolün 
yeniden yürürlüğe girmesini hükümeti-
mizden talep ediyoruz.” demiştir.

Hizmet
Plaketleri

MeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekte
tötö
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Şube Başkanımız Aziz 
Hakan ALTUN konuşma-
sına şöyle devam etmiş-
tir: “Değerli misafirlerimiz, 
şehrimiz son yıllarda hızlı 
bir “değişim ve dönüşüm” 
içerisindedir. Devletimiz 
son yıllarda ilimize birçok 
yatırımlar yapmaktadır. Bu 
yatırımlardan yaşadığımız 
pandemi öncesi yapımına 
başlama kararı alınan met-
ro, yeni tramvay ve banliyö 
hattı projelerinin hem şeh-
rin trafik sorununu çözme-
de hem de emisyon oran-
larını düşürecek olması 
nedeni ile yeniden başla-
tılmasını yetkili kurumları-
mızdan arz ediyoruz. Yine 
burada şunu belirtmek is-
teriz ki şehrimizde yapıla-
cak olan her türlü yatırım-
ların projelendirilmesinden 
yapımına kadar yereldeki 
Mühendisler, Mimarlar ve 
Şehir Plancıları tercih edil-
mesini de tavsiye ediyo-
ruz. Ayrıca hemen burada 
şunu belirtelim ki ülkemiz 
ve mühendisliğin gelişimi 
için projelerde yerli ürünler 
tercih edilmeli ve önü açıl-
malıdır.

Taleplerimiz ve istekle-
rimizden sonra teşekkür-
lerimize geçmek istiyoruz. 
Başta Aselsan Silah Fab-
rikasını şehrimize kazan-
dırmada, TÜBİTAK SAGE 
ve İLTAREN’i şehrimize 
yatırım kararı alınmasında, 
şehrimize yapılan her türlü 
yatırım için başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanımıza, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımıza, 
şehir yöneticilerimize ve 

emeği geçen tüm herkese 
teşekkür ediyoruz. Ayrı-
ca şehrimizde TMMOB’a 
bağlı oda başkanları ve 
temsilcileri ile toplantı ya-
parak, bizlerden görüş ve 
öneri alan, sorunlarımızı 
dinleyen, her türlü görüş 
ve önerilerimizi bekleyen 
başta Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanımız 
Murat Kurum’a, şehrimizin 
yöneticilerine ve bakanlık 
yetkililerine yine teşekkür 
ediyoruz. 

Değerli Misafirlerimiz 
ve üyelerimiz, son olarak 
gerek kamuda gerek özel 
sektörde, ülkemizin en 
ücra köşesinde dahi hiz-
meti olan, yaptığı projelerle 
adından söz ettiren, üretti-
ği parçalarla dünyanın her 
yerinde hizmeti bulunan 
ve bu ülkenin kalkınmasın-
da büyük emek sarf eden 
mesleğinde 50, 40 ve 25. 
yılını dolduran siz duayen-
lerimizi tebrik ediyor ve 
Cenab-ı Hak’tan bu milleti 
daim ve aziz kılmasını te-
menni ederek saygılarımı 
sunarım.” diyerek konuş-
masını tamamlamıştır.

Başkanımızın konuşma-
sının ardından mesleğinde 
25, 40 ve 50 yılını doldu-
ran üyelerimize plaketleri 
görkemli bir törenle taktim 
edilmiştir.

Hizmet
Plaketleri

tötö
rere
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25, 40 ve 50.Yıl
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Hizmet
Plaketleri

25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl25, 40 ve 50.Yıl
MeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekteMeslekte
Plaketlerini alan duayenlerimizi

tebrik eder, sağlık ve mutluluk dolu
bir yaşam dileriz.
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Konya’da bulunan üniversitele-
rimizde eğitim-öğretim hayatına 

devam eden öğrencilerimize yönelik 
Oda tanıtım etkinlikleri gerçekleşti-
rilmiştir. Selçuk Üniversitesi Tekno-

loji Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümü, Konya Teknik Üniversitesi 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Makina Mühendisliği ve 
KTO-Karatay Üniversitesi Makina 

Mühendisliği Bölümlerinde ger-
çekleştirilen etkinliklerde kurulan 

stantlarda Odamızın tanıtımı yapıl-
mış, mühendislik mesleği hakkında 
bilgiler verilmiş, Odamız tarafından 

öğrencilere yönelik düzenlenen faa-
liyetler anlatılmış, Oda yayınları ser-

gilenmiştir.

Oda
Tanıtımı

Üniversitelerde

Stantlarımızda Oda 
tanıtımımız yapılırken, 

öğrencilere yönelik 
faaliyetlerimiz 

anlatılmış, mühendislik 
mesleği hakkında bilgi
verilmiş, Oda yayınları

sergilenmiştir.
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Günümüzde artan beden algısı bo-
zukluğu yüzünden, kilo verme prog-
ramları oldukça popüler. Fakat geriye 
dönüp baktığımız zaman uygulanan bu 
programların uzun vadede çok da ba-
şarılı olmadığı görülmektedir. Bunun 
sebebi zayıflamanın bir amaç olarak 
görülmesi ve sadece kilo kaybına odak-
lanılması.

Bilinenin aksine diyet sadece zayıf-
lamak için yapılmaz. Diyet yaparken 
amaç; psikolojik ve fizyolojik olarak iyi-
lik halini sağlamak, sürdürülebilir bir 
beslenme alışkanlığı kazanmaktır. An-
cak bu şekilde verilen kilo yıllarca koru-
nabilir.

Kalıcı kilo kaybı için
ne yapılmalı?
Kalıcı kilo kaybını sağlamak için neler 

yapmanız gerektiğini bir kaç adımda 
öğrenip hemen uygulamaya başlayabi-
lirsiniz.

Vücudunuzun
Neye ihtiyacı var?
Burada öğrenmeniz gereken şey vü-

cudunuzun neye ihtiyaç duyduğudur. 
Vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalış-
ması için ihtiyacı olan enerji, vitamin, 
mineral gibi besin öğelerini öğrenmek-
le işe başlayabilirsiniz.

Kronik rahatsızlıklarınız, kullandığınız 
ilaçlar ve kan tahlillerinize göre; vücu-
dunuza iyi gelecek ve olumsuz yönde 
etkileyecek besinleri öğrenmek için bir 
uzmandan yardım alabilirsiniz.

Vücudunuzun
açlık sinyallerini öğrenin
Vücutta açlık; fiziksel ve duygusal ol-

mak üzere iki şekilde oluşur.

Fizyolojik açlık biyolojik bir dürtüdür. 
Yavaş bir şekilde gelişir. Yorgunluk, dik-
kat dağınıklığı, sinirlilik gibi farklı sina-
yalleri vardır. Fizyolojik açlık vücut için 
normal bir durumdur.

Duygusal açlık; stres, kaygı, öfke vb. 
duygu durumlarında ortaya çıkan bir 
yemek yeme isteğidir. Kısa süreli olarak 
mutluluk versede sonrasında pişman-
lık, suçluluk gibi duygular gözlenebilir.

Buradaki en önemli nokta bu iki 
duyguyu birbirinden ayırt edebilmek-
ten geçer. Açlık hissettiğinizde ilk önce 
kendinize ‘‘Şu anda gerçekten aç mıyım 
yoksa stresli olduğum için mi yemek 
istiyorum?’’ gibi sorular sorabilirsiniz. 
Fizyolojik açlık bulgularınız olup ol-
madığını (güç kaybı, dikkat dağınıklığı, 
bağırsak / mideden gelen gurultular), 
kontrol edebilirsiniz. Eğer fizyolojik aç-
lık olduğuna karar verirseniz açlığınıza 
saygı duyarak vücudunuzun ihtiyaçları-
nı karşılayabilirsiniz.

Tokluğunuzu hissedin
Açlık sinyalleri de tokluk sinyalleri ka-

dar büyük önem taşıyor. Çocukken doy-
duğumuz zaman yemeği nasıl reddedi-
yorsak, yetişkinlikte de vücudumuzu 
dinleyerek doygunluk hissini yakaladı-
ğımız anda yemek yemeyi bırakmamız 
gerekiyor.

Bu hemen gelişen bir alışkanlık ol-
madığı için ‘’Şu anda bu yemeğe devam 
etmek istiyor muyum?’’, ‘’Kendimi nasıl 
hissediyorum?’’ gibi sorularla tokluğu-
nuzu anlamaya çalışabilirsiniz. Yavaş 
yemek yemek bu konuda size oldukça 
yardımcı olacaktır.

Yiyecekler ile barışın
Psikolojik olarak kendinize bir yasak 

koyduğunuz zaman bu yasak size daha 
cazip gelmeye başlar. Özellikle kötü 
diye adlandırdığımız besinler, diyete 
başladığınız zaman kesinlikle tüketil-
memesi gereken besinler olarak etiket-
lenir ve bu besinler diyet ne kadar uzun 
sürerse o kadar cazip hale gelmeye 
başlar. Diyet bitiminde de yasaklanan 
bu besinler tıkınırcasına yenerek diyet-
le geçen kayıp günler telafi edilir.

Aslında iyi veya kötü diye bir besin 
yoktur. Tükettiğiniz şey su bile olsa, onu 
iyi veya kötü yapan şey tüketim mikta-
rıdır. Bu yüzden besinleri etiketlemek 
yerine besinlerle barışmayı tercih edin.

Kendinize ve
Bedeninize saygı duyun
Her şeyden önce işe kendinizi seve-

rek başlayın. Her zaman kendinizi din-
leyin, bedeniniz ve ruhunuz için iyi ge-
lecek seçimler yapın.

Diyetisyen

Büşra SÖYLEMEZ AY

Sezgisel ve
Sürdürülebilir
Beslenme
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Diyet sadece zayıflamak için yapılmaz.
Diyetin amacı;
psikolojik ve fizyolojik olarak iyilik halini 
sağlamak, sürdürülebilir bir beslenme 
alışkanlığı kazanmaktır. Verilen kilolar, 
ancak bu şekilde yıllarca korunabilir.
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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanı Murat KURUM’un başkanlı-
ğında; Konya Valisi Vahdettin ÖZKAN, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim ALTAY, Adalet ve Kal-
kınma Partisi Konya İl Başkanı Hasan 
ANGI, Merkez İlçe Belediye Başkanla-
rı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire 
Başkanları ile TMMOB’a bağlı Meslek 
Odalarının Başkanlarının katılımıyla is-
tişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 
Ülke ve Konya sorunları ele alınmış, 

Konya’da devam eden projelerle ilgili 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Konya 
İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Temsil-
cisi olarak Şube Başkanımız Aziz Ha-
kan ALTUN da toplantıda; Konya’nın 
geleceğinin planlanmasında Meslek 
Odalarının önemini vurgulamış, gerek 
ülke, gerekse de şehrimizin gelişimi için 
yapılacak tüm çalışmalarda TMMOB’ye 
bağlı mühendisler olarak kurumlarımıza 
destek olacaklarını, devam eden işler 
ve yeni projelere bilgi birikimleriyle katkı 
sağlamak istediklerini belirtmiştir.  

Bakan Murat KURUM, İl Koordinasyon Kurulu 
ve Belediye Başkanları ile toplantı yaptı.

Konya’nın Sorunları
Mercek Altında

Halil İbrahim ÖNEL 1967 
yılında Konya’nın Çumra 
İlçesi Karkın Kasabasında 
doğmuştur. 

1984 yılında Konya Gazi Li-
sesi, ardından 1992’ de Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Makina 
Fakültesi, Makina Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 2012 yılında Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi İşletme lisans bölümün-
den, 2016 yılında Anadolu 
Üniversitesi ön lisans İlahiyat 
Bölümü, 2021’ de Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Bölümü’ nden 
mezun olmuştur. 

1989-1990 yılında özel pro-
je bürosunda yarı zaman-
lı olarak Rusya’da alışveriş 
merkezinin mekanik tesisatı-
nın projelendirilmesi konula-
rında çalışmıştır.  

1990-1992 yılında İTÜ inşa-
at dairesi başkanlığı bünye-
sinde İstanbul’da lojman in-
şaatlarının mekanik tesisat 
alanında makina mühendisi 

olarak çalışmıştır. 
1992-1993 yılında Diyarba-

kır Silvan ve İzmir Foça’da as-
kerliğini jandarma istihkâm 
kısa dönem er olarak alay 
inşaatında alayın kanalizas-
yon hattını arıtma tesisine 
bağlanması şeklinde askerlik 
görevi tamamlamıştır.  

1994-1996 yılında derin-
kuyu su pompaları ve dalgıç 
pompa üretimi yapan Yersu-
san A.Ş. ’de üretim mühendi-
si olarak ardından 1997-1998 
yıllında teneke kutu ve am-
balaj üretimi yapan Akpınar 
A.Ş.’ de kalite mühendisi ola-
rak çalışmıştır.

