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Değerli Meslektaşlarım;
2019 yılını geride bıraktığımız
bu günlerde sizleri şahsım ve yönetimim adına yüce yaratanımız
ALLAH C.C. selamı ile selamlıyor
işlerinizde hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Ayrıca 2020 yılının da
başta ülkemiz, ilimiz ve üyelerimiz
için hayırlı olmasını yine Cenab-ı
ALLAH’tan niyaz ediyorum.
Değerli üyelerimiz, hem dünya
olarak hem de ülke olarak 2019
yılında bir çok olaylara hep beraber
şahit olduk. Dünyadaki en küçük
değişim bugün teknoloji ile birlikte
iletişiminde artması ile en ücra yeri
bile etkileyebiliyor. Ya da en ücra
yerde gerçekleşen bir hareket bir
bölgeyi veya dünyayı etkileyebiliyor.
2010 yılında Tunus’ta bir gencin
kendini yakması ile başlayan Arap
Baharı hareketi günümüzde kara kış
olarak halen devam etmektedir. Bu
hareket Ortadoğu’da büyük değişimlere neden olduğu gibi ülkemizde de siyasi, içtimai ve ekonomik
olarak bir çok yönden etkilemiş
ve 2019 yılında da bu etki devam
etmiştir. Sadece Ortadoğu’da değil
yine dünya geneline baktığımızda
halen yeraltı kaynakların zengin
olduğu, stratejik konumun olduğu
ve Müslümanların yaşadığı birçok
yerlerde savaşlar ve zulümler devam
etmektedir. Başta Doğu Türkistan’da
kardeşlerimize yapılan ve tüm mazlumlara zulümleri yapanları kınıyor
ve onları Cenab-ı Allah’a şikayet
ediyorum.
2019 Ülkemiz açısından hem
seçim yılı, hem ekonomik toparlanmak için gayret yılı hem de bölge
güvenliğimizin temini için harekat
yılı olmuştur. Fırat kalkanı harekatı
ile başlayan ve geçtiğimiz aylarda
yine zaferle sonuçlandırdığımız Barış Pınarı Harekatı bu yılın en önemli

olaylarındandır. Yine 2019 yılında
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan dolayı işlerimizde
zorlandığımız bir yıl olmuştur.
Özellikle ekonomik sıkıntının baş
gösterdiği 2018 Ağustos ayından bu
yana siz üyelerimiz yanında olmak
için yaptığımız ziyaretler esnasında
işlerinizin devam etmesi ve ülkemizin geleceği için gösterdiğiniz çabaları yakinen gördüm. Bu nedenle
göstermiş olduğunuz gayret için
hepinize çok teşekkür ederim. Biz
de oda olarak özellikle bölgemizin
ve Konya sanayisinin gelişmesi için
uygulanacak projelere desteğimizi
ilgili yerlerle ve kamu ile paylaştık.
Konya’mız için gerçekleşmesini
istediğimiz yerli otomobilin ilimizde üretilmesi, güneş paneli üretim
tesisin ilimize yapılması gibi yatırımların gelmesi için basına ve ilgili
yerlere gerekli duyurularımızı yaptık. Özellikle merkez belediyelerimizin ilimize özgü gerçekleştireceği
projelerde şehir dışı proje firmaların
tercih edilmemesi, ilimizi tanıyan ve
bu şehrin sahibi olan ve bu şehirde
hizmet eden proje firmaların tercih
edilmesi gerektiğini bulunduğumuz
her platformda sözlü ve yazılı olarak
bildirdik ve halada bildirmekteyiz.
Değerli üyelerimiz önümüzdeki
şubat ayında Odamızın 14. Döneminin sonuna da gelmiş olacağız. Bu
dönem içinde şahsıma ve yönetim
kurulumuza vermiş olduğunuz
destek için hepinize ayrı ayrı çok
teşekkür ederim. 9 Şubat’ta yapılacak olan şubemiz yönetim kurulu
seçimlerinde odamıza sahip çıkma
adına buluşmak dileği ve yine Daha
Güçlü TÜRKİYE için çalışmalarımızın
azimli ve daha verimli olması dileği
ile hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyor Allah’a emanet ediyorum.
Saygılarımla…
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Başkandan

Geleneksel
Dart Turnuvası
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2019’un son turnuvasında

neşe d olu ka reler. ..
çeki şmel i anlar. ..

Kuruluş amacı üyelerine ve topluma hizmet etmek olan Odamız, üyelerimizin mesleki alanda kendilerini geliştirmelerini, teknolojiyi ve teknik
gelişmeleri takip etmelerini sağladığı gibi; kültürel geziler, sportif turnuvalar, geleneksel gece yemekleri, piknik organizasyonları gibi sosyal etkinlikler de tertip etmektedir. Bu kapsamda, üyelerimiz ve ailelerinin katılımıyla
3. Dart Turnuvası hizmet binamızda 01 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır.
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3 ayrı kategoride düzenlenen
turnuva sonucunda; 15 yaş üstü
erkeklerde H. Cenk ALAYBEYOĞLU birinci olurken, ikinci, Hasan
SARPER, Yakup ÖKÇE üçüncü olmuştur. Bayanlar kategorisinde
Gamze DOĞAN birinci olurken,
Ayşe Nur BÖGE ikinci, Gülseren
İNCELİ üçüncü olmuştur. 15 yaş
altı kategorisinde ise Yusuf ÖKÇE
birinci, M. Elif AKER ikinci, Talha
Esat AKSOY üçüncü olmuştur.
Dereceye girenlere kupaları ile
turnuvaya katılan diğer üyelere
hediyeleri Şube Yönetim Kurulumuz tarafından taktim edilmiştir.
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Oda üyeleri arasındaki dayanışma ve dostluğu geliştirmenin
amaçlandığı turnuvada ayrıca,
yoğun çalışma temposu içerisinde beyinsel yorgunluğun
atılarak bedensel zindeliğin
kazanılması, daha önceki yıllarda olduğu gibi muhabbet ve
dostluk ortamının tesis edilmesi
de hedeflenmiştir.
Üyelerimiz ve ailelerinin
katılımı ile Odamız Hizmet Binasında gerçekleştirilen turnuvaya
toplam 74 üye aileleriyle birlikte
iştirak etmiştir. 4 erli gruplar halinde, 15 yaş üstü erkekler ve bayanlar, 15 yaş altı çocuklar olarak
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DART
Turnuvası

2019’un son turnuvasında

D ereceye gi renler...

15 yaş altı
kategorisi
Erkekler
kategorisi

1. Yusuf ÖKÇE
2. M. Elif AKER
3. Talha Esat AKSOY

1. H. Cenk ALAYBEYOĞLU
2. Hasan SARPER
3. Yakup ÖKÇE

Kadınlar
kategorisi
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Katılan tüm üyelerimize hediyeleri verilip,
dereceye girenlere kupalarının taktimi ardından,
günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle,
bir sonraki turnuva için sözleşilmistir.
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1. Gamze DOĞAN
2. Ayşe Nur BÖGE
3. Gülseren İNCELİ

Üyelerimiz ve aileleri arasında dayanışma ve dostluğu geliştirmenin amaçlandığı turnuvada, muhabbet ve samimiyet
havası esti. turnuva, oldukça
keyifli anlara sahne oldu.
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Protokollere Dedeman ile devam...

İndirim Anlaşmaları
Hız Kesmiyor

Üyelerimiz ve yakınlarının
sağlık ve eğitim sektörlerinden daha kaliteli ve özel
indirimli hizmetleri almaları
amacıyla Şube Yönetim Kurulumuz, Konya Dedeman
otel arasında “Özel İndirim
Hizmet Anlaşması” yapılmıştır.
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Birçok hizmet sektörüyle
yapılan indirim anlaşmaları
kapsamında üyelerimiz
ve yakınları oldukça cazip
indirimlerden yararlanabileceklerdir.
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kurslara

SAVUNMA SANAYİİ
MÜSTEŞARLIĞI

Savunma Sanayii
Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi
Odası tarafından ‘Konya Savunma
Sanayi Buluşması’ gerçekleştirildi.
Konya Sanayi Odasında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.
İsmail Demir’in katıldığı toplantıda
firmalara savunma sanayii ile ilgili
bilgilendirme sunumu yapıldı.

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

tamamlayan Odamız meslek alanlarıyla ilgili
konularda teknik personelin yetiştirilmesi
için sınav ve belgelendirilme faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 22
Ekim 2019 ve 31.10.2019 tarihlerinde
TELEFONCULAR firmasında çalışan teknik
personele yönelik MYK Çelik Kaynakçısı,
Köprülü Vinç Operatörü ve Kaynak Operatörü
Belgelendirme Sınavları yapılmıştır.
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Konya protokolü ve şube başkanımızın katılım sağladığı Konya
Savunma Sanayi Buluşması; Ülkemizde milli savunma sanayinin
geliştirilmesi ve yerli tedarikçi oranının artırılması amacı ile savunma
sanayi üretici firmaları ve bölgemiz
firmalarını bir araya getirmiş, üretilen ürünler sergilenmiş, iş görüşmelerinin yapıldığı Konya sanayimiz açısından önemli bir etkinlik
olarak gerçekleştirilmiştir.
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toplantı

Milli savunma sanayinin geliştirilmesi ve yerli
tedarikçinin artırılması amacıyla Konya protokolü
ve şube başkanımızın da katıldığı
Konya Savunma Sanayi Buluşması düzenlendi.

Çelik Kaynakçısı
Köprülü Vinç Operatörü
Kaynak Operatörü
Belgelendirme Sınavı
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Makina Mühendisi

12
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Üyelerimiz ve yakınlarının hayatındaki,
önemli günleri, neşeli veya kederli anları
paylaşıyoruz.
Düğün, nişan, hastalık, doğum-ölüm,
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işyeri açılışları gibi benzeri haberleri
konya@mmo.org.tr
adresine ulaştırın; bültenimizde
yayınlayalım.

