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Y

az ayların bittiği, hazan mevsiminin
başladığı bugünlerde sizleri yüce yaratanımız
Allah C.C. selamı ile selamlıyor, şahsım ve
yönetim kurulum adına saygılarımı sunuyorum.
Geride
bıraktığımız
aylarda
birbirinden
güzellikler içeren günlere, dünyada ve
ülkemizde yaşanan doğal felaketler damgasını
vurdu. Biz ilk önce güzelliklerden bahsederek
yazımıza başlayalım.
Öncelikle dini bayramlarımızdan biri olan
Kurban bayramını bu sene ailelerimizle
beraber idrak edebildik. Sosyalleşmenin ve
yardımlaşmanın en güzel örneklerinden olan
bayramımızın hepimize hayırlar getirmesini
diliyorum. Yine dini günlerimizden biri olan
10 Muharrem’i ülke ve oda olarak idrak ettik.
Gerek komşularımızda gerekse evlerimizde
pişirdiğimiz aşureleri birbirimize dağıtarak
İslam’ın diğergamlığını bütün dünyaya göstermiş bulunmaktayız. Bizde oda olarak her yıl
düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ama geçen
yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz
aşure ikramımızı yine odamızın önünde
yapabildik. Beraberliğimizin bir göstergesi olan
bu etkinliğimize katılımlarınızdan ve ilginizden
dolayı sizlere teşekkür ediyorum.
Değerli üyelerimiz, temmuz ayında hain
darbe girişimin 6 yıldönümünde Demokrasi ve
Milli Birlik Günümüzü yâd ettik. Cenab-ı Haktan
güzel ülkemize karşı kurulan hain tuzakları
kuranların başlarına yıkmalarını niyaz ediyorum.
Yine milli zaferlerimizi barındıran, milli şuur ve
gururunu yaşatan ve de bizlere millet olma
bilinci yerleştiren Ağustos ayındaki zaferlerimizi
hep beraber kutladık. Bu zaferlerde başta
Sultan Alparslan’dan Başkomutan Mustafa
Kemal Atatürk’e kadar, zaferlerimizde yer alan
bütün atalarımızı rahmetle anıyor ve bizlere bu
toprakları vatan olarak kılmada vesile oldukları
için şükranlarımızı da sunuyorum.
Değerli üyelerimiz, son yıllarda dünyada ve
ülkemizde birçok felaket yaşandı ve yaşanmaya
devam etmektedir. Ülkemiz son yüzyılda görülmeyen doğal felaketlerle karşı karşıya kaldı.
Güneyimiz orman yangınları ile mücadele
ederken kuzeyimizde sel felaketleri yaşandı.
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Ciğerlerimizin yandığı felakette vatandaşlarımızı ve birçok doğal kaynaklarımızı
kaybettik. Yine sel felaketinde birçok
vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü hep
beraber yaşadık. Bu felaketler bizlere iklim
değişikliğin önemi yanında, şehir planlamanın,
mimarlığın ve mühendisliğin ne kadar önemli
olduğunu bizlere tekrar hatırlattı. Bizler tüm
uyarılara rağmen suyolları kenarlarını imara
açmayla felaketin büyüklüğünü arttırdığımızı
gördük. Yine yangın söndürmedeki yerli
teknik donanımızın yetersiz kalması ile
dışa bağımlılığımızı hepimiz gözlemlemiş
bulunmaktayız. Bu noktada, ülkemizin
kalkınmasında sanayi ürünleri ile teknolojiye
ağırlık vermenin ne kadar gerekli olduğu
tekrar ortaya konulmuş oldu. Yine bu
doğrultuda biz mühendislere özellikle
meslektaşlarımıza büyük işler düşmektedir.
Dünyada insansız fabrikalaşmaya gidildiği
gelişmiş ülkelerde mühendislerin rolü
oldukça artmaktadır. Bizlerde kendimizi
etkin, nitelikli ve yetkin olarak geliştirdiğimiz
zaman doğaya daha az zarar veren
ürünler geliştirebilir ve felaketlerde derhal
müdahale yapabilen araçlar veya donanımlar
üretebiliriz. Bu doğrultuda şube olarak
nitelikli mühendisler yetiştirme kapsamında;
bilgisayar donanımlarımızı arttırmaya, yeni ve
yenilikçi yazılımları bünyemize kazandırmaya
ve sanayi ile etkileşimimizi arttırmak için
gayret göstermeye çalışmaktayız. Sizlerden
aldığımız geri dönüşlerle daha da iyi işler
başaracağımıza da inanmaktayız.
Değerli üyelerimiz ülkemizin içinde
bulunduğu bu felaketlerin yaralarını bir an
önce sarılması dileği ile son olarak, dünya
devletlerinin şahit olduğu ama görmezden
geldiği israil zulmünü, Doğu Türkistan’da
Müslüman Uygur Türklerine ve mazlumlara
yapılan bütün zulümleri kınıyorum. Yine
dünyada ve ülkemizdeki tüm gelişmelerin
vatanımıza ve milletimize hayırlı olması duası
ile hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyor Allah’a
emanet ediyorum.
Saygılarımla…

başkan
baş
kandan
dan

Dr. Aziz Hakan ALTUN

etkinlik
etkin

Makina Mühendisleri Odası, Muharrem ayı münasebetiyle aşure
ikramında bulundu. Aşure dağıtım programı 20 Ağustos 2021 tarihinde, oda binası önünde yapıldı.
Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği programda
konuşan Şube Başkanımız Aziz Hakan ALTUN “ Muharrem ayı İslam
alemi için hayırlara vesile olsun. Hicri yılın ilk ayı olması münasebetiyle Oda üyelerimize ve vatandaşlara aşure ikram ediyoruz. Yeni nesil gençliğimiz böylesi güzel değerlerimizi maalesef unutmaya başlamıştır. Unutmamak ve İslami geleneklerimizi devam ettirmek için
böyle bir çalışma yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” demiştir.
Program aşure dağıtımıyla sona ermiştir.

4

Asure Günü
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup,
Arapçada on anlamına gelen
“aşara” kelimesinden türeyen
Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı
muharremin onuncu gününe
denk geliyor.
Hadis kaynaklarına göre,
Hazreti Nuh’un gemisinin
tufandan kurtulması ve Hazreti Musa’nın Kızıldeniz’den
geçerek İsrailoğulları’nı
Firavun’dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleştiği kabul ediliyor.
Ayrıca kültür tarihine ait
birçok eserde, Hz. Adem’in
işlediği günahtan sonra
tövbesinin kabul edilmesi,
Hz. İdris’in diri olarak göğe
yükseltilmesi, Hz. İbrahim
’in ateşte yanmaması, Hz.
Yakup’un, oğlu Yusuf’a kavuşması, Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus’un
balığın karnından çıkması
ve Hz. İsa’nın doğumu ve
ölümden kurtarılarak göğe
yükseltilmesi gibi hadiselerin
de bugün yaşandığı kabul
ediliyor.
Aynı zamanda Emevi
Devleti’nin ikinci Halifesi
Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680’de Hazreti
Muhammed’in torunu Hz.
Hüseyin ve 72 yakınının şehit
düştüğü “Kerbela olayı” da
bugün yaşandığı biliniyor.
Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri
dolayısıyla Müslümanların
aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.
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Ormanlar sadece ülkemiz insanlarının değil tüm dünya insanlarının en önemli yaşam
destek kaynaklarındandır. Ormanlarımızın
korunmasında tüm kurumlarımız ve idareciler başta olmak üzere, toplumumuzun herbir
kesimi ve tüm bireylerin sorumluluğu vardır.
Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından
olan ormanlarımızın yanması, orman sürekliliğini tehlikeye sokan ve ülke insanının da
geleceğini tehdit eden etkenlerin başında
gelmektedir. Ülkemizde yaşanan orman yangınları; her yıl yüzlerce hektar orman alanının
kaybolmasına, ekolojik dengenin bozulmasına, canlı yaşamın, yaban hayatının önemli
ölçüde tahrip olmasına, ormanların birçok
fonksiyonunun yok olmasına ve aynı zamanda can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
Doğal mirasımız olan ormanlar yalnızca
“ağaç topluluğu” ve bizlere yeşil görüntü sağlayan varlıklar değildir. Ormanlar, içinde barındırdığı mikroskobik olanlardan başlayarak
metrelere ulaşan boyuttaki canlılar, kuşlardan böceklere, kurtlardan geyiklere, kaplumbağalardan kirpilere kadar hayvanlar ve mantarlardan yosunlara kadar çok çeşitli orman
altı bitkileri ile oluşumu ve gelişimi uzun zaman alan bir “ekosistem”dir. Ormanlar, karadaki yaşamın ve biyoçeşitliliğin temel taşıdır.
İnsanlığın ortak doğal mirası olan ormanlarımız özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini içine
alan yok edici büyük yangınlarla karşı karşıya
kalmıştır. Ekosistemimizin vazgeçilmezi, millî
servetimiz, atalarımızdan devraldığımız mirasımız ve gelecek kuşaklara emanetimiz olan
ormanlarımızın yanıp kül olmasından derin
üzüntü duymaktayız.
Sebeplerinin ve kaynaklarının güvenlik
birimleri tarafından araştırılacağından ve
gerekli tedbirlerin alınacağından şüphemiz
yoktur. Görevini yapmayanlardan, ihmali
olanlardan, ormanlarımızın yanıp kül olmasına sebep olan herkesten hesap sorulmalıdır.
Bütünlüklü müdahale eylem planlarının ilgili
kurumlar tarafından hazırlanmasında büyük
eksiklikler olduğu bu yangınlarda ortaya çıkmıştır. Bunun yanında personel, ekipman ve
teknoloji donanımının eksiksiz olarak hazır
bulundurulması zarureti test edilmiş, bu testte ne kadar başarısız olduğumuz maalesef
çok acı bir şekilde görülmüştür. Orman alanlarının gelecek kuşaklara aktarılması için yangın öncesinde, yangın riskini azaltacak tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Yangınları söndürmeye çalışan orman işçilerimiz ve gönüllüler millî oldukları kadar
insanlığın ortak kahramanlarıdır. Onlara çabaları için teşekkür ediyoruz. Yangınlarda
hayatını kaybedenlere rahmet, yöre halkına,
ülkemize başsağlığı diliyoruz.
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Cigerimiz
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MansurAçıkgöz
01.10.1966 Hatay Dörtyol doğumluyum. 6 çocuklu bir ailenin son
keseniyim(en küçük çocuk).

leri gibi okuduk. Cuma günleri öğleden
sonra İstiklal Marşımızı okuyup Türk
Bayrağımızı göndere çekerdik.

1992 yılında Tahire Karpuzoğlu Hanım ile evlendim, 2 çocuğumuz var.
Sırasıyla, Konya, İzmir, Konya, Elazığ,
İzmir ve Konya’da ikamet ettik. Halen
Konya’da Selçuklu İlçesinde ikamet etmekteyiz.

1988 yılında MMO’ya üye oldum.
Konya temsilcilikti, Ali Gebeş Bey temsilci, Fatih Tuncel Bey de teknik görevliydi. Meslekte birlik olarak bildiğimiz
arkadaşlarla ilk toplantıya katıldım yaşı
en küçük olan bendim… Bu zaman kadar da Konya Şubeden hiç kopmadım,
çok değerli ağabeyler, arkadaşlar ve
kardeşler edindim, var olsunlar.

Kızım (Ayşe) Özge, Konya Şubemize
üye endüstri mühendisidir, Türk Telekom Genel Müdürlüğü’ nde çalışıyor,
kızımdan bir de torunum var. (Hatice) Gökçen torunum göz aydınlığımız,
Rabbim bütün arkadaşlarıma bu duyguyu yaşatsın inşallah.
Oğlum (Mehmet) Buğra TOBB Üniversitesinde Malzeme Bilimi ve Nano
Teknoloji Mühendisliğinde öğrenci, seneye mezun olacak inşallah.
Ben, ilkokulu Yoncadüzü Köyünde,
ortaokul ve liseyi Erzin Yeşilkent Lisesinde okudum. 1988 yılında Selçuk
Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum.

Işıklar Holding’e bağlı Çumra Kâğıt
Sanayii A.Ş. ’de 1988-1997 yılları arasında vardiya amiri ve kalite şefi olarak
Konya’da görev yaptım. Çalışma hayatımın ilk safhasında Aralık 1989 – Nisan
1991 arasında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım.
Vardiya Amirliği görevim, bana bir
şantiye hayatı gibi gelir hep. Çömez
mühendisliğim işyerimde çalışan üst
amir mühendislerin destek ve yönlendirmeleriyle kısa sürede öğrenen mühendis niteliğine dönüştü.

duay
du
ayen
ayen

1988 yılında MMO’ya üye oldum.
O zamandan beri Konya Şube’den hiç kopmadım,
çok değerli ağabeyler, arkadaşlar ve
kardeşler edindim, var olsunlar.
Üniversite öğrenciliğimiz, 12 Eylülün gölgesinde, kot yasak, sakal yasak,
çağrışım yapan bıyık(!) yasak, kravat
mecburi vb. kısıtlarla geçti. 1983 yılında kayıt yaptırdığımda henüz 17 yaşındaydım, gönüldaş ağabeylerle bir
kahveye girip oturdum, 18 yaşından
küçükler giremiyor ya! Kahveci geldi
parmağıyla bir hesap yaptı, arkadaşın
daha yaşı dolmamış çıksın diye tutturdu, hep birlikte kalktık, yolda dalga konusu oldum: “daha çocukmuş bu” diye,
karizma sıfıra indi.
Okul binamız Amele Pazarının orada Cıvıloğlu Camisi’ nin yanında Türk
Anadolu Vakfı’nın kurs binasında Makine, İnşaat, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendislikleri bir apartmanın sakin-

Vardiyamdaki makine operatörleri de ürün ile makine arasındaki bağlantıyı kurmama çok değerli katkılar
sağladı. Hiç ben mühendisim havasına
girmedim, hep öğrenci olmaya çalıştım. Bir yandan da vardiyamızdaki çalışanların devam durumu, izin, sağlık
sorunu, yeme içme, vb. problemleriyle
ilgilenerek yöneticilik yanımın geliştiğini görüyordum.
Askerliğimi hakkını vererek iki kişilik
yaptım desem yeridir. Eğirdir Dağ Komando Yedek Subay Kurs Bölüğünde 4
aylık sıkı bir eğitimin ardından Hakkari Dağ Komando Tugayı, ikinci tabur…
Tim Komutanı olarak toplam 16 aylık
askerlik döneminden sonra tekrar Işıklar Ambalaj’da iş başı yaptım.