1999 yılında kendi şirke-
tini kurarak ISO-9001, ISO-
14001, ISO-22000, ISO-45000, 
CE işareti, TS 16949 otomotiv 
kalite yönetim sistemi, vb. 
yönetim sistemleri alanla-
rında ülke genelinde 200’e 
yakın değişik alanlarda faa-
liyet gösteren özel şirketlere 
ve başta hastaneler, meslek 
yüksekokulları olmak üzere 

50’ ye yakın kamu kurum ve 
kuruluşlarına TSE, BYGI, SGS, 
TUVCERT, TUV RHEİNLAND, 
BBS, NISSERT gibi belgelen-
dirilme kuruluşlarından yö-
netim sistemi belgelerinin 
aldırılmasında danışmanlık 
yapmıştır. 

2000 yılından itibaren de 
mekanik tesisat projeleri, 
akustik proje ve enerji kim-
lik belgeleri gibi konularda 
halen faaliyetini sürdürmek-
tedir. 

2010 yılından itibaren de 
Tarım ve Orman Bakanlığı’na 
bağlı IPARD (TKDK) ve kır-
sal kalkınma yatırım destek 
programları (KKYDP) ala-
nında büyükbaş-küçükbaş 
hayvancılığı ahır ve ağıl ya-
pımları, kırsal turizm, yenile-
bilir enerji, çiftçilere yönelik 
makina ekipman alımları vb. 
konularda ülke genelinde 
150’ye yakın hibe danışman-
lığı yapmıştır. 

Halen aynı iş kolunda ça-
lışmalarını sürdürmektedir.

ÖNEL Mühendislik
Danışmanlık
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SODEX Fuarcılık A.Ş. tarafından 
organize edilen Uluslararası Isıtma, 

Soğutma, Klima, Havalandırma, 
Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su 

Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri 
Fuarı (ISK-SODEX 2021), 29 Eylül - 2 

Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilmiştir. 
ISK-SODEX 2021, ısıtma, soğutma, 
klima, havalandırma sektörlerinin 

Avrasya bölgesindeki lideri olma 
özelliğini devam ettirmiştir. Fuar, 

dünyanın her yerinden, konusunda 
uzman katılımcıları ve ziyaretçileri ile 
bilgi alış verişi yapma imkânı sunma-
sının yanı sıra, fuar süresince devam 

eden destekleyici programları ve 
sektörün önde gelen dernekleri ile 

olan iş birlikleri sayesinde ısıtma, 
soğutma, klima, havalandırma ana 

başlıklarında katılımcı ve ziyaretçile-
rine büyük olanaklar tanımıştır.  

ISK-SODEX 2021 Fuarı toplam 
36.093 m² net alanda ziyarete açıl-

mıştır. 812 katılımcının yer aldığı fu-
arda; büyük kısmı Avrupa kıtasından 
olmak üzere, Asya ve Amerika kıtala-
rından 27 ülkeden katılan firmaların 

ürünleri sergilenmiştir.
Fuarı toplam 86.217 kişi ziyaret 

etmiştir. Odamız üyeleri ve öğrenci 
üyelerimizin de katılımı sağladığı fu-
arda katılımcılar fuar alanında bulu-
nan stantları ziyaret etmişler, tekno-

lojinin son yeniliklerini görme imkânı 
bulmuşlardır. 

Uluslararası Isıtma, Soğutma,
Klima, Havalandırma, Yalıtım,

Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma 
ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı

Fuar
Gezisi

29 Eylül 
02 Ekim 2021 
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Karabük’ ün  tarihi ve turistik ilçesi

Bozulmamış tarihi dokusuyla, 1994 yılından beri
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Safranbolu,
Türkiye’nin bu listeye ilk giren değerlerinden de biri.

Adını dünyanın en pahalı 
baharatlarından biri olan 
safrandan alan Safranbolu’nun 
bilinen tarihi MÖ 3000 yıllarına 
kadar uzanıyor. Hititler’den 
itibaren birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan ardından Osmanlı 
İmparatorluğu’nun hakimiyetine 
geçen kent bugünkü yapısını
17. ve 18. yüzyıllarda kazanmış.
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Anadolu’nun kuzeybatı ke-
siminde tarihte Paflagonya 
olarak adlandırılan bölgede 
bulunan Safranbolu’nun bi-
linen geçmişini M.Ö. 3000 
yıllarına kadar tarihlendire-
bilmekteyiz. Kızılırmak ile 
Filyos Irmağı arasında kalan 
bu bölgede, Hititler, Firig-
ler, dolaylı yoldan Lidyalılar, 
Persler, Helenistik Krallıklar, 
Romalılar, Selçuklular, Çaba-
noğulları, Candaroğulları ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
egemenliği sürmüştür. Safran-
bolu Kalesi’nin bugünkü Kent 
Tarihi Müzesi’ nin ya da eski 
Hükümet Konağı’nın bulun-
duğu tepe ise Türklerin kesin 
egemenliğine Selçuklu Sultanı 
II. Kılıçarslan’ın oğlu Melik Mu-
hiddin Mesut tarafından 1196 
yılında geçmiştir.

Safranbolu tarih boyunca 
çeşitli uygarlıklar arasında 
el değiştirdiği gibi Türklerle 
Bizanslılar arasında ve hatta 
Türk beylikleri ile Osmanlılar 
arasında da el değiştirmiştir. 
Safranbolu hakkındaki bu 
süreci izleyebildiğimiz en eski 
bilgileri ise arşiv belgeleri ve 
özellikle de seyyah notların-
dan öğrenmekteyiz. Örneğin, 
İbn-i Batuta’nın gezi notları 
gibi. Batuta, 1332 yılında Ana-
dolu gezisinin Safranbolu aya-
ğında, Safranbolu Kalesi’ndeki 
misafirlik ve dinlediği Kur’an-ı 
Kerim dinlencesini gezi notla-
rına kaydetmiştir. Hatta Can-
daroğlu “Süleyman padişah”ın 
oğlu Ali Bey ile görüşmesini 
kısa, ancak bizim için açıklayıcı 
şekliyle aktarmıştır. Batuta’nın 
bu notları özellikle, askeri üs 
olarak kale Safranbolu’sunu 
Kalealtı yerleşimi ve Cami-i 
Kebir semtlerini sözlü tasvi-
ri nedeniyle çok değerlidir. 

Gerçekten de 1326 yılına 
Candaroğlu Süleyman Paşa, 
Safranbolu’yu hâkimiyeti altına 
almış ve günümüzde halen 
daha yerinde görebileceğimiz 
hamam - medrese, cami gibi 
Safranbolu’nun ayakta kalabi-
len en eski dini ve sivil yapıları-
nı kasabaya hediye etmiştir.

Safranbolu’nun Osmanlılar 
tarafından ilk olarak alınışı 
ise muhtemelen 1354 yılında 
Osmanlı Sultanı Osman Bey’in 
oğlu Şehzade Gazi Süleyman 
Paşa tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Bu tarihten sonra 
Safranbolu yine Osmanlılar 
ile Candaroğulları arasında 
el değiştirmiştir. 1423 yılında 
Padişah II.Murad zamanında 
yörede kesin olarak Osman-
lı egemenliği sağlanmış ve 
Safranbolu kaza olarak Bolu 
sancağına bağlanmıştır. Özet-
lemek gerekirse Safranbolu, 
Osmanlı döneminde iki ka-
zadan meydana geliyordu. 
Birincisi, merkezde bulunan 
“Medine-i Taraklı Borlu” (ki 
burası günümüzdeki tarihi 
Safranbolu’dur,) diğeri bu-
günkü Yörük Köyü ismiyle 
bildiğimiz “Yörükan-ı Taraklı 
Borlu”dur. 1811’de bu iki 
sancak kaldırılarak Padişah 
II. Mahmud döneminde Vi-
ranşehir sancağı kuruldu. 
Bu sancağın merkezi ise 
Safranbolu’ydu. 1870 yılında 
Osmanlı’daki idari yapı yeni-
den düzenlenmiş, bu çerçeve-
de Safranbolu kaza yapılarak 
Kastamonu sancağına bağlan-
mıştır. Aynı yıl içinde belediye 
kurulmuş ve ilk Belediye Baş-
kanı da Hacı Muhammed Ağa 
olmuştur.

Safranbolu, 1927 yılında 
Zonguldak Vilayeti’ne bağ-
lanmıştır. Safranbolu’ya bağlı 

bulunan Ulus Bucağı 1945’de, 
Eflani ve Karabük Bucakları 
1953’de Safranbolu’dan ayrı-
larak ilçe haline getirilmiştir. 
Ancak 1937 yılında Türkiye’nin 
ilk ağır demir sanayinin 
Karabük’te kurulmasıyla Ka-
rabük hızlı bir gelişme göster-
miş ve Karabük 1995 yılında 
Türkiye’nin 78. İli olmuş, Saf-
ranbolu da Karabük’e bağlan-
mıştır.

Gezilebilecek Yerler
İNCEKAYA SU KEMERİ

İncekaya Su Kemeri, 116 
metre uzunluğunda, 6 kemerli 
oldukça görkemli bir yapı-
dır. Kristal Teras’tan Tokatlı 
Kanyonu’na inildiğinde sol ta-
rafta kalmaktadır. 

110-220 cm değişen geniş-
likteki kemerin altından Tokatlı 
deresi akmaktadır. Dere bo-
yunca uzanan yürüyüş par-
kuru ise Tokatlı Kanyonu’nun 
en güzel rotasıdır. Sadrazam 
İzzet Mehmet Paşa tarafından, 
Safranbolu’ya su getirmek için 
yaptırılmıştır.

CİNCİ HAN ve
CİNCİ HAMAMI
Safranbolu’da han olarak en 

göze çarpan yapı ilçe merkezi-
nin ortasında bulunan, Sultan 
İbrahim’in Anadolu Kazas-
ker’lerinden Cinci Hoca (Kazas-
ker Hüseyin Efendi) tarafından 
memleketi olan ilçeye bıraktığı 
eserlerden biri olan “Cinci 
Han” önemli bir mimari yapı-
dır. Kesme ve moloz taştan 17. 
yy. ortalarında yapılmış olan 
han, iki bölümden oluşmakta-
dır. Ortadaki avluya açılan iki 
katlı revakların gerisine odalar, 
güney batısına ise avludan 
geçilen ahır bölümü yerleştiril-
miştir. Avlunun ortasında bu-

İNCEKAYA SU KEMERİ
İncekaya Su Kemeri, 116 

CİNCİ HAN ve
CİNCİ HAMAMI
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lunan havuz genel görünümünü 
bugün de korumaktadır. Yeni 
restore edilerek hizmete açılan 
2 katlı 63 odalı Cinci Hanı’nın gi-
riş kapısı, kilit ve anahtarı; Türk 
demir işçiliğinin ilginç örneğidir.

Cinci Hamamı (Yeni Ha-
mam): Safranbolu’da Çeşme 
Mahallesi’nde Çarşı içindedir. 
Bu hamamın da Cinci Hoca tara-
fından yaptırıldığı bilinmektedir. 
Padişah I. İbrahim zamanında 
Kazasker olan Safranbolulu Cin-
ci Hoca (Karabaşzade Hüseyin 
Efendi) tarafından 1645 yılında 
yaptırılmış olup halen hizmet 
vermekte olan hamamda kadın 
ve erkeklere ait iki bölüm bu-
lunmaktadır. Her ne kadar halk 
arasında geçmişte yeni hamam 
olarak ifade edilse de hem yap-
tıranın Cinci Hoca olması, hem 
de turistler tarafından daha 
fazla akılda kalıcı ve cezbedici 
olabileceği düşünülerek Cinci 
Hamamı olarak ifade edilme-
sinin yerinde olacağı düşünül-
mektedir.

HIDIRLIK TEPESİ 
Safranbolu’ya ilk gelen Türkle-

rin konuşlandığı, yağmur duası 
ile Hıdırellez kutlamaları yapmış 
olduğu önemli bir mekandır. 
Hali hazırda Köstendil Kayma-
kamı Hasan Paşa’nın Türbesi 
(1845), Hızır (Hıdır) Paşa’nın 
makamı/mezarı, Kurtuluş Sa-
vaşı kahramanlarından Dr. Ali 
Yaver Ataman’ın (1955) anıt 
mezarı ve iki adet namazgah 
bulunmaktadır. Hıdırlık Tepesi, 
Safranbolu’ya Kastamonu tara-
fından girişte şehrin girişindeki 
tepede yer alır. Burası en güzel 
Safranbolu fotoğraflarının çeke-
ceği yerdir.

TARİHİ SAAT KULESİ 
Kale üzerinde bulunan saat 

kulesi, Padişah III. Selim’in 
Safranbolu’lu olan Sadrazamı 
İzzet Mehmet Paşa tarafından 
1797 yılında yaptırılmıştır. Kare 
planlıdır, saat zembereksizdir. 
Saat Kulesi 1990’lı yıllarda res-
tore edilmiş olup günümüzde 

Kent Tarihi Müzesi bünyesinde 
gezilebilmektedir.

Osmanlı döneminin kültürel 
izlerini taşıyan, özellikle 1901 
yılında 2. Abdülhamid’in tahta 
çıkışının 25. yıl dönümü şere-
fiyle Anadolu’nun dört bir ya-
nında yapılması talimatı verilen 
saat kulelerinin minyatürleri, 
Safranbolu’da yer alan Tarihi 

Saat Kulesi ve Kent Tarihi Mü-
zesi çevresinde bulunan alanda 
sergilenmektedir.