14

15

IATENS’19 Uluslararası
Alüminyum Temalı
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Konferansı
Alüminyumun hammaddesi boksitin çıktığı ve alüminaya, hidrata ve alüminyuma
dönüştüğü Eti Alüminyum
Fabrikasının bulunduğu
Seydişehir’de alüminyum
temalı IATENS’19 Uluslararası
Alüminyum Temalı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı gerçekleştirilmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Cengiz Mühendislik

Fakültesinde düzenlenen
konferansa Kaymakam Aydın
ERDOĞAN, Belediye Başkanı
Mehmet TUTAL, ETİ A.Ş Genel
Müdürü Mehmet ARKAN,
Ahmet Cengiz Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz DOĞAN,
Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Metin GÜRÜ, Milli Savunma
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Serdar SALMAN ile
Fransa, Bangladeş, Polonya,
Romanya ve Malezya’dan akademisyenler katıldı.
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Konferansta yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 300 bildirinin sunumu yapılmıştır. Ayrıca
konu ile ilgili firmalar çeşitli
malzeme ve dokümanları ile
konferans alanında yer almıştır. Etkinlik 3 gün boyunca
devam etmiştir.
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Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım,
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri

Fuarı

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 2019),
02-5 Ekim 2019 tarihleri arasında
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
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ISK-SODEX 2019 Fuarı toplam
50558 m² net alanda ziyarete
açılmıştır. 1021 katılımcının yer
aldığı fuarda; büyük kısmı Avrupa
kıtasından olmak üzere, Asya ve
Amerika kıtalarından 36 ülkeden
katılan firmaların ürünleri sergilenmiştir. Fuarı toplam 85371 kişi
ziyaret etmiştir. Odamız üyeleri ve
öğrenci üyelerimizin de katılımı
sağladığı fuarda katılımcılar fuar
alanında bulunan stantları ziyaret
etmişler, teknolojinin son yeniliklerini görme imkânı bulmuşlardır.
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ISK-SODEX 2019, 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 sunmasının yanı
sıra, fuar süresince devam eden
destekleyici programları ve sek-

törün önde gelen dernekleri ile
olan iş birlikleri sayesinde ısıtma,
soğutma, klima, havalandırma ana
başlıklarında katılımcı ve ziyaretçilerine büyük olanaklar tanımıştır.
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Burhan
CANLI

09.03.1959 Cihanbeyli/Konya doğumluyum, İlkokulu
ve ortaokulu Cihanbeyli’de tamamladım. Konya Teknik
Lise, Makine bölümü 1977 yılı mezunuyum.
Sonra İ.D.M.M.A (Yıldız Teknik Üniversitesi) Makine
Mühendisliği bölümünü bitirdim. Askerliğimi
Muhabere okulunda yedek subay olarak tamamladım.
Evliyim, dört çocuğum, beş torunum var.

Ticareti ve İş hayatımı
biraz anlatayım;

duayenler

Teknik lisedeyken, yaz tatillerinde, sanayide
Meydanlı Ali Usta’ nın ve Silleli tornacı Ahmet Usta’
nın yanında üçer ay staj (çıraklık) yaptım. Bu sebeple,
makinalara ve ticarete karşı o dönemler ilgim oluştu.
Ticaretle ilk tanıştığım (Mayıs) 1979 yılında üniversite
öğrencisiydim. O dönem babam (rahmetli) H. Kemal CANLI, Konya’ nın Cihanbeyli İlçesi’nde çiftçilik
yapıyordu. Ben ve babam; ustalarımızla istişare yaptık,
ustalarımızın öğütlerini de dikkate alarak ticaretle
uğraşmamız gerektiğine karar verdik.
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Babam,
adaletin ve dürüstlüğün
sağladığı itibarın
sermayesinin,
“sınırsız”
olduğuna inanırdı.
Bizleri de
bu düsturla yetiştirdi.
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İnsanların bir işe atılmadan önce araştırma yaparak
kararlar almalarının ve bu kararları ciddiyetle, kararlılıkla
uygulamalarının önemine inanıyorum.
Benim vergi numaram GA-3299’ dur, ikimiz de 8 Mayıs 1979
tarihinde vergi mükellefi olduk. Bu yıl ticari hayatımın 40 yılıdır.

duayenler

Bir biçerdöver makinemiz vardı. Onu sattık. O dönem tarım ve
hayvancılıktan gelen kazancımızı da ekleyerek işletme sermayesi
oluşturduk. Cihanbeyli İlçesi’nde hırdavat, nalburiye, inşaat
malzemeleri; saç, profil demir, çelik satışı yapan iş yerimizi 8 mayıs
1979 tarihinde açtık. Bu, o dönem Cihanbeyli’de çelik, inşaat
demiri, hırdavat işi yapan ilk iş yeridir. Böylece baba-oğul birlikte
ticari hayata başladık.
Açtığımız işyerinin adı CanlıOğulları Hırdavat’tır.1992 yılına
kadar babam ve kardeşlerim, adi ortaklık şeklinde faaliyetlerimize
devam ettik. Sonra Canlıoğulları’nı Anonim şirket haline getirdik.
Halen bu şirketimiz faaliyetine sarraf olarak devam etmektedir.
Tabi ben işletmede durmuyordum. Üniversiteyi bitirdikten sonra,
80’li yılların başında Konya’da Molino Makine‘de bir sene çalıştım.
Ardından askere gittim. Döndükten sonra 1985 yılında, KOMTAŞ
Torna Aynaları fabrikasında çalışmaya başladım. Önce yaklaşık
5-6 ay kalite departmanında görev aldım. Sonra imalat müdür
vekilliğine yükseldim ve ardından da imalat müdürü oldum. Bu
fabrika, ülkede kendi alanında üretim yapan tek firmaydı.
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1990 yılında
Selçuk Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu’nda,
öğretim görevlisi oldum.
1990 yılına kadar bu işletmede görevime devam ettim.
1990 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu’nda, öğretim görevlisi oldum. Üniversite de
yaklaşık 20 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştım.
Tabi devlette çalışmaya başlayınca, yasa gereği ticari
hayatta sadece şirket ortağı olabiliyorsunuz. Herhangi
bir yerde aktif yöneticilik yapamıyorsunuz. Bu sebeple, ailemiz ile yürüttüğümüz işlerde ortak olarak
devam ettim. Tabi üniversitede çalıştığım yıllarda,
hedeflediğim ekonomik kalkınma seviyesini bir türlü
yakalayamamıştım. Kardeşlerimle birlikte, başka bir
şey yapma fikri sürekli zihnimdeydi.
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Şu an içinde bulunduğumuz,
atıştırmalık sektörü, o listenin 4.
sırasındaydı. İlk üç sıradaki işler hem
ekonomik yönden, hem de bilgi ve
tecrübe yönünden eksikliklerimiz nedeniyle kardeşlerimle yapabileceğim
işler değildi. Dördüncü sıradaki
atıştırmalık işi kafama çok yatmıştı.
Atıştırmalık sektöründen kastettiğim:
“bisküvi, çikolata, kek, cips, içecek vb.”
gibi gıda gruplarının satış ve dağıtımı.
“Ben bu işi başarabilirim” dedim.
1993 yılında kardeşlerimin desteği ile
Aybala Gıda Şirketi’ni kurduk. Bu işe
bilinçli ve çok iyi hazırlanmış bir pazar
araştırmasıyla girdik. Bu sektörde çok
kalifiye elemana ihtiyacınız yoktu. Satış
konusunda yetenekli bir kadroyla,
lojistik ve nakliye yaparak işimizi
kolaylıkla devam ettirebileceğimizi
düşündük. Yirmi altı yıl sonra
baktığımda da, çok doğru bir tespit
yaptığımı görüyorum.

Şirketlerimiz hakkında
bilgi vereyim;

Afrika ülkelerine toz içecek
ihracatı gerçekleştirdik.
İlk zamanlar çok iyi
satışlar yaptık. 2008 yılındaki
global kriz sonrasında
bizden kaynaklanmayan
bir takım konjonktürel
sebeplerden dolayı yukarda
bahsettiğimiz markaları
bırakmak zorunda kaldık.
Şu anda aktif olarak Eti
Gıda’nın, Konya ve Niğde
ana bayisiyiz. Doğuş Çay,
Doğuş cips(Cipso, Patos,
Çerezos) Konya ana bayisiyiz.
1993 yılında şirketimizi
kurduk, hedeflediğimiz
gibi atıştırmalık ve içecek
markalarına başvuru yapmaya başladık. Tabi öyle hemen bayilik
vermiyorlar. Coca Cola markasının
bayiliği için çok uğraştım. Coca Cola
firması kendi program ve planını
uyguluyordu, üç-dört yıl beklemek
zorunda kaldık.

Mevcut piyasa
koşullarında ne iş
yapılabilir diye pazar
araştırması yapıp,
bir Excell programı
oluşturdum. Program
sayesinde sektörlerin
birbiri ile kıyaslanmasını,
maliyet ve kar analizlerini
görüyordum.

Bu sırada da ticari faaliyetimize
1993 yılında iki yolcu otobüsü alarak
başladık. Otobüs almamızın amacı,
gıda satış ve dağıtımı için
işletme sermayesi
hazırlamaktı.
Üç-dört
yıllık

satış ve dağıtımında ilk depomuz
250 metre kareydi. Karatay Sanayi ek
bloklarındaki bu depo işin yükünü
karşılamamaya başladı, ayrıca araç
yatırımı gerekiyordu, daha geniş bir
depoya taşınmamız kaçınılmaz oldu.
Bu sebeple 1998 yılında inşaatını
kendi takip ettiğimiz, şu anki mevcut
işyerimizi yaptık, taşındık. Küçük depo
sorunumuzu çözdük, depomuzu 1600
metre kareye çıkardık.