1991 yılı Mayıs ayında, askerlik sonrası iş yerime
geldiğimde kalite bölümünü kurmak ve yönetmekle
görevlendirildim. TSE Konya’nın başında kıymetli
hocam Prof. Dr. M. Fatih Botsalı vardı, gittim hocam
kalite sistemi kurmak istiyoruz, tavsiyeniz nedir diye
istişare ettim, bana o zamanlar TS 6000 şimdi ISO
9000 olarak bilinen Kalite Güvence Sisteminin standartlarını temin edip işe oradan başlamamı önerdi,
tam isabet… Ardından kıymetli hocamız Prof. Dr. Ali
Ünüvar’a gidip kalite kontrol ve yöntemleri hakkında tavsiyelerini sordum, ondan da bir kitap önerisi
ve pratik tavsiyelerini alıp, işletmemizde üretimin
içinde yürütülen kalite faaliyetlerini kalite bölümü
çatısında toplayıp sistem kurulumuna başladık.
1993 yılının Şubat ayında şirketimiz Türkiye’de kâğıt
ambalaj alanında ilk ISO 9000 belgesi alan firma
oldu. Konya’dan birçok firmaya da ISO 9000 konusunda şirketimiz yardımcı oldu.

Şirketimiz
Şubat 1993’ de
Türkiye’de kâğıt ambalaj
alanında ilk
ISO 9000 belgesi
alan firma oldu.

MansurAçıkgöz

Yabancı dil bilmeyi
meslektaşlarıma tavsiye
ettim, kendim de öğrendim,
ama ana dilim Türk Dilini her
şeyiyle iyi bilmek konusunda
da iddialıyım.

2001 krizi sonrasında Holding şirketlerimiz
arasında kan değişimi yapalım diyerek yöneticilerin rızası alınarak görev yerlerimiz değiştirildi. 2002-2011 yılları arasında Konya’da
Işıklar Ambalaj San. A.Ş. ’de üretim müdürü
olarak görev yaptım.
2001 Krizinden çıkmayı elbirliğiyle başardık, stres yönetimini, kriz yönetimini hatta
yokluk yönetimini yaşayarak, yaparak öğrendik…
2007 Eylül ayında Fransa’nın Lille Kenti yakınlarında Bethune ilçesinde çok büyük bir
baskı makinesini 6 kişilik kendi ekibimizle

Meslektaşlarımın
en az bir yabancı dil
bilmesi ve
konuşması lazım.

lına kadar İçeriçumra’daki işyerimizde çalıştım.
1997- 2002 yılları arasında İzmir’de Işıklar
Holding’e bağlı Ege Kraft Torba San. Tic. A.Ş.’de
üretim müdürü olarak görev yaptım. Yeni bina,

36 günde taşıdık, 2008 Ocak ayında makine
Çumra fabrikamızda çalışmaya başladı.
2011 Nisan ayında benzer bir makine alımında başarılı bir ekip çalışmasıyla 24 günde
işi bitirdik.

Meslektaşlarımın en az bir yabancı dil bil-

yeni makinalar ve sistemin Işıklar geleneğine

2011 yılının Ekim ayında Işıklar Ambalajdan

mesi ve konuşması lazım. Ben de yabancı dil

uygun işletilmesinde başarılı faaliyetler yürüt-

ayrıldım. 2011 yılında Segezha Ambalaj San.

konusunda eksiklerimi tamamlayıp, 1994 yılın-

tük… İki defa makine üretim rekoru kırdık ekip

A.Ş.’de Elazığ fabrika müdürü olarak göreve

da ilk yurtdışı iş seyahatimi Yunanistan’a yap-

çok iştahlı ve hızla öğreniyordu. Ben ise Çumra

başladım. 2012 Mart ayında Segezha Ambalaj

tım; on günlük başarılı bir seyahatten döndüğümde ülkemizde 1994 ekonomik krizi patlak
vermiş, US Doları paramıza karşı %200’den faz-

fabrikasından ne biriktirdiysem Torbalı’ daki
fabrikaya geliştirerek uyarlıyordum.

İzmir Fabrikası da bana bağlandı ve İzmir ve
Elazığ Fabrika Müdürlüğü olarak çok yorucu
bir tempoyla 6,5 yıl bu firmada çalıştım.

la değer kazanmıştı. Durum çok acıklıydı, yurt

Bu görevdeyken 1998 yılında Işıklar Holdin-

18 Ocak 2018’de SGK’dan emekli oldum,

dışına giderken kasadan TL avans alıp Dolar’a

ge bağlı Egypt Sack şirketi Mısır’da faaliyete

yerime işe başlayan arkadaşa Şubat sonuna

çevirip seyahatimde kullandım. Seyahat harca-

geçti. Geçici görevle Mısır’a gittim Egypt Sack

kadar yönetici koçluğu yaptım. 31 Mayıs’a

malarımdan geriye kalan Doları işyerime teslim ettim, tekrar TL’ye çevirince aldığım TL’den
daha fazla para kasaya konuldu, kambiyo geliri
denen durumla tanıştım.
Önce Üretim mühendisi (vardiya amirliği),

fabrikamızın beyaz ve mavi yaka tüm çalışanlarının eğitimi ve işin yapılması konusunda 35
gün süren bir çalışma yaptım. Ardından da
1999 Şubat ayında açılış töreninden önce gide-

kadar da şirkete danışman olarak çalışmaya
devam ettim.
Ardından 5 ay kadar emekliliğin tadını çıkardım, sonra davet üzerine severek, isteyerek 5 Kasım 2018’de tekrar Işıklar Ambalaj

ardından kalite kontrol mühendisi sonra kalite

rek açılış töreni sonrasına kadar 10 gün üretim

Çumra fabrikasında göreve başladım halen

mühendisi ve nihayet kalite şefi olarak 1997 yı-

faaliyetlerine nezaret ettim.

devam etmekteyim.

10

MansurAçıkgöz

Güç ve otoriteniz bilgiye
dayanıyorsa, yöneticiliğinizin
bir değeri vardır. Başkasına
dayanarak bir otoriteye
sahipseniz idareci olup, durumu
idare edersiniz. Yöneticilikte
otoriteniz bilginiz kadardır.

Işıklar Holding ve Segezha Group’da iş ha-

oldum. Halen işçi alırken de beğendiğim

yatı boyunca defalarca yurtdışı görevlerde bu-

adaya “Senin görevin helal kazanmak, benim

lundum. Kendimi milletimin temsilcisi olarak

görevim hakkını korumak” der sözü bitiririm.

görüp, töremize, kültürümüze uygun örnek

İş yerimizde çalışanlara ve grubumuzun

davranışlar içinde olmaya çalıştım.

diğer şirketlerinde çalışanlara eğitimler verdik.

Yabancı dil bilmeyi meslektaşlarıma tavsiye

Mavi Yaka Liderlik eğitimlerini, kalite kontrol

ettim, kendim de öğrendim, ama ana dilim

eğitimlerini, kalite çemberleri eğitimini vb.

Türk Dilini her şeyiyle iyi bilmek konusunda

nitelikli eğitimleri yetişkin eğitiminde öğren-

da iddialıyım.

diğimiz taktiklerle çalışanlarımıza aktarmaya

Yöneticilik, kalite, toplam kalite, kalite
maliyetleri, çevre, gıda güvenliği, iş güvenliği,

çalıştık.
Endüstriyel kraft kâğıt ve endüstriyel kraft

bakım, üretim, verimlilik, yetişkin eğitimi vs.

torba üretiminde, baskı-klişe, renk-mürekkep,

işimizle ilgili çok sayıda eğitime katıldım.

makine-ürün, yapıştırıcı, kâğıt, filmler, torba

Her katıldığımız eğitimden sonra fabrikaya
dönüp, yöneticilerimizle biz bu öğrendiklerimizle işyerimize nasıl fayda sağlayabiliriz diye
değerlendirmeler yaptık.

dolumu vb. birçok konuda bildiklerimle meslektaşlarıma da faydalı olabilirim.
Güç ve otoriteniz bilgiye dayanıyorsa, yöneticiliğinizin bir değeri vardır. Başkasına da-

Meslek hayatımda yönetim faaliyetleri
yanı sıra, proje yöneticiliği, koordinasyon ve
işletmeye alma faaliyetlerini de yönettim.

yanarak bir otoriteye sahipseniz idareci olup,
durumu idare edersiniz. Yöneticilikte otoriteniz bilginiz kadardır. Öğrenmeye devam…

Üretim, bakım, bütçe- yatırım-proje, planlama,

Öğrenmeye devam ama ben artık öğret-

personel yönetimi ve resmi kurumlarda şirketi

men modundayım… Bildiklerimi yeni gelenle-

temsil işlerini yaptım.

re aktarmam lazım.

İşimi yaparken hep helal kazanç peşinde
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Bütün meslektaşlarımı saygıyla selamlarım.
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MSB Envanterindeki Araçların Kontrolleri
Odamız Tarafından Yapıldı

Güneydoguda
Periyodik Kontroller
T.C. Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ nın ihtiyacı kapsamında MPG A.Ş. firması tarafından
üretimi yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil
olan Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Araçların
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında periyodik
kontrollerinin yılda 1 (bir) defa yapılması gerekmektedir.
Mevzuat gereği yapılması gereken bu kontrollerle ilgili Odamız ve MPG A.Ş. firması arasında periyodik
kontrol sözleşmesi imzalanmıştır.
MPG A.Ş. tarafından üretimi yapılan Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı araçların
periyodik kontrolleri Hakkâri Yüksekova,
Şemdinli, Otluca, Çukurca, Şırnak Uludere, Akçay, Silopi, Mardin Nusaybin,
Kızıltepe ve Şanlıurfa Akçakale’de
bulunan hudut birliklerimizde yapılmıştır.

Hakkâri Yüksekova,
Şemdinli, Otluca, Çukurca,
Şırnak Uludere, Akçay, Silopi,
Mardin Nusaybin, Kızıltepe
Şanlıurfa Akçakale
14

sağ
ağlık
ağlık

Op.Dr. Fikret UÇAR
Göz Hastalıkları Uzmanı

Daha sağlıklı bir yaşam
için telefon, tablet,
bilgisayar ve telefonların
zorunlu olmadığı sürece
fazla kullanımından
kaçınılmalıdır.

Teknolojik
Araçlar
ve
Göz Sağlığı

Ekranlı araçlarda çalışanlarda göz sağlığı önem taşımaktadır. Normalde göz rahatsızlığına neden olmayan küçük göz kusurları bile uzun süre ekranla çalışanlarda
önemli şikayetlere neden olmaktadır. Bu
durumda ciddi performans kaybına yol
açabilmektedir. Günlük aktivitelerinin
önemli bir kısmını ekran karşısında geçirenlerin mutlaka göz kontrolü yaptırmalarında fayda bulunmaktadır.

Ayrıca, uzun dönem bilgisayar kullanımından dolayı, bilgisayar kullanıcılarının birçoğunda göz yorgunluğu, baş
ağrısı, bulanık görme, gözlerde batma,
sulanma bazen çift görme şikâyetleri
de görülebilmektedir. Görme sistemindeki bu tip bulgular vücut ve mental
yorgunluğa neden olur ve buna bağlı
olarak da ciddi işgücü kayıpları da yaşanabilir.

Günümüzde hayatın vazgeçilmez bir
parçası olan bilgisayarların yaygın kullanımıyla birlikte bilgisayar yorgunluğu denen baş ağrısı, göz ağrısı, boyun ağrısı, sırt
ağrısı, karpal tünel sendromu gibi birçok
rahatsızlık daha sık görülmektedir. Uzun
süreli bilgisayar kullanımı özellikle gözleri
de olumsuz etkiler ve bu olumsuz etkiler
uygun oturuş, gözlük kullanımı, çevresel
faktörlerin değiştirilmesi gibi faktörlerle
asgari düzeye indirilebilir.