UNESCO’nun Dünya Kültür 
Mirası Listesi’nde olup, en iyi 
korunan 20 kentten biri olan 
ve her yıl binlerce yerli yaban-
cı turiste ev sahipliği yapan 
Safranbolu’da, Saat Kulesi’nin 
yanındaki 1 dönümlük alanda 
hayata geçirilen açık hava mü-
zesinde, Balıkesir’den Erzurum’a 
kadar 14 ve Bosna Hersek’ten 
bir saat kulesinden oluşan 15 
minyatür saat kulesi yer almak-
tadır.

Kalenin bulunduğu tepe
Türklerin egemenliğine

Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan’ın
oğlu Melik Muhiddin Mesut 

tarafından, 1196 yılında geçmiştir.
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YÖRÜK KÖY
Safranbolu’ya 11 km uzaklıktaki bu 

“Müze Köy”e Safranbolu-Araç karayolu 
üzerinden gidilmektedir. Kültür Ba-
kanlığı tarafından 1997 yılında gerçek 
bir Türk-Türkmen Köyü oluşu ve tarihi 
yapılarının görkemi nedeniyle koruma 
altına alınmıştır. Safranbolu’nun küçük 
bir maketidir. 93 tescilli eser bulun-
maktadır.

16.yüzyılda Safranbolu yöresinde 
yaşayan göçebe cemaatlere “Yörükan-
Taraklı” ya da “Yörükan-ı Taraklıborlu” 
adı verilmektedir. Osmanlı İmpara-
torluğu döneminde Safranbolu, biri 
bugünkü Safranbolu ilçe merkezinde 
Medine-i Taraklıborlu diğeri merkezi 
bugünkü Yörük Köyü adını taşıyan aşi-
retler için kurulmuş olan Yörükan-ı Ta-
raklıborlu adını taşıyan iki ayrı kazadır. 
Her iki kazanın da merkezi Kütahya 
olan Anadolu Beylerbeyinin Bolu San-
cağına bağlı olduğu bilinmektedir.

Yörük köyü ile ilgili yazılı efsanelerde, 
Yörüklerin14. - 15.yüzyıllarda göçer 
durumda oldukları kendilerine özgü 
vergi düzeni ile ayrı bir kariye teşkil 
edecek şekilde bir kadıya bağlanıp 
zaman içerisinde yerleştirildikleri ve 
bu kazanın merkezi olarak bugünkü 
Yörük köyünün tespit edildiği ve uzun 
sürede yüzyıllar boyunca konumlarını 
devam ettirdikleri anlaşılmaktadır. 

19.yy ikinci yarısında özellikle ll. Ab-
dülhamit döneminde, Yıldız Sarayının 
muhafız biriminde Karakeçili aşireti 
bireylerinin yer aldığı, hatta sarayın dış 

binaları ve bahçeleri Arnavut ve Boş-
nak kökenli muhafızların korumasına 
bırakılmışken, Hünkarın yattığı binanın 
gece ve iç güvenliğinin Karakeçili aşi-
retinden gelme elemanlara emanet 
edildiği bilinmektedir. Bu askerlik hiz-
metleri dolayısıyla bir dönem Yeniçeri-
ler yoluyla Bektaşilik dünya görüşünün 
Yörük Köyü’nde bazı aileleri etkilediği, 
fakat 19. yy başlarında bu etkinin or-
tadan kalktığı Köydeki mezar taşların 
incelemesinden anlaşılıyor.

YÖRÜK KÖY

Karabük’ ün  tarihi ve turistik ilçesi

KAYMAKAMLAR MÜZE EVİ 

Kaymakamlar Evi 18. ve 19.yüz-
yıl Türk toplumunun geçmişini, 
kültürünü ve yaşama biçimi ile 
teknolojisini yansıtan Safranbolu 
Evleri arasında önemli bir örnek-
tir. 19.yüzyıl başlarında yapıldığı 
sanılmaktadır. Sahibi Safranbolu 
Kışlası kumandanı Hacı Mehmet 
Efendidir. Hacı Mehmet Efendi’ye 
yarbay karşılığı olan “Kaim –Ma-
kam” denilmesi nedeniyle ailesi; 
dolayısıyla evleri halk arasında bu 
isimle söylenegelir olmuştur.

Kentsel dokusunu ve tüm mi-
mari özelliklerini günümüze dek 
koruyabilmiş ilçede T.C Kültür 
Bakanlığı’nın Safranbolu’nun Ko-
runması Projesi içerisinde 1979 

yılında kamulaştırılıp restorasyo-
nunu tamamladığı Kaymakamlar 
Evi 16.12.1981 tarihinde Eğitim 
Merkezi olarak hizmete açılmıştır. 
Kaymakamlar Evi hizmete açıldığı 
1981 ve müteakip yıllarda eğitim 
merkezi olan düzenlemelerle sür-
dürmekle birlikte ziyaretçilerin 
gezi ve konaklama gereksinimini 
de karşılamıştır. Son yıllarda il-
çede konaklama hizmetlerinin 
hem sayısal hem de niteliksel 
artışı karşısında Müze Ev olarak 
kullanılmaktadır. Mülkiyeti Kültür 
Bakanlığına ait olan Kaymakamlar 
evinin ilçe Kaymakamlığımız Hiz-
met Birliğince bahçesi ve hizmetli 
evi iyileştirilerek kafeterya olarak 
işlevlendirilmiştir.

Osmanlı döneminde Safranbolu,
biri ilçe merkezinde Medine-i Taraklıborlu,

diğeri aşiretler için kurulmuş Yörük Köyü merkezli,
Yörükan-ı Taraklıborlu

adını taşıyan iki ayrı kazadır.
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48. dönemde Ankara Genel 
Merkez tarafından organize 
edilen ve Oda çalışmalarının 
değerlendirildiği Oda Danış-
manlar Kurulu toplantıları-
na 27.Kasım.2021 tarihinde 
İstanbul’da yapılan toplantı ile 
devam edilmiştir. Şube başkan-
ları, Danışmanlar Kurulu Üyele-
ri, Sekreter ve Sayman Üyeleri 
ile Denetleme Kurulu Üyelerinin 
katıldığı bu toplantıda şubeler 
tarafından yapılan çalışmalar 
ele alınmıştır.

Ülkedeki gelişmelerin Oda 
faaliyet alanlarına etkisi, ak-
reditasyon süreçleri, asansör 
kontrol uygulamaları, personel 
eğitimleri ve şube gelir gider 
durumları gibi hususların gö-
rüşüldüğü toplantıda şubemi-
zin görüş ve önerileri de şube 
başkanımız Aziz Hakan ALTUN 
tarafından dile getirilmiş, yetkili-
lere aktarılmıştır.

Toplantı katılımcılara verilen 
yemek ikramının ardından sona 
ermiştir.

Danışmanlar 
Kurulu
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Bu makale , Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Bülteni 82. sayısında yayımlanan, 
Risk Değerlendirmesinde Doğrular-Yanlışlar (I) başlıklı makalenin devamıdır. 

İş Sağlığı Güvenliği
Risk Değerlendirmesinde
DOĞRULAR- YANLIŞLAR  (II)
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Bedri TEKİN
Makine Mühendisi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Bir önceki yazıda “Risk Değerlendirmesinde 
Yanlışlar” başlığı altında 6 başlık yer almıştı, 
yazımızı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.

7. Risk değerlendirmesinin bir yöntem 
çerçevesinde yapılıyor olmasına rağmen 
yöntemin kurallarına uyulmamaktadır:

Risk değerlendirmesi, bir yöntem kapsa-
mında gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi-
ne ilişkin olarak uygulanmakta olan yüzler-
ce yöntem bulunmaktadır. Örneğin; 5X5 L 
Matris Yöntemi, Fine Kinney Yöntemi, Hata 
Ağacı Analizi Yöntemi, Olay Ağacı Analizi Yön-
temi, Hata Türleri ve Etkileri Analizi Yöntemi, 
HAZOP Yöntemi gibi. Her yöntemin kendi-
ne göre kuralları bulunmaktadır, risk analizi 
yapılırken uygulanan yöntemin kurallarına 
göre hareket edilmelidir. Oysa uygulandığı 
belirtilen yöntemin kurallarının dışına çıkıl-
dığı da görülmektedir. Elbette ki, risk değer-
lendirmesinde önemli olan tehlikelerin, risk-
lerin, alınması gereken önlemlerin tam ve 
doğru olarak belirlenmesi, kararlaştırılan ön-
lemin doğru olarak uygulanması, güvenliğin 
sürdürülmesidir. Ancak, risk değerlendirme-
si yaparken uygulanan yöntemin kurallarını 
uygulamak gerekir.

RİSK DEĞERLENDİRME DOKÜMANINDA 
NELERİ OLMALI

Bir önceki yazıda belirtildiği üzere; risk de-
ğerlendirmesi gerçekleştirildiği işyerine özgü 
olmalıdır. Yani dokümanda işyeri, işyerinin 
bölümleri, işyerindeki ekipmanlar, kullanılan 
malzemeler vb.ne ilişkin bir tanıtım bölümü 
kesinlikle olmalıdır.

Bunun yanında tehlikeler, riskler, riskler-
den etkilenecekler, işyerindeki mevcut du-
rum, alınmış önlemler, alınması gereken 
önlemler, uygulanan risk değerlendirme 
yöntemine göre riskin büyüklüğü, riskin ka-
bul seviyede olup olmadığı, risk kabul edi-
lebilir seviyede ise kabul edilebilir seviyenin 

sürdürülebilmesi için kontrol mekanizmaları, 
risk kabul edilebilir seviyede değilse alınma-
sı gereken önlemler, temrin süresi, önlemler 
alındıktan sonraki risk seviyesi, risk değer-
lendirmesi ekibine ilişkin bilgiler.

RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE
KAVRAMLAR
Risk değerlendirmesinde tehlike, risk, ka-

bul edilebilir risk, olay, kaza, ramak kala olay 
gibi kavramlar kullanılmaktadır. Ancak bu 
kavramların doğru olarak kullanılmadığı gö-
rülmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi risk 
değerlendirmesinde önemli olan tehlikele-
rin, risklerin, alınması gereken önlemlerin 
tam ve doğru olarak belirlenmesi, kararlaştı-
rılan önlemin doğru olarak uygulanması, gü-
venliğin sürdürülmesidir. Bunların yanında 
kavramları doğru şekilde kullanarak bir kav-
ram birliği oluşturmak gerekmektedir.

Literatürde başka tanımlarda olmakla bir-
likte 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nunda tanımlar şu şekildedir;

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan 
gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebi-
lecek zarar veya hasar verme potansiyeli,

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, ya-
ralanma ya da başka zararlı sonuç meydana 
gelme ihtimali,

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirme-
si Yönetmeliğinde yer alan tanımlar;

Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yüküm-
lülüklere ve işyerinin önleme politikasına uy-
gun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak 
risk seviyesi,

Ramak kala olay: İşyerinde meydana ge-
len; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara 
uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğ-
ratmayan olay,

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sis-
temi Standardında yer alan olay tanımı ise 
şu şekildedir;

Risk değerlendirmesinde önemli olan
tehlikelerin, risklerin, alınması gereken önlemlerin

tam ve doğru olarak belirlenmesi,
kararlaştırılan önlemin doğru olarak uygulanması,

güvenliğin sürdürülmesidir.
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Bir başka yanlış değerlendirme de “Kabul Edi-
lebilir Risk” kavramı üzerindedir. Risk değerlen-
dirmesi yapanlardan bir bölümü, “Kabul Edile-
bilir Risk” diye bir kavram olmayacağını, riskin 
tamamen ortan kaldırılması gerektiğini savun-
maktadırlar. Oysa tehlike varsa riskte vardır. 
Tehlike yoksa riskte yoktur, Elektrik varsa, elekt-
rik akımına kapılma, hayatını kaybetme olasılığı 
vardır. Yüksekte çalışma yapılıyorsa, yüksekten 
düşme ve hayatını kaybetme olasılığı vardır. 
Madem risk ortadan kaldırılamıyor, o za-
man neden risk değerlendirmesi ya-
pıyoruz denilebilir. Tehlike olmaz-
sa riskte olmaz, elektrik enerjisi 
yoksa elektrik akımına kapıl-
ma olasılığı olmaz, yüksek-
lik, yüksekte çalışma yoksa 
yüksekten düşüp hayatını 
kaybetme olasılığı olmaz. 
Tehlike ortadan kaldırılamı-
yorsa riskin kabul edilebilir 
seviyeye getirilmesi gerekir 
Kabul edilebilir risk yukarı-
da da belirtildiği gibi: Yasal 
yükümlülüklere ve işyerinin 
önleme politiksına uygun, ka-
yıp veya yaralanma oluşturmaya-
cak risk seviyesidir. Yani, çalışanın 
elektrik akımına kapılmaması için ya da 
yüksekten düşmemesi için gerekli olan tüm 
önlemler alınmış, tüm yasal gereklilikler yerine 
getirilmiş olmalıdır. Risk değerlendirmesinde 
riskin büyüklüğüne karar verirken, işyerindeki 
mevcut durum, alınmış ya da alınmamış önlem-
ler göz önünde bulundurulmalıdır.

