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MVD
MAKiNA

Yılların eskitemediği mekanik tip-
teki abkant pres ve giyotin makasları 

seri olarak üreten “MVD İNAN“ bugün 
konusunda faal durumdaki en eski 

üreticidir. 1988 yılında ilk genişletil-
miş metal presi imalatı, 1994 yılında 

Türkiye’nin ilk kolon hareketli freze 
tezgahı yatırımı ve firmanın ilk hidrolik 

makine üretimi olan Tandem abkant 
pres ve giyotin makasın yurt dışına 

ihracatı gerçekleştirilmiştir.  2001 yı-
lından itibaren ürünlerini CE’ye tam 

uyumlu hale getirerek ihracata önem 
veren MVD İnan, 2002 ‘de taretli tip 

panç pres, 2010’da plazma kesim ma-
kinası, 2011’de oksijen kesim ve 2012 

de’ ürettiği Lazer kesim makinasıyla

Genel Müdür Vasıf İnan
ve Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet İnan
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CNC kontrollü plazma kesim 
sistemleri ve oksijen kesim 
makinaları, 1 mm 200 mm saca 
kadar şekilli kesimler yapabil-
mektedir. 130, 260, 400 amper 
kapasitede plazma üniteleri, 
CNC kontrol üniteleri ve kesim 
opsiyonları ile çoklu kesim im-
kanı vererek üretimde verimlilik 
sağlamaktadır.

2011 yılında üretimine başla-
nan fiber lazer kesim makinaları, 
1-15 mm kalınlıktaki sacların 
hassas kesimini sağlamaktadır. 

Fiber lazer sistemi özellikle 
ince saclarda daha hızlı kesim ile 
üretim verimliliği, katı hal lazer 
sistemi sayesinde  düşük kesim 
maliyeti, fiber üzerinden lazer 

ışını iletimiyle de uygulama pra-
tikliği ve düşük bakım maliyeti 
temin etmektedir. 

MVD MAKİNA, ürettiği sac 
işleme makinaları ile endüstride 
pek çok sektöre hizmet vermek-
tedir. Ağırlıklı olarak damperli 
kamyon, dorse imalatı, çelik 
kapı imalatı, endüstriyel mutfak, 
soğutma, asansör, elektrik pano 
ve makine imalat sektörü gibi 
faaliyet alanlarını sayabiliriz. 
Bunların dışında; piyasaya fason 
olarak çalışan kesim - büküm 
atölyelerinde de ürünlerimiz 
kullanılmaktadır.

MVD ilk makine üretimini 
1950 yılında Konya’da yapmıştır. 
Çeşitli üretimlerden sonra 1971 
yılında sac işleme makinaları 
sektörüne girmiş ve şu an CNC 
Abkant Presler, CNC Giyotin 
Makaslar, CNC Panç Presler, CNC 
Plazma Kesim ve CNC Lazer Ke-
sim makinaları üretimi yapmak-
tadır. Yıllık 500 adetlik makine 
üretim kapasitesine sahiptir ve  
20.000 m2 ‘si kapalı alan olmak 
üzere toplam 46.000m2 alanda 
faaliyet göstermektedir. 

Firma ürünlerine 2001 yılın-
da CE işaret belgesini almıştır. 
Aynı şekilde TUV ve SGS’den ISO 
9001 kalite belgeleri mevcuttur.

2001yılında ilk yurtdışı fua-
rına katılan MVD bugün üreti-
minin %80’ini doğuda Japonya, 
Yeni Zelanda, Avustralya’ya 
kadar, batıda Kanada, Mek-
sika, ABD, Brezilya’ya kadar, 
Avrupa’nın her ülkesine, Orta-
doğu ve Afrika’ya, toplamda 85 
ülkeye ihraç etmektedir.

MVD’nin gelecek hedefleri 
kaliteli ürün, kaliteli hizmet 
prensibini muhafaza ederek 
yurtiçi ve yurtdışında pazar pa-
yını artırmak, bir Dünya markası 
olarak bilinirliğini artırmak ve 
sürekli daha teknolojik ürünler 
geliştirerek sektörde mümkün 
olduğu kadar yükselebilmektir.

geniş bir ürün yelpazesine sahip 
olmuştur. MVS Makine, üretimi-
nin %80 ini Avrupa başta olmak 
üzere, Kuzey ve Güney Amerika, 
Kuzey ve Güney Afrika, Ortadoğu, 
Orta Asya ve Avustralya’ya kadar 
ihraç eden, kalitesi ve desteğiyle 
70’i aşkın ülkede makineleri ça-
lışan, ISO 9001 kalite belgeli bir 
Türk firması ve dünya markasıdır.

Abkant Presler, üretimin en 
yoğun talep edilen ürünüdür. NC 
konvansiyonel abkant presler 
ve üstün opsiyonel özelliklerde 
CNC abkant presler 1 metreden 
12 metre bükme boyuna ve 40 
tondan 2000 ton presleme ka-
pasitesine kadar standart üretim 

programındadır. Ayrıca müşteri 
talebine göre özel çözüm gerekti-
ren, proje bazlı, farklı kapasiteler-
de, farklı teknik özelliklerde, yük-
sek tonajlı veya tandem abkant 
presler de müşterilere sunulan 
ürünler arasındadır. 