Bir diğer sorun ise bilgisayarın yakın
çalışma gerektirmesidir. Yakın çalışmada görüntülerin daha iyi görülebilmesi
için, göz içerisindeki kaslar uyum yaparak, lensimizin kırıcılığının artmasını
sağlamaktadır. Gözlerin sürekli uyum
yapması ise, ağrı oluşumuna neden
olabilir. Bilgisayar ekranına ne kadar
yakın bakılırsa uyum ihtiyacı o kadar
çok artmaktadır. Uyumun gerekenden
fazla ve uzun süreli yapılması durumunda göz çevresinin dışında, başta ve
ensede ağrılar oluşabilmektedir. Uzun
süre ekran maruziyeti sonrasında, göz
kapakları daha az kapanıp açıldığı için,
göz yüzeyinin ıslanması sağlanama-

Bilgisayarın gözleri bozduğuna dair
kesin bir kanıt bulunmasa da, ekrana çok
yakından bakmanın miyopi (uzağı görme
bozukluğu) gelişimi açısından ciddi bir risk
oluşturabileceği bilinmektedir.
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makta, göz kuruluğu ve buna bağlı olan
yanma, batma, kızarıklık gibi diğer belirtiler ortaya çıkabilmektedir.
Bu şikâyetlerin kırma kusurundan
kaynaklanması durumunda gözlük ya
da kontakt lens kullanımıyla ya da refraktif cerrahiyle kırma kusuru düzeltilerek kişinin şikayetleri giderilebilir.

Bilgisayarın zararlı etkilerinden
korunmak mümkün müdür?
İlk olarak, gözlük ihtiyacı varsa gözlük kullanılmalıdır. Camların üstüne yapılan anti-refle kaplamalar ultraviyole
ışınlarının göze gelişini azaltarak rahatlık sağlar. İkinci olarak, dik ve rahat bir
oturuş pozisyonu olmalıdır. Bacaklar
yere dik, uyluk paralel, sırt ve kollar dik
ön kol zemine paralel olmalıdır. Sandalye sırt destekli olmalı ve ayarlanabilir
olmalıdır.
Ekran parlaklığı kişinin en rahat ettiği
ekran parlaklığı seviyesinde olmalıdır.
Ekranın üst kısmı ise, kişinin göz seviye-
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si hizasında olmalıdır. Göz ve bilgisayar
ekranı arasındaki mesafe 60 cm’ den
yakın olmamalıdır. Göz yüzeyinin sürekli nemliliğinin ve ıslaklığının sağlanması için, gözlerin sık kırpıştırılması gerektiği hatırda tutulmalı, gözlerimiz ara
ara bilinçli olarak açıp kapatılmalıdır.
Ekran, klavye, mouse ve bakılan kaynak
birbirine yakın mesafede olmalıdır. Ekran yenileme hızı yüksek ve düz ekran
olmalıdır. Yansımaları azaltan ekran
veya ekran koruyucular kullanılabilir.
Her bir saatlik çalışmadan sonra yaklaşık 10 dakika ara verilmelidir. Ayrıca,
fırsat buldukça uzak mesafelere bakılarak sürekli uyum yapan göz içi kaslar
dinlendirilmelidir.
Daha sağlıklı bir yaşam için temel
çözüm olarak telefon, tablet, bilgisayar
ve telefonların zorunlu olmadığı sürece
fazla kullanımından kaçınılması gösterilmektedir. Bu cihazların karşısında
geçirdiğimiz süreyi azaltmak yalnızca
mavi ışıktan korunmak için değil, yaşam biçimimizi ve günlük rutinlerimizi
değiştirmek için de öneriliyor.

maka
ma
kale
le

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE

DOĞRULAR - YANLIŞLAR
Makina Mühendisi

Bedri TEKİN

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

alana özel 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği
Kanununun çıkartılmış olması ve bu yasanın
iş kazalarını bitirecek bir yasa olarak
sunulmasıdır. Bu yasaya rağmen iş kazalarıyla, iş kazalarındaki artışın devam etmesi bu
konuyla ilgili birçok yeni düzenlemenin gerekliliğini ortaya koymuştur. Meslek hastalığı tespiti
kanayan bir yaradır ve ülkemizde yıllardır bir
tane bile meslek hastalığı sonucu ölüm tespit
edilmemiştir.

Elbette ki, işçi sağlığı iş güvenliği konusu ülkemizde 2012 yılında gündeme gelen, 2012
yılından bu yana konuşulan bir konu değildir.
İşçi sağlığı iş güvenliği; Osmanlı devleti döneminde de, Cumhuriyet döneminde de gündemde olan ve birçok kez düzenleme yapılan,
hayatın her döneminde gündemde olan önemli bir konudur. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini
konuşurken hemen herkesin söze 2012
yılı diye başlamasının nedeni, 2012 yılında
Tablo 1: Yıllara göre iş kazası sayısı
YIL

İş Kazası Sayısı
(SGK İstatistikleri)

İş Kazası Sonucu Ölüm
(SGK İstatistikleri)

İSİG Meclisi Raporlarına göre
Ölüm Sayısı

2012

74.871

744

-

2013

191.389

1.360

1.235

2014

221.366

1.626

1.886

2015

241.547

1.252

1.730

2016

286.068

1.405

1.970

2017

359.436

1.636

2.006

2018

431.276

1.542

1.923

2019

422.810

1.149

1.736

Tablo 2: Yıllara göre iş kazası sıklığı

YIL

İş Kazası Sıklık Hızı
(her 100 işçiden kaza geçiren işçi sayısı)

2013 yılında

1,32

2014 yılında

1,47

2015 yılında

1,52

2016 yılında

1,78

2017 yılında

2,24

2018 yılında

2,42

2019 yılında

2,42

Elbette ki, ülke düzeyinde, işyeri- işletme düzeyinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için
yapılması gereken birçok şey vardır, Ancak, bu ya-

zıda yalnızca Risk Değerlendirmesine/Risk Değerlendirmesi Gerçekleştirilirken Yapılan Doğrular ve
Yanlışlar Konusuna değinilecektir.
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR,
NASIL YAPILIR?
Risk değerlendirmesi 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile işverenlere getirilen
yükümlülüklerden birisidir. Tehlike sınıfı ve
çalışan sayısı ne olursa olsun kanun kapsamındaki tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunludur. 6331 sayılı İş Sağlığı
Güvenliği Kanunun özellikleri sayılırken kanunun reaktif değil, proaktif olduğu ifade edilir.
Proaktif davranışın unsurlarından biriside,
risk değerlendirmesi yapılmasıdır, risk değerlendirmesini kısaca; “olumsuzluğa, kazaya,
meslek hastalığına yol açabilecek etkenleri
önceden öngörme, değerlendirme, önlem
alma, izleme” olarak ifade edebiliriz.
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununda
Risk değerlendirmesi: “İşyerinde var olan ya
da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol
açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve
kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanmıştır.
İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapmak
veya yaptırmak yükümlülüğü işveren yükümlülüğüdür. Risk değerlendirmesi “İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” nde
sayılan ekip tarafından gerçekleştirilir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİNDEKİ
YANLIŞLAR
1. Risk değerlendirmesi genellikle bir kişi
(iş güvenliği uzmanı) tarafından yapılıp, diğer
ekip üyelerine imzalatılmaktadır.
Oysa İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, risk
değerlendirmesinin aşağıda sayılan ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir;
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen
çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike
kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
çalışanlar.
Değerlendirmenin bir kişi tarafından yerine getirilmesi, farklı bilgi birikimi ve tecrübeye sahip kişilerin katkısının olmaması nedeni
ile değerlendirmenin eksik olmasına ve uygulamada da sahiplenmemeye yol açmaktadır.
2. Kopyala, yapıştır uygulaması yaygındır.
Uygulamada daha önce herhangi bir işyeri için yapılmış risk değerlendirmesi,

“kopyala*yapıştır” yöntemi ile
başka bir işyeri için hazırlanmaktadır. Risk değerlendirmesi
gerçekleştirildiği işyerine özgü
olmalıdır. Benzeri özellikte de
olsa, benzeri üretim yapılıyor
olsa da, benzeri ekipman ve
malzeme kullanılıyor olsa da
her işyerinin kendine özgü
özellikleri, dolayısı farklı tehlike ve riskleri vardır, dolayısı her işyerinin risk değerlendirmesinin kendisine özgü olması gerekir.
Kopyala-yapıştır yöntemi ile hazırlanan risk
değerlendirmesi sadece bir doküman olma
özelliğinden öteye gidemez, işyerinin gerçekliği ile ilgisi olmaz, dolayısı ile iş kazaları ve
meslek hastalıklarının önlenmesine herhangi
bir katkısı olmaz.
3. Risk değerlendirmesi bir doküman niteliğinden öteye gitmemektedir.
Risk değerlendirmesi sonunda tehlikelerin, risklerin, işyerindeki mevcut durumun,
alınması gereken önlemlerin yer aldığı bir
doküman hazırlanmaktadır. Ancak risk değerlendirmesinin amacı bir dokuman hazırlamak değildir, Risk değerlendirmesi durum
tespiti yapmak, uygunsuzlukları gidermek ve
uygun hale getirilen işyerindeki koşulları sürdürmek için yapılmalıdır. Dolayısı ile risk değerlendirmesi dokuman haline getiriliyor olmakla birlikte bu dokuman yaşayan, izlenen,
güncellenen, gereklilikleri yerine getirilen bir
doküman olmak zorundadır.
4. Risk değerlendirmesi, işyerinde İSİG ‘nin
sağlanmasının, Risk Yönetiminin bir parçası
olarak ele alınmamaktadır
Risk değerlendirmesi, işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının önemli bir
parçasıdır. Ancak sadece risk değerlendirmesi yaparak, İSİG sağlanamaz. Risk değerlendirmesi işyerindeki risk yönetiminin bir parçası olarak ele alınmalıdır.
5. İşyeri yönetimi, çalışanlar risk değerlendirmesinden haberdar olmamakta katılımları
sağlanmamaktadır
İşyerinde İSİG’nin sağlanmasında önemli katkısı olacak olan işyeri yönetimi ve çalışanları hem risk değerlendirmesi yapılması
çalışmalarına katmama, hem de risk değerlendirmesi konusunda bilgilendirmeme risk
değerlendirmesinin sadece bir doküman olmasından öteye gitmemesine neden olmaktadır. İşyeri yönetimini, çalışanları risk değerlendirmesi çalışmasının içerisinde olması,
uygulamanın her aşmasında bulunmalar, risk
değerlendirmesini amacına ulaştıracak unsurlardan olacaktır.
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ELEKTRiKLi BiSiKLET
ve SCOOTERLARA DiKKAT

Konya motosiklet, bisiklet ve son zamanlarda
scooterların en yoğun bulunduğu ve en yoğun
kullanıldığı iller arasındadır. Özellikle tüm Dünyada
Etkisini gösteren Covid - 19 salgını nedeniyle sosyal
mesafenin en iyi korunacağı ulaşım aracı olan
motosiklet, bisiklet ve scooterların kullanımının
arttığını görmekteyiz.
Gelişen teknoloji ve yaşam şartları göz önünde
bulundurulduğunda motosiklet, bisikletler ve
scooterların
kullanım özellikleri ve çeşitleri
artmıştır. Özellikle elektrik enerjisinin kullanıldığı
elektrikli bisikletler ve scooterlar , günümüzde en
çok tercih edilen ve trafikte sıkça karşılaştığımız
araçlar içerisinde yer almaya başlamıştır. Elektrikli
bisikletler ve scooter, azami sürekli gücü 0,25 KW ’ı
geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla
25 km/saate ulaşan araçlardır. Elektrikli bisikletlerin
ve scooterların çokça tercih edilmesinin en önemli
sebepleri; kullanımının pratik olması ve kullanım
maliyetlerinin düşük olmasıdır.
Evden işe gitmek, okula gitmek, parklarda gezinti
yapmak gibi ulaşımla ilgili birçok ihtiyacımızın
karşılanmasında yaygın olarak kullandığımız
elektrikli bisikletlerle ilgili bazı sorular bu araçları
satın almak isteyenleri düşündürmektedir. Bu
araçların performanslarının nasıl olduğu, şarj
edilmiş bir aküyle kaç kilometre yol yapabildiği,
yokuşu çıkıp çıkamadığı, ehliyet ve ruhsata gerek
olup olmadığı merak edilen başlıca sorulardır.
Elektrikli bisikletlerin performansları akü gücüne
göre değişmekte, akü büyüklüğüne bağlı olarak 80100 km. arasında yol gidebilmektedirler. Türkiye’de
satılan elektrikli bisikletlerin ortalama hızları saatte
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25 km/saat dir.
25kw (250v) a kadar bisiklet, 0,26 KW (250v) ile
4 KW (4000v) arası motorlu bisiklet, 4 KW üzerinin
ise motosiklet sınıfına dâhildir. 0,26 KW ve üzeri
elektrikli bisikletlerde tescil ettirme ve sürücü
belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak 25
Kw (250v) a kadar tescil zorunluluğu ve ehliyet
zorunluluğu yoktur.
Her geçen gün sokaklarda daha fazla denk
gelmeye başladığımız elektrikli scooterlar ise
taşınabilir özellikleri, şehir içi kullanım için yeterli
mesafe sağlayan pilleri ve ideal hız limitlileriyle
kullanıcılarına çok önemli avantajlar sağlamaktadır.
Ülkemizde 3 milyonu aşkın vatandaşımızın
kullanmakta olduğu scootarlarla ilgili ulaştırma
ve altyapı bakanlığımız tarafından kullanıcı yaş
sınırının belirlenmesi, kullanım ve güvenlik
aksesuarlarında
zorunluluk
getirilmesi,
hız
sınırlarının ve şehir içi kullanım güzergahlarının
belirlenmesi gibi birçok konuda düzenleme
yapılarak yönetmelik yayınlanacağı bilinmektedir.
Vatandaşlarımızın şehir içi kullanımında önemli
kolaylıklar sağlayan elektrikli scooterlara ilgisi gün
geçtikçe artmaktadır. Özellikle belediyeler Alternatif
ulaşım aracı olan scooterlara kayıtsız kalmayarak
vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Bu
nedenle olası kazaların önüne geçilmesi, kayıt
altında tutulması gibi verilerin tutulması amacıyla
bazı belediyeler UKOME kararıyla scooter’ların
kullanım esaslarını belirlemiştir. Bu kararları
özetleyecek olursak; 15 yaşını doldurmayanların
bu hizmetten yararlanmaması, azami hız sınırının
25 kilometre olması, kaldırımlarda kullanılmaması