Şirketimiz 19 Ekim 1993 tarihinde,
Konya /Selçuklu ilçesi, Kılıçarslan
Mahallesi’nde,60 mt2 bir dükkânda
kurulmuştur. Kurucusu benim. Biz, beş
erkek kardeşiz (Burhan, Ramazan, Adnan, Harun, Fatih Mehmet) ve hepimiz
bu şirkete ortağız. Aslında “beş erkek
kardeşin kurduğu bir şirketiz” demek,
daha doğru bir söylem olur.
Aybala Anonim Şirketi’ni kurarken
gıda, nakliyat ve turizm sektöründe
faaliyet göstermeyi hedefledik. Her
üç sektörle ilgili deneyimlerimiz oldu.
Bu amaçla, yıllar içinde küresel birçok
markanın ana bayiliğini yaptık. Halen
iki marka ile gıda, satış, dağıtım ve
lojistik işini yürütmekteyiz.
Coca Cola, Danone, Kraft( Milka,
Jacobs, Tang), Kar Cips (Cipso, Patos),
Yuva Maya, La Vache Qui Rit krem peynir, Meysu, Aysu, Hayat Su, Sırma Soda
ilk aklıma gelenler. Bu bayiliklerin yanı
sıra Cantat markasıyla süt ürünleri ve
toz içecek ürettik. Amerika’ya nar suyu,

bayilik alma
uğraşımız
sonuç verdi,1996
yılında Coca-Cola bayiliği vermeyi kabul etti ve gıda dağıtım işine
başlamış olduk.
Bayiliğe iki kardeşim ve beş
çalışanımızla, toplam yedi kişi olarak
başladık. Diğer iki kardeşim de
Cihanbeyli ‘de bulunan Canlıoğulları
sarraf dükkânını işletiyorlardı. Gıda

Yeni markalara, yeni iş hacimlerine
ihtiyacımız vardı. Yeni markalarla
görüşmelerimiz başladı. Coca Cola’
dan sonra Kar Cips bayiliğini aldık.
Daha sonraları Kraft (Milka, Jacobs,
Tang), Danone, Aysu, Meysu ile
çalışmaya başladık. Ardından damacana su toptan satışına başladık.
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Burhan
CANLI

O yıllarda mevcut piyasa
koşullarında ne iş yapılabilir diye
sürekli pazar araştırması yapıyordum.
Tüm sektörlerde çalışanlara danışıyor,
bilgi ediniyordum. Bir Excell programı
oluşturdum. Bu program sayesinde
sektörlerin birbiri ile kıyaslanmasını,
maliyet ve kar analizlerini görüyordum. Edindiğim tüm veriler ile bir
sektör sıralaması oluşturdum.

Bu sektörde profesyonel bayilik vererek
dağıtım yapan ilk firmayız. Ancak sonrasında, bu işi önüne gelen herkes yapmaya başlayınca, bıraktık. Danone ürünlerini aldıktan
sonra Cantat Markasını tescil ettirdik. Cantat
markası ile süt ürünlerini (yoğurt ve peynir
çeşitleri) fason ürettirerek, Danone marka-

İlk kuruluş felsefemiz:
ortaklıkla ilgili olarak
Yaş, tecrübe, eğitim
gözetmeksizin
“eşit hisse, eşit maaş”
uygulaması kararıdır.

duayenler

sıyla birlikte bu ürünlerin satış ve dağıtımına
başladık. Süt ürünleri işlerimiz iyi gidiyordu.
Ancak 1998 yılında Fransa’nın –sözde- Ermeni soykırımını kabul etmesiyle ülkemizde
Fransız ürünlerini boykot süreci başladı.
Dolayısıyla Danone ürünlerinin satışları çok
azaldı ve markayı bıraktık. Danone markasını
bırakmamız kendi markamızın dağıtımını
da olumsuz etkiledi, çok daha maliyetli hale
getirdi. Cantat Süt Ürünleri üretimini sonlandırmak zorunda kaldık. Fransızların ülkemize
karşı siyasi -tek taraflı- tutumları ve yaşanılan
bu kriz bizlere epey bir tecrübe kazandırdı.
Biz de, yerli ve milli ürünlere yönelme kararı
aldık. 2008 yılının şubat ayında üniversiteden emekli oldum, şirketlerin yönetiminde
görev aldım. 2008 yılında da Eti Gıda firması
ile tanıştık. Bu sebeple Aycihan isimli yeni bir
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‘’Güvenmek iyidir,
kontrol etmek
daha iyidir’’
şirket kurduk ve Eti Gıda distribütörlüğüne
yani satış ve dağıtımına başladık.
Aybala firmamızı tanıtırken üç ana dalda
faaliyet göstereceğimizi, planladığımızı yukarıda söylemiştim. Bu plan dahilinde turizm
ve hizmet sektörü içinde olan restaurant
ve yurt işletmeciliğini de denedik. Bir yurt
binasını kiralayarak 2011 yılında işlettik,
işlettik ama istediğimiz karlılığı elde edemedik. Bu sebeple, bu işten çıkma kararı aldık.
Şu anda Aybala ve Aycihan firmaları ile Gıda
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dağıtım işine devam
ediyoruz. Ayrıca 1992
yılında Cihanbeyli
ilçesinde kurduğumuz
ve hala faal olan iştiraklerimiz aktif olarak devam
ediyor.

Ticari
ilkelerim;

İlk kuruluş felsefemiz “ortaklıkla(kardeş
ortaklığı) ilgili olarak,
yaş, tecrübe, eğitim
gözetmeksizin, eşit hisse,
eşit maaş” uygulaması
kararıdır. Biz, beş kardeş
hep beraber ticaret yapmaya başladık. Dolayısıyla
eşit davranmak ve adaletli olmak
bizim için vazgeçilmez unsur
oldu. Bunu başarabildiğimiz için
bugün de, hala, hep birlikteyiz.
Aslında şirket olarak bizim üç
temel kuralımız vardır: Her toplantıda tüm çalışanlarıma da aktarırım. Birincisi kanunlara yüzde
yüz uymak, ikincisi ruh ve beden
temizliğine önem vermek, üçüncüsü ise şirket kurallarına uymak.
Zaten kanunlar, iş ahlakımız ve
şirket politikalarımız birbirine
paraleldir. Ülkemizin geleceği
ve bizim geleceğimiz için de
kayıtlı ekonomiye inanıyoruz,
savunuyoruz, uyguluyoruz.
Bizde kayıt dışı hiçbir hareketlilik göremezsiniz. Bu ,bizim
için çok önemlidir.
Hayatımda; İlkeli, karakterli, dürüst ve çalışkan
olma düsturlarını bana
aşılayan ailemin, lise
ve üniversite hocalarımın, mühendis olarak
çalıştığım iş yerlerindeki patronlarımın,
müdürlerimin çok
çok büyük katkıları
olmuştur. Komtaş
A.Ş. firmasında
planlı, kontrollü,
verimli çalışmayı
öğrendim.

Örneğin‘’Güvenmek iyidir,
kontrol etmek daha iyidir’’ ilkesini
aşıladılar. Her görüşme, toplantı
sonrası alınan kararları yazardık.
Hiçbir toplantıyı ajandasız yapmaz, her şeyi yazılı hale getirirdik.
Bu, basit gibi gelen ilkeler,
bende bir yaşam stili haline geldi
ve edindiğim bu tecrübeleri kendi
işletmeme aktardım. Şirketlerimizde, ne iş yaptırırsak yaptıralım,
mutlaka yazılı sözleşmeler hazırlatırım. İş ve çözüm ortağı muhataplarımla hiç ihtilafa düşmem,
tartışmam. Sonuçta “söz uçar, yazı
kalır” ilkesine inanırım.

Babam da, adaletin ve dürüstlüğün
sağladığı itibarın sermayesinin, sınırsız
olduğuna inanırdı. Bizleri de hep bu
düsturla yetiştirdi. Onun, bizim üstümüzdeki emekleri ödenmez. Mesela
çalışkanlığımız ve iş disiplinimiz babamızdan gelmektedir. Büyüdüğü ilçenin
(Cihanbeyli) sanayisinin yapımında
çok fazla emeği vardır. Bu emekleri
karşılığında, ilçe belediyesi ve sanayi
esnafı, Sanayi ana caddesine babamın
adını verdi (H.Kemal Canlı Caddesi).
Hep bizlere “örnek insan olun.” derdi.
Bugünlere gelmemizde saydığım tüm
bu unsurların çok büyük rolü olmuştur.
Ayrıca kardeşler olarak, birbirimize

olan inancımızın ve dayanışmamızın
da kilit bir rolü vardır.
Beden(ve ruh)temizliği çok önemli.
Biz satış-dağıtım işi gerçekleştiriyoruz.
Şirketimizde görev alan
çalışanlarımızın kılık kıyafet
temizliğinden, diş temizliğine kadar her şeyine
çok önem veriyor ve özen
göstermelerini sağlıyoruz.
Ayrıca çalışanlarımızın,
ticari ahlaka sahip, dürüst
insanlar olmalarını teşvik
ederek, huzurlu bir hayat
yaşamalarını amaçlıyoruz. Bu dünyada huzurlu
olmanın yolunun, iyi bir insan olmaktan geçtiğine inanıyorum. Yani ruh
temizliğine.

tirerek, ısıtma, soğutma, iklimlendirme
dalında bir sanayi kuruluşu kurup,
yatırım ve üretim yapmayı çok istedim,
Ancak gerçekleştiremedim. Hala ülke-

Bu dünyada huzurlu
olmanın yolunun, iyi bir
insan olmaktan geçtiğine
inanıyorum.
Yani ruh temizliğine.