MVD abkant preslerinin önemli 
özellikleri, CNC kolonlu frezelerde 
işlenmiş hassas kaynaklı gövde 
ve parçalar, hassas silindirler, 
sertleştirimiş ve krom kaplanmış 
pistonlar, dünya markası meka-
nik, hidrolik, elektrik ve elektronik 
ekipmanlar ve müşteri odaklı 
opsiyonel çözümlerdir. 

Bilgisayar destekli tasarımla 
yılların tecrübesi birleştirilmiş, 
kızaklar yan kolonların dış ta-
rafına monte edilerek kolonlar 
arasında serbest çalışma alanı 
sağlanmış, MVD tasarımı hassas 
merkez pozisyonlu, pratik dar alt 
tabla çözümleri ve hassas bükü-
mün gereği olan ve fark yaratan 
düşey ve yatay doğrusallığın en 
üst standartlarda olması temin 
edilmiştir.

Giyotin makaslar, devirmeli 
tipte ve açı ayarlı sistemde üreti-
len 3 metreden 8 metre boya ve 
6 mm’den 20 mm kalınlığa kadar 
kesme kapasitesinde standart 

üretimi yapılan makinelerdir. De-
virmeli makaslar sağlam gövde 
konstrüksiyonu ve MVD tasarımı 
yağlama gerektirmeyen ve çift 
hızda çalışma imkanı sağlayan 
silindir sistemi, özel işlenmiş üst 
tabla sistemi rakiplerinden ayıran 
özellikleridir.  Açı ayarlı makaslar 
da devirmeli makaslar gibi yağla-
ma gerektirmeyen kızak sistemi 
yanında, CNC sistemde açı, bıçak 
boşluğu, kesme boyu ve arka da-
yama ayarı ile kullanım ve bakım 
kolaylığı temin etmektedir. Alt 
bıçak hassas ayar sistemi, bıçak 
boşluğunu ilk günden yıllar son-
rasına kadar hassas ayarlayabilme 
imkanı vermektedir. 

CNC Taretli tip panç presler, 
30 ton vuruş gücü, dakikada 600 
ve 900 vuruş seçenekleriyle,  1-6 
mm sac kalınlığına kadar saclarda 
hassas ve şekilli sac kesimi ve 
form verme özelliğine sahiptir. 
Otomatik klemp pozisyonlama, 
otomatik yeniden konumlandır-
ma, standart ve özel şekilli kesme 
takımları, panjur gibi muhtelif 
form takımları ve makara form 
takımı sayesinde sac üzerinde 
yapılacak işlemleri bir bağlamada 
yaparak seri ve standart üretim 
kolaylığını sunmaktadır.

MVD’nin gelecek 
hedefi bir Dünya 
markası olarak 
sürekli daha 
teknolojik ürünler 
geliştirerek 
sektörde mümkün 
olduğu kadar 
yükselebilmektir.
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KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ, 
TÜYAP Konya Fuarcılık 
A.Ş. tarafından Konya 
Ticaret Odası-TÜYAP Konya 
Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
27-30 Nisan 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 

Eş zamanlı olarak 4 ayrı 
fuarın gerçekleştirildiği 
zirvede, KONMAK 2017, 
KONYA SAC İŞLEME 
TEKNOLOJİLERİ 2017, 
İSKON 2017, KONELEX 
2017 Fuarları Anadolu’nun 
üretim üssü ve ülkemizin 
KOBİ Başkenti Konya’da 
gün boyunca sektörün 
görkemli buluşmasına ev 
sahipliği yapmıştır. Her yıl 
olduğu gibi 2017 yılında da 
yüzlerce markanın, binlerce 
makina, malzeme, ekipman, 
donanım ve teknolojilerinin 
sergilendiği fuarlar,  sadece 
Konya ve bölgesine değil 
ülke ekonomisine de oldukça 
önemli katkılar sağlamıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında 
devam eden etkin tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri ile 2016 
yılına oranla hem katılımcı 
hem de ziyaretçi sayısı 
itibariyle %25’lik büyümenin 
sağlandığı fuarların 
yurtiçinden imalat sanayinin 
yoğun olduğu iller başta 
olmak üzere 60 farklı ilden, 
yurtdışından ise ilgili sektörde 
ülkemizin ihracat yaptığı 
ülkelere öncelik verilerek, 
Balkanlar, Ortadoğu, Orta 
Asya Cumhuriyetleri, Arap 
Yarımadası ve Kafkasya’dan 
gelen alım heyetlerine ev 
sahipliği yapmıştır.

Konya Endüstri Zirvesi 
başlığıyla düzenlenen fuarlar, 
katılımcı firma standlarında 
gerçekleştirilen dünya ve 
ülke lansmanları ile önceki 
yıllarda olduğu gibi bu yılda 
Makina sektörünün dünyaya 
tanıtıldığı  en önemli ve en 
verimli buluşma noktası 
olmuştur.