gibi sıralayabiliriz.
Diğer araçların sebep olduğu kazaların
yanında, trafikte seyreden bisikletlerin ve
scooterların kullanımından kaynaklı birçok
kazayla da maalesef karşılaşmaktayız. Sessiz
çalışan bu araçların yaya yollarında kullanımı
kaza oranlarını oldukça artırmaktadır. Hızlı
olması ve sessiz çalışmasından dolayı
yayalarımız tarafından fark edilemeyen bu
araçların kullanımında dikkat edilmesi
gereken hususları sıralayacak olursak;
• Şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı
50 km/saat üzerinde olan karayollarında da
kullanılmaması
• Birden fazla kişinin scooter’ı aynı anda
kullanmaması,
• Kişisel eşya harici, eşya taşınmaması
• Yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/
yaşlı) tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılması
• Bisiklet yolu kullanılmalı, bisiklet yolu
olmayan yerlerde şağ şerit kullanılmalı .
şeklinde sıralayabiliriz.
Sürücülerimizin
elektrikli
bisikletleri
ve scooterları trafik kurallarına göre
kullanmalarının, yüksek KW ‘lı araçları tercih
etmemelerinin, özellikle yaya yolu ve park gibi
yayalarımızın yoğun olduğu yerlerde bu araçları
kullanmamalarının içerisinde bulunduğumuz
bu günlerde insanımızın sağlığı adına oldukça
önemli bir husus olduğunu düşünmekteyiz.
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KAYACIK MÜHENDİSLİK
Konfor ve Ergonomiyi En Üst Noktaya Taşımak

Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden
mezun olarak enerji ve otomotiv sektörünün içerisindeki faaliyetlerde yer aldık.
Sektördeki tecrübe ve bilgimizi proje ve taahhüt hizmetleri (ısıtma – soğutma - havalandırma - doğal gaz, mekanik tesisat, verimli
enerji sistemleri ve araç projelendirme) sunmak ve bu hizmetleri
kendi bünyemizde icra etmek üzere firmamız Kayacık Mühendislik
kurulmuştur. Genç, dinamik ve tecrübeli ekiplerimizle müşteri memnuniyeti
odaklı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Misyonumuz: Kuruluşumuz müşteri
memnuniyeti odaklı düşünürken konfor
ve ergonomiyi en üst noktaya taşımayı,
bununla birlikte kaliteyi uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturmayı prensip
edinmiştir.
Vizyonumuz: Bilgiyi, tecrübeyle birleştirip kai-zen felsefesini tam manasıyla faaliyet alanlarımızda uygulamak
en temel ve değişmez kuralımızdır. Bir
diğer altın kuralımız ise bilgilerimizi güncel tutarak faaliyetlerimizi kalıcı ve daimi
olarak sonraki nesillere aktarmaktır.

ALTINOK
Doğalgaz
Şerafettin Alper ALTINOK 1967
yılında Aksaray da doğdu. İlk,orta ve
lise öğrenimini Aksaray da tamamladı.
Endüstri Meslek lisesinden mezun
olduktan sonra 1991 yılında Selçuk
Üniversitesi Makine mühendisliği bölümünü kazandı. 1995 yılında Üniversiteden mezun olduktan sonra vatani
görevini Ağrı da yerine getirdi. Askerlik
görevinde döndükten sonra Pakpen,
Beşel bijon, Erpen plastik te mühendis
olarak, Kosgeb de danışman olarak
çalıştı. 2002 yılında kendi firması olan
ALTINOK Doğalgaz ı kurdu. Firma bünyesinde doğalgaz,mekanik tesisat proje
ve uygulama, kombi,ısıtma sitemleri
ekipmanları satışı yaparak hizmet
vermektedir.
4 çocuk babası olan Şerafettin Alper
Altınok iş hayatında başarılı olmanın
anahtarının güleryüzlü,dürüst,kaliteli
,işini titzlikle takip etmekten geçtiğini
belirtiyor.
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ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR

Ülkemiz
Yenilenebilir Enerjiyle
Güçleniyor
Toplam kurulu güç tablolarına bakıldığında ise
ülkemiz jeotermal enerji kurulu gücünde dünya
dördüncüsü, güneş enerjisinden sıcak su üretim
sistemleri kurulu gücünde ise Çin ve Amerika’nın
ardından dünya üçüncüsü konumundadır. Jeotermal enerji toplam ısı güç üretiminde ise dünya da Çin’in ardından ikinci sıradadır.
Bu üretim verilerinin çevreye olan etkisini de
göz ardı etmemek gerekmektedir. Elektrik üretimi gerçekleştirilirken kullanılan kaynakların cinsine bağlı olarak doğaya karbon salımı meydana
gelmektedir. Hem çevre kirliliğine hem de küresel ısınmaya sebebiyet veren bu o layı engellemenin başlıca formüllerden birisi de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelimdir. Ülkemiz,
elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesini arttırarak enerjide millileşme
yolunda ciddi adımlar atmış, enerji kaynaklı cari
açığın azaltılmasına fayda sağlamış ve karbon
salımını da azaltarak çevreyi ve insan sağlığını
koruma yönünden ciddi ilerleme kaydetmiştir.
Bu bakımdan enerji yatırımlarının devam etmesi, özellikle cari açığın kapatılması ve enerji
bağımsızlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Yenilenebilir kaynaklar 2000 li yıllarda sadece hidrolik enerjiden oluşmakta iken günümüzde kaynak çeşitliliği de sağlanarak mevcut tüm
imkânlar kullanılmaya devam edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde hidrolik
enerjiye ek olarak güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi,
biokütle enerjisi ve jeotermal enerji kaynakları
da kullanılarak elektrik üretimi yapılmaya devam
edilmektedir.
Ülkemiz özellikle son dönemlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlarına hız vermiştir. Ülkemiz 2017 yılında güneş enerjisinden
elektrik üretim sistemleri kapasite ilavesinde
dünya 5. si olmuştur.

Celalettin BAKIR
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Makina Yüksek Mühendisi

Ülkemiz her geçen gün büyümeye devam
etmektedir. Yatırımlar birer birer hayata geçerken, yeni hedefler, gelişen teknoloji ile birlikte daha verimli ve daha çevreci bir anlayışla ortaya konulmaktadır. Özellikle ülkemizin
elektrik üretim kapasitesinde son 15 yıla baktığımızda 2006 yılında 40,5 GW seviyelerinde
olan elektrik enerjisi kurulu gücümüz 2020
yılı sonu itibari ile 95 GW seviyelerine yükselmiştir. Bu veriler ışığında son 15 yıllık süreçte
elektrik üretim kurulu gücümüz yaklaşık 2,37
kat artış göstermiştir.
40,5 GW lık kurulu güç ile üretilen elektrik
enerjisi değeri yaklaşık 176.300 GWh iken günümüzde 95 GW kurulu güç ile 305.330 GWh
elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Elektrik
üretimindeki artış ise son 15 yılda 1,73 kat olarak gerçekleşmiştir.
2000 li yıllarda ülkemizde elektrik üretimi
için kullanılan başlıca kaynak doğalgazdır. Doğalgazı termik kaynaklar, hidrolik kaynaklar
takip etmektedir. 2006 ayılında elektrik üretimimizin yaklaşık %44 ü doğalgaz, %26 sı kömür, %25 i hidrolik, %4,5 i sıvı yakıtlar, %0,5
i ise yenilenebilir (Rüzgar, jeotermal vb) kaynaklardan sağlanmıştır. Veriler, 2000 li yıllarda
elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin pa-

yının sadece hidrolik kaynaklar ile sınırlı kaldığını göstermektedir.

Jeotermal enerji santralleri kurulumunda bölgesel avantajını da kullanan ülkemiz, kapasite
ilavelerinde 2016,2017 yıllarında dünya ikincisi,
2018 ve 2019 yıllarında ise dünyada 1 numaraya
yerleşmiştir.
Güneş enerjisinden sıcak su üretim sistemlerinde dünya markası olan ülkemiz son 5 yılda
Çin’in ardından kapasite ilavelerinde dünya da
ikinci sırada bulunmaktadır.

Günümüzde ise bu durum keskin bir biçimde değişerek, elektrik üretiminde, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ciddi oranda
arttığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı
yenilenebilir enerji kaynak türlerinde ülkemiz,
dünya sıralamasında ilk üçe girmeyi başarmıştır.
2020 yılı sonu itibari ile elektrik kurulu gücümüz; hidrolik kaynakları da dâhil ettiğimizde %51 i yenilenebilir kaynaklardan, %27 si
Doğalgazdan, %21 Termik Kaynaklardan ve
kalan %1 lik kısım ise sıvı yakıtlardan oluşmaktadır. Benzer şekilde elektrik üretimimizin
%42 si yenilenebilir kaynaklardan, %35 i Termik kaynaklardan, ve %23 ü ise doğalgazdan
karşılanmıştır.
Verilerden de görülebileceği üzere ülkemiz
son yıllarda ciddi oranda yenilenebilir enerji
kaynakları kurulumuna hız vermiş ve ülkemizin elektriksel enerji ihtiyacı en yüksek oranda
yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaya başlanmıştır. Doğalgaza olan gereksinim 15 yıllık
süreçte %44 ten %23 seviyelerine indirilerek
yaklaşık %21 lik tasarruf sağlanmıştır.
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Kültürü, doğası, bitki
örtüsü ve manzarası ile

Ihlara Vadisi, Hasan
Dağı’nın püskürmesi sonucu
oluşan volkanik tabakanın
sonrasında rüzgar, sel
gibi birçok doğa olayının
etkisi ve Melendiz Çayı’nın
aşındırması ile oluşmuş bir
kanyondur.
28

Ihlara Vadisi Krokisi
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Kültürü, doğası, bitki
örtüsü ve manzarası ile

Ihlara vadisi Kapadokya bölgesinin güneyinde, Aksaray İli, Güzelyurt
İlçesi, Ihlara Kasabası’nda ve Hasan Dağı’nın Kuzeydoğusundadır.
Aksaray’a 40 km., Güzelyurt’a ise 7
km. mesafededir. Dünyanın en büyük
kanyonları arasında sayılan Ihlara Vadisi, Hasan Dağı volkanından püsküren lavların akarsu aşındırmasıyla oluşan kanyon vadidir.
Melendiz Çayı, milyonlarca yıllık bir
sürecin sonunda, 14 kilometre uzunluğunda ve yüksekliği yer yer 120 metreye ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi
meydana getirmiştir. Bu çatlaklardan
yol bulan kanyonun bugünkü halini
almasını sağlayan Melendiz sebebiyle, bölgenin eski sakinlerine “dönerek
akan suyun halkı”, yani “Peristremma”
denirdi. Melendiz Çayı, Ihlara Vadisini
baştan başa kat etmektedir. Melendiz
Çayı, Ihlara Kasabasından başlayarak,
yer yer kanyonu 100–120 m. derinlikte
yararak, Kuzeybatı istikametinde Selime Kasabası, Yaprakhisar ve Belisırma Köylerinin ve Ziga Kaplıcasının
bulunduğu geniş vadiye ve oradan Tuz
Gölüne yönelmektedir.
14 km. uzunluğundaki vadi Ihlara’dan
başlayıp, Selime’de son bulmaktadır.
30
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Vadi çevresinde bozkır görünüşlü
ve cılız bitki örtüsü hâkim iken,
tabanında bağlar ve bahçelerden
oluşan yoğun bir yeşillik şeridi yer alır.