Risk değerlendirmesinde diğer bir önemli 
durum ise önlem önceliğidir. Önlemler plan-
lanırken genellikle kişisel koruyucu donanıma 
öncelik verilmektedir, oysa teknik önlemleri 
Kaynağa yönelik önlemler, ortama yönelik ön-
lemler, kişiye yönelik önlemler diye 3 grupta 
toplayabiliriz ve önlemler planlanırken öncelik 

kaynağa yönelik önlemlerdedir, daha sonra or-
tama yönelik önlemler ve son olarak da kişiye 
yönelik önlemler planlanmalı, uygulanmalıdır. 
Örneğin bir ortamda gürültü yüksek ise önce-
likli olarak düşünülmesi gereken çalışanlara ku-
lak koruyucusu verilmesi olmamalıdır. Öncelik 
gürültünün kaynakta yok edilmesi/azaltılması 
olmalıdır, bunun için daha az gürültü çıkaran 
makinenin seçilmesi, makinenin titreşimini 

azaltacak şekilde yerleştirilmesi, 
makinenin gürültü çıkartan 

aksamının tecrit edilmesi, 
yağlama vb. kaynağa yö-

nelik hususlar öncelikli 
olarak yerine geti-
rilmelidir. Kaynağa 
yönelik önlemler-
den sonra ortama 
yönelik önlemler-
de göz önünde 
bulundurulmalıdır, 
bunlar için gürültü-

lü makinenin tecriti, 
gürültü kaynağı ile 

çalışan arasındaki me-
safenin artırılması, or-

tamda gürültü izalasyonu 
vb. hususları sayabiliriz.  Kulak 

koruyucusu son önlem olarak dü-
şünülmelidir. Aslında öncelikli olarak kaynağa 
yönelik önlemler ile risk kabul edilebilir seviyeye 
getirilemedi ise ortama yönelik önlemler uygu-
lanarak kulak koruyucusuna gereksinim duyul-
mayacak şartlar yaratılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin diğer yazı-
larda yine bir arada olmak ve çalışanların kazaya 
uğramayacağı, meslek hastalığına yakalanma-
yacağı işyeri ortamlarının yaratılması dileği ile.

Hepinize sevdiklerinizle sağlıklı, her şeyin gön-
lünüzce yaşanacağı bir yıl dilerim.

Olay: işten kaynaklanan veya iş esna-
sında meydana gelen, yaralanma veya 
sağlığın bozulmasına yol açabilecek 
veya yol açan durum

Risk değerlendirmesinde, risk değer-
lendirme raporunda bu kavramların 
uygun şekilde kullanılmadığı görülmek-
tedir. Risk değer-
lendirme-
s i n i 

y a -
panlar 
g e n e l l i k l e 
risk kavramını yan-
lış ifade etmektedirler, örneğin, Elin 
kesilmesi, iskeleden düşmek, zehirlen-

mek, yangın çıkması, patlama meydana 
gelmesi, ölüm, yaralanma gibi. Oysa Elin 
kesilmesi, çatıdan düşmek, zehirlen-
mek, yangın çıkması, patlama meydana 
gelmesi,  bir olay/kazadır. Ölüm ya da 
yaralanma kazanın nasıl sonuçlandığı-
nı ifade eden kavramlardır. Makinenin 
koruyucu olmaması nedeni ile çalışanın 
elini operasyon noktasına kaptırması 

ve elinin kesilmesi olasılığı risktir. 
Korkulukları olmayan iskelede 

çalışırken aşağı düşme ve 
hayatını kaybetme olası-

lığı risktir.
Tehlikeler belir-

lenirken sadece 
somut olarak o 

an işyerinde 
görülen olum-
suzluklar teh-
like olarak 
belirlenmek-
tedir. Örne-
ğin, işyerin-
de elektrik 
e n e r j i s i n e 
ilişkin tehli-
ke ve riskler 
belirlenirken 

o an işyerinde 
kırık fiş varsa 

bu bir tehlike 
olarak belirlen-

mekte, “Kırık fiş-
kırık fiş priz sistemi 

ile elektrik kullanma 
vb” tehlike olarak belir-

tilmektedir. O an için iş-
yerinde kırık fiş priz yok ise 

işyerinin çalışma koşullarına 
göre bunun olabileceği öngörül-

memekte bu bir tehlike olarak belirlen-
memekte, bunun doğuracağı risk, kaza 
değerlendirilmemekte, buna uygun ön-
lem planlanmamaktadır.

İş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliğiİş Sağlığı Güvenliği
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   Empati kurmaya gayret et

Aile içinde sağlam bir iletişim ağı 
kurmak için yapılması gerekenlerden 
bir diğeri de empati kurmayı öğren-
mektir. Özellikle birey kendinden kü-
çük yaştaki aile fertleri ya da çocuk-
larıyla konuşurken olaylara onların 
gözüyle bakmalı, kendini onların ye-
rine koyarak olayları iyice anlamalı ve 
dinlemelidir. Bu şekilde daha sağlıklı 
bir iletişim ortamı oluşturulabilir.

  Herkese eşit söz hakkı vermelisin

Aileyi aile yapan en önemli unsur-
lardan biri de herkesin eşit haklara 
sahip olması ve bunun söz hakkını 
da içermesidir. Özellikle aile toplan-
tılarında ya da topluca yapılan soh-
betlerde ortaya atılan bir fikirle ilgili 
herkesin fikirlerini söylemesi teşvik 
edilmeli, onlara söz hakkı verilmeli ve 
dinlenmelidir. Eğer birey kararları or-
tak bir düzlemde almaya başlarsa, aile 
içi iletişiminin de çok kuvvetlendiğini 
görecektir.

  Tek konuya odaklanmalısın

Günümüzde çok hızlı akan bir ha-
yat yaşıyoruz ve gün içerisinde birçok 
şeye yeterince zaman bulamıyoruz. 
Bu durum özellikle günün yorgun-
luğunun çöktüğü akşam saatlerinde 
daha da öne çıkıyor ve bu da aile içi 
iletişimi zedeleyen en önemli unsur 
oluyor. Aile bireylerinin bir şeyler ko-
nuşulduğunda ya da paylaşıldığında 
telefon, tablet, televizyon gibi elektro-
nik cihazlardan uzak durmaları gerek-
mektedir. Bunları cihazlar kapatılmalı 
ve aile bireyleri tamamen kendilerini 
iletişim kurmuş olduğu kişilere ver-
melidir.

Aile bireylerinin kendi aralarında 
kurduğu doğru ve sağlıklı iletişim, tüm 
ailenin mutlu ve huzurlu bir yaşam ge-
çirmesi için anahtar noktalardan birini 
oluşturuyor. Yaşı ne olursa olsun bir 
aile bireyinin diğeri ile açık ve net yol-
lardan iletişim kurarak fikirlerini pay-
laşabilmesi, aile içi bütün süreçlerin 
daha iyi yönetebilmesinin de önünü 
açıyor. Peki aile içi iletişimini nasıl kuv-
vetlendirirsin? İşte iletişimi geliştirmek 
ve daha sağlıklı hale getirmek için bir-
kaç öneri.

Öncelikle uygun ortamı yaratın

Aile içi iletişimi kuvvetlendirmek 
için atılması gereken ilk adım, uygun 
bir ortam yaratmaktır. Akşamları ya 
da hafta sonları fırsat bulunduğu an-
larda, mümkün olduğunca çok sayıda 
aile bireyinin katılacağı küçük toplan-
tılar yapılabilir. Bunun için akşam ye-
mekleri, hafta sonu sabah kahvaltıları 
denenebilir. Bu ortamları sadece ev 
içerisinde değil, evin dışında da seçi-
lebilir ve sessiz ortamlarda bir araya 
gelinerek aile sohbetleri gerçekleştiri-
lebilir.

  Aktif bir dinleyici olmalısın

Birey, aile içi iletişimi güçlendirmek 
ve daha sağlıklı hale getirmek için 
mutlaka aktif bir dinleyici olarak aile-
de öne çıkmalıdır. Hangi aile ferdini 
dinliyor olursa olsun, mutlaka kendini 
ona vermeli ve anlatılan konu iyi ya da 
kötü olsun mutlaka can kulağı ile din-
lemelidir. Karşısındakine sorular sora-
rak konuyu iyice anlamalı ve eğer var-
sa sorunu çözmek için uygun adımlar 
atmalıdır. Konuştuğu kişi çocukları 
olsa bile.

Aile İçi İletişim
Ailenin mutlu ve huzurlu bir 
hayat geçirmesinin püf noktası, 
bireylerinin kendi
aralarında kurduğu
doğru ve sağlıklı
iletişimle
mümkün olur.
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Salih ALPTEKİN, Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi’nden Makina Mühendisi olarak 2017 yılında 
mezun oldu. Üniversite hayatında gıda sektöründe 
ve traktör yedek parça imalatında çalıştı. Mezun 
olduktan sonra memleketi olan Akşehir’e doğalga-
zın yeni gelmesi sebebiyle 2018 yılında doğalgaz 
sektörüne adım attı. 

Üç sene boyunca bu şekilde piyasada çalıştıktan 
sonra Beyşe-
hir ilçesinde 
kendi firma-
sını kurmaya 
karar verdi.

Salih ALP-
TEKİN Doğal-
gaz kullanımı 
ve sektörüy-
le ilgili; “Bu 
sektörün 
avantajları 
ısınmada 

kömüre göre 3 kat mutfak kullanımında tüpe göre 
2 kat avantajlı olması çevre dostu ilk yatırım ma-
liyetinin yaklaşık 3 senede kendini amorti etmesi 
sektörün önemli artılarındandır.

Vatandaşlarımızı daha temiz enerjiyle tanıştırma, 
sağlıklı ve konforlu ısıtmayı sağlamaktır.

Doğalgaz tesisatı kombi seçimi ve ısıtma mühen-
dislik birikimi gerektiren bir önemli faktördür.

Yapılacak tesisatta boru çaplarının belirlenmesi 
ve uygun kombi konulması son derece önem arz 
etmektedir. Yanlış yapılan tesisat ve kombi seçimi 
vatandaşlarımızın daha fazla yakıt tüketmesine se-
bep olmaktadır.” demiştir.

Alanında uzman ve sertifikalı usta ekipleriyle gü-
venli, verimli doğalgaz kullanımıyla, ekonomik bir 
şekilde tesisatları yapıp müşterini ısıtmak firmanın 
öncelikli görevi olarak belirlenmiştir.

Mühendislik bilgi ve tecrübesiyle sanayimizdeki 
enerji ihtiyacını düşürmek Salih ALPTEKİN’in ve fir-
masının ana hedefleri arasındadır.

Ülkemizdeki enerji ihtiyacının yüksek olması ve 
bu ihtiyacın çoğunlukla dış ülkelerden karşılanması 
sebebiyle Salih ALPTEKİN enerji sektöründe ki çalış-
malarını arttırarak devam ettirmeyi planlamaktadır. 

2021 Yılında Konya’da kurulan Hendes 
Mühendislik, Makina Mühendisi Fatih 
ÜSTÜN, Makina Mühendisi Hazım TENGİRŞEN 
tarafından kurulmuştur.

Hendes Mühendislik Havalandırma, Isıtma, 
Soğutma, Yangın, Sıhhi Tesisat projelendirme 
ve taahhüt alanında hizmet veren firmamız, 

sektöründe kaliteden taviz vermeden müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak, yenilikçi ve 
doğa dostu çözümler ile hizmet vermektedir.

Başarının, ekip çalışması, tecrübe ve 
dürüstlük ile meydana geldiği ilkesi ile 
Hendes Mühendislik çalışmalarını titizlikle 
sürdürmektedir.

m ü h e n d i s l i k
Başarı ekip çalışması, tecrübe ve dürüstlükle meydana gelir.

dislik birikimi gerektiren bir önemli faktördür.
Yapılacak tesisatta boru çaplarının belirlenmesi 

ve uygun kombi konulması son derece önem arz 
etmektedir. Yanlış yapılan tesisat ve kombi seçimi 
vatandaşlarımızın daha fazla yakıt tüketmesine seMühendislik - DoğalgazMühendislik - DoğalgazMühendislik - Doğalgaz



48 49

Şube Yönetim Kurulumuzda görev ya-
pan ve 15.dönem şubemiz seçimlerinde 
görevlerini bırakan yöneticilerimiz Adnan 
KUNTOĞLU, Metin ŞAHİN, Hakan AKDE-
MİR, H.Tayfur ASLAN ve M.Kutay AZKUR’a 
Odamız çalışmalarında sağlamış oldukları 
katkıların anısına plaket verilmiştir. Plaket 
törenine şubemiz önceki dönemlerinde 
başkanlık görevi yapmış olan Ali GEBEŞ, 
Musa PAMPU, Mete KALYONCU, İsmail 
ÖZKARAKAYA ve Ö.Erdoğan DURANSOY 
da katılmıştır. Sohbet ortamında gerçek-
leştirilen programda yöneticilerimize te-
şekkür plaketleri taktim edilmiştir. 