Konya 
Endüstri 

Zirvesi
2017

FUARLAR
Yüzlerce marka, 
binlerce makina, 
malzeme, ekipman, 
donanım ve 
teknolojilerinin 
sergilendiği 
fuarlar...

Konmak 2017
Konya Sac Işleme
Teknolojileri 2017

Iskon 2017
Konelex 2017
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Odamız tarafından 
akreditasyon 
kapsamında yapılan 
teknik faaliyetlere 
yönelik TÜRKAK 
denetlemesi 7 
şubede yapılmıştır. 
Konya, İstanbul, 
İzmir, Adana, Kocaeli, 
Edirne ve Denizli 
şubelerinde yapılan 
Periyodik Kontrol, Asansör, 
LPG/CNG Gaz Sızdırmazlık 
işlerinin dokümantasyon ve 
saha denetimlerinde personel 
yeterliliği, mevzuat ve standart 

uygulamaları, 
iş güvenliği, 
organizasyon 
ve talimat 
içerikleri kontrol 
edilmiştir. Teknik 
Görevlilerimiz 
marifeti ile 
yapılan bu 
işlerde görülen 
eksiklikleri 

belirleyerek iyileştirmelerin 
yapıldığı, iş kalitesi ve 
standardının arttırılmasının 
amaçlandığı kontroller başarı 
ile tamamlanmıştır. 

Akreditasyon kapsamındaki TÜRKAK 
denetlemesi başarıyla tamamlanmıştır

TÜRKAK
Denetlemesi
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Taşkent
Orta Toroslar Taşeli Platosunda, Göksu Vadisi 

kanyonları üzerinde yer alan küçük, şirin ilçemiz:

Tarihi kayıtlarda “Komesettin İli” 
olarak anılan Ermenek civarının 1227-
1228 yıllarında Karamanoğulları’nın 
yerleşimine açılması ile yöredeki Türk-
menler daha rahat hareket eder du-
ruma gelişmişlerdir. Toros dağlarında 
kalan Ermenilerin Kilikyada (Çukurova) 
toplanmaya başlamaları ile doğan 
boşluk Türkmen boylarından özellikle 
Avşar, Çetmi, Köseliler vb. boylarının 
yöreye iskanı ile doldurulmaya başla-
mıştır. 

Ekseriyeti Avşarlardan oluşan Türk-
menlerin Taşkent’e yerleşme tarihleri 
1225-1250 yılları arasında rastlamak-
tadır. Taşkent yakınında yer alan Avşar, 
Balcılar, Bolay ve Çetmi mahallelerinin, 
göçebe olarak buraya gelen Türkmen-
ler tarafından kurulduğu bilinmektedir. 

Taşkent  ilçe merkezinin yörenin en 
eski yerleşim yeri olduğu tarihi belge-

lerle de doğrulanmaktadır. 
Tarihte “Pirlerkondu” adıyla tanınan 

merkezi 1934 yılında Vali İzzet Bey ta-
rafından “Taşkent” adı ile anılan nahiye  
11 Ağustos 1988  ilçe olmuştur. 

Taşkent; Konya İlinin 135 km. gü-
neyinde Akdeniz sahiline yaklaşık 100 
km. uzakta olup, Akdeniz bölgesinde 
yer alır. Ancak bulunduğu yer Orta 
Torosların, Taşeli mevkiinin oldukça 
yüksek bir bölge olması nedeniyle 
bozulmuş Akdeniz iklimi ile karasal 
iklimin özelliklerini bir arada görmek 
mümkündür. Taşkent’te kışlar soğuk ve 
karlı yazlar ılık ve kurak geçer. 

Taşkent ilçe merkezindeki 3 ma-
hallesi ile birlikte toplamda 15 mahal-
leden oluşmaktadır. (Belediye konu-
munda olan Ilıcapınar, Avşar, Çetmi ve 
Balcılar 6360 sayılı kanun ile mahalle 
olmuştur.)
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Doğası, havası, suyu ve yapısı ile 
birlikte Taşkent’in tarihi de oldukça 
zengindir. Yolunuz bir gün Taşkent’e 
düşerse gezilip görülmesi gereken 
yerleri sizler için hazırladık. 

Taşkent, güzelliğini doğasından alır 
o güzelliği görmeye bekliyoruz.

Uzun Şeyh 
Pirlevganda(Taşkent) kuzan mahal-

lesi tarafında bir köydür. Eminler süla-
lesinin Hatıplar kolundan olan Uzun 
Şıh, bilgin ve erişkin bir kişidir.

Hayatı hakkında çok fazla bilgiye 
sahip olunmamakla birlikte ismi pek 
çok menkıbede geçmektedir.