Kültürü, doğası, bitki
örtüsü ve manzarası ile

4. yüzyıldan itibaren öncü Hıristiyan din adamları
yetişmiş bölgede
100’den fazla kilise
bulunmaktadır.
Ziyaretçiler,
382 basamaklı
merdivenden inip
yemyeşil bir vadi
tabanını takip
ederek, bu kiliseleri
görebilmektedirler.
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Ihlara Vadisi, Hıristiyanlığın kuruluş yıllarından beri
önemli bir dini merkez olmuştur. Bölgede 4. yüzyıldan
itibaren öncü Hıristiyan din
adamları yetişmiştir. Bölgede
100’den fazla kilise bulunmaktadır. Günümüzde bu kiliselerin 14’ü ziyarete açıktır.
382 basamaklı merdivenden
inip yemyeşil bir vadi tabanını takip edenler, bu kiliseleri
görüp ziyaret edebilmektedir.
Yörenin jeolojik özelliği sayesinde oluşan freskli kiliseler,
manastır ruhuna uygun olarak kayalara oyulmuştur. Ihlara Vadisi’ nde kiliselerdeki
süslemeler 6. yüzyılda başlayarak 13. yüzyılın sonuna
kadar devam etmiştir.
Ihlara Vadisi’nin dikkat
çeken bir başka özelliği ise
doğasıdır. Duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanında
bağlar ve bahçelerden oluşan yoğun bir yeşillik şeridi
yer almaktadır. Vadi çevresinde bozkır görünüşlü ve
cılız bitki örtüsü hâkimdir.
Vadinin yamaçlarına gelindi-

ğinde ise zengin ve yeşil bir
doğa parçasının vadi içinde
saklandığı
görülmektedir.
Vadi tabanında bölgedeki
karasal iklimden farklı olarak, Akdeniz iklimine yakın
bir iklim görülmektedir. Vadi
tabanı bu özelliği ile doğal
bir mikroklima alanıdır. Ihlara Vadisi’nin cılız bitkili bozkırının içinde yeşil bir vaha
gibi saklanmasını sağlayan
Melendiz Çayıdır. Bahar ve
kış aylarında en yüksek su
seviyesine ulaşan Melendiz
Çayının yanında, vadide şifalı su kaynakları da vardır.
Vadinin bitiş noktasına yakın
bir yerde Ziga Kaplıcası bulunmaktadır. Ziga Kaplıcası banyo ve içme kürlerinin
çeşitli hastalıklara iyi geldiği
bilinmektedir.
Badem, ceviz, hatta şamfıstığı da dahil birçok bitki
çeşidinin bulunduğu yemyeşil doğasıyla, Melendiz Çayı
’nın huzur veren sesi ve serinliğiyle, barındırdığı tarihiyle Ihlara Vadisi ziyaretçilerini
büyülemektedir.
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DİNAMİK

KONYA

397 basamakla ulaşılan,
kültürü, doğası, bitki
örtüsü ve manzarası ile

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
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OSGB ned

Şu an vadinin içerisinde bulunduğu Aksaray ili, Hristiyanlığın
doğuşu için önemli bir merkez.
Önemli mezhep kurucularının 4.
yüzyılda bölgeye gelerek YunanSlav sistemli bir manastır hayatı
kurmaları, Mısır ve Suriye gibi bölgelerde manastır hayatının tersine bir sistem göstermiştir. Burada
bulunan dini liderler dünya ile ilişkilerini kesmeden farklı diller konuşan, farklı inançları olan insanlara
dinlerini anlatarak dini yaymaya
çalışmışlardır. Belisırma köyü kıyısındaki Ihlara Vadisi’nde 100’den
fazla kilise bulunuyor. Vadide yer
alan Selime Kasabası ve Yaprakhisar Köyü’nde; Yılanlı Kilise, Kokar
Kilisesi, Pürenliseki Kilisesi, Eğritaş
Kilisesi, Direkli Kilise, Saint Georgeus (Kırkdamaltı) Kilisesi, Karagedik
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Kilisesi, Ala Kilisesi, Bezirhane Kilisesi, Bahattin Samanlığı Kilisesi ve
Batkın Kilisesi gibi mutlaka görülmesi gereken muhteşem mimari
yapılarıyla özel bir konumdur.
Dinin başka dilleri konuşan insanlar arasında yayılması, okuma
yazma oranının düşük olması ve
Latinceyi az kişinin bilmesi nedeniyle zorlaşmıştır. Bu nedenle dini
yaymak için kiliselerde, İncil’deki
konular, İsa’nın hayatı, din büyükleri ve onlarla ilgili olaylar resimlerle
anlatılmaya başlanmıştır. Vadinin
içerisinde bulunan kiliselerde Son
Akşam Yemeği, İsa’nın Doğumu,
Ziyaret, Meryem’e Müjde, Mısır’a
Kaçış gibi pek çok sahne resmedilmiştir.

2021 yılının temmuz ayında kurulan Konya Dinamik OSGB, yetkilendirilmiş birim olma yolunda tüm
sorumluluklarını yerine getirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
başvurmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nce yapılan denetimin
ardından “Yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Belgesi” almaya
hak kazanmıştır.
OSGB’ler sayesinde işveren, iş yerinde gerekli tedbirleri alarak meydana gelebilecek iş kazalarında yaşanabilecek sıkıntıları minimuma indirir.
Güvenli ve kaliteli bir iş yeri oluştuğundan dolayı kazalar en aza inerek
kesinti olmadan daha verimli bir şekilde çalışmak mümkün hale gelmektedir. OSGB’ler tarafından çalışanlara
verilen eğitimler sayesinde çalışanlar
daha bilinçli hale gelerek dikkatsizlik
ve ihmal kaynaklı iş kazalarının önüne geçilmiş olur. OSGB’ler tarafından
sunulan mobil sağlık hizmetleri sayesinde çalışanların sağlık ve buna
bağlı olarak verimlilik durumları da
yakından takip edilmektedir.
Ayrıca OSGB’ler çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet vererek bilinçlenmelerini sağladığı gibi
iş yerlerinde meydana gelebilecek
kaza, yangın vb. durumlar için de acil

eylem planları hazırlayarak acil durumlarda
yapılması gerekenleri
belirlemektedir.
OSGB’ler sahip oldukları tıbbi alt yapı
ve iş yeri hekimleri
sayesinde odyometre
testleri, solunum fonksiyonu testleri, göz
taraması gibi sağlık hizmetlerini verebilir ve akciğer grafisi, kan sayımı, idrar tahlili, karaciğer fonksiyon testleri
gibi laboratuvar tetkiklerini yapabilir.
Konya’da yer alan sanayi kuruluşları
ve işletmelerinde uygulanacak Mobil
Sağlık hizmetleri içerisinde de bahsi
geçen tüm testler ve tetkikler yer
almalıdır. Bu sayede çalışanların sağlık durumları yakından takip edilerek
olası sorunların erkenden önüne
geçilmesi mümkün olur.
Ayrıca fabrika bünyesinde bulunan makine ve elektirikli techizatların
tüm ölçüm ve deneyleri aylık veya yıllık olarak düzenli şekilde test edilmesi, raporlanması ve bunun sonucuna
göre gerekli önlem ve önerilerlerin
değerlendirilmesi gereklidir.
Konya Dinamik Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimi alanında uzman Makine, Elektrik ve İnşaat Mühendisleri
bulunduğu, yıllarca deneyimlediği

ve danışmanlığını yaptığı kurum ve
kuruluşlarla İş Sağlıgı ve Güvenliği
ve Ohsas 18001 anlayışını ülkemizde
geliştirip bunları bir adım daha ileriye
taşımayı hedefleyen bir şirket kimliğini taşımaktadır. Hızlı ve sağlıklı çözümler oluşturabilmekte ve sektöre
yabancı kalmamakta beraber yılların
verdiği deneyimlerle oluşabilecek
kaza ve ramak kala olaylarını önceden tespit etme konusunda daha
verimli olabilmektedir..Ülkemizde İş
Sağlığı ve Güvenliği anlayışını sadece
Yönetmelik, Tüzüklerle değil çözümlemelerle ve sistem uygulamalarıyla
sizlere hizmet etmekten gurur duymaktadır.
Hedefimiz Konya Dinamik Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma
ortamı oluşturulmasını sağlamak ve
iş güvenliği hukukunu düzenli şekilde
devam ettirebilecek sistemler kurmaya yöneliktir.
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Konyagöz Hastanesi ile
İndirim Protokolü
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şube olarak, üyelerimize daha kaliteli, daha kaliteli sağlık hizmetini, indirimli fiyatla sağlayabilmek için, Konyagöz Hastanesi ile İndirim Protokolü anlaşmamızı
tekrarladık.

proto
pro
otokol

Konya Şube’miz ile Konyagöz Hastanesi Pazarlama Müdürü Muharrem İYİTAŞCILAR arasında yenilenen protokol anlaşmamız, odamız
hizmet binasında gerçekleştirildi.
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Morun her tonu ile büyüleyici bir atmosfer

Ametis

En çok ametist çıkartan ülkelerin başında Amerika yer
alıyor. Estetik ve parlak bir görünüme sahip olan bu taşlar
mücevher ve takı sektöründe
büyük ilgi görmektedir. İçinde
demir elementi dışında eser
miktarda kükürt de bulunuyor.

Ametist Taşının
Faydaları Nelerdir?

Mitolojik bir öyküye göre
ametist taşından yapılan bir
kadehle içki içen kişiler asla
sarhoş olmuyordu. Bu nedenle
ismi ‘sarhoş etmeyen’ manasına
gelmektedir.
Ametist Taşı Nedir?
Ametist, mor renginde, doğal bir taştır. Her daim parlak
olan yapısı sayesinde kullanım
ağı günden güne genişlemek-

maka
ma
kale
le

tedir.

Ametist Taşı Nasıl
Oluşur?
Bu özel taşlar insan eli değmeden, tamamen doğal süreçlerden geçerek oluşur. Yoğunlukla volkanik kayaçlarda
oluşan bu taşların Türkiye’nin
belli başlı şehirlerinde de yatakları bulunuyor. Bu şehirlerin başında Balıkesir ve Ordu

gelmektedir. Ametist taşının
oluşum süreci ve renkleri değerini belirleyen yegane unsurdur. Menekşe renkli olan
versiyonları son derece nadir
olup sadece mücevherlerde
kullanılır. Standart mor renginde olan çeşitleri ise her türlü
takıda uygulanıyor.

Ametist Taşının
Anlamı Nedir?
Bu özel taş adını mitolojiden almaktadır. Mitolojik bir
öyküye göre ametist taşından
yapılan bir kadehle içki içen
kişiler asla sarhoş olmuyordu.
Bu nedenle ismi ‘sarhoş etme38

yen’ manasına gelmektedir.
İnsanlık tarihinde son derece
önemli bir yeri olan ametist
taşları özellikle Orta Çağ’da kilisenin sembollerinden biriydi.

Ametist Taşının
Özellikleri Nelerdir?
Dünyadaki en popüler beş
taştan biri olan ametist taşlarının yüzde doksanı mor renklidir. Bununla birlikte koyu kırmızı ve açık pembe gibi renk
alternatifleri de mevcuttur. Bu
alternatif renkler nadir oluştuğu için çok daha değerlidir.

Ametist taşının adını sıklıkla
duyan kişilerin merak ettikleri konuların başında bu özel
taşın insan sağlığına olan faydaları geliyor. Tıpkı akik taşları
gibi bu taşlar da hem fiziksel
hem de manevi açıdan birçok
fayda sağlamaktadır. Özellikle öfke kontrolü sorunu yaşamakta olan her yetişkinin bu
yöndeki şikayetleri ametist taşı
sayesinde azalarak bitme noktasına geliyor. Kaygı ve stresi
kişilerden uzak tutan bu taşlar
yaydıkları enerji sayesinde bireylerin çok daha mutlu, pozitif ve zinde olmalarını sağlıyor.
Olumsuz düşüncelerin zihinden uzaklaştırılmasını sağlayan ametist taşları depresyonla mücadele süreçlerinde de
dolaylı olarak yarar sağlıyor.
Son yılların en popüler taşının faydaları bunlarla sınırlı
değil. Göz sağlığına iyi geldiği
bilinen ametist taşları özellikle bulanık ve çift görme şikayetlerinin azalmasında öncü
rol oynuyor. Bununa birlikte
vücuttaki kötü kanın atılmasını hızlandırarak özellikle ileri
yaştaki kişilerin kolesterole yakalanma riskini en aza indirger.
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Öfke kontrolü
sorunu yaşamakta
olan her yetişkinin
bu yöndeki
şikayetleri ametist
taşı sayesinde
azalarak bitme
noktasına geliyor.

Pandemi Şartlarına Uygun

LPG
Yetkili Personel
Kursları
Eğitmen: Metin ŞAHİN / Makina Mühendisi

eği
ğitim
tim

02 Temmuz 2021 tarihinde Şubemizde, 19-20 Ağustos 2021 tarihinde ise Aksaray İl Temsilciliğimizde LPG sektöründe görev yapan personelin bilgi, beceri
ve iş alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG’nin sürekli, kaliteli, ucuz, güvenli
olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kamu yararı esas alınarak tüketicinin kullanımına sunulmasına katkıda bulunmak amacıyla LPG Yetkili Personel
Kursları düzenlenmiştir. Odamız eğitmenlerinden Metin ŞAHİN tarafından verilen
kursların sonunda başarılı olan kursiyerlere yetki belgeleri verilmiştir.
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Türk Cumhuriyetleri Serisi

Rusya

KAZAKİST

Tarım ürünleri yetiştirilmesi açısından uygun olan ülke
toprakları, aynı zamanda yeraltı kaynakları bakımından da
oldukça zengindir.
Kazakistan, uranyum, petrol ve altın rezervlerine sahiptir.
Yeraltı zenginlikleri 2 trilyon dolardan yüksek değer bulur.
Ülkede altın %20, krom %26, uranyum %17 oranında
bulunur.

Azerbaycan

İran

Özb

eki

sta

AN

Çin

Kırgızistan

n

Türkmenistan

Kazakistan
Bayrağı

Altın renkli Şerit
Tarihteki Türk Devletlerinden
Altın Ordu devletini, ayrıca
Kazakistan’a özgü olan kültürü
simgeler.
Altın renkli Güneş

Kazakistan (Kazakça: Қазақстан, Qazaqstan), resmî
adıyla Kazakistan Cumhuriyeti (Kazakça: Қазақстан
Республикасы, Qazaqstan Respwblikası), Orta Asya
ve Doğu Avrupa’daki bağımsız devlettir. Kazakistan,
(Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan,
Özbekistan, Türkiye, ve Türkmenistan ile birlikte)
günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biridir.
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Huzur ve bereketi simgesi,
Kanat açmış Bozkır Kartalı
Özgürlük ve bağımsızlık
sembolü olarak kullanılmış.