15. dönem şubemiz
seçimlerinde görevlerini
bırakan yöneticilerimize

Odamız çalışmalarında
sağlamış oldukları katkıların

anısına plaket verildi.

Önceki dönem 

yöneticilerimize

verildi.Plaket 
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Konya’mız gerek imar, gerek kültür 
gerekse de sosyal yaşantı olarak 
gelişmekte olan bir şehirdir. Bu 
gelişme karşısında insanlarımızın 
huzur ve refahı ancak, imar ve 
şehircilikle, alt yapı ve üst yapı 
çalışmalarının planlı bir şekilde 
yapılmasıyla sağlanacaktır.

Konya’mızda devam eden 
imarlaşma çalışmalarında 
insanlarımızın huzur ve refahının 
geliştirilmesi, modern, güvenli 
ve konforlu yapıların inşaasının 
sağlanması, işinde uzman 
mühendisler tarafından üretilen 
projelerin hayata geçirilmesiyle 
sağlanabilecektir. 

Konya’da serbest müşavirlik 
mühendislik hizmetleri (SMMH) 
yaparak proje üreten Odamız 
üyeleriyle 21.Eylül.2021, 
29.Eylül.2021 ve 20.Ekim.2021 
tarihlerinde toplantılar yapılmıştır. 
Yapılan toplantılarda; mekanik 
tesisat proje uygulamalarında 
yaşanan sorunlar, belediye 
uygulamalarındaki farklılıklar ve yapı 
denetim kuruluşlarının uygulamaları 
değerlendirilmiş, Konya Büyükşehir 
Belediyesi imar yönetmeliğinde revize 
edilecek maddeler ele alınmıştır. 
İmar yönetmeliğinde revize edilecek 
maddelerle ilgili ele alınan hususlar 
Konya Büyükşehir Belediyesi imar 
birimine sunulmuştur.

Mekanik tesisat proje 
uygulamalarında yaşanan 

sorunlar, belediye 
uygulamalarındaki farklılıklar 

ve yapı denetim kuruluşlarının 
uygulamalarıyla, Konya 

Büyükşehir Belediyesi imar 
yönetmeliğinde revize 

edilecek maddeler görüşüldü

Serbest Müsavirlik
Mühendislik Hizmetleri (SMMH)
yapan üyelerimiz ile toplantı
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MESLEĞE
HOŞGELDİN

Etkinlikleri

Konya Teknik Üniversitesi Mühendis-
lik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mi-
marlık Fakültesi Makina Mühendisliği, Kto 
Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Makine Mühendisliği “Mesleğe Hoşgel-
din” etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Ma-
kina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine 
yönelik yapılan etkinliklerde Odamızın 
tanıtımı yapılmış, makina mühendisliği 
ve mühendislerin çalışma alanları 
anlatılmıştır. 

Öğretim görevlileri, şube yönetim 
kurulumuz ve birçok öğrencinin katılı-
mı ile gerçekleştirilen etkinliklerde Oda 
tanıtımını sunum yaparak anlatan şube 
başkanımız Aziz Hakan ALTUN: 

“Seçkin üniversitelerin seçkin bir bölü-
münde eğitim hayatınıza devam etmek-
tesiniz. Gerek üniversitemizin imkânları 
gerekse de öğretim görevlilerinin bilgi do-
nanımları sizler için bir fırsattır. Bu fırsatı 
değerlendirip iyi bir mühendis olarak me-
zun olmak sizlerin elindedir. Donanımlı bir 

mühendis olarak mezun olmanız için Maki-
na Mühendisleri Odası olarak bizlerde çe-
şitli çalışmalar yapmaktayız.  Öğrenciliğiniz 
boyunca Makina Mühendisleri Odasının 
hep sizlerin yanında olduğunu görecek-
siniz. Staj yerlerinizin bulunmasında, her 
türlü sosyal ve teknik etkinliklerin düzen-
lenmesinde, bilgi kaynaklarının elde edil-
mesinde, sanayi ile ilişki kurulmasında 
ve birçok faaliyetin gerçekleştirilmesinde 
Oda olarak sizlere hep destek olmaya ça-
lışacağız. Öğrenci üyelik faaliyetlerini hep 
beraber gerçekleştireceğiz. Öğrenciliğiniz 
sürecinde kendinizi mesleki olarak gelişti-
recek girişim ve çalışmalarda bulunmanız 
gerekmektedir. Bu çalışmalarınızda sizleri 
yönlendirecek, çeşitli imkânlar sağlayacak 
ve her şeyden önemlisi sizlerin talep ede-
ceği etkinlikleri gerçekleştirecek olan Maki-
na Mühendisleri Odası sizlerin yardımcısı 
ve destekçisi olacaktır.” demiştir.

Etkinlik, Odamızın tanıtımının yapıldığı 
slayt sunumu ile tamamlanmıştır.

Öğrenciliğiniz 
boyunca

Odamızın
hep yanınızda

olduğunu
göreceksiniz. 
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16-17.Kasım.2021 tarihlerinde Odamız Eğitim Salonun 
da LPG sektöründe görev yapan personelin bilgi, beceri 
ve iş alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG’nin sürekli, ka-
liteli, ucuz, güvenli olarak ve çevreye zarar vermeyecek 
şekilde kamu yararı esas alınarak tüketicinin kullanımına 
sunulmasına katkıda bulunmak amacıyla LPG Yetkili Per-
sonel Kursu düzenlenmiştir.

Odamız eğitmenlerinden Metin ŞAHİN tarafından veri-
len kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere yetki belge-
leri verilmiştir.

Eğitmen: Metin ŞAHİN / Makina Mühendisi

Yetkili
Personel
Kursu

Kurslar Hız Kesmedi

LPG

kuku
rs

la
rar

Güras Mekanik Ltd.Şti. Konya’da, 1997 yı-
lında meslek hayatına başlayıp, öncelikle me-
kanik tesisat proje alanında çeşitli proje ve 
şantiyelerde deneyimlenmiş Mak.Müh. Güven 
GÜRLER tarafından 2007 yılında kurulmuştur.

Güras Mekanik, yüksek oranda kalifiye mü-
hendis ve cad operatör kadrosuyla müşterile-
rinin ihtiyaçları doğrultusunda Sağlık Tesisleri, 
Eğitim Tesisleri, Askeri Tesisler, Endüstriyel 
Tesisler, Spor Tesisleri, Ticari Yapılar, Oteller, 
Konutlar, Tarihi Yapılarda proje ve uygulama 
hizmetleri vermektedir.  

Güven GÜRLER firmanın 
sektördeki başarısını; tasa-
rım ve geliştirme üzerine 
yüksek tecrübe sahibi olma-
larına, bütün teknik konular-
da gelişmeleri sürekli analiz 
etmelerine, müşterilerinin 
ihtiyaçlarını yüksek oranda 
karşılamalarına ve vizyon 
sahibi çözümlerini müşteri-
leriyle koordinasyon içinde 
hayata geçirmelerine bağla-
maktadır. 

Güras Mekanik firmasında tasarım işi, 
müşterilerinin ekonomi, üretkenlik ve ürün 
kalitesi konusundaki en son gereksinimlerini 
bakım, işletme ve ürün esnekliği gibi konu-
larla birlikte sistematik olarak ele alınmakta-
dır.

Ön tasarım olarak başlayan hizmetlerimiz, 
tasarım, proje, uygulama, servis ve işletme 
becerisi transferi olarak sistemin tüm boyut-
larını kapsamaktadır. 

Firmanın sektördeki hizmet amacı, müşte-
rilerine en uygun çözümleri üstün hizmetle 
sunmak ve konusunda müşterilerinin ilk aklı-
na gelen çözüm ortağı olmaktır.

GÜRAS
M E K A N i K
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Enerji Tasarrufu
Röportajı
     Odamız Yönetim Kurulu 
Sekreteri Erdal TOZOĞLU, 
enerji tasarrufu konularında-
ki görüşlerini bir röportaj ile 
bildirmiştir. Oda sekreterimiz 
TOZOĞLU, Konya’nın Yerel 
Televizyonlarından Kanal 42 
ekibiyle röportajında
binalarda ısı kaybı
konusunda
bilgiler
vermiştir.
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MASKE
MESAFE
TEMiZLiK

daha fazla

 dikkat

Kendinizi ve
sevdiklerinizi

koruyun

Sekreterler 
Saymanlar 
Toplantısı

Sekreterler 

to
pl

an
pl

an
tı

48.dönem Oda Sekreterler 
Saymanlar Toplantısı 04 Aralık 2021 tarihinde Makina Mühendisleri Odası Suat Sezai GÜRÜ Toplantı Salonu`nda gerçekleştirilmiştir. Oda ve Şube Sekreter-Saymanlarının yanı sıra toplantıya Oda ve Şube Başkanları ile Oda ve Şube Müdürleri de katılmıştır. Toplantı kapsamında; şubelerin 

mali durumları ele alınmış, teknik hizmetlerin çeşitlendirilmesi, personel planlaması, harcamalar ve tahsilat gibi konular değerlendirilmiştir. Toplantıda ayrıca, Ülke gündemi, mühendis sorunları ve şube çalışmalarındaki teknik envanterlerde ele alınmış, bu konularla ilgilide görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
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Yapılışı:
Ekmekleri ince dilimlere doğra. Kızgın 

sadeyağında iki tarafını kızart, bir tepsiye veya 
kulaklıya diz. Vişnelerin çekirdeklerini çıkar, 
şeker ve suyla kaynamaya başlayınca altını 
kıs, iki dakika kaynat, ateşten al. Kaynama 
geçince sıcak halde ekmeklerin üzerine dök; 
soğuyunca üzerine kaymak koy, sofraya al.

Nevin Halıcı
Aşçı-başının gözü çok tok ve gönlü zengin olmalı;
temiz olduğu gibi yüzü ay gibi parlamalıdır.
Aşçı temiz olursa, temiz yemek verir;

yemek temiz olursa seve seve yenilir.   
   Yusuf Has Hacip

6 dilim ekmek
1 su bardağı keçi tereyağı
0,5 kg vişne
1 su bardağı su
2,5 su bardağı toz şeker

Üstüne:
250 gr kaymak

Malzemeler

Visne
Tiridi

Pişme Süresi:
20-25 dakika

6 kişilik

60

AŞÇILIĞA 
BÜYÜK İLGİ

niversitelerdeki akademisyen 
dostlarımdan aşçılık mesleğine büyük 
ilgi olduğunu duyuyorum. Bu çok 
güzel bir şey. Üniversitelerimizin aşçılık 

bölümleri açması, eğitimli aşçı yetişmesi açısından 
çok yerinde. Üniversitelerde bu bölümler tek 
tük iken konuya ilgi duyan kişilerin özel kurslara 
yöneldiğini yakından biliyorum. Kısa yoldan hayata 
atılıp bir Lokanta açmak isteyenler bu kurslardan 
yararlandılar. Şimdi çoğu kendi işyerlerini 
çalıştırıyor veya çeşitli turistik tesislerde görev 
yapıyorlar. Ancak derinlemesine bir eğitimden 
geçmek de önemli... Üniversitelerde artık ilk 
yılların hoca sıkıntısı kalmadı, bu nedenle sindire 
sindire bir eğitim almak gençler için önemli..

Aşçılık çok cazip bir meslek olsa da görüldüğü 
kadar kolay değil. “Aşçı pişmeden yemek pişmez” 
sözü çok doğru. Ancak hamur yoğurmak, 
yemekleri tabaklara düzenlemek, sunmak ve 
sonunda beğeni kazanmak bir aşçı için zevklerin 
en büyüğü. Ne var ki böyle güzelliklerin arasında 
günü yemek hazırlıkları içinde geçirmek gerek.

Her şeyin başı sevmeye dayanıyor. Kolaylık 
ve zorluklarıyla birlikte kabul edilirse ve sevilirse 
aşçılık dünyanın en güzel mesleğidir. 

Aşçılığı sadece çok iyi yemek pişirmek 
anlamında düşünmemelidir. İyi bir aşçı, mesela, 
aşçılık konusundaki başlangıç noktasının ilk defa 
buğdaydan baba çorbası ve ekmek yapmasını 
Cebrail (AS)’den öğrenen Adem Peygamber 
olduğunu, bundan dolayı aşçıların piri kabul 
edildiğini bilmeli ve yemek kültürünün diğer 
yönlerine de sahip olmalıdır. Yemek kültürü ile 
birlikte genel bir kültüre ve araştırmacı özelliğe de 
sahip olmalı, yerli ve yabancı yayınları takip etmeli, 
çevre yemek zenginliklerinden yararlanabilmelidir. 

Her zaman söylerim. İyi bir aşçı önce kendi 
yemek kültürünü en az bir dönem alacak kadar 
bilmeli sonra ihtisaslaşmaya yönelmelidir. Evet, 
günümüzde turizm önem kazanmış durumda 
ihtisaslaşmış elemana ihtiyaç duyuluyor ama her 
aşçı kendi mutfağının özelliklerini uygulamalarıyla 
bilmelidir. Bunlardan sonra bir lisanı konuşabilir 
olmalıdır. Gurme turizminin dışarıdan gelen 
ivmelerle uygulanmaya başlamış olması bunu 
gerekli kılıyor; yabancı yayınları takip etmek de bir 
aşçı adayına çok şey kazandırabilir.