Bu menkıbelerden bir tanesi, sabah 
namazını Mekke’de kılıp gelip, kendi 
camisinde cemaatine namaz kıldırdığı-
dır. (Ayni eylem Hz. Hadimi, Ilıcapınar’lı 
Ali Kalfa, Kecimen’li Memiş Efendi için-
de anlatılır) 

İran Şahı Şah İsmail ve Danişmentli-
leri 15’nci yy başlarında Osmanlı Sün-
ni-İslam Devleti için büyük bir tehlike 
arzediyordu. Bu tehlikeyi daha babası 
zamanında gören Yavuz Sultan Selim 
Han, Çaldıran zaferiyle bu tehlikeyi 
ortadan kaldırdıktan sonra Dünya 
İslam Birliğini kurmak ve Hilafet Maka-
mını gerçek hürriyetine kavuşturmak 
amacıyla danışmalarda bulunmak için 
zamanın ileri gelen hocaefendilerinin  

İstanbul’a davet eder. Çağrılanlar ara-
sında Uzun Şeyh’te bulunmaktadır

Uzun Şeyh Camii
Tarihi bilgilere göre Osmanlı Padi-

şahı Yavuz Sultan Selim Han Konya’da 
istirahat ederken, Konya merkezinde 
ve çevresinde mevcut ilim adamların-
dan sefere gidip gitmeme konusunda 
fikir almak için bu zatları Konya merke-
ze davet eder.

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Se-
lim Han, Uzun Şeyh Hazretlerine sefere 
gidip gitmeme konusunda tereddüt-
lü olduğunu söyler. Şeyh Hazretleri 
Padişaha, “Padişahım Allah’ın izni ile 
zafer nasip olacak sefere gidiniz der. 
Neticede Yavuz Sultan Selim tabi ki 
seferden zaferle döner. Dönüşünde 
Şeyh hazretlerini İstanbul’a davet eder. 
Ve İstanbul’da kalmasını ister. Şeyh 
Hazretleri; Padişahım benim memle-
ketimde medresem var, öğrencilerim 
beni bekler. İzniniz olursa memleke-
time gideyim der. Padişah o halde 
benden ne dileğiniz olabilir der. Şeyh 
Hazretleri benim beldeme bir cami 
yaptırıverin der. 
Taşkent Bölgesi’nde yaşayan Uzun 
Şeyh’in bu isteği üzerine bölgede, 
içinde Osmanlı ahşap el sanatı örnek-
lerinin ürünlerinin yer aldığı şu andaki 
Uzun Şeyh ismindeki mevcut Cami 
yaptırılır.

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Se-
lim Han tarafından yaptırılan 500 yıllık 
Uzun Şeyh Camii, ilçenin en nadide 
eserleri arasında yer alıyor.

Taşkent İlçesi’nde bulunan Uzun 

Şeyh Camii, tarihi güzelliklerinin yanı 
sıra yapılış nedeni ile de ayrı bir özellik 
taşıyor.

Caminin tavan kısmındaki işlemele-
rin boyası orijinal boyasıdır. Bitki kökü 
boyası caminin tavanında orijinal hali 
ile muhafaza edilmektedir. Caminin 
duvarları 1957–1958 yıllarında, (tavanı 
direkler üzerinde dururken) yenilen-
miştir. Camiye yapılan bu masrafları 
1957 yılında Ürdün Kraliyet Ailesinin 
İtalya’ya giderken Toroslar’da düşen 
uçağının enkazı Ürdün’den gelen he-
yet tarafından camiye bağışlanmış ve 
caminin onarımı bu meblağ ile yapıl-
mıştır.

Uzun Şeyh Türbesi 
Hayatı hakkında çok fazla bilginin 

bulunmadığı Uzun Şeyh’in türbesi  
Bektaş mahallesi, Taşkent İmam Hatip 
Lisesi karşısında bulunmaktadır.

Emirler Çeşmesi
Şıhlar mahallesi okul sokakta aşa-

ğıdan yukarıyaçıkarken sağdadır. Hicri 
1261 miladi 1845 yılında Numan oğlu 
Seyyid Ahmed tarafından yaptırıldığı 
kitabesinden anlaşılmaktadır.

Kesme taştan yapılmış iki cepheli, 
iki kemerli ve iki olukludur. Çeşmenin 
yüksekliği 3,60 m derinliği 1,25 m 
ölçülerindedir. Orijinal oluklar olma-
yıp demir boruya takılmış günümüz 
musluklarından su akmaktadır. Çeş-
menin üst kısmı ve önündeki beton 
yalak(tekne)lar sonradan 1978 yılında 
yapılmıştır. 

Yuvarlak kemerli çeşmenin orta 

Taşkent
sağında yarım daire kemerli  0,34 m x 
0,27m ölçülerinde taslık vardır.  Çeşme-
nin önünde beton yapılmış olan tekne 
2,60 m x 0,64 m ölçülerinde dikdörtgen 
biçimli olup 0,60 m derinliğindedir.  
Yuvarlak kemerli cephe kısmının tam 
ortasında yer alan 0,73 m x 0,35 m öl-
çülerindeki yatay dikdörtgen biçiminin 
kitabe nesih hatla kabartma tekniğin-
dedir. Süsleme de hilal ve altı kollu 
yıldız görülmektedir.