Kazakistan,
yüzölçümü bakımından
Türk devletlerinin ve
Müslüman ülkelerin
en büyüğü,
doğal kaynaklar bakımından
en zenginidir.
Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü,
doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. Kazakistan Türk tarihinin önemli
devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk,
Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi devletlerin merkezüssü, Kıpçak, Oğuz, Karluk
gibi Türk boylarının beşiği olmuştur.
Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin bulunur. Ülkenin
ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü’ne kıyısı
vardır.
Kazakistan Cumhuriyeti 1991 yılında
siyasi haritalarda belirerek Avrasya’nın
merkezinde konumlanmıştır. Kaynağı
Türkçe olan Kazak kelimesinin anlamının “hür adam” olduğu düşünülmekte ve
bu lakabın tarihsel olarak hürriyetlerine
düşkün yörüklerden oluştuğu göz önüne
alındığında yerinde bir tanımlama olduğu ortaya çıkmaktadır.
Binlerce yıl boyunca, bu yörükler kalabalık büyük baş hayvan sürülerini gütmüşler, bölgenin yamaçları ve nehir vadilerinde zengin toprakları işlemişlerdir.
Değerli kürklerin sevk edildiği tarihi İpek
Yolu ve Baharat Yolu’nun her ikisi de bölgeden geçerek Kazakistan’ı kültürel, ticari ve ekonomik anlamda Asya ile Avrupa
arasında önemli bir köprü konumuna
getirmiştir.

İklim
Yüksek dağlar, ova ve platolar ülkesi olan
Kazakistan’ ın iklimi sert karasaldır. Çok sıcak
yazların ardından soğuk kışlar yaşanır. Ülkede
kış ve yaz ayları arasında sıcaklık farkı fazladır. Hava sıcaklığı Ocak ayında ortalama -35°C’
den -4°C’ ye kadar; Temmuz ayında ise +19°C’
den +35°C’ ye kadar farklılık göstermektedir.

Nüfus

Kazakistan İstatistik Ajansı’nın verilerine
göre, 1 Ocak 2009 itibariyle ülkede 15 milyon
778 bin kişi yaşamaktadır. Doğum oranlarındaki artıştan dolayı nüfus, bir yıl öncesine
göre % 1,3 oranında artmıştır.
Nüfusun % 23,7’si 15 yaş altındaki kısmı
oluştururken, % 68,4’ü ise 15 ile 64 yaş arasındaki kişilerdir. Geri kalan % 7,9’ luk kısım ise
64 yaşını geçenlerdir. Ortalama yaşam süresi
ise 66,55 yıldır. Her yıl nüfus artışı ise ortalama % 0,3 olmaktadır.

1991’de Sovyetler Birliği’ nin dağılmasından
sonra ülkenin demografik yapısında değişiklikler olmuştur. Kazakistan’ da yaşayan Rus, Alman ve Yahudilerin büyük çoğunluğu ülkeden
göç etmiş, yaklaşık 280 bin Kazak ise ülkesine
geri dönmüştür. Günümüzde ülke nüfusunun
% 55,6’sını Kazaklar, % 28’ini Ruslar, geri kalan
kısmı Ukraynalılar, Özbekler, Almanlar, Tatarlar, Uygurlar ve diğerleri oluşturmaktadır.
Ülkenin resmi dili Türk dillerinden Kıpçak
grubuna bağlı Kazakçadır. Nüfusun % 64’ ü
günlük yaşamda bu dili konuşmaktadır. Resmi yazışmalar ve ekonomik hayatta ise büyük
oranda Rusça kullanılmaktadır.
Nüfusun % 60 ’ı Müslüman, % 30 ’u Ortodoks, % 2 ’si ise Protestanlardan oluşurken,
kalanlar ise diğer dinlere mensuptur. Ülkedeki nüfusun % 55 ’i şehirlerde yaşamaktadır. Bu
şehirlerin en büyüğü 1997 yılına dek başkent
olan Almatı’ dır. Diğerleri; Karaganda, Çimkent, Pavlodar , Ust-Kamenogorsk, Semipalatinsk, Taraz ve yeni başkent Astana’dır.

Coğrafi Konum
Kazakistan Cumhuriyeti Orta Asya’da
yer alır. Ülkenin yüz ölçümü 2.724.900
km2’dir. Kazakistan kuzeyde ve batıda
Rusya, doğuda Çin, güneyde Kırgızistan,
Özbekistan ve Türkmenistan ile komşudur. Ülkenin güneybatıda Hazar Denizi,
güneyde ise Aral denizine kıyısı vardır.
Ülkede yedi bini aşkın akarsu bulunmaktadır.
Kazakistan toprak büyüklüğü bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde Rusya’dan sonra ikinci, dünyada
ise dokuzuncu sıradadır. Ülkenin yüzölçümü, Avrupa Birliği’ne üye 12 ülkenin
toplam toprak alanından daha büyüktür.
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Kazakistan tahıl üretiminde
BDT ülkeleri içerisinde Rusya ve
Ukrayna’dan sonra 3. sıradadır.
Ülkede çayır ve mera alanlarının
çokluğu dolayısıyla küçükbaş
hayvancılığı yaygındır.
İdari Bölümler
1993 yılında kabul edilen anayasayla Kazakistan, demokratik, laik, üniter devlet yapısını benimsemiştir. 14 eyalet ve 3 eyalet statüsündeki
şehirden oluşmaktadır. Bu şehirler; ülkenin başkenti olan Astana, eski başkent Almatı ve 2050’
ye kadar Rusya’ ya kiralanan uzay üssü Baykonur’ dur. Söz konusu şehirlerin valileri devlet
başkanı tarafından atanmaktadır.
Ülkenin orta kuzey kesimindeki Akmola bölgesinin merkezinde bulunan yeni başkent Astana,
modern mimarı yapıları, geniş caddeleri, yoğun
olmayan nüfus ve trafiği ile Orta Asya’ nın incisi
olarak isimlendirilmeyi hak eden bir kenttir.
Ülkenin 1997 yılına dek başkenti olan Almatı
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ülkenin en büyük şehridir. 1854 yılında sınır kalesi olarak kurulan şehir, günümüzde tarihi değerlerinin yanında çağdaş yapıları, alışveriş merkezleri, zengin sanat ve kültür yaşamıyla modern
çağa ayak uydurmuştur. Kazakistan’ ın kültürel ve
ticari merkezi olan Almatı’ nın nüfusu yaklaşık 1
milyon 500 bin civarındadır ve pek çok etnik grubu barındırmaktadır.

Devlet Yönetimi
17 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan eden ülkenin yönetim biçimi başkanlık tipi Cumhuriyet’tir.
30 Ağustos 1995 yılında yapılan referandumla Anayasa kabul edilmiştir. Devletin başı olan
cumhurbaşkanı ülkenin iç ve dış politikalarını
belirler ve devletin diğer organlarıyla bunları uygular. Cumhurbaşkanı, ülkede 18 yaşını geçen
yurttaşların katılımıyla 5 yılda bir yapılan seçimle belirlenir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda ülke
ordusunun başkomutanıdır. 1990’ dan itibaren
ülkenin Devlet Başkanlığını Nursultan NAZARBAYEV yapmaktadır. Son seçim 4 Aralık 2005 yılında gerçekleşmiştir. Kazakistan parlamentosun
2007 yılında onayladığı anayasa değişikliğine
göre; görev süresi 5 yıl olan cumhurbaşkanı ancak iki dönem görevinde kalabilmektedir. Fakat
yapılan yeni düzenlemeyle, Nursultan NAZARBAYEV’ e ömür boyu görevde kalma hakkı tanınmıştır.
Kanun yapıcı en büyük organ parlamentodur.
Parlamento Senato ve Meclis olarak adlandırılan
iki bölümden oluşmaktadır. Senato’nun 47 üyesi
bulunur. Bu üyelerin 40’ı şehir, bölge yürütme
organları tarafından seçilenler, 7’ si ise cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Meclis,
halkın 5 yılda bir seçtiği 77 milletvekilinden oluşmaktadır. Parlamentonun oybirliğiyle belirlediği
başbakan, cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Kazakistan’ın yargı yapısında yüksek mahkeme, şehir, eyalet, bölge ve yerel mahkemeler
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak savaş ve vergi
konularında hizmet veren uzman mahkemeler
vardır.

Ekonomik Durum
Sovyet ardılı cumhuriyetler içerisinde Rusya’dan sonra en büyük ikinci
ülke Kazakistan’dır. 1991’de Sovyetler
Birliği’nin dağılmasının ardından, yeni
yapılanmanın ilk yıllarında, diğer cumhuriyetler gibi Kazakistan da zor bir dönem
geçirmiştir. 1995-1997 yılları arasında uygulanan reformlarla ekonomik yapı şekillendirilmiştir.1997 yılında Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev, “Kazakistan 2030”
planını açıklayarak hedeflerinin ekonomik
kalkınmayı, sağlam temellere oturtulmuş
serbest piyasa ekonomisi ile sağlamanın
mümkün olduğunu açıklamıştır.
Kazakistan’ın petrol ve gaz rezervleri
çok zengindir. 2008’de 70 milyon ton petrol elde eden Kazakistan, 2015 yılına kadar ham petrol üretimini 300 milyon tona
çıkarmayı hedeflemektedir. ABD Enerji
Bilgi İdaresi’nin verilerine göre; Kazakistan
5,3 milyar ton rezerv miktarıyla dünyada
9’uncu sırada bulunmaktadır. Kazakistan
petrolü daha çok ülkenin batı kısmından
çıkartılmaktadır. Doğalgaz rezervleri açısından da oldukça zengin olan Kazakistan,
bu alanda dünyada 12’inci sırada yer almaktadır.
Madencilik ve metalürji ülke ekonomisinin ikinci gelişmiş sanayi koludur.
Altın, kömür, demir, uranyum, mangan,
bakır, uranyum, krom, çinko, kurşun
Kazakistan’ın doğal kaynakların başında
gelmektedir. Doğal zenginlikler bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden
biridir. Uranyum, krom, çinko, kurşunda
dünyada 2’inci, manganda 3’üncü, bakırda 5’inci, kömür, demir ve altında ilk onda
bulunmaktadır. Ayrıca Kazakistan’da 1996
yılında dünyanın en büyük 3. altın madeni
bulunmuştur.
Ülke topraklarının yaklaşık 1/5’i tarım
arazisidir. Ülkede başta buğday olmak
üzere arpa, tütün, şeker pancarı ve pirinç
yetiştirilmektedir.
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Kazakistan tahıl üretiminde
BDT ülkeleri içerisinde Rusya ve
Ukrayna’dan sonra 3. sıradadır.
Ülkede çayır ve mera alanlarının
çokluğu dolayısıyla küçükbaş hayvancılığı yaygındır.
Aynı zamanda sanayi de, tarım
ekonomisi de gelişmiş olan ülkede
traktörler ve tarım teknik ürünleri
üretilmektedir.
Ulaşım ağının büyük bölümü
demiryollarından oluşur. Demiryolları ülke içi ve uluslararası yolcu
ve yük taşımacılığını sağlar. Aynı
şekilde karayolu taşımacılığı da gelişmiştir. 2007 verilerine göre toplamda 86000 km. otoyolun yaklaşık 13000 kilometresi Kazakistan’ı
Asya ve Avrupa’ya bağlamaktadır.
Kazakistan’da 5 önemli ekonomi bölgesi vardır. Kuzeyinde
demir, kömür çıkarımı, makine
sanayi ve petrol ürünleri dikkati
çekmektedir. Ülkenin doğusunda
demir harici metaller çıkartılmakta, orman ürünleri ve makine üretimi yapılmaktadır. Batı Kazakistan
ise sadece Kazakistan’ın değil, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri
arasında da petrolün en fazla çıkarıldığı yerlerden biridir. Ülkenin
orta kısmında kara ve diğer metaller, makine üretimi yapılmaktadır.
Güney Kırgızistan’a baktığımızda
pamuk, pirinç, yün, tahıl, meyve,
sebze, üzüm, hafif sanayi ürünleri,
balıkçılık ve orman ürünleri gelişmiştir.
Ülkede çalışanların % 60’ı hizmet sektöründe çalışırken, % 24’ü
tarım, balıkçılık ve ormancılık işleriyle uğraşmaktadır. Sanayi sektöründe çalışanların payı ise %
16’dır.
Kazakistan’da başta Ekibastuzski, Maykubinski, Turgayski
ve Karagandinski olmak üzere 37
elektrik üretim istasyonu bulunmaktadır. Hidroelektirik enerji
üretilen yerler ise Buhtarminski,
Ust-Kamenogorski ve Kapçayski
bölgeleridir.
1993’den itibaren ülkenin para
birimi Tenge’dir. Kazakistan’ın ihracat yaptığı ülkeler Çin, Almanya, Rusya olurken, ithalat yaptığı
ülkeler sıralamasında Rusya, Çin,
Almanya ilk sırada gelmektedir-

ler. İhraç ürünleri arasında petrol
ve petrol ürünleri, makineler, metaller, buğday, kömür, yün ve et
yer almaktadır. İthal ürünlerinin
başında ise makine ve taşımacılık
ekipmanları, gıda sanayi ürünleri
gelmektedir.