Makine Mühendisliğim
hakkında;

Mesleğimi çok çok seviyorum,
mesleğime aşığım.1977 yılında
Üniversite sınav tercihlerinde makine
mühendisliği dışında hiçbir tercihte
bulunmadım. Tercihlerimin hepsinde
makine mühendisliği bölümlerini yazdım. Lise yıllarımdan itibaren makine
ile ilgilendim. Çıraklık, kalfalık, Atelye
şefliği, İmalat müdürlüğü, Öğretim görevliliği yaptım. Halen büyük bir zevkle
ve heyecanla mesleğimi icra etmeye
çalışıyorum.
Belirttiğim gibi mühendislik eğitimi
aldım, özel sektörde imalat üzerine
çalıştım. Akademisyenliğim sürecinde
ısıtma, soğutma konusunda yıllarca
ders verdim. Lise yıllarımdan beri hep
hayalimde, kardeşlerimle ortak olarak
bir iş kurma fikri vardı. Bu hayalimi,
planımı, satış- dağıtım işinde gerçekleştirdim. Mühendislik ve imalat sanayi
dalında hedefimi gerçekleştiremedim.
Ticaret yapıp, işletme sermayesi birik-

Hobilerim:
Köyde büyüdüğümüz için
bağ bahçe işlerini yapmayı
severim. Hafta sonları evimizin bahçesinde çalışırım.

mizde ve Konya’da, bu alandaki açık
devam ediyor. Ancak işe başladığımız
1979 yılından bu güne kadar, kırk
yıl içerisinde, beş altı ekonomik kriz
yaşadık. Her kriz bizi fakirleştirdi, birikimlerimiz eridi. Bu yıla kadar ülkede
yaşanan ekonomik krizler buna imkân
tanımadı. Krizleri sayarsak;24 Ocak
kararları, 5 Nisan kararları, 2001 krizi,
2008 global krizi, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 10 Ağustos ekonomik
krizi bizi çok etkiledi. Düşünebiliyor
musunuz, ortalama beş yılda bir kriz
olmuş, nasıl yatırım yapabiliriz ki? Şu
an şirketlerimiz faaliyetlerini sürdürüyorsa, asıl başarı bu demektir. Atıştırmalık gıda, satış, dağıtım sektörünün
şöyle bir özelliği var: savaş zamanında
dahi satış rakamları düşmüyor. Yani
herhangi bir daralma yaşamıyorsunuz.
Ancak tahsilat konusunda çok büyük
sıkıntılar çekiyorsunuz. Giderler artıyor,
vadeler uzuyor ve paranızı toplayamıyorsunuz. Bu yaşadığımız krizler bizim
imalat sanayine yatırım yapmamıza
hep engel oldu. Allah ömür verirse,
imkânlar da olduğunda soğutma sanayi üzerine imalat yapmayı isterim.

Ticarette işletme sermayesi
biriktirerek, ısıtma, soğutma,
iklimlendirme dalında bir sanayi
kuruluşu kurup, yatırım ve üretim
yapmayı çok istedim, ancak bu hedefimi
daha gerçekleştiremedim.

En büyük zevkim Yurt
içi ve yurt dışında tarihi ve
turistik yerleri , devletleri
gezmektir. Bu güne kadar Amerika, Almanya, İtalya,
İspanya, Mısır, Balkanlar, Rusya, İran gibi ülkeleri
gezdim. Şiir okumak bana ayrı bir mutluluk verir. En
çok sevdiğim şair Abdurrahim Karakoç’tur. Onun bir
dörtlüğü ile de yazımı sonlandırayım.

Ellerin yurdunda çiçek açarken
Bizim ile kar geliyor kardeşim.
Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?
Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.
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Şirket dışı hizmet alımlarında,
bunları da yazılı hale getirerek imzalatır, sonra iş yaptırırım. Bu iş yerinde
kullanılan her bir kuruşun yazılı kaydı
vardır. Ben, kayıtlı çalışan işletmelerin
ülke ekonomisine çok daha fazla katkı
yaptığına inanıyorum. Bu şekilde çalıştığımızda kesinlikle başımız da ağrımıyor. Bir diğer ilkemiz de “kontrol”dür.
Zaten her şeyi kayıt altına aldığımız
için kontrol etmesi çok kolay oluyor.
Ortada bir yanlışlık varsa kolaylıkla
bulunabiliyor. Bunların yanı sıra açık
olmak, ahlaklı ticaret yapmak, temizlik
ve dürüstlük vazgeçmediğimiz diğer ilkelerimizdir. Rahmetli Babamız, bizlere
her zaman güven duyulan, sevilen,
dürüst insanlar olmamızı izah ederken;
“Merkez Bankası’nda hata olacak ama
sizde olmayacak” derdi. Bu örnekle güvenilir, sağlam, ciddi insanlar olmamızı
nasihat ederdi. Bizler de, onun evlatları
olarak başını hiçbir zaman öne eğdirmedik. Şükürler olsun. Bugüne kadar
ticaret hayatımızda tutamadığımız bir
sözümüz olmadı. Yalan vaatlerde bulunmadık. İş yaptığımız hiçbir firmayla,
bizden kaynaklanan, herhangi bir
sorun yaşamadık.

Dijital Fabrikalar ve
Ileri Robot Teknolojileri
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MMO Konya Şubemiz ve Optimas
firması işbirliğiyle 10 Eylül 2019 tarihinde odamız üyelerine yönelik “Dijital
Fabrikalar ve İleri Robot Teknolojileri
Workshop” semineri düzenlenmiştir.

Zeynep ARSEVEN
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Ceren KELESLİ

Seminer katılımcıların sorularının
cevaplandırılmasıyla son bulmuştur.

Fabrika Otomasyon Sistemleri,
Sektörel Robot Çözümleri,
İleri Robot Teknolojileri,
Dijital Fabrikalar,
Endüstri 4.0 Uygulamaları
Robot Workshop
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seminer

Seminerde Mitsubishi Electric firma
yetkilileri Ceren KELESLİ ve Zeynep
ARSEVEN ’in sunumlarıyla MITSUBISHI

ELEKTRIC fabrika otomasyon sistemleri, sektörel robot çözümleri, ileri robot
teknolojileri, dijital fabrikalar, endüstri
4.0 Uygulamaları ve robot workshop
konuları irdelenmiştir.

işbirliğiyle
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Dogalgaz Iç Tesisat
Endüstriyel Dogalgaz
Mühendis Yetkilendirme Kursu
Meslek İçi Eğitim Merkezimiz (MİEM) tarafından düzenlenen mühendis yetkilendirme kurslarına devam edilmektedir. 22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen bu kurslardan,
Doğalgaz İç Tesisat Müh. Yetkilendirme Kursu 04-07 Kasım.2019, Endüstriyel Doğalgaz Müh. Yetkilendirme Kursu 09-11.Kasım.2019, tarihlerinde düzenlenmiştir.
Düzenlenen bu kurslarda başarılı olan üyelerimize yetki belgeleri teslim edilmiştir.

Eğitmen: Mak.Müh. Ahmet GÜVEN
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İnsan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün
grupları içerisinde yer alması
nedeniyle asansörler, kaldırma
iletme makinaları içerisinde
son derece emniyetli bir taşıma aracı olmak zorundadır.
Asansörler, yönetmelik ve kanunlarla mecburi standartlar
dâhilinde üretilebilen tesislerdir. İmalat ve montaj aşamaları tamamlanarak kullanıma
açılan asansörlerin bakım ve
servis uygulamaları ise çeşitli
yönetmeliklerle tarif edilmiş,
belirli kriterlerle bu uygulamalar zorunlu hale getirilmiştir.
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18 Kasım 2008 tarihinde
yayımlanan Asansör Bakım ve
İşletme Yönetmeliği 05 Kasım
2011 tarihinde revize edilmiştir. Bu yönetmelik, asansörlerin insan sağlığı ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde
kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık
kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirtmektedir.
Bu yönetmelik kapsamında
bina sorumluları, binalarındaki
asansörlerin yıllık kontrollerini
yılda en az bir defa yönetme-
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lik kurallarına uygun olarak
yaptırmak zorundadırlar. Bu
yönetmelik gereği ayrıca idareler, asansörlerin yılda en az
bir kere kontrolünün yapılması
için A tipi muayene kuruluşuna
yetki vermektedirler. Bu çerçevede A tipi muayene kuruluşu olan Makina Mühendisleri
Odası birçok il ve ilçe belediyesiyle protokol imzalamıştır.
Makina Mühendisleri Odası
Bu Kapsamda Seydişehir İlçe
Belediyesiyle asansör yıllık
kontrol protokolü imzalanmıştır. Böylelikle, Seydişehir
‘de bulunan asansörler Makina
Mühendisleri Odası tarafından
yapılacak olup, Seydişehir ‘de
yaşayan halkımızın güvenli bir
şekilde asansörleri kullanması
sağlanacaktır.
İnsan can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu
bu kontrollerle kamu hizmeti
vermeye devam eden Odamız,
vatandaşlarımızın güvenli,
kaliteli ve konforlu asansörleri
kullanmaları için her türlü
çalışmayı dün olduğu gibi
bundan sonra da yapmaya
devam edecektir.

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2019 Bülteni

kurslara
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Yerel yönetimlerce
yaptırılacak
teknik işlerde,
ilimizdeki
Mühendis, Mimarlık
ofisleri bulunan
meslektaşlarımızın
tercih edilmesini
talep ediyoruz.
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Odamız etkinlik alanında
bulunan üyelerimizden mesleğinde 25, 40 ve 50 ’inci hizmet yılını dolduran meslektaşlarımıza “HİZMET PLAKETLERİ”
Dedeman Otelde düzenlenen
bir törenle verilmiştir. 21 Aralık
2019 tarihinde yemekli olarak
gerçekleştirilen törene üyelerimiz aileleriyle katılım sağlamışlardır. Etkinliğe ayrıca,
şubemizde önceki dönemlerde başkanlık görevini yerine
getirmiş olan şube başkanlarımız, Konya İl Koordinasyon
Kurulu temsilcileri de davetli
olarak katılmışlardır.
Plaket töreninin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Aziz Hakan ALTUN; “Bu
vatan için yapılacakların sınırı
olmadığını gösteren aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan
rahmet diliyor gazilerimize
de şükranlarımızı sunuyorum.
Ayrıca, sadece İslam’ı yaşamak ve yaşatmak için Doğu
Türkistan’da 35 milyon Uygur
Türkü kardeşlerimize yapılan
Çin zulmünü, işgalci İsrail devletinin Filistin’de yapmış olduğu terörü ve dünyada Müslüman kardeşlerimize yapılan
her türlü zulmü lanetliyorum.