Mermerden yapılmış kitabe de şun-
lar yazılıdır:

Nuş eyler zi sebil ruh-ı nebatad iş bu sel-
sebil.

Aynı ırmak didiler bu çeşmeyi ehli sebil.
Çünkü Hakk buyurdu: ‘Aynen fi ha tüsem-

ma selsebil’ Ehl-i hayra rahmetini va’d idüb 
der ol.

Gel buyur iç suyumuzdan yangın isen Ey 
Halil,

Kıldı tarih bu pınara göründüler Es  Seyid 
Ahmed Bin Numan.

Mart sene 1261 
Bu kitabenin dışında çeşmenin alım-

lık kısmında kemerin iki yanında 0,20 
m x 0,20 m kare biçimli iki kitabe daha 
yerleştirilmiştir. 

Sülüs hat ile kabertma tekniğinde 
yazılan bu kitabelerde sağdakin de 
“Maşallah” soldakinde “Vema teffiki illa 
billahil aleyhi tevekkeltü ve ileyhi meat” 
yazılıdır.

Sivri kemerli cephenin tam ortasın-
da 0,42 m x 0,60 m ölçülerinde yatay 
dikdörtgen biçimli sülüs kitabe panosu 
bulunmaktadır. Bu panonun içinde da-

ire formlu olarak yazılan kitabede “Kul 
Maşallah de” ibaresi yer almaktadır.

Pirlerkondu,  Horosan Erleri ve
Gezinti Merdiveni
Pirlerkondu,eski  ismiyle de Müsem-

ma bir yerleşim yeridir.  Manevi iklimi 
bakımından da zengin ve çok yönlü bir 
kültür hazinesidir bu kadim ilçe.

Eski ismiyle Pirlerkondu, yeni ismiyle 
Taşkent’e geldiğinizde Sultan Pınarı’nın 
hemen sol tarafında bir gezinti merdi-
veni karşılar sizi. 999 basamaklı Erenler 
merdiveni… Çıkarken kolaylıkla çıka-
cağınız, inerken ise bol bol dinlenerek 
ineceğiniz bu merdiven,  Taşkent’i bir 
başka açıdan, başka bir güzellikte ve 
çam kokuları arasında zengin bir  gör-
sel manzara şöleni sunacaktır. 

Bu merdivenin zirve kısmında bir 
mezar vardır.  Horosan erlerinden oldu-
ğu düşünülmektedir. Şöyle ifade ede-
lim ki; 11’nci YY’dan itibaren doğudan 
Türkistan’dan Batı’ya,  Diyar-ı  Rum’a  
bugünkü adıyla Anadolu’ya, Türkiye’ye 
ve daha Batı’ya akan büyük irşad ırmağı 
horasan erleri Yusuf Humadani, Hoca 
Ahmed Yesevi ,  Hacı Bayram Veli,  Hacı 
Bektaş-i Veli,  Mahmut Ahi Evran, Mev-
lana Muhammed Celaleddin Rumi gibi 
büyük zatlar ile başlamıştır.

Selçuklu Beyi Sultan Alaeedin 
Keykubat devrinde Anadolu’da  Sev-
gili Peygamberimiz  Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in  Hz. Ali  ve diğer ashaba öğ-
rettiği fütümat, yiğitlik, dürüstlük ve 
mertlik yolunun Ahi Teşkilatı olarak 
Anadolu’yu bir nevi Türkleştirerek  yani 
Anadolu ile İslam’ı birbirine yakınlaştı-
rarak benimsemesini temin eden hatta 
başlatan Abbasi Halifesi Nasr Lidinillah 

evvela futunet, ahilik yani güzel ahlak  
kardeşliği hil’at’i’ni(cübbesini) elçisi 
Şihabuddin Sühravari Hazretleri eliyle 
Konya’dan Sultan Alaeddin Keykubat’a  
giydirmiştir.

Bu tarihten itibaren büyük veli ve Ali 
piri Evhadüddin Kırmani Hazretleri’ne 
bağlı mektep, medrese, dergâhlar Sel-
çuklu Devleti tarafından mali ve fikri 
olarak resmiyet içinde desteklenmiştir. 
Bu manada Kırşehir’de Ahi Evran bu 
zatın damadıdır. Keza ahilik, kardeşlik, 
peygamber ahlakını meslek kuruluş-
larına ve ev hanımlarına öğreten bu 
ekolün kadınlar kolu kurucusu Fatma 
bacıda Evhadüddin Kırmani Hazretle-
rinin kızıdır ki; bu ahilik-kardeşlik teşki-
latının kadınlar kolunda 13’ncü YY’da   
Bacıyan’ı Rua yani ‘Anadolu Bacıları’ 
teşkilatı adı verilmiştir.  Bu bağlamda  
Ankara Nallıhan’da Tabduk Emre, Yunus 
Emre, Tarsus’ta ahi şeyhi  Davetçi Baba 
Hazretleri , Konya’da Hz. Mevlana , 
Kırşehir’de Ahi Evran, Nevşehir’de Hacı 
Bektaş-ı Veli,  Ankara merkezde Hacı 
Bayram’ı Veli ve pek çok Alperen yani  
Allah yiğitleri, ermişler zamanında; 
Taşkent’te, Hadim ve Avşar havaline 
Pirler Konmuşlar.