Bir aşçı genel kültüre yönelik derslerden de 
geçmelidir. Çünkü mutfağı coğrafya oluşturur, 
coğrafi ürünleri tanımalı, alışveriş tekniklerini 
bilmelidir. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilmeli, 
okulda eksikliğini gördüğü konularda kendini 
geliştirmelidir. Yemekle ilgili konferans, bilgi şöleni, 
kongre gibi programları takip etmeli yarışmalara 
katılmalı; yemek dışında bir müzik aleti çalmak 
ya da sinema, tiyatro gibi kültürel konularla 
ilgilenmelidir.

Aşçılık okullarında atölye içi hijyen, sağlıklı 
çalışma, kılık kıyafet gibi noktalar zaten 
uygulanmaktadır. Bir aşçı her şeyden önce kişisel 
temizliğine dikkat etmelidir. Mezun olduğunda, 
bir işletmede, yetiştiği alanda, amatör bir ruhla 
kendini devamlı geliştirerek çalışma yolunu 
seçmelidir. Unutulmamalıdır ki asıl eğitim ve 
uygulama insanın işinin başına geçtiği süreçte 
yaşanır.

Sevgili okuyucular genç aşçı adaylarımıza 
başarılar dileyerek, Konya Yemek Kültürü ve Konya 
Yemekleri kitabımızdan, Erdemli’de olduğumuza 
göre, sadeyağ yerine keçi tereyağıyla nefis bir 
vişneli ekmek tiridi yapalım; kaymak yerine çalma 
yoğurtla sunalım... Ağız tadı ve mutlulukla kalın...
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Mutfağı coğrafya oluşturur, 
Bir aşçı genel kültüre yönelik
dersleri de iyi bilmelidir.
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Karatay Ismil
Termal Tatil Köyü ile

indirim protokolü

İndirim anlaşmalarına bir yenisini ekledik. İmzalanan anlaşma ile 
Üyelerimiz ve 1. Derece yakınları Karatay İsmil Termal Tatil Köyü-
nün tüm hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecektir. pr
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MÜHENDİSLİK ve ASANSÖR SİSTEMLERİ

Makine Mühendisi Enes GÜNDEMİR

Harun SANIYAR, 1989 yılın-
da Konya’nın Ereğli ilçesinde 
dünyaya gelmiştir. 2012 yılın-
da Fırat Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümünden me-
zun olmuş, mezuniyetinin he-
men ardından askerlik görevi-
ni tamamlayarak, 2013 yılında 
Ereğli’de doğalgaz ve mekanik 
tesisat projeleri ile çeşitli mü-
hendislik hizmetlerinin yanı 
sıra, bu projelerin taahhüt ve 
uygulama alanlarında çalışma-
ya başlamıştır. O dönemden 
günümüze kadar edindiği tec-
rübeler neticesinde, Ereğli’ye 
bu sektörde kurumsal anlayış-
ta, kaliteli ve güler yüzlü hizme-

ti kazandırmak amacıyla 2021 
yılının son çeyreğinde çalışma 
alanı olan konular üzerine ken-
di firmasını kurdu. 

‘’Müşteri memnuniyeti ve 
kalite odaklı’’ olan firma; proje, 
ısıtma-soğutma, havalandırma, 
doğalgaz, mekanik tesisat ko-
nularında sektörün her türlü 
ihtiyacını karşılayacak şekilde 
tecrübeli ve alanında uzman 
kadrosuyla gerek Ereğli içinde, 
gerekse Ereğli dışında çalışma-
larını sürdürmektedir. Ayrıca, 
Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’den 
de doğalgaz konusunda yetki-
lendirilmiş sertifikalı firmadır. 

Ereğli’nin birçok önemli kurum-
kuruluşu ile birçok önemli lo-
kasyonlarında yaptığı çalışma-
lar ve teslim ettiği işlerle birlikte 
sektörde kendisini ispatlamış 
ve sektörün öncü firmaların-
dan biri konumuna gelmiş bu-
lunmaktadır. 

Harun SANIYAR firmanın 
hedefini; “yenilikçi ve kurum-
sal anlayışıyla, hedefimiz her 
zaman başarıyı daha üst nok-
talara taşımak olacaktır.” diye 
tanımlamıştır.  Bunun yanında 
firma faaliyetlerindeki slogan-
larının da “Kaliteye Odak’lanın” 
olduğunu belirtmiştir.  

Mühendislik
&

Doğalgaz

G N SÜ A
1996 AKSARAY MERKEZ doğum-

lu Enes GÜNDEMİR, ilk ve orta 
öğrenimini, Aksaray’da tamamla-
dıktan sonra 2013 yılında Anadolu 
Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar 
Programcılığı, 2017 Aksaray Mü-
hendislik Fakültesinden bölüm 
ikincisi olarak mezun oldu. Asan-
söre olan ilgisi ve sevgisi Asansör 
sistemlerinin nasıl büyütülmesi 
ve geliştirilmesi konusu üzerinde 
yoğun çalışmalara sürüklenen 
GÜNDEMİR, Günas Mühendislik ve 
Asansör Sistemleri şirketini kurdu. 

Enes GÜNDEMİR şirketi hakkın-
da şu yorumlarda bulunmuştur: 
“Gücümüzü müşterilere olan inan-
cımızdan mutluluğumuzu ise müş-
teri memnuniyetinden almaktayız.

Amacımız şirketi kurarken 
asansör montaj, revizyon, bakım 
ve arıza servis alanlarında sıragel-
miş hizmetten önce yaşadığımız 

Aksrayımıza, sonra bizden hizmet 
bekleyen her kesimdeki sayın müş-
terilerimize sunmaktır. Profesyonel 
ekiplerimiz sayesinde sahada gü-
venli ve kaliteli iş imkanı sunuyoruz.

Vizyonumuz; güvenilir, yenilikçi, 
kaliteli hizmet sunan ve bünyemiz-
de bulunan ekibimizi geliştirerek, 
araştırmacı olarak gelişen teknolo-
jiyle bütünleşip, asansör sektörün-
de kurumsal olmaktır.

 Misyonumuz; değerlerimiz, 
hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğ-
rultusunda müşterilerimizin ge-
reksinimlerini fazlasıyla karşılayan, 
ihtiyaç ve hizmet beklentisini en 
iyi şekilde değerlendirerek, en kısa 
zamanda en uygun noktada çözüm 
önerilerimizi sunmak ve etik değer-
leri ve sosyal sorumluluk bilincinde 
olup asansör sistemleri konusunda 
lider olmaktır.” dedi. 

Enes GÜNDEMİR, GÜNAS Mü-
hendislik ve Asansör Sistemleri 
firmasının sahibi olarak Aksaray 
ve bölgesine hizmet vermeye 
devam etmektedir.

GÜNDEMİR sözlerini  “Bütün 
meslektaşlarıma sağlıklı, mutlu, 
başarılı birlik ve dayanışma için-
de bir yaşam diliyorum.” diyerek 
tamamladı.

Kaliteye Odak’lanın
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğiyle il-
gili mevzuatlar kapsamında ka-
zanların ehliyetli kişilerce işletil-
mesi zorunludur.  Bu mevzuatlar 
gereği Odamız tarafından birçok 
kurs açılmakta ve bu kursların so-
nunda kalorifer ustaları belgelen-
dirilmektedir. Kalorifer ve sanayi 
tipi kazanları işletmekte görevli 
usta ve işçilerin katılımı ile Odamız 
eğitim salonunda 20.Eylül – 24.Ey-
lül.2021 tarihleri arasında kurs dü-
zenlenmiştir. Bu kurs düzenlenir-
ken buhar kazanlarının güvenlik 
içinde çalışması, kazanların ideal 
bir şekilde işletilmesi ile enerji ta-
sarrufunun sağlanması için kazan 
kullanıcılarının bilgilerinin arttırıl-
ması ve belgelendirilmesi amaç-
lanmıştır.

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 ya-

pılmış, kurs sonunda başarılı olan 
kursiyerlere belgeleri verilmiştir.

Kazancı
Kursu

Eğitmen: Ali AYDEMİR / Makina Mühendisi
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Türk Cumhuriyetleri Serisi Kırgızistan, Ortaasya’daki Türk Cumhuri-
yetleri’ nden birisidir. Kırgızistan, (Türkiye , 
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan , Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan ile 
birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk 
devletinden biri olup, Türk Devletleri Teşkila-
tı ve TÜRKSOY’ un üyesidir.

Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları ku-
zeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güney-
batıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin‘ dir.

KırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstan

Güneşin 40 ışını

40 Kırgız Boyunu simgeler.

Güneşin içindeki yollar

Geleneksel Kırgız çadırının üstten 
görünümünü

Kırmızı Renk

Barış ve dürüstlüğün
sembolü olarak kullanılmış.

Kabul Tarihi

SSCB’den ayrıldıktan sonra
3 Mart 1992

Kırgızistan
Bayrağı

Han Tanrı Dağı

Kırgızlar,  Göktürk  devrinde Kögmen 
(Sayan) Dağları’ nın kuzeyinde yaşamış-
lardır. 840 yılında Uygur Devleti’ ni yı-
karak bu topraklarda kendi devletlerini 
kurmuşlardır. Daha sonra bugün yaşadık-
ları topraklara gelen Kırgızlar, Karahanlı-
lar  zamanında  Müslüman  olmuşlardır. 
1881 yılında Rusya İmparatorluğu’ nun 
egemenliği altına girmişlerdir.

Başlangıçta  Sovyet  gücü bölgede 
kabul görmüştür. 1936’ da  Kırgızistan 
tam bir  Sovyetler Birliği  cumhuriyeti 
olarak kabul görmüştür. Bu dönemde 
Kırgızistan, kültür, eğitim ve sosyal yaşam 
açısından epeyce geliştirilmiştir. Okur ya-
zarlık büyük ölçüde gelişmiş ve standart 
bir edebi dil ortaya çıkarılmıştır. Ekono-
mik ve sosyal gelişme de dikkate değer 
oranda artmıştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_K%C4%B1br%C4%B1s_T%C3%BCrk_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_K%C4%B1br%C4%B1s_T%C3%BCrk_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_devletleri_listesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_devletleri_listesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Devletleri_Te%C5%9Fkilat%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Devletleri_Te%C5%9Fkilat%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tacikistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kt%C3%BCrk
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyetler_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1zistan_Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyetler_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Okur_yazarl%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Okur_yazarl%C4%B1k
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Kırgızlar,  Göktürk  devrinde 
Kögmen (Sayan) Dağları’ nın ku-
zeyinde yaşamışlardır. 840 yılın-
da Uygur Devleti’ ni yıkarak bu 
topraklarda kendi devletlerini 
kurmuşlardır. Daha sonra bugün 
yaşadıkları topraklara gelen Kırgız-
lar,  Karahanlılar  zamanında  Müs-
lüman  olmuşlardır. 1881 yılında 
Rusya İmparatorluğu’ nun ege-
menliği altına girmişlerdir.

Başlangıçta Sovyet gücü bölgede 
kabul görmüştür. 1936’ da Kırgızis-
tan tam bir  Sovyetler Birliği  cum-
huriyeti olarak kabul görmüştür. 
Bu dönemde Kırgızistan, kültür, 
eğitim ve sosyal yaşam açısından 
epeyce geliştirilmiştir. Okur yazar-
lık büyük ölçüde gelişmiş ve stan-
dart bir edebi dil ortaya çıkarılmış-
tır. Ekonomik ve sosyal gelişme de 
dikkate değer oranda artmıştır.

1990 yıllara gelindiğinde Özbek-
ler  ve  Kırgızlar  arasındaki etnik 
gerginlikler ön plana çıkmıştır.  Bu 
yıllarda şiddetli çatışmalar birbirini 
izlemiştir. 

1990’ ların başları Kırgızistan’ a 
yeni değişimler getirmiştir. Kırgı-

zistan Demokratik Hareketi, Parla-
mento’ nun desteğiyle önemli bir 
siyasi güç haline gelmiştir. Kırgız 
Bilim Akademisi’ nin liberal başka-
nı  Askar Akayev  1990 yılının Ekim 
ayında başkan seçilmiştir. Akayev, 
çoğunlukla daha genç ve reforma 
yönelik siyasetçilerden oluşan yeni 
bir hükûmet tayin etmiştir. 1991 yı-
lının Şubat ayında başkent Frunze’ 
nin adı devrim öncesi adı olan Biş-
kek  olarak değiştirilmiştir. Bu ve 
benzeri değişimler bağımsızlığa 
giden yolun başlangıç hareketleri 
olarak nitelendirilmiştir.

1991 yılının Ekim ayında  Aka-
yev  rakipsiz olarak Kırgızistan se-
çimlerine katılmış ve oyların %95’ 
ini alarak doğrudan yeni bağımsız 
cumhuriyetin başkanı seçilmiştir. 
Akayev, yedi cumhuriyetin delege-
leriyle birlikte Yeni Ekonomik Top-
lum Paktı’ nı imzalamış, sonunda 
21 Aralık 1991’ de diğer dört Orta 
Asya  cumhuriyeti ile birlikte  Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu’ na res-
men katılmıştır. 1992’ de Kırgızis-
tan,  Birleşmiş Milletler  ve  Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ na 
katılmıştır.