Değerli Misafirlerimiz ve
üyelerimiz biz STK’lar temsil
ettiği üyelerin haklarını korumak, aramak ve aynı zamanda kamunun beklentilerini
dile getirmek için çalışan kurumlarızdır. Bu doğrultuda
başta ülkemiz ve ilimiz için
dileklerimizi, temennilerimizi ve teşekkürlerimizi sizlerin
huzurunuzda burada paylaşmak istiyorum. Bunlardan
ilk olarak şehrimizin ulaşım
problemini çözüm olabilecek,
insanlarımızın hızlı ve güvenli
bir şekilde seyahat edebileceği ve şehrimize değer katacak
olan Konya Metrosu projesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma
Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. En
kısa zamanda 2. Etabında projelendirilip ihale edilmesini de
yetkililerden talep ediyoruz.
Ayrıca Aselsan Silah Fabrikasının yatırım yapacağı alanın
etrafının Karma Endüstri Bölgesi olarak tahsis edilmesi için
emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Konya
Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.
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Ülkemize
yatırım
yapacak
olan yabancı
yatırımcıları ve
ulusal firmaları
bölgemize
çekmemiz
gerekiyor.
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Şube Başkanımız konuşmasına şöyle devam etmistir: “Değerli misafirlerimiz, şehirler
için sanayileşmenin ne kadar önemli olduğu
yaşadığımız bu yüzyıl bizlere göstermektedir. Sanayileşmesini tamamlayan ve sürdürebilirliğini sağlayan şehirlerde huzurun baş
gösterdiği, refah seviyesinin arttığı ve devletine büyük katkılar sağladığı görülmektedir.
Bu doğrultuda Konya sanayimiz, başta otomotiv yan sanayisi olmak üzere bulunduğu
tarım makinaları, gıda makinaları, vinç ve
asansör ekipmanları gibi girdiği her sektörde
ülkemizde önde gelen illerinden olmuştur.
Sanayide ki bu büyümenin devamlılığını ve
katma değerini arttırmak için şüphesiz ki
tüm şehir yetkilileri olarak çok çalışmalıyız.
Bunun için ülkemize yatırım yapacak olan
yabancı yatırımcıları veya ulusal büyük firmaları bölgemize çekmemiz gerekmektedir.
Son yıllarda ülkemizde yatırım yapacak firmalara baktığımız da dünyanın önde gelen
bir otomobil firması Manisa ilini, yerli otomobil konsorsiyumu üretim merkezi olarak
Gebze- Kocaeli’nde bulunan Bilişim Vadisi’ni
ve Karapınar ilçemizde kurulacak olan güneş
santrali ihalesinde ihale şartı olan güneş
paneli üretim fabrikası içinde Ankara ilimiz
tercih etmiştir. Bu bölgelerin tercih edilme
sebepleri olan avantajların bölgemize kazandırılması ve büyük yatırımcıların ilimize
gelmesi gerekli çabaların gösterilmesini başta siyasilerimiz olmak üzere bütün şehir yöneticilerimizden talep ediyoruz. Hatta güçlü
bir Konya lobisi ile bölgemizi uluslararası bir
cazibe merkezi haline dönüştürmeliyiz.
Yine daha önceki konuşmalarımızda bahsettiğimiz gibi Yatırım Teşvik Bölgesi derecelendirilmesinin illere göre değil ilçelere göre
yapılması gerekmektedir. Komşu illerimiz de
3., 4. ve 5. teşvik bölgesi yer alanlar olduğundan bu illere yakın ilçelerimize yatırımcılar
çekilememektedir. Kırsal kalkınmanın ve
şehirlere göçün önüne geçilmesi için Yatırım
Teşvik Bölgesi belirleme yönetmeliklerin yeniden gözden geçirilmelidir. Ya da Karapınar
ve Huğlu ilçelerimizde olduğu gibi ilçelerimizin özellikleri dikkate alarak alanında ihtisas ve özel endüstri bölgeleri ilan edilmelidir.
Bu sayede kırsaldan şehre göç engellenerek
bölgesel kalkınma sağlanabilecektir.”
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Başkan ALTUN konuşmasını:
“Bilindiği üzere kentimiz hızlı bir
“değişim ve dönüşüm” içerisindedir. Ancak değişimi belirleyen
temel politikaların gerçekleşmesini ne yazık ki şehrin kültürünü,
tarihini, sosyo-ekonomik yapısını çok iyi bilen ve kentin gerçek
dinamikleri olan bizlerin yerine
ilimiz dışındaki Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları belirlemektedir. Başta yerel yönetimlerce yapılan kentimizi ilgilendiren
projelendirme ve bu projelerin
gerçekleştirilmesinde kentimizi
ve kentimizin gerçeklerini bilmeyen şehir dışı teknik elemanlara verilmektedir. Son yıllarda
ülkemizin içinde bulunduğu
ekonomik durumda göz önüne
alındığında, kentimizde birçok
mühendis, mimar ve şehir plancısı bu nedenle işsiz kalmaktadır.
Yerel yönetimlerce yapılacak teknik işleri mümkün olunduğunca
İlimizdeki Mühendis, Mimarlık
ofisleri bulunan meslektaşlarımızın tercih edilmesini hepinizin
huzurunda talep ediyoruz.
Değerli Misafirlerimiz ve üyelerimiz, Türk milleti olarak yaklaşık bin yıldır bu topraklarda
yaşamaktayız ve bin yıldır da
büyük mücadeleler vermekteyiz.
Yeri geldi çağ açıp çağ kapattık,
yeri geldi en zor anımızda bile
kurtuluş savaşımız gibi büyük
zaferler kazandık Yine son yıllarda yapmış olduğumuz sınır ötesi harekatlarla da zaferler elde
ettik. Tüm bu zorluklarla başa
çıkmamız ana sebebi şüphesiz
ki devlet bilinci altında millet olmayı başarmaktır. Aynı zamanda
bu mücadeleler bize Yüce Türk
Milleti’nin ferasetinin, sağduyusunun ve devlet bilincinin ne
kadar yüksek olduğunu da bize
göstermiştir. Bizlere bu duyguyu
aşılayan, mesleğinde bulunduğu
alanda en iyisini icra eden, Ülkesinin ve Konya’nın kalkınmasında
büyük emeği olan, mesleğinde
50, 40 ve 25. Yılını dolduran siz
duayenlerimize çok teşekkür
eder ve Cenab-ı Hak’tan bu milleti daim ve aziz kılmasını temenni
ederim sayılarımı sunarım.” diyerek bitirmistir.
Başkanımızın konuşmasının
ardından mesleğinde 25, 40 ve
50 yılını dolduran üyelerimize
plaketleri görkemli bir törenle
taktim edilmiştir.

35

tören
Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2019 Bülteni

36

nın
’
a
y
n
o
K
n,
a
e
l
v
o
i
n
i
ğ
n
e
i
s
m
ke
Ülke
ü
y
ü
b
a
d
ı
n
n
ı
ı
l
s
ı
a
Y
.
m
5
n
ı
2
ve
kalk
0
4
,
0
5
de
n
i
ğ
e
l
s
ize
e
m
i
m
r
e
l
n
e
ay
u
d
n
a
r
u
d
dol
z.
i
r
e
d
e
r
ü
kk
çok teşe

Genel Merkez
Danısmanlar Kurulu
Ülkedeki gelişmelerin Oda faaliyet
alanlarına etkisi, akreditasyon süreçleri,
asansör kontrol uygulamaları, personel
eğitimleri ve şube gelir gider durumları
gibi hususların görüşüldüğü toplantıda
şubemizin görüş ve önerileri de şube
başkanımız Aziz Hakan ALTUN tarafından
dile getirilmiş, yetkililere aktarılmıştır.
Toplantı katılımcılara verilen yemek ikramının ardından sona ermiştir.
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47. dönemde Ankara Genel Merkez tarafından organize edilen ve Oda çalışmalarının değerlendirildiği Oda Danışmanlar
Kurulu toplantılarına 15.Aralık.2019 tarihinde yapılan toplantı ile devam edilmiştir. Şube başkanları, Danışmanlar Kurulu
Üyeleri, Sekreter ve Sayman Üyeleri ile
Denetleme Kurulu Üyelerinin katıldığı
bu toplantıda şubeler tarafından yapılan
çalışmalar ele alınmıştır.
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yemek köşesi

Nevin HALICI
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yöreler

Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN

Mühendis,
temel bilimleri
teknolojiye ve
insanlığa faydalı
hale dönüştüren
kişidir

Makine Mühendisliği Eğitimi, teorik ya da pratik eğitim ağırlıklı olması
yönünde, her zaman farklı bakış açıları
olmuştur. Bazen çok uç beklentilerde olmaktadır. Mühendis tamamen
teorisyendir, uygulamacı değildir ya
da mühendis tamamen uygulamacı
olmalı gibi çok uç beklentiler de söz
konusudur. Oysaki mühendis, temel
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bilimleri teknolojiye ve
insanlığa faydalı hale
dönüştüren kişidir. Burada asıl
olan bilimsel
yetkinliğe
sahip olmak
ve bu bilgiyi
uygulamaya
dönüştürebilecek
muhakeme
yeteneğini
kazanmaktır.
Türkiye’de makine
mühendisliği eğitimi, stajlar ve laboratuvar
dersleri hariç hemen hemen
teorik eğitimden oluşmaktadır.
İntörn mühendislik, bir “staj” uygulaması değildir. Staj uygulamasının
çok ötesinde, sanayide mühendis gibi
görev almak ve çalışmalara katılmaktır.
“İntörn Mühendisler” bir mühendis
gibi sanayide çalışmalar yapmaktadırlar. Üniversitede aldıkları teorik ve
pratik eğitimlerinin üzerine direkt olarak sanayideki uygulamaları da ekleyerek mühendis olarak sanayiye çıkmaya
hazır olarak eğitilmektedirler. İntörn
Mühendisler, tüm derslerini tamamladıktan sonra bu dönemlerin birinde
sanayinin çalışma ve vardiya saatlerine
uyarak zamanlarının tamamını sanayide ve üretim alanında, yani direkt
olarak sahada geçirmektedirler.
İntörn Mühendislik, ülkemiz için
özgün bir proje durumundadır. İlk
olarak Gaziantep Üniversitesinde başlayan İntörn Mühendislik Uygulaması