Eğitim
Kazakistan, 1940 yılından beri
Kiril kökenli alfabe kullanmaktadır.
Son yıllarda Latin alfabesi kökenli
“yeni Kazak alfabesi” çalışmalarına başlanmış, bu geçiş ile mevcut
alfabe ile basılmış yazılı kültür birikiminden kopmamanın yollarını
bulmak üzere çeşitli komisyonlar
kurulmuştur. Resmi dil olan Kazakçayı koruma ve geliştirme amaçlı
özel programlar geliştirilmekte,
devlet destekli modern programlar
ve yeni yöntemler geliştirilmektedir.
Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği ‘Bolaşak prog-
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ramı’ ile başarılı Kazak öğrenciler,
devletin eğitim programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlarda,
başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinde yükseköğrenim
görmektedir. Mevcut meslek okullarının geliştirilip yaygınlaştırılması
da devletin 2010 yılına dek eğitim
alanında yapılmasını öngördüğü
çalışmalar içerisindedir.
120’yi aşkın yüksek eğitim kurumu bulunan ülkede, Kazakistan
Devlet Üniversitesi, Bilimler Akademisi ve El Farabi Üniversitesi en
eski üniversitelerin başında gelir.
Kazakistan’da, 27 Kazak-Türk
Lisesi ve 2 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 1991’de ulusal
üniversite olarak kurulmuş, daha
sonraları Kazak-Türk ortak statüye
geçirilmiştir. Uluslararası Süleyman Demirel Üniversitesi ise 1996
yılında açılmıştır.

Dış İlişkiler
Zengin enerji kaynaklarından
aldığı gücü jeopolitik konumunun
önemi ile birleştiren Kazakistan,
dış politikasında çok yönlülük ilkesini benimsemiştir. Diğer devletler ile olan ilişkilerinde ulusal
ekonominin gelişime katkı sağlayacak ve bölgesel barışı güçlendirecek şekilde hareket etmektedir.
1994 yılında ‘Avrasyacılık’ düşüncesini açıklayan Cumhurbaşkanı
Nazarbayev’e göre, “Kazakistan’ın
geleceği Asya ve Avrupa’da;
Doğu’da ve Batı’dadır.”
Bu bağlamda, 1995 yılında Avrupa Birliği ile Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalamış, 1996’da Şanghay İşbirliği Organizasyonu’nun
kurulmasına öncülük etmiştir.
2000 yılında ise Kırgızistan, Beyaz Rusya, Rusya, Tacikistan ile
yapılan anlaşmalar sonucunda
Avrasya Ekonomik Topluluğu’nu
kurmuştur. Daha sonra Moldova,
Ukrayna, Özbekistan’ın katıldığı
toplulukta Ermenistan gözlemci
statüsündedir. 2001 yılında Kazakistan ve ABD arasında enerji
ortaklığı için bir memorandum imzalanmıştır. 2010 yılında AGİT dönem başkanlığını üstlenecek olan
Kazakistan, Dünya Ticaret Örgütü
ile yakın ilişki içerisindedir.
Dünya Bankası’nın 2009 yılı
için hazırlamış olduğu rapora
göre Kazakistan 181 ülke arasında yatırım yapılabilirlik açısından
70’inci sırada yer alarak, Rusya
Federasyonu’nu geride bırakmıştır. Aynı rapora göre Türkiye 59.
sıradadır.

Kazakistan’ın en önemli ticari
ortağı Rusya’dır. Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Avrupa Birliği ülkeleri,
Kazakistan’ın sıkı işbirliği içinde
olduğu ülkelerdir.
Rusya Federasyonu’nun Kazakistan dış ticaretindeki payı 2007
verilerine göre % 25 civarındadır.
Ayrıca, iki ülkenin önemli işletmelerinin ortak yatırımları, değişik
alanlarda güç birliği sağlayarak
dünya piyasalarında söz sahibi
olmalarına olanak tanımaktadır.
Örneğin Astrahan Tahıl Terminali
ve Rus Vagna Gemicilik kuruluşlarının ortak çalışmaları sonucunda,
Astrahan’dan İran’a gemi taşımacılığı ile tahıl ihracatına başlanmıştır.
Ülkenin enerji politikası ve bulunduğu konum dış ilişkilerinde
de önemli yer tutmaktadır. Bu
çerçevede, Kazak petrolünün
dünyaya çıkışında doğu ve batı
olmak üzere iki rota izlenmektedir. Doğu rotası, Hazar kıyısından
Çin’in Alaşenko kentine kadar olan
hattı takip ederek boylu boyunca
Kazakistan’ı geçmektedir. Yıllık 10
milyon ton petrol taşınan boru
hattı Kazakistan’ın Atasu bölgesinden başlayıp Çin’in Alaşankou
bölgesinde bitmektedir. Bu hattan
2008 yılında 12 milyon 528 bin ton
petrol taşınmıştır.
Batı rotasında ise Rusya önemli rol oynamaktadır. 20 Aralık
2007’de Rusya, Türkmenistan, Kazakistan arasında yapılan anlaşma ile Hazar Kıyısı Boru Hattı’nın
inşasına başlanmıştır. Hazar Kıyısı
Boru Hattı projesi inşasının 2010
yılında tamamlanmasıyla Türk-
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men gazı, Hazar Denizi doğu sahiline dek ulaşmış olacaktır. Bu yeni
hatla Türkmen gazının Rusya’nın
ana boru hattına aktarılması planlanmaktadır.

Türkiye ile İlişkiler
Günümüzde,
Kazakistan’da
Yabancı Sermaye Kanunu ile kurulmuş olan 500’den fazla Türk
şirketi ve Kazak-Türk ortaklıkları
bulunmaktadır. Türk firmalarının
Kazakistan’da başlıca ilgi alanları
inşaat ve müteahhitlik hizmetleri, sınai tesis yapımı, hafif sanayi,
gıda, madencilik, ticaret, metalürji,
tekstil, telekomünikasyon, elektrik
santralleri yapımı, otel ve iş merkezleri yapımıdır.
Türkiye’nin Kazakistan’a gerçekleştirdiği ihracat malzemelerinin
başında çeşitli gıda maddeleri,
giyim eşyaları, otomatik telefon
santralleri, deri işleme cihazları,
sentetik halı ve kilim, zirai mücadele ilaç ve bitkileri, makarna
imalat cihazları, seramik eşyalar,
demir-çelik ve alüminyum ürünleri, elektrikli ev aletleri gelmektedir.
Kazakistan’dan yapılan ithalat ise
hayvansal ürünler, buğday, deri,
alüminyum alaşımları, kalaylı demir-çelik gibi malları kapsamaktadır.
1991 yılında bağımsızlığını ilan
eden Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke
Türkiye olmuştur. Türkiye ve Kazakistan bulundukları konum itibariyle önemli coğrafi alanlarda yer
almaktadır.
Kazak petrol ve gazının dış pazarlara taşınması için Türkiye’nin
jeopolitik konumu önemlidir.

Kazak
petrollerinin
Hazar
Denizi’nden Bakü’ye oradan da
Bakü-Ceyhan-Tiflis boru hattıyla
Akdeniz’e ulaştırılması planlanmaktadır.
Kazakistan Türkiye ilişkilerinin
diplomatik olarak başlama tarihi
2 Mart 1992’dir. Söz konusu tarihte, iki ülke arasında ‘Diplomatik
İlişkiler Kurma Protokolü’ ve ‘Vize
Muafiyeti Anlaşması’ imzalanmış
ve halen yürürlükte olan Kazak
ve Türk vatandaşlarının 30 gün
süreyle karşı tarafın topraklarına
vizesiz giriş yapabilmeleri sağlanmıştır.
Tüm Bağımsız Devletler Topluluğu
ülkelerinde
başarıyla
çalışan Türk inşaat firmaları,
Kazakistan’da da kendilerini ispat
etmişlerdir. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Astana Uluslararası Havaalanı, Cumhurbaşkanlığı Konutu,
Intercontinental Astana Oteli, Kazakistan Milli Müzesi başta olmak
üzere önemli projeler Türk müteahhitleri tarafından inşa edilmiştir.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi de hızla artmaktadır. 1992
yılında ticaret hacmi 30 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2008
itibariyle, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türkiye Kazakistan’a 2 milyar dolarlık
yatırım yapmıştır. Kazakistan ise
Türkiye’de 700 milyon dolarlık
yatırımda bulunmuştur. Her iki
ülke bu rakamların hızla artması gerektiğini savunurken, 2015
yılında iki ülke arasındaki ticaret
hacminin 10 milyar dolar olması
hedeflenmektedir.
İki ülke eğitim alanında da işbirliği içerisindedir. Kazakistan’ın
eğitimini anlattığımız bölümde
de değindiğimiz gibi, 31 Ekim
1992 tarihinde Türkiye ve Kazakistan Hükümetleri tarafından
imzalanan İşbirliği Anlaşması ile
1993 yılında Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Kazakistan’ın
Türkistan şehrinde kurulan üniversitede yaklaşık 2000 öğrenci
eğitim görmektedir. Bunlardan
yaklaşık 500’ü Türk vatandaşıdır.
Ayrıca Kazakistan’da çok sayıda
Kazak-Türk Lisesi bulunmaktadır.
Almatı’da Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı “Türkiye Türkçesi Öğretim
Merkezi” faaliyet göstermektedir

Kazakistan,
Türkiye’nin
girişimiyle 1992 yılında başlatılan “Türk Dili Konuşan
Ülkeler Zirvesi” ne katılmıştır. Zirve’ye Türkiye ve
Kazakistan dışında katılan
diğer ülkeler Azerbaycan,
Kırgızistan, Özbekistan ve
Türkmenistan’dır.
Kazakistan’ın Türkiye’de
Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Antalya, Bursa, İzmir Fahri Konsoloslukları bulunmaktadır.
Türkiye ise Astana Büyükelçiliği ve Almatı Başkonsolosluğu ile temsil edilmektedir.

Kültür
Kazakistan, kendini iyi ifade etmiş bir kültüre sahiptir.
Kazakistan’da İslam, 7-12. yüzyıllarda tanındı. Koyun dışında
birçok geleneksel yemek Kazak
kültüründe sembolik değerini
günümüzde de korumaktadır.
Kazak kültürü büyük ölçüde
Türklerin göçebe yaşam tarzından etkilenmiştir. Ayrıca göçebe
bir halk olan İskitlerden de güçlü
bir şekilde etkilenmiş gözükmektedir.
Hayvancılık, Kazakların geleneksel yaşam tarzının merkezinde yer aldığından, göçebe uygulamalarının ve geleneklerinin
çoğu bir şekilde hayvancılıkla ilgilidir. Kazakların geleneksel evi,
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çeşitli kalınlıklarda keçe ile kaplanmış esnek bir Söğüt ağacından oluşan bir çadır olan Yurttur.
Açık üstü, merkezi ocaktan çıkan dumanın dışarı çıkmasına
izin verir; sıcaklık ve hava akımı,
açıklığın boyutunu artıran veya
azaltan bir kanatla kontrol edilebilir. Düzgün inşa edilmiş bir yurt
yazın soğutulup kışın ısıtılabilir
ve bir saatten daha kısa sürede
sökülüp kurulabilir.
Yurtların içi ritüel bir öneme
sahiptir; sağ taraf genellikle erkeklere, sol taraf ise kadınlara ayrılmıştır. Yurtlar ayrıca restoranlarda ve diğer kamu binalarında
dekoratif bir motif olarak sıklıkla
kullanılmaktadır.
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firmalar
fir
lar

MEKANİK
MÜHENDİSLİK

ÇAT Mekanik Mühendislik, 2021
yılı başlarında Makina Mühendisi
Hasan TUTDİBİ tarafından kurulmuştur.
Çat Mekanik Mühendislik Enerya
yetkili firma olup, Doğalgaz Tesisatı,
Isıtma Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Yangın
Tesisatı, Klima Tesisatı (vrf), Havalandırma Tesisatı ve projelendirme
alanlarında hizmet vermektedir.

Taahhüt, projelendirme ve danışmanlık alanlarında teknolojik gelişmelerin öncülüğünde eğitimli ve
uzman kadromuz ile kaliteden ödün
vermeden müşteri memnuniyeti
sağlamaktır.
Günümüz şartlarında artan
enerji tüketim maliyetleri dikkat
çekmektedir.

Mühendislik firmalarının ilk
amacı amaçlarından biriside enerji
maliyetlerini en aza indirecek proje
ve tesisat imalatları yapmak ve yaptırmaktır.
Bu bağlamda firma olarak vizyonumuz; Değerli tüketicilere Enerji
tasarrufunu ön planda tutarak optimum ürün ve hizmeti sunmaktır.