Bu vazifeyi, irşadı Türk ve İslam şuu-
runu milletimize öğretmişlerdir Erenler.

Bu zatlar ahilik terbiyesi gereği 
isimlerinin meşhur olmasını ve yazdık-
larının k(kabir) toplarında bile ahi piri 
olarak zikredilmelerinden dolayı arkala-
rından pek bilgi koymamışlardır.

Ancak 13’ncü YY’da Afrika’lı büyük 
seyyah ‘Rihle’ isimli seyahatname 
müellefi(yazarı) İbn Batuda gemi ile 
Alanya’ya oradan da Konya’ya ve diğer 
Anadolu şehir ve kasabalarını geze-

ilç
el

er
im

iz



76 77

Ma
kin

a M
üh

en
dis

ler
i O

da
sı 

Ko
ny

a Ş
ub

es
i 

Oc
ak

, Ş
ub

a, 
Ma

rt,
 N

isa
n 

20
17

 B
ül

te
ni

Ma
kin

a M
üh

en
dis

ler
i O

da
sı 

Ko
ny

a Ş
ub

es
i 

Oc
ak

, Ş
ub

a, 
Ma

rt,
 N

isa
n 

20
17

 B
ül

te
ni

Taşkent

rek o zaman ki köy odalarında Ahilik 
Teşkilatı’nın en güzel gelenekleri ile  
pisafirperlik mekanları olduğunu  ese-
rinde detaylı olarak zikreder.

Nitekim Alanya – Konya yolu güzer-
gahı Pirlerkondu adıyla geçmektedir.  
İbn-i Batuda  çok muhtemeldir ki o 
tarihte Taşkent  yani Pirlerkondu’da  
bu medrese şeyhinin medrese ve 
misafirhanesinde konaklamış olmalı 
ki; Taşkent’te ahiler sülalesi, Sufii’ler 
sülalesi, Kurralar Sülalesi ve İmamlar 
Sülalesi, Veliler (Erenler) sülalesi , Bek-
taşlar Sülalesi, Abd-i Ağalar Sülalesi 
daha sayabileceğimiz başka sülalelerin 
bugün bile devam ediyor olması keza 
Taşkent’te 2-3 misafirhanemizin bu-
lunması (Davudlar Odası vb.) bu zevati 
kiram’ın horasan erenleri olduğunu 
bize kanıtlar.

Pirleri  belen mezarlığında bildi-
ğimiz yatırlar Arap hoca’da bir mezar 
bildiğimiz Erenler Tepesindeki bu 
zatı ikram kimi gece ve gündüzleri 
de kabirlerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti 
etmektedirler.

Sultan Pınarı Suyu – Sultan Suyu 
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad ile 

Alaiye (Alanya) Beyi arasında oluşan sınır anlaşmazlı-
ğını çözmek için elçiler şöyle bir anlaşmaya varırlar. 

Her iki kumandan da horoz ötümü vaktinde yola 
çıkacaklar ve karşılaştıkları yer, her iki beyliğin sınır 
noktası olacaktır. 

Gerek Selçuklu hükümdarı, gerek Alanya beyi birer 
elçilerini de tam horoz ötümünde çıkılmasını kontrol 
için karşılıklı olarak bırakırlar. 

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın mihman-
darı horozun erken ötmesini sağlamak için akşamdan 
horoza baharatlı ve acılı yiyacekler yedirir. 

Durum böyle olunca sultanın horozu erkenden 
öter ve Sultan da alaca karalıkta atına atlar ve düşer 
yola… 

Yağız at rüzgar misali bayırlar tepeler aşar, yollar 

dürülür, bir hayli yol alır. 
Kan ter içinde kalır. Susuzluktan dudakları çatla-

mış, boğazı kurumuş haldedir. 
Bir yamaçta şırıl şırıl çağlayan bir pınar görür. 

Atını mahmuzlar, varır pınar başına… 
Birde ne görsün? Bir dağ güzeli testisini doldurur. 
Sultan; “- bir su ver bacım!” der. 
Kadın kim olduğunu bilmediği kan ter içindeki 

yolcuyu şöyle bir süzer, tasını doldurur. 
Sonra pınarı gölgeleyen çamın dallarından bir 

tutam yaprak koparır, su dolu tasa serper, sultana 
uzatır. 

Sultan tası alır ama içindeki yapraklara bir mana 
veremez. 

Suyu içmez, döker ve tası kadına tekrar uzatır. 
Güzel kadın tası buz gibi su ile doldurur, yine çam 

yapraklarını serper, verir sultana… 
Sultan, sorar kadına; “- niçin bu çam yapraklarını 

suyun üzerine serpiyorsun?” 
Kadın; “- Yiğidim, hava sıcak, sen de terlisin… 

Çam yaprağı suya koku verir. Hem de birden bire değil 
de süze süze içeceğin için, dokunmaz, al iç…” der. 