yaygınlaşmaya başlamış ve YÖK ‘de
2017 yılında çıkan 7033 sayılı kanunla
Fen ve Mühendislik alanlarında intörn
mühendislik uygulaması yasallaşmıştır.
Bu yasada; İntörn mühendislik uygulaması, bölüm / programların tercihine
bırakılmıştır. Ancak yasanın zayıf yönü;
uygulama yapma tercihinde bulunan
programlar için tüm öğrencilere uygulanma zorunluluğu getirmiştir. Bu
durumda intörn mühendislik uygulamasına gidecek öğrencilerin dönem
uzaması vb. sorunlar yaşanmakta,
isteksizlik ve başarısızlığı beraberinde
getirmektedir. Oysaki bölüm içinde
tercihe bırakılması ve akademik başarı
dikkate alındığında, bu problemlerde
giderilmiş olacaktır. Yasanın çıkmasından önce bazı programlar tüm
bölüme, bazıları ise isteğe bağlı intörn
mühendislik uygulamasını yapmaktaydılar.
Anadolu’da bulunan sanayi şehirlerinin en büyük sorunu, yetişmiş insan
gücü sorunudur. Mezun olan mühendisler genellikle sanayinin güçlü
olduğu yerlerde işe başlamaktadırlar.
Bu bağlamda; gelişmekte olan Anadolu’daki işletmeler, ciddi anlamda teknik
personel sorunu yaşanmaktadır. İntörn
uygulaması sayesinde hem mühendislerin işletmelerde işe başlamaları, hem
de işletmelerle intörn mühendisler
arasında ileriye yönelik iş akitlerinin
yapılmaya başlaması Türkiye içinde
istihdam bakımından önemli bir kazanım durumundadır. Hem yeni mezunlara iş ortamının oluşturulması hem de
teknik personel ihtiyacının karşılanması önemli bir aşama durumundadır.

İntörn
Mühendisliğin
Önemi
İntörn Mühendisler işletmelerin
istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim almakta ve bu doğrultuda nitelikli eleman açığını önemli oranda
gidermektedirler. Bu açıdan işletmelerin teorik olarak yeterli, ancak uygulamada yetersiz buldukları mühendisler
doğrudan işletmelerde yetişmekte ve
işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda
çalışma hayatına hazır hale gelmektedir. İntörn uygulaması esnasında intörn
mühendislerin fakülteden bir öğretim
elemanı tarafından denetlenmesi ve
bu doğrultuda firma ile görüşme olanağının da sağlanması ile üniversite ve
işletmeler arasındaki kurumsal işbirliği
güçlenmektedir. Bu şekilde fakülte ve
işletmeler arasındaki bilgi alışverişi
daha etkin hale gelecek ve işletmelerin
sorunlarının çözümüne fakülte tarafından katkı sağlanmış olacaktır.

İşletmelerin İntörn
Mühendislik uygulaması kapsamındaki
yükümlülüğü, intörn
mühendisin işe devamlılığını takip etmek, dönem sonunda
başarı durumunu
değerlendirmek üzere
bir sorumlu belirlemek
ve ilgili alandaki bilgi,
birikim ve tecrübelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.
İntörn öğrencilerin sigorta yükümlülükleri üniversite tarafından karşılandığı
için işletmelere herhangi bir maliyet
yüklenmemektedir. Ayrıca firma tarafından talep edilirse İntörn uygulaması
İŞKUR’un “İŞBAŞI EĞİTİM” programı tarafından da desteklenebilmektedir.

özgüveni yüksek ve yeterli donanımı
elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.
İntörn mühendislik uygulamasında
Konya Bölgesinde bir örnek: Seydişehir
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
“İntörn Mühendislik”, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde 2018-2019
Bahar döneminde ilk kez uygulamaya
koyduğu ve mühendislik eğitimindeki
derslerini tamamlamış öğrencilerin son
dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz
olarak) sanayide geçirecek olan mezun
durumundaki mühendisler için geliştirilen yeni bir yaklaşımdır.
Tercihe bağlı yapılan uygulamadan 18 öğrenci
yararlanmış ve bu öğrencilerden 12 tanesi
aynı işyerinde istihdam edilmişlerdir.
Aynı zamanda
İntörn yaptıkları
sürede maaş
almışlardır.
Maaş miktarları
işyerlerine göre
farklılık gösterebilmektedir.

İntörn
mühendislik
uygulamasında
Konya Bölgesinde
bir örnek: Seydişehir
Ahmet Cengiz Müh.
Fakültesi Makine
Mühendisliği
Öğrencilerden
alınan
geri dönüşlerde
Bölümü
%100 ‘e yakın memnuni-

İntörn mühendisler teorik
olarak aldıkları eğitimleri
uygulamalı
olarak
öğrenmektedirler. Bu
doğrultuda
öğrencilerin
sektörü ve
işletmeleri
yakından tanıması da sağlanmış
olmaktadır. Ayrıca
intörn mühendisler
çalıştıkları firmadan belirli bir
referans alarak avantajlı bir duruma
gelmekte, uygulamanın sonucunda

yet söz konusudur. Bu sonuç
tercihe bağlı intörn mühendislik uygulamasının ülkemiz açısından faydalı bir
model olduğunu kanıtlamaktadır.
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makale

Ülkemizde üniversite ve
mühendislik Eğitimi, şu
anda ismi İstanbul
Teknik Üniversitesi
olan, 1773’te açılan
Mühendishane-i
Bahr-i
Hümâyûn’un kuruluşu ile başlar.
İlk adı “Mühendishane” olan bu
üniversite ulusal
tarihimizin ilk üniversitesidir. I. Abdülhamit devrinde oldukça
büyüyen bu üniversitenin
adı, III. Selim döneminde (1795)
Mühendishane-I Berr-i Hümayun olmuş ve bir kanunnameye bağlanmıştır. Bu kanun; üniversitenin kurulduğu
dönem koşulları içerisinde oldukça
modern ve modern olduğu kadarda
detaylı bir üniversite kanunu olmuştur. Daha sonra sayıları, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi vb.
olmak üzere artmaya devam etmiştir.
Şu anda yaklaşık 128 üniversitede
toplamda 238 adet farklı programda
(İÖ, Burslu, Ücretli, İngilizce vb) makine
mühendisliği bulunmaktadır.

N.E.Ü. Seydişehir Ahmet Cengiz
Mühendislik Fakültesi Dekanı
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Dökümhane olarak
1967 yılında Eski Sanayi’de
100 m²’lik atölyede
kurulan firmamız, 1972’de
bünyesine döküm işleme
atölyesi de katmıştır.

DÖKÜM METAL MAK. OTOM. YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız 1967 yılında Mehmet GÜVENÇ
Bey tarafından Eski Sanayi’de 100 m²’lik
küçük bir atölyede sadece dökümhane olarak
kurulmuştur. 1972 yılında Ali GÜVENÇ Bey’in
ortak olarak katılımıyla bünyesine işleme
atölyesi de katmıştır.

Tarım aleti üreten firmalara,
yedek parçalarının hem dökümü,
hem de işlemelerini yaparak,
nihai ürün tedariği sağlamıştır.
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Konya Organize
Sanayi Bölgesi’nde
2.500 m²
Dökümhane,
2.000 m² İşleme
Ünitesi olmak
üzere toplamda
10.000m²’lik
alanda hizmet
vermekteyiz.
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firmalar

O yıllarda tarım aleti yedek parçalarının hem
dökümü hem de işlemelerini yaparak tarım aleti
üreten firmalara nihai ürün tedariği yapılmıştır.
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1997 yılında Dökümcüler
sitesinde faaliyetlerine devam eden firmamız dökümhane bölümünde indüksiyon
ocağı; işleme bölümünde
de CNC tezgah yatırımları
ile teknoloji yatırımlara hız

vermiştir.
Şu anda Konya Organize
Sanayi Bölgesi’nde 2.500 m²
Dökümhane Ünitesi, 2.000 m²
İşleme Ünitesi olmak üzere
toplamda 10.000m²’lik alanda
hizmetine devam etmektedir.

WP GMS markasıyla
otomotiv yedek parçası
ve ağır vasıta devirdaim
su pompası üretimi
yapmaktayız
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Teknolojik
yatırımlarımıza
dökümhane
bölümünde
indüksiyon ocağı;
işleme bölümünde de
CNC tezgahımız ile
hız verdik.
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firmalar

DÖKÜM METAL MAK. OTOM. YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Döküm ünitemizde gri (GG) ve sfero
(GGG) döküm parçaları üretmekte ve döküm parçalarının kullanıldığı tüm sanayi
kollarına hizmet vermekteyiz.
Firmamız 2005 yılından itibaren OEM
şeklinde TÜMOSAN Traktör Fabrikasına 60’a
yakın parça tedariği yapmaktadır. Bu yıl da
OEM şeklinde bir başka traktör fabrikası
olan BAŞAK Traktör firmasıyla çalışmaya
başlanmıştır.

firmalar

DÖKÜM METAL MAK. OTOM. YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün kalitemizi
arttırırken,
üretimde
kullanılacak
otomasyon
sisteminin
geliştirilmesine
de önem
vermekteyiz.