GLOBAL
MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK

Global Mühendislik ve Danışmanlık 2016 Kasım’da
Yakup ÜNAL tarafından kurulmuştur. Hollanda’da
26 yıl ikamet etmiştir. Hollanda’da üniversite eğitimini tamamladıkdan sonra 20 yıl büyük firmalarda
çalışmıştır.
Firma; Araç proje, dogal gaz, mekanik tesisat, yeminli tercumanlık gibi alanlarda hizmet vermektedir. İşini yaparken uygulanabilir, yenilikci, çözüme odaklı,
titiz, hızlı, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
Girişimcimiz bu hizmetlerin yanında 26 altı yıllık yurt
dışı ve 4 yıllık yurt içi tecrubesini birleştirerek, kobiler ile yurt dışındaki firmalar arasında köprü vazifesi
üstlenmek istemektedir. Hedefine ulaşmak, alt yapıyı oluşturmak için mesai harcamaktadır.
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Eylül Ayında

Kış Hazırlıkları

lezzetler
lezzet
zetler

ylül ayı, yeşillerin aşama
aşama sarıya, kırmızıya
dönüştüğü,
bağlarda
bahçelerde bir renk cümbüşü
yaşattığı engüzel aylardan biridir.
Sadece renk cümbüşü mü,
hayır, sebze ve meyvelerin de en
lezzetli oldukları aydır. Bu ayda
artık yavaş yavaş çekileceğini
hatırlatsa da mevsim meyveleri ve
sebzeleri domatesler, salatalıklar,
biberler, kabaklar, patlıcanlar “beni
unutma” dercesine muhteşem
bir tada bürünür. Unuturmuyuz
sevgili meyvelerim, sebzelerim;
bu ayda bizler de ellerimizi sıvar,
sizden kış mevsiminde zevkle
yiyeceğimiz
turşular,
salçalar,
kurutmalar, reçeller, çerezler daha
neler neler yaparız. Çünkü eylül ayı
aynı aynı bir güzellikler ayı olduğu
kadar, yiyecekleri muhafaza etme
uygulamalarının hız kazandığı bir
aydır da…
Evet,
büyük
şehirlerimizde
mümkün olmasa da (Balkonlarda
nerede salça yapılabilir?) Anadolu’da
ev hanımları kurutmalarla işe
başlar.Tarhana, erişte, salça, acı

soslarla devam eder. Pastırma yazı
gelince sucuk, pastırma yapılır.
Kışlık yufkalar direk direk kayılır,
gerektiğinde
ısıtılarak
sofraya
çıkarılır. Ekime doğru pekmezler
kaynatılır, pekmezli kabak, patlıcan,
ayva alıç vb. reçeller yapılır. Patates,
nohut, fasulye, mercimek, bir
çuval un ve şeker alınır, mutfağa
dayanır. Odun, kömür de alınarak
kömürlüğe kayılır, kışa hazırlanılmış
olur.
Bütün bu işler günümüzde de
devam eden imece usulüyle yani
yardımlaşarak yapılır. Komşular
her gün bir evin kurutulacaklarını,
salçalarını, turşularını ve diğerlerini
birlikte yapar, ertesi gün komşuya
geçilir. Evin hanımı o gün sadece
yemek
hazırlar
ve
akşama
kadar devam eden çalışmalarda
çalışanların
çayını,
kahvesini,
şerbetlerini hazırlar ikram eder;
bağ da bahçede iseler, mısırlar
mangallarda
pişirilir,
çerezler,
meyveler ikram edilir.
Geçmişte bütün kışlık yiyecekler
evlerde hazırlanır ve ne kadar
sağlıklı olurdu. Sucuk mu yapılacak,
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Nevin Halıcı
en iyi et kasaba ısmarlanır, hatta
özel kestirilir, hem sucuk hem
pastırma hem de kavurma çeşitleri
yapılırdı. Kavurma çeşitleri kemikli
parça et, kuşbaşı, kıyma türlerinde
hazırlanır, etler küplere ya da
tenekelere yerleştirildikten sonra
kavurma leğeninde çorba yapılarak
leğendeki
son
kalıntılarda
değerlendirilirdi ve o leğen çorbası
nasıl lezzetli olurdu. Bu arada
kuşbaşı veya kıyma kavrulurken
içine ekmekler salınır, bağdan
toplanan müthiş lezzetteki gut,
dimnit ve büzgülü üzümlerle
yenirdi.
Sucuk ve pastırmalar için kilere
tavandan sallanançapraz tahta
hazırlanır, oraya asılan sucuk ve
pastırmalara kediler ve farelerin
ulaşması önlenirdi.
Muhafaza edilecek her ürün
için en iyisi seçilir, mevsiminde
yapılan kaynatılmadan güneşte
kıvamlandırılan domates salçasının
tadına doyum olmazdı. Karnı acıkan
ekmeğin üzerine salçayı sürer, biraz
da ceviz döver serper, nasıl bir
zevkle yerdi.

Her türlü nane, kekik vb. lezzet verici otlar
belirli aylarda kurutulur kaldırılırdı. Mesala
nanenin mayıs ayında kurulmuşu makbuldü.
Damak tadı iyi olan hanımlar mayıs ayında
kurutulmamış naneyi anlardı.
Reçellere gelince, bahardan başlayarak erik,
kayısı, vişne ve çıkışlarına göre diğer reçeller
yapılır, sırlı küplere konularak kaldırılırdı. En
iyilerinden seçilerek kurutulan kayısı, erik,
üzüm gibi gibi meyveler kış ikramlarında
badem, kayısı çekirdeği, ceviz, fındık gibi kuru
yemişlere eşlik ederdi. Adı geçen kuru yemişler
yapılanerik, kayısı pestillerine sarılarak da
değerlendirilirdi.
Peynirler, yoğurtlar tenekelerde lehimlenerek
buzhaneye gönderilir, kışın istenildiği zaman
getirilerek açılır ve tüketilirdi.
Ve sevgili okuyucularım, geçmişteki o eylülleri
yaşamak nasıl bir keyifliydi… Günümüzde
artık gelişen teknolojik şartlar bunlara gerek
bırakmıyor ama o güzellikleri yaşamış olmak
inanılmaz güzeldi…
Bu
sayıda
sizlere
sevgili
Nurcan
ÖKSÜZTEPE’nin “acı” olarak isimlendirdiği
yapımı da çok kolay olan bir kışlık yiyecek
sunuyorum. Domateslerin tadı değişmeden
uygularsanız bana dua edersiniz, o kadar nefis…
Ağız tadıyla ve mutlulukla kalın.

Tarifi

5 Kilo Domates
½ Kilo çok acı Yeşil Biber
(zevke göre tatlı)

250 gram Sarımsak

(zevke göre az veya çok)

1 Su bardağı Zeytinyağı
1 Tatlı kaşığı tuz

(zevke göre daha az veya çok)

• YAPILIŞI

Domatesleri yıka, doğra, ezme
makinesinden geçir, tencereye al. Ateş
üzerinde yarı suyunu çekince biberlerle
sarımsakları makineden geçir, ilave et.
Zeytinyağını, tuzunu koy, karıştırarak
yoğurt koyuluğuna gelene kadar
kaynat. Kıvamı gelince ateşten al,
sıcak iken kavanozlara koy,
kapağını kapat.
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Tahribatsız
Malzeme
Muayenelerimiz
devam ediyor.
ntrolün
o
k
e
t
i
l
Ka
mli
en öne ağı
basam

TAHRİBATSIZ
MUAYENE
(NDT)
Nedir?
İnceleme yapılacak
malzemenin bütününe
zarar vermeden, yüzey
veya içeride bulunan
uygun olmayan durumları
tesbit işlemine denilir.
Tahribatsız muayene,
kalite kontrolün en önemli
bölümü olup; üretimin,
tamamlayıcı son kısmıdır.
• Petro Kimya Tesisleri, • Ulaşım ve Altyapı,
• Gıda, • Maden, • Çelik konstrüksiyon imalatları,
• Çelik borular, • Basınçlı kap imalatı,
• Boru hattı, kompresör, pompa ve
ölçüm istasyonları,
• Enerji santralleri, • Rafineriler,
• Döküm, • Dövme,
• Kaynak işlemleri, • Ürün işleme tesisleri,
• Boya ve kaplama işleri,
• Forklift ve istif makinalarının çatalları

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

Standartlara
Yön Ver

i
r
e
n
i
Sem

Türk Standardları Enstitüsü, Standardizasyon
konusunun önemine dikkat çekmek ve katılımcılarını konu hakkında bilgilendirmek hedefiyle Standartlara Yön Ver! Farkındalık kampanyası
kapsamında düzenlediği bilgilendirme semineri 19
Ağustos 2021 tarihinde Konya’da gerçekleştirildi.
Standardizasyon konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması hedeflenen seminer, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem ŞAHİN,
Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ve Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK’ün açılış konuşmalarıyla
başlamıştır.
Proje hakkında bilgilendirme sunumlarının ardından Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi
KONARILI, Akkaya A.Ş Genel Müdürü Cevat AKKAYA ve Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
InnoPark A.Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet BOTSALI’nın konuşmaları ve “Standardizasyon Platformu” Tanıtım Sunumu ile devam eden
program soru-cevap bölümü ile sona ermiştir.
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MESAFE
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Kendinizi ve
sevdiklerinizi
koruyun
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Odamızdan Ziyaretler

Odamızdan Ziyaretler

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet TUTAL
Beyşehir Belediye Başkanı Adil BAYINDIR

KTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Dekanı
Prof.Dr. Halil Kürşat ERSOY

Aselsan Konya Genel Müdürü Bülent IŞIK

Çumra Belediye Başkanı Recep CANDAN
NEÜ Seydişehir A.Cengiz Mühendislik Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ali KAHRAMAN

Müsiad Konya Şubesi

Harita Mühendisleri Odası Konya Şubesi

Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat YERLİKAYA
Elektrik Mühendisleri Odası Konya Şubesi

62
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Odamıza Ziyaretler

Konya Tiyatro İdari Md. Haydar ARSLAN, Tiyatro İl Müdür Yrd. Fikret BAŞ

Ziyaretimize gelen ve ziyaretine gittiğimiz
tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Üyelerimiz ve yakınlarının
hayatındaki, önemli günleri, neşeli
veya kederli anları paylaşıyoruz.
Düğün, nişan, hastalık, doğum-ölüm,
işyeri açılışları gibi benzeri haberleri

konya@mmo.org.tr
adresine ulaştırın;
bültenimizde yayınlayalım.

basından

basından

68

69

Üyelerimizden Haberler
Üyemiz Ahmet Hamdi DEMİROZMAN Vefat Etmiştir.
Üyemiz Mehmet Akif EKE’nin Babası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Eser UÇAR’ın Babası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Hasan OK’un Annesi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Seyit Yunus OĞUZ’un Annesi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Hayati ŞANLI’nın Babası Vefat Etmiştir.
Üyelerimiz Vidan AKCAN’ın Babası, Mustafa AKCAN’ın Kayınbabası,
Yönetim Kurulu Üyemiz Egemen AKCAN’ın Dedesi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Mustafa GÜLTEKİN’in Babası Vefat Etmiştir.
Üyemiz Ömer Faruk ÖZBAYRAK’ın Abisi Vefat etmiştir.
Üyemiz Murat MUTAFOĞLU’nun Annesi Vefat Etmiştir.
16062 Sicil Nolu Üyemiz Mustafa ÇALIŞKAN’ın Kayın V alidesi Vefat Etmiştir.
Üyemiz Osman BABAYİĞİT’in Annesi Vefat Etmiştir.

basından

4.Mayıs.2021
27.Mayıs.2021
9.Haziran.2021
5.Temmuz.2021
6.Temmuz.2021
24.Temmuz.2021
29.Temmuz.2021
3.Ağustos.2021
5.Ağustos.2021
6.Ağustos.2021
18.Ağustos.2021
19.Ağustos.2021

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

Üyemiz Ali AYDEMİR Kalp Ameliyatı Oldu.

Sağlığına tez zamanda kavuşmasını dileriz.

Üyemiz Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, N. Erbakan Üni. Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Oldu.
Üyemiz Prof. Dr. Halil Kürşad ERSOY Konya Teknik Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Dekanı Oldu.
Üyemiz Özgün MAVİ Ereğli Belediyesi İmar Müdürü Oldu.
Üyemiz Hasan TUTDİBİ İş yeri açtı.
Üyemiz Emre OK İş yeri açtı.
Üyemiz Hüseyin ERKAN İş yeri açtı.
Yönetim Kurulu Üyemiz Furkan İNCELİ Yeni İş Yerine Taşındı.
Üyemiz İbrahim ÖZEN, MÜSİAD Yönetim Kuruluna Seçildi.
Üyemiz Osman ULULAR MÜSİAD Yönetim Kuruluna Seçildi.
Üyemiz İsmail Hakkı KARACA MÜSİAD Yönetim Kuruluna Seçildi.

Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
Personelimiz Adem Yasin KESİCİ’nin Oğlu Oldu.
Üyemiz Burak OĞUZ’un Kızı Oldu.

30.Haziran.2021
14.Temmuz.2021

Yaşları uzun, ömürleri sağlıklı ve mutlu olsun.

Personelimiz B. Alper ÇİZMECİ Evlendi.
Üyemiz M. Sami ŞAHİN’in Oğlu Evlendi.
Üyemiz Mustafa TÜRKTEMİZ’in Kızı Evlendi.
Üyemiz Cengiz AYÇİÇEK’in Oğlu Evlendi.
Üyemiz Erdoğan KARAKUŞ’un Kızı Evlendi.
Üyelerimiz Himet ve Semin AKKAN’ın Oğlu Evlendi.
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12.Haziran.2021
16.Temmuz.2021
30.Temmuz.2021
31.Temmuz.2021
5.Ağustos.2021
22.Ağustos.2021

Mutlu ve huzurlu yuvalar dileriz.
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Bulmaca

Satranç

Sudoku

Beyaz oynar, 3 hamlede mat
8
7
6
5
4
3
2
1
b

c

d

e

f

g

h

1. Ag5+ Kg5

a
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2. Kf6+ Şf6 3.Kd6+ mat...
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