Sultan suyu içer ve kadına; “- Adını bağışla ba-
cım!” der. 

Kadın başını öne eğer, utangaç tavırla; 
“- Adım başkasına bağışlandı, sen kusurumu 

bağışla” der. 
Sultan; “- burası neresidir?” diye sorar. 
Kadın; “- Pirlerkondu derler buraya, köyümüz şu 

yamacın ötesindedir” der. 
Sultan; “- Ben Anadolu sultanıyım. Dile benden 

ne dilersin” der. 
Dağ güzeli kadın bu bahadırın sultan olduğunu 

anlayınca şaşırır.  Yerinden fırlar, atın üzengilerini 
öper. 

“-Sultanım sağlığını dilerim” der. 
Alaeddin Keykubat israr edince dileğini söyler. 
“Biz, İçel’in pamuğunu eğirir, iplik yapar, bez 

dokur, pazarda satar, geçimimizi sağlarız. Bezlerimize 
damga vurular. Bir top bezden tam üç akçe vergi 
alırlar. Ferman buyurunda almasınlar” der. 

Sultan; “Dileğin olacak, benim de niyazım odur ki; 
Çamlarınız kurumasın, 
Güzeliniz farımasın,
Sularınız  ılımasın 
Dokuduğunuz,
Bezinizden öşür akçe alınmasın” der.

Mihrap Suyu
Taşkent çıkışı Alanya yolu üzerinde 

Erenler Tepesini oluşturan sarp kaya-
ların dibinde, kayanın kovuğundan 
kaynağını alan sudur. Tabii haliyle 
muhafaza edilmektedir.

Ballar Çeşmesi
Bektaş Mahallesi’nde , Balçeşme 

Sokağı’ndadır. Pınar , düzgün kesme 
taştan inşa edilmiş, tek  cepheli yarım 
daire kemerlidir.

Cephesi 3.20 m x 3.83 m ölçüsün-
dedir. Kareye yakın enine dikdörtgen 
görünümünde üst kısmında saçak 
silmesi, ön cephesinde 2.67 m x 0.50 
m ölçülerinde yarım daire kemerliiki 

kademeli yapılmış niş vardır. 1990’lı 
yıllarda üzerine beton saçak önüne 
beton bir tekne yapılmıştır.

Mermer üzerine yazılmış kitabesin-
de çeşmenin  1261/1845’te yapıldığı 
kaydı vardır. Emirler çeşmesi ile aynı 
tarihlerde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tarihi Çibi Köprüsü
Tarihi Çibi Köprüsünün ne zaman 

yapıldığına dair kesin bir bilgi ol-
mamakla birlikte Büyük Selçuklular 
zamanında yapıldığına dair rivayetler 
vardır.

Tarihi Çibi Köprüsü kesme taştan 
yarım daire kemerli tek gözlü olarak 
her iki yakanın ayakları tabii kayalara 
dayandırılarak yapılmıştır. Doğu-batı 
istikametinde uzanmaktadır. Moloz 
taştan kagir bir yapıdır.

Kemerde düzgün kesme taş kulla-
nılmış olup; uzunluk 13 m,  genişliği 
2.88 metredir. Kenarlarda az yüksek 

korkuluklar 0.40 m yükseklikte, 0.55 
metre kalınlıktadır. 

Tarihi dokusuna uygun olarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın göz-
lemciliğinde Karayolları Müdürlüğü 
tarafından resterasyon çalışmalarına 
başlanmış olup kısa sürede turizme 
kazandırılması hedeflenmektedir.

Kıble Kayası
Taşkent ilçe merkezimizin tam kar-

şısında büyük, ihtişamlı ve kıble istika-
metinde duran bir kayadır.

Taşkent’in yapısı gereği ilçe merkezi 
ile birlikte yakın mesafeleri de kayalık-
tır. Bu kayalık yapı Taşkent’e doğal ve 
estetik bir görünüm kazandırmaktadır. 
İlçe merkezine giriş yaptığınızda tam 
karşınızda dev bir kaya karşılar, Kıble 
Kayası…

Bu kaya merkezinin üzerinde be-
lediyenin girişimleri ve Gençlik Spor 
Müdürlüğü’nün desteğiyle Kıble Ka
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Hizmet  aşkımız var
Görevi devraldığımız 30 Mart’tan 

bu yana kadar  yaptığımız tüm 

hizmetlere baktığımızda hamd edi-

yoruz, zira verdiğimiz tüm sözleri 

tutmuşuz ve dahası elhamdülillah 

daha fazlasını yapmışız. 

Taşkent’i bir gün öncesinden bir 

gün sonrasına, daha iyiye, hak ettiği 

aydınlığa taşımak için canla başla ça-

lışıyoruz. Eğitimden alt yapıya,  kent-

sel dönüşüm projelerinden sosyal 

projelere kadar yapmış olduğumuz 

bu planlarımızı  hayata geçirmek için 

çalışmalarımız tüm hızıyla sürdür-

mekteyiz. Amacımız Taşkent’i  hak 

ettiği bereketli yarınlara taşımak.