Ülkenin resmî dili Kırgızca-
dır. Bunun yanında Rusça da 
bu ülkede resmî konuma sa-
hiptir. Kırgızca Türk dillerinin 
Kıpçak koluna mensup bir dil 
olarak kabul edilir. 20. yüzyı-
la kadar Arap alfabesi kulla-
nılarak yazılan Kırgızca 1928’ 
de Latin alfabesini, 1948’ de 
ise Kiril alfabesini kullanmaya 
başlamıştır.

Kırgızistan Cumhuriyeti ana-
yasaya göre parlamenter de-
mokrasi ile yönetilen üniter 
bir devlettir. Yürütme yetkisi 
hükûmet tarafından uygulanır. 
Yasama yetkisi ise hükûmet ve 
meclise aittir. 1991’ den beri 
cumhurbaşkanı değişen ve çok 
partili sisteme geçerek, Jogor-
ku Keneş’ te (meclis) muhale-
fetin temsil edildiği tek bölge 
ülkesidir.

Kırgız Bilim 
Akademisi’nin 
liberal başkanı
Askar Akayev
1990 yılında 
başkan 
seçilmiştir.

Ocak 2021’ de
yapılan 
seçimler 
sonucu eski 
başbakan Sadır 
Nurgocoyeviç 
Kaparov 
cumhurbaşkanı 
oldu.

Kırgızca, Türk dillerinin Kıpçak koluna
mensup bir dili olarak kabul edilir.
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_G%C3%BCvenlik_ve_%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi_Te%C5%9Fkilat%C4%B1


72 73

KırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstanKırgızıstan

Kırgızistan, bağımsızlığını kazan-
ması ve serbest piyasa ekonomisi-
ne geçişle birlikte ciddi ekonomik 
sorunlar yaşamıştır. Artan işsizlik 
ve enflasyon gibi sorunlar yoksul-
luk ve açlığın ortaya çıkmasına se-
bep olmuştur.

Ülke ekonomisi tarım ve ma-
denciliğe dayalıdır. Daha çok hay-
vancılık kesimi ağırlıklı bir tarım 
ekonomisi hâkimdir. Başlıca ta-
rım ürünleri buğday, pamuk, şe-
kerpancarı, mısır, tütün, sebze ve 
meyvedir. Dağlık bölgelerde yarış 
atları yetiştirilir, tavşan beslenir, 
arıcılık yapılır. En çok küçükbaş 
hayvan beslenir.

Kırgızistan’ da 1970’ li yıllarda 

çeşitli madenler çıkarılmaya baş-
lanınca maden sektörü büyük hız-
la gelişmiştir. Makina, otomotiv, 
gıda, çimento, sırça ve konserve 
fabrikaları başlıca sanayi kuruluş-
larıdır. Akarsu üzerlerinde kurulan 
hidroelektrik santralleri ekonomi-
ye önemli ölçüde katkıda bulunur. 
Ülkede 600 civarında sanayi kuru-
luşu vardır.

Ülkede son yıllarda doğal güzel-
liklerin etkisi ile turizm etkinlikleri 
de hızlanmakta ve bu da ülke eko-
nomisine büyük katkı sağlamakta-
dır.

Ayrıca, çıkan iç isyanlar da eko-
nomiyi zayıflatmıştır.

Tanrı Dağları’nın Kırgızistan sınırları içerisin-
de 2000’den fazla dağ gölü mevcuttur. Bu göl-
lerin kökeni hakkında günümüze kadar pek çok 
efsane ulaşmıştır.

Deniz seviyesinden 3000 metre yükseklikte 
bulunan Son Köl Gölü, dünyanın her yerinden 
ziyaretçilerin dikkatini çeken eşsiz bir güzellik-
tir. 668 metre derinliği ile dünyanın ikinci büyük 
krater gölü niteliğini taşıyan Isık Göl’ü çevresin-
de bulunan resort ve konuk evleri, engin Asya 
kıtasının ortasında plaj keyfinin çıkarılmasını 
sağlamaktadır. Yüzlerce yeraltı kaynaklarından 
beslenen bu hafif tuzlu göl kışın donmaz, gölün 
“Sıcak Göl” anlamına gelen ismi de buradan 
kaynaklanır.

Isık Göl’ü çerçeveleyen dağ manzaraları ziya-
retçilerinin ruhuna hitap eden güzellikler sun-
maktadır. Yelken gezileri ise spor severlerin be-
ğeneceği aktivite türüdür.

Kırgızistan, yüzde 90’ının görkemli Tanrı Dağ-
ları ve Pamir-Alay dağ zincirlerinin kapladığı gü-
zelliğe sahip Orta Asya’nın kalbinde yer alan bir 
ülkedir. İnsan hayalini süsleyen bu ülkede 29 dağ 
zirvesi 4000 metrenin üzerindedir ve 3000 met-
reden yüksek 45 ayrı zirve bu topraklara “göğe 
uzanan dağlar ülkesi” adını kazandırmıştır. 
Kırgızistan, dağcılığa gönül verenlere 7000 met-
re üzerine yükselen dünyanın en yüksek zirve-
lerinden olan Pobeda ve Han Tengri zirvelerini 
gururla önermektedir. Yürüyüş sevdalılarını ve 
binicilik tutkunlarını ülkede 200’den fazla turis-
tik mekân beklemektedir.

Doğa manzaralarının çeşitliliği 50’den fazla 
doğa parkları ve orman alanları ile temsil edil-
mektedir. Bu alanlardan da yürüyüş, bisiklet ve 
at ile gezi turları organizasyonları kapsamında 
yararlanmak mümkündür. Dağ gezintilerinde 
seyahat aracı olarak hala çoğunlukla atların ter-
cih ediliyor olması ise Kırgızistan’da turist olma-
nın en ilginç yanlarından olarak not edilmelidir.

Ülke ekonomisi hayvancılık tarımı ve 
madenciliğe dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri 
buğday, pamuk, şekerpancarı, mısır, tütün, 
sebze ve meyvedir.
Dağlık bölgelerde yarış atları yetiştirilir, tavşan 
beslenir, arıcılık yapılır. En çok küçükbaş 
hayvan yetiştirilir.

KIRGIZİSTAN’ı keşfetmenin
başlıca nedenleri

• Tanrı Dağları’nın Eşsiz Manzaraları

•  Nefes Kesen Dağ Gölleri
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• Ekstrem Sporlar • Antik ve Kutsal Yerler • Manas Destanı • Kırgız Misafirperverliği

• Göçebe kültürü • Geleneksel Mutfak

• Büyük İpek Yolu

Kırgızistan’ın engebeli arazisi dün-
yanın her yerinden sporseverlerin 
her zaman ilgi odağı olmuştur. Ülke 
üzerinde uzanan dağ zincirlerinde 
barınan dünya çapında tanınmış ve 
daha az çalışılmış zirveler dağcıların 
keşfine açıktır.

Kırgızistan’ın yükseklikleri 7000 
metrenin üstünde dört zirvesi dene-
yimli sporcuların tırmanma tutkusu-
na davet çıkarmakta. Kayakçılar için 
ise Kırgızistan’da 13 kayak merkezi 
bulunmakta ve bazılarında da rezi-
dans hizmetleri sunulmaktadır.

Dağlarda rafting hayranları için de 
eşsiz ortamlar bulunmaktadır. Boom 
kanyonu boyu akan Çu Nehri ekstrem 
su sporları için ana mekandır.

Kırgızistan etnografik turizm için benzersiz ortamlar 
sunar. Dağ mağaralarının duvarlarındaki 8. yüzyıla ait 
antik kaya yazıları ve savaşların meydana geldiği yer-
lerin etrafındaki mezarlıklar sayesinde Kırgız toprakla-
rında kültürlerin ve halkların değişim serüvenleri izle-
nebilmektedir.

Ülke genelinde dağılmış yaklaşık 5000 tarihi ve kül-
türel miras Kırgızistan’ın geçmişine göz atma fırsatını 
sunar. Isık Göl sığlığında yürütülen kazılar sonucunda 
mimari yapıların kalıntıları ve önemli boyutta ilerlemiş 
medeniyetin iyi korunmuş eserleri bulunmuştur.

Antik eserler, türbe ve cami hayranlarına 
Kırgızistan’ın güneyinde bulunan ve Fergana Vadisi’nin 
zengin kültürü ile harmanlanan Oş şehri eşsiz olanak-
lar sunar. Şehrin kalbinde Hz. Süleyman Peygamberin 
onuruna adlandırılmış Süleyman-Too dağının üzerin-
deki 101 farklı yerde insan ve hayvan kaya resimleri 
ve 17 yerde tespit edilen ibadet yerleri, bu dağın eski 
halkların dini törenlerinde büyük bir rol oynadığının 
bir kanıtıdır. Burada bulunan 16. yüzyıla ait iki caminin 
İslam öncesi dönemlerde de ibadet yeri olarak hizmet 
ettiği tespit edilmiştir.

Bir şaheser olan «Manas» destanı, göçe-
be halk olan Kırgızların kültürel mirası ve 
sözlü anlatım geleneklerinin temel taşıdır. 
Destan ancak modern çağda yazıya aktarıl-
mıştır. Yazılı satır sayısı 500 binin üzerinde 
olan destanda Homer’in “İlyada” ve “Ody-
ssey” destanlarının birleşmiş halinden 20 kat 
daha fazla satır olup, M.Ö. 995’te kahraman 
Manas’ın Çin’e karşı bağımsızlık mücadelesi 
işlenmiştir. Destan UNESCO’nun Somut Ol-
mayan Kültürel Miras listesinde yer almak-
tadır.

“Manas” destanı Kırgız halkının M.S. 1000 
yıllarının sonuna kadar geçirmiş günlük ha-
yatının, gelenek ve göreneklerinin, kutlama-
larının ve törenlerinin renkli açıklamaları ile 
doludur. Manasçı, “Manas” destanı anlatıcısı-
dır. En yetenekli manasçılar birkaç gün süre-
bilen anlatımlar sırasında kendilerini transa 
sokarlar ve seyircileri savaşçıların dünyası-
na, onların orduları ve düşmanlarının, siyasi 
entrikalar ve ihanetlerin dünyasına götürür-
ler. Sonunda iyilik galip gelir. Manevi değer-
lerinden dolayı manasçıların Kırgız halkı ara-
sında saygı ve itibarı yüksektir.

Kırgızistan’ın göçebe kabileleri misafirper-
verlikleri ile bilinirlerdi ve bu özelliklerini halen 
de sürdürmektedirler. Kırgızların kapıları her 
zaman misafirlere açıktır ve her zaman misafir 
bulundurmaktan mutludurlar. Misafirlere büyük 
bir saygı ile muamele ederler.

Kırgızistan’da üç tip misafir vardır: Birincisi 
“Görevli Misafir”lerdir, düğün ya da cenazeye ge-
len misafirler olarak tanınırlar. Bu misafirleri ko-
naklatmak ev sahibinin akrabaları başta olmak 
üzere bütün köy sakinlerinin vazifesidir. İkincisi, 
“Akraba Ziyaretleri”dir. Bu tarz misafirler akraba-
lardan ya da yakın arkadaşlardan oluşan misa-
firlerdir. Bu misafirlerle ilişkilerde akrabalık de-
recesine göre kurulan daha serbest bir ilişki söz 
konusu olur. Üçüncüsü “Tanrı Misafiri” olarak 
adlandırılır. Genelde bir sığınak için gelen misa-
firlerdir. Kırgız geleneğinde herhangi bir misafir 
gün batımından sonra gece kalmak isterse yiye-
cek-içecek ve barınak hizmeti mutlaka sunulur. 
Ev sahibi aile bu hizmetleri sunacak derecede 
zengin değilse akrabaları yardımcı olur. Konuk-
lar için Kırgız ailelerin evlerinde ya da geleneksel 
çadır kamplarında kalma ve göçebe hayatına do-
kunma fırsatı sağlanmaktadır.

Zengin bir mirasa sahip ülkede, göçebe 
hayatının gelenekleri Kırgız halkının ulusal 
kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaz ayla-
rında pek çok aile hala sürülerini dağ çayırla-
rın üzerindeki “cayloo” denilen yaylalara ot-
latmaya gönderirler, böylelikle eski gelenek 
ve göçebe yaşam tarzının devamını sağlarlar. 
Kırgızistan’ın her yerinde hala yaşamı etkile-
yen ata geleneklerini bulmak mümkündür.

Spor ve diğer yarışmalar Kırgız halkının 
göçebe yaşamının özelliklerindendir. Spor 
oyunları her zaman sağlıklı bir yaşamın 
anahtarı olarak ruhu şekillendiren kutsallı-
ğını korumuştur. Kırgız erkeklerinin anlayı-
şında her erkek güce, çevikliğe sahip olarak 
dayanıklı olmalıdır. Göçebe geleneklerine 
uygun olarak genelde tüm yarışmalar at 
üzerinde yapılarak binici ve at arasında bir 
bütünlük oluşturur.