Firmamız 2014 yılında Konya Organize
Sanayi Bölgesindeki Fabrikasına taşındıktan
sonra otomotiv yedek parça üretimine, ağır
vasıta devir daim su pompası imalatına WP
GMS markasıyla başlamıştır. Bu kısa zaman
içinde gerekli yatırımları da yaparak pazardaki yerini almıştır.
Uluslararası Fuarlara katılım sağlayarak
adını duyuran GÜVMAKSAN, bugün; yurtdışına bir çok ülkeye parça ihraç ediyor.
Yenilikçi üretim anlayışı ile profesyonel
çözümler sunan GÜVMAKSAN, üretim tesisinde kaliteyi sağlayacak tüm ekipmanlara
ve nitelikli iş gücüne sahiptir. Sektörün öncü
markalarından biri olmanın getirdiği sorumlulukla teknoloji dünyasındaki gelişmeleri
yakından takip eden GÜVMAKSAN, kaliteli
hizmetler vererek sektöre yön vermek adına
AR-GE departmanında yenilikçi çalışmalar
gerçekleştirmektedir.
Sektörde ayrıcalıklı olduğumuzu gösteren en temel konu kalite anlayışımızdır.
Kalite anlayışımızı farklı kılan en temel konuların başında, farklı disiplinlerde proje geliştirebiliyor olmamız yatmaktadır. Bir yanda
ürün kalitemizi geliştirmeye çalışırken, diğer
yanda üretimde kullanılacak otomasyon sisteminin geliştirilmesine önem vermekteyiz.
Uyguladığımız kalite politikamız sayesinde
üretilen ürünün de ekonomik, hızlı ve güvenilir olmasını sağlamaktadır.
GÜVMAKSAN kullanılan malzemeden,
üretime, üretimden satışa ve satış sonrası
desteğe varıncaya kadar “kaliteyi” bir yaşam
felsefesi olarak benimsemiştir.
Sürekli teknolojiye ve insan kaynaklarına
yatırım yapan GÜVMAKSAN; yatırımlarına
hız kesmeden devam etmektedir.
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Kaliteden taviz vermeyen anlayışı ile satış
öncesi ve sonrası hizmetleriyle müşterilerin
tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi misyon
olarak benimsemiştir.
Güvmaksan da yönetim anlayışı; tedarikçilerinden müşterilerine kadar uzanan
iş süreçlerini, profesyonellik kriterleri içerisinde, sürekli iyileştirme doğrultusunda,
uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek
seviyede belirlenmiştir.
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Eğitici: Mak.Müh. Ali AYDEMİR

SekreterlerSaymanlar
Toplantısı

kurslara
Transpalet
Kullanma
Egitimleri

toplantı

Şubelerin muhasebe durumu, AKM uygulamaları,
SMM ve Mesleki Denetim uygulamaları,
Teknik hizmetlerin çeşitlendirilmesi konuşuldu.

UNILEVER firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında firmada çalışan teknik
personele Transpalet kullanma eğitimleri
verilmiştir.
Transpalet kullanımında İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği kurallarının irdelendiği
eğitimler 06 Eylül 2019 ve 14 EKİM 2019
tarihlerinde Odamız Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında ayrıca;
• Bağlantı Aksesuarlarının Kurulumu,
• Transpalet Çatallarının Yere mesafesi
ve Yükü Bekletme Süresi,
• Kaldırma Kapasitesi ve Yük Taşıma
Kuralları,

Oda Sekreteri Elif ÖZTÜRK ve Oda saymanı
Bedri TEKİN idaresinde gerçekleştirilen
toplantıda, şubelerin muhasebe durumu,

AKM uygulamaları, SMM ve Mesleki
Denetim uygulamaları, teknik hizmetlerin
çeşitlendirilmesi gibi konular ele alınmıştır.
Şube yönetim kurulu üyelerinin katılım
sağladığı ve şube görüşlerinin aktarıldığı
toplantıda şubemiz görüş ve önerileri dile
getirilmiştir.

• Bozuk veya Eğimli Yollarda Transpalet
Kullanımı,
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47. dönemde gerçekleştirilen 3.
Sekreterler-Saymanlar toplantısı
24.Kasım.2019 tarihinde, Ankara Genel
Merkez’de gerçekleştirilmiştir.

• Patlayıcı madde riski bulunan malzemelerin taşınması,
• Transpaletin Periyodik Bakımı,
• Koruyucu Donanım Ekipmanlarının
Kullanımı,
gibi konularda kursiyerlere bilgiler
verilmiştir. Eğitimlerin sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilmiştir.
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Aşure adı,
dilimize Arapça
“aşura” kelimesinden geçmiş
olup, İbranice
“onuncu” anlamındaki “asor
“ kelimesinden
gelmektedir.
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Türkiye’de aşure
ayı olarak bilinen muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin

birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın
olarak bilinenler; Hz. Nuh’un gemisinin
karaya oturması, Hz. Âdem’in tövbesinin
kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten
kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in
torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit
edilişini anmak için yapılmaktadır.
Aşure, bu geleneği uygulayan topluluklara göre çeşidi ve sayısı değişse de içine
konan malzemenin çokluğu ile ün yapmış
bir yiyecektir ve genel olarak kabuğu
alınmış buğday ile birlikte, fasulye, nohut,
kayısı, ceviz, üzüm, incir gibi bakliyat ve yemişlerin uzun süre kaynatılmasıyla pişirilir.
Pişirilen aşurenin duası yapılır; şifalı
olduğuna inanıldığı için önce hasta ve
çocuklara yedirilir, sonra yakın çevreden
başlamak üzere birçok kişiye dağıtılır. Aşurenin kabı yıkanmadan iade edilir. Aşure
artarsa meyve ağaçlarının dibine dökülür
ve bu ağaçların daha çok meyve vereceğine inanılır.
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etkinlik

Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi
bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması
ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu
yiyeceğin hicri takvime göre
Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması
etrafında oluşan
uygulamalara ise
“aşure geleneği”
adı verilir.

kurslara
LPG Yetkili
Personel Kursu
23 - 24 Aralık 2019 tarihinde ise Şubemizde LPG
sektöründe görev yapan personelin bilgi, beceri
ve iş alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG’nin
sürekli, kaliteli, ucuz, güvenli olarak ve çevreye
zarar vermeyecek şekilde kamu yararı esas alına-

rak tüketicinin kullanımına sunulmasına katkıda
bulunmak amacıyla LPG Yetkili Personel Kursları
düzenlenmiştir. Odamız eğitmenlerinden Metin
ŞAHİN tarafından verilen kursların sonunda başarılı
olan kursiyerlere yetki belgeleri verilmiştir.
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Eğitici: Mak.Müh. Metin ŞAHİN
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Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği
“Mesleğe Hoş geldin”, etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik yapılan etkinliklerde Odamızın tanıtımı yapılmış, makina mühendisliği ve
mühendislerin çalışma alanları anlatılmıştır.

Staj yerlerinizin
bulunmasında,
her türlü sosyal ve
teknik etkinliklerin
düzenlenmesinde, bilgi
kaynaklarının elde
edilmesinde, sanayi
ile ilişki kurulmasında
ve birçok faaliyetin
gerçekleştirilmesinde
Oda olarak sizlere hep
destek olmaya çalışacağız.

“Şunu bilmenizi isterim ki seçkin bir
üniversitenin seçkin bir bölümünde eğitim
hayatınıza devam etmektesiniz. Gerek üniversitemizin imkânları gerekse de öğretim
görevlilerinin bilgi donanımları sizler için bir
fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip iyi bir mühendis olarak mezun olmak sizlerin elindedir. Donanımlı bir mühendis olarak mezun olmanız
için Makina Mühendisleri Odası olarak bizlerde çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Öğrenciliğiniz boyunca Makina Mühendisleri Odasının
hep sizlerin yanında olduğunu göreceksiniz.
Staj yerlerinizin bulunmasında, her türlü sosyal ve teknik etkinliklerin düzenlenmesinde,
bilgi kaynaklarının elde edilmesinde, sanayi
ile ilişki kurulmasında ve birçok faaliyetin
gerçekleştirilmesinde Oda olarak sizlere hep
destek olmaya çalışacağız. Öğrenci üyelik
faaliyetlerini hep beraber gerçekleştireceğiz.
Öğrenciliğiniz sürecinde kendinizi mesleki
olarak geliştirecek girişim ve çalışmalarda
bulunmanız gerekmektedir. Bu çalışmalarınızda sizleri yönlendirecek, çeşitli imkânlar sağlayacak ve her şeyden önemlisi sizlerin talep
edeceği etkinlikleri gerçekleştirecek olan
Makina Mühendisleri Odası sizlerin yardımcısı
ve destekçisi olacaktır.” demiştir.
Etkinlik, Odamızın tanıtımının yapıldığı
slayt sunumu ile tamamlanmıştır.
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etkinlik

Öğretim görevlileri, şube yönetim kurulumuz ve birçok öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinliklerde Oda tanıtımını sunum
yaparak anlatan şube başkanımız Aziz Hakan
ALTUN:
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Ortopedik problemler

;
n
i
ç
kla gülümsemek i

Ortodonti

sağlık

Uzm. Dt. Fatma Rana DEMİR

Ortodonti nedir?
Diş konumlarındaki bozuklukları,
çapraşıklıkları, düzelten ayrıca
alt ile üst çenenin birbirlerine ve
yüze göre doğru gelişmesini ya da
konumlandırılmasını amaçlayan diş
hekimliği dalıdır.
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Ortodonti dendiğinde genellikle diş çapraşıklıkları ve ergenlikte dişlere takılan teller akla gelir. Ancak
neredeyse her yaşta uygun vakalara ortodontik tedavi yapılabilir.Dudak damak yarığı gibi bazı özel durumlarda doğumdan itibaren tedaviye başlanması
gerekir. İleri yaşlarda ise çiğneme problemi yaşayan
hastalarda, köprü, implant gibi protez tedavilerinde
yer açmak amacıyla ve estetik isteklere bağlı olarak
tedavi uygulanabilmektedir.

64

İlk ortodonti muayenesi genellikle süt dişlerin düşüp daimi dişlerin sürmeye başladığı
6-7 yaşları itibariyle önerilir. Parmak emme,
emzik kullanımı gibi problemler varsa daha
erken de muayene gerekebilir. Parmak emme
çocukların büyümesinde doğal bir süreçtir ve
çoğunlukla müdahale edilmeden kaybolur. 4
yaş sonrası devam eden parmak emme dikkat
edilmesi gereken bir durumdur. Uzun süreli
emzik kullanımı da aynı şekilde ağız içinde
uygun olmayan basınçlar oluşturarak dişlerin
düzgün sürmesini engeller ve çenede bozulmaya yol açabilir. Bu nedenle 4 yaş sonrası
çocuklarda böyle alışkanlıklar varsa çene ve
dişlerde geri dönüşü olmayan zararlar oluşmadan ortodontist ya da çocuk diş hekimi muayenesi ile gereken önlemler alınmalıdır.
Süt dişlerinin çürük ya da travma nedeniyle
erken kaybının önlenmesi önemlidir. Erken süt
dişi kayıpları, ardından gelecek dişin yerinin
kapanmasına neden olabilir. Böyle durumlarda özellikle üst çenede köpek dişleri yer bulamayarak diş dizisinin üzerinde ya da gömülü
kalabilir.