Taşkent’i geçmişi gibi bereketli bir 

geleceğe hazırlıyoruz. Bilinir ki bu 

ilçe Erenler’in, Pirler’in diyarıdır. 

İşte bizim gayemiz tüm bu  güzel-

likleri ile Taşkent, bölgenin parlayan 

yıldızı olmalı.

Her geçen gün çalışmalarımıza 

bir yenisini ekliyoruz. Çünkü bizim 

inandığımız bir hakikat var. Biz, bize 

tebdil edilen görevin hakkını verme-

liyiz. Bu koltuklar bu makamlar gelip 

geçici. Kişiler gider baki kalan hiz-

metlerdir. Gayemiz odur ki; ardımız-

dan hayırla yâd edenlerin kalması. 

3 yıllık görev süremize baktığımız-

da hayalleri gerçeğe dönüştürmek 

için çalıştığımızı görebiliriz.  Emek 

verdik en önemlisi. Belediyemizin 

tüm birimleriyle koordineli bir şekil-

de gece-gündüz çalıştık.

Hizmet emek ister ve emek aşk 

ile yapılırsa başka güzel olur.  Vatan-

daşlarımızın olumlu dönüşleri ve 

destekleri bizi ayakta ve diri tutuyor 

azmimizi ve heyecanımızı artırıyor 

dolayısıyla mutlu ediyor.

Bu düşünce ve duygularla hizme-

tin görev değil aşk olduğunun altını 

çiziyor, selam ve muhabbetlerimi 

sunuyorum.

Baskan’ın~

Mesajı

1974 yılında Konya – Taşkent  Çetmi mahal-
lesinde doğdu. İlkokulu Çetmi’de orta ve lise 
tahsilini Taşkent İmam Hatip Lisesinde tamam-
ladı. Kamu Yönetimi bölümünde okumakta 
olup, iyi derecede Fransızca bilmektedir.

1997 yılında Devlet Memurluğu sınavını 
kazanarak, Çetmi Belediye Başkanlığı, beledi-
ye muhasipliğine  atandı. 2004 – 2014 yılları 
arasında 10 yıl Çetmi’de Belediye Başkanlığı 
görevi yaptı.

30 mart 2014 seçimlerinde Taşkent Beledi-
ye Başkanı seçildi. Taşkent’in yeni, yenilenen 
ve gülen yüzü oldu. Halen Türkiye  Belediye 
Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevi-
ni yürütmektedir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Osman ARI
Taşkent Belediye Başkanı A

yasında mevcut ağaçsız alanda tek 
bir ağaç kesmeden tamamen doğaya 
uyumlu, içinde Kır lokantası, Kamp 
evleri ve spor komplekslerinin bulun-
duğu spor ve izci kamp projesi başla-
tılarak ilçeye yeni bir turizm desteği 
sunulmuştur. 

Proje büyük ölçüde tamamlanmış 
olup 2017 yılı içinde hizmete kazandı-
rılması hedeflenmektedir.

Çetmi Şelalesi
Taşkent- Çetmi mahallemizde bulu-

nan ve atıl durumda olan dere yatağı 
üzerine 2009 yılında yapılan çalışmalar 
neticesinde  mesire alanı formunda 
kazandırılmıştır.

Çetmi mahallemizde bulunan ve 
iki vadi arasında soluk alma, dinlenme 
yeri olarak ziyaret edeceğiniz ve ziya-
retiniz esnasında gerek kahvaltı ya-
parak, gerekse yemek alternatifleriyle  
ziyaretçilerini beklemektedir.

Ağıl Ardıç ve Siyam Efendi 
Anıt ardıç Balcılar mahallemizin 

biraz daha dış kısmında bulunmakta-
dır. Geniş bir arazi üzerinde bir başına 
vakurlu ve dik bir şekilde bulunan ağıl 
ardıç; adını (ağıl) keçilerin dinlence 
yerinden alır.

Dünyanın 3’ncü yaşlı  ağacı, 
Türkiye’nin en yaşlı ağacı olarak bilin-
mektedir.

Aynı arazi üzerinde Balcıların önem-
li kimliklerinden olan Siyam Efendi 
mezarı vardır. Tarihçesi bilinmemekle 
birlikte ziyaret edilen büyükler arasın-
dadır.

Ayrıca ziyaret sonrasında ailenizle 
birlikte yemek yiyebileceğiniz ‘alabalık 
tesisleri’ de mevcuttur.

Avşar Şeyh Şamil Parkı

Avşar mahallesinde bulunan parkı 

diğer parklardan ayıran yönü Yunan 

Mezar taşlarının sergilenmekte olmasıdır.
Geçtiğimiz dönemlerde meraklıları 

tarafından bulunan taşlar bu park üze-
rinde sergilenmektedir. 
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Ramazan Ayı’nın
tüm dünyaya
ülkemize ve

İslam Alemine
sağlık, mutluluk, 
barış, bereket ve
hayırlar getirmesi

dileklerimizle..