Hayvancılık Kırgızların refahını temsil eder 
ve tabii ki et Kırgız mutfağının en gözde gıdası-
dır. Yaylalarda yetişmiş sığır ve koyun eti, Kırgız 
ailelerinin sofrasında önemli bir yere sahip ol-
maya devam etmektedir. Toprak işletmeciliğini 
gerektiren sebze ve tahıllar Kırgız geleneksel 
sofrasının parçası değildir. Genellikle menüde-
ki en önemli geleneksel yemek “beşbarmak’ tır. 
Bu özel yemeğin hazırlanmasında yöntemine 
uygun olarak koyun eti küçük parçalara doğ-
ranır ve “çık” denilen baharatlı soğan sosu ek-
lenerek buğday eriştesiyle karıştırılır. Birisine 
beşbarmak sunulduğu zaman, çatalın unutul-
ması ve sadece parmakların kullanılması tavsi-
ye edilir. Böylece yemeğin tam tadı alınmış olur. 
Ayrıca, göçebe kültürünün ekşi kısrak sütü olan 
“kımız”ın mutlaka içilmesi gerekir. Kımız Kırgız-
ların milli içeceğidir. 

Büyük İpek Yolu iki bin yıldır doğu 
ile batı uygarlıklarını birbirine bağla-
yan önemli bir ticaret yoludur. İnsan-
lar ve ticari ürünler ile yüklü karavan-
lar dağlar, çöller, nehirler ve kıtaları 
geçerek fikir, teknoloji, din ve kültür-
lerin değişimlerini sağlamıştır.

İpek Yolu’nun ana güzergahların-
dan biri Kırgızistan topraklarından 
geçerek, yerel halkın misafirperverli-
ği ve zengin su kaynakları sayesinde 
komşu ülkelerin çöllerinde yaşayan 
halklara dinlenme fırsatını sunardı. 
Tanrı Dağları’nın vadileri ve ovaları 
6500 kilometre yolculuğun üstesin-
den gelen tüccarlar, işçiler, din adam-
ları ve askerler için hep bir sığınak ol-
muştur.

İpek Yolu’nun en parlak dönemin-
de Kırgızistan toprakları üzerinde üç 
ticaret yolu açan Çanan-Tanrı Dağla-
rı koridoru UNESCO tarafından 2014 
yılında dünya mirası olarak ilan edil-
miştir.
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Kuruluş amacı üyelerine ve topluma 
hizmet etmek olan Odamız, üyelerimi-
zin mesleki alanda kendilerini geliştir-
melerini, teknolojiyi ve teknik gelişmele-
ri takip etmelerini sağladığı gibi; kültürel 
geziler, sportif turnuvalar, geleneksel 
gece yemekleri, piknik organizasyonları 
gibi sosyal etkinlikler de tertip etmek-
tedir. Bu kapsamda, üyelerimiz ve 
ailelerinin katılımıyla 4. Dart Turnuvası 
hizmet binamızda 24 – 25  Aralık 2021 
tarihinde yapılmıştır.

Oda üyeleri arasındaki dayanışma 
ve dostluğu geliştirmenin amaçlandığı 
turnuvada ayrıca, yoğun çalışma tem-
posu içerisinde beyinsel yorgunluğun 
atılarak bedensel zindeliğin kazanıl-
ması, daha önceki yıllarda olduğu gibi 
muhabbet ve dostluk ortamının tesis 
edilmesi de hedeflenmiştir.

Üyelerimiz ve ailelerinin katılımı ile 
Odamız Hizmet Binasında gerçekleş-
tirilen turnuvaya toplam 98 üye ailele-
riyle birlikte iştirak etmiştir. 15 yaş üstü 
erkekler ve bayanlar, 15 yaş altı çocuk-
lar olarak 3 ayrı kategoride düzenlenen 
turnuva sonucunda; 15 yaş üstü erkek-
lerde Emre DURANSOY birinci olurken, 
ikinci, Aziz Hakan ALTUN, Asaf YILDI-
RIM üçüncü olmuştur. Kadınlar katego-
risinde Dolunay SARI birinci olurken, 
Sevinç Sıdıka TEKİN ikinci, Aysu İrem 
TORUK üçüncü olmuştur. 15 yaş altı 
kategorisinde ise Neva PAMUKÇU 
birinci, Tuğrul PAMUKÇU ikinci, Kaan 
AĞIRKAN üçüncü olmuştur. Dereceye 
girenlere kupaları ile turnuvaya katılan 
diğer üyelere hediyeleri Şube Yönetim 
Kurulumuz tarafından taktim edilmiştir.

Üyelerimiz arasındaki dayanışma ve dostluğu 
geliştirmenin amaçlandığı bir turnuva daha...tu
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KazananlarKazananlarKazananlar
Madalya

Erkekler
1. Emre DURANSOY 
2. Aziz Hakan ALTUN
3. Asaf YILDIRIM 

Kadınlar
1. Dolunay SARI 
2. Sevinç Sıdıka TEKİN
3. Aysu İrem TORUK

15 yaş altı Çocuklar
1. Neva PAMUKÇU 
2. Tuğrul PAMUKÇU 
3. Kaan AĞIRKAN
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ABD’ nin Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünya-
nın En Etkili Bilim İnsanları” listesi, Hollanda’ nın Elsevier dergisi 
tarafından yayımlandı.

“Kariyer boyu etki” ve “Yıllık etki” olmak üzere iki kategoride 
oluşturulan listede nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı der-
ginin etkisi, patent, atıf, makale, atıf alan makale sayısı, h-indeks, 
hm-indeks ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçüt-
ler kullanıldı.

Türkiye’den 1.150 bilim insanının bulunduğu listede,  50 isim 
ile İTÜ birinci oldu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ nden 
de 7 akademisyen listede yer aldı.

Odamızın 47778 sicil nolu üyesi, NEÜ Mühendislik Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. İlhan ASİLTÜRK’ ün listeye girmeyi başa-
ranlar arasında olması bizleri gururlandırdı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesindeki Oda Üyemiz
Necmettin Erbakan Ü. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlhan ASİLTÜRK 
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Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



Kalite kontrolün

en önemli 

basamağı

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

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

TAHRİBATSIZ
MUAYENE
(NDT)
Nedir?

Tahribatsız
Malzeme
Muayenelerimiz 
devam ediyor.

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.  

• 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 
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Odamızdan Ziyaretler

Değişim Mühendislik / Cengiz YILMAZ

Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan ERKOYUNCU

Kuntoğlu Mühendislik / Adnan KUNTOĞLU

Hendes Müh. / Fatih ÜSTÜN - Hazım TENGİRŞEN

Seher Yapı Denetim / Sevinç Sıdıka TEKİN

Dorla Mühendislik / İhsan EREĞİLMEZ

Odamızdan Ziyaretler

Metin Şahin Tarım Ürünleri / Metin ŞAHİN

TSE / M. Çağatay BUKSUR, A. Yavuz BAŞTAN

DSİ 4. Bölge Müdür Yrd. M. Muhittin ÖZYALVAÇ,
Kemal KOÇAK, Seçil Şirin KARAOĞLU

Avatar Mühendislik / Seyit Muhammet Halit ARIK,
Muhammed Cihat GÜZEL

Ziraat Müh. Odası Konya Şubesi Başkanı Burak KIRGÖZZiraat Müh. Odası Konya Şubesi Başkanı Burak KIRGÖZZiraat Müh. Odası Konya Şubesi Başkanı Burak KIRGÖZ

Sovo Mekanik A.Ş. Selçuk ÖZTÜRK,
Emir Hasan ÖZTÜRK, Şamil Emrehan ÖZTÜRK ve 

Oğuzhan PAMUKÇU
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KSM Mühendislik / Kenan ÖZSAĞLAM,
Rafet ÖZSAĞLAM Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı

Muharrem KARABACAK

Kayacık Mühendislik / Burak KAYACIK
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Özkan KESKİN

Güras Mekanik / E. Aslıhan ALAYBEYOĞLU, 
Güven GÜRLER

THK Danışmanlık / M. Kutay AZKUR

Odamızdan Ziyaretler

Parlak Mühendislik / Tuncay PARLAK İTÜ Eta Vakfı Doğa Koleji Yetkilileri Selçuklu Kongre Merkezi Yetkilileri

THK Danışmanlık / M. Kutay AZKURTHK Danışmanlık / M. Kutay AZKUR

Odamızdan Ziyaretler

İnceli Mühendislik / Furkan İNCELİ NEÜ Doç.Dr. Mustafa TINKIR
ve Dr. Ali ÖZTÜRK

NEÜ Doç.Dr. Dilek Nur ÖZEN

Odamıza Ziyaretler

DSİ 4. Bölge / Ömer Arslan TAŞDEMİR
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Üyemiz Hayati ŞANLI’nın Kayınvalidesi Vefat Etti. 13/Eylül/2021
Üyemiz Tahir ATİLA’nın Ablası Vefat Etti. 15/Eylül/2021
Üyemiz Tevfik Talha AYDEMİR’in Babaannesi Vefat Etti. 15/Eylül/2021
Üyelerimiz M. Nedim ÜNAL’ın Babası, F. Gülseren ÜNAL’ın Kayınbabası Vefat Etti. 19/Eylül/2021
Üyemiz Halil ERCAN’ın Babası Vefat Etti. 30/Eylül/2021
Üyemiz Ergun ÖRGE’nin Kız Kardeşi Vefat Etti. 2/Ekim/2021
Üyemiz Ömer Faruk UYAR’ın Annesi Vefat Etti. 5/Ekim/2021 
Üyemiz Mehmet Numan KAYA’nın Abisi Vefat Etti. 15/Ekim/2021
Üyemiz Salih YILDIZ’ın Kayınbiraderi Vefat Etti. 22/Ekim/2021
Üyemiz Levent YAMAN Vefat Etti. 3/Kasım/2021
Üyemiz Recep SEZEN Vefat Etti. 18/Kasım/2021
Üyemiz Murat OĞUZ’un Babası Vefat Etti. 31/Aralık/2021
Üyemiz Naciye GÜVEN’in Eşi Vefat Etti. 26/Kasım/2021
Üyemiz İhsan KARAKUŞ’un Annesi Vefat Etti. 24/Kasım/2021
Üyemiz M. Çağatay BUKSUR’un Babası Vefat Etti. 26/Kasım/2021
Önceki Dönem Şube Başkanlarımızdan İsmail ÖZKARAKAYA’nın Kız Kardeşi Vefat Etti. 29/Kasım/2021
Üyemiz Salim Egemen KARABULUT’un Babası Vefat Etti. 30/Kasım/2021
Üyelerimiz Metin ve İbrahim ATALAY’ın Anneleri Vefat Etti. 7/Aralık/2021
Üyemiz M. Celalettin ERCAN’ın Kayınbabası Vefat Etti. 8/Aralık/2021
Üyemiz Ali ALBAYRAK Vefat Etti. 10/Aralık/2021
Üyemiz Seyit Yunus OĞUZ’un Babası Vefat Etti. 14/Aralık/2021
Üyemiz Mustafa KILIÇOĞLU’nun  Kayınbabası Vefat Etti. 17/Aralık/2021
Üyemiz Sami AK’ın Annesi Vefat Etti. 19/Aralık/2021
Üyemiz Hulısi Sertaç ARI’nın Kayınbabası Vefat Etti. 21/Aralık/2021
Üyemiz Onur UYAN’ın Babaannesi Vefat Etti. 23/Aralık/2021

Üyelerimiz Seyit Muhammet Halit ARIK ve M. Cihad GÜZEL Yeni İş Yeri Açtı. 
Üyemiz Prof.Dr. İsmail KARAOĞLAN Konya Teknik Ünivesitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Oldu. 
Üyemiz Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Ulaş ATAMACA Konya Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Oldu. 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sevinç Sıdıka TEKİN Yeni İş Yerine Taşındı. 
Üyemiz Gürol ÖNAL Doçent Ünvanı Almıştır. 
Üyemiz Mustafa TINKIR Doçent Ünvanı Almıştır. 
Üyemiz Dilek Nur ÖZEN Doçent Ünvanı Almıştır. 

Üyemiz Burak KAYACIK’ın Kızı Oldu. 15/Kasım/2021
Akşehir İlçe Temscilciliği Yür. Kur. Başkanı Ünal PANCAROĞLU’nun Torunu Oldu. 8/Aralık/2021
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyemiz Kerim DEMİR’in Torunu oldu. 

Üyemiz Mehmet SERİN’in Oğlu Evlendi. 5/Eylül/2021
Üyelerimiz Fatma Gülseren ve Mahmut Nedim ÜNAL’ın Oğlu Evlendi. 18/Eylül/2021
Üyemiz Abdullah Yasin YAKARGÜNEŞ Evlendi. 19/Eylül/2021

Vefat edenlere Allah(CC)’ den rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Yaşları uzun, ömürleri sağlıklı ve mutlu olsun.

Mutlu ve huzurlu yuvalar dileriz.

Üyelerimizden Haberler

basından
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Bulmaca

SudokuSatranç
Beyaz oynar, 2 hamlede mat

1. h7+  Ah5+    2. Fg6 mat

a  b  c  d  e  f  g  h
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