Yetişkinlerde
ortodontik tedavi
Genel kanının aksine ortodontik tedavi için
üst yaş sınırı yoktur. Estetik ya da fonksiyonel
herhangi bir problem nedeniyle ortodontik
tedavi yapılabilir. Yetişkinler özellikle sosyal
nedenlerle tellerin görünmesini istemeyebilir.
Bu durumlarda hastaların röntgenleri incelenip, uzman muayenesi yapıldıktan sonra
uygun vakalara seramik braketler, şeffaf plak
tedavisi ya da dişlere iç yüzeyinden tel uygulaması (lingual ortodonti) önerilebilir.
Seramik braketler dişin ön yüzeyine uygulanır ve şeffaf ya da beyaz renktedir. Şeffaf
plaklar ise kişiye özel hazırlanır. Dişlerin hareketiyle beraber yenileri ile değiştirilir ve ağızda
yapılan işlemlerle hastaya uyumlanır. Şeffaf
plaklar gerektiğinde hasta tarafından çıkarılabilir ve dışarıdan farkedilmesi güçtür. Lingual
tedavide ise teller kişiye özel laboratuvarda
hazırlanarak dişlerin iç yüzeyine yapıştırılır.

Müdahalesi geciken parmak emme sonucu
dişler arasında oluşan açıklık nedeniyle çocuk
bazı kelimelerin telaffuzunda zorlanabilir.
Aynı zamanda ısıramadığı için de beslenmede
sorun yaşayabilir. Erken yaşta çözümü çok
basit olan üst çene darlığı, tedavi edilmediği
takdirde yüzde olan asimetri kalıcı hale gelebilir. Halbuki bu sorunlar gecikmeden alınacak
önlemlerle kolaylıkla tedavi edilebilir.
Yetişkinlerde ortopedik çene problemlerine yaklaşım farklıdır. Hastanın büyüme ve
gelişimin bittiği röntgenlerle doğrulanır ise
ortodontik tedaviye ek olarak cerrahi işlemlerle ileri yaşlarda da bu problemler tedavi
edilebilir.

Estetik diş hekimliği ve ortodonti

Sosyal çevrede gülümsememiz gözlerimizden daha
çok dikkat çeker. Güzel bir gülüş çoğu zaman etkili bir
izlenim yaramakta ilk anahtardır.Estetik algıların ve
görselliğin çok önemli olduğu günümüzde “Hollywood
gülümsemesi” kavramı popüler hale gelmiştir. Peki nedir bu “Hollywood gülümsemesi”? Gülümsediğinizde
dişlerinizin ön plana çıktığı neredeyse tüm dişlerinizin
hacimli bir şekilde görüldüğü, alt dudak ile üst dişlerin
kurvatürünün paralel ilişkisinin izlendiği bembeyaz
bir gülümseme olarak açıklayabiliriz. Genellikle lamine
adını verdiğimiz protetik uygulamalarla bu gülümseme
elde edilirken eğer dişlerin yapısında ve boyutunda
herhangi bir sorun yoksa yalnızca ortodonti ve beyazlatma işlemleriyle de tasarlanan gülümsemeye ulaşılabilir. Lamine uygulamasına göre avantajı ise hastanın
tamamen kendi dişleri olması nedeniyle ön dişlerle
ısırmada herhangi bir problem oluşmaz ve dişlere herhangi bir kesim işlemi uygulanmaz. Doğal diş dokusu
ve yapısı korunur.

Ortodontik tedavi ağrılı mıdır?

Braket denilen dişlerin üzerine yapıştırılan teller dişe
herhangi bir zarar vermez ve yapıştırılması ağrılı bir
işlem değildir. Sadece teller ya da plaklar değiştirildiğinde diş hareketine bağlı olarak ilk 3-7 gün içerisinde hafif
ağrılar hissedilebilir. Bu dönemlerde yumuşak gıdalarla
beslenilerek bu süreç rahatlatılabilir.
Ortodontik tedavi direkt olarak diş çürüğüne veya
dişlerde renklenmelere neden olmaz. Aksine çapraşık
dişleri fırçalamak çok zor olduğu için artan plak birikimi

nedeniyle çapraşık dişlerde çürük görülme riski ve diş
eti problemleri uzun dönemde daha fazladır. Ancak diş
teli takılan hastalarda diş tellerinin arasında gıda ve
plak birikimi çoğalır. Bu nedenle ortodontik tedavi gören hastalar diş eti ve çürük riskini minimuma indirmek
için diş fırçalamaya özen göstermeli ve önerilen arayüz
fırçalarını düzenli bir şekilde kullanmalıdırlar.

Tedavi süresi nedir?
Tedavi süresi bazı hastalarda 6 ay iken
bazı hastalarda 2,5 yıl kadar sürebilir. Süre
hastanın çapraşıklık veya boşluk miktarına,
çene yapısına, yaşına ve uygulanan tedavi
şekline göre değişmekte olup aslında en
önemli faktörlerden biri hastanın tedaviye olan uyumudur. Tedavi süresince
tellere yapışabilecek sakız,lokum
gibi yumuşak gıdalardan ve
kuruyemiş, şeker, kraker gibi
tellerin kırılmasına ya da
kopmasına neden olacak
sert gıdalardan, asitli
içeceklerden uzak durulması gerekir.
Ortodontik tedavide
en önemli nokta muayene ve kişiye özel tedavi
planıdır. Hastaya uygun seçilen
tedavi planı ile neredeyse her yaşta
ortodontik tedavi mümkündür. Her zaman özgürce gülümsemeniz dileğiyle...
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sağlı

Çocuklarda
ilk ortodontik muayene
ne zaman yapılmalıdır?

Uzun süren parmak/emzik emme, tırnak
yeme, kronik alerjiler ve burun tıkanıkları
nedeniyle ağızdan nefes alma veya genetik
nedenler ile çenelerde problemlerle karşılaşılabilir. Alt ve üst çene kemikleri olması gerekenden dar, önde, geride, aşağıda veya yukarıda
olabilir. Bu gibi durumlar çocuğun büyüme
gelişim dönemi içerisinde farkedildiği takdirde
ortodontik apareyler ile müdahale edilerek,
kemiklerdeki büyümenin yönlendirilmesiyle
tedavi edilebilir.
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Odamızdan Ziyaretler

Odamızdan Ziyaretler

Konya Teknik Üni. Makina Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof.Dr. H. Kürşat ERSOY

Konya Emniyet Müdürü Mustafa AYDIN
MHP İl Başkanı Remzi KARAASLAN

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet TUTAL

Enerya Konya Operasyon Md. Selma DELİKAN
ve Yasin YÖNEY

Sanayi ve Teknoloji Bakanliği Konya İl Müdürü
Vehbi KONARILI
Enerya Konya Genel Müdürü Mürsel PARLAK
ve Ali DEĞİRMENCİ
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Ilgın Belediye Başkanı Yalçın TUTAL

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih AKKAYA
Çumra Belediye Başkanı Halit OFLAZ
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Konya Teknik Üni. / Dr. Emine Feyza ŞÜKÜR

S.Ü. Teknoloji Fakültesi /
Dr. Ahmet Ali SERTKAYA
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Odamızdan Ziyaretler

Odamızdan Ziyaretler

Mehmet TEZCAN / Tezcan Mühendislik

Konya Teknik Üni. / Dr. Muharrem Hilmi AKSOY
Arş. Gör. Abdullah ÇAKAN
Konya Teknik Üni. / Dr. Okan DEMİR

M. Sami ŞAHİN / Simya Hidrolik

Mustafa MOTORCU / Motorcu Otomotiv

Yunus Emre ÇINARLI, Haluk Ramazan NACAK /
Karayolları Bölge Müdürlüğü
Selman ÇAVUŞOĞLU / Hidrokon A.Ş.

Karayolları Bölge Müdür Yrd. Orhan YELEK
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Yeni Meram Gazetesi Gen. Md. Mehmet HANÇERLİ
ve Genel Yayın Yönetmeni Muhammet GÜMÜŞ

Hasan KÜÇÜKAKIN / Hidromas

Seyit Ahmet ÖZSELÇUK, Abdülsamed KARAKURT,
Mahmut KOÇ, Rıza BUDAK ,Adem ALDEMİR /
Doğrular Metal
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Karayolları Bölge Müdür Yrd. Mustafa UYSAL

Odamızdan Ziyaretler

Odamıza Ziyaretler

Mustafa YANARTAŞ / Ahen Mühendislik

NEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehmet GAVGALI ve Öğretim Üyeleri

İsmail Hakkı KARACA /
Solimpeks

Ahde Vefa Turan Birliği Derneği Başkanı
Harun MARAL

Mustafa KARPUZCU / Ermak Mühendislik

Dünya Ahlak ve Maneviyat Derneği Başkanı
Muhammet Furkan BACAK
Yusuf IŞIK / Işık Demir Metal
Hasan GÜVENÇ / Güvmaksan Döküm. Ltd.Şti.
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Bizleri misafir eden ve
ziyaretimize gelen tüm
kurum, kuruluş
ve üyelerimize
teşekkürü borç biliriz.
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Anadolu Savunma Sanayii Derneği Yöneticileri
Ahmet AYDIN, Kamil DENİZER
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Konya Yetkili Bayi
Adil İş Mak. Yed. Par. ve Lastik San. Tic. A.Ş
www.adilismakinalari.com
0542 588 61 47 adil@adilismak.com
Karatay Sanayi Bahçeli Sk. No:43 Karatay/Konya
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